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ταν ὁμολογουμένως ὁ ἄνθρωπος
τῆς ἀγάπης. Ὅλοι οἱ Πιεριεῖς πού
τόν ζήσαμε τά τελευταῖα 28 χρόνια
ὡς Ποιμενάρχη μας τό ὁμολογοῦμε περίτρανα. Ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ κληρικοί πού
τόν ζήσαμε ἀπό κοντά δέν θά μπορέσου-

Η

με νά ξεχάσουμε τόν ἀδαμάντινο χαρακτήρα του. Σέ τοῦτο τό μικρό ἀφιέρωμα
ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες ἐπιτρέψτε
μου νά χαράξω λίγες γραμμές, ὡς ἐλάχιστο ὀφειλόμενο χρέος, γιά νά θυμίσω
ἐπιγραμματικά τό σπουδαῖο ἔργο του.
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Ποιμαντικη Διακονια

Τακτικότατα τελοῦσε τή Θεία Λειτουργία. Ἰδιαίτερα ἀναπαυόταν στά μικρά χωριά, πού συχνά ἐπισκεπτόταν. Κήρυττε μέ
παρρησία τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Τό κήρυγμά
του ἦταν πάντα ἁπλό καί κατανοητό ἀπό
ὅλους. Χειροτόνησε πολλούς καταρτισμένους καί εὐλαβεῖς Ἱερεῖς. Διοργάνωνε συνάξεις γιά τόν Ἱερό κλῆρο, τίς Πρεσβυτέρες, τούς Ἱερόπαιδες, τούς Ἐπιτρόπους
κ.ἅ. μέ σκοπό νά τούς καθοδηγήσει ἀλλά
καί νά ἀκούσει τούς προβληματισμούς καί
τίς σκέψεις τους.
Φιλανθρωπικη Διακονια

Δέν ἔλειπαν ποτέ ἀπό τή σκέψη του οἱ πάσχοντες ἀδελφοί μας. Ἀφουγκραζόταν τόν
πόνο τους καί προσπαθοῦσε μέ κάθε τρόπο νά ἀνακουφίσει τίς ἀνάγκες τους. Γι’
αὐτό τό λόγο ἰδιαίτερα μερίμνησε γιά τή
λειτουργία: Τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πολλῶν
Ἐνοριακῶν. Τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας

Γηροκομείου. Τῶν Ἡμερησίων Συσσιτίων
«Ἄρτος ὁ Ἐπιούσιος». Τῆς Τράπεζας ἀγάπης δωρεάν διανομῆς ἐνδυμάτων «Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμον». Τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου «Ὁ Τροφοδότης». Δέν ξεχνοῦσε καί τούς ἄπορους
φοιτητές, τούς ὁποίους ἐνίσχυε περιοδικά.
ιεροι Ναοι – ιερες Μονες

Ἐπέβλεπε προσωπικά τήν πορεία τῶν
ἐργασιῶν στούς Ἱ. Ναούς καί τίς Ἱ. Μονές
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Ἤθελε οἱ Ναοί νά
εἶναι καλλωπισμένοι καί οἱ χῶροι λειτουργικοί. Ἐγκαινίασε 40 νέους Ἱερούς Ναούς.
Ἐπίσης φρόντισε ἰδιαίτερα γιά τήν ἐπάνδρωση τῶν Ἱ. Μονῶν καί χαιρόταν γιά τήν
αὔξηση τῶν ἀδελφοτήτων καί τήν πρόοδο
τῶν μοναχῶν. Ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ἐπαναλειτούργησαν οἱ γυναικεῖες Ἱ. Μονές Ἄγ.
Ἀθανασίου Κολινδροῦ καί Παναγίας Μακρυρράχης Παλαιόστανης, ἐνῶ ἐπανδρώθηκε ἡ ἀνδρώα Ἱ. Μονή Ἄγ. Διονυσίου τοῦ
ἐν Ὀλύμπῳ.

Στήν πλατεῖα τοῦ Αἰγίου.

Χειροθεσία τριῶν νέων ἀναγνωστών στήν ἐνορία μας.

Ἐγκαινιασμός νέου Ἱεροῦ Ναοῦ.

Θεμελίωση Κατασκήνωσης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Νεοτητα

Στόν Πανάγιο Τάφο.
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Στό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων.
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Ἀνύστακτο ἦταν τό ἐνδιαφέρον του καί
γιά τή νεολαία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Φρόντισε: Γιά τή στελέχωση τοῦ Πνευματικοῦ
Κέντρου Νεότητος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
«Ὁ Ἅγιος Φώτιος». Γιά τή δημιουργία
ἀρκετῶν Ἐνοριακῶν Κέντρων Νεότητος.
Γιά τή δημιουργία τῆς «Βαρναβείου» Βιβλιοθήκης. Γιά τή λειτουργία Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων, θεμελιώνοντας
μάλιστα καί τή νέα Κατασκήνωση στήν
ὁποία ἔδωσε τό ὄνομα «Ἅγιοι Νεομάρτυ-

ρες». Ἔχοντας στό νοῦ του τά παιδιά πού
δέν ἐκκλησιάζονται, δέν δίστασε νά μεταβεῖ κάποτε σέ κατάστημα ἠλεκτρονικῶν
παιχνιδιῶν πού σύχναζαν οἱ νέοι στό κέντρο τῆς Κατερίνης, γιά νά τούς προσκαλέσει στή Θεία Λειτουργία.
Ἰδιαίτερα ἀξίζει νά ἀναφέρουμε μία
ἀρετή πού εἶχε. Δέν ζήλευε κανένα. Ἀντιθέτως, χαιρόταν πολύ ὅταν ἔβλεπε νέους κληρικούς μέ θεολογική κατάρτιση, μέ καλή
φωνή, μέ δραστηριότητες πνευματικές.
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Στά 28 χρόνια της Ἀρχιερατικῆς του
Διακονίας κέρδισε τήν ἀγάπη, τό σεβασμό
καί τήν ἐκτίμηση τῶν πάντων. Ὅλοι ἔχουν
κάτι καλό νά ποῦν γιά τό πρόσωπό του.
Κάτι νά διηγηθοῦν. Κάτι ὠφέλιμο νά ἀποκαλύψουν, πού παρέμεινε κρυφό.
Ὁ καλός Θεός πού ἐπιτρέπει τώρα τή

δοκιμασία τῆς ὑγείας του, ἅς Τοῦ δίδει καί
τήν ὑπομονή νά τήν ἀντιμετωπίσει. Νά
ἔχει τίμιο γῆρας. Καί ὅλοι ἐμεῖς πού δεχόμασταν ὅλα αὐτά τά χρόνια τίς εὐλογίες
καί εὐεργεσίες του, νά τόν ἔχουμε στήν
καρδιά μας καί στήν προσευχή μας, ὅπως
καί ἐκεῖνος νοερά προσεύχεται γιά μᾶς...

Συντομο Βιογραφικο
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Κίτρους καί Κατερίνης κ. Ἀγαθόνικος
(κατά κόσμον Γεώργιος Νικολάου Φα-
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τοῦρος), κορινθίας καταγωγῆς, ἐγεννήθη
τῷ 1937 εἰς Αἴγιον, ὅπου ἀνετράφη καί
ἐπεράτωσε τήν ἐγκύκλιον μόρφωσίν του.
Σπουδάσας εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1960 καί Πρεσβύτερος
τῷ 1964. Ὑπηρέτησεν ὡς ἱεροκῆρυξ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως μέχρι τοῦ 1968,
καθηγητής τοῦ Ἀνωτέρου Ἱερατικοῦ Φροντιστηρίου Τήνου μέχρι τοῦ 1971, πρῶτος
Διευθυντής τῆς Ἐπταταξίου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Τήνου μέχρι τοῦ 1974, καί
Ἱεροκύρηξ – Διευθυντής Γραφείου Ἱεροκηρύκων καί Νεότητος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν μέχρι τοῦ 1985, ὄτε καί ἐξελέγει
Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης.
Τά τελευταῖα χρόνια ἀντιμετωπίζει
σοβαρό πρόβλημα ὑγείας, συνεπεία τοῦ
ὁποίου ἡ Ἱ. Σύνδος τῆς Ἐκκλησίας στίς
12.11.2013 κήρυξε τήν Ἱ. Μητρόπονη ἐν
χηρεία.
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Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΗΜΗΣ
Μιά φυσιογνωμία τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων – Ἀνυπότακτος
στούς ἄρχοντες – Στρατευμένος στό θέλημα τοῦ Θεοῦ
Κλημεντίνης Γ. Χατζούδη, Θεολόγου-Ἱστορικοῦ

O

μακάριος πατήρ Κλή
μης ἔζησε στή Ρώμη ἐπί
αὐτοκρατόρων Δομητια
νοῦ καί τῶν διαδόχων του,
Νέρβα καί Τραϊανού. Σύμφω
να μέ ὁρισμένους καταγόταν
ἀπό πριγκιπική οἰκογένεια καί
φέρεται ὡς μαθητής τῶν Ἀπο
στόλων καί τοῦ ἰδίου τοῦ ἁγίου
Πέτρου. Ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου Πα
τρός, ἐρχόμενη ἀπό τά βάθη
τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώ
νων, ἀποτυπώνει ἀνόθευτη τήν
ἀλήθεια καί ἀποτελεῖ ἔκφραση τοῦ γνήσιου
ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος τῶν Χριστιανῶν
τῆς πρώτης μετά τούς Ἀποστόλους γενεᾶς,
«ἐωρακῶς τούς μακαρίους Ἀποστόλους
καί συμβεβληκῶς αὐτοίς», ὅπως ἀναφέρει
ὁ ἐπίσκοπος Εἰρηναῖος Λυῶνος, ὁ ὁποῖος τόν
κατατάσσει μεταξύ τῶν συγχρόνων τῶν Ἀπο
στόλων καί αὐτόπτη μάρτυρα τοῦ κηρύγματός
τους. Αφού ἔδωσε δείγματα τοῦ εὐαγγελικοῦ
του ζήλου χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Ρώμης
(περί τό 91 μ.Χ.), μετά τόν ἅγιο Λίνο καί τόν
ἅγιο Ἀνάκλητο, σύμφωνα μέ τήν Ἐκκλησια
στική Ἱστορία τοῦ Εὐσεβίου Καισαρείας.
Ταπεινόφρων καί πράος, ἱλαρός καί στορ
γικός Πατήρ (ὅπως ἄλλωστε φανερώνει καί
τό ὄνομά του, ἀφοῦ ἡ μετάφραση ἀπό τά λα
τινικά τοῦ ἐπιθέτου clemens-ntis δηλώνει τόν
ἐπιεικῆ καί διαλλακτικό ἄνθρωπο), ἐμβριθής
γνώστης τῶν Ἁγίων Γραφῶν καθώς καί τῶν
ἑλληνικῶν γραμμάτων καί ἰδιαίτερα τῆς στω
ικῆς φιλοσοφίας, ἤξερε νά πείθει τούς Ἑβραί
ους καί τούς ἐθνικούς μιλώντας τους γιά τό
ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί γιά τήν ἐπαγγελία
τῆς αἰωνίου Βασιλείας σέ ὅσους θά ἀσπάζο
νταν μέ πίστη καί ἐλπίδα τήν ὁδό τῆς μετα
νοίας. Εἶναι συγγραφέας μιᾶς περιώνυμης

Ἐπιστολῆς πρός τήν Ἐκκλησία
τῆς Κορίνθου πού ἄλλοτε ἦταν
ἐνταγμένη στόν Κανόνα τῆς
Καινῆς Διαθήκης, στήν ὁποία
προτρέπει ὁρισμένα νέα μέλη
τῆς κοινότητας ἐκείνης, τά
ὁποία εἶχαν ἐξεγερθεῖ κατά τῶν
πρεσβυτέρων τους, νά διαφυ
λάξουν τήν ἑνότητα τῶν μελῶν
τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, σε
βόμενα τήν ἱεραρχία πού εἶχαν
θεσπίσει οἱ Ἀπόστολοι.
Ἀποδίδονται ἐπίσης σέ
αὐτόν καί ἄλλα κείμενα: Τά «Κλημέντια» (ἤ
«ψευδό-Κλημέντια») πού ἀποτελοῦν μία
ἰδιαίτερη κατηγορία τῆς ἀπόκρυφης γραμ
ματείας. Πρόκειται γιά μία σειρά ψευδεπί
γραφων κειμένων –(α) ἡ «Δεύτερη ἐπιστολή
τοῦ Κλήμεντα», (β) οἱ δυό «Ἐπιστολές πρός
τίς παρθένους», (γ) οἱ πέντε λατινόγλωσ
σες «Ἐπιστολές», (δ) οἱ «Ἀποστολικές Δι
αταγές», (ε) οἱ εἴκοσι «Ὁμιλίες» καί (στ) ἡ
«Ἐπιτομή»– τά ὁποία, κατά τήν γνώμη τῶν
εἰδικῶν ἐρευνητῶν, ψευδῶς ἀποδίδονται στόν
τρίτο ἐπίσκοπο Ρώμης, Κλήμη. Τόσο ἡ ψευ
δής ἀπόδοσή τους στόν Κλήμη, ὅσο καί οἱ
«ἀνορθόδοξες» διδασκαλίες πού περιέχονται
σέ ὁρισμένα ἀπό τά προαναφερθέντα ἔργα,
θεωρήθηκαν ἐπαρκῆ στοιχεῖα γιά νά ὁδηγή
σουν στήν κατάταξη τῶν «Κλημεντίων» μετα
ξύ τῶν ἀποκρύφων χριστιανικῶν κειμένων.
Ἐδῶ ἀξίζει νά σημειώσουμε ὅτι οἱ «Ἀποστο
λικοί Κανόνες», δηλαδή τό τελευταῖο κεφά
λαιο τοῦ ὄγδοου βιβλίου τῶν «Ἀποστολικῶν
Διαταγῶν», ἔχουν ἀναγνωριστεῖ ἀπό τήν
Πενθέκτη σύνοδο (692 μ.Χ.) ὡς «ἔγκυροι»,
καί ἔκτοτε θεωροῦνται κανονικά κείμενα τῆς
ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης.
Ὁ ἅγιος Κλήμης, ὡς ἐπίσκοπος Ρώμης,
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κατάφερε νά μεταστρέψει μέ τό κήρυγμά του
τή Θεοδώρα, σύζυγο τοῦ ἐπάρχου Σισινίου,
στενοῦ φίλου τοῦ αὐτοκράτορα Νέρβα. Μά
λιστα ὁδήγησε καί τόν ἴδιο τόν Σισίνιο στό
ἅγιο Βάπτισμα, ἀφοῦ τόν θεράπευσε θαυμα
τουργικῶς ἀπό τήν τύφλωση πού τοῦ προκά
λεσε ἡ ἀσέβειά του. Ὁ διοικητής Πούπλιος,
βλέποντας ὅλα αὐτά καί δι
απιστώνοντας τίς προόδους
τοῦ χριστιανισμοῦ μεταξύ τῶν
ἐθνικῶν, τόν ἐξόρισε, κατό
πιν διαταγῆς τοῦ αὐτοκράτο
ρα Τραϊανοῦ, στήν Ταυρική
Χερσόνησο (Κριμαία), τόπο
ἀφιλόξενο, στίς ἀνατολικές
ἐσχατιές τῆς αὐτοκρατορίας.
Ο ἅγιος ἐπίσκοπος βρῆκε
ἐκεῖ δυό χιλιάδες χριστιανούς
καταδικασμένους σέ κατανα
γκαστικά ἔργα στά λατομεῖα
μαρμάρου. Τούς παρηγο
ροῦσε στίς θλίψεις τους μέ τήν ὑπόσχεση τῶν
αἰωνίων ἀγαθῶν καί ἔκανε γιά χάρη τους νά
ἀναβλύσει νερό μέσα στήν ἔρημο. Ἀκόμη κι
ἐκεῖ, ὁ λόγος τοῦ μετέστρεφε ἀκόμα καί τίς
εἰδωλολατρικές ψυχές στήν ἀλήθεια καί ἀνα
φέρεται ὅτι μέσα σέ ἕνα χρόνο ἔχτισε ἑβδομή
ντα πέντε ναούς.
Ὁ αὐτοκράτορας, ὅμως, ἔστειλε μετά ἀπό
λίγο ἐκεῖ ἕνα σκληρό διοικητή γιά νά θέσει
τέρμα στούς μαζικούς ἐκχριστιανισμούς.
Αὐτός ἐπιτέθηκε πρῶτα στόν ἅγιο Κλήμη καί
ἀφοῦ ἔβαλε νά τόν βασανίσουν, διέταξε νά
τοῦ δέσουν μία ἄγκυρα γύρω ἀπό τό λαιμό
καί νά τόν ρίξουν σιδηροδέσμιο στή Μαύρη
Θάλασσα σέ μέρος πού νά μήν μποροῦν οἱ
πιστοί νά βροῦν τό σῶμα του γιά νά τό τιμή
σουν. Ὁ Θεός, ὡστόσο, δέν ἄφησε τό πνευμα
τικό ποίμνιο τοῦ ἁγίου ἐντελῶς ὀρφανό. Ἐνω
τίστηκε τίς ἱκεσίες του καί ἔκανε νά τραβηχτεῖ
θαυματουργικῶς ἡ θάλασσα, ἔτσι ὥστε οἱ χρι
στιανοί νά μπορέσουν νά βροῦν τό σῶμα τοῦ
ἁγίου πού βρισκόταν στόν βυθό, μέσα σ’ ἕναν
λίθινο ἀχειροποίητο ναό, τριακόσια μέτρα καί
περισσότερο ἀπό τήν ἀκτή, ἀφήνοντας τό ἐκεῖ
8

ἀμετακίνητο. Ἔκτοτε κάθε χρόνο, τήν ἡμέρα
τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου, ἡ θάλασσα ἀποτραβιό
ταν μέ τόν ἴδιο τρόπο, ὥστε νά μπορεῖ κανείς
νά πάει νά προσκυνήσει τό τίμιο λείψανο. Στό
ναό του στή Ρώμη ὑπάρχουν τοιχογραφίες
στό βόρειο τοῖχο, στό ἐπάνω μέρος τοῦ ναοῦ,
οἱ ὁποῖες περιγράφουν τίς σκηνές αὐτές.
Πολλά χρόνια μετά, τό
860, ὁ Κύριλλος καί ὁ Με
θόδιος, μεταβαίνοντες ἐκ μέ
ρους τοῦ αὐτοκράτορα τοῦ
Βυζαντίου καί τοῦ πατριάρχη
Μεγάλου Φωτίου, σέ ἀποστο
λή στή χώρα τῶν Χαζάρων,
σταμάτησαν στή Χερσώνα
καί ἀνακάλυψαν τά ὀστά τοῦ
ἁγίου Κλήμεντος. Στόν «Βίο
Κωνσταντίνου (Κύριλλου)»
γίνονται ἀναφορές στό θέμα
τῆς ἀνακάλυψης τῶν λειψά
νων καί στόν εὐσεβῆ πόθο
τοῦ Κυρίλλου νά συμβάλλει στήν εὕρεσή τους.
Μέ μεγαλύτερη λεπτομέρεια τά γεγονότα αὐτά
παρατίθενται σ’ ἕνα ἔγγραφο μέ τίτλο «Θρύ
λος τῆς Χερσονήσου», ὑψίστης ἱστορικῆς ση
μασίας, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τήν πιό αὐθεντική
ἐξιστόρηση τῶν γεγονότων, γραμμένο ἀπό
τόν ἴδιο τόν Κύριλλο, παρόλο πού αὐτός στήν
ταπεινοφροσύνη τοῦ ἀποσιωπᾶ τόν δικό του
καθοριστικό ρόλο. Τό ἑλληνικό πρωτότυπο
ἔργο, ὅπως καί τό παλαιοσλαβικό, ἔχουν χα
θεῖ καί τό σημερινό κείμενο εἶναι αὐτό μιᾶς
κακῆς λατινικῆς μετάφρασης τοῦ δέκατου
ἕκτου αἰώνα, πού πολύ ἀπέχει ἀπό τό κάλλος
καί τήν ποιητική ἔμπνευση τοῦ πρωτοτύπου.
Ὁ Κύριλλος, ἀφοῦ βρῆκε τότε τό λείψανο
τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, ἔφερε ἕνα τμῆμα του
στή Βασιλεύουσα. Ἀργότερα τοῦ ἀνατέθη
κε νά μεταφέρει τά λείψανα αὐτά στόν πάπα
Ἀδριανό Β΄, στή Ρώμη. Ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου
Κλήμεντος, αὐτοῦ τοῦ δευτέρου Μωϋσέως,
κατά τόν Συναξαριστή, ἑορτάζεται ἀπό τήν
Ἐκκλησία μας τήν 24η Νοεμβρίου ἑκάστου
ἔτους, παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς πολιούχου
τῆς πόλης μας ἁγίας Αἰκατερίνης.
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Τά Μυστικά τοῦ Σύμπαντος
Λαζάρου Τσακιρίδη, Θεολόγου-Συγγραφέως

Ὁ

ἀρχιμανδρίτης
Κωνσταντῖνος
Οἰκονόμος ἐξ Οἰκονόμων, κατα
γόταν ἀπό τήν Τσαρίτσανη Ὀλύ
μπου καί ἀγωνίστηκε γιά τήν ἀπε
λευθέρωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τήν
Τουρκοκρατία. Συνεργαζόταν μέ τούς
ἥρωες τῆς κλεφτουριᾶς, ἀλλά ἐργα
ζόταν καί γιά νά ξυπνήσει συνειδή
σεις καί δυνάμεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς
Εὐρώπης, γιά νά τινάξει τή σκλαβιά
τήν ξενόφερτη. Ἡ δράση του καί τό
κύρος του ἀνησύχησαν τόν μοχθηρό
Ἀλή Πασά, ὁ ὁποῖος τόν κατεδίωξε νά
τόν θανατώσει. Τελικά σώθηκε ἀπό
κάθε κίνδυνο καί ἀξιώθηκε νά δεῖ τήν
Ἑλλάδα ἐλεύθερη. Ἀλλά ὅπως συνη
θίζεται ἄλλοι ἔχυσαν τό αἷμα κι ἄλλοι
φόρεσαν τό στέμμα.
Ἀλλά στήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα μα
ζεύτηκαν τά τρωκτικά ἐσωτερικοῦ
καί ἐξωτερικοῦ νά καθήσουν δυνα
στικά στό σβέρκο τῶν Ἑλλήνων ὡς
ἐλευθερωταί.
Τότε ὁ Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ἐξ
Οἰκονόμων μαζί μέ πολλούς ἁγνούς
Ἕλληνες ἀγωνίστηκαν κατά τῆς ξε
νοκρατίας τῆς ὕπουλης νεοϋποδου

λώσεως τοῦ λαοῦ μας. Ἀλλά ὁ Κων
σταντῖνος ἔγινε τό κόκκινο πανί πού
τό μισοῦσαν οἱ ξενόδουλοι δυτικορα
γιάδες πού διαδέχθηκαν τούς τουρ
κοραγιάδες. Οἱ κόλακες καί τά ἑρπε
τά κολυμπᾶνε ἤ σέρνονται σέ ὅλα τά
θολά νερά καί στά σκοτεινά μονοπά
τια.
Ὁ Κωνσταντῖνος τολμοῦσε νά ἐλέγ
χει τούς ἰσχυρούς ξενόφερτους καί
ξενόδουλους, τήν ξένη ἀκρίδα ὅπως
τούς ὀνόμαζε ὁ λαός μας. Ὅμως τά
παρασκήνια τόν πολεμοῦσαν μέ ψευ
τοχαμόγελα καί μυστικά μαχαιρώ
ματα. Ἀλλά αὐτός διέθετε ἕνα ἰσχυρό
ὅπλο. Ἦταν ἱεροκήρυκας ἐλεγκτικός
καί τούς ξεσκέπαζε τά ἁμαρτωλά πα
ρασκήνια. Εἶχε ὅμως καί σπάνια μόρ
φωση καί ἑτοιμότητα λόγου.
Μιά φορᾶ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθη
νῶν τοῦ ἀνέθεσε τόν λόγο τοῦ θείου
κηρύγματος. Ἀλλά τό θέμα τοῦ κη
ρύγματος θά τοῦ τό στείλει μόλις ἀνέ
βει στόν ἄμβωνα. Καί νά μιλήσει χω
ρίς προετοιμασία.
Τέλος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ στέλ
νει ἕνα χαρτί. Μέσα παρίστανε ἕναν
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κύκλο. Ὅμως ὁ Κωνσταντῖνος δέν
αἰσθάνθηκε ἀμηχανία. Εἶχε ἀντίληψη
μέ ἑτοιμότητα καί βαθειά κρίση καί
εὐρηματικότητα καί ἄρχισε: «Μηδέν
καί ἐκ τοῦ μηδενός ὁ Θεός ἔπλασε τόν
κόσμο» καί περιέγραψε πώς ὁ Θεός
ἔπλασε τόν κόσμο ἐκ τοῦ μηδενός.
Καί ἀνέπτυξε μέ μεγάλη σοφία τή
δημιουργία τοῦ κό
σμου, τήν ἐκ τοῦ μη
δενός δημιουργία τῆς
ὕλης καί παρουσίασε
τό ὑλικό σύμπαν καί
τό πνευματικό σύ
μπαν, τά ὁρατά καί
τά ἀόρατα δημιουρ
γήματα τοῦ Θεοῦ.
Ὁ πνευματικός κό
σμος εἶναι οἱ ἄγγελοι,
οἱ ὁποῖοι μετά τόν Τρι
αδικό Θεό καί μαζί μ’
Αὐτόν ἀποτελοῦσαν
τήν πρώτη Ἐκκλη
σία. Ὅμως μέρος τῶν ἀγγέλων ἔγι
ναν διάβολοι καί ἀποστάτησαν ἀπό
τήν πρώτη Ἐκκλησία. Μέ τή δημιουρ
γία τῶν ἀνθρώπων καί οἱ ἄνθρωποι
Ἀδάμ, καί Εὕα, ἔγιναν μέλη αὐτῆς τῆς
πρώτης Ἐκκλησίας. Μέ τό προπατο
ρικό ἁμάρτημα ὁ ἄνθρωπος ξέφυγε
ἀπό τόν παράδεισο, ἀπό τήν πρώτη
Ἐκκλησία. Ἀλλά τήν ἡμέρα τῆς Πεντη
κοστῆς, ὅσοι πίστεψαν ξαναμπήκαν
στήν Ἐκκλησία καί στόν παράδεισο,
τότε πού ἱδρύθηκε ἡ ἐπί γῆς Ἐκκλησία.
Ὅμως πάλι οἱ ἄπιστοι καί ἀντίχρι
στοι εἶναι ἀλλοτριωμένοι σάν τούς
διαβόλους. Αὐτά γιά τά ἀγγελικά καί

ἀνθρώπινα ὄντα. Ὁ ἀνθρώπινος νοῦς
ἀδυνατεῖ νά συλλάβει τά μυστικά τοῦ
πνευματικοῦ κόσμου. Καί περιστρέ
φεται γύρω ἀπό τίς πλάνες του. Με
λέτησε καί τό ὑλικό σύμπαν καί νόμισε
ὅτι τά γνώρισε ὅλα. Ὅμως οἱ μεγάλες
ἀνακαλύψεις τῆς ἐπιστήμης πού περι
στρέφονται γύρω ἀπό τῶν αἰτιῶν τίς
αἰτίες ἀπέδειξαν
ὅτι καί τά μυστι
κά τοῦ σύμπαντος
εἶναι ἄγνωστα γιά
τίς ἀνθρώπινες
αἰσθήσεις.
Στά χρόνια μας
κατασκευάσθηκε
ἐπιταχυντής γιά
νά προσεγγίσει τό
ἄτομο τοῦ Θεοῦ
στήν στιγμή πού
εἶπε ὁ Θεός «γεννηθήτω φῶς καί
ἐγένετο φῶς». Τήν
πρώτη ἡμέρα ὁ Θεός, φύσιν φωτός
ἐδημιούργησε. Καί ἀκολούθησαν τά
ὑλικά σχήματα. Καί ἀπό τότε ἀρχίζει
ἡ αἴσθηση τῆς ὕλης. Διασπάσθηκε
τό πρῶτο ἄτομο καί δημιουργήθηκε
τό ὑλικό σύμπαν. Κλειδί γιά νά ἀνοί
ξουν καί νά ἀποκαλυφθοῦν τά μυστι
κά τοῦ σύμπαντος εἶναι ἡ ὑπερφυσι
κή Ἀποκάλυψη. Ὅταν ὁ Θεός χάρισε
τήν Ἀποκάλυψη στόν κόσμο τότε μέ
τήν ἑξαήμερή του Μωυσέως, ἄρχισε
ὁ ἄνθρωπος νά συνειδητοποιεῖ ὅτι ὁ
Θεός τῆς ἀγάπης ἐπενέβη εὐεργετικά
νά ἀποκαλύψει, νά φωτίσει τόν κόσμο
πού θέλει νά φωτισθεῖ καί νά σωθεῖ.

Εὐλόγησε τούς ἐχθρούς μου, ὤ Κύριε!
Προσευχή τοῦ Ἁγίου Ἐπισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Εὐλόγησε τούς ἐχθρούς μου, ὤ Κύριε! Ἀκόμη

καί ἐγώ τούς εὐλογῶ καί δέν τούς κατα
ριέμαι.
Οἱ ἐχθροί μέ ἔχουν ὁδηγήσει μέσα στήν
ἀγκάλη Σου περισσότερο, ἀπό ὅ,τι οἱ φί
λοι μου. Οἱ φίλοι μέ ἔχουν προσδέσει στήν
γῆ, ἐνῶ οἱ ἐχθροί μέ ἔχουν λύσει ἀπό τήν
γῆ καί ἔχουν συντρίψει ὅλες τίς φιλοδοξί
ες μου στόν κόσμο.
Οἱ ἐχθροί μέ ἀποξένωσαν ἀπό τίς ἐγκόσμι
ες πραγματικότητες καί μέ ἔκαναν ἕναν
ξένο καί ἄσχετο κάτοικο τοῦ κόσμου.
Ὅπως ἀκριβῶς ἕνα κυνηγημένο ζῶο
βρίσκει ἀσφαλέστερο καταφύγιο ἀπό
ἕνα μή κυνηγημένο, ἔτσι καί ἐγώ, καταδι
ωγμένος ἀπό τούς ἐχθρούς, ἔχω εὕρει τό
ἀσφαλέστερο καταφύγιο, προφυλασσό
μενος ὑπό τό σκήνωμά Σου, ὅπου οὔτε
φίλοι οὔτε ἐχθροί μποροῦν νά ἀπωλέ
σουν τήν ψυχή μου.
Εὐλόγησε τούς ἐχθρούς μου, ὤ Κύριε! Ἀκόμη
καί ἐγώ τούς εὐλογῶ καί δέν τούς κατα
ριέμαι.
Αὐτοί μᾶλλον, παρά ἐγώ, ἔχουν ὁμολογήσει
τίς ἁμαρτίες μου ἐνώπιον τοῦ κόσμου.
Αὐτοί μέ ἔχουν μαστιγώσει, κάθε φορά πού
ἐγώ εἶχα διστάσει νά μαστιγωθῶ.
Μέ ἔχουν βασανίσει, κάθε φορά πού ἐγώ
εἶχα προσπαθήσει νά ἀποφύγω τά βά
σανα.
Αὐτοί μέ ἔχουν ἐπιπλήξει, κάθε φορά πού
ἐγώ εἶχα κολακεύσει τόν ἑαυτό μου.
Αὐτοί μέ ἔχουν κτυπήσει, κάθε φορά πού
ἐγώ εἶχα παραφουσκώσει μέ ἀλαζονεία.
Εὐλόγησε τούς ἐχθρούς μου, ὤ Κύριε! Ἀκόμη
καί ἐγώ τούς εὐλογῶ καί δέν τούς κατα
ριέμαι.
Κάθε φορά πού εἶχα κάνει τόν ἑαυτό μου
σοφό, αὐτοί μέ ἀποκάλεσαν ἀνόητο.
Κάθε φορά πού εἶχα κάνει τόν ἑαυτό μου
δυνατό, αὐτοί μέ περιγέλασαν σάν νά
ἤμουν νάνος.
Κάθε φορά πού θέλησα νά καθοδηγήσω
ἄλλους, αὐτοί μέ ἔσπρωξαν στό περι
θώριο.

Κάθε

φορά πού ἔσπευδα νά πλουτίσω,
αὐτοί μέ ἐμπόδισαν μέ σιδηρά χείρα.
Κάθε φορά πού εἶχα σκεφθεῖ ὅτι θά κοιμό
μουν εἰρηνικά, αὐτοί μέ ξύπνησαν ἀπό
τόν ὕπνο.
Κάθε φορά πού προσπάθησα νά κτίσω σπί
τι γιά μία μακρά καί ἤρεμη ζωή, αὐτοί τό
κατεδάφισαν καί μέ ἔβγαλαν ἔξω.
Στ’ ἀλήθεια, οἱ ἐχθροί μέ ἔχουν ἀποσυνδέ
σει ἀπό τόν κόσμο καί ἅπλωσαν τά χέρια
μου στό κράσπεδο τοῦ ἱματίου Σου.
Εὐλόγησε τούς ἐχθρούς μου, ὤ Κύριε! Ἀκόμη
καί ἐγώ τούς εὐλογῶ καί δέν τούς κατα
ριέμαι.
Εὐλόγησέ τους καί πλήθυνέ τους! Πλήθυνέ
τους καί κάνε τους ἀκόμη πιό σκληρούς
ἐναντίον μου!
Ὥστε ἡ καταφυγή μου σέ Σένα νά μήν ἔχει
ἐπιστροφή.
Ὥστε κάθε ἐλπίδα μου στούς ἀνθρώπους νά
διαλυθεῖ ὡς ἱστός ἀράχνης.
Ὥστε ἀπόλυτη γαλήνη νά ἀρχίσει νά βασι
λεύει στήν ψυχή μου.
Ὥστε ἡ καρδιά μου νά γίνει ὁ τάφος τῶν
δυό κακῶν διδύμων μου ἀδελφῶν: τῆς
ἀλαζονείας καί τοῦ θυμοῦ.
Ὥστε νά μπορέσω νά ἀποθηκεύσω ὅλους
τους θησαυρούς μου ἐν οὐρανοῖς.
Ὥστε νά μπορέσω γιά πάντα νά ἐλευθε
ρωθῶ ἀπό τήν αὐταπάτη, ἡ ὁποία μέ
περιέπλεξε στό θανατηφόρο δίχτυ τῆς
ἀπατηλῆς ζωῆς.
Οἱ ἐχθροί μέ δίδαξαν νά μάθω –αὐτό πού
δύσκολα μαθαίνει κανείς– ὅτι ὁ ἄνθρω
πος δέν ἔχει ἐχθρούς στόν κόσμο, ἐκτός
ἀπό τόν ἑαυτό του!...
Μισεῖ κάποιος τούς ἐχθρούς του μόνον ὅταν
ἀποτυγχάνει νά ἀναγνωρίσει ὅτι δέν
εἶναι ἐχθροί, ἀλλά σκληροί καί ἄσπλα
χνοι φίλοι!...
Εἶναι πράγματι δύσκολο γιά μένα νά πῶ
ποιός μοῦ ἔκανε περισσότερο καλό καί
ποιός μοῦ ἔκανε περισσότερο κακό στόν
κόσμο: οἱ ἐχθροί ἤ οἱ φίλοι.
Γι’ αὐτό, εὐλόγησε, ὤ Κύριε, καί τούς φίλους
μου καί τούς ἐχθρούς μου...

Εκδοσεις «Ορθοδοξος Κυψελη
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Ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον
Ἑρμηνευτική καί Θεολογική προσέγγιση
Οἰκονόμου Χρήστου Σεϊταρίδη
(Β΄ Μέρος, τελευταῖο)

Κείμενο – Ἀπόδοση
14. Οὐ κακῶς ἐρεῖς κωφόν, καί ἀπέναντι τυφλοῦ οὐ προσθήσεις σκάνδαλον, καί φοβηθήση Κύριον τόν Θεόν σου· ἐγώ εἰμί Κύριος ὁ Θεός ὑμῶν.
15. Οὐ ποιήσετε ἄδικον ἐν κρίσει· οὐ λήψη πρόσωπον πτωχοῦ, οὐδέ μή θαυμάσης πρόσωπον δυνάστου· ἐν δικαιοσύνῃ κρίνεις τόν πλησίον σου.
16. Οὐ πορεύση δόλω ἐν τῷ ἔθνῃ σου, οὐκ ἐπιστήση ἐφ’ αἷμα τόν πλησίον σου. ἐγώ εἰμί
Κύριος ὁ Θεός ὑμῶν.
17. Οὐ μιμήσεις τόν ἀδελφόν σου τή διανοία σου· ἐλεγμῶ ἐλέγξεις τόν πλησίον σου καί
οὐ λήψη δι’ αὐτόν ἁμαρτίαν.
18. Καί οὐκ ἐκδικᾶται ἡ χείρ σου, καί οὐ μηνίεις τοίς υἱοίς τοῦ λαοῦ σου, καί ἀγαπήσεις
τόν πλησίον σου ὡς σαυτόν· ἐγώ εἰμί Κύριος.
19. Τόν νόμον μου φυλάξεσθε. τά κτήνη σου οὐ κατοχεύσεις ἐτεροζύγω, καί τόν ἀμπελώνα σου οὐ κατασπείρεις διάφορον, καί ἱμάτιον ἐκ δυό ὑφασμένον κίβδηλον οὐκ
ἐπιβάλεις σεαυτῶ.
30. Τά σάββατά μου φυλάξεσθε καί ἀπό τῶν ἁγίων μου φοβηθήσεσθε· ἐγώ εἰμί Κύριος.
31. Οὐκ ἐπακολουθήσετε ἐγγαστριμύθοις καί τοῖς ἐπαοιδοῖς οὐ προσκολληθήσεσθε,
ἐκμιανθῆναι ἐν αὐτοῖς· ἐγώ εἰμί Κύριος ὁ Θεός ὑμῶν.
33. Ἐάν δέ τίς προσέλθη ὑμίν προσήλυτος ἐν τῇ γῇ ὑμῶν, οὐ θλίψετε αὐτόν.
34. Ὡς ὁ αὐτόχθων ἐν ὑμῖν ἔσται ὁ προσήλυτος ὁ προσπορευόμενος πρός ὑμᾶς, καί ἀγαπήσεις αὐτόν ὡς σεαυτόν, ὅτι προσήλυτοι ἐγενήθητε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ· ἐγώ εἰμί Κύριος
ὁ Θεός ὑμῶν.
35. Οὐ ποιήσετε ἄδικον ἐν κρίσει, ἐν μέτροις καί ἐν στάθμοις καί ἐν ζυγοῖς.
36. Ζυγά δίκαια καί σταθμία δίκαια καί χούς δίκαιος ἔσται ἐν ὑμῖν· ἐγώ εἰμί Κύριος ὁ Θεός
ὑμῶν, ὁ ἐξαγαγῶν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
37. Καί φυλάξεσθε πάντα τόν νόμον μου καί πάντα τά προστάγματά μου καί
ποιήσετε αὐτά· ἐγώ εἰμί Κύριος ὁ Θεός ὑμῶν.
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Ἑρμηνευτικά Σχόλια
•••

• Στ. 14: «Οὐ κακῶς ... ὑμῶν».
Ὁ νόμος τῆς ἁγιότητας δείχνει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τή δυστυχία καί τήν φυσική ἀδυναμία. Ὁ δίκαιος Ἰσραηλίτης δέν θά περιγελάσει τόν κωφό λόγω τῆς προσωπικῆς του ἀδυναμίας καί δέν θά προβάλλει κάποιο ἐμπόδιο σέ τυφλό ἄνθρωπο γιά νά σκοντάψει. Ὁ περίγελος τοῦ κωφοῦ, πιθανότατα σημαίνει τήν ἀπειλή κατάρας, κάτι πού γιά
τήν Παλαιά Διαθήκη ἀποτελοῦσε ἰσχυρό παράγοντα. Γι’ αὐτό ὁ νομοθέτης συνιστᾶ νά μή
ἐκστομίζονται τέτοιου εἴδους ἀπειλές, ἀπέναντι σέ ἀντικειμενικά ἀδύναμους ἀνθρώπους.
• Στ. 15: «Οὐ ποιήσετε ... πλησίον σου».
Ἡ δικαιοσύνη εἶναι ἕνα ἀπό τά κύρια θέματα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόσο ὥστε νά
προβάλλεται ὡς παράγοντας συνοχῆς καί κοινωνικῆς τάξης. Ὁ νομοθέτης ἀπαιτεῖ ἀμεροληψία στήν κρίση τῶν δικαστῶν. Δέν πρέπει νά ἐπηρεασθοῦν ἀπό τό πρόσωπο τοῦ πτωχοῦ,
οὔτε ὅμως καί ἀπό τήν μεγαλοπρέπεια καί τήν ἰσχύ τοῦ δυνάστη.
• Στ. 16: «Οὐ πορεύση... ὑμῶν».
Στό στίχο αὐτό ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἀπαγόρευση τῆς ψευδομαρτυρίας. Τέτοιες ἐνέργειες ἐπιφέρουν, ἄδικες ἀποφάσεις θανατικῆς ποινῆς στούς κατηγορούμενους. Ὁ Μωυσῆς
ἀποτρέπει τούς Ἰσραηλίτες ἀπό δόλιες καί πονηρές κινήσεις κατά τῶν συμπατριωτῶν τους,
φαινόμενα πού εἶναι συχνά καί σήμερα.
• Στ. 17: «Οὐ μισήσεις ... ἁμαρτίαν».
Ὁ προφήτης προχωρᾶ πλέον στήν ἐσωτερική καλλιέργεια καί πρόδο τῶν πιστῶν του. Ὁ
Ἰσραηλίτης δέν θά πρέπει νά μισήσει τόν ἀδελφό του, οὔτε κάν μέ τήν σκέψη του. Ὁ Ἅγιος
Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής λέγει «Μή εἴπης οὐ μισῶ τόν ἀδελφόν, τήν μνήμην αὐτοῦ ἀποστρεφόμενος. Ἄκουσον Μωυσέως λέγοντος Οὐ μισήσεις...». Ὁ νομοθέτης προχωρᾶ συνιστώντας
στούς πιστούς, νά ἐλέγχουν τούς συμπατριῶτες τους γιά τίς κακές πράξεις τους, παρά νά
τούς μισοῦν. Στήν περίπτωση αὐτή ἀποφεύγουν τόν κίνδυνο νά ἀναλάβουν μερίδιο τῆς
εὐθύνης γιά τίς πράξεις τους. Μέ τόν ἔλεγχο, εἶναι δυνατόν νά σταματήσει τίς πράξεις του,
ἀλλά καί ὁ ἴδιος μένει μακρυά ἀπό τό μίσος καί τήν ὀργή. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἡ ἐτυμηγορία τῶν δικαστῶν, μετά ἀπό τόν ἔλεγχο, θά εἶναι δίκαιη, ἀφοῦ θά ἔχει φανεῖ, πλέον, ἡ πράξη
καί ἡ ἐνδεχόμενη ἐνοχή τοῦ κατηγορούμενου.
• Στ. 18: «Καί οὐκ ... Κύριος».
Τριπλῆ εἶναι ἡ ἐντολή στό στίχο αὐτό. Ὁ σωστός Ἰσραηλίτης δέν πρέπει οὔτε νά χειροδικήσει
ἀλλοῦ οὔτε νά ὀργισθεῖ κατά τοῦ ἀδελφοῦ του. Ἡ κρίση καί ἡ τιμωρία ἀνήκει στό Θεό, κάτι πού
ὑπονοεῖται στό σημεῖο αὐτό. Ὡστόσο, ἡ ἐντολή τῆς ἀγάπης εἶναι αὐτή πού κυριαρχεῖ στό 18ο
στίχο. «Ἀγαπήσεις πλησίον σου ὡς σαυτόν». Εἶναι ἡ ἐντολή πού αὐτούσια δόθηκε ἀπό τόν Κύριο
στήν Καινή Διαθήκη μέ πανανθρώπινο καί οἰκουμενικό χαρακτήρα. Ἐδῶ περιορίζεται, σέ τοπικό ἐπίπεδο μεταξύ τῶν Ἰσραηλιτῶν. Ὁ Ἰσίδωρος Πηλουσιώτης περιγράφει θαυμάσια τήν ἐντολή
αὐτή «Τό μέν ἀγαπῆσαι καί ἐν τή Παλαιά κεῖται· τό δέ καθώς ἐγώ ἠγάπησα ὑμᾶς προσέθηκεν ὁ
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Κύριος. Διό καί Καινήν Ἐντολήν αὐτήν ἐκάλεσεν· ἄλλο γάρ τό ἀγαπήσει τό πέλας ὡς σεαυτόν καί
ἄλλο τά οἰκεῖα παρίδειν, ἵνα τά τῶν πέλας ἐπανόρθωση».

• Στ. 19: «Τόν νόμον μου ... σεαυτῶ».
Ὁ πρόφητης ζητᾶ γενική τήρηση τοῦ νόμου του. Ἀπό τήν γενική αὐτή ἐντολή περνᾶ σέ μία
τριπλή, ἐκ νέου, ἐντολή. Δέν πρέπει ὁ Ἰσραηλίτης νά φέρει σέ ἕνωση δυό ζῶα διαφορετικῶν
εἰδῶν. Νά μήν ἔλθουν π.χ. ὄνος καί ἵππος σέ ἕνωση γιά νά μήν προέλθη ὁ νόθος ἡμίονος. Ἐπίσης ὁ Ἰσραηλίτης δέν θά σπείρει διάφορους σπόρους στό χωράφι του. Τέλος δέν θά πρέπει νά
κατασκευάσει ροῦχα ἀπό νήματα διαφόρων ποιοτήτων. Ὁ π. Ἰωήλ παρατηρεῖ ὅτι «τοῦτο σκοπεῖ
τήν διατήρησιν τῆς ἀκεραιότητας τῆς θρησκείας τῶν Ἰσραηλιτῶν κατά εἰδωλολατρικῶν ἐπιδράσεων».
• Στ. 30: «Τά σάββατά μου ... Κύριος».
Ὁ νόμος τῆς Ἁγιότητος συνεχίζεται στό στίχο αὐτό, μέ τήν ἐπανάληψη τῆς ἐντολῆς γιά τήν
τήρηση τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου, ἀλλά καί τῶν «ἁγίων» τῆς σκηνῆς δηλαδή τοῦ μαρτυρίου.
Στό τέλος ὑπάρχει, γιά πολλοστή φορᾶ ἡ ὑπενθύμιση «ἐγώ εἰμί Κύριος». Αὐτός εἶναι ὁ παντοδύναμος καί ἰσχυρός καί ἀπό τή δική Του ἰσχύ πηγάζουν ὅλες οἱ διατάξεις περί ἀγάπης καί
δικαιοσύνης.

• Στ. 35-36: «οὐ ποιήσετε ... Αἰγύπτου».
Ἡ ἀδικία εἶναι μία ἔννοια πού συχνά ἐπαναλαμβάνεται στά παλαιοδιαθηκικά κείμενα. Ἡ
ἀδικία καί ἡ ἀπάτη στίς ἐμπορικές συναλλαγές δηλώνει τήν ἀδικία σέ ὅλη τήν κοινωνία καί
κυρίως πρός τούς πτωχούς, γι’ αὐτό καταδικάζεται συλλήβδην στήν Παλαιά Διαθήκη. Ὁ προφήτης ἐπαναλαμβάνει στούς Ἰσραηλίτες τή δική τους δυσχερῆ θέση, κάτω ἀπό τόν Αἰγυπτιακό
ζυγό καί τούς ζητά, τώρα δικαιοσύνη καί τιμιότητα, «Ζυγά δίκαια καί σταθμία δίκαια».
• Στ. 37: «Καί φυλάξεσθε ... ὁ Θεός ὑμῶν».
Ἡ κατακλείδα τοῦ δεκάτου ἐνάτου κεφαλαίου, εἶναι ἡ σύνοψη ὅλων τῶν προηγούμενων. Ὁ
προφήτης ἐπικαλεῖται τόν νόμο τοῦ Κυρίου καί ζητᾶ νά φυλάξουν οἱ Ἰσραηλίτες τό νόμο καί τίς
ἐντολές του. Ὁ Κύριος καί ὁ Θεός τούς εἶναι ἕνας καί σ’ Αὐτόν ἀπευθύνεται ὁ σεβασμός καί ἡ
τιμή ἀπό τούς πιστούς.
•••

• Στ. 33-34: «Ἐάν ... ὑμῶν».
Ὁ προφήτης περνᾶ πλέον σέ κανόνες συμπεριφορᾶς πρός τούς ξένους, τούς «προσήλυτους». Ὁ Ἰσραηλίτης ὄχι μόνο δέν πρέπει νά στενοχωρήσει τόν ξένο ἀπό ἄλλη χώρα, ἀλλά νά
τόν δεχθεῖ ὅπως τόν συμπατριώτη του καί νά τόν ἀγαπήσει ὅπως τόν ἐυατό του. Ἐπαναλαμβάνεται καί πάλι ἡ ἐντολή τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον μέ τήν ὑπενθύμιση πρός τούς Ἰσραηλίτες
ὅτι καί αὐτοί ὑπῆρξαν κάποτε ξένοι στήν Αἴγυπτο καί τώρα ἀπολαμβάνουν τήν ἐλευθερία τους.
Ὅπως σημειώνει ὁ π. Ἰωήλ «Ἡ τιμή τοῦ ξένου εἶναι προνόμιον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κατά τήν
προχριστιανικήν ἐποχήν».

Ἡ θεολογική προσέγγιση τοῦ κειμένου μᾶς ὁδηγεῖ σέ ὁρισμένες ἐπισημάνσεις. Εἶναι προφανής ἡ ὁμοιότητα, μέρους τοῦ κειμένου, μέ ἀποσπάσματα τοῦ Δευτερονομίου καί τῶν μεγάλων
προφητῶν, ὅπως τοῦ Ἠσαΐα καί τοῦ Ἱερεμία. Οἱ βασικές ἐντολές πού ἀπευθύνει ὁ προφήτης
Μωυσῆς, ἀσφαλῶς ἐπαναλαμβάνουν τόν Δεκάλογο. Ἡ ἐντολή τῆς Ἀγάπης πρός τόν πλησίον,
εἴτε εἶναι αὐτόχθων εἴτε «προσήλυτος» ξένος ἀπό ἄλλη χώρα, κυριαρχεῖ στό κείμενο. Οἱ ἀναφορές πού γίνονται, σχετικά μέ τή δικαιοσύνη καί τήν τιμιότητα στίς συναλλαγές, προβάλλουν
τήν οἰκονομική κατάσταση τῶν ἀνθρώπων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς καί παράλληλα ἕνα οἰκονομικό
σύστημα πού, ἄν μή τί ἄλλο, χαρακτηρίζεται αὐστηρό καί δίκαιο.
Οἱ πανανθρώπινες ἀξίες τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς τιμῆς πρός τούς ἡλικιωμένους, περιγράφονται ἤδη στό κείμενό μας. Ἑπομένως, ἡ ἰσότητα μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ὁ ἀλτρουϊσμός, ἡ τιμή
πρός τούς μεγαλυτέρους εἶναι ἔννοιες, πού θά λέγαμε ὅτι διακηρύχθηκαν περίτρανα ἀπό τούς
θεόπνευστους προφῆτες. Οἱ φωτισμένοι αὐτοί συγγραφεῖς προεκήρυξαν, ὅσα ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε κατά τήν ἐπίγεια δράση Του. «Ἔτσι ἡ Παλαιά Διαθήκη βρίσκει τή φυσική της συνέχεια στήν
Καινή καί ἡ Ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ τό πλήρωμά της στήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ συνδετικός κρίκος
πού τίς συνέχει καί τίς ἑνώνει, εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, στό πρόσωπό τοῦ ὁποίου ἐκπληρώνονται οἱ
θεῖες ἐπαγγελίες, πού δόθηκαν στό λαό τοῦ Θεοῦ σέ σχέση μέ τή λύτρωση καί ἀποκατάσταση τοῦ
ἀνθρώπινου γένους. Στήν ἔλευσή Του ἡ ἱστορία τῆς Π. Διαθήκης βρίσκει τόν ὑψηλό της σκοπό καί
στή διδασκαλία καί τό ἔργο Του τήν ἀληθινή της ἔκφραση. Στή θυσία Του ἀποκαλύπτεται ἡ χάρη
τοῦ Θεοῦ πρός τό λαό Του, ἡ ὁποία στήν Παλαιά ἐμφανίζεται μόνο ὡς ὑπόσχεση καί ἐλπίδα».
Τά παραπάνω βεβαιώνουν τήν ἀρραγῆ ἑνότητα καί συνέχεια πού ὑπάρχει μεταξύ τῶν δυό
Διαθηκῶν. Ὡστόσο ὑπάρχουν καί διαφορές, οἱ ὁποῖες προέρχονται κυρίως ἀπό τό σκοπό τοῦ
κάθε Ἁγιογραφικοῦ κειμένου. «Ἔτσι ἡ Καινή Διαθήκη, σέ σχέση μέ τήν Παλαιά ἀποτελεῖ νέα
λυτρωτική οἰκονομία τοῦ Θεοῦ, μέ οἰκουμενική προοπτική, καθόσον δέν ἀφορᾶ μόνο στό πεπρωμένο τοῦ περιούσιου λαοῦ, ἀλλά καί σέ ἐκεῖνο τῶν ἐθνῶν. Ἐνῶ δηλαδή ἡ Παλαιά περιορίζεται
στή συμφωνία μέ τό συγκεκριμένο λαό τοῦ Ἰσραήλ καί σφραγίζεται μέ τό αἷμα τῶν θυμάτων, ἡ
Καινή ἐπεκτείνεται στή συμφωνία μέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα καί σφραγίζεται μέ τό αἷμα τοῦ
Χριστοῦ, κατά τή μαρτυρία. Τοῦ “τοῦτο τό ποτήριον ἡ καινή διαθήκην ἐστίν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι”.
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• Στ. 31: «Οὐκ ... ὑμῶν».
Στό στίχο αὐτό συνιστᾶται ἡ ἀποφυγή τῆς ἐπικοινωνίας μέ τούς ἐγγαστρίμυθους καί τούς
ἐπαοιδούς. Ἐγγαστρίμυθος, ἐτυμολογικά, εἶναι αὐτός πού μιλᾶ μέ κλειστό στόμα ὥστε νά φαίνεται ὅτι μιλᾶ μέ τήν κοιλιά του. Ἐπαοιδός εἶναι αὐτός πού κάνει γήτευμα μέ ψαλμωδία. Ὁ νομοθέτης θεωρεῖ τίς δυό αὐτές κατηγορίες ὡς νοσηρές καί ἡ ἐπαφή μαζί τους δημιουργεῖ μιασμό.
• Στ. 32: «Ἀπό προσώπου... ὑμῶν».
Μέ τόν τριακοστό δεύτερο στίχο ξεκινᾶ ἡ τελευταία ἑνότητα τοῦ κεφαλαίου, στήν ὁποία
γίνεται ἰδιαίτερη ἀναφορά σέ κανόνες κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς. Εἶναι κανόνες πού ἰσχύουν
καί σήμερα, περί σεβασμοῦ σέ «παλιό», ἄνδρα ἀσπρομάλλη καί σέ «πρεσβύτερο», ἄνδρα ἡλικιωμένο. Ἡ ἀναφορά γίνεται γιά νά συσχετισθεῖ μέ τό σεβασμό καί τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό. Οἱ
συσχετισμοί καί παραλληλισμοί εἶναι συχνοί στά Ἁγιογραφικά κείμενα καί χρησιμοποιοῦνται
γιά νά δώσουν ἔμφαση σέ κάποιο γεγονός ἤ πράξη. Ἔτσι καί ἐδῶ, ὁ σεβασμός στούς ἡλικιωμένους συνιστᾶ μία πράξη, παράλληλη μέ αὐτήν τοῦ σεβασμοῦ πρός τό Θεό.
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Ἐνῶ αὐτή ἔχει ἰσχύ περιόρισμενου χρόνου, ἐκείνη ἰσχύει αἰώνια καί, ὅπως τήν ὁραματίσθηκαν οἱ
προφῆτες, δέν εἶναι γραμμένη σέ πέτρινες πλάκες, ἀλλά χαραγμένη στήν καρδιά τοῦ καθενός».
Ἡ ἀναφορά μας στή στενή σχέση Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης ἔγινε γιά νά φανεῖ, ὅτι ἡ
διδασκαλία καί οἱ κύριες ἔννοιες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, μεταφέρθηκαν βελτιωμένες καί συμπληρωμένες στήν Καινή. Οἱ κανόνες ἠθικῆς καί συμπεριφορᾶς τῶν ἀνθρώπων, προβάλλουν
τόσο ἐπίκαιρες καί στή σημερινή ἐποχή, κάτι πού δείχνει τή σπουδαιότητα καί τόν καθοριστικό
ρόλο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. «Οἱ ἠθικές ἐπιταγές, πού προέχουν στό Δεκάλογο, διέπουν τήν προφητική σκέψη καί κυριαρχοῦν στή σοφιολογική παράδοση καί εἶναι καθοριστικός τῆς πρέπουσας
συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου πρός τό Θεό καί τόν πλησίον του καί ρυθμιστικές τοῦ ὀρθοῦ τρόπου
ζωῆς καί τῆς δραστηριότητάς του, διακανονίζουν ὁμοίως καί τή συμπεριφορά τοῦ χριστιανοῦ,
καθώς ἀποσκοποῦν στήν τελείωσή του. Ὁ Χριστιανισμός, μολονότι περιγράφει τίς νομικές καί λατρευτικές διατάξεις τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου, τίς σχετιζόμενες μέ τούς θεσμούς τοῦ Ἰσραήλ, ἐντούτοις
ἐξακολουθεῖ νά διατηρεῖ σέ ἰσχύ τό ἠθικό ἰδεῶδες τῶν ἐντολῶν του. Αὐτό συνοψίζεται στή διπλή
ἐντολή τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό (Δευτ. 6,6) καί τόν πλησίον (Λευϊτ. 19,18) πού εἶναι τό ἀποκορύφωμα τοῦ νόμου καί ἐκφράσθηκε μέ τό μοναδικό γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ».

Η ΣΕΛ ΙΔ Α ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙ ΚΟΥ

Ἀποφθέγματα αὐτῶν ποὺ γήρασαν στὴν ἄσκηση,
ἀποφθέγματα ποὺ δηλώνουν σὲ περιληπτικὴ ἒκθεση
τὴν τελειότητα τῆς ἀρετῆς τους

Ἕνας ἀδελφός ρώτησε τόν ἀββᾶ Μακάριο τόν μέγα σχετικά

μέ τήν τελειότητα. Καί ἀπάντησε ὁ Γέροντας τά ἑξῆς:


«Δεν μπορεῖ νά εἶναι κανείς τέλειος, ἐάν δέν ἀποκτήσει

ταπείνωση μεγάλη στήν καρδιά καί στό σῶμα, ἐάν δέν
μάθει δηλαδή:



να μήν ὑπολογίζει τόν ἑαυτό του σέ καμιά περίπτωση

ἀλλά νά προτιμᾶ νά βάζει ταπεινά τόν ἑαυτό του
χαμηλότερα ἀπ’ ὅλη τήν κτίση, νά μήν κρίνει διόλου
κάποιον, παρά μόνο τόν ἑαυτό του, νά ὑπομένει τήν
καταφρόνια καί νά ἀποστρέφεται ὁλόψυχα κάθε κακία,



νά βιάζει τόν ἑαυτό του νά ’ναι μακρόθυμος, ἀγαθός,

ν’ ἀγαπᾶ τούς ἀδελφούς, νά εἶναι σώφρων, νά κυριαρχεῖ
στόν ἑαυτό του, γιατί λέει ἡ ἁγία Γραφή “ἡ Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν ἀνήκει σ’ αὐτούς πού ἀσκοῦν βία στόν ἑαυτό
τους καί αὐτοί οἱ ἀγωνιστές τήν κερδίζουν,

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ἡ συνοπτική παρουσίαση τῆς ἐντολῆς τῆς Ἀγάπης πρός τόν πλησίον ὅπως καί τῶν ἐπιμέρους
διατάξεων, συμπεριφορᾶς πρός τούς συνανθρώπους, ἀσφαλῶς δέν καλύπτει τό κεφάλαιο τῶν
διανθρώπινων σχέσεων.
Σύνολη ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι κατάσπαρτη ἀπό εἰκόνες πού ρυθμίζουν τήν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, μέ τήν προοπτική τῆς τελειότητας, κυρίως σέ ὅτι ἀφορᾶ τή
στάση τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι στό Θεό. Ὅπως ἀφήνεται νά ἐννοηθεῖ στά Παλαιοδιαθηκικά
κείμενα, τό μέτρο τῶν ἀνθρώπινων σχέσεων ἀντανακλᾶ καί τήν πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρός τό
Θεό.
Στούς στίχους τοῦ 19ου κεφαλαίου τοῦ Λευϊτικοῦ ὁ θεόπτης Μωυσῆς ἐκθέτει μία σειρά ἀπό
τέτοιες διατάξεις, πού συνιστοῦν ταυτόχρονα ἕνα κώδικα δικαιοσύνης, ἕνα νόμο ἠθικῆς τελειότητας. Παράλληλα, οἱ πολλαπλές διατάξεις πού διέπουν τή ζωή τῶν Ἰσραηλιτῶν στήν Παλαιά
Διαθήκη, περιορίζονται στή διπλή ἐντολή τῆς Καινῆς, τήν ἐντολή τῆς Ἀγάπης πρός τό Θεό καί
πρός τόν πλησίον. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπιτυγχάνεται ἡ διατήρηση τῆς ἑνότητας καί τοῦ στενοῦ
συνδέσμου Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Γιαννακόπουλου, «Ἡ Παλαιά Διαθήκη Κατά τούς Ο΄», Ἔκδοση Ἀδελφότητας «Λυδία», Θεσ/
νίκη.
Σταύρου Ε. Καλαντζάκη, «Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη», Ἐκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσ/νίκη, 1995.
G. J-Wenham, «Τhe book of Leviticus», William Erdmans Publishing Company, Grand Rapids, Mitchigan.
Leviticus Commentary by J. R Porter, Cambridge University Press.
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 ν
ά βλέπει ἴσια μέ τά μάτια, νά φρουρεῖ τή γλώσσα καί
ν’ ἀποφεύγει ν’ ἀκούει μάταια πράγματα πού φθείρουν
τήν ψυχή,
 Τ

ά χέρια νά κινοῦνται γιά νά κάνουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ,
ἡ καρδιά νά εἶναι καθαρή ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί τό σῶμα
ἀμόλυντο, νά ἔχει τή μνήμη τοῦ θανάτου καθημερινά,
ν’ ἀποκηρύσσει τήν ἐσωτερική ὀργή καί κακία,
 ν
ά ἀποτάσσεται τά ὑλικά καί τίς σαρκικές ἡδονές, νά
ἀποτάσσεται τό διάβολο καί ὅλα τά ἔργα αὐτοῦ καί νά
συντάσσεται σταθερά μέ τόν Βασιλιά τῶν πάντων Θεό
καί μ’ ὅλες τίς ἐντολές του, νά προσεύχεται ἀδιάκοπα
καί νά παραμένει κοντά στόν Θεό πάντοτε, σέ κάθε
περίσταση καί σέ κάθε ἐργασία».
Αγια Αννα • Oκτωβριοσ - Δεκεμβριος 2013

17

Φωτογραφικά Στιγμιότυπα

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὀδησσοῦ
κ. Ἀγαθαγγέλου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας
κ. Παντελεήμονος, στήν ἐνορία μας (9.10.2013).

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τῆς γυναικείας χορωδίας τῆς ἐνορίας
μας στό Νοσοκομεῖο τῆς Κατερίνης, ὅπου ἔψαλλαν
τά Κάλαντα στούς ἀσθενεῖς (23-12-2013).

Ἀγόρια τοῦ Δημοτικοῦ στήν Χριστουγεννιάτικη γιορτή
τῆς ἐνορίας μας.
Τά κορίτσια τοῦ Δημοτικοῦ στήν Χριστουγεννιάτικη γιορτή
τῆς ἐνορίας μας.

Τά κορίτσια τοῦ Γυμνασίου στήν Χριστουγεννιάτικη γιορτή
τῆς ἐνορίας μας.
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Ἡ θεατρική ὁμάδα τῆς ἐνορίας μας
στήν Χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Αγια Αννα • Oκτωβριοσ - Δεκεμβριος 2013

Ἀπό τίς Πανηγυρικές ἐκδηλώσεις τῆς ἐνορίας μας
«ΘΕΟΠΡΟΜΗΤΟΡΙΚΑ 2013»
μέ τήν παρουσία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου
κ. Ἰγνατίου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.

Ὑποδοχή Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου,
κ. Ἰγνατίου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας
στήν Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ (8.12.2013).

Ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας
(8.12.2013).

Χοροστασία Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου,
κ. Ἰγνατίου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας
(8.12.2013).

Μυστήριο ἱεροῦ εὐχελαίου
(10.12.2013).

Ὑποδοχή ἱερῶν λειψάνων Ἁγίων Πέντε Μαρτύρων
(12.12.2013).

Πρώτη ἐθελοντική αἱμοδοσία στήν ἐνορία μας
(15.12.2013).

Αγια Αννα • Oκτωβριοσ - Δεκεμβριος 2013
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 4:30 Μ.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 6:00 Μ.Μ.
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5:00 Μ.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6:00 Μ.Μ.
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ: ΠΕΜΠΤΗ 6:00 Μ.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 7:00 Μ.Μ.
ΦΥΣΙΚΗ: ΚΥΡΙΑΚΗ 6:00 Μ.Μ.
ΧΗΜΕΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5:00 Μ.Μ.
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 7:00 Μ.Μ.
ΕΚΘΕΣΗ: ΤΡΙΤΗ 6:00 Μ.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΤΡΙΤΗ 5:00 Μ.Μ.
ΧΗΜΕΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 5:00 Μ.Μ.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ: ΤΡΙΤΗ 7:00 Μ.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 3:00 Μ.Μ.
ΦΥΣΙΚΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 3:30 Μ.Μ. & ΚΥΡΙΑΚΗ 5:00 Μ.Μ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)
ΑΡΧΑΙΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ):
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 6:30 Μ.Μ.
ΛΑΤΙΝΙΚΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 6:30 Μ.Μ.
ΕΚΘΕΣΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 4:30 Μ.Μ.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 4:30 Μ.Μ.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ: ΣΑΒΒΑΤΟ 6:15 Μ.Μ. (ΑΡΧΑΡΙΟΙ),
ΤΕΤΑΡΤΗ 5:30 Μ.Μ. (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΔΕΥΤΕΡΑ 5:30 Μ.Μ.
ΕΝΗΛΙΚΕΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 6:15 Μ.Μ. (ΑΡΧΑΡΙΟΙ),
ΤΡΙΤΗ 4:00 Μ.Μ. (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ)

Η ΕΝΟΡΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ!
Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
ΣΕ 60 ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ.
ΟΣΟΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Ἀπόδειπνο γιά νέους καί ἐργαζομένους
Κάθε Τετάρτη στίς 8:00 μ.μ. (ἀκολουθεῖ συζήτηση)

Πρόγραμμα παιδικῶν καί νεανικῶν συναντήσεων
«ΚΙΒΩΤΟΥ»:
Ἀγόρια Δημοτικοῦ:
Σάββατο 4:00 μ.μ.

Ἀγόρια Γυμνασίου-Λυκείου:
Σάββατο 4:00 μ.μ.

Κορίτσια Δημοτικοῦ:
Σάββατο 2:00 μ.μ.

Κορίτσια Γυμνασίου-Λυκείου:
Σάββατο 3:30 μ.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ
Κάθε Τρίτη μετά τήν Ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως

