
«…ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ΄ 4).
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μνημόνευση στὸ σημεῖο
αὐτὸ τῆς θείας Λειτουρ-
γίας ἀποδεικνύει ὅτι

χωρὶς τὸ μνημόσυνον τοῦ Ἐπι-
σκόπου ἡ Εὐχαριστία οὐσιαστικὰ
εἶναι ἀνύπαρκτος. Πρόκειται γιὰ
τὸ πλέον κύριο στοιχεῖο, ποὺ ἀνα-
δεικνύει τὴ Θεία Εὐχαριστία
ἐπισκοποκεντρικὸ γεγονὸς στὴ
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλοι οἱ

ζῶντες ἀναγνωρίζουν μ᾽ αὐτὸν
τὸν τρόπο ὡς κεφαλή τους «ἐν
πρώτοις» τὸν Ἐπίσκοπο. Γι᾽ αὐτὸ
καὶ ἐνέχει ἀποφασιστικὴ σημασία
γιὰ τὴν ἐγκυρότητα τῆς Θείας
Εὐχαριστίας ἡ ὀρθὴ μνημόνευση
τὴ στιγμὴ ἐκείνη τοῦ κανονικοῦ
Ἐπισκόπου ἤ ἐκείνου «οὗ ἄν
αὐτὸς ἐπιτρέψῃ», κατὰ τὴν φρά-
ση τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου. Ὅταν τῆς
θείας Λειτουργίας προΐσταται
Ἀρχιερεύς, ἀναγινώσκονται τὰ
Δίπτυχα μὲ τὰ ὀνόματα τῶν κε-
φαλῶν ὅλων ἀνὰ τὴν οἰκουμένη
Ἐκκλησιῶν, μετὰ τῶν ὁποίων βρί-
σκεται σὲ εὐχαριστιακὴ κοινωνία.
Τὸ νόημα τῆς μνημονεύσεως δὲν
εἶναι τελετουργικό, ἀλλὰ βαθύ-
τατα ἐκκλησιολογικό. Μ᾽ αὐτὸ
δηλώνεται ὅτι κάθε Θεία Εὐχα-
ριστία, ἡ ὑπὸ τὸν Ἐπίσκοπο οὖσα,
δὲν εἶναι ἀληθινὴ καὶ ἔγκυρη ἄν
δὲν ἀποτελεῖ κοινωνία μὲ τὴν
Εὐχαριστία ὅλων τῶν ἄλλων το-
πικῶν Ἐκκλησιῶν. Ὁ Ἐπίσκοπος,

Ζ
ητεῖτε πρῶτον τὴν βασι-
λείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δι-

καιοσύνην Αὐτοῦ καὶ ταῦτα
πάντα προστεθήσετε ὑμῖν»
(Ματθ. στ´ 33). Ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ
τέλος τοῦ κόσμου εἶναι ἡ Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ, χωρὶς αὐτὴν
ὁ κόσμος φτάνει μονάχα στὸν
παραλογισμό. Μᾶς τρομάζει
αὐτὸς ὁ παραλογισμὸς τοῦ
κόσμου, ὄχι γιατὶ τάχα κιν-
δυνεύει ἡ πίστη, ἀλλὰ γιατὶ
στρέφει τὴν «πίστη» στὸν
ἑαυτό του. Ἡ παθιασμένη
ἀναζήτηση ἑνὸς νοήματος
δίχως Θεό ὁδηγεῖ σὲ ἐσωτε-
ρικὸ ἀδιέξοδο. Κι ἕνας πο-
λιτισμὸς ποὺ ἀνοίγει ἄπειρες
δυνατότητες στὸν ἄνθρωπο,
στενεύοντας ταυτόχρονα τὰ
ὅρια τῆς ὕπαρξής του δὲν εἶναι
μόνο παράλογος…

ὡς προεστὼς τῆς τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας-Εὐχαριστίας, ἀποτελεῖ κρίκο
ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας  αὐτῆς
μὲ ὅλες τὶς ἀνὰ τὸν κόσμο Ἐκκλη-
σίες.  Ὁ Ἐπίσκοπος δὲν εἶναι τὸ
κέντρο ἑνότητας μόνο τῆς δικῆς
του τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ
ὁ κρίκος ποὺ συνδέει μεταξύ τους
ὅλες τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες σὲ μία
ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἄλλωστε καὶ

ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε...

«Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Παύλου,

ὅν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῷον, ἔντιμον,

ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα

τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας».

«



Τρεῖς εἶναι οἱ πῦλες τῆς ζωῆς,
ἀπό τίς ὁποῖες μπαίνει καί βγαί-
νει ὁ ἄνθρωπος στόν παρόντα
κόσμο : ἡ γέννησις, ὁ γάμος καί
ὁ θάνατος. Εἶναι τρεῖς σταθμοί,
πού σημαδεύουν τήν φυσική του
τροχιά στήν γήϊνη αὐτή ζωή.
Εἶναι τρία μυστήρια τῆς ὑπάρ-
ξεως! Καί στά τρία αὐτά γεγο-
νότα, ὑπάρχει ἡ διαλεκτική τῆς
ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Καί
πρῶτον: 

α) Ἡ γέννησις! Τό γεγονός
αὐτό σηματοδοτεῖ τήν εἴσοδο
τοῦ ἀνθρώπου στήν παροῦσα

ζωή. Προέρχεται ὅμως ἀπό ἕνα
φαινομενικό «θάνατο»!

Διότι, ὅπως λέγει ἡ ἐπι-
στήμη, τό ἀνθρώπινο «σπέρμα»,
κρυπτόμενο μέσα στήν μήτρα

τῆς μητέρας, (σάν σέ ἄλλη γῆ)
εἶναι σάν νά θάπτεται. Ἐπί
ἐννέα μῆνες κυοφορούμενο τό
ἔμβρυο μέσα στό σκότος, εἶναι
σάν νά ζῆ ἕνα ζωηφόρο θάνατο,
ἀπό τόν ὁποῖον θά ξεπηδήση μιά
νέα ζωή, ὅπως ὁ Κύριος εἶπε :
«... ἐάν μή ὁ κόκκος τοῦ σίτου
πεσών εἰς τήν γῆν ἀποθάνη
αὐτός μόνος μένει, ἐάν δέ ἀπο-
θάνη, πολύν καρπόν φέρει...»
(Ἰω. 12,24).

Ὑπάρχουν δυστυχῶς κάποιοι,
(γονεῖς, ἰατροί κ.ἄ.) πού δέν ἐπι-
τρέπουν στή νέα ζωή νά δῆ τό
φῶς τοῦ κόσμου, ἀλλά ἀπό τόν
ἕνα θάνατο, τήν στέλλουν στόν
ἄλλο! ...

Ἔχουν ὅμως αὐτό τό δι-
καίωμα ;

Οἱ συνήθεις προφάσεις τους
ὅτι δῆθεν, κατά τούς πρώτους
μῆνες τό ἔμβρυο, δέν εἶναι πλή-
ρης ἄνθρωπος, διαψεύδονται
παταγωδῶς καί ἀπό τήν ἐπι-
στήμη τῆς γενετικῆς, ἀλλά κυ-
ρίως ἀπό τούς θεοπνεύστους
Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, οἱ
ὁποῖοι διακηρύσσουν ὅτι «ἐξ
ἄκρας συλλήψεως» τό ἀνθρώ-
πινο ἔμβρυο εἶναι ἄνθρωπος
«μέγα καλό καί πρῶτο»! Ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης βρον-

τοφωνεῖ : «οὔτε προϋπάρχει τοῦ
σώματος ἡ ψυχή, οὔτε προκατα-
σκευάζεται τῆς ψυχῆς τό σῶμα,
ἀλλά ὁμοχρόνως ἐν τῇ ζωῇ γί-
νονται».

Πατέρας διηγεῖται ὅτι, ὅταν
ἡ γυναίκα του ἔμεινε ἔγκυος στό
τέταρτο παιδί τους, σκέφθηκαν
νά μή τό κρατήσουν. Ἐπισκέ-
φθηκαν λοιπόν τόν γυναικολόγο
ἰατρό τους, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ τούς
ἄκουσε, τούς εἶπε : «Ἀφοῦ θέ-
λετε νά ἔχετε τρία παιδιά καί τά
τέσσερα σᾶς φαίνονται πολλά,
γιατί δέν κάνετε κάτι ἄλλο; Ἄν
σκοτώσουμε αὐτό, θά βάλουμε
σέ κίνδυνο καί τήν γυναίκα σου.
Δέν σκοτώνεις καλύτερα ἕνα
ἀπό τά τρία πού ἔχεις      (τό μι-
κρότερο) καί νά ἀφήσουμε αὐτό
νά γεννηθῆ; Ἔτσι, καί τρία παι-
διά θά ἔχης πάλι, καί ἡ γυναίκα
σου δέν θά διατρέξη κανένα κίν-
δυνο»! «Ὅταν ἄκουσα αὐτά –
λέει ὁ πατέρας – ἀνατρίχιασα.
Νόμισα ὅτι ἔπεσε κεραυνός στό
κεφάλι μου. Τότε κατάλαβα τί
πήγαινα νά κάνω. Καλά γιατρέ
μου - τοῦ εἷπα. Ἔχεις δίκιο. Σ’
εὐχαριστῶ. Τό παιδί θά τό κρα-
τήσουμε»!!!.... Εὑγε! καί στούς
γονεῖς καί στόν γιατρό !...

β) Δεύτερον: Ὁ Γάμος.

«Τό μέγα τοῦτο μυστήριον»,
ὅπως θά πῆ ὁ Παῦλος (Ἐφεσ.
5,32), βρίσκεται καί αὐτός σέ
διαλεκτική σχέσι μέ τόν θάνατο,
εἶναι δέ τό μόνο γεγονός, ἐν
ἀντιθέσει πρός τά ἄλλα δύο –
γέννησι καί θάνατο - πού κανείς
τό ἀποφασίζει ἀπολύτως μόνος
του.
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Κατά τούς Πατέρας, ὁ γάμος
θεσπίσθηκε ἀπό τόν Θεό, οἰκο-
νομικῶς, μετά τήν πτῶσι «εἰς
διαδοχήν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώ-
πων», προλαμβάνοντας τόν
ἀφανισμό τους. «Καί γάρ καί ὁ
γάμος αὐτός – διδάσκει ὁ Οὐρα-
νοφάντωρ Βασίλειος - τῷ ἀπο-
θνήσκειν ἐστί παραμυθία. Διότι
γάρ εἰς τό παντελές παραμένειν
(τόν ἄνθρωπον) οὐκ ἐνῆν, τῇ
διαδοχῇ τοῦ γένους τό πρός τόν
βίον διαρκές ὁ Δημιουργός ἐμη-
χανήσατο» (διά τῆς γεννήσεως
ἀπογόνων). 

Ἑπομένως καί ὁ γάμος ἀπο-
τελεῖ τό ἀλεξητήριον τοῦ θανά-
του.

Συγχρόνως ὅμως ὁ γάμος,
σηματοδοτώντας τήν ἀρχή μιᾶς
νέας πορείας ζωῆς, δέν παύει νά
εἶναι καί πρέπει νά εἶναι, ἕνα
τέλος (θάνατος) ὅλων ἐκείνων
τῶν φθοροποιῶν στοιχείων, πού
σάν ἄλλοι «κάνθαροι», συνήθως
κατατρώγουν τίς ζωογόνες ρίζες
του. Οἱ νεόνυμφοι, μέ τήν ἐν
Κυρίῳ ἕνωσί τους, καλοῦνται νά
βιώσουν, ἀγωνιζόμενοι, τόν θά-
νατο τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τῆς φιλαυ-
τίας καί τῶν προσωπικῶν
ἀδυναμιῶν τους! Ἔτσι τό ἐγώ καί
τό σύ, μεταβάλλεται σέ ἐμεῖς,
ἐξοβελίζοντας τό ἐμόν καί τό
σόν! Ἀπό τήν ὥρα ἀκριβῶς
ἐκείνη κάτι καινούργιο ἀναδύε-
ται : τό «ἀνδρόγυνο», ‘’ὥστε
οὐκέτι εἰσί δύο, ἀλλά σάρξ μία’’,
ὅπως διαβεβαιώνει καί ὁ Κύριος,
(Ματθ. 19,6).

Ἀπό τώρα ὁ καθένας κα-
λεῖται νά γίνη ὁ «ἀχθοφόρος»
τοῦ ἄλλου, κατά τό παράγγελμα
τοῦ Παύλου : «ἀλλήλων τά
βάρη βαστάζετε καί οὕτως ἀνα-
πληρώσατε τόν νόμον τοῦ Χρι-
στοῦ, (Γαλ. 6,2)». 

Γι’ αὐτό ἄλλωστε καί ὁ Γάμος
καλεῖται «συζυγία», ἐπειδή καί

οἱ δύο ἀπό κοινοῦ καλοῦνται νά
σηκώσουν στούς ὤμους των «τόν
χρηστόν ζυγόν τοῦ Κυρίου», ἤτοι
τόν νόμο τῆς ἀγάπης.

Ἀργότερα θά ἔλθουν καί τά
παιδιά, ὡς καρπός αὐτῆς τῆς
ἀγάπης. Ἀλλά καί ἐδῶ ἔχουμε
τήν διαπλοκή τῆς ζωῆς μέ τόν
θάνατο. Ἡ γέννησις ἑνός παι-
διοῦ, πρόξενος βεβαίως χαρᾶς
μεγάλης «ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρω-
πος εἰς τόν κόσμον», δέν παύη
ὅμως νά ἀποτελῆ καί τήν φθορά
τῶν γονέων!...

Μέ τόν ἀγῶνα τῆς διατροφῆς
καί ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν, οἱ
γονεῖς βιώνουν ἀπό τήν πλευρά
τους τό τοῦ Προδρόμου : «αὐτόν
δεῖ αὐξάνειν ἐμέ δέ ἐλαττοῦ -
σθαι», (Ἰω. 3,30). Ἡ ζωή πλέον
διαβιβάζεται στά παιδιά! Ὅμως,
ἐν τῷ προσώπῳ τῶν παιδιῶν καί
οἱ γονεῖς τρόπον τινά, ἀνασταί-
νονται καί εἶναι σάν νά ξανα-
ζοῦν. Συμβαίνει καί ἐδῶ ἕνας
ἄλλος «ζωηφόρος θάνατος».

γ) Τρίτον : Ὁ Θάνατος!Τό
τόσο ἀνεπιθύμητο αὐτό γεγονός
καί ὄντως «φοβερώτατον μυστή-
ριον», δέν ἦταν τό πρῶτο θέ-
λημα τοῦ Πλάστου μας, ἀλλά
«ἐκ παραβάσεως» εἰσῆλθε στόν
κόσμο . Ἔκτοτε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
πληρώνουμε τόν φόρο τῆς
φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. «Πῶς
παρεδόθημεν τῇ φθορᾷ – ψάλλει
ἡ Ἐκκλησία μας – πῶς συνε-
ζεύχθημεν τῷ θανάτῳ» ;! 

Ὅμως ὁ θάνατος δέν εἶναι
μόνο ἕνα τέλος ἀλλά καί μία
νέα ἀρχή. Εἶναι πύλη καί ὁδός
πρός ἕνα ἄλλον τρόπο ὑπάρξεως!
Εἶναι ἡ «γενέθλιος ἡμέρα», κατά
τόν Ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Θεοφό-
ρο!...

Λοιπόν, «ὁ θάνατος – διδά-
σκει ὁ Καθηγητής τῆς Ἐρήμου
Μ. Ἀντώνιος – νοούμενος τοῖς

ἀνθρώποις ἀθανασία ἐστί – καί
γι΄αὐτό – τοῦτον τόν θάνατον οὐ
χρή φοβεῖσθαι». 

Ἔτσι, ἡ ζωή αὐτή μᾶς ὁδηγεῖ
στόν θάνατο ἀλλά καί ὁ θάνατος
μᾶς «διαπορθμεύει» στήν ἄνω
πατρίδα : «μεταβεβήκαμεν γάρ
ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν»,
κατά τήν ἀψευδῆ δήλωσι τοῦ
Κυρίου (Ἰω. 5,24).

Παρά ταῦτα ὅμως ὁ ἄνθρω-
πος πολλάκις, ἐν τῇ ἀφροσύνη
του, ἀπομακρυνόμενος στήν πα-
ροῦσα ζωή ἀπό τόν Θεό, βυθίζει
τόν ἑαυτό του στόν ὠκεανό μιᾶς
«νεκρᾶς» ζωῆς, πού δέν εἶναι
παρά ἕνα φάσμα ζωῆς. Αὐτό το-
νίζει καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος :
«Πολλοί – λέγει – τῶν δοκούν-
των ζῆν τῶν νεκρῶν οὐδέν δια-
φέρουσι»! ...

Ἔτσι ἡ ζωή διαπλέκεται καί
πάλι μέ τόν θάνατο!

Ἀπό τίς διαπλοκές αὐτές μᾶς
ἐλευθέρωσε ὁ Χριστός, μιά γιά
πάντα, μέ τήν Ἀνάστασί Του, νι-
κώντας τόν θάνατο καί μετα-
βάλλοντάς τον σέ πλούσιο
περίσσευμα ζωῆς, «ἐγώ ἦλθον
ἵνα ζωήν ἔχωσι καί περισσόν
ἔχωσι (Ἰω. 10,10) .

Λοιπόν, «Ἀνέστη Χριστός καί
ζωή πολιτεύεται». Αὐτῷ ἡ δόξα
εἰς τούς αἰῶνας !!!...
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Τ
ρίτον, τό κεντρικό θέμα
τῆς νεωτερικότητας, πού
ἀναφέραμε πρίν, ἦταν ἡ

ἀνάδειξη τοῦ ἀτόμου γιά αὐτό
καί χαιρετίστηκε ὡς τό νέο
«εὐαγγέλιο» τῶν νέων χρόνων.
Γι᾽ αὐτό καί ἡ ἀθεΐα εἶναι γνώ-
ρισμα τῶν νέων χρόνων. Ἡ
νεωτερικότητα ὑποσχέθηκε ὅτι
θά ἐλευθερώσει τόν ἄνθρωπο
ἀπό τή σκλαβιά τῆς ὁμάδας,
φυσικά καί τῆς θρησκευτικῆς
ὁμάδας. Καί σήμερα βέβαια
ὁ ἄνθρωπος εἶναι μέλος δια-
φόρων ὁμάδων. Τότε ὅμως κα-
θοριζόταν ἀπό τήν ὁμάδα, δέν
ἦταν ἁπλῶς μέλος. Δέν μπο-
ροῦσε εὔκολα νά διαθέσει τόν
ἑαυτό του ὅπως ἤθελε αὐτός,
νά πάρει ἀποφάσεις γιά τόν
ἑαυτό του ὅπως ἤθελε, ἔπρεπε
νά ὑπακούει στήν ὁμάδα. Πρίν
ἀπό 50 ἤ 100 χρόνια στόν
τόπο μας ὁ ἄνθρωπος δέν
μποροῦσε νά πάρει ἀποφάσεις
πού θά τόν διαφοροποιοῦσαν
ἀπό τό χωριό, τό σόι, τήν κοι-
νωνία. Γιά παράδειγμα, οἱ
ἄνθρωποι δέν μποροῦσαν νά
διαλέξουν γιά σύντροφο αὐτόν
πού ἤθελαν, ἔπρεπε νά τόν
ἐγκρίνουν οἱ γονεῖς ἤ ἀποφά-
σιζαν αὐτοί. Ἕνα καλό τῆς
νεωτερικότητας ἦταν καί αὐτό,
ὅτι ἔδωσε περισσότερη ἐλευ-
θερία. Στήν ἐποχή μας φτά-
σαμε ὅμως στήν κατάχρηση
τοῦ ἀτόμου, φτάσαμε νά
μιλᾶμε γιά ἀτομισμό. Ἀπό

πλευρᾶς χριστιανικῆς ποιό
ἀπό τά δύο μοντέλα ἰσχύει;

Ὅταν κάποιος εἶναι μέλος
τῆς Ἐκκλησίας καθορίζεται
ἀπό τήν ὁμάδα, τή συλλογι-
κότητα, ἤ καθορίζεται ὡς ἄτο-
μο; Κανονικά κανένα ἀπό τά

δύο δέν θά πρέπει νά συμ-
βαίνει. Διότι καθετί πού πα-
ράγει ὁ ἄνθρωπος, κάθε ἐξέ-
λιξη ἱστορική πρέπει νά βα-
πτισθεῖ μέσα στήν Ἐκκλησία.
Καί τό ἄτομο ὅταν βαπτισθεῖ
μέσα στήν Ἐκκλησία γίνεται
πρόσωπο. Ἡ θεολογία μίλησε
πολύ γιά τά πρόσωπα, νοι-
άζεται γι᾽ αὐτά. Σκεφθῆτε
2000 χρόνια πρίν, τότε πού
κυριαρχοῦσαν οἱ συλλογικό-
τητες, νά λέει ὁ Χριστός «ἄν
ἕνας βοσκός ἔχει ἑκατό πρό-
βατα καί τό ἕνα χαθεῖ, θά
ἐγκαταλείψει τά 99 καί θά τό
ψάξει»! Δηλαδή ἀπό πολύ νω-
ρίς ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἀνα-
δείξει τήν ἀξία τοῦ προσώπου.
Ὅμως αὐτό δέν μποροῦσε
εὐρύτερα νά φανῆ τότε διότι
οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν μέσα σέ
συλλογικότητα καί δέν μπο-
ροῦσαν νά καταλάβουν τή ση-
μασία τοῦ προσώπου, ἐπειδή
γι’ αὐτούς μετροῦσε ἡ ὁμάδα,
ἡ συλλογικότητα. Ὅμως οἱ
σπόροι ὑπῆρχαν. Ὅλη ἡ θεο-
λογία μας βασίζεται στά πρό-

σωπα, τά πρόσωπα τῆς Ἁγίας
Τριάδος, τῶν Ἁγίων.

Ἑπομένως μία πρόκληση
τῆς ἐποχῆς μας εἶναι ἡ ἔννοια
τοῦ προσώπου. Χρειάζεται δη-
λαδή νά πάρουμε ὅ,τι καλό
στοιχεῖο ἔφερε ἡ νεωτερικό-
τητα ὡς πρός τό ἄτομο καί
νά πετάξουμε ὅ,τι ἄσχημο
στοιχεῖο ὑπάρχει, γιά νά βα-
πτίσουμε αὐτό τό ἄτομο μέσα
στήν Ἐκκλησία μας καί νά γί-
νει πρόσωπο. Τί σημαίνει αὐτό
πρακτικά; Τά πρόσωπα εἶναι
στραμμένα τό ἕνα πρός τό
ἄλλο, («πρός» καί «ὄψη»:
«πρόσωπο»), κάτι πού εἶναι
ταυτόσημο μέ τήν ἀγάπη.
Εἶμαι πρόσωπο ἐπειδή ἀγαπῶ
κι ἐπειδή μέ ἀγαποῦν. Αὐτά
εἶναι ἀλληλένδετα.

Ὡραία. Πόσο πολύ ἀγα-
ποῦμε; Ἀγαποῦμε ὥστε νά γί-
νουμε ἕνα; Ἀγαποῦμε τόσο
πολύ ὥστε νά ἐξαφανίσουμε
τήν προσωπικότητά μας δῆθεν
γιά τό καλό τοῦ ἄλλου; Ἀγα-
ποῦμε τόσο πολύ ὥστε νά πά-
θουμε κατάθλιψη ἄν τό παιδί
μας παντρευτεῖ καί πάει νά
ζήσει μακριά μας; Ἄν ναί,
αὐτό σημαίνει ὅτι δέν μπόρεσα
νά ἀποχωριστῶ τό παιδί μου
καί νά γίνω ἕνας ὥριμος
ἄνθρωπος. Παραμένω φαντα-
σιακά κολλημένος μέ τό παιδί
μου. Τί μᾶς λένε αὐτά τά πα-
ραδείγματα; Μᾶς εἰσάγουν
στήν ἔννοια τῶν ὁρίων. Τά
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βίων καὶ Κοζάνης στὶς 13-3-2010. 
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πρόσωπα ἀγαποῦν ἀλλά ἔχουν
καί ὅρια. Δέν γίνονται ἕνα
μεῖγμα, νά μήν ξεχωρίζεις ποῦ
ἀρχίζει τό ἕνα καί ποῦ ἀρχίζει
τό ἄλλο, γιατί τότε καί τά δύο
πρόσωπα ἔχουν ἐξαφανιστεῖ. 

Τό ἐπιτυχημένο ζευγάρι δέν
εἶναι αὐτό πού δέν ξεχωρίζεις
ποιός εἶναι ὁ ἕνας καί ποιός ὁ
ἄλλος, οὔτε καί ἡ καλή σχέση
γονιοῦ καί παιδιοῦ εἶναι ἐκείνη
ὅπου μετατρέπονται σέ ἕνα
κρᾶμα, ἀλλά εἶναι ὅταν τά
πρόσωπα κρατοῦν τά ὅριά
τους. Ταυτόχρονα αὐτά τά
ὅρια δέν εἶναι ἀποξένωση,
εἶναι ἀγάπη. Μόνο ὅταν ἔχεις
ὅρια μπορεῖς νά δώσεις καί
νά πάρεις ἀγάπη. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα ἑνός φι-
λοσοφικοῦ συστήματος τό
ὁποῖο καταργεῖ τά ὅρια τοῦ
προσώπου καί ἔτσι καταργεῖ
τό πρόσωπο, εἶναι ἡ περιβόητη
«Νέα Ἐποχή». Τό ἰδανικό της
εἶναι ὅτι ὅλα εἶναι ἕνα μεῖγμα,
δέν ὑπάρχουν πρόσωπα, εἶναι
ὅλα μία οὐσία. Νά ἑνωθεῖ ὁ
ἄνθρωπος μέ τήν οὐσία τοῦ
Σύμπαντος ἀφοῦ εἴμαστε μό-
ρια ἑνός τεράστιου Ὅλου. Βέ-
βαια αὐτό προκύπτει ἀπό ἀνα-
τολικές θρησκεῖες. Ἑπομένως,
μία πρόσκληση πού μᾶς ἀπευ-
θύνει ὁ 21ος αἰώνας, στόν
ὁποῖο ἀνθεῖ ἡ Νέα Ἐποχή,
ἀλλά καί ἐπειδή βλέπουμε νά
φτάνει στό ἔσχατο ὅριο ὁ ἀτο-
μισμός, εἶναι: Ἀγάπη χωρίς
ὅρια ἀλλά μέ ὅρια τοῦ προ-
σώπου. Δηλαδή ἀνάδειξη καί
τιμή τοῦ ἀνθρωπίνου προσώ-
που. 

Καί τέταρτο καί τελευταῖο
τοῦ τί σημαίνει νά εἶσαι χρι-
στιανός στόν 21ο αἰώνα. Τά
τελευταῖα δυόμισι χιλιάδες
χρόνια πολλοί ἄνθρωποι προ-
σπάθησαν νά τηρήσουν τίς
ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, νά ζή-

σουν ὅπως προτείνει ὁ Θεός.
Στήν συντριπτική τους πλει-
οψηφία αὐτό τό ἔκαναν ἐπειδή
Τόν φοβοῦνταν. Τό κίνητρό
τους ἦταν ὁ φόβος, ἤ ἕνα
ἄλλο πολύ συνηθισμένο κίνη-
τρο, ὁ πουριτανισμός. Δηλαδή,
προσπαθῶ νά ἔχω ἐγκράτεια
ἐπειδή τό σέξ καί τό σῶμα
εἶναι κακό, ἤ ἐπειδή τό νά
χαίρεσαι εἶναι κακό. Ἡ ἀνθρω-
πότητα, χωρίς ὑπερβολή, δει-
νοπάθησε ἀπό τόν χριστιανι-
σμό πού εἶχε ἐσφαλμένα κί-
νητρα, πού ἔκανε τό καλό γιά
λάθος λόγους. 

Ἑπομένως εἶναι καιρός
στήν ἐποχή πού ζοῦμε νά ἀνα-
καλύψουμε ἕνα καινούργιο κί-
νητρο γιά νά εἴμαστε κοντά
στό Θεό. Δέν εἶναι καθόλου
καινούργιο, εἶναι πάρα πολύ
παλιό γιατί τό διατύπωσε ὁ
Χριστός, ἀλλά δυστυχῶς ἐλά-
χιστοι τό ἀκολουθοῦν: εἶναι ἡ
ἀγάπη καί ἡ εὐγνωμοσύνη.

Δηλαδή δέν εἴμαστε κοντά
στό Θεό ἐπειδή οἱ ἀπολαύσεις
εἶναι κακές καί ζητοῦμε νά
πᾶμε κάπου ὅπου οἱ ἀπολαύ-
σεις εἶναι λίγες. Οὔτε εἴμαστε
κοντά Του γιατί Τόν φοβόμα-
στε, γιά νά μή μᾶς τιμωρήσει.
Εἴμαστε κοντά στό Θεό ἐπειδή
ἔχουμε αἰσθανθεῖ ὅτι μᾶς ἀγα-
πάει. Ἀπό εὐγνωμοσύνη καί
ἀπό ἀγάπη λοιπόν προσπα-
θοῦμε νά τηρήσουμε τίς ἐντο-
λές Του. 

Στήν πρώτη περίπτωση
λέμε: τηρῶ τίς ἐντολές τοῦ
Θεοῦ γιά νά λάβω τή Χάρη
Του ὡς ἀνταμοιβή. Στή δεύ-
τερη περίπτωση λέμε: ἔχω λά-
βει τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τή
σωτηρία μου ἀπό τά ἔργα τῆς
θείας οἰκονομίας καθώς καί
μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα καί τό
Χρίσμα, ὁπότε καί ἐγώ ἀπό
εὐγνωμοσύνη καί ἀγάπη γι’

αὐτά πού ἔλαβα τηρῶ τίς ἐντο-
λές τοῦ Θεοῦ, Τόν ἐμπιστεύο-
μαι καί κάνω αὐτά πού λέει.

Μέ τόν ἴδιο τρόπο ἕνα ζευ-
γάρι πού ἀγαπιέται, ἀπό
εὐγνωμοσύνη ἀγαπιέται κάθε
μέρα ὅλο καί περισσότερο,
ἀπό εὐγνωμοσύνη γιά ὅ,τι κά-
νει ὁ καθένας γιά τόν ἄλλο.
Ἔχω τή γνώμη ὅτι, ἄν ἱστορικά
δέν τά κατάφερε ὁ Χριστια-
νισμός ὡς τώρα, ὅπως λένε
μερικοί (καί πιστεύω ὅτι ἔχουν
δίκιο, μέ τήν ἔννοια ὅτι δέν
ἔχουμε φτάσει σέ μία μετα-
χριστιανική ἐποχή ὅπως λέγε-
ται, διότι δέν πρόλαβε κἄν νά
γίνει χριστιανική), αὐτή ἡ ἀπο-
τυχία ἔγινε ἐπειδή τά κίνητρα
νά εἶσαι χριστιανός ἦταν προ-
βληματικά. Γι’ αὐτό καί οἱ
μουσουλμάνοι καί ἄλλες θρη-
σκεῖες βλέπουν αὐτήν τήν κα-
τάσταση καί λένε «τί χριστια-
νικές κοινωνίες εἶστε ἐσεῖς; τί
κάνατε μέσα στήν ἱστορία;
γιατί τόση βία;» Διότι τό προ-
βληματικό κίνητρο θά κατα-
λήξει σέ προβληματικό ἀπο-
τέλεσμα, σέ κακή συμπεριφο-
ρά τῶν χριστιανῶν.

Εἶναι καιρός ὡς Ἐκκλησία
νά καλλιεργήσουμε τό κίνητρο
τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐγνωμο-
σύνης, πού εἶναι τό μόνο
οὐσιαστικό καί ἀληθινό. Καί
τά ἄλλα κίνητρα βέβαια εἶναι
χρήσιμα γιά ἀρχή. Κάποιος
μπορεῖ νά μπεῖ στήν Ἐκκλησία
στήν ἀρχή μέ τό κίνητρο τοῦ
φόβου, ἀλλά αὐτό πρέπει νά
εἶναι ἕνα σκαλοπάτι γιά νά
περάσει κάποτε στό κίνητρο
τῆς ἀγάπης. Τότε πιστεύω ὅτι
μία τέτοια χριστιανική βίωση
θά ἀποτελεῖ ἀπό μόνη της
μία ἀληθινή μαρτυρία καί
ἱεραποστολή, χωρίς νά λέμε
πολλά λόγια οἱ χριστιανοί. Θά
μιλᾶ ἡ ζωή τους καί θά ἕλκουν
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καί ἄλλους κοντά στό Χριστό.
«Ἔρχου καί ἴδε».

Ἐγώ ξεχώρισα αὐτές τίς
τέσσαρες προσκλήσεις πού
μᾶς ἀπευθύνει ὁ Θεός κατά
τόν 21ο αἰώνα. Ἐννοεῖται ὅτι
γιά νά μπορέσουμε νά ἀντα-
ποκριθοῦμε σ αὐτές τίς προ-
σκλήσεις, πέρα ἀπό τόν προ-
σωπικό ἀγώνα, τή  βούληση
καί τήν προσευχή καί τή συμ-
μετοχή στά μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας πού εἶναι ἀπαραί-
τητα αὐτά ὡς βασικά, χρει-
άζεται καί μελέτη. Χρειάζεται
νά καταρτιστοῦμε βαθύτερα.

Ἐδῶ ἔχουμε μία εὐλογία
τῆς ἐποχῆς μας, κάτι πού οὔτε
στά ὄνειρά τους δέν τό εἶχαν
δεῖ οἱ προηγούμενοι πρίν 30
καί 50 χρόνια: τά βιβλία πού
κυκλοφοροῦν, οἱ δυνατότητες
νά ἀκούσουμε ὁμιλίες, νά συμ-
βουλευτοῦμε κάποιον, εἶναι
εὐκαιρίες πού μᾶς ἐπιτρέπουν
νά καταρτιστοῦμε περισσότε-
ρο. Ζοῦμε ἀνάμεσα σέ μία
ἀφθονία βιβλίων τά ὁποῖα βοη-
θοῦν οὐσιαστικά ἐκεῖνον πού
πραγματικά θέλει νά ζήσει
ὅπως ὁ Θεός προτείνει. Ὁ κα-
ταρτισμός μας θά εἶναι ἕνα
ἀντίδοτο στή σύγχυση πού
ἐπικρατεῖ γύρω μας καί στή
σύγχυση πού ἐνδεχομένως πή-
ραμε ἀπό τό σπίτι μας, γιατί
ἄς μή νομίζουμε ὅτι ὅπως μά-
θαμε τά πράγματα ἀπό τούς
γονεῖς μας καί ἀπό τή γιαγιά
μας, εἶναι ἔτσι ὅπως ὁ Θεός
τά ἐννοεῖ. 

Καί ἐπειδή κατακλυζόμαστε
ἀπό πάρα πολλές πληροφο-
ρίες ἔξωθεν, χρειάζεται νά
βρίσκουμε ἐμεῖς πρόθυμα τόν
χρόνο καί νά τόν ἀφιερώνουμε
στό νά μελετοῦμε βιβλία τά
ὁποῖα θά μᾶς ξεκαθαρίσουν
ζητήματα τῆς πίστης καί θά
μᾶς βοηθήσουν νά ἀνταπο-
κριθοῦμε σ‘ αὐτή τήν πρό-

σκληση τοῦ Θεοῦ. Ἀνταπο-
κρινόμενοι δηλαδή, στίς ἰδι-
αιτερότητες τῆς ἐποχῆς μας,
χωρίς νά πάψουμε νά εἴμαστε
παιδιά της, κάτι πού δέν μπο-
ρεῖ νά τό ἀποφύγει κανένας,
θά ἐπιτύχουμε νά μεταφέρου-
με στήν ἐποχή μας τό ἦθος
πού προέρχεται ἀπό τήν Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ χριστιανός δέν καλεῖται
νά ἀλλάξει ἐποχή. Δέν εἶναι
ὀρθό νά λέμε «ἄχ, τί ὡραία
ἐποχή ἦταν ἐκείνη, τί ὡραία
νά ζούσαμε τότε»! Ὁ χριστια-
νός καλεῖται νά ζήσει στήν
ἐποχή πού βρίσκεται, νά τήν
κάνει πατρίδα του, νά τήν κά-
νει δική του, ἀλλά ταυτόχρονα
νά ξέρει ὅτι καμία πατρίδα
δέν εἶναι μόνιμη. Ἐκφράζει
καί βιώνει στή συγκεκριμένη
ἐποχή τό ἦθος τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ, τό ἦθος πού ἔρχεται
ἀπό τά Ἔσχατα. Γιά νά τό
καταλάβετε, σάν νά ἔχετε ἕνα
σπίτι καί ἀπό τό διπλανό οἰκό-
πεδο φθάνουν κοντά σας τά
κλαδιά ἀπό ἕνα δένδρο καί
μπορεῖτε νά κόβετε καρπούς
καί νά τρῶτε. Αὐτό εἶναι ἡ
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἔρχεται
ἀπό τό μέλλον ἀλλά τούς καρ-
πούς της μποροῦμε νά τούς
γευτοῦμε ἀπό αὐτήν τήν Ζωή.
Δέν μᾶς ἀνήκουν ἡ Ἐκκλησία
καί ἡ ἀλήθεια, βρίσκονται σέ
ἄλλο «οἰκόπεδο», καί οὐδείς
ἔχει τό δικαίωμα νά συμπερι-
φέρεται σάν νά τοῦ ἀνήκουν.
Ἀλλά αὐτό τό ἄρωμα καί ἡ
γεύση τῶν Ἐσχάτων μπορεῖ
νά φτάσει μέχρι τήν ἐποχή
μας, ὁποιαδήποτε καί ἄν εἶναι
ἡ ἐποχή αὐτή, ὁτιδήποτε καί
ἄν φέρει καί ὁ 21ος αἰώνας
καί οἱ ἑπόμενοι. Ἄν αὐτές τίς
ἀλήθειες τὶς βιώσουμε στήν
πράξη ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, θά γίνουμε
ἱκανοί νά τίς μεταδώσουμε καί
στούς νεώτερους.
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ὑπάρχει τὸ Συνοδικὸ σύστημα
στὴν Ἐκκλησία, στὸ ὁποῖο συμ-
μετέχουν μόνον ἐπίσκοποι. Πρό-
κειται γιὰ ἕνα σύστημα ἑνότητας
ὅλων τῶν τοποικῶν Ἐκκλησιῶν,
διὰ μέσου τῶν προεστώτων τῆς
Θείας Εὐχαριστίας κάθε Ἐκκλη-
σίας. Ἔτσι, ἐμμέσως, κάθε Σύνο-
δος ἀποτελεῖ εὐχαριστιακὸ γε-
γονὸς, ἔκφραση τῆς μίας ἀνὰ
τὴν οἰκουμένη Θείας Εὐχαρι-
στίας. 

Στὴν ἱερὴ μνήμη τῶν πρωτο-
κορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου
καὶ Παύλου καὶ μὲ ἀφορμὴ τὴν
ὀνομαστικὴ ἑορτὴ τοῦ σεπτοῦ
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Παύλου,
συναχθήκαμε καὶ φέτος κλῆρος
καὶ λαὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν
ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
τῆς πόλεώς μας. Ἡ σύναξη αὐτὴ
δὲν ἀποτελεῖ ἁπλὴ τιμητικὴ φι-
λοφρόνηση πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ
Ἐπισκόπου μας, ἀλλὰ φανερώνει
καὶ ὁμολογεῖ τὸ Μυστήριο τῆς
Ἐκκλησίας.

Τὴν παραμονὴ, Δευτέρα 28
Ἰουνίου καὶ ὥρα 7 μ.μ. ἐψάλλη ὁ
Πανηγυρικὸς Πολυαρχιερατικὸς
Ἑσπερινὸς, χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κασσανδρείας κ.κ. Νικοδήμου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι
οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες
Καστορίας κ.κ. Σεραφείμ, ὁ
ὁποῖος καὶ ὁμίλησε, καὶ ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας.

Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα τελέ-
σθηκε Πανηγυρικὸ Πολυαρχιε-
ρατικὸ Συλλείτουργο, ἱερουργούν-
των τῶν Σεβασμιωτάτων Μη-
τροπολιτῶν, Σερβίων καὶ Κοζάνης
κ.κ. Παύλου, Φλωρίνης, Πρεσπῶν
καὶ Ἐορδαίας κ.κ. Θεοκλήτου,
Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας
κ.κ. Ἰωήλ καὶ Πολυανῆς καὶ Κιλ-
κισίου κ.κ. Ἐμμανουήλ.

π. Δημήτριος Χαρισίου

Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 1
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H
αἰσιοδοξία αὐτή δέν μπο-
ρεῖ ὅμως νά πραγματωθεῖ,
ἄν δέν λειτουργήσουμε

σύμφωνα μέ τίς δυνατότητες τῶν
παιδιῶν πού ἔχουμε νά κατηχή-
σουμε. Ἄν δέν μιλήσουμε τή
γλώσσα πού καταλαβαίνουν. Ἄν
δέν ἀντλήσουμε ὑλικό καί προ-
βληματισμούς ἀπό τήν ἴδια τούς
τή ζωή.   Αὐτό σημαίνει νά εἴμα-
στε σύγχρονοι. Μέ ὅποιο θέμα
κι ἄν ἀσχολούμαστε, ἀπό ὅπου
κι ἄν εἶναι οἱ πηγές μας, δέν
μποροῦμε νά μένουμε προσκολ-
λημένοι στόν κατηχητικό λόγο
καί τρόπο τοῦ παρελθόντος.
Στήν ἠθικολογία καί στό κήρυγμα.
Ὁ κατηχητικός λόγος δέν μπορεῖ
νά φαντάζει ἐκτός της ζωῆς.

Στήν προσπάθεια αὐτή πάν-
τοτε ὑπάρχει ἕνας φόβος. Αὐτός
τῆς ἐκκοσμίκευσης. Ἐμφορούμε-
νοι ἀπό ἕναν κακῶς νοούμενο
συντηρητισμό, θεωροῦμε ὅτι δέν
πρέπει νά μιλοῦμε στά παιδιά
γιά θέματα πού τά ἐνδιαφέρουν
πραγματικά, ἀξιοποιώντας τά
βιώματά τους καί καλώντας τά
νά συναντήσουν τόν λόγο τοῦ
Εὐαγγελίου, ἀλλά προϋποθέτου-
με ὅτι ὁ νέος θέλει νά ἀκούσει
τόν κατηχητικό λόγο τῆς Ἐκκλη-
σίας, καί μάλιστα στίς παλαι-
ότερες μορφές του. Τό ἄνοιγμα
στόν νεανικό τρόπο ζωῆς ἀντι-
μετωπίζεται μέ ἐπιφύλαξη, πού
ἐνίοτε ἀγγίζει τά ὅρια τῆς καχυ-
ποψίας, ἴσως γιατί ἐμεῖς φοβό-
μαστε νά παραδεχτοῦμε ὅτι δέν
εἴμαστε τόσο συντηρητικοί ὅσο
δηλώνουμε. 

Τά παιδιά σήμερα ἀκολουθοῦν
ἕναν τρόπο ζωῆς ἀπό τόν ὁποῖο
λείπουν οἱ ἔννοιες τῆς κριτικῆς
σκέψης, τῆς ἐπιλογῆς καί τελικά
της ἀντίστασης. Ἐλάχιστα συ-
ναισθάνονται   τί σημαίνει ἁμαρ-
τία, κόσμος, κακό. Οἱ ἐντολές
τοῦ Θεοῦ, ἰδίως αὐτές πού ἀφο-
ροῦν στήν ἀγάπη, στήν παραί-

τηση ἀπό τά δικαιώματά μας,
στή θυσία, τήν ἐλευθερία ἀπό
τά πάθη, θεωροῦνται ἀφύσικες.
Κι ἐδῶ ἴσως φταῖμε κι ἐμεῖς
πού δέν ἐπιχειρήσαμε νά πά-
ρουμε τήν πραγματικότητα ἀπό
τό χέρι, νά τήν κρίνουμε, νά κρα-
τήσουμε ὅ,τι καλό ἔχει νά μᾶς
δώσει καί νά προτείνουμε τόν
Λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν συνάντηση

μέ τόν Κύριο στά πρόσωπα τῶν
Ἁγίων καί τή ζωή Ἐκκλησίας,
δηλαδή τήν ἀληθινή μετάνοια, ἡ
ὁποία, χωρίς νά μᾶς καθιστά
ἀπόκοσμους, μᾶς ἐπαναφέρει εἰς
τήν οἰκία τοῦ Πατρός  μας, ὅπως
ὁ Ἄσωτος πού ἐπιστρέφει. 

Ἐάν λοιπόν θέλουμε νά ἀντα-
ποκριθοῦμε στίς ἀνάγκες τῶν
παιδιῶν, χρειάζεται νά τολμή-
σουμε νά κάνουμε ἕναν διάλογο,
νά γίνει ἡ Ἔξοδος τῆς κατήχησης
στήν θάλασσα τοῦ κόσμου χωρίς
φόβο, ἀλλά μέ τόλμη. Νά ἐντο-
πίσουμε σύγχρονους τρόπους καί
νά ἀντλήσουμε ὑλικό ἀπό ὅσα
τά παιδιά ἐνδιαφέρονται καί μέ
ὅσα συζητοῦν. Νά μπορέσουμε
τελικά νά βροῦμε μία κοινή γλώσ-
σα μέ τούς νέους. Νά ἀνοιχτοῦμε
στό Ἴντερνετ, νά βροῦμε ὑλικό
γιά τά θέματα μέ τά ὁποῖα θά
ἀσχοληθοῦμε στήν κατήχησης.
Γιά παράδειγμα, θέλουμε νά συ-
ζητήσουμε μέ τά παιδιά γιά τή
φιλία;   Νά βροῦμε σύγχρονα
ἄρθρα ἤ ἀπόψεις ἐφήβων ἀπό
τά διάφορα forum ἤ τά blogs
σχετικά μέ τή φιλία, νά προσθέ-
σουμε, γιά παράδειγμα, θέσεις
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας,
καί νά προσπαθήσουμε νά δοῦμε
τί σημαίνει φιλία γιά τούς ἐφή-
βους στήν ἐποχή μας. Εἶναι τό
νά εἶναι κανείς «αὐτοκόλλητος»
μέ κάποιον, ὅπως στό παρελθόν,
ἤ ἁπλῶς τό νά κάνεις παρέα, ἤ

νά συζητᾶς στό Skype   καί στό
MSN; Εἶναι νά βγαίνεις ἔξω, νά
παίζεις, νά ταυτίζεσαι, νά μοι-
ράζεσαι μυστικά καί προβλημα-
τισμούς ἤ ἁπλῶς νά μήν εἶσαι
μόνος; Πόσο ὁ λόγος τῆς Ἐκκλη-
σίας μπορεῖ νά ἀγγίξει τά παιδιά
καί τούς ἐφήβους στό ζήτημα
αὐτό;

Ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια ἔχουμε
τολμήσει νά κάνουμε ἕναν διά-
λογο μέ τά παιδιά καί τούς
νέους, κυρίως στήν ἡλικία τοῦ
Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου, μέ
βάση τήν μουσική. Δέν εἶναι,
ἄλλωστε, ὅλα ἀπορριπτέα στήν
πραγματικότητα τοῦ κόσμου μας.
Τραγούδια τῆς ἐποχῆς μας, τά
ὁποία ἀγαπήθηκαν ἀπό τούς νέ-
ους ἤ καί τούς μεγαλυτέρους,
ἀλλά πού μποροῦν νά ἀκουστοῦν
εὐχάριστα ἀπό ὅλους, χρησιμο-
ποιοῦνται ὡς ἀφορμή γιά συζή-
τηση μέ τούς νέους μας. Δείχνουν,
ἄλλωστε, τούς προβληματισμούς
πού καλλιεργοῦν ἄνθρωποι χωρίς
ἰδιαίτερη σχέση μέ τήν Ἐκκλησία
ἤ καί ἀρνητικοί ἔναντί της. Αὐτοί
οἱ προβληματισμοί συναντοῦν
τόν θεολογικό λόγο τῆς Ἐκκλη-
σίας καί χτίζουν γέφυρα μέ τήν
κατήχησή της, δείχνοντας ὅτι
μποροῦμε νά εἴμαστε ἐκλεκτικοί
καί νά βοηθήσουμε ὅσους ἐπιμέ-
νουν νά ζητοῦν ποιότητα πού
μεταμορφώνει τή ζωή μας.

Ἐπιλέγουμε τραγούδια πού
ἔχουν κάτι νά ποῦνε, πρῶτα σ’
ἐμᾶς, καί κατόπιν στά παιδιά.
Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν μιλοῦν μέ
τόν συνηθισμένο τρόπο γιά τά
θέματα στά ὁποῖα ἀναφέρονται
τά περισσότερα τραγούδια
(ἀνθρώπινες σχέσεις, ἔρωτας,
ἀποτυχία). Χωρίς νά ἀπορρί-
πτονται αὐτά τά θέματα, προ-
σεγγίζονται ἀπό τούς δημιουρ-
γούς τῶν τραγουδιῶν μέ τρόπους
πού γεννοῦν προβληματισμούς.
Γιά νά τά προσεγγίσουμε χρει-

π. Θεμιστοκλῆ Μουρτζανoῦ*

Β´

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
t

Συνέχεια στὴ σελ. 10



Μ
έ λαμπρότητα τελέστηκαν
οἱ πανηγυρικές – λατρευ-
τικές ἐκδηλώσεις γιά τά

ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμ. Μη-
τροπολίτου μας κ. Παύλου
(28-29/6).

Τό πρόγραμμα τῶν ἐκδη-
λώσεων, στόν Ἱ. Ναό τῶν
Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης
Κοζάνης, εἶχε ὡς ἑξῆς:

Τή Δευτέρα 28η Ἰουνίου τε-
λέσθηκε Μ. Πανηγ. Ἀρχιερα-
τικός Ἑσπερινός χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Κασσανδρείας κ. Νικοδή-
μου καί συμπροσευχομένων
τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Κα-
στορίας κ. Σεραφείμ καί τοῦ
Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου. 
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Τήν Τρίτη 29η Ἰουνίου τε-
λέστηκε Ὄρθρος καί Πανηγυ-
ρική Θ. Λειτουργία προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου
μας κ. Παύλου καί συλλει-
τουργοῦντων τῶν Σεβ. Μη-
τροπολιτῶν Φλωρίνης κ. Θε-
όκλητου, Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ &
Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ.

Στή συνέχεια ὁ
Σεβασμιώτατος
δέχθηκε τίς
εὐχές κλήρου
καί λαοῦ
στήν πα-
ρακείμε-
νη αἴ -
θου σα τοῦ
Γκερτσείου
Ἱδρύματος.
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άζεται ἡ προσωπική μας εὐαι-
σθησία καί ἡ προσπάθειά μας
νά βγάλουμε μηνύματα μέσα ἀπό
αὐτά. Δηλαδή ἡ δουλειά καί ὁ
προβληματισμός μας πού συναν-
τοῦν τή μουσική. Κάθε τραγούδι
ἀναφέρεται σέ ἕνα συγκεκριμένο
θέμα τῆς νεανικῆς ζωῆς πού θέ-
λουμε νά κουβεντιάσουμε. Μπο-
ροῦμε νά παραθέσουμε τούς στί-
χους στά παιδιά, νά καταγρά-
ψουμε κάποια δικά μας σχόλια
καί νά δώσουμε μέ τήν πρόκληση
ἐρωτήσεων τή δυνατότητα στά
παιδιά νά κουβεντιάσουν μαζί
μας εἴτε καθ’ ὁμάδας εἴτε ὅλα
μαζί. Τά τραγούδια δέν προσφέ-
ρονται γιά μονολόγους, ἀλλά γιά
συζήτηση μέ τά παιδιά καί τούς
νέους. Ἄλλωστε, κάθε ποίημα,
στίχος, τραγούδι, κινεῖ τόν ἐσω-
τερικό κόσμο τοῦ ἀκροατῆ- ἀνα-
γνώστη- δέκτη, ἐπιδέχεται πολ-
λαπλές ἑρμηνεῖες, παράγει αἰσθη-
τικό ἀποτέλεσμα, προκαλεῖ προ-
βληματισμό, εἶναι ἡ ἀφορμή γιά
διάλογο τόσο μέ τόν ἑαυτό μᾶς
ὅσο καί μέ τούς γύρω μας. Ὁ κα-
τηχητικός λόγος καί ἡ θεολογία
τῆς Ἐκκλησίας μᾶς δίδουν τήν
τελική σφραγίδα σέ κάθε ἀνάλυ-
ση, ὥστε νά μή μᾶς διαφεύγει ὁ
σκοπός τῆς ἀνάλυσης.

Παράλληλα, ἀξίζει νά ἐπιση-
μάνουμε καί κάτι σχετικά μέ τήν
κατήχηση στίς μικρότερες ἡλικίες.
Χρειάζεται νά παρακολουθήσουμε
τί γίνεται στό μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν στό Δημοτικό. Νά προ-
σπαθήσουμε νά ἐπιλέξουμε ὑλικό
πού τά παιδιά νά μήν τό γνωρί-
ζουν, νά μήν ἔχουν ἔρθει σέ ἐπα-
φή μέ αὐτό ἀπό τά σχολικά βι-
βλία. Νά ἀντλήσουμε ὑλικό ὄχι
μόνο ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά
καί ἀπό ἄλλες πνευματικές πηγές,
ὅπως εἶναι τό Συναξάρι, τό Γε-
ροντικό, ἡ ἱεραποστολή. Τέτοιο
ὑλικό βοηθᾶ τά παιδιά νά ἔρθουν
σέ ἐπαφή μέ τήν διδασκαλία τῆς
πίστης μας στήν πράξη, ὅπως
αὐτή βιώθηκε ἀπό τούς ἀνθρώ-
πους, καί ὄχι νά παραμείνουν σέ
μία πιό θεωρητική, θά λέγαμε
παρελθοντική προσέγγιση.

Μέ ἄλλα λόγια, μία κατηχητική

συνάντηση ἀπαιτεῖ δουλειά, καλή
προετοιμασία, ἔρευνα, προσωπικό
προβληματισμό. Κι ἐδῶ ἔρχεται
ὁ ρόλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Θεωροῦμε ὅτι ἦρθε ὁ καιρός κάθε
τοπική Ἐκκλησία νά λειτουργεῖ
ἕνα ὀργανωμένο Γραφεῖο Νεότη-
τος, νά ἱδρύσει ἕνα Φροντιστήριο
Ἐπιμόρφωσης στελεχῶν νεανικοῦ
ἔργου, στό ὁποῖο νά καταρτίζον-
ται τόσο οἱ ἱερεῖς ὅσο καί οἱ κα-

τηχητές σέ σύγχρονους τρόπους
προσέγγισης τῶν νέων, πρῶτον
σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στό περιεχόμενο
τῆς κατήχησης καί κατόπιν σέ
ὅ,τι ἀφορᾶ στίς μεθόδους. Διότι
δέν ἀρκεῖ μόνο τό μάθημα. Χρει-
άζεται νά ὑπάρξει κατάρτιση καί
σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν μέθοδο τῆς
κατήχησης.

Κύρια μέθοδος στήν κατήχηση
τῶν ἐφήβων εἶναι ὁ διάλογος.
Γνωρίζουμε ὅτι σήμερα δέν εἶναι
τόσο εὔκολο νά γίνει συζήτηση.
Ὅτι οἱ ἔφηβοι ἀρέσκονται νά
ἀκοῦνε τίς ἀπόψεις τῶν ἄλλων.
Ὅτι σου δίνουν τήν ἐντύπωση
πώς δέν τούς ἐνδιαφέρει κάτι ἤ
ὅτι δέν προβληματίζονται. Δέν
εἶναι ὅμως ἀλήθεια. Ἕνα ἀνοιχτός
καί εἰλικρινής διάλογος θά μᾶς
ἀποδείξει ὅτι οἱ νέοι ἔχουν προ-
βληματισμούς. Ἴσως δέν ἔχουν
τήν δυνατότητα γιά σύνθετη σκέ-
ψη, ὅμως ἔχουν ἀνάγκη νά ἀκού-
σουν ὄχι κηρύγματα ἤ ἠθικιστικές
προσεγγίσεις, ἀλλά γνησιότητα,

προβληματισμό προσανατολισμένο
στά δεδομένα τῆς ζωῆς τους,
ἀλλά καί νά μιλήσουν οἱ ἴδιοι,
ἀκόμη κι ἄν ὁ λόγος τούς εἶναι
ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή
ἐναντίον τοῦ κλήρου, τῶν ἐπι-
σκόπων καί τῶν μοναχῶν (γιατί
αὐτός εἶναι ὁ πυρήνας τῆς κρι-
τικῆς ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας: ἤ
ὅτι οἱ ἐπίσκοποι, οἱ ἱερεῖς καί οἱ
μοναχοί δέ ζοῦνε σύμφωνα μέ τό
Εὐαγγέλιο, δηλαδή ἐν πτωχεία, ἤ
ὅτι οἱ θέσεις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
συντηρητικές καί ὀπισθοδρομι-
κές).

Παράλληλα, ἡ σύνδεση τῆς
κατήχησης μέ τή χαρά, τό παι-
χνίδι, τή βόλτα, τήν παρέα, τόν
ἀθλητισμό, τήν ἐκδρομή, δραστη-
ριότητες ὅπως οἱ παραδοσιακοί
χοροί ἤ τό θέατρο, δίνουν ἀφορμή
γνήσιας κοινωνικοποίησης καί
δημιουργικῆς διάθεσης τοῦ ἐλεύ-
θερου χρόνου, κάτι πού λείπει
ἀπό τή ζωή τῶν παιδιῶν σήμερα.
Παιδαγωγικές μέθοδοι, ὅπως ἡ
τό θεατρικό παιχνίδι-παντομίμα
(ὑποδύση ρόλων) στήν κατανόηση
μίας κατηχητικῆς ἱστορίας, δίνουν
ποικιλία καί πρωτοτυπία στήν
κατηχητική συνάντηση.

Ζοῦμε σέ μία ἐποχή ὅπου ὁ
ζῆλος μᾶς χρειάζεται νά ἀναθερ-
μανθεῖ. «Τήν ἀγάπην τήν πρώτην
ἡμῶν ἀφήκαμεν» (Ἀποκ. 2,4).
Χρειάζεται νά τήν ἐπανεύρουμε.
Δέν πρέπει νά φοβόμαστε οὔτε
τήν ἐποχή, οὔτε τίς προκλήσεις,
οὔτε τήν ἀπειλή τοῦ κοσμικοῦ
πνεύματος, οὔτε τήν δύναμη τοῦ
διαβόλου. Ἡ κατήχηση ἀποτελεῖ
στήν οὐσία προέκταση τοῦ Βα-
πτίσματος. Ὅσοι ἐργαζόμαστε σ’
αὐτήν ἐπιτελοῦμε ἕνα ἔργο ση-
μαντικό. Ἔργο ἐπανευαγγελισμοῦ.
Ἔργο θεραπείας ἀπό τήν ἄγνοια
καί ἐπανεύρεσης τοῦ ἀληθινοῦ
νοήματος τῆς πίστης. Καί ἐπειδή
ὅλοι μας, κλῆρος καί λαός, ἀπο-
τελοῦμε τήν Ἐκκλησία, ἄς συν-
ταυτιστοῦμε στήν προτεραιότητα
τοῦ νεανικοῦ ἔργου. Καί ὁ Κύριός
μας θά μᾶς συνδράμει καί θά
μᾶς στηρίξει  ὥστε νά ὑπερβοῦμε
τήν χλιαρότητα καί νά ξαναβροῦμε
τήν θερμότητα, τήν ζέουσα πίστη
καί ἀγάπη πού θά μᾶς καταστή-
σει ἀληθινούς χριστιανούς.

Ἐάν λοιπόν θέλουμε νά
ἀνταποκριθοῦμε στίς ἀνάγκες
τῶν παιδιῶν, χρειάζεται νά
τολμήσουμε νά κάνουμε ἕναν
διάλογο, νά γίνει ἡ Ἔξοδος
τῆς κατήχησης στήν θάλασσα
τοῦ κόσμου χωρίς φόβο,
ἀλλά μέ τόλμη.

Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 7
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Ὁ χωρισμὸς, γιὰ πολλοὺς
λόγους, παρ᾽ ὅλο ποὺ τὰ
πράγματα τὸν ἐπιβάλλουν,
δὲν συμφέρει οὔτε στὸ Κρά-
τος πρῶτα οὔτε στὴν Ἐκκλη-
σία ὕστερα. Δυστυχῶς ὅμως
τὸν βλέπομε πὼς ἔρχεται, κι
εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τὸν
δεχθοῦμε, γι᾽ αὐτὸ καὶ νὰ
φροντίσουμε νὰ εἶναι ὅσο τὸ
δυνατὸ λιγώτερο ἐπιζήμιος.
Τὸ εἴπαμε στὰ προηγούμενα,
ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ δυσκο-
λευθῆ, ἀλλὰ δὲν θὰ χαθῆ·
γιατὶ ἡ Ἐκκλησία, ὅπως δὲν
εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου», ἔτσι
καὶ δὲν στηρίζεται «ἐν τῷ
κόσμῳ». Θὰ δοκιμασθοῦν
ὅμως οἱ ἄνθρωποι καὶ θὰ
ζημιωθῆ ὁ λαὸς, οἱ πολίτες
δηλαδὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κρά-
τους, ποὺ εἶναι ὁ λαὸς τοῦ
Θεοῦ, ἡ Ἐκκλησία. Ὅποιες
κι ἄν εἶναι οἱ ἀντιλήψεις τῶν
ἀνθρώπων καὶ ἡ γνώμη γιὰ
τὴν Ἐκκλησία ἀκριβῶς ὡς
μητέρα, αὐτὸ τὸ χωρισμὸ,
γιὰ τὸν ὁποῖο ὁμιλοῦμε, τὸν
ἀντιμετωπίζει μὲ ἀγωνία
πνευματικῆς εὐθύνης. Οἱ
ἄνθρωποι μπορεῖ νὰ αἰσθά-
νωνται σὰν δεσμευμένοι στὴν
Ἐκκλησία καὶ νὰ ζητοῦν τὴν
ἀποδέσμευσή τους, καὶ εἶναι
ἀλήθεια πὼς πολλοὶ θὰ δοῦν
τὸ χωρισμὸ γιὰ λύτρωση. Ἡ
Ἐκκλησία ὅμως, ποὺ στὰ τε-
λευταῖα δὲν ρωτάει ἄν οἱ
χριστιανοὶ εἶναι Ἕλληνες ἤ
Ἰουδαῖοι, ἡ Ἐκκλησία λοπὸν
καὶ μετὰ τὸ χωρισμὸ θὰ ἐξα-

κολουθήση νὰ εἶναι ἡ Ἐκκλη-
σία, δὲν ξέρομε ὅμως τὶ θὰ
εἶναι τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος
χωρὶς Ἐκκλησία. Ὄχι πὼς
δὲν θὰ εἶναι Κράτος, γιατὶ
εἶναι κι ἄλλα πολλὰ ἄθρησκα
Κράτη, ἀλλ᾽ ἄν θὰ εἶναι τὸ
Κράτος, ποὺ θὰ ἐκπροσωπῆ
καὶ θὰ ἐκφράζη τὸ Ἑλληνικὸ
Ἔθνος.

Ἄς ἀφήσουμε ὅμως τὸ
λόγο γιὰ τὸ Κράτος, γιατὶ
ἐπὶ τέλους δὲν ἀνήκει σ᾽ ἐμᾶς.
Τὸ Κράτος ἔχει τὴ Βουλή
του καὶ τὴν Κυβέρνησή του,
τὶς Ἀρχὲς καὶ τὶς Ἐξουσίες
του, ποὺ πρέπει νὰ ε῏ναι σὲ
θέση νὰ ξέρουν τὶ ἀποφάσεις
παίρνουν κάθε φορὰ καὶ νὰ
προβλέπουν τὶς συνέπειές
των. Ἐμεῖς καμμιὰ σπουδὴ
καὶ ἐπιθυμία ἔχομε, πολὺ δὲ
περισσότερο καὶ δικαίωμα,
νὰ ὑποκατασταθοῦμε στὴ
θέση τοῦ Κράτους. Ἐμᾶς μᾶς
ἐνδιαφέρει ἡ Ἐκκλησία, ἡ
θέση μας καὶ οἱ εὐθύνες μας
στὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία
Ἐκκλησία δὲν εἶναι μιὰ ὑπη-
ρεσία κρατικοῦ τύπου καὶ ἡ
θέση μας δὲν εἶναι ἑνὸς προ-
ϊσταμένου σὲ μιὰ ὑπαλληλικὴ
ἱεραρχία. Δὲν ἀγνοοῦμε τὶς
συνθῆκες ποὺ δημιούργησε
στὴν Ἐκκλησία ὁ ἐναγκαλι-
σμός της μὲ τὴν Πολιτεία
γιὰ πολλοὺς αἰῶνες, καὶ εἴμα-
στε σὲ θέση νὰ γνωρίζουμε
πόσο χάνει ἡ Ἐκκλησία, ὅταν
ἐφησυχάζη καὶ ἐπαναπαύεται
στὴν προστασία τῆς Πολι-

τείας. Αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ μα-
καρίτης ἐκεῖνος Ἀρχιεπίσκο-
πος, ὅτι «μᾶς χρειάζεται ὁ
χωροφύλακας», κατὰ τὸ φαι-
νόμενο εἶναι λόγος φαιδρός,
στὸ βάθος ὅμως εἶναι μᾶλλον
τραγικὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία.
Ἡ πρώτη δυσκολία ποὺ θὰ
ἀντιμετωπίση ἡ Ἐκκλησία σ᾽
ἕνα χωρισμό της ἀπὸ τὴν τὴν
Πολιτεία ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα,
πολλοὶ νομίζουν πὼς θὰ εἶναι
οἰκονομική. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν
ἁρπαγὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς
περιουσίας ἀπὸ τὸ Κράτος,
ἄν τὸ ἴδιο τὸ Κράτος δὲν θε-
ωρήσει χρέος του σ᾽ ἕνα χω-
ρισμὸ νὰ ἐξασφαλίση κάποιες
οἰκονομικὲς δυνατότητες στὴν
Ἐκκλησία καὶ νὰ ἀναλάβη
κάποιες ὑποχρεώσεις, του-
λάχιστον γιὰ τὴ συντήρηση
τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου, ἡ
θέση τῆς Ἐκκλησίας θὰ εἶναι
πραγματικὰ δύσκολη. Ἀλλὰ
δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ πρῶτα
καὶ ποὺ τόσο πολὺ πρέπει
νὰ μᾶς ἀπασχολῆ. Χωρὶς τὸν
χωροφύλακα, χωρὶς δηλαδὴ
κάποιες συνταγματικὲς καὶ
νομικὲς διατάξεις, ποὺ προ-
στατεύουν τὴν Ἐκκλησία καὶ
περιστέλλουν τὴν αὐθαιρεσία
καὶ τὴν ἀπειθαρχία πολλῶν,
σ᾽ ἕνα χωρισμὸ Ἐκκλησίας
καὶ Πολιτείας θὰ γίνωμε χίλια
κομμάτια. Αὐτὸ μᾶς φοβίζει
κι αὐτὸ μᾶς καίει· ἡ ἑνότητα
τῆς Ἐκκλησίας. Ὄχι μόνο οἱ
ξένες αἱρέσεις καὶ προπα-
γάνδες θὰ εἰσορμίσουν ἀπ᾽

1 †Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων, Κοζάνη 1988.

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

Ὁμιλία ΛΘ´
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ἔξω περισσότερο ἀπὸ τώρα,
ἀνεμπόδιστες καὶ ἀσυγκρά-
τητες, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐσωτερικοὶ
δικοί μας ἄτακτοι καὶ φιλό-
δοξοι καὶ φίλαρχοι καὶ μὲ
κάθε τρόπο ἀπείθαρχοι καὶ

ἀνυπάκοοι θὰ σηκώσουν ση-
μαία. Ὅσοι βλέπουν καθαρὰ
τὰ πράγματα δὲν διστάζουνε
νὰ τὸ ποῦν τώρα, ὅτι κάτι
ποὺ φανερὰ μᾶς λείπει εἶναι
ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα, τὸ
κοινὸ ἐκκλησιαστικὸ φρόνη-
μα, ἡ πειθαρχία καὶ ἡ ὑπα-
κοή. Ἀλλὰ ὅσοι ἐπίσης, χωρὶς
νὰ ἔχουν προφητικὸ χάρισμα,
προβλέπουν τὶς συνέπειες
καὶ τὰ ἀποτελέσματα, ποὺ
θὰ ἔχη στὴν Ἑλλάδα ὁ χω-
ρισμὸς Ἐκκλησίας καὶ Ποι-
τείας, αὐτὸ ἀκριβῶς φο-
βοῦνται, τὴν διαίρεση καὶ τὸ
κομμάτιασμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος,
ὅταν ἔγραφε στὴν Α´ πρὸς
Κορινθίους ἐπιστολή, διετύ-
πωνε θεόπνευστα τὴν ἀλήθεια
ὅτι «δεῖ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν

εἶναι, ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ
γένωνται ἐν ὑμῖν». Ἀλλὰ
δὲν εἴμαστε ἀπόλυτα βέβαιοι
ὅτι ὑπάρχουν πολλοὶ δόκιμοι
«ἐν ἡμῖν», πολλοὶ σταυεροὶ
καὶ συνειδητοὶ ἐκκλησια-
στικῶς χριστιανοί. Ἔχει γίνει
τόση φθορὰ στὶς συνειδήσεις
τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ κάθε με-
ριά, ποὺ κι ἐκεῖνοι ποὺ λένε
πὼς πιστεύουν δὲν ξέρουν
τὶ πιστεύουν. Πολλοί, ποὺ
πιστεύουν πὼς εἶναι δόκιμοι,
κι αὐτοὶ δυστυχῶς δὲν ἔχουν
ξεκαθαρισμένο ἐκκλησιαστικὸ
φρόνημα. Αἵρεση θὰ πῆ προ-
τίμηση, ἐκλογή, ἐλευθερία.
Καὶ γεννᾶται ἀμέσως τὸ ἐρώ-
τημα· πόσοι ξέρομε τὶ προ-
τιμοῦμε καὶ τὶ ἐκλέγομε; Κι
ὅταν λέμε «ξέρομε», δὲν
ἐννοοῦμε ἄν ἔχωμε κάποια
γνώση, ἀλλὰ τὴν καλὴ προ-
αίρεση, πόσοι δηλαδὴ εἴμαστε
ἀληθινὰ ἐλεύθεροι. Κι ὅταν
πάλι λέμε «ἐλεύθεροι», δὲν
ἐννοοῦμε ἀδέσμευτοι ἐξωτε-
ρικά, ἀλλὰ πόσοι ἔχομε μιὰ
σωστὴ ἀντίληψη, μιὰ ἐσωτε-
ρικὴ αὐτοπειθαρχία, μιὰ πί-
στη καὶ συνείδηση ὄχι ἁπλῶς,
ὅπως μάθαμε ἀόριστα καὶ
μᾶλλον ὑποκριτικὰ νὰ λέμε,
ἠθικὴ καὶ πνευματική, ἀλλὰ
πίστη καὶ συνείδηση καὶ παι-
δεία ἐκκλησιαστική. Ἐπιμέ-
νομε πάντα στὸ «ἐκκλησια-
στική», γιατὶ γιὰ μᾶς κριτή-
ριο καὶ «στῦλος καὶ ἑδραί-
ωμα» τῆς ἀλήθειας εἶναι ἡ
Ἐκκλησία. Τὸ ποιὰ εἶναι καὶ
τὶ εἶναι ἡ Ἐκκκλησία καὶ τὶ
εἴμαστ᾽ ἐμεῖς σὲ σχέση μὲ
τὴν Ἐκκλησία, γιὰ ὅλ᾽ αὐτὰ
ὡμιλήσαμ᾽ ἐξαντλητικὰ στὶς
ἐφετινές μας ὁμιλίες. Καὶ γι᾽
αὐτὸ τὸ σκοπὸ καὶ μ᾽ αὐτὴ
τὴν πρόβλεψη ὡμιλήσαμ᾽ ἔτσι,
γιὰ νὰ μποροῦμε τώρα νὰ
οἰκοδομήσουμε σ᾽ ἐκεῖνα ποὺ
εἴπαμε. Πολλὲς φορὲς τὸ το-

νίσαμε κι αὐτὸ, ὅτι χωρὶς νὰ
ξεκαθαρίσουμε πρῶτα ἐκκλη-
σιολογικὰ μερικὰ πράγματα,
καὶ προπαντὸς χωρὶς νὰ εἴμα-
στε μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ
νὰ ζοῦμε τὴν πίστη καὶ τὴν
παράδοση τῆς ἐκκλησίας, δὲν
μποροῦμε νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ
τὴν Ἐκκλησία καὶ μάλιστα
ὅσον ἀφορᾶ στὶς σχέσεις της
μὲ τὴν Πολιτεία· ὅποιες κι
ἄν εἶναι οἱ σχέσεις αὐτές,
εἴτε τῆς λεγόμενης «συναλ-
ληλίας» εἴτε τῆς «νόμῳ κρα-
τοὐσης Πολιτείας» εἴτε τοῦ
χωρισμοῦ Ἐκκλησίας καὶ Πο-
λιτείας εἴτε, σὲ μιὰ ἀκραία
περίπτωση, τοῦ διωγμοῦ τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τῆς εὐαγγε-
λικῆς πίστεως, μέσα σ᾽ ἕνα
ἄθεο καὶ ἀντίχριστο κράτος.
Ὅσοι μᾶς ἀκοῦνε κάθε Σάβ-
βατο, καὶ πιστεύομε ὅτι σιγά-
σιγὰ πρέπει νὰ εἶναι πολλοί,
σ᾽ αὐτὸ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς
προσέξουν, στὴν ἀγωνία μας
δηλαδὴ γιὰ τὴν Ἐκκκλησία·
ὄχι πὼς ἡ Ἐκκλησία κινδυ-
νεύει νὰ χαθῆ καὶ θὰ τὴ σώ-
σουμε τάχα ἐμεῖς, ἀλλὰ γιατὶ
ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ κιβωτὸς
τῆς σωτηρίας μας, κι ἐμεῖς
πρέπει νὰ φροντίσουμε νὰ
εἴμαστε καλὰ ἀσφαλισμένοι
μέσα στὴν Ἐκκλησία. Ἡ ἀγω-
νία μας λοιπὸν εἶναι ἀγωνία
καὶ φόβος γιὰ μᾶς, γιὰ τοὺς
ποιμένες πρῶτα, ὡς κυρίως
ὑπεύθυνους, καὶ γιὰ τὸ λαὸ
ὕστερα, στὴ δοκιμασία ποὺ
εἶναι σίγουρο πὼς ἔρχεται·
νὰ ἑτοιμαζώμαστε, γιὰ νὰ
σταθοῦμε ὁ καθένας στὴ θέση
του καὶ νὰ πολεμήσουμε ὄχι
μὲ τὰ ὅπλα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ
μὲ τὰ δικά μας ὅπλα, τὰ δε-
ξιὰ καὶ τὰ ἀριστερά· γιὰ
χάρη τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ
Εὐαγγελίου, γιὰ χάρη τῆς
ζωῆς καὶ τῆς σωτηρίας μας.

Ἡ Ἐκκλησία ποὺ δὲν ρωτάει

ἄν οἱ χριστιανοὶ εἶναι Ἕλληνες

ἤ Ἰουδαῖοι καὶ μετὰ τὸ χωρισμὸ

θὰ ἐξακολουθήση νὰ εἶναι ἡ

Ἐκκλησία, δὲν ξέρομε ὅμως τὶ

θὰ εἶναι τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος

χωρὶς Ἐκκλησία. Ὄχι πὼς δὲν

θὰ εἶναι Κράτος, γιατὶ εἶναι κι

ἄλλα πολλὰ ἄθρησκα Κράτη,

ἀλλ᾽ ἄν θὰ εἶναι τὸ Κράτος,

ποὺ θὰ ἐκπροσωπῆ καὶ θὰ

ἐκφράζη τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος.
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκ κλη σια στικὸν

Γηροκομεῖον Κοζάνης «Ἅγιος Παντελεήμων»,

εἴτε χρηματικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα,

προσέφεραν εὐγενῶς:

◆ Σωτήριος Γιαννόπουλος ἀπό Χαλάνδρι
Ἀττικῆς 300 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεή-
μονος Ποντοκώμης 200 € γιά γεῦμα γερόντων.
◆ Εὐαγγελία Κωνσταντοπούλου 200 € γιά γεῦμα
τήν Τρίτη 15 Ἰουνίου εἰς μνήμη τοῦ συζύγου
Ἰωάννη γιά τήν συμπλήρωση 40 ἡμερῶν ἀπό τό
θάνατό του. ◆ Σωτηρία Κωνσταντινίδου 200 €
εἰς μνήμη Εὐσταθίου Κωνσταντινίδη ἐπί τή συμ-
πληρώσει 3 ἐτῶν ἀπό τό θάνατό του. ◆ Στέλλα
Στότα Κουντουρά 150 € εἰς μνήμη τοῦ πατέρα
τῆς Κων/νου Στότα. ◆ Δημήτριος καί Βαρβάρα
Ζιάρα 150 € εἰς μνήμη τῆς μητέρας του Βασιλικῆς
Ζιάρα. ◆ Οἰκογένεια Θωμαῆς Τριανταφυλλίδου
150 € γιά γεῦμα γερόντων εἰς μνήμη συζύγου
Λεωνίδα καί τῶν γονέων Μαρίας (1 χρόνος ἀπό
τό θάνατό της), Σουλτάνας καί Γεωργίου. ◆

Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου Θεολόγου Καρυδίτσας 100 € γιά γεῦμα
γερόντων. ◆ Οἰκογένεια Θεόδωρου Τριαντα-
φυλλίδη προσφορά γεύματος τήν Τετάρτη 26
Μαΐου 2010 εἰς μνήμη τῆς συζύγου καί μητέρας
Βασιλικῆς. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίων Κων/νου καί
Ἑλένης Μαυροδενδρίου προσφορά 19 λίτρα
λάδι. ◆ Εἰρήνη Στεφανίδου ἀπό Ποντοκώμη 100
€. ◆ Γεωργία Πατιά 60 € γιά γεῦμα στούς γέ-
ροντες εἰς μνήμη Κων/νου, Αἰκατερίνης καί Δη-
μητρίου. ◆ Παναγιώτα Δημοπούλου 60 € γιά
γεῦμα στίς 22 Ἰουνίου 2010 εἰς μνήμη τῶν
γονέων της Δημητρίου καί Ἀφροδίτης. ◆ Σύλ-
λογος Ἐργαζομένων Δ.Ο.Υ. Δυτικῆς Μακεδονίας
50 € εἰς μνήμη τοῦ ἀποθανόντος πατρός τῆς
συναδέλφου Βασιλικῆς Σιαμάτη. ◆ Γεώργιος Νι-
κολαϊδης 50 € εἰς μνήμη Νικολάου Βαχτσεβάνου.
◆ Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίου ἐπίσκεψη,
ψυχαγωγία καί προσφορά τροφίμων στούς γέ-
ροντες. ◆ Ἀρτοποιεῖο Ρούσσης Ρουσόπουλος
προσφορά ἄρτων καί  ἀρτοσκευασμάτων. ◆ Βα-
σίλειος Μπαρμπαγιάννης καί Δημήτριος Βερ-
γιανίδης προσφορά γεύματος γιά τό γάμο τῶν
παιδιῶν τους. ◆ Πασχάλης Βλαχάδης ἀπό Πτο-

λεμαΐδα προσφορά ὑποδημάτων. ◆ Ζερβαντα-
ρίδης Ἀντώνιος καί ΣΙΑ Ο.Ε. προσφορά παγωτῶν
Κρί Κρί. ◆ Γεώργιος Σπ. Βαβλιάρας ἀπό Αἰανή
προσφορά κρεάτων. ◆ Γεώργιος Δεβετζής με-
γάλη προσφορά φρέσκου γάλακτος εἰς μνήμη
τοῦ ἀδελφοῦ του Λαζάρου. ◆ Βασίλειος Φιλη-
μέγκας προσφορά κιχιῶν. ◆ Γεσθημανή Κεντε-
ποζίδου προσφορά γεύματος εἰς μνήμη τοῦ πα-
τέρα τῆς Κων/νου. ◆ Οἰκογένειες Δημητρίου
Λαφαζανίδη καί Ἰωάννου Χαϊτίδη 350 μερίδες
κρεάτων καί 350 κομμάτια γλυκό. ◆ Βασιλική
Ἀδάμου προσφορά γεύματος εἰς μνήμη τῆς μη-
τέρας της. ◆ Θωμάς Πάτας προσφορά γεύματος.
◆ Δημήτριος Βεργιανίδης καί Ἰωάννης Καλογε-
ράκης προσφορά γεύματος εἰς μνήμη Θεοδοσίου
Βεργιανίδη. ◆ Ἀντώνιος Χατζητσόλης ἀπό Βελ-
βεντό προσφορά τροφίμων εἰς μνήμη Χαρισίου
Πανάγκου. ◆ Οἰκογένεια Ἀδάμου καί Τάσας Πού-
χια προσφορά τροφίμων εἰς μνήμη τῆς μητέρας
τους. ◆ Παντελής Κεφαλίδης προσφορά τροφί-
μων. ◆ Χαράλαμπος Κεχαϊδης προσφορά τροφί-
μων.

Δωρεὲς γιὰ τὸ Ἱερὸ Κάθισμα Νέας Νικοπόλε-

ως:

◆ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καὶ
Κοζάνης κ. Παῦλος 2.000 €, γιὰ τὴν ἁγιογρά-
φηση τοῦ Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου.

◆ Κεχαγιά Μαρία  300 $ USA
◆ Παυλάκος Ἀλέξανδρος 200 $ USA
◆ Διακουμάκης Εὐάγγελος 1000 $ USA
◆ Πουμπουρίδου Ἀθανασία 100 €.

Δωρεὲς γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ ἱστορικοῦ

Ἐπισκοπείου Κοζάνης
◆ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καὶ

Κοζάνης κ. Παῦλος 9.000 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Κοζάνης

500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Κοζάνης 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικάνορος Κοζάνης 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κοζάνης 500 €.

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ
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◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Κοζάνης 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Κοζάνης 500 €. 
◆ Ἱ.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Σερβίων 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου Βελβενδοῦ 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Διονυσίου Βελβενδοῦ 500 €. 
◆ Ἱ.Ν. Ἱ.Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου Πλατανορεύ-

ματος 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Καρυδίτσας

500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Κρόκου 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Ξηρολίμνης 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ἁγίου Δημητρίου 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Λευκόβρυσης 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Λιβαδεροῦ 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Αἰανῆς 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Μεσιανῆς 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Κώμης 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Πολυμύλου 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Ἁγίου Χαραλάμπους

500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης Λευκάρων 500

€.
◆ Ἱ.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βαθυλάκου 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ροδίτη 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου 500 €.
◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Κτενίου 300 €.
◆ Ἱ.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Κερασέας 300 €.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη εὐχαριστεῖ θερμὰ τοὺς

δωρητὲς καὶ εὔχεται τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου

ἀντιδωρεὰ καὶ εὐλογία.

Ἕνας ἀδελφὸς συμβουλεύθηκε
τὸν ἀββᾶ  Ἀγάθωνα γιὰ τὴν
πορνεία. Κι ἐκεῖνος τοῦ εἶπε: 

– Πήγαινε, ρίξε τὴν ἀδυναμία σου
μπροστὰ στὸν Θεὸ καὶ θὰ βρεῖς
ἀνάπαυση.

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕΡ Ο ΝΤΙΚΟ

Κ
αλύτερο καὶ διδακτικώτερο παρά-
δειγμα, μετὰ τὸ παράδειγμα τοῦ
Ἰούδα, γιὰ τὴ φιλαργυρία καὶ γιὰ τὸ

μέχρι ποῦ μπορεῖ νὰ φτάσει τὸν ἄνθρωπο
ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ χρῆμα, δὲν ὑπάρχει ἀπὸ
κεῖνο ποὺ βλέπομε στὸν βίο καὶ τὸ μαρτύ-
ριο τῶν πέντε παρθένων Θέκλας, Μαριά-
μνης, Μάρθας, Μαρίας καὶ Ἐνναθᾶ, τῶν
ὁποίων τὴ μνήμη ἑορτάζει σήμερα (9 Ἰου-
νίου) ἡ Ἐκκλησία. Γιὰ τὸ χρῆμα, ἐθανατώ-
θησαν καὶ οἱ πέντε ἀπὸ κεῖνον, στὸν ὁποῖο
εἶχαν ἐμπιστευθεῖ τὴ ζωή τους καὶ τὴν
ψυχή τους. Εἰδωλολατρία καὶ ρίζα κάθε
κακίας εἶναι ἡ φιλαργυρία, ἡ λατρεία τοῦ
χρήματος, ὅπου μπροστὰ σ᾽ αὐτὸ ὁ κυρι-
ευμένος ἀπὸ τὸ πάθος δὲν βλέπει μήτε
παιδιὰ μήτε ἀδελφὸ μήτε συγγενεῖς μήτε
συνανθρώπους. Ἡ δυστυχία δὲ συγκινεῖ τὸ
φιλάργυρο, μὰ εἶναι περίσταση κι εὐκαι-
ρία νὰ συνάξει περισσότερα, νὰ ἱκανοποι-
ηθεῖ ἡ πλεονεξία του. Πραγματικά, ὅπως
γράφει ὁ Ἀπόστολος, ἡ φιλαργυρία καὶ ἡ
πλεονεξία εἶναι εἰδωλολατρεία καὶ ρίζα
κάθε κακίας.

Οἱ ἅγιες πέντε Παρθένες

(9 Ἰουνίου)

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ1

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου  Λ. Ψαριανοῦ, Μικρός
Συναξαριστής, Ἀθήναι 1980.  

Κάποιος ἀπὸ τοὺς γέροντες μᾶς διηγήθηκε γιὰ
τὸν ἀββᾶ Νόννο τὰ ἑξῆς: «Μιὰ μέρα, πρὶν ση-
μάνει τὸ ξύλο, βγαίνω ἀπὸ τὸ κελί μου καὶ πη-
γαίνω στὴν ἐκκλησία· καὶ βλέπω τὸ γέροντα νὰ
στέκει μπρὸς στὴν ἐκκλησία, νὰ ἔχει τὰ δυό του

χέρια ὑψωμένα στὸν οὐρανὸ καὶ νὰ προσεύ-
χεται. Καὶ ἔλαμπαν τὰ χέρια του σὰν

πύρινες λαμπάδες. Τότε φοβήθηκα
καὶ ἔφυγα».

AΠO TO ΛEIMΩNAPIO



Στά μέσα τοῦ 15ου αἰώνα,
καλόγεροι πού πρῶτα
ζοῦσαν σέ πεδινό Μοναστήρι

στήν ἀγροτική περιοχή τοῦ Κάτω
Μπράβα Βελβεντοῦ, στή δεξιά
ὄχθη τοῦ Ἀλιάκμονα ποταμοῦ,
λόγω κινδύνων ἀπό τούς Τούρκους
κατακτητές, μετέφεραν τήν Ἱερά
Μονή στά 900 μ. ὑψόμετρο στά
Δυτικά Πιέρια, 7 χλμ ἀνατολικά
τοῦ Βελβεντοῦ. 

Στήν Ἱερά Μονή, κατά γρα-
πτές μαρτυρίες, ὑπηρετοῦσαν
ἀρχικῶς οἱ ἱερομόναχοι Μακά-
ριος καί Θεοδόσιος καί ὁ μοναχός
Δημήτριος. 

Τά πρῶτα χρόνια τό μονα-
στήρι ἦταν φτωχό. Ἀργότερα
ὅμως χάρη στίς δωρεές τῶν
εὐσεβῶν χριστιανῶν καί χρήματα
ἀρκετά ἀπόκτησε καί ποίμνιο
ἀρκετά μεγάλο διατηροῦσε. 

Τά χρόνια τῆς τουρκικῆς κα-
τοχῆς τό μοναστήρι πού βρισκόταν
στήν ἀκμή του, διαδραμάτισε σπου-
δαῖο ἐθνικό ρόλο. Ἐκεῖ κατέφυγαν
πολλοί διωγμένοι χριστιανοί ἀλλά
ἦταν καί τό ὀρμητήριο ἀρματωλῶν
καί κλεφτῶν πού ἀγωνίζονταν νά
ἀποτινάξουν τόν τουρκικό ζυγό. 

Στό Μοναστήρι ὑπῆρχε ναός
πού κτίστηκε ἐξ ἀρχῆς (1650),
ἀλλά καταστράφηκε ἀπό φωτιά.
Στή θέση του κτίστηκε ἄλλος ναός
πού σώζεται μέχρι καί σήμερα.
Στή δυτική πλευρά τοῦ ναοῦ
ὑπῆρχε ἕνα δωμάτιο, τό «παπάδι-
κο», συνδεδεμένο ἐσωτερικά μἐ
τόν κυρίως ναό, ὅπου διανυκτέ-
ρευαν οἱ μοναχοί οἱ ὁποῖοι τελοῦσαν
ἀπό βραδίς ἑσπερινό καί ἀγρυπνία
καί τό πρωί τῆς ἑπόμενης μέρας
Θεία Λειτουργία. 

Δύο εἶναι οἱ σημαντικότερες
φορητές εἰκόνες τοῦ Ναοῦ: ἡ μία
τῆς Ἁγίας Τριάδας (1748) καί ἡ
ἄλλη τοῦ Χριστοῦ (1863). Οἱ εἰκό-
νες αὐτές φυλάσσονται σήμερα
στόν Ἱερό Ναό Κοίμησης Θεοτόκου
Βελβεντοῦ. 

Βορείως τοῦ ναοῦ ὑπῆρχε
μαγειρεῖο καί στάβλος καί ἄνωθεν
ἦταν μεγάλη σάλα τελετῶν, τό
ἀνώι. Ἀπέναντι ἀπό τό ἀνώι ἦταν
κῆπος ἐντός τοῦ ὁποίου τό 1961
κτίστηκε ξενώνας μἐ ἑπτά δωμάτια,
τραπεζαρία καί βοηθητικοὺς χώ-
ρους. Ἡ μονή εἶχε μεγάλο αὐλόγυρο
καί στήν βόρεια πλευρά κεντρική
εἴσοδο καί δίπλα τό καμπαναριό. 

Ἀπό τῆς κτίσεώς του τόν 15ο
αἰώνα μέχρι τά μέσα τοῦ 19ου
αἰώνα ὑπῆρχαν μοναχοί. Γραπτές
μαρτυρίες ἀναφέρουν πολλά
ὀνόματα ὑπηρετούντων μοναχῶν.
Οἱ τελευταῖοι ἱερομόναχοι ἦταν ὁ
Ἀρσένιος, ὁ Ἰωακείμ καί ὁ Ζαχα-
ρίας, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ δέν μπόρεσαν
νά προσελκύσουν στό μοναχισμό
νέους μοναχούς, ἐγκατέλειψαν τό
Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδας
καί ἐγκαταστάθηκαν στήν ἱερά
μονή Ἁγίου Νικάνορος (Ζάμπορ-
δας), ὅπου καί ἐκδήμησαν εἰς Κύ-
ριον. Ἀπό τό τά τέλη τοῦ 19ου αἰ.
τό μοναστήρι φρόντιζαν ἐκκλη-
σιαστικές ὀργανώσεις καί οἰκογέ-
νειες Βελβεντινῶν. 

Χαρακτηριστική ἦταν ἡ θητεία
ὡς ἐκκλησιάτορος τῆς ἀείμνηστης
Μαριγῶς Χαρσούλα καί μετέπειτα
τοῦ υἱοῦ της Μάρκου καί μίας
ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς, στήν
ὁποία συμμετείχαν οἱ Χριστόδουλος
Χρύσου, Ζήνων Γκουλιώτης καί
Γεώργιος Τσίντζιλης ὑπό τήν προ-
εδρεία τοῦ ἱερέως Δημητρίου Τσια-
νάκα. Στὴν ἐπιτροπὴ συμμετεῖχε
καὶ ὁ Ἰωάννης Ζέρβας, ὁ ὀποῖος

ἐξακολουθεῖ νὰ διακονεῖ τὸ μονα-
στήρι ἀκούραστα μέχρι καὶ σήμε-
ρα.

Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδας
διατηροῦσε καί Μετόχι, στούς
πρόποδες τῶν Πιερίων, 2,5 χλμ
ἀνατολικά τοῦ Βελβεντοῦ. Τό Με-
τόχι εἶχε Ἱερό Ναό χτισμένο πρό
τοῦ 1750, ὁ ὁποῖος κάηκε τό 1790
ἀπό πυρκαγιά καί ξαναχτίστηκε.

Στόν ἴδιο χῶρο ὑπῆρχε ξενώνας
καί στάβλος. Ὁ ξενώνας πού
ἐπίσης κάηκε, ξανακτίσθηκε
πολύ κοντά στόν Ἱερό Ναό καί
σώζεται μέχρι σήμερα. 

Τό Μοναστήρι ἀλλά καί τό
Μετόχι γιορτάζουν κάθε χρόνο
κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς
Πεντηκοστῆς καί τή Δευτέρα
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐπίσης
τό Μοναστήρι γιορτάζει στίς 29

Αὐγούστου, ἡμέρα τῆς Ἀποτομῆς
τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προ-
δρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου,
ἐνῶ τό Μετόχι τήν Κυριακή τῶν
Βαΐων. 

Τό ἔτος 2003 μἐ τήν ἐπίβλεψη
τῆς 11ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν
Ἀρχαιοτήτων Βέροιας ὁ Δῆμος
Βελβεντοῦ, ἀξιοποιώντας τό οἰκεῖο
κληροδότημα τοῦ μακαριστοῦ
ἱερομονάχου Πολύκαρπου Δελβίζη,
προχώρησε στή συντήρηση καί
ἀποκατάσταση τῆς Δυτικῆς Πτέ-
ρυγας (Ἀνώι) στό Μοναστήρι τῆς
Ἁγίας Τριάδας καί τό 2009 μἐ
τήν ἐπίβλεψη τῆς 17ης Ἐφορείας
Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων Κοζάνης
στήν πλήρη ἀνακαίνηση καί συν-
τήρηση τῆς Ἀνατολικῆς Πτέρυγας
μὲ τούς ξενῶνες. 

Ἀπό τό ἔτος 2007 καί στήν
Ἱερά Μονή (τούς καλοκαιρινούς
μῆνες) καί τό Μετόχι   τῆς Ἁγίας
Τριάδας (τούς χειμερινούς) ἐγκα-
ταβιοῦν 3 μοναχές οἱ ὁποῖες ἀφίχ-
θησαν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Νταοῦ
Πεντέλης, ἡ προεστῶσα ἀδελφὴ
Βρυένη, ἡ ἀδελφὴ Φιλοθέη καὶ ἡ
ἀδελφὴ Θέκλα.

15³ ¥¥¥¥ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ
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Λειτουργική Διακονία:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων
καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό δίμηνο Μαΐου
- Ἰουνίου 2010, χοροστάτησε, λειτούργησε
καὶ κήρυξε τὸ θεῖο λόγο στούς ἐξῆς Ἱ. Να-
ούς:

❖ Ἁγ. Ἀθανασίου Τρανοβάλτου (2/5), Ἁγ. Ἰωάν-
νου Θεολόγου Ἀμυγδαλιᾶς (7/5), έξωκλ. Ἁγ.
Χριστοφόρου Προσηλίου (9/5), ἐξωκλ. Ἁγ.
Χαραλάμπους - Ἀναλήψ. Σωτῆρος Κοζάνης
(13/5), Ἁγ. Ἀχιλλείου Λάβας (15/5), Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (20, 21/5), Ἁγ.
Γεωργίου Κοζάνης (23/5), Ἁγ. Τριάδος Δρε-
πάνου (23/5), Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος Βελβενδοῦ
(24/5), Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων (6/6), Ἁγ. Δη-
μητρίου Κοζάνης (13/6), Παναγίας Φανερω-
μένης Κοζάνης (20/6), Ἁγ. Ἀναργύρων Κο-
ζάνης (30/6).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:

❖ τέλεσε Θ. Λειτουργία καί μνημόσυνο γιά
τούς εὐεργέτες – δωρητές τοῦ Τιάλειου
Εκκλησιαστ. Γηροκομείου Κοζάνης «Ο ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» στόν ὁμώνυμο Ἱ. Ναό τοῦ
Ἱδρύματος (16/5),

❖ τέλεσε ἱερό Εὐχέλαιο στόν Ἱ. Ν. τῶν Ἁγ.
Ἀναργύρων Κοζάνης (19/5),

❖ γιά τήν ἐπέτειο τῆς Γενοκτονίας τῶν Πον-
τίων τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση στό μνη-
μεῖο τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Ξη-
ρολίμνη (19/5),

❖ τέλεσε τά ἐγκαίνια καί τή Θ. Λειτουργία
στό ἱ. Παρεκκλήσι τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ Ξηρολίμνης (5/6),

❖ ὑποδέχθηκε τμῆμα τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγ.
Ἰωάννη Προδρόμου ἀπό τήν Ἱ. Μ. Ἁγ. Πα-
ρασκευῆς Ροδολίβους Σερρῶν καί τέλεσε
τίς πανηγυρικές ἱ. ἀκολουθίες γιά τόν ἑορ-
τασμό τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμ. Προδρόμου
στήν Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἰωάννου Βαζελῶνος στόν
Ἅγ. Δημήτριο Ἐλλησπόντου (23-24/6).

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:
❖ προήδρευσε τῶν Ἱερατικῶν Συνάξεων τῆς

καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως στόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (3/5 & 14/6),

❖ συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές – λατρευτικές
ἐκδηλώσεις τοῦ Ἱ.  Ν. Ἁγ. Ἀρσενίου Ἐλασ-
σώνας (8/5),

❖ συμμετεῖχε στίς ἔκτακτες συνεδρίες τῆς Ἱ.
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος (10-12/5 & 21-23/6),

❖ συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές – λατρευτικές
ἐκδηλώσεις τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος Σπαρμοῦ
Ἐλασσῶνας (24/5),

❖ προήδρευσε τῶν Δ.Σ. τοῦ Μητροπολιτκοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας (28/5)
καί τοῦ Μπλιουρείου Ἱδρύμ. Ὑποτροφιῶν
(25/6),

❖ συμμετεῖχε στόν Ἐσπερινό πού τελέστηκε
στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Λουκᾶ Συμφερουπόλεως τῆς
Ἱ. Μ. Παναγίας Δοβρᾶ Βέροιας (28/5),

❖ εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Παύλου Κ. Πα-
παλεξίου & Ἠλιάνας Ἀθ. Τζήκα (Ἱ. Ν. Ἁγ.
Ἰωάννου Θεολόγου Περιστερίου, 29/5),

❖ τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τόν ἱστορικό
Γ. Λασσάνη στό Α΄ Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν,
κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Συνδ. Κοζανιτῶν
Ἀθηνῶν (30/5),

❖ παρέστη στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς
ἀδελφῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους
κ. Ἀγαθόνικου (Κατερίνη, 3/6),

❖ ἐπισκέφθηκε τήν Ὑπουργό Παιδείας Κα
Ἄννα Διαμαντοπούλου (8/6),

❖ συμμετεῖχε στήν τελετή ἐνθρόνισης τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας κ. Κυρίλλου
(8/6),

❖ συμμετεῖχε σέ ἀρχιερατικό προσκύνημα
τοῦ ἱ. σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιε-
πισκόπου Κριμαίας, τοῦ ἰατροῦ, στήν Συμ-
φερούπολη Οὐκρανίας (9-12/6), 

❖ συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές – λατρευτικές
ἐκδηλώσεις τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νι-
κάνορος Ἄργους Ὁρεστικοῦ Καστοριᾶς
(26-27/6),

XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA
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