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Γιατὶ δὲν μετανοοῦμε;
Παρὰ τὰ ἀμέτρητα βιβλία ποὺ διαβάζουμε,

τὰ πάμπολλα κηρύγματα ποὺ ἀκοῦμε, τὶς ἄπει-
ρες φορὲς ποὺ ἐξομολογούμαστε καὶ κοινω-
νοῦμε, γιατὶ δὲν μετανοοῦμε;

Τὶ φταίει καὶ δὲν ἀλλάζουμε πραγματικά;
Γιατὶ μερικοὶ ἄνθρωποι ἀλλάζουν μὲ ἕνα κή-

ρυγμα ἤ μὲ μιὰ ἐξομολόγηση μόνο, ποὺ τοὺς με-
ταβάλλει ὅλη τους τὴ ζωὴ;

Τὶ εἶναι, τέλος πάντων, αὐτὴ ἡ μετάνοια;
Πῶς πλησιάζεται καὶ πῶς κατακτιέται;

Γιατὶ οἱ κληρικοὶ εἴμαστε οἱ πιὸ δύσκολοι σὲ
μετάνοια ἀπ᾽ ὅλους;

Ἴσως θἄπρεπε ν᾽ ἀρχίσουμε ἀπὸ τὴν τελευ-
ταία ἐρώτηση. Στὰ χρόνια τοῦ Χριστοῦ οἱ πιὸ
δυσκίνητοι πρὸς μετάνοια ἦταν οἱ θρησκευτικοὶ
ἄνθρωποι καὶ οἱ πιὸ πρόθυμοι ἦταν οἱ κοσμικοί.

Ἔχει κάτι ὁ τρόπος ποὺ θρησκεύουμε ὥστε
νὰ μᾶς ἐμποδίζη ἀπὸ τὸ νὰ μετανοήσουμε; Ποιὸ
εἶναι τὸ σκουλήκι ποὺ κατατρώγει τὴν ψυχή
μας καὶ ἀπομυζᾶ τὴν ἐπιθυμία μας; Πῶς κατα-
φέραμε νὰ βάλουμε τὸν ἑαυτό μας σ᾽ αὐτὸ τὸ
ὀξύμωρο;

Οἱ ράθυμοι καὶ ἀμελεῖς κοσμικοί, ὅσοι ἔχουν
ἐνδώσει σὲ πάθη πολλὰ καὶ σκληρά, τελικὰ βρί-
σκουν πιὸ εὔκολα τὸ δρόμο γιὰ τὸ Θεό. Οἱ
ἐγκρατεῖς καὶ αὐτοκυριαρχημένοι, ὅσοι ἀρνή-
θηκαν χαρὲς τοῦ κόσμου ὑποτίθεται γιὰ τὴν
ἀγάπη Του, τοὺς εἶναι πιὸ δύσκολο νὰ Τὸν
ἀγαπήσουν.

Ἐκεῖνοι ποὺ χρησιμοποίησαν ἀδέξια καὶ κα-
ταστροφικὰ τὴν ἀγαπητική τους δύναμη φτά-
νουν κάποτε νὰ τὸ δοῦν καὶ βρίσκουν τὸ
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Γιατὶ  δὲν μετανοοῦμε;

Ο
ἱ περισσότεροι ἄνθρωποι
θέλουν νὰ κερδίσουν τὴ βα-

σιλεία χωρὶς κόπους καὶ ἱδρώτα·
κι ἐνῶ μακαρίζουν τοὺς ἅγιους
ἄνδρες καὶ θέλουν τὴν τιμὴ καὶ
τὰ χαρίσματά τους, δὲν θέλουν
νὰ ἔχουν μερίδιο στοὺς πόνους
καὶ τὰ βάσανα ποὺ περνοῦν
ἐκεῖνοι. Τὴ βασιλεία τὴ θέλουν
ὅλοι, καὶ πόρνες καὶ τελῶνες
καὶ κάθε ἄνθρωπος, καὶ γι᾽
αὐτὸ ὑπάρχουν οἱ πειρασμοὶ
καὶ οἱ δοκιμασίες· γιὰ νὰ φα-
νερώνεται ποιοί ἀγάπησαν ἀληθινὰ
τὸν Κύριό τους καὶ δίκαια νὰ
κερδίζουν τὴ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν».

(Ἅγ. Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος)

«

κουράγιο νὰ τ᾽ ἀλλάξουν. Ἐκεῖνοι
ποὺ δὲν εἶχαν τὸ «προνόμιο» ν᾽
ἁμαρτήσουν πολύ, ἀγνοοῦν ὅτι δὲν
ἀγαποῦν. Καὶ φαίνεται ὅτι ὅποιος
δὲν μπορεῖ ν᾽ ἀγαπήσει γίνεται ἀνί-
κανος νὰ μετανοήση.

Μήπως ἐκεῖ βρίσκεται ἡ ἀπάν-
τηση; Μήπως ἡ σημερινή μας ἐκκλη-
σιαστικὴ οἰκογένεια, ὅπως ἀκριβῶς
καὶ ἡ παλιὰ  ἰουδαϊκή, συγκροτήθηκε
μ᾽ αὐτὸ βασικὰ τὸ σκεπτικὸ καὶ μ᾽
αὐτὴ τὴν πρόθεση: ν᾽ ἀπομονώση
τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν
ἀγάπη μας; Μήπως εἰδικὰ ἐκεῖνοι
ποὺ πάσχουν ἀπὸ ἀναπηρίες τῆς
ἀγάπης εἶναι ποὺ ἀποφασίζουν νὰ
γίνουν «πιστοί»; Ἄν εἶναι ἔτσι, ἡ θρη-
σκευτικότητα ποὺ γεννιέται αὐτο-
νόητα ἐμποδίζει τὴ μετάνοια.

π. Βασιλείου Θερμοῦ

«Γιατὶ θὰ λάτρευαν οἱ
ἄνθρωποι τὴν Ἐκκλησία;

Γιατὶ θὰ λάτρευαν
τοὺς νόμους της;

Αὐτὴ τοὺς λέει γιὰ
Ζωὴ καὶ Θάνατο

Κι ὅλα ποὺ θέλουν νὰ
ξεχάσουν.

Αὐτὴ ᾽ναι στοργικὴ
ὅπου αὐτοὶ σκληροί, 

Σκληρὴ ὅπου αὐτοὶ
᾽ναι μαλακοί.

Αὐτὴ τοὺς λέγει γιὰ
Κακὸ καὶ Ἁμαρτία

κι ἄλλα δυσάρεστα.
Ἐκεῖνοι ἀδιάκοπα ζη-

τοῦν νὰ δραπετεύσουν
ἀπὸ τὸ ἔξω σκότος καὶ
τὸ ἐντός ὀνειρευόμενοι
συστήματα τόσο καλά

ὥστε κανεὶς δὲν χρει-

άζεται νά ᾽ναι καλός».

(Τ.Σ. Ἔλιοτ, Χορικὰ ἀπὸ τὸν
«Βράχο», VI, Κέδρος,

6η ἔκδοση, σ. 200)

Συνέχεια στὴ σελ. 3



ἀσημένια κτερίσματα ἐκ τῶν προσω-
πικῶν συλλογῶν κ.ἄ. Ἀκόμη ὁ πιστὸς
τάζει καὶ προσωπικοὺς ἀσκητικοὺς
ἀγῶνες, ὅπως νηστεῖες, ἀγρυπνίες,
μετάνοιες, μετάβαση εἰς μοναστήρια
ἤ ναοὺς ἤ προσκυνήματα μὲ τὰ
πόδια (πεζοπορία, πρβλ. προσκύνημα
Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Ρώσσου στὴν
Εὔβοια) ἤ ἀκόμη
καὶ μὲ τὰ γόνατα
(πρβλ. προσκύνη-
μα Παναγίας Εὐαγγελιστρίας στὴν
Τήνο) ἤ ἀκόμη καὶ παραμονῆς σ’
αὐτὰ γιὰ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστημα
(κοιμώμενοι μάλιστα σὲ εἰδικοὺς
ξενῶνες φιλοξενίας). Ἄλλες πάλι
φορὲς τάζουν οἱ πιστοὶ τὰ παιδιά
τους στὴ χάρη τῶν Ἁγίων, ἤ νὰ τοὺς
δώσουν τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου ἤ τῆς
Ἁγίας ποὺ διὰ πρεσβειῶν των ἐπέτυ-
χαν τὸ ποθούμενόν τους, ἤ ἀκόμη
τάζουν τὰ παιδιά τους νὰ γίνουν
ἱερεῖς, μοναχοὶ ἤ μοναχές, ἤ γενικὰ
νὰ ἀξιωθοῦν νὰ διακονήσουν στὴ
χάρη τους (τέτοιου εἴδους τάματα
γίνονταν παλαιότερα) ἤ νὰ ρίξουν
τὰ νεογέννητα παιδιά τους ἀπὸ κά-
ποιες τρύπες μοναστηριῶν ποὺ πί-
στευε ὁ ἁπλὸς λαὸς ὅτι ὑπάρχει μυ-
στικὴ ἤ μαγικὴ δύναμη (πρβλ. Ἱερὰ
Μονὴ Σεπετό τῆς Ἱ. Μ. Τριφυλίας
καὶ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Κρεμαστιώ-
τισσας, Ἱ. Μητρ. Ἠλείας).

Τὸ σύνηθες τῶν ἡμερῶν μας τάμα
πολλῶν νέων γυναικῶν ποὺ ἀξιώθη-
καν νὰ γίνουν μητέρες μετὰ ἀπὸ
πολλὲς ταλαιπωρίες εἶναι τὸ τάμα
τῆς ὀνοματοδοσίας. Ἔτσι τάζουν νὰ
βάλουν τὸ παιδί τους τὸ ὄνομα τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἤ τῆς
Παναγίας μας ἤ κάποιου  ἁγίου ἤ
ἁγίας. Ὅμως ἐπειδὴ κάποιες φορές,
ἀναφέρομαι γιὰ τὰ ἐν Ἑλλάδι δεδο-
μένα, οἱ παπποῦδες ἤ οἱ γιαγιάδες
περιμένουν ἀπὸ τὰ παιδιά τους νὰ
ἀκούσουν τὰ ὀνόματά τους στὰ ἐγγό-
νια τους, συμβαίνει τὸ τάξιμο μετὰ
ἀπὸ καιρὸ νὰ γίνεται αἰτία πολλῶν
διαπραγματεύσεων καὶ διαβουλιῶν
γιὰ τὸ ἄν μποροῦν νὰ βάλουν κοντὰ

στὸ ὄνομα τοῦ τάματος κι ἕνα δεύτερο
ὄνομα, προκειμένου νὰ ἱκανοποιηθοῦν
ὅλες οἱ μεριές. Ἐπειδὴ αὐτὸ δὲν εἶναι
σωστό, κι ἐπειδὴ πολλὲς φορὲς πολλοὶ
ἄνθρωποι προστρέχουν σὲ ἱερεῖς, γέ-
ροντες καὶ γερόντισσες, γιὰ νὰ λύσουν
τέτοιου εἴδους προβλήματα, ἀναφέρω

ἕνα χωρίο, σχε-
τικὸ μὲ τὰ τάμα-
τα, ἀπὸ τὸ βιβλίο
τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης, τὸν

Ἐκκλησιαστή, πρὸς γνῶσιν καὶ συμ-
μόρφωσιν (Κεφ. 5, 3-4). «Ὅταν
τάξεις κάτι στὸ Θεό, μὴν ἀργήσεις
νὰ τοῦ τὸ προσφέρεις, γιατὶ ὁ Θεὸς
δὲν ἀγαπάει τοὺς ἐπιπόλαιους. Ὅ,τι
ἔταξες, πρέπει νὰ τὸ ἐκπληρώσεις.
Καλύτερα νὰ μὴν τάξεις, παρὰ νὰ
τάξεις κάτι καὶ νὰ μὴν τὸ προσφέ-
ρεις». Ἀλλὰ καὶ στὸ βιβλίο τῆς Σοφίας
Σειράχ (18, 23) ἀναφέρεται ὅτι: «Προ-
τοῦ κάνεις στὸν Κύριο ἕνα τάμα,
φρόντισε να’σαι ἕτοιμος. Μὴ φέρεσαι
σὰ νὰ τὸν προκαλεῖς». Ἀλλὰ καὶ ὁ
Μέγας Βασίλειος ὁρίζει: «Ὥστε κα-
ταξίωσον διδάσκειν αὐτοὺς (τοὺς
χριστιανούς) τῶν ἀπαιδεύτων προ-
σευχῶν καὶ ἐπαγγελιῶν ἀπέχεσθαι».
Στὸ βιβλίο τοῦ Δευτερονομίου (23,
21) ἀναφέρεται «Ἐὰν εὔξῃ εὐχὴν
Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου, οὐ χρονιεῖς
ἀποδοῦναι αὐτήν. ὅτι ἐκζητῶν ἐκζη-
τήσει Κύριος ὁ Θεός σου παρὰ σοῦ,
καὶ ἔστε ἐν σοὶ ἁμαρτία».

Τὸ τάμα δὲν εἶναι κακὸ νὰ γίνεται.
Οὔτε κάποιος χριστιανὸς εἶναι ὑπο-
χρεωμένος ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη πίστη
μας νὰ τάζει. Ὅμως πολλὲς φορές,
ὅταν τὸ τάξιμο γίνεται ἀδιάκριτα,
μὲ ἐπιπολαιότητα καὶ κάποια προ-
χειρότητα, τότε γίνεται ἀπεχθές. Ἔτσι,
τὸ ὁποιοδήποτε «τάμα» τὸ ἐκμεταλ-
λεύεται ὁ διάβολος, φέρνοντας στοὺς
ἀνθρώπους πολλὰ ἀνυπέρβλητα ἐμπό-
δια στὴν καλῶς νοούμενη ἡρεμία
τῆς ζωῆς. Γιὰ παράδειγμα γίνεται
ἀπὸ τὴ γυναίκα ποὺ κυοφορεῖ ἕνα
τάμα γιὰ ὀνοματοδοσία στὸ παιδί, ἐν
ἀγνοίᾳ τοῦ συζύγου της, ὁ ὁποῖος
τυγχάνει νὰ μὴν ἔχει καλὲς σχέσεις
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TA TAMATA ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Τ
ὰ «Τάματα» ἤ «Ταξίματα» εἶναι
κάποιες ὑποσχέσεις ποὺ δίνει ὁ
ἄνθρωπος σὲ κάποιες δύσκολες

ἤ εὐχάριστες στιγμὲς τῆς ζωῆς του,
ἐλεύθερα καὶ ἀβίαστα, στὸ Θεὸ ἤ σὲ
κάποιον ἀπὸ τοὺς Ἁγίους.

Πολλοὶ ἐκ τῶν πιστῶν ὅ ταν εὑρί-
σκονται σὲ μία δυσκολία τῆς ζωῆς
τους τάζουν διάφορα πράγματα σὲ
ἁγίους. Τὰ τάματα αὐτὰ ποικίλουν
σὲ εἶδος καὶ περιεχόμενο. Ἄλλα ἐξ
αὐτῶν χα ρακτηρίζονται γιὰ τὸν δότη
ἀνώδυνα καὶ ἄλλα ἐπώδυνα. Ἔτσι
ἄλλα ἔχουν σχέση μὲ ὑλικὰ ἀφιερώ-
ματα, ὅπως προσφορὰ δοχείου ἐλαι-
ολάδου, ποσότητας καθαροῦ κεριοῦ,
προσφορὲς εἰκόνων, ποσοῦ χρημάτων,
καὶ ἄλλες φορὲς τάματα χρυσὰ ἤ



μὲ τὴν πίστη, ἤ ἀκόμα καὶ γιὰ τὴ
σημασία τοῦ τάματος. Τότε, ὅταν
ἔρχεται ἡ στιγμὴ νὰ δοθεῖ τὸ ὄνομα
στὸ παιδὶ ἀρχίζουν γκρίνιες καὶ δια-
πληκτισμοὶ μέσα στὸ σπίτι. Γιὰ τὸν
λόγο αὐτό, καλὸν θὰ εἶναι, ὅταν
πρόκειται νὰ γίνει κάποιο τάμα νὰ
ὑπάρχει διάκριση στὸ τί καὶ πῶς τά-
ζουμε. Δὲν εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
ἕτοιμοι νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ τάμα ἀκό-
μα καὶ στὴν ἴδια τὴν οἰκογένεια.

Ἕνα ἄλλο παράδειγμα ἀποδεικνύει
ὅτι τὸ τάμα κάποιας οἰκογένειας ποὺ
μπορεῖ γιὰ τοὺς γονεῖς νὰ φαίνεται
ἀγαθὸ κι εὐάρεστο, ὅμως γιὰ τὸ ἴδιο
τὸ παιδὶ εἶναι μιὰ παγίδα κι ἕνα φυ-
λακιστήριο. Τάζουν οἱ γονεῖς ποὺ
δὲν κάνουν παιδί, ἄν τοὺς δώσει ὁ
Θεὸς παιδί, νὰ τὸ ἀφιερώσουν στὴ
Χάρη Του, νὰ γίνει ἱερέας, μοναχός,
ἤ μοναχή. Καὶ μετὰ τὸ τάμα τους
νὰ γεννιέται τὸ παιδί. Τὰ χρόνια νὰ
περνοῦν, τὸ παιδὶ νὰ μεγαλώνει, ὄχι
μὲ τρόπο φυσικό, ἀλλὰ κάτω ὑπὸ
τοῦ κράτους τῶν ἐντολῶν τῶν γονέ-
ων, ὅπως «παιδί μας ὅταν μεγαλώσεις
θὰ γίνεις μοναχὸς ἤ μοναχή, γιατὶ
ἐμεῖς σὲ τάξαμε κι ἔτσι πρέπει νὰ γί-
νει». Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ στεροῦν
ἀπὸ τὸ παιδί τους, οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς
ποὺ τὸ ἀγαποῦν καὶ τὸ φροντίζουν,
νὰ μεγαλώσει φυσιολογικὰ καὶ ὀρθό-
δοξα, ὥστε ὅταν μεγαλώσει καὶ κα-
ταλάβει τὸν ἑαυτό του, νὰ ἀποφασίσει
τὸ ἴδιο  γι’ αὐτὸ ποὺ πρέπει καὶ
μπορεῖ νὰ ἀκολουθήσει. Ἐὰν ὁ ἴδιος
ὁ Θεὸς καὶ Δημιουργὸς ὅλης τῆς
Πλάσης σέβεται τὴν ἐλευθερία καὶ
τὸ αὐτεξούσιο τοῦ κάθε ἀνθρώπου,
πόσο ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ ἄνθρωποι
πρέπει βαθιὰ μέσα μας νὰ κατα-
νοοῦμε καὶ νὰ σεβόμεθα τὴν ἐλευθε-
ρία τοῦ διπλανοῦ μας; Γιὰ τὸν λόγο
αὐτὸ κατὰ τὴν ὡς ἄνω περίπτωση
ἀφήνουμε τὸ Θεό μας νὰ ἐνεργήσει
Ἐκεῖνος, ἐὰν τὸ τάμα μας αὐτὸ θὰ
ἐκπληρωθεῖ ἤ ὄχι. Ἐμεῖς, ὡς γονεῖς,
αὐτὸ ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε στὸ
παιδὶ εἶναι ἡ παιδεία καὶ ἡ νουθεσία
τοῦ Κυρίου ὡς  καθημερινὴ διδακτικὴ
ἀγωγή μας. Τὰ ὑπόλοιπα τὰ ἀφή-
νουμε στὸ Θεό. Εἶναι κι αὐτὸ κάτι
ποὺ ἀπαιτεῖ τὴν προσοχή μας, ὅτι
δηλαδὴ στὴ ζωή μας πρέπει πάντοτε
νὰ γίνεται τελικὰ τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ καὶ ὄχι τὸ προσωπικό μας θέ-
λημα ἤ οἱ δικές μας ἐπιδιώξεις.
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Ὑπάρχει καὶ μιὰ ἄλλη, ἐξ ἴσου
φρικτὴ ὑποψία. Πὼς οἱ θέσεις ποὺ
κατέχουμε σήμερα οἱ «ἐκκλησιαστι-
κοὶ» καὶ οἱ «κοσμικοὶ» εἶναι ἀντε-
στραμμένες, πὼς ἡ φυσιολογική μας
θέση εἶναι ἀνάποδα. Ἁπλῶς ἔτυχε
νὰ γεννηθοῦμε στὴν ἀπέναντι ὄχθη.
Καὶ οἱ πρῶτοι βαλθήκαμε νὰ συγυ-
ρίζουμε ὅπως-ὅπως τὸ χάος μας γιὰ
νὰ τὸ κάνουμε νὰ δείχνη μὲ τὸ ζόρι
βυζαντινὸς ναός. Οἱ δὲ ἄλλοι νὰ
στήνουν αὐτοσχέδια καὶ ἄτεχνα θυ-
σιαστήρια μέσα στὸ τσαντήρι τους.

Ἐπειδὴ δὲν ἀντέχουμε νὰ ὁμο-
λογήσουμε ποιὸς εἶναι ὁ πραγμα-
τικὸς φυσικός μας χῶρος, χτυπᾶμε
τοὺς «κοσμικοὺς» γιὰ νὰ χτυπή-
σουμε αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ ξορκί-
σουμε μέσα μας. Καὶ μὲ τὸ νὰ τοὺς
χτυπᾶμε κλείνουμε τὸ δρόμο στὴ
μετάνοιά μας, ἀρνούμαστε νὰ δοῦμε
κατάματα τὸν Ἅδη μας. Κι ἔτσι ὁ
ἄλλος γίνεται ἡ κόλασή μας: ὁ
«ἀδιάφορος» σύζυγος γιὰ τὴν
«πιστὴ» γυναῖκα, τὸ «ἄσωτο» παιδὶ
γιὰ τὸν «εὐσεβῆ» πατέρα, οἱ «ἀνήθι-
κοι» νέοι γιὰ τὸν εὐσυνείδητο ἱερο-
κήρυκα, οἱ «ἐχθροὶ» τῆς Ἐκκλησίας
γιὰ τὸν δραστήριο ἐπίσκοπο καὶ
πάει λέγοντας.

Εἴμαστε κοσμικώτεροι καὶ ἀπὸ
τοὺς κοσμικούς. Ζηλεύουμε τὴν
ἐλευθερία τους καὶ τὶς ἀπολαύσεις
τους, πόθος μας εἶναι ἡ ἐξουσία
πάνω στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν σὰν
ζηλότυποι ἐραστές τους, ἡ πολιτικὴ
μὲ τὸ ἦθος της εἶναι ἡ ἀνομολόγητη
δίψα μας. Στὰ ἁμαρτήματα ποὺ
ἔχουμε ἱεραρχήσει ψηλὰ στὴν κλί-
μακα τῆς βαρύτητας (σαρκικὰ) ἡ
κατάσταση βρίσκεται ὑπὸ ἔλεγχο
(ἄν καὶ τελευταῖα κι αὐτὸς ἔχει ἀρχί-
σει νὰ χαλαρώνη). Σ᾽ ἐκεῖνα ὅμως
ποὺ αὐθαίρετα τὰ τοποθετήσαμε
χαμηλὰ καὶ γι᾽ αὐτὸ τὰ καταστέλ-
λουμε λιγώτερο (ναρκισσισμός,
ἐξουσία, ἀντιπάθεια) ἀποκαλύπτε-
ται ποῦ πραγματικὰ βρισκόμαστε
καὶ ξεσκεπάζεται ἡ σαθρότητα τοῦ
οἰκοδομήματος.

Δὲν μετανοοῦμε διότι ὁ ψυχισμός
μας δὲν ζῆ τὴν Ἐκκλησία ὡς φυσικό
του χῶρο. Δὲν θέλει νὰ στερηθῆ
αὐτὰ ποὺ κρυφὰ ἐπιθυμεῖ (καὶ ποὺ
ἔτσι κι ἀλλιῶς δὲν θὰ τὰ ἔχη ποτέ,
αὐτὸς εἶναι ὁ παραλογισμός). Ὁ

Freud εἶχε δίκιο ὅταν ὑποστήριζε
ὅτι καταδίκη μιᾶς καταστάσεως ση-
μαίνει τὴν ἀσυνείδητη ἐπιθυμία της:
ὁ φαρισαῖος περιφρονοῦσε τὸν τε-
λώνη διότι ζήλευε ὅσα εἶχε κάνει.

Ζοῦμε σὲ λάθος χῶρο, κάνουμε
λάθος κληρικούς, ἔχουμε λάθος
«ἄσωτους». Τριγύρω μας κυκλοφο-
ροῦν κάθε μέρα πλῆθος ἀληθινῶν
ἀνθρώπων ποὺ θὰ ἄξιζαν νὰ εἶναι
συνειδητὰ πιστοί, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ
εἶναι οἱ κληρικοί μας. Καὶ πολλοὶ
ἀπὸ μᾶς δὲν εἴμαστε ἀκόμη ἕτοιμοι
οὔτε γιὰ κατηχούμενοι. Στὰ διαλείμ-
ματα τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας μη-
χανορραφιῶν ἐξομολογοῦμε τοὺς
ξέμπαρκους ποὺ κλαῖνε ἀληθινὰ καὶ
ποὺ μετὰ δὲν συνεχίζουν συστημα-
τικὴ πνευματικὴ ζωή. Δὲν ξέρουν
γιατί, ἀλλὰ πάντως κάτι δὲν τοὺς
ἐμπνέει νὰ συνεχίσουν.

Λάθος κίνητρα μὲ λάθος σκο-
πούς, τὶ πιὸ φυσικὸ ἀνάμεσά τους
νὰ ξεφυτρώσουν λάθος κριτήρια γιὰ
τὶς ἱερατικὲς κλίσεις. Οἱ κληρικοὶ δυ-
σκολευόμαστε περισσότερο ἀπ᾽
ὅλους νὰ μετανοήσουμε διότι τὸ με-
γαλύτερο ὑπαρξιακό μας ψέμα εἶναι
ἡ ἴδια μας ἡ ἱερωσύνη. Δὲν ἔχουμε
τὸ ψυχικὸ σθένος, οὔτε ν᾽ ἀπαρνη-
θοῦμε ἀπὸ πρὶν τὰ πλεονεκτήματα
ποὺ μᾶς προσφέρει, οὔτε ἔστω νὰ
τὸ ὁμολογήσουμε κατόπιν ἑορτῆς.

Ἡ Ἐκκλησία μας ἀρνεῖται νὰ με-
τανοήση διότι σ᾽ αὐτὴν τὴν περί-
πτωση θὰ ἔπρεπε ν᾽ ἀρνηθῆ τὸν
ἑαυτό της καὶ ν᾽ ἀρχίση νὰ οἰκοδομῆ
μία ἄλλη Ἐκκλησία. Θὰ χρειαζόταν
νὰ μαζέψη κόσμο ἀπὸ «τὰς ὁδοὺς
καὶ τὰς ρύμας» οἱ ὁποῖοι θὰ ἔκαναν
τὸ σημερινὸ ἐκκλησίασμα «κυρίων»
νὰ δυσφορήση. Δηλαδὴ θὰ χρειαζό-
ταν νὰ πάρη ριζικὲς ἀποφάσεις.
Τώρα οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς ἀναβάλ-
λονται ἐπ᾽ ἀόριστον.

Μέχρι τότε ποὺ ὁ Θεὸς θὰ δια-
λέξη τὸ δικό Του τρόπο γιὰ νὰ μᾶς
ἐξαναγκάση σὲ μετάνοια. Ἴσως πε-
ριμένει νὰ ἔχη εἰπωθῆ προηγουμέ-
νως κάθε ὡραῖο κήρυγμα περὶ
μετάνοιας ποὺ μπορεῖ νὰ εἰπωθῆ.

Μέχρι τότε θὰ πρέπει νὰ παρα-
δεχθοῦμε κατὰ πρόσωπο ὅτι δὲν
ἐπιθυμοῦμε νὰ μετανοήσουμε.

Καὶ νὰ μετανοοῦμε γι᾽ αὐτό.*

Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 1

* π.Βασιλείου Θερμοῦ, Ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης, Κείμενα ἐκκλησιαστικῆς κριτικῆς,
Ἀρμός, Ἀθήνα 2001, σελ. 213 κ.ἑ.



Τ
ά ἐρωτήματα καί ὁ προβλη-
ματισμός γιά τή συχνότητα
τῆς θείας Κοινωνίας, γιά τή

σχέση ἀνάμεσα στό μυστήριο τῆς
Εὐχαριστίας καί τῆς ἐξομολόγησης,
ὅπως καί τά ἐρωτήματα πού ἀφο-
ροῦν τήν οὐσία καί τόν τύπο τῆς
ἐξομολόγησης, εἶναι σήμερα ση-
μάδια ζωντάνιας καί ἐγρήγορσης
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Φα-
νερώνουν ὅτι ἀνάμεσα στούς Ὀρθο-
δόξους ὑπάρχει φανερό ἐνδιαφέρον
γιά τό οὐσιῶδες καί δίψα γιά ὅ,τι
εἶναι πνευματικά γνήσιο. Θά ἦταν
λοιπόν ἐσφαλμένο νά προσπαθή-
σουμε νά ἀπαντήσουμε τέτοια ἐρω-
τήματα ἁπλῶς μέ “διοικητικά” μέ-
τρα, μέ θεσπίσματα καί ἀπαγο-
ρευτικές ἐγκυκλίους. Γιατί, στήν
πραγματικότητα αὐτό μέ τό ὁποῖο
εἴμαστε ἀντιμέτωποι εἶναι ἕνα καί-
ριο πνευματικό ἐρώτημα πού
ἀφορᾶ ὁλόκληρη τή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας.

Μόνο ἕνας πνευματικά τυφλός
καί ἀδιάφορος ἄνθρωπος θά ἀρνιό-
ταν ὅτι παρά τή σχετική της εὐημε-
ρία, ἐξωτερική καί ὑλική, αὐτό
πού ἀπειλεῖ τήν Ἐκκλησία προέρ-
χεται ἐκ τῶν ἔσω καί δέν εἶναι
παρά ὁ κίνδυνος τῆς ἐκκοσμίκευ-
σης, τῆς βαθιᾶς πνευματικῆς πα-
ρακμῆς. Κι ὅμως, εἶναι ἀκριβῶς
αὐτή ἡ ἐκκοσμίκευση, πού ὁδηγεῖ
τόσους ἀνθρώπους καί ἰδιαίτερα
νέους μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία,
ἀφοῦ κανείς δέν τούς μιλᾶ γιά τό
ἀληθινό της νόημα καί τί σημαίνει
νά εἶναι μέλη της. Μέσα στήν ἴδια
τήν Ἐκκλησία ἡ ἔκκληση γιά ἐμβά-
θυνση στήν ἐσωτερική καί πνευ-
ματική ζωή ἀκούγεται σπάνια καί

συχνά τό “πνευματικό” ἐξαντλεῖται
σέ συνεστιάσεις, ἐπετειακές πα-
νηγύρεις, οἰκονομικές ἐξορμήσεις
καί ψυχαγωγικά προγράμματα.

Αὐτή ἡ κατάσταση προσδιορί-
ζεται κυρίως ἀπό μία βαθιά πνευ-
ματική κρίση τῆς κοινωνίας, τοῦ
πολιτισμοῦ, τοῦ ἴδιου του ἀνθρώ-
που. Ἡ ἐκκοσμίκευση εἶναι ἡ ἀπο-
μάκρυνση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς
ἀπό τόν Θεό. Αὐτή εἶναι ἡ κρίση
πού ἀρχίζει νά ἐπηρεάζει καί τήν
Ἐκκλησία. Εἶναι ἐπικίνδυνο καί
ἀφελές νά νομίζει κανείς ὅτι ἡ
ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας μπο-
ρεῖ νά σταματήσει μέ ἀποφάσεις
καί διοικητικές πράξεις. Γιατί, κα-
ταρχήν, ἡ ἐκκοσμίκευση πλήττει
τόν θησαυρό τῆς Ἐκκλησίας, τά
ἅγια τῶν ἁγίων – τά θεία Μυστή-
ρια.

Ἐκκοσμίκευση
καὶ μυστήρια

Ἄν ξεκινῶ αὐτή τήν ἀναφορά
στά μυστήρια μέ γενικές παρατη-
ρήσεις πού ἀφοροῦν τήν κατά-
σταση τοῦ κόσμου καί τῆς Ἐκκλη-
σίας, εἶναι γιατί εἶμαι πεπεισμένος
ὅτι τό νέο ἐνδιαφέρον πάνω στίς
μυστηριακές πρακτικές καί τούς
κανόνες πηγάζει ἀπό αὐτή τή με-
γάλη κρίση καί συνδέεται ἄμεσα
μαζί της. Ἔχω τή γνώμη ὅτι ὁ
προβληματισμός γιά τή συμμετοχή
τοῦ λαοῦ στά Μυστήρια εἶναι στήν
πραγματικότητα τό κλειδί γιά τήν
εἴσοδο στήν καθολικότητα τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ζωής· στή λύση
αὐτοῦ τοῦ προβλήματος στηρίζεται
ἐν τέλει τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας,

ἡ ἀναγέννηση ἤ ἡ ἀποσύνθεσή
της.

Ἐκεῖ ὅπου ἡ Εὐχαριστία καί ἡ
θεία Κοινωνία ἔχουν γίνει καί πάλι
“τό κέντρο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς”,
τά προβλήματα τῶν σχέσεων τῆς
ἐνορίας μέ τήν Ἐκκλησία καί τήν
ἱεραρχία, τά προβλήματα μέ τούς
κανόνες καί τίς οἰκονομικές δε-
σμεύσεις, παύουν νά ὑπάρχουν.
Κάτι, βέβαια, πού δέν εἶναι τυχαῖο.
Γιατί, ὅπου ἡ ἐνοριακή ζωή δέν
θεμελιώνεται πάνω ἀπ’ ὅλα στόν
Ἰησοῦ Χριστό – πού σημαίνει πάνω
σέ μία ζωντανή καί σταθερή κοι-
νωνία μαζί Του καί μέσω Αὐτοῦ
μέ τό μυστήριο τῆς Παρουσίας
Του, τή θεία Εὐχαριστία - ἐκεῖ,
ἀργά ἤ γρήγορα ἀλλά ἀναπόφευ-
κτα, κάτι διαφορετικό θά ἀναδυθεῖ
καί θά ἐπικρατήσει: τά “περιου-
σιακά” καί ἡ “διεκδίκησή τους”,
οἱ πολιτικές σκοπιμότητες, τά ἐθνι-
κιστικά φρονήματα, οἱ ὑλικές ἐπι-
τυχίες, ἡ “καύχηση” τῆς κοινότητας.
Σ’ αὐτές τίς περιπτώσεις δέν εἶναι
πλέον ὁ Χριστός, ἀλλά κάτι ἄλλο
πού διαμορφώνει, καί ἐντέλει ἀπ-
οἰκοδομεῖ, τήν ἐνοριακή ζωή.

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού τό
ἐρώτημα περί μυστηρίων ἔχει τέ-
τοια ἰδιαίτερη σημασία. Μόνο στά
μυστήρια μποροῦμε νά βροῦμε
αὐτό πού μᾶς τροφοδοτεῖ μ’ ἕναν
θετικό τρόπο: τήν ἀρχή τῆς ἑνό-
τητας, πού τόσο φανερά λείπει
ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ζωή σήμερα.
Μόνο στά μυστήρια εἶναι ριζωμένη
αὐτή ἡ δυνατότητα γιά ἀλλαγή
τῆς νοο-τροπίας μας. Ἐάν ἔχει
προκύψει ἕνας ἔντονος προβλη-
ματισμός σήμερα, εἶναι γιατί ὅλο
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καί περισσότεροι ἄνθρωποι, συ-
νειδητά ἤ ἀσυνείδητα, ἀναζητοῦν
μία ἐπαναθεώρηση, μία νέα “βάση”
πού θά ἔδινε τή δυνατότητα στήν
ἐνορία νά ἀνακαλύψει τό ἐκκλη-
σιαστικό της νόημα καί νά θέσει
τέρμα στή ραγδαία καί λυπηρή
“ἐκκοσμίκευση”.

Μαρασμός καί ἀνακαίνιση
τῆς Εὐχαριστιακῆς

πρακτικῆς

Πολύ περιεκτικά θά
συνοψίζαμε τήν δογμα-
τική καί ἱστορική πλευρά
τῆς συμμετοχῆς τῶν
πιστῶν στή θεία Εὐχα-
ριστία, ὡς ἑξῆς: Εἶναι
γνωστό καί ἀδιαμφισβή-
τητο ὅτι στήν πρώτη
Ἐκκλησία ἡ κοινωνία
ὅλων τῶν πιστῶν, σέ
κάθε Λειτουργική σύνα-
ξη, εἶναι αὐταπόδεικτος
κανόνας. Αὐτό πού πρέπει ἐδῶ
νά ὑπογραμμιστεῖ εἶναι ὅτι αὐτή ἡ
συγκροτημένη συμμετοχή γίνεται
ἀντιληπτή ὄχι μόνο ὡς πράξη προ-
σωπικῆς εὐσέβειας καί ἁγιασμοῦ,
ἀλλά πάνω ἀπ’ ὅλα, ὡς πράξη
πού πηγάζει ἀπό τήν ἴδια τὴν ἰδιό-
τητα τοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας,
ὡς ἐκπλήρωση καί πραγμάτωση
τῆς συμμετοχῆς. Ἡ Εὐχαριστία
προσδιορίζεται καί βιώνεται ὡς
“τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας”, “τό
μυστήριο τῆς σύναξης”, “τό μυ-
στήριο τῆς ἑνότητας”. Ἑνώθηκε
μαζί μας καί σκήνωσε τό Σῶμα
Του μέσα μας, ὥστε νά συγκροτή-
σουμε μία ὁλότητα, νά γίνουμε
ἕνα σῶμα ἑνωμένο μέ τήν Κεφαλή”,
γράφει ὁ Ἄγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος. Ἡ πρώτη Ἐκκλησία ἁπλά
δέν γνωρίζει σημεῖο ἤ κριτήριο γιά
τά μέλη της ἄλλο, ἀπό τή μετοχή
στό μυστήριο. Ὁ ἀφορισμός ἀπό
τήν ἐκκλησία ὁροθετεῖται μέ τόν
ἀφορισμό ἀπό τήν εὐχαριστιακή
σύναξη μέσα στήν ὁποία ἡ Ἐκκλη-
σία ἐκπληρώνει καί ἀποκαλύπτει
ἑαυτήν ὡς Σῶμα Χριστοῦ. Ἡ Κοι-
νωνία τοῦ Σώματος καί Αἵματος

τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἄμεση συνέ-
πεια τοῦ βαπτίσματος: τοῦ μυ-
στηρίου τῆς εἰσόδου μας στήν
Ἐκκλησία, ὅπου δέν τίθενται πλέον
ἄλλοι “ὅροι” γιά τή μετοχή μας.
Τό μέλος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τό
πρόσωπο πού, μέσα ἀπό τά μυ-
στήρια, βρίσκεται σέ κοινωνία μέ
αὐτήν. Αὐτή ἡ κατανόηση τῆς Κοι-
νωνίας, ὡς τό πλήρωμα τῆς μετοχῆς

στήν Ἐκκλησία, μπορεῖ νά χαρα-
κτηριστεῖ ἐκκλησιολογική. Καί πα-
ρόλο πού ἀργότερα συσκοτίστηκε
ἤ ἔγινε πολύπλοκη, δέν ἐγκατα-
λείφθηκε ποτέ· παραμένει πάντοτε
τό οὐσιαστικό μέρος τῆς Παράδο-
σης.

Ἔτσι, λοιπόν, κανείς δέν πρέπει
ν’ ἀναρωτιέται γιά τήν ἴδια τήν
πρακτική, ἀλλά τί ἦταν αὐτό πού
συνέβη καί τήν ἀλλοίωσε. Πῶς
ἔγινε κι ἀπομακρυνθήκαμε τόσο
ἀπ’ αὐτήν, ὥστε ἀκόμα κι ἡ ἁπλή
ἀναφορά της νά φαίνεται σέ μερι-
κούς – ἰδιαίτερα κληρικούς - σάν
ἀνήκουστη καινοτομία, σάν τριγμός
στά θεμέλια; Γιατί, ἐδῶ καί αἰῶνες,
ἐννιά στίς δέκα Λειτουργίες τε-
λοῦνται χωρίς τήν προσέλευση κοι-
νωνούντων; - γεγονός ποὺ δέν προ-
καλεῖ καμία ἔκπληξη, κανέναν
φόβο, ἐνῶ ἀντιθέτως, ἡ ἐπιθυμία
γιά συχνή θεία Κοινωνία ξεσηκώνει
ἀληθινό τρόμο; Πῶς εἶναι δυνατόν
ἡ διδασκαλία περί ἅπαξ τοῦ ἔτους
κοινωνίας νά καλλιεργεῖται μέσα
στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας,
τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ὡς μία
ἀποδεκτή συνήθεια, ἡ ἀπομάκρυν-

ση ἀπό τήν ὁποία σηματοδοτεῖ
μόνο τήν ἐξαίρεση; Πῶς, μέ ἄλλα
λόγια, ἡ κατανόηση τοῦ μυστηρίου
τῆς Εὐχαριστίας ἔφθασε νά γίνει
τόσο ἐξατομικευμένη, τόσο ξένη
πρός τήν Ἐκκλησία, τόσο ἀλλότρια
πρός τήν ἴδια τήν προσευχή τῆς
θείας Μετάληψης;

Τό πνευματικό αἴτιο γιά ὅλα
αὐτά, ἄν καί πολύπλοκο ἱστορικά,

εἶναι ἁπλό: Εἶναι ὁ φό-
βος τῆς βεβήλωσης τῆς
ἱερότητας τοῦ μυστηρί-
ου, ἡ ἀνησυχία γιά τήν
ἀνάξια μετοχή, τήν κα-
ταπάτηση τῆς μυσταγω-
γίας τῶν ἱερῶν καί
ὁσίων. Εἶναι ἕνας φόβος,
βέβαια, πνευματικά
ὀρθός, ἀφοῦ “πῦρ
ὑπάρχων καί φλέγων
ἀναξίους”. Ἡ περιδεής
αὐτή ἀντιμετώπιση
ἐμφανίστηκε ἀρκετά νω-
ρίς, ἀμέσως μετά τή νίκη

τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στήν
αὐτοκρατορία τῶν Ἐθνικῶν, μία
νίκη πού μεταμόρφωσε τήν χρι-
στιανοσύνη, σέ σύντομο σχετικά
διάστημα, σέ μία θρησκεία τῶν
μαζῶν, καί ὁδήγησε στήν ἵδρυση
Κρατικῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἐκλαΐ-
κευση τῆς λατρείας. Ἐάν κατά τή
διάρκεια τῶν διωγμῶν ἡ συμμετοχή
στήν Ἐκκλησία ἐπέβαλε στούς πι-
στούς νά ἀκολουθήσουν τή “στενή
ὁδό” καί νά θέσουν ἀνάμεσα σ’
αὐτούς καί τόν “κόσμο” μία αὐτο-
νόητη διαχωριστική γραμμή, τώρα
πλέον μέ τή μετοχή ὁλόκληρου
τοῦ “κόσμου” στή ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἡ γραμμή αὐτή   καταργήθηκε
καί ἔτσι ἐμφανίστηκε ὁ πολύ πραγ-
ματικός κίνδυνος μίας κατ’ ὄνομα,
ἐπιφανειακῆς, καί χλιαρῆς κατα-
νόησης τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Ἐάν,
πρωτύτερα, ἡ ἴδια ἡ ἔνταξη στήν
Ἐκκλησία εἶχε κάποια δυσκολία,
τώρα, μέ τήν δεσμευτική συμπερί-
ληψη οὐσιαστικά τοῦ καθενός μέσα
στούς κόλπους της, κατέστη ἀναγ-
καῖο νά θεσμοθετηθοῦν κάποιοι
ἔλεγχοι καί περιορισμοί. Ἦταν
λοιπόν στά μυστήρια πού κυρίως
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ἀφοροῦσαν οἱ ὅποιες ρυθμίσεις.
Ὡστόσο ἐδῶ, πρέπει νά τονίσει

κανείς, ὅτι οὔτε οἱ Πατέρες οὔτε
τά λειτουργικά κείμενα ἐνθαρρύ-
νουν τή μή συμμετοχή στά Μυ-
στήρια· μάλιστα οὔτε κἄν ἀφήνουν
νά ἐννοηθεῖ κάτι παρόμοιο. Δί-
νοντας ἔμφαση στήν ἱερότητα τῆς
Κοινωνίας καί τή “φοβερά” της
φύση καί καλώντας σέ ἀνάλογη
πνευματική ἑτοιμότητα, οἱ Πατέρες
οὔτε ὑποστήριξαν, οὔτε ἐνέκριναν
τήν εὐρέως διαδεδομένη σύγχρονη
ἀντίληψη ὅτι ἐφόσον τό Μυστήριο
εἶναι ἱερό καί μεγαλοπρεπές, οἱ
πιστοί δέν πρέπει νά προσέρχονται
συχνά σ’ αὐτό. Στούς Πατέρες, ἡ
θεώρηση τῆς Εὐχαριστίας ὡς τοῦ
μέγιστου Μυστηρίου τῆς Ἐκκλη-
σίας, ὡς τοῦ πληρώματος τῆς ἑνό-
τητας καί τῆς ἄνθισής της, συνε-
χίζουν νά εἶναι αὐταπόδεικτα.

“Δὲν θά πρέπει”, γράφει ὁ Ἅγ.
Ἰωάννης ὁ Κασσιανός, “ν’ ἀπο-
φεύγουμε τή Μετάληψη ἐπειδή
θεωροῦμε τούς ἑαυτούς μᾶς ἁμαρ-
τωλούς. Ἀλλά νά προσερχόμαστε
ἀκόμα πιό συχνά γιά τή θεραπεία
τῆς ψυχῆς καί τόν ἐξαγιασμό τοῦ
νοῦ, ἔχοντας ὅμως τέτοια ταπεί-
νωση καί πίστη, ὥστε ἀναλογιζό-
μενοι τήν ἀναξιότητά μας νά ἐπι-
θυμοῦμε ἀκόμα περισσότερο τήν
ἴαση τῶν πληγῶν μας. Εἶναι ἀνάρ-
μοστο νά μεταλαμβάνουμε μία
φορά τόν χρόνο, ὅπως ὁρισμένοι
συνηθίζουν, θεωρώντας τήν ἱερό-
τητα τῶν θείων Μυστηρίων προσιτή
μόνο στούς ἁγίους. Εἶναι προτι-
μότερο νά σκεφτόμαστε ὅτι ἡ Χάρη
πού λαμβάνουμε μέσα ἀπό τό μυ-
στήριο μᾶς ἐξαγιάζει. Κάθε ἄλλη
συμπεριφορά φανερώνει περισσό-
τερο οἴηση παρά ταπείνωση, καθώς
οἱ ἄνθρωποι τίς σπάνιες φορές
πού προσέρχονται πιστεύουν ὅτι
εἶναι ἄξιοι τῆς Κοινωνίας. Πολύ
καλύτερο θά ἦταν ἐάν, μέ ταπεί-
νωση καρδιᾶς, γνωρίζοντας ὅτι
ποτέ δέν εἴμαστε ἄξιοι τῶν θείων
Μυστηρίων μετέχουμε κάθε Κυ-
ριακή πρός ἴαση τῶν ἀσθενειῶν
μας, παρά τυφλωμένοι ἀπό περη-
φάνεια νά νομίζουμε ὅτι μετά τήν

πάροδο ἑνός χρόνου ἀποχῆς γινό-
μαστε ἄξιοι τῆς θείας Μετάλη-
ψης”.

Ἐπιτρέψτε μου νά ἐπαναλάβω
ὅτι εἶναι ἁπλά ἀδύνατον νά βρεῖ
κανείς στήν Παράδοση κάποια
βάση πού νά δικαιώνει τήν πα-
ροῦσα πρακτική τῆς σπανιότατης,
ἄν ὄχι ἐτήσιας, Μετάληψης τῶν
λαϊκῶν. Ὅλοι ὅσοι μέ σοβαρότητα
καί εὐθύνη ἔχουν προσεγγίσει τήν
Παράδοση, διακρίνουν σ’ αὐτή
τήν πρακτική ἕνα μαρασμὸ ἤ πα-
ρακμὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς,
μία ἀπόκλιση ἀπό τὴν Παράδοση
καί τίς γνήσιες  δομές τῆς Ἐκκλη-

σίας. Καί ἡ πιό τρομακτική πλευρά
αὐτῆς τῆς κατάπτωσης εἶναι ὅτι
βρίσκει τή δικαίωση καί αἰτιολόγησή
της μέσα ἀπό τούς ὅρους τοῦ “σε-
βασμού” καί τοῦ “δέους” ἀπέναντι
στήν ἱερότητα τοῦ μυστηρίου.
Ἀλλά, σέ αὐτή τήν περίπτωση, οἱ
μή κοινωνοῦντες θά ἔπρεπε νά
βιώνουν τουλάχιστον κάποια θλίψη
κατά τή διάρκεια τῆς Λειτουργίας,
μία αἴσθηση ἐλλιποῦς μετοχῆς καί
συντριβῆς, κάτι πού στήν πραγ-
ματικότητα δέν συμβαίνει. Ἡ μία
γενιά Ὀρθοδόξων μετά τήν ἄλλη
“παρακολουθοῦν” τή Λειτουργία
ἀπόλυτα πεπεισμένοι ὅτι ἡ πα-
ρουσία τους ἐκεῖ εἶναι ἀρκετή καί
ὅτι ἁπλούστατα ἡ Κοινωνία δέν
προορίζεται γι’ αὐτούς. Καί μία
φορά τό χρόνο ἐκπληρώνουν τό
“καθῆκον” τους προσερχόμενοι
στό Μυστήριο ὕστερα ἀπό μία

σύντομη ἐξομολόγηση σὲ ἕναν κου-
ρασμένο καὶ ἐξουθενωμένο ἱερέα.
Τό νά προσπαθεῖ κανείς νά ἀνα-
καλύψει ἕναν θρίαμβο τῆς ἱερότη-
τας, μία πρακτική προστατευτική
τῆς ἁγιότητας, ἤ πολύ περισσότερο
νά δημιουργεῖ νέους κανόνες πού
νά δικαιώνουν τήν παραφθορά,
εἶναι ἀληθινά ἀπίστευτο.

Ἐξομολόγηση
καί θεία Κοινωνία

Ὅταν ἡ μετάληψη ὁλόκληρης
τῆς σύναξης σέ κάθε Λειτουργία,
πού ἐξέφραζε τή μετοχή στήν ἀκο-
λουθία, ἔπαψε νά εἶναι ὁ κανόνας
καί ἀντικαταστάθηκε ἀπό τήν πρα-
κτική τῆς σπάνιας προσέλευσης,
ἔγινε πλέον φυσικό ὅτι θά προ-
ηγοῦνταν αὐτῆς τῆς προσέλευσης
τό μυστήριο τῆς Μετανοίας –δη-
λαδή τῆς ἐξομολόγησης καί κα-
ταλλαγῆς τῶν πιστῶν μέ τήν
Ἐκκλησία, μέ τή μεσιτεία τῆς συγ-
χωρητικῆς εὐχῆς.

Ἡ πρακτική αὐτή, ἐπαναλαμ-
βάνω, φυσική καί προφανής στήν
περίπτωση τῆς σπάνιας προσέ-
λευσης στή θεία Κοινωνία, ἐπέ-
τρεψε τήν ἐμφάνιση μίας νέας θε-
ωρίας στούς κόλπους τῆς Ἐκκλη-
σίας, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ
Μετάληψη γιά τό σῶμα τῶν λαϊκῶν
γίνεται ἀδύνατη χωρίς τό μυστήριο
τῆς ἐξομολόγησης, σέ ἀντίθεση μέ
αὐτό πού συμβαίνει γιά τόν κλῆρο.
Ἔτσι, ἡ ἐξομολόγηση προηγεῖται
ὑποχρεωτικά – πάντοτε καί σέ
κάθε περίπτωση - τῆς μετάληψης.
Τολμῶ νά ἐπιβεβαιώσω ὅτι ἡ θεω-
ρία αὐτή (πού διαδόθηκε εὐρέως
στή Ρωσική Ἐκκλησία) δέ θεμε-
λιώνεται μέ κανένα τρόπο στήν
Παράδοση, ἀλλά κατάφορα ἔρχε-
ται σέ σύγκρουση μέ τό ὀρθόδοξο
δόγμα τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν Κοι-
νωνία καί τήν Ἐξομολόγηση.

Γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές, κανείς
δέν ἔχει παρά νά θυμηθεῖ τήν
οὐσία τοῦ μυστηρίου τῆς Μετα-
νοίας. Ἐξ ἀρχῆς ἡ ἐξομολόγηση
στήν ἐκκλησιαστική συνείδηση καί
διδασκαλία ἦταν τό μυστήριο τῆς
συμφιλίωσης μέ τήν Ἐκκλησία γιά
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ὅσους εἶχαν ἀφοριστεῖ ἀπ’ αὐτήν,
δηλαδή ἐκείνους πού εἶχαν ἀπο-
κλειστεῖ ἀπό τήν εὐχαριστιακή σύ-
ναξη. Γνωρίζουμε ὅτι, ἀρχικά, ἡ
ἰδιαίτερα αὐστηρή ἐκκλησιαστική
πειθαρχία ἐπέτρεπε μία τέτοια
συμφιλίωση μόνο μία φορά στή
διάρκεια τοῦ βίου τοῦ μετανοοῦντα,
ἀλλά ἀργότερα, εἰδικά μετά τήν
εἴσοδο στήν Ἐκκλησία ὁλόκληρού
τοῦ πληθυσμοῦ, ὁ συγκεκριμένος
κανόνας ἔγινε πιό χαλαρός. Στήν
οὐσία του, τό Μυστήριο τῆς Με-
τανοίας ὡς μυστήριο συμφιλίωσης
μέ τήν Ἐκκλησία ἀφοροῦσε ἐκεί-
νους μόνο πού ἡ Ἐκκλησία εἶχε
ἀφορίσει γιά ἁμαρτίες καί πράξεις
ἐπ’ ἀκριβῶς ὁριζόμενες στήν Κα-
νονική παράδοσή της. Κάτι ἄλλω-
στε πού γίνεται φανερό κι ἀπό
τήν συγχωρητική εὐχή: “ἕνωσον
αὐτὸν τῇ ἁγίᾳ Σου Ἐκκλησίᾳ ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ”. (Παρεπιπτόντως,
ὀφείλουμε νά χρησιμοποιοῦμε τήν
ὀρθή εὐχή τῆς συγχωρήσεως κι
ὄχι τήν ἄλλη, ξένη στίς ἀνατολικές
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἐκδοχή της,
– “Ἐγώ, ὁ ἀνάξιος ἱερέας, μέ τήν
ἐξουσία πού μοῦ ἔχει δοθεῖ, σέ
ἀπαλλάσσω...” - πού εἶναι λατινο-
γενοῦς προέλευσης καί παρεισέ-
φρησε στά λειτουργικά μας βιβλία
κατά τήν περίοδο τῆς ἐπικράτησης
στοιχείων τῆς δυτικῆς θεολογίας
ἀνάμεσα στούς Ὀρθοδόξους).

Ὅλα αὐτά δέ σημαίνουν, βέ-
βαια, ὅτι οἱ “πιστοί”, δηλαδή οἱ
“μή ἀφορισμένοι”, θεωροῦνταν
ἀπό τήν Ἐκκλησία ἀναμάρτητοι.
Καταρχήν, σύμφωνα μέ τήν ὀρθό-
δοξη διδασκαλία κανένας ἄνθρω-
πος   δέν εἶναι ἀναμάρτητος, μέ
ἐξαίρεση τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
τή Μητέρα τοῦ Κυρίου. Κατά δεύ-
τερον, ἡ προσευχή γιά τήν συγχώ-
ρεση καί ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν
εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ἴδιας
τῆς Λειτουργίας (βλ. τόν Τρισάγιο
Ὕμνο καί τίς δύο “Εὐχές τῶν πι-
στών”). Τέλος, ἡ Ἐκκλησία πάντοτε
θεωροῦσε ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία
προσφέρεται “εἰς ἄφεσιν ἁμαρ-
τιών”. Ἔτσι τό θέμα ἐδῶ δέν εἶναι
ἡ ἀναμαρτησία, πού καμία συγ-

χωρητική εὐχή δέν εἶναι ἱκανή νά
ἐπιτύχει, ἀλλά ἡ διάκριση, πού
πάντοτε γινόταν ἀπό τήν Ἐκκλησία,
ἀνάμεσα στήν ἁμαρτία πού ἐξορίζει
τόν ἄνθρωπο ἀπό τή ζωή τῆς χά-
ριτος τῆς Ἐκκλησίας καί στήν
ἁμαρτωλότητα πού ἀναπόφευκτα
συνοδεύει τή ζωή κάθε ἀνθρώπου
“πού ζεῖ ἐν τῷ κόσμῳ καί ἐνδύεται
σάρκα”. Θά λέγαμε ὅτι μέσα στήν
ἀκολουθία τῆς Λειτουργίας ἡ φθα-
ρεῖσα ἀπό τήν ἁμαρτία φύση μας
“ἀναπλάθεται”, ὅπως ὁμολογοῦμε
στίς εὐχές τῶν πιστῶν πρίν ἀπό
τήν προσφορά τῶν θείων Δώρων.
Ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου, τή
στιγμή τῆς πρόσληψης τῶν Μυ-
στηρίων, παρακαλοῦμε γιά συγ-
χώρεση τῶν ἁμαρτιῶν “ἑκουσίων
τε καί ἀκουσίων, ἐν λόγοις ἤ ἔργοις,
ἐν γνώσει καί ἁγνοίᾳ” καί πιστεύου-
με ὅτι, κατὰ τό μέτρο τῆς μετανοίας
μας, θά λάβουμε αὐτή τήν συγχώ-
ρεση.

Ὅλα αὐτά βεβαίως σημαίνουν
– καί κανείς δέν τό ἀρνεῖται - ὅτι
ὁ μόνος πραγματικός ὅρος γιά τήν
προσέλευση στά θεῖα Μυστήρια
εἶναι ἡ μετοχή μας στό Σῶμα τῆς
Ἐκκλησίας, μετοχή πού ἀντιστρό-
φως βρίσκει τήν πληρότητά της
μέ τήν πρόσληψη τῶν μυστηρίων.
Ἡ Μετάληψη δίνεται πρός “ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν καί ἴαση ψυχῶν τε καί
σωμάτων”, πρᾶγμα πού ὑποδηλώνει
μέ σαφήνεια, τί ἄλλο, παρά τή
μετάνοια, τή συναίσθηση τῆς πλή-
ρους ἀναξιότητάς μας καί τή συ-
νείδηση ὅτι ἡ Κοινωνία εἶναι θεῖο
δῶρο πού κανένα ἐπίγειο ὄν δέν
εἶναι “ἄξιο” νά λάβει. Ὅλο τό
νόημα τῆς προετοιμασίας γιά τήν
Κοινωνία, ὅπως ὁρίστηκε ἀπό τήν
Ἐκκλησία (στήν Ἀκολουθία τῆς
θείας Μεταλήψεως) δέν εἶναι νά
δημιουργήσει στόν ἄνθρωπο τό
αἴσθημα τοῦ “ἄξιου”· ἀντίθετα,
σκοπεύει στό νά δείξει σ’ αὐτόν
τήν ἄβυσσο τοῦ ἐλέους καί τῆς
ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ («παρὰ
τῆς ἑμῆς ἀναξιότητος, Κύριε...).
Ἐνώπιον τῆς Τράπεζας τοῦ Κυρίου,
ἡ μόνη “ἀξιωσύνη” τῶν κοινωνούν-
των εἶναι αὐτή ἡ βαθιά συναίσθηση

τῆς “ἀναξιότητας τους”. Αὐτή ἀλη-
θινὰ εἶναι ἡ ἀρχή τῆς σωτηρίας.

Εἶναι ἑπομένως ὑψίστης σημα-
σίας γιά μᾶς νά κατανοήσουμε ὅτι
ἡ μετατροπή τοῦ μυστηρίου τῆς
ἐξομολόγησης σέ μία ἀναγκαστικὴ
προϋπόθεση γιά τήν Κοινωνία, ὄχι
μόνο συγκρούεται μέ τήν Παρά-
δοση, ἀλλά προφανῶς τήν παρα-
μορφώνει. Διαστρέφει καταρχήν
τό δόγμα τῆς Ἐκκλησίας, δημι-
ουργώντας δύο κατηγορίες μελῶν,
ἡ μία ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι στὴν
πραγματικότητα ἀφορισμένη   ἀπό
τήν Εὐχαριστία. Ἐπιπλέον, στρε-
βλώνει τό νόημα καί πλήρωμα τῆς
ἐκκλησιαστικῆς μετοχῆς. Δέν προ-
καλεῖ ἔκπληξη κατά συνέπεια τό
γεγονός ὅτι αὐτοί πού ὁ Ἀπόστολος
καλεῖ “συμπολίτες τῶν ἁγίων καί
οἰκείους τοῦ Θεού” (Ἐφεσ. 2:19)
γίνονται καί πάλι “ἐθνικοί”, “ἐκκο-
σμικεύονται” καί ἡ μετοχή τους
στήν Ἐκκλησία μετριέται καί ὁρί-
ζεται μέ χρηματικούς ὅρους
«ὀφειλῶν» καί “δικαιωμάτων”.
Ἀλλά, ἐπίσης, ἀκρωτηριάζει τό
δόγμα περί τῆς θείας Κοινωνίας,
πού γίνεται πλέον ἀντιληπτό ὡς
τό μυστήριο γιά τούς λίγους ἄξιους
καί ὄχι ὡς τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλη-
σίας: τῶν ἁμαρτωλῶν πού μέσα
ἀπό τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Χριστοῦ
μεταμορφώνονται διαρκῶς σέ Σῶμα
Κυρίου. Καί τελικά, ἀνάλογα δια-
στρέφεται καί ἡ διδασκαλία γιά
τήν ἐξομολόγηση. Ἔχοντας μετα-
τραπεῖ σὲ τυπικὴ προϋπόθεση τῆς
Μετάληψης, ἀρχίζει ὅλο καί πιό
φανερά νά ὑποκαθιστᾶ τήν πραγ-
ματική προετοιμασία γιά τήν Εὐχα-
ριστία, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τή
γνήσια ἐσωτερική μετάνοια, αὐτή
πού ἔχει ἐμπνεύσει ὅλες τίς εὐχές
πρό τῆς θείας Κοινωνίας. Ὕστερα
ἀπό μία τρίλεπτη ἐξομολόγηση
καί συγχωρητική εὐχή ὁ ἄνθρωπος
αἰσθάνεται πλέον “δικαιοῦχος” τοῦ
μυστηρίου, “ἄξιος”, ἴσως καί ἀπαλ-
λαγμένος ἀπό τίς ἁμαρτίες του,
αἰσθάνεται μέ ἄλλα λόγια τό
ἀκριβῶς ἀντίθετο ἀπ’ αὐτό στό
ὁποῖο μᾶς καλεῖ ἡ ἀληθινή μετά-
νοια.
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Ἡ νηστεία, τὴν ὁποίαν μᾶς προ-
τείνει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, δὲν εἶναι
στέρησις, ἀλλὰ χάρισμα. Καὶ ἡ με-
τάνοια, εἰς τὴν ὁποίαν μᾶς καλεῖ, δὲν
εἶναι τιμωρία, ἀλλὰ θεῖον δώρημα.

Καὶ ὅταν ἡ Ἐκκλησία διὰ τῆς
εὐαγγελικῆς περικοπῆς, τὴν ὁποίαν
μόλις ἠκούσαμεν, μᾶς προτρέπῃ νὰ
μὴ θησαυρίζωμεν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς
γῆς, «ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει»,
ἀλλὰ νὰ θησαυρίζωμεν θησαυροὺς ἐν
οὐρανῷ, ὅπου καμμία ἀπειλὴ φθορᾶς
δὲν ὑπάρχει, μᾶς λέγει τὴν ἀλήθειαν. 

Διότι ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἐκ τοῦ
κόσμου τούτου, ἀλλὰ ζῇ εἰς τὸν κόσμον
τοῦτον καὶ τὸν γνωρίζει.

Γνωρίζει τὸν ἄνθρωπον· τὰς πραγ-
ματικάς του ἀνάγκας καὶ ταλαιπω-
ρίας.

Γνωρίζει καλῶς τὴν ἐποχήν μας.
Τὴν ἐποχὴν τῶν μεγάλων ἐξελίξεων
καὶ ταχυτήτων. Τοῦ καταιγισμοῦ τῶν
πληροφοριῶν καὶ τῶν συγχύσεων. Τῶν
πολλῶν φόβων, ἀπειλῶν καὶ καταρ-
ρεύσεων...

Δι’ αὐτό, ἤρεμα καὶ σταθερὰ καλεῖ
τοὺς πάντας εἰς μετάνοιαν. Δι’ αὐτό,
ἀποτρέπει τὰ τέκνα της νὰ πάρουν
ἐσφαλμένον δρόμον μὲ τὸ νὰ θησαυ-
ρίζουν τὸν κόπον τους καὶ νὰ στηρίζουν
τὴν ἐλπίδα τους ἐπὶ βάσεων σαθρῶν.
Ἀλλὰ τὰ προτρέπει νὰ θησαυρίζουν
ἐν οὐρανῷ. Διότι ὅπου εἶναι ὁ θη-
σαυρὸς ἡμῶν, ἐκεῖ εὑρίσκεται καὶ ἡ
καρδία ἡμῶν.

Ὁ θησαυρὸς ποὺ δὲν φθείρεται
καὶ ἡ ἐλπὶς ποὺ δὲν καταισχύνει, εἶ -
ναι ἡ θεία Ἀγάπη· ἡ συνεκτικὴ τῶν
πάντων Δύναμις. Εἶναι ὁ σαρκωθεὶς
Θεὸς Λόγος, ποὺ μένει μεθ’ ἡμῶν εἰς
τὸν αἰῶνα. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ ἁγιασμὸς τῶν ψυχῶν
καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν. Καὶ δὲν ἦλθε
νὰ κρίνῃ ἀλλὰ νὰ σώσῃ τὸν κόσμον.
Δὲν ἦλθε νὰ ἐπιπλήξῃ ἀλλὰ νὰ θε-
ραπεύσῃ. «Πλήττει συμπαθῶς καὶ
σπλαγχνίζει θερμῶς». 

Κατήργησε τὸν τὸ κράτος ἔχοντα
τοῦ θανάτου, τοῦτ’ ἔστι τὸν διάβολον.
Ἐξήλειψε τὸ ἀμειδὲς τοῦ θανάτου.
Δηλαδὴ τὴν χωρὶς μειδίαμα σκοτεινὴν
μορφὴν καὶ παρουσίαν τοῦ θανάτου.
Ἡ ὁποία ὅταν ὑπάρχῃ, ἀμαυρώνει
καὶ δηλητηριάζει ὅλην τὴν ζωὴν καὶ
τὴν χαρὰν τοῦ ἀνθρώπου.

Δι’ αὐτό, ὅταν ἡ καρδία καὶ ἡ
ἀγάπη μας εἶναι ἐστραμμέναι εἰς τὸν
Θεάνθρωπον Κύριον, τὸν καὶ νεκρῶν
καὶ ζώντων τὴν ἐξουσίαν ἔχοντα, τότε
ὅλα φωτίζονται καὶ μεταμορφώνον-
ται.

Καὶ ὅταν ὁ Ἀπόστολος προτρέπῃ
νὰ μὴ στηριζώμεθα «ἐπὶ πλούτου
ἀδηλότητι, ἀλλ‘ ἐν τῷ Θεῷ τῷ ζῶντι,
τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως
εἰς ἀπόλαυσιν» (Α΄ Τιμ. 6, 17), μᾶς
διαβεβαιώνει ὅτι ἡ ἀληθινὴ ἀπόλαυσις
τῆς ζωῆς εἶναι ἐκεῖνο ποὺ μᾶς δίδει ὁ
Θεὸς καὶ ἡμεῖς τὸ δεχόμεθα μὲ εὐγνω-
μοσύνην καὶ εὐχαριστίαν. Τότε τὸ ὀλί-
γον εἶναι πλούσιον ὡς εὐλογημένον·
καὶ τὸ πρόσκαιρον καὶ στιγμιαῖον
λάμπει μὲ φῶς αἰωνιότητος 

Τότε, ὄχι μόνον αἱ χαραὶ τῆς ζωῆς
ἔχουν κάτι ποὺ δὲν παρέρχεται. Ἀλλὰ
καὶ αἱ δοκιμασίαι καὶ αἱ θλίψεις γί-
νονται ἀφορμαὶ θείας παρακλήσεως.

Ἡ θεία οἰκονομία τῆς σωτηρίας
μας εἶναι βεβαία. Εἶναι «ὁ βάθει σο-
φίας φιλανθρώπως πάντα οἰκονομῶν».
Καὶ ἡ παρακαταθήκη τῶν κόπων μας
ἐξησφα λισμένη, διότι «παρακατατι-

θέμεθα τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν καὶ
τὴν ἐλπίδα» εἰς τὸν Θεάνθρωπον Κύ-
ριον.

Δι’ αὐτό, ὅταν τὸ εὐαγγέλιον μᾶς
παραπέμπῃ εἰς τὸν οὐρανόν, κυριο-
λεκτεῖ. Μᾶς προσγειώνει εἰς τὴν
πραγματικότητα τῆς γῆς ἡ ὁποία ἔγι-
νεν οὐρανός. 

Αὐτὴν τὴν βεβαιότητα ζῇ καὶ ὁμο-
λογεῖ ἡ Ἐκκλησία. 

«Διὰ τοῦ Σταυροῦ σου, Χριστέ,
μία ποίμνη γέγονεν Ἀγγέλων καὶ
ἀνθρώπων καὶ μία Ἐκκλησία· οὐρανὸς
καὶ ἡ γῆ ἀγάλλεται, Κύριε, δόξα σοι».

Μᾶς χαρίζει τὴν δυνατότητα νὰ
ζήσωμεν τὸ θαῦμα ὅτι ἡ γῆ ἔγινεν
οὐρανός. Καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ
ἐντὸς ἡμῶν ἐστι. 

Αἱ ρίζαι τοῦ ἀνθρώπου εὑρίσκονται
εἰς τὸν οὐρανόν. Χωρὶς τὴν Ἐκκλησίαν
εἴμεθα μετέωροι καὶ ἀνέστιοι.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ σπίτι μας.
Ὅσον ἐπιστρέφει ὁ ἄνθρωπος εἰς
αὐτήν, τόσον ἐπιστρέφει εἰς τὸν ἑαυτόν
του, ἔρχεται εἰς ἑαυτόν. Ὅσον ἀπο-
μακρύνεται, χάνεται καὶ ἐξαχρειοῦται.

Ὅσον πλησιάζομεν τὴν Ἐκκλησίαν,
αἰσθανόμεθα τὴν γνησιότητα τοῦ ἀλη-
θινοῦ. Βλέπομεν τὸν οὐράνιον Πατέρα
νὰ μᾶς περιμένῃ ἔξω ἀπὸ τὴν οἰκίαν. 

Μᾶς πείθει ἡ αἴσθησις τοῦ καλοῦ
καὶ τοῦ κάλλους. Ἡ παρουσία τῆς
κραταιᾶς ἀγάπης ποὺ νικᾷ τὸν θά-
νατον. Καὶ ὄχι τοῦ φθαρτοῦ καὶ ἀμφι-
βόλου ποὺ ἐμπαίζει τὸν ἄνθρωπον.

Ἄς ἀκούσωμεν, λοιπόν, τὴν θείαν
πρόσκλησιν νὰ εἰσέλθωμεν εἰς τὸ πέ-
λαγος τῆς νηστείας, διὰ νὰ φθάσωμεν
εἰς τὸν λιμένα τοῦ φωτὸς καὶ τῆς
ἀναστάσεως σὺν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις.
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Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βθ´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

«Δεῦτε λαοί, σήμερον ὑποδεξώμεθα τῶν νηστειῶν τὸ χάρισμα ὡς θεοδώρητον καιρὸν τῆς μετανοίας..».

(Δευτέρα Α΄  Ἑβδομάδος Νηστειῶν)

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ,

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ



Μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ, τήν ἀγάπην
καί τήν ἄκραν φιλανθρωπίαν Αὐτοῦ
εἰσερχόμεθα εἰς τήν εὐλογημένην περίοδον
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
τῆς ὁποίας κύρια χαρακτηριστικά εἶναι
ὁ πνευματικός ἀγώνας καί τά πνευματικά
παλαίσματα. Σημειώνει δέ ὁ Ἀπόστολος
τῶν ἐθνῶν Παῦλος «γίνεσθε δυνατοί διά
τοῦ Κυρίου καί διά τοῦ Κράτους τῆς δυ-
νάμεώς του. Ἐνδυθῆτε τήν πανοπλίαν
τοῦ Θεοῦ διά νά μπορέσετε νά ἀντιστα-
θεῖτε εἰς τά τεχνάσματα τοῦ διαβόλου,
διότι δέν διεξάγομεν πάλην μέ σάρκα
καί αἷμα, ἀλλά μέ τάς ἀρχάς, τάς ἐξου-
σίας, τούς κοσμοκράτορας τοῦ σκοτεινοῦ
τούτου κόσμου, μέ τά πονηρά πνεύματα
πού βρίσκονται ἀνάμεσα στή γῆ καί τόν
οὐρανό. Διά τοῦτο ἐνδυθῆτε τήν πανο-
πλίαν τοῦ Θεοῦ, διά νά μπορέσετε νά
προβάλετε ἀντίσταση ὅταν ἔρθει ἡ πονηρή
ἡμέρα. Λάβετε κάθε ἀπαραίτητο μέτρο
γιά νά μείνετε ὡς τό τέλος σταθεροί στή
θέση σας» (Ἐφες. 6, 10-14)

Πονηρές οἱ ἡμέρες, ἀδελφοί μου,
ἀλλά καί ἀποκαλυπτικός ὁ λόγος τοῦ
Ἀπ. Παύλου . Ὅλοι στίς μέρες μας ἔχουν
στραφεῖ ἐναντίον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό ἀποκεκαλυμ-
μένον Μυστήριόν Του, «ἥν ἔπηξεν ὁ Κύ-
ριος καί οὐκ ἄνθρωπος». Σ’ αὐτήν τήν
πάλη χρειάζεται θάρρος, ὑπομονή καί
ἐπιμονή! Ἀπαιτοῦνται πνευματικά ἀπο-
θέματα ἤτοι  «ἡ μόρφωσις τοῦ Χριστοῦ
ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν» (Γαλ 4,19)

Ὁ Χριστός ἦλθεν νά μᾶς ἑνώση, νά
μᾶς ἀπαλλάξη ἀπό τήν τυραννία τοῦ
διαβόλου στήν ὁποίαν περιῆλθεν ὁ ἄνθρω-
πος ἐξαιτίας τῆς ἀνυπακοῆς τῶν πρω-
τοπλάστων καί τῆς ἀμετανοησίας αὐτῶν.

Ὁ Χριστός ὁ δεύτερος Ἀδάμ ἔγινε
«ὑπήκοος ἕως θανάτου, θανάτου δέ Σταυ-
ροῦ» (Φιλιπ. 2,8) καί ἐκπληρώνει πᾶσαν
δικαιοσύνην, δηλαδή: μᾶς διδάσκει   λόγῳ
καί ἔργῳ ὅσα πρέπει νά ἐφαρμόζουμε
στήν ἐπίγειαν πορείαν μας ὡς Βαπτισμένοι
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, τήν προσευχήν,
τόν ἐκκλησιασμόν, τήν νηστείαν, τήν φι-

λανθρωπίαν, τήν ἀγάπην, τήν σιωπήν μέ
μίαν λέξιν τήν ἀρετήν! Χωρίς αὐτά δέν
δυνάμεθα νά λέγωμεν, καυχώμενοι ὅτι
εἴμαστε Χριστιανοί, δηλαδή φίλοι, οἰκεῖοι
καί ἀδελφοί Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μόνον δι’
αὐτῶν δυνάμεθα καί ἀξιούμεθα νά ἑορ-
τάζουμε τό Πάσχα καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ
Κυρίου νά εἶναι καί ἰδική μας Ἀνάστασις.
Δέν εἶναι μόνο ἕνα ἱστορικό γεγονός ἡ
Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου, ἀλλά κυρίως καί
πρωτίστως εἶναι Μυστήριον, τό Μυστή-
ριον τῆς ζωῆς καί σωτηρίας μας, εἶναι
σταθμός ἤ μᾶλλον ὁ σταθμός τῆς σχέσεώς
μας μέ τόν Θεόν μας. Αὐτό ὅμως τό
Μυστήριον προσεγγίζεται, γίνεται προ-
σωπική ὑπόθεσις τοῦ καθένα μας, ἐάν
καθημερινῶς τό βιώνουμε μέ τίς πράξεις
μας καί τή συμπεριφορά μας.

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή
αὐτό μᾶς ὑπενθυμίζει, δι’ αὐτό μᾶς προ-
ετοιμάζει καθημερινῶς μέ τίς ἱερές ἀκο-
λουθίες, τά Μ. Ἀπόδειπνα, τούς Χαιρε-
τισμούς τῆς Παναγίας Μητέρας μας,
τίς προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες,
τούς κατανυκτικούς Ἑσπερινούς καί λοι-
πά.

Ποῖος νηστεύει στίς ἡμέρες μας;
Μᾶλλον ἐλάχιστοι καί ἐκ τῶν ἐλαχίστων
πολλοί ἐλάχιστοι. Καί ἐξηγούμεθα: Ἀληθή
νηστεία σημειώνουν οἱ Ἁγιότατοι Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι «... ἡ τῶν κακῶν
ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ
ἀποχή,  ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς,
ψεύδους καί ἐπιορκίας ...» ὅλα αὐτά καί
πολλά ἀκόμη εἶναι ἡ ἀληθής νηστεία, ἡ
ἀρετή ἡ ὁποία ἀνοίγει τόν δρόμον τῆς
ἐπικοινωνίας τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, ἡ
ἐπανασύνδεσις τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν
Θεόν Πατέρα καί Δημιουργόν Του.

Πῶς χαρακτηρίζεται ἡ ἐποχή μας;
Οἱ πάντες συμφωνοῦν: ὡς ἐποχή ἀπο-
στασίας, ἀπαξιώσεως τῶν πάντων, ἔλλει-
ψις σεβασμοῦ καί ἀξιοπρέπειας, ἀλλά
κανείς δέν τολμᾶ νά ἐρευνήση γιατί φτά-
σαμε στήν πτῶσιν! Φρονοῦμε δέ ὅτι ἡ μή
διερεύνησις ἔγκειται ἤ στήν ἔλλειψη
θάρρους γιά ἀληθινή ὁμολογία καί με-

τάνοια! ἤ στήν ἔλλειψη πνευματικῶν
ἀποθεμάτων γιά ἐπαναπροσδιορισμό, ἐπι-
στροφή καί ἐπανένωσι μέ τόν Χριστόν,
τήν πηγή τῆς ζωῆς, τοῦ φωτός, τῆς δι-
καιοσύνης καί τῆς ἀναστάσεως. Ὁ Κύριός
μας εἶπεν «ἔχετε θάρρος ἐγώ ἐνίκησα
τόν κόσμον», δηλαδή τάς ἀρχάς καί ἐξου-
σίας τοῦ σκότους. Στά δικά σας χέρια μέ
μπροστάρη ἐμένα μπορεῖτε νά νικάτε τό
κακόν καί τήν ἁμαρτία. Ὅλοι ὁμιλοῦν,
ἐξαγγέλουν, διακηρύσσουν θέσεις καί
προγράμματα διά τήν πάταξιν τοῦ κακοῦ,
ἀλλά ἐκφράζουν τόν ἑαυτό τους. Ἕνας
εἶναι ὁ ἀληθής καί ἀδιάψευστος, ὁ ἀρχη-
γός τῆς πίστεώς μας Ἰησοῦς, ὁ Ὁποῖος
ἐνίκησε τόν κόσμον, τάς ἀρχάς καί ἐξου-
σίας τοῦ σκότους καί ἔφερεν μέ τήν ἀνά-
στασίν Του τό φῶς, τό αἰώνιον φῶς. Ἔξω
ἀπό τόν Χριστόν μόνον σκότος ὑπάρχει
καθώς καί διχόνοια καί ἀμφισβήτησις
καί ἀμφιβολία καί ἀπελπισία καί ἀκα-
ταστασία καί ἀνησυχία γιά τό αὔριον.

Ἄν ἐπιθυμοῦμε, ἀδελφοί καί τέκνα
μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, νά ἐπέλθῃ καί
νά βασιλεύσῃ στίς καρδιές μας, στό πε-
ριβάλλον μας καί στόν κόσμον ἡ πολυ-
πόθητος εἰρήνη, ἡ συναδέλφωσις τῶν
λαῶν, ἡ λύση τῶν παντοειδῶν προβλη-
μάτων ἄς φέρουμε καί πάλιν τόν Χριστόν
στίς καρδιές μας, ἄς ἀφήσουμε τό ΕΓΩ
καί ἄς βιώνουμε τό ΕΜΕΙΣ. Ἄς φθάσουμε
μέ μετάνοιαν καί εἰλικρινή ἐξομολόγησιν
αὐτήν τήν ἁγία Τεσσαρακοστή, συμπο-
ρευόμενοι μετά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν
Σταυρόν καί τήν Ἀνάστασίν Του, ὥστε ἡ
πορεία μας καί οἱ συμπεριφορές μας νά
διακρίνονται γιά Χριστοκεντρικότητα καί
ὄχι ἀνθρωποκεντρισμόν.

Ὅλα τά ἔχουμε στίς μέρες μας ἀδελ-
φοί! Ὁ Χριστός μᾶς λείπει. Ἀπό ἐμᾶς
ἐξαρτᾶται, ἡ πρόσκλησις εἶναι στά χέρια
μας, Ἐκεῖνος τήν περιμένει.

Σᾶς Εὔχομαι νά περιπατήσετε ὡς τέ-
κνα νηστείας, ὑπακοῆς, μετανοίας καί
ἐξομολογήσεως γιά νά ἔχετε τήν χάριν
καί τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ.

9³ ¥¥¥¥ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐαγῆ κλῆρο,  καί τόν εὐσεβῆ λαό τοῦ Θεοῦ.

Χριστιανοί μου φιλέορτοι καί φιλάγιοι!

Εὐχέτης πρός Κύριον
Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

†  Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ



Ἤ
τανε μία δροσερή
Ἀπριλιάτικη αὐγή :
ἡ αὐγή τῆς Λαμπρῆς

Ὁ ἥλιος δέν εἶχε βγεῖ ἀκόμα,
καί οἱ καμπάνες τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ χωριοῦ ἐσημαίναν καλώντας
τούς πιστούς στή λειτουργία.
Καί ἔμπαιναν ἀπ’ ὅλες τές πόρ-
τες, οἱ ἀνθρῶποι πολλοί τή φορά,
καθαροί, χαρούμενοι, ντυμένοι
μέ ροῦχα καινούργια, καί κατόπι
ὁ ἕνας στόν ἄλλο, μέ τάξη καί
εὐλάβεια ἐπροσκυνοῦσαν τές
εἰκόνες καί ἐσταμάταιναν ἀπε-
κεί στή μέση τῆς ἐκκλησιᾶς καί
ἔπαιρναν θέση στά στασίδια.
Καί οἱ γυναῖκες ἐρχόταν μπου-
λούκια, μπουλούκια μέ τές
ἄσπρες μπόλιες τους στό κεφάλι,
μέ χρυσάφια στά στήθια, σε-
μνές, εὐλαβητικές, στολισμένες
καί ἔμεναν ὅλες μαζί ξεχωριστά
στό βάθος τῆς ἐκκλησιᾶς, πού
δέν εἶχε γυναιτίκι.

Ὅλοι ἐπρόσμεναν τώρα ν’
ἀρχίσει ἡ ἀκολουθία.

Ἡ θύρα τοῦ ἱεροῦ ἄνοιξε,
ἀκούστηκε ἕνας μικρός σάλαγος
ἀνθρώπων πού κινιῶνται, ὁ πα-
πάς ἀποτέλειωσε τά μυστικά
του, ἐθυμιάτισε, ἐκοντόβηξε,
ἔμεινε μία στιγμή σιωπηλός κά-
νοντας καί τό σταυρό του ἀρχί-
νησε μέ ψιλή φωνή τήν ἱερο-
πραξία. Ὅλα τά χέρια ἔκαμαν
τοῦ σταυροῦ τό σημάδι.

Ἦταν γέροντας ὁ χρυσοφο-
ρεμένος λειτουργός, μικρός, μέ
μεγάλα λευκά γένια, μέ μακρυά
μαλλιά ἀσημένια καί κεῖνα, λι-

γνός μέ ζάρες στό γερασμένο
μέτωπό του, μέ γαλανά μάτια
πού τά γέρα καί οἱ νηστεῖες τά-
χαν ξεθωριάσει. Ὅλο τό χωρίο
τόν σεβόταν.

Μέ τήν ψιλή του φωνή, πού
ὁλοένα ἐγενότουν σταθερότερη,
ὁ γέροντας ἐδιάβαζε ψαλτά τές

εὐκές του, πού τές ἤξερε ὅλες
ἀπ’ ὄξω, καί ἡ ἀκολουθία ἐπρο-
χωροῦσε καθώς πάντα, ἐπίσημη,
κατανυχτική, μεγαλόπρεπη, καί
ὁ κόσμος, πού κρατοῦσε ἀναμ-
μένες λαμπάδες στά σταυρω-
μένα χέρια, ἀφοκραζόταν μέ πί-
στη καί ἀπό καρδίας ἐδεότουν,
σὰ νἄδινε μεγαλύτερη ἀξία στήν
προσευκή καί ἡ μεγάλη γιορτή
ἐκείνης τῆς ἡμέρας.

Μά ὁ παπάς ἦταν ἀνήσυχος.
Τήν πρώτη φορά πού ἐπρό-

βαλε στή θύρα γιά νά βλοήσει
τό σβυσμένο του βλέμμα ἀνα-
ζήτησε κάποιον μέσα στόν κό-
σμο, καί μέ χτυποκάρδι ξετα-
στικά ἐκοίταξε ἕνα γέροντα πού
ἐστεκότουν στήν πρώτη γραμμή,
καί πού ἐφαινότουν συγχυσμέ-
νος καί ἐκεῖνος, γιατί δέν ἔμνε-
σκε ὅπως ὁ ἄλλος κόσμος ἀκί-
νητος καί δέν ἐπροσευκόταν μέ
εὐλάβεια. Καί εἶπεν ὁ παπάς
μέ τό νοῦ του : «Ἐδῶ θανε καί
ἐκείνη». Μά τό βλέμμα του δέν
ἔλαβε καιρό νά τήν εὕρει ἀνά-
μεσα στές γυναῖκες.

Καί ἐγιόμαζαν τώρα τήν

ἐκκλησία οἱ ὕμνοι πού τούς
ἔψαλλαν καλόφωνοι ψάλτες,
καί ἡ εὐωδία τοῦ λιβανιοῦ, καί
στήν τρεμάμενη δέηση τοῦ ἱερέα
ἀποκρινότουν σά μ’ ἕνα στόμα
ἡ βοή τοῦ λαοῦ, πού μέ πίστη
θερμή, καί ἤθελε ν’ ἀνεβάσει
τή δέησή του ὡς τοῦ Θεοῦ τό
θρόνο, ποθώντας νά ὑποτάξει
τά στοιχεῖα, καί νά λυγίσει τή
θέληση τῆς παντοδυναμίας.

Ὁ παπάς ἐδιάβαζε πάντα
πότε μέ χαμηλή φωνή ψιθυριστά,
πότε μεγαλόφωνα καί ψάλλον-
τας, μά ἀπό στιγμή σέ στιγμή ἡ
στενοχώρια του ἄξαινε καί μη-
χανικά μόνο ἐδιάβαζε τά ἅγια
τά ρήματα τῆς θυσίας, ἀλλά
ἐδεότουν ἡ καρδία του στόν
οὐράνιον πατέρα, ἄλλες ἔγνοιες
τοῦ ἀνησυχοῦσαν τό νοῦ. Τοῦ
ἦταν μελλάμενο νά ἁμαρτήσει;

Ἐκεῖ ἦταν καί ἐκείνη. Τήν
εἶχε ξαγναντήσει, ὅταν ἐθυμιά-
τισε τό πλῆθος σάν κρυμμένη
ἀνάμεσα στές γυναῖκες. Ἡ τα-
ραχή της, ὁ φόβος της, ἡ συγκί-
νησή της, ἦταν ζωγραφισμένη
ἀπάνου στό ὄμορφο τό πρόσωπο
τῆς νέας. Ὤ ἡ δύστυχη, οὔτε
αὐτή δέν ἔφταιγε. Τό ᾽χε ἀπαι-
τήσει ὁ πατέρας της, ὁ γέροντας
πού ἐστεκόταν ὀρθός στήν πρώτη
γραμμή καί πού δέν ἐπροσευ-
χότουν. Πῶς εἶχε κλάψει προχτές
στήν ξεμολόησή της, ὅταν συν-
τριμμένη καρδιά τοῦ ᾽χε μαρ-
τυρήσει τήν ἄτυχη καί ἀπελπι-
σμένη ἀγάπη της, τό μεγάλο της
τό φταίσμα, μ’ ἕναν ἄντρα παν-
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Ἁμάρτησε;

τοῦ Κων/νου Θεοτόκη



τρεμένον. Ἐκείνη ποτέ δέν θά
τολμοῦσε νά ζητήσει τά θεῖα
δῶρα, μά ὁ πατέρας της τήν
ὑποχρέωσε, ὁ πατέρας της ἤθελε
βεβαίωση, ἤθελε ἤ νάναι πε-
ρήφανος γιά τή θυγατέρα του
ἤ νά ξεπλείνει τήν ντροπή του
στό αἷμα! Τί θά ᾽κανε ἡ δύστυ-
χη; Καί πόσο εἶχε συγχυστεῖ ὁ
παπάς ἀκούοντάς την, γιατί
τόν εἶχε ἀφήσει ὁ θεός νά ζήσει
καί στά ὕστερά του χρόνια τόν
ἔριχνε σέ τέτοια στεναχώρια;
Γιατί δέν ἐσπλαχνιζόταν τόν
κόσμο του,  παρά τόν ἄφινε νά
ἁμαρταίνει καί δέν ἐδέσμευσε
ὁλότελα τή δύναμη τοῦ πειρα-
σμοῦ;

Καί ἡ λειτουργία ἐπροχω-
ροῦσε : μέ τό βασιλέα τοῦ κό-
σμου στά χέρια ἀνάμεσα σέ
δύο λαμπάδες, ἐβγῆκε στό πρε-
σβυτέριο καί ἐστάθηκε μπρός
στό πλῆθος. Ἄκρα σιωπή ἐβα-
σίλευε. Ψιλόφωνα ἐδεήθηκε
γιά τόν κόσμο μία ἀνατριχίλα
ἐδιάβηκε ἀπ’ ὅλα τά κορμιά
καί τό κύριε ἐλέησον πού
ἐβγῆκε ἀπ’ ὅλα τά χείλη, ἔβγαι-
νε ἀπό τά βαθύτατα τοῦ εἶναι,
ἀπό φοβισμένες καρδιές πού
τές ἐταπείνωσε ἐκείνην τήν
στιγμή ὁ τρόμος τῆς ἀδυναμίας
τους. Μά ὁ γέροντας δέν εἶχε
σά πάντα κατεβασμένο τό βλέ-
φαρο. Τό σβυσμένο του βλέμμα
ἐκοίταζε στό βάθος τῆς ἐκκλη-
σιᾶς, ὅπου ἦταν οἱ γυναῖκες,
σά νἄθελε νά ἀνταμώσει τή
ματιά της καί νά τῆς συστήσει
ὅ,τι τῆς εἶχε παραγγείλει προ-
χτές στήν ἐξομολόγηση.

Δέν ἠμποροῦσε, τῆς εἶχε
εἰπεῖ , νά τήν κοινωνήσει.

Ὄχι, τέτοιαν ἁμαρτία δέν
τήν χωροῦσε ὁ νοῦς του. Ἄς
μήν ἐρχότουν καλύτερα τή Λαμ-
πρή στήν ἐκκλησιά, ἄς εὕρισκε
μία πρόφαση, ὅποιαν ἤθελε, ἄς
ἔκανε τήν ἄρρωστη. Μά ἄν

πάλι δέν ἠμποροῦσε νά κάμει
ἀλλιῶς κι ἄν ἔπρεπε νά πα-
ρουσιαστεῖ γιά νά κοινωνήσει,
ἄς ἐρχόταν ἀνάμες στές ἄλλες
γυναῖκες, καί αὐτός σκήμα μόνο
θάκανε πώς τῆς μεταδίνει τή
σάρκα καί τό αἷμα τοῦ Σω -
τῆρος. Ὄχι, δέν θά τήν κοινω-
νοῦσε αὐτήν τήν ἁμαρτία δέν
τή χωροῦσε ὁ νοῦς του.

Καί ἡ λειτουργία ἦταν τώρα
πρός τό τέλος. Εἶχαν εἰπεῖ τό
«πιστεύω» καί τό «πάτερ
ἡμῶν», οἱ ψάλτες ἔψαλαν τό
κοινωνικό, κι ὁ τιμημένος γέ-
ροντας χρυσοφορεμένος ἐπρό-
βαλε στή μεσινή θύρα καλών-
τας τούς πιστούς νά μεταλά-
βουν. Τά χέρια του ἔτρεμαν,
σάν νά ἦταν πάρα βαρύ τό
ἀσημένιο ποτήρι. Τῆς ἔριξε μία
ματιά κι ἄρχισε νά κοινωνάει
τόν κόσμο, πού κατά τό συνή-
θειο ἦταν πολύς αὐτή τήν ἡμέ-
ρα. Καί ἐκοινωνοῦσαν πρῶτοι
οἱ γέροντες, πού ἔστρεφαν
πρῶτα πρός τό λαό ζητώντας
συχώρηση, καί κατόπι οἱ ἐπί-
λοιποι οἱ ἄντρες καί τέλος οἱ
γυναῖκες. Καί ἀνάμεσά τους
ἦταν καί ἐκείνη. Κάθε τόσο ὁ
παπάς τήν ἐκοίταζε. Μά ἔβλεπε
κιόλας πώς καί ὁ γέροντας πα-
τέρας ὅλο ἀνησυχοῦσε περσό-
τερο, βλέποντας νά ἀφίνει νά
διαβαίνουν ἄλλες μπροστά της,
τόν εἶδε νά παρατηρεῖ προσε-
χτικός τήν κόρη του καί νά ζυ-
γώνει σιμά της. Κι αὐτή ὠχρή
τότες μέ δειλό βῆμα καί σάν
ἀλαλιασμένη , ἔβαζε τό πόδι
της στό πρῶτο σκαλί. Ὁ πατέ-
ρας σιμά της τήν ἐκοίταζε. Καί
μέ ἀναγαλλίασή του εἶδε τόν
ἅγιο γέροντα νά τῆς βάζει ἀτά-
ραχος τώ ρα, τή λαβίδα μέ τήν
κοινωνιά στό στόμα, ἐνῶ μέ
τήν ψιλή του φωνή ἐπρόφερνε
τά τυπικά: «Εἰς ἄφεσιν ἁμαρ-
τιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον».

11³ ¥¥¥¥ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Ἀ
νάμεσα στοὺς ἄλλους

Ἁγίους, στὴ μνήμη

τῶν ὁποίων εἶναι

ἀφιερωμένη ἡ σημερινὴ ἡμέ-

ρα (17 Φεβρουαρίου), εἶναι

ὁ ὅσιος Αὐξίβιος, μαθητὴς

τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγε-

λιστοῦ Μάρκου καὶ ἐπίσκο-

πος Σολίων τῆς Κύπρου.

Στὸν ἅγιο Αὐξίβιο βρίσκει

ἐφαρμογὴ ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ

Χριστοῦ· «ὅς δ᾽ ἄν ποιήσῃ

καὶ διδάξῃ οὗτος μέγας

κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ

τῶν οὐρανῶν». Ἔχουν καὶ

τὰ ἔργα τὴ φωνή τους καὶ

συμβαίνει τὰ ἔργα νὰ εἶναι

εὐγλωττότερα ἀπὸ τὰ λόγια·

τὸ καλύτερο κήρυγμα τὸ

καταστρέφει δυστυχῶς ὁ

βίος μας, ὅταν ὁ κόσμος ξέ-

ρει πὼς ἄλλα λέμε κι ἄλλα

πράττομε. Ὁ ἅγιος Αὐξίβιος

πῆρε μιὰ συμβουλὴ ἀπὸ τὸ

δάσκαλό του, τὸν εὐαγγε-

λιστὴ Μᾶρκο· νὰ φροντίσει

πρῶτα μὲ τὰ ἔργα του καὶ

μὲ τὴ συμπεριφορά του νὰ

κερδίσει τὸ ποίμνιό του

κι ὕστερα ν᾽ ἀρχίσει

νὰ διδάσκει μὲ τὸ

λόγο. Ὁ Ἅγιος τὸ

ἔπραξε κι ἦταν

ἡ ἐπιτυχία με-

γάλη· κέρδισε

τὴν ἐμπιστοσύνη

καὶ τὴν ἐκτίμηση

τοῦ ποιμνίου.

Ὁ ὅσιος Αὐξίβιος

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ



Ἀ
φοῦ ἔβλεπα ὅλη αὐτείνη τὴν ἐσπλαχνίαν
τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς βασιλείας του, ὁποὺ
ἀγωνίζεται νύχτα καὶ ἡμέρα νὰ σώσει

ἐμᾶς ἀπὸ τὴν τρέλια μας καὶ διοτέλεια μας
καὶ ἀπὸ τὴν ἀπιστία μας, τοὺς στραβοραγιάδες,
τὰ κωλόπανα τῶν Τούρκων καὶ ὀπαδῶν τους,
θέλει νὰ μᾶς λευτερώσει ἀπὸ
αὐτοὺς καὶ ἀπὸ τὴν τυραγνίαν
τους καὶ κοπιάζει καὶ θυσιάζει
ἡ Θεία Πρόνοια καὶ ἀνασταίνει
τοὺς πεθαμένους καὶ τοὺς ζων-
τανεύει, μᾶς κάνει ἐκλαμπρότα-
τους, μᾶς κάνει ἐξοχότατους,
μᾶς κάνει γενναιότατους, μᾶς
ξεσκλαβώνει πατρίδα καὶ θρη-
σκεία νὰ γένομεν ἔθνος ἀνεξάρ-
τητον, νὰ ζήσουμεν ὡς ἄνθρωποι
εἰς τὸ ἑξῆς, καὶ μ᾽ ἐξ ὅλης καρδίας
νὰ φέρνομεν τὴν δοξολογίαν μας
εἰς τὸν εὐεργέτη μας, εἰς τὸν
σωτήρα μας, καὶ νὰ τὸν δοξάζομεν μ᾽ ἐξ ὅλης
καρδίας, νύχτα καὶ ἡμέρα· ἐμεῖς, ἀφοῦ εἴμαστε
ἀχάριστοι καὶ ἐξεκλίναμεν ὅλως διὰ ὅλου ἀπὸ
αὐτά, τὶ κάνομεν ἀκόμα! Ἡ νηστεία δὲν εἶναι
τίποτας, ἡ ἐκκλησία τὸ ἴδιον, ἀνώτερον δὲν
ὑπάρχει, φύση εἶναι καὶ ὄχι παντουργός, καὶ
τί ᾽ναι Θεὸς καὶ πῶς ὁ Χριστὸς καὶ τὶ ἡ
Παναγία, καὶ ἀφοῦ καταντήσαμε ἀχάριστοι
εἰς τὴν εὐσπλαχνία της, τὴν βλαστημοῦμεν
κιόλα, ὅτι δὲν μᾶς εἶπε τὰ μυστήριά της, καὶ
ἀφοῦ οἱ ἄπιστοι ἐκλαμπρότατοι καὶ οἱ ἐξοχώ-
τατοι καὶ οἱ κλέφτες καὶ οἱ λησταί, ἐμεῖς οἱ
γενναιότατοι, ὅλοι μαζί, μὲ τοὺς ἐκλαμπρότατους
καὶ μεῖς, πωλοῦμεν τὸ πολυτίμητό μας τζιβαϊ-
ρικόν εἰς τοὺς ἀλλόθρησκους, διὰ τί; διὰ ἕνα
τραπέζι, διὰ μιὰν γλυκὴ καὶ δολερὰ καλημέρα
τῶν πρέσβεγων, τῶν ἀνθρωποφάγων, ὁποὺ
τρῶνε ζωντανοὺς ἀνθρώπους, καὶ γενόμαστε
καὶ ποταποὶ καὶ πουλημένοι εἰς τὴν δική μας

βασιλείαν, χωρὶς πατριωτισμὸ καὶ  χαραχτήρα,
καὶ μᾶς κατακερματίζει ὅλα αὐτὰ καὶ μᾶς
κάνει σκοῦπρα, ὅτι τέτοιοι εἴμαστε, καὶ τ᾽ς
λέμε: Σὲ παρακαλῶ, βασιλέα μου, βασίλισσά
μου, κυβέρνησή μου πουλημένη καὶ φκιασμένη
ἀπὸ τοιούτους καταχρηστὰς τῆς πατρίδος, σᾶς

περικαλοῦμε, μεγάλους καὶ μι-
κρούς, νὰ μᾶς βγάλετε ἀπὸ τὴν
πατρίδα μας βουλευτάς, νὰ μᾶς
κάμετε γερουσιαστάς, νὰ μᾶς
κάμετε δημάρχους καὶ τὰ ἑξῆς·
καὶ μπαίνομεν καὶ κλέβομεν διὰ
νὰ φκιάσουμεν ἕνα χρυσὸ φόρε-
μα, διὰ νὰ βάλομεν χερότια καὶ
μεγάλες πολυτέλειες, καὶ δι᾽ αὐτὰ
ὅλα μᾶς λέγει ὁ βασιλέας καὶ ἡ
κυβέρνησή του: Πέταξε ὁ γάιδα-
ρος; Πέταξεν, λέμεν, καὶ ὅ,τι
στραβὰ νομοσκέδια φέρνουν εἰς
τὶς Βουλὲς ἀναντίον τῆς λευτεριᾶς

τῆς πατρίδος καὶ θρησκείας, εὐτὺς τὰ ᾽πογρά-
φομεν μὲ χέρια καὶ μὲ ποδάρια, χωρὶς καμίαν
παρατήρησην, καὶ καταντήσαμεν ἐδῶ ὁποὺ
εἴμαστε, καὶ χύνομεν ποταμοὺς αἵματα ἀθῶα
καὶ ἀφανίζομεν καὶ γενικῶς τὴν πατρίδα μας.

Ἀφοῦ βλέπω καὶ ἐγὼ ὁ παραμικρὸς καὶ ὁ
χειρότερος ὅλα αὐτά, ἀδελφοὶ ἀ ναγνῶ στες,
τὴν μεγάλη μας παλαβομάρα καὶ τὴν ἀπερί-
γραφτη ἐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς βασιλείας
του, ἐμεῖς καθημερινῶς πέφτομεν εἰς τὸν γκρε-
μνόν ὡς ὁ μεθυσμένος, καὶ ὁ Θεὸς καὶ ἡ
βασιλεία του μᾶς σώνει –διὰ νὰ τοὺς βλα-
στημῶμεν; ὄχι, σποτάλη!- τότε, διὰ ὅλα αὐτὰ
τῆς Θεία-Πρόνοιας ὁποὺ κάνει σὲ μᾶς καὶ
ἀτομικῶς σὲ μέναν τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ σὲ ὅλη
μου τὴν οἰκογένειαν, θέλησα ν᾽ ἀβγατίσω τὴν
ἁμαρτωλὴ μου προσευκὴ καὶ ν᾽ ἀγωνίζομαι
περισσότερον καὶ νὰ δοξάζω τὸν εὐεργέτη μας
καὶ τὴν βασιλεία του.
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1 Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, Ὁράματα καὶ Θάματα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα 1983,
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Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη

Ὁράματα καὶ θάματα
(ἀπόσπασμα διαχρονικὸ καὶ λίαν διδακτικό)1



2. Μετάνοια σημαίνει ἀνανέ-
ωσις τοῦ βαπτίσματος. Μετάνοια
σημαίνει συμφωνία μέ τόν Θεόν
γιά νέα ζωή. Μετανοῶν σημαίνει
ἀγοραστής τῆς ταπεινώσεως. Με-
τάνοια σημαίνει μόνιμος ἀποκλει-
σμός κάθε σωματικῆς παρηγορίας.
Μετάνοια σημαίνει σκέψις αὐτο-
κατακρίσεως, ἀμεριμνησία γιά
ὅλα τά ἄλλα καί μέριμνα γιά τήν
σωτηρία τοῦ ἑαυτοῦ μας. Μετάνοια
σημαίνει θυγατέρα τῆς ἐλπίδος
καί ἀποκήρυξις τῆς ἀπελπισίας.
Μετανοῶν σημαίνει κατάδικος
ἀπηλλαγμένος ἀπό αἰσχύνη.

Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσις
μέ τόν Κύριον, μέ ἔργα ἀρετῆς
ἀντίθετα πρός τά παραπτώματά
μας. Μετάνοια σημαίνει καθαρι-
σμός τῆς συνειδήσεως. Μετάνοια
σημαίνει θεληματική ὑπομονή
ὅλων τῶν θλιβερῶν πραγμάτων.
Μετανοῶν σημαίνει ἐπινοητής τι-
μωριῶν τοῦ ἑαυτοῦ του. Μετάνοια
σημαίνει ὑπερβολική ταλαιπωρία
τῆς κοιλίας (μέ νηστεία) καί κτύ-
πημα τῆς ψυχῆς μέ ὑπερβολική
συναίσθησι.

8. Δέν εἶναι δυνατόν σ᾽ ἐμᾶς
ποὺ ἐπέσαμε στόν λάκκο τῶν ἀνο-
μιῶν, νά ἀνελκυσθοῦμε ἀπό ἐκεῖ,
ἐάν δέν καταδυθοῦμε στήν ἄβυσσο
τῆς ταπεινώσεως τῶν μετανοούν-
των.

9. Διαφορετική εἶναι ἡ θλιμ-
μένη ταπείνωσις τῶν πενθούντων
καί διαφορετικός ὁ ἔλεγχος καί ἡ
καταδίκη τῆς συνειδήσεως αὐτῶν
ποὺ ἀκόμη περιπίπτουν σέ ἁμαρ-
τίες. Διαφορετική ἐπίσης εἶναι «ἡ
μακαρία πλουτοταπείνωσις» πού
ἀποκτοῦν μέ τήν ἐνέργεια τῆς
θείας χάριτος οἱ τέλειοι. Ἄς μή
βιασθοῦμε νά γνωρίσωμε τήν τρίτη

κατάστασι μέ λόγια, διότι ἀδίκως
θά τρέξωμε. Τῆς δευτέρας κατα-
στάσεως γνώρισμα εἶναι ἡ πλήρης
ὑποδοχή καί ὑπομονή κάθε ἀτι-

μίας. Ἐκεῖνον δέ (ποὺ ἀνήκει στήν
πρώτη περίπτωσι), τόν ἄνθρωπο
δηλαδή πού πενθεῖ, τόν τυραννοῦν
πολλές φορές οἱ ἁμαρτωλές συ-
νήθειες καί ἀναμνήσεις τοῦ πα-
ρελθόντος. Καί αὐτό βέβαια δέν
εἶναι κάτι τό παράδοξο.

10. Ὁ λόγος γιά τίς ἔνοχες
πράξεις καί γιά τίς πτώσεις εἶναι
σκοτεινός καί ἀκατανόητος γιά
κάθε ψυχή. Εἶναι δύσκολο νά γνω-
ρίζωμε ποιές πτώσεις μας προ-
έρχονται ἀπό ἀμέλεια, ποιές ἀπό
σκόπιμη ἐγκατάλειψι τοῦ Θεοῦ
καί ποιές ἀπό ἀποστροφή τοῦ
Θεοῦ. Τό μόνο ποὺ κάποιος μοῦ
ἐξήγησε εἶναι, ὅτι ὅσες μᾶς συμ-
βαίνουν ἀπό σκόπιμη παραχώρησι
τοῦ Θεοῦ ἔχουν σύντομη ἐπανόρ-
θωσι, διότι ὁ Θεός ποὺ μᾶς παρέ-
δωσε δέν μᾶς ἀφίνει ἐπί πολύ
αἰχμαλώτους σέ αὐτές.

11. Ὅσοι ἐπέσαμε, ἄς πολε-
μήσωμε πρό πάντων τόν δαίμονα

τῆς λύπης. Διότι αὐτός ἔρχεται
δίπλα μας τήν ὥρα τῆς προσευχῆς,
μᾶς ἐνθυμίζει τήν προηγουμένη
μας παρρησία καί προσπαθεῖ νά
ἀχρηστεύση τήν προσευχή μας.

12. Μή τρομάξης ὅταν πέφτης
κάθε ἡμέρα, καί μή ἐγκαταλείψης
τόν ἀγώνα. Ἀντιθέτως νά ἵστασαι
ἀνδρείως καί ὁπωσδήποτε νά εὐλα-
βηθῆ τήν ὑπομονή σου ὁ φύλαξ
ἄγγελός σου. Ὅσο εἶναι ἀκόμη
πρόσφατο καί ζεστό τό τραῦμα,
τόσο καί εὐκολώτερα θεραπεύεται.
Ἐνῶ τά τραύματα ποὺ ἐχρόνισαν,
σάν παραμελημένα καί ἀποσκλη-
ρυμένα, δύσκολα θεραπεύονται,
καί χρειάζονται γιά νά ἰατρευθοῦν
πολύ κόπο καί νυστέρι καί ξυράφι
καί τό ἐδῶ πῦρ τῶν καυτηριασμῶν,
(δηλαδή τό πῦρ τῶν ἐδῶ θλίψεων,
ἐν ἀντιθέσει μέ τό μελλοντικό
πῦρ τῆς κολάσεως).

13. Πολλά ψυχικά τραύματα
ποὺ ἐχρόνισαν εἶναι ἀνίατα. Στόν
Θεόν ὅμως ὅλα εἶναι δυνατά.

Πρίν ἀπό τήν πτῶσι οἱ δαίμονες
ἀποκαλοῦν τόν Θεόν φιλάνθρωπο.
Μετά ὅμως ἀπό τήν πτῶσι τόν
ἀποκαλοῦν σκληρό.

21. Ὅταν ἡ συνείδησις παύση
νά μᾶς ἐλέγχη γιά ἁμαρτίες, ἄς
προσέξωμε μήπως αὐτό δέν ὀφεί-
λεται στήν καθαρότητα, ἀλλά
στήν κόπωσι καί ἄμβλυνσι αὐτῆς
τῆς συνειδήσεως, ἐξ αἰτίας πλή-
θους ἁμαρτιῶν.

22. Ἀπόδειξις ὅτι ἔσβησε τό
χρέος τῶν ἁμαρτιῶν μας εἶναι τό
νά θεωροῦμε πάντοτε χρεώστη
τόν ἑαυτό μας.

23. Τίποτε δέν ὑπάρχει ἴσο ἤ
ἀνώτερο ἀπό τούς οἰκτιρμούς τοῦ
Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό ὅποιος ἀπελπίζεται
σφάζη ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό του.
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Περί μετανοίας

ΚΛΙΜΑΞ  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ

ΛΟΓΟΣ  ΠΕΜΠΤΟΣ



Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον
Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκομεῖον Κο-
ζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων», εἴτε
χρηματικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύ-
ματα, προσέφεραν εὐγενῶς:

α) Χρηματικές δωρεές: ◆ π.
Ἠλίας Κοντός 50 €. ◆ Ἰωσήφ Πό-
ζογλου 50 €. ◆ Μωυσιάδου Σοφία
20 €. ◆ Πλιούχα Παρασκευὴ 20 €.
◆ Τσιπλουκίδου Παρασκευὴ 10 €.
◆Τσιότσια Ἀλεξάνδρα 15 €. ◆ Για-
σιτζόγλου Ἐλισάβετ 10 €. ◆Μιχαη-
λίδου Ἡσαΐα 10 €. ◆ Σαρήογλου
Φωτεινὴ 10 €. ◆ Ἀλεξιάδου Μαρία
5 €. ◆ Γκαρπούνη Σταυρούλα 5 €.
◆ Πόπη Δημοξένους 150 € καὶ Μα-
ρίνα Δημοξένους 150 €, εἰς μνήμην
ἐξαδέλφου Ἀθανασίου Πασχαλίδη.
◆ Πασχαλίδου Ἄννα 150 €, εἰς
μνήμην θείου της Ἀθανασίου Πα-
σχαλίδη. ◆ Χαρίλαος Καλλός 50
€. ◆ Κοντακτσῆς Στέφανος 70 €,
εἰς μνήμην Μαρίας Τσιομπάνου. ◆
Ἀδελφές Γκατζογιάννη 100 €, εἰς
μνήμην γαμπροῦ των Γεωργίου
Σεγίδη. ◆ Ματίνα καὶ Πιπίνα Διάφα
100 €, εἰς μνήμην Γεωργίου Διάφα.
◆ Μαρίνα καὶ Ἀγγελικὴ Διάφα 100
€, εἰς μνήμην Γεωργίου Διάφα. ◆
Σιαλβέρα Μαρία 100 €, εἰς μνήμην
συζύγου της Ζήση. ◆ Ἀθανασιάδης
Ἰωάννης 40 €, εἰς μνήμην υἱοῦ
του Κων/νου. ◆ Κυρίες Ματιάκη
50 €, εἰς μνήμην προσφιλῶν προ-
σώπων. ◆ Ἱ.Ν.Τιμίου Προδρόμου
Λευκοπηγῆς 150 €. ◆ Ἰωάννης
καὶ Ζωὴ Κανάβα 100 €, εἰς μνήμην
Ἀθανασίου Χαλκιᾶ. ◆ Ἑλένη Δια-
κάκη 400 €. ◆ Λιάνα Βασιλική 200
€, εἰς μνήμην ἀγαπημένης της μη-
τρός Πανάγιως. ◆ Καραδαλῆς
Ἰωάννης 50 €. ◆ Ἀλέξιος Κόμπος
100 €, εἰς μνήμην θείου του Θεο-
δώρου Ἀντωνόπουλου.  ◆ Τζιου-
ράλη Εὐαγγελία 10 €. ◆ Ἀντιγόνη
Πλωμαρίτη-Ραδιώτη 50 €, εἰς μνή-
μην γονέων Δημητρίου καὶ Γεωρ-
γίας. ◆ Ἀνώνυμος 50 €.

β) Προσφορὰ γεύματος: ◆

Κουϊμτζίδης Κυριάκος καὶ Ἀναστα-
σία, εἰς μνήμην γιαγιαᾶς Βασιλικῆς.
◆ Οἰκ. Τζαβέλλα Στεφάνου, εἰς
μνήμην ἀδελφοῦ των Πάνου Τζα-
βέλλα. ◆ Μέλη Χορωδία τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. ◆ Ἀθα-

νασιάδης Ἰωάννης 40 €, εἰς μνήμην
υἱοῦ του Κων/νου.

γ) Προσφορὰ εἰδῶν-τροφίμων:
◆ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ τῶν Χαραμῆ Βα-
σιλείου-Μητλιάγκα Γρηγορίου. ◆
Εὐκολίδης Ἀνέστης. ◆ Χλιάπας
Ἰωάννης (πετρέλαιο θέρμανσης).
◆ Ἀφοί Παρασκευᾶ. ◆ π. Θωμᾶς
Μπασδέκης. ◆ Καραβαγγέλης Κλε-
άνθης. ◆ ΤΕΙ Δυτικῆς Μακεδονίας
(πετρέλαιο θέρμανσης). ◆ Συνε-
ταιριστικὴ Τράπεζα Δυτ. Μακεδο-
νίας (πετρέλαιο θέρμανσης). ◆
Ἱ.Ν.Ἁγ. Γεωργίου Κλείτους. ◆
Ἱ.Ν.Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Μαυ-
ροδενδρίου. ◆ Ἱ.Ν.Ἁγ. Ἀθανασίου
Κοζάνης. ◆ Τσαουσίδης Ἐλευθέ-
ριος. ◆ Ἀϊβαλιώτης Κων/νος. ◆ Ἀδα-
μίδης Κων/νος. ◆ Σιαμόγλη Εἰρήνη.
◆ Κέντρο Ἀκρίτας. ◆ Μορφωτικὸς
Ποντιακὸς Σύλλογος Ἁγ. Δημητρί-
ου-Ρυακίου. ◆ Παπαδοπούλου
Κων/νιά, εἰς μνήμην πατρός της
Γρηγορίου.

Δωρεὲς πρὸς τὴν  Ἱερὰ Μη-
τρόπολη:

◆ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος
9.500 €.

◆ Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης
1250 €

◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης
1250 €

◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Κοζάνης
750 €

◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης
500 €

◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων  250
€

◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Λιβαδεροῦ
250 €

◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κρόκου  125
€

◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Δρεπάνου
125 €

◆ Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Λευκο-
πηγῆς 125 €

◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πολυμύλου
90 €

◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Πέτρου καὶ Παύλου
Κοίλων 125 €

◆ π. Γεώργιος Γάτας  500 €
◆ κ. Ἰωάννης Καραδαλῆς 50 € 
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ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ

Kάποιος ἁμαρτωλός
ἔκανε μία ἐρώτηση

σ’ ἕναν ἅγιο Γέροντα γιά
νά ἔχει μία βάση, ὥστε
νά μήν ἁμαρτάνει μέ τόν
λογισμό. «Ἄς ὑποθέσου-
με –εἶπε– ὅτι βλέπω κά-
ποιον νά κάνει κάτι καί
τό λέω αὐτό σέ κάποιον
ἄλλο καί βλέπω ὅτι δέν
τόν κατακρίνω, ἀλλά
ἁπλῶς τό συζητοῦμε.
Αὐτό παύει νά εἶναι κα-
τάκριση;» Ὁ Γέροντας
εἶπε: «Ἐάν μιλᾶς μέ
ἐμπάθεια ἔχοντας κάτι
ἐναντίον του, εἶναι κα-
τάκριση, ἄν ὅμως εἶσαι
ἐλεύθερος ἀπό πάθος,
δέν εἶναι κατάκριση.
Ἀλλά γιά νά μή μεγαλώ-
σει τό κακό, ἡ σιωπή
εἶναι προτιμότερη».

Α Π Ο  ΤΟ

ΓΕΡΟ ΝΤΙΚΟ

Ὁ ἀββᾶς Πέτρος ὁ πρε-
σβύτερος τῆς ἴδιας λαύ-
ρας μᾶς διηγήθηκε γιὰ
τὸν ἀββᾶ Θαλέλαιο τὸν
Κίλικα, ὅτι ἔμεινε στὸ μο-
ναστήρι ἑξήντα χρόνια,
χωρὶς ποτὲ νὰ σταματήσει
νὰ κλαίει καὶ πάντοτε
ἔλεγε:

– Αὐτὸν τὸν καιρὸ ὁ
Θεὸς μᾶς τὸν χάρισε γιὰ
μετάνοια καὶ μὲ ὅλες μας

τὶς δυνάμεις πρέ-
πει νὰ τοῦ τὸ ζη-
τοῦμε.

AΠO TO ΛEIMΩNAPIO
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Λειτουργική Διακονία:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί
Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τούς μήνας Ἰανουάριο –
Φεβρουάριο 2009, χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ
ὁμίλησε εἰς τούς κάτωθι Ἱ. Ναούς:
❖ Ἁγ. Ἀθανασίου Κοζάνης (17-18/1), Ἁγ. Διονυσίου

Βελβενδοῦ (23/1), Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης (25/1),
παρεκλ. Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς Τ.Ε.Ι. Κοζάνης (29/1),
Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Καπνοχωρίου (30/1), Ἁγ.
Γεωργίου Ξηρολίμνης (2/2), Ἁγ. Νικολάου Προ-
σηλίου (8/2), ἐξωκλ. Ἁγ. Χαραλάμπους Βελβενδοῦ
(9/2), Ἁγ. Χαραλάμπους ὁμωνύμου Δ.Δ. (10/2), Ἁγ.
Πέτρου & Παύλου Ἰμέρων (1/2), Ἁγ. Ἀναργύρων
Κοζάνης (19/2), ἐξωκλ. ὁσίου Βαραδάτου Ροδίτου
(22/2), Ἁγ. Χαραλάμπους Βελβενδοῦ (28/2).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:

❖ ἐτέλεσε τό ἑτήσιον μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κυροῦ
Χριστοδούλου (Παρασκευαΐδη) εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Δημητρίου Κοζάνης (25/1),

❖ ἐτέλεσε ἁγιασμόν ἐγκαινίων τοῦ καταστήματος
τῆς ASPIS BANK εἰς Κοζάνην (5/2), 

❖ εὐλόγησε τήν κοπήν τῆς βασιλόπιτας: τῆς Τρα-
πέζης Δυτ. Μακεδονίας (23/1), τοῦ Οἰκονομ. Ἐπι-
μελητηρίου / τμ. Κοζάνης (21/2),

❖ συμμετεῖχεν εἰς τήν τέλεσιν τῶν γάμων τῶν
Κων/νου Ἀντ. Ζυγούρα & Ἀλεξάνδρας Νικ. Τσιαρ-
τσιώνη εἰς τόν Ἱ.Ν. τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Θεσ/νίκης
(6/2),

❖ ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνον δέησιν εἰς τό Στρατιωτικόν
Κοιμητήριον Κοζάνης(21/2),

❖ ἐτέλεσεν ἱ. ἀγρυπνίαν εἰς τό ἐξωκλ. Τιμ. Προδρό-
μου Ν. Νικοπόλεως (23/2)

Παραστάσεις-Ἐθιμοτυπία:

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:
❖ παρεχώρησε τηλεοπτικήν συνέντευξιν εἰς τήν

Δημοσιογράφον κ. Αἰκατερίνην Μαρκοπούλου
τοῦ WEST Channel (8/1),  

❖ προσέφερε γεῦμα εἰς τά μέλη τῆς Δημοτικῆς Φι-
λαρμονικῆς «ΠΑΝΔΩΡΑ» (18/1)

❖ ἐπεσκέφθη ὑπηρεσιακῶς τό Νομάρχη Κοζάνης κ.
Γ. Δακῆ (20/1),

❖ παρηκολούθησε τάς ἐκδηλώσεις τοῦ Τ.Ε.Ι. Δυτ.
Μακεδονίας διά τούς Τρεῖς Ἱεράρχας (29/1)

❖ συμμετεῖχεν εἰς τάς πανηγυρικάς ἀκολουθίας
τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Τρύφωνος Λεύκης Καστορίας (31/1
& 1/2),

❖ προήδρευσε: τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῶν Ἐφη-
μερίων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τόν Ἱ.
Ν. Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης (3/2),

❖ συμμετεῖχεν εἰς τάς πανηγυρικάς ἐκδηλώσεις
τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Βλασίου Ξυλοκάστρου Κορίνθου
(10-11/2),

❖ προήδευσε τῶν Συνεδριάσεων τῶν Δ.Σ.: τοῦ Δρι-
ζείου Ἱδρύματος (13/2) & τοῦ Τιαλείου Ἐκκλ. Γη-
ροκομείου (19/2),

❖ παρηκολούθησε τήν ἡμερίδα τῆς Ἱ. Συνόδου περί
Εὐρωπαϊκῶν Προγραμμάτων εἰς Σέρρας (17/2),

❖ συμετεῖχε εἰς τό ἀρχιερατικόν συλείτουργον ἐπί

XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ2009

Ὁ Σεβασμιώτατος μὲ τὸν μαέστρο καὶ τὰ μέλη

τῆς Δημοτικῆς Φιλαρμονικῆς «ΠΑΝΔΩΡΑ»

Στήν ἡμερίδα τῆς Ἱ. Συνόδου περί Εὐρωπαϊκῶν

Προγραμμάτων στὶς Σέρρες



τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου (26/2).

Σύναξη τῶν Γυναικῶν

Τήν πέμπτη συ-
νάντηση – σύναξη
τῶν γυναικῶν
διοργάνωσε ἡ καθ’
ἡμᾶς Ἱερά Μητρο-
πόλις στίς 21
Ἰανουαρίου 2009,
στόν Ἱερό Ναό τῶν
Ἁγίων Κωνσταντί-
νου καί Ἑλένης Κοζάνης.

Κατά τήν ἐκδήλωση, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος εὐλό-
γησε τήν κοπή τῆς Βασιλόπιτας καί ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία
τῆς Κας   Βάσως Γώγου (θεολόγου – φιλολόγου – ζωγρά-
φου) μέ θέμα: «Προσεγγίζοντας τή γλώσσα τῆς βυζαντινῆς
ζωγραφικῆς σέ μία ἐποχή μεγάλων ἀλλαγῶν καί ἀμφι-
σβητήσεων».

Ἡ γιορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
στό Γυμνάσιο Καπνοχωρίου

Ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μη-
τροπολίτης κ.
Παῦλος, ἀφοῦ
τέλεσε τή Θ.
Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ.
Κωνν/νου &
Ἑλένης Καπνο-
χωρίου, παρα-
κολούθησε τὴ Γιορτή πού ἐτοίμασαν οἱ μαθητές καί μα-
θήτριες τοῦ Γυμνασίου Καπνοχωρίου πρός τιμήν τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν. Μέ τήν ἐπιμέλεια τῆς Διευθύντριας τοῦ
Γυμνασίου Κας Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου, Θεολόγου,
τὰ παιδιά διάβασαν κείμενα γιά τούς τρεῖς προστάτες
τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας. Ὅπως τόνισαν τὰ
παιδιά, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες «εἶχαν συνειδητοποιήσει καὶ
διακηρύξει τὴν ἀνάγκη τῆς παράλληλης διανοητικῆς μόρ-
φωσης καὶ τῆς ἠθικῆς καλλιέργειας», «ἀγάπησαν ὅ,τι
ὡραῖο καὶ ἀληθινὸ ὑπάρχει στὸν ἄνθρωπο καὶ τοῦ ἔδειξαν
τὴν ἄλλη προοπτική του, ἐκείνη τῆς σχέσεώς του μὲ τὸν
Δημιουργό» καὶ πὼς «ἦταν τόση ἡ καλωσύνη καὶ ἡ φιλαν-
θρωπία τους, ποὺ δὲν ὑπολόγισαν τὰ πλούτη καὶ τὰ
χρήματά τους. Ὅλα τὰ ὑπάρχοντά τους τὰ διέθεσαν γιὰ
νὰ δώσουν χαρὰ στοὺς συνανθρώπους τους». Ἐπίσης, ὁ
σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων κ. Γ. Τσακαλίδης πρόβαλε
σχετικό ὁπτικό ὑλικό.
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ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ

Κυριακὴ 1-3-2009, Ἱ.Ν.Ἁγίου Νικολάου
Κοζάνης, 6 μ.μ. Ὁ�μι�λη�τής� ὁ�Πα�νο�σι�ο�λο�-

γι�ώ�τα�τος�Ἀρ�χι�μαν�δρί�της�κ.�Νικάνωρ�Πα-

πανικολάου,� Καθηγούμενος� τῆς� Ἱερᾶς

Μονῆς�Ἁγίας�Τριάδος�Σπαρμοῦ�Ὀλύμπου,

μέ�θέμα:� «Ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις

τά παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καί

ὑμῖν ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος (Ματθ.

στ΄ 14)».

Κυριακὴ 8-3-2009, Ἱ.Ν.Ἁγ. Δημητρίου
Κοζάνης, 6μ.μ. Ὁ�μι�λη�τής� ὁ�Ἀρ�χιμανδρίτης

κ.�Εὐγένιος�Θεοδοσιάδης� Ἱεροκήρυξ�τῆς

Ἱερᾶς�Μητροπόλεως�Σταγῶν�καί�Μετεώ-

ρων�μέ�θέ�μα:�«Καιρός Μετανοίας».

Κυριακὴ 15-3-2009, Ἱ.Ν.Ἁγ. Νικάνορος
Κοζάνης, 6 μ.μ. Ὁ�μι�λη�τής� ὁ�Πα�νο�σι�ο�λο�-

γι�ώ�τα�τος�Ἀρ�χι�μαν�δρί�της�κ.�Ἰωάννης�Τασ-

σιᾶς,�Πρωτοσύγκελλος�τῆς�Ἱερᾶς�Μητρο-

πόλεως�Θεσσαλονίκης,�μέ�θέμα:�«Ὁ Ἅγιος

Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὡς κήρυξ τῆς

Θείας Χάριτος».

Κυριακὴ 22-3-2009, Ἱ.Ν.Ἁγἰων Κων/νου
καὶ Ἑλένης Κοζάνης, 6,30 μ.μ. Ὁ�μι�λη�τής

ὁ Ἀρ�χιμανδρίτης�κ.�Σεραφείμ�Καλογερό-

πουλος,� Γραμματεύς� Συνοδικῆς� Ἐπι-

τροπῆς�Λειτουργικῆς�Ἀναγεννήσεως�τῆς

Ἱερᾶς�Συνόδου�τῆς�Ἐκκλησίας�τῆς�Ἑλλά-

δος.�μέ�θέμα:�«Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ

καί ἡ ἀξία του γιά τή ζωή μας»

Κυριακὴ 29-3-2009, Ἱ.Ν. Παναγίας Φα-
νερωμένης Κοζάνης, 6,30 μ.μ. Ὁ�μι�λη�τής

ὁ�Ὁσιολογιώτατος�Μοναχός�π.�Μωϋσῆς,

Ἁγιορείτης,� μέ� θέ�μα:� «Παθολογία καί

Παθοκτονία».

Κυριακὴ 5-4-2009, Ἱ.Ν.Ἁγ. Παρασκευῆς
Κοζάνης, 6,30 μ.μ. Ὁ�μι�λη�τής� ὁ�Πα�νο�σι�-

ο�λο�γι�ώ�τα�τος�Ἀρχιμ.�Καλλίνικος�Πουλῆς,

ἱεροκήρυξ� καί� καθηγούμενος� τῆς� Ἱερᾶς

Μονῆς�Ταξιαρχῶν,�Καλαβρύτων�καί�Αἰγια-

λείας.�μέ�θέ�μα:�«Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αίγυ-

πτία ὑπόδειγμα μετανοίας καί ἀσκή-

σεως».


