
«…ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ΄ 4).
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Ἡπροσευχή ὡς ἐντολή
τοῦ Χριστοῦ καί προ-
νόμιο τοῦ ἀνθρώπου

ἀποτελεῖ τό ὀξυγόνο τῆς ψυχῆς.
Πρόκειται γιά ἐσωτερικό δημι-
ουργικό ἔργο, πού βοηθᾶ στό
οὐσιαστικό ἄνοιγμα καταρχήν
πρός στό Θεό τῆς ἀγάπης καί ἐν
συνεχείᾳ πρός τό συνάνθρωπο.
Πολλοί ἀρνοῦνται τήν ἀξία καί
τήν ὠφέλειά της. Ἄλλοι τήν ἐκλαμ-
βάνουν ὡς αὐτόματη μαγική καί
ἀνταποδοτική ἐνέργεια. Ὁρισμένοι
ἀντιμετωπίζουν τήν προσευχή μέ
εὐσεβιστικό καί αὐτοδικαιωτικό
τρόπο. Ἄλλοι ἐναντιώνονται στό
Θεό, διότι «δέν τούς ἀκούει».
Ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι πού προ-
σεύχονται τελωνικά, μέ πλήρη
συναίσθηση τῆς πνευματικῆς τους
ἀποτυχίας. Στήν ποιότητα καί
τήν ἀξία τῆς προσευχῆς αὐτῆς ἀ -
ναφέρεται τό  εὐαγγέλιο τῆς Κυ -
ριακῆς τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φα-
ρισαίου  (Λουκ. 18, 10-14).

Σέ μερικούς πού παρουσιά-
ζονταν σίγουροι γιά τήν εὐσέβειά
τους, περιφρονώντας τούς ἄλ -
λους, ὁ Χριστός εἶπε τήν  παρα-
βολή: Δυό ἄνθρωποι, ὁ Φαρισαῖος

καί ὁ τελώνης, ἀνέβηκαν στό ναό
γιά νά προσευχηθοῦν. Ὁ Φαρι-
σαῖος στάθηκε ἐπιδεικτικά κάνο-
ντας τήν ἑξῆς προσευχή σχετικά
μέ τόν ἑαυτό του. – Θεέ μου σέ
εὐχαριστῶ πού δέν εἶμαι σάν τούς
«ἄλλους» ἅρπαγας, ἄδικος, μοι-
χός, ἤ καί σάν αὐτόν ἐδῶ τόν τε-
λώνη. Ἐγώ νηστεύω δύο φορές
τήν ἑβδομάδα καί δίνω στό ναό
τό δέκατο ἀπό τά εἰσοδήματά
μου. Ὁ τελώνης ἀντίθετα, στεκό-
ταν πολύ πίσω καί δέν τολμοῦσε
οὔτε τά μάτια του νά σηκώσει
στόν οὐρανό. Χτυποῦσε τό στῆθος
του καί ἔλεγε: - Θεέ μου σπλα-
χνίσου με τόν ἁμαρτωλό. Καί
κλείνει τήν παραβολή ὁ Χριστός
ὡς ἑξῆς: -Σᾶς βεβαιώνω πώς ὁ
τελώνης ἔφυγε γιά τό σπίτι του
ἀθωωμένος καί συμφιλιωμένος μέ
τό Θεό, ἐνῶ ὁ ἄλλος ὄχι. Διότι
ὅποιος ὑψώνει τόν ἑαυτό του θά
ταπεινωθεῖ, κι ὅποιος τόν ταπει-
νώνει θά ὑψωθεῖ.  

Μέ τήν παραβολή τοῦ Τελώνου
καί Φαρισαίου ἀνοίγει τό κατα-
νυκτικό Τριώδιο. Μία περίοδος
κατεξοχήν προσευχῆς, ἄσκησης,
νήψης, ἡσυχίας καί  καταλλαγῆς

Ἄν χύνεις ἄφθονα δάκρυα
στὴν προσευχή σου, μὴν

τὸ παίρνεις καθόλου ἐπάνω
σου, σὰν τάχατες νὰ στέκεις
πιὸ ψηλὰ ἀπ᾽ τοὺς πολλούς.
Γιατὶ μὲ τὰ δάκρυα ἔχει ἀπο-
χτήσει δύναμη ἡ προσευχή σου,
γιὰ νὰ μπορέσεις πρόθυμα νὰ
ὁμολογήσεις τὶς ἁμαρτίες
σου καὶ νὰ ἐξευμενίσεις τὸ
Δεσπότη. Μὴ μετατρέψεις
λοιπὸν σὲ πάθος ὅ,τι ἀπο-
τελεῖ προφύλαξη ἀπὸ τὰ
πάθη, γιὰ νὰ μὴν παρορ-
γίσεις πιὸ πολὺ αὐτόν, ποὺ
ἔχει δώσει τὴ χάρη. Ἄν θέ-
λεις νὰ προσεύχεσαι ἀξιέ-
παινα, νὰ ἀπαρνιέσαι κάθε
στιγμὴ καὶ κάθε ὥρα τὸν
ἑαυτό σου καὶ πάσχοντας τὰ
πάνδεινα νὰ στοχάζεσαι βαθιὰ
πάνω στὴν προσευχή. Ἄν λα-
χταρᾶς νὰ προσευχηθεῖς ὅπως
πρέπει, νὰ μὴν πικραίνεις καμιὰ
ψυχή. Ἀλλιῶς ἄδικα τρέχεις».

(Ἁγίου Νείλου Ἀσκητοῦ, Κεφάλαια

περὶ προσευχῆς).

«ΜΗ ΠΡΟΣΕΥΞΩΜΕΘΑ
ΦΑΡΙΣΑΪΚΩΣ ΑΔΕΛΦΟΙ»

«

μέ τό Θεό καί τούς συνανθρώπους.
Κι ἐνῶ ἡ περίοδος αὐτή ἀποτελεῖ
εὐκαιρία ἀφαίρεσης τῆς μάσκας
τῆς ὑποκρισίας, ὁ κόσμος ἀναδει-
κνύει τό «εἰδεχθές προσωπεῖο τῶν
παθῶν». Κι ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία καλεῖ
τά παιδιά της σέ περισυλλογή καί

π. Βασιλείου Ἰ. Καλλιακμάνη



στροφή πρός τόν ἔσω ἄνθρωπο, ὁ
κόσμος ἐπιζητεῖ τή διάχυση, τό
θόρυβο καί τή λατρεία τῶν παν-
τοειδῶν  «ἀστέρων καί εἰδώ-
λων». Καί παρά τό γεγονός ὅτι
μέ τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ στόν
κόσμο κατακοσμήθηκαν τά ἤθη
τῶν ἀνθρώπων καί περιθωριο-
ποιήθηκε ὁ παγανισμός καί ἡ
εἰδωλολατρία, ἐσχάτως «πολι-
τιστικοί σύλλογοι» καί δημοτικές
ἀρχές ἀνά τήν ἐπικράτεια ἐνθαρ-
ρύνουν τήν ἀναβίωση «παλαιῶν
ἐθίμων», εὐτελίζοντας τό ἀνθρώ-
πινο πρόσωπο καί προσφέρον-
τας χαμηλῆς ποιότητας «ψυχα-
γωγία». 

Ὅμως, πραγματική «ἀγωγή
τῆς ψυχῆς» ἐπιτυγχάνεται μέ
τήν κατ’ ἰδίαν ἀλλά καί τήν
κοινή προσευχή, πού ἐκφράζεται
μέ τή λατρεία τῆς ἐκκλησίας
καί ἔχει κατεξοχήν κοινωνικό χα-

ρακτήρα. Καί οἱ δύο αὐτές μορφές
προσευχῆς στηρίζονται στό εὐαγ-
γέλιο. «Ὅταν προσεύχεσθε», δι-

δάσκει ὁ Χριστός, «νά μήν εἶστε
σάν τούς ὑποκριτές, πού τούς
ἀρέσει νά στέκονται καί νά προ-
σεύχονται στίς συναγωγές καί στά
σταυροδρόμια, γιά νά κάνουν καλή
ἐντύπωση στούς ἀνθρώπους…
Ἐσύ, ἀντίθετα, ὅταν προσεύχεσαι,
πήγαινε στό πιό ἀπόμερο δωμάτιο
τοῦ σπιτιοῦ σου, κλεῖσε τήν πόρτα
σου καί προσευχήσου ἐκεῖ κρυφά
στόν πατέρα σου· κι ὁ Πατέρας
πού βλέπει τίς κρυφές πράξεις
θά σέ ἀνταμείψει φανερά»
(Ματθ. 6, 5-6). 

Σέ ἄλλο σημεῖο τονίζεται ἡ
ἀξία τῆς κοινῆς προσευχῆς. «Σᾶς
βεβαιώνω», λέει ὁ Χριστός, «πώς
ἄν δύο ἀπό σᾶς συμφωνήσουν στή

γῆ γιά ἕνα πράγμα πού θά ζητή-
σουν, ὁ Οὐράνιος Πατέρας θά τό
κάνει. Γιατί ὅπου εἶναι συναγμένοι

δύο ἤ τρεῖς στό ὄνομά μου, ἐκεῖ
εἶμαι κι ἐγώ ἀνάμεσά τους»
(Ματθ. 18,19-20). Ἐδῶ σαφῶς
ὑπονοεῖται ἡ κοινή προσευχή
καί κατ’ ἐπέκταση ἡ κοινή λα-
τρεία. Πολλοί θεολόγοι καί κλη-
ρικοί ὑποτιμοῦν τήν προσωπική
προσευχή καί τονίζουν μόνο τήν
ἀξία τῆς κοινῆς λατρείας καί
εἰδικότερα τῆς θείας Λειτουρ-
γίας.

Ὅμως, στήν ἐκκλησιαστική
παράδοση γίνεται φανερό, ὅτι
ἡ μία μορφή προσευχῆς προ-
ϋποθέτει καί τροφοδοτεῖ τήν
ἄλλη. Παράδειγμα ὁ Μ. Βασί-
λειος πού ἀσκοῦνταν καί προ-
σεύχονταν προσωπικά, ἐνῶ ταυ-
τόχρονα συνέταξε τό θαυμάσιο

κείμενο τῆς Λειτουργίας του. Καί
ὅπως ἡ κατ’ ἰδίαν προσευχή γιά
νά καρπίσει χρειάζεται τελωνικό
καί ταπεινό φρόνημα, ἔτσι καί
στή θεία Λειτουργία πού ἀποτελεῖ
μάθημα ταπεινώσεως, ὠφελεῖται
ὁ Χριστιανός ὅταν λατρεύει τό
Θεό μέ καρδιά συντετριμμένη·
ὅταν ἀνανεώνει τή θυσιαστική
ἀγάπη καί συμφιλιώνεται μέ τούς
συνανθρώπους του.  

Ὁ Φαρισαῖος τῆς  παραβολῆς
οὐσιαστικά δέν ἀπευθύνεται στό
Θεό. Χρησιμοποιεῖ τόν ναό καί
τήν προσευχή, γιά νά προβάλει
τόν ἑαυτό του  ἀπορρίπτοντας
τούς «ἄλλους». Αὐτοδικαιώνεται
καί καυχιέται γιά τίς ἐξωτερικές
του ἀρετές. Ἐνῶ παράλληλα κα-
τακρίνει τόν τελώνη, ὁ ὁποῖος
ἀποτελεῖ παράδειγμα πρός μίμηση.
Ἡ προσευχή τοῦ τελώνη ἀποτελεῖ
ἔκφραση εἰλικρινοῦς μετανοίας,
λυτρωτικοῦ πένθους καί ταπείνω-
σης, κραυγή ἐκζήτησης τοῦ θείου
ἐλέους καί εὐκαιρία αὐτογνωσίας.
Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία προτρέπει:
«Μή προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς»,
ἀλλά μέ συντριβή καί ταπείνωση
προσλαμβάνοντας ἀδελφικά τοὺς
«ἄλλους».
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Τ
ό κέντρο τῆς χριστιανικῆς
θεολογίας, ἡ ἀφετηρία
τῆς χριστιανικῆς ἀνθρω-

πολογίας, ἐκκλησιολογίας καί
ἐσχατολογίας, ὁ πυρήνας τῆς
πίστης μας ἐν τέλει συνοψί-
ζονται  στήν ὑπόθεση τῆς σω-
τηρίας τοῦ ἀνθρώπου, στήν
ἀναίρεση τοῦ δράματος τοῦ
χωρισμοῦ ἀπό τόν Θεό Δημι-
ουργό του, στήν ἐπανασύνδεσή
του μέ αὐτόν καί τήν αἰώνια
ὕπαρξη καί κίνηση πλάι του.
Ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑπάρ-
χει, ἡ χριστιανική θεολογία
ὑπάρχει, χάρις στόν Χριστό τόν
δι᾽ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί
διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κα-
τελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καί
σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγί-
ου καί Μαρίας τῆς Παρθένου
καί ἐνανθρωπήσαντα. Ἡ ἱστο-
ρική παρουσία τοῦ Χριστοῦ
καί ἡ συνεχής δράση τοῦ Πα-
ρακλήτου, τοῦ ζωοποιοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ὁδηγοῦν μέ βεβαι-
ότητα καί ἀσφάλεια τό σῶμα
τοῦ Χριστοῦ, τήν ἐκκλησία, στά
ἔσχατα, σέ μιά κοινωνία θεώ-
σεως, στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ὅλα ἐντάσσονται καί ὑποτάσ-
σονται στό ζητούμενο τῆς τῶν
πάντων ζωῆς καί ἑνότητας. Γιά
τόν ἄνθρωπο ἡ νέα αὐτή ζωή
ἐν Χριστῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι
ἔχει ἕνα κύριο χαρακτηριστικό
στοιχεῖο, πού χωρίς αὐτό δέν
ὑφίσταται. Τήν Προσευχή. Ὁ
Χριστιανός εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ
προσευχόμενος ἄνθρωπος καί

ὁ ἅγιος εἶναι τό πρότυπο καί
τό ἔνσαρκο ὑπόδειγμα τοῦ
ἐφαρμοσμένου  χριστιανισμοῦ.
Ἡ ζωντανή εἰκόνα τοῦ συνδε-
δεμένου μέσω τῆς προσευχῆς
μέ τόν Ἅγιο Θεό ἀνθρώπου, ὁ
ὁποῖος κοινωνεῖ τῆς ἁγιότητάς
Του καί ἁγιάζεται κι αὐτός.
Εἶναι ἀναγκαῖο νά μήν θεωρηθεῖ

ἐδῶ πώς ἡ προσευχή στήν ὀρθό-
δοξη πατερική παράδοση μπο-
ρεῖ νά σημαίνει μόνον τήν ἰδιω-
τική, κατά μόνας ἀναφορά τοῦ
ἀνθρώπου στό Θεό ἀλλά καί
τήν κοινή, δημόσια (εὐχαριστία)
προσευχή ἤ ἀκόμη καί τό σύ-
νολο τῶν δραστηριοτήτων του.
Πάντα τόν βίον τοῦ ἁγίου μίαν
συναπτομένην μεγάλην εἴποιμεν
εὐχή. Ἄν ὡς σωτηρία ὁρίζουμε
τήν δυναμική κοινωνία καί συμ-
πόρευση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό
Θεό, τότε ἡ ρητή διατύπωση
τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος,
πώς προσευχή ἐστι ἕνωσις
ἀνθρώπου καί Θεοῦ, τοποθετεῖ
καταλυτικά τήν προσευχή ὡς
τό μέσο προσέλκυσης τῆς χάρης
τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἐπίτευξη
αὐτῆς τῆς σωτηρίας. 

Οἱ Δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης καί ἡ Προσευχή

Ἡ ταυτοσημία τῆς χριστια-
νικῆς ζωῆς καί τῆς σωτηρίας
μέ τήν προσευχή, μᾶς ἐπιτρέπει

εὔκολα νά ἐντοπίσουμε στά
ξεχωριστά πρόσωπα τῆς ἱστο-
ρίας τῆς ἐκκλησίας, στούς δι-
καίους τῶν χρόνων τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης καί στούς Ἁγίους τῆς
μετά Χριστόν περιόδου τήν
προσευχητική τους διάσταση
καί ζωή. Ἀπό τίς πρῶτες κιόλας
γραμμές τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
ἤδη ἀπό τίς προσφορές στόν
Θεό τοῦ Ἄβελ καί τοῦ Κάιν
καί τό εὐπρόσδεκτό τους ἀπό
Αὐτόν, ἡ Ἁγία Γραφή  μᾶς
μιλᾶ γιά τήν προσευχή καί μά-
λιστα γιά τήν οὐσιαστική καί
ἀληθινή, σέ ἀντιδιαστολή μέ
τήν τυπική. Ἡ διήγηση τῆς Π.Δ.
γιά τόν Ἄβελ καί τόν Κάιν,
συνδέεται νοηματικά ἄρρηκτα
μέ τόν θεοδίδακτο τρόπο τῆς
εἰλικρινοῦς καί συνοδευόμενης
ἀπό ταπείνωση ἀναφορᾶς στόν
Θεό, πού διασώζει μέ τήν πα-
ραβολή τοῦ Τελώνη καί τοῦ
Φαρισαίου ὁ Εὐαγγελιστής
Λουκᾶς.  Ἀπό τόν Ἰουβάλ, πού
ἐκεῖνος ἦταν ὁ καταδείξας ψαλ-
τήριον καί κιθάραν καί τόν γιό
τοῦ Σήθ τόν Ἐνώς, πού οὗτος
ἤλπισεν ἐπικαλεῖσθαι τό ὄνομα
Κυρίου τοῦ Θεοῦ, τόν Μωυσῆ,
τόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, τόν Σο-
λομώντα ἕως καί τό σύνολο
τῶν Κριτῶν καί τῶν Προφητῶν,
ἡ Παλαιά Διαθήκη βρίθει ἱερῶν
προσώπων πού προσεύχονταν
μέ πίστη στόν Θεό. Ἐκεῖ ὅμως,
πού ἀπό τό ἱερό βιβλίο ἀνα-
δύονται τά λεπτότερα ἀρώματα
κι ἡ πνευματική εὐωδία τῶν
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λόγων τοῦ προσευχόμενου
ἀνθρώπου διαχέεται μεθυστικά
πρός τόν οὐρανό, ἐκεῖ ὅπου ἡ
ποίηση γνωρίζει τίς ὑψηλότερες
στιγμές της ἀλλά καί ἡ ψυχο-
λογική διείσδυση φθάνει στά
ἀκρότατα βάθη τῆς ἀνθρώπινης
ψυχῆς, εἶναι στό καθαυτό προ-
σευχητάρι του, τό βιβλίο τῶν
Ψαλμῶν τοῦ Δαβίδ. Στό λα-
τρευτικό του φρόνημα, στήν
ἐπιδίωξη τῆς ἐπανασύνδεσής
του μέ τόν Θεό, στήν πορεία
του πρός τήν ἁγιότητα, ὁ Πα-
λαιοδιαθηκικός ἄνθρωπος δο-
ξάζει, ἱκετεύει, εὐχαριστεῖ τόν
δημιουργό καί προστάτη του.
Σημαντικότατα δείγματα προ-
σευχῶν πού ἀπευθύνουν τά
ἱερά πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης πρός τόν Θεό -ἐκτός
τοῦ Ψαλτηρίου- ἔχουμε κατ’
ἀρχήν μέ τήν ἀνάγνωση τῶν
ὀκτώ (ἡ ἐνάτη ὡς γνωστόν “τῆς
Θεοτόκου” ἀνήκει στήν Καινή
Διαθήκη) ὠδῶν, πού χρησιμο-
ποιήθηκαν ἀργότερα καί γιά
τήν δόμηση τῶν ὠδῶν τῶν ποι-
ητικῶν μεγάλων συνθέσεων,
πού ψάλλονται εὐκαίρως στήν
ἐκκλησία μας καί ὀνομάζονται
“Κανόνες”. Οἱ Παλαιοδιαθηκι-
κές αὐτές ὠδές εἶναι οἱ δύο
ὠδές τοῦ Μωυσῆ, ἡ πρώτη ἀπό
τό βιβλίο τῆς Ἐξόδου (15, 1-
19) καί ἡ δεύτερη ἀπό τό Δευ-
τερονόμιο (32,1-43), ἡ Προσευχή
τῆς προφήτιδας Ἄννας, μητέρας
τοῦ προφήτη Σαμουήλ (Α’ Βα-
σιλειῶν, 2, 1-10), ἡ Προσευχή
τοῦ προφήτη Ἀμβακούμ (Ἀμβα-
κούμ, 3), ἡ Προσευχή τοῦ προ-
φήτη Ἠσαΐα (Ἠσαΐας, 26, 9), ἡ
Προσευχή τοῦ προφήτη Ἰωνά
(Ἰωνάς, 2, 3), ἡ Προσευχή τοῦ
Ἀζαρία (Δανιήλ, 3 προσευχή
Ἀζαρίου καί ὕμνος τῶν τριῶν
παίδων, 2-21) καί ὁ Ὕμνος τῶν
Τριῶν Παίδων (Δανιήλ, 3 προ-
σευχή Ἀζαρίου καί ὕμνος τῶν
τριῶν παίδων 28-67).  Σημαν-
τικές ἀκόμη προσευχές ἀπό
τήν Π.Δ. εἶναι καί ἡ προσευχή
τοῦ Μανασσῆ, πού διαβάζεται

στό Μ. Ἀπόδειπνο (ἀπό ἀπό-
κρυφο κείμενο) πού τελεῖται
κατά τήν περίοδο τῆς Μ. Τεσ-
σαρακοστῆς, ἡ προσευχή τοῦ
Ἐζεκία (Ἠσ. 37, 16-20), ὁ εὐχα-
ριστήριος ὕμνος τῆς Δεβόρας
καί τοῦ Βάρακ (Κριταί 5, 2-
31), ἡ προσευχή τοῦ Γεδεὼν

(Κριταὶ 6, 36-40), οἱ προσευχές
τοῦ προφήτη Ἱερεμία γιά τήν
σωτηρία τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ,
ἡ προσευχή τοῦ προφήτη Ἠλία
στό ὄρος Κάρμηλος (Βασιλειῶν
Γ, 18,36-37), ἡ προσευχή τοῦ
προφήτη Ἰωνά ἐνῶ βρισκόταν
στήν κοιλιά τοῦ κήτους (Ἰωνᾶς
2, 3-10), τοῦ Σολομώντα μετά
τήν ὁλοκλήρωση τοῦ Ναοῦ του
(Βασιλειῶν Γ, 8) κ.α. Τμήματα
ἤ καί τό πλῆρες κείμενο πολλῶν
προσευχῶν τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης χρησιμοποιήθηκαν, γιά
τήν σύνθεση τῶν λειτουργικῶν
εὐχῶν τῆς ἐκκλησίας, καθώς
συνοψίζουν μέ θαυμαστό τρόπο
ἀναφορές τῶν ἀνθρώπων πρός
τόν Θεό πού ἀφοροῦν σέ κάθε
περίσταση. 

Οἱ προσευχές τῶν δικαίων
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης παρου-
σιάζουν χαρακτηριστικά τά

ὁποῖα ἀντανακλοῦν τό σύνολο
τῆς θεολογίας της καί τῆς θέσης
της ὡς τοῦ πρώτου, εἰσαγωγι-
κοῦ καί παιδαγωγικοῦ βιβλίου
τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ὁ ἄνθρωπος
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης προσευ-
χόμενος ἀπευθύνεται κατά κύ-
ριο λόγο στόν Θεό Πατέρα, τόν
Δημιουργό καί Παντοκράτορα.
Στήν Παλαιά Διαθήκη, τό κεν-
τρικό ζητούμενο εἶναι ἡ φανέ-
ρωση τῆς ἀληθινῆς θεότητας,
στήν ὁποία ὀφείλει ὁ κόσμος
τήν Δημιουργία του,  τήν συν-
τήρηση καί τήν προοπτική του.
Ὁ Θεός φανερώνεται στόν
ἄνθρωπο, διαλύει τίς πλάνες,
ὑπερασπίζεται τό δημιούργημά
του, τό παιδαγωγεῖ, τό συγχω-
ρεῖ ὅταν αὐτό ξεφεύγει ἀπό
κοντά Του ἤ Τόν προδίδει, τό
προετοιμάζει γιά νά Τόν γνω-
ρίσει στήν “πληρότητά” Του
στό πρόσωπο τοῦ ἀποστελλό-
μενου Υἱοῦ Του, νά ἁγιασθεῖ
ἀπό τήν ὁρμή τοῦ ἐρχόμενου
καί ἕως τῶν ἐσχάτων ἐργαζό-
μενου τήν σωτηρία Πνεύματός
Του. Ὅλα τά παραπάνω τά
συναντᾶ κανείς στίς προσευχές
τῆς Π.Δ.  Ὁ Μωυσῆς, εἰς τύπον
Χριστοῦ, μεσολαβεῖ στόν Παν-
τοδύναμο Πατέρα καί ἐλευθε-
ρώνει καί συντηρεῖ τόν λαό
του,  ὁδηγώντας τον μέ ἀσφά-
λεια σέ μία νέα πατρίδα τήν
ὁποία ὀφείλει νά ἐκμεταλλευτεῖ
μόνος του ἀπό κεῖ καί πέρα,
γιά νά ἀποδειχθεῖ αὐτή Παρά-
δεισος κι ὄχι κόλαση.  Εἶναι
αὐτός πού “φωνάζει” μέσα του
ἱκετευτικά πρός τόν Θεό, κα-
λώντας τον νά μήν ἀπογοητευ-
τεῖ ἀπό τήν ἀγνωμοσύνη τοῦ
λαοῦ Του καί τόν ἐγκαταλείψει.
“Τί βοᾶς πρός με” θά ρωτήσει
ὁ Θεός τόν Μωυσῆ πού δέν
ξεχνᾶ τήν Ἐπαγγελία Του, πού
στιγμή δέν σταματᾶ νά προ-
σεύχεται, ἔχοντας ἀνταποκρι-
νόμενος θετικά στήν κλήση τοῦ
Θεοῦ πάρει στούς ὤμους του
τήν εὐθύνη γιά τήν λύτρωση
τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ.
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Ἐξίσταται ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπό τήν ποικιλότροπη
βία πού συναντάει στόν Συ-

ναξαριστή. Μέσα σ’ ἕνα εὐρύ ἱστο-
ρικό πλαίσιο ἐπαναλαμβάνεται ἀδυ-
σώπητη ἡ βαρβαρότητα, ἀπροκά-
λυπτος ὁ καταναγκασμός: Ἀπό
τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες
ἕως τόν Μέγα Κωνσταντίνο στά
γεωγραφικά ὅρια τῆς Ρωμαϊκῆς
Αὐτοκρατορίας. κι ἀπό κεῖ, στούς
νεώτερους αἰῶνες τῆς Ὀθωμανικῆς
δυναστείας ὅταν αὐτή ἐπικρατεῖ
στίς χριστιανικές πολιτεῖες τῆς
«Βυζαντινῆς» οἰκουμένης. κι ὕστερα
πάλι στίς ἀπαρχές τοῦ 20ου αἰώνα
κάτω ἀπό τήν ἐξουσία ἀπολυταρ-
χικῶν καθεστώτων πού προσέθεσαν
νέες σελίδες στίς ἀρχαῖες ἱστορίες
τῶν κατακομβῶν. 

Εὐφάνταστοι οἱ δήμιοι καί οἱ
βασανιστές, χρησιμοποίησαν κάθε
δυνατό μέσο τῆς ἐποχῆς τους γιά
νά ἀναγκάσουν τούς χριστιανούς
νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό καί νά
δηλώσουν ὑποταγή στά ἑκάστοτε
κοσμοείδωλα. Ἄς ψηλαφίσουμε τήν
ἀγριότητα στό χαρακτηριστικό μαρ-
τυρολόγιο τῆς ἁγίας Ἀναστασίας
τῆς Ρωμαίας, ἐν ἔτει 257 μ.Χ. ἀπό
τό πρώιμο συναξάρι τοῦ μηνός
Ὀκτωβρίου:

«Αὕτη ὑπῆρχεν ἐπί Δεκίου καί
Οὐαλλεριανοῦ τῶν Βασιλέων, καί
Πρόβου ἡγεμόνος, Ρωμαία τῷ γένει,
νέαν ἄγουσα τήν ἡλικίαν καί ἐν
τινι Μοναστηρίῳ διατρίβουσα.
Αὕτη, παρρησίᾳ τόν Χριστόν ὁμο-
λογήσασα, ραπίζεται τό πρόσωπον.

καί ἐπ’ ἀνθράκων πυρός ἁπλω-
θεῖσα, ράβδοις μαστίζεται. καί ἐπί
ξύλου κρεμασθεῖσα, μαγκάνοις τισί
πιέζεται, καί ὀγκίνοις ὀξέσι κατα-
πείρεται. καί κρεμασθεῖσα καθ’
ὅλου τοῦ σώματος ξέεται. Καί τούς
μαστούς ἐκτέμνεται, καί τούς ὄνυ-
χας ἐκριζοῦται. τάς χεῖρας καί τούς
πόδας ἀκρωτηριάζεται καί τήν

γλῶτταν ἀφαιρεῖται, καί τούς ὀδόν-
τας ἐκριζοῦται καί τελευταῖον τήν
κεφαλήν ἀποτέμνεται».1

Ἀλλά καί τά συναξάρια τῶν νε-
ομαρτύρων δέν ὑπολείπονται σέ
βαρβαρότητα. Νά πῶς περιγράφει

ὁ Φώτης Κόντογλου, μέ τήν ἰδιαί-
τερη γραφή του, τίς τελευταῖες
στιγμές τοῦ Ἁι Γιώργη τοῦ Χιοπο-
λίτη: «...ὁ Τοῦρκος πῆρε τό μεγάλο
τό χαντζάρι καί τό τράβηξε μιά καί
δυό μέ μαστοριά, σάν τό δοξάρι
πού τραβᾶ ὁ βιολιτζής ἀπάνου στίς
κόρδες. Ἕνα μουγκρητό βγῆκε ἀπό
τή φριχτή πληγή. Τό αἷμα γιουρ-
γιάρισε ἀπάνω στά στήθια του καί
στά βρακιά του, τέτοιος ντούναβρος,
πού θαμπώσανε τά μάτια. Τό κορμί
ἔγειρε μονοκόμματο, νά πέσει
μπρούμυτο ἀπάνου στήν πλάκα.
Μά ὁ σκύλος τό σήκωσε ἀπό τά
μαλλιά κι ἄλλοι δυό τρέξανε κι
ἁδράχνοντάς το ἀπό τούς νώμους
τό βαστάξανε στυλωμένο... Καί

κεῖνος ὁ δαίμονας τόν ἔσφιγγε ἀνά-
μεσα στά ποδάρια του μεθυσμένος
ἀπ΄ τό αἷμα κ΄ ἔπαιζε μέ τέχνη
τρομερή τό μαχαίρι σά νά κλάδευε
κανένα δέντρο. Μά τό μαχαίρι ἤτανε
στομωμένο ξεπίτηδες γιά νά τόν
τυραγνήσει, καί δέν ἔκοβε, μόνο
πριγιόνιζε τό λαιμό...»2

Ἡ βία ἐναντίον τῶν ἁγίων, στό
τελευταῖο της στάδιο, πλήττει πάν-
τοτε τό ἀγαθό τῆς ζωῆς. Δέν εἶναι
ὅμως λίγες οἱ φορές πού προκα-
ταρκτικά ἐπιχειρεῖται ὁ ψυχικός
καταναγκασμός μέσα ἀπό τήν κο-
λακεία καί τόν πειρασμό τοῦ πλού-
του, ἡ σωματική διαπόμπευση, ὁ
ἠθικός ἐξευτελισμός, ὁ ἐκβιασμός
μέσω ἀγαπημένων προσώπων, ἡ
ἐμφύτευση τοῦ τρόμου στίς ψυχές.
Στήν ἄσκηση τῆς βίας δέν ὑπάρχει
περιορισμός γιατί τή βία παράγει
ἡ ἐπίσημη ἐξουσία, οἱ πολιτικές
ἀρχές τῆς ἑκάστοτε ἐποχῆς. Στά
πρώιμα χρόνια τῶν διωγμῶν, ὅπως
καί στήν Τουρκοκρατία, τό φαινό-
μενο τῆς βίας εἶναι σχεδόν καθολικό
ἀφοῦ ἀφορᾶ μεγάλες γεωγραφικές
ὁμάδες χριστιανῶν καί σέ ὁρισμένες
περιπτώσεις σκοπεύει στήν πλήρη
ἐξόντωσή τους. 

Οἱ ἀνηλεεῖς πρακτικές τῶν
διωκτῶν εἶχαν πάντοτε σάν στόχο
τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλη-
σία. Οἱ Ἐθνικοί ἄρχοντες ἤ οἱ
ἀλλόθρησκοι κατακτητές ἔνιωθαν
νά ἀπειλοῦνται ἀπό τόν Βασιλέα
τῆς Δόξης πού κήρυτταν οἱ Χρι-
στιανοί καί στό ὄνομα τοῦ ὁποίου
πρόθυμα προσέφεραν τή ζωή τους.
Καί δέν πρέπει κανείς νά παραθε-
ωρήσει τόν ρόλο τοῦ διαβόλου
πού, ὡς πολυμήχανος νοῦς, συμ-
μαχοῦσε μέ τούς βασανιστές καί
σέ τέτοιο βαθμό τούς τύφλωνε
ὥστε νά μένουν ἀσυγκίνητοι μπρο-
στά στά θαυμάσια καί ὑπερφυσικά
πού ἀντίκριζαν στή διάρκεια τῶν
μαρτυρίων. Τό γεγονός δέ ὅτι συχνά
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Βία, καταναγκασμός, τρομοκρατία
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ἡ πίστη τῶν ἁγίων μεταλαμπα-
δευόταν στούς παρευρισκόμενους,
ἀκόμα καί τούς δημίους, μέ ἀπο-
τέλεσμα αὐτοί νά μεταστρέφονται
καί νά ἀσπάζονται τόν Χριστό,
ἐξαγρίωνε ἀκόμα περισσότερο τά
ἤθη τους καί τούς ὁδηγοῦσε σέ
ἀκραῖες μεθόδους.

Αὐτό ὡστόσο πού εἶναι τό κα-
τεξοχήν σημαντικό, ἀφορᾶ στήν
ἀντιμετώπιση τῆς βίας καί τῆς
τρομοκρατίας ἐκ μέρους τῶν ἰδίων
τῶν Χριστιανῶν μαρτύρων, ὅπως
τή διασώζουν τά συναξάρια. Οἱ
σύγχρονοι ἄνθρωποι ἀντιλαμβανό-
μαστε τή βία ὡς ἀκατάληπτο καί
ἀπάνθρωπο μέσο ἄσκησης ἐξουσίας
καί συνηθίζουμε νά τήν προσλαμ-
βάνουμε μέ αἰσθήματα φόβου, πα-
ραλυσίας καί πανικοῦ –ἑνίοτε καί
ἀντεκδίκησης. Δέν συνέβαινε τό
ἴδιο μέ τούς μάρτυρες. Τούς διωγ-
μούς καί τό βάσανο πού τούς ὑπέ-
βαλλαν τά ὑποδέχονταν μέ χαρά.
Ἀψηφοῦσαν τόν θάνατο γιατί ἀντί-
κριζαν στό μαρτύριό τους τόν τρόπο
πού θά τούς ἔφερνε πιό γρήγορα
κοντά στόν Χριστό. Γνώριζαν πώς
Ἐκεῖνος εἶναι τό πλήρωμα τῆς
Ζωῆς, τό τέλος τῆς δημιουργίας
τους καί ἔσπευδαν μέ προσμονή. 

«Ὤ θάρσον οἷον Μάρτυρος
Φλωρεντίου!  Πρός τήν φλόγα τρέ-
χοντος, ὥσπερ πρός δρόσον», γρά-
φει ὁ Συναξαριστής γιά τόν Θεσ-
σαλονικέα ἅγιο. Τό αἴσθημα τοῦ
τρόμου καί τῆς ἀντίστασης ἦταν
ἄγνωστο στούς μάρτυρες. Ἔβλεπαν
τόν ἴδιο τόν Χριστό καί τούς ἀγγέ-
λους νά τούς ἐνθαρρύνουν, συχνά
νά τούς θεραπεύουν καί τέλος νά
στεφανώνουν τά ἅγια σώματά τους.
Νά πῶς περιγράφουν οἱ στίχοι τό
μαρτύριο τοῦ ἁγίου Εὐφρόσυνου,
πού «ὕδωρ κοχλάζον ποτισθείς τε-
λειοῦται»: 

«Ζέον πεπωκώς φιάλη κοίλη
πόμα, ὁ μάρτυς Εὐφρόσυνος εὐ -
φράνθη μάλα».

Συγκλονιστική ἡ ἐμπειρία γιά
τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, ὄχι ὅμως
ἄγνωστη γιά ἐκεῖνον πού ἔχει γευτεῖ
τόν ἔρωτα τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ
γιά τόν ἐρώμενο κόσμο. 

«Ἐρωτηίδα πυρπολοῦσι παρ-
θένον, ἔρωτι Χριστοῦ τήν προπυρ-
πολουμένην», μᾶς βεβαιώνει τό συ-
ναξάρι τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου. Ὁ
ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος, ὅταν
πλησίαζε στή Ρώμη γιά νά κατα-
σπαραχθεῖ ἀπό τά θηρία, ἔλεγε:
«Ὁ τοκετός μοι ἐπίκειται», πλη-
σιάζει η γέννα μου. Καί προσέθετε:
«ἐκεῖ παραγενόμενος ὄντως ἄνθρω-
πος ἔσομαι»3. Κι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς
ὁ Αἰτωλός τήν ὥρα τῆς θυσίας
του θύμιζε στούς μοναχούς πού
τόν ἀκολουθοῦσαν: «Διήλθομεν διά
πυρός καί ὕδατος καί ἐξήγαγες
ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν»4. 

Ἔτσι, λοιπόν, εἶναι φανερό ὅτι
οἱ μάρτυρες μέ τή στάση τους ἐξα-
νεμίζουν τή δύναμη τῆς βίας καί
ἀποδυναμώνουν τήν τρομοκρατία
ὡς μέσον καταναγκασμοῦ. Τό μαρ-
τύριο συνιστᾶ γιά τούς ἁγίους τόν
τρόπο ἀπέκδυσης τῆς ἀτομικότη-
τας, τή νέκρωση τοῦ παλαιοῦ
ἀνθρώπου, τήν ἀνακαίνιση τοῦ πε-
πτωκότος σαρκίου σέ «ἀσκό καινό».
«Ὁ κόσμος διεισδύει στό σῶμα τοῦ
μάρτυρα μέ κυρίαρχο στοιχεῖο του
τό μέταλλο. Διεισδύει, τό διαπερνᾶ,
τό κομματιάζει, τό συνθλίβει, τό
καίει... Ὅσο μπαίνει μέσα του ὁ
κόσμος μεταλλικῷ τῷ τρόπῳ τόσο
ἐκεῖνος ἀδειάζει»,5 γράφει ὁ Σωτή-
ρης Γουνελᾶς. Αὐτή ἡ κένωση τοῦ
ἑαυτοῦ χάριν τῆς ἀγάπης, ἀποκα-
λύπτει τό μυστήριο τῆς κοινωνίας
τῶν ἁγίων μέ τόν Ἀναστάντα Χρι-
στό ἀπό τούτη τή ζωή. Αὐτή ἡ
πρόγευση τῆς Οὐράνιας Βασιλείας
εἶναι πού μορφώνει τή στάση τους
καί ἀνδρώνει τό παράστημά τους.
Οἱ ἅγιοι γνωρίζουν ὅτι πραγματικός
θάνατος εἶναι μόνον ὁ χωρισμός
ἀπό τόν Θεό, ἐνῶ ὁ σαρκικός θά-
νατος δέν εἶναι παρά ἡ ἀπαρχή
μιᾶς νέας ζωῆς, ἡ ἐπιστροφή τους
στή «χώρα τῶν ζώντων». 

Δέν εἶναι λοιπόν παράδοξο πού
οἱ συγγραφεῖς τῶν μαρτυρολογίων,
μέσα ἀπό τή βία καί τόν τρόμο,
γεννοῦν ποιήματα ὑψηλῆς αἰσθη-
τικῆς.  Στή μνήμη τῶν παρακάτω
ἁγίων, θαυμάζουμε τήν τέχνη: 

«Ἀφηρέθης τό Δέλτα σύν κάρα,

Δάναξ τμηθείς γάρ ὤφθης οὐρα-
νοκράτωρ Ἄναξ»

«Ὁ Ροδιανός ὡς ἐρυθρόν σοι
ρόδον, Χριστέ προσήχθη, τό σῶμα
βεβαμμένος»

«Ἐν γῇ συρείσα χερσί δυσσεβο-
φρόνων, Ἀφῆκεν εἰς γῆν Λεπτίνα
σαρκός πάχος».

Στήν πραγματικότητα, αὐτό πού
ἐμπνέει τούς μελωδούς καί ποιητές
δέν εἶναι ἡ φρίκη τῆς βίας καί τῶν
βασάνων. Εἶναι ἡ ἀγάπη τῶν μαρ-
τύρων γιά τόν Χριστό. Οἱ βίοι τῶν
ἁγίων, ὅπως καί κάθε πτυχή στή
ζωή τῆς Ἐκκλησίας, δέν ἀπευθύ-
νονται στό θυμικό τοῦ ἀνθρώπου,
δέν ἔχουν σάν στόχο τήν συναι-
σθηματική του ἔξαρση, οὔτε ἐπι-
χειροῦν νά τονώσουν τήν εὐσέβειά
του ἐκβιάζοντας τή θλίψη καί τήν
συμπόνια του. Εἶναι ἄγονη ἡ ἐμμονή
πολλῶν συναξαριστῶν νά κατατρί-
βονται μέ τίς φρικτές λεπτομέρειες
τῶν μαρτυρίων, ὑποβαθμίζοντας
αὐτό πού ἔχει νόημα γιά κάθε
ἄνθρωπο καί σέ κάθε ἐποχή. Ἡ
ἀνθρώπινη ἱστορία βρίθει ἀπό πα-
ραδείγματα ἀνθρώπων –καθ΄ ὅλα
σεβαστά- πού βασανίσθηκαν καί
θανατώθηκαν γιά μία ἰδεολογία ἤ
κάποιον θεμιτό σκοπό. Αὐτό πού
διαφοροποιεῖ τό μαρτύριο τῶν
ἁγίων εἶναι τό ὀντολογικό περιε-
χόμενο τῆς θυσίας τους: ὅτι ἀνα-
φέρουν τή θνητή τους ζωή στόν
Χριστό –τόν μόνο Ζωοποιό- ὅταν
δέχονται νά συσταυρωθοῦν μέ
Αὐτόν, ὑπακούοντας τό θέλημα
τοῦ Πατρός. «Ἐλογίσθημεν ὡς πρό-
βατα σφαγῆς», ἔγραφε ὁ ἀπ.
Παῦλος στούς Ρωμαίους καί οἱ
μάρτυρες ἔσπευδαν νά βιώσουν
αὐτή τήν πραγματικότητα. Γιατί,
γνώριζαν ὅτι τίποτα δέν εἶναι δυ-
νατόν νά τούς χωρίσει ἀπό τήν ἐν
Χριστῷ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. οὔτε θλί-
ψη, οὔτε στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ
λιμός ἤ γυμνότητα ἤ κίνδυνος ἤ
μάχαιρα. Μ’ αὐτή τήν ἐμπειρία μᾶς
φέρνουν ἀντιμέτωπους τά συνα-
ξάρια καί μᾶς καλοῦν νά μετρή-
σουμε τό ἀνάστημά μας.
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3 Ἁγίου Ιγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Πρός Ρωμαίους VI, 2,ΒΕΠΕΣ, τ.2, σ.275
4 Ἀρχιμ. Βασιλείου Σταυρονικητιανοῦ, «Τό μήνυμα τῶν Νεομαρτύρων...», Σύναξη τ. 26, 1988, σ. 21
5 Σωτήρης Γουνελᾶς, «Τό ἄλλο μαρτύριο», Σύναξη τ. 26, 1988, σ. 45



Παιδιά μου ἀγαπητά,

Ἡ ἄμεση προσωπική συνάν-
τηση κάθε ἀνθρώπου μέ τόν ἀνα-
στημένο Χριστό εἶναι βασική
ἐπιδίωξη τῆς πνευματικῆς ζωῆς
καί ὁ ἄνθρωπος ἔχει πνευματική
ζωή στό ποσοστό πού ἔχει συ-
ναντήσει τόν ἀναστημένο Χριστό.
Ὁ ἄνθρωπος πού δέχεται δια-
νοητικά, σάν ἕνα λογικό συμπέ-
ρασμα, τήν Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ δέν ἔχει πνευματική ζωή.

Ἐπειδή  λοιπόν ἡ συνάντηση
τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν ἀναστημένο
Χριστό ἔχει τόση σημασία, ἡ
Ἐκκλησία ἀνέπτυξε καί προσφέ-
ρει ἕναν τρόπο, μία πορεία πού
κάνει δυνατή αὐτή τή συνάντηση
γιά ὅποιον τήν ἀκολουθήσει.

Ἡ πορεία αὐτή ἀναπτύσσεται
λειτουργικά στήν περίοδο τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί
ὁδηγεῖ τόν πιστό βῆμα πρός βῆμα
σ’ αὐτή τή συνάντηση.

Ἡ λειτουργική ἀνάπτυξη
αὐτῆς τῆς πορείας ἔχει πραγ-
ματοποιηθεῖ μέ σοφία πού προ-
καλεῖ ἴλιγγο σ’ αὐτόν πού τή
διαπιστώνει καί κάθε στάδιό της
εἶναι ἀπόλυτα ἀπαραίτητο.

Ἡ λειτουργική ζωή τῆς
Ἐκκλησίας δέν εἶναι οὔτε εὐκαι-
ρία γιά ἀποδραστικές μεταρσιώ-
σεις, οὔτε μία μαγική καί ἄλογη
διαδικασία, ἀλλά εἶναι ἕνας τρό-
πος μέ τόν ὁποῖο ἡ Χάρη τοῦ

Θεοῦ, πού ἐκπηγάζει ἀπό τό λυ-
τρωτικό ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
προσλαμβάνει καί μεταμορφώνει,
μέ τή συναίνεση τοῦ ἀνθρώπου,
τήν  ἀνθρώπινη κατάντια. Εἶναι
ἕνας τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἡ Χάρη
τοῦ Θεοῦ κατέρχεται στήν πιό
χαμηλή βαθμίδα τῆς ἀνθρώπινης
καθημερινότητας καί τῆς ἐξα-
χρειωμένης ἀνθρώπινης φύσεως
καί τή φέρνει βῆμα πρός βῆμα
σέ μία ἀναζήτηση τοῦ Χριστοῦ,
σέ μιά συνοδοιπορία μέ Αὐτόν
διά τοῦ Πάθους καί σέ μία συ-
νάντηση μέ τόν ἀναστάντα Κύριο,
γιά νά τήν ἀνεβάσει τελικά στό
θρόνο τοῦ Θεοῦ ἀποκαταστημένη
στή δόξα, γιά τήν ὁποία Ἐκεῖνος
τή δημιούργησε.

Γιά νά μπορέσει ὁ ἄνθρωπος
νά ἀκολουθήσει αὐτή τή λυτρω-
τική πορεία εἶναι ἀπαραίτητο
νά ἔχει τό σωστό προσανατολισμό,
πρέπει νά ἀκολουθεῖ μέ προσοχή
καί ἐπίγνωση τό φάρο τῆς Ὀρθο-
δοξίας. Αὐτή ἡ πορεία ὅμως εἶναι
ἐπίμονη καί μπορεῖ εὔκολα νά
καταπονηθεῖ καί νά ἐξαντληθεῖ
ὁ ἄνθρωπος ἀπ’ αὐτή. Γι’ αὐτό ἡ
Σταυροπροσκύνηση παρεμβαίνει,
γιά νά τοῦ θυμίσει ὅτι μπορεῖ ἡ
πορεία πού ἀκολουθεῖ νά εἶναι
σταυρική, ἀλλά αὐτό πού πραγ-
ματικά σταυρώνεται εἶναι ὁ θά-
νατος. Γιατί θάνατος εἶναι ἡ
ἀπουσία τῆς ἀγάπης καί ὁ ἐγω-
κεντρισμός. Αὐτή ἡ ὑπενθύμιση

θά τόν ἐνισχύσει γιά νά συνεχίσει
τή λυτρωτική πορεία, πού ἡ ἀνα-
φορά στόν Ἰωάννη τῆς Κλίμακος
τοῦ ὑπενθυμίζει ὅτι εἶναι μία
ἀτέλειωτη κλίμακα, πού ὁδηγεῖ
«ἀπό δόξης εἰς δόξαν» καί πού
τόν περιβάλλει ὅλο καί περισ-
σότερο μέ τό φῶς τῆς Ἀναστά-
σεως. Ἡ ἀναφορά στή Μαρία
τήν Αἰγυπτία δείχνει πώς αὐτή
τή δόξα τήν ἀπολαμβάνουν μόνο
αὐτοί πού εἶναι βέβαιοι ὅτι δέν
τή δικαιοῦνται. Γι’ αὐτό μπορεῖ
οἱ Τελῶνες καί οἱ πόρνες νά τή
γευθοῦν πιό εὔκολα ἀπό αὐτούς
πού εἶναι βέβαιοι ὅτι θά τούς
τήν ἐξασφαλίσει ἡ ἀρετή τους.

Ἡ λυτρωτική πορεία πού ὁδη-
γεῖ τόν ἄνθρωπο σέ μία συνάν-
τηση μέ τόν ἀναστημένο Χριστό
ἔχει ἤδη φθάσει στό σημεῖο ὅπου
ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά συμπο-
ρευθεῖ μέ τό Χριστό καί νά συμ-
μετάσχει στό πάθος Του. Καί
τώρα εἶναι ἐμφανής ὁ κίνδυνος
γιά τόν ἄνθρωπο νά ἐκλάβει τήν
ἀναβίωση τοῦ πάθους σάν ἀνα-
παράσταση, σάν ἕνα ἀπολαυ-
στικό πανηγύρι. Γι’ αὐτό ἡ ἀνα-
φορά στήν ὑποδοχή τοῦ Χριστοῦ
στά Ἱεροσόλυμα μετά βαΐων καί
κλάδων ἀπό τό πλῆθος πού τήν
ἑπομένη θά τόν ἐγκατέλειπε μόνο
στό δρόμο τοῦ σταυροῦ, μπορεῖ
νά προφυλάξει τόν ἄνθρωπο ὥστε
νά μήν ἐκφυλίσει σέ ψυχαγωγία
μία λυτρωτική εὐκαιρία. 
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ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρὸς 
Τὸν εὐσεβῆ κλῆρο, τοὺς ἐντιμότατους ἄρχοντες, τοὺς γενναιότατους Στρατιωτικοὺς  ὅλων τῶν
Σωμάτων, τοὺς ἐλλογιμώτατους ἐκπαιδευτικούς μας  καί τὸν φιλόθεο καὶ φιλόχριστο λαὸ τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
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Μ εγάλη Σαρακοστή! Μιὰ
πορεία ἐπίπονη, ποὺ
ὁδηγεῖ στὴν Ἀνάσταση!

Στήν πορεία μας αὐτή κάνουμε
ἕνα οὐσιαστικό λάθος, προσπα-
θοῦμε νά κάνουμε τόν ἑαυτό
μας «ἄξιο», νά τόν γεμίσουμε
«πνευματικά» στολίδια... Ὅμως
ἡ ἀνάσταση ἔρχεται μόνο μέ
τή συντριβή, ὁ σπόρος γιά νά
βλαστήσει πρέπει νά πεθάνει.
Ποιός ἀγωνίζεται γιά νά ἀδει-
άσει τόν ἑαυτό του, νά τόν ἀφή-
σει μόνο του ἀπέναντι στό θά-
νατο; Ποιός ἀνταλλάσσει τή
«θρησκευτική» του σιγουριά  μέ
τόν πόνο τῆς στέρησης, ποιός
ἀποδέχεται τόν πόνο; Τὸν ὑπέ-
δειξε καὶ τὸν ἀποδέχτηκε ὁ Κύ-
ριος καὶ μᾶς χάρισε τὴν ἀνά-
σταση. Τὸν προτείνουν καὶ μᾶς
τὸν ἐπιβάλλουν οἱ κοσμικοὶ
ἄρχοντες καὶ μᾶς ὁδηγοῦν στὸν
ἐξανδραποδισμό καὶ στὴν πνευ-
ματικὴ  ἐξαθλίωση. Ἀρνούμαστε
νὰ σηκώσουμε τὸ Σταυρὸ τοῦ
Χριστοῦ καὶ σηκώνουμε τὸ
σταυρὸ τῆς δουλείας, ποὺ μᾶς
ἐπιβάλλουν οἱ σωτῆρες τοῦ κό-
σμου. Ἐκεῖνοι ποὺ ἔχτισαν
πρῶτα τὸν πολιτισμό στὴν ἄμμο
τοῦ εὐδαιμονισμοῦ καὶ γκρέμι-
σαν κάθε ἠθικὸ φραγμό στὴν
ἀναζήτησή του, ποὺ ὑπόσχονταν
νὰ κάνουν παράδεισο τὴ γῆ,
ποὺ μετέτρεψαν τὸ βίο μας σὲ
Ὕβρη κατὰ τῆς Ζωῆς. Καὶ τὸ
χειρότερο, ποὺ συνέτριψαν κάθε
ἐσωτερικὴ ἀντίσταση μέσα στὸν
ἄνθρωπο.   Ὅλοι πλέον ἀνησυ-
χοῦν γιὰ τ᾽ ἀποτελέσματα,   ἐλά-
χιστοι ἐντοπίζουν ἤ ἐνδιαφέρον-
ται γιὰ τὶς αἰτίες.  Σ᾽ ἕνα πρό-
σφατο ἄρθρο του στὴν Καθη-
μερινὴ ὁ Νίκος Ξυδάκης γράφει:1

«Ας ξεκινήσουμε από τις ηθικές αρ-

χές, από μια αλλαγή βιοσοφικού πα-

ραδείγματος: Να αρκούμαστε στην

καλή ζωή, να μην κυνηγάμε την κα-

λύτερη. Το είπε πρόσφατα αυτό ο

πρόεδρος της Βολιβίας, ο Ινδιάνος

Εβο Μοράλες, κι έμεινα ώρα πολλή

πάνω σε αυτή την «απλοϊκή» κου-

βέντα: «Επιχειρούμε να σκεφτούμε

άλλους τρόπους για να ζούμε και

να ζούμε καλά, όχι να ζούμε καλύ-

τερα. Όχι καλύτερη διαβίωση. Η

καλύτερη διαβίωση γίνεται πάντα

εις βάρος κάποιου άλλου. Η καλύ-

τερη διαβίωση γίνεται με κόστος την

καταστροφή του περιβάλλοντος».

Ιδού, ο «αφελής» Ινδιάνος θέτει το

πρόβλημα της αιωνίας προόδου, της

ατελεύτητης συσσώρευσης, της διαρ-

κούς επιδίωξης κέρδους με κάθε τί-

μημα. Το «διαρκώς καλύτερα» σε

πλανητική κλίμακα έχει τίμημα τον

αφανισμό του περιβάλλοντος, την

κλιματική αλλαγή, την απειλή κατά

της βιόσφαιρας. Σε εθνική κλίμακα,

το τίμημα είναι ο υπερδανεισμός και

η χρεοκοπία. Σε κοινωνική κλίμακα,

το τίμημα είναι η εξαφάνιση της

αμοιβαιότητας, της συνοχής, της αλ-

ληλεγγύης· η επικράτηση των εγω-

τιστών και των άπληστων στην κο-

ρυφή της τροφικής αλυσίδας. Η

άφρων χλιδοσπατάλη των Ελληνα-

ράδων του 21ου αιώνα αποτελεί μια

έκφραση της Υβρεως που συμβαίνει

σε πλανητική κλίμακα. Η καθήλωση

της αγροτικής παραγωγής σε επιζή-

μιες και περιβαλλοντοκτόνες καλ-

λιέργειες, πλην όμως επιδοτούμενες,

είναι μια όψη της Υβρεως. Η διαρκής

υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου

και η σπατάληση των νέων σε ΑΕΙ

σημαίας ευκαιρίας και καφετέριες,

είναι άλλη όψη. Η εγκληματική πα-

ραμέληση του μεταναστευτικού πλη-

θυσμού, τρίτη. Η ρηχή πολιτική και

η αρπαχτή στον τουρισμό, η κατάρ-

ρευση του ΕΣΥ, οι διαβρωμένες δη-

μόσιες υπηρεσίες, τα ασάρωτα πε-

ζοδρόμια, η οικοδομική αυθαιρεσία,

η επιθετικότητα στον καθημερινό

βίο, άλλες όψεις έκπτωσης, όψεις

παρακμής. Αυτή η γενικευμένη, εσω-

τερικευμένη Ύβρις, η σπατάλη ως

πρόοδος, η απληστία ως αξία και

αυτοσκοπός, ο παρασιτισμός ως τρό-

πος επιβίωσης, αυτά συνιστούν τη

χρεοκοπία μας. Και αυτά τα χαρα-

κτηριστικά βίου είναι ασύμβατα με

κάθε έννοια δημοκρατικής πολιτεί-

ας.»

Αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ
βίου δὲν θὰ μποροῦσαν βέβαια
νὰ εἶναι τὸ ἀντικείμενο ἑνὸς
νέου κηρύγματος, -αὐτὸ οἱ συ-
νειδητοποιημένοι δημοσιογράφοι
τὸ κάνουν καλύτερα ἀπὸ μᾶς-,
ἡ ἠθικὴ ὅμως ἔκπτωση, ἡ εἰδω-
λοποίηση τῶν πάντων, ἡ σκλή-
ρυνση τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς
μας, ἡ ἔλλειψη ἤ ἡ ἐπιλεκτικὴ
ἄσκηση τῆς ἀγάπης συνιστοῦν
τὸ σταυρό ποὺ καλούμαστε νὰ
σηκώσουμε στὴν πορεία μας
γιὰ τὴν Ἀνάσταση, γιατὶ αὐτὸς
εἶναι ὁ σταυρός μας, ὁ σταυρὸς
ποὺ πρῶτος σήκωσε ὁ Κύριος,
«ξένος ὤν»… 

Εἶναι πολύ δύσκολο, ἤ εἶναι
ἴσως κι ὁ   μεγαλύτερος πειρα-
σμός, ἀπό τή μία νά ἀγωνιᾶς
κάθε στιγμή γιά τό πῶς πο-
ρεύεσαι κι ἄν ἀληθεύεις,   νά
δακρύζεις πού δέν μπορεῖς ν᾽
ἀγγίζεις τή ζωή ὅπως στήν προ-

Ἡ πορεία τῆς Μεγἀλης Σαρακοστῆς

1 Νίκου Ξυδάκη, «Θὰ βουλιάξουμε στην ήττα;», Καθημερινή 24-1-2010.

παπα-Χρήστου Ζαχαράκη
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σφέρει ὁ Θεός, κι ἀπό τήν ἄλλη νά θε-
ωρεῖς πὼς κατέχεις, πὼς βρίσκεσαι
τέλος πάντων μέσα  στὴν ἀλήθεια...
Κηρύττουμε τήν ἀγάπη καί δέν κάνουμε
τίποτα ἀπό καὶ μὲ ἀγάπη, διακηρύτ-
τουμε τή διακονία, χωρίς νά διακο-
νοῦμε, ψάχνουμε τήν καταξίωση μέσα
ἀπό τά ἔργα μας καί τήν ἐξουσία μας
καί τό μόνο πού διαφυλάττουμε, ὡς
κόρην ὀφθαλμοῦ, εἶναι ἡ ὑποκρισία
μας...   Ὅσα περισσότερα ἀπαιτοῦμε,
τόσα λιγότερα ἔχουμε μέσα μας καί
τόσο πιό μακρυά εἴμαστε ἀπό τό δρόμο
μας, ἕνα δρόμο πού τόν θέλουμε κομ-
μένο καί ραμμένο στά μέτρα μας. Ἴσως
νά φταίει ἡ θεσμοποίηση τῆς Ἐκκλη-
σίας, πάντα ἡ θεσμοποίηση κάνει κακό
γιατί δημιουργεῖ στεγανά, δεσμεύσεις...
Καί τί νά δεσμεύσεις; Τό Θεό, τήν
ἀγάπη, τή ζωή; Αὐτά ἀποκαλύπτει ἡ
Ἐκκλησία! Τί καί ποιόν νά ἐξουσιάσεις;
Τόν ἄνθρωπο; Αὐτόν θέλει  νά σώσει ὁ
Θεός! Ἡ πνευματική ἐξουσία, ὅταν δέν
εἶναι διακονία, εἶναι ἡ χειρότερη ἐξουσία
πού ὑπάρχει καί δέν μπορεῖ νά σώσει
οὔτε αὐτόν πού τή δέχεται, οὔτε αὐτόν
πού τήν ἀσκεῖ... Δέν ξέρω τί θά μπο-
ροῦσε νά γίνει, πῶς νά ἀπαλλάξουμε
τόν κόσμο ἀπ᾽ ὅ,τι ψεύτικο τόν φορτώ-
σαμε... Τό Εὐαγγέλιο λέει ὅτι ἐκεῖνα
πού δέν τά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος, τά
μπορεῖ ὁ Θεός! Βέβαια ὁ Θεός ὅ,τι
δίνει τό δίνει στὸν καιρό του, ἔξω καί
ἄσχετα ἀπό τό χρόνο, ἀλλά  γιά μᾶς ὁ
χρόνος εἶναι ὁ πειρασμός μας... Ὅ,τι
ζητᾶμε, -συνήθως μόνο ζητᾶμε καί
ποτέ δέν ἀναζητᾶμε-, τό θέλουμε τώρα!
Δέν μάθαμε νὰ ὑπομένουμε, δέν μάθαμε
νά πονοῦμε καί νά πληγώνουμε τόν
ἑαυτό μας. Μά ὅποιος νά πληγωθεῖ
δέν θέλει, μόνο πληγές ἀφήνει... Καί
κερδίζει μόνον ὅποιος μπορεῖ νά μετα-
βάλλει τό χρόνο σέ τρόπο. Ἀλλὰ τρόπος
ὑπάρχει ἕνας, τῆς ἀγάπης.   Ἡ ἐλπίδα
ζωντανεύει ἀπό τή συγγνώμη μας κι
ἀνθίζει ἀπ᾽ τήν ἀγάπη, ὄχι ἀπ᾽ αὐτή
πού ζητάει, ἀλλά ἀπ᾽  αὐτή ποὺ δίνει...
Ἡ ἀγάπη μόνο δίνει, κι οἱ ἄνθρωποι
μόνο ζητοῦν... Γι᾽ αὐτὸ ὁ Χριστὸς εἶναι
ὁ πάντοτε μελιζόμενος!

Ο
ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας, τοῦ ὁποίου σήμερα (20
Ἰανουαρίου) ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴ μνήμη, εἶναι ὁ
ἀσκητὴς τῆς προσευχῆς, στὸν ὁποῖον βρῆκε

ἐκπλήρωση ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ στὸ Εὐαγγέλιο·
«Πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ
πιστεύοντες, λήψεσθε». Ἔζησε ἑξηνταοκτὼ χρόνια
ἐρημικῆς ζωῆς κι ἀπέθανε σχεδὸν ἑκατὸ ἐτῶν, ἀφοῦ
προεῖδε καθαρὰ τὸ θάνατό του. Ἕν᾽ ἀπὸ τὰ θαύματα,
ποὺ ἔκανε ὅταν ζοῦσε, εἶναι ὅτι σὲ μία περίσταση
ἀνάγκης, ἔθρεψε τετρακόσιους ταξιδιῶτες, ποὺ ἔχασαν
τὸ δρόμο τους καὶ χτύπησαν τὴν πόρτα τοῦ
Μοναστηριοῦ του. Ὁ Χριστὸς, ποὺ ἔθρεψε στὴν ἔρημο
τὶς πέντε χιλιάδες, ἐβεβαίωσε κάποτε καὶ εἶπε· «Ὁ
πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἅ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος
ποιήσει…». Ὅταν οἱ ἄνθρωποι κάνουν γνωστὰ «μετ᾽
εὐχαριστίας» τὰ αἰτήματά τους πρὸς τὸ Θεό, ὅταν
προσεύχωνται καὶ ζητοῦν γιὰ σήμερα τὸν ἐπιούσιο
ἄρτο, ὁ ἄρτος αὐτὸς δὲ τοὺς λείπει. Εὐλογεῖ ὁ Θεός.

Ὁ μέγας Εὐθύμιος

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ1

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου  Λ. Ψαριανοῦ, Μικρός Συναξαρι-
στής, Ἀθήναι 1980.  

Μακριὰ ἀπὸ τὴν ἁγία Βάτο, ὥς δεκαπέντε μίλια, εἶναι

ἕνας τόπος ποὺ τὸν λέγανε Γουδᾶ. Ἐκεῖ πέρα ἡσύχαζε

ἕνας μοναχὸς λεγόμενος Κοσμᾶς, τὸ γένος Ἀρμένης.

Μ᾽ αὐτὸν τὸν Κοσμᾶ βγῆκε στὴν ἔρημο ὁ ὅσιος Ἀνα-

στάσιος, και σὰν ξεμάκρυνε δυὸ μίλια, ηὗρε τὸ στόμα

μιᾶς σπηλιᾶς, καὶ κυττάζοντας μέσα εἶδε τρεῖς ὁσίους

καθισμένους καὶ ντυμένους μὲ προβιές. Ἀλλὰ ζωντανοὶ

ἤτανε ἤ νεκροί, δὲν ἤξερε, μοναχὰ στοχάσθηκε νὰ πάρει

ἕνα θυμιατήρι ἀπὸ τὸ κελλί του καὶ τότε νά ᾽μπεῖ  μέσα.

Ὅθεν σημάδεψε τὸν τόπο καλὰ καὶ πῆγε στὸ κελλί

του καὶ πῆρε τὸ θυμιατὸ ἀναμμένο καὶ γύρισε,

πλὴν μάταια ζήτηξε νὰ βρεῖ τὴ σπηλιά.

AΠO TO ΛEIMΩNAPIO



Ο
ἱ σχέσεις Ἐκκλησίας
καὶ Πολιτείας, ἀπὸ τὴν
ἀνα-σύσταση τοῦ

Ἑλληνικοῦ Κράτους κι ἔπειτα,
ὑπῆρξαν πάντα προβληματικές
καὶ εἰς βάρος κυρίως τῆς
Ἐκκλησίας. Τὶς τελευταῖες δε-
καετίες συζητεῖται πλέον καὶ
προτείνεται ὁ χωρισμὸς τῆς
Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κράτος,
εἴτε ἀπὸ μεμονωμένες φωνὲς
τῆς διανόησης ἤ τῆς ἀθεΐας
εἴτε ἀπὸ τὰ πολιτικὰ κόμματα,
τὰ ὁποῖα, τὰ μὲν ἀριστερότερα
ἐξαντλοῦν τὴ δημοκρατικότητά
τους στὸ χωρισμό, τὰ δὲ δε-
ξιότερα, στὴν «προάσπιση»
τῆς πατρίδας καὶ τῆς θρη-
σκείας. Συμβαίνει δηλαδὴ νὰ
γίνεται ἰδεολογική ἐκμετάλ-
λευση ἑνὸς τόσο μεγάλου ζη-
τήματος, χωρὶς τὴν πρέπουσα
σοβαρότητα καὶ τὸ σεβασμό
ποὺ ἐπιβάλλει ἡ ἱστορία καὶ ἡ
φύση τῆς Ἐκκλησίας.  «Οἱ
σχέσεις αὐτὲς2 εἶναι ἕνα πε-
ριοριστικὸ πλέγμα γιὰ τὴν
Ἐκκλησία, μέσα στὸ ὁποῖο
κάθε χριστιανὸς καὶ τίμιος
ἄνθρωπος αἰσθάνεται πολὺ
ἄσχημα. Ὅμως κι ὁ χωρισμὸς
τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν Πο-
λιτεία, ἐννοοῦμε στὸν τόπο
μας, εἶν᾽ ἕνας λόγος ποὺ ὅσο
εὔκολα λέγεται τόσο δύσκολα
γίνεται»3.  Ὁ μακαριστὸς ἐπί-
σκοπος κυρὸς Διονύσιος Ψα-
ριανός, μὲ βαθιὰ τὴ συναίσθηση
τῆς ποιμαντικῆς του εὐθύνης,
ποὺ ἀπέρρεε ἀπὸ τὴν ὀρθὰ
ἐκκλησιολογική του τοποθέτη-

ση, ὁμιλοῦσε πάντα μὲ πόνο
γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ζητήματα
ποὺ προκύπτουν, ὅπως θεω-
ροῦσε, ἀπὸ τὴν ἄγνοια τοῦ τὶ
εἶναι ἡ Ἐκκλησία. «Σὲ μιὰ
τόσο κρίσιμη ἐποχὴ ὁμιλοῦμε
γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ ἔργο
της καὶ κινδυνεύομε νὰ εἴμα-
στε θεολογικὰ καὶ ἐκκλησιο-
λογικὰ ἀνερμάτιστοι. Ὄχι
μόνο οἱ πολιτικοί, ἀλλὰ καὶ
πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἐκκλησια-
στικοὺς καταπιανόμαστε μὲ
τὰ ἐκκλησιαστικὰ ὁλωσδιόλου
ἀνέτοιμοι καὶ ἀνίδεοι, ἀλλὰ
καὶ ἐπηρεασμένοι ἀπὸ πλα-
νεμένες ἀντιλήψεις καὶ γνῶμες
γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Ἔτσι συμ-
βαίνει ὅλοι νὰ ὁμιλοῦν γιὰ
τὴν Ἐκκλησία, ἄλλοι ὡς φίλοι
κι ἄλλοι ὡς ἐχθροί, καὶ καθὼς
γράφει ὁ Ἀπόστολος, «μὴ
νοοῦντες μήτε ἅ λέγουσι μήτε
περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται».4

Ἐπειδὴ ἀπ᾽ ὅλο τὸ θόρυβο καὶ
τὶς συζητήσεις γύρω ἀπὸ τὸ
θέμα τοῦ χωρισμοῦ, ἀπουσιά-
ζουν λόγοι καὶ κείμενα  κα-
θαρὰ ἐκκλησιολογικοῦ προ-
βληματισμοῦ παραθέτουμε μία
σειρὰ   ὁμιλιῶν ἀπὸ τὸ βιβλίο
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου
κυροῦ Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ
Ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων, ὁμιλίες
ποὺ ἐκφωνήθηκαν ἀπὸ τὸ Ρα-
διοφωνικὸ σταθμό Κοζάνης τὸ
ἔτος 1986   καὶ διακόπηκαν
μὲ κρατικὴ ἀπαγόρευση τὸν
Ἀπρίλιο τοῦ 1987, τότε ποὺ
εἶχαν ὀξυνθεῖ οἱ σχέσεις
Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, ἐξαι-

τίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς περι-
ουσίας.

ΛΔ´ 

Φτάσαμε νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ
χωρισμὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ
τὴν Πολιτεία. Μὲ τὸ σύνθημα
τοῦ Κοραῆ «Ἐκκλησία ἐλευ-
θέρα ἐν Κράτει ἐλευθέρῳ»,
τὸ μόνο ποὺ ἔγινε ἦταν νὰ
ἀποκοπῆ στὴν Ἑλλάδα ἡ
Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο καὶ νὰ ὑποταχθῆ
στὸ Ἑλληνικὸ Κράτος. Μὲ τὴν
ἐξέλιξη τῶν πολιτικῶν καὶ κοι-
νωνικῶν πραγμάτων, δημιουρ-
γήθηκε μιὰ κατάσταση πολὺ
δύσκολη γιὰ τὴν Ἐκκλησία,
ὥστε νὰ ὁμιλοῦμε πιὰ γιὰ χω-
ρισμὸ ἀπὸ τὸ Κράτος, νὰ πάψη
δηλαδὴ ἡ Ἐκκλησία νὰ λέγεται
στὸ Σύνταγμα ἐπίσημη ἤ ἐπι-
κρατοῦσα θρησκεία καὶ τὸ
Κράτος νὰ ὀνομασθῆ ἄθρησκο
ἤ καὶ ἄθεο. Αὐτὸ στὰ νεώτερα
χρόνια ἔγινε σχεδὸν παντοῦ,
καὶ οἱ Ἐκκλησίες πιὰ στὶς διά-
φορες χῶρες νομιμοποιοῦνται,
ὅπως ὅλες οἱ ὀργανώσεις, τὰ
σωματεῖα καὶ οἱ σύλλογοι μέσα
στὸ Κράτος. Ἀκόμα καὶ στὰ
ἄθεα κοινωνικὰ καὶ πολιτικὰ
καθεστῶτα ἀναγνωρίζεται συν-
ταγματικὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία
μιὰ θέση μέσα στὸ Κράτος,
ἄν καὶ μὲ κάθε τρόπο διώκεται
ἡ πίστη καὶ παρεμποδίζεται
τὸ ἔργο τῶν ἐκκλησιαστικῶν
ποιμένων.

10 ¥¥ ¥µ¥ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

1 †Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων, Κοζάνη 1988.
2 Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας
3 †Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων, Κοζάνη 1988, ὁμιλία ΛΓ´, σελ. 235.
4 †Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων, Κοζάνη 1988, ὁμιλία ΛΑ´, σελ. 216.

Κείμενα  τοῦ κυροῦ † Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ γιὰ τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας1
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Ὅλ᾽ αὐτὰ εἶναι ἡ κατάληξη
στὴν ὁποία ὡδήγησε τὸ ἀρνη-
τικὸ καὶ ἐπαναστατικὸ πνεῦμα,
ποὺ ἄρχισε ἀπὸ τὴν περίφημη
Ἀναγέννηση, ὁ διαφωτισμὸς
καὶ ἡ ἀθεΐα, γιὰ τὰ ὁποῖα
εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ὁμι-
λοῦμε, ἀφοῦ ὅλοι ἐμόρφωσαν
ἐπάνω σ᾽ αὐτὰ τὰ πράγματα
τέτοιες ἀντιλήψεις, ὥστε κα-
νένας πιὰ νὰ μὴν ἀκούη τὴ
φωνή μας. Δὲν μποροῦμε νὰ
ἀρνηθοῦμε τὸ ἔργο καὶ τὴ ση-
μασία τῆς Ἀναγέννησης γιὰ
τὴν ἀφύπνιση καὶ τὸν πολι-
τισμὸ τῶν λαῶν, ἀλλὰ καὶ δὲν
δικαιολογούμαστε νὰ ἀγνοοῦμε
καὶ νὰ μὴ βλέπωμε τὰ ἀποτε-
λέσματα, στὰ ὁποῖα ὡδήγησε
ἡ ἐξορία τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴ
ζωὴ καὶ ἡ αὐτονόμηση καὶ θε-
οποίηση τοῦ ἀνθρώπου. Γιὰ
τὴ θεοποίηση αὐτή, ποὺ ἀπ᾽
ἀρχῆς ὠνειρεύτηκε ὁ ἄνθρωπος,
ὁ Θεὸς ἑτοίμασε κι ἔδειξε
ἄλλον ἀσφαλῆ καὶ σίγουρο
δρόμο· ἔγιν᾽ ἐκεῖνος ἄνθρωπος,
γιὰ νὰ γίνη ὁ ἄνθρωπος θεός.
Μὰ ποιὸς εἶναι πρόθυμος ἐδῶ
καὶ ποιὸς κάν ἀνέχεται ν᾽ ἀκού-
ση; Ἡ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ καὶ
κάθε αὐθεντίας, εἶναι ἡ βάση
τῆς ἐλευθερίας, καθὼς οἱ σύγ-
χρονοι ἄνθρωποι ἀντιλαμβά-
νονται τὴν ἐλευθερία, χωρὶς
νὰ τὸ βλέπουν ὅτι ἐλευθρώθη-
καν ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ὑποδου-
λώθηκαν στὸν ἑαυτό τους.
Ἀλλὰ ὁ Ἀπόστολος δὲν γελά-
στηκε ὅταν ἔγραψε· «οὗ τὸ
πνεῦμα Κυρίου ἐκεῖ ἐλευθε-
ρία». 

Ὑπάρχει ὅμως φόβος νὰ ξε-
φύγωμε ἀπὸ τὸ θέμα γιὰ τὸ
ὁποῖο ὁμιλοῦμε, γι᾽ αὐτὸ ἄς
ξαναγυρίσουμε στὶς σχέσεις
Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Στὴν
περασμένη ὁμιλία, χωρὶς νὰ
ἀναφερθοῦμε σὲ συγκεκριμένες
περιπτώσεις καὶ γεγονότα,
προσπαθήσαμε νὰ περιγρά-

ψουμε τὴ δύσκολη θέση, στὴν
ὁποία βρέθηκε ἡ Ἐκκλησία
μέσα στὸ Ἑλληνικὸ Κράτος.
Ὅταν τὸ λέμε αὐτό, στοὺς
πολλοὺς φαίνεται παράδοξο
καὶ ἀνεξήγητο. Ποιὸς τάχα
λοιπὸν ἐμποδίζει τὴν Ἐκκλησία
μας νὰ κάμη τὸ ἔργο της;
Ἀντίθετα μάλιστα, ἡ Πολιτεία
καὶ προσέχει καὶ σέβεται καὶ
βοηθεῖ τὴν Ἐκκλησία. Αὐτὸ
βέβαια δείχνει ἡ ἐπιφάνεια,
ἀλλὰ μόνο ὅσοι ἔχουν τὴν
εὐθύνη τῶν ἐκκλησιαστικῶν
πραγμάτων, δηλαδὴ οἱ ποιμέ-
νες τῆς Ἐκκλησίας, ξέρουν τὶ
γίνεται στὸ βάθος. Καὶ ἀκριβῶς
γιὰ τὴν ἀγωνία τῶν ἐκκλησια-
στικῶν ποιμένων ὡμιλήσαμε
στὴν περασμένη ὁμιλία, ποὺ
ὅσο κι ἄν δὲν τοὺς βλέπωμε
ὅπως τοὺς θέλομε, ὅμως οἱ
ἄνθρωποι αὐτοὶ ἀγωνίζονται
καὶ ἀγωνιοῦν μέσα στὸ βαρὺ
καὶ δύσκολο ἔργο τους. Κάθε
φορὰ ποὺ βλέπομε ἤ ποὺ νο-
μίζομε πὼς τὰ πράγματα στὴν
Ἐκκλησία δὲν πηγαίνουν καλά,
ρίχνομε τὶς εὐθῦνες στοὺς ποι-
μένες, ἀλλὰ δὲν ξέρομε πόσο
μποροῦνε νὰ κινηθοῦν ἐλεύ-
θερα καὶ νὰ κάμουν τὸ ἔργο
τους, μέσα στὶς συνθῆκες ποὺ
διέπουν τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας
καὶ Πολιτείας.

Ὁ καλύτερος βέβαια τρόπος
δὲν εἶναι νὰ παραπονιούμαστε
καὶ νὰ βρίσκωμε δικαιολογίες
γιὰ τὶς παραλείψεις μας, ἀλλὰ
εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ Ἐκκλησία
μέσα στὸ Ἑλληνικὸ Κράτος
ἑκατοπενήντα τώρα χρόνια δὲν
εἶναι ἐλεύθερη. Γι᾽ ἀυτὸ φτά-
νομε νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ χωρισμὸ
Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, ἀλλ᾽
αὐτὸ εἴπαμε πὼς ὅσο εὔκολα
λέγεται, τόσο δύσκολα γίνεται,
γιατὶ δὲν ξέρομε ἄν εἶναι τὸ
καλύτερο, ποὺ πρέπει νὰ γίνη.
Ὄχι μόνο οἱ ἐκκλησιαστικοί,
ἀλλὰ καὶ οἱ πολιτικοί, γιὰ δι-

κούς των έκεῖνοι λόγους, φτά-
νουν κάποτε νὰ δείξουν καὶ
νὰ τὸ ποῦν ὅτι ἐπιθυμοῦν τὸ
χωρισμό. Καὶ τότε ἀλλάζει τὸ
πρᾶγμα· δὲν εἶναι πιὰ ἡ
Ἐκκλησία, ποὺ αἰσθάνεται τὴν

ἀνάγκη νὰ ζητήση τὴν ἐλευθε-
ρία της, ἀλλὰ ἡ Πολιτεία, ποὺ
δὲν διστάζει νὰ πῆ πὼς κου-
ράστηκε νὰ σηκώνη τάχα τὴν
Ἐκκλησία. Πρὶν ἀπὸ λίγα χρό-
νια συνέβη κάτι πολὺ χαρα-
κτηριστικό, ποὺ ἔχει θέση νὰ
τὸ ἀναφέρωμε τώρα. Σὲ μιὰ
ἔντονη συζήτηση μεταξὺ τοῦ
Πρωθυπουργοῦ, τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου καὶ συνοδικῶν Ἀρχιε-
ρέων, σὲ μιὰ στιγμὴ ὁ Πρωθυ-
πουργὸς εἶπε· «Νὰ χωρίσουμε
λοιπόν»! Κι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
ἔντρομος ἀπάντησε· «Ὄχι, ὄχι!
Μᾶς χρειάζεται ὁ χωροφύλα-
κας»! Ὁ διάλογος αὐτὸς εἶναι
πολὺ ἐνδεικτικός. Δείχνει ἀπὸ
τὸ ἕνα μέρος πρὸς τὰ ποῦ τὸ
πηγαίνει ἡ Πολιτεία, γιατὶ δὲν
κατάλαβε τὶ εἶναι ἡ Ἐκκλησία,
κι ἀπὸ τὸ ἄλλο κατὰ πόσο ἡ

Κάθε φορὰ ποὺ βλέπομε ἤ ποὺ
νομίζομε πὼς τὰ πράγματα στὴν
Ἐκκλησία δὲν πηγαίνουν καλά, ρί-
χνομε τὶς εὐθῦνες στοὺς ποιμένες,
ἀλλὰ δὲν ξέρομε πόσο μποροῦνε
νὰ κινηθοῦν ἐλεύθερα καὶ νὰ κάμουν
τὸ ἔργο τους, μέσα στὶς συνθῆκες
ποὺ διέπουν τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας
καὶ Πολιτείας.



Ἐκκλησία εἶν᾽ ἕτοιμη νὰ
δεχθῆ τὸ χωρισμό, παρ᾽ ὅλο
ποὺ ἀναγκάζεται νὰ τὸν
θέλη. 

Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία
μέσα σ᾽ ἑνάμισυ αἰώνα δὲν
θέλησε καὶ δὲν μπόρεσε νὰ
καταλάβη τὶ εἶναι ἡ Ἐκκλη-
σία γιὰ τὸ Ἔθνος. Νομοθε-
τικὰ τὴν περιώρισε σὲ μιὰ
κρατικὴ ὑπηρεσία καὶ πο-
λιτικὰ τὴν μεταχειρίστηκε
ὅσο μποροῦσε γιὰ τοὺς σκο-
πούς της. Μᾶς κακοφαίνεται
νὰ τοποθετούμαστε ἔτσι, κι
ὅποιος μᾶς ἀκούει θὰ πῆ
πὼς βρίσκομε εὔκολο νὰ
διαμαρτυρώμαστε καὶ νὰ
ἀντιδικοῦμε πρὸς τὸ Κρά-
τος. Ἀλλὰ εἶναι ἀλήθεια πὼς
δὲν κάνομε τίποτε περισ-
σότερο παρὰ νὰ περιγρά-
φωμε τὴν πραγματικότητα
καὶ νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια.
Δὲν ἀντιδικοῦμε πρὸς τὸ
Κράτος, γιατὶ δὲν ἀγνοοῦμε
τὸ λόγο τοῦ Ἀποστόλου καὶ
τὸν δεχόμαστε, ὅτι «πᾶσα
ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχού-
σαις ὑποτασσέσθω…», ποὺ
πάει νὰ πῆ ὅτι κάθε πολίτης
ὀφείλει νὰ ὑποτάσσεται στὶς
νόμιμες ἐξουσίες τοῦ Κρά-
τους. Κι ἐμεῖς θέλομε καὶ
φροντίζομε νὰ εἴμαστε νο-
μοταγεῖς πολίτες, μὰ καὶ
δὲν ξεχνᾶμε πὼς εἴμαστε
καὶ μέλη καὶ ποιμένες τῆς
Ἐκκλησίας, καὶ πιστεύομε
πὼς δὲν μποροῦμε νὰ ἀθε-
τοῦμε τὴν πίστη μας καὶ νὰ
γινώμαστε, πάλι καθὼς γρά-
φει ὁ Ἀπόστολος, «δοῦλοι
ἀνθρώπων». Δὲν ξεχνᾶμε
πὼς πρὶν ἀπ᾽ ὅλα εἴμαστε
ἡ Ἐκκλησία καὶ πιστεύομε
πὼς δὲν μποροῦμε νὰ εἴμα-
στε καλοὶ πολίτες καὶ ζων-
τανὰ μέλη τοῦ κοινωνικοῦ
σώματος, ἄν δὲν εἴμαστε
πρῶτα Ἐκκλησία, μέλη τοῦ

σώματος τοῦ Χριστοῦ.

Ἄν ἡ Ἐκκλησία δὲν ξε-
καθαρίση ἔτσι τὴ θέση της
μέσα στὸ Κράτος, ἄν δὲν
καταλάβωμε πὼς πρῶτα
εἴμαστε χριστιανοὶ κι ὕστε-
ρα ὅλα τὰ ἄλλα, δὲν θὰ
μπορέσουμε νὰ εἴμαστε στ᾽
ἀλήθεια τίποτε ἀπ᾽ ὅλα τὰ
ἄλλα, οὔτε καλοὶ πολίτες
τοῦ Κράτους, οὔτε γενναῖοι
στρατιῶτες τῆς Πατρίδος
οὔτε ὑγιᾶ μέλη τοῦ κοινω-
νικοῦ σώματος, κι ἄς φω-
νάζουμε στοὺς δρόμους κι
ἄς κάνωμε πορεῖες γιὰ τὴν
εἰρήνη καὶ γιὰ τὴν δικαιο-
σύνη. Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέ-
πει νὰ ἐξηγηθοῦμε καὶ νὰ
ἀποφασίσουμε μιὰ γιὰ πάν-
τα· ἤ θὰ εἴμαστε Ἕλληνες
ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ἤ θὰ
χωρίση ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν
Πολιτεία καὶ θὰ τραβήξη ἡ
κάθε μιὰ χωριστὰ τὸ δρόμο
της. Ἄν δὲν τὸ βλέπομε τὶ
θὰ προκύψη, θὰ τὸ δείξουν
ἔπειτα τὰ πράγματα, κι
ἐμεῖς πιστεύομε πὼς δὲν
θὰ χάση ἡ Ἐκκλησία, ἄν
καὶ ἴσως στὴν ἀρχὴ θὰ δυ-
σκολευτῆ ὕστερ᾽ ἀπὸ συμ-
βίωση πολλῶν αἰώνων μὲ
τὴν Πολιτεία· θὰ δυσκο-
λευτῆ, ἀλλὰ δὲν θὰ ζημιωθῆ.
Ὁμιλοῦμε πάντα γιὰ τὴν
ἐπίγεια Ἐκκλησία καὶ γιὰ
τὴν ἀνθρώπινη ὀργάνωσή
της, ποὺ δὲν ξεχνάει καὶ
δὲν παύει νὰ πιστεύη ὅτι
«τὸ πολίτευμα ἡμῶν ἐν
οὐρανοῖς ὑπάρχει». Χωρὶς
νὰ παύωμε νὰ εἴμαστε στὴ
γῆ καὶ χωρὶς νὰ ἀγνοοῦμε
τὶς πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς
συνθῆκες τοῦ ἀνθρώπινου
βίου, ὅμως μὲ πίστη ἔχομε
τὴν ἐλπίδα μας στὸ Θεό·
«ἐκ πίστεως ἐλπίδα δι-
καιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα».
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Συναυλία
παραδοσιακῆς μουσικῆς

Στὰ πλαί-
σια τῆς εὐαι-
σθητοποίησης
καὶ ἐξεύρεσης
πόρων γιὰ τὴ
συντήρηση
π ο λ ύ τ ι μ η ς
χάρτας τῆς
Δημοτ ι κῆς

Βιβλιοθήκης Κοζάνης διοργανώθηκε
ἀπὸ τὸ Σύλλογο Φίλων τῆς Δη-
μοτικῆς Βιβλιοθήκης, τὸ «Λειμω-
νάριον» καὶ τὸ
Ἰνστιτοῦτο Βιβλί-
ου καὶ Ἀνάγνωσης
συναυλία ἀφιέρω-
μα στὶς παραδό-
σεις τοῦ ἑλληνικοῦ
χώρου τὸ Σάββα-
το 27 Φεβρουαρίου, στὶς 8μ.μ.
στὴν αἴθουσα «Φίλιππος», μὲ τὸ
«Σύνολο Παραδοσιακῆς Μου-
σικῆς» τοῦ Τμήματος Μουσικῆς
Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης τοῦ Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας. Τὸ  «Σύ-
νολο Παραδοσιακῆς Μουσικῆς»,
ποὺ εἶναι τὸ ἔμψυχο ἀποτέλεσμα
τῆς ἐργασίας τοῦ Τμήματος  πάνω
στὴν ἐκτέλεση καὶ στὴν ἑρμηνεία
τῆς παραδοσιακῆς μας μουσικῆς,
ἐνθουσίασε τὸ κοινό, τὸ ὁποῖο εἶχε
τὴν εὐκαιρία καὶ τὴ χαρὰ νὰ ἀπο-
λαύσει, μαζὶ μὲ τοὺς φοιτητές-
μουσικούς, καὶ δύο ἐξαίρετους
Καλλιτέχνες, τὸ δάσκαλό τους
Σωκράτη Σινόπουλο στὴν πολίτικη
λύρα καὶ τὴν Κατερίνα Παπαδο-
πούλου στὸ τραγούδι.
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν Γηρο-
κομεῖον Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων», εἴτε χρη-
ματικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα, προσέφεραν
εὐγενῶς:
◆Αἰκατερίνη Γιαννούλη 350 € προσφορά γεύμα-

τος εἰς μνήμη τοῦ συζύγου της Ἰωάννου. ◆Εὐτυχία
Δημητράκογλου-Νικολαϊδου καί τά παιδιά της
Βούλα Νικολαϊδου-Νάνου καί Στέφανος Νικολαϊδης
350 € εἰς μνήμη τῆς λατρευτῆς τους ἀδερφῆς καί
θείας Κλεοπάτρας Δημητράκογλου-Τσίκρα. ◆Κυρίες
τῆς Περιηγητικῆς Λέσχης Κοζάνης προσφέρουν τό
ποσό τῶν 300 € γιά τίς ἀνάγκες τῶν τροφίμων τοῦ
Γηροκομείου.   ◆Οἰκογένεια Ἱερέως Νικολάου Τζέλ-
λου 300 € ἀπό παράσταση Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου κ.Παύλου στό μνημόσυνο τῆς μητέρας του
Βάϊας. ◆Βασίλειος καί Νόρα Ἀλεξανδρή 200 € γιά
γεῦμα εἰς μνήμη μητέρας τους Εὐαγγελίας Δαζάνη
μέ τή συμπλήρωση 40 ἡμερῶν ἀπό τό θάνατό της. ◆
Σύλλογος ‘Μακρυγιάννης’ 200 €. ◆Σουλτάνα
Μπαντή 200 € εἰς μνήμη Αἰκατερίνης Μπαντῆ. ◆Σπυ-
ρίδων Κελλίδης 200 € εἰς μνήμη Χαράλαμπου Κε-
λίδη. ◆Ἀναστάσιος Μεντεσίδης 150 €. ◆Μαρία
Γκοβεδάρου 150 € προσφορά γεύματος τήν Κυ-
ριακή 24 Ἰανουαρίου 2010. ◆Ἱερεύς Ἠλίας Κοντός
100 €. ◆Τερψιθέα Ξυνοῦ 100 € γιά γεῦμα εἰς μνήμη
προσφιλῶν προσώπων. ◆Δημήτριος Καλιακούδας
100 €. ◆Ἀπόστολος Παπαδημητρίου 100 € εἰς μνήμη
Ἀριστάρχου Στεφάνου. ◆Καίτη Μητσανά καί Μερ-
σίνα Ξυνάδα 100 € εἰς μνήμη τοῦ ἀγαπητοῦ Δημη-
τρίου Γκουρτσούλη. ◆Ἀναστασία Λίτα-Πάμπα 100 €.
◆Βασιλική Παπαθυμιοπούλου 100 € εἰς μνήμη τῆς
μητέρας της Ἀριστέας Παπαευθυμίου. ◆Οἰκογένεια
Αἰκατερίνης Δαζάνη 100 € εἰς μνήμη συζύγου καί
πατέρα Θεοδώρου. ◆Ντίνα Σπανιόλα 50 € εἰς μνήμη
γονέων καί ἀδελφῶν. ◆Μαρία Τολίκα 50 € εἰς μνήμη
Χαράλαμπου Κελλίδη. ◆Αἰκατερίνη Ἀναστασίου 50
€. ◆Εὐαγγελία Λιάπη 50 € γιά γεῦμα εἰς μνήμη προ-
σφιλῶν προσώπων. ◆Νεόφυτος Λαζάρου 50 €. ◆
Ἰωσήφ Πόζογλου 50 €. ◆Ἀθανάσιος Φούντογλου 50
€. ◆Μαρία Σιώζου 30 € εἰς μνήμη συζύγου τῆς Γε-
ωργίου. ◆Σοφία Μωυσιάδου 20 €. ◆Παρασκευή Τσι-
πλακίδου 20 €. ◆Φωτεινή Ἀσλανίδου 20 €. ◆
Ἀλεξάνδρα Τσώτσια 20 €. ◆Ἀρετή Δουβατζίδου 10
€. ◆Κων/νος Γκόγκος 10 €. ◆Δήμητρα Μπαμπαλή
καί Ἀναστασία καί Παναγιώτης Κοντοσφύρης γεῦμα
στίς 4/2/10 εἰς μνήμη Ἀνδρέα καί Ἰωάννη Μπαμπαλή.
◆Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο Ἱεροῦ Ἐξωκλησσίου
Ἁγίου Χαραλάμπους Κοζάνης προσφορά γεύματος
τήν Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010 ἀπό παράσταση
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.Παύλου στήν
Ἱερά Πανήγυρη τοῦ Ναοῦ. ◆Γεώργιος Τσιτσεκίδης
προσφορά γεύματος εἰς μνήμη Εὐαγγελίας καί Πο-
λυξένης. ◆Ἰορδάνης καί Ἀναστασία Τσιακμάκη προ-

σφορά γεύματος εἰς μνήμη τοῦ γιοῦ τους Στεφά-
νου. ◆Σοφία Χατζημανώλη προσφορά γεύματος. ◆
Βασιλική Τράγια προσφορά γεύματος εἰς μνήμη συ-
ζύγου, γονέων καί ἀδελφῶν. ◆Ἐλευθερία Καλιαμ-
πάκα-Ἀσημακοπούλου προσφορά γεύματος εἰς
μνήμη τοῦ πατρός της Εὐθυμίου. ◆Ἰχθυοπωλεῖο ‘Τό
Λαυράκι’ προσφορά ψαριῶν. ◆Κων/νος Ἀϊβαλιώτης
προσφορά πατάτες. ◆Δημήτριος Κολιτσίδας προ-
σφορά κρουασάν. ◆Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου
Κλείτους φροῦτα καί λαχανικά. ◆Ἱερός Ναός Ἁγίων
Κων/νου καί Ἑλένης Μαυροδενδρίου 25 λίτρα λάδι.
◆Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου Κοζάνης 25 λίτρα
λάδι. ◆Ρηγούλα Βανδή προσέφερε τό Ψυχοσάββατο
καφέ, πίτα καί κουλουράκια εἰς μνήμη τοῦ συζύγου
της. ◆Σύλλογος Ἠπειρωτῶν Νομοῦ Κοζάνης προ-
σφορά διαφόρων τροφίμων. ◆Ἱερεύς Θωμάς Μπασ-
δέκης, Ἐλευθέριος Τσαουσίδης καί Βασίλειος
Κουτσιάδης προσφορά λαχανικῶν. ◆Ἀδελφοί Παπα-
δόπουλου προσφορά κρεάτων. ◆Ρούσης Ρουσόπου-
λος προσφορά ἀρτοσκευασμάτων.

Δωρεὲς πρὸς τὴν  Ἱερὰ Μητρόπολη:
◆ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζά-

νης κ. Παῦλος 2.500 €.
◆ Ἱ. Ναὸς Ἁγ.Ἀθανασίου Κοζάνης     1000 €
◆ Ἱερὰ Μονὴ Ἀσωμάτων Πετράκη     100 €  

Δωρεὲς γιὰ τὸ  Ἱερὸ Κάθισμα Νέας Νικοπόλεως:
◆ Ροῦσσος Εὐάγγελος         500 $
◆ Ροδίτη Καλλιόπη              610 $
◆ Μακλάρα  Ἔφη                 150 €
◆ Διακουμάκης Εὐάγγελος  1000 $
◆ Παυλάκος Ἀλέξανδρος        200 $
◆ Κουλάκη  Ἄννα                    100 $
◆ Πουμπουρίδη Ἀθανασία      100 $
◆ Mary Chris                              100 $

ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ὁ δρόµος εἶναι ἡ ἀγάπη...

Φίλες καὶ φίλοι,
Δὲν ξέρω πιὰ ἀπὸ ποῦ πρέπει νὰ σταθμίσει κά-

ποιος σήμερα, ἀπὸ ποῦ νὰ ξεκινήσει νὰ ὑπολογίζει καὶ
νὰ μετράει τὸ σοβαρό, τὸ ἀληθινό, τὸ ὑπαρκτό, τὸ ἀνύ-
παρκτο, τὸ ἀντικειμενικό, τὸ ὑποκειμενικό ἤ τὸ ἐπι-
κίνδυνο, τὸ φανταστικὸ ἤ τὸ πραγματικὸ, ἀπὸ ποῦ
πρέπει νὰ πιαστοῦμε γιὰ νὰ βροῦμε μιὰ ἄκρη, μιὰ
ἀρχή, ἕνα μέσον κι ἕνα τέλος... Κάποιος φιλόσοφος
ἔλεγε: «μάθετε τὰ παιδιὰ σας νὰ μὴν μετράνε τὸ ἔχω,

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ

Συνέχεια στὴ σελ. 14
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ἀλλὰ τὸ εἶναι ἤ τὸ εἴμαστε, γιατὶ τὸ ἔχω ὁδηγεῖ σ᾽ ἕναν
ἄκρατο ἐγωισμὸ καὶ δὲν ἀπολαμβάνεις τὴν ἁπλὴ σου
ὕπαρξη, δὲν ἀπολαμβάνεις τὴ ζωή...» Μήπως ἐκεῖ βρί-
σκεται ἡ κακοδαιμονία ὅλων μας; Μήπως στὴν προ-
σπάθειά μας τὰ παιδιά μας νὰ ἔχουν περισσότερα ἀπὸ
ἐκεῖνα ποὺ ἀπολαμβάνουμε ἐμεῖς, τὰ ὁδηγήσαμε σὲ μία
ἀπίστευτη ἀναζήτηση τοῦ ἔχειν καὶ πάψαμε νὰ τὰ
ἐκπαιδεύουμε στὴν δύσκολη πορεία τοῦ κερδίσματος
τῆς ζωῆς τους μέσα ἀπὸ τὸ εἶναι, τὸ εἴμαστε, τὸ ὑπάρ-
χειν; Ἡ μισὴ ὑφήλιος μαστίζεται ἀπὸ πείνα καὶ ἡ ἄλλη
μισὴ ἀπὸ ἀφθονία ποὺ δὲν σημαίνει τίποτα... Καὶ ἀπο-
δεικνύεται ὅτι δὲν σημαίνει τίποτα, γιατὶ μιὰ κίνηση
στὴν οἰκονομία τῶν πολὺ ἀνεπτυγμένων κρατῶν ἔφερε
τὴν κρίση, ἔφερε τὸ ἀναποδογύρισμα τῶν κεκτημένων,
ἔφερε τὴ σούβλα ἀνάποδα καὶ ἡ ἀφθονία ἔγινε ἀνεργία,
ἔγινε ἀγωνία, ἔγινε ἀναζήτηση τοῦ μηδενός...

Μήπως πρέπει νὰ ξαναβάλουμε στὸ μυαλό μας καὶ
νὰ περάσουμε καὶ στὰ παιδιά μας αὐτὸ τὸ εἴμαστε, τὴν
ὕπαρξή μας, ὄχι ἄν ἔχουμε μεγάλα αὐτοκίνητα καὶ βα-
θιὲς πολυθρόνες, ἀλλὰ ἄν ἀκουμπάμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο
μὲ τὴν αἴσθηση τοῦ «ἀγγίγματος» μὲ τὴν αἴσθηση ὅτι
νιώθουμε τὴ χαρὰ του καὶ τὸν πόνο του, τὴν ἀγωνία
του καὶ τὸν καημό του, τοὺς προβληματισμούς του,
εἴτε αὐτοὶ εἶναι ἡ ὑγεία του ἤ ἡ δουλειά του, ἡ ποι-
ότητα αὐτῶν ποὺ τὸν τριγυρίζουν καὶ οἱ  σκέψεις του,
ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ δικές μας σκέψεις καὶ δικοί
μας προβληματισμοί... Ἄς προσπαθήσουμε νὰ πάρουμε
μιὰ θέση στὰ δρώμενα γύρω μας. Ὁ δρόμος εἶναι ἕνας.
Μόνο μὲ ἀγάπη παλεύουμε καὶ γινόμαστε κάθε μέρα
καὶ καλύτεροι. Λίγο καλύτεροι...

Ἄννα Βούρκα-Πάπιστα, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Γενικοῦ
Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱ. Μ. Σερβίων καὶ Κοζάνης.

Ὁἀββᾶς Ποιμὴν ἄκουσε γιὰ τὸν ἀββᾶ
Νισθερώ, ποὺ ἤτανε νέος πλὴν ξα-

κουσμένος γιὰ τὴν ἀπάθειά του, κι ἔγραψε
στὸν γέροντά του νὰ τὸν στείλει νὰ τὸν
δεῖ. Σὰν ἦρθε λοιπόν, τὸν ρώτηξε ὁ γέρον-
τας: Ἀββᾶ Νισθερώ, πῶς ἀπόχτησες αὐτὴ
τὴν ἀρετή, ὥστε ὅποια στενοχώρια καὶ
θλίψη νὰ σοῦ τύχει, νὰ μὴ μιλᾶς καὶ νὰ μὴ
ταράζεσαι; Κι ἐκεῖνος δὲν ἔλεγε τίποτα.
Μετὰ πολλά, εἶπε: -Συγχώρεσέ με, ἀββᾶ.
Στὴν ἀρχὴ ποὺ μπῆκα στὸ κοινόβιο, εἶπα
στὸν ἑαυτό μου: ἐσὺ κι ὁ γάϊδαρος εἴσαστε
ἕνα· ὅπως λοιπὸν τὸ γαϊδούρι δέρνεται
καὶ δὲ μιλᾶ, βρίζεται καὶ δὲν ἀποκρίνεται,
ἔτσι θὰ κάνεις κι ἐσύ, κατὰ τὸν ψαλμωδὸ
ποὺ λέγει «κτηνώδης ἐγενόμην παρὰ σοί,
κἀγὼ διὰ παντὸς μετὰ σοῦ».

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕΡ Ο ΝΤΙΚΟ

Νά μήν ἐκφυλίσει τή λειτουργική ζωή σέ παρά-
σταση καί νά χάσει ἔτσι τήν κρίσιμη εὐκαιρία πού
ἔχει νά ἀνακαινίσει τή φύση του, πού ἡ διαστροφή
τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ τήν ὁδήγησε στή φθορά καί τό
θάνατο, καί νά τήν ἐπαναφέρει στό χῶρο τῆς
ἀφθαρσίας καί τῆς αἰωνιότητας, στό χῶρο τῆς
ἀγάπης.

Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος θά μπορέσει νά συμπορευθεῖ
μέ τό Χριστό στό πάθος Του, στό ποσοστό πού θά
ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τήν ὑποδούλωση στήν ὕλη,
ὥστε νά ἀποκτήσει τήν πνευματική ἐγρήγορση πού
εἶναι ἀπαραίτητη γιά νά δεχθεῖ τό νυμφίο. Καί γι’
αὐτό θά πρέπει νά ἔχει αντιληφθεῖ ὅτι ὁ μεγάλος
κίνδυνος πού διατρέχει εἶναι νά εἰδωλοποιήσει καί
νά λατρεύσει τήν ὕλη· τό δημιούργημα ἀντί γιά τό
Δημιουργό.

Αὐτός ὁ κίνδυνος θά τόν ἀκολουθεῖ μέχρι τήν
τελευταία στιγμή πού ὁ Χριστός θά τόν καλέσει
στό μυστήριο τῆς κοινωνίας μαζί Του. Κι αὐτήν
ἀκόμη τήν τελευταία στιγμή μπορεῖ τό πάθος γιά
τήν εἰδωλοποιημένη ὕλη νά τόν ὁδηγήσει στήν
προδοσία τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἔγινε μέ τόν Ἰούδα.

Ἀγαπητοί μου, 
ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἀπόκτησε μέ τήν ἄσκηση

τή δύναμη νά ἀντιστέκεται στά πάθη, στίς δύσκο-
λες στιγμές δέν θά ἔχει τή δύναμη νά ἐπιμείνει
στόν ἀγώνα. Ὅπως οἱ μαθητές πού ὁ ὕπνος δέν
τούς ἄφησε νά σταθοῦν πλάι στό Διδάσκαλο τήν
ὥρα τῆς μεγάλης Του ἀγωνίας.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος περάσει κι αὐτό τό τελευταῖο
ἐμπόδιο καί θάψει τόν παλιό ἑαυτό του στόν ἴδιο
τάφο πού θάβει τό νεκρό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τότε
θά βγεῖ ἕνας νέος ἄνθρωπος ἀπ’ αὐτόν τόν τάφο,
μέ τή φύση του θεωμένη ἔτσι πού νά μπορέσει νά
δεῖ τόν ἀναστημένο Χριστό πρόσωπο πρός πρό-
σωπο, νά ζήσει τή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί νά γευθεῖ
τή βασιλεία Του, πού εἶναι ἡ ζωή τῆς ἀγάπης.

Αὐτή τή ζωή εὔχομαι νά γευθοῦμε ὅλοι μαζί
κατά τήν καθολική, τή συμπαντική ἀνάσταση.

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 7

†  Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 13
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Λειτουργική Διακονία:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί

Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τούς μήνες Ἰανουάριο –
Φεβρουάριο 2010, χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ μί-
λησε στούς κάτωθι Ἱ. Ναούς:
❖ Ἱ. Παρεκλ. Τριῶν Ἱεραρχῶν Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας

(29/1), Παμ. Ταξιαρχῶν Ροδιανῆς (31/1), Ἁγ. Γε-
ωργίου Ξηρολίμνης (2/2), Ἁγ. Πέτρου & Παύλου
Κοίλων (6/2), Ἐξωκλ. Ἁγ. Χαραλάμπους Κοζάνης
(9/2), Ἁγ. Χαραλάμπους ὁμωνύμου Δ.Δ. (10/2),
Ἁγ. Πέτρου & Παύλου Ἰμέρων (11/2), Ἁγ. Γεωργίου
Γουλῶν (14/2), Ἐξωκλ. Τιμίου Προδρόμου Ν. Νι-
κόπολης (20/2),

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
❖ τέλεσε Ἑσπερινό καί τή μοναχική κουρά τοῦ Θε-

οκλήτου (Ἰωάννη) Μπασιᾶ  στήν Ἱ. Μονή Ἁγίας
Τριάδας Ἰλαρίωνος (Λαριοῦς), 9/1,

❖ τέλεσε Θ. Λειτουργία καί τή χειροτονία σέ διάκονο
τοῦ μον. Θεοκλήτου Μπασιᾶ στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου
Δημητρίου Μεταξᾶ (10/1),

❖ τέλεσε Θ. Λειτουργία καί τή χειροτονία σέ διάκονο
τοῦ κ. Γεωργίου Κοντοῦ στόν κοιμητηριακό Ἱ.
Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κοζάνης (23/1),

❖ τέλεσε Θ. Λειτουργία καί τή χειροτονία σέ πρε-
σβύτερο τοῦ διακ. Γεωργίου Κοντοῦ στόν Ἱ. Ναό
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Κερασιᾶς (25/1),

❖ τέλεσε Θ. Λειτουργία καί τή χειροτονία σέ πρε-
σβύτερο τοῦ διακ. Θεοκλήτου Μπασιᾶ στήν Ἱ.
Μονή Ἁγίας Τριάδας Βελβενδοῦ (30/1),

❖ τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Στρατιωτικό
Κοιμητήριο Κοζάνης (6/2),

❖ τέλεσε Θ. Λειτουργία καί τή χειροτονία σέ πρε-
σβύτερο τοῦ διακ. Ἀναργύρου Σιάτρα στόν Ἱ. Ν.
Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Μαυροδενδρίου (7/2),

❖ ὑποδέχθηκε τήν τίμια κάρα τοῦ ὁσίου Ἀλεξίου,
ἀπό τήν Ἱ. Μονή Μεγ. Λαύρας Καλαβρύτων στόν
Ἱ. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης, ὅπου καί
τέλεσε Μ. Άπόδειπνο (24/2), Εὐχέλαιο (25/2) &
Ἀγρυπνία(26/2),

❖ τέλεσε Θ. Λειτουργία καί τή χειροτονία σέ διάκονο
τοῦ κ. Διογένη Κοντοῦ στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου
Σερβίων (28/2),

❖ εὐλόγησε τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας τῆς Συνε-
ταιριστ. Τράπεζας Δυτ. Μακεδονίας (5/2).

Κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς:
❖ χοροστάτησε κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερι-

νούς στούς Ἱ. Ναούς τῆς Κοζάνης:  Α) Ἁγ. Κων/νου

& Ἑλένης (14/2), Β) Καθεδρικό Ἁγ. Νικολάου
(21/2), Γ) Ἁγ. Δημητρίου (28/2),

❖ τέλεσε, κατά τήν Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας, μνημόσυνο γιά τούς προκατό-
χους του ἀρχιερεῖς, τούς ἱερεῖς, διακόνους, μο-
ναχούς καί μοναχές, εὐεργέτες, κτήτορες, ἱερο-
ψάλτες, ἐπιτρόπους καί νεωκόρους τῆς καθ’ ἡμᾶς
Ἱ. Μητροπόλεως στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγ. Νι-
κολάου (21/2),

❖ χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Μ. Ἀπο-
δείπνου στούς Ἱ. Ναούς: Ἁγ. Γεωργίου Νεράιδας
(16/2), Κοιμ. Θεοτόκου Ρυακίου (18/2),

❖ τέλεσε Θ. Λειτουργία τῶν προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων στούς Ἱ. Ναούς: Τιμ. Προδρόμου Λευκο-
πηγῆς (17/2), Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης (19/2), Ἁγ.
Παντελεήμονος Ποντοκώμης (26/2),

❖ χοροστάτησε κατά τίς Ἀκολουθίες τῶν Χαιρε-
τισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στούς Ἱ. Ναούς:
Ἁγ. Γεωργίου Αἰανῆς (19/2), Ἁγ. Νικολάου Λιβα-
δεροῦ (26/2). 

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:

❖ παρακολούθησε τή συναυλία πού διοργάνωσε τὸ
Γεν. Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας
στήν Αἴθουσα Τέχνης Δ. Κοζάνης (11/1),

❖ προΐστατο σέ προσκυνηματική ἐκδρομή στά Ἱερο-
σόλυμα (16-22/1),

❖ συμμετεῖχε στό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο
καί στήν τέλεση τοῦ διετοῦς μνημοσύνου τοῦ
μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης
Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νι-
κολάου Καισαριανῆς (24/1),

❖ προήδευσε τῶν Συνεδριάσεων τῶν Δ.Σ.: τοῦ Δρι-
ζείου Ἱδρύματος (19/1) & τοῦ Τιαλείου Ἐκκλ. Γη-
ροκομείου (2/2), 

XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ2010

Ἀπὸ τὴν προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ
στὰ Ἱεροσόλυμα.
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X PO N I KA                           Σ XO Λ I AEI∆HΣEIΣ

❖ παραχώρησε εὐχαριστήριο δεῖπνο σέ μέλη
τοῦ Συλ. Ὑδραυλικῶν Κοζάνης σέ ἀνταπόδωση
τῶν ἐργασιῶν πού προσέφεραν δωρεάν στό Τιά-
λειο Γηροκομεῖο (2/2),

❖ παρακολούθησε τίς ἐκδηλώσεις τῆς Ἱ. Μητρόπο-
λης Καστορίας γιά τή μνήμη τοῦ Μητροπολίτη
Καστορίας Γερμανοῦ Καραβαγγέλη (7/2),

❖ ἐπισκέφθηκε τόν ἑορτάζοντα Σεβ. Μητροπολίτη
Φλωρίνης κ. Θεόκλητο (26/2). 

Σύναξη τῶν Γυναικῶν
Τήν ἕκτη συνάντηση – σύναξη τῶν γυναικῶν

διοργάνωσε ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις στίς 31
Ἰανουαρίου 2010, στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κων-
σταντίνου καί Ἑλένης Κοζάνης.

Κατά τήν ἐκδήλωση, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος
εὐλόγησε τήν κοπή τῆς Βασιλόπιτας καί ἀκολούθησε
ἡ ὁμιλία τῆς Ἐλλογιμωτάτης Κας Δήμητρας Κού-
κουρα, Καθηγήτριας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.,
μέ θέμα «Ἡ ὀρθόδοξη μαρτυρία σήμερα καί ὁ
ρόλος τῶν γυναικῶν στήν Ἐκκλησία».

Ἐκδήλωση τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ Ἱ. Ν.
Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης 

Μιὰ ξεχωριστὴ ἐκδήλωση διοργανώθηκε γιὰ μιὰ
ἀκόμη χρονιὰ τὴν Κυριακὴ 24 Ἰανουαρίου ἀπὸ τὶς
κυρίες τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων
Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης, στὴν αἴθουσα διαλέ-
ξεων τοῦ Ναοῦ, ποὺ κατακλύσθηκε ἀπὸ κόσμο. Τὴν
ἐκδήλωση τίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης κ.
Παῦλος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐλόγησε καὶ ἔκοψε τὴν
βασιλόπιτα, εἶχε τὴν εὐκαιρία, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πνευ-

ματικό του λόγο, νὰ ἀναφερθεῖ καὶ στὴν προ-
σκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στοὺς Ἁγίους Τόπους, ἡ

ὁποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὴν Ἱ. Μη-
τρόπολη, προκαλώντας εὐλαβικὰ συναισθήματα καὶ
συγκίνηση στοὺς παρευρισκόμενους.

Στὴ συνέχεια ἀκολούθησε ὁμιλία ἀπὸ τὴν ἱατρὸ
κ. Ἑλένη Πάνου-Τοκατλίδου, ἡ ὁποία μὲ πολὺ ἁπλὸ
καὶ κατανοητὸ λόγο ἀνέπτυξε τὸ θέμα σχετικὰ μὲ
τὴ λειτουργία τῶν νεφρῶν καὶ τὸν σακχαρώδη δια-
βήτη. Τὸ μουσικὸ μέρος τῆς ἐκδήλωσης καλύφθηκε
ἀπὸ δύο καλλίφωνες κυρίες, τὴν κ. Κικὴ Τσαουσίδου
καὶ τὴν κ. Δέσποινα Μακεδόνα, μὲ συνοδεία πιάνου
ἀπὸ τὴν κ. Κλαίρη Τζιουρᾶ, καθηγήτρια στὸ Δημοτικὸ
Ὡδεῖο Κοζάνης.

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὴν κλήρωση τῆς λα-
χειοφόρου ἀγορᾶς.

Εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδιᾶς ὅλους ὅσους συνέ-
βαλαν γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς ἐκδήλωσης
αὐτῆς, ἡ ὁποία ἐκτὸς ἀπὸ τὸν κοινωνικό της χαρα-
κτήρα, συμβάλλει καὶ στὴν στήριξη τοῦ φιλανθρω-
πικοῦ μας ἔργου, καθὼς καὶ στὶς ἀνάγκες τοῦ Ναοῦ.
Εὐχόμαστε σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο Καλὴ Χρονιὰ καὶ Εὐλο-
γημένη!

Οἱ κυρίες τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης

Πρόγραμμα Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν

Κυριακή 14-2, 5,30 μ.μ. Ἱ.Ν.Ἁγ. Κων/νου καὶ
Ἑλένης. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων
καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος: «Μεγάλη Τεσσαρακοστή,
πορεία πρὸς τὸ Πάσχα»

Κυριακὴ 21-2, 5,30 μ.μ. Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου. Ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ:
«Οἱ εἰκόνες στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας».

Κυριακὴ 28-2, 5,30 μ.μ. Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου.
Ἀρχιμ. Τιμόθεος Ἄνθης, Γραμματεύς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς Κοινωνικῆς προνοίας καὶ εὐποι-
ΐας: «Ταπείνωση καὶ πραότητα στὸν ἅγιο Γρηγόριο
τὸν Παλαμᾶ».

Κυριακὴ 7-3, 6 μ.μ. Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικάνορος, Ἀρχιμ.
Ἰουστῖνος Μπαρδάκας, Πρωτοσύγκελλος Ἱ.Μητρο-
πόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας: «Σίμων
Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με πλεῖον τούτων;»

Κυριακὴ 14-3, 6 μ.μ. Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου. Ὁ
ὁσιολογιώτατος μοναχὸς Μωϋσῆς Ἁγιορείτης: «Ἡ
ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας».

Κυριακὴ 21-3, 6 μ.μ. Ἱ.Ν.Παναγίας Φανερωμένης.
Ἀρχιμ. Χαρίτων Τούμπας, Πρωτοσύγκελλος Ἱ.Μη-
τροπόλεως Ἐλασσῶνος: «Ἡ ἄσκηση στὴ ζωή μας».

Ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τῶν γυναικῶν
στὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης


