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Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐγκεντρίζει ἡμᾶς εἰς τὸ σῶμα Του καὶ μᾶς

καλεῖ νὰ γίνωμεν ἁγ́ιοι «ὁτ́ι ἐγώ», λέγει, «ἁγ́ιός εἰμι» (Α΄ Πέτρ. α΄, 16). Ἐπιθυμεῖ
ὁ Πλάστης μας νὰ ἐχ́ωμεν κοινωνίαν μαζί Του καὶ νὰ γευθῶμεν τῆς χάριτός Του,
νὰ μετάσχωμεν δηλαδὴ τῆς ἁγιότητός Του. Ἡ κοινωνία μὲ τὸν Θεὸν εἶναι ζωὴ
μετανοίας καὶ ἁγιότητος, ἡ δὲ ἀπομάκρυνσις ἐξ Αὐτοῦ, ἡ ἁμαρτία, ταυτίζεται
ἀπὸ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν «κακίαν τῆς καρδίας». 

Ἡ «ἁμαρτία οὐκ ἐσ́τι τῆς φύσεως, ἀλλὰ τῆς κακῆς προαιρέσεως» (Θεοδωρήτου
Κύρου, Διάλογος Α΄- Immutabilis, P.G. 83, 40D) ἢ τοῦ κακοῦ πνεύματος καὶ
«οὐδεὶς πίστιν ἐπαγγελλόμενος ἁμαρτάνει», κατὰ τὸν Θεοφόρον Ἰγνάτιον. 

Ἡ ἁγιότης εἶναι ἰδιότης τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ «προσφέρων καὶ προ-
σφερόμενος καὶ προσδεχόμενος καὶ διαδιδόμενος». Ὁ κατὰ χάριν ἱερουργὸς τοῦ
Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας προσφέρει εἰς τοὺς πιστοὺς «τὰ ἅγια τοῖς
ἁγίοις», Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, καὶ λαμβάνει ἀμέσως παρὰ τοῦ πληρώματος
τῶν Ὀρθοδόξων τὴν ἀπόκρισιν εἰς τὴν προσφορὰν ὅτι: «εἷς ἁγ́ιος, εἷς Κύριος,
Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός», ὁ «ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε δαπανώμενος,
ἀλλὰ τοὺς μετέχοντας ἁγιάζων».

Εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐπιτύχῃ τὸ «καθ᾿ ὁμοίωσιν» μὲ τὸν Θεόν,
διὰ τὸ ὁποῖον ἐδημιουργήθη, τὴν ἁγιότητα δηλαδή, ἡ ἀποβλέπουσα ἀποκλειστικῶς
καὶ μόνον εἰς τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία «θεοπρεπῶς ἐδογμάτισε» μίαν περίοδον τοῦ ἔτους ὡς
περίοδον ἰδιαιτέρας προσευχῆς καὶ δεήσεως πρὸς κατευνασμὸν τῶν παθῶν τῆς
ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.

Ἡ περίοδος αὕτη εἶναι ἡ ἀρχομένη ἀπὸ τῆς αὔριον σωτήριος προετοιμασία
διὰ τὸ «Πάσχα τὸ μέγα καὶ ἱερώτατον Χριστοῦ». Εἶναι ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσ-
σαρακοστή, τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ βιώσωμεν «δέησιν προσάγοντες καὶ ἄφεσιν
αἰτοῦντες», ὥστε νὰ γευθῶμεν ἀληθῶς τὸ Πάσχα «μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων», γι-
νόμενοι «ἅγιοι», διὰ τῆς ὁμολογίας ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ὅτι εἴμεθα
«σκεύη κεραμέως» συνθλιβόμενα ὑπὸ τοῦ πονηροῦ καθ᾿ ἡμέραν, «πίπτοντες καὶ
ἀνιστάμενοι». Νὰ ὁμολογήσωμεν δηλαδὴ τὴν ἀνθρωπίνην ἀτέλειαν καὶ ἀδυναμίαν
μας καὶ τὴν ἐνώπιον Θεοῦ μηδαμινότητά μας, μετανοοῦντες καὶ ἐπαναλαμβάνοντες

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
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

«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται· οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε» 
(στιχηρὸν ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου, Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς).



284 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 258, Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2015

ἐν ἑσπέρᾳ καὶ πρωὶ καὶ μεσημβρίᾳ καὶ ἐν
παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ, καίτοι «ἅγιοι»
διὰ τοῦ βαπτίσματος, ὅτι «εἷς Ἅγιος, εἷς
Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πα-
τρός».

Καλοῦμεν, λοιπόν, πάντας τοὺς Ὀρθοδό-
ξους πιστούς, κληρικούς, μοναχοὺς καὶ μο-
ναχάς, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, νὰ μεταβάλωμεν
τὴν ζωήν μας, πάντοτε μέν, ἰδιαιτέρως δὲ
κατὰ τὴν περίοδον αὐτὴν τῆς Ἁγίας καὶ Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς, εἰς ἀγαπητικὴν πρὸς
τὸν πλησίον προσπάθειαν προπαρασκευῆς
διὰ τὴν μετοχὴν ἐκτυπώτερον ἀπὸ τοῦδε εἰς
τὴν ἀνέσπερον Βασιλείαν τοῦ Κυρίου, τὸ
«καινὸν Πάσχα». Προσκαλοῦμεν τοὺς πάντας
εἰς ζωὴν ἁγιότητος καὶ πνευματικοῦ ἀγῶνος
διὰ νὰ χαρισθῇ εἰς τὸν κόσμον καὶ εἰς ἡμᾶς
ὡς «δόσις ἀγαθὴ» καὶ ὡς «δώρημα τέλειον» ἡ
δυνατότης τῆς ὑπερβάσεως τῆς ἁμαρτίας,
διότι «πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρ-
τίαν οὐ ποιεῖ […] καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν,
ὁτ́ι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται» (Α  ́ Ἰωάν. γ΄, 9-
10). 

Ἂς εἰσέλθωμεν, λοιπόν, μὲ ὅλην τὴν ψυχήν
μας, μὴ σκυθρωπάζοντες, ἀλλὰ χαίροντες
καὶ ἀγαλλόμενοι, εἰς τὸ πνευματικὸν τοῦτο
στάδιον τῶν ἀρετῶν καὶ ἂς καθοπλισθῶμεν
«ἀγάπης τὴν λαμπρότητα, προσευχῆς τὴν
ἀστραπήν, ἁγνείας τὴν καθαρότητα, εὐανδρίας
τὴν ἰσχύν», καὶ ἂς συνοδοιπορήσωμεν μὲ τὸν
Κύριον, δεόμενοι Αὐτοῦ νὰ μὴ «παρίδῃ ἡμᾶς
κινδυνεύοντας τὴν ἀπ᾿ Αὐτοῦ διάστασιν» (Δο-
ξαστικὸν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως), ἀλλὰ
νὰ μᾶς ἀξιώσῃ «ὅπως λαμπροφόροι προφθά-
σωμεν εἰς τὴν ἁγίαν καὶ τριήμερον Ἀνάστασιν,
τὴν καταλάμπουσαν ἀφθαρσίαν τῷ κόσμῳ»
(ποίημα Θεοδώρου, ἀκολουθία Δευτέρας Α΄
Ἑβδομάδος Νηστειῶν).

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Χριστῷ,
Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι

ὡς περίοδος προετοιμασίας καὶ μετανοίας
φωνὴ τῆς συνειδήσεώς μας, ἡ ὁποία, ἐσωτερικὴ
καὶ ἀνέκφραστος, εἶναι προσωπικὴ κρίσις.

Ὅταν μᾶς εὑρίσκῃ σφάλλοντας διαμαρτύρεται
ἐντονώτατα, καθότι «οὐδὲν αὐτῆς βιαιότερον
ἐν κόσμῳ», κατὰ τὸν βιωματικὸν κήρυκα τῆς
μετανοίας Ἅγιον Ἀνδρέαν Κρήτης. Ὅθεν,
πρέπει νὰ εἰρηνεύῃ μὲ τὴν συνείδησίν του
ἕκαστος, διὰ τῆς μετανοίας, ὥστε «ἐν τῷ
πυρὶ τῆς συνειδήσεως νὰ προσφέρωμεν μυ-
στικὴν ὁλοκάρπωσιν», θυσιάζοντες τὰ πάθη
μας καὶ προσφέροντες αὐτὰ θυσίαν ἀγάπης
πρὸς τὸν συνάνθρωπον, ὅπως ὁ Κύριος
ἑαυτὸν ὑπὲρ «τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σω-
τηρίας». Τότε μόνον θὰ ἀνατείλῃ καὶ δι᾿ ἡμᾶς
ἐκ τοῦ τάφου ἡ συγγνώμη καὶ θὰ ζήσωμεν
ὡς ἀνθρωπότης ἐν ἀλληλοσεβασμῷ καὶ ἀγάπῃ
μακρὰν τῶν ὅσων βλέπομεν κατὰ τὰς ἡμέρας
ταύτας φρικτῶν ἐγκλημάτων νὰ πλήττουν
τὴν οἰκουμένην ἅπασαν. Εἰς τὸν ἀγῶνα
τοῦτον ἔχομεν συμμάχους καὶ πρεσβευτὰς
πάντας τούς Ἁγίους καὶ μάλιστα τὴν Παναγίαν
Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, τὴν διὰ τῶν ἱκεσιῶν
της ὡς ἄλλος λουτὴρ «ἐκπλύνουσαν συνεί-
δησιν». 

Ὅθεν, προτρεπόμεθα καὶ παρακαλοῦμεν,
ὡς πνευματικὸς Πατὴρ τῶν ἀνὰ τὴν οἰκου-
μένην Ὀρθοδόξων πιστῶν μας, ἑαυτοὺς καὶ
ἀλλήλους, νὰ δράμωμεν μετὰ σπουδῆς εἰς τὸ
ἀπὸ τῆς αὔριον ἀρχόμενον στάδιον τῶν
ἀρετῶν, «μὴ ἄτοπα λογιζόμενοι, μὴ παράνομα
πράττοντες», ἀλλὰ πορευόμενοι ἐν Χάριτι
νὰ ἐκπλύνωμεν τὰς συνειδήσεις «γνώμῃ
ἀγαθῇ» διὰ τῆς μετανοίας, ἔχοντες τὴν βε-
βαιότητα ὅτι οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ καὶ πάντα
«τὰ ὁρατὰ καὶ ἀόρατα» θὰ καταυγασθοῦν ἐν
τέλει ὑπὸ τοῦ φωτὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου.

Ἡμεῖς δέ, «πρὸ τῶν θυρῶν τοῦ Ναοῦ τοῦ
Κυρίου» ἱστάμενοι, ἐὰν ἀξίως πολιτευθῶμεν,
θὰ περιβληθῶμεν χιτῶνα φωτεινὸν μιμήσεως
τοῦ Χριστοῦ καὶ θὰ ἀξιωθῶμεν τοῦ «καινοῦ
πόματος» ἐκ τῆς Πηγῆς τῆς ἀφθαρσίας, γευό-
μενοι τῆς χαρᾶς τοῦ ὀλβίου τάφου τοῦ Κυρίου
καὶ συνωθούμενοι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ «ἕως τῶν
κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου», ἐν τόπῳ ὅπου
«τὰ φοβερὰ τελεσιουργεῖται». Γένοιτο.

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ΄βιε΄ 
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

Μᾶς ἀξίωσε ἡ χάρη τοῦ ἁγίου Θεοῦ νά φτά-
σουμε καί πάλιν ἐφέτος στήν πύλη τῆς Ἁγίας
καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς  κατανυ-
κτικότερης καί πνευματικότερης περιόδου τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους. Μπροστά μας ἀνοί-
γεται τό μέγα πέλαγος τῆς νηστείας καί τῆς
ἀσκήσεως, τό ὁποῖον καλούμεθα πνευματικῶς
πλησίστιοι νά διαπλεύσουμε. Στήν αὐγή τῆς
ἀνθρώπινης ἱστορίας ἀπό τήν τρισευδαίμονα
πατρίδα μας, τόν ποθεινόν παράδεισον, φύγαμε
ἐξόριστοι λόγῳ τῆς μισανθρωπίας τοῦ διαβόλου
καί τῆς  δικῆς μας παρακοῆς καί ναυαγήσαμε
σ’ αὐτόν τόν κόσμο, τόν ὁποῖο συμπαρασύραμε
στήν φθορά καί τήν ὀδύνη. Τό γεγονός αὐτό
ἐνθυμούμεθα τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς. Ἡ
ἁγία Ἐκκλησία μας θέλει μέ αὐτόν τόν τρόπον
νά διδάξει σέ ὅλους μας πόσο καταστρεπτική
εἶναι ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου χωρίς Θεό. 

Ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ ἀποκλειστικῶς γιά τόν
ἑαυτόν του, τελικῶς ἀπομονώνεται ἀπό τόν
Θεό καί ἀπό τόν συνάνθρωπό του καί δημι-
ουργεῖ τίς πνευματικές προϋποθέσεις τῆς αὐτο-
τιμωρίας του. Αὐτό ἦταν τό μέγα λάθος τοῦ
Ἀδάμ. Ἡ ζωή χωρίς Θεό. Τά ἀποτελέσματα
αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς ἦταν ἡ διατάραξη τῆς φυ-
σικῆς ἁρμονίας, ἡ ἐνοχή, ἡ διαφθορά τοῦ κατ’
εἰκόνα, ὁ φόβος, ὁ σκοτασμός, τό μίσος, ἡ
ἐξορία, ὁ θάνατος. Ἡ αὐτονόμηση τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπό τόν Θεό ἄνοιξε βιαίως ἕνα ρῆγμα

στήν ἀνθρώπινη ζωή, μέσα ἀπό τό ὁποῖο
εἰσῆλθε στήν ἱστορία ἡ ἁμαρτία, ἡ φθορά, ὁ
θάνατος. 

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή προβάλλει ἐνώπιον
ὅλων μας, πρωτίστως ὡς ἕνα σωτήριο κάλεσμα
γιά μετάνοια. Γνωρίζοντας ἡ μητέρα μας
Ἐκκλησία τά ὀφέλη τῶν πνευματικῶν ἀθλη-
μάτων, μᾶς προτρέπει νά εἰσέλθουμε στό στάδιο
τῶν ἀρετῶν μετά χαρᾶς καί πνευματικῆς
ἀρχοντιᾶς, προκειμένου οἱ ἀρετές τοῦ Εὐαγ-
γελίου νά φωτίσουν τή ζωή μας, γιατί ὅπως
λέγει χαρακτηριστικῶς ὁ Μέγας Βασίλειος,
δέν στεφανώνεται ὁ ἄκαρδος καί δέν στήνει
τρόπαιο ὁ κατηφής. Σκοπός μας εἶναι νά ζωο-
γονήσουμε μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ τήν ἀπο-
σταμένη ψυχή μας, ἀξιοποιώντας ὅλα τά θε-
ραπευτικά φάρμακα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ
προσευχή καί ἡ νηστεία πού ἰσχυροποιοῦνται
καί ἀσφαλίζονται μέ τίς ἀρετές τῆς ἀγάπης
καί τῆς ταπεινοφροσύνης, φανερώνουν τήν
εὐγένεια καί ἀνωτερότητα τοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτές οἱ ἀρετές καθιστοῦν τόν ἄνθρωπο ἱκανό
νά νικᾶ ἀκόμα καί τούς δαίμονες (Ματθ.
17,21). Ἡ προσευχή φανερώνει ὅτι τό κέντρο
τῆς ζωῆς μας εἶναι ὁ Χριστός, ὁ καλός Ποιμένας,
πού ἦλθε στόν κόσμο νά ἀναζητήσει καί νά
σώσει τό χαμένο πρόβατο, ἐνῶ ἡ θεοδίδακτος
νηστεία, ὡς μία ἠθελημένη θυσία, μᾶς καθιστᾶ
οἰκείους τοῦ Θεοῦ καί δεκτικούς τῆς θερα-
πευτικῆς Του Χάριτος.  

Αὐτήν τήν θεραπεία ἀπό τήν φοβερή κάκωση

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 

«Ἀπό τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καί λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν» (Ματθ. 4, 17).
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τῆς ἁμαρτίας προσφέρει ἡ μετάνοια. Τί εἶναι
ὅμως μετάνοια, ἀδελφοί μου; Μήπως εἶναι μία
ἀλλαγή τοῦ τρόπου σκέψεως καί ζωῆς; Μήπως
εἶναι μία ἔντονη ἀλλά προσωρινή αὐτοκριτική
γιά λάθη καί κακές ἐπιλογές; Μήπως μία ἐσω-
τερική στιγμιαία παρόρ  μηση χωρίς ὅμως συ-
νέχεια; Ὅλα τά παραπάνω περιγράφουν μόνον
μέρος τῆς πραγματικότητος καί κυρίως τά
ἀποτελέσματά της. Γιά τόν Κύριό μας ὅμως, ἡ
μετάνοια, πού ἀποτέλεσε καί τό πρῶτο δημόσιο
κηρυγμά Του ἐπί γῆς εἶναι κάτι πιό οὐσιαστικό,
πιό βαθύ, πιό ἐπαναστατικό. Ἡ πραγματική
μετάνοια, ὡς συνεχές βίωμα καί στάση ζωῆς,
μᾶς δείχνει τό δρόμο τῆς  ρήξεως καί τῆς
ἐξόδου ἀπό τήν ἐγωιστική αὐτάρκεια καί αὐτο-
δικαίωση. Τό βαθειά αὐτό ἀνθρωποκεντρικό
ἦθος, πού δέν ἔχει προοπτική αἰωνιότητος καί
ἄρωμα θεοσέβειας, διαποτίζει πολλές ἀπό τίς
ἐκφάνσεις τῆς σύγχρονης ζωῆς, χωρίς ὅμως
νά βοηθᾶ οὐσιαστικά τόν ἄνθρωπο στίς ἀνάγ-
κες καί τίς ἀναζητήσεις του. Μετάνοια σημαίνει
ἀμετάκλητη ἀπόφαση ἐπιστροφῆς στόν Θεό,
στήν πηγή τῆς ὄντως ζωῆς καί μακαριότητος.
Στόχος τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ σωτήρια ἐπάνοδος
στήν οἰκία τοῦ φιλεύσπλαχ νου Πατέρα μας.
Ὁ τρόπος τῆς μετα νοίας μᾶς ὑποδεικνύεται
μέσα ἀπό τήν ἐλεύθερη ὑπακοή στό θεῖο θέ-
λημα, ὅπως αὐτό ἀποκαλύφθηκε στό πρόσωπο
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καρπός τῆς
μετανοίας θά εἶναι ἡ ἀλλαγή τῆς ζωῆς μας συ-
νολικῶς, πού θά ἔχει πλέον ὡς κέντρο ἀνα-
φορᾶς ὄχι τό ἀνθρώπινο ἐγώ ἀλλά τόν Θεάν-
θρωπο Χριστό.        

Γιά νά μή μείνει ὅμως ἀργή ἡ μετάνοια, ὡς
ἕνα ἁπλό ἰδεολόγημα, πρέπει νά συνοδεύεται
καί ἀπό τά ἀνάλογα ἔργα, πού συνιστοῦν «τῆς
θεωρίας τήν ἐπίβασιν». Τέτοια ἔργα ἀρεστά
στόν Θεό καί ὠφέλιμα γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι
ἡ πίστη, ἡ προσευχή, ἡ νηστεία, ἡ ἐλεημοσύνη,
ἡ ταπείνωση, ὁ τελωνικός στεναγμός, ἡ ἀγάπη,
τό χαροποιόν πένθος, ἡ ἀποφυγή τῆς κατα-
κρίσεως, ἡ συγχωρητικότητα. Ὅλες οἱ εὐαγ-

γελικές ἀρετές μᾶς βοηθοῦν στήν ἔξοδό μας
ἀπό τόν ἐγωκεντρισμό καί τήν ὑπερηφάνεια.
Ἡ νηστεία εἰδικότερον, ὡς ἕνα πνευματικό
ἀγώνισμα δέν εἶναι ἕνα νεότερο ἐφεύρημα τῶν
ἀνθρώπων. Εἶναι κειμήλιο ἱερό, πού παραλά-
βαμε ἀπό τούς πατέρες μας. Ἔχει μάλιστα τήν
ἴδια ἡλικία μέ τήν ἀνθρωπότητα, ἀφοῦ νομο-
θετήθηκε ἀπ’ τόν ἴδιο τό Θεό στόν Παράδεισο.
Αὐτή, λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος, «ἀποκρούει
τούς πειρασμούς, ἑτοιμάζει πρός τήν εὐσέβεια,
εἶναι σύνοικος τῆς νηφαλιότητος καί δημιουργός
τῆς σωφροσύνης. Αὐτή ἁγιάζει τούς πιστούς
καί φωτίζει τόν ἀγώνα μας». Ἡ ἀληθής νηστεία
δέν περιορίζεται βεβαίως μόνον στήν ἀποχή
ὡρισμένων τροφῶν, ἀλλά ἐπεκτείνεται κυρίως
καί πρωτίστως στήν ἀποξένωσή μας ἀπό κάθε
ἁμαρτία. 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προτείνει τόν δρόμο τῆς

πνευματικῆς  ἀντιστάσεως σέ ὅτι εὐτελίζει τό
κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασμένο ἀνθρώπινο πρό-
σωπο. Τό φρόνημα τῆς συνεχοῦς μετανοίας
προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς ἐπιλογή συνεποῦς
ζωῆς καί ἄθλημα ἐλευθερίας. Μόνη αὐτή θά
μᾶς δώσει τή δυνατότητα νά ζήσουμε πραγ-
ματικά τό Πάσχα ὡς τό τέλος «τοῦ παλαιοῦ»
μέσα μας καί ὡς τήν εἴσοδό μας στό «καινό».
Κάθε ἔτος ἡ ἁγία Τεσσαρακοστή μᾶς ὑπενθυ-
μίζει μέ τόν πιό διδακτικό τρόπο ὅτι ὁ Χριστός
εἶναι ἡ ζωή μας καί μόνο μέσα ἀπό τήν κοινωνία
μαζί Του μποροῦμε νά ζήσουμε πραγματικά.
Ἡ μετάνοια εἶναι ὁ δρόμος πού πρέπει νά βα-
δίσουμε καί ὁ τρόπος ζωῆς πού καλούμεθα νά
ζήσουμε γιά νά συναντήσουμε Ἐκεῖνον, πού
μᾶς περιμένει πάντοτε μέ ἀνοιχτή τήν ἀγκαλιά
τῆς ἀγάπης Του. Εὔχομαι στό τέλος αὐτῆς τῆς
πνευματικῆς περιόδου νά συναντηθοῦμε ὅλοι
μας, «λάμποντες, ἀστράπτοντες, ἠλλοιωμένοι»
στήν χαρά τοῦ Πάσχα, στήν ὁποία μᾶς μυστα-
γωγεῖ ὁ ἴδιος ὁ Ἀναστημένος Χριστός μας.

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ
μετά πάντων ὑμῶν. Ἀμήν.

Εὐλογημένη καί σωτήρια Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Καλή Ἀνάσταση.
Διάπυρος εὐχέτης ὅλων σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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Ἡ πρόσκληση, πού ἡ Ἐκκλησία ἀπευθύνει στούς
πιστούς, ἐγκαινιάζοντας τήν περίοδο τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς, ἀνακεφαλαιώνει τήν ὀρθόδοξη
Θεολογία τῆς ἀσκήσεως καί ἐξαίρει τό σκοπό της:
«Τόν τῆς νηστείας καιρόν φαιδρῶς ἐναρξώμεθα,
πρός ἀγῶνας πνευματικούς ἑαυτούς ὑποβάλλοντες·
ἁγνίσωμεν τήν ψυχήν, τήν σάρκα καθάρωμεν· νη-
στεύσωμεν ὥσπερ ἐν τοῖς βρώμασι ἐκ παντός
πάθους, τάς ἀρετάς τρυφῶντες τοῦ Πνεύματος· ἐν
αἷς διατελοῦντες πόθῳ, ἀξιωθείημεν πάντες κατιδεῖν
τό πάνσεπτον πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καί τό
Ἅγιον Πάσχα, πνευματικῶς ἀγαλλιώμενοι» (Τρο-
πάριο Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς Τυρινῆς). Ἡ Μεγάλη
Τεσσαρακοστή χαρακτηρίζεται ὡς ἕνα πνευματικό
ταξίδι, μιά ἀσκητική ὁδός, μιά ἐπίπονη πορεία
πρός τό σταυροαναστάσιμο Πάσχα, ἐκεῖ, πού στή
συνάντησή μας μέ τόν σταυρωθέντα καί ἀναστάντα
Κύριο, ἑορτάζουμε τή μοναδική μας ἐλευθερία τῆς
αἰώνιας ζωῆς, ὅταν κατά τόν ἅγιο Ἰσαάκ τό Σύρο,
μόνο ἡ αἰώνια ζωή εἶναι ἡ πατρίδα τῆς ἀληθινῆς
ἐλευθερίας.

Ἡ λειτουργική πράξη τῆς Ἐκκλησίας, τήν περίοδο
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἶναι ἰδιαίτερα ἐπί-
μονη στήν πρόσκληση τοῦ πιστοῦ γιά ἐλεύθερη
ἄσκηση ἤ γιά ἀσκητική ὅδευση πρός συνάντηση
τοῦ σταυρωθέντος καί ἀναστάντος Κυρίου: «Τό
στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται, οἱ βουλόμενοι
ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τόν καλόν τῆς
νηστείας ἀγῶνα· οἱ γάρ νομίμως ἀθλοῦντες δικαίως
στεφανοῦνται· καί ἀναλαβόντες τήν πανοπλίαν

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
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τοῦ Σταυροῦ τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα,
ὡς τεῖχος ἄρρηκτον κατέχοντες τήν πίστιν,
καί ὡς θώρακα τήν προσευχήν, καί περι-
κεφαλαίαν τήν ἐλεημοσύνη· ἀντί μαχαίρας
τήν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπό καρδίας
πᾶσαν κακίαν. Ὁ ποιῶν ταῦτα, τόν ἀλη-
θινόν κομίζεται στέφανον, παρά τοῦ παμ-
βασιλέως Χριστοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσε-
ως» (Στιχηρό τῶν Αἴνων Κυριακῆς τῆς
Τυρινῆς).

Τό ἀσκητικό πνεῦμα τῆς Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς, ἡ ἄβυσσος τῆς ὡραιότητας
τῆς ὀρθόδοξης ἀσκήσεως, ὁ πλοῦτος τῶν
εὐλογιῶν της, πουθενά ἀλλοῦ δέ δίνεται
τόσο ἐναργῶς καί τόσο δυναμικῶς, ὅσο
στή λειτουργική καί μέ τή λειτουργική
ζωή τῆς Ἐκκλησίας, πού ἀποτελεῖ τήν
καρδιά ὅλης τῆς ὀρθόδοξης πνευματικῆς
ζωῆς: «Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν
ἀγώνων ἀρχή, ἡ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ
πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων
εὐπρέπεια, ἡ πρός Θεόν παρρησία· δι᾿
αὐτῆς γάρ Μωυσῆς, γενόμενος τῷ Κτίστῃ
συνόμιλος, καί φωνήν ἀοράτως ἐν ταῖς
ἀκοαῖς ὑπεδέξατο. Κύριε, δι᾿ αὐτῆς ἀξίωσον
καί ἡμᾶς προσκυνῆσαί σου τά Πάθη καί
τήν ἁγίαν Ἀνάστασιν, ὡς φιλάνθρωπος»
(Δοξαστικό Αἴνων Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς).
«Ἔλαμψεν ἡ χάρις σου, Κύριε, ἔλαμψεν ὁ
φωτισμός τῶν ψυχῶν ἡμῶν· ἰδού καιρός
εὐπρόσδεκτος, ἰδού καιρός μετανοίας· ἀπο-
θώμεθα τά ἔργα τοῦ σκότους, καί ἐνδυ-
σώμεθα τά ὅπλα τοῦ φωτός· ὅπως δια-
πλεύσαντες τό τῆς Νηστείας μέγα πέλαγος,
εἰς τήν τριήμερον Ἀνάστασιν καταντήσω-
μεν, τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, τοῦ σώζοντος τάς ψυχάς ἡμῶν»
(Ἀπόστιχο Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς ἑσπέ-
ρας).

Γιά ὅλα αὐτά, τό σημαντικότερο γνώ-
ρισμα τῆς ὀρθόδοξης ἀσκήσεως, ὅλης τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ ἄφθαρτη

ὡραιότητά της, εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη.
Ὅλος ὁ ἀγώνας καί ἡ ἄσκηση γίνεται γιά
νά ὁδηγηθεῖ ὁ ἄνθρωπος στήν ταπείνωση
(διά τῆς ταπεινοφροσύνης), πού συνιστᾶ
τή μόνη δυνατή ὕψωση καί τήν πνευματική
ὡρίμανση. Ἡ ἐργασία καί ὁ σκοπός  τῆς
ἀσκήσεως εἶναι ἡ ἀπελευθέρωσή μας ἀπό
τήν ἑωσφορική ὑπερηφάνεια, τήν ἐγω-
κεντρική εἰδωλολατρία καί τήν ἔνοχη φι-
λαυτία, γιά νά ταπεινωθοῦμε, πού σημαίνει
νά φτάσουμε στήν ἀληθινή αὐτογνωσία
μας, τήν ἐπίγνωση τῆς ἀνθρώπινης ἀθλιό-
τητας, τήν ἀπόγνωση ἀπό τόν ἑαυτό μας,
κι ἔτσι νά ὑποκλιθοῦμε μπροστά στή θεία
μεγαλειότητα καί φιλανθρωπία, στήν ὑπε-
ράφθονη ἀγάπη καί τό θαῦμα τοῦ ἴδιου
τοῦ Θεοῦ. Τοῦ Θεοῦ, πού, βλέποντάς Τον,
«ἡ φύση τρέμει, οἱ σοφοί γίνονται μωροί
καί ὅλοι οἱ ἅγιοι καί οἱ ἄγγελοι γίνονται
τυφλοί».

* π. Μιχαήλ Καρδαμάκη, Κεφάλαια
Κατανυκτικά, ἐκδ. «Ἀκρίτας», Ἀθήνα
1988, σσ. 24-27.
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Πολύ ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἕνα βιβλίο
πού κυκλοφορήθηκε μέ τίτλο: «Ἡ γλώσσα
τοῦ Θεοῦ, ἕνας ἐπιστήμονας δίνει μαρτυρία
γιά τήν πίστη». Συγγραφέας του ὁ Fransis
Collins, ἀπό τούς πιό διακεκριμένους ἐπιστή-
μονες τοῦ κόσμου.

Στό βιβλίο του ὁ Collins πραγματεύεται
γιά τή σχέση ἐπιστήμης καί θρησκείας μέ
λογική καί σεβασμό. Καταφαίνεται στό βιβλίο
τό βαθιά ἀνησυχητικό ταξίδι τοῦ συγγραφέα
ἀπό τήν μαχητική ἀθεΐα πρός τήν «πνευματική
κοσμοθεωρία μέ δυνατή πίστη σ᾿ ἕνα Δημι-
ουργό».

Κάποια πολύ δυνατά σημεῖα τοῦ βιβλίου
του εἶναι πολύ χαρακτηριστικά καί ἀποκα-
λύπτουν τήν εἰλικρινή προσπάθεια πού ἔκαμε,
ὥσπου νά περάσει ἀπό τή μαχητική ἀθεΐα
στήν ὁλοκληρωτική «παράδοσή Του στόν
Ἰησοῦ Χριστό».

Ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἀναζήτησής του διαπι-
στώνει πώς «ἐάν ὑπάρχει Θεός, αὐτός πρέπει
νά βρίσκεται ἔξω ἀπό τόν φυσικό κόσμο καί
ἑπομένως τά ἐργαλεῖα τῆς ἐπιστήμης δέν εἶναι
κατάλληλα γιά νά μάθουμε γι᾿ Αὐτόν».

Πολύ πρίν ἀπό αὐτόν ὁ Ἀϊνστέιν εἶχε δη-
λώσει: «Τό νόημα τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ἡ
πραγματικότητα τοῦ Θεοῦ, ἡ πιθανότητα μέλ-

λουσας ζωῆς καί πολλά ἄλλα πνευματικά ἐρω-
τήματα εἶναι ἔξω ἀπό τίς δυνατότητες τῆς ἐπι-
στημονικῆς μεθόδου».

Ἀφοῦ ὁ Collins εἶδε ὅτι τά ἐργαλεῖα τῆς
ἐπιστήμης εἶναι ἀκατάλληλα γιά τά πνευματικά
ἐρωτήματα συνεχίζει τήν ἔρευνά του πρός
ἄλλη κατεύθυνση. «Ἄρχισα νά καταλαβαίνω
κοιτάζοντας μέσα στήν καρδιά μου, ὅτι ἡ
ἔνδειξη τῆς ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ θά ἐρχόταν
ἀπό ἄλλες κατευθύνσεις, καί ἡ τελική ἀπόφαση
βασιζόταν σέ πίστη, ὄχι σέ ἀποδείξεις». Τό
διατυπώνει σ’ ἕνα σονέτο του ὁ Sheldon
Vananken: 

«Ἀνάμεσα στό πιθανό καί τό βέβαιο 
χαίνει ἕνα χάσμα.
Φοβισμένοι νά πηδήσουμε
στεκόμαστε ἀπορημένοι.
……………….
Ἀπελπισμένα πρωϊνά!
Μόνη μας ἐλπίδα
Νά πηδήσουμε μέσα στό Λόγο,
πού μᾶς ἀνοίγει τό σφραγισμένο Σύμπαν».

Σέ ἐπίρρωση τῶν θετικῶν γιά τήν πίστη
στό Θεό ἀπόψεών του, ὕστερα ἀπό τήν πο-
λύχρονο ἔρευνα καί ἀναζήτησή του ἀναφέρει
ὁμολογία πίστεως πού ἔκαμαν 1) ὁ Buzz Alarin

Τοῦ φιλολόγου
Γεωργίου Στ. Μπακιρτζῆ
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τοῦ «Ἀπόλλωνα», ὁ ὁποῖος «κανόνισε νά κοι-
νωνήσει στήν ἐπιφάνεια τῆς σελήνης κατά τήν
πρώτη προσελήνωση» τό 1969, 2) οἱ τρεῖς
ἀστροναῦτες πού τήν παραμονή τῶν Χρι-
στουγέννων 1968 μετέδωσαν ζωντανή τηλεο-
πτική ἐκπομπή ἀπό τό θαλαμίσκο τους κατά
τήν ὁποίαν διάβασαν ὅλοι μαζί στόν κόσμο
τούς πρώτους πέντε στίχους τοῦ κεφαλαίου
«τῆς Γένεσης» πράγμα πού ἐξόργισε τήν Ἀμε-
ρικανίδα ἀθεΐστρια Madalyn Murray καί μήνυσε
τή ΝΑΣΑ γιατί ἐπέτρεψε τήν ἀνάγνωση τῆς
Βίβλου.

Στήν σελίδα 157 τοῦ βιβλίου του σημειώνει:
«Ἀλλά χρειάζεται ὁ Θεός ὑπεράσπιση; Δέν
εἶναι ὁ Θεός ποιητής τῶν νόμων τοῦ Σύμπαντος;
Δέν εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐπιστήμονας; Ὁ με-
γαλύτερος φυσικός; ὁ μεγαλύτερος βιολόγος;
Μπορεῖ ἡ πίστη σ᾿ ἕνα Θεό ἀγάπης νά οἰκοδο-
μηθεῖ πάνω σ᾿ ἕνα θεμέλιο ἀπό ψέματα σχετικά
μέ τή φύση;».

Θά κλείσουμε μέ τήν συγκινητική του ὁμο-
λογία: 

«Ἕνας ὁλόκληρος χρόνος εἶχε περάσει ἀπό
τότε πού ἀποφάσισα νά πιστέψω σέ κάποιο
Θεό. Καί τώρα ἔπρεπε νά τό ξεκαθαρίσω.

Μιά ὡραία φθινοπωρινή ἡμέρα, καθώς πε-
ζοποροῦσα στά βουνά μέ τούς καταρράχτες
κατά τό πρῶτο μου ταξίδι δυτικά τοῦ Μισσισιπῆ,
ἡ μεγαλοπρέπεια καί ἡ ὀμορφιά τῆς θείας δη-
μιουργίας νίκησε τήν ἀντίστασή μου. Καθώς
ἔστριψα σέ μιά γωνιά καί εἶδα μιά ἀπρόοπτη
παγωμένη ὑδαπόπτωση ἑκατοντάδες ψηλή,
αἰσθάνθηκα ὅτι ἡ ἀναζήτηση εἶχε τελειώσει.

Τό ἄλλο πρωΐ γονάτισα στό δροσερό γρασίδι,
καθώς ἀνέτειλε ὁ ἥλιος καί παραδόθηκα στόν
Ἰησοῦ Χριστό».

Ὑπέροχη κατάληξη ἡ «παράδοση στόν
Ἰησοῦ Χριστό», καί εὐτυχής ὅποιος ἔφτασε
σ’ αὐτήν.

Ὁ Θεός πού μᾶς προίκισε μέ αἰσθήματα,
λογική καί διανόηση ἀσφαλῶς δέν ἀπαγορεύει
τή χρήση τους. Ὅμως ὑπάρχουν ὅρια μέχρι
τά ὁποῖα μποροῦν νά φτάσουν οἱ κεραῖες
τους. Ἀπό κεῖ καί πέρα εἶναι τά πνευματικά,
τά ὑπεραισθητά καί τά ὑπέρλογα, γιά τά
ὁποῖα δέν μπορεῖ νά ἔχει λόγο ἡ ἐπιστήμη.

Ὁ Fransis Collins, ὕστερα ἀπό ἀναζητήσεις
καί ἔρευνες τό κατανόησε ὅπως ἀποδεικνύεται
ἀπό τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου του, πού
θέμα του ἔχει τόν τίτλο τοῦ ἄρθρου μας.

Δῶσ’ μου Κύριε νά πιῶ
ἀπ’ τήν ἀέναη πηγή τοῦ ἐλέους Σου, 
νά δροσίσει τή φλογισμένη ἀπό τά πάθη ψυχή μου
Στήριξε Κύριε, τούς καθημερινούς μου ἀγῶνες.
Φύλαξέ τους ἀπ’ τίς τρικλοποδιές
τοῦ ἀόρατου ἐχθροῦ.
Συγχώρησε Κύριε, τό τόλμημά μου αὐτό.
Ταπεινά λαχταρῶ τήν παρουσία Σου νά νιώσω.
Ἀναρωτιέμαι ὅμως,
μέ τί καρδιά θά Σ’ ἀνταμώσω;
Ἐσένα τόν ἀναμάρτητο φοβᾶμαι μήν πληγώσω.
Λαχταρῶ, ὅμως….

Μαλαματή Χαριζανοπούλου - Ἀμπελίδου
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Ἡ προσευχή ἐλευθερώνει τόν ἄνθρω-
πο, τόν ἀπαλλάσσει ἀπό τήν ἔξω φύση
κι ἀπό τόν ἑαυτό του. Ἔτσι διατηρεῖ
πρόσωπο μέ πρόσωπο τήν ψυχή του
ἀνοιχτή πρός τό Θεό. Ὅποιος δέν προ-
σεύχεται μένει σκλάβος, ἔγκλειστος στόν
πολυσύνθετο μηχανισμό τῆς ἔξω  φύσεως
καί τῶν ροπῶν τῶν παθῶν του πού κυ-
ριαρχοῦν στόν ἄνθρωπο, περισσότερο
ἀπό τή φύση. 

Ἡ προσευχή ἐξασφαλίζει τήν ἐλευ-
θερία ἀπέναντι στούς πολυσύνθετους
μηχανισμούς τοῦ ἔξω κόσμου, πού τούς
συνθέτει ἡ συνάντηση τῶν νόμων τῆς
φύσεως. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσεύχεται,
ἐπιβεβαιώνει τήν πεποίθησή του, ὅτι
αὐτοί οἱ μηχανισμοί εἶναι μόνο ἐνδεχό-
μενοι καί πηγάζουν ἀπό τήν ὕψιστη
ἐλεύθερη προσωπικότητα πού τούς δη-
μιούργησε. Αὐτή ἡ πεποίθηση στηρίζεται
στό γεγονός, ὅτι καί οἱ ἄνθρωποι μπο-
ροῦν νά συνθέσουν ἐλεύθερα μερικούς
μηχανισμούς τῶν νόμων τῆς φύσεως
καί νά τούς διευθύνουν πρός στόχους,
πού οἱ ἴδιοι ἐπέλεξαν.

Τό πνεῦμα μου ἔχει τή δύναμη, νά
κάνει τό σῶμα μου νά ἐκτελέσει πράξεις
πού προκρίνει. Καί μ’ αὐτές τίς πράξεις
καί μέ τά ἐργαλεῖα πού ἐπεκτείνουν τή
δράση τους, τό πνεῦμα μου ἐπιβάλλεται
στά πράγματα καί στίς δυνάμεις τῆς
φύσεως. Αὐτή ἡ δύναμη ἀνήκει καί στό
πνεῦμα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Μέ τήν
προσευχή πού τούς ἀπευθύνω, μπορῶ
νά προκαλέσω τήν παρέμβασή τους στό
μηχανισμό τῶν φυσικῶν νόμων, μ’ ἕνα
χρήσιμο γιά μένα τρόπο. Ἔτσι, οἱ ἄνθρω-
ποι μποροῦν ν’ ἀναπτύξουν μεταξύ τους
ἕναν ἐλεύθερο διάλογο μέσῳ τῶν ἀντι-
κειμένων καί τῶν δυνάμεων τῆς φύσεως. 

Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἐπιβεβαιώνει τήν
ἐλευθερία τῶν ἄλλων, ὅταν τούς ἀπευ-
θύνει ἕνα αἴτημα. Ἀλλά μέ τό νά ἐπικα-
λεῖται μιά ἐλεύθερη παρέμβαση τοῦ
ἄλλου, περιμένει καί γιά τόν ἑαυτό του

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

μιά ἀπελευθέρωση ἀπό τό βάρος ὁρισμένων
μηχανισμῶν τῆς φύσεως, πού δέν μπορεῖ νά
ὁδηγήσει μόνος του.

Μετά ἀπ’ ὅσα ἀναφέραμε, γιατί δέν θά
πιστεύαμε καί στή δυνατότητα τῆς παρεμ-
βάσεως τοῦ ὕψιστου προσώπου, πού ἔχει
δημιουργήσει τή φύση μέ τούς νόμους της;
Ἐάν ἡ φύση δείχνει μιά γενική σύμπτωση
σέ ἀναφορά πρός τό ἀνθρώπινο πνεῦμα,
αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι δημιουργήθηκε γιά νά
ἀποβεῖ ἕνα ἀνοικτό πεδίο στίς παρεμβάσεις
τῶν ἐλευθεριῶν, τό πεδίο ἑνός ἐλεύθερου
διαλόγου ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους. Αὐτό
σημαίνει, πώς δημιουργήθηκε  γιά νά ὑπη-
ρετήσει τήν ἐλευθερία· ἄρα, δημιουργήθηκε
ἀπό μιά ἐλευθερία. Γιατί λοιπόν, μετά ἀπ’
αὐτή τή δημιουργία, δέν θά μποροῦσε αὐτή
ἡ ἐλεύθερη δημιουργική δύναμη νά παρέμβει
μ’ ἕναν τρόπο πιό ἀποτελεσματικό, ἀπό τίς
ἀνθρώπινες ἐλευθερίες στή σύμπτωση τῶν
φυσικῶν μηχανισμῶν; 
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Ὁ κόσμος δέν ἔχει νόημα, παρά μόνο
ὡς πεδίο διαλόγου ἀνάμεσα στό Θεό καί
τούς ἀνθρώπους. Οἱ ἄνθρωποι ἀπαντοῦν
στά ἔργα τοῦ Θεοῦ, πού βρίσκονται στόν
κόσμο, μέ τά δικά τους ἔργα. Ἀλλά ζητοῦν
καί τήν παρέμβαση τοῦ Θεοῦ μέ τήν προ-
σευχή τους. Μέ τήν προσευχή τους ἐπιβε-
βαιώνουν τήν πίστη, πώς ἡ ἐλευθερία τοῦ
Θεοῦ παρεμβαίνει στόν κόσμο γιά χάρη
τους. Μέ τήν προσευχή βεβαιώνουν τήν
πεποίθησή τους πώς εἶναι κάτι παραπάνω
ἀπό ἕνα σύνολο τροχῶν στό μηχανισμό τῆς
φύσεως. Μέ τήν προσευχή, βεβαιώνουν τήν
ἰδιαίτερη φροντίδα τοῦ Θεοῦ γι’ αὐτούς.

Θά μποροῦσε κανείς ν’ ἀντιτάξει: ὁ
ἄνθρωπος μπορεῖ νά παρεμβαίνει στούς
φυσικούς μηχανισμούς, ἐπειδή τό πνεῦμα
του εἶναι τόσο στενά συνυφασμένο μέ τό
σῶμα του - καί δι’ αὐτοῦ μέ τή φύση - καί
γι’ αὐτό ἀναπόφευκτα οἱ κινήσεις του ἀντα-
νακλοῦν στίς κινήσεις τῆς φύσεως. Ἀλλά
γιατί νά μή δεχόμαστε καί πώς ἀνάμεσα
στό Θεό καί τή φύση ὑπάρχει ἕνας τέτοιος
σύνδεσμος, ὥστε κανένας νά μή μπορεῖ νά
χωρίσει τό Θεό καί πώς οἱ θεληματικές κι-
νήσεις τοῦ Θεοῦ, ἄν καί ἐλεύθερες, ἐντυ-
πώνονται πάντοτε στόν κόσμο; Γιατί, ὅπως
ὁ σύνδεσμος  ἀνάμεσα στό ἀνθρώπινο
πνεῦμα καί τήν ὑλική φύση εἶναι ἕνα μεγάλο
καί ἄλυτο μυστήριο, ἔτσι, καί πιό πολύ
ἀκόμη, ὁ σύνδεσμος τοῦ κόσμου μέ τόν
Θεό εἶναι ἕνα μεγάλο καί ἄλυτο μυστήριο.
Ἐν πάσῃ περιπτώσει, κανείς δέν μπορεῖ νά
βρεῖ τήν καθαρή καί μεμονωμένη ὕλη, οὔτε
στό ἀνθρώπινο σῶμα οὔτε καί σ’ ὅ,τι φτάνει
ὁ ἄνθρωπος μέ τίς αἰσθήσεις του. Ἀκόμα
λιγότερο θά εὕρισκε κανείς τήν ὕλη ὁλο-
κλήρου τοῦ κόσμου ἐντελῶς ἀδειανή ἀπό
τό θεῖο Πνεῦμα. Κι αὐτό κάνει τήν ἐπιστήμη
ν’ ἀποφαίνεται, ὅτι ὁ κόσμος, ὡς μηχανισμός
κλειστός στόν ἑαυτό του καί πλήρως κα-
θορισμένος ἀπό φυσικούς νόμους εἶναι ἀνε-
ξήγητος.

* Dymitry Staniloae, Προσευχή - Ἐλευθερία
- Ἁγιότητα, ἐκδ. «Λειμών», Ἀθήνα 1980, σσ.
33-35.

Γεμίσαμε τό σπίτι μαςμέ βιολογικά ἀπορρυπαντικάκι ἔχουμε ἐξασφαλισμένηκαθαριότητα ἐκτυφλωτική.Μελαγχολῶ...Νά χρησιμοποιούσαμε, μακάριμέ τόν ἴδιο ζῆλο τή μετάνοιατή μόνη ἐγγυημένη «φόρμουλα»γιά τῆς ψυχῆς τούς ρύπους...Στ. Δήμου
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Ἡ φράση: «Δῶσε χαρά στά γηρατειά, στίς
ρίζες τῆς ζωῆς σου» εἶχε διατυπωθεῖ ὡς σύνθημα
ἀπό τήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία πρίν ἀπό κάμποσα
χρόνια, ὅταν εἶχε ἀφιερωθεῖ μιά συγκεκριμένη
χρονιά στούς ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἡλικίας.

Ἐπειδή τό θέμα τῆς συμπεριφορᾶς μας πρός
τούς ἡλικιωμένους χαρακτηρίζεται γιά τήν δια-
χρονική του ἐπικαιρότητα καί τόν διαρκή προ-
βληματισμό πού προκαλεῖ καί ἀπασχολεῖ ὄχι
μόνο κορυφαῖα πνευματικά ἀναστήματα, ἀλλά
καί ὅλους μας, θά διατυπώσουμε ὁρισμένες
σκέψεις γι’ αὐτό.

Ὁ τρόπος καί οἱ συνθῆκες διαβίωσης τῶν
ἡλικιωμένων στήν ἐποχή μας τείνει νά διαμορ-
φωθεῖ σέ ὀξύ κοινωνικό πρόβλημα. Μολονότι
οἱ ἡλικιωμένοι σήμερα εὑρίσκονται ἀπό οἰκο-
νομικῆς ἀπόψεως σέ πλεονεκτικότερη θέση ἀπό
ὅ,τι στό ἀπώτερο παρελθόν, δεδομένου ὅτι ἡ
συντριπτική πλειονότητά τους ἔχει κάποια σύν-
ταξη μέ τήν ὁποία καλύπτει ὄχι μόνο τίς δικές
της βιωτικές ἀνάγκες, ἀλλά καί μερικές τῶν
παιδιῶν καί τῶν ἐγγονῶν της, ἐν τούτοις οἱ πε-
ρισσότεροι  ἀπ’ αὐτούς βιώνουν ἔντονα τό
αἴσθημα τῆς μοναξιᾶς καί τῆς ἐγκατάλειψης,
πού κυριολεκτικά τούς συνθλίβει, ἰδιαίτερα
ὅταν εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ζοῦν μακριά ἀπό

τά παιδιά τους καί τά ἐγγόνια τους πού τόσο
τά λαχταροῦν. Ἡ θέση τους καθίσταται ἀκόμη
πιό δύσκολη, ὅταν δέν ἔχουν τή δυνατότητα νά
ἐπικοινωνοῦν οὔτε τηλεφωνικά μαζί τους καί
προπαντός ὅταν, σέ σπάνιες βέβαια περιπτώσεις,
ἀντιμετωπίζουν σκληρή, ἀγνώμονα καί ἀνάλγητη
συμπεριφορά ἀπό τά παιδιά τους ἤ ἀπό ἕνα
μέρος τοῦ κοινωνικοῦ τους περίγυρου. Τέτοιες
συμπεριφορές εἶναι στούς ἡλικιωμένους μαχαι-
ριές στό κόκαλο. Κάτι τέτοιο παλαιότερα ἦταν,
ἄν ὄχι ἀδιανόητο, ὁπωσδήποτε σπάνιο.

Μιά ὡραία συνήθεια ἀπονομῆς τιμῆς καί
σεβασμοῦ στούς ἡλικιωμένους γονεῖς καί παπ-
ποῦδες παλαιότερα ἦταν νά τούς ἐπισκέπτονται
τίς χρονιάρες ἡμέρες τά παιδιά τους καί τά
ἐγγόνια τους γιά νά πάρουν τήν εὐχή τους. Δέν
διατεινόμαστε βέβαια ὅτι ὅλα ἦταν καλά κα-
μωμένα κατά τό παρελθόν. Εἶχε καί ἡ πατριαρ-
χική λεγόμενη οἰκογένεια τίς ὑπερβολές καί τά
ἀναμφισβήτητα μειονεκτήματά της καί θά ἦταν
ὀλέθριο λάθος νά ὁραματιζόμαστε τήν ἐπανα-
φορά της στή σημερινή ἐποχή.

Ἄς ἀνατρέξουμε ὅμως σέ ὁρισμένα συγκε-
κριμένα παραδείγματα τιμητικῆς συμπεριφορᾶς
παιδιῶν πρός τούς ἡλικιωμένους γονεῖς τους,
παρμένα ἀπό τήν ἀρχαιοελληνική γραμματεία

Τοῦ Φιλοκτήμονα Χ. Φάκα
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καί τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση. 
Νά θυμίσουμε καταρχήν ὅτι στήν Π.Δ. καί

συγκεκριμένα στό δεκάλογο τοῦ Μωυσῆ ἡ 5η
ἐντολή (πρώτη ἀπό τίς ἕξι, πού ἀναφέρονται
στά καθήκοντα τοῦ ἀνθρώπου πρός τούς συ-
νανθρώπους του) κάνει λόγο γιά τήν τιμή πού
ὀφείλουμε νά ἀπονέμουμε στούς γονεῖς. «Τίμα
τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι
γένηται...» λέγει ἡ ἐντολή αὐτή.

Ὁ Διαγόρας ἀπό τή Ρόδο ἦταν διάσημος
ἀθλητής καί ὀλυμπιονίκης κατά τήν ἀρχαιότητα.
Οἱ γιοί του Ἀκουσίλαος, Δημάγετος καί Δωριεύς
ἀναδείχθηκαν κάποτε καί αὐτοί ὀλυμπιονίκες.
Τήν ἡμέρα τῆς νίκης τους καί τῆς στέψεώς τους
ὡς ὀλυμπιονικῶν ἀπέθεσαν τά στεφάνια πού
τούς εἶχαν ἀπονεμηθεῖ στό κεφάλι τοῦ πατέρα
τους, τόν σήκωσαν στούς ὤμους τους καί τόν
περιέφεραν στό στάδιο, ἐπευφημούμενοι ἀπό
τούς θεατές. Τότε ἀκούστηκε φωνή ἀπό κάποιο
θεατή πού ἔλεγε: «Κάτθανε, Διαγόρα, οὐκ εἰς
Ὄλυμπον ἀναβήσει». 

Οἱ Κλέοβις καί Βίτων, γιοί τῆς Κυδίππης,
ἱέρειας τῆς Ἥρας στό Ἄργος, ζεύτηκαν κάποτε
ἅμαξα καί μετέφεραν μ’ αὐτήν τήν μητέρα τους
στό Ἡραῖο τοῦ Ἄργους, σέ ἀπόσταση 45 σταδίων,
προκειμένου νά παραστεῖ, ὅπως εἶχε ὑποχρέωση,
σέ  προγραμματισμένη εἰδική τελετή. Στήν ἐνέρ-
γεια αὐτή προέβησαν, ἐπειδή οἱ λευκοί ταῦροι
πού θά ἔσερναν τήν ἅμαξα ἀργοῦσαν νά ἐπι-
στρέψουν ἀπό τούς ἀγρούς. Αὐτούς τούς νέους
χαρακτήρισε τόν 6ο π.χ. αἰώνα ὁ σοφός νομο-
θέτης Σόλων ὡς τούς πιό εὐτυχισμένους ἀνθρώ-
πους, ἀπαντώντας στήν ἐρώτηση τοῦ βασιλιᾶ
τῆς Λυδίας Κροίσου: «ποιόν θεωρεῖ ὡς τόν πιό
εὐτυχισμένο ἄνθρωπο τοῦ κόσμου».

Στήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση ἰδιαίτερη
σημασία καί βαρύτητα δίνεται στό πρόσωπο
τῆς μητέρας, τόσο γιά τήν προσφορά της ὅσο
καί ὡς δέκτη τιμῆς καί σεβασμοῦ ἀπό τά παιδιά
της. Πρότυπο γιά τή χριστιανή μητέρα εἶναι τό
πρόσωπο τῆς Παναγίας. Ἅγια ἡ μορφή της, σε-
μνή, ταπεινή, λιγόλογη, ἐξαιρτικά διακριτική,
δέκτης τῆς ἀπέραντης ἀγάπης, μέριμνας καί
τιμῆς τοῦ Γιοῦ της. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι τό
πρῶτο του θαῦμα ἐτέλεσε ὁ Κύριος στήν Κανά,
ὕστερα ἀπό προτροπή τῆς Μητέρας Του. Προ-
τροπή πού διατυπώθηκε ὄχι μέ πολλά λόγια,
ἀλλά μόνο μέ τή φράση: «οἶνον οὐκ ἔχουσι».

Στό ἀποκορύφωμα τῆς ὀδύνης Του πάνω στό
σταυρό ὁ Ἰησοῦς δέν ξεχνᾶ τήν μητέρα Του.
Ἀναθέτει τήν ἐπίβλεψή της στόν μαθητή του
Ἰωάννη, λέγοντάς του «ἰδού ἡ μήτηρ σου».

Ὁ ρητοροδιδάσκαλος Λιβάνιος εἶχε στήν
Ἀντιόχεια τῆς Συρίας μαθητή του τόν ἱερό Χρυ-
σόστομο, τόν ὁποῖο προόριζε ὡς διάδοχό του
στή σχολή του. Ὅταν γνώρισε τή μητέρα του
Ἀνθούσα καί διαπίστωσε πόσο εὐεργετική ἦταν
ἡ ἐπίδρασή της στή διαμόρφωση τοῦ ἤθους τοῦ
Χρυσοστόμου, ἀναφώνησε: «Βαβαί, οἷαι παρά
τοῖς χριστιανοῖς γυναῖκες εἰσίν!».

Ὅταν κάποτε ἕνας ἐπιφανής ξένος ρώτησε
τόν νομπελίστα ποιητή μας Γιῶργο Σεφέρη:
«Μά σοβαρά πιστεύετε ὅτι εἶστε πράγματι κατ᾿
εὐθείαν ἀπόγονοι τοῦ Λεωνίδα καί τοῦ Θεμι-
στοκλῆ;», ὁ Σεφέρης ἀπάντησε:, «ὄχι, εἴμαστε
ἀπόγονοι μονάχα τῆς μάνας, πού μᾶς μίλησε
ἑλληνικά, πού προσευχήθηκε ἑλληνικά, πού μᾶς
νανούρισε μέ ἱστορίες γιά τά κατορθώματα τοῦ
Λεωνίδα, τοῦ Θεμιστοκλῆ, τοῦ Διάκου καί τοῦ
Παπαφλέσσα, καί πού εἴδαμε τήν ψυχή της νά
βουρκώνει τήν Μεγάλη Παρασκευή μπροστά στό
ξόδι τοῦ νεκροῦ Θεανθρώπου».

Πόσο ὡραῖα ψυχογραφεῖ καί ἐγκωμιάζει τή
μάνα ὁ Γ. Βερίτης στό ποίημά του «Μάνα Γλυ-
κύτατη». Ἰδού μερικοί στίχοι ἀπό τό ποίημα
αὐτό:

«Μάνα, ἡ στοργή σου μεγάλη κι ἀπέραντη
ὅσο κι ἡ πλάση!/ Πόσες φορές σοῦ τρυπᾶμε,
φτωχή, τήν καρδιά μέ μαχαίρι/ κι ὤ, πόσες ἄλλες
φορές στοῦ φριχτοῦ Γολγοθᾶ μας τά σκότη/
μόνη σου κλαῖς, σ᾿ ἕνα θρῆνο βουβό τή χαμένη
μας νιότη!

Μάνα, πού πῆρες ἀπ᾿ ὅλα τά πλάσματα ἀνώ-
τερο θρόνο,/ ἄφθαρτη μένει κι ἀνέγγιχτη ἡ δόξα
σου μέσα στό χρόνο».

Χρέος μας ἱερό νά ἀπονέμουμε ἀπέραντη
τιμή καί σεβασμό σ’ αὐτούς πού μᾶς ἔφεραν
στή ζωή, πού μᾶς ἀνέθρεψαν, μᾶς μεγάλωσαν,
μᾶς γαλούχησαν μέ τίς ὡραῖες ἑλληνοχριστιανικές
μας ἀρχές καί παραδόσεις καί μᾶς ἀξίωσαν νά
πετύχουμε ὅ,τι πετύχαμε μέ τή βοήθεια τή δική
τους καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἄς δώσουμε, λοιπόν, χαρά, ἰδιαίτερα κατά
τά γηρατειά τους, σ’ αὐτούς πού εἶναι οἱ ρίζες
τῆς ζωῆς μας.
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Καί τώρα θά ἐξετάσουμε τόν πόνο ἀπό
θεολογικῆς καί χριστιανικῆς πλευρᾶς
καί θά ἐπιμείνουμε στή σημασία καί τό

ρόλο πού παίζει γιά τόν ἐξαγνισμό, τήν ἁγιοποί-
ηση καί τή σωτηρία τῆς ψυχῆς.

Καί καταρχάς ἄς ἀπαντήσουμε στό ἐρώτημα:
Ὁ Θεός ἐπιτρέπει τόν πόνο, τίς δοκιμασίες καί
τίς θλίψεις, γιά νά μᾶς ἐκδικηθεῖ καί νά μᾶς τι-
μωρήσει; Ἡ ἀπάντηση, ὅπως προκύπτει ἀπό
τίς θέσεις τῶν πατέρων, εἶναι ἀρνητική. Ὄχι. Ὁ
Θεός δέν εἶναι τιμωρός καί ἐκδικητής. Εἶναι
μακρόθυμος καί πολυέλεος. Εἶναι κατά τόν
Ἰωάννη τό Θεολόγο ἀγάπη. «Ὁ Θεός ἀγάπη
ἐστίν». Ἄν ἐπιτρέπει τόν πόνο καί τήν ἀσθένεια,
εἶναι γιά νά μᾶς φρονηματίσει, ταπεινώσει καί
διορθώσει. Ἐνεργεῖ ἔχοντας ἕνα σχέδιο σωτηρίας.
«Ὅπως ἕνας θνητός πατέρας, ἔλεγε ὁ Μ.Γ. Παΐ-
σιος, γιά ἕνα παιδί του ἀνάποδο, στήν ἀρχή τοῦ
συμπεριφέρεται αὐστηρά, κάπως ἔτσι κάνει καί
ὁ Θεός. Ὅταν κάποιος δέν καταλαβαίνει μέ τό
καλό, μερικές φορές τοῦ δίνει μιά δοκιμασία γιά
νά συνέλθει».

Μέ τό σχέδιο ἐνεργεῖ ὁ Θεός καί γιά τά καλά
καί ἐνάρετα παιδιά του, στά ὁποῖα ἐπιτρέπει
πειρασμούς καί δοκιμασίες, γιά νά τά ἐξαγιάσει.
Τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου προβάλλεται σέ
ὅλους μας.

Ὁ Κύριος ἔγινε ἄνθρωπος καί ταπεινώθηκε

ἔχοντας δεχτεῖ κάθε εἶδος ὀδύνης καί πόνου.
Μαστιγώθηκε καί σήκωσε τό βαρύ Σταυρό,
πάνω στόν ὁποῖο καρφώθηκε, λογχίσθηκε καί
πέθανε ὡς ἄνθρωπος. Χωρίς γογγυσμούς ὑπέ-
μεινε τό Πάθος του καί ὁ Θεός Πατήρ στό
τέλος τόν δόξασε καί «ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα
τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα».

Ἔχοντας, λοιπόν, τόν Κύριο ὡς πρότυπο, οἱ
μάρτυρες, οἱ ὅσιοι καί ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλη-
σίας μας δέχτηκαν ἀγόγγυστα ποικίλους πει-
ρασμούς καί δοκιμασίες καί στό τέλος ἁγίασαν
καί δέχτηκαν τόν στέφανο τῆς δικαιοσύνης.
Καί ἔχουμε πολλά παραδείγματα ἁγίων, στούς
ὁποίους ὁ Θεός ἐπέτρεψε τήν ἀρρώστια καί
τόν πόνο καί δέν τούς ἐθεράπευσε, γιά νά ἀξιω-
θοῦν μεγαλύτερης δωρεᾶς. Ἔχουμε τό παρά-
δειγμα τοῦ Ἀπ. Παύλου. Ἔκαμνε θαύματα καί
βοηθοῦσε ἄλλους πονεμένους. Ὁ ἴδιος ὑπέφερε
καί πονοῦσε ἀπό μιά ἀρρώστια στά μάτια του -
κατ’ ἄλλους στό στομάχι του. Τί μᾶς εἶπε γιά
τόν σκόλοπα αὐτόν τῆς σαρκός του; «Τρίς τόν
Κύριο παρεκάλεσα, ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾿ ἐμοῦ». Ἀλλά
ὁ Θεός τοῦ εἶπε: «Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου, ἡ γάρ
δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται».

Οἱ πιστοί πού σηκώνουν τό σταυρό καί ἀκο-
λουθοῦν τόν Κύριο πρέπει νά δέχονται καί τά
καρφιά τοῦ σταυροῦ καί τήν ἀγωνία τοῦ πόνου
καί τήν ὀδύνη τοῦ περιπαικτικοῦ ἤ συκοφαντικοῦ

Τοῦ Δημητρίου Γιαγλῆ,  Φιλολόγου - τ. Σχολικοῦ Συμβούλου

* Εἰσήγηση τοῦ κ. Γιαγλῆ πού πραγματοποιήθηκε στήν Χριστιανική Ἑστία Σερρῶν στίς 18.11.2014.



λόγου. «Διά πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν
εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν».

Κατά τόν μοναχό Ἀγάπιο, τό συγγραφέα
τοῦ βιβλίου «Ἁμαρτωλῶν Σωτηρία», ὄχι μόνο
πρέπει ἀγόγγυστα νά ἀποδεχόμαστε τίς δοκι-
μασίες, πού γιά παιδευτικούς λόγους μᾶς στέλνει
ὁ Θεός, ἀλλά καί νά τόν εὐχαριστοῦμε, γιατί
αὐτό εἶναι σημάδι ὅτι δέν ἀδιαφόρησε γιά μᾶς
ὁ Θεός, ἀλλά ἔδειξε τό ἐνδιαφέρον του γιά
ὠφέλεια τῆς ψυχῆς μας.

Εἶναι γνωστή, σέ ὅσους ἐπισκέφτηκαν τό
Ἅγ. Ὄρος, ἡ φιλοσοφία καί ἡ ἀντίληψη πολλῶν
ἁγιορειτῶν πατέρων, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν τήν
ἀρρώστια καί τόν πόνο ὡς ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ.
Μάλιστα, προβληματίζονται, ὅταν ὅλα τούς
ἔρχονται βολικά. Ἐάν κατά τόν Μ.Γ. Παΐσιο,
ὅλα στή ζωή μας βαίνουν καλῶς καί δέν ὑπάρ-
χουν δοκιμασίες καί πειρασμοί, τότε πῶς θά
ἀγωνιστοῦμε καί πῶς θά διεκδικήσουμε τόν
στέφανο τῆς δικαιοσύνης; Πῶς θά δικαιολογή-
σουμε τήν εἴσοδό μας στόν παράδεισο; Οἱ πει-
ρασμοί καί οἱ δυσκολίες θεωροῦνται, λοιπόν,
ὡς στάδιο ἀσκήσεων καί πνευματικῶν ἀγώνων
ἀναγκαῖο καί ἀπαραίτητο. Χωρίς πειρασμούς
εἶναι αὐτονόητο ὅτι δέν θά ὑπῆρχαν οὔτε ἡ
ἁγιότητα οὔτε οἱ ἅγιοι.

Ὡστόσο ἐπιμένουν πολλοί συνάνθρωποι χρι-
στιανοί λέγοντας: «Γιατί οἱ ἄνομοι ἔχουν τόση
εὐτυχία καί ὅλα πηγαίνουν καλά στή ζωή τους;
Γιατί νά μπορεῖ νά ζεῖ καί νά βιώνει καλά ἕνας
κακός ἄνθρωπος»; Αὐτό συνήθως τό ρωτοῦν οἱ
χριστιανοί, ὅταν περνοῦν μιά σοβαρή ἀρρώστια,
δείχνοντας, ἔτσι καί μιά μικρή βαρυγκόμηση,
ἰδιαίτερα ὅταν προσφέρουν τή γνωστή καί πο-
νεμένη ἔκφραση: «Γιατί σέ μένα, Κύριε».

Ἐπιχειρώντας νά ἀπαντήσω, κατά τό πνεῦμα
τῶν πατέρων, θά ἔλεγα ὅτι ἡ ἀγαθότητα καί ἡ
δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ κρίνει, ὅπως φαίνεται,
πώς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά ἀπολαμβάνουν
κάποια ἀγαθά. Οἱ ἄνομοι ἀπολαμβάνουν τά
γήινα καί τά πρόσκαιρα. Οἱ πιστοί, ἀπό τήν
ἄλλη, ἄν καί δοκιμάζονται προσωρινά καί παι-
δεύονται, θά ὁδηγηθοῦν στή σωτηρία καί τήν
αἰώνια μακαριότητα. «Ὅν ἀγαπᾷ Κύριος παι-
δεύει, μαστιγεῖ δέ πάντα υἱόν ὅν παραδέχεται».
Τά δέντρα πού δίνουν καρπούς καί φέρνουν
κέρδη οἱ ἄνθρωποι τά ραβδίζουν, γιά νά κατε-
βάσουν τόν καρπό τους, καί συχνά τά κλα-
δεύουν. Τά δέντρα ἀντίθετα πού δέν καρπίζουν
δέν τά μαστιγώνουν. Ἀφοῦ ὅμως μεγαλώσουν,

τά ξεριζώνουν καί τά ρίχνουν στή φωτιά. Κατά
τόν συγγραφέα τῆς «Ἁμαρτωλῶν Σωτηρίας»,
τά βόδια πού προορίζονται γιά τό σφαγεῖο τά
ἀφήνουν νά βόσκουν, ὅπου θέλουν, γιά νά πα-
χύνουν. Τά προκομμένα ὅμως πού τά ἔχουν γιά
νά κάνουν τίς δουλειές τους, τά κρατοῦν δίπλα
τους καί τά ἐκπαιδεύουν. Ἔτσι καί ὁ Θεός τούς
ἀπίστους καί ἀνόμους τούς ἀφήνει νά ἀπολαμ-
βάνουν τά ὑλικά ἀγαθά· θά τούς στερήσει ὅμως
τά ἐπουράνια. Ἀπό τήν ἄλλη, θέτει σέ δοκιμασίες
καί πολλές φορές βασανίζει τούς δίκαιους, γιά
νά τούς ἔχει πάντα κοντά του. Τούς ταπεινώνει
καί ἀπό τήν ἄλλη τούς χαριτώνει, ἀφοῦ «ὁ
Θεός ταπεινοῖς δίδωσι χάριν». Τούς στερεῖ τά
ὑλικά, γιά νά τούς χαρίσει τά ἐπουράνια.

Κατά τόν π. Νίκωνα, ὁμιλίες τοῦ ὁποίου
ἀκοῦμε στό διαδίκτυο, πονοῦμε καί ὑποφέρουμε
γιά τρεῖς λόγους: 

Ὁ πρῶτος: Ὁ πόνος πολλές φορές εἶναι τό
ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας. Παράδειγμα ὁ Πα-
ράλυτος τοῦ Εὐαγγελίου. Τί τοῦ εἶπε ὁ Χριστός,
ἀφοῦ τόν θεράπευσε; «Ἴδε ὑγιής γέγονας.
Μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μή χεῖρόν σοί τι γένηται».
Ἡ ἁμαρτία μπορεῖ νά φέρει καί τά χειρότερα.
Ὡστόσο ἡ περίπτωση τοῦ Παραλύτου, πού ζή-
τησε καί ἔλαβε ἀπό τόν Κύριο τή θεραπεία του,
ἐνθαρρύνει καί ἐμᾶς νά προστρέχουμε μέ πίστη
στόν Κύριο καί νά τοῦ ζητοῦμε θεραπεία. Ἀκόμη
μποροῦμε νά προσφεύγουμε καί στούς γιατρούς,
γιά νά πάρουμε τά κατάλληλα φάρμακα. Εἶναι
ὁ Θεός, κατά τόν π. Νίκωνα, πού δίνει τίς θε-
ραπευτικές ἰδιότητες στά φάρμακα.

Ὁ δεύτερος λόγος γιά τόν ὁποῖο ἐπιτρέπει
ὁ Θεός τόν πόνο στή ζωή μας εἶναι, ὅπως ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε: «Ἵνα φανερωθῇ τά ἔργα
τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ» (Ἰω. 9,3). Πιό συγκεκριμένα,
στήν περίπτωση τοῦ τυφλοῦ καί στήν ἐρώτηση:
ποιός ἁμάρτησε αὐτός ἤ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, γιά
νά γεννηθεῖ τυφλός; Ὁ Κύριος ἀπάντησε: Οὔτε
αὐτός οὔτε οἱ γονεῖς του, ἀλλά γιά νά φανερω-
θοῦν τά ἔργα τοῦ Θεοῦ, γιά νά δοθεῖ στούς
ἀνθρώπους ἡ εὐκαιρία νά γνωρίσουν καλύτερα
τό Θεό.

Τό παρακάτω γεγονός πού δείχνει ὅτι ἡ
ἀρρώστια δόθηκε γιά νά δοξαστεῖ τό ὄνομα
τοῦ Θεοῦ, σᾶς τό διηγοῦμαι, ὅπως ἀκριβῶς τό
ἐξιστόρησε ὁ π. Νίκων. Στά Κατουνάκια, μιά
ὀρεινή καί δύσβατη περιοχή τοῦ Ἁγ. Ὄρους,
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ζοῦσε πρίν ἀπό λίγα χρόνια ὡς μοναχός ὁ Πα-
παεφραίμ, ὁ Κατουνακιώτης, ἀπ’ τόν ὁποῖο
ἔτυχε νά πάρω κι ἐγώ εὐλογία, ὅταν ζοῦσε. Ἡ
ἀρρώστια του ἦταν μιά πληγή στό πόδι του,
πού ὅλο καί μεγάλωνε. Ἔγινε τέτοια, πού οὔτε
νά τήν ἰδεῖ μποροῦσε κανείς. Ὁ ἄνθρωπος ὑπέ-
φερε πολύ, ἄν καί ἔκαμνε ὑπομονή. Μή μπο-
ρώντας ἄλλο νά ἀντέξει, μπῆκε στό καΐκι ἔχοντας
πάρει τήν ἀπόφαση νά πάει στούς γιατρούς.
Ἀλλά ὡς μοναχός κατάλαβε ὅτι πῆρε μιά ἀπό-
φαση σημαντική μόνος του, χωρίς νά ρωτήσει
ἄλλους, χωρίς νά κάνει ὑπακοή σέ κάποιον
ἄλλο γέροντα.

Συναισθάνθηκε πόσο ἐπικίνδυνο ἦταν αὐτό
καί σκέφτηκε: Μήπως δέν εἶναι θέλημα Θεοῦ;
Συνεχίζει ὡστόσο μέ τό καΐκι καί περνάει ἀπό
τίς σκῆτες καί ἀπό τά Μοναστήρια, ὅπως ἦταν
τό δρομολόγιο, καί φτάνει στήν Ἱ. Μονή Διονυ-
σίου. Ἐκεῖ ἐπιβιβάζεται στό καΐκι τους ἕνας
διάσημος μοναχός, ὁ π. Θεόκλητος ὁ Διονυσιά-
της, πού ἦταν πολύ μορφωμένος. Τόν καλοῦσαν
μάλιστα καί στά πανεπιστήμια γιά νά μιλάει.
Πηγαίνει κοντά του ὁ π. Ἐφραίμ καί τοῦ λέει:
Μοῦ συμβαίνει αὐτό κι’ αὐτό. Δέν ἀντέχω ἄλλο.
Πηγαίνω ἔξω στούς γιατρούς. Κάνω καλά; Ὅ,τι
μοῦ πεῖς θά θεωρήσω ὅτι μοῦ τό λέει ὁ Θεός
διά στόματός σου καί θά τό κάνω. Καί ὁ π. Θε-
όκλητος τοῦ λέει: «Παπαεφραίμ, τό νά πᾶς ἐσύ
στούς γιατρούς θά θεωρηθεῖ πτώση». Ὁ παπα-
εφραίμ τήν ἴδια μέρα ἐπιστρέφει στά Κατουνάκια.
Μπαίνει στό ἐκκλησάκι του καί γονατίζει μπρός
στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας καί τῆς λέει: «Ἐσύ
δέν εἶσαι ἡ προστάτις μας; Ἐσύ δέν εἶσαι ἡ τρο-
φός, ἡ βοηθός καί ἡ θεραπεύτριά μας; Θέλω νά
με θεραπεύσεις τώρα, ὄχι αὔριο, οὔτε μεθαύριο.
Τώρα νά μέ κάνεις καλά, δέν ἀντέχω ἄλλο, Πα-
ναγία μου». Σηκώθηκε. Ἡ πληγή εἶχε κλείσει.
Δημιουργήθηκε καινούριο δέρμα. Αὐτό τό εἶδαν
καί οἱ ὑποτακτικοί του μοναχοί πού ζοῦν ἀκόμη
καί σήμερα.

Νά λοιπόν ἕνας δεύτερος λόγος πού ἐπιτρέπει
ὁ Θεός νά πονᾶμε: Γιά νά δοξασθεῖ τό ἅγιο
ὄνομά του. Καί κατέληξε ὁ π. Νίκων: Γίνονται
τέτοια θαύματα ἀπό τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας
μας. Αὐτή εἶναι ἡ πίστη μας.

Ὁ τρίτος λόγος γιά τόν ὁποῖο πονᾶμε καί
ὑποφέρουμε εἶναι γιά νά πάρουμε περισσότερα
στεφάνια ἀπό τό Θεό, γιά νά πάρουμε μεγαλύ-
τερα βραβεῖα, γιά νά μείνουμε ταπεινοί καί νά

σωθοῦμε. Στόν τρίτο λόγο ἀναφέρονται καί οἱ
περισσότεροι πατέρες καί οἱ γεροντάδες. Αὐτόν
ἀναπτύσσει κατά κύριο λόγο καί ἡ θεολογική
θεώρηση.

Ὁ μακαριστός ἁγιορείτης μοναχός Μωυσῆς
γράφει: «Ὁ ψυχικός πόνος εἶναι εὐλογημένος,
γιατί γίνεται ἐμβόλιο κατά τῆς ὑπερηφανείας,
τῆς σκληρότητας, τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπό τό
Θεό. Ὁ πόνος γεννᾶ τά δάκρυα καί ὁδηγεῖ στήν
κάθαρση. Εἶναι ὁ πόνος πού ὡριμάζει τόν ἄνθρω-
πο, τόν καλλιεργεῖ καί τόν σμιλεύει».

Ὁ Γέροντας Ἰωήλ ἔγραψε σχετικά: «Ὁ ἄνθρω-
πος μοιάζει μέ ἄμορφο μάρμαρο, τό ὁποῖο γιά
νά γίνει ἄγαλμα, ἔχει ἀνάγκη ἀπό τή σμίλη τοῦ
γλύπτη. Μέ ἄλλα λόγια, καί ὁ ἄνθρωπος ἔχει
ἀνάγκη ἀπό τή σμίλη τῶν θλίψεων. Ἡ θλίψη
εἶναι ἐκείνη, πού ταπεινώνει τόν ἄνθρωπο, τόν
ἀποσπᾶ ἀπό τά ἐγκόσμια, ἀποκαλύπτει τόν χα-
ρακτήρα του, καθαρίζει τίς ἰδέες του καί τοῦ
δίνει μεγαλεῖο, ἐφ᾿ ὅσον βέβαια τήν περνᾶ μέ
ὑπομονή».

Ὁ ἱεράρχης Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἔγραψε:
«Ὁ πόνος εἶναι γιά μένα φάρμακο σωτηρίας».

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος εἶπε σέ ἕνα λόγο του:
«Οἱ θλίψεις μᾶς φέρνουν πιό κοντά στό Θεό.
Ὅποιος ἀντιμετωπίζει τόν πόνο μέ τό πρίσμα
τῆς αἰωνιότητας, εἶναι ἤδη ἀπό τώρα νικητής….
Αὐτός γεύεται τή χρηστότητα τοῦ Κυρίου καί
εἶναι ὑποψήφιος γιά τό στεφάνι. Μπορεῖ νά ἐπα-
ναλάβει τό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Τόν ἀγῶνα
τόν καλόν ἠγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν
πίστιν τετήρηκα. Λοιπόν, ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς
δικαιοσύνης στέφανος».

Ἡ νίκη ὅμως ἔρχεται, ὅπως ἤδη εἰπώθηκε,
μέ τήν προϋπόθεση ὅτι δέχεται κανείς τίς δοκι-
μασίες καί τίς θλίψεις μέ ὑπομονή καί ἐγκαρτέ-
ρηση, χωρίς γογγυσμούς. Τό «ἐν παντί εὐχαρι-
στεῖτε», τοῦ Ἀπ. Παύλου, ἔχει τήν ἑρμηνεία ὅτι
ὀφείλουμε νά εὐχαριστοῦμε τό Θεό ὄχι μόνο
γιά τά ἄπειρα ἀγαθά πού μᾶς δίνει ἀλλά καί
γιά τίς θλίψεις πού μᾶς στέλνει. Στήν ἀρχή τῆς
ἐπιστολῆς του ὁ ἀδελφ. Ἰάκωβος γράφει· «Πᾶσαν
χαράν ἡγήσασθε ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς
περιπέσητε ποικίλοις».

Μήπως ὅμως, λένε μερικοί ἀδελφοί, ὁ σταυρός
τῶν δοκιμασιῶν πού καλούμεθα νά σηκώσουμε
εἶναι βαρύτερος ἀπό τό φορτίο πού μποροῦμε
νά σηκώσουμε; Ἡ ἀπάντηση βέβαια εἶναι ἀρνη-
τική. Ὄχι. Ὁ σταυρός εἶναι στά μέτρα μας καί
ἀνάλογος μέ τίς δυνάμεις μας. Λέγεται ὅτι
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κάποτε πῆγε κάποιος νά παραπονεθεῖ σέ ἕναν
ἀδελφό γιά τό βάρος τοῦ σταυροῦ πού κουβα-
λοῦσε. Ὁ ἄλλος ὅμως πῆρε πρῶτος τό λόγο καί
ἀναφέρθηκε στόν δικό του σταυρό, πού, ἄν
καί ἀκόμη βαρύτερος τόν σήκωνε μέ ὑπομονή.
Τότε ὁ πρῶτος ἀδελφός ντράπηκε γιά τήν μι-
κροψυχία του καί σιώπησε.

Ὅμως ὅσο βαρύτερος ἤ ἐλαφρύτερος εἶναι
ὁ σταυρός τῶν δοκιμασιῶν, δέν ἦταν δυνατόν
νά τόν ὑπομείνουμε χωρίς σταθερή πίστη στό
Θεό, χωρίς τήν ἀδειάλειπτη προσευχή, χωρίς
τή χάρη τοῦ Θεοῦ πού ἀναπληρώνει τά ἐλλεί-
ποντα. Χωρίς τή θεϊκή βοήθεια εἶναι σίγουρο
ὅτι θά λυγίσουμε.

Τόν ἄπιστο ὁ πόνος καί οἱ μεγάλες θλίψεις
συνήθως τόν ὁδηγοῦν στή δυστυχία, στήν ἀπό-
γνωση, στήν τρέλα, ἀκόμη καί στήν αὐτοκτονία.
Οἱ ἄνθρωποι χωρίς Θεό στίς περιπτώσεις αὐτές
γίνονται ἀξιολύπητοι. Μακάρι νά μποροῦσαν
νά πιστέψουν γιά λίγο καί νά ζητήσουν τή συν-
δρομή τῆς Ἐκκλησίας καί πιό συγκεκριμένα
τοῦ πνευματικοῦ ἱερέως. Ὁ ψυχίατρος καί με-
γάλος ψυχολόγος τοῦ βάθους Κάρλ Γιούνκ
ἐκτιμώντας τή δύναμη τοῦ ἱερέως πνευματικοῦ
εἶπε ὅτι τίς δυσκολοθεράπευτες ψυχοσωματικές
ἀρρώστιες μπορεῖ νά θεραπεύσει ἀποτελεσμα-
τικότερα ἕνας ἱερέας πνευματικός παρά ἕνας
γιατρός. Ὁ ἴδιος ὁ Γιούνκ ἔγραψε ἄλλοτε ὅτι
στήν ψυχιατρική κλινική του ὁδηγοῦνταν ὡς
ἐπί τό πλεῖστον ἄνθρωποι, πού δέν εἶχαν ἕναν
ὑγιή θρησκευτικό προσανατολισμό, ἄνθρωποι
πού δέν εἶχαν πίστη στό Θεό.

Ὁ πιστός χριστιανός πού ξέρει νά προσεύχεται
καί νά ἐπικοινωνεῖ μέ τό Θεό δέ θά τρελαθεῖ
οὔτε θά ὁδηγηθεῖ στήν ἀπόγνωση. Προστρέχει
στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί ἰδιαίτερα στό
ἐξομολογητήριο πού συχνά γίνεται θεραπευτήριο.
Ἔχει ὑπόψη του τό τοῦ Κυρίου: «χωρίς ἐμοῦ
οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» καί τό τοῦ Ἀπ. Παύ-
λου: «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με
Χριστῷ».

Θά ἤθελα νά κλείσω τήν εἰσήγηση αὐτή το-
νίζοντας συμπερασματικά ὅτι ὁ πόνος καί οἱ
θλίψεις μᾶς στέλνουν ἕνα μήνυμα. Ὀφείλουμε
νά ἐντείνουμε τήν πνευματική μας ὅραση καί
τήν πνευματική μας ἀκοή, γιά νά μπορέσουμε
νά ἀντιληφθοῦμε καί ἀποκρυπτογραφήσουμε
τό μήνυμα αὐτό σωστά. Πρός τόν σκοπό αὐτόν
ἄς ἐπικαλεσθοῦμε καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.
Τόν πιστό χριστιανό θά τόν βοηθήσει ἀκόμη τό

νά φέρνει συχνά στό νοῦ του τή φράση τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου: «Οὐκ ἔχομεν ὧδε μένουσαν
πόλιν, ἀλλά τήν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν». Συ-
νεπῶς χρειάζεται νά καθαριστοῦμε ἐσωτερικά,
νά ταπεινωθοῦμε μέσω τῶν δοκιμασιῶν, τῶν
πόνων καί τῶν θλίψεων καί νά νιώσουμε τελικά
τή χαρά πού δημιουργεῖ ἡ ἐλπίδα γιά τή σωτηρία
τῆς ψυχῆς μας.

Ὅλα αὐτά δέ σημαίνουν βέβαια, ὅπως διευ-
κρινίζει καί ὁ λόγιος ἁγιορείτης μακαριστός
Μωυσῆς, ὅτι θά ἐπιζητοῦμε κατά τρόπο νοσηρό
τόν πόνο οὔτε ὅτι θά μένουμε μοιρολατρικά
στήν ἀσθένειά μας χωρίς νά προστρέξουμε στίς
δυνατότητες τῆς ἐπιστήμης καί ἰδιαίτερα τῆς
ἰατρικῆς. Ὁ γιατρός καί τό φάρμακο εἶναι εὐλο-
γημένα ἀπό τό Θεό, λέγει καί ὁ π. Νίκων.

Ποιά θά πρέπει νά εἶναι λοιπόν ἡ στάση καί
ἡ συμπεριφορά τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν ἀργά ἤ
γρήγορα τόν ἐπισκεφθεῖ μιά βαριά ἤ ἀνίατη
ἀρρώστια; Εἶναι καλό νά ἔχει ὑπόψη, ἐκτός
τῶν ἄλλων, καί τά ἑξῆς τρία βασικά:

Πρῶτον: Νά μή τρομάξει καί πανικοβληθεῖ.

Δεύτερον: Νά μή θεωρήσει τό Θεό ὡς ἐκδι-
κητή καί τιμωρό καί ἀρχίσει νά γογγύζει. Ἄς
λάβει ὑπόψη του ὅτι αὐτός, πού βλαστημᾶ στόν
πόνο ἤ στήν ἀσθένεια, καί τόν πόνο ὑφίσταται
καί τό πνευματικό κέρδος χάνει.

Τρίτον: Νά προσευχηθεῖ μέ πίστη, δείχνοντας
ὑπομονή καί ταπείνωση, ζητώντας τή βοήθεια,
τό ἔλεος καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἀγαπητοί μου φίλοι, ἡ θλίψη μπορεῖ νά θεω-
ρηθεῖ ὡς μιά μυστική γέφυρα πού μᾶς περνᾶ
στήν ἀντίπερα  ὄχθη, ὅπου ὑπάρχει ἡ εὐλογία
τοῦ Θεοῦ, ὁ πόνος γίνεται εὐκαιρία ἀναθεώρησης
τῆς ζωῆς καί οἱ δοκιμασίες γενικά προσφέρουν
τή δυνατότητα πνευματικῆς ὡρίμανσής μας.
Τελικά ὀφείλουμε νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στό
σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας. Τοῦ Θεοῦ
πού πράγματι μᾶς ἀγαπᾶ. Γιατί; Διότι εἴμαστε
παιδιά Του. Μᾶς ἐπισκέπτεται καί ἐνδιαφέρεται
γιά μᾶς. Γιατί; Διότι εἴμαστε δημιουργήματά
Του. Προνοεῖ, φροντίζει καί σχεδιάζει γιά μᾶς.
Γιατί; Διότι ὁ Θεός «πάντας ἀνθρώπους θέλει
σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν».



ΣΚΟΤΩΣΕ ΣΑΡΑΝΤΑΧΡΟΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ
ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

Σέ προηγούμενο σχόλιό μας ἀναφέραμε ὅτι οἱ σέκτες ἀποτελοῦν κίνδυνο γιά τά ἄτομα
καί τήν Κοινωνία μας.

Πρόσφατο δημοσίευμα στόν ἡμερήσιο τύπο ἦρθε νά ἐπιβεβαιώσει τοῦ λόγου τό ἀλη-
θές.

Ἀπό τά δεκαπέντε του χρόνια ὁ νεαρός Α.Π. προσπάθησε νά μυηθεῖ στόν σατανισμό.
Προμηθεύθηκε σχετικά βιβλία κι ἔψαχνε στό διαδίκτυο γιά μεγαλύτερη πληροφόρηση.
«Θέλω νά γίνω σατανιστής. Ὅποιος μπορεῖ νά μέ βοηθήσει ἄς ἐπικοινωνήσει μαζί μου (…).
Ἤμουν ἀποφασισμένος νά γίνω ἐκλεκτός τοῦ σατανᾶ κι ἄς ἔπρεπε νά σκοτώσω μιά καί
δυό φορές»1.

Ὅταν ἔγινε 22 ἐτῶν διάλεξε τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα γιά νά πραγματοποιήσει τήν ἀπό-
φασή του. «Διάλεξα τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα, ἐπειδή ἤμουν λυπημένος πού ἀναστήθηκε ὁ
Χριστός. Ἔκανα προσευχή στόν σατανᾶ. Ἀμέσως μετά ἔκοψα τά χέρια μου μέ ἕνα κομμάτι
γυαλί καί μέ τό αἷμα μου ἔγραψα σέ ἕνα παγκάκι τό 666 καί σχημάτισα ἕνα ἀνάποδο σταυρό
ἀκριβῶς δίπλα»2.

Κατευθύνθηκε στήν πλατεία Βάσως Κατράκη, σ’ ἕνα παγκάκι κοιμόταν μιά ἄστεγη
40χρονη. Δέ δίστασε νά πολτοποιήσει τό κεφάλι της μέ μιά πέτρα.

Ἤρεμος καί ἀμετανόητος ὁμολόγησε τά πάντα στούς ἀστυνομικούς πού τόν συνέλα-
βαν. Φάνηκε μάλιστα λυπημένος, γιατί δέν πρόλαβε νά πραγματοποιήσει τή δεύτερη
θυσία στόν σατανᾶ ὅπως εἶχε σχεδιάσει γιά τήν 21η Ἰουνίου, ἡμέρα τοῦ θερινοῦ ἡλιοστα-
σίου, πού γιορτάζεται ἀπό τούς σατανιστές.

Εἶναι γιά λύπηση ὁ νεαρός Α.Π. πού θά μποροῦσε νά συνδεθεῖ ἀπό παιδί μέ τήν Ἐκκλη-
σία, νά εἶχε γιά πρότυπο στή ζωή του τό Χριστό καί τούς ἁγίους, χαρούμενος αὐτός νά
ἔκανε εὐτυχεῖς τούς γονεῖς του. Διάλεξε λάθος δρόμο, ἔγινε ὄργανο τοῦ σατανᾶ, ἔβαψε
στό αἷμα τά χέρια του, βύθισε στό πένθος ἐκτός ἀπό τήν πατρική του οἰκογένεια καί τήν
οἰκογένεια τῆς 40χρονης.

Θλιβόμαστε γιά τό τραγικό γεγονός καί ἐπαναλαμβάνουμε τό τοῦ ἀπ. Παύλου: «Τά
γάρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τό δέ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωή αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
τῷ Κυρίῳ ἡμῶν»3.

1, 2. «Διάλογος» Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2014, σ. 26.
3.  Ἀπ. Παῦλος «Πρός Ρωμαίους» σ. 23.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ

Στήν ἀρχή κάθε χρόνου δίνουμε καί δεχόμαστε εὐχές γιά μακροημέρευση, εὐτυχία,
εἰρήνη, ὑγεία καί πολλά ἄλλα. Οἱ εὐχές αὐτές ἔχουν σχέση μέ τά ὄνειρα καί τίς ἐπιδιώξεις
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μας γιά τόν παρόντα κόσμο καί τήν παροῦσα ζωή.
Βέβαια δέν εἶναι κακό οὔτε κατακριτέο νά ζητᾶς εὐτυχία, χαρά καί προ-

κοπή γιά σένα καί τούς δικούς σου, ὅπως καί νά εὔχεσαι τό ἴδιο γιά τούς
γνωστούς καί φίλους σου.

Γεννιέται ὅμως τό ἐρώτημα, ἄν τήν ὥρα πού ἐπιδιώκεις καί ἀγωνίζεσαι
γιά τά πεπερασμένα καί τά παροδικά, δείχνεις ἀνάλογο ἐνδιαφέρον καί γιά
τά ἄφθαρτα καί τά αἰώνια, γιά νά ἐξασφαλίσεις κάποια θέση στή βασιλεία
τῶν οὐρανῶν, κοντά στόν δωρεοδότη καί ἅγιο Θεό. Φοβοῦμαι μήπως καί
μεῖς πού λέμε ὅτι εἴμαστε συνειδητοί Χριστιανοί δέν ἔχουμε συνειδητοποι-
ήσει ὅτι ὁ ἑκάστοτε νέος χρόνος εἶναι πίστωση χρόνου πού μᾶς δίνεται γιά
νά ἐργαστοῦμε ἐπάνω στόν ἑαυτό μας γιά νά τόν καταστήσουμε οὐρανο-
πολίτην, ἕτοιμο γιά νά μᾶς παραλάβει ὁ φύλακας ἄγγελός μας «ἐν μετανοίᾳ
καί ἐξομολογήσει», ὅταν μᾶς καλέσει ὁ Θεός κοντά του.

Ἡ πίστωση χρόνου δέ γνωρίζουμε γιά πόσο καιρό δίνεται. Γι’ αὐτό ὁ ἀπ.
Παῦλος δίνει τό σύνθημα τῆς ἐγρήγορσης καί ἄμεσης ἀξιοποίησης τοῦ χρό-
νου καί τῶν εὐκαιριῶν πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός, σέ πολλά σημεῖα τῶν ἐπι-
στολῶν του. Ἄς δοῦμε κάποια ἀπό αὐτά:

α. «᾿Ιδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας». Νά λοιπόν,
τώρα εἶναι καιρός κατάλληλος, νά τώρα εἶναι ἡμέρα σωτηρίας. (Β΄ Κοριν.
6, 2).

β. «Ἄρα, οὖν ὡς καιρόν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τό ἀγαθόν πρός πάντας».
Συνεπῶς, γιά ὅσο καιρό βρισκόμαστε ἀκόμα στή ζωή αὐτή, καθώς μόνο σ’
αὐτήν ἔχουμε καιρό γιά ἀγαθοεργία, ἄς ἐργαζόμαστε τό καλό σέ ὅλους.
(Γαλάτας 6, 10).

γ. «Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μή ὡς ἄσοφοι ἀλλ᾿ ὡς σοφοί,
ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι». Προσέχετε λοιπόν
πῶς νά συμπεριφέρεστε μέ κάθε ἀκρίβεια, ὄχι σάν ἄσοφοι καί ἀσύνετοι,
ἀλλά ὡς σοφοί καί συνετοί. Νά ἀξιοποιεῖτε πνευματικά κάθε εὐκαιρία καί
νά τήν ἁρπάζετε ἀμέσως. Ἔτσι θά φαίνεται ἡ σύνεση καί ἡ σοφία σας. Δέν
πρέπει νά χάνετε καμία εὐκαιρία, διότι ἐξαιτίας τοῦ κακοῦ πού ἐπικρατεῖ,
οἱ ἡμέρες εἶναι γεμάτες σκάνδαλα καί γι’ αὐτό ἐνῶ οἱ εὐκαιρίες γιά τό καλό
εἶναι σπανιότερες, οἱ ἀφορμές γιά τό κακό εἶναι πολύ περισσότερες. Ἔτσι
ἑρμηνεύει ὁ σοφός καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας τούς στίχους 15 καί
16 τοῦ 5ου κεφαλαίου τῆς πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς.

Στίς στιγμές πού ἡ ὕπαρξή μας «συνειδητοποιεῖ τή ροϊκότητα τοῦ κόσμου,
τό τρελλό τρέξιμο τοῦ χρόνου» καλόν εἶναι νά μή διαφεύγει ἀπό τό νοῦ μας

ἡ βεβαιότητα ὅτι «ὑπάρχει, ὅσο βαθειά κι ἄν ἔχουμε πέσει, ἕνας
Πατέρας μέ πάντα ἀνοιχτές τίς ἀγκάλες του γιά νά δεχτεῖ τόν

πνευματικά ἄσωτο».
Κοντά, λοιπόν, στίς ἄλλες σκέψεις πού κάνουμε μέ τήν

ἀρχή τοῦ νέου χρόνου, ἐπιβάλλεται σοβαρά νά σκε-
φθοῦμε καί τό θέμα αὐτό, νά πάρουμε τίς ἀποφάσεις
μας καί νά προχωρήσουμε στήν ἐφαρμογή τους, ἀφοῦ
εἶναι θέμα, πού σχετίζεται μέ τήν αἰώνια εὐτυχία ἤ δυ-
στυχία μας.
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Νά δώσει ὁ Θεός σύνεση καί σοφία σ’ ὅλους μας, ὥστε νά κάνουμε σωστή χρήση
τοῦ χρόνου καί τῶν εὐκαιριῶν, πού θά μᾶς χαρίσει ἡ ἀγαθή πρόνοιά του γιά τή σω-
τηρία μας, πού περνάει μέσα ἀπό τή σχέση μας πρός τούς ἀδελφούς μας παράλληλα
μέ τόν ἀγώνα μας γιά τήν ἄσπιλη ἐσωτερική ζωή.

Γ.Στ. Μ.

ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Εἶναι γνωστό καί ἱστορικά ἀναμφισβήτητο ὅτι ἡ τώρα διαλυμένη πιά Γιουγκοσλαβία
δημιουργήθηκε ὡς ἑνιαῖος κρατικός συγκροτημένος ὀργανισμός ἀμέσως μετά τό τέλος
τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέ κορμό τήν Σερβία καί τήν Κροατία ἀποτελούμενη ἀπό
ἕνα συνονθύλευμα σλαβικῶν λαῶν ὀργανωμένων σέ ἑνιαῖο κρατικό φορέα κατά τό ὁμο-
σπονδιακό  σύστημα. Καί μέ αὐτό τό πολιτειακό σύστημα πορεύτηκε ὥς τή διάλυσή της.

Λίγο μετά τό τέλος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, τό 1946, ὁ τότε δικτάτορος ἡγέτης
τῆς Γιουγκοσλαβίας στρατάρχης Ἰωσήφ Μπρός Τίτο γιά λόγους ἐσωτερικῆς πολιτικῆς
καί γιά νά κρατήσει ἐθνοτικά ἑνωμένο τό φυλετικό μωσαϊκό, πού κατοικοῦσε σ’ αὐτή τή
χώρα, ἀνακήρυξε τήν «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» μέ πρωτεύουσα τήν πόλη τῶν Σκο-
πίων, δηλαδή ἕνα μικρό ψευδοκράτος, πού συνορεύει μέ τήν Ἑλλάδα στά νότια σύνορά
του, τό ὁποῖο σήμερα, μετά τόν διαμελισμό τῆς Γιουγκοσλαβίας, προσπαθεῖ νά ἀποκτήσει
κρατική ὑπόσταση καί ἐθνική ταυτότητα, ἐνῶ, ὅπως εἶναι γνωστό, ἕνα μεγάλο μέρος τῶν
κατοίκων του εἶναι βουλγαρικῆς καταγωγῆς, ἕνα ἄλλο ἀλβανικῆς καταγωγῆς, ὑπάρχουν
Γύφτοι, ἀκόμη καί τουρκικά ὑπολείμματα.

Καί ὁ μέν Τίτο ἐκείνη τήν ἐποχή ὡς πατριώτης ἔκαμε τό καθῆκον του ἱδρύοντας τό
ψευδοκράτος τῶν Σκοπίων, τό ὁποῖο οἱ ἐκεῖ ἰθύνοντες τώρα ὀνομάζουν «Μακεδονία»
αὐθαίρετα καί κατόπιν λεηλασίας, γιά νά καλύψουν μέ τό ὄνομα αὐτό τήν φτώχεια τῆς
φυλετικῆς τους πανσπερμίας. Καί πῶς ἀντίδρασε τό ἑλληνικό κράτος στήν αὐθαιρεσία
τοῦ Τίτο; Ὑπόδουλο στό περίφημο δόγμα τῆς «ἀψόγου στάσεως», πού τόσα κακά ἐπι-
σώρευσε στό δύστυχο ἔθνος μας, ὑπακούοντας στίς ἐντολές τῶν τότε «μεγάλων», συμ-
μάχων μας, ἄφησε τό θέμα νά «κοιμᾶται» («Μή θίγετε τά κακῶς κείμενα!»), ἀφοῦ ὁ Τίτο
ἀποτέλεσε τότε τόν μόνιμο «πονοκέφαλο» γιά τούς Σοβιετικούς Ρώσους, ἐξυπηρετώντας
ἄμεσα τόν ψυχρό πόλεμο, πού τότε εἶχε ξεσπάσει ἀνάμεσα στήν Ἀνατολή καί στή Δύση.

Τώρα ὅμως οἱ Σκοπιανοί ζητοῦν ἐπιτακτικά ἀπό τήν Ἑλλάδα νά ἀναγνωρισθεῖ τό
κρατίδιό τους ὡς «Μακεδονία», προκειμένου νά ἐνταχθοῦν στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί
στό Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, γιατί ἐπί σειράν ἐτῶν ἡ δική μας πλευρά ἀδρανοῦσε καί
ἄφησε νά χαθεῖ πολύτιμος χρόνος. Τώρα οἱ Σκοπιανοί καυχῶνται ὅτι ἔχουν ἀναγνωρι-
σθεῖ ὡς «Μακεδονία» ἀπό πολλά κράτη τοῦ Ο.Η.Ε., προβάλλουν ἀναιδέστατα τίς ἀλυ-
τρωτικές τους ἀξιώσεις ἐπί τῆς χώρας μας καί δέν φαίνονται διατεθειμένοι νά
προχωρήσουν σέ μιά συμβιβαστική δίκαιη λύση γιά τό ὄνομα.

Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι τά Σκόπια παραλογίζονται. Καιρός εἶναι νά καταλάβουν ὅτι μέ
τά ψέματα καί τήν παραχάραξη τῆς ἱστορίας δέν μποροῦν νά βροῦν οὔτε ἱστορικό πα-
ρελθόν, οὔτε, πολύ περισσότερο, μέλλον.

Χ.Ν.Χ.



Στήν Α΄ περίοδο λοιπόν ὑπάρχει ἡ
Ἀγκιστροειδής καί ἡ Νευματοειδής
σημειογραφία, οἱ ὁποῖες ἀναπτύσ-

σονται ἀντίστοιχα καί στήν Ἀνατολή καί στή
Δύση. Αὐτές χρησιμοποιοῦν σημαδόφωνα,
τά ὁποῖα ἀκόμα δέν χρησιμοποιοῦνται σέ
ὅλες τίς συλλαβές τοῦ κειμένου καί δέν
ἔχουν συγκεκριμένη διαστηματική ἀξία.
Σύμφωνα μέ τόν κώδικα τῆς Λαύρας Γ 67
στό φύλλο 159, πού εἶναι ἕνα Τριώδιο τοῦ
10ου αἰώνα, παραθέτονται τά ἑξῆς σημαδό-
φωνα καί ὀνομασίες ὁλόκληρων θέσεων:
ὀλίγον, γοργόν, ψιλόν, χαμηλόν, βαθύ, ἴσον,
σαξίματα, πάρηγον, σταυρός, ἀπόδειξις,
ὀξεῖαι, βαρεῖαι, ἀπόστροφος, ἀπόδερμα,
ἀπόθεμα, κλάσμα, ρεῦμα, πίασμα, τίναγμα,
ἀνατρίχιασμα, σείσμα, σύναγμα, οὐράνισμα,
θέμα, λεμοί, τρία, τέσσαρα, κρατήματα, ἀπ’
ἔξω ἔσω, δύο, φθοραί, ἡμίφθορα, καταβα-
τρομικόν, πελαστόν, ψηφιστόν, κόνδευμα,
χόρευμα, ράπισμα, παρακάλεσμα, παρα-
κλητική, ἠχάδιν, νανά, πέτασμα, τρομικόν,
στραγγίσματα καί γρονθίσματα.

Τή χρονική αὐτή περίοδο ὑπῆρξαν καί οἱ
ἑξῆς ὑμνογράφοι καί μελωδοί: Πανάρετος
Πατζάδας, Γεώργιος ὁ Δομέστιχος ὁ λεγό-
μενος λαοσυνάκτης, Βαρθολομαῖος ὁ μονα-
χός, Παῦλος ὁ Ἀμορίου, Νικηφόρος Ἠθικός
ὁ μοναχός, Ἰωάννης ὁ Γλυκύς, Ἰωάννης ὁ
Πλουσιαδηνός ὁ καλούμενος Κουκουμᾶς
καί πολλοί ἄλλοι.

Κλείνοντας τήν ἀναφορά στήν Α΄ περίοδο
θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ἡ ἐξέλιξη τῆς
Νευματοειδοῦς σημειογραφίας περί τά μέσα

τοῦ 12ου αἰώνα συνυπάρχει μέ τήν Μέση
Βυζαντινή Σημειογραφία. Τό τελεταῖο χει-
ρόγραφο στό ὁποῖο  χρησιμοποιήθηκε ἡ
Νευματοειδής Σημειογραφία εἶναι τό Τριώδιο
τοῦ Σινᾶ ἀρ. 754, ἐνῶ τό πρῶτο χειρόγραφο
τῆς καινούριας περιόδου, τῆς Β΄, εἶναι τό
Στιχηράριο τοῦ Σινᾶ ἀρ. 1218.

Σ’ αὐτή, λοιπόν, τή Β΄ περίοδο, ἡ ὁποία,
ὅπως εἴπαμε καί πρίν,  ὀνομάσθηκε Μέση
Πλήρης Βυζαντινή Σημειογραφία ἤ Στρογ-
γύλη Σημειογραφία, παρουσιάστηκε μία τέ-
λεια καί συστηματοποιημένη μουσική γραφή
(δηλαδή μνημονευτική σημειογραφία), ἡ
ὁποία εἶχε κύριο γνώρισμα πλέον τή σαφή
διαστηματική ἀξία τῶν σημαδοφώνων καί
τῶν διαφόρων ὑποστάσεων. Ἐπίσης σ’ αὐτή
τήν περίοδο ἐξαφανίστηκαν κάποια σημάδια
τῆς Σημειογραφίας τῆς παλιᾶς περιόδου.
Ὅλα τά σημάδια τά ἔχει ταξινομήσει στό
περίφημο «Μέγα ἴσον» ὁ Ἰωάννης Κουκου-
ζέλης ὁ ἐπονομαζόμενος καί Μαΐστωρ. Σ’
αὐτό τό χειρόγραφό του διασώζονται οἱ
ὀνομασίες τῶν μεγάλων ὑποστάσεων χειρο-
νομίας καί τά μελωδικά σχήματα τῶν θέσεων.
Ἐπίσης κατά τήν περίοδο αὐτή παγιώνεται
ἡ συνήθεια μεταγραφῆς μελῶν ἀπό τήν προ-
ηγούμενη περίοδο. Αὐτή ἡ συνήθεια γίνεται
πράξη συστηματική καί ἀκολουθεῖται καί
στά ὑπόλοιπα ἐξελικτικά στάδια τῆς Βυζαν-
τινῆς μουσικῆς.

Κατά τήν περίοδο ἐπίσης αὐτή ἤκμασαν
καί οἱ ἑξῆς ὑμνογράφοι καί μελωδοί: Ἰωάννης
ὁ Μαΐστωρ ὁ Κουκουζέλης, Γρηγόριος ὁ
Κουκουζέλης, μαθητής τοῦ Ἰωάννου, Γεώρ-

τοῦ Χρήστου Καραμάνη,
Καθηγητῆ Μουσικῆς

B΄

* Ὁμιλία, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στόν «ΟΡΦΕΑ» Σερρῶν τήν 1η Δεκεμβρίου 2014.
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γιος Κοντοπετρής, Ξένος ὁ Κορώνης, Θεό-
δωρος Λάσκαρις, Γιωβάσκος ὁ Βλάχος, Νι-
κηφόρος Καβάσιλας, Ἰωάννης Κλαδᾶς,
Μᾶρκος Εὐγενικός καί πάρα πολλοί ἄλλοι.

Ἡ Γ΄ περίοδος, ἡ λεγόμενη Μεταβατική ἤ
Ἐξηγητική Σημειογραφία, εἶναι τό ἑπόμενο
στάδιο αὐτῆς τῆς ἐξελίξεως. Στήν περίοδο
αὐτή, ἡ ὁποία ξεκινᾶ ἀπό τό 1670 καί φτάνει
ὥς τό 1814, ἁπλοποιεῖται σταδιακά ἡ Σημει-

ογραφία καί ἔτσι δημιουργεῖται τό ὑπόβαθρο
τῆς ἐμφάνισης τῆς καινούριας Σημειογραφίας
τῶν Τριῶν Διδασκάλων. Κατά τά ἔτη αὐτά
ἐπέρχεται ὁ «Καινός καλλωπισμός» (δηλαδή
ὁ νέος - ὁ καινούργιος) ἀπό πλευρᾶς μελο-
ποιίας  τοῦ Στιχηραρίου καί τοῦ Εἱρμολογίου
καί φυσικά καί τοῦ Παπαδικοῦ μέλους. Πα-
ράλληλα γίνεται καταγραφή τῆς μελωδίας
τῶν θέσεων, πού χρησιμοποιοῦνταν ὥς τότε,
καί τῶν ὑποστάσεων πού ὑπῆρχαν. Τό φαι-
νόμενο αὐτό ὀνομάσθηκε Ἐξήγηση. Κατά τίς
διάφορες ἐξηγήσεις ἀναλύονται καί ἐξηγοῦνται
μεγάλες ὑποστάσεις χειρονομίας. Ἀπό τά μέσα
τοῦ 18ου αἰώνα ὑπάρχει καί ἡ οὐσιαστική
διαφοροποίηση στή μουσική. Δηλαδή ἔχουμε
τή γένεση τοῦ νέου στιχηραρικοῦ μέλους τοῦ
Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου καί τή σύντμηση
τοῦ παλαιοῦ στιχηραρικοῦ μέλους ἀπό τόν
Ἰάκωβο Πρωτοψάλτη. Ἐπικρατοῦν δέ καί τά

συντομότερα μέλη καί σιγά-σιγά ἀρχίζει ἡ
ἀποφυγή τῶν συνθέσεων τῶν παλαιῶν Διδα-
σκάλων. Οὐσιαστικά, λοιπόν, ἡ ψαλλόμενη
Βυζαντινή μουσική εἶναι αὐτή, πού ἐπικρατεῖ
μέχρι καί σήμερα. 

Προκύπτει σιγά-σιγά ἡ ἀνάγκη ἀναλύσεως
τῆς σημειογραφίας μέ σκοπό νά σωθεῖ καί νά
διασωθεῖ μέ ἀσφάλεια ἡ ψαλτική τέχνη. Ὁ
Ἰωάννης Τραπεζούντιος προέτρεπε τούς σύγ-

χρονούς του μουσικούς ὥστε
νά βροῦν ἕνα νέο, πιό ἁπλό,
σύστημα γραφῆς, μεθοδικότερο
καί στοιχειοδέστερο. Σέ αὐτή
τήν προσπάθεια συνεπικουροῦν
καί ὁ Μπαλάσιος ἱερεύς τόν 17ο
αἰώνα, ὁ Πέτρος ὁ Πελοποννή-
σιος καί ὁ Πέτρος ὁ Βυζάντιος.
Βέβαια, ὁ συνδετικός κρίκος με-
ταξύ τῆς ἀρχαίας στενογραφίας
καί τῆς νέας γραφῆς ὑπῆρξε ὁ
ἴδιος ὁ Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος
καί τό ἀναλυτικό σύστημά του.
Αὐτός προχώρησε σέ μιά πλα-
τύτερη καί συστηματικότερη
ἀνάλυση τῶν ἀρχαίων μελῶν,
χρησιμοποιώντας περισσότερους
φωνητικούς χαρακτῆρες μέ τούς
ὁποίους ἑρμήνευσε ὁλόκληρες

μελωδίες. Ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.
Ἐκκλησίας Γεώργιος Βιολάκης ἐξυμνεῖ τήν
γραφή τοῦ Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου ὡς
θησαυρό ἀνεκτίμητο, τόν δέ δημιουργό της
προτρέπει ὅλους νά τόν εὐγνωμονοῦν.

Στόν Πέτρο ὀφείλουμε τή μεταγραφή
πολλῶν περίφημων μαθημάτων τῶν μεγαλυ-
τέρων ἀρχαίων μελοποιῶν, ὅπως: τό «Μέγα
ἴσον» τοῦ Μαΐστορος Ἰωάννη Κουκουζέλη,
τά ἀργά Κεκραγάρια τοῦ Ἰωάννη τοῦ Δαμα-
σκηνοῦ, τά Ἕνδεκα Ἐωθινά τοῦ Ἰωάννη τοῦ
Γλυκέως κ.ἄ.

Ἀργότερα ὁ Πέτρος ὁ Βυζάντιος, ὁ Ἰωάννης
ὁ Τραπεζούντιος καί ὁ Γεώργιος ὁ Κρής, ἀνα-
δείχθηκαν μοχλοί τῆς πρώτης στενογραφίας,
μέ τόν τελευταῖο νά εἶναι ὁ συνδετικός κρίκος
τῆς παλαιᾶς γραφῆς μέ τή νέα λόγῳ τῆς δικῆς
του γραφῆς καί ἐξηγήσεως.
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Ἔτσι, λοιπόν, ὁ συνδυασμός τῆς μεθόδου
τοῦ Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου μέ τήν ἀρχαία
γραφή ἀπό τούς τρεῖς Διδασκάλους Χρύσανθο,
Γρηγόριο καί Χουρμούζιο ἐπέφερε τή Νέα
Μέθοδο βυζαντινῆς σημειογραφίας τήν ὁποία
χρησιμοποιοῦμε τά τελευταῖα 200 χρόνια. Γιά
τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἐπιβολῆς μιᾶς νέας με-
θόδου, πιό ἁπλῆς, ὥστε νά μαθαίνουν τήν
ψαλτική τέχνη πιό γρήγορα, γράφει ὁ Πρω-
τοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ. Ἐκκλησίας Γεώργιος
Βιολάκης: «Τοῦ χρόνου ὅμως προϊόντος, ἡ
σπάνις τῶν προσερχομένων πρός ἐκμάθησιν
τῆς μουσικῆς ἕνεκα τῆς δυσκολίας τῆς γραφῆς
καί τοῦ μακροῦ τῆς διδασκαλίας χρόνου, πρό-
σθες δέ καί τῆς δαπάνης, ἐπέφερον καί τήν ἐν
τοῖς ἐσχάτοις χρόνοις ἔλλειψιν μεγάλων Διδα-
σκάλων, τόν ὁποῖον ἐνέβαλεν εἰς μέριμναν
τήν τε ἐκκλησίαν καί τό ἔθνος περί τοῦ τί τό
πρακτέον…».

Ἔρχονται λοιπόν οἱ τρεῖς Διδάσκαλοι καί
παρουσιάζουν μιά Νέα Μέθοδο, ἡ ὁποία ἀνα-
καινίζει τό γραφικό καί θεωρητικό σύστημα
καί κωδικοποιεῖ τίς πρακτικές καί θεωρητικές
ἀρχές τῆς λειτουργικῆς μουσικῆς. Εὐτυχῶς
αὐτή ἡ προσπάθεια γίνεται 7 χρόνια πρίν
ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Ἦταν πολύ
σημαντικό πού ἔγινε πρίν ἀπό τήν Ἐπανά-
σταση καί πού ἔγινε ἀποδεκτή ἀμέσως αὐτή
ἡ προσπάθεια, γιατί, ἄν ἀργήσει νά γίνει ἔστω
ἕνα ἀπό τά δύο, εἴτε ἡ προσπάθεια, εἴτε ἡ
ἀναγνώρισή της, ἡ ὅλη ὑπόθεση θά εἶχε εἰσέλ-
θει στό ζῆλο καί τήν ἀγωνία τοῦ ἐπαναστατι-
κοῦ ἀγώνα μέ ἄγνωστες τίς ἐξελίξεις αὐτῆς
τῆς προσπάθειας. Θά εἴχαμε ἐμεῖς τή Νέα
Μέθοδο; Ἄγνωστο‼!

Θεωροῦμε ἀναγκαῖο σέ αὐτό τό σημεῖο νά
ἀναφερθοῦμε μέ λίγα λόγια στόν καθένα ἀπό
τούς τρεῖς Διδασκάλους τῆς Νέας Ἀναλυτικῆς
Βυζαντινῆς Σημειογραφίας καί νά σᾶς τούς
γνωρίσουμε.

Ὁ Χρύσανθος Καράμαλλης, Μητροπολίτης
Προύσσης, ὁ ἐκ Μαδύτου, ἦταν μαθητής τοῦ
Πρωτοψάλτου Πέτρου τοῦ Βυζαντίου, ἄριστος
μουσικός καί δεινός ἐκτελεστής τοῦ φλάουτου
καί τοῦ ἀραβοπερσικοῦ νέϋ. Πρίν δημιουργήσει
μέ τούς ἄλλους δύο τή Νέα Μέθοδο, ἐπισκέ-
φθηκε βιβλιοθῆκες καί μελέτησε θεωρητικά

συγγράμματα παλαιῶν διδασκάλων καί πλη-
θώρα χειρογράφων. Βέβαια, ὅπως εἶναι γνωστό
ἀνά τούς αἰῶνες, καθετί τό καινούργιο πολε-
μιέται καί ἀμφισβητεῖται. Ὁ Χρύσανθος κα-
τηγορήθηκε στό Πατριαρχεῖο καί δυστυχῶς
ἐξορίσθηκε στήν πατρίδα του τή Μάδυτο
ὅπου, ἐκεῖ πλέον, δίδασκε τούς φιλόμουσους,
πού ἦταν τυχεροί, διότι μάθαιναν τήν ἱερά
τέχνη μέσα σέ δέκα μῆνες. Ἡ ἀποκατάσταση
τοῦ ὀνόματός του ἔγινε ἀπό ἕνα τυχαῖο γεγο-
νός. Λέγεται ὅτι ὁ τότε Μητροπολίτης Ἡρα-
κλείας Μελέτιος ἄκουσε κατά τύχη τούς ἐργά-
τες πού ἐργάζονταν στήν οἰκοδομή τοῦ σπιτιοῦ
του νά ψάλουν. Τούς ρώτησε ἀπό ποῦ ἦταν
καί ποιός ἦταν ὁ δάσκαλός τους καί ἀφοῦ
αὐτοί τοῦ εἶπαν πώς ἦταν ὁ Χρύσανθος, τότε
κατάλαβε τήν ἀδικία πού ἔγινε εἰς βάρος του
καί, ὡς Συνοδικός πού ἦταν ὁ ἴδιος, φρόντισε
νά γίνει ἡ ἀποκατάσταση τοῦ ὀνόματός του.
Ὁ Χρύσανθος ἀνακλήθηκε στήν Κωνσταντι-
νούπολη καί διορίσθηκε στήν Γ΄ Πατριαρχική
Μουσική Σχολή μέ σκοπό νά διδάξει τό Νέο
Ἀναλυτικό Σύστημα. Ὁ Χρύσανθος πέρα τῶν
ἐξηγητικῶν του μεταγραφῶν ἀπό τήν παλαιά
στή νέα παρασημαντική γραφή ἔγραψε καί
δύο χειρόγραφα. Αὐτά εἶναι «Εἰσαγωγή εἰς
τό Θεωρητικόν καί Πρακτικόν τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Μουσικῆς συνταχθεῖσα πρός χρῆσιν
τῶν Σπουδαζόντων κατά τήν Νέαν Μέθοδον»
καί «Θεωρητικόν Μέγα τῆς Μουσικῆς». Γιά
τήν προσφορά του Ἕλληνες καί ξένοι ἐρευ-
νητές τόν χαρακτήρισαν ὥς «τόν σπουδαιότερο
τῶν Ἑλλήνων μουσικῶν θεωρητικῶν». Πέθανε
τό 1848.

Ὁ Γρηγόριος γεννήθηκε στήν Κωνσταντι-
νούπολη. Τά πρῶτα γράμματα καί τή Μουσική
τά ἔμαθε στήν Ἀρμένικη Ἐκκλησία καί ἔπειτα
στό Σιναϊτικό Μετόχι στήν περιοχή τοῦ Βα-
λατᾶ. Εἶχε δασκάλους τόν Ἰάκωβο πρωτο-
ψάλτη, τόν Πέτρο Βυζάντιο καί τόν Γεώργιο
τόν Κρήτα. Τό ἔργο του εἶναι μεγάλο σέ
ἔκταση καί σπουδαιότατο. Μετέφερε ἀπό τήν
παλαιά στή Νέα Μέθοδο σχεδόν ὅλα τά ἔργα
τοῦ Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου καί τοῦ Πέ-
τρου τοῦ Μπερεκέτη, τήν Παπαδική τοῦ Πέ-
τρου τοῦ Βυζαντίου, τό Στιχηράριο τοῦ Ἰακώ-
βου τοῦ Πρωτοψάλτου, τά Στιχηράρια τοῦ
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Σωφρονίου, Πατριάρχου Ἱεροσο-
λύμων, τοῦ Γερμανοῦ Νέου Πατρῶν
κ.ἄ. Καί ὁ ἴδιος ὅμως δέν ὑστέρησε
σέ μελοποίηση νέων ἀσμάτων. Ἐμέ-
λισε Χερουβικά, Κοινωνικά Κυ-
ριακῶν καί ἐνιαυτοῦ, Πολυελέους,
Δοξολογίες, καί Κρατήματα. Ἐξέ-
χουσα θέση στό μελισματικό του
ἔργο ἐπέχει τό ἀργό Στιχηράριο
καί ἡ Παπαδική του. Ἦταν ἐξίσου
ἄριστος ἑρμηνευτής τῆς ψαλτικῆς
τέχνης καί τῆς θεωρίας. Ἄν καί πέ-
θανε σέ ἡλικία 45 χρόνων πρόλαβε
νά διατελέσει Πρωτοψάλτης τῆς
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
Τό ἔργο του ἀγοράσθηκε ἀπό τόν
Πατριάρχη Ἱεροσολύμων καί το-
ποθετήθηκε στή Βιβλιοθήκη τοῦ
Μετοχίου τοῦ Παναγίου Τάφου
στήν Κωνσταντινούπολη.

Ὁ Χουρμούζιος Γεωργίου ἤ Για-
μαλῆς ὁ Χαρτοφύλακας γεννήθηκε
στήν Χάλκη τῆς Προποντίδος καί
μαθήτευσε καί αὐτός κοντά στόν
Ἰάκωβο τόν Πρωτοψάλτη καί τόν
Γεώργιο τόν Κρῆτα. Τό μεταφρα-
στικό του ἔργο εἶναι τεράστιο. Ἑρμή-
νευσε ἔργα ἀπό τόν Ἰωάννη τόν
Δαμασκηνό μέχρι τόν Μανουήλ τόν
Πρωτοψάλτη. Παπαδική, σύντομο
καί ἀργό Στιχηράριο, Εἱρμολόγιο,
Κρατηματάριο, Οἰκηματάριο, Μα-
θηματάριο κ.ἄ. Καί αὐτά τά βιβλία
τά ἀγόρασε τό 1838 ὁ Πατριάρχης
Ἱεροσολύμων Ἀθανάσιος  καί τά
τοποθέτησε στή βιβλιοθήκη τοῦ
Μετοχίου τοῦ Παναγίου Τάφου. Τά
γνωστά διαχρονικά γεγονότα μέ
τούς Τούρκους ἔγιναν ἀφορμή νά
μεταφερθοῦν, διά τῆς διπλωματικῆς
ὁδοῦ, ἄλλα στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη
τῆς Ἑλλάδας καί ἄλλα στή Βιβλιο-
θήκη τοῦ Πατριαρχείου στά Ἱερο-
σόλυμα. Στό ἔργο αὐτό καθοριστική
ἦταν ἡ συμβολή τοῦ μακαριστοῦ
Σίμωνος Καρᾶ, ὁ ὁποῖος πρωτο-
στάτησε γιά τήν ἀσφαλή μεταφορά

τους. ῎Εγραψε ἐπίσης ὁ Χουρμούζιος Θεωρητικό καί
ἕνα «Ἐγχειρίδιο εἰσαγωγῆς εἰς τό πρακτικόν μέρος τῆς
μουσικῆς». Ἀπό τά ἔργα του ξεχωρίζουν τά «Κύριε ἡ ἐν
πολλαῖς ἁμαρτίαις», «Ρόδον τό ἀμάραντον» ὀκτάηχο,
Κρατήματα, Πολυέλεοι, Ἀνοιξαντάρια, Χερουβικά, Κοι-
νωνικά Κυριακῶν καί ἐνιαυτοῦ, Τυπικά, Στιχολογίες
Ἑσπερίων, Ἀντίφωνα ἀργά καί πολλά ἄλλα. Γιά πολλά
χρόνια ὑπῆρξε πρωτοψάλτης καί ἐπί ἕξι χρόνια διδά-
σκαλος μουσικῆς στήν Πατριαρχική Σχολή. Ὅλα αὐτά
τά ἐποίησε μετά θαυμασίας ὑπομονῆς ὁ Χουρμούζιος,
ἄν καί ἦταν πολύ φτωχός. «Σχεδόν ὅλοι ὅσοι μοχθοῦν
γιά τό «κοινόν ὄφελος καί ἴδιον αὐτῶν μνημόσυνον μέ
τήν πένα, πεθαίνουν πενέστατοι, καί μάλιστα ἐκεῖνοι,
πού ἀπό γεννησιμιοῦ τους θέλουν νά σώσουν μιά τέχνη
ἤ μιά παράδοση» γράφει ὁ ὁμότιμος καθηγητής Μουσι-
κολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Γρηγόριος Στάθης.
Ὁ Χουρμούζιος πέθανε στή Χάλκη τό 1840.
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Ἡ λαϊκή λατρευτική τιμή τοῦ ἁγίου Νικο-
λάου, ἑνός ἀπό τούς δημοφιλέστερους ἁγίους
τοῦ ὀρθοδόξου ἑορτολογίου μας, ἐντάσσεται
στό πλαίσιο τριῶν ἑορτῶν, τίς ὁποῖες ὁ λαός
μας ὀνομάζει «Νικολοβάρβαρα». Στήν ἑλλη-
νική θρησκευτική λαογραφία ὀνομάζεται
ἔτσι ἡ περίοδος ἀπό 4 ἕως 6 Δεκεμβρίου,
ὁπότε καί οἱ ἑορτές τῆς ἁγίας Βαρβάρας (4
Δεκεμβρίου), τοῦ ἁγίου Σάββα (5 Δεκεμβρίου)
καί τοῦ ἁγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου). Συ-
χνές στό λαό εἶναι οἱ ἀντιλήψεις γιά δῆθεν
συγγενικές σχέσεις, πού ἕνωναν τούς ἁγίους
αὐτούς, οἱ ὁποῖες βεβαίως εἶναι ἀνυπόστατες
ἀπό ἁγιολογική ἄποψη καί ἔχουν μᾶλλον
αἰτιολογικό χαρακτῆρα, καθώς μέσα ἀπό
αὐτές ὁ λαός προσπαθεῖ νά ἐξηγήσει τή χρο-
νική ἐγγύτητα τῶν ἑορτῶν τους. Ὑπάρχουν
ἐπίσης σχετικά λαϊκά ἄσματα καί παροιμίες,
πού ἀναφέρονται στή φονική σφοδρότητα
τοῦ ψύχους αὐτῶν τῶν ἡμερῶν, ἐνῶ συνήθεις
εἶναι οἱ μετεωρολογικές προγνώσεις ἀπό τίς
τρεῖς ὁριακές αὐτές μέρες τοῦ Δεκεμβρίου,

λίγο πρίν τήν ἔναρξη τῆς ἑορταστικῆς πε-
ριόδου τοῦ Δωδεκαημέρου.

Συχνές εἶναι οἱ μετεωρολογικές παρατη-
ρήσεις καί ἐπισημάνσεις τῶν ἡμερῶν, πολύ-
τιμες καί ἀναγκαῖες στίς παραδοσιακές ἀγρο-
τοκτηνοτροφικές κοινότητες, πού γέννησαν
καί συντήρησαν παρόμοιες ἀντιλήψεις, καί
οἱ ὁποῖες ἦταν σέ ἄμεση ἐπαφή πρός τήν
φύση. «Ἅγιος Νικόλας ἔρχεται τά χιόνια
φορτωμένος» ἔλεγε ὁ λαός μας, καθώς οἱ
ἄνθρωποι εἶχαν παρατηρήσει ὅτι ἡ ἑορτή
του συχνά ἀποτελοῦσε τήν ἀρχή μεγάλων
κακοκαιριῶν καί τρικυμιῶν. Γι’ αὐτό ἴσως
καί ὁ ἅγιος Νικόλαος γιά τό λαό μας δέν
εἶναι ὁ περιώνυμος Μητροπολίτης τῶν Μύρων
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀλλά ἕνας ἅγιος ἐξ ἐπαγ-
γέλματος ναυτικός, προστάτης τῶν θαλασ-
σινῶν μας.

Ἀρκετές εἶναι οἱ λαϊκές ἁγιογραφίες πού
τόν παριστάνουν ὡς καραβοκύρη, ἐνῶ πάμ-
πολλες εἶναι οἱ ἑλληνικές λαϊκές παραδόσεις,
στίς ὁποῖες περιγράφεται μέ τά ροῦχα βρεγ-

Μ.Γ. Βαρβούνης
Καθηγητής Λαογραφίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Τμήμα Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας
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μένα ἀπό θαλασσινό νερό, μέ τά γένια του
νά στάζουν ἁλμύρα καί ἐμπερίστατος πάντα,
στήν προσπάθειά του νά σπεύσει, γιά νά
σώσει τά καράβια, πού κινδυνεύουν, στά
πέρατα τῶν θαλασσῶν τῆς ὑφηλίου. Καί
εἶναι ἀπολύτως χαρακτηριστικό γιά τήν
λαϊκή κοσμοθεωρία καί μεταφυσική, ὅτι ὁ
λαός μας κοντά στήν ἀπαραίτητη καί ἐπιζη-
τούμενη θεία καί ὑπερφυσική βοήθεια τοῦ
ἁγίου τοποθέτησε καί τήν ἀνθρώπινη ἐνερ-
γητικότητα καί συνέργεια. Τό δηλώνει ὁλο-
κάθαρα ἡ γνωστή στό λαό παροιμιακή φράση
«Ἅγιε Νικόλα βόηθα με! – Κούνα καί σύ τό
χέρι σου», ἡ τόσο ἐπίκαιρη στούς καιρούς
μας.

Ὁ ἅγιος προστάτης τῶν θαλασσινῶν ἑορ-
τάζεται στίς 6 Δεκεμβρίου, μέ πάνδημες πα-
νηγύρεις, ἰδίως στά νησιά καί στίς παραθα-
λάσσιες πόλεις τῆς πατρίδος μας, πολλῶν
ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι πολιοῦχος (Βόλος, Πει-
ραιᾶς, Σάμος, Ἑρμούπολη Σύρου κ.λπ.).
Ὅπως καί παραπάνω ἀναφέραμε, παρά τίς
πληροφορίες τοῦ συναξαρίου του, σέ πολλά
μέρη ὁ λαός πιστεύει ὅτι ἦταν θαλασσινός ἤ
ψαρᾶς, καί ὅτι ἔχει μεγάλη δύναμη τόσο γιά
τά θαλασσινά, ὅσο καί γιά τά στεριανά τα-
ξίδια. Ὡς κύριος τῆς βροχῆς, τῶν ἀνέμων
καί τῆς τρικυμίας σώζει ἀπό ἀνάλογους κιν-
δύνους τούς ναυτικούς πού τόν ἐπικαλοῦνται,
καί οἱ ὁποῖοι ἔχουν τήν εἰκόνα του μέ ἀκοί-
μητο καντήλι μέσα στά πλοῖα τους. Σέ περι-
πτώσεις μάλιστα μεγάλης θαλασσοταραχῆς
συνήθιζαν νά χύνουν τό καντήλι πού ἔκαιγε
μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ ἁγίου στή θάλασσα,
πιστεύοντας ὅτι ἔτσι θά γαληνέψει.

Στήν Κίο φύλαγαν κομμάτι ἄρτου ἀπό
τήν ἀρτοκλασία τῆς πανήγυρης τοῦ ἁγίου
στά εἰκονίσματα καί σέ περιπτώσεις ραγδαίων
βροχῶν τό ἔριχναν στό ὕπαιθρο ἐπικαλού-
μενοι τή χάρη του, μέ τήν πίστη ὅτι ἡ καται-
γίδα θά κοπάσει. Κρατοῦσαν ἐπίσης οἱ ναυ-
τικοί μέρος τῶν πανηγυρικῶν κολλύβων τοῦ
ἁγίου καί τά ἔριχναν στή θάλασσα σέ περι-

πτώσεις τρικυμίας, γιά νά κοπάσει τό κύμα
καί νά μήν πνιγοῦν. Στή Μάδυτο μάλιστα
βύθιζαν μαζί στήν ταραγμένη θάλασσα καί
τό εἰκόνισμα τοῦ ἁγίου, πιστεύοντας ὅτι
ἔτσι θαυματουργικά θά πάψει ἡ καταιγίδα.
Στό Ναίμονα τῆς θρακικῆς Μεσημβρίας δώ-
ριζαν στόν ἑορτάζοντα ναό τοῦ ἁγίου ζῶα,
καί στό τέλος τῆς πανήγυρης ἔφιπποι γυρ-
νοῦσαν τρεῖς φορές γύρω ἀπό τό ναό του,
γιά νά ἔχουν τήν προστασία καί τή βοήθειά
του.

Στήν Κεφαλονιά ἔτρωγαν πάντοτε ψάρι
στή γιορτή του, ὄχι μέ βάση τήν κατάλυση
ἰχθύος στίς ἑορτές «μεγάλων ἁγίων», πού
ἐπιτρέπεται στή Σαρακοστή τῶν Χριστου-
γέννων, ἀλλά μέ τήν πίστη ὅτι ἔτσι τιμοῦσαν
τόν «ψαρά» ἅγιο Νικόλαο, ὅπως τόν πί-
στευαν. Σέ ἄλλες περιοχές τοῦ Ἑλληνισμοῦ
πάλι παρασκεύαζαν καί μοίραζαν στούς
προσκυνητές εἰδικό τελετουργικό φαγητό
ἀπό κοπανισμένο σιτάρι. Δημοτικότατο,
ὅπως παρατηρεῖ ὁ Γ.Α. Μέγας, εἶναι τό ὄνομα
τοῦ ἁγίου, συχνότατη ἡ ὀνοματοδοσία ἀπό
αὐτό καί πάμπολλοι οἱ ναοί, τά παρεκκλήσια
καί τά ξωκλήσια, πού ἔχουν ἀφιερωθεῖ στή
χάρη του, κυρίως στά νησιά καί στά παράλια
μέρη τῆς Ἑλλάδος. Συνήθως δέ οἱ εἰκόνες
του εἶναι γεμάτες ἀπό ἀφιερώματα καί ἀση-
μένια τάματα, συχνότατα μέ τή μορφή ὁμοι-
ωμάτων πλοίων κάθε εἴδους πού κινδύνευσαν
στό πέλαγος καί σώθηκαν μέ τήν ἐπίκληση
τῆς βοήθειας τοῦ ἁγίου ἀπό τούς καπετάνιους
καί τούς ἰδιοκτῆτες τους.

Ὅπως παρατηρεῖ μιά μαρτυρία ἀπό τή
Μεθώνη, ἄν ἕνα καΐκι ἤ ἕνα καράβι κινδυ-
νεύσει στή θάλασσα, τό τάζουν στόν Ἅγιο
Νικόλαο ἀσημένιο ἤ χρυσό. Κατόπιν, ἄν σω-
θοῦν, φέρνουν τό τάμα τους στόν ἅγιο ξυ-
πόλητοι καί ἀσκεπεῖς κάνουν λειτουργία
στό ναό του καί τό κρεμοῦν τελετουργικά
στό εἰκόνισμά του. Φυσικά ὑπάρχουν πολλοί
ναοί τοῦ ἁγίου καί στόν ἠπειρωτικό χῶρο,
ἀφοῦ σύμφωνα μέ μία κεφαλλονίτικη πα-
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ροιμία οἱ ἄνθρωποι τάζουν «τοῦ ἁγίου Νι-
κολάου, πού ν’ τσή γῆς καί τοῦ πελάου».

Σημαντικές πληροφορίες γιά τόν ἅγιο καί
τή δράση του, πού διά τῆς λειτουργικῆς ζωῆς
ἔγιναν κτῆμα τοῦ λαοῦ καί ἐπηρέασαν τίς
ἀντίστοιχες λαϊκές θρησκευτικές παραδόσεις
γιά τόν ἅγιο, παρέχουν τόσο τό συναξάρι
τοῦ ἁγίου, ὅπως παραδίδεται ἀπό τό Μηναῖον
τοῦ Δεκεμβρίου, ὅσο καί ἡ ὑμνογραφία τῆς
ἑορτῆς του. Ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος ὁ
ἅγιος ἔδωσε χρήματα σέ φτωχό πατέρα γιά
νά παντρέψει τίς κόρες του καί νά μήν τίς
ἐκδώσει στήν πορνεία, ἀπελευθέρωσε θανα-
τοποινίτες τήν ὥρα τῆς ἐκτέλεσής τους ἀπό
αὐτοκρατορική ἀποστολή στά Μύρα, δεδο-
μένου ὅτι εἶχαν κατηγορηθεῖ ἄδικα καί συ-
κοφαντικά γιά στάση, ἀλλά καί ἔδωσε ρά-
πισμα στόν Ἄρειο, κατά τήν Α΄ Οἰκουμενική
Σύνοδο, στήν ὁποία πῆρε μέρος, γιά νά προ-
ασπίσει τήν ἀληθινή ὀρθόδοξη πίστη.

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἕνα
ἐπισόδιο τοῦ βίου του, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο
ταξιδεύοντας μέ πλοῖο στήν Παλαιστίνη, γιά
νά προσκυνήσει τούς Ἁγίους Τόπους, τό κα-
ράβι πού ἐπέβαινε συνάντησε σφοδρή θα-
λασσοταραχή καί κινδύνευσε, ὁ ἴδιος ὅμως
προειδοποίησε τό πλήρωμα, τό ὀργάνωσε,
τό καθοδήγησε, προσευχήθηκε στό Θεό, ἀλλά
καί θεράπευσε ἕνα ναυτόπουλο, πού τραυ-
ματίστηκε, κι ἔτσι τό πλοῖο καί οἱ ἐπιβάτες
του διασώθηκαν. Ἡ διήγηση αὐτή ἔχει βεβαίως
μεταπλαστεῖ σέ πλῆθος παραδόσεων λαϊκῶν,
σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες σέ καιρό θαλάσσιου
κλύδωνα ἤ ναυαγίου ὁ ἅγιος ἐμφανίζεται,
παίρνει τό τιμόνι στά χέρια του καί καθοδηγεῖ
τόν καπετάνιο, ἤ βρίσκεται μέσα στή θάλασσα
μαζί μέ τούς ναυτικούς καί τούς δίνει πρα-
κτικές ὁδηγίες καί συμβουλές, ἀλλά καί θάρ-
ρος γιά τή διάσωσή τους.

Τά λείψανα τοῦ μυροβλήτη ἁγίου βρί-
σκονται σήμερα στό ναό του, στό Bari τῆς
Ἰταλίας, ἁρπαγμένα ἀπό τόν τάφο του, στά
Μύρα τῆς Λυκίας, τό 1087. Στή βασιλική

τοῦ ἁγίου Νικολάου στά Μύρα (σήμερα τό
τουρκικό Demre στήν περιοχή τῆς Ἀττάλειας),
ἡ ὁποία βαθμιαῖα ἐγκαταλείφθηκε μετά τήν
ὀθωμανική κατάκτηση τῆς περιοχῆς, τό 1071,
τελεῖται κάθε χρόνο ἀπό τό 1981, πανηγυρική
θεία λειτουργία, ἀπό τόν Μητροπολίτη Μύ-
ρων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πού κρατᾶ
ἔτσι ζωντανή τήν ἀνάμνηση τῆς ἐπισκοπῆς
καί τῆς λατρευτικῆς τιμῆς τοῦ ἁγίου. Οἱ
Τοῦρκοι μάλιστα προσπαθοῦν νά μεταβάλουν
τήν ἑλληνορθόδοξη τοπική παράδοση τοῦ
ἁγίου στήν τουριστική καί φολκλοριστική
πρακτική ἑνός φανταστικοῦ «Μπαμπά -
Νοέλ», μέ στόχο τόν σφετερισμό τῆς παρά-
δοσης, ἀλλά καί τό οἰκονομικό κέρδος. Ἐν
προκειμένῳ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο,
σέ συνεργασία μέ τό Λατρευτικό Κέντρο
τῶν Δομινικανῶν τοῦ Bari, ἐνήργησαν, ὥστε
νά διαφυλαχθεῖ ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου καί ἡ
χριστιανική λατρευτική παράδοσή του. Μά-
λιστα, τό 1983 διοργανώθηκε καί τό πρῶτο
συμπόσιο μελετῶν γιά τήν λατρευτική τιμή
τοῦ ἁγίου Νικολάου, παρά τίς ἀντιδράσεις
τοπικῶν τουρκικῶν παραγόντων, πού μέ
τήν ἐφαρμογή ἑνός πρωτοφανοῦς θρησκευ-
τικοῦ καί κοσμοπολίτικου συγκρητισμοῦ
ἐπιζητοῦν τήν νόθευση καί τήν ἰδιοποίηση
τοῦ ἁγίου μέ σκοπούς τουριστικῆς προβολῆς.

Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Δ.Σ. Λουκάτος, ἡ λαϊκή
λατρευτική τιμή πρός τόν ἅγιο παραμένει
«ἀμετακίνητη στούς "ὀρθολογισμούς" τῶν
αἰώνων, πού βλέπει τίς ἐκκλησίες του σάν
καλέσματα ἀσφάλειας καί προστασίας,
ἀκούει τίς καμπάνες του σάν φωνές παρου-
σίας, σέ ξενιτεμούς τῆς στεριᾶς καί τῆς θά-
λασσας καί περιμένει τίς δύο μεγάλες ἐπο-
χικές γιορτές του, τόν χειμωνιάτικο Δεκέμβρη
καί τόν ἀνοιξιάτικο Μάϊο, γιά νά ἐκδηλωθεῖ
μέ εὐγνωμοσύνη».

Ναοί τοῦ ἁγίου δέν ὑπάρχουν μόνον στήν
Ὀρθοδοξία, καθώς τιμᾶται καί ἀπό τούς
Λατίνους, τόσο στίς ἀκτές καί τά νησιά τῆς
Μεσογείου, ὅσο καί στά τρίστρατα τῶν με-
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γάλων ὁδῶν, σέ δυτική καί ἀνατολική Εὐρώπη.
Στούς Λατίνους, ὁ ἅγιος εἶναι προστάτης τῶν νέων
καί φέρνει τά χριστουγεννιάτικα δῶρα στά παιδιά,
ἀποτελώντας τό πρότυπο καί τήν ἀφετηρία γιά τήν
πλήρως ἐμπορευματοποιημένη πιά μορφή τοῦ Santa
Claus - Santa Nicolaus, πού στά καθ’ ἡμᾶς ἔχει πολι-
τογραφηθεῖ ὡς «Ἅι Βασίλης», λόγῳ τῆς δωδεκαημε-
ρίτικης καί πρωτοχρονιάτικης τιμῆς τοῦ ἁγίου Βασι-
λείου, τοῦ παραδοσιακοῦ  ὀρθοδόξου ἀστικοῦ δω-
ροθέτη. Πρόκειται γιά μιά ἀκόμη νόθευση τῆς μνήμης
τοῦ ἁγίου Νικολάου, πού μέ τήν μορφή τῆς γνωστῆς
διαφήμισης ἀμερικάνικου ἀναψυκτικοῦ κατακλύζει
τίς ἡμέρες τοῦ Δωδεκαημέρου τά σπίτια μας καί
τούς δημόσιους ἑορταστικούς στολισμούς μας, γνωστός
σέ μᾶς ὡς  «ἅϊ Βασίλης», δέν μπαίνει ὅμως, ὅπως ἔχει
παρατηρήσει ὁ Δ.Σ. Λουκάτος, στά εἰκονοστάσια
μας καί στή λατρευτική παράδοση τοῦ λαοῦ μας, ὁ
ὁποῖος ἐμμένει στήν παράδοση τῶν πατέρων του,
παρά τά ἀλλοτριωτικά μηνύματα τῶν καιρῶν.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, Σεβασμιώτατε πάτερ
καί Δέσποτα, σεβαστοί πατέρες καί ἀγαπητοί
ἀδελφοί πού συναχθήκαμε ἐδῶ ὅλοι ἐμεῖς
μετά τόν λαμπρό πανηγυρικό ἑσπερινό τῆς
Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμίτισσας, προστασίας
καί καταφυγῆς ὅλων τῶν Σερραίων. Συναχ-
θήκαμε νά μακαρίσουμε «ἔτι καί ἔτι» μέ λό-
γους καί ὕμνους αὐτή πού εἶπε τό μεγάλο
«ΝΑΙ» στό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν
μητέρα κάθε ἀνθρώπου, μάλιστα δέ πιστοῦ.
Γιατί, ὅταν ὁ Υἱός καί Θεός της τελείωσε τό
Ἔργο τῆς Θείας οἰκονομίας γιά τήν σωτηρία
μας, λίγο πρίν παραδώσει τό πνεῦμα Του στόν
οὐράνιο Πατέρα Του πάνω στόν Σταυρό, πα-
ρέδωσε τήν Ἁγία Μητέρα Του σέ ὅλους ἐμᾶς:

«ἰδού ἡ μήτηρ σου», γιά νά βρίσκουμε στήν
ἀγκαλιά Της δύναμη στόν καθημερινό μας
ἀγώνα, λιμάνι ἀπάνεμο στίς φουρτοῦνες τῆς
ζωῆς μας, βάλσαμο στούς κάθε λογῆς πόνους
μας, ἐλπίδα στίς ὦρες τῆς ἀπελπισίας καί τῆς
ἀπογοήτευσης γιά νά σφογγίζουμε στήν
ποδιά Της κάθε μας δάκρυ.

Ἡ Παναγία μας, ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ
καί συγχρόνως ἡ μεγάλη Μάννα ὅλων τῶν
ἀνθρώπων. Γι’ αὐτό ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας στίς 2 Φεβρουαρίου, ἡμέρα τῆς Ὑπα-
παντῆς τοῦ Κυρίου, στό ἱερό της πρόσωπο
ἐνσαρκώνει καί τιμᾶ τήν μάννα. Ποιά εἶναι ἡ
καλύτερη μητέρα τοῦ κόσμου; Ἡ δική μας ἡ
μητέρα. Αὐτή πού μᾶς βάσταξε στά φιλόξενα
σπλάχνα της καί μᾶς ἔθρεψε μέ τό αἷμα της.
Καί μόλις βγήκαμε στόν κρύο κόσμο πάλι μέσ’
τή ζεστή της ἀγκαλιά  βρήκαμε τήν πρώτη
θαλπωρή. Μάννα, ὁ πρῶτος δάσκαλος, ἡ
πρώτη ἀγάπη, τό πρῶτο φιλί καί χάδι. Ὁ ἐπί-
γειος ἄγγελος πού δίνει ὁ Θεός σέ κάθε παιδί.
Μιά καί μοναδική καί ἀνεπανάλειπτη γιά τόν
καθένα μας. «Ἐπιλείψει με ὁ χρόνος» διηγού-
μενη τήν ἀγάπη τῆς μάννας, τίς θυσίες της, τίς
ὑπομονές της, τήν μακροθυμία της, τήν συγ-
χωρητικότητά της. Ἡ μητέρα εἶναι σάν τή γῆ
πού ὅλοι τήν ποδοπατοῦν κι αὐτή συνεχίζει
νά δίνει ἄνθη καί καρπούς. Ὅλα γιά τά παι-
διά της, καί τίποτε γιά τόν ἑαυτό της, μέχρι τό
θάνατό της καί μετά ἀπ’ αὐτόν. Ἐκεῖ στήν
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πού συνεχίζει γονατιστή
νά ἱκετεύει: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με
ὅτι ἡ θυγάτηρ μου, ὁ υἱός μου, τά παιδιά μου,
κλυδωνίζονται στίς φουρτοῦνες τῆς ζωῆς»,
μέχρι νά γίνει ἡ ἱκεσία της δοξολογία ὅταν τά
δεῖ ν’ ἀνθίζουν στόν Παράδεισο.

Μέσα στήν ἀγκαλιά τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας μας εἶναι καί κάποιες μητέρες πού
δέχτηκαν ἀπό τήν ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ
Θεοῦ μιά ἰδιαίτερη κλήση «μητρότητας» σέ
μιά πιό πλατειά οἰκογένεια ἀπό τήν δική τους.
Στήν πνευματική οἰκογένεια τῆς ἐνορίας ἡ
πρεσβυτέρα γίνεται «κατά χάριν» ἡ μητέρα
ὅλων τῶν πιστῶν, μικρῶν καί μεγάλων. Κι’
αὐτό γιατί μέ τό μυστήριο τῆς ἱερωσύνης μέ
τό ὁποῖο ἀξιώθηκε ὁ σύζυγός της νά γίνει λει-
τουργός τοῦ Ὑψίστου, συμμετέχει ἔμμεσα
στήν ἱερωσύνη καί τήν πατρότητά του. Εἶναι

«Γένος ἅπαν τῶν βροτῶν, μακαρίζει σε Ἁγνή, 
καί δοξάζει σε πιστῶς, ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ».

Τῆς πρεσβυτέρας
Αἰκατερίνης Τσαλμπούρη - Κουτσίδου



Τεῦχος 258, Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2015, Ὁ Ἅγιος Νικήτας 311

πρωτίστως αὐτή πού γεύεται τίς ὕψιστες
εὐλογίες τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου καί συγ-
χρόνως ἀναλαμβάνει ἑκούσια μιά συνοδοιπο-
ρία μαζί του στό διπλό στάδιο τῆς δικῆς τους
οἰκογένειας καί τῆς ἐνορίας. Σηκώνει ἔτσι ἐκ
τῶν πραγμάτων περισσότερο βάρος στή δια-
κονία τοῦ σπιτικοῦ της γιά νά μείνει ὁ ἱερέας
σύζυγός της ὅσο τό δυνατόν ἀπερίσπαστος
στήν μέριμνα γιά τό ποίμνιό του. Γνωρίζει ὅτι
βασικός σκοπός του εἶναι ἡ διακονία στό ἅγιο
θυσιαστήριο. Δέν ξεχνᾶ ὅτι ὁ σύζυγός της
ἱερέας εἶναι ἄνθρωπος μέ ἀδυναμίες, ἀντιμέ-
τωπος μέ τήν κόπωση, κάποτε καί μέ ἀποτυ-
χίες, συχνά μέ προβλήματα ὑγείας. Τόν βλέπει
μερικές φορές ἴσως νά ἔχει χάσει τόν ζῆλο τοῦ
πρώτου καιροῦ. Κι’ αὐτή μέ τήν στοργή, τήν
ὑπομονή καί τήν ἀγάπη της ἀναθερμαίνει τήν
ἐλπίδα, τοῦ θυμίζει τήν χάρη πού ἔχει λάβει
γιά τόν δρόμο τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσίας.
Εἶναι ἡ ψυχή τοῦ ἱερέα ἀλλά κρατᾶ καί τήν
ἀπόσταση πού τήν χωρίζει ἀπό τό ἅγιο Βῆμα.
Τοῦ μιλᾶ μέ σεβασμό καί εὐλάβεια ὅπως σέ
ὅλους τούς ἱερεῖς, τοῦ φιλᾶ τό χέρι, παίρνει
τήν εὐχή του, σηκώνεται στήν παρουσία του
καί ὅλα αὐτά τά ἐμπνέει καί στήν οἰκογένειά
της. Συγχρόνως  ὅμως εἶναι παροῦσα καί στή
ζωή τῆς ἐνορίας, ἐνισχύει τόν σύζυγό της στήν
ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν τοῦ ἔργου του,
τόν στηρίζει καί συγχρόνως τόν ἐμπνέει. Τό
σπίτι τους ἀνοιχτό σέ κάθε ἀνάγκη ὑλική καί
πνευματική τῶν ἀδελφῶν τους. «Ἐφημε-
ρεύουν καί διανυκτερεύουν», ὅπως ἔλεγε κά-
ποιος χαριτολογώντας. Εἶναι αὐτή στήν
ὁποία οἱ ἐνορίτες ἀκουμποῦν πάνω της τίς
χαρές καί τίς λύπες τους, ζητοῦν τίς «μεσι-
τεῖες» της πρός τόν ἱερέα σύζυγός της γιά
κάθε τους πρόβλημα.

– Πάλι στήν ἐκκλησία θά πᾶς; διαμαρτύ-
ρονται τά παιδιά της πολλές φορές.

– πρεσβυτέρα τί θά γίνει μέ τό θέμα αὐτό;
πρεσβυτέρα τί θά γίνει μέ τό ἄλλο; λένε οἱ
ἐνορίτες.

Κι’ ἐκείνη, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀγωνίζε-
ται νά τά προλάβει ὅλα. Ν’ ἀγκαλιάσει ὅλους
καί ὅλα. Εἶναι αὐτή πού μέ τίς καλές της συνερ-

γάτιδες εἶναι παροῦσα σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις
καί τά ἔργα τῆς ἐνορίας: κατηχητικά, κύ-
κλους ἁγίας Γραφῆς, φιλανθρωπία, γιορτές,
φροντίδα γιά τήν εὐπρέπεια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
καί τόσα ἄλλα.

Ἡ πρεσβυτέρα εἶναι «πόλις ἐπάνω ὄρους
κειμένη». Οἱ ἐνορίτες εἶναι δεκάδες, ἑκατον-
τάδες, χιλιάδες, ἐκείνη εἶναι μία. Τήν γνωρί-
ζουν ὅλοι. Τά βλέμματα ὅλων εἶναι στραμμένα
ἐπάνω της. Προσβλέπουν στό φωτεινό της
παράδειγμα, δέν ἀμνηστεύουν εὔκολα τά
λάθη καί τίς ἀδυναμίες της. Τό ἴδιο ἰσχύει καί
γιά τά μέλη τῆς οἰκογένειάς της. Τούς θέλουν
ὅλους νά λάμπουν πάνω στή λυχνία. Νά βλέ-
πουν πρῶτα αὐτή καί ὕστερα ὅλη τήν οἰκογέ-
νειά της νά βρίσκονται ἀπό νωρίς στό Ναό
τήν ὥρα τῆς θείας Λατρείας, νά συμμετέχουν
τακτικά καί μέ εὐλάβεια στό Ποτήριο τῆς
ζωῆς, νά ἔχουν παράδειγμα ἀνυπόκριτης
ἀγάπης, σεμνότητας καί πνευματικότητας.
Περιμένουν τήν παρουσία της ἤ ἔστω τό τη-
λεφώνημά της γιά νά τούς ἐνισχύσει στίς δο-
κιμασίες τους, νά τούς παρηγορήσει στά
πένθη τους, νά πολλαπλασιάσει τή χαρά τους
στίς ἐπιτυχίες καί στίς χαρές τους.

Θεέ μου, πῶς κάλεσες ἕναν ἄνθρωπο σέ
μιά τόσο μεγάλη θέση; Οἱ δυνάμεις ἐλάχιστες,
ὁ παλαιός ἄνθρωπος ἐπαναστατεῖ, ἡ πορεία
Σταυρώσιμη. Κύριε, ἀξίωσέ μας ὅλες ἐμᾶς
πού ἡ ἀγάπη σου μᾶς ἀνέχεται σ’ αὐτή τήν
ἔπαλξη νά ἀκουμπᾶμε στή χάρη Σου, νά ἐπι-
ζητοῦμε ἐλάχιστα ψιχῖα ἀπό τήν τράπεζα τοῦ
ἐλέους Σου καί τῆς Σταυρικῆς Σου ἀγάπης,
ὥστε, ὅταν κάποτε φθάσουμε ἐλεημένες
μπροστά στά πόδια Σου μαζί μέ τήν οἰκογέ-
νεια πού μᾶς χάρισες, ἀλλά καί τήν ἐνορία
πού μᾶς ἐμπιστεύθηκες, ταπεινά νά σοῦ
ποῦμε: «ἰδού ἐγώ καί τά παιδία ἅ μοι ἔδωκεν
ὁ Θεός».

Εὐχηθεῖτε, παρακαλοῦμε Σεβασμιώτατε,
παρ’ ὅλη τήν ἁμαρτωλότητα καί τίς ἐλλείψεις
μας στό βαρύ αὐτό ἔργο, νά βροῦμε ἔλεος ἐν
ἡμέρα κρίσεως. Ἀμήν.

* Ὁμιλία κατά τήν ἐκδήλωση πού ἔγινε τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 1 Φεβρουαρίου, στόν παλαιό «Ὀρφέα»
Σερρῶν, πρός τιμήν τῆς Πρεσβυτέρας - Μητέρας.
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Ἀπό τό δοκίμιο τοῦ Ρώσου στοχαστή καί
συγγραφέα Ν. Μπερντιέβ (1874-1948) «Ἡ
μοίρα τῆς κουλτούρας» μετάφραση Κ. Τσι-
ρόπουλου, προσπάθησα νά σταχυολογήσω
μερικές χρήσιμες σκέψεις, γιά νά βοηθη-
θοῦμε στήν ἀποσαφήνιση τῶν ἐννοιῶν.

Ἀπό διαφόρους συλλόγους, σωματεῖα,
ὁμάδες καί τήν Πολιτεία ἀκόμη γίνονται
ἐκδηλώσεις «κουλτούρας», πού δέν ἀνή-
κουν ἀληθινά σ’ αὐτήν, ἀλλά στήν περιοχή
τοῦ πολιτισμοῦ, ἐπειδή λειτουργοῦν πιό
πολύ ὡς προσφορά γνώσης καί ὄχι ὡς ἐξευ-
γενισμός τοῦ βαθύτερου ἀνθρώπου.

Ἡ κουλτούρα καί ὁ πολιτισμός εἶναι δύο
ἔννοιες τελείως διαφορετικές.

Ἡ κουλτούρα ἀναφέρεται σέ μιά ἀνά-
πτυξη πνευματική (πνευματική καλλιέρ-
γεια), ἐνῶ ὁ πολιτισμός ἀναφέρεται στήν
ὑλικοτεχνική πρόοδο.

Πολλοί ἐξέχοντες στοχαστές ἔχουν κατά

τό παρελθόν διακρίνει τήν κουλτούρα ἀπό
τόν πολιτισμό καί διαπίστωναν ὅτι ἡ μεγάλη
εὐρωπαϊκή κουλτούρα πήγαινε πρός τό
τέλος της καί ἄρχιζε ὁ θρίαμβος ἑνός πολιτι-
σμοῦ μηχανικοῦ καί ἄθρησκου.

Ὁ Ντοστογιέφσκι καί ἄλλοι στοχαστές
ἐξέφραζαν πάντοτε ἕνα μεγάλο θαυμασμό
γιά τό παρελθόν τῆς Εὐρώπης, τῆς χώρας
τῶν θαυμαστῶν ἐπιτευγμάτων, γιά τά ἱερά
της μνημεία, τίς ἀρχαῖες της «πέτρες».

Ὅμως ἡ γηραιά Εὐρώπη πρόδωσε τό πα-
ρελθόν της. Τό ἀρνήθηκε. Ὁ ἀστικός πολιτι-
σμός, ἀντιθρησκευτικός, κατανίκησε τήν
παλαιά ἱερή της κουλτούρα.

Ἔτσι, ἐμφανίστηκε ἀνάμεσα στήν Ἀνα-
τολή καί Δύση ἕνας ἀγώνας τοῦ πνεύματος
ἔναντι τοῦ ἄθρησκου πολιτισμοῦ.

Τά καλύτερα πνεύματα τῆς Δύσης γνώρι-
σαν κι ἔνιωσαν βαθιά αὐτή τή θανάσιμη
ἀγωνία βλέποντας τό θρίαμβο τοῦ Μαμ-
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μωνᾶ στήν γηραιά Εὐρώπη καί διαπιστώ-
νοντας τό θάνατο τοῦ πνευματικοῦ πολιτι-
σμοῦ στό μέσον τοῦ τεχνικοῦ καί ἄθεου
πολιτισμοῦ.

Ἡ ἐμβάθυνση καί ἡ ἐκλέπτυνση τῆς σκέ-
ψης, ἡ ἀνάβαση στά ὕψη τῆς καλλιτεχνικῆς
δημιουργίας, ἡ θεώρηση τῶν ἁγίων, ὅλα
αὐτά δέν γίνονται πλέον αἰσθητά ὡς μία
πραγματικότητα καί δέν ἐμπνέουν πλέον τί-
ποτα.

Ἀντίθετα, μιά σταθερή καί ἔντονη βού-
ληση πρός τόν πραγματικό τρόπο ἀντιμετώ-
πισης τῆς ζωῆς, πρός τήν ἰσχύ, τόν
αἰσθησιασμό ἔχει γεννηθεῖ. Καί αὐτός ὁ
αἰσθησιασμός, ὁ ὑπερβολικά ἔντονος, ἔχει
ὡς συνέπεια τήν πτώση τῆς κουλτούρας καί
τό θάνατό της. Ὅταν οἱ ἄνθρωποι διακατέ-
χονται ὑπερβολικά ἀπό τήν ἔντονη πείνα τῆς
ζωῆς, νά ζήσουν, νά χτίσουν, νά ὀργανώ-
σουν τή ζωή, ὁ σκοπός τῆς ζωῆς παύει νά
στοχεύει στήν πνευματική κουλτούρα, πού
εἶναι πάντοτε ποιοτική καί ὄχι ποσοτική.

Δέν ὑπάρχει πιά ἡ ἀνάγκη μιᾶς δημιουρ-
γίας πού νά εἶναι ἀφιλοκερδής. Τό ποσοτικό
στοιχεῖο θά θανατώσει τήν κουλτούρα.

Ἡ Κουλτούρα εἶναι συνδεδεμένη μέ τή
λατρεία. Ἀναπτύσσεται ξεκινώντας ἀπό τή
θρησκευτική ζωή. Εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δια-
φοροποίησης καί τῆς ἐπέκτασης τῆς λατρεί-
ας.

Ὁ φιλοσοφικός στοχασμός, ἡ ἐπιστημο-
νική γνώση, ἡ ἀρχιτεκτονική, ἡ ζωγραφική,
ἡ γλυπτική,ἡ μουσική, ἡ ποίηση, ἡ ἡθική, τά
πάντα εἶναι ἐνταγμένα μέσα στή λατρεία τῆς
Ἐκκλησίας.

Ἡ κουλτούρα εἶναι συνδεδεμένη μέ τήν
παράδοση. Εἶναι γεμάτη ἀπό ἕνα ἱερό συμ-
βολισμό. Εἶναι ἀφιλοκερδής στά ὕψιστα ἐπι-
τεύγματά της, εἶναι θεωρητική, ἐνῶ ὁ πολι -
 τισμός εἶναι πάντοτε χρησιμοθήρας.

Ὁ πολιτισμός εἶναι τό πέρασμα ἀπό τόν
θεωρητικό βίο, ἀπό τή δημιουργία ἀξιῶν,
στήν ἀναζήτηση αὐτῆς τῆς ζωῆς. Εἶναι μιά
τάση πρακτική, χρησιμοθηρική, ρεαλιστική,
δηλαδή πολιτιστική.

Ὁ οἰκονομικός ὑλισμός εἶναι μιά τυπική

καί χαρακτηριστική φιλοσοφία γιά τήν
ἐποχή τοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ πολιτισμός, ἀντί-
θετα πρός τήν κουλτούρα, στή βάση του
εἶναι ἀντιθρησκευτικός. Ἀναζητεῖ τή ζωή
καί, ὄχι τά σύμβολά της, πού βρίσκονται
πέρα ἀπό τή ζωή.

Μέσα στόν πολιτισμό ἡ συλλογική ἐργα-
σία καταλαμβάνει τή θέση τῆς ἀτομικῆς δη-
μιουργίας. Ὁ πολιτισμός καταστρέφει τό
προσωπικό στοιχεῖο.

Ἡ ἐποχή τοῦ πολιτισμοῦ ἄρχισε μέ τή
θριαμβευτική ἐμφάνιση τῆς μηχανικῆς μέσα
στή ζωή τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ ζωή χάνει τό
δεσμό πού ἕνωνε τόν ἄνθρωπο μέ τή φύση.
Ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνεται ἀπό τή φύση
ἀναζητώντας τή ζωή μέ μηχανικά μέσα. Ἡ
μηχανή ἀφήνει τό ἀποτύπωμά της πάνω στό
ἀνθρώπινο πνεῦμα, πάνω σέ κάθε δραστη-
ριότητά του. Ὁ πολιτισμός εἶναι ὁ θρίαμβος
τῆς τεχνικῆς ἐπάνω στό πνεῦμα. Τό πνεῦμα
ὑποβιβάζεται. Τό ποιοτικό ἀντικαθίσταται
ἀπό τό ποσοτικό.

Ἡ πνευματική στάθμη τῆς ἀνθρωπότητας
χαμηλώνει κάτω ἀπό τό ζυγό τοῦ αἰσθησια-
σμοῦ, γιατί δέν ὑπάρχει ἀληθινή πνευματική
ζωή ἔξω ἀπό τόν ἀσκητισμό καί τή θυσία.

Ἡ γνώση καί ἡ ἐπιστήμη γίνονται ἕνα
μέσο ἀπόκτησης τῆς εὐτυχίας, τῆς καλοπέ-
ρασης δηλαδή, καί τῆς δύναμης. Ἡ τέχνη γί-
νεται ὄργανο τῆς τεχνικῆς. Ὅλο τό κάλλος
τῆς κουλτούρας, ἡ ὀμορφιά τῶν ναῶν, τῶν
πύργων καταφεύγει στά μουσεῖα, πού ξεχει-
λίζουν ἀπό λείψανα τῆς ὀμορφιᾶς.

Ὅμως ὅλα αὐτά δέ σημαίνουν ὁπωσδή-
ποτε πώς ἡ κουλτούρα θά πεθάνει ὁριστικά.
Ἄν τή θεωρήσει κανείς ἀπό ἄποψη πιό
βαθιά, ἡ κουλτούρα εἶναι αἰώνια. Ἡ ἀρχαία
κουλτούρα χάθηκε, ἀλλά ἐξακολουθεῖ νά ζεῖ
μέσα μας, ὡς μία βαθιά διαμόρφωση τοῦ
εἶναι μας. Σέ περίοδο πολιτισμοῦ ἡ κουλ-
τούρα ἐξακολουθεῖ νά ζεῖ στίς ποιότητες καί
ὄχι μέσα στίς ποσότητες. Ἡ διαπίστωση αὐτή
καί ἡ πίστη σ’ αὐτή μᾶς ἐνθαρρύνει.

Α.Τ.Π.
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1. Κυριακή 22-2-2015 (Κυριακή Τυρινῆς)
α. Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Τιμίου
Προδρόμου Κουβουκλίων. 
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Συγγνώμης) εἰς
Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Σερρῶν.  (Ὥρα 6:00΄ μ.μ.). 
Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος.

2. Παρασκευή 27-2-2015 
Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Ἁγίων Θεοδώ-
ρων μετά τῆς Ἀκολουθίας τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς Ἱερόν Καθεδρι-
κόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεο-
δώρων Σερρῶν. (Ὥρα 7:00΄ μ.μ.).  

3. Σάββατον 28-2-2015 
Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Καθεδρικόν καί
Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων
Σερρῶν. 

4. Κυριακή 1-3-2015
(Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν - Ὀρθοδοξίας). 
α. Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν
Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. 
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Καθε-
δρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θε-
οδώρων Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσ.
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἄνθιμος Ρεγγίδης. (Ὥρα
6:00΄ μ.μ.)

5. Τετάρτη 4-3-2015 
Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου
Σερρῶν. (Ὥρα 7:30΄ μ.μ.).

6. Παρασκευή 6-3-2015
Ἀκολουθία τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θε-
οτόκου Σκουτάρεως. (Ὥρα 7:30΄μ.μ.).

7. Κυριακή 8-3-2015
(Β΄ Κυριακή Νηστειῶν).
α. Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμή-
σεως Θεοτόκου Νέου Σουλίου.         
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν
Ἁγ. Σαράντα Μαρτύρων Σερρῶν. Ὁμιλητής
Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος Οἰκονό-
μου. (Ὥρα 6:00΄ μ.μ.)

8. Τετάρτη 11-3-2015
Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος
Σερρῶν. (Ὥρα 7:30΄ μ.μ.).

9. Παρασκευή 13-3-2015
Ἀκολουθία Γ΄ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Χρι-
στός. (Ὥρα 7:30΄ μ.μ.).

10. Κυριακή 15-3-2015
(Κυριακή Γ’ Νηστειῶν – Σταυροπροσκυ-
νήσεως). 
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν
Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν.
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν
Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσ.
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος, Ἡγούμενος Ἱ.
Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους. (Ὥρα 6:00΄
μ.μ.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ἁγίας  καί  Μεγάλης  Τεσσαρακοστῆς  2015

ἤτοι Ἀρχιερατικές  Χοροστασίες
σέ Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς 

Χαιρετισμούς καί Ἀρχιερατικές Ἱερουργίες 
σέ Θεῖες Λειτουργίες Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, 

Πανηγύρεων καί Κυριακῶν Μεγ. Τεσσαρακοστῆς.
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11. Παρασκευή 20-3-2015
Ἀκολουθία Δ΄ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Κάτω Μητρουσίου. (Ὥρα 7:30΄ μ.μ.). 

12. Κυριακή 22-3-2015
(Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν).
α. Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γε-
ωργίου Νιγρίτης.  
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Ὁμιλητής: Ὁσιολ.
Ἱερομόναχος π. Ἐφραίμ Σιμωνοπετρίτης.
(Ὥρα 6:00΄ μ.μ.).

13. Τρίτη 24-3-2015 
Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς ἑορτάζοντα Ἱερόν
Ναόν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν. (Ὥρα 6:00΄
μ.μ.).

14. Τετάρτη 25-3-2015
(Εὐαγγελισμός Ὑπεραγίας Θεοτόκου).
α. Θεία Λειτουργία εἰς ἑορτάζοντα Ἱερόν
Ναόν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν. 
β. Δοξολογία εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ πα-
λιγγενεσίᾳ. (Ὥρα 11:00΄ π.μ.).
γ. Ἐκδήλωση γιά τήν ἐθνική ἐπέτειο καί τό
«ἔτος Νεομαρτύρων». Θέμα: «Νεομάρτυρες
τοῦ 18ου καί 19ου αἰώνα. Ὁ Ἅγιος Νεο-
μάρτυρας Νικήτας ὁ Νέος ὁ ἐν Σέρραις
ἀθλήσας». Ὥρα 7:00΄ μ.μ.. Αἴθουσα παλαιοῦ
Ὀρφέα Σερρῶν. Ὁμιλητής: κ. Ἰωάννης Μπά-
κας, Ἐπίκ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς
Α.Π.Θ.

15. Παρασκευή 27-3-2015
Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς Ἱερόν
Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 7:00΄ μ.μ.). 

16. Κυριακή 29-3-2015
(Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν)
α. Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νι-
κήτα Σερρῶν.      
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Νικήτα Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσ.
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωάννης Καλαϊτζῆς, Ἱερο-
κήρυξ Ἱ.Μ. Σιδηροκάστρου. (Ὥρα 6:00΄ μ.μ.). 

17. Σάββατο 4-4-2015
(Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου).
Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου
Πηγῆς Β΄ Κοιμητηρίου Σερρῶν.   

18. Κυριακή 5-4-2015
(Κυριακή τῶν Βαΐων) 
Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωρ-
γίου Ἀσπροβάλτας.
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Παραμονή Πρωτοχρονιᾶς
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας

Τήν κοπή τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιτας
εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θε-
ολόγος, τήν Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα, στό

Ἐπισκοπεῖο Σερρῶν, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Κλήρου,
τῶν Ἀρχῶν καί τοῦ λαοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου στό
Νέο Ἔτος 2015 ἀπηύθυνε ἐγκάρδιο χαιρετισμό, το-
νίζοντας ἰδιαιτέρως ὅτι ἡ εὐχή γιά τό νέο χρόνο εἶναι
νά ἀξιοποιηθοῦν ἐπωφελῶς ὅλες ἐκεῖνες οἱ θεῖες εὐλο-
γίες, πού ὀμορφαίνουν καί νοηματοδοτοῦν τήν πα-
ροῦσα ζωή καί μᾶς ὡριμάζουν πνευματικῶς στόν ἀγώ-
να μας γιά τήν βίωση τοῦ θελήματος τοῦ ἁγίου Θεοῦ.

Εὐχήθηκε ὁλοψύχως ὁ φιλάνθρωπος Κύριος, νά
εὐλογήσει τό νέο ἔτος 2015, ὥστε νά εἶναι γιά τόν ἱερό
Κλῆρο, τίς μοναστικές ἀδελφότητες, τόν φιλόχριστο
λαό τῆς ἐπαρχίας μας, ἀλλά καί γιά τήν πατρίδα μας,

ἔτος εὐλογίας, πίστεως, ἀνθρωπιᾶς, κοι-
νωνικῆς σταθερότητος καί ἐθνικῆς ἀνά-
καμψης.

Ἀκολούθως μετά τήν ὄμορφη καί ζε-
στή αὐτή τελετή ἀκολούθησε ὁ Μέγας
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός πού τελέσθηκε
στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνημα-
τικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν.
Στό τέλος τῆς  Ἀκολουθίας  ἔγινε ἡ ἐπί-
δοση τῶν ὑποτροφιῶν σέ φοιτητές καί
φοιτήτριες τῆς ἐπαρχίας μας.

Συγκεκριμένα ὁ Σεβασμιώτατος, ὡς
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Γενικοῦ Φιλο-
πτώχου Ταμείου «Παναγία Πονολύτρια»
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, προσέφε-
ρε 80 ὑποτροφίες σέ ἰσάριθμους φοιτη-
τές καί φοιτήτριες τῆς Μητροπολικῆς μας
ἐπαρχίας, ὡς ἔκφραση τῆς στοργῆς καί
τῆς ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν
σπουδάζουσα νεολαία. 
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Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας κοντά στούς νέους
Ἡ δεύτερη ἡμέρα κάθε νέου ἔτους ἀπό τήν τοπι-

κή μας Ἐκκλησία ἀφιερώνεται στήν νεολαία. Ἔτσι
τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 2 Ἰανουαρίου, ὁ Μη-
τροπολίτης μας κ. Θεολόγος βρέθηκε κοντά στίς ἱερα-
τικές οἰκογένειες, ἀνάμεσα στά παιδιά τῶν Ἱερέων
τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειας, στό φιλόξενο
χῶρο τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
«Μυριόβιβλος».

Σέ μιά σεμνή ἀλλά γεμάτη οἰκογενειακή ζεστασιά
ἐκδήλωση, τά παιδιά τῆς παιδικῆς μας χορωδίας-

ὀρχήστρας ἔψαλαν τά κάλαντα καί τραγούδησαν χρι-
στουγεννιάτικα τραγούδια.

Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ λόγους θερ-
μούς γιά τίς ἱερατικές οἰκογένειες, ἀναφερόμενος στίς
δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει ἡ ἱερατική οἰκογένεια
στό σύγχρονο κόσμο.

Τόνισε ἰδιαιτέρως τήν ἀξία τῆς μητέρας-πρεσβυ-
τέρας πού καλεῖται νά ἀναλάβει πολλές φορές στό

σπίτι καί τόν ρόλο τοῦ πατέρα, ὅταν ὁ
Ἱερέας-πατέρας ἀναλώνεται στό ἔργο
τῆς Ἐκκλησίας.

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος μοί-
ρασε δῶρα στά παιδιά τῆς παιδικῆς
ὀρχήστρας-χορωδίας καί στά παιδιά
τῶν Ἱερέων, στά ὁποῖα καί εὐχήθηκε
ἐγκαρδίως κάθε εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή
ζωή τους, ὑγεία καί πρόοδο.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη
στό ξενοδοχεῖο Φίλιππος-Ξενία τῶν

Σερρῶν, ὅπου ἔκοψε τήν ἁγιοβασιλόπι-
τα τῶν φοιτητῶν-φοιτητριῶν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας.

Ἀγόρια καί κορίτσια γέμισαν τό roof
garden τοῦ ξενοδοχείου, ἀνάμεσά τους ὁ
πνευματικός τους πατέρας, ὁ Ἐπίσκοπός
τους, ὁ ὁποῖος τούς μίλησε γιά τίς προ-
κλήσεις ἀλλά καί τίς δυσκολίες τῆς σύγ-
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χνητή λίμνη τῆς κοιλάδας τῶν Ἁγίων
Ἀναργύρων μέ τή συμμετοχή συνόλου
τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς πόλης, τῶν βου-
λευτῶν, τοῦ Δημάρχου Σερραίων, τῶν
λοιπῶν στρατιωτικῶν καί ἀστυνομικῶν
ἀρχῶν τῆς πόλης καί τοῦ Νομοῦ καί πλή-
θους λαοῦ πού εἶχε κατακλύσει περιμε-
τρικά τήν λίμνη, παρά τό δριμύ ψῦχος.

Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί ἐφέτος
ἀρκετοί κολυμβητές βούτηξαν στά νερά
τῆς λίμνης καί ἀνέσυραν τόν τίμιο Σταυ-
ρό. Σέ ὅλους ὁ Σεβασμιώτατος χάρισε
μαζί μέ τήν εὐλογία του καί μία εἰκόνα
τῆς Παναγίας μας.

Ἀμέσως μετά ὁ Σεβασμιώτατος μετέ-
βη στό νοτιότερο τμῆμα τῆς ἐκκλησια-
στικῆς μας ἐπαρχίας, τήν Ἀσπροβάλτα
ὅπου πραγματοποίησε τήν κατάδυση
τοῦ τιμίου Σταυροῦ στή θάλασσα τοῦ
Στρυμονικοῦ κόλπου μέ τή συμμετοχή
τοῦ ἱεροῦ κλήρου, βουλευτῶν τοῦ Νομοῦ
Θεσσαλονίκης, τῶν τοπικῶν ἀρχόντων
καί τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος.

Καί ἐφέτος ἀρκετοί τολμηροί κολυμ-
βητές κολύμβησαν στά κρύα νερά τῆς
θαλάσσης γιά νά ἀνασύρουν τόν τίμιο
Σταυρό καί νά λάβουν τήν εὐλογία τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ὁ
ὁποῖος καί εὐχήθηκε σέ ὅλους, χρόνια
πολλά, εὐλογημένα, φωτισμένα καί ἅγια. 

Ὁ Σεβασμιώτατος 
στό Σιδηρόκαστρο καί τήν Πάτρα
* Τή Δευτέρα, 19 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ.

Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος μετέβη
στό Σιδηρόκαστρο καί ἔλαβε μέρος στό
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο πού τελέ-
σθηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Σι-
δηροκάστρου, μέ ἀφορμή τήν πανσεβά-
σμια ἱερά μνήμη τοῦ ὁσίου Μακαρίου τοῦ
Αἰγυπτίου, κατά τήν ὁποία ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Σιδηροκάστρου, ἑόρταζε τά
ὀνομαστήριά του, στόν ὁποῖο καί εὐχή-
θηκε.

* Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ.

χρονης ἐποχῆς στίς ὁποῖες ὁ νέος καλεῖται νά λάβει
θέση.

Παραλλήλως ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε, ὅτι, ἡ
Ἐκκλησία ὡς μητέρα στοργική, πάντοτε περιμένει
τούς νέους μέ πραγματικό ἐνδιαφέρον καί κατανόηση,
γιά νά θωρακίσει, νά ἁγιάσει, νά ὀμορφύνει καί νά
νοηματοδοτήσει τή ζωή τους.

Κλείνοντας ὁ Σεβασμιώτατος θυμήθηκε τούς λό-
γους τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου
ὁ ὁποῖος ἀπευθυνόμενος πρός τή νεολαία ἔλεγε.

«Σᾶς ἀγαποῦμε, γιατί εἶσθε τό πιό εὐπαθές κομμάτι
τῆς κοινωνίας μας καί γι’ αὐτό καί τό πιό συμπαθές».
«Τυχερή» τῆς βραδιᾶς ἦταν μιά φοιτήτρια, ἡ ὁποία
βρῆκε τό «φλουρί» καί παρέλαβε ἕνα φάκελο μέ ἕνα
χρηματικό ποσό γιά τίς σπουδές της.

Ἡ Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων
στή Μητρόπολή μας

Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα καί πνευματική
ἀνάταση ἑορτάσθηκε στίς Μητροπόλεις μας ἡ μεγά-
λη Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων.

Ἐπίκεντρο τοῦ λειτουργικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς πε-
ριφήμου ἑορτῆς στήν τοπική μας Ἐκκλησία ἀπετέ-
λεσεν ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός τῶν Παμμεγί-
στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν, ὅπου ἱερούργησε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Θεολόγος.

Εὐθύς μετά τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία
στόν κατάμεστο ἀπό τόν πιστό λαό Μητροπολιτικό
Ναό τελέσθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο ὁ Μέγας Ἁγια-
σμός.

Ἡ κατάδυση τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί ὁ ἁγιασμός
τῶν ὑδάτων στήν πόλη τῶν Σερρῶν πραγματοποι-
ήθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο λίγο ἀργότερα στήν τε-
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εὐλόγησε τίς πρωτοχρονιάτικες πίτες
στό ἐπισκοπεῖο (31/12), στόν Ἱ. Ναό
Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν (1/1), στό Μαξί-

μειο Πνευματικό Κέντρο (19/1), στό 3ο

Δημ. Σχολεῖο Σερρῶν (20/1), στό Ἐμπο-
ρικό καί Βιομηχανικό Ἐπιμελητήριο
Σερρῶν (30/1), γιά τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, κατά τήν ὁποία ἑορτάζει
τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν,
τό διήμερο 26 καί 27 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. Μητροπο-

λίτης μας κ. Θεολόγος μετέβη στήν Πάτρα, ὅπου συμ-
μετεῖχε στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο καί εὐχήθη-
κε στόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυ-
σόστομο.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου
Κατά τή διάρκεια τῆς πανηγυρικῆς θείας  Λει-

τουργίας πού τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θε-
ολόγος, στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀθανα-

σίου Χρυσοῦ, τήν Κυριακή, 18 Ἰανουαρίου, τέλεσε
τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ διακόνου  Γε-
ωργίου Μπομπότα.

Ἐκδηλώσεις γιά τήν κοπή
τῆς βασιλόπιτας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος μέ τήν
εὐκαιρία τῆς εἰσόδου στό νέο ἔτος παραβρέθηκε καί



320 Ὁ Ἅγιος Νικήτας τεῦχος 258, Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2015

Μεγαλομάρτυρος Νικήτα τοῦ νέου Α΄
τάξεως, τόν κτίτορα τοῦ περικαλλεστά-
του Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν
Ἱεραρχῶν Τερπνῆς κ. Δημήτριο Ἀνα-
στασιάδη, πού κατάγεται ἀλλά καί δια-
τηρεῖ στήν Τερπνή μεγάλο ἐργοστάσιο
παραγωγῆς μονωτικῶν ὑλικῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι ὁ κ. Ἀνα-
στασιάδης τιμᾶται σήμερα ἀπό τήν
Ἐκκλησία μας γιά τό ἦθος του, τήν βαθειά
εὐσέβειά του, ἀλλά καί γιά τήν προσφο-
ρά του πρός αὐτή, πρός τόν ἐμπερίστα-
το συνάνθρωπό μας καί τήν κοινωνία
εὐρύτερα.

Τόνισε ἰδιαιτέρως τήν βαθειά του
πίστη στό Θεό, καί τήν προσήλωσή του
στήν ἁγία Ἐκκλησία μας πού κατάφερε
μέ τήν εὐσεβεστάτη σύζυγό του νά τά
μεταλαμπαδεύσουν στά παιδιά καί στά
ἐγγόνια τους.

Μέ τήν σειρά του ὁ κ. Ἀναστασιάδης
εὐχαρίστησε ἐγκαρδίως τόν Σεβασμιώ-
τατο γιά τήν τιμή πού τοῦ ἔγινε καί πρό-
σθεσε πώς αὐτή ἡ τιμή ἀνήκει καί στήν
οἰκογένειά του καί σέ ὅλους τούς ἐργα-
ζομένους τῆς ἑταιρίας του, πού βοήθη-
σαν ὁ καθένας μέ τόν τρόπο του στήν
ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων
Τριῶν Ἱεραρχῶν στή γενέτειρά του Τερ-
πνή Σερρῶν.

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν,
στό οἰκογενειακό κέντρο «Ποταμάκι» (8/2) καί στή
Χριστιανική Ἑστία ὅπου μίλησε ἐπίκαιρα.

Συνάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου
μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη

Τό διήμερο, 12 καί 13 Ἰανουαρίου ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Θεολόγος μετέβη στήν Κωνσταν-
τινούπολη. Τή Δευτέρα, 12 Ἰανουαρίου, εἶχε συ-
νάντηση μέ τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πα-
τριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο. Κατά τήν συνάντησή τους

συζητήθηκε καί ὁριστικοποιήθηκε τό πρόγραμμα τῆς
εὐλογητῆς ἐπίσκεψης τοῦ Παναγιωτάτου στήν Ἱερά
Μητρόπολή μας κατά τό χρονικό διάστημα 17 Ἀπρι-
λίου - 21 Ἀπριλίου, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ
τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος
Νικήτα τοῦ νέου τοῦ Ὁμολογητοῦ καί συμπολιούχου
τῶν Σερρῶν, τήν Κυριακή τοῦ Ἀντιπάσχα, 19 Ἀπρι-
λίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος τίμησε
τόν κ. Δημήτριο Ἀναστασιάδη

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος μέ τήν
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν χο-
ροστάτησε στόν μεγάλο Ἑσπερινό στόν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Τερπνῆς.

Στό κήρυγμά του τόνισε τήν διαχρονική προ-
σφορά τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς Ποιμένων καί διδα-
σκάλων τῆς Ἐκκλησίας.

Τήν μεγάλη αὐτή ἡμέρα γιά τήν Ἐκκλησία μας,
καί τά Ἑλληνικά Γράμματα ἐπέλεξε ὁ Σεβασμιώτα-
τος γιά νά τιμήσει μέ τόν Μεγαλόσταυρο τοῦ Ἁγίου
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Ἐκδήλωση γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες
Τήν Πέμπτη, 29 Ἰανουαρίου, στήν αἴθουσα τῆς

Γ.Ε.Χ.Α. πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση μέ τήν
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, στήν
ὁποία παρευρέθη καί μίλησε ἐπίκαιρα ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Θεολόγος.

Ἐκδήλωση γιά τούς Νεομάρτυρες
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 250 ἐτῶν
ἀπό τήν γέννηση τοῦ νεομάρτυρος Ἁγίου Νικήτα
τοῦ Σερραίου, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἀφιέρωσε τό
2015 ὡς ἔτος Νεομαρτύρων.

Στά πλαίσια διαφό-
ρων ἐκδηλώσεων πού
ἔχουν προγραμματι-
σθεῖ μέ ἀποκορύφωμα
τήν ἔλευση τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου,
πραγματοποιήθηκαν
δύο ἐκδηλώσεις: 1) Τό
Σάββατο, 31 Ἰανουα-
ρίου ἡ πρώτη ἐκδή-
λωση αὐτῆς τῆς σειρᾶς,
μέ ὁμιλητή τόν Καθη-
γητή τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. καί
πρώην Κοσμήτορα κ.
Μιχαήλ Τρίτο μέ θέμα:

«Οἱ Νεομάρτυρες καί τό Δοῦλον Γένος».
Ἡ ὁμιλία ἔγινε στήν κατάμεστη ἀπό κόσμο

αἴθουσα τοῦ παλαιοῦ «Ὀρφέα» Σερρῶν.
Τόν ὁμιλητή παρουσίασε ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καί

Διευθυντής τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου π.
Ἰορδάνης Θεμελίδης. Ὁ κ. Τρίτος, μέ τήν διακρίνουσα
αὐτόν ρητορική δεινότητα, ἀναφέρθηκε ἀρχικά στό
φαινόμενο τῶν ἐξισλαμισμῶν, πού ἀποτέλεσαν γιά
τό Γένος μας θρησκευτική καί ἐθνική αἱμοραγία καί
στή συνέχεια τόνισε τή μεγάλη συμβολή τῶν Νεο-
μαρτύρων στήν ἐθνική μας ἀπελευθέρωση.

Οἱ Νεομάρτυρες, ὑπογράμμισε ὁ ὁμιλητής, ἀνα-
χαίτισαν τό κῦμα τοῦ ἐξισλαμισμοῦ καί ἀποφεύχθηκε
μέ αὐτόν τόν τρόπο ὁ ἐκτουρκισμός.

Ἔγιναν πρότυπα ἀντιστάσεως τοῦ λαοῦ καί ἀπο-

Χειροθεσίες Ἀναγνωστῶν
Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος,

χειροθέτησε σέ Ἀναγνῶστες: α) Κατά τή
διάρκεια τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ
πού τέλεσε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό
Ἁγ. Ἀθανασίου Νιγρίτης, τό Σάββατο, 17

Ἰανουαρίου, τόν  Θεοχάρη Καραγιάννη,
μαθητή Λυκείου καί β) κατά τήν διάρκεια

τῆς θ. Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Χρυσοῦ, τήν Κυ-
ριακή, 18 Ἰανουαρίου, τόν Μάλαμα
Μπίμπαλα, μαθητή Γυμνασίου.
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τέλεσαν ἕναν ἀπό τούς βασικότερους συντελεστές τῆς
ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.

2) Τήν Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου, ἡ δεύτερη
ἐκδήλωση, μέ ὁμιλητή τόν Ὁμότιμο Καθηγητή τῆς Θε-
ολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Χρῖστο Κρικώνη μέ
θέμα: «Χριστοκεντρική ὁμολογία τοῦ μαρτυρίου

τῶν Νεομαρτύρων κατά τήν Πατερική Θεολογία». 
Τίς ἐκδηλώσεις ἔκλεισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας

κ. Θεολόγος, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τούς ὁμιλητές γιά
τίς ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις τους, συνόψισε τά
κεντρικά σημεῖα τῶν ὁμιλιῶν καί ἀναφέρθηκε μέ
γλαφυρό καί συγκινητικό τρόπο στούς σύγχρονους
νεομάρτυρες τῆς Συρίας καί γενικότερα τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς, πού ὑποφέρουν τά πάνδεινα ἀπό τούς
Τζιχαντιστές.

Ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς 
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί ἐκδήλωση γιά

τό πρόσωπο τῆς Μάνας
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας μέσα στά πλαίσια τῆς

ποιμαντικῆς της διακονίας, μέ ἀφορμή καί τήν Δε-

σποτοθεομητορική ἑορτή τῆς Ὑπα-
παντῆς τοῦ Κυρίου μας, διοργάνωσε
ἐκδηλώσεις τιμῆς γιά τό ἱερό πρόσωπο
τῆς μητέρας.

Τήν Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου τό ἀπό-
γευμα, τελέσθηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπε-
ρινός στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.
Θεολόγου.

Στό τέλος τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν ἀκο-
λουθία τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας
γιά τά μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων καί
ὅλων τῶν συνεργατῶν, λαϊκῶν καί κλη-
ρικῶν πού ἔλαβαν μέρος στόν «Ἔρανο
τῆς Ἀγάπης» γιά τά ἀποτελέσματα τοῦ
ὁποίου μίλησε ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Γενικοῦ
Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως, Πρωτ/ρος Εὐστράτιος Καρα-

τσούλης, ὁ ὁποῖος ἀνέφερε ὅτι τό ποσό
τοῦ ἐφετεινοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης (14-
16 Δεκεμβρίου 2014) πού συγκεντρώθη-
κε, παρά τήν οἰκονομική δυσπραγία καί
τήν ἀβεβαιότητα τῶν ἡμερῶν μας, ἀνήλ-
θε στά 151.437 εὐρώ, σημαντικά αὐξη-
μένο ἀπό τό ἀντίστοιχο τοῦ Ἐράνου
Ἀγάπης 2013.

Στή συνέχεια ὁ σεπτός Ποιμενάρχης
μας μίλησε γιά τό πρόσωπο τῆς Πρε-
σβυτέρας - μητέρας καί τήν πολυσή-
μαντη προσφορά της στήν ἱερατική οἰκο-
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Στό δεύτερο μέρος ἡ γυναικεία χο-
ρωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως
καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ
Ὑμνογράφος» παρουσίασε ἕνα πλούσιο
σέ ποικιλία καί ποιότητα πρόγραμμα. Τά
μέλη τῆς χορωδίας ἄφησαν ἄριστες ἐντυ-
πώσεις μέ τήν ἀρτιότητα καί τήν ποικι-
λία τοῦ ὅλου προγράμματος. Τά παρα-
δοσιακά τραγούδια ἀποδόθηκαν ἐξαι-
ρετικά ὑπό τήν ἀριστοτεχνική καθοδή-
γηση τῆς χοράρχου κ. Μαρίας Χαρα-
λαμπίδου.

Δύο ἀφηγηματικά κείμενα, «οἱ νικη-
τές» καί «ἡ πατερίτσα» τά ὁποῖα εἶχαν
βάθος νοημάτων, στόλισαν τή ροή τῶν
τραγουδιῶν, ὅπως ἐπίσης καί ἡ παρου-
σίαση μέ διαφάνειες καί ἀφήγηση λόγου
τῆς διαδρομῆς τοῦ προσώπου τῆς
«Μάνας στό διάβα τοῦ χρόνου», μέ
ἀναφορές στά πρόσωπα τῆς Κρατησί-
κλειας, τῆς Ἁγίας Μόνικας, μητέρας τοῦ
Ἁγίου Αὐγουστίνου καί τῆς Μπουμπου-
λίνας.

Τήν παρουσίαση συμπλήρωσε τό θε-
ατρικό δρώμενο «Ἀνοῖξτε τήν πόρτα
σας» τό ὁποῖο ἀναφερόταν στήν ἀνα-
παράσταση τοῦ κρητικοῦ γάμου. Τό

γένεια, στήν ἐνορία καί στήν κοινωνία καί προσέφερε
σέ ὅλες τίς πρεσβυτέρες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σερρῶν μία εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἱεροσολυμίτισσας.

Τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας ἡ Ἱερά Μητρόπολη,
προκειμένου νά τιμήσει τό ἱερό πρόσωπο τῆς μητέ-
ρας, ἰδιαιτέρως δέ τό πρόσωπο τῆς Πρεσβυτέρας -
μητέρας, διοργάνωσε ἐκδήλωση λόγου καί μέλους,
στήν κατάμεστη ἀπό κόσμο αἴθουσα τοῦ παλαιοῦ
«ΟΡΦΕΑ» Σερρῶν.

Στό πρῶτο μέρος τῆς ἐκδήλωσης μίλησε ἡ ὑπερ-
πολύτεκνη μητέρα θεολόγος, Πρεσβυτέρα Αἰκατερίνη

Τσαλμπούρη μέ θέμα: «Ἡ μητέρα ὡς Πρεσβυτέρα».
Ἡ ὁμιλία τῆς Πρεσβυτέρας Αἰκατερίνης, ἦταν μία
λαμπρή, οὐσιαστική καί ρεαλιστική ἀναφορά γιά τό
πρόσωπο τῆς μητέρας - Πρεσβυτέρας, ἡ ὁποία συγ-
κίνησε τό πυκνό ἀκροατήριο τῆς ἐκδήλωσης. 
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τή Μυτιλήνη, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ
καί Πλωμαρίου κ. Ἰακώβου, πρός ἁγια-
σμό τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Τή χα-
ριτόβρυτο κάρα τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου
νεοφανοῦς ἱερομάρτυρος Ραφαήλ μετέ-
φερε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Κα-
ραμούζης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μυτιλήνης.

Μετά τήν ὑποδοχή τελέσθηκε ἀρχιε-
ρατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Θεολόγου. Ἡ
τιμία κάρα παρέμεινε στόν Ἱερό Ναό Ἁγ.
Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν μέχρι τήν Πα-
ρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, ὅπου καθη-
μερινά τελοῦνταν οἱ ἱερές Ἀκολουθίες,
πρός Ἁγιασμό καί πνευματική ἐνίσχυση
τῶν πιστῶν, ἡ προσέλευση τῶν ὁποίων
ἦταν συγκινητική.

Α΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
Τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 22 Φε-

βρουαρίου, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό
Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, πραγματο-
ποιήθηκε ὁ Α΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια, στόν ὁποῖο
χοροστάτησε καί μίλησε γιά τήν εἴσοδό
μας στήν περίοδο τῆς Μεγ. Τεσσαρα-
κοστῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θε-
ολόγος. Ἐντύπωση προκάλεσε ἡ μεγάλη
προσέλευση τῶν πιστῶν πού κατέκλυ-
σαν τόν Ἱ. Ναό γιά νά λάβουν καί νά
δώσουν τόν ἀσπασμό τῆς ἀγάπης καί
τῆς συγχώρησης.

Ἐπισκέψεις
Τό Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Θεολόγο,

τήν Παρασκευή, 16 Ἰανουαρίου, ἐπι-
σκέφθηκε ὁ Πρόεδρος τῶν Ἀνεξαρτήτων
Ἑλλήνων κ. Πάνος Καμμένος, συνο-
δευόμενος ἀπό βουλευτές καί συνεργά-
τες τοῦ κόμματός του. Ἡ συνάντηση
πραγματοποιήθηκε μέσα σέ ἕνα ἰδιαιτέ-
ρως ἐγκάριο κλίμα, ὅπου ὁ Σεβασμιώ-
τατος τούς εὐχήθηκε καλή ἐπιτυχία στίς

πρόγραμμα ὁλοκληρώθηκε μέ τό 5μελές χορευτικό
συγκρότημα, πού χόρεψε παραδοσιακούς σκοπούς.

Ἀκολούθως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολό-
γος, ἐξέφρασε τίς θερμές εὐχαριστίες του πρός τήν
ὁμιλήτρια τῆς ἐκδήλωσης, Πρεσβυτέρα Αἰκατερίνη
Τσαλμπούρη καί τήν διευθύντρια τῆς χορωδίας
«Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος» κ. Μαρία Χα-
ραλαμπίδου γιά τήν λαμπρή παρουσία τῆς χορω-
δίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ κόσμημα καί στολίδι τῆς
Ἐκκλησίας μας γενικότερα.

Ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε καί συνεχάρη τόν Σεβ.
Μητροπολίτη Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ.
Βαρνάβα, στήν Ἱερά Μητρόπολη τοῦ ὁποίου ἀνήκει
ἡ ἐκλεκτή χορωδία, γιά τήν πολύ σπουδαία αὐτή
προσπάθεια πού τελεῖ ὑπό τήν ἐμπνευσμένη σκέπη
καί εὐλογία του.

Τό πρωΐ τῆς Δευτέρας, ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, τε-
λέσθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Τα-
ξιαρχῶν Σερρῶν ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία,
προεξάρχοντος τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας ὁ
ὁποῖος ὁμίλησε γιά τό ἁγιώτατο πρόσωπο τῆς Πα-
ναγίας, ἡ ὁποία εἶναι τό πρότυπο τῆς ἁγιότητας, ἡ
μεσίτρια, ἡ ἐγγυήτρια τῆς σωτηρίας μας, ἡ μητέρα,
ἡ βοηθός καί ἡ παρηγορήτρια στή ζωή μας καί στόν
πνευματικό μας ἀγώνα.

Ἡ τιμία κάρα τοῦ Ἁγ. Ραφαήλ 
στίς Σέρρες

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου,
ὁ Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Θεολόγος, ὑποδέχθηκε
στά προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Νικήτα τοῦ
νέου Σερρῶν, τήν τιμία κάρα τοῦ Ἁγ. Ραφαήλ ἀπό
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ἐπερχόμενες ἐκλογές.
Τό Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου, ἐπισκέφθηκαν καί

ἔλαβαν τήν εὐχή καί εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου οἱ
κυρίες τοῦ κύκλου Μελέτης Ἁγ. Γραφῆς τῆς περιοχῆς
Βρασνῶν.

Ἱερατική Σύναξη
περί Ἐξομολογήσεως

Στό πλαίσιο τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ σεπτοῦ Ποι-
μενάρχου μας κ. Θεολόγου γιά τήν συνεχή κατάρτι-
ση τῶν κληρικῶν τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τήν Πα-
ρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε Ἱερα-
τική Σύναξη μέ γενικό θέμα: «Τό μυστήριο τῆς
Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως».

Ἡ Σύναξη ἔγινε στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Νικήτα τοῦ
νέου μέ κεντρικούς ὁμιλητές τόν Καθηγητή τῆς Λει-
τουργικῆς στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Ἰ.
Σκαλτσῆ καί τόν Ἀναπληρωτή καθηγητή τῆς Λει-
τουργικῆς στήν ἴδια Σχολή Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη
π. Νικόδημο Σκρέττα.

Στήν ἀρχή ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε σέ θέ-
ματα πού ἀφοροῦν τήν ποιμαντική διακονία τῶν κλη-
ρικῶν καί στή συνέχεια ἔλαβε τό λόγο ὁ κ. Πανα-
γιώτης Ἰ. Σκαλτσῆς ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό  θέμα: «Τό
μυστήριο τῆς Ἱερᾶ Ἐξομολογήσεως ἐξ ἐπόψεως
λειτουργικῆς». Ὁ εἰσηγητής μέ βάση τίς πατερικές
καί λειτουργικές πηγές παρουσίασε τήν τελετουργι-
κή ἐξέλιξη τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως, ὅπως
διαμορφώθηκε κατά τούς ἀρχαϊκούς χρόνους, τή βυ-
ζαντινή ἐποχή καί τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας.

Στή συνέχεια ἔλαβε τό λόγο ὁ π. Νικόδημος
Σκρέττας, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: «Ἡ ἐξομολόγηση
τῶν Ἱερέων». Ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε στήν ἀξία τῆς
Ἱερωσύνης, στήν σπουδαιότητα τοῦ ἔργου τῶν Πνευ-
ματικῶν ἀλλά καί στήν ἀνάγκη καί οἱ ἴδιοι ἱερεῖς νά
ἐξομολογοῦνται κατά τό «φωτισθῆναι δεῖ πρῶτον καί
εἶτα φωτίσαι, καθαρθῆναι καί εἶτα καθάραι», τοῦ ἁγί-
ου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. 

Μετά τή σχετική συζήτηση, ὁ Σεβασμιώτατος
ἔκλεισε τήν ἐνδιαφέρουσα αὐτή Ἱερατική Σύναξη μέ
εὐχαριστίες πρός τούς προσκεκλημμένους εἰσηγητές
καί προτροπές σχετικά μέ τό ἀναπτυχθέν θέμα.

Ἀπό τίς ποιμαντικές δραστηριότη-
τες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νι-

γρίτης κ. Θεολόγος τό μῆνα Ἰανουάριο
καί τό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ Φε-
βρουαρίου 2015:

- Λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  στούς Ἱ. Ναούς:
Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν (1/1), Ἱ. Μονῆς
Προφ. Ἠλιού Ἁγ. Πνεύματος (3/1), Ἁγ.
Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν (4/1 & 15/2),
Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν (6/1, 2/2,
8/2), Ἁγ. Γεωργίου Ἄνω Καμήλας (11/1),
Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν (17/1), Ἁγ. Ἀθα-
νασίου Χρυσοῦ (18/1), Ἁγ. Γεωργίου
Σιδηροκάστρου (19/1), Ἁγ. Θεοδώρων Α΄
Κοιμητηρίου Ἀθηνῶν (28/1), Ἁγ. Λυδίας
τῆς Φιλιππησίας τῆς ὁμωνύμου Ἀδελ-
φότητος (30/1), Κοιμ. Θεοτόκου Σερρῶν
(1/2) καί Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Α΄ Κοι-
μητηρίου Σερρῶν (14/2).

-  Χο ρ ο σ τ ά τ η σ ε στήν Ἀκολουθία
τοῦ Ἑσπερινοῦ στούς Ἱ. Ναούς: Ἁγ.
Θεοδώρων Σερρῶν (31/12), Παμμεγ.
Ταξιαρχῶν Σερρῶν (5/1, 10/1, 24/1, 31/1,
1/2, 6/2, 12/2), Ἁγ. Ἀντωνίου Στρυμονι-
κοῦ (16/1), Ἁγ. Ἀθανασίου Νιγρίτης
(17/1), Ἁγ. Γεωργίου Σιδηροκάστρου
(19/1), Ἁγ. Τριῶν Ἱεραρχῶν Τερπνῆς
(29/1), Ἁγ. Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν
(14/2).

-  Π ρ ο έ σ τ η  στή Δοξολογία μέ τήν
εὐκαιρία τῆς εἰσόδου στό νέο πολιτικό
ἔτος 2015 στό Μητροπολιτικό Ναό Παμ-
μεγ. Ταξιαρχῶν (1/1),

-  Τέ λ ε σ ε :  α ) ἐπιμνημόσυνη δέηση
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μα-
καριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου
στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Α΄ Κοι-
μητηρίου Ἀθηνῶν  (28/1), β) ἐπιμνημό-
συνη δέηση ὑπέρ τῶν ἡρωϊκῶς ἀγωνι-
σαμένων καί ἐνδόξως πεσόντων γιά τήν
ἐλευθερία τῆς Πατρίδος ἀξιωματικῶν καί
ὁπλιτῶν στό Στρατιωτικό Κοιμητήριο
(14/2).
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Ἀπό τόν Α΄ Κατανυ-
κτικό Ἑσπερινό στόν
Ἱ. Μητροπολιτικό
Ναό Παμμεγ. Τα-
ξιαρχῶν.

Ἀπό τήν ἐπίσκε-
ψη τοῦ  Προέδρου
τῶν Ἀνεξαρτήτων

Ἑλλήνων Πάνου
Καμμένου.

Ἀπό τό Ἀρχιερατικό
Συλλείτουργο στόν Ἱ.
Ναό Ἁγ. Θεοδώρων
Α΄ Κοιμητηρίου
Ἀθηνῶν. 
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Κανών Ἐγκρατείας - Σκοπός νηστείας*

Κείμενο
• Ὅν τρόπον ὑπό πλήθους βρωμάτων

βαρούμενον τό σῶμα, δειλόν τινα καί δυ-
σκίνητον τόν νοῦν ἀπεργάζεται, οὕτως
καί ἐξατονοῦν ὑπό πολλῆς ἐγκρατείας,
στυγνόν τι καί ἀφιλόλογον τό θεωρητικόν
τῆς ψυχῆς ἀποτελεῖ μέρος. Δεῖ οὖν πρός τάς
τοῦ σώματος κινήσεις καί τάς τροφάς
εὐτρεπίζεσθαι, ἵνα, ὅτε μέν ὑγιαίνει, κο-
λάζοιτο πρεπόντως, ὅτε δέ ἀσθενεῖ, πιαί-
νοιτο μετρίως. Οὐ γάρ ἀτονεῖν δεῖ τῷ σώ-
ματι τόν ἀγωνιζόμενον, ἀλλ’ ὅσον ἀρκεῖν
πρός τόν ἀγῶνα δύνασθαι, ἵνα κἄν τοῖς πό-
νοις τοῦ σώματος ἡ ψυχή πρεπόντως κα-
θαίροιτο.

• Ὅταν ἡ κενοδοξία μεγάλα φλεγμαίνῃ
καθ’ ἡμῶν τήν ἀδελφῶν τινων ἐπιδημίαν ἤ
οἱωνδήποτε ξένων εἰς πρόφασιν τῆς οἰκείας
κακίας εὑρίσκουσα, καλόν τό σύμμετρον
ἐπιτρέπειν σχολήν τῇ συνήθει διαίτῃ. Καί
γάρ τόν δαίμονα ἄπρακτον καί μᾶλλον πεν-
θοῦντα τήν ἐπιχείρησιν ἀποπεμψόμεθα
καί τόν θεσμόν τῆς ἀγάπης ἐγκρίτως πλη-
ρώσομεν καί τό μυστήριον τῆς ἐγκρατείας
ἀνεπίδεικτον διά τῆς συγκαταβάσεως φυ-
λάξομεν.

• ῾Η νηστεία ἔχει μέν καθ’ ἑαυτήν καύχη-
μα, ἀλλ’ οὐ πρός τόν Θεόν· ἐργαλεῖον γάρ
ἐστιν, ὥσπερ εἰς σωφροσύνην ῥυθμίζον τούς
θέλοντας. Οὐ δεῖ οὖν ἐπ’ αὐτῇ μεγάλα φρο-
νεῖν τούς τῆς εὐσεβείας ἀγωνιστάς, ἐκδέχε-
σθαι δὲ μόνον ἐν πίστει τοῦ Θεοῦ τό πέρας
ἡμῶν τοῦ σκοποῦ· οὐδέ γάρ οἱ τῶν οἱων-
δήποτε τεχνῶν ἐπιστήμονες ἐκ τῶν ἐργα-
λείων τό τοῦ ἐπαγγέλματος ἀποτέλεσμα
καυχῶνταί ποτε, ἀλλά περιμένει τούτων
ἕκαστος τό εἶδος τοῦ ἐγχειρήματος, ἵνα ἐξ
ἐκείνου τό ἀκριβές τῆς τέχνης ἐνδείξηται.

Μετάφραση
• Ὅπως ὅταν τό σῶμα φορτώνεται μέ πολύ φα-

γητό κάμνει τόν νοῦ ἀδύνατο καί δυσκίνητο, ἔτσι
καί ὅταν ἀτονεῖ ἀπό τήν ὑπέρμετρη ἐγκράτεια κα-
θιστᾶ τό θεωρητικό μέρος τῆς ψυχῆς θαμπό καί
στεῖρο σέ λόγους. Πρέπει λοιπόν οἱ τροφές νά ρυθ-
μίζωνται ἀνάλογα μέ τήν κατάσταση τοῦ σώματος·
καί ὅταν μέν ὑγιαίνει νά κακοῦται κατάλληλα μέ
τήν νηστεία, ὅταν δέ πάλιν ἀτονεῖ νά ἐνισχύεται
ἀνάλογα. Ὁ ἀγωνιζόμενος δέν πρέπει νά
ἔχει ἐξαντλημένο τό σῶμα του, ἀλλά νά
τό ρυθμίζει ἔτσι, ὥστε νά ἀνταποκρίνε-
ται πρός τούς πνευματικούς ἀγῶνες καί
ἡ ψυχή νά καθαίρεται παραδοσιακά
μέ τά ἀσκητικά παλαίσματα τοῦ σώματος.

• Ὅταν τό πνεῦμα τῆς κενοδοξίας φλογί-
ζει ἰσχυρά τήν ψυχή μας (γιά νά ἐπιδείξωμε τίς νη-
στεῖες μας) βρίσκοντας πρόφαση γιά νά ἐνεργήσει
τήν κακία του, τήν ἐπίσκεψη ἀδελφῶν ἤ ὁποιων-
δήποτε ξένων, τότε εἶναι συνετό νά ἀναστείλωμε
μέ διάκριση τόν κανόνα τῆς δίαιτάς μας. Μέ
αὐτόν τόν τρόπο καί τόν δαίμονα τῆς κενοδοξίας
θά ἀποπέμψωμε ἄπρακτο καί κλαίοντα γιά τήν
ἀποτυχία του, καί τόν νόμο τῆς ἀγάπης θά ἐκπλη-
ρώσωμε μέ ὀρθή κρίση, ἀλλά καί τό μυστικό τῆς
ἐγκρατείας μας, μέ τή συγκατάβαση θά κρατήσωμε
ἀφανέρωτο.

• Ἡ νηστεία ἔχει μέν ἀξία καθ’ ἑαυτήν, ὄχι ὅμως
καί ἐν ἀναφορᾷ πρός τό Θεό. Διότι ἀποτελεῖ ἁπλῶς
ἕνα μέσον πού βοηθεῖ τούς ἀγωνιζομένους γιά τή
σωφροσύνη των. Ἑπομένως δέν πρέπει νά φρο-
νοῦν, οἱ ἀγωνιστές τῆς εὐσεβοῦς ζωῆς, ὅτι κάμνουν
μέγα τι νηστεύοντες, ἀλλά νά περιμένουν μόνον τό
τέλος τοῦ σκοποῦ των ἔχοντες πίστη στή βοήθεια
τοῦ Θεοῦ. Διότι καί αὐτοί πού γνωρίζουν διάφο-
ρες τέχνες, δέν ἐπαίρονται ποτέ γιά τό ἀποτέλεσμα
τῶν τεχνικῶν προσπαθειῶν των ἀπό τά ἐργαλεῖα
των, ἀλλά καθένας ἀπό αὐτούς περιμένει νά ἀπο-
δείξει τήν τελειότητα τῆς τέχνης του ἀπό τό ἔργο
πού κατασκεύασε.

*Διαδόχου Φωτικῆς
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Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τῶν κυριῶν τοῦ κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, 
περιοχῆς Βρασνῶν στόν Σεβασμιώτατο (14/2)

Ἐπιμνημόσυνη δέηση στόν τάφο τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου (28/1).


