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πεμπτουσία τῆς Ἐκκλη-
σίας, τὰ θεμέλια καὶ ἡ
δόξα της βρίσκονται

στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, στὴν
νέα Δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ποὺ
γίνεται στὸ χῶρο τοῦ κενοῦ μνή-
ματος ἀπὸ τὸν Θεὸ Πατέρα διὰ
τοῦ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Τὸ νὰ
ὁμολογεῖ κάποιος τὸν χριστιανισμό
του, δὲν σημαίνει τίποτε ἄλλο
παρὰ τὴν πίστη του στὴν βεβαι-
ωμένη μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ ζωὴ χωρὶς θάνατο καὶ
τὴν θέλησή του νὰ μὴν ζήσει αὐτὴν
τὴν ἀτέλειωτη νέα πραγματικότητα
ὡς κόλαση, μακριὰ ἀπ’ τὴν χαρὰ
τῆς Βασιλείας τοῦ Δημιουργοῦ του.

Στὴ νέα ἐν Χριστῷ ζωὴ ὁ
ἄνθρωπος μπαίνει μὲ τὸ Ἅγιο Βά-
πτισμα, κι ἐπειδὴ νέα ζωὴ σημαίνει
ζωὴ χωρὶς θάνατο στὴν πρώτη πε-
ρίοδο τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας
αὐτὸ γινόταν τὸ βράδυ τῆς Ἀνά-
στασης. Ὅσοι ἤθελαν νὰ γίνουν
Χριστιανοὶ προετοιμάζονταν μὲ
κατήχηση, νηστεία καὶ προσευχὴ
τὴν περίοδο πρὶν τὸ Πάσχα κι
ἔμπαιναν ἕτοιμοι, σωματικὰ καὶ
πνευματικὰ λευκοφοροῦντες στὴ
χριστιανικὴ ζωὴ κατὰ τὴν Ἀνα-
στάσιμη Θεία Λειτουργία. Αὐτὴ ἡ

προετοιμασία ἐπεκτάθηκε ἀργό-
τερα ὡς ἀναγκαία προϋπόθεση
γιὰ τὴν καλύτερη συμμετοχὴ στὴ
χαρὰ τοῦ Πάσχα, τοῦ περάσματος
ἀπὸ τὸν θάνατο στὴν ζωὴ γιὰ
ὅλους μας. Γιατί κι οἱ ἤδη βαπτι-
σμένοι, μὲ μία ζωὴ ποὺ πορεύεται
πρὸς τὴν τελειότητα ἀλλὰ περ-
νώντας διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου, σὲ
ἕναν κόσμο γεμάτο ἀντίθεες προ-
κλήσεις, συχνὰ ἀνακαλύπτουμε κι
ὁμολογοῦμε πὼς ἔγνωμεν ἑαυτὸν
γυμνωθέντα Θεοῦ. Καὶ πὼς μᾶς
χρειάζεται ὁ εὐφρόσυνος καιρὸς
τῆς μετανοίας, τῆς ἀλλαγῆς νοῦ
καὶ πράξης, ἡ μεγάλη τεσσαρακο-
στή, γιὰ νὰ μετάσχουμε ξανὰ σὰν
λευκοφόροι νεοφώτιστοι στὴ χαρὰ
τῆς Ἀνάστασης.  

“νηστεύσωμεν νηστείαν δε κτὴ”
Μελετώντας κανεὶς τὴν ἀρχαι-

ότατη ἐκκλησιαστικὴ παράδοση
τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, τῆς Μ.
Σαρακοστῆς τῶν Χριστιανῶν βλέπει
τὴν λέξη “νηστεία” νὰ κυριαρχεῖ.
Ἤδη στὴν Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύ-
νοδο τοῦ 325 μ.Χ. ἀλλὰ καὶ στὴν
Σύνοδο τῆς Λαοδίκειας τοῦ 364
μ.Χ. ἔχουμε σαφῆ ἀναφορὰ σὲ
αὐτήν. “Δεῖ πᾶσαν τὴν Τεσσαρα-
κοστὴν νηστεύειν ξηροφαγοῦντας”.

Nὰ χρίσεις τὸ κεφάλι σου μὲ χρί-
σμα ἅγιο, γιὰ νὰ γίνεις μέτοχος

τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἔτσι νὰ προσέλθεις
στὴ νηστεία. Νὰ μὴν ἀλλοιώσεις τὸ
πρόσωπό σου ὅπως ἀκριβῶς oἱ ὑπο-
κριτές. Τὸ πρόσωπο ἀμαυρώνεται,
ὅταν ἡ ἐσωτερικὴ διάθεση ἐπισκιάζεται
μὲ τὸ ἐπίπλαστο ἐξωτερικὸ σχῆμα,
καλυπτόμενη μὲ τὸ ψεῦδος σὰν μὲ
παραπέτασμα.Ὑποκριτὴς εἶναι αὐτὸς
ποὺ ὑποδύεται ξένο πρόσωπο στὸ θέ-
ατρο· ἐνῶ εἶναι δοῦλος, πολλὲς φορὲς
ὑποδύεται τὸ πρόσωπο τοῦ κυρίου,
καὶ ἐνῶ εἶναι πολίτης, τὸ πρόσωπο
τοῦ βασιλέως. Ἔτσι καὶ στὸν βίο
αὐτό, σὰν στὴ σκηνὴ τῆς δικῆς
τους ζωῆς, οἱ πολλοὶ παίζουν θέ-
ατρο, ἄλλα μὲν φέροντας στὴν
καρδιά, ἄλλα δὲ δεικνύοντας φα-
νερὰ στοὺς ἀνθρώπους. Νὰ μὴν
ἀλλοιώνεις λοιπὸν τὸ πρόσωπό
σου. Ὅποιος εἶσαι, τέτοιος νὰ
φαίνεσαι· νὰ μὴν ὑποκρίνεσαι
τὸν σκυθρωπό, ἐπιδιώκοντας τὴν
δόξα ἀπὸ τοῦ νὰ φαίνεσαι ἐγκρα-
τής. Διότι οὔτε εὐεργεσία ποὺ
διατυμπανίζεται εἶναι ὄφελος, καὶ
κανένα κέρδος δὲν προέρχεται ἀπὸ
νηστεία ποὺ δημοσιεύεται. Διότι ἐκεῖνα
ποὺ γίνονται ἐπιδεικτικὰ δὲν προ-
εκτείνουν τὸν καρπὸ στὴ μέλλουσα
ζωή, ἀλλὰ τὸν περιορίζουν στὸν ἔπαινο
τῶν ἀνθρώπων. Τρέξε λοιπὸν μὲ χαρὰ
στὴ δωρεὰ τῆς νηστείας. Ἡ νηστεία
εἶναι ἀρχαῖο δῶρο· δὲν παλαιώνει καὶ
δὲν γηράσκει, ἀλλὰ πάντοτε ἀνανε-
ούμενο, ἀνθίζει πάντοτε γιὰ νὰ φέρει
ὥριμους καρπούς».
(Μ. Βασιλείου, Λόγος περὶ νηστείας Α´).

«

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ

Παναγιώτη Βολάκη, Θεολόγου



Οἱ Ἀποστολικὲς Διαταγές, πατέρες
ὅπως ὁ Ἰουστίνος, ὁ Ἅγιος Ἀθανά-
σιος, οἱ μεγάλοι Καππαδόκες, ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, οἱ
Στουδίτες κ.α. σὲ διάφορες ἐποχές,
τονίζουν τὴν σημασία της. Ὁ ἅγιος
Ἀθανάσιος μάλιστα εἶναι καὶ ὁ
πρῶτος, ποὺ ἀποδίδει στὴν Τεσ-
σαρακοστὴ πρὸ τοῦ Πάσχα τὸ ἐπί-
θετο “Ἁγία” ἐνῶ τὸ “Μεγάλη” τὴν
ξεχωρίζει ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες πε-
ριόδους μετανοίας καὶ νηστείας
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἰδιαίτερα
ἐκείνης τῶν Χριστουγέννων. Ἡ κα-
ταγωγή της ἕλκεται ἀπὸ τὴν τεσ-
σαρακονθήμερη νηστεία τοῦ Μωυσῆ
καὶ τοῦ Προφήτη Ἠλία στὴν Παλαιὰ
Διαθήκη ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν διὰ
βίου ἀσκητικὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Προδρόμου καὶ τὴν νηστεία
τοῦ ἴδιου τοῦ Ἰησοῦ, ποὺ μᾶς γνω-
ρίζει τὸ Εὐαγγέλιο.  Ἀναλογιζόμενοι
τὴν νηστεία τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς,
θυμόμαστε τὴν διαβεβαίωση τοῦ
Χριστοῦ πὼς ὁ Διάβολος δὲν ἀπο-

μακρύνεται παρὰ μόνον μὲ νηστεία
καὶ προσευχὴ καὶ πώς ὁ Ἀδὰμ “
Ἐξεβλήθη τοῦ Παραδείσου, διὰ τῆς
βρώσεως”.   Εἶναι ὅμως ἡ νηστεία,
ὡς ἀποχὴ ἀπὸ κάποιες τροφές,
αὐταξία; Σὲ αὐτὴν ἀναφέρεται ἡ
Ἐκκλησία; Εἶναι μαγικὸς τρόπος
εἰσόδου μας στὴν Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ; Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀπὸ τὸν
ἑσπερινό τῆς Συγχωρήσεως ἕως
καὶ τὴν Παρασκευὴ πρὸ τοῦ Λα-
ζάρου διαρκεῖ; Τὸ “νηστειῶν τὸ
Θεῖο χάρισμα”; 

Προβληματίζει τὸ νοῦ μας ἡ
φράση “Νηστεύσωμεν νηστείαν δε-
κτήν, εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ” τοῦ
ἰδιόμελου τῶν ἀποστίχων τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ τῆς Δευτέρας τῆς Α´ Ἑβδο-
μάδας τῶν Νηστειῶν, στὴν συνέχεια
τοῦ ὁποίου ὅμως, βρίσκεται καὶ ἡ
ἀπάντηση.

”Ἀληθής νηστεία, ἡ τῶν κακῶν
ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης,
θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρι-
σμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, καὶ
ἐπιορκίας· ἡ τούτων ἔνδεια, νη-
στεία ἐστίν, ἀληθὴς καὶ εὐπρόσ-
δεκτος”. 

Κι ὁ Διάβολος δὲν τρώει ἀλλὰ
γι᾽ αὐτὸ δὲν εἶναι λιγότερο Διάβολος
ὅπως ξέρουμε. Γιατί μόνη ἡ ἀποχὴ
τῆς τροφῆς δὲν συνιστᾶ νηστεία
ἀληθινὴ ἀλλὰ ἡ τῶν “κακῶν ἀλλο-
τρίωσις”. Πῶς νὰ πάψη νὰ εἶναι
διάβολος, ὁ τῶν καλῶν ἀλλότριος; 

Εἶναι λοιπὸν σαφεῖς οἱ ἀπαν-
τήσεις τῆς ἐκκλησίας μέσω τοῦ
ὑμνογράφου της. Δὲν εἶναι ἀρχὴ
ἀποχῆς ἀπὸ κάποιες τροφὲς ἡ
ἀρχὴ τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ἀλλὰ
ἀρχῆς μετανοίας καὶ πράξη ἐπα-
νόρθωσης. “Τιμή γὰρ νηστείας
οὐχὶ σιτίων ἀποχὴ ἀλλ’ ἁμαρτη-
μάτων ἀναχώρησις” διδάσκει ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ
συνεχίζει ὁρίζοντας τὴν ἀληθινὴ
νηστεία ποὺ θέλει ὁ Θεός: “Νη-
στεύεις; Δεῖξον μοι διὰ τῶν ἔργων
αὐτῶν. Ποίων ἔργων φησιν, ἐὰν
εἴδῃς πένητα ἐλέησον ἐὰν ἴδῃς
ἐχθρὸν καταλλάγηθι. Ἐὰν ἴδῃς
φίλον εὐδοκιμοῦντα μὴ βασκάνεις.
Τί γὰρ ὄφελος μὲν ὀρνίθων καὶ
ἰχθύων ἀπεχόμεθα, τοὺς δὲ ἀδελ-
φοὺς δάκνωμεν καὶ κατεσθίω -
μεν;” 

Γι᾽ αὐτὸ αὐξάνεται ἡ λειτουρ-
γικὴ ζωὴ κατὰ τὴν περίοδο αὐτή,
γι᾽ αὐτὸ ἐντείνεται ἡ συμμετοχή
μας στὸ μυστήριο τῆς ἱερῆς ἐξο-
μολόγησης γι᾽ αὐτὸ κοινωνοῦμε
συχνότερα. Γι᾽ αὐτὸ νηστεύουμε -
ἀπέχουμε ἀπὸ ὅ,τι βαραίνει τὴν
ζωή μας. Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ
ἀγαπήσουμε καὶ νὰ μοιάσουμε
λίγο στὸν Θεὸ ποὺ εἶναι ὅλος ἀγά-
πη, νὰ ἀγαπήσουμε ὁ ἕνας τὸν
ἄλλο, νὰ ζήσουμε τὴν ἄμετρη φι-
λανθρωπία τοῦ Σταυροῦ καὶ νὰ
μετάσχουμε στὴν Δωρεὰ τῆς Ἀνά-
στασης. Καὶ ξέρουμε τὸν σκοπὸ
αὐτῆς τῆς ἀληθινῆς καὶ εὐπρόσδε-
κτης ἀπὸ τὸν Θεὸ νηστείας. Γιατί,
ὅταν ταπεινώνεται τὸ σῶμα τα-
πεινώνεται κι ἡ ψυχὴ κι ὁ λογισμὸς
κι ὅταν ταπεινώνεται ἡ ψυχὴ ἀλη-
θινὰ παρακαλεῖ τὸν θεὸ καὶ γι᾽
αὐτὸ συγχωρεῖται ἀπὸ Ἐκεῖνον,
ὅπως μᾶς λέει ὁ ἅγιος Ἀναστάσιος
ὁ Σιναΐτης. 

Τὴν περίοδο αὐτὴ τῆς Μ. Τεσ-
σαρακοστῆς τὴν ζοῦμε εὐφρόσυνα
καὶ μὲ ἐλπίδα, πὼς θὰ μᾶς χαριστεῖ
τὸ δῶρο τῆς ἀληθινῆς μετάνοιας
καὶ νηστείας. Γιατί καὶ σήμερα,
ὅπως κι ἄλλοτε, σκλήρυνε ἡ ψυχή
μας καὶ μένει ἀσυγκίνητη ἀκόμα
καὶ μπροστὰ στὸν θάνατό της. Ξέ-
ρουμε πὼς χωρὶς τὴν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ θὰ μείνουμε καρφωμένοι
στὴν ἀπελπιστική μας ἐμμονὴ, στὴν
ψευτοχαρὰ ποὺ προσφέρει ἡ ἱκα-
νοποίηση τοῦ ἐγωισμοῦ μας. Χωρὶς
τὴν βοήθεια τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ
ποὺ φτάνει σὲ μᾶς ἀπὸ τὴν ἐκκλη-
σία καὶ τὴν προσευχὴ της κατὰ
τὴν Μ. Τεσσαρακοστὴ οὔτε νὰ με-
τανοιώσουμε δὲν μποροῦμε οὔτε
νὰ νηστέψουμε ἀληθινά. “Οὐ δά-
κρυα οὐδὲ μετάνοιαν ἔχω οὐδὲ
κατάνυξιν, αὐτὸς μοι ταῦτα
Σωτὴρ,  ὡς Θεὸς δώρησαι.” Οἱ
πράξεις μας κατὰ τὴν Μ. Τεσσα-
ρακοστὴ εἶναι ἀπαραίτητες ὡς ἡ
δική μας μικρὴ προσφορὰ, περισ-
σότερο ἐνδεικτική τῆς θέλησής μας.
Καταβάλλουμε ἐλάχιστα γιὰ νὰ
πάρουμε τὰ πάντα. Γιατί “εἰ καὶ
ἥμαρτον Σωτήρ, ἀλλ’ οἶδα ὅτι
φιλάνθρωπος εἶ”.
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Διαβάζοντας τὸ ποίημα
αὐτὸ τοῦ Κωστῆ Πα-
λαμᾶ μοῦ ἔρχεται στὸ

νοῦ ἡ παραβολὴ τοῦ ἀσώτου.
Ὅπως καὶ ἡ παραβολή, ποὺ δὲν
μιλάει γιὰ τὸν ἄσωτο -αὐτὸ τὸ
κάνουν μονάχα ἡ ὑποκρισία κι ὁ
ἠθικισμός μας-, μιλάει γιὰ τὸν
κόκκο ἐκεῖνο τοῦ σινάπεως, τὸν
στοιχειωμένο, τὸν ριζωμένο μέσα
μας, δῶρο γιὰ τὸ ταξίδι μας «ἀνό-
θευτο» κι᾽ «ἀπάτητο», γιὰ νὰ μᾶς
 ζεῖ καὶ νὰ προσμένει νὰ βλαστήσει
ὅταν ὅλα χαθοῦν, ὅταν ἔλθουμε
«εἰς ἑαυτὸν», κι ἀφήσουμε τὴ νο-
σταλγία νὰ μᾶς ὁδηγήσει καὶ νὰ
ξυπνήσει μέσα μας τὴ σιγουριὰ
γιὰ τὴν ἀγάπη τὴν αἰώνια. Τὴν
ἀγάπη ποὺ μᾶς ἀκολουθεῖ δια-
κριτικά «εἰς χώραν μακράν» κι
ἄς τὴν πατοῦν κι ἄς τῆς νο-
θεύουνε οἱ ξένοι «τὸ σχῆμα καὶ
τὸ χρῶμα». Τοὺς εἶναι πολὺ εὔκο-

λο αὐτὸ, ὅταν διαλέξεις νὰ
ζεῖς μὲ «τὴν ἐπιθυμία

τῆς σαρκός καὶ τὴν
ἐπιθυμ ία τῶν ὀφθ -
αλμῶν καὶ τὴν ἀλα-
ζονεία τοῦ βίου»,

ὅταν ὑποταγεῖς στὰ
εἴδωλα...

Σ᾽ ἕνα τέτοιο κόσμο
ἀφήσαμε τὴ ζωή μας,
ξοδέψαμε τὴν «περι-
ουσία» μας, ἀνταλλά-
ξαμε τὴν ἀλήθεια μὲ
τὸ ψέμα. Εἶναι φανερὸ
πὼς ἡ λύση δὲν θὰ
ἔρθει ἀπὸ κανένα γρα-
φεῖο, καμμία ὑπηρε-
σία, κανένα κράτος.
Μόνο οἱ ποιητές καὶ
οἱ προφῆτες μποροῦν

νὰ δώσουν τὴ λύση.

Γιατὶ ἔχουν τὴν αἴσθηση πού
βλέπει καὶ διατηροῦν τὸ φῶς πού
φωτίζει. Γιατὶ -γιὰ νὰ θυμηθοῦμε
καὶ τὸν Ντοστογιέφσκι-  ἡ ὀμορ-
φιά θὰ σώσει τὸν κόσμο. Ἄν ὑπο-
φέρουμε εἶναι γιατὶ χάσαμε τὴν
ὀμορφιά. Πρῶτα ἐσωτερικὰ μᾶς
ξεγύμνωσαν. Δίχως ὅραμα δὲν
μποροῦν νὰ κλείσουν οἱ πληγὲς
τοῦ κόσμου – τὰ μέτρα δὲν κλεί-
νουν πληγὲς, μονάχα τὶς ξύνουν
- καὶ ὁδηγούμαστε σὲ ἀδιέξοδα.
Ὅσο καὶ νὰ καλλιεργεῖς τὴν ψυχή,
ὅσο καὶ νὰ πλουτίζεις τὸ πνεῦμα,
ὅσο καὶ νὰ ἁπλώνεις τὴν καρδιά,
ἄν δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα ν᾽ ἀνθίσουν,
τότε τὰ πάντα εἶναι μάταια, στὸ
τέλος μαραίνονται, δὲν σοῦ δίνουν
ποτὲ τὴν αἴσθηση τῆς ζωῆς καὶ
τὴ χαρὰ τῆς νίκης. «Σήμερον ἔαρ
μυρίζει καὶ καινὴ κτίσις ἀγάλλε-
ται...», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία, ποὺ
σημαίνει πὼς ἡ ἐλπίδα ἄνθισε.
Αὐτὸ μᾶς προσφὲρει ἡ Ἀνάσταση·
τὴ χαρὰ τῆς ὀμορφιᾶς καὶ τῆς
ἀνθοφορίας, ποὺ εἶναι ἡ εἰδοποιὸς
διαφορὰ ποὺ ἐξυψώνει τὴν ψυχὴ
καὶ δίνει ὑπόσταση στὴν ἐλπίδα.
Ἡ ὀμορφιά γεννιέται ἀπ’ τὸ ὅρα-
μα καὶ τὸ ὅραμα εἶναι ἡ Ἀνά-
σταση! Καὶ ὅσο ἡ Ἀνάσταση, ὅσο
ἡ Ζωὴ μᾶς προσκαλεῖ ἡ χάρη θὰ
ἀνθίζει σὲ ψυχές ἁμαρτωλὲς, ἀλλὰ
διψασμένες γι᾽ αὐτὸ ποὺ ἔχασαν
κι ἀποφασισμένες νὰ ἐπιστρέ-
ψουν, σὲ ὁποιαδήποτε κατάστα-
ση, μὲ ὁποιοδήποτε τίμημα, μὲ
ὁποιαδήποτε ἰδιότητα... Ὁ ἄσω-
τος ἀποφάσισε νὰ ἐπιστρέψει
ἔστω καὶ σὰν δοῦλος, γιατὶ ἤξερε
ὅτι στὸ σπίτι τοῦ πατέρα ἡ ἀγάπη
δίνεται ἀδιάκριτα, ὅτι ἐκεῖ δὲν
ἔχει σημασία ποιὸς εἶσαι, ἀλλὰ
νὰ εἶσαι ἐκεῖ...
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Τὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκα...
Σχόλια στὴν παραβολή τοῦ Ἀσώτου

παπα-Χρήστου Ζαχαράκη

Τὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκα
κι ἂς τὸ πατοῦν οἱ ξένοι

στοιχειὸ εἶναι καὶ μὲ προσκαλεῖ,
ψυχὴ καὶ μὲ προσμένει.

Τὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκα
ἴδιο στὴν ἴδια στράτα

στὰ μάτια μου ὅλο ὑψώνεται
καὶ μ’ ὅλα του τὰ νιάτα.

Τὸ σπίτι, ἂς τοῦ νοθέψανε
τὸ σχῆμα καὶ τὸ χρῶμα·

καὶ ἀνόθευτο καὶ ἀχάλαστο,
καὶ μὲ προσμένει ἀκόμα.

Τὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκα
κι ἂς τὸ πατοῦν οἱ ξένοι

στοιχειό, καὶ σὰν ἀπάτητο,
μὲ ζεῖ καὶ μὲ προσμένει....
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Λoγοs σημαiνει φανeρωση

P PA

«Ὅταν ἦρθα ἀπὸ τὴ
Ρουμανία στὴν Ἑλλάδα
καὶ ἐπισκέφτηκα γιὰ πρώ-
τη φορὰ τὸν ναό, δὲν κα-
ταλάβαινα οὔτε λέξη ἀπὸ
τὸ τυπικό. Αὐτὸ ὅμως ποὺ
μὲ συνεπῆρε καὶ μ’ ἔκανε
νὰ κρατήσω τὴν ἐπαφή
μου, ἦταν τὸ περιβάλλον
τῆς ἐκκλησιᾶς ποὺ ἔνιωθα
νὰ ἀπευθύνεται σὲ ὅλες
μου τὶς αἰσθήσεις: ἡ εἰκο-
νογραφία, ἡ ψαλμωδία,
τὸ θυμίαμα, τὰ ἄμφια,
οἱ κινήσεις τοῦ ἱερέα, ἡ
χαρὰ τῶν πιστῶν ποὺ
ἀνταμώνουν στὸ σχόλα-
σμα τοῦ ναοῦ, ὁ κοινὸς
καφὲς στὸ ἀρχονταρίκι»...
(ἀπὸ μαρτυρία ἐνορίτισσας
τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ
Ὀρφανοῦ)

Ἐ
πανέρχεται κάθε τόσο
στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς
κύκλους ἡ συζήτηση

γιὰ τὴ γλωσσικὴ μορφὴ τῶν λει-
τουργικῶν κειμένων. Ὁρίζονται
ἐπιτροπές, κατατίθενται γνῶμες,
γεννιοῦνται διλήμματα: Νὰ με-
ταφραστοῦν ὅλα τὰ κείμενα; Νὰ
μείνει ἀνέπαφο τὸ μέρος τῆς θεί-
ας Λειτουργίας καὶ νὰ ἁπλοποι-
ηθεῖ ὁ Ὄρθρος; Νὰ ξαναγραφοῦν
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ οἱ
ἐκκλησιαστικὲς
ἀκολουθίες προ-
σαρμοσμένες στὸ σημερινὸ πο-
λιτισμικὸ περιβάλλον; 

Ὁπωσδήποτε πρόκειται γιὰ
ἕνα θέμα δύσκολο καὶ μὲ πολλὲς
προεκτάσεις. Ὡστόσο, καλὸ θὰ
ἦταν νὰ θυμόμαστε ὅτι ἡ σχέση
τῶν πιστῶν μὲ τὴν Ἐκκλησία
οὐδέποτε θεμελιώθηκε σὲ ἐπίπεδο
νοητικῆς ἀντίληψης τῶν γραμ-
μάτων καὶ τῶν τύπων της. Αὐτὸ
ποὺ παροτρύνει τοὺς Χριστια-
νοὺς νὰ συνάζονται ὅλοι μαζὶ
εἶναι ἡ πηγαία ἐπιθυμία τους
νὰ κοινωνήσουν μὲ τὸν Θεὸ σὲ
συγκεκριμένη ἐκκλησιά, μὲ τοὺς
γνωστοὺς συντοπίτες τους, μὲ
τὴν συντροφιὰ τῶν οἰκείων τους
ἁγίων, πήζοντας μία καθολικὴ
τοπικὴ ἐνορία –μία κοινότητα

ποὺ μετέχει στὸν τρόπο ὕπαρ-
ξης τῆς ἁγίας Τριάδος με-
ταμορφώνοντας τὴ ζωὴ
σὲ ἀγαπητικὴ κοινωνία. 

Ἡ σύναξη αὐτὴ τῶν
πιστῶν πραγματοποιεῖται
μὲ ἕναν λογικό, δηλαδὴ
κοινωνούμενο τρόπο, καὶ
ὄχι διανοητικά. Ὁπωσ-
δήποτε, ἡ συμβολὴ τῶν
λέξεων καὶ ἡ γνωστικὴ βε-
βαιότητα ποὺ αὐτὲς προ-
σπορίζουν εἶναι ἕνας τρό-

πος συμμετοχῆς στὴ λατρεία.

Ἀλλὰ αὐτὸ στὸ ὁποῖο καλοῦνται
οἱ πιστοὶ εἶναι ἡ ἀπὸ κοινοῦ
ἐμπειρία τῆς ἀλήθειας, τὴν ὁποία
εἶναι ἀδύνατον νὰ συλλάβει κα-
θολικὰ ὁ νοῦς. Καὶ ἡ ἐμπειρία
χρειάζεται τὴ συνδρομὴ ὅλων
τῶν αἰσθήσεων, γιατί αὐτὸς ποὺ
συμμετέχει εἶναι ὁ ὅλος ἄνθρωπος
ὡς ψυχοσωματικὴ ἑνότητα. Ἔτσι,
δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ὅλα μέσα
στὴν ἐκκλησία γίνονται τέχνη

ποὺ ἀπευθύνεται
στὶς αἰσθήσεις. Οἱ
αἰσθήσεις προσ-

λαμβάνουν τὰ γεγονότα, ὄχι ὅμως
μὲ σκοπὸ τὴν καταναλωτικὴ τέρ-
ψη τῶν αἰσθήσεων ἢ τοῦ θυμι-
κοῦ. Αὐτὸ στὸ ὁποῖο στοχεύει ἡ
τέχνη εἶναι νὰ φανερώσει τὴ
δίψα τοῦ ἀνθρώπου νὰ κοινω-
νήσει μὲ τὸ ἄφθαρτο καὶ αἰώνιο.
Κι ὁ μόνος τρόπος γι’ αὐτὴ τὴ
σχέση εἶναι μέσα ἀπὸ τὴν δημι-
ουργικὴ ἔκφραση τῶν φθαρτῶν
ὑλικῶν. 

Ἡ ἀληθινὴ ἐκκλησιαστικὴ τέ-
χνη καὶ πράξη (ἀρχιτεκτονική,
εἰκονογραφία, ὑμνολογία, δρα-
ματουργία, κοινὴ τράπεζα) ἔχει
ἕναν ρόλο λειτουργικό, δηλαδὴ
λειτουργεῖ ὡς μέσο ποὺ παρα-
πέμπει σὲ ὅ,τι φωτίζει τὸ νόημα
τῆς ὕπαρξης καὶ τῆς ζωῆς. Φα-
νερώνει ἄρρητα μυστήρια καὶ
στρέφει τὴν ψυχὴ στὴν πνευμα-
τικὴ διάσταση τῆς ὕλης. Γι’ αὐτὸ
καὶ οἱ εἰκόνες δὲν ἀντανακλοῦν
τὸ φυσικὸ φῶς καὶ τὴν φυσικὴ
ὀμορφιά, δὲν  ἀναπαριστοῦν δη-
λαδὴ τὶς μορφὲς καὶ τὰ τοπία μὲ
τὸν τρόπο ποὺ τὰ ἀντικρίζει τὸ
μάτι. Ἀλλὰ ὑπαινίσσονται μία
ἄλλη πραγματικότητα ποὺ ὑπερ-
βαίνει τὸν θάνατο, μέσα στὸ φῶς
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τὸ φῶς
γίνεται πλέον ἐσωτερικὸ καὶ
πνευματικὸ καὶ συνάμα τόσο χει-

Ἀναστασίας Μπύρου



ροπιαστὸ ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ
γίνει τέχνη. Ἡ γλώσσα τῆς τέ-
χνης φανερώνει ὅ,τι λέγεται
χωρὶς νὰ λέγεται, ὅπου αὐτὸ
ποὺ λέγεται σημαίνει κάτι, ποὺ
μὲ τὴ σειρὰ του σημαίνει αὐτὸ
ποὺ δὲν λέγεται. Ὅταν συναντᾶ
κανεὶς τέτοια κορυφώματα τέ-
χνης, ἀντιλαμβάνεται ἀμέσως
ὅτι πρόκειται γιὰ κατορθώματα
μεγάλης ὡριμότητας καὶ ὕψι-
στης τεχνικῆς, ποὺ δύσκολα ξε-
περνιέται.

Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἀντι-
τάξει ὅτι καὶ ἡ προτεραιότητα
τῆς μετάφρασης τῶν κειμένων
τῆς ἐκκλησίας ὑπηρετεῖ παρό-
μοια τὴν ἀνάδειξη τῆς σημασίας
ποὺ ἔχει κάθε τί μέσα στὴ λα-
τρεία. Ὁ κίνδυνος σὲ μία τέτοια
σκέψη εἶναι νὰ ὑποκαταστήσει
ὁ ἄνθρωπος τὸ νόημα μὲ ἐννοι-
ολογικὲς σημασίες. Νὰ πιστέψει
δηλαδὴ ὅτι ἡ νοητικὴ σύλληψη
εἶναι ἡ κατεξοχὴν γνώση ποὺ
ἐπαληθεύει τὴν πραγματικότητα
τῆς ζωῆς καὶ ἔτσι νὰ μείνει ἀνυ-
ποψίαστος γιὰ τὸν ρόλο τῆς
παραπεμπτικότητας ποὺ μᾶς
ἀνάγει στὸ πρωτότυπο. Οἱ τύποι
καὶ οἱ εἰκόνες ὅταν παύσουν
νὰ παραπέμπουν σὲ ἕνα βαθύ-
τερο νόημα, ἀποκτοῦν πλέον
σημασία ὡς πράγματα καθε-
αυτὰ καὶ δὲν φανερώνουν αὐτὸ

ποὺ βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὰ
πράγματα. Εἶναι σὰν ὁ Υἱὸς
καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, νὰ μὴν
παραπέμπει στὸν Πατέρα, νὰ
μὴν εἶναι ἡ φανέρωση τοῦ Πα-
τρός, ἀλλὰ ἕνα πρόσωπο αὐτό-
νομο καὶ ἀποκομμένο ἀπὸ τὴ
σχέση του μὲ τὰ ἄλλα πρόσωπα
τῆς Τριάδας, τοῦ ὁποίου ὁ βίος
ἔχει σημασία καθεαυτόν. 

Ἂν ὁ πιστὸς χάσει τὴν ἔννοια
τῆς ἀναγωγῆς αὐτῆς τότε χάνει
καὶ τὴν ἔννοια τοῦ Λόγου, ποὺ
σημαίνει Φανέρωση. Ἀκόμη πε-
ρισσότερο, ὅταν μείνει ἀμέτοχος
τόσο τῆς γλώσσας τῆς τέχνης,
ὅσο καὶ τοῦ νοήματος τῶν λέ-
ξεων, χάνει τὴν λειτουργικὴ ση-
μασία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς
καὶ τὴν ἐκδέχεται σὰν περίπου
μαγική, παγανιστικὴ τελετὴ ποὺ
ἱκανοποιεῖ ψυχολογικὲς ἢ ἰδε-
ολογικὲς ἀνάγκες.

Τὰ παραπάνω δὲν ἀποτελοῦν
εἰσήγηση γιὰ τὴ μὴ μετάφραση
τῶν ἐκκλησιαστικῶν κειμένων,
ἀλλὰ κατάθεση κάποιων ἐλά-
χιστων κριτηρίων ποὺ διασώ-
ζουν νόημα γιὰ νὰ ἀληθεύει ἡ
ζωή. Γιατί, καμία ἀλλαγὴ στὸν
τρόπο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς
δὲν μέλει νὰ φέρει καρποὺς ἂν
δὲν θεμελιωθεῖ σὲ κριτήρια νοή-
ματος τῆς ὕπαρξης καὶ τῆς
ζωῆς.
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Τ
ὴν μνήμη τῆς ἁγίας Μάρ-
τυρος Περπέτουας καὶ
τῆς συνοδείας της ἐπι-

τελεῖ σήμερα (1Φεβρουαρίου)
ἡ Ἐκκλησία. Μὲ στοργὴ καὶ
μὲ εὐλάβεια μεγάλη οἱ χρι-
στιανοὶ τῶν χρόνων τῶν
διωγμῶν μάζευαν κι ἐντα-
φίαζαν τὰ ἱερὰ λείψανα τῶν
ἁγίων Μαρτύρων καὶ μὲ τὴν
ἴδια στοργὴ κι εὐλάβεια δια-
τηροῦσαν στὴν μνήμη τους
καὶ φρόντιζαν νὰ καταγρά-
ψουν τὰ περιστατικὰ τῆς
ὁμολογίας καὶ τοῦ μαρτυρίου
τους. Ἕνα ἀπὸ τὰ ἀρχαι-
ότερα τέτοια γραπτὰ μνημεῖα
εἶναι τὸ Μαρτύριο τῆς ἁγίας
Περπέτουας - ἀπὸ τὶς ὡραι-
ότερες σελίδες τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ Μαρτυρολογίου.
Σ’ αὐτὸ βλέπουμε πῶς οἱ
πρῶτοι χριστιανοὶ ἔδιναν τὰ
πάντα γιὰ χάρη τῆς πίστεως
καὶ τῆς ἀγάπης των πρὸς
τὸν Χριστό, πῶς μὲ παρρησία
ὠμολογοῦσαν τὴν χριστιανική
τους ἰδιότητα καὶ πορεύονταν
ἀμετάτρεπτοι καὶ χαίροντες
πρὸς τὸν θάνατον. «Εἶμαι
ὅ,τι σημαίνει τὸ ὄνομά μου»,
εἶπε ἐμπρὸς στὸν δικαστὴ ἡ
Περπέτουα, δηλαδὴ Παντο-
τινή. Εἶμαι καὶ μένω χρι-
στιανή.

Ἡ ἁγία

Περπέτουα

ΑΠΟ ΤΟ

ΣΥΝΑΞΑΡΙ1

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου  Λ. Ψα-
ριανοῦ, Μικρός Συναξαριστής,
Ἀθήναι 1980.  

Εἶπε ὁ ἀββὰς Ἡσαΐας ὁ ἱερέας:

K
άποιος ἀπὸ τοὺς Πατέρες ἔλεγε πὼς ὁ ἄνθρωπος
ὀφείλει, πάνω ἀπ᾽ ὅλα, νὰ ἀποκτήσει πίστη στὸν Θεὸ
καὶ ν΄ ἀναζητεῖ συνεχῶς καὶ μὲ πόθο τὸν Θεό. Νὰ ἐπι-

διώκει ἐπίσης τὴν κακοπάθεια, τὴν ταπεινοφροσύνη, τὴν ἁγνό-
τητα, τὴ φιλανθρωπία καὶ τὴν ἀγάπη σ΄ ὅλους. Τὴν ὑποταγὴ
καὶ τὴν πραότητα, τὴ μακροθυμία καὶ τὴν ὑπομονή, τὴν
ἐπιθυμία γιὰ τὸν Θεό, καὶ νὰ παρακαλεῖ συνεχῶς τὸν Θεὸ μὲ
πόνο καρδιᾶς καὶ ἀληθινὴ ἀγάπη γιὰ νὰ μὴν κοιτάξει ποτὲ
πρὸς τὰ πίσω, ἀλλὰ νὰ ἔχει στραμμένη τὴν προσοχὴ του σ΄
αὐτὰ ποὺ ἀκολουθοῦν. Νὰ μὴν ἔχει πεποίθηση στὰ καλά του
ἔργα, δηλαδὴ στὴ διακονία του, καὶ νὰ ζητάει ἀπὸ τὸν Θεὸ
ἀδιάκοπα τὴ βοήθεια γιὰ ὅ,τι φέρνει ἡ κάθε μέρα”.

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕΡ Ο ΝΤΙΚΟ

“



Χαρακτηριστικό τῆς ἐποχῆς
μας εἶναι ἡ τρομερὴ ἐξω-
στρέφεια τοῦ ἀνθρώπου καὶ

ἡ ἀναζήτηση μὲ κάθε τρόπο τῆς
ἱκανοποίησης τῆς «ὁρμῆς πρὸς
κτῆσιν». Ὅλα σπρώχνουν τὸ σημε-
ρινὸ ἄνθρωπο πρὸς τὰ ἔξω, ἐνῶ
ταυτόχρονα ἐρεθίζουν καὶ προκα-
λοῦν τὶς ὁρμὲς καὶ τὰ πάθη του στὸ
ἔπακρο καθιστώντας τον «δοῦλον
ἀντ’ ἐλευθέρου». Ὁ τύπος, ἡ ρε-
κλάμα, τὸ ποικίλο θέαμα καὶ τὰ
μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, οἱ τερά-
στιες ἀθλητικὲς συγκεντρώσεις καὶ
ὅλες οἱ ἀντίστοιχές τους, ὁ τουρι-
σμός, ἡ εὐκολία διακίνησης, ἡ πολι-
τικὴ καὶ οἱ γύρω ἀπὸ αὐτὴν ἀγῶνες
καὶ ἕνα σωρὸ ἄλλες ἐκδηλώσεις,
σπρώχνουν τὸν ἄνθρωπο ὅλο καὶ
πρὸς τὰ ἔξω καὶ δὲν τοῦ ἀφήνουν
περιθώρια γιὰ ἐσωτερικὴ ζωὴ καὶ
ἀναμέτρηση μὲ τὸν ἑαυτό του. Ἡ
ὀργανωμένη ἐκμετάλλευση τῶν ἀδυ-
ναμιῶν τοῦ ἀνθρώπου κάνει ἀκόμα
πιὸ ἀξιοθρήνητη τὴν πνευματική
του ὑποδούλωση καὶ ἀνελευθερία.
Ὄχι πὼς οἱ ἐκδηλώσεις αὐτὲς δὲν
ὑπῆρχαν καὶ πιὸ παλιά. Σήμερα
ὅμως ἔφτασαν στὸ ζενὶθ τῆς ἀνά-
πτυξής τους γι’ αὐτὸ καὶ ἡ δύναμη
ἐπίδρασής τους στὴ ζωὴ τοῦ σημε-
ρινοῦ ἀνθρώπου ἔγινε τερατώδης.
‘Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος, ἂν τοῦ ἀφαιρέ-
σεις τὰ ἐξωτερικὰ ἐποχιακά του
ροῦχα, εἶναι κατὰ βάθος ὁ ἴδιος.
Ὁρμές, τάσεις, ὤσεις καὶ ἀπώσεις
μέσα του παραμένουν οἱ ἴδιες διὰ
μέσου τῶν αἰώνων. Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ
σημερινὰ μέσα ποὺ ἀναφέραμε πιὸ
πάνω ἐπιδροῦν φοβερὰ μέσα του
δίνοντας ἐλευθερία στὶς ὁρμές, τῶν
ὁποίων τὴν ἀνάπτυξη εὐνοοῦν στὸ
ἔπακρο. Δὲν ἔμεινε γι’ αὐτὸ ἀνεπη-
ρέαστη καὶ ἡ «πρὸς κτῆσιν ὁρμή»,
τὴν ὁποία πρὸ πάντων σήμερα ἐκμε-
ταλλεύεται ἡ καταναλωτικὴ νοο-
τροπία καὶ δομὴ τῆς κοινωνίας μας.

Κανένας δὲν ἀρνεῖται πὼς εἶναι
ἀναγκαία ἡ ὁρμὴ αὐτή, ὅπως καὶ
ὅλες οἱ ἄλλες, γιὰ νὰ μπορέσει ὁ
ἄνθρωπος νὰ ἐπιβιώσει. Πῶς ἀλλιῶς
θὰ ὑπερνικοῦσε τὶς χίλιες δύο δυ-
σκολίες καὶ τὰ ἀναρίθμητα ἐμπόδια
ποὺ τοῦ προβάλλονται στὸ δρόμο
τῆς ζωῆς, ἂν δὲν εἶχε αὐτὲς τὶς
ἰσχυρὲς ὠθήσεις μέσα του, ὥστε
νὰ κατανικήσει ὅλα τὰ ἐξωτερικὰ
ἐμπόδια ποὺ τοῦ φράζουν τὴν πο-
ρεία; Πῶς θὰ ἱκανοποιοῦσε τὴν
ἀνάγκη τροφῆς, στέγης, προστασίας
ἀπὸ τὶς ἀρνητικὲς ἐπιδράσεις τοῦ
περιβάλλοντός του ὁ ἄνθρωπος
χωρὶς καὶ τὴν ὁρμὴ τοῦ κτᾶσθαι,

νὰ ἀποκτήσει, νὰ ἔχει ὑλικὰ ἀγαθά,
ποὺ νὰ ἱκανοποιοῦν τὶς ἀνάγκες
συντήρησής του; Δὲν ὑπάρχει ἀντίρ-
ρηση στὸ σημεῖο αὐτό. Ἀλλὰ ἀπὸ
τὸ σημεῖο αὐτὸ μέχρι τὴν ἀπολυ-
τοποίηση τῆς ὁρμῆς, ὅπως συμβαίνει
ἀτυχῶς καὶ μὲ ἄλλες ὁρμές του, ἡ
ἀπόσταση εἶναι πολὺ μεγάλη. Ἡ
ὁρμὴ δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου νὰ
ἔχει γίνεται, ἐφόσον δὲν τὴν χαλι-
ναγωγήσει ἔγκαιρα μὲ εἰδικὸ ἀγώνα,
ἰσχυρή, βίαιη, τυφλή, πάθος ἀκα-
ταγώνιστο, ποὺ παρασέρνει τὸν
ἄνθρωπο σὲ φρενήρη δρόμο χωρὶς
σταμάτημα, ὅπως τὰ ἀφηνιασμένα
ἄλογα τὴν ἅμαξα, ποὺ τὴ σέρνουν
ὅπου τὰ ὁδηγεῖ ἡ τυφλὴ ὁρμή τους.

Ἡ ἀρχαία σοφία εἶχε ἀντιληφθεῖ
πόσο χαμηλὰ κατεβάζει τὸν ἄνθρω-
πο ἡ ὑποδούλωσή του στὴν ὁρμὴ
τοῦ «κτᾶσθαι». Ὁ Σωκράτης, ὅπως
μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ξενοφῶν στὰ
Ἀπομνημονεύματά του (1,6,10), ἔλε-
γε:

Ἔχω, λέει, τὴ γνώμη πὼς χαρα-
κτηριστικό τοῦ θεοῦ εἶναι ὅτι δὲν
ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τίποτε. Ἡ δυνα-
τότητα νὰ χρειάζεται κανένας ὅσο
γίνεται πιὸ λίγα αὐτὸ τὸν τοποθετεῖ
πάρα πολὺ κοντὰ στὸ θεό. Καὶ ὁ
μὲν Θεὸς εἶναι ὁ ἄριστος. Ἐκεῖνος
δὲ ποὺ στέκει πάρα πολὺ κοντὰ
στὸ Θεὸ στέκει καὶ πάρα πολὺ
κοντὰ στὸ ἄριστο.

Ὅ,τι συνέλαβε ἡ ἔξοχη ἐκείνη
διάνοια, τὸ πραγματοποίησαν χωρὶς
νὰ ξέρουν Τί εἶπε ὁ σοφὸς οἱ χρι-
στιανοὶ ἀσκητὲς ἀκολουθώντας τὸν
μοναδικὸ Ἀκτήμονα, ὁ ὁποῖος «οὐκ
εἶχε ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ». καὶ
ἀντέταξαν στὴ χλιδὴ καὶ τὴν πο-
λυκτησία τοῦ πλούτου, στὴ μανία
τοῦ ἔχειν, κατέχειν καὶ πολυέχειν,
τὴν τέλεια ἀκτημοσύνη. Καὶ μένει
κανένας κατάπληκτος μπρὸς στὴν
ἀποφασιστικότητα καὶ τὴν ἀνυπο-
χώρητη στάση τῶν ἀνθρώπων ἐκεί-
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Ἡ ὁρμὴ δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου

νὰ ἔχει γίνεται, ἐφόσον δὲν τὴν

χαλιναγωγήσει ἔγκαιρα μὲ εἰδικὸ

ἀγώνα, ἰσχυρή, βίαιη, τυφλή,

πάθος ἀκαταγώνιστο, ποὺ παρα-

σέρνει τὸν ἄνθρωπο σὲ φρενήρη

δρόμο χωρὶς σταμάτημα, ὅπως

τὰ ἀφηνιασμένα ἄλογα τὴν ἅμα-

ξα, ποὺ τὴ σέρνουν ὅπου τὰ ὁδηγεῖ

ἡ τυφλὴ ὁρμή τους.



νων στὸ ζήτημα αὐτό. Δὲν λένε
πολλὰ λόγια. Δείχνουν τὸ δρόμο
μὲ τὸ παράδειγμά τους στοὺς νεώ-
τερους καὶ ἐπιμένουν στὴν ἀρχὴ
αὐτὴ χωρὶς τὸν παραμικρότερο
συμβιβασμό. Μερικὲς χαρακτηρι-
στικὲς διηγήσεις θὰ ἰδοῦμε ἀπὸ
τὶς πολλὲς ποὺ ἀναφέρει τὸ κατα-
πληκτικὸ βιβλίο ποὺ λέγεται «Γε-
ροντικό».

Καιρὸς πιὰ νὰ ἀκούσουμε τοὺς
ἴδιους νὰ μᾶς μιλοῦν μὲ τὸν τρόπο
τους γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό. 

(Ἀντωνίου, ιθ΄ σ. 3).
Κάποιος ἀδελφὸς ποὺ ἀρνήθηκε

τὸν κόσμο καὶ μοίρασε τὰ ὑπάρ-
χοντά του στοὺς φτωχούς, ἀλλὰ
κράτησε καὶ λίγα γιὰ τὸν ἑαυτό
του, ἦρθε στὸν ἀββᾶ Ἀντώνιο.
Ὅταν ὁ γέροντας τὸ πληροφορή-
θηκε αὐτό, τοῦ λέει ἂν θέλεις νὰ
γίνεις μοναχός, πήγαινε στὸ τάδε
χωριὸ καὶ ἀγόρασε κρέας. Φορτώσου
το στὸ γυμνό σου σῶμα καὶ ἔλα
ἐδῶ. Ὁ ἀδελφὸς ἔκανε ὅπως τοῦ
εἶπε ὁ γέροντας, ἀλλὰ τὰ σκυλιὰ
καὶ τὰ ὄρνια τοῦ καταξέσχισαν τὸ
σῶμα. Ἀφοῦ πῆγε στὸ γέροντα, τὸν
ρώτησε ἐκεῖνος, ἂν ἔκανε ὅ,τι τὸν
συμβούλεψε. καὶ ὅταν ἐκεῖνος τοῦ
ἔδειξε τὸ καταξεσχισμένο του σῶμα,
τοῦ εἶπε ὁ ἅγιος Ἀντώνιος· αὐτοὶ
ποὺ ἀρνήθηκαν τὸν κόσμο καὶ θέ-
λουν νὰ ἔχουν χρήματα, ἔτσι ξε-
σχίζονται ἀπὸ τὸν πόλεμο ποὺ τοὺς
κάνουν οἱ δαίμονες.

Γνωστὴ παραμένει καὶ ἡ φράση
τοῦ Μ. Βασιλείου σὲ μία τέτοια
περίπτωση συγκλητικοῦ: «Καὶ τὸν
συγκλητικὸ ἀπώλεσας καὶ μοναχὸς
οὐκ ἐγένου!»

Ὁ Μέγας Ἀντώνιος μὲ τρόπο
πολὺ χαρακτηριστικὸ καὶ ὁπωσδή-
ποτε ἀνεξάλειπτα πιὰ γραμμένο
στὴ μνήμη ἐκείνου τοῦ ὑποψήφιου
μοναχοῦ ὑπογράμμισε πὼς ἡ ἀκτη-
μοσύνη εἶναι γιὰ κάθε μοναχὸ κάθε
ἐποχῆς κάτι ποὺ ἀποτελεῖ ἀπόλυτη
καὶ ἀναγκαιότατη προϋπόθεση γιὰ
νὰ μπεῖ κανεὶς στὸ στάδιο τῆς μο-
ναχικῆς ζωῆς. Καὶ ἡ ἔννοια τοῦ το-
νισμοῦ αὐτῆς τῆς ἀπόλυτης ἀκτη-
μοσύνης εἶναι ἡ μὴ προσκόλληση
στὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ ἐξάρτηση

τοῦ μοναχοῦ ἀπὸ αὐτά. ὅτι καὶ ὁ
μοναχὸς ἔχει ὑλικὲς ἀνάγκες, ἔστω
καὶ ἐλάχιστες, εἶναι ἀναντίρρητο.
Ὅμως δὲν ἐξαρτᾶ ποτὲ τὴν ἰδιότητά
του ἀπὸ ὑλικὲς προϋποθέσεις, ἀλλὰ
ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, στὸν
ὁποῖο προσφέρεται «ὡς θυσία
ζῶσα», τέλεια καὶ ὁλόκληρη. Ἔτσι
ξεκίνησε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μ. Ἀντώνιος
καὶ γι’ αὐτὸ εἶχε ὅλο τὸ κῦρος καὶ
τὴν ἐξουσία νὰ μιλάει ἔτσι στὸν
ἄνθρωπο ἐκεῖνο.

Πόσα ἔχει νὰ πεῖ, ἀλήθεια, ἡ
στάση αὐτὴ τῶν μεγάλων ἐκείνων
μοναχῶν σ’ ἐμᾶς τοὺς σημερινούς,
μοναχοὺς καὶ μή! Εἶναι τόσο λυπηρὸ
νὰ βλέπει κανένας πόσο οἱ σημερι-
νοὶ ἐπίγονοι τῶν μεγάλων ἐκείνων
πασχίζουμε νὰ ἐξασφαλίσουμε μὲ
κάθε τρόπο τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, τὰ
μέσα ἐκεῖνα ποὺ θὰ μᾶς χαρίσουν
ἄνετη ζωή. Καὶ ὄχι μόνο γιά μᾶς,
ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἐπιγόνους μας!

Ὅτι ἡ ἀπόλυτη ἀκτημοσύνη
ἀποτελοῦσε ἀπαράβατον κανόνα
τῶν ἀρχαίων ἐκείνων μοναχῶν (καὶ
ὅσων τοὺς ἀκολουθοῦν πιστὰ καὶ
σήμερα) τὸ δείχνει καὶ ἕνα ἄλλο
γεγονὸς ποὺ θὰ ἰδοῦμε στὴ συνέ-
χεια.

Βλ. (Σιλουανοῦ η΄, σ. 116).
Διηγοῦνται γιὰ τὸν ἀββᾶ Σι-

λουανὸ τὸ ἑξῆς: Ὁ μαθητὴς του
Ζαχαρίας βγῆκε χωρὶς νὰ τὸν ρω-
τήσει καὶ μὲ τοὺς ἀδελφοὺς μεγά-
λωσε τὴν περίφραξη τοῦ χώρου,
ὅπου ἔμεναν. Ὅταν τὸ πληροφο-
ρήθηκε ὁ γέροντας, πῆρε τὸ ἐπα-
νωφόρι του καὶ βγῆκε. Φεύγοντας
εἶπε στοὺς ἀδελφούς· εὐχηθεῖτε
γιὰ μένα. Αὐτοὶ βλέποντάς τον νὰ
φεύγει, ἔπεσαν στὰ πόδια του καὶ
τοῦ ἔλεγαν, πές μας, Τί σοῦ συμ-
βαίνει, πάτερ. καὶ αὐτὸς τοὺς εἶπε·
δὲν μπαίνω μέσα καὶ δὲν βγάζω τὸ
ἐπανωφόρι μου ἀπὸ πάνω μου
ὥσπου νὰ ξαναφέρετε τὸ φράχτη
στὴν πρώτη του θέση. Ἐκεῖνοι τὸν
ξανάφεραν στὴν πρώτη του θέση
καὶ μόνον ἔτσι γύρισε πίσω στὸ
κελὶ του ὁ γέροντας.

Ὁ ἀββαᾶς ἀντιδρᾶ ἀποφασι-
στικά, ἀλλὰ χωρὶς φωνές, μαλώματα

καὶ ἠθικοδιδασκαλίες. Ἡ ἀντίδρασή
του ὀφείλεται στὸ γεγονός, ὅτι μὲ
κανένα τρόπο δὲν ἤθελε νὰ παρα-
βοῦν οἱ ὑποτακτικοί του τὴν ἀρχὴ
τῆς ἀκτημοσύνης. Καὶ τὸ σημαντικὸ
εἶναι πὼς στὴν ἐρημιὰ ἐκείνη ποὺ
βρισκόταν τότε ἐκεῖνοι οἱ μοναχοὶ
δὲν ἔπαιρναν στὴν κατοχὴ τους
κανενὸς τὴ γῆ. Ὅλη ἡ ἔρημος ἦταν
δική τους. καὶ ὅμως οὔτε αὐτὸ
ἦταν ἱκανὸ νὰ πείσει τὸ γέροντα
γιὰ τὴν παράβαση τῆς ἀρχῆς τῆς
ἀκτημοσύνης. Δὲν ζοῦσαν μὲ τὸ
χῶρο ποὺ εἶχαν; Καὶ βέβαια ζοῦσαν.
Λοιπὸν, τί τὸν ἤθελαν τὸν παρα-
πάνω χῶρο; Μὲ λεπτότητα μονα-
δικὴ καὶ σπάνια θέλησε νὰ ἀποχω-
ρήσει ὁ ἴδιος ἀντὶ νὰ βάλει τὶς
φωνὲς καὶ νὰ διώξει τοὺς ὑποτα-
κτικούς του ποὺ ἔκαναν τοῦ κεφα-
λιοῦ τους. Δὲν δείχνουν αὐτὰ με-
γαλεῖο ψυχῆς ὄχι τυχαῖο; Ὁ γέρον-
τας ἐνεργώντας ὅπως ἐνέργησε
ἤξερε τί ἔκανε. Ἡ ἀπόκτηση με-
γαλύτερου χώρου θὰ σήμαινε γιὰ
ὅλους μεγαλύτερες φροντίδες γιὰ
ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ κόπους περισσό-
τερους μὲ παραμέληση βέβαια τῶν
πνευματικῶν τους καθηκόντων, ποὺ
συνιστοῦσαν τὸ κύριο ἔργο τους.
Οἱ μοναχοὶ δὲν πῆγαν ἐκεῖ γιὰ νὰ
γίνουν γαιοκτήμονες ἤ μεγαλοκτη-
ματίες, ἀλλὰ λάτρεις τοῦ Κυρίου
καὶ θεράποντες τοῦ «πᾶσαν τὴν
μέριμναν αὐτῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ’
Αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ αὐτῶν»
(Α΄ Πέτρ. 5, 7). Ἂν ἀνάλογες σκέ-
ψεις κυριαρχοῦσαν καὶ σ’ ἐμᾶς
τοὺς «περιλειπομένους», τοὺς ὑπό-
λοιπους χριστιανούς, πόσο πιὸ
ἐλεύθεροι θὰ ἤμασταν! Καὶ ὅμως
δὲν εἴμαστε. Μία πρόχειρη φυλ-
λομέτρηση τῶν ἐφημερίδων μᾶς
πληροφορεῖ γιὰ ἕνα σωρὸ διαμάχες
καὶ προστριβὲς μεταξὺ τῶν ἀνθρώ-
πων, γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὰ
ἐγκλήματα, ποὺ διαπράττονται γιὰ
ἕνα μέτρο γῆς. Πόσο λίγο μᾶς μι-
λάει τὸ καταπληκτικὸ παράδειγμα
τῶν ἁγίων ἐκείνων Πατέρων ποὺ
καὶ ἀπὸ τὴν ἔρημη γῆ δὲν ἤθελε
νὰ πάρουν οὔτε πιθαμή, ἀφοῦ τοὺς
ἔφτανε μὲ τὸ παραπάνω καὶ τὸ
λίγο ποὺ εἶχαν!
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Ἀδελφοί καί τέκνα ἀγαπητά ἐν Κυρίῳ,

«Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι
ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τόν καλόν τῆς
νηστείας ἀγῶνα.»1, ἤ, καλύτερον, πάντοτε
εὑρίσκεται ἀνοικτόν, ἀπό τότε πού ὁ
Πανοικτίρμων Κύριος τῆς Δόξης ηὐδό-
κησε νά λάβῃ τήν ἀνθρωπίνην φύσιν.
Ἔκτοτε καλεῖ διά τῆς Ἐκκλησίας Του
κάθε ἄνθρωπον νά συμμετάσχῃ εἰς
τάς ἀπείρους δωρεάς τῆς Χάριτος τοῦ
Παναγίου Πνεύματος, ἰδιαιτέρως δέ
κατά τήν εὐλογημένην ταύτην περίοδον
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ ἄπειρος ἀγαθότης, ὁ ἐν Τριάδι προσκυνούμενος
ἀληθινός Θεός ἡμῶν, ἀπό ἀγάπην καί μόνον ἐδημι-
ούργησε τό ἀνθρώπινον γένος, διά νά καταστήσῃ
τούς ἀνθρώπους, ὅσον εἶναι αὐτό δυνατόν εἰς τήν
ἀνθρωπίνην φύσιν, κοινωνούς καί συμμετόχους τοῦ
μεγαλείου τῆς θείας Δόξης Του. Αὐτός εἶναι ὁ ἀπο-
κλειστικός σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἰς ἑκάστην
ἐποχήν. Πρός τήν πραγμάτωσιν δέ αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ
κατατείνει ὅλη ἡ ἁγία πνευματοφόρος παράδοσις
τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, διδάσκουσα, διερ-
μηνεύουσα καί προβάλλουσα ὅλον τό φάσμα τῆς
πνευματικῆς ζωῆς καί τούς ποικίλους πνευματικούς
ἀγῶνας, εἰς τούς ὁποίους ὀφείλει πάντοτε μέ γενναῖον
φρόνημα νά προχωρῇ ὁ πιστός. 

Κάθε Χριστιανός διά τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ
Βαπτίσματος λαμβάνει τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Ἐάν ἀρχίσῃ κανείς μέ ὅλην του τήν διάθεσιν
νά ἀγαπᾷ τόν Θεόν, τότε ἡ Χάρις δι’ ἀνερμηνεύτου

τρόπου μεταδίδει εἰς αὐτόν ἐκ τοῦ πλούτου τῶν
ἀγαθῶν της. Αὐτός, λοιπόν, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νά
κρατήσῃ τήν ἐμπειρίαν αὐτῆς τῆς Χάριτος, προσπαθεῖ

μέ πολλήν τήν  χαράν νά παραμερίσῃ ἐκ τῆς
ψυχῆς του τά παρερχόμενα ἀγαθά τοῦ πα-

ρόντος αἰῶνος καί νά καταστήσῃ κτῆμα
του τόν κεκρυμμένον θησαυρόν τῆς ἀλη-
θινῆς Ζωῆς. Ἐκ τοῦ βαθμοῦ δέ εἰς τόν
ὁποῖον προκόπτει ἡ ψυχή εἰς τόν πνευ-
ματικόν ἀγῶνα, ἐμφανίζει ἀντιστοίχως
τό θεῖον  δῶρον τῆς Χάριτος, τήν κε-

κρυμμένην εἰς τά βάθη αὐτῆς  χρηστό-
τητα τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία καί γίνεται

ἀπλανής ὁδηγός εἰς τό πολυποίκιλον πνευ-
ματικόν ἀγώνισμα2.

Αὐτός ὁ πνευματικός ἀγών εἶναι διαρκής διά
κάθε πιστόν καί ὡς ἐκ τούτου χρειάζεται νά θέτῃ
κανείς ἀρχήν κάθε ἡμέραν, κάθε στιγμήν. «Ἔφθασε
καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατά
δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων
εὐπρέπεια, ἡ πρός Θεόν παρρησία»3. Ὡς μία διαρκής
ἀρχή τῆς πνευματικῆς ἀναγεννήσεως καί ἀνακαινίσεως
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι καί ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστή. Διά
τοῦτο καί ὁ ὑμνῳδός τοῦ Τριωδίου μᾶς προσανατολίζει
ὀρθῶς πρός τό περιεχόμενόν της λέγων ὅτι ἡ σωματική
νηστεία διά τῆς ἀποχῆς τῶν τροφῶν, ἐάν δέν ἀκο-
λουθῆται ἐκ τῆς καθαρότητος τῆς προερχομένης ἐκ
τοῦ ἀγῶνος ἀπαλλαγῆς ἐκ τῶν παθῶν, δέν γίνεται
ἀφορμή πρός βίου διόρθωσιν καί ὡς ψευδής μισεῖται
ὑπό τοῦ Θεοῦ4.

Ὁπωσδήποτε, τό νά δυνηθῇ ὁ ἄνθρωπος νά συγ-
κεντρώσῃ τόν νοῦν του εἰς τήν ἐργασίαν τῆς γνώσεως
τοῦ Θεοῦ καί νά τόν ἐπαναφέρῃ ἐκ τοῦ ἐμπαθοῦς
διασκορπισμοῦ του εἰς τά κτίσματα, ἀποτελεῖ ἔργον
κοπιῶδες καί πολυχρόνιον, ὅμως ἀπαραίτητον καί

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ
ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

† ΒΑ ΡΘ ΟΛΟΜ Α Ι ΟΣ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, 
ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

1 Τριώδιον, Κυριακή Τυρινῆς, Ὄρθρος, Ἰδιόμελα Αἴνων
2 Βλ. Ἁγ. Διαδόχου Φωτικῆς κεφ. οζ΄, Φιλοκαλία, ἔκδ. Πα-

παδημητρίου, Ἀθῆναι 1957, τόμ. Α΄, σελ. 258.

3 Δοξαστικόν Αἴνων, Κυριακή Τυρινῆς
4 Τετάρτη Τυρινῆς, ἀπόστιχα Αἴνων
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Ἄς εἶναι εὐλογημένο καί προσκυνητό τό ὄνομα
τοῦ Τριαδικοῦ  Θεοῦ μας, διότι μέ τή φιλάν-
θρωπη χάρη Του εἰσερχόμεθα στήν ὑπερευ-

λογημένη περίοδο τοῦ Τριωδίου.
«Δεῦτε λαοί, σήμερον ὑποδεξώμεθα, τῶν Νηστειῶν

τό χάρισμα, ὡς θεοδώρητον, καιρόν τῆς μετανοίας· ἐν
ταύτῃ τόν Σωτῆρα, ἱλεωσόμεθα» (Α΄ ὠδή κανόνα
Ὄρθρου Καθαρᾶς Δευτέρας).

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἔχει θεϊκή κατα-
γωγή. Ἡ γῆ εἶναι ὁ πνευματικός του στῖβος καί πνευμα-
τικοί προπονητές του οἱ Ἅγιοι καί μάρτυρες τῆς
Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν καί διδάσκουν τούς
τρόπους ἐκείνους, τίς ἀρετές δηλαδή πού μπολιάζουν
τόν καθένα μας στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία,
τῆς ὁποίας κεφαλή εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἡ ἄμπελος
ἡ ἀληθινή. Τό εἶπε ὁ ἴδιος «Ἐγώ εἰμί ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς
τά κλήματα». (Ἰωάν. 15, 5). «Ἐκεῖνος πού μένει ἑνωμέ-
νος μαζί μου κι ἐγώ μαζί του, αὐτός δίνει ἄφθονο
καρπό, γιατί χωρίς ἐμένα δέ μπορεῖτε νά κάνετε τίποτε»
(Ἰωάν. 15, 5). Εἶναι γεγονός, ἀγαπητοί μου, ὅτι χωρίς τό
Χριστό ὁ ἄνθρωπος εἶναι φτερό στόν ἄνεμο.

«Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα ...»· τό
πρῶτο μέλημα τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νά εἶναι ὁ καθαρι-
σμός ψυχῆς καί σώματος ἀπό  «τήν εὐπερίστατον
ἁμαρτίαν» (Ἑβρ. 12, 1). Διότι ἡ ἁμαρτία καί ὁ διάβολος
σκοτίζουν τό νοῦ καί τήν καρδιά, μέ ἀποτέλεσμα τήν
πνευματική τύφλωση καί ὅλα ὅσα αὐτή συνεπάγεται.
Πόσο ἐνοχλητική εἶναι ἀλήθεια ἡ πνευματική τύφλωση
καί πόσο ὀδυνηρά τά ἀποτελέσματά της γιά τήν ψυχή!

Ἕνα ὅμως εἶναι τό φάρμακο: ἡ μετάνοια. «Ἥμαρ-
τες; Εἴσελθε εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί ἐξάλειψόν σου τήν
ἁμαρτίαν», κηρύττει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος·
καί συνεχίζει «ἐάν τυχόν πέσεις στό δρόμο δέ μένεις πε-
σμένος, ἀλλά σηκώνεσαι καί συνεχίζεις τήν πορεία σου.
Ἔτσι καί στήν πνευματική πορεία τῆς ζωῆς σου, ἐάν

σκοντάψεις καί πέσεις, μήν ἀπελπισθεῖς. Ἀκόμη κι ἄν
εἶσαι γέρος καί ἁμαρτήσεις, μή ραθυμήσεις, εἴσελθε με-
τανόησον». Πήγαινε στήν Ἐκκλησία καί ὁμολόγησε μέ
εἰλικρινῆ μετάνοια τά σφάλματά σου. «Ἰατρεῖον γάρ
ἐστίν ἐνταῦθα», δέν εἶναι δικαστήριο ἡ Ἐκκλησία ἀλλά
θεραπευτήριο, «συγχώρησιν ἁμαρτημάτων παρέχον».
Ὁ Πέτρος ἔκλαψε πικρῶς, ὁ ληστής θεολόγησε, ὁ ἑκα-
τόνταρχος ὁμολόγησε, καί χιλιάδες χιλιάδων ἔγιναν μέ-
τοχοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, οὐρανοπολίτες, ἐξαιτίας
τῆς ειλικρινοῦς μετάνοιάς τους. 

Βοηθός σ’ αὐτή τήν ἄσκηση μετανοίας, πού εἶναι
ἔργο μιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς, εἶναι ἡ Μεγάλη Τεσσαρα-
κοστή μέ τή νηστεία. Ὅταν ὅμως λέμε Νηστεία, τί
ἀκριβῶς ἐννοοῦμε; Σίγουρα ὄχι ἀποχή ἀπό ἀπαγορευ-
μένες τροφές. Ἡ νηστεία εἶναι πολυδιάστατη, εἶναι ὁλό-
κληρη θεολογία. Δέν εἶναι μέσο αὐτοδικαίωσης καί δι-
καιώματος, ἀλλά εἶναι ἐκκοπή τοῦ ἰδίου θελήματος καί
ὑπακοή στήν Ἐκκλησία. Εἶναι σκάλα ἡ ὁποία ὁδηγεῖ
στόν οὐρανό καί κάθε σκαλοπάτι ἔχει τή δική του χάρη
καί εὐλογία. Δέ φθάνεις στό τρίτο σκαλί ἐάν δέν πατήσεις
προηγουμένως στό δεύτερο. Ἐάν πεῖ κανείς: ἐγώ νηστεύω,
ἀπέχω ἀπό τό φαγητό κατά γράμμα, ἀλλά δέ συμμε-
τέχω στή λειτουργική ζωή τῆς ἐνορίας μου, δέν ἐξομο-
λογοῦμαι, δέν περιορίζω τό νοῦ μου, δέν περιστέλλω τά
πάθη μου, δέ σπάω τῶν ἀδικημένων τά δεσμά, δέ μοι-
ράζω τό ψωμί μου στούς πεινασμένους, δέ βάζω στό
σπίτι μου τούς ἄστεγους, δέ ντύνω τό γυμνό· ἐάν μέ δύο
λόγια δέ θυσιάζομαι ἀπό ἀγάπη γιά τό συνάνθρωπό
μου, κατά τό παράδειγμα τοῦ Ἰησοῦ, τότε ἡ νηστεία
μου καταντάει αὐτοσκοπός! Δηλαδή μηδέν, τίποτε, χωρίς
ἀποτέλεσμα. «Νηστείαν, οὐκ ἀποχήν βρωμάτων μόνον
τελέσωμεν, ἀλλά παντός ὑλικοῦ πάθους ἀλλοτρίωσιν�
ἵνα τήν καθ’ ἡμῶν τυραννοῦσαν σάρκα δουλώσαντες,
ἄξιοι γενώμεθα τῆς τοῦ Ἀμνοῦ μεταλήψεως...» (Ἀπό-
στιχα Ἑσπερινοῦ Τρίτης Α΄ Ἑβδομάδας Νηστειῶν).

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐαγῆ κλῆρο,  τούς ἐντιμοτάτους ἄρχοντες,  τούς γενναιωοτάτους Στρατιωτικούς ὅλων τῶν
Σωμάτων,  τούς ἐλλογιμωτάτους ἐκπαιδευτικούς μας,  τή νεολαία μας,  τό φιλόχριστο καί φιλόθεο
λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Συνέχεια στὴ σελ. 16



καθοριστικόν διά τήν πνευματικήν
του ὑπόστασιν καί τήν ὅλην κοι-
νωνικήν του ζωήν. Φαίνεται δέ ἡ
ὁδός τῆς ἀρετῆς εἰς αὐτούς, οἱ
ὁποῖοι τήν ἀρχίζουν, σκληρά καί
ὑπερβολικῶς δυσάρεστος, ὄχι ὅμως
ἐπειδή εἶναι πράγματι τοιαύτη,
ἀλλά διότι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἔχει
ἐθισθῆ νά συναναστρέφεται μέ τήν
εὐκολίαν τῶν ἡδονῶν. Εἰς αὐτούς
δέ οἱ ὁποῖοι κατώρθωσαν καί ὑπε-
ρέβησαν τό μέσον τῆς ὁδοῦ ἀπο-
δεικνύεται εὐχάριστος καί ἄνετος5. 

Πολλοί κατά καιρούς ἀγνοοῦντες
τό μέγα μυστήριον τῆς εὐσεβείας,
θεωροῦν τήν Ὀρθόδοξον ἀσκητικήν
Παράδοσιν ὡς ἐπαχθῆ καί ὁδη-
γοῦσαν τόν ἄνθρωπον εἰς τήν στέ-
ρησιν τῆς δημιουργικῆς φαντασίας,
τῆς πρωτοτύπου πρωτοβουλίας, τῆς
ἀπολαύσεως τῆς ζωῆς ἐν γένει καί
τῆς ἐξ αὐτῆς προερχομένης χαρᾶς.
Οὐδέν τούτου ψευδέστερον. Ὅλα
ὅσα ἐδημιούργησεν ὁ Θεός, τά ἐδη-
μιούργησε καλά λίαν καί μᾶς τά
ἐδώρησε διά νά τά χαιρώμεθα καί
νά τά ἀπολαμβάνωμεν καί νά γί-
νωνται ἀφορμή πρός διαρκῆ δοξο-
λογίαν τοῦ Εὐεργέτου μας. Αἱ ἐντο-
λαί δέ τοῦ Θεοῦ μᾶς ὁδηγοῦν καί
μᾶς περιγράφουν τήν ὀρθήν χρῆσιν
τῶν δωρεῶν Του, ὥστε, καί τό σῶμα
μας καί ἡ φαντασία καί ὅλαι αἱ
ψυχικαί μας δυνάμεις μεθ’ὅλων
τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, νά ἀποβαίνουν
κατ’ἀλήθειαν χαροποιοί καί εὐερ-
γετικαί διά τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀντιθέτως, ἡ ἐγωϊστική, αὐτόνομος
καί περιφρονητική πρός τόν σκοπόν
τόν ὁποῖον ἔθεσεν ὁ Δημιουργός
εἰς τά πλάσματά Του χρῆσις των,
πρός στιγμήν ἱκανοποιεῖ τόν πα-
ράλογον ἐγωϊσμόν τοῦ ἀνθρώπου,
καταλήγει ὅμως εἰς ἀποτελέσματα

τελείως διαφορετικά τῶν προσδο-
κιῶν του, ὁδηγοῦσα αὐτόν εἰς τήν
ἀπόγνωσιν, τό ἄγχος καί τήν δυ-
στυχίαν.

Ὁ Σωτήρ ἡμῶν, ὁ ἀληθής Θεός
καί ἀληθής ἄνθρωπος, ὁ ἀγνώστως
γνωριζόμενος εἰς τούς ταπεινόφρο-
νας καί δεκτικούς τῆς ἀκτίστου
Χάριτός Του, ὁ Κύριος τῆς Δόξης
καί Κύριος τῆς ἱστορίας, ὁ ἐτάζων
καρδίας καί νεφρούς, ὁ διά τῆς
θείας Αὐτοῦ Προνοίας συνέχων τά
σύμπαντα ἀπό τό πλέον μικρόν
μόριον τῆς δημιουργίας Του μέχρι
τοῦ ἀσυλλήπτου εἰς τήν ἀνθρωπίνην
διάνοιαν σύμπαντος κόσμου, εἶναι
διαχρονικῶς ἡ Ὁδός, ἡ Ἀλήθεια
καί ἡ Ζωή6. Ὅπως ἡ ἐνυπόστατος
πηγή τῆς Ζωῆς δέν ἦτο δυνατόν νά
κρατηθῇ ὑπό τοῦ θανάτου, ἀλλά
τόν συνέτριψε καί ἀνεστήθη, ἔτσι
δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξῃ ἀνθρω-
πίνη ζωή, ἡ ὁποία νά ὁδηγῇ εἰς
τήν καταξίωσιν τοῦ ἀνθρώπου, χωρίς
τήν συμμετοχήν εἰς τό ζωοποιόν
Σῶμα τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ,
τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν Του καί
τήν Ἁγιοπνευματικήν της Παρά-
δοσιν. Καί, ἐν συνόψει, ὁ Κύριος
μένει εἰς τόν αἰῶνα, ἐνῶ ψευδεῖς
αἱ ἐπίνοιαι τῶν ὑπερηφάνων ἀνθρώ-
πων ἤ, ὡς προσφυῶς λέγει ὁ Ἅγιος
Διάδοχος, «οὐδέν πτωχότερον δια-
νοίας ἐκτός Θεοῦ φιλοσοφούσης
τά τοῦ Θεοῦ»7.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν

καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν προ-
τρεπόμεθα πατρικῶς πάντας ὑμᾶς,
ὅπως μή δειλιάσητε καί μή ὀκνή-
σητε νά προχωρήσητε εἰς τό σπου-
δαιότερον ἔργον τῆς ζωῆς ὑμῶν,
εἰς τό τῆς πνευματικῆς ἐργασίας
στάδιον, μετά ἀνδρείας καί δυνά-

μεως ὁλοψύχου, ὥστε νά καθαρίσητε
ψυχάς καί σώματα ἀπό παντός μο-
λυσμοῦ καί ἐπιτύχητε τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἤδη παρέχεται
ἀπό αὐτήν τήν παροῦσαν ζωήν εἰς
ὅσους εἰλικρινῶς καί ἐκ βάθους
ψυχῆς τήν ἐκζητοῦν.  

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί τό ἄπει-
ρον ἔλεος Αὐτοῦ εἴη μετά πάντων
ὑμῶν. 

10 ¥¥ ¥µ¥ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Κάποιος δαίμονας πῆγε
στὸ κελλὶ ἑνὸς γέροντα ποὺ
ἦταν μοναχὸς. Χτυπώντας
τὴν πόρτα, ἄνοιξε ὁ γέροντας
καὶ τοῦ λέει: -Κάμε εὐχή.

Καὶ ὁ δαίμονας λέει: -
Τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς
αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ὁ γέροντας τοῦ λέει γιὰ
τρίτη φορά: -Κάνε εὐχή.

Καὶ ὁ δαίμονας λέει: -
Τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς
αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Καὶ ὁ γέροντας τοῦ λέει:
-Καλῶς ἦρθες. Προσευχήσου
καὶ πές:Δόξα στὸν Πατέρα
καὶ στὸν Υἱὸ καὶ στὸ Ἅγιο
Πνεῦμα, τώρα καὶ πάντοτε
καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

Καὶ μόλις εἶπε αὐτὸ ὁ γέ-
ροντας, ὁ δαίμονας ἔγινε

ἄφαντος, σὰν νὰ διώ-
χτηκε ἀπὸ τὴ φωτιά.

AΠO TO ΛEIMΩNAPIO

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βια´ 
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

5 Ἁγ. Διαδόχου ὅ.π. κεφ.93 6 Ἰωάν. 14, 6. 7 Φιλοκαλία τόμ. Α’. σελ. 237
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Σ
ὲ μία συζήτηση μὲ μαθητὲς
σήμερα ἄκουσα γιὰ μία
ἀκόμη φορὰ τὶς γνωστὲς

ἐπιφυλάξεις-κατηγορίες-προβλημα-
τισμοὺς γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Τὰ
οἰκονομικὰ σκάνδαλα, ἡ περιουσία,
τὰ χρυσὰ στὰ ἄμφια καὶ τὰ στολί-
δια τῶν ἐπισκόπων, ἡ γλώσσα,
ἀναπαραγωγὲς στερεοτύπων τῶν
μεγάλων, τῆς τηλεόρασης καὶ τῶν
ΜΜΕ, ὅλα ὡς δικαιολογίες γιατί ἡ
Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ ἀγγίξει
τὴ νέα γενιά.  Ἀτολμία  καὶ ἀδια-
φορία γιὰ νὰ ψάξουν τὰ παιδιὰ
ποιὰ εἶναι ἡ Ἐκκλησία καὶ τί
ἐκφράζει, ποιὸς εἶναι ὁ λόγος τοῦ
Χριστοῦ καὶ γιατί αὐτὸς ὁ λόγος
ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἐπίκαιρος.

Ἡ πρώτη μου ἀντίδραση
αὐθόρμητα μὲ κάνει νὰ θέλω νὰ
πῶ ὅτι δὲν φταῖνε τὰ παιδιά.
Φταῖμε ἐμεῖς οἱ παπάδες ποὺ δὲν
εἴμαστε αὐτὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε,
φταῖνε οἱ γονεῖς ποὺ μεταφέρουν
τὶς προκαταλήψεις τους, τὴν ἀδια-
φορία τους γιὰ τὶς ἀξίες μὲ τὶς
ὁποῖες θὰ ἔπρεπε νὰ μεγαλώνουν
τὰ παιδιά τους, ἀκόμη καὶ γιὰ
τὴν ἀπουσία τους ἀπὸ τὴ ζωή
τους, ποὺ κάνει τὰ παιδιὰ νὰ μὴν
συζητοῦν στὰ σπίτια τους γιὰ τὸ
τί εἶναι σωστὸ καὶ τί λάθος. Φταίει
ἡ τηλεόραση, ποὺ παίζει τὰ παι-
χνίδια της κάνοντας τὰ παιδιὰ νὰ
μὴν ἔχουν προσωπικὴ ἄποψη, ἀλλὰ
ὄντας εὐκολόπιστα, νὰ σαρώνουν
τὰ πάντα γιὰ νὰ δικαιολογήσουν
τὴν ἀδιαφορία τους. Φταίει τὸ
σχολεῖο,  οἱ θεολόγοι ποὺ δίνουν
γνώσεις, ἀλλὰ ὄχι ζεστασιά, ποὺ
δὲν ζοῦνε οἱ ἴδιοι τὴ ζωὴ τῆς
Ἐκκλησίας μὲ χαρά, γιὰ νὰ βγά-
λουν αὐτὴ τὴ χαρὰ στὴ ζωὴ τῶν
μαθητῶν τους.  Ὅλοι φταῖνε, ἐκτὸς
ἀπὸ τὰ παιδιά.

Καθὼς προχωροῦσε ἡ συζήτη-
ση, μία σκέψη τριβέλιζε τὸ μυαλό
μου. Ὡς πότε θὰ ἀθωώνουμε, θὰ

λειτουργοῦμε προστατευτικὰ ἔναν-
τι τῶν παιδιῶν, θὰ δικαιολογοῦμε,
θὰ ὠθοῦμε τὰ παιδιὰ νὰ συνεχί-
ζουν νὰ παραμένουν  στὴν μακα-

ριότητά τους; Γιατί ὅλο αὐτὸ τὸ
«κατηγορῶ», σὲ πολλὲς περιπτώ-
σεις δικαιολογημένο, δὲν ἐπαρκεῖ,
γιὰ νὰ ἑρμηνεύσουμε ἕνα φαινό-
μενο, τὸ ὁποῖο σημαδεύει πλέον
τὴν ἐποχή μας. Ἔχουμε ἐκχωρήσει
τὶς εὐθύνες μας στοὺς ἄλλους καὶ
συνεχίζουμε ἀμέριμνοι τὰ προ-
γράμματά μας, τὶς ζωές μας, δι-
καιολογοῦμε τὸν ἑαυτό μας γιὰ
τὰ λάθη, τὶς ἀποτυχίες, τὶς ἁμαρ-
τίες μας, ἀκόμη καὶ ἔναντι τοῦ
Θεοῦ εἴμαστε «ἐντάξει», δὲν
φταῖμε σὲ τίποτα. Κι Ἐκεῖνος
εἶναι «ὑποχρεωμένος» νὰ ἀπο-
δεχθεῖ τὶς δικαιολογίες μας, γιατί
ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη.

Ὁ Ἀββὰς Ἁλώνιος, στὸ Γερον-
τικό, λέει: «Ἂν δὲν πῆ ὁ ἄνθρωπος
στὴν καρδιά του, ἐγὼ μονάχος
καὶ ὁ Θεὸς εἴμαστε στὸν κόσμο,
δὲν θὰ βρῆ ἀνάπαυση». Δὲν θὰ
κρατήσω τὴν ἑρμηνεία τοῦ θείου
ἔρωτα. Θὰ τὸ δῶ στὴν προοπτικὴ
τὴ δική μας. Ἂν δὲν ἀναλάβουμε
τὴν εὐθύνη νὰ πάρουμε ἀπόφαση

τί εἶναι γιὰ μᾶς ὁ Θεός, τί ὁ
ἐαυτός μας, τί ὁ κόσμος, δὲν θὰ
βροῦμε ἀνάπαυση. Ἂν γιὰ ὅλα
πάντα θὰ φταῖνε οἱ ἄλλοι (καὶ
ὄντως φταῖνε σὲ πολλά), τότε θὰ
παραμένουμε «δειλοί, μοιραῖοι
καὶ ἄβουλοι ἀντάμα», ἀποχαυ-
νωμένοι καὶ εὐχαριστημένοι ποὺ
ἔχουμε δικαιολογία γιὰ νὰ συνε-
χίζουμε νὰ ζοῦμε ὅπως ζοῦμε καὶ
νὰ ὀνειρευόμαστε ὅτι θὰ ἐπανέλθει
τὸ ὑπὸ κατάρρευσιν ὑπερκατα-
ναλωτικὸ ὄνειρό μας. 

Εἶπα στὰ παιδιά, ὅταν μὲ ρώ-
τησαν, γιατί εἶμαι στὴν Ἐκκλησία,
γιατί εἶμαι Ὀρθόδοξος σήμερα,
ὅτι στὴν Ἐκκλησία βρῆκα τὸν μο-
ναδικὸ ἐκεῖνο χῶρο καὶ τρόπο
στὸν ὁποῖο ἡ ἀγάπη, ὄχι γιὰ ἕναν
ἀλλὰ γιὰ ὅλους, γιὰ τὸ Θεὸ καὶ
τὸν ἄνθρωπο, δὲν εἶναι ἀδυναμία.
Μόνο στὴν Ἐκκλησία σοῦ ἀνα-
γνωρίζεται τὸ δικαίωμα καὶ ἡ
χαρὰ  νὰ ἀγαπᾶς. Μὲ τὰ λάθη
καὶ τὶς ἀδυναμίες σου, τὶς πτώσεις
καὶ τὶς ἀναστάσεις σου. Σὲ κανέ-
ναν χῶρο  ἐγώ, τουλάχιστον, δὲν
συνάντησα τὴν ἀντίληψη  ὅτι νὰ
ἀγαπᾶς δὲν εἶναι ντροπή, ὅτι  ὁ
δρόμος σου εἶναι «μὲ τὸ σταυρὸ
στὸ χέρι» καὶ ἐπιτέλους αὐτὸ δὲν
εἶναι κακό.

Δὲν ξέρω ἂν κάποιοι ἀπὸ τοὺς
μαθητὲς προβληματίστηκαν. Μᾶλ -
λον ξέρω ὅτι σὲ κάποιον νέο διά-
λογο πάλι γιὰ τὶς περιουσίες καὶ
τὰ σκάνδαλα θὰ μιλᾶμε. Πόσες
μερίδες φαγητὸ δίνει ἡ Ἐκκλησία,
πόσα ἱδρύματα λειτουργεῖ, πόσα
κουδούνια ἠχοῦν στὶς στολὲς τῶν
δεσποτάδων καὶ πόσο ἀξίζουν τὰ
δεσποτικὰ ἐγκόλπια, ὅτι ἡ γλώσσα
δὲν ἐπιτρέπει στὸ νέο νὰ λει-
τουργηθεῖ, νὰ συναντήσει δηλαδὴ
τὸν συνάνθρωπό του στὸ σῶμα
τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ τὸν ἀγαπήσει,
ἀνταποκρινόμενος στὴν ἀγάπη
τοῦ Χριστοῦ.

Παραλειπόμενα μίας συζήτησης γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία...

π. Θεμιστοκλῆ Μουρτζανοῦ

Συνέχεια στὴ σελ. 13



Τοῦτος ὁ κόσμος εἶναι ἀνά-
ποδος. Ὅπως καὶ νὰ κάνεις,
δὲν τὸν εὐχαριστᾶς. Οὔτε

στὸν ἥλιο τὸν βρίσκεις, οὔτε στὸν
ἴσκιο. Ὁ κάθε ἕνας λέγει τὸ κοντό
του καὶ τὸ μακρύ τους. Γιὰ ὅ,τι
ἐνθουσιάζεται ὁ ἕνας, γιὰ ἴδιο στε-
νοχωριέται ὁ ἄλλος. Ἄλλη φορὰ
μπορεῖ οἱ ἄνθρωποι νὰ μὴν ἤτανε
ὅλοι σύμφωνοι, μὰ γιὰ τοὺς πιὸ
πολλοὺς τὸ καλὸ ἤτανε καλὸ καὶ
τὸ κακό, κακό. Τώρα ὁ καθένας
ἔχει σηκώσει μιὰ παντιέρα καὶ κά-
νει τὸν καπετὰν Ἕναν.

Μὰ οἱ πιὸ πολλοὶ μποδίζονται
ἀπὸ τιποτένια πράγματα: ὁ ἕνας
θέλει νὰ φαίνεται πιὸ «βαθυστό-
χαστος» ἀπὸ ὅ,τι εἶναι, ὁ ἄλλος
θέλει νὰ φαίνεται μοντέρνος, νὰ
μὴν τὸν πάρουνε γιὰ χωριάτη, ὁ
ἄλλος φοβᾶται μὴν τὸν πάρουνε
γιὰ «ἀφελῆ», γιὰ ὄχι «σοβαρόν»
ἄνθρωπο, ὁ ἄλλος δὲν θέλει νὰ
δυσαρεστήσει κάποιον, ἕτερος κο-
λακεύει τὶς γυναῖκες καὶ κάνει τὸν
«ἱππότη» μιλώντας μὲ ψεύτικη
εὐγένεια κ.λ.π. Ὅσοι εἶναι ἴσιοι
καὶ ἁπλοί, δὲν ἔχουνε καμμιὰ σκο-
τούρα. Ζοῦνε μακρυὰ ἀπὸ λιβα-
νίσματα ἀπὸ πονηριὲς εἰδῶν –
εἰδῶν, ἀπὸ δυσπιστίες ποὺ φαρ-
μακώνουνε τὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ σκη-
νοθεσίες, ἀπὸ ψευτιές. Χαίρονται
γιὰ τὰ καλά, γιὰ τὰ ἁπλά, γιὰ τὰ
ἁγνά, γιὰ τὰ σεμνά, γιὰ τὰ ταπεινά.
Ἐνῶ οἱ ἄλλοι ὁλοένα ταράζονται,
ὁλοένα ἐξιχνιάζουνε. Πολλοὶ κα-
τατρίβουνται μὲ πράγματα ποὺ
δὲν ἔχουν καμμιὰ σημασία. Ρωτᾶνε,
νὰ ποῦμε, νὰ μάθουνε γιὰ μένα τί
σόι ἄνθρωπος εἶμαι, πὼς εἶναι τὸ
σχέδιό μου, ἂν εἶμαι θαλασσινὸς
καὶ τοῦτο καὶ κεῖνο. Ἀδελφέ μου
ἂν σοῦ ἀρέσει ἡ συντροφιά μου,
ἔλα ἐκεῖ ποὺ πηγαίνω, ἔλα νὰ νοι-
ώσεις μαζί μου τὰ ὡραῖα ἔργα τοῦ
Θεοῦ, τὸν θησαυρὸ ποὺ ἔχουνε

μέσα τους κρυμμένον οἱ ἁπλοὶ
ἄνθρωποι... Παράτησε πίσω σου
τὴν ὑποκρισία τῆς ζωῆς κι ἔλα νὰ
δροσισθεῖς στὴ βρυσούλα ποὺ τρέ-
χει κρυμμένη στὴ ρίζα τοῦ βουνοῦ,

κοντὰ στὸ παλιὸ ἐρημοκκλήσι. Τί
κάθεσε κι ἐξετάζεις τὰ ἀνεξέταστα;
Τί σὲ μέλλει ἂν εἶμαι τὴν ὄψη
ἔτσι ἢ ἀλλοιῶς, ἐγὼ καὶ κάθε
ἄλλος; Τί ρωτᾶς ἂν εἶμαι ψηλὸς ἢ
κοντός, μαῦρος ἢ ἄσπρος; Σ᾿ αὐτὰ
ποὺ διαβάζεις βρίσκεται ὁ ἐαυτός
μου, τὸ πῶς περπατῶ, τὸ πῶς
μιλῶ, δηλαδὴ ὁ σαρκικὸς ἄνθρω-
πος. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πνεῦμα
ὅπως ὁ Θεός. Αὐτὸ τὸ πνεῦμα νὰ
σὲ ἐνδιαφέρει, αὐτὸ εἶναι πνεῦμα
ὅπως ὁ Θεός. Αὐτὸ τὸ πνεῦμα νὰ
σὲ ἐνδιαφέρει, αὐτὸ εἶναι ἡ ἀληθινὴ
σύσταση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀπάνω ἀπ᾿ ὅλα νὰ ἀγαπᾶμε
τὴν καλωσύνη. Νὰ χαιρόμαστε
νἄμαστε καλοὶ καὶ νοιώθουμε κον-
τά μας καλοὺς ἀνθρώπους. Κανένα
πρᾶγμα δὲν εἶνε σὰν τὴν καλωσύ-
νη. Τὸ πρόσωπό της λαμποκοπᾶ
σὰν τὸν ἥλιο ποὺ χρυσώνει τὴν
πλάση τὸ πρωὶ τῆς ἔμορφης μέρας
τοῦ καλοκαιριοῦ. Τί εὐλογημένοι

ποὺ εἶναι οἱ καλοὶ ἄνθρωποι, οἱ
πρόσχαροι, οἱ γλυκομίλητοι, οἱ
ἁπλοί, οἱ ἀπονήρευτοι, οἱ πονετι-
κοί, οἱ ταπεινοί! Τί ἀληθινὸς
πλοῦτος μέσα σὲ μιὰ τέτοια καρ-
διά! Καὶ τί φτώχεια, τί μιζέρια, τί
ἀσχήμια μέσα στὶς κακὲς ψυχές,
στὶς ἐγωιστικές, κι᾿ ἂς φουσκώνουνε
ἀπ᾿ ἔξω κι᾿ ἂς παραστένουνε τὸν
πλούσιο! Πόσο ξεκουράζεται ἡ
ψυχή μας ἀπὸ τὴ δροσιὰ τῆς κα-
λωσύνης καὶ πόσο κουράζεται ἡ
ψυχή μας ἀπὸ τὸν λίβα τῆς κα-
κίας.

Μὰ οἱ καλοὶ ἄνθρωποι εἶνε δυ-
στυχισμένοι, ὑποφέρουνε, τυραν-
νιοῦνται. Ναί. Ὁ σατανᾶς τοὺς
βασανίζει, τοὺς ρίχνει σὲ συμφο-
ρές. Μὰ ἔτσι γίνουνται ἀκόμα πιὸ
καθαροί, σὰν τὸ χρυσάφι ποὺ πέ-
φτει στὸ χωνευτήρι. Ζοῦνε φτωχι-
κά, μακρυὰ ἀπὸ δόξες, κρυμμένοι,
μὰ ζοῦνε ἀληθινά. Νὰ μὴν ζεῖς
βουτηγμένος μέσα στὴν ψευτιά.
Αὐτὸ εἶνε ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς «Τί
θὰ ὠφελήσει τὸν ἄνθρωπο ἂν κερ-
δίσει ὅλον τὸν κόσμο καὶ ζημιωθεῖ
τὴν ψυχή του;» Αὐτός, ὁ φτωχός,
ὁ παραπεταμένος, κέρδισε τὴν
ψυχή του. Ἀφοῦ κέρδισε τὴν ψυχή
του, τί ἔχασε; Ὅ,τι ἔχασε εἶνε τι-
ποτένιο μπροστὰ σ᾿ αὐτὸ ποὺ κέρ-
δισε. Κι᾿ ὁ ἄλλος ὁ χοντροπετσια-
σμένος ἀπὸ τὴ σαρκικὴ καλοπέ-
ραση, ἀπὸ τὰ σπόρ, ἀπὸ τὰ λου-
τρά, ἀπὸ τὶς γυναῖκες, ἀπὸ τὶς
διάφορες ματαιότητες, τί κέρδισες
ἄραγε, ἀφοῦ ἔχασε τὴν ψυχή του;
Πόσοι καὶ πόσοι ὕστερα ἀπὸ μιὰ
ζωὴ γεμάτη λογῆς–λογῆς σαρκικὲς
ἀπολαύσεις, κοσμικὲς τυμπανο-
κρουσίες, πλούτη, ρεκλάμες κλπ.,
ἔρχονται σ᾿ ἕναν λογαριασμὸ καὶ
ξεζαλίζουνται ἀπ᾿ αὐτὰ τὰ σπιρ-
τόζα πιστὰ καὶ νοιώθουνε τὴ γύμνια
τους καὶ ζητᾶνε τὸν ἑαυτό τους
ποῦ βρίσκεται; Μὰ δὲν ὑπάρχει
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Δροσίσετε τὴν ψυχή σας
στ ὴν καλωσύνη καὶ ἁγνότητα

Φώτη Κόντογλου



πιά. Ἐρημιά, ξέρακας τῆς ἀπελ-
πισίας ζώνει τοὺς ἐγωιστές! Τρο-
μάζουνε μὲ τὴ μοναξιά τους μόλις
τὴ νοιώσουνε. Ἀπὸ πάνω τους ὁ
οὐρανὸς εἶναι ἔρημος, ἀδειανός,
ἡ γῆ ἔρημη, οἱ ἄνθρωποι καρδιὲς
ἔρημες, γιατὶ ποτέ τους δὲν γνοι-
ασθήκανε γι᾿ αὐτές, καὶ ἔτσι κό-
πηκε κάθε τρυφερὴ ἀνταπόκριση
μαζί τους. Στὸ τέλος καταλαβαί-
νουμε οἱ τέτοιοι πὼς μὲ τὰ λεπτὰ
δὲν ἀγοράζουνται ὅλα τὰ πάντα.
Καὶ πώς, ἴσια – ἴσια, ὅσα δὲν
ἀγοράζουνται μὲ τὰ λεφτὰ αὐτὰ
εἶνε ποὺ ἔχουνε τὴν πιὸ μεγάλη
ἀξία. Καὶ πὼς ἀπ᾿ αὐτὰ ἔχουνε
μεγάλη ἀνάγκη, ἀπ᾿ αὐτὰ ποὺ δὲν
ἀγοράζουνται. Σὲ ποιὸ μέρος
πουλᾶνε τὴν ἡσυχία τῆς ψυχῆς,
τὴν ἁγνότητα, τὴν ἁπλότητα, τὴν
κρυφὴ χαρὰ ποῦ νοιώθει ὁ ἄνθρω-
πος κοντὰ στὸν Θεὸ σὲ στιγμὴ
ποῦ ζεῖ κρυμμένος ἀπὸ τὸν κόσμο,
τὴν πραότητα, τὴν ἀγάπη; Δὲν
τὰ πουλᾶνε σὲ κανένα ἀπὸ τὰ
μαγαζιὰ κι᾿ ἀπὸ τὰ παζάρια γιὰ
τὸ διάφορο, τὴν ἀπονιὰ γιὰ τοὺς
ἄλλους, τὴν ψευτιὰ κάθε λογῆς,
κι᾿ ὅσα πᾶνε μαζὶ μ᾿ αὐτά, δηλαδὴ
τὸν ἐγωισμό, τὴν περηφάνεια, τὴν
καταλαλιὰ μ᾿ ἕναν λόγο τὸ χον-
τροπέτσιασμα τῆς ψυχῆς.

Τί μεγαλομανία σ᾿ ἔχει πιάσει,
ἀδελφέ μου, καὶ δὲν βρίσκεις ἡσυ-
χία καὶ χτίζεις πατώματα ἀπάνω
στὰ πατώματα, κι᾿ ἔχεις δυὸ τρία
αὐτοκίνητα καὶ κότερα καὶ κάθε
λογῆς μάταια πράγματα! Γύρισε
καὶ κύτταξε καὶ τὸν ἀδελφό σου,
νὰ δροσισθεῖ ἡ ψυχή σου μὲ τὴν
εὐλογημένη καλωσύνη, ποὺ τὴν
ξεράνανε τὰ τσιμέντα, οἱ ψεύτικες
κουβέντες, οἱ συμφεροντολογικὲς
παρέες, οἱ συνοφρυωμένες ἀξιο-
πρέπειες. Ἂν δὲν μπορεῖς νὰ κά-
νεις θυσίες, τουλάχιστον νὰ συ-
χαθεῖς τὴν ἀδικία. Μὴν ἀδικεῖς.
Ἡ ἀδικία εἶναι σιχαμερὴ στρίγγλα,
χωρίστρα τῶν ἀνθρώπων, ἀνθρω-
ποκτονία σὰν τὸν πατέρα τὸν σα-
τανᾶ.

Τί θὰ δίνανε πολλοὶ ἀπ᾿ αὐτούς,
ποὺ κερδίσανε τὸν κόσμο καὶ χά-
σανε τὴν ψυχή τους, γιὰ νὰ νοι-

ώσουνε ὅ,τι νοιώθουνε οἱ ἄλλοι
ποὺ δὲν χάσανε τὴν ψυχή τους!
Ἂν τύχει νὰ ξεκόψει κανένας τέ-
τοιος ἀπὸ ψεύτικη παρέα του καὶ
βρεθεῖ στὴ συντροφιὰ τῶν ἁπλῶν,
τῶν ἀχάλαστων, νοιώθει πὼς ζεῖ
ἀληθινὰ καὶ σὰν ἀπογευθεῖ τὰ
ἁγνὰ αἰσθήματα ὕστερα ἀπὸ τὴ
ψευτιά, καταλαβαίνει τέτοια χαρά,
ποὺ κάνει σὰν τὸν ἄνθρωπο ποὺ
ξαναγεννήθηκε, σὰν τυφλὸς ποὺ
εἶδε τὸ φῶς του. Κάτι τέτοιοι δὲν
ξεκολλᾶνε πιὰ οἱ κακόμοιροι ἀπὸ
τὴ συντροφιὰ τῶν ἁπλῶν, τῶν
γκαρδιακῶν ἀνθρώπων. Ἀλλὰ γιὰ
νὰ ξεμακρύνει ἀπὸ τὰ ψεύτικα
πρέπει νἄχει λίγη ψυχή. Ἀλλοιῶς
δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει χωρὶς ψευτιά.
Ὁ ἄμμος τῆς Σαχάρας, ὅση βροχὴ
κι᾿ ἂν πέσει ἀπάνω του, δὲν φυ-
τρώνει τίποτα.

Ἂν πεῖς πάλι σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς
ἄλλους, τοὺς φτωχούς, νὰ περάσει
μισὴ ὥρα μὲ τὴν παρέα τῶν κο-
σμικῶν, καλύτερα ἔχει νὰ τὸ βάλεις
στὸ μπουντρούμι, παρὰ νὰ βλέπει
καὶ ν᾿ ἀκούγει ἐκεῖνα τὰ ψεύτικα
κομπλιμέντα, τὶς ἀνάλατες συζη-
τήσεις, τὰ κρύα χωρατά. Στὴ συ-
ναναστροφὴ ποὺ κάνουνε αὐτοὶ
οἱ ψευτισμένοι, θαρρεῖς πὼς τοὺς
χωρίζει ἕνας τοῖχος τὸν ἕναν ἀπὸ
τὸν ἄλλον. Ἐνῶ οἱ ἄλλοι, ποὺ
ζοῦνε μακρυὰ ἀπὸ τὸν κόσμο, νοι-
ώθουνε πὼς οἱ καρδιὲς τοὺς γί-
νονται ἕνα, πὼς ἀκουμπᾶ ὁ ἕνας
ἀπάνω στὸν ἄλλον καὶ ξεκουρά-
ζεται. Ἀγαπᾶ καὶ ἀγαπιέται, χαί-
ρεται καὶ δίνει χαρά. Ἀπὸ πάνω
ἀπὸ τὴ συντροφιὰ τῶν σαρκικῶν
ἀνθρώπων στέκεται ὁ διάβολος
καὶ τοὺς κάνει νὰ μιλᾶνε ὁλοένα
γιὰ λεφτὰ καὶ γιὰ τὰ ὅμοια, γιὰ
νὰ μὴ γροικήσουνε οὔτε τὸ φαγὶ
ποὺ τρῶνε. Ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὴ
συντροφιὰ τῶν ταπεινῶν στέκεται
ὁ Θεός, κι᾿ ὅλα εἶνε εὐλογημένα.

Πετάξετε ἀπὸ πάνω σας τὴν
ψευτιά. Ἀνοίξετε τὰ πανιά, νὰ τὰ
φουσκώσει ὁ καθαρὸς ἀγέρας τοῦ
πελάγου. Νὰ δροσισθεῖ ἡ ψυχή
σας, νὰ νοιώσετε πὼς ζητᾶ ἀληθινὰ
κι᾿ ὄχι ψεύτικα.
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Ὡστόσο, ἔκλεισα τὴ συζήτηση μὲ
τοὺς μαθητὲς λέγοντάς τους ὅτι
ἀξίζει νὰ ἀναλάβουν οἱ ἴδιοι τὴν
εὐθύνη τῆς ζωῆς τους, νὰ ἔχουν
ἴδια εἰκόνα γιὰ ὅ,τι ἀπορρίπτουν
καὶ  ὅτι μέσα στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἂν τολμήσουν, θὰ βροῦνε
ἀνθρώπους γιὰ νὰ μοιραστοῦν
μαζί τους τὸν προβληματισμό τους.
Καὶ σὲ κάποιον δεκαπεντάχρονο
ποὺ ἐπανέλαβε ὅτι ἔχουμε ἀπο-
τύχει ὅλοι οἱ μεγάλοι καὶ ὅτι
ἤθελε νὰ τοῦ πῶ ἕναν λόγο γιὰ
νὰ τὸν πείσω νὰ ἔρθει στὴν Ἐκκλη-
σία, ἀπάντησα ὅτι ἐγὼ δὲν βρίσκω
γιὰ λογαριασμὸ του κανέναν λόγο
οὔτε τὸν θέλω στὴν Ἐκκλησία.
Ἂν ὅμως ἐκεῖνος βρεῖ, ἡ χαρά
μου θὰ ἦταν πολὺ μεγάλη καὶ ἡ
πόρτα τῆς Ἐκκλησίας ἀνοιχτὴ γιὰ
κεῖνον.

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Δόγ-
ματα, εἰκόνες, αἱρετικοί, ἀναθέ-
ματα, συνοδικά, περηφάνια ποὺ
εἴμαστε Ὀρθόδοξοι, ἐπιθέσεις σὲ
ὅλους τοὺς ἄλλους, ἡ Ὀρθοδοξία
κινδυνεύει... Σ’ αὐτὴν τὴν καται-
γίδα ὁ λόγος τοῦ Ἀββᾶ ἠχεῖ στὴν
ψυχή μου:  «Ἂν δὲν πῆ ὁ ἄνθρω-
πος στὴν καρδιά του, ἐγὼ μονάχος
καὶ ὁ Θεὸς εἴμαστε στὸν κόσμο,
δὲν θὰ βρῆ ἀνάπαυση». Εὔχου,
Ἀββᾶ, νὰ τὸν πῶ, νὰ τὸν ζήσω τὸν
λόγο σου, νὰ μετρήσω τὴν Ὀρθο-
δοξία μου στὸ πρίσμα αὐτοῦ τοῦ
λόγου, νὰ βρῶ ἀνάπαυση καὶ μετὰ
νὰ συναντῶ τοὺς ὅποιους ἄλλους.
Μὲ εὐθύνη γιὰ τὴ ζωή μου. Ἀγα-
πώντας, ἀλλὰ ὄχι ὑπὲρ-προστα-
τεύοντας καὶ «ἀθωώνοντας». Καὶ
πρωτίστως, κοινωνώντας τὸ Χρι-
στό,  στὴν συνάντηση τοῦ σώματος,
στὴ λειτουργία καὶ τὴν προσευχή,
στὸ μοίρασμα, στὸν κόκκο τῆς
μετάνοιας ποὺ θὰ ἤθελα νὰ κάνει
τὴν καρδιά μου νὰ καρπίσει.  

Κέρκυρα, 11 Μαρτίου 2011

Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 11
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκο-
μεῖον Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων», εἴτε χρημα-
τικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα, προσέφεραν εὐγενῶς: 

◆ Τ.Ε.Ι. Δυτικῆς Μακεδονίας. ◆ Συνεταιριστικὴ
Τράπεζα Δυτικῆς Μακεδονίας. ◆ Χρῆστος Σάββας
πρόεδρος Ε.Β.Ε. Ν.Κοζάνης 500 €. -Μαρία Ἀσμανί-
δου-Κεντεποζίδου ἀντιπρόεδρος Ε.Β.Ε. Ν.Κοζάνης
100 €. ◆ Ἀντώνιος Σιαμπανόπουλος οἰκονομικὸς
ἐπόπτης Ε.Β.Ε. Ν.Κοζάνης 100 €. ◆ Κων/νος Κυρια-
κίδης γενικὸς γραμματέας Ε.Β.Ε. Ν.Κοζάνης 100 €.
◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου Δ.Δ. Ἁγίου Δημητρίου
500 €. ◆ Ἀρτοποιεῖο Α.Γεωργάκας καὶ ΣΙΑ ΟΕ 350 €.
◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου Τρανοβάλτου 300
€. ◆ Ἱερεὺς Δημήτριος Ἀντωνόπουλος ἐφημέριος
Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ν.Χαραυγῆς 300 €. ◆

Σταῦρος Μαῦρος ἀπὸ Δρέπανο 300 €. ◆ Θεόδωρος
Βόμβας 300 € εἰς μνήμη πατρὸς Ἀλεξάνδρου καὶ
συζύγου Μαρίας Λαζαροπούλου. ◆ Οἰκογένεια
Κων/νου Μπουράκη 300 € εἰς μνήμη τοῦ υἱοῦ τους
Νικολάου. ◆ Χρῆστος Π. Παπαγιάννης ἀπὸ Σέρβια
200 € γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου κ.Παύλου στὸ μνημόσυνο τῆς συζύγου του
Χρυσάνθης. ◆Ἕλλη Σιγανοῦ καὶ Μαρία Γκοβεδάρου
200 € προσφορὰ γεύματος στὶς 12/1/11 εἰς μνήμη
τῶν προσφιλῶν προσώπων. ◆ Τούλη Χαριτοπούλου-
Γκατζόφλια καὶ οἱ κόρες της 200 € γιὰ γεῦμα γε-
ρόντων εἰς μνήμη τοῦ συζύγου καὶ πατρὸς Δημητρίου
Χαριτόπουλου. ◆ Ἄρτεμη Δήμου ἀπὸ Σέρβια 150 €
εἰς μνήμη τοῦ υἱοῦ τῆς Λαζάρου.◆ Γεώργιος Τζέλλος
120 € εἰς μνήμη τοῦ Μιλτιάδη Α. Ἔβερτ. ◆ Εὔη Πί-
τση-Γκουντελοπούλου καὶ Δημήτριος Γκουντελό-
πουλος 100 € εἰς μνήμη τοῦ ἀγαπημένου θείου Γε-
ωργίου Παγούνη. ◆ Αἰκατερίνη Μανθούλη 102 € εἰς
μνήμη τῆς μητέρας της Πολυξένης Μανθούλη. ◆

Φιλόπτωχο Ταμεῖο Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ροδίτη 101 € γιὰ παράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου κ.Παύλου στὶς 27/2/11. ◆ Ρηγούλα
Βανδὴ 100 € εἰς μνήμη Γεωργίου Παγούνη ἀδερφὸν
ἀγαπητὸν φίλον. ◆ Ἄννα Κυρατσοῦ καὶ τὰ τέκνα
100 € εἰς μνήμη Γεωργίου Πάπιστα γαμπροῦ καὶ
θείου. ◆ Ἰωάννης Καραδαλῆς 100 €. ◆ Φρειδερίκη
Πάπιστα 100 € εἰς μνήμη τοῦ συζύγου της Γεωργίου.
◆ Ἱερεὺς Ἠλίας Κοντὸς 50 € εἰς μνήμη προσφιλῶν
προσώπων. ◆ Δημήτριος Ἠλιάδης 30 € εἰς μνήμη
προσφιλῶν προσώπων. ◆ Ἀναστάσιος Τσιότσιας 20
€ εἰς μνήμη τοῦ πεθεροῦ του. ◆Παρασκευὴ Τσιπλα-
κίδου 20 € εἰς μνήμη προσφιλῶν προσώπων. ◆Μαρία
Γκέκα 10 € εἰς μνήμη προσφιλῶν προσώπων. ◆Ἐλευ-
θερία Γκοτζιαμάνη 10 € εἰς μνήμη προσφιλῶν προ-
σώπων. ◆ Θωμὰς Ἀλεξιάδης 10 €. ◆ Ἀθηνᾶ Φούντο-
γλου 10 €. ◆ Εὐαγγελία Τζιουράλη 10 €. ◆ Μαρία
Πατιὰ 10 €.  ◆ Οἰκογένειες Ἀναστασίας, Ἰουλίας καὶ
Παρθένας Ζησοπούλου, προσφορὰ γεύματος στὶς
17/1/11 εἰς μνήμη τοῦ συζύγου καὶ πατέρα Ἀντωνίου
Ζησόπουλου. ◆ Ἰωάννα Σιούλα προσφορὰ γεύματος
στὶς 15/1/11 εἰς μνήμη τοῦ συζύγου της Γεωργίου

Σιούλα καὶ τῶν γονέων της Γεωργίου καὶ Βάϊας. ◆

Λούλα Βαρδάκα προσφορὰ γεύματος στὶς 13/1/11. ◆

Μαρίτσα Καραδήμου προσφορὰ γεύματος στὶς 14/1/11
εἰς μνήμη τῆς μητέρας της Χρυσάνθης Γούλα. ◆

Βασιλικὴ Δαβιδοπούλου προσφορὰ τροφίμων γιὰ
γεῦμα γερόντων. ◆ Νέστορας Κολοβὸς προσφορὰ
γεύματος εἰς μνήμη τῆς θείας του Θεοδώρας Κο-
λοβοῦ. ◆ Σταυρούλα Δουγαλῆ, Ἰουλία καὶ Ἀναστασία
Ζησοπούλου προσφορὰ γεύματος στὶς 6/2/11 εἰς
μνήμη τῆς μητέρας καὶ γιαγιᾶς Παρθένας Δουγαλῆ.
◆ Ἑλένη Δίκου προσφορὰ γεύματος στὶς 24/1/11 εἰς
μνήμη τῆς μητέρας της Εὐγενίας. ◆ Μαρία Δισλάκη
προσφορὰ γεύματος στὶς 18/1/11. ◆ 4ο Γυμνάσιο Κο-
ζάνης προσφορὰ εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Ἱερὸς
Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Κλείτους προσφορὰ μήλων. ◆

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου Κοζάνης προσφορὰ
30 λίτρα λάδι. ◆ Ἐπίσκεψη χορωδίας Ἑλληνικοῦ
Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. ◆Εὐχαριστοῦμε τὶς Ἐθελόντριες
νοσοκόμες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ γιὰ
τὴν τακτικὴ ἐπίσκεψή τους μὲ σκοπὸ τὴ φροντίδα
τῶν γερόντων. ◆ Ἱερεὺς Θωμὰς Μπασδέκης, Ἐλευ-
θέριος Τσαουσίδης καὶ Βασίλειος Κουτσιάδης προ-
σφορὰ λαχανικῶν.◆Γάτας Α.Ε. προσφορὰ ζυμαρικῶν.
◆ Ἐπίσκεψη ἱερέως Ἠλία Κοντοῦ μὲ ὁμάδα κυριῶν
ἀπὸ Ροδίτη, Μεσιανή, Λεύκαρα καὶ Ν.Καρδιὰ προ-
σφορὰ τροφίμων καὶ εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆

Ἐπίσκεψη ἱερέως Ἀθανάσιου Λιάκου μὲ ὁμάδα
κυριῶν ἀπὸ Ἄργιλο προσφορὰ τροφίμων καὶ εἰδῶν
ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Ἐπίσκεψη καὶ προσφορὰ γεύ-
ματος στὶς 27/2/11 ἀπὸ τὸ φανὸ «Πηγάδ’ Τ’ Κεραμα-
ριό». ◆ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο Ἁγίου Χαραλάμπους Κο-
ζάνης προσφορὰ γεύματος στὶς 6/3/11. ◆ Ἀναστασία
Κτενίδου προσφορὰ λαδιοῦ. ◆Κασιανὴ Κεροπούλου
ἀπὸ Καλαμιὰ προσφορὰ τροφίμων. ◆ Εὐαγγελία Κο-
σμίδου ἀπὸ Ροδίτη ποσότητα ἐμφιαλωμένου νεροῦ.
◆Ἀνέστης Σταυρίδης ἀπὸ Ἴμερα προσφορὰ 15 λίτρα
λάδι.

Δωρεὲς πρὸς τὴν  Ἱερὰ Μητρόπολη:
◆ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παῦλος 4.500
€ ◆ Διακουμάκης Ίωάννης 150 € ◆ Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀθα-
νασίου Κοζάνης   1.100 € ◆ Ἕλλη καὶ Γιῶργος Πα-
νάγος 600 $ ◆ Χρῆστος Βαβάσης 1.000 $  ◆ Κων/νος
καὶ Σταυρούλα Μάστορα 1.000 $ ◆ Εὐάγγελος
Ροῦσσος 500 $ ◆ Ἀλέκος Παυλάκος 200 $ ◆ Εὐάγγε-
λος Διακουμάκης 5.000 $ ◆ Χρυσούλα Καλαμαρᾶ
400 $ ◆ π. Ἰωάννης Ἀντωνόπουλος 600 $ ◆ Νικόλαος
Γαβαλᾶς 5.000 $ ◆ Χάρης Κάλλας 2.000 $ ◆ Σπυρίδων
Κουζιός 2.000 $ ◆ Δημήτριος Σταυρινίδης 300 $ ◆

Εὐαγγελία Κεχαγιᾶ 400 $ ◆ Ἔφη  Μακλάρα 100 $ ◆

Κυριακὴ  Μουλινός  50 $ ◆ Ἄννα Σακελλαρίου 100 $
◆ Κώστας Ἀντωνόπουλος 1.000 $ ◆ Ἀθανασία Πουμ-
πουρίδου  200 $

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχαριστεῖ θερμὰ τοὺς δωρητὲς
καὶ εὔχεται τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου ἀντιδωρεὰ καὶ
εὐλογία.

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ
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Λειτουργική Διακονία
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί

Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό δίμηνο Ἰανουαρίου-Φε-
βρουαρίου 2011, χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ κήρυξε
στούς Ἱ. Ναούς: 

❖ Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης, Θ. Λει-
τουργία –Δοξολογία- Κοπή Πίτας(1/1/11), Ἱ.Ν. Ἁγ.
Κων/νου καὶ Ἑλένης, Θ. Λειτουργία Ἁγ. Ἰακώβου
Ἀδελφοθέου (2/1/11), Ἱ.Μ. Ζιδανίου, Ὥρες- Θ.Λει-
τουργία -Μέγας Ἁγιασμός (5/1/11), Καθεδρικό Ναό
Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης, Θ. Λειτουργία-Τέλεση
Μ.Ἁγιασμοῦ Πλατεία Νίκης Κοζάνης,(6/1/11), Ἱ.Ν.
Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου  Λευκοπηγῆς (7/1/11). Ἱ..
Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων (9/1/11). Ἱ.Ν. Ἁγ. Γε-
ωργίου Αὐλῶν, ὀφίκιο Οἰκονόμου  στὸν π.Θωμᾶ
Μπασδέκη, Κοπή Πίτας Χορευτικοῦ Ὀμίλου Σερ-
βίων «Τὰ Κάστρα» (16/1/11). Κήρυγμα στὸν Πανη-
γυρικό Ἑσπερινό Ἁγ. Ἀθανασίου Κοζάνης(17/1/11).
Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Κοντοβουνίου(18/1/11). Θ.
Λειτουργία  Ἱ.Ν. Αγίας Τριάδος. Ἐκδήλωση Φιλο-
πτώχου Ἱ.Ν. Ἁγίων Κων/νου Ἑλένης-Κοπή Πί-
τας(30/1/11). Συμπροσευχήθηκε στὸν  Ἱ.Ν. Ἁγ. Γε-
ωργίου Ξηρολίμνης καὶ  κήρυξε τὸν θεῖο
λόγο(2/2/11). Ἱ.Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Κοζάνης Θ. Λει-
τουργία & χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ δια-
κόνου Εὐσταθίου Ἀραπίδη(6/2/11). Πανηγυρικό

Ἑσπερινό Ἱ. Παρ. Ἁγ. Χαραλάμπους (πρὸς Βατερό)
(9/2/11). Ἱ.Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Ἑλλησπόν-
του(10/2/11). Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου κ Παύ-
λου Ἰμέρων,(11/2/11). Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου Κοζά-
νης(13/2/11). Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων, συμπρο-
σευχήθηκε κήρυξε & τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση
στὸ μνημόσυνο τοῦ Λάζαρου Δήμου (20/2/11). Ἱ.Ν.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ροδίτη,(27/2/11).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
❖ τέλεσε τὴν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ

στὴν Πλατεία Νίκης Κοζάνης (6/1/11).
❖ τέλεσε τὴν κηδεία τοῦ Ἀθανασίου Πενιρτζῆ, στὸν

Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Κοζάνης.
❖ τέλεσε τὴν κηδεία τοῦ Ἰωάννη Κυρζόπουλου, στὸν

Καθεδρικό Ναὸ Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης.
❖ τέλεσε τὸν γάμο τῶν Ἰωάννη Ἀντωνόπουλου τοῦ

π. Δημητρίου & Ἑλένης Μαύρου τοῦ Σταύρου,
στὸν Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαραυγῆς (13/1/11).

❖ τέλεσε Ἑπιμνημόσυνη Δέηση στὸ Στρατιωτικό
Κοιμητήριο Κοζάνης (26/2/11).

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:

❖ ἐπεσκέφθη τὸ Δήμαρχο Κοζάνης κ. Λάζαρο Μα-
λούτα στὸ  Δημαρχεῖο Κοζάνης(1/1/11)

❖ ἐπεσκέφθη τὸν Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας
κ. Γεώργιο Δακή(1/1/11)

❖ ἐπεσκέφθη τὴν Ἱ.Μ.Δοβρᾶς στὴ Βέροια(1/1/11).
❖ ἐπεσκέφθη τὴν  Ἱ.Μ.Ἁγ. Τριάδος Σπαρμοῦ γιὰ τὰ

ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος
κ. Βασιλείου (2/1/11).

❖ παρέστη στὴν ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου Γραμμάτων
καὶ Τεχνῶν (7/1/11).

❖ συμμετεῖχε στὴν ἔκτακτη Σύγκληση τῆς  Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (17/1/11).

❖ ἀνεχώρησε γιὰ Ἀμερικὴ (19/1/111), ὅπου καὶ λει-
τούργησε καὶ κήρυξε στὸν  Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης
Ἀστόρια Νέας Ὑόρκης Ἀμερικῆς(23/1/11).

❖ παρέστη στὴν ἐκδήλωση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου
στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης - Κοπή Πί-
τας(30/1/11).

❖ παρέστη στὴν ἐκδήλωση γιὰ τὴ γυναίκα-κοπὴ
Πίτας (2/2/11).

❖ παρέστη στὴν ἐκδήλωση τῆς «Ἐγνατία Ὁδός»,
στὸ Κοβεδάρειο (19/2/11).

❖ παρέστη στὴν ἐκδήλωση τῆς Βυζ. Χορωδίας «Οἱ
τρεῖς Ἱεράρχες», στὸ Θεατροδρόμιο (20/2/11).

XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ2011

Χειροτονία εἰς πρεσβύτερον τοῦ διακόνου
Εὐσταθίου Ἀραπίδη.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΣ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2011 ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΖANΗΣ

Κυριακή 6-3-2011, ὥρα 6 μ.μ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ὁμιλητής ὁ
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Ἰωαννίκιος Ἀθανασιάδης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Πρεσπῶν, μὲ θέμα: «Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ποὺ δὲν ζοῦμε». 

Κυριακή 13-3-2011, ὥρα 6 μ.μ. Ἱερὸς Καθεδρικός καὶ Προσκυνηματικὸς Ναὸς Ἁγίου Νικο-
λάου. Ὁμιλητὴς ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Μακάριος Γρινιεζάκης, Ἱεροκῆρυξ
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, Δρ. Ἰατρικῆς, μὲ θέμα: «Τὸ πνεῦμα τῆς Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς μέσα ἀπὸ τὴν εὐχὴ τοῦ Ὁσἰου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου».

Κυριακή 20-3-2011, ὥρα 6 μ.μ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου. Ὁμιλητής ὁ Πανοσιολογιώ-
τατος Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Ψυχλούδης, Δ/ντὴς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως Θεσσα-
λονίκης μὲ θέμα: «Ἡ Προσευχὴ στὴ ζωή μας».

Κυριακή 27-3-2011, ὥρα 6 μ.μ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικάνορος. Ὁμιλητής ὁ Αἰδεσιμολογιώ-
τατος Πρωτοπρ. π. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός, Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, μὲ θέμα: «Ἡ χαρμολύπη τοῦ Σταυροῦ στὴ ζωή μας».

Κυριακή 3-4-2011, ὥρα 6,30 μ.μ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ὁμιλητής
ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Εἰρηναῖος Λαφτσῆς, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μὲ θέμα: «Ἡ διδασκαλία τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τῆς
Κλίμακος γιὰ τὰ πάθη καὶ τὴν ἀπάθεια».

Κυριακή 10-4-2011, ὥρα 6,30 μ.μ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Φανερωμένης. Ὁμιλητής ὁ Αἰδε-
σιμολογιώτατος Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, καθηγητὴς Θεολογικῆς
Σχολῆς Α.Π.Θ., μὲ θέμα: «Ἀγάπη καὶ φόβος στὴν Πνευματικὴ ζωή».

Σ’ αὐτή, λοιπόν, τήν τρισευλογη-
μένη περίοδο ἡ Ἐκκλησία μᾶς προ-
σφέρει πάμπολλες εὐκαιρίες καί
παραδείγματα γιά τή σωτηρία μας,
μέσα ἀπό γεγονότα, σύμβολα καί
πρόσωπα.

Οἱ σημερινές κοινωνίες καί ἰδιαι-
τέρως οἱ νέοι μας, στούς δύσκολους
καιρούς πού βιώνουμε, ζητοῦν πρό-
τυπα. Μά ὑπάρχει ὁ πάντοτε ἀμφι-
σβητούμενος ἀλλά ἀκατανίκητος
Ἰησοῦς, ὁ «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός
καί εἰς τούς αἰῶνας». Ἀλλά γιά νά
γνωρισθοῦμε μαζί Του χρειάζεται κα-
θαρή καρδιά, καλός λογισμός καί

εἰλικρινής διάθεση. Ὅλους μᾶς περι-
μένει ὁ Κύριός μας. Ἀπό ἐμᾶς περι-
μένει τό πρῶτο βῆμα. Ὁ μακαριστός
Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἔγραφε
κάποτε: «... ἴσως ἡ τωρινή τραγικό-
τητα καί τό δέος πού αὐτή ἐμπνέει,
σταθοῦν ἀφετηρία γιά μία νέα πο-
ρεία μέ ἐπίγνωση, μετάνοια καί αὐτο-
κριτική. Εἶναι καιρός πιά γιά
ἐπιστροφή στίς πρωτινές μας ρίζες,
πού τίς ἀρνηθήκαμε στήν προσπά-
θειά μας νά γίνουμε αὐτοθεοί, χωρίς
Θεό καί χωρίς ψυχή. Ὁ Σωτῆρας
Χριστός μπορεῖ, ἄν ἑμεῖς θέλουμε, νά
τό κάνει».

Ἰδοῦ λοιπόν ἡ εὐκαιρία, ἰδοῦ τό
στάδιο: ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσα-
ρακοστή μᾶς προσφέρεται καί μᾶς
προσφέρει καί τά μέσα καί τούς τρό-
πους καί τά φάρμακα καί τούς πνευ-
ματικούς προπονητές. Στόν καθένα
μας ἀπομένει ἡ ἀποδοχή ἤ ἡ ἀπόρ-
ριψη.

Εὔχομαι σέ ὅλους καί στόν κα-
θένα ξεχωριστά καλή δύναμη. Ὁ Κύ-
ριος τῆς Δόξης, παραβλέποντας τήν
ἀδυναμία μας, ἄς μᾶς στηρίζει καί
ἄς μᾶς σκεπάζει μέ τήν ἐπουράνια
χάρη Του.

Εὐλογημένη καί Ἁγιασμένη
Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Μέ πατρικές εὐχές

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
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