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πρόσκληση τοῦ Θεοῦ στόν
καθένα ἀπό ἐμᾶς παρα-
μένει ἴδια σέ ὅλες τίς ἐπο-

χές. Εἶναι ἡ πρόσκληση νά ὑλο-
ποιήσουμε τήν ὕψιστη δωρεά νά
εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Θεοῦ καί νά συμμετέχουμε στό
τριπλό ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ, τό
ὁποῖο σύμφωνα μέ τήν Ἁγ. Γραφή
καί τούς Πατέρες, εἶναι τό Βασι-
λικό, τό Ἱερατικό καί τό Προφη-
τικό. Ὁ Χριστιανός καλεῖται νά
συμμετέχει σέ αὐτό, μέ τήν ἔννοια
ὅτι γίνεται βασιλιάς τῆς κτίσης
καί βασιλιάς τοῦ ἑαυτοῦ του,  δη-
λαδή, κύριος τοῦ ἑαυτοῦ του, πού
δέν ἄγεται καί φέρεται ἀπό τά
πάθη του. Ἐπίσης γίνεται ἱερέας
τῆς δημιουργίας τῆς κτίσης καί
τῆς ζωῆς, δηλαδή προσφέρει τόν
ἑαυτό του στό Θεό ὡς Θεία Λει-
τουργία μέσα ἀπό εὐχαριστιακό
φρόνημα καί μέ τήν ἄσκηση τῆς
ἀγάπης. Καί ἐπίσης προφήτης,
μέ τήν ἔννοια ὅτι μετέχει στή
βίωση καί στή μετάδοση τῆς ἀλή-
θειας. 

Αὐτή εἶναι ἡ διαχρονική πρό-
σκληση τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρω-
πο. Ὅμως ἐπειδή ἄνθρωπος ἀπό
ἄνθρωπο διαφέρει πολύ κατά τό

χάρισμα καί τόν χαρακτήρα καί
τίς ἐμπειρίες τῆς ζωῆς, γι’ αὐτό
καί στόν κάθε ἄνθρωπο διαφέρει
ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὑλοποιεῖται
αὐτός ὁ κοινός σκοπός. Γι’ αὐτό
ἔχουμε καί ἁγίους οἱ ὁποῖοι δια-
φέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους
στό χαρακτήρα καί στή ζωή.
Ἔχουμε ἁγίους μορφωμένους καί
ἁγίους ἀγραμμάτους, ἔχουμε ἁγί-
ους πού ἔζησαν σέ ἐρημιές καί
ἄλλους πού ἔζησαν σέ μεγαλου-
πόλεις, ἔχουμε ἁγίους ἐξωστρεφεῖς
καί ἁγίους μέ κλειστή ζωή. 

Τόν ἴδιο σκοπό τῆς ζωῆς ἐπι-
τελοῦν ὅλοι οἱ ἅγιοι. Δηλαδή με-
τέχουν στό τριπλό ἀξίωμα τοῦ
Χριστοῦ, φανερώνουν τήν ἀλήθεια
τοῦ Θεοῦ στήν ζωή τους. Θά λέ-
γαμε, μέ μία λίγο πιό τολμηρή
ἔκφραση, πώς οἱ Ἅγιοι φανερώ-
νουν τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χρι-
στοῦ. Καί ὑπάρχουν πολλοί δια-
φορετικοί τρόποι νά γίνει ἡ ἐναν-
θρώπηση τοῦ Χριστοῦ, ὅσοι εἶναι
καί οἱ ἄνθρωποι. Αὐτό εἶναι χα-
ρακτηριστικό τῆς πίστης μας καί
τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὅπως διαφέρουν οἱ χα-
ρακτῆρες, λοιπόν, διαφέρουν καί
οἱ ἐποχές. Ἡ πρόσκληση τοῦ Χρι-
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ουραστήκαμε νὰ μᾶς ἀδι-
κοῦν καθὼς σταυροκοπιό-

μαστε μὲ δέος μπρὸς στὴ ζωὴ
τὴν ἄχρονη, τὴν ἄναρχη, τὴ
γαλήνια… Ἡ προσευχὴ δὲν εἶναι
πιὰ δοξολογία, φορτωμένη μόνο
μὲ τὴ μέριμνα τὴ βιοτική, αὐτὴ
ποὺ ἀλόγιστα ἀφήσαμε στὰ
χέρια τῶν ἀρχόντων τοῦ
αἰῶνος τούτου… Μετατρέ-
ψαμε τὴν ἐλπίδα τῆς ζωῆς
σὲ ἀγαθὸ τοῦ βίου, ἀσφυ-
κτικὰ στενέψαμε τὰ ὅριά
της. Ἀφήσαμε νὰ οἰκοδο-
μοῦν τὰ εἴδωλά μας πάνω
στὴν ἀπληστία τους, νὰ
χτίσουν καὶ τὰ δυό μας
πόδια στῆς γῆς τὴ λάσπη…
Κι ἔτσι ἀνέραστους ὅπως μᾶς
ἔχουν καταντήσει, τοῦ ποιητῆ
τὴ φωνὴ νὰ μὴν ἀκοῦμε, πώς
«ἄν  δὲν στηρίξεις τὸ ἕνα σου
πόδι ἔξω ἀπ᾽ τὴ Γῆ ποτέ σου
δὲν θὰ μπορέσεις νὰ σταθεῖς
ἐπάνω της».

στοῦ ἦταν ἡ ἴδια στούς χριστιανούς
τοῦ 1ου καί στούς χριστιανούς τοῦ
21ου αἰώνα. Ἀλλά ὁ τρόπος μέ τόν
ὁποῖο θά διαφοροποιηθεῖ αὐτή ἡ
πρόσκληση μπορεῖ νά διαφέρει σέ
πολλά. Οἱ χριστιανοί τῶν πρώτων
αἰώνων ἀντιμετώπιζαν τούς διωγ-
μούς. Εἶναι ἕνα συγκεκριμένο ἄθλη-
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μα νά τά βγάλει κανείς πέρα μέ
τούς διωγμούς. Οἱ χριστιανοί τῶν
Βυζαντινῶν χρόνων ὄχι μόνο δέν
ἦταν ὑπό διωγμό ἀλλά ἡ πίστη
τούς εἶχε γίνει καί ἡ κυρίαρχη πί-
στη τῆς αὐτοκρατορίας. Οἱ χρι-
στιανοί βρίσκονταν, θά λέγαμε,
σέ θέση ὑπεροχῆς καί ἐξουσίας.
Ἄλλο ἄθλημα αὐτό ὅπου θά πρέ-
πει νά προσέξουμε τότε προκει-
μένου νά μήν προδώσουμε τό μή-
νυμα τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν πει-
ρασμό τῆς ἄνεσης καί τῆς ὑπε-
ροχῆς. 

Ἀπότομα ἀπό αὐτή τήν κατά-
σταση πέρασε τό γένος μας στήν
Τουρκοκρατία. Ἄλλα ἀθλήματα
ἐκεῖ χρειάσθηκαν μέσα στίς τόσες
δοκιμασίες. Μετά πέρασε στή
φάση τῆς ἐλεύθερης ζωῆς, μετά
στήν τεχνολογική ἐποχή, τώρα
στήν ψηφιακή ἐποχή. Ὅλα αὐτά
δημιουργοῦν νέες προκλήσεις. Ἡ
ἔμφασή μου δηλαδή σήμερα δέν

θά εἶναι νά πῶ τά γενικά στοιχεῖα
τά ὁποῖα θεωρῶ δεδομένο ὅτι τά
ξέρετε (τί σημαίνει νά εἶναι κά-
ποιος μαθητής τοῦ Χριστοῦ, νά
ἔχει πνευματική ζωή, καί νά ἀντα-
ποκρίνεται στήν πρόσκληση τοῦ
Χριστοῦ), ἀλλά θά προσπαθήσω
νά μιλήσω γιά τό πῶς καλεῖται
νά εἶναι στή σύγχρονη ἐποχή,
στόν 21ο αἰώνα, ὁ χριστιανός. Νά
δοῦμε τί ἰδιαιτερότητες ὑπάρχουν
σέ αὐτήν τήν ἐποχή καί πῶς ἐπη-
ρεάζουν τήν προσπάθειά μας νά
εἴμαστε ἀληθινοί μαθητές τοῦ
Χριστοῦ.

Νομίζω ὅτι ἕνα πρῶτο θέμα
στό ὁποῖο μᾶς καλεῖ ἡ ἐποχή πού
ζοῦμε εἶναι ἡ τιμή καί ἡ ἀγάπη
πρός τή φύση, τήν κτίση. Αὐτό
πάντοτε ὀφείλαμε νά τό ἔχουμε,
νά τιμοῦμε τήν κτίση πού ἔφτιαξε
ὁ Θεός. Ἀλλά εἶναι ἡ πρώτη φορά
στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας
πού ἄρχισε νά «κτυπᾶ τό καμ-
πανάκι» γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει
ἕνα ξεχασμένο καθῆκον. Ἡ κτίση
ἄρχισε νά ὑποφέρει ἐξ αἰτίας τῆς
δικῆς μας ἀφροσύνης, ἀπληστίας,
ἐπιπολαιότητας. Μιλάω γιά τό
οἰκολογικό πρόβλημα τό ὁποῖο
μᾶς φέρνει ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν
μας, ὄχι ἁπλά καί μόνο νά σώ-
σουμε μέ τήν συμπεριφορά μας
τή γῆ, ὑπό τήν ἔννοια τή χρηστική,
δηλαδή ὅτι «χρειαζόμαστε τό πε-
ριβάλλον, ἄς μήν τό χαλάσουμε»,
ἀλλά στή βάση ὅτι τό περιβάλλον
εἶναι ἡ δημιουργία τοῦ Θεοῦ. Ἡ
καταστροφή τῆς δημιουργίας τοῦ
Θεοῦ εἶναι προσβολή, ἀχαριστία,
περιφρόνηση  πρός τόν ἴδιο τό
Θεό.

Στό θέμα αὐτό θά τολμοῦσα
νά συμπεριλάβω καί κάτι γενικώ-
τερο, τό ὁποῖο ἐκ πρώτης ὄψεως
δέν φαίνεται νά ἔχει σχέση μέ τή
φύση, ἔχει ὅμως σχέση μέ τή δη-
μιουργία. Δηλαδή, ὅπως ὁ Θεός
δημιούργησε τό φυσικό περιβάλ-
λον, δημιούργησε καί τίς προ-
ϋποθέσεις γιά τό ἀνθρώπινο πε-
ριβάλλον. Καί ὅπως τό φυσικό
περιβάλλον, διακρίνεται ἀπό θαυ-
μαστή ποικιλία ζώων καί φυτῶν

ἔτσι καί τό ἀνθρώπινο περιβάλλον
διακρίνεται γιά τήν ποικιλία τῶν
πολιτισμῶν.  Τά τελευταῖα χρόνια
οἱ ἐξελίξεις τῆς ζωῆς μᾶς καλοῦν
νά στραφοῦμε καί πρός τό ἀνθρώ-
πινο περιβάλλον τῆς ποικιλίας
τῶν πολιτισμῶν. Γιατί; Δέν
ὑπῆρχαν πάντοτε οἱ πολιτισμοί;
Πάντοτε ὑπῆρχαν. Ἐμεῖς ὅμως
δέν εἴχαμε ἔρθει σέ τόση ἐπαφή
ὅση σήμερα. Μέ τίς μεταναστεύ-
σεις καί ἐμεῖς ταξιδεύουμε σέ
ἄλλες χῶρες καί ἄλλοι ἔρχονται
σέ μᾶς, μέ τά μέσα ἐπικοινωνίας
πού ὑπάρχουν μαθαίνουμε ἐπίσης
πολλά πράγματα. 

Τί θέλω νά πῶ μέ αὐτά τά δύο
θέματα τά ὁποῖα φάνηκαν λίγο
ἀσύνδετα μεταξύ τους, ἀλλά κατ’
ἐμέ ἀνήκουν στήν ἴδια κατηγορία;
Θέλω νά ὑπογραμμίσω τήν πρό-
σκληση νά δοῦμε τήν ἰδιότητα
τοῦ χριστιανοῦ στόν 21ο αἰώνα
ὡς τιμή πρός τή δημιουργία τοῦ
Θεοῦ, εἴτε πρόκειται γιά τό φυσικό
περιβάλλον, εἴτε γιά τό ἀνθρώ-
πινο. 

Νά προσθέσω ἐδῶ ἕνα θεολο-
γικό σχόλιο, ὅτι ἡ δίψα μας γιά
τή σωτηρία καί τή μεταμόρφωση
τοῦ κόσμου δέν μπορεῖ νά ἀγνοεῖ
τό γεγονός τῆς δημιουργίας. Ὁ
Χριστός ἦρθε ὡς Σωτήρας μέ δε-
δομένο τό γεγονός τῆς δημιουρ-
γίας. Πρῶτα ὁ ἄνθρωπος πρέπει
νά ἔχει κατάφαση, ἀποδοχή τῆς
δημιουργίας, καί μετά ἀπό ἐκεῖ
θά προχωρήσει στό ἔργο τῆς σω-
τηρίας, νά τό διακονήσει. Δέν
μποροῦμε γιά παράδειγμα, νά
ποῦμε στόν ἀλλοδαπό, στόν ἀλλο-
εθνῆ ἤ τόν ἀλλόθρησκο, «εἶσαι
χαμένος ἄν δέν γίνεις χριστιανός».
Πρῶτα θά ἀναγνωρίσουμε τήν
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πού ἔχει, ὅτι
εἶναι πλάσμα τοῦ Θεοῦ, καί αὐτό
στή συνέχεια θά ἀνοίξει τό δρόμο
γιά τό ἔργο τῆς σωτηρίας. Ἡ σω-
τηρία περνάει πρῶτα ἀπό τήν
ἀναγνώριση τῆς δημιουργίας, γατί
αὐτή ἦταν καί ἡ χρονολογική σει-
ρά. Τό ἴδιο ἀντίστοιχα ἰσχύει καί
γιά τή φύση. Δέν μπορεῖ νά λέει
ἕνας πιστός «ἐγώ κοιτάζω τή σω-
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τηρία μου» καί τήν ἴδια ὥρα νά
ρυπαίνει τό περιβάλλον. Ἡ σω-
τηρία μας περνάει μέσα ἀπό τή
δημιουργία, τή δική μας καί τῶν
ἄλλων. 

Μόνο ἄν ἀναγνωρίσουμε τήν
σφραγίδα τοῦ Θεοῦ στή δημιουρ-
γία, εἴτε τῶν ἀνθρώπων εἴτε τῆς
φύσης, μποροῦμε νά ὑπηρετή-
σουμε τό ἔργο τῆς σωτηρίας. Στό
παρελθόν ὁ χριστιανικός κόσμος
ἀντέστρεψε τή σειρά καί θεώρησε
ὅτι κάποιοι θά σωθοῦν ἄν τούς
περάσει ἀπό βασανιστήρια ἤ τούς
σκοτώσει. Ἔγιναν τέτοια πράγ-
ματα σέ ἰθαγενεῖς πληθυσμούς.
Ἤ θεώρησε ὅτι μπορεῖ νά λεη-
λατεῖ τή φύση καί ἡ σωτηρία νά
προχωρᾶ ἀπό μόνη της χωρίς σε-
βασμό στή δημιουργία. Ἡ προ-
στασία τῆς φύσης, γιά νά εἶναι
στάση συνεπής θεολογικά, πρέπει
νά συνοδεύεται καί ἀπό καταπο-
λέμηση τοῦ ρατσισμοῦ καί τοῦ
ἐθνικισμοῦ.

Δεύτερον, ζοῦμε στή λεγόμενη
κοινωνία τοῦ θεάματος. Θά ἔλεγα
ὅτι αὐτό κατ’ ἐξοχήν ἀγγίζει τούς
νέους. Ὅσο πιό μικρός εἶναι κά-
ποιος τόσο πιό εὔκολα χειρίζεται
τίς συσκευές τοῦ θεάματος. Ζοῦμε
σέ μία ἐποχή ἡ ὁποία μᾶς βομ-
βαρδίζει μέ ὀπτικές παραστάσεις
καί πληροφορίες. Πρέπει νά κα-
ταλάβουμε ποιά εἶναι ἡ πρόσκλη-
ση πού αὐτή μᾶς ἀπευθύνει ὡς
χριστιανούς. 

Γιά νά καταλάβουμε τί και-
νούργιο ἔφερε ἡ κοινωνία τοῦ θε-
άματος (ἡ ὁποία συμβαδίζει μέ
αὐτό πού λέμε «μετανεωτερικό-
τητα») στόν κόσμο πρέπει νά τή
συγκρίνουμε μέ τήν νεωτερικότη-
τα. Ἡ νεωτερικότητα, ἡ ἰδεολογική
κατάσταση πού ἐπικράτησε στή
Δύση ἀπό τόν 17ο αἰώνα καί μετά,
ἔγκειται στήν ἀνάπτυξη τοῦ
ἀνθρώπινου λογικοῦ, τῆς ἐπιστή-
μης, τῆς διάνοιας, τῆς φιλοσοφίας
καί τῆς ἰδεολογίας. Στή νεωτερι-
κότητα τό κυρίαρχο σημεῖο τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι ἡ διάνοια, γι’
αὐτό καί ἡ ἀνθρώπινη διάνοια
ἀπογειώθηκε ἐκρηκτικά μέ τά ἐπι-

στημονικά προϊόντα της. Στήν με-
τανεωτερικότητα ὅμως τό κυρίαρ-
χο σημεῖο τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι
ἡ διάνοια ἀλλά τό θυμικό καί οἱ
αἰσθήσεις μέ ἐπίκεντρο τήν ὅραση.
Ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ
Ἁγιορείτης, ἡ ὅραση εἶναι τό
ὄργανο μέ τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος
μαθαίνει περισσό-
τερα ἀπ’ ὅλες τίς
αἰσθήσεις. Γι᾽
αὐτό τήν ἀγαπάει
πιό πολύ ὁ νοῦς
τοῦ ἀνθρώπου. 

Στήν νεωτερι-
κότητα, ὁ σκοπός
τοῦ ἀνθρώπου
ἦταν νά πεισθεῖ ὁ
ἄνθρωπος μέ τόν
διάλογο τῶν ἐπι-
χειρημάτων. Στή
μετανεωτερικότη-
τα δέν ὑπάρχει κα-
μία πρόθεση νά
πεισθεῖ κανείς. Ἡ
πρόθεση εἶναι νά
ἀποπλανηθεῖ, νά
σαγηνευτεῖ. Γι’
αὐτό καί τό κύριο
μέσο μέ τό ὁποῖο
λειτουργοῦσε ἡ νεωτερικότητα
ἦταν ὁ λόγος, ἐνῶ τό κύριο μέσο
μέ τό ὁποῖο λειτουργεῖ ἡ μετανε-
ωτερικότητα εἶναι ἡ διαφήμιση.
Ἡ διαφήμιση δέν ἐνδιαφέρεται
νά πείθει, ἀλλά νά σαγηνεύει,
ὥστε τελικά νά καταλήξουμε σέ
κάποιο προϊόν εἴτε ἐπειδή μᾶς
κέρδισαν οἱ ὑποσχέσεις ὅτι θά
ἀπολαύσουμε- μετρῆστε καμιά
φορὰ πόσο συχνά ἀκούγεται ἡ
λέξη «ἀπόλαυση»-, εἴτε ἐπειδή
κολακεύει τόν ναρκισσισμό μας.
Ἡ διαφήμιση χαϊδεύει στόν ἄνθρω-
πο εἴτε τίς αἰσθήσεις του, εἴτε
τόν ναρκισσισμό του. «Τό ἀξίζετε
αὐτό τό προϊόν»! Δέν ὑπάρχει
διαφήμιση πού δέν ἀπευθύνεται
σέ ἕνα ἀπό τά δύο. Ἀκόμα καί ἄν
τά λόγια της διαφήμισης δέν πε-
ριέχουν τή λέξη «ἀπόλαυση», τό
σκηνικό της εἶναι ἔτσι ὀργανωμένο
καί τόσο σκηνοθετημένο ὥστε νά
σαγηνεύει. 

Γι᾽ αὐτό καί ἡ διαφήμιση δέν
λειτουργεῖ μέ ἐπιχειρήματα ἀλλά
μέ τή φαντασίωση. Βλέπεις ἕνα
ἐκπληκτικό αὐτοκίνητο νά κινεῖται
σ’ ἕνα ἐρημικό δρόμο, νά στρίβει
ἀπότομα, νά φρενάρει ὅπως θέλει
κλπ, δηλαδή μέ διάφορα ψηφιακά
τεχνάσματα, γιά νά σέ προσελ-

κύσουν νά ἀγοράσεις τό αὐτοκί-
νητο. Αὐτό δέν ἔχει νά κάνει μέ
τή λογική, δηλαδή τό πῶς θά συμ-
περιφερθεῖ τό αὐτοκίνητο στό
δρόμο, ἀλλά μέ τή φαντασίωσή
σου ὅτι θά ἤθελες νά βρίσκεσαι
μέσα σέ ἕνα τέτοιο κατασκεύασμα
τό ὁποῖο θά πραγματοποιήσει τά
ὄνειρά σου, ἤ θά σοῦ δώσει ἀξία. 

Συνεπῶς, ἀντιμετωπίζοντας
τήν πρόκληση τῆς κοινωνίας τοῦ
θεάματος, (καί ἄς ἀφήσουμε προ-
σωρινά τό ἄν εἶναι κάποιος χρι-
στιανός ἤ ὄχι, ἀλλά ἄς πάρουμε
ἁπλά ἕνα ἄνθρωπο πού θέλει νά
εἶναι ἀξιοπρεπής καί φυσιολογι-
κός), χρειάζεται νά μάθει κάποιος
νά ἀντιστέκεται μπροστά στή σα-
γήνη. Ἄν δέν τό κάνει, θά φθάσει
σέ σημεῖο νά ἀναπτύξει κάποιου
εἴδους ἐξάρτηση. Δέν εἶναι τυχαῖο
πού ἡ ἐποχή μας εἶναι ἡ ἐποχή
τῶν ἐξαρτήσεων, ὄχι μόνο ἀπό
παράνομες οὐσίες, πού ὑπῆρχαν
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πάντα, ἀλλά καί ἀπό νόμιμες
ἐξαρτήσεις, ὅπως τό κάπνισμα,
τό ἀλκοόλ, τό φαγητό, τήν τηλε-
θέαση, τά ἠλεκτρονικά παιγνίδια,
τόν ὑπολογιστή, τό διαδίκτυο.
Περνοῦμε ὧρες μπροστά ἀπό τήν
τηλεόραση κάθε μέρα μόνο καί
μόνο γιά νά χαλαρώνουμε, νά
ἠρεμοῦμε, νά μᾶς φεύγει τό ἄγχος.
Ἐάν δέν ἀντισταθεῖ κάποιος, ἡ
κοινωνία τοῦ θεάματος γίνεται
ἐξαρτησιογόνος.  Ἔτσι λοιπόν,
καί νά μήν εἶναι κάποιος χριστια-
νός, ἁπλῶς νά θέλει νά εἶναι συγ-
κροτημένος καί ὥριμος, χρειάζεται
νά ἀντισταθεῖ ἀπέναντι στή σα-
γήνη γιά νά μήν πάθει ἐξάρτηση. 

Τί περισσότερο ἔχει ὁ χριστια-
νός νά κάνει ἀπέναντι στήν κοι-
νωνία τοῦ θεάματος; Δέν ἐννοοῦμε
κατ’ ἀνάγκη νά σταματήσει νά
βλέπει τηλεόραση, σοβαρές ται-
νίες ἤ ἀξιόλογες ἐκπομπές. Μπο-
ρεῖ ὅμως νά κάνει ἕνα πρόγραμμα,
νά ἐπιβληθεῖ στόν ἑαυτό του καί
νά πεῖ: «τώρα τελείωσε, τό κλεί-
νω». 

Ὁ Χριστιανός χρειάζεται ἐπί-
σης κάτι παραπάνω ἐδῶ νά προ-
σέξει. Ἡ κοινωνία τοῦ θεάματος,
στήν προσπάθειά της νά μᾶς σα-
γηνεύει, χρησιμοποιεῖ τόν πιό γνώ-
ριμο τρόπο σαγήνης πού ξέρει ἡ
ἀνθρωπότητα ἀπό τήν ἀρχή της:
τόν ἐρωτισμό. Δηλαδή προκειμέ-
νου νά πετύχει τό σκοπό της,
χρησιμοποιεῖ τό ἀνθρώπινο σῶμα
καί τά ἀνθρώπινα συναισθήματα.
Εἴτε ἐμπορικοποιεῖ τό ἀνθρώπινο
σῶμα μέ τή γυμνότητά του, καί
στηρίζει διαφημίσεις πάνω σ’
αὐτή, εἴτε ἐμπορικοποιεῖ τόν ἔρω-
τα δημιουργώντας ρομαντικές
ἱστορίες. Ἐδῶ ὁ χριστιανός ἔχει
πολύ μεγάλο ἀγώνα.

Στό παρελθόν εἴχαμε ἀκούσει
πάρα πολλές συμβουλές, νά ἀπο-
φεύγουμε τά τολμηρά θεάματα,
ἐπειδή ἐξάπτουν τά πάθη, ἀλλά
αἰσθάνομαι ὅτι δέν εἴχαμε ἀκούσει
πειστικές ἐξηγήσεις γιατί εἶναι
ἁμαρτία, γιατί δέν ταιριάζει μέ
ἕνα χριστιανό νά τό κάνει αὐτό.
Τώρα τό καταλάβαμε καλύτερα

στήν ἐποχή πού ζοῦμε, ὅταν ἡ
κατάχρηση αὐτοῦ τοῦ ἐρωτισμοῦ,
ἡ ὑπερβολή τοῦ ἐρωτισμοῦ ἀπό
τήν κοινωνία τοῦ θεάματος, ἔφερε
τά πράγματα σέ τέτοιο σημεῖο
πού νά ἐπιφέρει δομικές ἀλλοι-
ώσεις στόν ψυχισμό.  Ἡ ἐξάρτηση
πού μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά πάθει
ἀπό τήν ἐμπορικοποίηση τοῦ σώ-
ματος εἶναι δυνατόν νά τόν κάνει
ἀνίκανο ν’ ἀγαπήσει. Διότι ἡ
ἔμφαση πού δίνεται στήν ἀπό-
λαυση τῶν αἰσθήσεων, καταλήγει
στό ναρκισσισμό, ἐνῶ ἡ ἀγάπη
ἀπαιτεῖ ἄλλες ἱκανότητες. Μερι-
κές φορές μάλιστα γιά νά μπορέ-
σουμε νά ἀγαπήσουμε πρέπει νά
μειώσουμε τήν ἀπόλαυση. Μέ τή
νηστεία καί κάθε εἴδους ἄσκηση
μειώνουμε τίς ἀπολαύσεις γιά νά
μπορέσουμε νά ἀγαπήσουμε πε-
ρισσότερο τό Θεό καί τούς ἀνθρώ-
πους. 

Σήμερα, ἄν προσέξετε τήν ὁρο-
λογία πού χρησιμοποιεῖται, γιά
τούς περισσότερους ταυτίζεται ἡ
ἀπόλαυση μέ τή χαρά. Θέλουν
νά μιλήσουν γιά ἀπόλαυση καί
λένε «χαρά». Αὐτό εἶναι σοβα-
ρότατο λάθος. Διότι τήν ἀπόλαυση
τήν δίνει ἡ ἱκανοποίηση τῶν ὁρμῶν
τῶν αἰσθήσεων ἤ τῶν ἐγωιστικῶν
ὁρμῶν στόν ἄνθρωπο, ἐνῶ τή
χαρά τή δίνει ἡ ἀγάπη. Ἄν τό φι-
λοσοφήσετε λίγο θά δεῖτε ὅτι
χαρά νιώσατε σέ καταστάσεις
πού ὀφείλονται σέ διαπροσωπικές
σχέσεις, π.χ. σέ μία ὄμορφη στιγμή
μέ τούς γονεῖς σας, ἤ μέ τ’ ἀδέλ-
φια σας, μέ φίλες καί μέ φίλους,
ἤ μέσα στό γάμο σας μέ τόν/τήν
σύζυγο, ἤ μέ τά παιδιά. Ἡ ἀγάπη
μέσα στή διαπροσωπική σχέση
εἶναι πού δημιουργεῖ χαρά. 

Ἐνῶ ἀπολαύσεις ἔχουμε πολύ
περισσότερες, ἀλλά σχετίζονται
μέ τά ἐπιφανειακά, δηλαδή μέ
τίς αἰσθήσεις καί μέ τόν ἐγωισμό.
Ὑπάρχει βέβαια καί κάτι ἐνδιά-
μεσο σέ αὐτά τά δύο. Ἄν ἡ χαρά
εἶναι ἡ ὑψηλότερη μορφή τῶν
εὐχάριστων αἰσθημάτων καί ἡ
ἀπόλαυση ἡ κατώτερη, ὑπάρχει
καί ἡ ἐνδιάμεση πού εἶναι ἡ ἱκα-

νοποίηση. Ἱκανοποίηση παίρνουμε
ὅταν ἐπιτυγχάνουμε στόχους. Κα-
τάφερα π.χ. καί πῆρα ἕνα καλό
βαθμό στίς ἐξετάσεις: δέν εἶναι
χαρά αὐτό πού νιώθω, εἶναι ἱκα-
νοποίηση, κι ἄς λέω «εἶμαι χα-
ρούμενος». 

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν γνωρίζει
αὐτή τή διάκριση μεταξύ χαρᾶς
καί ἀπόλαυσης, πέφτει στήν πα-
γίδα τῶν ἀπολαύσεων (φαγητοῦ,
καταναλωτισμοῦ, ἀνέσεων, ἐρω-
τισμοῦ, δηλαδή σεξουαλικοποι-
ημένης ἀπόλαυσης χωρίς συναι-
σθήματα), ὅποτε κινεῖται μόνο
στό ἐπίπεδο τῆς ἀπόλαυσης, τή
χαρά δέν τήν φτάνει. Ἐάν δέ
αὐτό τοῦ γίνει καί συνήθεια μέ
τόν καιρό, δηλαδή ἐάν ὑποταχτεῖ
στήν κοινωνία τοῦ θεάματος, καί
μέσα του ἐγκατασταθεῖ ἡ συνήθεια
τῆς ἀπόλαυσης, εἶναι δυνατόν νά
χάσει τήν ἱκανότητά του νά φτάσει
τή χαρά, νά ἀνέβει πιό πάνω.
Κινδυνεύει νά γίνει ἄνθρωπος
πού δέν θά εἶναι ἱκανός νά χαί-
ρεται καί νά ἀγαπᾶ. Ἅμα χάσει
τήν ἱκανότητα γιά ἀγάπη ἔχει χα-
θεῖ τό βασικό στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώ-
που, χάθηκε ἡ χριστιανική ἰδιότητα
ἐντελῶς. Διότι αὐτή βασίζεται
στήν ἀγάπη: «Ἀγαπήσεις Κύριον
τόν Θεόν σου, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας
σου καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου
καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καί
τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». 

Μόλις ὑποβαθμιστῆ ἡ ἱκανό-
τητα γιά ἀγάπη, ὄχι μόνο  χάνεται
ὁ χριστιανός, ἀλλά ξεπέφτει καί
ὁ ἄνθρωπος. Ἄρα ζοῦμε σέ μία
κοινωνία ἡ ὁποία μέσα ἀπό τό
θέαμα κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιά νά
χάσουμε τήν ἱκανότητα νά
ἀγαπᾶμε. Ἑπομένως πρέπει νά
τό λάβουμε σοβαρά αὐτό ὑπ’ ὄψη
στήν στάση μας ἀπέναντι στήν
κοινωνία τοῦ θεάματος, στήν
ἀσκητική τήν ὁποία θά ἐφαρμό-
σουμε ἀπέναντι στήν κοινωνία
τοῦ θεάματος καί ἀπέναντι στήν
κοινωνία τῆς κατανάλωσης, ἡ
ὁποία πορεύεται μαζί μέ τήν κοι-
νωνία τοῦ θεάματος. Θέαμα καί
κατανάλωση πᾶνε μαζί.
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Ε
ἶναι κοινή διαπίστωση ὅτι
τό νεανικό ἔργο τῆς
Ἐκκλησίας μας διέρχεται

μεγάλη κρίση, τόσο ποσοτική,
ὅσο καί ποιοτική. Δέν εἶναι ὅτι
τοῦ λείπουν οἱ ἐθελοντές, κλη-
ρικοί καί λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι θά τό
διαχειριστοῦν καί θά προσφέρουν
γνώσεις καί βιώματα στά παιδιά
καί τούς νέους. Ἡ κατηχητική
διακονία «πληρώνει» τήν εὐρύ-
τερη κρίση πού ὑπάρχει στήν
κοινωνία μας σέ σχέση μέ τήν
παιδεία καί τήν ἀγωγή.

Ἄν θέλουμε νά ἐξετάσουμε
τήν κρίση στήν ὁποία εἴμαστε
βυθισμένοι ὡς κοινωνία, ὀφεί-
λουμε νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ
κρίση δέν ξέσπασε μαγικά καί
εἶναι αὐτονόητο πώς δέν εἶναι
μόνο οἰκονομική. Ἡ οἰκονομία
εἶναι ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου
σέ μία κρίση ἡ ὁποία εἶναι πρω-
τίστως κρίση προσανατολισμοῦ
καί προτεραιοτήτων στόν κόσμο
τῶν ἐνηλίκων, πού μεταφέρεται
καί στόν κόσμο τῶν παιδιῶν καί
τῶν ἐφήβων. Δύο εἶναι οἱ παρά-
γοντες πού δεσπόζουν στό ἀδιέ-
ξοδο στό ὁποῖο ἔχουμε ὁδηγηθεῖ:
ἡ φιλαυτία καί ἡ πραγματική
ἀπουσία τοῦ Χριστοῦ ἀπό τή
ζωή μας.

Ἡ φιλαυτία μᾶς ὁδηγεῖ στό
νά θεωροῦμε πώς ἡ ἐποχή μας
μᾶς προσφέρει ὅλα τά μέσα γιά
νά μάθουμε αὐτά πού μᾶς ἀρέ-
σουν, αὐτά πού μᾶς εἶναι χρήσιμα,
αὐτά πού θά μᾶς κάνουν νά
συμβαδίζουμε μέ τά δεδομένα τοῦ
κόσμου στόν ὁποῖο ζοῦμε, χωρίς
κριτική, χωρίς ποικιλομορφία ἐπι-
λογῶν, χωρίς τήν ἐλευθερία τοῦ
προσωπικοῦ στοιχείου. Ἡ φι-
λαυτία εἶναι αὐτή πού μᾶς κάνει
νά περιφρονοῦμε τήν ἔννοια τῆς

ἀγωγῆς καί νά τήν ἀντικαθιστοῦμε
τήν δυνατότητα τῆς κατανάλωσης,
ὄχι μόνο ἀγαθῶν, ἡδονῶν καί
εἰκόνων, ἀλλά καί γνώσεων. Ὁ
προσανατολισμός στή γνώση εἶναι
ἐκκοσμικευμένος. Αὐτό σημαίνει
ὅτι ἀπουσιάζει τό πνεῦμα, τό
πνευματικό, ἡ πορεία πρός τά
ἄνω. Τά πάντα μετριοῦνται στή
λογική τοῦ ἐδῶ καί τώρα. Ἀκόμη

καί ἡ πολιτική καί ἡ παιδεία.
Μέτρο τό ὄφελος καί ἡ χρησιμο-
θηρία. Μέτρο ἡ εὐχαρίστηση. Μέ-
τρο ἡ χαλάρωση καί ὄχι ὁ κόπος.
Μέτρο τελικό τά ἀγαθά.

Ἡ πραγματική ἀπουσία τοῦ
Χριστοῦ ἔχει νά κάνει μέ τήν
ἄρνηση τῶν ἀνθρώπων νά ἐπι-
διώξουν σχέση μαζί Του καί ἡ
ὑποκατάσταση τῆς σχέσης αὐτή
μέ μία ἄχρωμη θρησκευτικότητα:
αὐτή τῆς συνήθειας καί τῆς πα-
ράδοσης ἤ αὐτή τοῦ συμφέροντος,
ὅταν περνοῦμε δυσκολίες καί δο-
κιμασίες. Δέν γέμισε ὁ κόσμος
ἄθεους σήμερα, ὅσο κι ἄν αὐτοί
κάνουν μεγάλο θόρυβο, κυρίως
στά ΜΜΕ, καί ἰδιαίτερα στίς
ἐφημερίδες τῶν μεγαλοεκδοτῶν,
ὅπως ἐπίσης καί στό χῶρο τῶν
βιβλίων. Ὁ κόσμος γέμισε ἀπό
ἀδιάφορους σέ σχέση μέ τήν πί-
στη. Δέν διωκόμαστε σήμερα γιατί
πιστεύουμε. Ἁπλῶς οἱ πολλοί
προσπερνοῦν τό Χριστό, γιατί
δέν ὑπάρχει χῶρος στή ζωή τους
γι’ Αὐτόν, οὔτε χρόνος νά ἀσχο-
ληθοῦν.

Αὐτό συνεπάγεται καί τήν
ἀπουσία τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τή
ζωή τῶν περισσοτέρων ἀνθρώ-
πων. Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως τουλά-
χιστον οἱ πολλοί τή γνωρίζουν,

εἶναι παράγοντας ἀγωγῆς, ὄχι
μόνο γιά τούς μικρότερους, ἀλλά
καί γιά τούς μεγαλύτερους. Δύο
εἶναι οἱ πόλοι αὐτῆς τῆς ἀγωγῆς:
ἡ διδασκαλία περί ἀγάπης (ἡ
ὁποία ὅμως ἑρμηνεύεται ἀπό τήν
πλειονοψηφία σέ σχέση μέ τό
ὑλικό στοιχεῖο: ἀγαπᾶς τόν
ἄνθρωπο, δῶσε του φαγητό, δῶσε
του στέγη, δῶσε του χρηματική
βοήθεια, δῶσε του ἀπό τήν τε-
ράστια περιουσία σου) καί ἡ τή-
ρηση τοῦ δεκάλογου καί μάλιστα
τῶν τελευταίων πρακτικῶν
ἠθικῶν ἐντολῶν (δέν κλέβω, δέν
σκοτώνω, δέν πειράζω κανέναν,
δέν μοιχεύω, δέν ψευδομαρτυρῶ).
Ὁ Χριστός ἀπουσιάζει ἔτσι ἀπό
τή ζωή τῶν πολλῶν, χωρίς αὐτό
νά σημαίνει ὅτι ἀπορρίπτεται.

Τό κλίμα αὐτό δέν ἐπιτρέπει
νά δημιουργηθοῦν προϋποθέσεις
μεγάλου ἀνοίγματος τῆς Ἐκκλη-
σίας πρός τίς ἡλικίες τοῦ σχο-
λείου. Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν πρέ-
πει νά ἔχουμε κατά νοῦν ἀριθ-
μητικές ἐπιτυχίες στήν κατήχηση.
Νά ἔχουμε δηλαδή ποσότητα
παιδιῶν στίς κατηχητικές συνά-
ξεις. Ὅπου συμβαίνει αὐτό εἶναι
μᾶλλον ἡ ἐξαίρεση καί ὄχι ὁ κα-
νόνας. Ἰδίως οἱ ἡλικίες τοῦ Γυ-
μνασίου καί τοῦ Λυκείου εἶναι
ἰδιαίτερα δύσκολες. Τό Δημοτικό
κρατάει ἀκόμη καί πιστεύουμε
ὅτι θά κρατήσει γιατί ἐκεῖ τά
παιδιά γίνονται πιό εὔκολα πα-
ρέες καί δέν χρειάζεται ἰδιαίτερη
πίεση οὔτε ἀπό τήν πλευρά τῶν
γονέων οὔτε ἀπό τήν πλευρά
τῆς Ἐκκλησίας γιά νά ἔρθουν.
Στό Γυμνάσιο εἶναι θέμα παρέας.
Ἄν ἡ παρέα τοῦ ἐφήβου ἔρθει
στήν κατηχητική συνάντηση, τότε
κι ἐκεῖνος θά ἔρθει. Παροχές
ὅπως οἱ ἠλεκτρονικοί ὑπολογι-
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στές ἤ τά παιχνίδια ἤ συμπλη-
ρωματικές –παράλληλες δραστη-
ριότητες, ὅπως εἶναι ἡ χορωδία,
ἡ ὁμάδα χοροῦ ἤ ἡ ἀθλητική
ὁμάδα βοηθοῦνε ἀρκετά, ἀλλά
δέν ἐξασφαλίζουν πάντοτε τή
σταθερή παρουσία τοῦ παιδιοῦ
καί τοῦ ἐφήβου στίς συνάξεις.
Στό Λύκειο ἡ κατάσταση εἶναι
ἀκόμη πιό δύσκολη. Οἱ ὁμάδες
Λυκείου ἔχουμε τήν αἴσθηση ὅτι
ἤ ὑπολειτουργοῦν ἤ δέν ὑπάρχουν
καθόλου. Μόνο ἴσως στίς κατα-
σκηνώσεις ἔχουμε τήν δυνατότητα
πλέον νά κάνουμε αὐτό πού ὀνο-
μάζουμε κατήχηση.

Ὁ προβληματισμός μας ὅμως
δέν ἔγκειται στό γεγονός ὅτι τά
παιδιά ἔρχονται μετά δυσκολίας
στίς κατηχητικές συνάξεις. Ἐπε-
κτείνεται καί στό ὅτι δέν ἔρχονται
στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ
κυριακάτικη θεία λειτουργία δέ
γίνεται εὔκολα σημεῖο συνάντησης
γιά τούς ἐφήβους. Δέν εἶναι μόνο
τό ἐκκοσμικευμένο πνεῦμα. Εἶναι
καί τό γεγονός ὅτι στήν ἐκκλησία
δέν βρίσκουν εὔκολα παρέα.
Ἐξάλλου, ἔχουν ἀρκετές δικαιο-
λογίες γιά νά μήν ἔρθουν. Ἡ
γλώσσα τῆς λατρείας, ἡ κόπωση
ἀπό τά φροντιστήρια καί τό σχο-
λεῖο, τά μαθήματα πού πολλές
φορές ἀναγκάζονται νά κάνουν
καί Κυριακή πρωί ἤ τά διαγωνί-
σματα πού γράφουν, ἀλλά καί
ἕνα γενικότερο κλίμα ἐλευθεριό-
τητας, ξεκούρασης, διασκέδασης
τό Σαββατόβραδο, κάνουν τήν
κυριακάτικη λειτουργία μία δύ-
σκολη ὑπόθεση, ἀκόμη καί σέ
ἐφήβους ἀπό οἰκογένειες πού
ἔχουν σχέση μέ τήν Ἐκκλησία.

Ἀντιμετωπίζουμε ὅμως καί μία
ἄλλη   σημαντική δυσκολία.

Εἶναι καί τό ὅτι καί ὅσοι δια-
κονοῦμε στόν κατηχητικό χῶρο
δυσκολευόμαστε πολύ νά κου-
βεντιάσουμε μαζί τους, εἴτε διότι
δέν ἔχουμε σύγχρονο ὑλικό, πού
νά βγαίνει μέσα ἀπό τή ζωή τους
καί νά τούς ἀγγίζει, εἴτε διότι
εἴμαστε ἀκατάρτιστοι, εἴτε διότι
φοβόμαστε μή τυχόν καί μᾶς κα-
τηγορήσουν γιά ἐκκοσμικευμέ-
νους, ὁπότε προτιμοῦμε τήν πε-

πατημένη, μέ ἀποτέλεσμα, τίς
περισσότερες φορές, ἰδίως στίς
μεγαλύτερες ἡλικίες, νά κυριαρχεῖ
ἡ πλήξη καί σταδιακά νά ἐπέρ-
χεται ἡ διάλυση. Ἄν, μάλιστα,
λάβουμε ὑπόψιν, καί τά προβλή-
ματα πού τό μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν ἀντιμετωπίζει στά σχο-

λεῖα (βιβλίο, δάσκαλος ἤ καθη-
γητής, σχολικό πρόγραμμα, ἀμφι-
σβήτηση ἀπό τήν κοινωνία), ἡ
κρίση ἐπιτείνεται. Τά παιδιά μας
εἶναι ἀκατάρτιστα καί ἀπροβλη-
μάτιστα. Ἄν συνδυάσουμε αὐτό
τό κλίμα μέ τήν στάση τῆς κοι-
νωνίας ἔναντι τῆς ἀγωγῆς, ὅπως
περιγράψαμε προηγουμένως, τότε
καταλήγουμε στό συμπέρασμα
ὅτι πρέπει νά συμβιβαστοῦμε μέ
τήν λογική τοῦ ἐλάσσονος σέ
ὅ,τι ἀφορᾶ στήν συμμετοχή τῶν
παιδιῶν καί τῶν νέων στήν κα-
τήχηση καί νά μήν κομπορρημο-
νοῦμε γιά τό μεῖζον, ἀκόμη καί
ἄν σέ κάποιες περιοχές, γιά λό-
γους πού ἔχουν νά κάνουν πε-
ρισσότερο μέ τήν ἰδιαιτερότητα
τούς (πληθυσμιακή σύνθεση,
ὕπαρξη ἤ ὄχι ἐναλλακτικῶν
μορφῶν ψυχαγωγίας, προσωπι-
κότητα κληρικοῦ καί κατηχητῶν,
ὀργάνωση ἐνορίας κ.ο.κ.) καί λι-
γότερο μέ τή γενική κατάσταση,
ὁρισμένες σταθερές διατηροῦνται.

Ὅσο κι ἄν σᾶς φανεῖ παρά-
δοξο, μετά ἀπό ὅσα περιγράψαμε
σχετικά μέ τό γενικό κλίμα, δέν

εἴμαστε ἀπαισιόδοξοι γιά τήν πο-
ρεία τῆς κατήχησης. Δύο εἶναι οἱ
κύριοι λόγοι πού μᾶς ἀφήνουν
περιθώρια αἰσιοδοξίας. Ὁ πρῶτος
εἶναι τό γεγονός ὅτι ἡ ἀληθινή
χριστιανική πορεία ἦταν ἀνέκαθεν
κόντρα στό ρεῦμα. Ἀκόμη καί
στίς ἐποχές κατά τίς ὁποῖες ἡ
χριστιανική πίστη ἦταν ἐπικρα-
τοῦσα στή λογική τῆς κοινωνίας
καί τῶν πολλῶν, τά ἀληθινά
πνευματικά βιώματα, ἡ γνώση
καί ὁ ἐνστερνισμός τοῦ πνευμα-
τικοῦ ἀγώνα, δέν ἦταν γιά τούς
πολλούς. Πάντοτε ἕνα «λείμμα»
ζοῦσε τήν πίστη. Ἁπλῶς δέν μᾶς
προβλημάτιζε ἡ συνήθεια. Ἑπο-
μένως, δέν φοβόμαστε τό μικρό
ποίμνιο, ἀλλά ἀγωνιζόμαστε νά
τοῦ δώσουμε ὑπόσταση πνευμα-
τική. Ἄλλωστε κι ἐμεῖς σ’ αὐτό
τό μικρό ποίμνιο ἀνήκουμε.

Ὁ δεύτερος λόγος ἔχει νά κά-
νει μέ τήν ἴδια τήν κρίση τῆς
ἐποχῆς μας. Ἡ κρίση γεννᾶ ἀνα-
σφάλεια. Καί ἡ ἀνασφάλεια γιά
νά νικηθεῖ, χρειάζεται στηρίγματα.
Ὁ λόγος τῆς πίστης εἶναι ἕνα
στήριγμα αἰώνιο καί ὑπερχρονικό.
Γιατί στηρίζεται στό πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ. Μέσα σ’ αὐτή τήν
κρίση, καλούμαστε ὡς Ἐκκλησία,
οἱ Ἐπίσκοποι, οἱ ἱερεῖς, οἱ κατη-
χητές, νά δώσουμε τόν καλύτερο
ἑαυτό μας. Ὄχι ἁπλῶς νά πλη-
ροφοροῦμε «περί τῆς ἐν ἡμῖν
ἐλπίδος» (A΄ Πέτρ. 3,15), ἀλλά
νά καταδεικνύουμε τήν δύναμη
τῆς αἰώνιας ἀλήθειας ὅτι «οὐκ
ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλά
τήν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ.
13,14). Κι αὐτό δέν μπορεῖ νά
γίνει χωρίς τόν λόγο, τόν σπόρο.
Εἴμαστε σποριάδες. Καί σ’ αὐτή
τήν δύσκολη ἐποχή καλούμαστε
νά σπείρουμε ἀγάπη, ἀλήθεια,
ἐλπίδα, ὑπέρβαση τοῦ οἰκονομί-
στικου πνεύματος, νά πιαστοῦμε
ἀπό τήν ὄντως Ζωή καί νά κοι-
νωνήσουμε αὐτή τή Ζωή σέ ὅλους,
ἀλλά ἰδίως τούς νέους. Καί πάν-
τοτε θά ὑπάρχουν ἐργάτες. Μπο-
ρεῖ νά εἶναι λίγοι ἤ λιγότεροι
ἀπό ὅσους θά θέλαμε, ἀλλά εἶναι
τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ πού θά
πολλαπλασιάσει τά τάλαντα.
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Ἀκόμη καί στίς ἐποχές κατά
τίς ὁποῖες ἡ χριστιανική πίστη
ἦταν ἐπικρατοῦσα στή λογική
της κοινωνίας καί τῶν πολλῶν,
τά ἀληθινά πνευματικά βιώμα-
τα, ἡ γνώση καί ὁ ἐνστερνισμός
τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα, δέν ἦταν
γιά τούς πολλούς.



Ἡ προσευχή τοῦ Ἰησοῦ, τῆς
Θεοτόκου καί τῶν ἁγίων της
Καινῆς Διαθήκης

Σ
τά Εὐαγγέλια, κατ’ ἀνα-
λογία μέ τά ὑψωμένα χέρια
τοῦ Μωυσῆ πρός τόν Θεό

τήν ὥρα τῆς προσευχῆς πού τόν
προεικόνιζαν, ὁ Σταυρωμένος
Ἰησοῦς πλέον «βοᾶ» ὑπέρ τῶν
ἀνθρώπων. Ὁ Χριστός κατ’ ἀρχήν
καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν
συνέχεια, γίνονται οἱ δύο κορυ-
φαῖες μορφές, τῶν ὁποίων οἱ
προσευχές δεσπόζουν στό Και-
νοδιαθηκικό κείμενο. Ὁ Ἰησοῦς
προσεύχεται ὑπέρ τῶν μαθητῶν
του, τῶν σταυρωτῶν του καί δι-
δάσκει τήν προσευχή - τό Πάτερ
ἡμῶν- πού πλέον μέ τόν φανερά
ἐσχατολογικό της χαρακτήρα, πα-
ραλαμβάνει τόν πιστό ἀπό τόν
παρόντα χρόνο καί τόν μεταφέρει
στήν ἤδη ἐρχόμενη Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ. Ὁ Ἰησοῦς, προσευχόμενος
στά εὐαγγέλια, ὑπερασπίζεται
τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο, διδάσκει
τόν τρόπο τῆς μετανοίας του,
φανερώνει τήν ὁμοούσιο καί ἀδι-
αίρετο Τριάδα, γίνεται πρότυπο
ἀδιάλειπτης ἔνσαρκης προσευχῆς,
παραδίδει τό ἀναστημένο του
σῶμα ὡς ὁρατό σημεῖο καί ἀπό-
δειξη κορυφαίας καί βέβαιης
ἐσχατολογικῆς προσδοκίας καί
προσευχητικοῦ αἰτήματος στήν
λατρεύουσα κοινότητα τῶν χρι-
στιανῶν. Ὁ προσευχόμενος μετά
Χριστόν ἄνθρωπος, δέν προσδοκᾶ
μόνον τήν ὑπεράσπισή του ἀπό
τόν Θεό, ἐνώπιον τῶν κινδύνων
μίας πορείας σέ μία ζωή πού

ὁλοκληρώνεται στόν ἅδη ἀλλά
προσδοκᾶ, ἀνάστασιν νεκρῶν καί
τήν ἀτελεύτητη στό πλάι τοῦ
Θεοῦ ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος,
τῆς Βασιλείας Του.  Ἡ προσδοκία
τοῦ νῦν στίς προσευχές τῶν προ-
σώπων  τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,

γίνεται ἡ ἐσχατολογική καί σω-
τηριολογική βεβαιότητα, τοῦ ἀεί
στίς προσευχές τῶν ἁγίων τῆς
Καινῆς. Ἡ προσευχή τῆς Θεοτό-
κου τό φανερώνει αὐτό ἐμφατικά,
ὁ Θεός προστάτεψε, λύτρωσε,
ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ,
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους δια-
νοίᾳ καρδίας αὐτῶν·  καθεῖλε
δυνάστας ἀπό θρόνων καί ὕψωσε
ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν
ἀγαθῶν καί πλουτοῦντας ἐξαπέ-
στειλε κενούς, ἀντελάβετο Ἰσραήλ
παιδός αὐτοῦ (Λκ. 1, 51-54),
τώρα πιά ἀπομένει ἡ εὐχαριστία.
Μία εὐχαριστία, γιά τήν μόνιμη
«ἔξοδο» τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ
κόσμου ἀπό τήν φθορά καί τόν
θάνατο στήν καινή ζωή τῆς Βα-
σιλείας μέ θεμέλιο τήν ἐνανθρώ-
πιση τοῦ  Λόγου τοῦ Θεοῦ, τό
μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καί τήν
ἔνδοξη Ἀνάστασή Του. Μεγαλύνει
ἡ ψυχή μου τόν Κύριον καί ἠγαλ-
λίασε τό πνεῦμά μου ἐπί τῷ Θεῷ
τῷ σωτῆρί μου, ὅτι ἐπέβλεψεν
ἐπί τήν ταπείνωσιν τῆς δούλης
αὐτοῦ. Ἰδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν
μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.
Ἀνάλογο εὐχαριστιακό περιεχό-
μενο, ἔχουν καί οἱ προσευχές τοῦ

Ζαχαρία γιά τήν γέννηση τοῦ
γιοῦ του Ἰωάννη Προδρόμου καί
τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ θεοδόχου.
Προπορεύςῃ γάρ πρό προσώπου
Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδούς αὐτοῦ,
τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ
λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν
αὐτῶν (Λκ. 1, 76-77) λέγει ὁ Ζα-
χαρίας καί ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί
μου τό σωτήριόν σου ὁ Συμεών
(Λκ. 2, 30). Ἡ σωτηρία στό πρό-
σωπο τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἤδη ἐδῶ
καί ἡ χριστιανική κοινότητα πλέον
ζητεῖ προσευχόμενη στό δικό Του
ὄνομα. Σέ αὐτό τό ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ, ἡ ἐκκλησία καί οἱ ἅγιοι
προσευχόμενοι στούς χρόνους τῆς
Καινῆς Διαθήκης καί κατόπιν,
ἐνθαρρύνονται στίς δυσκολίες καί
στό μαρτύριο, προστατεύονται,
θαυματουργοῦν. Τό πρόσωπο τοῦ
Θεοῦ Πατέρα, κύριο ἀντικείμενο
τῆς προσευχῆς στά χρόνια της
Παλαιᾶς Διαθήκης συμπληρώνεται
τώρα ἀπό τό θεανδρικό πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ καί ἀπό ἐκεῖνο τοῦ
Παράκλητου Παναγίου Πνεύμα-
τος, καί γίνεται Τριάδα, ὅπως
αὐτή ἡ Τριάδα φανερώθηκε καί
ἀποκαλύφθηκε στά ἱερά γεγονότα
πού περιγράφουν τά Εὐαγγέλια
καί τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν
Ἀποστόλων. 

...ἔπιδε ἐπί τάς ἀπειλὰς
αὐτῶν, καί δός τοῖς δούλοις σου
μετά παρρησίας πάσης λαλεῖν
τόν λόγον σου ἐν τῷ τήν χεῖρά
σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καί
σημεῖα καί τέρατα γίνεσθαι διά
τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός
σου Ἰησοῦ. καί δεηθέντων αὐτῶν
ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συ-
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νηγμένοι, καί ἐπλήσθησαν ἅπαντες
Πνεύματος ἁγίου, καί ἐλάλουν
τόν λόγον τοῦ Θεοῦ μετά παρρη-
σίας. (Πρ. 4, 29-31)

Ἡ ἰδιωτική καί ἡ δημόσια προ-
σευχή τῶν Ἀποστόλων, ἀπευθύ-
νεται στόν Τριαδικό Θεό καί ἐπι-
κεντρώνεται στήν Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ.  Τό ἔργο τῆς Τριάδας,
γιά τήν πρώτη χριστιανική κοινό-
τητα, ἔχει ὡς μάρτυρα τήν Ἀνά-
σταση καί τό γεγονός τῆς Ἀνά-
στασης φωτίζει καί ἀποκαλύπτει
τήν φιλανθρωπία τῆς Τριάδας.
Τό σύνολο τῶν προσευχῶν τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου καί τῶν Ἀπο-
στόλων ἀναφέρονται στήν Ἁγία
Τριάδα. Ὁ Παῦλος πρῶτος καί
τό σύνολο τῶν ἁγίων ἀργότερα,
παρότι συχνά προσεύχονται μέσα
σέ πολύ δύσκολες καταστάσεις,
ταύτισαν τήν ἀδιάλειπτα προ-
σευχητική ζωή τοῦ χριστιανοῦ μέ
τήν ἀδιάλειπτα εὐχαριστιακή.
Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως
προσεύχεσθε, ἐν παντί εὐχαρι-
στεῖτε (Θέσ. Α΄ 5, 16-18) θά πεῖ ὁ
Ἀπόστολος καί «Προσευχή ἐστι
χαρᾶς καί εὐχαριστίας πρόβλημα»
θά διαπιστώσει ἀργότερα ὁ Ἅγιος
Νεῖλος στόν Λόγο του «περί προ-
σευχῆς». Αὐτή ἡ ταύτιση γίνεται
σέ κάθε περίσταση, γιατί ὁ ἅγιος
προσευχόμενος κι ὅταν ἀκόμη
βρίσκεται μπροστά σέ προβλή-
ματα, δυσκολίες ἤ καί στό αἱμα-
τηρό μαρτύριο - πολύ περισσότερο
μᾶλλον μπροστά σέ αὐτό- ἔχει
ἐπίγνωση, πώς ἔχει κληθεῖ ὁρι-
στικά καί ἀμετάκλητα νά μετάσχει
αἰώνια στήν Βασιλεία καί τήν
Δόξα τοῦ Θεοῦ, μία πρόσκληση
πού ἔχει ἤδη ὡς χριστιανός ἀπο-
δεχθεῖ. Μαρτυρόμενοι εἰς τό πε-
ριπατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως τοῦ Θεοῦ
τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τήν ἑαυ-
τοῦ βασιλείαν καί δόξαν. Διά
τοῦτο καί ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν
τῷ Θεῶ ἀδιαλείπτως (Θεσ. Α΄ 2,
12-13).

Ἡ Προσευχή τῶν Μαρτύρων
τοῦ Αἵματος καί τοῦ Πνεύματος

Καί ἐλιθοβόλουν τόν Στέφανον,
ἐπικαλούμενον καί λέγοντα· Κύριε
Ἰησοῦ, δέξαι τό πνεῦμά μου.  Θεὶς
δέ τά γόνατα ἔκραξε φωνῇ με-

γάλῃ· Κύριε, μή στήςῃς αὐτοῖς
τήν ἁμαρτίαν ταύτην. καί τοῦτο
εἰπὼν ἐκοιμήθη (Πρ. 7, 59-60).
Ἐκτός ἀπό τό παραπάνω ἀπό-
σπασμα, πού ἀναφέρεται στό
μαρτύριο τοῦ ἁγίου Στεφάνου,
ἔχουμε στά Μαρτυρολόγια ἕνα
πλῆθος προσευχῶν ἀνάλογου πε-
ριεχομένου. Οἱ ἅγιοι μάρτυρες
τῆς περιόδου τῶν Ρωμαϊκῶν
διωγμῶν ἕως καί οἱ Νεομάρτυρες
τῆς Τουρκοκρατίας ἤ καί οἱ με-
ταγενέστεροι (γιατί ἕως τίς μέρες
μας τό μαρτύριο τοῦ αἵματος
ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ δέν ἔπαψε),
ὡς μιμητές τῶν βασάνων καί τῆς
Σταυρικῆς θυσίας τοῦ  Χριστοῦ
δέν μνησικακοῦν πρός τούς
διῶκτες τους, ζητοῦν καί δέχονται
τήν θεία ἐνίσχυση, ὁμολογοῦν τήν
πίστη τους καί ζητοῦν τήν σωτηρία
τους ἀπό τόν Θεό μέ προσευχές
πρίν ἀπό τό μαρτύριό τους. Εἶναι
πράγματι θησαυρός ὑμνογραφικός
καί λειτουργικός γενικότερα, αὐτό
πού συναντᾶ κανείς μελετώντας
τά μαρτυρολογικά κείμενα. Σέ
αὐτά καί κατά τήν διάρκεια τῶν
βασανιστηρίων πού ὑφίσταται ὁ/ἡ
μάρτυρας ἀλλά κυρίως πρό τῆς
θανάτωσής του, ζητεῖ καί τοῦ δί-
νεται ἡ ἄδεια νά προσευχηθεῖ. Ἡ
προσευχή τῶν μαρτύρων πρίν τήν
θανάτωσή τους εἶναι δοξολογικοῦ
καί εὐχαριστιακοῦ χαρακτήρα.
Σημαίνει τό ἅγιο τέλος μίας ζωῆς,
πού προσφέρεται ὁλοκληρωτικά
καί κυριολεκτικά, ὡς εὔοσμο θυ-
σιαστικό θυμίαμα, σέ Ἐκεῖνον
στόν ὁποῖον ἀνήκει. 

Ὁ μάρτυρας εὐχαριστεῖ καί
δοξολογεῖ τόν Θεό ὁ ὁποῖος τόν
ἐνδυνάμωσε στήν πίστη, τοῦ χά-
ρισε τό θάρρος νά ἀντιμετωπίσει
μέ ἀντοχή τά βασανιστήρια πού
προηγήθηκαν καί θά τοῦ προ-
σφέρει τόν ἔνδοξο στέφανο τοῦ
ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ μαρτυρίου. 

Ἀντίστοιχα, οἱ ἅγιοι καί οἱ
ἁγίες τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ
οἱ ὁποῖοι ὁλοκλήρωσαν μέ εἰρήνη
τόν ἐπίγειο βίο τους καί ἀντι-
στάθηκαν στίς ἀντίθεες προκλή-
σεις, πού πολιορκοῦν καθημερινά
τόν ἄνθρωπο πού ἐπιδιώκει νά
ζήσει μία ζωή κοντά στόν Χριστό,

προσεύχονταν ἕως τέλους μυστικά
ἤ φανερά, δημόσια καί ἰδιωτικά
καί κυρίως μέ τή ζωή τους. 

Ὅμοιός εἰμι ἀνθρώπῳ καθη-
μένῳ ὑποκάτω δένδρου μεγάλου
καί θεωροῦντι θηρία πολλά καί
ἑρπετά ἐρχόμενα πρός αὐτόν, καί
ὅταν μή δυνηθῆ στῆναι κατ᾽  αὐτῶν
τρέχει ἄνω εἰς τό δένδρον καί
σώζεται. Οὕτω κἀγὼ καθέζομαι
ἐν τῷ κελίῳ μου καί θεωρῶ τούς
πονηρούς λογισμούς ἐπάνω μου
καί ὅτε μή ἰσχύσω πρός αὐτούς,
καταφεύγω πρός τόν Θεόν διά
προσευχῆς καί σώζωμαι ἐκ τοῦ
ἐχθροῦ, μᾶς λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Κολοβός στό Γεροντικό.

Ἡ ἀπουσία τῆς ἀνάγκης τοῦ
μαρτυρίου τοῦ αἵματος, τούς ὁδή-
γησε στό μαρτύριο τοῦ πνεύματος,
ὅπως συνηθίζεται νά ἀποκαλοῦμε,
ἐξ αἰτίας τῶν σοβαρότατων δυ-
σκολιῶν της, ὡς πρός τίς συνήθειες
τῶν ξένων μέ τήν ζωή τῆς ἐκκλη-
σίας ἀνθρώπων, τήν ζωή τοῦ ἀγω-
νιζόμενου πιστοῦ. Θά κυριολε-
κτούσαμε, ἐάν θεωρούσαμε τούς
βίους τῶν ἁγίων ὡς προσευχητά-
ρια. Προσευχητάρια, πού φανε-
ρώνουν τόσο τήν προσευχητική
ζωή τοῦ ἁγίου στόν ὁποῖο ἀνα-
φέρονται ὅσο καί τοῦ συγγραφέα
πού τά συνέθεσε. Δέν εἶναι τυχαῖο
ὅτι στά πλαίσια τῆς ὀρθόδοξης
θεολογίας, οἱ ἁγιολογικές σπουδές
ὑπάγονται στόν τομέα Λατρείας
καί ὄχι στόν Ἱστορικό, καί τά
Συναξάρια, τά συνοπτικά ἐκεῖνα
βιογραφικά σημειώματα τῶν
ἁγίων μας εἶναι λειτουργικά κεί-
μενα, πού ὀνομάσθηκαν ἔτσι γιατί
ἀποτελοῦν μέρος τῆς λατρευτικῆς
ἐκκλησιαστικῆς Σύναξης τῆς
Ἐκκλησίας. 

Τό σύνολο σχεδόν τῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν μας συγγραφέων, πολ-
λοί ἐκ τῶν ὁποίων τιμοῦνται ἀπό
τήν ἐκκλησία ὡς ἅγιοι, ἔγραψαν
περιστασιακά ἤ συστηματικά ἔργα
περί προσευχῆς ἤ ὑπῆρξαν οἱ
ἴδιοι δημιουργοί συστηματικῶν
προσευχῶν, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες
χρησιμοποιοῦνται στήν Λατρεία
τῆς ἐκκλησίας π.χ. ἡ προσευχή
τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
τήν Μ. Τεσσαρακοστή ἤ οἱ εὐχές
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Σ
ὲ κάθε θεία Λειτουργία ἡ Ἐκκλησία δέεται·
«Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα,
ἀνεπαίσχυντα...». Γιατί, ἀλήθεια, ἔχει πολλὴ

σημασία πῶς ἀποθνήσκει ἕνας χριστιανὸς, καὶ συμ-
βαίνει κάποτε μία ζωὴ μὲ εὐσέβεια καὶ καθαρότητα
βίου νὰ ἔχη ἕνα ὄχι χριστιανικὸ καὶ ἀνεπαίσχυντο
τέλος. Εἶναι ἡ ἀδυναμία τῆς σαρκὸς, ὁ φόβος τοῦ
θανάτου, ἡ δειλία τοῦ μαρτυρίου, μπροστὰ στὰ
ὁποῖα δὲν ἀντέχουν ὅλοι. Γι᾽ αὐτὸ, ὅταν μελετοῦμε
τὰ περιστατικὰ τῆς ἀθλήσεως τῶν ἁγίων Μαρτύρων,
ἀναρωτιόμαστε ἄν σὲ διωγμὸ θὰ μπορέσουμε κι
ἐμεῖς νἄχωμε τὴν ἀντοχὴ καὶ τὴν καρτερία ἐκείνων.
Ὁ ἅγιος Ἀρτέμων, πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας
Λαοδικείας, τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία σήμερα (24
Μαρτίου) ἐπιτελεῖ τὴ μνήμη, ἀντίκρυσε καὶ ὑπέστη
χριαστιανικὰ καὶ ἀνεπαίσχυντα τὸ μαρτύριο σὲ
βαθύτατο γῆρας. «Οὐδὲν γὰρ ὠφελήσει ἡμᾶς ὁ
πᾶς χρόνος τῆς πίστεως ἡμῶν, ἐὰν μὴ ἐν τῷ
ἀνόμῳ καιρῷ... ἀντιστῶμεν», εἶναι κάπου γραμ-
μένο.

Ὁ ἅγιος Ἀρτέμων

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ1

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου  Λ. Ψαριανοῦ, Μικρός Συναξα-
ριστής, Ἀθήναι 1980.  

Ἔλεγαν γιὰ τὸν ἀββᾶ Μάρκο τὸν ἀναχωρητὴ ὅτι
ἑξήντα ἐννιὰ χρόνια ἔκανε αὐτὴ τὴ δουλειά· τὶς ἑβδο-
μάδες νήστευε σὲ τέτοιο σημεῖο, ὥστε μερικοὶ νὰ νο-
μίζουν πὼς εἶναι ἄσαρκος. Ἐργαζόταν νύχτα καὶ
μέρα γιὰ τὰ προστάγματα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἔδινε
στοὺς φτωχοὺς, ἐνῶ αὐτὸς τίποτα δὲν πῆρε ἀπὸ κα-
νέναν. Ὅταν ἄκουσαν γιὰ αὐτὸν κάποιοι φιλόχριστοι

ἦρθαν νὰ τοῦ δώσουν τὴν ἀγάπη τους. Αὐτὸς
ἔλεγε.

–Δὲν τὴν παίρνω, γιατὶ ἡ ἐργασία τῶν
χεριῶν μου τρέφει ἐμένα καὶ αὐτοὺς ποὺ
ἔρχονται κοντά μου γιὰ τὸ Θεό.

AΠO TO ΛEIMΩNAPIO

τῶν μεγάλων λειτουργικῶν συνθέσεων (ἀκο-
λουθιῶν) πού στήν πλειοψηφία τους εἶναι
ἔργα ἁγίων ὑμνογράφων. Πολλές τῶν συστη-
ματικῶν γραφῶν περί προσευχῆς πού προ-
αναφέραμε, προέρχονται ἀπό τήν μοναστική
παράδοση τῆς ἐκκλησίας καί οἱ ἅγιοι ἀσκητές
συγγραφεῖς τους καταθέτουν σέ αὐτές τήν
δική τους ἐμπειρία, πού ἀφορᾶ στούς τρόπους
προσευχῆς, στήν ὠφέλεια ἀπό τήν προσευχή,
τίς προϋποθέσεις τῆς προσευχῆς ἀλλά καί
τήν διαδικασία μέ τήν ὁποία λειτουργεῖ ἡ
προσευχή καί φθάνει, ὡς τό σημεῖο νά ἑνώνει
τόν προσευχόμενο ἄνθρωπο μέ τόν Θεό. Εἶναι
ἀναρίθμητοι οἱ τρόποι μέ τούς ὁποίους προ-
σπάθησαν νά ὁρίσουν οἱ ἅγιοι τήν προσευχή.
Τρόποι, πού συνδέονται μέ τά θαυμαστά
ἀποτελέσματά της. Ἄν ἤθελε κανείς νά συνο-
ψίσει τήν προσευχή τῶν ἁγίων θά ἔλεγε, πώς
ὁ ἅγιος ὡς ἀληθινός χριστιανός, εἶναι ὅλως
καί ἀδιαλείπτως προσευχόμενος ἄνθρωπος.
Ἡ προσευχή του ἀπό τήν ἐποχή τῶν δικαίων
πατριαρχῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἕως καί
τῶν ὁσίων μορφῶν τῶν ἡμερῶν μας, χαρα-
κτηρίζεται ἀπό ταπείνωση, συναίσθηση τῆς
ἁμαρτωλότητάς του, θέληση μετάνοιας, εὐχα-
ριστίας γιά τά πάντα, ἐκζήτηση σωτηρίας καί
πραγματοποίησης τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ
καί μεσιτίας γιά κάθε ἀνάγκη τῶν συνανθρώ-
πων του, ἀκόμη  καί τῶν ἐχθρῶν του. 

Οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ ἀναπνέουν καί ζοῦν μέ
τήν προσευχή. Γνωρίζουν πώς ὁ Θεός πρός
χάριν τοῦ προσευχόμενου Μωυσῆ σταματᾶ
τόν Ἥλιο, κι ὁ ἄδικος δικαστής κουράζεται
ἀπό τήν ἐπιμονή τῆς χήρας πού τοῦ ζητοῦσε
τό δίκιο της καί τῆς τό ἔδωσε. Προσεύχονται
γιατί βιώνουν τήν ἀγαπητική συνάντησή τους
μέ τόν Ἰησοῦ πού τούς ἀγάπησε ἄχρι θανάτου,
τόν ἀγαποῦν οἱ ἅγιοι καί ξέρουν πὼς ὅλα κι
ἄν φύγουν καί χαθοῦν οὔτε ἕνα «ἰῶτα» ἀπό
ὅσα τούς εἶπε ὁ ἀγαπημένος τους Χριστός
δέν θά παρέλθει. Προσεύχονται ζώντας καί
ζοῦν προσευχόμενοι γιατί ἄκουσαν τί ὁ κριτής
τῆς ἀδικίας εἶπε· καί γνωρίζουν πώς ὁ ἴδιος
πού ρώτησε ὁ δέ Θεός οὐ μή ποιήσεῃ τήν
ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων
πρός αὐτόν ἡμέρας καί νυκτός, καί μακρο-
θυμῶν ἐπ’ αὐτοῖς;» (Λκ. 18, 4-7) ἔδωσε τήν
ἀπάντηση πού ἐπιτρέπει στόν καθένα μας
ἀναγκεμένο ἄνθρωπο νά ἐλπίζει μέ βεβαιότητα
γιά τήν σωτηρία του:  «Αἰτεῖτε καί δοθήσεται
ὑμῖν, ζητεῖτε, καί εὑρήσετε, κρούετε, καί ἀνοι-
γήσεται ὑμῖν· πᾶς γάρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καί
ὁ ζητῶν εὑρίσκει καί τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται»
(Μτθ. 7, 7-8).



Ἡ
περασμένη ὁμιλία
ἔκλεισε μὲ τὴν ὑπό-
σχεση ὅτι θὰ συνε-

χίσουμε τὸ λόγο γιὰ τὸ ζήτημα
τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας καὶ
Πολιτείας στὴν Ἑλλάδα, ποὺ
εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ κρίσιμα σημεῖα
στὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πο-
λιτείας καὶ ποὺ, καθὼς τὰ πράγ-
ματα δείχνουν, δὲν θὰ ἀργήσῃ
πολύ. Οἱ ἀκροατές μας λοιπὸν
πιστεύομε πὼς περιμένουν σή-
μερα νὰ ἀκούσουν πῶς μπορεῖ
στὸν τόπο μας νὰ χωρισθῇ ἡ
Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ
τὶ θὰ γίνη ὕστερ᾽ ἀπ᾽ ἀυτὸν τὸν
χωρισμό. Τὶ θὰ προκύψη δὲν
εἶναι ἴσως δύσκολο νὰ τὸ προ-
βλέψουμε γενικά, μὰ καὶ δὲν
μποροῦμε νὰ ξέρωμε ἀκριβῶς
οὔτε καὶ θέλομε νὰ κάμωμε
προβλέψεις γιὰ τὶς πιθανὲς ἐξε-
λίξεις καὶ συνέπειες, ποὺ θὰ
ἔχη ὁ χωρισμὸς αὐτὸς στὴ ζωὴ
τοῦ τόπου μας. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ
χανώμαστε γιὰ νὰ προβλέψουμε
τὸ μέλλον, καλύτερα νὰ προ-
ετοιμαζώμαστε γιὰ νὰ τὸ δεχ-
θοῦμε, μὲ τὴν βεβαιότητα πὼς
θὰ εἶναι πάντως δύσκολο καὶ
γιὰ τὴν Πολιτεία καὶ γιὰ τὴν
Ἐκκλησία, ὡς μιὰ ἀλλαγὴ καὶ
ἀνατροπὴ τοῦ τρόπου ζωῆς
πολλῶν αἰώνων. Καὶ τὶ μὲν θὰ
γίνη καὶ ποιὲς θὰ εἶναι οἱ συνέ-
πειες γιὰ τὴν Πολιτεία δὲν
εἴμαστ᾽ ἐμεῖς ποὺ θὰ πρέπει νὰ
τὸ σκεφθοῦμε πρῶτοι, ὅσο κι
ἄν μᾶς πονάη, γιατὶ ἡ Ἑλληνικὴ
Πολιτεία δὲν εἶναι γιὰ μᾶς ξένη
πραγματικότητα.  Εἶναι ὅμως
φυσικὸ νὰ μᾶς ἐνδιαφέρη, καὶ
τὸν ἰερὸ κλῆρο καὶ τὸ λαό, ἡ
Ἐκκλησία, στὴν ὁποία πιστεύομε

ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ
στὴν ὁποία ζητοῦμε τὴ σωτηρία
μας. Γιατὶ ὅλα μποροῦμε νὰ τὰ
συζητοῦμε καὶ γιὰ ὅλα νὰ ἐνδια-
φερώμαστε, μὰ δὲν ξεχνᾶμε πὼς
ὅλα πρέπει νὰ συγκλίνουν καὶ
νὰ καταλήγουν στὸν ἀνθρώπινο
προορισμό μας καὶ τὴ σωτηρία
μας. Πέρ᾽ ἀπὸ τὰ πολιτικὰ καὶ
τὰ κοινωνικὰ καὶ τὰ ἐθνικὰ, γιὰ
μᾶς μένει ἡ Ἐκκλησία· ἡ Ἐκκλη-
σία εἶναι τὸ ἀπόρθητο ὀχυρὸ
τῆς σωτηρίας μας, καὶ τῆς προ-
σωπικῆς καὶ τῆς κοινωνικῆς καὶ
τῆς ἐθνικῆς. Τόσο τὸ χειρότερο
γιὰ ὅσους δὲν τὸ καταλαβαίνουν
καὶ θαροῦν πὼς εἶναι πιὰ καιρὸς
νὰ λείψη ἡ Ἐκκλησία. Ὅλα ὅμως
μποροῦνε νὰ διαλυθοῦν καὶ νὰ
λείψουν, ὅπως καὶ συνέβη στὸ
παρελθὸν, μὰ ἡ Ἐκκλησία μένει
στὸν αἰώνα, γιατὶ εἶναι ἡ βασι-
λεία τοῦ Χριστοῦ «ἧς οὐκ ἔσται
τέλος». Ἄν λοιπὸν ἀφήνομε νὰ
φανῆ ὅτι δὲν ἐπικροτοῦμε στὸ
χωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ Πολι-
τείας, εἶναι ὄχι γιατὶ φοβούμαστε
ὅτι θὰ χαθῆ ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ
γιατὶ θὰ ταλαιπωρηθοῦν καὶ θὰ
δοκιμασθοῦν οἱ ἄνθρωποι. Καὶ
νὰ τὸ ποῦμε καθαρά· ἐμᾶς μᾶς
ἐνδιαφέρουν πολὺ οἱ ἄνθρωποι,
ὄχι ὡς ἀνώνυμο κι ἀπρόσωπο
ἀριθμητικὸ σύνολο, ἀλλὰ ἕνας
ἕνας χωριστά, ὡς πλησίον καὶ
ἀδελφός. 

Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι «ἐκ
τοῦ κόσμου» οὔτε περιμένει
ἀπὸ τὸν κόσμο. Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι «ἐν τῷ κόσμῳ» ὄχι γιὰ
νὰ πάρη, ἀλλὰ γιὰ νὰ δώση
στὸν κόσμο. Καὶ τόσο τὸ χειρό-
τερο γιὰ τὸν κόσμο καὶ γιὰ τὰ
καθεστῶτα τοῦ κόσμου, ἄν δὲν

τὸ καταλαβαίνουν. Ἀλλ᾽ ἀκόμα
χειρότερα εἶναι τραγικὴ συμ-
φορὰ γιὰ τοὺς λαοὺς πού, ἐνῶ
ὅ,τι ἔγιναν καὶ εἶναι τὸ ὀφείλουν
στὴν Ἐκκλησία, ἔφτασαν τώρα
καί, σὰν νὰ κουράστηκαν ἤ καὶ
νὰ παρεφρόνησαν, πετᾶνε τὸ
χρηστὸ ζυγὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ
σπεύδουνε νὰ ξαναγυρίσουν στὴν
εἰδωλολατρεία. Δὲν μποροῦμε
ἐδῶ παρὰ νὰ ἐπαναλάβωμε τὰ
πολὺ ὀδυνηρὰ λόγια τοῦ Ἀπο-
στόλου στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπι-
στολή· «...τοὺς ἅπαξ φωτισθέν-
τες γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς
τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους
γενηθέντας Πνεύματος Ἁγίου
καὶ καλὸν γευσαμένους Θεοῦ
ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος
αἰῶνος καὶ παραπεσόντας...
ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν
υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ παραδειγ-
ματίζοντας». Ὁ Ἀπόστολος γρά-
φει ὅτι εἶναι «ἀδύνατον πάλιν
ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν»,
ἀλλὰ ἐμεῖς παραλλάσσομε τὸ
λόγο καὶ λέμε ὅτι εἶναι ἀξιο-
θρήνητο καὶ τραγικὸ ἐκεῖνοι,
ποὺ μιὰ φορὰ γεύθηκαν τὴ δω-
ρεὰ τοῦ Θεοῦ καὶ δέχθηκαν τὰ
χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
καὶ δοκίμασαν τὴ γλυκύτητα
καὶ τὴν ἀλήθεια τοῦ λόγου τοῦ
Θεοῦ καὶ εἶδαν τὶς θαυματουρ-
γικὲς ἐνέργειες, ποὺ προμηνᾶνε
πὼς ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ
Θεοῦ, παρ᾽ ὅλ᾽ αὐτὰ νὰ προδί-
δουν τὴν πίστη τους, νὰ ξανα-
σταυρώνουν μὲ τὴ συμπεριφορά
τους καὶ νὰ διαπομπεύουν τὸν
Υἱὸ τοῦ Θεοῦ. Τὶ περιμένει τοὺς
ἀνθρώπους καὶ τοὺς λαοὺς
αὐτοὺς δὲν παραλείπει νὰ τὸ
γράψη ὁ Ἀπόστολος στὴν ἴδια
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1 †Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων, Κοζάνη 1988.

Κείμενα  τοῦ κυροῦ † Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ γιὰ τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας1

Ὁμιλία Λς´
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ἐπιστολή· «Ἑκουσίως γὰρ
ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ
λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀλη-
θείας... φοβερά τις ἐκδοχὴ κρί-
σεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν
μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους...
Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ»
καὶ «φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς
χεῖρας Θεοῦ ζῶντος». Ὅταν
μάθαμε τὴν ἀλήθεια τῆς σωτη-
ρίας μας κι ὕστερα μὲ τὴ θέλησή
μας τὴν ἀρνιούμαστε... μᾶς πε-
ριμένει φοβερὴ κρίση καὶ μεγάλη
φωτιά, ποὺ θὰ καταφάγη τοὺς
ἀντίθεους. Ὁ Κύριος θὰ κρίνη
τὸ λαό του κι εἶναι φοβερὸ νὰ
πέση κανεὶς στὰ χέρια τοῦ ἀλη-
θινοῦ Θεοῦ. Ἄς κρατήσουμε τὴ
λεπτομέρεια ὅτι, ὅποια κι ἄν
θὰ εἶναι ἡ στάση μας ἀπέναντι
τῆς Ἐκκλησίας, εἴμαστε λαὸς
τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ μᾶς κρίνη ὁ
Θεός.

Σὲ μιά του μελέτη ὁ σύγ-
χρονός μας κράτιστος Ρῶσος
θεολόγος παπα-Γεώργιος Φλω-
ρόφσκυ, σχετικὰ μὲ τὶς σχέσεις
Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, γράφει
τὰ ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα, τὰ ὁποῖα
μεταφέρομε σὲ περίληψη καὶ
ἁπλούστερη διατύπωση. «Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ἡ ῾καινὴ κτίσις᾽,
ὁ καινούργιος κόσμος. Δὲν μπο-
ρεῖ λοιπὸν νὰ βρῆ σταθερὴ
θέση γιὰ τὸν ἑαυτό της μέσα
στὰ ὅρια τοῦ ̔παλαιοῦ κόσμου῾.
Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια ἡ Ἐκκλησία
βρίσκεται πάντα σ᾽ ἐπανάσταση
πρὸς τὴν παλαιὰ τάξη τοῦ κό-
σμου. Ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ δὲν εἶναι ῾ἐκ τοῦ κό-
σμου᾽, γι᾽ αὐτὸ βρίσκεται σὲ
μιὰ μόνιμη ἀντίθεση μὲ τὸν κό-
σμο, ἔστω κι ἄν δὲν διεκδικῆ
τὴν ἐξουσία τοῦ κόσμου, ἀλλὰ
μόνο τὴν πνευματική του με-
ταρρύθμιση. Οἱ ἱστορικὲς ἀπο-
τυχίες τῆς Ἐκκλησίας, αὐτὲς
ποὺ ἐκμεταλλεύονται οἱ ἐχθροί
της γιὰ νὰ τὴν πολεμήσουν,
δὲν ἐπισκιάζουν καὶ δὲν ἐξα-
φανίζουν τὸν ἀπόλυτο καὶ θε-
μελιώδη χαρακτήρα ποὺ ἔχει ἡ
πρόκληση τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ

πρόκληση αὐτή, γιὰ τὴν ὁποία
ὁμιλοῦμε, εἶναι ἡ ἐσχατολογικὴ
φύση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία
διαρκῶς προκαλεῖ τὴν ἴδια τὴν
Ἐκκλησία.

Ἡ ἱστορικὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο
τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ ἡ
Ἐκκλησία ὡς μιὰ ἱστορικὴ πα-
ρουσία καὶ ὡς μυστήριο τῆς
σωτηρίας, τὰ δυὸ αὐτὰ συνι-
στοῦν μιὰ ἀντινομία, καὶ ἡ
ἀντινομία αὐτὴ δὲν μπορεῖ ποτὲ
νὰ λυθῆ καὶ νὰ ξεπερασθῆ σὲ
ἱστορικὸ ἐπίπεδο. Δὲν μπορεῖ
δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ εἶναι κι αὐτὸ
ποὺ κάνει ἡ Ἐκκλησία νὰ τὸ
ἔχωμε καὶ νὰ τὸ δοῦμε ὁλο-
κληρωμένο σὲ τοῦτο τὸν κόσμο.
Αὐτὴ ἡ ἀντινομία, θὰ λέγαμε,
ἀποτελεῖ μόνιμο ὑπαινιγμὸ γιὰ
τὸ τὶ θὰ ἀκολουθήση στὸ μέλ-
λον. Αὐτὸ, καὶ ὁ ἀπόστολος
Παῦλος κι ὁ εὐαγγελιστὴς
Ἰωάννης τὸ ἐκφράζουν ὡς ἑξῆς·
Ὁ Παῦλος στὴν πρὸς Κολασ-
σαεῖς ἐπιστολή· «Ὅταν ὁ
Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν,
τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φα-
νερωθήσεσθε ἐν δόξῃ· ὅταν θὰ
φανερωθῆ ὁ Χριστὸς, ποὺ εἶναι
ἡ ἀληθινὴ ζωή μας, τότε καὶ
σεῖς θὰ φανερωθῆτε μαζί του
δοξασμένοι. Κι ὁ Ἰωάννης στὴν
Α´ καθολικὴ ἐπιστολή· «Ἀγα-
πητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμεν
καὶ οὔπω ἐφανερώθη τὶ ἐσόμε-
θα· οἴδαμεν δὲ ὅτι ἐὰν φανε-
ρωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα...».
Τώρα εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ,
ἀλλὰ τὶ πρόκειται νὰ γίνωμε
στὸ μέλλον δὲν φανερώθηκε
ἀκόμα. Ξέρομε ὅμως πώς, ὅταν
θὰ φανερωθῆ ὁ Χριστὸς στὴ
δεύτερη παρουσία του, θὰ γί-
νωμε ὅμοιοι μ᾽ αὐτόν...».

Τὸ θεολογικὸ καὶ ἐκκλησιο-
λογικὸ κείμενο τοῦ ἀείμνηστου
καθηγητῆ παπα-Γεωργίου Φλω-
ρόφσκυ, καθὼς τὸ παραθέτομε
σ᾽ ἕναν πλατὺ σχολιασμό, φαί-
νεται σὰν καὶ νὰ μᾶς τράβηξε
ἔξω ἀπὸ τὸ ζήτημα ποὺ μᾶς
ἀπασχολεῖ, ποὺ εἶναι οἱ σχέσεις
Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας καὶ

εἰδικώτερα ὁ χωρισμὸς τῆς πνευ-
ματικῆς ἐξουσίας τοῦ Θεοῦ ἀπὸ
τὴν ἐγκόσμια ἐξουσία τοῦ καί-
σαρα. Κι ὅμως δὲν μποροῦμε
νὰ καταλάβωμε ὀρθὰ τὶς σχέσεις
αὐτὲς οὔτε νὰ προχωρήσουμε
καὶ νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ ἕναν σὲ

ἐσχάτη ἀνάγκη χωρισμό, ἄν δὲν
θεμελιώσουμε τὴν πίστη μας
καὶ τὴ σκέψη μας θεολογικὰ
καὶ ἐκκλησιολογικά. Αὐτὸ εἶναι
τὸ μεγάλο σφάλμα ὅλων μας
ὄχι μόνο τῶν πολιτικῶν, ἀλλὰ
καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν, ὅτι κα-
ταπιανόμαστε μὲ τὰ ζητήματα
τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Πο-
λιτείας, χωρὶς τὸν ἀνάλογο θεο-
λογικὸ καὶ ἐκκλησιολογικὸ ἐξο-
πλισμὸ καὶ πρῶτα-πρῶτα χωρὶς
ξεκαθαρισμένη πίστη στὸ μυ-
στήριο τῆς Ἐκκλησίας. Ὄχι πὼς
δὲν πιστεύομε, ἀλλὰ θαροῦμε
πὼς ἐδῶ δὲν μᾶς χρειάζεται ἡ
πίστη, ἀλλὰ μόνο ἡ γνώση. Ἔτσι
φιλοτιμοῦνται οἱ νομικοὶ νὰ θε-
ολογοῦν καὶ οἱ θεολόγοι νὰ νο-
μικίζουν. Ἀλλὰ θὰ συνεχίσουμε
ἐπάνω στὸ κείμενο τοῦ π. Φλω-
ρόφσκυ στὴν ἑπόμενη μὲ τὸ
καλὸ ὁμιλία. Ἀμήν.

«Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ῾καινὴ

κτίσις᾽, ὁ καινούργιος κόσμος.

Δὲν μπορεῖ λοιπὸν νὰ βρῆ σταθερὴ

θέση γιὰ τὸν ἑαυτό της μέσα

στὰ ὅρια τοῦ ῾παλαιοῦ κόσμοὑ.

Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια ἡ Ἐκκλησία

βρίσκεται πάντα σ᾽ ἐπανάσταση

πρὸς τὴν παλαιὰ τάξη τοῦ κό-

σμου. Ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία τοῦ

Χριστοῦ δὲν εἶναι ̔ἐκ τοῦ κόσμου᾽,

γι᾽ αὐτὸ βρίσκεται σὲ μιὰ μόνιμη

ἀντίθεση μὲ τὸν κόσμο, ἔστω κι

ἄν δὲν διεκδικῆ τὴν ἐξουσία τοῦ

κόσμου, ἀλλὰ μόνο τὴν πνευ-

ματική του μεταρρύθμιση.
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Τό Τιάλειον Ἐκκλησιαστικόν
Γηροκομεῖον Κοζάνης «Ὁ
Ἅγιος Παντελεήμων» εἶναι Μή
Κερδοσκοπικό Ἐκκλησιαστικό
Ἵδρυμα, τό ὁποῖο γιά περισσό-
τερα ἀπό 40 χρόνια λειτουργεῖ
ὑπό τήν Σκέπη τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Σερβίων καί Κοζά-
νης. Διοικεῖται ἀπό 5μελές Δι-
οικητικό Συμβούλιο, στό ὁποῖο
προεδρεύει ὁ ἑκάστοτε Μη-
τροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Σερβίων καί Κοζάνης.
Εἶναι τό μεγαλύτερο Γηροκο-
μεῖο στή Δυτική Μακεδονία,
λειτουργεῖ μέ ἔμπειρο καί ἐξει-
δικευμένο προσωπικό σέ 24ωρη
βάση  καί φιλοξενεῖ ἀνθρώπους
ἀπό τό νομό Κοζάνης καί τήν
εὐρύτερη περιοχή. Ἀποτελεῖται
ἀπό 2 κτιριακά συγκροτήματα,
ἐκ τῶν ὁποίων τό ἕνα εἶναι ξύ-
λινης κατασκευῆς καί χτισμένο
στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ
’60, ἐνῶ τό ἄλλο, συμβατικῆς
κατασκευῆς, στά τέλη τῆς δε-
καετίας τοῦ ’70. Σήμερα τό
Ἵδρυμα  προσφέρει ὑψηλοῦ
ἐπιπέδου ὑπηρεσίες (στέγη,
τροφή καί φροντίδα) σέ 45 γέ-

ροντες καί γερόντισσες, ἐκ τῶν
ὁποίων ἀρκετοί κατάκοιτοι.
Ὅλοι οἱ γέροντες καί οἱ γε-
ρόντισσες διαμένουν σέ δίκλι-
να ἤ μονόκλινα δωμάτια. Στό
Γηροκομεῖο ἐργάζονται 16
ἄνθρωποι, ἐκ τῶν ὁποίων 13
μέ σύστημα βάρδιας. Ἡ σύν-
θεση τοῦ προσωπικοῦ εἶναι ἡ
ἑξῆς: 1 διευθύντρια, 1 ὑπεύ-
θυνος γραμματείας, 1 ὑπεύθυ-
νος ἐφοδιασμοῦ, 1 συντηρητής
ἐγκαταστάσεων, 1 μαγείρισσα,
7 καθαρίστριες, 4 νοσοκόμες. 

Τό Ἵδρυμα δέν λαμβάνει
καμιά τακτική κρατική ἐπιχο-
ρήγηση. Τά ἔσοδα τοῦ Ἱδρύ-
ματος προέρχονται ἀπό τά τρο-
φεῖα τῶν γερόντων, τά ἔσοδα
ἀπό τήν ἐνοικίαση κάποιων ἀκι-
νήτων, τίς εἰσφορές τοῦ Ἱδρύ-
ματος Διακονία τῆς Πίστεως,
γνωστό ὡς «Μπλιούρειο», τίς
δωρεές τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Σερβίων καί Κοζάνης, τίς
δωρεές τοῦ Γενικοῦ Φιλόπτω-
χου Ταμείου καί τίς δωρεές
Φορέων καί συμπολιτῶν μας,
τούς ὁποίους ὁλόθερμα εὐχα-
ριστοῦμε.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΙΑΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

«Ο  ΑΓΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  2009

Τ
ό Τιάλειον Ἐκκλη-
σιαστικόν Γηροκο-
μεῖον Κοζάνης «Ὁ

Ἅγιος Παντελεήμων»,
δημοσιοποιεῖ σήμερα τόν
ἀπολογισμό τοῦ ἔτους
2009. Πρόκειται γιά μία
πρωτοβουλία τῆς Διοί-
κησης, ἡ ὁποία ἀπορρέει
ἀπό σεβασμό πρός ὅλους
τοὺς συμπολίτες μας,
τούς εὐεργέτες καί τούς
δωρητές τοῦ Ἱδρύματος,
μέ σκοπό τήν ἐνημέρω-
ση, τόσο γιά τά οἰκονο-
μικά, ὅσο καί γιά τό σύ-
νολο τῶν δραστηριοτή-
των, πού ἀποσκοποῦν
στήν ὅσο τό δυνατόν κα-
λύτερη διαβίωση τῶν γε-
ρόντων πού φιλοξε-
νοῦνται στό Ἵδρυμα.

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009

Ἔξοδα
Δαπάνες προσωπικοῦ (Μισθοί-ΙΚΑ) 379.494,53
Τρόφιμα-Φάρμακα 17.592,49
Εἴδη Ἀτομικῆς Ὑγιεινῆς 6.789,91
Καύσιμα-Ρεῦμα-Τηλέφωνο-Πυρ/λεια 22.208,57
Ἐξοπλισμός Ὑλικά Ἐπισκευές 23.581,06
Διάφορα  Λειτουργικά 15.000,03
Φόροι-Συμβόλαια-Ἀμοιβές Τρίτων 27.373,84

Σύνολο 492.040,43

*Ὑποχρεώσεις πρός τήν Ἀγορά : 7.800 εὐρώ

Ἔσοδα 

Εἰσφορές Τροφίμων : 260.449,77
Μισθώματα : 80.317,60
Μητρόπολη-Μπλιούρειο 70.969,37
Δωρεές - Ἐνισχύσεις 55.490,00
Ἄλλες Πηγές 10.663,29
Προηγ. Ὑπόλοιπο 24.932,00

Σύνολο 502.822,03



Ἐκτός ἀπό τίς δωρεές σέ
χρῆμα, ὑπάρχουν καί δωρεές
σέ εἴδη καί τρόφιμα, πού καί
αὐτές ἀποτιμῶνται σέ ἕνα ἰδι-
αίτερα σεβαστό ποσό.

ΣΤΟΧΟΙ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2009

Μέ τήν ἀνάληψη τῆς νέας δι-
εύθυνσης, ἀπό τόν Φεβρουάριο
τοῦ 2009, εἶχαν τεθεῖ πρός ὑλο-
ποίηση οἱ παρακάτω κύριοι στό-
χοι. Ἡ βελτίωση τῶν συνθηκῶν
διαβίωσης τῶν γερόντων, ἡ βελ-
τίωση τῶν συνθηκῶν ἐργασίας
τοῦ προσωπικοῦ, ἡ σταδιακή
ἀνακαίνιση καί ὁ ἐκσυγχρονι-
σμός τῶν ἐγκαταστάσεων, ἡ
ἀντικατάσταση παλαιοῦ φθαρ-
μένου ἐξοπλισμοῦ, ὁ ἐξορθο-
λογισμός τῶν δαπανῶν, ἡβελ-
τίωση τῆς δημόσιας εἰκόνας τοῦ
Γηροκομείου, ἡ ἐπέκταση τοῦ
Ἱδρύματος μέ τή δημιουργία
νέας πτέρυγας. Πρός τήν κα-
τεύθυνση αὐτή καί μέσω κυρίως
δωρεῶν Ἐπιχειρήσεων, Φορέων
ἀλλά καί Συμπολιτῶν μας, μέσα
στόν χρόνο πού πέρασε, προ-
χωρήσαμε:
Στήν πρόσληψη ἐπιπλέον 2 νο-
σηλευτριών, στή συνεργασία μέ
ἰατρό εἰδικό Παθολόγο, στή συν-
τήρηση καί ἀνακαίνιση μεγάλου
τμήματος τοῦ κτιρίου, στήν
ἀντικατάσταση παλαιοῦ ἐξοπλι-
σμοῦ,  Στή βελτίωση τῶν συν-
θηκῶν διαβίωσης τῶν γερόντων,
στή βελτίωση τῶν συνθηκῶν
ἐργασίας τοῦ προσωπικοῦ, στή
γνωστοποίηση τοῦ σημαντικοῦ
κοινωνικοῦ ἔργου τοῦ Ἱδρύμα-
τος, στήν ἐπιτυχημένη προσέγ-
γιση Γηροκομείου καί Κοινωνίας.
Ὅλα τά παραπάνω πραγματο-
ποιήθηκαν κατόπιν συνεχῶν καί
συντονισμένων ἐνεργειῶν Δι-
οικητικοῦ Συμβουλίου καί Διεύ-
θυνσης, ὑπό συνθῆκες ἀπόλυτης
διαφάνειας καί δημόσιου ἀπο-
λογισμοῦ, σύμφωνα μέ τόν
ἐγκριθέντα προϋπολογισμό καί
χωρίς νά χρειασθεῖ νά ἐκποι-

ηθοῦν πάγια στοιχεῖα γιά κάλυψη
λειτουργικῶν ἀναγκῶν. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010

Γιά τό 2010 προγραμματίζονται
τά παρακάτω σημαντικά ἔργα:
Ὁλοκλήρωση τῆς ἀντικατάστα-
σης τῶν ἐξωτερικῶν κουφωμά-
των σέ δωμάτια τῶν γερόντων.
Ἐγκατάσταση ἑνός Ἀνελκυστή-
ρα, ὁ ὁποῖος θά διευκολύνει
τόσο τήν ἐργασία τοῦ προσωπι-
κοῦ, ὅσο κυρίως τήν μετακίνηση
τῶν γερόντων. Συντήρηση καί
ἐπισκευή τῶν θερμοϋδραυλικῶν
ἐγκαταστάσεων. Ἀντικατάσταση
θερμαντικῶν σωμάτων. Συντή-
ρηση καί βάψιμο τοῦ κτιρίου
γυναικών. Ἐπισκευή τῆς στέγης
τοῦ κτιρίου γυναικῶν. Ὁλοκλή-
ρωση ἔργων περισυλλογῆς
ὀμβρίων ὑδάτων. Ἐπιμόρφωση
προσωπικοῦ σέ θέματα φροντί-
δας γερόντων. Τέλεση ἐτήσιου
Μνημοσύνου ὑπέρ Δωρητῶν καί
Εὐεργετῶν τοῦ Γηροκομείου.
Τέλεση Θείων Λειτουργιῶν στόν
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεή-
μονα. Δημοσιοποίηση τοῦ συ-
νολικοῦ ἔργου τοῦ Γηροκομεί-
ου. Ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν κα-
τασκευῆς νέας πτέρυγας. Ὅλες
οἱ παρεμβάσεις ἔχουν στόχο
τήν ἀναβάθμιση τῆς λειτουργίας
τοῦ Γηροκομείου, μέ σκοπό νά
τό καταστήσουν ἕναν ἀξιοπρεπῆ
Οἶκο Εὐγηρίας, θέτοντας τίς βά-
σεις δημιουργίας ἑνός ἀποϊδρυ-
ματοποιημένου περιβάλλοντος
ἀνθρωπιᾶς καί ἀξιοπρέπειας.
Ἐλπίζουμε ὅτι μέ τή βοήθεια
Ἀρχῶν, Φορέων καί Δωρητῶν,
τά σημαντικά αὐτά ἔργα θά ὁλο-
κληρωθοῦν.
Τόσο γι᾽ αὐτά πού ἔχουν γίνει,
ὅσο καί γι᾽ αὐτά πού πρόκειται
νά γίνουν, εὐχαριστοῦμε θερμά
τίς Ἀρχές, τούς Φορεῖς καί
ὅλους τοὺς Συμπολίτες μας, πού
βρίσκονται κοντά μας καί στη-
ρίζουν μέ τήν ἀγάπη τους καί
τίς δωρεές τους τήν καλή λει-

τουργία τοῦ Γηροκομείου. Ἐάν
σήμερα ὑφίσταται τό Γηροκο-
μεῖο στήν πόλη μας καί συνεχίζει
νά λειτουργεῖ, αὐτό ὀφείλεται
ἀποκλειστικά στήν ἀγάπη τοῦ
κόσμου, πού ἀναγνωρίζει τήν
ἀναγκαιότητα τῆς ὕπαρξης τοῦ
Ἱδρύματος καί καθημερινά στη-
ρίζει τή λειτουργία του. Ἰδιαί-
τερη ἀναφορά  θέλουμε νά κά-
νουμε στήν προσφορά γευμά-
των ἀπό συμπολίτες μας πρός
τούς γέροντες, πού ἀποτελεῖ
μία ἐξαιρετική πράξη ἀνθρωπιᾶς
καί σημαντική βοήθεια πρός τό
Γηροκομεῖο. Πάντα ἡ πόλη μας
καί ἡ εὐρύτερη περιοχή χαρα-
κτηρίζονταν ἀπό πλούσια φιλάν-
θρωπα αἰσθήματα. Πάντα
ὑπῆρχαν καί ὑπάρχουν Ἄνθρω-
ποι, πού προσφέρουν ἀπό τό πε-
ρίσσευμα τῆς ψυχῆς τους γιά
τόν συνάνθρωπο. 
Ἐπίσης εὐχαριστοῦμε θερμά
ὅλους τοὺς ἰδιοκτῆτες καί τούς
ἐργαζόμενους στά ΜΜΕ, γιά τή
συνεχῆ στήριξη καί προβολή
τῶν προσπαθειῶν μας. 
Ἰδιαίτερα θέλουμε νά εὐχαρι-

στήσουμε καί δημόσια τό προ-
σωπικό τοῦ Γηροκομείου, πού
καθημερινά προσπαθεῖ γιά τήν
ὅσο τό δυνατόν καλύτερη δια-
βίωση τῶν γερόντων. Πρόκειται
γιά ἐργαζόμενους, πού πέρα ἀπό
τήν ἐπαγγελματική τους εὐσυ-
νειδησία, διακρίνονται ἀπό
ἀνθρώπινη εὐαισθησία καί προ-
σφέρουν τόν καλύτερό τους
ἑαυτό καί τήν ἀγάπη τους, γιά
νά ἀπολαμβάνουν οἱ παπποῦδες
καί οἱ γιαγιάδες ὑπηρεσίες ὑψη-
λοῦ ἐπιπέδου καί ἀξιοπρεπῆ δια-
βίωση.
Ὁλοκληρώνοντας τήν παρου-
σίαση τοῦ Ἀπολογισμοῦ, ἐπιθυ-
μοῦμε νά ἐκφράσουμε καί πάλι
ἀπό βάθους καρδιᾶς τίς εὐχα-
ριστίες μας πρός ὅλους τοὺς
συμπολίτες μας, πού στηρίζουν
τό σημαντικό αὐτό κοινωνικό
ἔργο, τῆς προσφορᾶς Ἀγάπης
καί Φροντίδας πρός τούς ἀνθρώ-
πους τῆς Τρίτης Ἡλικίας.
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Τά Μέλη τοῦ ΔΣ

Τιάλιος Κωνσταντῖνος
Ζαχαράκη Αἰκατερίνη
Κρανιώτης Μιχαήλ
Πίτση Μαρία

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.

Παῦλος
† Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης

Ἡ Διευθύντρια

Γεθσημανή Κεντεποζίδου -
Κολοβοῦ

ΚΟΖΑΝΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν Γη-
ροκομεῖον Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων», εἴτε
χρηματικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα, προσέφε-
ραν εὐγενῶς:

◆ Δ.Ε.Η. Α.Ε./Ὀρυχεῖο Νότιου Πεδίου. ◆ Τ.Ε.Ι.
Δυτικῆς Μακεδονίας. ◆ Δῆμος Κοζάνης. ◆ Δημή-
τριος Τέλλιος 500 € εἰς μνήμη Φανῆς Τέλλιου◆

Ντίνα.  ◆ Ἰωάννης Τσιόκανος 500 €. ◆ Ἡρακλῆς
Τόλιος κάτοικος Ἀθηνῶν 300 € εἰς μνήμη τοῦ πα-
τέρα του Γεωργίου. ◆ Οἰκογένεια Ἰωάννη Θ.Δρίζη
300 € εἰς μνήμη προσφιλῶν προσώπων. ◆ Στή
μνήμη τοῦ πολυαγαπημένου μας υἱοῦ καί ἀδελ-
φοῦ Δημητρίου μέ τήν συμπλήρωση τεσσάρων
ἐτῶν ἀπό τήν ἐκδημία του, δωρεά 200 € Οἰκογέ-
νεια Εὐθυμίου Κουτσουνάνου. ◆ Ἐνοριακό Φιλό-
πτωχο Ταμεῖο Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεσίου Θεοτόκου
Ἁλωνακίων 200 €. ◆ Ἀναστασία Γκουζγκούνη 200
€. ◆ Οἰκογένεια Αἰκατερίνης Τσιαρτσιώνη 200 €
εἰς μνήμη συζύγου καί πατέρα Νικολάου γιά τήν
συμπλήρωση 3 ἐτῶν ἀπό τό θάνατό του. ◆ Σπυρί-
δων Κελλίδης 200 € εἰς μνήμη Χαράλαμπου Κελ-
λίδη. ◆ Κωνσταντῖνος Γκατζόφλιας 200 €
κάτοικος Ἀθηνῶν εἰς μνήμη γονέων καί τῆς
ἀδελφῆς του Βέτας. ◆ Ἰωάννης Γκουτζιομῆτρος
καί Ἀναστασία Κισκίνη 150 € γιά γεῦμα γερόντων
ἐπί τῇ συμπληρώσει 40 ἡμερῶν ἀπό τό θάνατο
τοῦ γαμπροῦ Ἰωάννη Παπαχρυσόπουλου. ◆ Νέ-
στορας Κολοβός 150 € εἰς μνήμη τοῦ πατέρα του
Ἰωάννη. ◆ Φιλόπτωχος Ἀδελφότητα Κυριῶν Βελ-
βεντοῦ ‘ Ὁ Εὐαγγελισμός ’ 100 € γιά γεῦμα γε-
ρόντων. ◆ Οἰκογένεια πατρός Ἀντωνίου
Γεωργιάδη 100 € εἰς μνήμη πολυαγαπημένου συ-
ζύγου◆ πατρός καί γιά τήν παράσταση τοῦ
Σεβ.Μητροπολίτου κ.Παύλου στήν ἐξόδιο ἀκο-
λουθία. ◆ Ἰωάννης Καραδαλής 100 €. ◆ Ἀντώνιος
Νικολαϊδης 100 € εἰς μνήμη Βασιλικῆς Καρανά-
σιου. ◆ Γεώργιος Νικολαϊδης 50 € εἰς μνήμη Βα-
σιλικῆς Καρανάσιου. ◆ Σοφία Ἀμοιρίδου 50 € εἰς
μνήμη τοῦ συζύγου της Χαραλάμπους. ◆ Οἰκογέ-
νεια Τάσου Πιτένη ἐξ Ἀμερικῆς 50 € εἰς μνήμη
Ἀναστασίας Πιτένη γιά τήν συμπλήρωση 1 ἔτους
ἀπό τήν ἐκδημία της εἰς Κύριον. ◆ Χαρούλα
Τσιόγκα-Παπαδημητρίου 50 €. ◆ Βαρβάρα Ζιάρα
50 € εἰς μνήμη ἀδελφοῦ της Νικολάου Δανά. ◆
Χρῆστος Σιώπης 50 € εἰς μνήμη τοῦ πατέρα του
Ἀθανασίου. ◆ Ἑλένη Σιώπη κάτοικος Ὀρμηλίας
Χαλκιδικής 50 € εἰς μνήμη τοῦ πατέρα της Ἀθα-
νασίου. ◆ Εὐστράτιος Οἰκονόμου 50 €. ◆ Μαρία
Τολίκα 50 € εἰς μνήμη Χαράλαμπου Κελλίδη. ◆
Γεωργία Τσακίρη 50 € εἰς μνήμη τοῦ γιοῦ της Νι-
κολάου Τσακίρη. ◆ Κρίτων Βαβίτσας 50 € εἰς
μνήμη γονέων. ◆ Μαρία Πατιά 20 € εἰς μνήμη
συγγενικῶν προσώπων. ◆ Τό Γεῦμα τήν Κυριακή

τοῦ Πάσχα ἦταν προσφορά τοῦ Ἱεροῦ Ἐξωκλησ-
σίου Ἁγίου Χαραλάμπους Κοζάνης. ◆ Ἑλένη Κεν-
τεποζίδου προσφορά γεύματος εἰς μνήμη τοῦ
συζύγου της Κων/νου. ◆ Σωτήρα Δήμου προ-
σφορά γεύματος εἰς μνήμη τῆς πεθερᾶς της Βα-
σιλικῆς Δήμου. ◆ Οἰκογένεια Παύλου
Σιδηροπουλου προσφορά γεύματος εἰς μνήμη
Μαρίας Μαμάτσιου. ◆ Κυλινδρόμυλοι Παρασκευά
προσφορά σέ ἀλεύρι. ◆ Ἀλευρόμυλοι Χρηστίδη
προσφορά σέ ἀλεύρι. ◆ Κρεοπωλεῖο Θωμάς Τσι-
αΐρης προσφορά λουκάνικων. ◆ Ἀρτοποιεῖο Ρούσ-
σης Ρουσόπουλος προσφορά ἄρτων καί
ἀρτοσκευασμάτων. ◆ Ἰχθυοπωλεῖο ‘Τό Λαυράκι’
προσφορά ψαριῶν. ◆ Βασίλειος Φιλημέγκας προ-
σφορά τροφίμων εἰς μνήμη Αἰκατερίνης Φιλη-
μέγκα. ◆ Τό Τμῆμα Β3 τοῦ 2ου Γυμνασίου
Κοζάνης ἐπίσκεψη καί προσφορά δώρων στούς
γέροντες. ◆ Βασιλική Παυλόγλου-Λίγκα προ-
σφορά καφέ καί ἐδεσμάτων εἰς μνήμη τοῦ συζύ-
γου της Χαραλάμπους γιά τή συμπλήρωση 3 ἐτῶν
ἀπό τό θάνατό του. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου
Κλείτους 24 κλοῦβες μῆλα. ◆ Μπιμπίρης Δ. καί
Χατζηγιαννάκης Α. προσφορά τροφίμων καί 1
ἀερόστρωμα. ◆ Χρυσή Κασαπίδου προσφορά γεύ-
ματος. ◆ Γεώργιος Τσιτσεκίδης προσφορά τροφί-
μων. ◆ Θωμάς Χαρέλας ἀπό Πολυμύλο προσφορά
10 τσουβάλια πατάτες. ◆ Κατίνα Λάτσκου 1 ἀνα-
πηρικό ἁμαξίδιο εἰς μνήμη Ἰωάννη Λάτσκου. ◆
Ἱερεύς Θωμάς Μπασδέκης, Κουτσιάδης Βασί-
λειος, Τσαουσίδης Ἐλευθέριος καί Ντελικωστό-
γλου Γεώργιος προσφορά τροφίμων καί
λαχανικῶν. ◆ Οἰκογένειες Θωμαής Τριανταφυλ-
λίδου καί Θεόδωρου Τριανταφυλλίδη προσφορά
 τροφίμων.

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

ζάνης κ. Παῦλος 1.500 €.
◆ Ἱ. Ναὸς  Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης     1300 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ  Ἑλένης   1300 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων  190 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Λιβαδεροῦ  250 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κρόκου  135 €
◆ Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς 140 €
◆ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Μύρου     100€
◆ Ἱερ.  Γεώργιος Μύρου     100€
◆ Ἱερομ. Νικάνωρ Μαλιούρας  100 €
◆ Μοναχός Ζωσιμᾶς    200 €.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη εὐχαριστεῖ θερμὰ τοὺς
δωρητὲς καὶ εὔχεται τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου ἀντι-
δωρεὰ καὶ εὐλογία.

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ
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Λειτουργική - Πνευματική Διακονία:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος,
κατά τό δίμηνο Μαρτίου - Ἀπριλίου
2010, χοροστάτησε, λειτούργησε καί
μίλησε στούς κάτωθι Ἱ. Ναούς:
❖ Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης

(7/3), Ἁγ. Γεωργίου Κλείτου (14/3),
Ἁγ. Γεωργίου Πολυμύλου (21/3),
Καθεδρικό Ἁγ. Νικολάου (25/3),
Ἁγ. Γεωργίου Πολυμύλου (18/4),
Ἁγ. Γεωργίου Αἰανῆς (22/4), Ἁγ.
Γεωργίου Σερβίων (23/4), Ἁγ. Γε-
ωργίου Πολυρράχου (25/4), ἐξωκλ.
Τιμ. Προδρόμου Ν. Νικοπόλεως
(27/4).
Ἐπίσης:

❖ χοροστάτησε κατά τούς Κατανυ-
κτικούς Ἑσπερινούς στούς Ἱ. Να-
ούς τῆς Κοζάνης:  Δ) Ἁγ. Νικάνο-
ρος (7/3), Ε) Ἁγ. Ἀθανασίου (14/3),
ΣΤ) Παναγίας Φανερωμένης (21/3), 

❖ χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία
τοῦ Μ. Ἀποδείπνου στό Ἱ. ἐξωκλ.
Τιμ. Προδρόμου Ν. Νικοπόλεως
(23/3),

❖ τέλεσε Θ. Λειτουργίες τῶν προ-
ηγιασμένων Τιμίων Δώρων στούς
Ἱ. Ναούς: Γεν. Θεοτόκου Πλατα-
νορεύματος (10/3), Ἁγ. Νικολάου
Λευκόβρυσης (19/3),

❖ χοροστάτησε κατά τίς Ἀκολουθίες
τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου στούς Ἱ. Ναούς: Ἁγ. Νι-
κάνορος Κοζάνης (5/3), Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Λευκάρων
(12/3), καί Ἀκάθ. Ὕμνο στόν Κα-
θεδρικό Ἁγ. Νικολάου (19/3),

❖ προεξῆρχε κατά τήν ἐξόδια ἀκο-
λουθία τοῦ μακαρ. ἱερέα Ἀντώνιου
Γεωργιάδη (24/3),

❖ χοροστάτησε στήν Δοξολογία γιά
τήν ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς παλιγγε-
νεσίας στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγ.
Νικολάου & τέλεσε ἐπιμνημόσυνη

XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ2010
Γι᾽ ἄλλη μιὰ φορὰ -Σάββατο 6-3-2010-, ὁ Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης κ.κ.Παῦλος παρέθεσε γεῦμα
πρὸς τιμὴν τῶν ὑπὸ τοῦ ἰδίου χειροτονηθέντων ἱερέων τῆς Ἱ.
Μητροπόλεώς μας, μετὰ τῶν πρεσβυττερῶν αὐτῶν.

Σεβασμιώτατε, Πάτερ καὶ Δέσποτα,

ἡ ἐφετινὴ συνάντησή μας στὸ γεῦμα ποὺ ἐσεῖς παραθέσατε
πρὸς τιμήν μας κατὰ τὴν εὐλογημένη αὐτὴ περίοδο τῆς Μ.
Τεσσαρακοστῆς, ὅπου ὅλοι καλούμεθα διορθώνοντας τὰ ἐλατ-
τώματά μας καὶ καλύπτοντας τὶς ἐλλείψεις μας, ν᾽ ἀναδειχ-
θοῦμε τίμιοι ἀπέναντι στὸν Θεὸ Πατέρα, ὡς γνήσια τέκνα Του,
μοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία καὶ τὴν ἀφορμὴ νὰ ἐκφράσω ἐκ βά-
θους καρδίας, μὲ σεβασμὸ καὶ ἀγάπη ἑνὸς παιδιοῦ πρὸς τὸν
πατέρα του, ἀλλὰ καὶ ταπείνωση, ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ.

Σᾶς εὐχαριστῶ, Σεβασμιώτατε, διότι, μετὰ τὸ κάλεσμα τοῦ
Θεοῦ καὶ τὸ χάρισμα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, μὲ ζῆλο ἱερὸ
γιὰ τὴ μεγάλη ὥρα τῆς ζωῆς μου, ὥστε νὰ σταθῶ ὅσο γίνεται
ἀξιώτερα μπροστὰ στὸ ἱερὸ θυσιαστήριο στὸ πρόσωπο τοῦ
Ἀληθινοῦ Ἱερέα, ἐκείνη τὴν ἁγία καὶ μεγάλη στιγμὴ τὸ χέρι τοῦ
Ἐπισκόπου ποὺ μὲ ὁδήγησε στὸ «ἐσώτερον τοῦ καταπετάσμα-
τος» γιὰ ἕναν ἅγιο καὶ ὑψηλὸ σκοπό, εἶναι τὸ χέρι ἑνὸς ἄξιου
ποιμενάρχου καὶ πνευματικοῦ, ἄνδρα σοφοῦ, ἱκανοῦ, ἔμπειρου
διὰ τὴν ποιμαντορίαν κλήρου καὶ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, μὲ ὀρθόδοξη
χριστιανικὴ εὐσέβεια. Εἶναι τὸ δικό σας χέρι, Σεβασμιώτατε,
αὐτὸ ποὺ μ᾽ εὐλόγησε στὸ ἀξίωμα τῆς ἱερωσύνης. Ἡ ἱερωσύνη
εἶναι μία σταυροαναστάσιμη ἔμπονη πορεία καὶ διακονία καὶ
ὅπως ὁμολογεῖται ἀπὸ πολλοὺς ἡ ἐποχή μας εἶναι πολὺ δύ-
σκολη. Ἡ φοβία κυριαρχεῖ στὶς ψυχές μας καὶ πολλὲς φορές
θολώνει τὸ νοῦ μας, μᾶς παρασύρει σὲ σκέψεις καὶ ἐνέργειες
ποὺ δὲν συμβαδίζουν μὲ τὴ χριστιανική μας ἰδιότητα. Μὰ γι᾽
αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ λόγο σᾶς εὐχαριστῶ καὶ πάλι, Σεβασμιώ-
τατε, διότι καταβάλλετε κάθε προσπάθεια γιὰ νὰ καλλιεργη-
θοῦν καὶ ἀναπτυχθοῦν καὶ καρποφορήσουν μέσα στὶς ψυχές
μας τὰ εὐώδη ἄνθη τῶν ἀξιῶν, τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν ἀρχῶν τῆς
ἱερωσύνης, ἡ ὁποία εἶναι εὐλογία καὶ δῶρον Θεοῦ, ὥστε νὰ
διακονοῦμε «μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» τὸ ἱερὸ
θυσιαστήριο.

Σᾶς εὐχαριστῶ, Σεβασμιώτατε, καὶ γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα
ποὺ ἤμουν  διάκονος κοντά σας, διότι ἔνιωθα σὰν ἱεροσπου-
δαστὴς σ᾽ ἕνα καλὸ ἱερατικὸ σχολεῖο, ὅπου διδάχθηκα ὅλα
αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ γνωρίζει ἕνας νέος κληρικὸς καὶ νὰ τὰ χρη-
σιμοποιεῖ ὡς ἐφόδια στὴν ἱερατική του ζωή, ὥστε νὰ γίνει
ἄξιος στὸ κάλεσμα τοῦ Θεοῦ.

Σεβασμιώτατε, εὔχομαι καὶ προσεύχομαι ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς
Θεὸς νὰ σᾶς δώσει ἀρκετοὺς καὶ ἄξιους ὑποψηφίους κληρι-
κοὺς, ὥστε νὰ καλύψετε τὶς κενές θέσεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας, καὶ νὰ εἶναι συνεργὸς καὶ ἀντιλήπτορας στὴ ζωὴ καὶ στὸ
ἔργο σας. 

Μὲ βαθὺ σεβασμὸ φιλῶ τὴν Δεξιάν Σας
πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Παπαϊωάννου

Γεῦμα
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δέηση (25/3),
❖ εὐλόγησε τούς γάμους τῶν: α) Ἰωάννη Δ.

Δημητριάδη & Βασιλικῆς Δ. Μήττα (Ἱ. Ν. Ἁγ.
Ἀναργύρων Κοζάνης, 11/4) β) Κων/νου Στ. Βα-
φειᾶ & Θεώνης Νικ. Τσιαρτσιώνη (Ἱ. Ν. Μετα-
μορφώσεως Σωτῆρος Κηφισιᾶς, 23/4).

Κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος
καί τῆς Διακαινησίμου ὁ Σεβασμιώτατος χορο-
στάτησε, λειτούργησε καί μίλησε στούς Ἱ.
Ναούς:
❖ Κυριακή τῶν Βαΐων (28/3): Ἁ γ. Νικολάου Κρό-

κου & Ἁ γ. Τριάδας Δρεπάνου,
❖ Μ. Δευτέρα (29/3): Ἁγ. Γεωργίου Ἄνω Κώμης

& Ἁγ. Ἀθανασίου Κοζάνης,
❖ Μ. Τρίτη (30/3): Ἁγ. Δημητρίου Κτενίου & Ἁγ.

Κων/νου καί Ἑλέ νης Κοζάνης,
❖ Μ. Τετάρτη (31/3): Ἁγ. Δημητρίου Σκήτης, Ἁγ.

Λουκᾶ & Ἁγ. Νικάνορος Κοζάνης,
❖ Μ. Πέμπτη (1/4): Ἁ γ. Γεωργίου Νεράιδος & Ἁ -

γ. Ἀθανασίου Τρανοβάλτου,
❖ Μ. Παρασκευή (2/4): Κοιμ. Θεοτόκου Βελ-

βενδοῦ, Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης & Ἁγ. Νικολάου
Κοζάνης,

❖ Μ. Σάββατο (3/4): Ἁ γ. Ἀθανασίου Τρανοβάλ-
του,

❖ Κυριακή τοῦ Πάσχα (4/4): Ἁ γ. Νικολάου Κοζά-
νης.

❖ Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου (5/4): Ἱ. Μ. Ἁγ.
Τριάδος Ἰλαρίωνος & Ἁγ. Ραφαήλ Δ.Δ. Ἁγ.
Χαραλάμπους,

❖ Τρίτη τῆς Διακαινησίμου (6/4): Ἁγ. Ραφαήλ
Καστανιᾶς,

❖ Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου (9/4): ἐξωκλ.
Ζωοδόχου Πηγῆς (Παναγία) Κοζάνης,

❖ Κυριακή τοῦ Θωμᾶ (26/4): Ἁγ. Γεωργίου Ἀργί-
λου & Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλέ νης Κοζάνης.

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:
❖ συμμετεῖχε στήν ἔκτακτη Συνεδρία τῆς Ἱεραρ-

χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (2/3),
❖ παρέστη στήν τελετή ἀλλαγῆς Διοικητοῦ τοῦ

Α΄ Σωμ. Στρατοῦ (3/3), 
❖ παρέθεσε γεῦμα στούς ὑπ’ αὐτόν χειροτονη-

θέντες ἱερεῖς (6/3),
❖ παρακολούθησε τήν ἐκδήλωση μνήμης τοῦ

Μ.Ο.Σ. γιά τό ὁλοκαύτωμα τῶν Σερβίων
(6/3),

❖ παρακάθησε στήν ἐκδήλωση («τσάι γυναικῶν»)
τοῦ Γεν. Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεώς μας, στὴν διάρκεια τῆς ὁποίας τιμή-
θηκε η συμπολίτισσά μας Ἐλλογ. Κα Ολυμπία
Γκίμπα

❖ Τζιαμπίρη, Ὁμότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. καί
πρ. Ἀντιπρύτανης (7/3),

❖ παρακολούθησε τό Σεμινάριο Κατηχητῶν τῆς
Ἱ. Μητροπόλεώς μας (13/3),

❖ προήδρευσε τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῶν
Ἐφημερίων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης,
ὅπου μίλησε ὁ μοναχός Μωυσῆς ὁ Ἁγιορείτης
(15/3),

❖ συμμετεῖχε στήν πανήγυρη (ὁσ. Ἀλεξίου) τῆς
Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Λαύρας Καλαβρύτων  (16-17/3),

❖ δέχθηκε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Δ/κτοῦ Α΄ Σ.Σ.
Ἀν/γου κ. Ἰω. Μπασδάνη (18/3),

❖ προήδρευσε τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου
(23/3),

❖ παρέστη στά ἐγκαίνεια τῆς ἔκθεσης «Ἑλληνική
Ὀρθόδοξη Διασπορά στήν Οὐγγαρία, 17ο-19ο

αἰ.» στό Λαογρ. Μουσείο Κοζάνης (14/4),
❖ μίλησε σέ Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱ. Μητροπό-

λεως Ἐλασσῶνος (20/4).

Ἕνας ἀδελφός, ἀσκητής πού δέν ἔτρωγε
ψωμί, ἐπισκέφθηκε κάποιον ὀνομαστό

Γέροντα. Βρέθηκαν ἐκεῖ τή μέρα ἐκείνη κι
ἄλλοι ξένοι καί μαγείρεψε ὁ Γέροντας γιά
χάρη τους λίγο φαγητό. Ὅταν κάθισαν νά
φᾶνε, ὁ ἀσκητής ἔβαλε γιά τόν ἑαυτό του
μόνο ρεβίθια μουσκεμένα καί ἔτρωγε. 

Ὅταν σηκώθηκαν ἄπ’ τό τραπέζι, τόν
πῆρε ἰδιαίτερα ὁ Γέροντας καί τοῦ ’πε:

“Ἀδελφέ, ὅταν ἐπισκέπτεσαι κάποιον,
μή δείχνεις τή μοναχική σου ἄσκηση. Ἄν,
πάλι, θέλεις νά κρατᾶς ὁπωσδήποτε τήν
ἄσκησή σου, νά κάθεσαι στό κελί σου καί
νά μήν πηγαίνεις πουθενά”.

Ὁ ἀσκητής πῆρε ἕνα καλό μάθημα ἀπό
τά λόγια τοῦ Γέροντα καί στό ἑξῆς στίς συ-
ναντήσεις μέ τούς ἀδελφούς δέν ξεχώριζε.

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕΡ Ο ΝΤΙΚΟ


