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Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς
πίστεώς µας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι καί
θά παραµένει τό µεγαλύτερο καί
ἀνεπανάληπτο γεγονός τῆς ἀνθρώ-
πινης ἱστορίας. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀρχή τῆς αἰωνίου
βιοτῆς, εἶναι ἡ νέα ζωή «ὑπέρ τόν θά-
νατον καί τήν φθοράν», εἶναι ἡ ζωή
τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ πνεύµα-
τι, ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ καί τῇ χαρᾷ!

Ἡ Ἀνάσταση εἶναι τό γεγονός πού
συγκινεῖ τίς καρδιές ὅλων τῶν ὀρθο-
δόξων χριστιανῶν ἀπανταχοῦ τῆς
γῆς. Καί µόνο στό ἄκουσµα «ΠΠάάσσχχαα»»
τά πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων λάµπουν
καί οἱ καρδιές σκιρτοῦν ἀπό ἀγαλ-
λίαση! Καί στήν ἀναφώνηση τοῦ
νικητηρίου ὕµνου «Χριστός Ἀνέστη
ἐκ νεκρῶν...» ἀσπασµοί ἀγάπης καί

ἄδολα φιλιά ἐκδηλώνονται, συνθέ-
τοντας ὁλόκληρο τό σκηνικό τῆς
ζωοφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ! 

Ὅλοι ξεχνοῦµε τά πάθη! Τίποτε
γήινο δέν διαλογιζόµαστε. Μεταρ-
σιωνόµαστε καί ἀνέκφραστος
πλοῦτος συναισθηµάτων κατακλύζει
τήν ὕπαρξή µας! 

Τό σκοτάδι φεύγει καί τό «ἀνέ-
σπερον φῶς» κατακλύζει καί διαλύει
τά πάθη! «Νῦν πάντα πεπλήρωται
φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά κα-
ταχθόνια...». Καί οἱ χριστιανοί µας µέ
ἀναµµένες τίς λαµπάδες, σύµβολα
τῆς φωτοφεγγούσης καρδιᾶς τους,
ψάλλουν τόν ἀναστάσιµο παιάνα
τῆς νίκης «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν
τοῖς µνήµασι ζωήν χαρισάµενος».

ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Χριστὸς Ἀνέστη!  Ἡ ἀνά-
σταση δὲν ἑρμηνεύεται,
ἀλλὰ κηρύσσεται· δὲν

ἐρευνᾶται, ἀλλὰ προσκυνεῖται!
Δὲν εἶναι ἁπλὰ ἕνα ἱστορικὸ γε-
γονὸς, ἀλλὰ ἡ μαρτυρία ὅσων
κέρδισαν τὴ Ζωή, τῶν Ἀποστό-
λων, τῶν Μαρτύρων, τῶν
Ὁσίων καὶ πάντων τῶν Ἁγίων,
εἶναι ἡ ἀνακαινιστικὴ καὶ ζωο-
ποιὸς δύναμη τῆς  Ἐκκλησίας,
ποὺ συνεχίζεται καὶ βιώνεται
μέσα στοὺς πιστούς, εἶναι ἡ κα-
ταξίωση καὶ ἡ δικαίωση τοῦ
ἀγώνα τους. «Οὐδὲν δὲ οἷον τὸ
θαῦμα τῆς ἐμῆς σωτηρίας· ῥανί-
δες αἵματος ὀλίγαι κόσμον ὅλον
ἀναπλάττουσι, καὶ γίνονται κα-
θάπερ ὀπὸς γάλακτος πᾶσιν
ἀνθρώποις, εἰς ἕν ἡμᾶς συνδέ-
ουσαι καὶ συνάγουσαι».

Μήνυµα ζωῆς καί σωτηρίας εἶναι
τό Πάσχα, ἀγαπητοί µου! Πάσχα
σηµαίνει πέρασµα. Ὁ Κύριός µας µέ
τήν ἐνανθρώπησή Του, τά φρικτά
Πάθη Του, τό Σταυρό, τήν τριήµερη
Ταφή καί κυρίως τήν Ἀνάστασή Του
µᾶς πέρασε ἀπό τό θάνατο στή ζωή.
∆οῦλοι στήν τυραννία τοῦ ∆ιαβόλου
ἤµασταν οἱ ἄνθρωποι. Τώρα πλέον µέ
τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἴµαστε
ἐλεύθεροι.  

Αὐτό τό δῶρο µᾶς προσέφερε ὁ
Ἰησοῦς· τήν ἐλευθερία, «τήν κατά
Χριστόν» ἐλευθερία, ὅπως τήν ὀνο-
µάζουν οἱ θεοφόροι πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας µας.
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ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί�
Πάσχα Κυρίου, Πάσχα...».

≥

Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς καί ∆ιάκονοι, εὐλογηµένοι ἄρχοντες τοῦ λαοῦ
τῆς τετιµηµένης µας χώρας, τῆς ἀθάνατης Ἑλλάδος,
λαέ τοῦ Θεοῦ ἠγαπήµενε καί λαµπροστόλιστε.



Κατὰ τὴν τέλεση τῆς ἱερολογίας τοῦ γά-
μου, μετὰ τὴν εὐλογία καὶ τὴν προ-

σφορὰ τοῦ κοινοῦ ποτηρίου, γίνεται ὁ χορὸς
τοῦ Ἡσαΐα γύρω ἀπὸ τὸ τραπέζι, ποὺ ὡς
γνωστὸν ἐπέχει τὴ θέση τῆς Ἁγίας Τρα-
πέζης. Παρόμοιος χορὸς ἀπαντᾶται στὴ λει-
τουργική μας Παράδοση καὶ κατὰ τὶς χει-
ροτονίες καὶ τῶν τριῶν βαθμῶν τῆς ἱερω-
σύνης, δηλ. τοῦ διακόνου, πρεσβυτέρου καὶ
ἐπισκόπου. Κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ γά-
μου καὶ κατὰ τὸν χορὸ τοῦ Ἡσαΐα προ-
ηγεῖται ὁ ἱερέας βαστώντας στὰ χέρια του
τὸ Εὐαγγέλιο καὶ δηλώνοντας διὰ τοῦ συμ-
βόλου αὐτοῦ τὴν πορεία ποὺ καλοῦνται νὰ
διανύσουν οἱ νεόνυμφοι, ποὺ εἶναι πορεία
μὲ γνώμονα καὶ φαροδείκτη τὸν Χριστό
μας.

Ὁ κυκλικὸς χορὸς ἀποτελεῖ ἔκφραση
χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης τῶν νεονύμφων καὶ
ὅλης τῆς χριστιανικῆς κοινότητας. Γιὰ τὸν

λόγο αὐτὸ σ’ αὐτὴ τὴ χαρὰ ἀπαραιτήτως
συμμετέχει ἐνεργὰ καὶ μάλιστα σὲ πρώτη
θέση ὁ ἱερέας, γιὰ νὰ δείξει τὸν τρόπο τῆς
πραγματικῆς πανηγυρικῆς ἀτμόσφαιρας
τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου μέσα στὴν
Ἐκκλησία. Κατὰ τὸν π. Κων/νο Καλλίνι-
κο ὁ χορὸς ἀποτελεῖ «ζωηρὰν ἔκφρασιν
πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως ἐπὶ τῇ ἄνωθεν
ἐκχυθείσῃ θείᾳ δωρεᾷ»1.

Ἕνας ἄλλος συμβολισμὸς τῶν τριῶν
κύκλων κατὰ τὸ μυστήριο τοῦ γάμου
γύρω ἀπὸ τὸ τραπέζι συμβολίζει τὴν πο-
ρεία πρὸς τὴν αἰωνιότητα καὶ πρὸς τὴν ἀτε-
λεύτητη χαρὰ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἅγιος Συμεὼν Θεσσαλονίκης ἀνα-
φέρει σχετικά: «Καὶ εὐθὺς λαμβάνων (ὁ
ἱερεὺς) αὐτοὺς (τοὺς νεονύμφους) ἐκ τῶν
χειρῶν, ὡς πρὸς τὸ θυσιαστήριον ἄγει καὶ
χορείαν ποιούμενος, ᾄδει μετὰ τῶν ψαλ-
λόντων ἐν Χριστῷ εὐφραινόμενος τὸ
«Ἅγιοι Μάρτυρες», ὡς ἐπὶ χειροτονίᾳ καὶ
τὸ «Δόξα σοι» φησὶ «Χριστὲ ὁ Θεός, ἀπο-
στόλων καύχημα». Κοινωνοὶ γὰρ Χριστοῦ
καὶ τῶν ἁγίων αὐτοῦ οἱ εὐσεβῶς καὶ σω-
φρόνως ζήσαντες καὶ ὅτι οὐ σαρκὶ μόνον
ἀλλὰ ψυχῇ μᾶλλον χρὴ συνάπτεσθαι διά
τε τῆς ὀρθῆς ἡμῶν πίστεως καὶ τῶν τῆς
εὐσεβείας θεοφιλῶν ἔργων, ἵνα καὶ
ἀληθὴς ᾖ συζυγία καὶ γάμος ἀμίαντος καὶ
κοινωνοὶ ὦσι Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων
αὐτοῦ»2.

Γιὰ τὸν χορὸ τοῦ Ἡσαΐα στὸ γάμο ἀνα-
φέρει πολὺ χαρακτηριστικὰ ὁ π. Κων/νος
Καλλίνικος: «Ἡ στιγμὴ αὕτη εἶναι ἐπιση-
μοτάτη. Διότι οὐ μόνον διαλαλεῖ μὲ τὸν
παραστατικώτερον τρόπον τὴν πνευμα-
τικὴν καὶ οὐράνιον ἐπιθυμίαν ἐπὶ τῇ τε-
λουμένῃ μυστικῇ συμμίξει τῶν ψυχῶν καὶ
τὸν σκοπὸν τοῦ χριστιανικοῦ γάμου, ἐρχο-
μένου ἑκάστοτε ὅπως διὰ τῆς μορφώσε-
ως νέων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ συνεχίσῃ
ἐπὶ γῆς τὸ ἀπολυτρωτικὸν μυστήριον τοῦ
Ἐμμανουήλ, οὐ μόνον διδάσκει ὅτι ὑπάρ-
χει καὶ ἐν αὐτῷ ἔτι τῷ γάμῳ, χριστιανικῶς
λαμβανομένῳ, παρθενία καὶ ἐγκράτεια,
καίτοι ὑπὸ ἄλλην ἔννοιαν, ἡ δὲ χριστια-
νικὴ παστὰς ἔχει διαγεγραμμένον σκοπόν,
ἀλλὰ καὶ ἐπιθέτει τὴν νομικὴν σφραγῖδα
ἐπὶ τοῦ συνοικεσίου ἀμετάθετον καὶ
ἀπαράγραπτον. Ἀληθῶς· ἐὰν πάντα τὰ
προηγηθέντα λάβωσι χώραν, χωρὶς ἀκό-

μη νὰ κυκλωθῇ τὸ δισκέλιον (=τραπέζι)
τρίς, τὸ νομικῶς ἔγκυρον τοῦ γάμου δύ-
ναται νὰ προσβληθῇ. Ἀλλ’ ἀφ’ ἧς ἐψά-
λη τὸ «Ἡσαΐα», ἡ ἕνωσις κατησφαλίσθη
ἀπόρθητος»3.

Ἡ Ἐπιλογὴ
τῶν Παρανύμφων (κουμπάρων)
Ὁ θεσμὸς τοῦ παρανύμφου εἶναι πολὺ

παλαιὸς καὶ  ἐπικράτησε μέχρι τῶν ἡμερῶν
μας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Οἱ παρά-
νυμφοι, οἱ παραστᾶτες δηλαδὴ τοῦ μυ-
στηρίου τοῦ γάμου, εἶναι οἱ ἐγγυητὲς τῆς
ἑνότητας τοῦ νέου ζευγαριοῦ ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ καὶ τῆς ἁγίας Του Ἐκκλησίας. Οἱ πα-
ράνυμφοι εἶναι θὰ λέγαμε κατὰ κάποιο
τρόπο οἱ πνευματικοὶ ἀδελφοὶ ποὺ φρον-
τίζουν, ἀγωνιοῦν καὶ προσεύχονται γιὰ τὴ
στερέωση τοῦ νέου ζεύγους ποὺ μὲ τὴν
ἱερολογία τοῦ γάμου ἀνοίγει τὴ δική τους
κατ’ οἶκον Ἐκκλησία.

Οἱ παράνυμφοι ὀφείλουν νὰ εἶναι
ἄνθρωποι πνευματικοί. Νὰ ἔχουν πνευ-
ματικὸ πατέρα, δηλ. ἐξομολόγο, καὶ νὰ
ἐγγυῶνται μὲ τὴν συμπεριφορά τους, τὴν
ἀγάπη πρὸς τὸ Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο.
Ὡς ἐκ τούτου οἱ παράνυμφοι ὀφείλουν
πρωτίστως πνευματικὰ νὰ βοηθοῦν τὸ
ζεῦγος καὶ δευτερευόντως μὲ ὑλικὰ μέσα.
Σήμερα ἄλλωστε ὑπάρχει μεγαλύτερη
ἀνάγκη πνευματικῆς στήριξης στὰ νέα ζευ-
γάρια.

Ἰδιαίτερη προσοχὴ ὀφείλουν οἱ παρά-
νυμφοι νὰ ἐπιδεικνύουν καὶ στὴν ἐξωτερική
τους ἐμφάνιση κατὰ τὴν ὥρα τῆς παρα-
στάσεώς τους κατὰ τὴν ἱερολογία τοῦ μυ-
στηρίου. Τὸ ντύσιμο μαρτυρεῖ πολλὲς
φορὲς τὸν ἐσωτερικό μας κόσμο. Κατὰ τὴν
ἱερολογία τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου ὀφεί-
λουν ἰδιαιτέρως οἱ γυναῖκες παράνυμφοι
νὰ προσέχουν τὴν ἐνδυμασία τους. Κι ἀκό-
μη ἡ προσοχὴ καὶ ἡ παρακολούθηση τῶν
τελουμένων δηλώνει ἐκ μέρους των, ἀνθρώ-
πους ποὺ γνωρίζουν καὶ συναισθάνονται
τὴν ἱερότητα τοῦ χώρου τοῦ ναοῦ κι ἀκό-
μη ὅτι ἐνσυνειδήτως ἀποφάσισαν νὰ ἐπω-
μισθοῦν τὴ διακονία τους στὸ ρόλο τοῦ πα-
ρανύμφου.

Οἱ παράνυμφοι ὀφείλουν νὰ βαστοῦν
κατὰ τὴν ὥρα τελέσεως τοῦ μυστηρίου τοῦ
γάμου ἀναμμένες λευκὲς λαμπάδες. Οἱ

π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου, Δρ. Θ.

Τί σηµαίνει ὁ κυκλικὸς χορὸς τοῦ γάµου, γνωστὸς µὲ τὸ ὄνοµα· «Ἡσα�α χόρευε…»;
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λευκὲς λαμπάδες συμβολίζουν τὴν ἁγνό-
τητα  καὶ καθαρότητα τοῦ ζεύγους γιὰ τὸ
ὁποῖο τελεῖται ἡ ἱερολογία τοῦ γάμου. Ὡς
ἐπίσης καὶ τὴν ἁγιότητα καὶ τὴν πίστη τῶν
ἰδίων τῶν παρανύμφων ποὺ γίνονται
μάρτυρες τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ γάμου.

Τὸ ἔργο τῶν παρανύμφων εἶναι δια-
κονικὸ καὶ δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ ὑποχρέ-
ωση. Διακονία σημαίνει θυσία, προσφορά,
ἐκδηλώσεις ἀγάπης. Οἱ παράνυμφοι γί-
νονται θυσιαστικοὶ διάκονοι τοῦ μυστηρίου
τοῦ γάμου.

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν παρανύμφων θὰ πρέ-
πει νὰ ἀπασχολήσει τοὺς μελλόνυμφους
πολὺ καιρὸ πρὶν τὸ γάμο τους. Εἴθισται,
κατὰ τὴν ἄγραφη, ἀλλὰ ζῶσα παράδοση,
παράνυμφος νὰ γίνεται ὁ ἀνάδοχος τοῦ
μελλονύμφου. Ὡστόσο, αὐτὴ ἡ παράδοση
τείνει νὰ ξεχασθεῖ. Ἔχει ὅμως μεγάλη ση-
μασία ὁ ἀνάδοχος ποὺ ἦταν μάρτυρας τῆς
βαπτίσεως καὶ ἔγινε κατὰ κάποιο τρόπο
πνευματικὸς πατέρας καὶ καθοδηγητὴς
καθ’ ὅλη τὴν πορεία τῆς ἐνηλικίωσης τοῦ
μελλονύμφου νὰ γίνεται καὶ κουμπάρος.
Αὐτὴ ἡ παράδοση κρύβει μέσα της τὴν ἀξία
τῆς παρουσίας τοῦ ἀναδόχου. Φανερώνει
δὲ τὸ πῶς ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ πολὺ νωρὶς, θε-
σπίζοντας ἀπαραίτητη τὴν παρουσία τῶν
ἀναδόχων καὶ κουμπάρων στὰ ἀντίστοι-
χα μυστήρια βάπτισης καὶ γάμου, δείχνει
πόσο σημαντικὸ εἶναι στὴ ζωὴ τοῦ ζευ-
γαριοῦ ἡ παρουσία αὐτῶν τῶν πνευμα-
τικῶν καθοδηγητῶν παρανύμφων ποὺ θὰ
βοηθοῦν ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ στὶς δυσκολίες
τῆς ζωῆς, θὰ  συμβουλεύουν χωρὶς ὑστε-
ροβουλίες καὶ δόλο, «θὰ χαίρουν μετὰ χαι-
ρόντων, καὶ θὰ κλαίουν μετὰ κλαιόντων».
Σὲ περίπτωση ποὺ ζοῦν ἀκόμη οἱ ἀνάδο-
χοι τῶν μελλονύμφων μποροῦν νὰ προ-
ταθοῦν νὰ γίνουν παράνυμφοι κατὰ τὸ
γάμο. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση ποὺ δὲν
ὑπάρχει τέτοια ἐπιθυμία θεωρεῖται φρό-
νιμο νὰ λαμβάνεται ἡ εὐχή τους, καὶ μὲ
ἐξηγήσεις ὅτι ἡ ἐπιλογὴ γιὰ ἄλλους κουμ-
πάρους δὲν σημαίνει ἀπόρριψη αὐτῶν.
Ὅλα στὴ ζωή μας πρέπει νὰ γίνονται
«κατὰ εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν» σύμ-
φωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου. Τέλος, ὅποια κι ἂν εἶναι ἡ ἀπόφαση
γιὰ ἐπιλογὴ ἄλλων παρανύμφων συνεπά-
γεται ὅτι κεκλημένοι στὸ γάμο θὰ εἶναι
ἀπαραιτήτως ἀμφότεροι οἱ ἀνάδοχοι τῶν
μελλονύμφων.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ παρουσία τῶν πα-
ρανύμφων στὸ μυστήριο τοῦ γάμου δὲν
εἶναι μιὰ ἁπλὴ ὑπόθεση. Εἶναι πολὺ ση-
μαντικὸ ὁ παράνυμφος νὰ ξαναβρεῖ τὴ χα-
μένη του θέση στὸ γάμο.

Σήμερα, τὰ κριτήρια ἐπιλογῆς τοῦ
κουμπάρου στὸ γάμο τείνουν νὰ εἶναι μόνο
ἐπιφανειακὰ καὶ ὄχι πνευματικά! Κάποι-

οι μελλόνυμφοι προτιμοῦν ὁ κουμπάρος ἢ
ἡ κουμπάρα τους νὰ εἶναι κάποιος φίλος
ἢ φίλη τῆς ἡλικίας τους, κάποιοι ἄλλοι προ-
σέχουν ἰδιαίτερα νὰ κάνουν κουμπάρους
κάποιους σπουδαίους καὶ ἐπιφανεῖς προ-
κειμένου νὰ προβληθοῦν ὡς ἀνώτερη κά-
στα τῆς κοινωνίας, ἄλλοι προσέχουν οἱ
κουμπάροι τους νὰ ἔχουν εὗρος οἰκονομικὸ,
γιὰ νὰ πετύχουν κάποια μεγάλα δῶρα,
ἄλλοι πάλι ἐπιλέγουν πρόσωπα ἐργοδοτῶν
τους, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσουν μιὰ
καλὴ κουμπαριά, ὅπως λέει ὁ ἁπλὸς λαός
μας, γιὰ νὰ διασφαλίσουν τὴ θέση τῆς
ἐργασίας των καὶ ἄλλοι πάλι γιὰ ἄλλους
ποικίλους λόγους. Ὅλες οἱ παραπάνω πε-
ριπτώσεις ἐπιλογῆς κουμπάρων ἐκ μέρους
τῶν μελλονύμφων φανερώνουν τὴ ρηχότητα
τῆς ἐπιλογῆς μας.

Μιὰ καλὴ κουμπαριὰ δὲν ἔχει σχέση
μὲ ἐπιφάνειες καὶ  κοσμικότητες. Ἡ ἐπι-
λογὴ τῶν κουμπάρων θὰ πρέπει νὰ γίνε-
ται μὲ κριτήρια:

Α) Νὰ εἶναι χριστιανὸς ὀρθόδοξος. Στὸ
κριτήριο αὐτὸ πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι
κουμπάροι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν ὅλοι οἱ
αἱρετικοὶ καὶ σχισματικοί, ἐκεῖνοι ποὺ ζοῦν
ἔκλυτο βίο καὶ δὲν συμμετέχουν στὰ ἱερὰ
μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἐκεῖνοι ποὺ
ὑπέπεσαν σὲ βαριὰ ἁμαρτήματα, ὅπως γιὰ
παράδειγμα φόνο, ἀκόμη ἐκεῖνοι ποὺ
ἀρνοῦνται πεισματικὰ τὰ ἱερὰ μυστήρια
τῆς Ἐκκλησίας. Στὴν κατηγορία αὐτὴ
ἐντάσσονται καὶ ὅσοι ἔχουν τελέσει μόνο
πολιτικὸ γάμο καὶ φυσικὰ δὲν τέλεσαν τὸν
Ὀρθόδοξο. Ἐπίσης ὁ/ἡ παράνυμφος δὲν
μπορεῖ σὲ περίπτωση διαζυγίου του νὰ λά-
βει ὡς γυναῖκα ἢ ἄνδρα του τὴν κουμπά-
ρα ἢ τὸν κουμπάρο του, δὲν μπορεῖ νὰ νυμ-
φευθεῖ ἢ ὑπανδρευθεῖ τὰ παιδιὰ τῶν κουμ-
πάρων του. Αὐτὸ καὶ μόνο δείχνει τὴ θέση
τῶν κουμπάρων στὸ χτίσιμο τοῦ νέου σας
σπιτικοῦ. Οἱ κουμπάροι παίζουν πολὺ ση-
μαντικὸ καὶ καθοριστικὸ ρόλο στὴ θεμε-
λίωση τῆς εὐτυχίας σας. Σᾶς βοηθοῦν πνευ-
ματικὰ καὶ σᾶς στηρίζουν μὲ τὸν ἄρρηκτο
δεσμὸ φιλίας ποὺ προκύπτει μὲ τὴν κουμ-
παριά σας. Κάποιες ἀκόμη φορὲς ἐπι-
πλήττουν καὶ συμβουλεύουν γιὰ τὴν ὀρθο-
δόμηση σὲ περιπτώσεις λοξοδρόμησης
ἀπὸ τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ.

Β) Καλὸς κουμπάρος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ
στέκεται δίπλα στὸ ζευγάρι, συμπάσχει καὶ
συμπονεῖ, συγχαίρει στὴ χαρὰ καὶ παρη-
γορεῖ στὴ θλίψη. Κριτήρια ἀξιότητας γιὰ
τοὺς κουμπάρους δὲν εἶναι τὰ πλούσια
δῶρα ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο προκύπτει ἀπ’
αὐτὴ τὴ σχέση καὶ ποὺ φυσικὰ δὲν ἔχει
σχέση μὲ πνευματικὰ κριτήρια. Καλὸς
κουμπάρος ἢ κουμπάρα εἶναι πρωτίστως
ἐκεῖνοι ποὺ συμμετέχουν στὰ μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας, δηλαδὴ ἐκκλησιάζονται τοὐλά-

χιστον κάθε Κυριακή, ἐξομολογοῦνται
καὶ κοινωνοῦν τῶν ἀχράντων μυστηρίων
καὶ φυσικὰ νὰ ἔχουν στὴ ζωή τους φόβο
Θεοῦ, δηλ. νὰ σέβονται τὰ Θεῖα καὶ νὰ μὴν
βλασφημοῦν.

Μὲ ὅλα τὰ παραπάνω πιστεύουμε ὅτι
σκιαγραφήσαμε τὴ φιγούρα τῶν ἀξίων
κουμπάρων.

Κατὰ ἄγραφη καὶ πάλι παράδοση ὁ/ἡ
κουμπάρος ἀναλαμβάνει κάποια ἔξοδα
ὅπως: ἀγοράζει τὶς λαμπάδες τοῦ γάμου,
τὰ στέφανα καὶ τακτοποιεῖ τὶς ὑποχρεώ-
σεις ποὺ ἔχει ὁ κάθε πιστὸς ἀπέναντι στὰ
ἔξοδα τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ προσωπικοῦ
αὐτοῦ, τὰ γνωστὰ μὲ τὴν ὀνομασία «φι-
λότιμα». Κάποιοι μελλόνυμφοι ἀπαιτοῦν
καὶ περισσότερα πράγματα ἀπὸ τοὺς
κουμπάρους. Νομίζω καὶ φρονῶ ταπεινὰ
ὁ/ἡ κουμπάρος εἶναι καλύτερα νὰ πληρεῖ
ὅλα τὰ παραπάνω πνευματικὰ κριτήρια
καὶ ἂς μὴν μᾶς κάνει πολλὰ δῶρα. Πε-
ρισσότερο κοστίζουν τὰ πνευματικὰ δῶρα
ἀπὸ τὰ φθαρτά. Τὸ ἂν ἀκόμη συμμετέχουν
οἱ κουμπάροι στὴν ἀγορὰ ποτηριοῦ καὶ δί-
σκου, στὰ χαλιὰ καὶ στοὺς διαδρόμους, στὰ
ἄνθη καὶ στὶς μπομπονιέρες, στὴ δεξίωση
καὶ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, μᾶς θυμίζει ἡ ὅλη
ὑπόθεση ἐμπορικὴ συναλλαγὴ καὶ κάτι δὲν
πάει καλά… Δὲν θὰ πρέπει ὅλες τὶς
τυχὸν δικές μας ἐπιθυμίες, ποὺ μπορεῖ
ὡστόσο νὰ εἶναι καὶ τραβηγμένες καὶ πι-
θανὸν ἐξεζητημένες, νὰ τὶς πληρώσουν οἱ
κουμπάροι μας. Ἡ ἁπλότητα στὸ γάμο ἔχει
τὴν ἀξία καὶ τὴ σημασία της.

Τὶ κάνει ὁ/ἡ παράνυμφος
κατὰ τὸ μυστήριο τοῦ γάμου;
Στὸ γάμο ἀπαραιτήτως πρέπει νὰ

ὑπάρχει ἕνας κουμπάρος, ἄνδρας ἢ γυ-
ναῖκα. Μπορεῖ ὡστόσο νὰ εἶναι καὶ ἕνα
ἀνδρόγυνο. Μπορεῖ νὰ εἶναι οἱ δύο ἀνά-
δοχοι τῶν μελλονύμφων. Ὅταν εἶναι ἕνας
ὁ κουμπάρος, τότε ἐξυπακούεται ὅτι
αὐτὸς ὁ ἴδιος κάνει τὴν τριπλὴ ἀλλαγὴ τῶν
δακτυλιδιῶν, κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ
ἀρραβῶνα, καὶ τὴν τριπλὴ ἐπὶ τῶν κε-
φαλῶν στέψη τῶν μελλονύμφων. Ἐπίσης
ὁ παράνυμφος, βαστώντας τὶς ἄκρες τῶν
στεφάνων γυρνάει μαζὶ μὲ τοὺς νεόνυμ-
φους κατὰ τὸν χορὸ τοῦ Ἡσαΐα, ἐνῷ καθ’
ὅλη τὴν διάρκεια τῆς τελέσεως τοῦ γάμου
βαστᾷ λαμπάδα ἀναμμένη4. Σὲ περίπτω-
ση ποὺ κουμπάροι εἶναι δύο πρόσωπα,
τότε ὁ ἕνας κάνει τὴν ἀλλαγὴ τῶν δακτυ-
λιδίων καὶ ὁ ἄλλος τὰ στέφανα, ἐνῷ στὸν
χορὸ τοῦ Ἡσαΐα συμμετέχουν καὶ οἱ δύο
παράνυμφοι. Ἡ θέση τοῦ παρανύμφου
εἶναι δίπλα στὸν μελλόνυμφο. Ἐνῷ ὅταν
εἶναι δύο οἱ κουμπάροι ὁ ἕνας στέκεται δί-
πλα στὸν μελλόνυμφο καὶ ὁ ἄλλος στέκε-
ται δίπλα στὴν μελλόνυμφο.
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4 Σὲ παλαιότερα λειτουργικὰ χειρόγραφα λαμπάδες βαστοῦσαν οἱ νεόνυμφοι.
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Yμνο-γραφHματα

Tῶν θυρῶν κεκλεισμένων,
ἐπέστης Χριστὲ πρὸς
τοὺς Μαθητάς. Τότε ὁ

Θωμᾶς, οἰκονομικῶς οὐχ εὑρέθη
μετ’ αὐτῶν, ἔλεγε γάρ, οὐ μὴ πι-
στεύσω, ἐὰν μὴ ἴδω κἀγὼ τόν
Δεσπότην, ἴδω τὴν πλευράν,
ὅθεν ἐξῆλθε τὸ αἷμα, τὸ ὕδωρ,
τὸ βάπτισμα· ἴδω τὴν πληγήν,
ἐξ ἧς ἰάθη τὸ μέγα τραῦμα ὁ
ἄνθρωπος, ἴδω, πῶς οὐκ ἦν, ὡς
πνεῦμα, ἀλλὰ σάρξ καὶ ὀστέα, ὁ
τὸν θάνατον πατήσας, καὶ
Θωμᾶν πληροφορήσας, Κύριε,
δόξα σοι».
Ὁ θαυμάσιος αὐτὸς ὕμνος  μᾶς
παραπέμπει στὸν προφήτη
Ἡσαΐα, ὁ ὁποῖος   προφητικά
ἀποκαλύπτει: «Οὐκ ἐστιν εἶδος
αὐτῷ οὐδὲ δόξα· καὶ εἴδομεν
αὐτὸν καὶ οὐκ  εἶχεν εἶδος, οὐδὲ
κάλλος· ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτι-
μον καὶ ἐκλεῖπον παρὰ πάντας
τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων·
ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὤν... οὗτος
τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ
περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται, καὶ ἡμεῖς
ἐλογισάμεθα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ
καὶ ἐν πληγῇ ὑπὸ Θεοῦ καὶ ἐν
κακώσει. Αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη
διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ με-
μαλάκισται διὰ τὰς ἀνομίας
ἡμῶν· παιδείᾳ εἰρήνης ἡμῖν ἐπ᾽
αὐτὸν τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς
ἰάθημεν...». Ὁ Χριστὸς δὲν ἦλθε
μέσα στὴ δόξα καὶ τὶς τιμές ἀλλὰ
σὰν ξένος, ἄνθρωπος πληγωμέ-
νος, ποὺ ἤξερε νὰ βαστάζει τὸν
πόνο καὶ τὴν ταλαιπώρια. Τὸ με-
γαλεῖο τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἄπειρης
ἀγάπης Του ἀποκαλύπτεται στὸν
πόνο. Ἡ σωτηρία μας εἶναι ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος «περὶ
ἡμῶν ὀδυνᾶται», ἡ σωτηρία μας
εἶναι ἕνα μυστήριο ποὺ ἱερουρ-
γεῖται μὲ τὴν ὀδύνη, ἀφοῦ «τῷ

μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν».
Ὁ ἄνθρωπος ὁλόκληρος εἶναι ἡ
πληγή, τὸ μέγα τραῦμα, ποὺ
γιατρεύεται μὲ τὸ βάπτισμα τοῦ
ὕδατος καὶ τοῦ αἵματος τῆς
πληγῆς τοῦ Δεσπότου.  Ὁ
Χριστὸς εἶναι ὁ «θανάτῳ θάνα-
τον πατήσας», ὁ ἐλευθερωτὴς
τῆς ζωῆς ἀπὸ τὸ θάνατο, Αὐτὸς
ποὺ τελείωσε τὸ ἔργο τῆς θείας
οἰκονομίας μὲ τὴν ὁριστική νίκη
τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου. Ἔτσι
τὸ βάπτισμα γιὰ τὸν ἄνθρωπο
δὲν ἀποτελεῖ  μόνο τὴν ἀποδο-
χή τῆς κλήσης πρὸς τὴ σωτηρία,
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναδοχὴ τῆς θλί-
ψης καὶ τῆς ὀδύνης, ποὺ συνε-
πάγεται ἡ ἑκούσια ἄρση τοῦ
σταυροῦ. Ὁ πόνος εἶναι ἡ ὁδὸς
τοῦ σταυροῦ, ποὺ ἐγκαινίασε ὁ
Χριστὸς γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ
μᾶς ἀπελευθερώνει ἀπὸ τὸ κακὸ
καὶ τὴν ἁμαρτία. Ὁ μεγαλύτερος
πειρασμὸς ποὺ δέχεται ὁ ἄνθρω-
πος σήμερα, τὶς περισσότερες
φορὲς χωρὶς νὰ τὸ συνειδητο-
ποιεῖ, εἶναι ἡ ἄρνηση τοῦ πόνου
καὶ ἡ ταύτισή του μὲ τὸ κακό.
Ὅμως χωρὶς πόνο καὶ ὀδύνη,
χωρὶς σταυρό δὲν μπορεῖ κανεὶς
νὰ εἶναι χριστιανός. Τὸ ἀξίωμα
τῶν ἱερῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλη-
σίας μας «δὸς αἷμα καὶ λάβε
πνεῦμα» προδιαγράφει ἀκριβῶς
τὴ μαρτυρικὴ πορεία τοῦ πιστοῦ
ποὺ ἑκούσια θὰ θελήσει νὰ ση-
κώσει τὸ σταυρό του. Καὶ εἶναι
μαρτυρικὴ ἡ πορεία τοῦ σταυροῦ,
γιατὶ πάνω του πρέπει νὰ σταυ-
ρώσουμε ὅλη μας τὴν ὕπαρξη, τὴ
θεμελιωμένη στὴ ματαιότητα καὶ
στὴ ματαιοδοξία τοῦ κόσμου, καὶ
νὰ συγκρουστοῦμε μὲ ὅλα ἐκεῖνα,
τὰ ὁποῖα, ἄν καὶ δὲν εἶναι βέβαια
ὁ ἑαυτός μας,   μᾶς καθοδηγοῦν
ὡς ἀξίες καίριες καὶ οὐσιαστικὲς
τοῦ βίου μας,  στὴν πραγματι-

κότητα ὅμως τρέφουν καὶ μεγα-
λώνουν τὴν πληγή, μεταμορφώ-
νουν τὸν ἄνθρωπο ὁλόκληρο σ᾽
ἕνα  τραῦμα. Ἔχει πολὺ πόνο νὰ
δώσουμε ζωὴ σ᾽ ἕνα τέτοιο
τραῦμα, ν᾽ἀπελευθερώσουμε τὴν
ψυχή μας καὶ τὴν καρδιά μας ἀπ᾽
ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ν᾽ἀφήσου-
με χῶρο μέσα μας γιὰ τὴν Ἀλή-
θεια. Ὥστε κι ἄν θέλουμε στὸ τέ-
λος νὰ ψηλαφίσουμε, νὰ μὴν τὸ
κάνουμε γιὰ νὰ πιστέψουμε,
ἀλλὰ γιὰ νὰ ξεδιψάσουμε τὸν
πόθο μας ν᾽ ἀγγίξουμε τὴ ζων-
τανὴ μας Ἐλπίδα...

««......ἴἴδδωω  ττὴὴνν  ππλληηγγήήνν,,  ἐἐξξ  ἧἧςς  ἰἰάάθθηη
ττὸὸ  μμέέγγαα  ττρρααῦῦμμαα  ὁὁ ἄἄννθθρρωωπποοςς»»

π. Χρήστου Ζαχαράκη

«

Οἀββᾶς Ἰωάννης ὁ εὐ νοῦ -
χος, ὅταν ἦταν νεώτερος
ρώτησε τὸν γέροντα:

– Πῶς ἐσεῖς μπορέσατε νὰ
κάνετε ἔργο Θεοῦ μὲ ἄνεση, κι
ἐμεῖς οὔτε μὲ κόπο δὲν μπο-
ροῦμε νὰ κάνουμε; 

Καὶ λέγει ὁ γέρων:
– Ἐμεῖς μπορέσαμε, ἐπειδὴ

κύρια ἀσχολία ἔχομε τὸ ἔργο
τοῦ Θεοῦ, στὴ δὲ σωματικὴ
χρεία δίνουμε ἐλάχιστη προ-
σοχή· ἐσεῖς κύριο ἔργο ἔχετε
τὴ σωματικὴ χρεία, ἐνῶ τὸ
ἔργο τοῦ Θεοῦ δὲν τὸ θεω-
ρεῖτε ἀναγκαιότερο. Γι᾽ αὐτὸ
κοπιάζετε καὶ γι᾽ αὐτὸ ὁ
Σωτὴρ εἶπε στοὺς μαθητές·
«ὀλιγόπιστοι, ζητεῖτε πρῶτα
τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, κι᾽
ὅλα θὰ προστεθοῦν σ᾽ ἐσᾶς».

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕΡ Ο ΝΤΙΚΟ
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«ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ»:
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΟΣ

ὲ μία πολιτισμένη καὶ
εὐνομούμενη κοινωνία
θεωρεῖται αὐτονόητο οἱ
ὑπεύθυνοι ἄρχοντές της

νὰ νομοθετοῦν ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ
ἐναντίον τοῦ κακοῦ. Ἡ διαχρονικὰ
ἀμετακίνητη αὐτὴ ἀρχὴ ἀνατρέπεται
ἐκ βάθρων στὴν περίπτωση τοῦ
ἑτοιμαζομένου πρὸς ψήφιση νομο-
σχεδίου γιὰ τὴν λεγομένη «ἐλεύ-
θερη συμβίωση». Τὸ νομοσχέδιο
αὐτὸ στὴν οὐσία του δὲν εἶναι τίπο-
τε ἄλλο ἀπὸ μία ὑπεραπλουστευμέ-
νη καὶ πρὸς τὸ χεῖρον τείνουσα
μορφὴ τοῦ γνωστοῦ νομοθετήματος
γιὰ τὸν πολιτικὸ γάμο, ἐφ᾽ ὅσον
ἀντιμετωπίζει τὴν συμβίωση μὲ ἀπό-
λυτο ἀποκλεισμὸ τοῦ Θεοῦ, ἀρνεῖται
τὸν μυστηριακό της χαρακτήρα,
ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν νομιμο-
ποίηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ δι-
ευκολύνει ἀκόμη περισσότερο τὴν
διάλυσή της. Παρʼ ὅλον ὅτι οἱ εἰση-
γηταὶ της δηλώνουν ὅτι ἡ ἰσχὺς τοῦ
ἐν λόγῳ νομοσχεδίου θὰ καταστήση
ὅσους «συμβιώνουν ἐλεύθερα» πε-
ρισσότερο ὑπευθύνους, στὴν πραγ-
ματικότητα αὐτὸ νομιμοποιεῖ κραυ-
γαλέα τὴν ἀνευθυνότητα (ὁ ὅρος
χρησιμοποιεῖται μὲ τὴν συνηθισμέ-
νη στὴν ὁμιλούμενη γλῶσσα μας ση-
μασία τῆς ἀσυνειδησίας καὶ ἀναξιο-
πιστίας, κατὰ Γ. Μπαμπινιώτην).
Εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ τρόπος μὲ
τὸν ὁποῖο δημοσιογράφος, ἡ ὁποία
τὸ ἀξιολογεῖ «θετικά», ἀπευθύνεται
σὲ ὅσους πρόκειται νὰ τὸ ἀξιοποι-
ήσουν καὶ ἀναγγέλλει: «Συνυπο-
γράφοντας δηλαδὴ ἕνα συμβόλαιο
μὲ τὸ ἕτερον ἥμισυ δὲν θὰ σᾶς ἐπι-
βάλει νὰ φορέσετε βέρα καὶ κυ-
ρίως θὰ σᾶς ἐπιτρέπει νὰ δραπε-
τεύσετε ὅποτε ἐσεὶς θελήσετε».

Τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ καὶ δια-
κριτικὸ γνώρισμα τῆς «ἐλεύθερης
συμβίωσης» εἶναι ἀναμφίβολα ἡ
ἀνευθυνότητα. Αὐτὸ δηλώνει πρῶτα
πρῶτα τὸ ἴδιο τὸ ὄνομα τῆς ἰδιόρ-
ρυθμης αὐτῆς σχέσης. «Ἐλεύθε-
ρη», γιὰ ὅσους τὴν ἐβάπτισαν ἔτσι,
σημαίνει  συμβίωση ἀπαλλαγμένη
ἀπὸ δεσμεύσεις. Καθένας ἀπὸ τοὺς
δυὸ ποὺ συμβιώνουν δὲν ἀναλαμ-
βάνει καμμία οὐσιαστικὴ καὶ μόνιμη

ὑποχρέωση γιὰ τὸν ἄλλο. Αὐτὸ τὸ
φρόνημα ἐκφράζουν ἀρκετοὶ νέοι
της ἐποχῆς μας, οἱ ὁποῖοι συμβιώ-
νουν ἐλεύθερα καὶ ἀναβάλλουν συ-
νεχῶς τὴν σύναψη γάμου μὲ τὸ
γνωστὸ ἐπιχείρημα: «Εἶναι νωρὶς
νὰ δεσμευθῶ. Θέλω νὰ ζήσω τὴ

ζωή μου». Ἀλλὰ καὶ ἡ φιλοσοφία τοῦ
ὑπὸ κατάρτισιν νομοσχεδίου κινεῖται
στὴν ἴδια γραμμή. Θεμελιώνεται
στὴν βάση ὅτι οἱ πολίτες ποὺ θὰ συμ-
βιώνουν ὡς ζεύγη εἶναι ἀπαραίτητο
νὰ ἀπαλλαχθοῦν ἀπὸ ὅλες τὶς οὐσια-
στικὲς δεσμεύσεις μεταξύ τους καὶ
νὰ διατηρήσουν μόνον κάποιες τυ-
πικές, ἀλλὰ καὶ αὐτὲς μὲ ἰδιαίτερη
χαλαρότητα.

Εἶναι κοινὰ ἀποδεκτὸ ὅτι ἀνάμε-
σα στὰ θετικὰ γνωρίσματα, καὶ μά-
λιστα στὰ κύρια, τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου εἶναι ἡ ὑπευθυνότητα. Ὁ
κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἀπαραίτητα
ὑπεύθυνος, ἐπειδὴ εἶναι πλασμέ-
νος ἐλεύθερος. Μὲ τὴν κακὴ ὅμως
χρήση τῆς ἐλευθερίας ἡ ὑπευθυνό-
τητα μπορεῖ νὰ μετατραπῆ σὲ ἀνευ-
θυνότητα.

Συστατικὸ γνώρισμα τῆς ἀνευ-
θυνότητος ἀποτελεῖ ἡ ἀποφυγὴ τῶν
δεσμεύσεων, ὅπως, ἀντίθετα, συ-
στατικὸ γνώρισμα τῆς ὑπευθυνό-
τητος ἀποτελεῖ ἡ ἀνάληψη τῶν δε-
σμεύσεων. Ὁ καλὸς καὶ ἀγαθὸς
ἄνθρωπος ὡς ὑπεύθυνο πρόσωπο
δεσμεύεται ἀπέναντι στὸ ἄλλο πρό-
σωπο καὶ ἀγωνίζεται μὲ φιλότιμο νὰ
ἀνταποκριθῆ ὅσο καλύτερα μπορεῖ
στὶς δεσμεύσεις του. Αὐτὴ ἡ ὑπευ-
θυνότητα ἀποτελεῖ μὲ τὴν σειρὰ
της γνώρισμα τῆς γνήσιας καὶ αὐθεν-
τικῆς ἀγάπης. Ὅποιος ἀληθινὰ
ἀγαπᾶ, ξέρει νὰ θυσιάζεται. Καὶ θυ-
σιάζεται, διότι ἔχει ὑπευθυνότητα καὶ
τηρεῖ τὶς δεσμεύσεις του. Ἀντίθετα,
ὅποιος δὲν ἀγαπᾶ δὲν μπορεῖ καὶ νὰ
θυσιασθῆ. Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ θυ-
σιασθῆ, ἐπειδὴ δὲν εἶναι ὑπεύθυνος.
Καὶ δὲν εἶναι ὑπεύθυνος, ὅταν δὲν
θέλει νὰ δεσμευθῆ. Πρόκειται γιὰ
αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ συμβαίνει στὴν

λεγόμενη «ἐλεύθερη συμβίωση».
Αὐτὴν τὴν συμβίωση, πού, σὲ τελικὴ
ἀνάλυση, σκοτώνει τὴν ἴδια τὴν
ἀγάπη στὴν γνήσια καὶ αὐθεντική της
μορφή. Γιατί ἄραγε ἡ πολιτεία ἀνα-
λαμβάνει νὰ διευκολύνη τὸν γεμά-
το ἀνευθυνότητα ἄνθρωπο, ποὺ ἐπι-
θυμεῖ νὰ «δραπετεύση» ἀπὸ τὴν
συμβίωση, καὶ ὄχι νὰ ὑπερασπιστῆ
τὸν ὑπεύθυνο, ποὺ ἐγκαταλείπεται,
κάποτε μαζὶ καὶ μὲ τὰ ἀθῶα τέκνα
του, χωρὶς ἔλεος; Δὲν εἶναι αὐτὴ
πράξη ὑπὲρ τοῦ κακοῦ καὶ ἐναντίον
τοῦ ἀγαθοῦ; Κι αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν
καταστροφικὴ  καὶ πρὸς τὸ χεῖρον
διαδικασία ἔρχεται νὰ τὴν νομιμο-
ποιήση καὶ νὰ τὴν  στηρίξη ἐπίσημα
ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία.

Νομίζω πὼς τὸ τραγικώτερο λά-
θος τοῦ νομοθέτη εἶναι ἡ μετα-
φορὰ τῆς ἀνευθυνότητος ἀπὸ τὴν
χώρα τῆς ἀπαξίας στὸ βασίλειο τῶν
ἀξιῶν, καὶ συγχρόνως ἡ ἀπαξίωση
τῆς ὑπευθυνότητος. Αὐτὸ σημαίνει
ἀνατροπὴ τῆς φυσικῆς τάξεως, ἀπο-
διοργάνωση τοῦ ἀνθρωπίνου προ-
σώπου, κατάργηση τῶν προδια-
γραφῶν, μὲ τὶς ὁποῖες ἔχει πλασθῆ
ἀπὸ τὸν Δημιουργό του, καὶ δια-
στρέβλωση τῶν προσωπικῶν ἀνθρω-
πίνων σχέσεων.  Δὲν πρόκειται
ἁπλῶς γιὰ μία λανθασμένη ἐκτίμηση,
ἀλλὰ γιὰ καταστροφικὴ ἐπέμβαση
στὴ δομὴ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου
καὶ τῶν σχέσεών του μὲ τὰ ἄλλα πρό-
σωπα. Εἶναι ἰδιαίτερα χαρακτηρι-
στικὰ αὐτὰ τὰ ὁποῖα σημειώνονται
στὴν ἀπολογητικὴ ἔκθεση τοῦ Συμ-
φώνου: «Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἀμφι-
σβήτηση περὶ ἠθικῶς, κοινωνικῶς ἡ
νομικῶς ἀποδεκτό, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ
τὴν σκοπιμότητα γιὰ τὴν θεσμοποί-
ηση ἑνώσεων μεταξὺ προσώπων
τοῦ ἰδίου φύλου, ἡ διαφορετικότη-
τα τῶν καταστάσεων συνηγορεῖ γιὰ
τὴν νομοθετικὴ  ἀντιμετώπισή τους».

Εἶναι λοιπὸν παραδεκτὸ ἀπὸ τοὺς
ἴδιους τοὺς ἐμπνευστὲς καὶ πρω-
τεργάτες τοῦ νομοσχεδίου ὅτι μὲ
κριτήρια δοκιμασμένα γιὰ αἰῶνες
ὑπάρχει σοβαρὴ καὶ καθολικὴ ἀμφι-
σβήτηση τοῦ μορφώματος, ποὺ ἐπι-
χειρεῖται νὰ καλυφθῆ νομοθετικά. 

Σ
Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος

Γ. Μύρου, Δρ. Θ.
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Ε
ἶναι κοινός τόπος ὅτι γιά
τούς τρεῖς Ἱεράρχες ὁμι-
λοῦμε σχεδόν ἤ κατ’ ἀπο-

κλειστικότητα ἐπετειακά. Ἔτσι ὁ
λόγος μας γίνεται συμβατικός,
ἐνίοτε ἀπολογητικός καί ἐνῶ μιλᾶ
γιά τούς τρεῖς μεγίστους, δέν κα-
τανοεῖ κανείς, γιατί ἡ ἐμπειρία τῆς
Ἐκκλησίας τούς ἀναγόρευσε μέ-
γιστους. Οἱ αἰτίες πολλές· πλῆθος
βιογραφικῶν στοιχείων πού ἱστο-
ροῦν καταλεπτῶς τή ζωή καί τό
ἔργο τῶν ἱεραρχῶν καί ἀποσιω-
ποῦν καταφανῶς τόν ἀμητό τῆς
θεολογίας τους. Ἡ ἐμμανής ὑπο-
γράμμιση τῆς ζεύξης Ἑλληνισμοῦ-
Χριστιανισμοῦ χωρίς τά στοιχεῖα
ἐκεῖνα πού τεκμηριώνουν τήν
σύνδεση.

Ἡ δική μας ἀνακοίνωση, ἐξά-
παντος, παίρνει τίς ἀποστάσεις της
ἀπό τά σχήματα αὐτά καί στο-
χεύει τό κέντρο, τή θεολογία τῶν
τριῶν Ἱεραρχῶν πού ἀποτέλεσε τή
βάση γιά τή διασάφηση καί πε-
ραιτέρω ἀνάπτυξη τοῦ ὀρθοδόξου
δόγματος. Καί ἡ ἀρχή γίνεται μέ
τόν Μέγα Βασίλειο, ὁ ὁποῖος
ἐξ’ἀφορμῆς τῆς εὐνομιανῆς αἵρε-
σης πού ἀπέρριπτε τή θεότητα τοῦ
Μονογενοῦς, ὑποβιβάζοντας τόν
κτίστη σέ κτίσμα, γιά νά δείξει καί
ν’ ἀποδείξει στόν Εὐνόμιο τή θε-
ότητα τοῦ Λόγου καί τή συνακό-
λουθη ἑνότητα Αὐτοῦ μέ τόν Πα-
τέρα χρησιμοποιεῖ ἰδιοφυῶς τά
σχήματα Ἀρχέτυπο-Εἰκών, Φῶς-
Ἀπαύγασμα, ἀποδίδοντας τά ἀντί-
στοιχα στόν Πατέρα καί στόν
Υἱό.

Ἔτσι, μέ τόν τρόπο αὐτό ὀνο-
μάζοντας τόν Υἱό φυσική εἰκόνα
τοῦ ἀρχετύπου του, δηλαδή τοῦ
Πατρός, τονίζει τήν ἀπόλυτη ταυ-
τότητα καί ἑνότητα τῶν δύο προ-
σώπων κατά τήν οὐσία τους.
«Ὅταν τό πρωτότυπο εἶναι Θεός,

τότε καί ἡ εἰκόνα τοῦ πρωτοτύπου
εἶναι Θεός κατά τήν οὐσία της».
Ὁ προσδιορισμός τοῦ Υἱοῦ ὡς φυ-
σικῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ Πατέρα
ἐξυπηρέτησε ἄριστα τόν Βασίλειο
στόν ἀποσαφηνισμό τῆς ὁμοου-
σιότητας τῶν δύο προσώπων. Πα-
ράλληλα, ἡ ὑπ’ αὐτοῦ χρησιμο-
ποιούμενη θεολογία τῶν φυσικῶν
εἰκόνων θά δικαιώσει ἀργότερα
καί τίς τεχνητές εἰκόνες, τίς ὁποῖες
θά κατοχυρώσουν θριαμβευτικά οἱ
εἰκονόφιλοι Πατέρες στήν Ἕβδο-
μη Οἰκουμενική Σύνοδο.

Ὕστερα ἀπό τήν κατοχύρωση
τοῦ τριαδολογικοῦ δόγματος, ἡ θε-
ολογία τῶν ὀρθοδόξων Πατέρων
ἔπρεπε ν’ ἀντιμετωπίσει μέ τήν
ἴδια συνέπεια καί ἀκριβολογία τήν
ἐπαπειλούμενη αἵρεση τοῦ ἀπο-
λιναρισμοῦ πού χάλκευε στή θε-
ωρία καί στήν πράξη τό χριστο-
λογικό δόγμα. Ὁ Ἀπολινάριος με-
ταξύ τῶν ἄλλων τόνισε ὅτι ἡ
ἀνθρώπινη φύση πού προσέλαβε
ὁ Λόγος ἦταν δίχως νοῦ. Ἑπομέ-
νως ἔθετε πρόβλημα ἀκεραιότητας

τῆς ἀνθρώπινης φύσης πού προ-
σέλαβε ὁ Χριστός. Τό ἔργο τῆς
ἀνατροπῆς τοῦ Ἀπολιναρίου ἀνα-
λαμβάνει ὁ τῆς θεολογίας ἐπώνυ-
μος, ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος,
ὁ ὁποῖος τόν ἀναιρεῖ, θέτοντας
ταυτόχρονα τίς βάσεις τῆς ὀρθό-
δοξης ἀνθρωπολογίας. Σημειώνει
σχετικά: «Ἄν ὁ Λόγος δέν προ-
σέλαβε τή λογική ψυχή καί ἑπο-
μένως κατά βάση δέν προσέλαβε
τόν ἄνθρωπο, δέν εἶναι δυνατή ἡ
σωτηρία της. Γιατί ὅ,τι δέν προσ-
λαμβάνεται ἀπό τό Θεό δέν θε-
ραπεύεται.

Ἑπομένως ὁ Λόγος πού ἐναν-
θρώπησε, προσέλαβε κατά Γρη-
γόριο Θεολόγο τόν πλήρη καί τέ-
λειο ἄνθρωπο δίχα μόνης ἁμαρ-
τίας. Πάνω σ’ αὐτή τή βάση τῆς

πλήρους καί τέλειας ἕνωσης θεί-
ας καί ἀνθρώπινης φύσης θά στη-
ριχθοῦν οἱ Πατέρες τῆς Δ΄ Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου γιά νά διατυ-
πώσουν τό δόγμα τῆς ὑποστατικῆς
ἕνωσης τῶν δύο φύσεων τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἡ δογματική θεολογία τῶν
Καππαδοκῶν Πατέρων θά βρεῖ
στή συνέχεια τήν καλλίστη ἔκφρα-
σή της στό πρόσωπο τοῦ ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ
χρυσοῦς τῇ γλώσσᾳ Ἰωάννης συ-
νέζευξε τό δόγμα μέ τό ἦθος, τή
θεωρία μέ τήν πράξη, τήν πίστη μέ
τή ζωή καταδεικνύοντας ὅτι ὅπου
ὑπάρχει ἀλήθεια βίου ἐκεῖ ὑπάρ-
χει καί ἀλήθεια πίστεως. «Ἡ πί-
στη πού δέν συνοδεύεται ἀπό
ἔργα εἶναι νεκρή πίστη». 

Ἡ δογματική ἀλήθεια τῆς
Ἐκκλησίας, κατά τόν ἱερό Χρυ-
σόστομο, «τότε μόνο ἔχει πρακτική
καί σωτηριολογική ἀξία, ὅταν βε-
βαιώνεται καί φανερώνεται ὡς ἐν
Χριστῷ ζωή, ὅταν δηλαδή ὑπάρ-
χει ἁγιοπνευματική καθαρότητα
τοῦ βίου». Τότε ὁ θεολόγος «στό
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Ἀχιλλέα Π. Δελλόπουλου,
Ὑπ. Δρ. Θεολογίας, καθηγητῆ Λυκείου
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μέτρο τῆς χαρίτωσής του θεολο-
γεῖ…». Αὐτή ἡ θεολογία ἡ ὁποία
ἐρείδεται στήν πεῖρα, στή γεύση καί
στή μετοχή τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ πνευ-
ματική παρακαταθήκη τοῦ ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἡ
προτεραιότητα τῆς ἐμπειρίας ὡς θε-
οπτίας γιά τήν ἀσφάλεια τοῦ θεο-
λογικοῦ λόγου θά τονιστεῖ στό
ἔπακρο στή διαδρομή τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς ἱστορίας καί ἀπό τούς
ἄλλους μεγάλους Πατέρες ὅπως τόν
Μάξιμο Ὁμολογητή , Ἰωάννη Δα-
μασκηνό, Νικόλαο Καβάσιλα, Γρη-
γόριο Παλαμά καί θά καταστεῖ ἡ
βάση καί τό ἀπαρασάλευτο θεμέ-
λιο τοῦ θεολογεῖν.

Ὁλοκληρώνοντας τήν πραγμά-
τευση τῆς εἰσηγήσεώς μας γιά τό
ἔργο τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν συμπε-
ραίνουμε τά ἑξῆς: Στόν χῶρο τῆς θε-
ολογίας ἔθεσαν τίς βάσεις τοῦ
τριαδολογικοῦ, χριστολογικοῦ καί
σωτηριολογικού δόγματος. Στόν
εὐρύτερο χῶρο τῶν γραμμάτων
καί τοῦ πολιτισμοῦ πλούτισαν φι-
λολογικά τήν ἑλληνική γλῶσσα
ἀφοῦ μέ τούς ὅρους αὐτῆς ἐξέ-
φρασαν τήν αὐτοσυνειδησία τους.
Ἡ πρόσληψη ὅμως τῶν ὅρων αὐτῶν,
καί ἐδῶ χρειάζεται προσοχή, ἔγινε
μέσα στό πλαίσιο καί στό περιε-
χόμενο τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας.
Ὅπως πολύ σωστά σημειώνει ὁ κα-
θηγητής τῆς Δογματικῆς Θεολο-
γίας τοῦ Α.Π.Θ. Δημήτριος Τσε-

λεγγίδης: « Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες κέ-
νωσαν τήν ἑλληνική σκέψη καί τόν
σύγχρονο πολιτισμό ἀπό τό εἰδω-
λολατρικό περιεχόμενό τους καί
πῆραν μόνο τήν ὁρολογία, τό σχῆμα,
τό ἔνδυμα καί τό πλαίσιό της. Τά
νοηματοδότησαν ἐκ νέου καί τά
ἀναβάθμισαν ποιοτικά μετά τόν
ἐμπλουτισμό τους μέ τήν χριστια-
νική σκέψη καί τήν ἐκκλησιαστική
ζωή…».

Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ ὅροι μετα-
πλάστηκαν μέσα ἀπό τόν θεολογι-
κό ἐγκεντρισμό. Ἕνα παράδειγμα
εἶναι ἡ χρήση τῆς λέξεως ὑπόστα-
ση καί ὁμοούσιον . Ἄλλο τό νόημα
αὐτῶν στήν κλασική σκέψη καί ἄλλο
στήν πατερική θεολογία. Μ’ αὐτή
τή στάση τους ἀπέναντι στήν ἑλλη-
νική γλῶσσα ἔγιναν γεννήτορες
ἑνός καινούργιου φιλοσοφικοῦ στο-
χασμοῦ. Τό κυριότερο ὅμως πού
προσέφεραν στήν ἀνθρωπότητα
εἶναι ἡ ἄλλη διάσταση πού προσέ-
δωσαν στό ἦθος· διεύρυναν καί πλά-
τυναν τό ἦθος μετατρέποντάς το σέ
ἔνθεο. Ἐμφορούμενοι ἀπό τήν ἄκτι-
στη θεοποιό χάρη καί ἐνέργεια
προσέγγισαν ἀγαπητικά τόν ἄνθρω-
πο καί εὐχαριστιακά τήν κτίση.
Ἕνα ἦταν τό κριτήριο τῶν σκέψε-
ων καί τῶν ἐνεργειῶν τους, ἡ ἀνυ-
πόκριτη καί διάπυρη ἀγάπη πρός
τόν ἄνθρωπο, τόν κόσμο καί τήν
κοινωνία.
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λου, Ὀρθόδοξο δόγμα καί θεολογικός προ-
βληματισμός, Μελετήματα δογματικῆς
θεολογίας, τόμος Β΄, ἔκδ. Π. Πουρνάρα,
Θεσσαλονίκη 2000, σ.21-29.

∆ιότι µόνον αὐτή συγκροτεῖ τόν
ὅλο ἄνθρωπο καί τόν ἀπαλλάσσει
ἀπό τά πάθη καί τίς κακίες, τά
µίση καί τίς ἀντιδικίες, τά ὁποῖα
ὁδηγοῦν στούς πολέµους καί στίς
αἱµατοχυσίες, ἀλλά και σέ ὅλα
ἐκεῖνα πού ἀπαξιώνουν τόν ἄνθρω-
πο καί τόν ἀποµακρύνουν ἀπό τό
«ἀρχαῖον κάλλος», ἀπό τήν Παν-
ἀξία, πού εἶναι ὁ Θεός!

Ἀδελφοί µου, λαµπροφορεµέ-
νοι καί πανηγυρίζοντες, ἐάν δέν
ἀγωνιστοῦµε, ὥστε τό γεγονός τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ
προηγηθέντος πάθους Του νά γί-
νουν βιωµατικά καί ὑπαρξιακά
δικά µας γεγονότα καί προσωπι-
κές µας ὑποθέσεις καί συµπερι-
φορές, τότε «οὐδέν ἐποιήσαµεν»·
θά µένουν ἁπλῶς γεγονότα προ-
σωρινά καί ἐπιδερµικά, γεγονότα
ἀνούσια καί ἐπαναλαµβανόµενα,
χωρίς πνευµατική ἀπόλαυση.

Μποροῦµε κι ἐµεῖς νά γίνουµε
συµµέτοχοι τῆς Ἀναστάσεως. Στόν
καθένα µας ἀνήκει ἡ ἐπιλογή
ἐλεύθερα καί ἀβίαστα. Ὁ ἐλευθε-
ρωτής καί ἀναστηµένος Ἰησοῦς,
Αὐτός ὁ Ὁποῖος συνέτριψε κατά
κράτος τό κέντρο τοῦ ∆ιαβόλου,
µᾶς ἄνοιξε τό δρόµο, προπορεύε-
ται µέ τό Σταυρό καί ἐπιθυµεῖ νά
τόν ἀκολουθήσουµε στό φῶς, τή
χαρά, τήν εἰρήνη, τή ζωή! 

Χαρεῖτε καί εὐφρανθεῖτε τήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ µας, ἀγα-
πητοί µου! 

Ὅλους σᾶς ἀγκαλιάζω πατρι-
κά καί σᾶς ἀσπάζοµαι Ἀρχιερατι-
κά καί µαζί σας ἀναφωνῶ

«Χριστός Ἀνέστη!»
«Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος»!

Μὲ πατρικούς καὶ
πασχαλινούς ἀσπασµούς.

Εὐχέτης πρός Χριστόν
Ἀναστάντα

ΟΟ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΗΗΣΣ

††  ΟΟ  ΣΣΕΕΡΡΒΒΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΖΖΑΑΝΝΗΗΣΣ
ΠΠΑΑΥΥΛΛΟΟΣΣ

συνέχεια ἀπό τή σελ. 1



Στά ὅρια τῆς Μητροπόλεως
Σερβίων καί Κοζάνης, ὅπου
χάριτι Θεοῦ ζοῦµε κι ἐργα-

ζόµαστε εἶναι γνωστό πώς ἀπό
πολλῶν ἐτῶν  δέν συναντᾶ κανείς
ὀργανωµένες µοναστικές κοινότητες
παρά µόνον µεµονωµένες περιπτώ-
σεις µοναζόντων, οἱ ὁποῖοι ἐγκατα-
βιοῦν σέ κάποια ἱστορικά µο-
ναστήρια. Κι αὐτό ἀποτελεῖ
ἐντυπωσιακό γεγονός, ἄν ἀνα-
λογισθεῖ κανείς τό φιλοµόναχο
πνεῦµα τοῦ εὐσεβοῦς ποιµνίου
τῆς Μητροπόλεώς µας, πού µαρ-
τυρεῖται ἀπό τό πλῆθος τῶν ἀξίων
µοναχῶν ἀνδρῶν καί γυναικῶν, οἱ
ὁποῖοι προερχόµενοι ἀπό τήν µη-
τρόπολή µας, διακρίνονται καί κο-
σµοῦν ἀσκούµενοι πλῆθος µονῶν
τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου, πού βρί-
σκονται ὅµως, δυστυχῶς, ἐκτός τῶν
ὁρίων της.

Οἱ αἰτίες τῆς πραγµατικότητας
αὐτῆς εἶναι πολλές καί σύνθετες καί
δέν ἀποτελεῖ µέρος τῶν προθέσεων
τοῦ σηµειώµατος αὐτοῦ νά ἐντοπι-
σθοῦν. Θά περιοριστοῦµε µόνον νά
ἐπισηµάνουµε πώς παρά τήν παν-
θοµολογούµενη ἰδιαίτερη θεολογι-
κή καί ποιµαντική ἀξία  τῶν ἕως
προτινός διατελεσάντων Ἀρχιερέων
τῆς Μητροπόλεως Σερβίων καί
Κοζάνης, ἡ ἀνάπτυξη τοῦ µοναχι-
σµοῦ στήν περιοχή δέν µπορεῖ νά
διαπιστωθεῖ, ἐκ τοῦ ἀποτελέσµατος,
πώς ὑπῆρξε ἐκ τῶν κύριων µελη-
µάτων τους. 

Ἡ κατάσταση αὐτή ἀλλάζει
ἄρδην µέ τήν ἔναρξη τῆς ἀρχιερα-
τείας τοῦ νῦν µητροπολίτη µας
Σεβασµιωτάτου κ. Παύλου.  Ἐν
µέσω τῶν ποικίλων προβληµάτων,
τά ὁποῖα ἐπισήµανε καί παρενέβη
ἀπό τήν πρώτη στιγµή νά ἐπιλύσει,
ἐπί τῇ βάσει τῆς ἐξαιρετικῆς παι-
δείας καί πολύχρονης πρότερης

ἐµπειρίας του στήν διοίκηση τῆς
ἐκκλησίας, καρποῦ τῆς ἐπιτυχοῦς
διακονίας του σέ καίριες ἐκκλη-
σιαστικές θέσεις  στήν Ἑλλάδα καί
τό ἐξωτερικό, ἦταν καί ἡ ἀδικαιο-
λόγητη ἀπουσία τοῦ ὀργανωµένου
µοναχισµοῦ στά πλαίσια τῆς Μη-
τροπόλεως. Ἀθόρυβα καί ἐν προ-

σευχῇ –καθώς τό ἐκκλησιαστικό
ἦθος ἐπιβάλλει- καί παρά τήν σο-
βαρότατη ἔνδεια ὑλικῶν πόρων, ὁ
Σεβασµιότατος Μητροπολίτης µας
κ.Παῦλος δηµιούργησε τίς προ-
ϋποθέσεις οὕτως ὥστε, καί ἡ ὑπάρ-
χουσα ὑποδοµή νά ἐνισχυθεῖ ἀλλά
καί νέες δυνατότητες νά παρου-
σιασθοῦν, οἱ ὁποῖες θά προσήλκυαν
µοναχούς καί µοναχές γιά τήν ἐπάν-
δρωση καί ἐπαναλειτουργία τῶν
ἐγκαταλελειµµένων µονῶν τῆς πε-
ριοχῆς µας. 

Ἤδη, τριµελής πρός τό παρόν
γυναικεία συνοδεία,  προερχόµενη
ἀπό τήν σπουδαία Ι. Μονή Παν-
τοκράτορος Ταῶ (Νταοῦ) τῆς Ι.
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐγκατα-
στάθηκε στό Μετόχι τῆς ἐγκατα-
λελειµµένης Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας
Βελβεντοῦ, ἐν ὄψει τῆς µετακίνη-
σής της στίς κύριες ἐγκαταστάσεις
τῆς µονῆς, τῶν ὁποίων τά ἔργα ἐπι-
σκευῆς καί συντήρησης σύντοµα
ὁλοκληρώνονται. Παράλληλα, µέ-
ριµνα ἀσκεῖται καί πρός τήν συγ-
κρότηση ἀδελφότητας στήν ση-
µαντικότατη µονή Παναγίας Ζι-
δανίου, ὅπου µία µόνη ἀδελφή σή-
µερα διακονεῖ καί ἐνισχύεται ἡ
λειτουργία τῆς ἱστορικῆς µονῆς
τοῦ Ἁγ. Ἰλαρίωνα (Λαριού) καί τῆς
νεοσύστατης τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου στό

Παλαιογράτσανο Βελβεντοῦ.
Ἐπί τῇ βάσει τῶν παραπάνω, θά

εἶχε κανείς σοβαρούς λόγους νά
εἶναι αἰσιόδοξος ὡς πρός τό µέλλον
τοῦ µοναχισµοῦ στήν περιοχή µας. 

Προσωπικῶς, γνωρίζοντας τήν
µεγάλη ἀγάπη τοῦ ποιµνίου τῆς µη-
τρόπολής µας στόν ἱερό θεσµό τοῦ

µοναχισµοῦ, θεωρῶ εὐτυχῆ αὐτή
τήν συγκυρία γιά νά ἀναφερθῶ σέ
κάποια γνωστά ἐν πολλοῖς  -ὅµως
χρήσιµα πάντοτε ὡς ὑπόµνηση-
στοιχεῖα σχετικά µέ τόν µοναχι-

σµό, ὡς ἐκκλησιαστική µακραίωνη
πραγµατικότητα, τόσο ὡς πρός τήν
ἱστορία του ὅσο καί ὡς πρός τήν
σχέση του µέ αὐτό πού ἔχει ἐπι-
κρατήσει -ἀντιδιαστελλόµενο ἀπό
αὐτόν-  νά ὀνοµάζουµε «κόσµο».

ΘΘεεοολλοογγιικκόό  ὑὑππόόββααθθρροο  
ττῆῆςς  µµοονναασσττιικκῆῆςς  κκίίννηησσηηςς..
ΤΤόό  µµοοννααχχιικκόό  φφρρόόννηηµµαα..

Ἄς ξεκαθαρίσουµε ἐξ ἀρχῆς,
πώς κανείς δέν µπορεῖ νά προκα-
ταλάβει τήν κρίση τοῦ Θεοῦ. Αὐτός
εἶναι ἐκεῖνος καί ὁ µόνος, πού θά
κρίνει ζώντας καί νεκρούς κατά τήν
ἡµέρα τῆς ἔνδοξης δεύτερης πα-
ρουσίας του. Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια,
τό σύνολο τῶν συµπεριφορῶν καί
ἀντιλήψεων τῶν ἀνθρώπων ἀπέ-
ναντι στήν ἱστορικά µαρτυρούµενη
ἐκκλησία Του, ὑπόκεινται στήν δική
Του καί µόνον τελική Κρίση, ὡς
πρός τήν ἐπιζητούµενη σωτηρία.
Παρά ταῦτα ἡ χριστιανική ἐµπει-
ρία αἰώνων ἔχει διατυπώσει κυ-
ρίαρχες προτάσεις, οἱ ὁποῖες ὡς
οὐσία τους δέν ἔχουν τίποτε ἄλλο,
παρά τήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου  νά
ὑπάρξει ὁ κτιστός ἄνθρωπος κατά
τό δυνατόν ἐγγύτερα τοῦ ἄκτιστου
Θεοῦ, νά κοινωνήσει καί ἐν τέλει νά
ἑνωθεῖ µαζί του. Οἱ χριστιανοί, ξε-
φεύγοντας ἀπό τήν παγίδα τῆς
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ἰδεολογικῆς ἀντιµετώπισης τῆς πί-
στης τους καί τήν ροµαντική στά-
ση τους ἔναντι τῆς ἀνύπαρκτης δια-
µάχης τοῦ «καλοῦ» µέ τό «κακό»
στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ,  ζοῦν τήν
πραγµατικότητα τοῦ µόνου ἐχθροῦ,
τοῦ θανάτου, καί τήν προοπτική τῆς
ὑπέρβασής του ὡς µετοχή τους
στήν αἰώνια ἐν χαρά ζωή στό πλάι
τοῦ Θεοῦ,  ἀντί τῆς αἰώνιας ὕπαρ-
ξης ἐν θλίψει µακριά του,  µετέ-
χοντας στό ἀναστηµένο σῶµα του,
τήν Ἐκκλησία. Ἡ ἐνοριακή ζωή
καί ἡ µοναχική πολιτεία ἀποτελοῦν
γιά τούς χριστιανούς,  µορφές πραγ-
µάτωσης αὐτοῦ τοῦ στόχου. Ὁ κό-
σµος εἶναι τό δηµιουργηµένο περι-
βάλλον ἀπό τόν Θεό γιά νά ζήσει ὁ
ἄνθρωπος καί σέ καµία περίπτωση
δέν νοεῖται ὁ ἄνθρωπος ἐκτός κό-
σµου. Ἄν ἔχει ἐπικρατήσει, λανθα-
σµένα, νά ταυτίζεται ἡ ἐν τῷ κόσµῳ
ζωή µέ τήν ἐνοριακή ὀργάνωση
τῶν χριστιανῶν καί νά διακρίνεται
ἀπό τήν µοναχική ζωή, εἶναι γιατί
δέν κατανοοῦµε σωστά τήν ἔννοια
τοῦ κόσµου. Ἄν ὡς κόσµος κατα-
νοηθεῖ,  ἡ ὅποια ἀνθρώπινη περι-
πέτεια,  πού ἐπί γῆς µᾶς δίνει ποι-
κίλους τρόπους ὑπάρξεως καί κοι-
νωνικῆς ὀργάνωσης, τότε εἴµαστε
ἀρκετά µακριά ἀπό τήν χριστιανι-
κή ἀντίληψη καί τόσο οἱ χριστιανοί
τῶν ἐνοριῶν ὅσο καί οἱ µοναχοί, βρί-
σκονται ὁπωσδήποτε ἐκτός αὐτοῦ,
ὄχι φυσικά ἀλλά ὑπαρκτικά. Ζοῦν
µία ἔντονη ἀντινοµία. Ἀπό τήν
µία,  δυνάµεις καί ὄροι ὑπάρξεως
πού ἄν δέν ἀντιµάχονται πάντως δέν
συνάδουν µέ τήν ἐπιδιωκόµενη ἐν
Χριστῷ ζωή καί ἀπό τήν ἄλλη,  ἡ
ὀντολογική ἀρχή τῆς χριστιανικῆς
ἀνθρωπολογίας,  πώς οἱ χριστιανοί
«οὐκ ἔχωµεν ὧδε µένουσαν πόλιν
ἀλλά τήν αἰωνίαν ἐπιζητοῦµεν». Ὁ
ὄντως κόσµος, ὁ κόσµος τῆς Βασι-
λείας τοῦ Θεοῦ,  γιά τούς χριστια-
νούς δέν ἀποτελεῖ παρά µία ἐσχα-
τολογική προσδοκία,  ἡ ὁποία ἔρχε-
ται ἤδη καί πραγµατώνεται ἐν µέ-
ρει,  χρησιµοποιώντας ὡς πύλη
εἰσόδου τά µυστήρια τῆς ἐκκλησίας
καί ἐπεκτείνεται στό σύνολο τῆς
παρουσίας της καί τῆς ἀκτινοβολίας

της στόν «κόσµο», µεταµορφώνον-
τάς τον. 

Τό «γενηθήτω τό θέληµά Σου»
τῆς Κυριακῆς προσευχῆς,  τό βιώ-
νει ὡς ζητούµενο τό σύνολο τῶν
πιστῶν, εἴτε στόν «κόσµο» εἴτε στά
µοναστήρια. Τό ἴδιο καί τήν ἀνα-
στηµένη ζωή, τήν «ἄλλη βιωτή».  Ὁ

χριστιανός,  ζώντας στήν ἐνορία του
εἴτε στό µοναστήρι του,  ζεῖ τήν
ἀντινοµία τοῦ µή ἐκκλησιοποιηµέ-
νου ἀκόµη κόσµου  καί τῆς Ἐκκλη-
σίας,  ὡς χώρου διάχυσης τοῦ φω-
τός τοῦ ἐρχόµενου ὄντως κόσµου, τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Σέ κάθε πε-
ρίπτωση,  ζεῖ τήν διακινδύνευση τῆς
συσσωµάτωσης,  µέ τίς δυνάµεις
πού λειτουργοῦν ἀρνητικά στήν
εἴσοδο τοῦ κόσµου τῆς Βασιλείας
στόν παρόντα,  καί γιά αὐτό ἀγω-
νίζεται. Ἡ ἐπιλογή τοῦ χώρου τοῦ
ἀγώνα,  ἀποτελεῖ θέµα τοῦ καθενός
καί ἀνταπόκριση στήν κλήση τοῦ
Θεοῦ,  γιά καλύτερη ἀξιοποίηση
τῶν ἰδιαίτερων χαρισµάτων του.
∆έν θά διστάσουµε κατά συνέπει-
αν,  νά µήν διακρίνουµε τό µοναχι-
κό ἰδεῶδες ἀπό τό ἰδεῶδες τῶν χρι-
στιανῶν τῶν ἐνοριῶν. Θά τό συνο-
ψίζαµε, ὡς  «ἐν Χριστῷ ζωή» καί
προσπάθεια ἁγιότητας. Ἁγιότητα,
πού ἀποτελεῖ τό στόχο τοῦ καθενός
πού βλέπει τόν ἑαυτό του νά λέει
ἀµήν,  στό «Ἐλθέτω ἡ Βασιλεία
Σου» καί στό «ἅγιοι ἐστε ὅτι ἅγιος

εἰµί».

ἩἩ ἀἀννττααππόόκκρριισσηη  σσττήήνν  κκλλίίσσηη..
ὉὉ ὀὀρργγααννωωµµέέννοοςς  µµοοννααχχιισσµµόόςς..
Ἡ ἐπιλογή τῆς ἄσκησης,  ὄχι

στόν χῶρο τῆς ἐνορίας ἀλλά στόν
χῶρο τῆς µονῆς ἀπό µέρους κάποι-
ων ἀδελφῶν µας,  τούς καθιστά µε-
τόχους στήν ζωή τῶν πιστῶν ἐκεί-
νων, οἱ ὁποῖοι ἀπό τήν ἵδρυση  τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ διέγνωσαν
πώς ὁ ἀγώνας τους γιά κοινωνία καί
ἕνωση µέ τόν Θεό καί τούς συναν-
θρώπους τους,  θά γινόταν καλύτερα
σέ συνθῆκες σχετικῆς ἡσυχίας παρά
στίς πόλεις. Ἤδη πολύ πρίν τήν
ἐποχή τῶν Μ. Ἀντωνίου καί Πα-
χωµίου (4ος µ.Χ. αἵ.),  ποὺ τοποθε-
τεῖται ἡ ἔναρξη τοῦ ὀργανωµένου
µοναχισµοῦ στήν ἔρηµο τῆς Αἰγύ-
πτου,  ἔχουµε µαρτυρίες µορφῶν µο-
ναχικῆς ἄσκησης κοντά ἤ καί µέσα
στίς πόλεις. 

Τόν 4ο ὅµως µ.Χ. αἰ.,  καταγρά-
φεται ἡ συστηµατική «ἀναχώρηση»
καί ἡ ἵδρυση ὀργανωµένων µονα-
στηριῶν στήν Αἴγυπτο ἀρχικά καί
στήν Παλαιστίνη καί τήν Συρία
ἀργότερα. Μέ τά δικά του ἰδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά ἀνά περίπτωση,
ὁ χριστιανικός µοναχισµός,  προ-
βάλλει ἀπό τήν ἀρχή τοῦ µεγάλα
ἀναστήµατα ἁγίων ἀλλά καί φα-
νερώνει τά χαρακτηριστικά του.
Ἡσυχία καί ἄσκηση, Στενή σχέση µέ
τήν ποιµαίνουσα ἐκκλησία καί τόν
ἐπίσκοπο τῆς περιοχῆς, θεολογικό
καί κοινωνικό ἔργο. Ἀξίζει στό ση-
µεῖο αὐτό, µία µικρή ἀναφορά στό
καθένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ χαρακτηρι-
στικά.

ἩἩσσυυχχίίαα  κκααίί  ἄἄσσκκηησσηη  
∆ιαβάζοντας κανείς  τόν πρό-

λογο πού συνέγραψε ὁ Θεοδώρητος
Κύρου στήν «Φιλόθεο Ἱστορία»
του, ἕνα ἀπό τά περίφηµα ἁγιολο-
γικά ἔργα πού περιγράφει τήν ζωή
τῶν ἀρχαίων ἀσκητῶν,  καταλα-
βαίνει πώς ἡ ἡσυχία καί ἡ ἄσκηση
- πολλές φορές ἰδιαίτερα σκληρή-
δέν ἔρχεται  παρά γιά νά µειώσει
τήν ὑπερέχουσα τάση συσσωµάτω-
σης µέ τίς ἀντίρροπες πρός τήν προ-
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σέγγιση ἀνθρώπου καί Θεοῦ κα-
θηµερινές προκλήσεις,  πού εἶχαν
ἐκεῖνοι ζώντας στίς πόλεις  καί γιά
νά συµβάλλει,  στήν  ἐπανεύρεση
τῆς ἰσορροπίας  ἀνάµεσα στήν
πνευµατοϋλική ὑπόσταση τοῦ
ἀνθρώπου,  ὅπου ἡ ὕλη (ὁ σωµατι-
κός ἄνθρωπος) εἶχε τόν µόνο λόγο.
Σέ κανένα σηµεῖο δέν µποροῦµε νά
δεχθοῦµε τήν ὑποβάθµιση,  ἤ πόσο
µᾶλλον τήν διάθεση τιµωρίας τοῦ
σώµατος,  ἀπό τό ὁποῖο ἀπελεύθε-
ρος ὁ ἄνθρωπος θά σωζόταν,  πού
µᾶς παραπέµπει σέ µία πλατωνική
ἀντίληψη τῶν πραγµάτων  καθόλου
ἀποδεκτή χριστιανικά. Ὁ µονα-
χός,  ὑποτάσσει τίς ἀνάγκες του,
πνευµατικές καί σωµατικές, ἔχον-
τας συνεχῶς µπροστά του, τό ἐσχα-
τολογικό ὅραµα τῆς ἀναστηµένης
του ὕπαρξης.

ΜΜοοννααχχιισσµµόόςς  κκααίί  ττοοππιικκήή  ἐἐκκκκλληησσίίαα
Παρά τά ὅποια κατά καιρούς

προβλήµατα (ὅπως ἄλλωστε καί
στόν ἐνοριακό χριστιανισµό) ὁ µο-
ναχισµός ὑπῆρξε πάντοτε ὁ δεύτε-
ρος πνεύµονας - µαζί µέ τήν ἐνορία-
τῆς ἐκκλησιαστικῆς παρουσίας στόν
κόσµο,  ὅπως αὐτή ὀργανώνεται ὑπό
τόν ἐπιχώριο ἐπίσκοπο. Ὁ ἅγιος
Ἀθανάσιος ὡς ἐπίσκοπος Ἀλεξαν-
δρείας,  ὅπως προκύπτει ἀπό τό
πλῆθος τῶν γραπτῶν πηγῶν τῆς
ἐποχῆς,  διατηρεῖ στενότατο πνευ-
µατικό διοικητικό δεσµό τόσο µέ τόν
ἅγιο Ἀντώνιο ὅσο καί µέ τό πλῆθος
τῶν πρώτων µοναστηριῶν τῆς Αἰγύ-
πτου,  τά ὁποία ἵδρυσε ὁ ἅγιος Πα-
χώµιος. Ὅπως εἶναι αὐτονόητο ἡ
σχέση αὐτή ἐντείνεται καί ἀπό τήν
ἴδια τήν φύση  τῆς ζωῆς τῶν µο-
ναχῶν (τήν ἰσάγγελον πολιτεία),
στήν ὁποία τό κυρίαρχο στοιχεῖο  -
παρά τά περί τοῦ ἀντιθέτου ἑκά-
στοτε λεγόµενα-  εἶναι τό εὐχαρι-
στιακό καί λατρευτικό, στό ὁποῖο ὁ
ρόλος τοῦ ἐπισκόπου εἶναι πρω-
τεύων.  

ΜΜοοννααχχιισσµµόόςς  κκααίί  θθεεοολλοογγίίαα
Εἶναι ἴσως περιττό  νά τονιστεῖ

ὁ ρόλος τῶν µοναχῶν στήν ἐξέλιξη

τῶν θεολογικῶν ζητηµάτων κάθε
ἐποχῆς. Ἀξίζει µόνον νά σηµειωθεῖ
πώς δέν περιορίζεται µόνον στό
γεγονός πώς οἱ ἐπίσκοποι , πού συ-
χνά ἐµπλέκονταν ὡς ἐκ τῆς θέσεώς
τους µέ τήν ἀνάγκη θεολογικῶν
διατυπώσεων καί συγγραφῶν ἦταν
µοναχοί,  ἀλλά καί στό ὅτι ὅταν πα-
ρουσιαζόταν ἀνάγκη, ἁπλοί µονα-
χοί  ἐγκατέλειπαν τά µοναστήρια,
προκειµένου νά ὑπερασπισθοῦν
τήν ὀρθή θεολογία (ὅπως π.χ. τό
ἔκανε ὁ Ἄγ. Ἀντώνιος κατά τήν πε-
ρίοδο τῆς Ἀρειανικῆς ἔριδας). Ἤ
ἄλλοτε,  οἱ µονές γίνονταν κέντρα
διάδοσης –µέσω τοῦ ἀντιγραφικοῦ
ἔργου- ἤ καί ὑπεράσπισης τῶν
ὀρθόδοξων ἀπόψεων,  σέ περιό-
δους σοβαρῶν κρίσεων. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγµα, καί γιά τίς δύο
περιπτώσεις, ἀποτελεῖ ἡ περίφηµη
µονή τῶν Στουδίου στήν Κωνσταν-
τινούπολη. 

ὉὉ  ΜΜοοννααχχιισσµµόόςς
κκααίί  ττόό  κκοοιιννωωννιικκόό  ἔἔρργγοο

Ἐκεῖ ὅµως,  ὅπου ὑπάρχει ἡ µε-
γαλύτερη ἀδυναµία κατανόησης ἐκ
µέρους πολλῶν ὅταν βρίσκονται
µπροστά στό πρόβληµα µοναχι-
σµός καί κόσµος, εἶναι ἡ ὅποια σχέ-
ση τῶν µοναχῶν µέ τόν ἄλλο. Πῶς
ὁ µοναχός,  «φεύγοντας» ἀπό τόν
κόσµο,  τόν προσεγγίζει συχνά ὑγιέ-
στερα καί περισσότερο,  ἀπό ὅ,τι ἄν
ἔµενε σ’ αὐτόν.  Ἤδη ὁ Ἰησοῦς
στήν παραβολή τοῦ «Καλοῦ Σα-
µαρείτη» ἔδειξε  πώς δέν ἀρκεῖ ἡ
φυσική συνάντηση, γιά νά φέρει
τούς ἀνθρώπους κοντά, νά ἀνα-
δειχθοῦν «πλησίον» ὁ ἕνας του
ἄλλου. Στήν ἐποχή µας ἰδιαίτερα, οἱ
ἄνθρωποι ἐπικοινωνοῦν µέ φυσικό
τρόπο συνεχῶς κι ὅµως,  δέν εἶναι
γιά αὐτό καί µόνο πιό κοντά.  Φαί-
νεται  πώς ἡ ἐπικοινωνία χρειάζε-
ται κάτι ἀκόµη, γιά νά ὁδηγήσει σέ
κοινωνία. Ὁ ἄνθρωπος ἁγιαζόµενος
ἔρχεται σέ ἀληθινή σχέση µέ τόν
Θεό, ἀλλά καί τόν συνάνθρωπο. Στά
πρώιµα ἁγιολογικά κείµενα διαβά-
ζουµε πώς οἱ ἀσκητές ἐγκαταλεί-
πουν τήν ἡσυχία καί µπαίνουν καί

µένουν στήν πόλη, ὅταν κάποιος
τούς ἔχει ἀνάγκη. Ἱδρύουν καί συν-
τηροῦν πλῆθος ἱδρυµάτων περί-
θαλψης ἐνδεῶν (Ἁγ. Μελάνη ἡ
Πρεσβυτέρα, Μ. Βασίλειος κ.α.)
∆ιδάσκουν καί µαρτυροῦν χάριτι
τῶν ἄλλων. Ἀναδεικνύονται τά µο-
ναστήρια καταφύγια πνευµατικά
καί ὑλικά, συνεργάτες  πολύτιµοι
κοινωνικῶν ἐργατῶν. Κι ἀκόµη κι
ὅταν δέν διακρίνεται ἡ χειρωνακτι-
κή ἀρωγή,  ἀπό βαρύτερο καί πιό
ἀσήκωτο φορτίο ἀνακουφίζει τό
κοπιῶδες µά ἄοκνο ἔργο τῶν προ-
σευχόµενων µοναχῶν,  τούς ἐργα-
ζόµενους µέ ἄλλο τρόπο στόν ἴδιο
ἀµπελώνα. Γιατί ἡ προσευχή εἶναι
τό σπουδαιότερο κοινωνικό ἔργο κι
οἱ προσευχόµενοι χριστιανοί οἱ πλέ-
ον χρήσιµοι κοινωνικοί ἐργάτες.

ἘἘννοορρίίαα  κκααίί  ΜΜοοννήή::
ΤΤρρόόπποοιι  ἁἁγγιιαασσµµοοῦῦ  κκααίί  ὑὑπποοδδοοχχῆῆςς

ττῆῆςς  ΒΒαασσιιλλεείίααςς  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ..
Στήν ἔρηµο τῶν σύγχρονων πό-

λεων,  ὀάσεις πραγµατικές ἀποτε-
λοῦν οἱ χῶροι συνάντησης καί κοι-
νωνίας τῶν χριστιανῶν. Οἱ ἐκκλη-
σιές καί τά µοναστήρια µας. Ἡ
ἀδιάσπαστη ἑνότητα τῆς µίας,
ἁγίας καί καθολικῆς ἐκκλησίας,
πού ἀγκαλιάζει τήν ἰδιαίτερη ἀνάγ-
κη τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἕως τήν σω-
τηρία του. Εἴτε ἡ ψυχή του διψά τήν
ἄσκηση καί τήν ἐν Χριστῷ ζωή,
µέσω τῆς δηµιουργίας καί διακονίας
δικῆς του οἰκογένειας στά πλαίσια
µίας ἐνορίας,  εἴτε ἀγωνίζεται,
ἔχοντας ἀποφασίσει νά ἀναπλη-
ρώσει τήν ἔλλειψη αὐτή,  µέ τήν
ἀνάπαυση πού προσφέρει ἡ προ-
σφορά τοῦ ἑαυτοῦ του ὡς ὁλοκαύ-
τωµα, ὡς θυσία συντετριµµένη καί
τεταπεινωµένη στόν Θεό καί δι᾽
αὐτοῦ σέ ὅλο τόν κόσµο, στόν χῶρο
ἑνός µοναστηριοῦ.

Καί στίς δύο περιπτώσεις,  ἡ
ἔρηµος ὑποχωρεῖ κι ἡ Βασιλεία
τοῦ Χριστοῦ διεισδύει ὅλο καί πε-
ρισσότερο µεταβάλλοντας τόν «κό-
σµο» σέ Ἐκκλησία, σέ χῶρο αἰώνιας
ἀγαπητικῆς συµπόρευσης Θεοῦ
καί Κτίσης.
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•Ἐκκλησία καὶ κόσµοςἘκκλησία καὶ κόσµος
τραγικὸς μέσα στὸ φόβο καὶ τὴν
ἀγωνία του, μὴ ἔχοντας ἄνοιγμα
καὶ διέξοδο πρὸς τὴ λύτρωση.
Πνίγεται καὶ χάνεται, διαλύεται
καὶ πεθαίνει μέσα στὸ ζοφερὸ
σκότος τῆς ἐξαφάνισης καὶ τοῦ
θανάτου. 

Ὁ τρόπος τῆς περιγραφῆς
μας δὲν εἶν᾽ ἐκεῖνος ποὺ θέλει ὁ
καιρός μας· δὲν εἶναι ἀναλυτικός,
ἀλλ᾽ ἀφοριστικὸς καὶ ἀξιωματι-
κός. Ἀκριβῶς γιατὶ σκοπός μας
δὲν εἶναι ἡ περιγραφή, ἀλλὰ θέ-
λομε μετὰ τὴν περιγραφὴ νὰ
προχωρήσουμε σὲ κάποιες μό-
νιμες θέσεις τῆς  Ἐκκλησίας γιὰ
τὴ ζωή μας. Τὸ ζήτημα ποὺ μᾶς
ἀπασχολεῖ εἶναι πῶς μποροῦμε
νὰ πλησιάσουμε τὸ σύγχρονο
ἄνθρωπο καὶ νὰ ἔλθωμε σὲ συ-
νεννόηση μαζί του. Δὲν μᾶς ξε-
γελάει τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχομε νὰ
κάμωμε μὲ ἀνθρώπους δικούς
μας, μὲ χριστιανοὺς ποὺ τοὺς συ-
ναντᾶμε στὸ δρόμο καὶ τοὺς
βλέπομε καὶ στὴ θεία Λειτουργία.
Καὶ τὸ ξερομε καλὰ πὼς οἱ
ἄνθρωποί μας εἶναι ἐπηρεασμέ-
νοι ἀπὸ τὸ σύγχρονο πνεῦμα, καὶ
δὲν μᾶς διαφεύγει τὴν προσοχὴ
ὅτι, ὅταν κηρύττωμε τὸ Εὐαγγέ-
λιο στὴ θεία Λειτουργία, ὁ λόγος
μας ἀποστρακίζεται καὶ δὲν βρί-
σκει τὸ στόχο του.  Ἀλλὰ κινδυ-
νεύομε νὰ πέσουμε σὲ ὑπερ-
βολὲς καὶ νὰ ἀδικήσουμε τοὺς
χριστιανούς μας.  Ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι λοιπὸν σήμερα, ποὺ
κάνουν τὸ σταυρό τους κι ἀνά-
βουν κερὶ στὴν εἰκόνα τῆς Πα-
ναγίας, ποὺ στέκονται δυὸ ὧρες
ὀρθοὶ στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας,
ποὺ ἑορτάζουν οἰκογενειακὰ τὶς
ἑορτὲς τῆς  Ἐκκλησίας, ποὺ κοι-
νωνοῦν τοὐλάχιστον Πάσχα καὶ
Χριστούγεννα, ποὺ κάνουν τὸ
γάμο τους στὴν  Ἐκκλησία καὶ
βαφτίζουν τὰ παιδιά τους, ποὺ
κηδεύουν ἐκκλησιαστικὰ τοὺς

δικούς τους καὶ τοὺς κάνουν τὰ
μνημόσυνα, ὅλοι αὐτοὶ λοιπὸν οἱ
ἄνθρωποι εἶναι ὅπως τοὺς περι-
γράφομε καὶ θέλομε νὰ τοὺς
παραστήσουμε; Μακάρι νὰ
ὑπερβάλλωμε ὅσο γίνεται πε-
ρισσότερο, κι ἡ πραγματικότητα
νὰ εἶναι ὅσο γίνεται κατώτερη
ἀπ᾽ ὅσο ἐμεῖς θέλομε νὰ τὴν
ἐμφανίσουμε.  Ἡ ἀλήθεια ὅμως
εἶναι ὅτι στὸν καιρό μας οἱ
ἄνθρωποι δὲν ξέρομε ποῦ πνευ-
ματικὰ ἀνήκομε καὶ ποῦ βρι-
σκόμαστε· παλέβομε καὶ κυμαι-
νόμαστε μέσα σὲ μιὰ παράδοση
πίστεως κι ἕναν τρόπο ζωῆς,
ποὺ δὲν συμβιβάζονται μεταξύ
τους.  Ἐκτὸς ἄν παραδεχθοῦμε
πὼς ἔτσι γινότανε πάντα.

Συνεχίζουμε λοιπὸν σὲ ἀφο-
ριστικὸ καὶ ἀξιωματικὸ τόνο τὴν
περιγραφὴ τῆς εἰκόνας τοῦ σύγ-
χρονου ἀνθρώπου.  Ὁ σύγχρο-
νος ἄνθρωπος εἶναι ὁ ἄνθρωπος
τῆς μεγάλης δύναμης καὶ τῆς
μεγάλης ἀδυναμίας. Δύναμή του
εἶναι ἡ  Ἐπιστήμη καὶ ἡ Τεχνική,
ἀδυναμία του εἶναι ἡ ἔλλειψη
ἤθους· δύναμή του εἶναι ἡ ἐξει-
δικευμένη γνώση, ἀδυναμία του
εἶναι ἡ ἔλλειψη ἐποπτείας· δύ-
ναμή του εἶναι ἡ κυριαρχία του
ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ἀδυ-
ναμία του εἶναι ἡ ἠθική του ὑπο-
τονία· δύναμή του εἶναι ἡ ὑλική
του ἐπάρκεια, ἀδυναμία του
εἶναι πνευματική του πενία. Γιὰ
τὸ σύγχρονο ἄνθρωπο συμβαίνει
ὅ,τι εἶναι γραμμένο στὴν Ἀπο-
κάλυψη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη·
«Ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς καὶ νεκρὸς
εἶ…».  Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος
εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ ὑλικοῦ κό-
ρου, τῆς χωρὶς μέτρο καὶ ὅριο
πλησμονῆς· τὸν ἐμπνέουν καὶ
τὸν κατευθύνουν «ἡ ἐπιθυμία
τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἐπιθυμία
τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ
βίου». Ἡ γῆ παράγει ὅσα ποτὲ

† ∆ιονυσίου Λ. Ψαριανοῦ,
Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης

ὉὉ  σσύύγγχχρροοννοοςς  ἄἄννθθρρωωπποοςς11

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος εἶναι
δεισιδαίμονας μᾶλλον παρὰ πι-
στός· φίλαυτος μᾶλλον καὶ φιλό-
σαρκος παρὰ φιλάλληλος καὶ φι-
λόθεος· ἐπαναστατημένος μᾶλλον
καὶ ἀπειθάρχητος παρὰ φιλόνο-
μος καὶ φιλελεύθερος· ἀνατροπέας
μᾶλλον καὶ καταστροφικὸς παρὰ
συντηρητὴς καὶ οἰκοδόμος.  Ὁ σύγ-
χρονος ἄνθρωπος εἶναι ὁ ἄνθρωπος
τῆς φυγῆς. Φεύγουν οἱ ἄνθρωποι
ἀπὸ τὸ χωριό τους, φεύγουν ἀπὸ
τὸν τόπο τους, φεύγουν ἀπὸ τὴν
πατρίδα τους, θέλουνε νὰ φύγουν
ἀπὸ τὸν πλανήτη τους, φεύγουν
ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους· ἐγκαταλεί-
πουν τὸν ἀγώνα, παραιτοῦνται
ἀπὸ τὸ χρέος. Καιρὸς φυγῆς καὶ λι-
ποταξίας εἶναι ὁ καιρός μας…  Ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος εἶναι ὁ
ἄνθρωπος τῆς ἀγωνίας καὶ τοῦ
φόβου. Φοβεῖται καὶ ἀγωνιᾶ ἐνώ-
πιον τοῦ θανάτου, ἐπειδὴ δὲν πι-
στεύει στὴ ζωή· φοβεῖται καὶ ἀγω-
νιᾶ ἐνώπιον τῶν ἔργων του, τῆς
Ἐπιστήμης καὶ τῆς Τεχνικῆς, ἐπειδὴ
δὲν ἔχει ἀγάπη· φοβεῖται καὶ ἀγω-
νιᾶ ἐνώπιον τοῦ μέλλοντος, ἐπειδὴ
δὲν ἔχει ἐλπίδα… Ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος δὲν γνωρίζει τὸ δρόμο
τῆς λύτρωσης, ἐπειδὴ δὲν ἔχει
αἴσθηση τῆς ἁμαρτίας. Καὶ εἶναι

1 Ἐπὶ πτερύγων ἀνέµων, Λόγος Νς΄.



δὲν παρῆγε καὶ ἡ βιομηχανία κα-
τεργάζεται ὅσα ποτὲ οἱ ἄνθρωποι
δὲν εἶχαν στὴ διάθεσή τους ἀγαθά.
Κι ὅμως ὑπάρχει πρόβλημα τῆς
ἐποχῆς ὀξύτατο, τὸ κοινωνικό πρό-
βλημα. Αὐτὸ τὸ πρόβλημα εἶναι  κυ-
ρίως αὐτὰ τὰ τρία· τὸ ψωμί, τὸ
ἔνδυμα, καὶ ἡ στέγη. Ὑπάρχουν
λοιπὸν σήμερα, μέσα σὲ τόσα ὑλικὰ
ἀγαθά, ὑπάρχουν ἄνθρωποι νη-
στικοὶ καὶ γυμνοὶ καὶ ἄστεγοι. Αὐτὸ
εἶναι ντροπὴ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους
σήμερα, ντροπὴ γιὰ τὸν πλοῦτο καὶ
γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ὀργάνωση τοῦ
κόσμου…

Συνέπεια τῆς οἰκονομικῆς ὀργά-
νωσης, ποὺ πάει μαζὶ μὲ τὴ βιομη-
χανικὴ ἐπανάσταση, εἶναι ὅτι ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος ἔγινε ἀνέ-
στιος καὶ ἄπατρις, καὶ ὁ βίος του

ἀνέορτος. Ξεριζωμένοι ἄνθρωποι,
χωρὶς πίστη, χωρὶς ἄλλα ἰδανικὰ
ἔξω ἀπὸ τὶς ἐμπορικές των ὑποθέ-
σεις καὶ τὶς οἰκονομικές των ἐπι-
χηρήσεις, ταξιδεύουν διαρκῶς ἀπὸ
τόπο σὲ τόπο, μὲ τὴν ταχύτητα καὶ
τὴν ἄνεση τῶν συγχρόνων συγκοι-
νωνιακῶν μέσων, συναλλάσσον-
ται μὲ ὅλο τὸν κόσμο, συνδέονται μὲ
ὅλους τοὺς τόπους, ὁμιλοῦν ὅλες τὶς
γλῶσσες, ἀποχρωματίζονται, χά-
νουν τὸν ἐθνικό τους χαρακτήρα,
γίνονται κοσμοπολίτες… Ἀπὸ τὸ
ἄλλο μέρος οἱ προλετάριοι, ἐκεῖνοι
ποὺ μόνο κεφάλαιο ἔχουν τὰ χέρια
τους καὶ τὴν ἐργασία τους, ζοῦν,
ἐργάζονται καὶ κινοῦνται κατὰ κο-
πάδια στὰ μεγάλα βιομηχανικὰ
κέντρα, μέρα καὶ νύχτα χωμένοι καὶ
χαμένοι μέσα στὶς μηχανὲς καὶ τὸ

θόρυβο τῶν μηχανῶν ἤ θαμμένοι
κάτω ἀπὸ τὴ γῆ στὶς λαβυρινθώδεις
στοὲς τῶν ὀρυχείων.  Ὅλοι αὐτοὶ
ἑστία δὲν ἔχουν, οἰκογενειακὸ τρα-
πέζι δὲν στρώνουν,  Ἐκκλησία δὲν
ξέρουν, ἑορτὴ δὲν γνωρίζουν.  Ἔχα-
σαν ὅλοι τὴν ὄψη τοῦ οὐρανοῦ· δὲν
τὸν βλέπουν, δὲν τὸν αἰσθάνονται,
δὲν τὸν πιστεύουν. Συγχρόνως
ὅμως ἔχασαν καὶ τὴ χαρὰ τῆς γῆς… 

Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ, ἄν ἐπανα-
λάβωμε σὲ παραλλαγὴ τὸ λόγο τοῦ
Ἀποστόλου, ὅτι στὴν ἐποχή μας ὁ
Θεὸς «συνέκλεισε τοὺς πάντας εἰς
ἀγωνίαν...». Ὅλοι ἀγωνίζονται καὶ
ἀγωνιοῦν κι ὅλοι τρῶνε μὲ ὀδύνη τὸ
ψωμί τους, ὥστε νὰ ἔχει κι ἐδῶ
ἐφαρμογὴ ὁ λόγος τοῦ ψαλμοῦ·
«Ἐγείρεσθε ἅμα τῷ καθῆσθαι, οἱ
ἐσθίοντες ἄρτον ὀδύνης...».

12 •• •µ•ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Καὶ ἐνῶ ἡ τεκμηριωμένη ἀμφισβή-
τηση παρακάμπτεται χωρὶς καμμία
οὐσιαστικὴ ἐπιχειρηματολογία, ἡ ὅλη
προσπάθεια ἐπιχειρεῖται νὰ στηριχθῆ
στὸ ἐπιπόλαιο καὶ ἀνεδαφικὸ ἐπιχεί-
ρημα ὅτι ἡ Πολιτεία πρέπει πάντα νὰ
προσαρμόζεται στὶς τρέχουσες
ἀλλαγὲς καὶ ἐξελίξεις καὶ νὰ δια-
μορφώνη ἀνάλογα τοὺς νόμους καὶ
τοὺς κανόνες σὲ κοινωνικὰ ζητήμα-
τα, ὅπως αὐτὰ τοῦ γάμου καὶ τῆς συμ-
βίωσης, χωρὶς καμμία διάκριση ἂν
πρόκειται γιὰ ἐξέλιξη πρὸς τὸ καλὸ
ἤ πρὸς τὸ κακό. Μὲ βάση τὴ λογικὴ
αὐτὴ δὲν θὰ εἶναι καθόλου παράδο-
ξο στὸ μέλλον ἡ πολιτεία νὰ νομι-
μοποιήση ἀκόμη τὴ βλασφημία, τὴν
κλοπὴ καὶ τὸν φόνο.

Στὸ ζήτημα πού μᾶς ἀπασχολεῖ
παρατηροῦνται ὄντως ἀλλαγὲς καὶ
ἐξελίξεις, ἀλλὰ σίγουρα πρὸς τὸ χει-
ρότερο. Μία προσεκτικὴ μελέτη εἶναι
πολὺ εὔκολο νὰ καταδείξη, ὅπως
καὶ βεβαιώνουν σχετικὲς ἔρευνες, τὴ
στενὴ σχέση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα
στὴ χαλάρωση τῶν οἰκογενειακῶν
δεσμῶν καὶ στὰ φαινόμενα τῶν ἀμέ-
τρητων δραμάτων μὲ τὰ ναρκωτικά,
τὰ ἐγκλήματα, τὶς αὐτοκτονίες, τὰ
διαζύγια, τὶς καταθλίψεις, τὴ σε-
ξουαλικὴ ἀσυδοσία καὶ τὰ ἀφροδίσια
νοσήματα, συμπεριλαμβανομένου
καὶ τοῦ ἔηντς. Ὥστε, λοιπόν, ἡ ἑλλη-
νικὴ πολιτεία ἔφθασε σὲ τέτοιο ση-

μεῖο καταπτώσεως, ὥστε, ἀπορρί-
πτοντας τὰ δοκιμασμένα γιὰ αἰῶνες
κριτήρια, νὰ νομιμοποιῆ ἀρνητικὰ
καὶ διαλυτικὰ τῆς κοινωνίας φαινό-
μενα; Γιὰ τὴν περίπτωση αὐτὴ πι-
στεύω πὼς δὲν ὑπάρχουν πιὸ ἐκφρα-
στικοὶ καὶ ἐπίκαιροι λόγοι ἀπὸ τοὺς
θεόπνευστους ἐκείνους τοῦ προφή-
του Ἡσαΐα: «Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πο-
νηρὸν καλὸν καὶ τὸ καλὸν πονηρόν,
οἱ τιθέντες τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ φῶς
σκότος, οἱ τιθέντες τὸ πικρὸν γλυκὺ
καὶ τὸ γλυκὺ πικρόν. Οὐαὶ οἱ συνετοὶ
ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐνώπιον αὐτῶν ἐπι-
στήμονες» (5,20-21).

Πιστεύω ὅτι κανεὶς ἐχέφρων
ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ὑποστηρί-
ζη ὅτι ἡ ἀνευθυνότητα κατατάσσετ-
ται στὰ θετικά, στὰ ἀγαθὰ γνωρί-
σματα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὅτι τὸ
κράτος ἔχει καθῆκον νὰ τὴν εὐνοῆ
καὶ νὰ τὴν κατοχυρώνει νομοθετικά.
Πολὺ δὲ περισσότερο ἡ Ἐκκλησία,
ποὺ ἀποτελεῖ «στύλο καὶ ἑδραίωμα
τῆς ἀληθείας» (Α΄ Τιμ. 3,15), δὲν
ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ κάνη ἐκπτώ-
σεις, νὰ μετατρέπη τὶς ἀπαξίες σὲ
ἀξίες καὶ νὰ ἀφήνη ἔκθετα τὰ παιδιά
της στὴ λαίλαπα τῆς σχετικοκρα-
τίας καὶ τῆς καταστροφικῆς ἰσοπε-
δώσεως τῶν πάντων. Γι᾽  αὐτὸ ἦταν
κρυστάλλινη, ἀλλὰ καὶ συγχρόνως
θαρραλέα, ἡ ἁγιοπνευματικὴ της
ὁμολογία, ποὺ ἔγινε μὲ τὸ ἀνακοι-

νωθὲν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου
στὶς 17 Μαρτίου 2008, ἡ ὁποία «δια-
κηρύσσει τὸν ἀπόλυτο σεβασμὸ καὶ
τὴν παραδεδομένη τιμὴ πρὸς τὸ ὑπὸ
τῆς Ἐκκλησίας τελούμενο ἱερὸ μυ-
στήριο τοῦ Γάμου, τοῦ ὁποίου
σκοπὸς εἶναι ἡ ἀμοιβαία πνευματικὴ
συμπλήρωση τῶν συζύγων γιὰ τὴν ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ σωτηρία καὶ καρπὸς
αὐτοῦ τὰ τέκνα. Ἡ Ἐκκλησία δηλαδὴ
δέχεται καὶ εὐλογεῖ τὴν παραδεδο-
μένη τέλεση τοῦ Γάμου κατὰ τὸ
Ὀρθόδοξο Τυπικό, ἐνῶ θεωρεῖ πορ-
νεία κάθε ἄλλη «συζυγική» σχέση
ἐκτὸς αὐτοῦ».

Ὅσο καὶ ἐὰν στὰ μάτια ἀμυήτων
σὲ ζητήματα Ὀρθοδόξου πίστεως
καὶ ἤθους ἡ θέση αὐτὴ φαίνεται
ἀναχρονιστικὴ καὶ σκληρή, εἶναι
αὐτὴ ἀκριβῶς ποὺ ἐκφράζει μὲ λι-
τότητα καὶ σαφήνεια τὴν ἀναλλοίωτη
διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἀληθεί-
ας, ὅπως αὐτὴ ἀποκαλύφθηκε ἀπὸ
τὸν Ἰησοῦ Χριστό, κηρύχθηκε ἀπὸ
τοὺς ἀποστόλους (Μτθ. 5,19· Πρξ.
15,20· Αʼ Κορ. 5,1 κ.ἑ.· 6,18· Αʼ Θεσ.
4,3), καὶ ἔγινε ἀποδεκτὴ  ἀπὸ τοὺς
ἁγίους ὅλων τῶν αἰώνων (βλ. σχετικὰ
κείμενα τῶν ἁγίων Βασιλείου, ἁγίου
Χρυσοστόμου, ἁγίου Νικοδήμου τοῦ
Ἁγιορείτου κ. ἄ.). Αὐτὴ τὴ διδασκα-
λία ποὺ μόνη διασώζει τὴν ἀξία τῆς
ὑπευθυνότητας στὸ ἀνθρώπινο πρό-
σωπο. 

Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 5
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ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ

Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλη-
σιαστικὸν Γηροκομεῖον Κοζάνης  «Ἅγιος
Παντελεήμων», εἴτε χρηματικές, εἴτε σὲ
εἴδη καὶ γεύματα, προσέφεραν εὐγενῶς:

α) Χρηματικές δωρεές: • Καίτη Δε-
μιροπούλου 100 €, εἰς μνήμην συζύγου
της Δημητρίου. • Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Ροδίτου
100 €. • Ἀνδριάννα Τιπουϊκίδου 300 €,
εἰς μνήμην Χρήστου, Εὐσταθίας. • Ἕλλη
Ἐμμανουήλ-Χαδιώ 200 €. • Ἀλεξάνδρα
Τσαγκαρίδου 50 €, εἰς μνήμην συζύγου
της Δημητρίου. • Χατζησαββαΐδου Ἑλέ-
νη 50 €. • Βασιλειάδης Λάζαρος 300 €,
εἰς μνήμην τοῦ πατρός του Θεοδώρου.
• Μαυρωνᾶ Δώρα 50 €, εἰς μνήμην θεί-
ας του Ἰσμήνης Γκορτσούλη. • Τριαν-
ταφυλλίδης Τριαντάφυλλος 170 €, εἰς
μνήμην τοῦ πατρός του. •Μόμτσιου
Αἰκατερίνη 300 €, εἰς μνήμην Ἑλένης Ν.
Μόμτσιου, τὸ γένος Ζ. Παγούνη. • Ἄγλα
καὶ Μηνᾶς Παπακυρίλλου 200 €, εἰς
μνήμην προσφιλῶν προσώπων. • Γεωρ-
γάκα Αἰκατερίνη 50 €. • Δημόπουλος
Παναγιώτης 150 €. • Τσουμῆς Γεώργιος
250 €, εἰς μνήμην ἀδελφῆς του Κικῆς. •
Πασχαλίδης Ἠλίας, Χαϊτίδης Κων/νος
καὶ Τεντζίδης Νικόλαος 150 €. • Τόλιος
Ἠρακλῆς 300 €. • Δουγαλῆς Ἀθανάσιος
50 €, εἰς μνήμην ἀνηψιοῦ του Ἰωάννου.
•Λιάπη-Δίπλαρου Ἀρετή 150 €, εἰς μνή-
μην προσφιλῶν προσώπων. • Σιαλβέρας
Νικόλαος 200 €, εἰς μνήμην συζύγου του
Αἰκατερίνης. • Οἰκ. Μπαντῆ Γεωργίου
200 €, εἰς μνήμην μητρός των Θεοδότης.
•Βογιατζῆς Γεώργιος 150 €, εἰς μνήμην
πατρός του Κων/νου. • Τσιολάκη Θεο-
δώρα 150 €, εἰς μνήμην συζύγου της
Εὐγγέλου. • Δίκος Ἰωάννης 150 €, εἰς
μνήμην προσφιλῶν προσώπων. • Καρα-
κάσης Γεώργιος 200 €, εἰς μνήμην προ-
σφιλῶν προσώπων. • Σύλλογος καθη-
γητῶν 2ου Γενικοῦ Λυκείου Κοζάνης
100 €, εἰς μνήμην τῶν πατέρων τῶν συ-
ναδέλφων Μεντεσίδη Ἀναστασίου καὶ
Πιπερᾶ Ἀργυρίου. • Ἐκκλησιαστικὸ
Συμβούλιο Ἱ.Ν.Ἁγ. Νικολάου Κρανιδίων
150 €. • Οἰκονόμου Ἀπόστολος 150 €, εἰς
μνήμην Σακελλαρίου Βασιλικῆς. • Κου-
τσουνάνος Εὐθύμιος 200 €, εἰς μνήμην
τοῦ υἱοῦ του. • Παπαδοπούλου Ἑλένη 50
€. • Μπλιούρα Αἰμιλία 200 €, εἰς μνήμην

προσφιλῶν προσώπων. • Ἁρχιμ. Νικό-
δημος Τριανταφυλλίδης 150 €, εἰς μνή-
μην τοῦ πατρός του. • Κορωνίδου Εὐδο-
ξία 150 €, εἰς μνήμην γονέων της. • Βα-
βίτσας Κρίτων 50 €, εἰς μνήμην προ-
σφιλῶν προσώπων. • Δεληγεωργίδου
Σοφία 50 €, εἰς μνήμην γονέων καὶ γαμ-
προῦ. • Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο
Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελβενδοῦ
300 €. • Βαντσιώτης Ζήσης 50 €, εἰς μνή-
μην γονέων Ἀναστασίου καὶ Βασιλικῆς.
• Κύργια Βασιλικὴ 50 €, εἰς μνήμην συ-
ζύγου της Βασιλείου. • Βουδιώνη Θάλεια
120 €, εἰς μνήμην συζύγου Θεοδώρου
καὶ Σουλτάνας Βακατάρη. • Ζορμπᾶς
Στυλιανὸς 110 €, εἰς μνήμην τοῦ πατρός
του. • Ἀνώνυμοι 575 €. 

β) Προσφορὰ γεύματος: • Ἀραμ-
πατζῆς Κων/νος καὶ Στέλλα Ἀραμπατζῆ,
εἰς μνήμην τοῦ πατρός τους Γεωργίου. •
Μανώλας Δημήτριος, εἰς μνήμην
ἀδελφῆς του Ἀλεξάνδρας. • Ἐνοριακὸ
Φιλόπτωχο Ταμεῖο Ἱ.Ν. Γεννήσεως Θε-
οτόκου Ἀλωνακίων.

γ) Προσφορὰ εἰδῶν-τροφίμων: •
Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίόυ Αὐλῶν. • Ρόμπολα
Ἀγγελική. • Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίόυ Κλείτους.
• ΔΕΗ Λ.Κ.Δ.Μ. • Κυπάρογλου Στυ-
λιανὸς. • π. Θωμᾶς Μπασδέκης. • Κου-
τσιάδης Βασίλειος. • Γεωργιάδης Χα-
ράλαμπος. • Τριανταφύλλου Μίλτος. •
Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Ν.Χαραυγῆς. •
Ἱ.Ν.Ἁγ.Κων/νου καὶ Ἑλένης Μαυρο-
δενδρίου. • Δαγκλῆς Τριαντάφυλλος
«Ἡ Γωνιά τῆς Γεύσης». • Μαστρανέστης
ΑΕΒΕ. • Μητζικίδης ΕΠΕ. • Σῶμα
Ἑλληνίδων Ὁδηγῶν. • Ἀνώνυμοι.

Δωρεὲς γιὰ τὸ  Ἱερὸ Κάθισμα Νέας
Νικοπόλεως:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος  700 €.

Ἀρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρό-
πουλος 350 €.  

Δωρεὲς πρὸς τὴν  Ἱερὰ Μητρόπο-
λη:

• Ἱ. Ναὸς Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύ-
λου Κοίλων 125 €.

• Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Ξηρολί-
μνης 125 €.

• Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου Κο´ζα-
νης 500 €.

• Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Χαραλάμπους Ἁγί-
ου Χαραλάμπους 250 €.

• Ζιώγας Κων/νος  400 €.

Ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχαριστεῖ
θερμὰ τοὺς δωρητὲς καὶ εὔχεται τὴν

παρὰ τοῦ Κυρίου ἀντιδωρεὰ
καὶ εὐλογία.

Δὲν εἶναι μόνο ἡ ἑλλη-
νικὴ φιλοσοφία, ποὺ
ἔχει τὸν «θεῖο Πλάτω-

να», εἶναι καὶ ἡ  Ἐκκλησία,
ποὺ ἔχει τὸν ὅσιο Πλάτωνα,
τοῦ ὁποίου σήμερα (4 Ἀπριλί-
ου) ἐπιτελεῖ τὴ μνήμη. Ὁ ὅσιος
Πλάτων εἶναι ἀπὸ τὰ ὡραι-
ότερα παραδείγματα τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης, ποὺ ἀνθοῦσεν
ὁ μοναχικὸς βίος στὴν Ἐκκλη-
σία.  Ἀπὸ ἀριστοκρατικὴ καὶ
πλουσία οἰκογένεια τῆς Κων-
σταντινουπόλεως, ἀναδείχθηκε
μεγάλη προσωπικότης, ποὺ
ἤσκησε εὐεργετικὴ ἐπίδραση
στοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς
του μὲ τὴν ἀκτινοβολία τῆς
ἀρετῆς καὶ τῆς ἁγιωσύνης του.
Σήμερα πάει νὰ πιστευθεῖ
πὼς ὑλικοὶ παράγοντες καὶ
οἰκονομικὲς μόνο σχέσεις διέ-
πουν τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων
καὶ δημιουργοῦν πολιτισμό.
Μὰ εἶναι ἀλήθεια πὼς πνευ-
ματικὲς εἶναι οἱ δυνάμεις ποὺ
κατευθύνουν τὴν Ἱστορία· ἀπὸ
τὸ ἕνα μέρος ἡ θεία Πρόνοια κι
ἀπὸ τὸ ἄλλο ἡ ἐλεύθερη συ-
νείδηση κι ἡ ἀγαθὴ βούληση,
δηλαδὴ ἡ προσωπικὴ εὐγένεια
τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ ὅσιος Πλάτων

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ



Ἕν μέγα ἐκδοτικὸν τόλμημα
ἔφερεν εἰς πέρας τὸ «ΚΕΝ-
ΤΡΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟ-

ΣΕΩΝ». Πρόκειται διὰ τὸ μνημειῶδες καὶ
ἱστορικὸν ἔργον «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟ-
ΛΟΓΙΑ» τοῦ Migne. Εἶναι ἡ διεθνὴς πηγὴ
τῶν Πατερικῶν καὶ Βυζαντινῶν κειμένων.
Περιέχει τὰ κείμενα 800 περίπου Συγ-
γραφέων. Ὅλων τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἄλλων Ἐκκλησια-
στικῶν Συγγραφέων, ὡς καὶ τῶν μεγάλων
Ἱστορικῶν, Χρονογράφων καὶ τῶν ὑπο-
λοίπων Βυζαντινῶν Συγγραφέων.

Τὸ ἔργον αὐτό, τὸ ὁποῖον διὰ πρώτην
φορὰν ἐξεδόθη εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἔχει ἐπαι-
νεθῆ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ
τὰ ἄλλα Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα, ἀπὸ τὴν
Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, ἀπὸ τὰς εἴκοσι Ἱερὰς Μονὰς τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους, ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Ἀκαδη-
μίας Ἀθηνῶν, ἀπὸ Καθηγητὰς τῶν ἑλλη-
νικῶν καὶ ξένων Πανεπιστημίων, καθὼς καὶ
ἀπὸ ἄλλους ἁρμοδίους παράγοντας τῆς
Ἐπιστήμης καὶ τῶν Γραμμάτων.

Ἐκπαιδευτικοί, Κληρικοί, Ἐπιστήμονες,
σχε δὸν ὅλων τῶν κλάδων, φοιτηταί, συγ-
γραφεῖς, δημοσιογράφοι, ἐρευνηταὶ καὶ ὅλοι
οἱ ἄνθρωποι τῶν Γραμμάτων καὶ τοῦ
πνεύ ματος ἔχουν ἀνάγκην αὐτοῦ τοῦ
ἔργου.

Κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη συνεχῶς ἐπε-
κτείνεται ἡ στροφὴ πρὸς τὰς κλασικὰς
πνευματικὰς πηγὰς εἰς παγκόσμιον κλί-
μακα. Τὴν πρώτην θέσιν εἰς τὴν παγκόσμιον
πνευματικὴν ἀναζήτησιν κατέχουν ὅλα τὰ
κλασικὰ καὶ διαχρονικὰ ἑλληνικὰ κείμενα.
Τὰ κείμενα τῆς Πατρολογίας τοῦ Migne, μὲ
τοὺς 10.000 καὶ πλέον τίτλους καὶ τοὺς 800
περίπου συγγραφεῖς, δὲν εἶναι μόνον τῆς
Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
ἀνεπανάληπτα καὶ αἰώνια πνευματικὰ

θησαυρίσματα.
Ἡ Πατρολογία τοῦ Migne σήμερον

ἀξιοποιεῖται κατὰ τὸν καλύτερον τρόπον
μὲ τὰ ἐκδοθέντα διὰ πρώτην φορὰν τρία
θεματολογικὰ εὑρετήρια.

Ἐπίσης, σημειοῦται ὅτι ἡ ἑλληνικὴ
ἔκδοσις τῆς Πατρολογίας τοῦ Minge ἔχει
ἐμπλουτισθῆ μὲ πολλὰ καὶ ἀξιόλογα ἐπι-
στημονικὰ συμπληρώματα χιλιάδων σελί-
δων, ὅπως πίνακες περιεχομένων, βιογρα-
φικὰ στοιχεῖα, εἰσαγωγαί, βιβλιογραφίαι,
συστηματικοὶ πίνακες ἁγιογραφικῶν χω-
ρίων κ.ἄ. Ἐπισημαίνεται ἰδιαιτέρως ὅτι οἱ
ἁγιογραφικοὶ πίνακες ἑκάστου τόμου
ἔχουν οὐσιαστικὴν σημασίαν καὶ μεγάλην
πρακτικότητα. Μόνον διὰ τῶν πινάκων
αὐτῶν δυνάμεθα εἰς τὸ ἑξῆς νὰ πληροφο-
ρούμεθα εὐχερῶς πῶς ἡρμήνευσαν οἱ ἅγι-
οι Πατέρες, ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, τὰ ἐν δεδο-
μένῃ στιγμῇ παρουσιαζόμενα ἁγιογραφικὰ
χωρία.

Ἡ Πατρολογία τοῦ Migne θὰ συμπλη-
ρωθῇ μὲ ὅσα ἔργα τῶν 15 πρώτων αἰώνων
δὲν ἔχουν συμπεριληφθῆ εἰς αὐτὴν καὶ θὰ
ὁλοκληρωθῇ μὲ ὅλα τὰ Μεταβυζαντινὰ καὶ
Νεώτερα κλασικὰ κείμενα τῆς Ἑλληνορ-
θοδόξου Γραμματείας τῶν ἐν συνεχείᾳ τῆς
Πατρολογίας τοῦ Migne 5 τελευταίων
αἰώνων τῆς δευτέρας χιλιετίας τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ, μεταξὺ τῶν ὁποίων θὰ εἶναι καὶ
τὰ γραπτὰ ἀριστουργήματα ὅλων τῶν Δι-
δασκάλων τοῦ Γένους.

Μὲ τὴν ἔκδοσιν, τὴν συμπλήρωσιν καὶ
τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑ-
ΤΡΟΛΟΓΙΑΣ» τοῦ Migne θὰ δημιουργηθῇ
ἡ μεγαλυτέρα ἐκδοτικὴ σειρὰ εἰς τὸν κό-
σμον, ὅπως ἀξίζει καὶ εἶναι δίκαιον νὰ
ἀνήκῃ εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Τὸ με-
γαλοπρεπέστατον αὐτὸ καὶ διεθνοῦς χρή-
σεως ἐκδοτικὸν οἰκοδόμημα θὰ εἶναι ὁ φω-
τεινότερος πνευματικὸς φάρος τῆς Γῆς,

μετὰ τὴν Ἁγίαν Γραφήν. Διὰ πρώτην
φορὰν συγκεντρώνονται εἰς ἕν ἐκδοτικὸν
σῶμα (corpus) οἱ ἀνεπανάληπτοι αὐτοὶ θη-
σαυροὶ τῶν 2.000 ἐτῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς Πατρολογίας τοῦ
Minge ἀρχίζει μὲ τὰ περίφημα θεολογικὰ
ἔργα τοῦ πρώτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου μετὰ τὴν Ἅλωσιν, τοῦ Γενναδίου Σχο-
λαρίου.

Ἡ προμήθεια τῶν ὡς ἄνω ἀπαραμίλ-
λων προϊόντων τοῦ συνδυασμοῦ τῆς θείας
Χάριτος καὶ τῆς ἰσχυρᾶς καὶ καθαρᾶς
ἀνθρωπίνης σκέψεως, τὰ ὁποῖα ἔχουν
αἰώνιον κῦρος καὶ διαρκῆ ἐπικαιρότητα, γί-
νεται μὲ τὸ σύστημα ἐγγραφῆς συνδρο-
μητῶν.

Μία ἔκδοσις τοιαύτης ἐκτάσεως δὲν
εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπαναληφθῇ. Τὰ ἀντίτυ-
πα τῶν νέων τόμων θὰ ἐκδίδωνται περί-
που ἀναλόγως πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν συν-
δρομητῶν. Ὁ ἐναπομείνας ἀριθμὸς τόμων
τῆς Πατρολογίας τοῦ Migne εἶναι σχετικῶς
περιωρισμένος.. Δι’ αὐτὸ οἱ ἐνδιαφερόμε-
νοι νὰ ἐγγραφοῦν ἐγκαίρως, ὥστε νὰ κα-
θορισθῇ περίπου ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐξαντλη-
θέντων καὶ τῶν ἐκδιδομένων ἀντιτύπων διὰ
νὰ ἀποφευχθῇ ὁ κίνδυνος τῆς ἀμέσου
ἐξαντλήσεως τῶν τόμων, ὅπως ἔχει συμβῆ
εἰς ἀρκετοὺς τόμους.. Ἡ ἀνατύπωσις τῶν
ἐξαντληθέντων τόμων, μὲ τὰ σημερινὰ
δεδομένα, θὰ εἶναι ἡ τελευταία.

Ἡ εὐκαιρία εἶναι ὄντως μοναδικὴ καὶ
ἀνεπανάληπτος διὰ τὴν ἀπόκτησιν αὐτοῦ
τοῦ ἐκδοτικοῦ μεγαλουργήματος καὶ μά-
λιστα μὲ καταπληκτικοὺς οἰκονομικοὺς
ὅρους. Ἕκαστος ὀγκωδέστατος καὶ πολυ-
τελοῦς βιβλιοδεσίας τόμος διατίθεται εἰς τὸ
1/5 περίπου τῆς τιμῆς ἄλλης ἐκδοτικῆς
πηγῆς τοῦ ἐξωτερικοῦ, χωρὶς τὸ δέσιμον καὶ
χωρὶς τὰ ἐπιστημονικὰ συμπληρώματα τῆς
ἑλληνικῆς ἐκδόσεως.
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Λειτουργική - Πνευματική Διακονία:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζά-
νης κ. Παῦλος, κατά τόν μῆνα Ἀπρίλιο 2008, χοροστά-
τησε, λειτούργησε ἤ ὡμίλησε εἰς τούς κάτωθι Ἱ. Ναούς:
�� Ἁγ. Γεωργίου Νεράιδας (3/4), Ἁγ. Γεωργίου Σερβίων

(3/4), Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης (6/4), Τιμ. Προδρόμου
Βοσκοχωρίου (7/4), Ἀναλήψεως Σωτῆρος (8/4), Τιμ.
Προδρόμου Ρυμνίου (9/4), Ἱ. Μ. Ζιδανίου (9/4), Ἁγ. Γε-
ωργίου Κήπου (10/4), Ἁγ. Γεωργίου Μελισσίων (15/4),
Μεταμορφ. Σωτῆρος Οἰνόης (17/4), Ὑψ. Τιμ. Σταυροῦ
Λεβέντη (18/4), ἱ. μετοχίου Ἁγ. Τριάδος Βελβενδοῦ
(19/4). 
Ἐπίσης:

�� ἐτέλεσε Θ. Λειτουργίες τῶν προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων εἰς τούς Ἱ. Ναούς: Ἁγ. Νικολάου Προσηλίου
(2/4), Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων (4/4), Ἁγ. Παρασκευῆς
ὁμωνύμου Δ.Δ. (9/4), Γεν. Θεοτόκου Πλατανορεύματος
(10/4), Γεν. Θεοτόκου Πετρανῶν (11/4), Ἁγ. Γεωργίου
Σερβίων (16/4), Ἰω. Θεολόγου Καρυδίτσης (18/4), 

�� χοροστάτησε κατά τίς Ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τούς Ἱ. Ναούς: Κοιμ. Θε-
οτόκου Ν. Χαραυγῆς (4/4), Ἁγ. Νικολάου Βελβενδοῦ
(11/4),

�� ἐτέλεσε τήν χειροτονίαν εἰς Πρεσβύτερον τοῦ Διακ.
Θεοφυλάκτου Δαλαγεώργου εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου
Πολυρράχου (5/4),

�� ἐτέλεσε τήν βάπτισιν τῶν υἱῶν τῶν Κων. Κυριτσάκη &
Εὔας Σόκουτη εἰς τό ἱ. μετόχιον Ἁγ. Τριάδος Βελβεν-
δοῦ (20/4). 

Κατά τήν περίοδον τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς
Διακαινησίμου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε, λει-
τούργησε ἤ ὡμίλησε εἰς τούς Ἱ. Ναούς: 

�� Κυριακή τῶν Βαΐων (20/4): Ἁ γ. Νικολάου Κρόκου & Ἁ -
γ. Νικολάου Κοζάνης,

�� Μ. Δευτέρα (21/4): Τιμ. Προδρόμου Λευκοπηγῆς & Ἁγ.
Παρασκευῆς Κοζάνης,

�� Μ. Τρίτη (22/4): Ἁγ. Νικολάου Λευκοβρύσεως & Ἁγ.
Κων/νου καί Ἑλέ νης Κοζάνης,

�� Μ. Τετάρτη (23/4): Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης, Ἁγ. Λουκᾶ
Κοζάνης & Ἁγ. Νικολάου Φρουρίου,

�� Μ. Πέμπτη (24/4): Ἁ γ. Κων/νου καί Ἑλέ νης Λευκάρων
& Ἁ γ. Κυριακῆς Σερβίων,

�� Μ. Παρασκευή (25/4): Ἁ γ. Δημητρίου Βελβενδοῦ, Ἁγ.
Γεωργίου Κοζάνης & Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης,

�� Μ. Σάββατο (26/4): Τιμ. Προδρόμου Πτελέας & Ἁ γ. Νι-
κολάου Κοζάνης,

�� Κυριακή τοῦ Πάσχα (27/4): Ἁ γ. Νικολάου Κοζάνης.
�� Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου (28/4): Ἁγ. Γεωργίου Σερ-

βίων & Ἁγ. Ραφαήλ Δ.Δ. Ἁγ. Χαραλάμπους,
�� Τρίτη τῆς Διακαινησίμου (29/4): Ἁγ. Ραφαήλ Καστα-

νιᾶς,

XPONIKA � EI∆HΣEIΣ � ΣXOΛIA
ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ2008

Χειροτονία εἰς πρεσβύτερον τοῦ διακόνουΓεωργίου ∆αλαγεώργου.

Ἀπὸ τὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου τὴ Μ. Παρα- Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στὸν Καθεδρικὸ Ναὸτοῦ Ἁγίου Νικολάου
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�� Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου (1/5): Ἁγ. Ἀθανασίου Κον-
τοβουνίου,

�� Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου (2/5): Ἁγ. Ἀθανασίου
Τρανοβάλτου & Ἱ. Μονῆς Ζιδανίου,

�� Κυριακή τοῦ Θωμᾶ (4/5): Ἁγ. Ἀθανασίου Κοζάνης & Ἁγ.
Κων/νου καί Ἑλέ νης Κοζάνης.

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:
�� συμμετεῖχεν εἰς Θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱ. Ν. Παμμεγ.

Ταξιαρχῶν Σερρῶν καί εἰς τάς ἐκδηλώσεις τῶν ἐγκαι-
νίων τοῦ Ἐκκλ. Κειμηλιαρχίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Σερρῶν (13/4),

�� παρηκολούθησε τάς ἐκδηλώσεις: α) τήν παρουσίαση
τοῦ βιβλίου τοῦ πρυτάνεως κ. Χρ. Μασσαλᾶ (5/4), β) τῆς
Δ/νσης Ἀγωγῆς Ὑγείας Β΄ /θμιας Ἐκπαιδ. μέ τίτλο
«Ἀπώλεια» (18/4).

�� συμμετεῖχεν εἰς τήν τηλεοπτικήν ἐκπομπήν τοῦ Ἰατρι-
κοῦ Συλ. Κοζάνης εἰς τό “Top Channel” (21/4).

�� παρακάθησεν εἰς τό ἑόρτιον πασχάλιον γεῦμα τοῦ Α΄
Σ.Σ. (27/4).

XPONIKA                   ™XO§IAEI¢H™EI™
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Ἡ περιφορὰ τῆς Ἱερᾶς εἰκόνοςτῆς Παναγίας Ζιδανιωτίσσης∆έηση στὸ ∆ηµαρχεῖο, λίγο πρὶν τὴν ἄφιξητῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας στὸν Καθεδρικό Ναό

Ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης,  ποὺ τὸν ὀνόμαζαν Μολυβᾶς,
μᾶς διηγήθηκε γιὰ τὸν γέροντα, τὸν ἀββᾶ Στέφανο.

Ἦταν ἄρρωστος καὶ βρισκόταν σὲ ἄσχημη κα-
τάσταση. Τὸν ἀνάγκασαν οἱ γιατροὶ νὰ φάει κυ-
νήγι. Αὐτὸς ὁ μακάριος εἶχε ἀδελφὸ κοσμικό, ἀλὰ
πάρα πολὺ εὐσεβή, ποὺ ζοῦσε σύμφωνα μὲ τὸ θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ. Συνέβηκε τὴν ὥρα ποὺ ἔτρωγε ὁ
πρεσβύτερος τὸ κυνἠγι νὰ ἔρθει ὁ ἀδελφός του ὁ κο-
σμικός, καὶ βλέποντάς τον σκανδαλίσθηκε, καὶ λυ-
πήθηκε πάρα πολὺ γιατὶ μετὰ ἀπὸ τόση μεγάλη
ἐγκράτεια καὶ ἄσκηση, στὸ τέλος τῆς ζωῆς του
ἔτρωγε κρέας. Ἀμέσως περιέρχεται σὲ ἔκσταση καὶ
βλέπει κάποιον νὰ τοῦ λέγει:

- Γιατὶ σκανδαλίσθηκες μὲ τὸν γέροντα, ἐπειδὴ
τὸν εἶδες νὰ τρώγει κρέας; Δὲν ξέρεις ὅτι ἀπὸ
ἀνάγκη τρώει καὶ ἀπὸ ὑπομονή; Πραγματικὰ δὲν
ἔπρεπε νὰ σκανδαλιστεῖς. Ἄν θέλεις νὰ δεῖς σὲ ποιὰ
δόξα βρίσκεται αὐτὸς ὁ ἀδελφός σου, γύρισε πίσω
σου νὰ δεῖς.

Στρεφόμενος εἶδε τὸν γέροντα σταυρωμένο,
ὅπως ὁ Χριστὸς· καὶ αὐτὸς ποὺ ἐμφανίστηκε τοῦ

λέει:
-Νὰ σὲ ποιὰ δόξα βρίσκεται.
Δόξαζε λοιπὸν αὐτὸν ποὺ

δοξάζει ὅσους πραγματικὰ τὸν
ἀγαποῦν.

AΠO TO
ΛEIMΩNAPIO


