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Ἕλα θάζε κήλα 
 

Ὁ εὐινγεκέλνο κήλαο Αὔγνπζηνο κέ ηίο πνιιέο θαί κεγάιεο ἑνξηέο 

ηῆο Πίζηεώο καο ἔρεη πεξάζεη. Ἀπό ηήλ ἀξρή ηνῦ κελόο μεθίλεζε ἡ 

εὐινγεκέλε λεζηεία, ὡο πξνεηνηκαζία ηῶλ πηζηῶλ γηά ηίο ἑνξηέο ηῆο 

Μεηακνξθώζεσο ηνῦ Σσηῆξνο Χξηζηνῦ θαί ηῆο Κνηκήζεσο ηῆο 

Ὑπεξαγίαο Θενηόθνπ. 

Σηήλ ἐλνξία καο παλεγπξίζακε ηήλ ἑνξηή ηῆο Μεηακνξθώζεσο 

ηνῦ Σσηῆξνο, ηήλ ἑνξηή ηνῦ Ἁγίνπ Νηθάλνξνο, ηήλ ἑνξηή ηῆο 

Κνηκήζεσο ηῆο Θενηόθνπ θαί ηήλ ἑνξηή ηνῦ Ἁγίνπ Κνζκᾶ ηνῦ Αἰησινῦ. 

Σηνύο Ἱεξνύο Νανύο ςάιακε ηίο ὑπέξνρεο ἀθνινπζίεο. Σρεδόλ ὅινη νἱ 

πηζηνί πξνζῆιζαλ θαί ἀζπάζζεθαλ ηίο ἅγηεο εἰθόλεο. Πάξα πνιινί 

θνηλώλεζαλ ηῶλ ἀρξάλησλ κπζηεξίσλ. Ἀξθεηνί πξνεηνηκάζζεθαλ κέ 

ηό κπζηήξην ηῆο Ἱεξᾶο μνκνινγήζεσο. Πνιινί ἦηαλ θη’ ἐθεῖλνη πνύ 

λήζηεςαλ ὅζν κπνξνῦζαλ. 

Ὁιόθιεξνο ὁ Αὔγνπζηνο κέ ὅιεο αὐηέο ηίο ἐθθιεζηαζηηθέο 

ζπλάμεηο, Ὄξζξνπο, ζπεξηλνύο, Παξαθιήζεηο, Θεῖεο Λεηηνπξγίεο, 

Ἀξηνθιαζίεο, πεξηθνξέο εἰθόλσλ, πιεκκύξηζε ηίο θαξδηέο ηῶλ 

πηζηῶλ κέ ηή ράξε ηῶλ Ἁγίσλ θαί ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ. Ἦηαλ 

πξαγκαηηθά κία ὑπέξνρε πλεπκαηηθή ἁγηαζηηθή πεξίνδνο, ηήλ ὁπνία 

ὅζνη ηήλ ἐθκεηαιιεύηεθαλ, ἔιαβαλ πνιύ θέξδνο πλεπκαηηθό, θαί εἶκαη 

πνιύ ραξνύκελνο. 

Ὅκσο, ηή ραξά κνπ αὐηή, ηήλ ἐπηζθηάδνπλ θάπνηα ἄιια γεγνλόηα, 

θάπνηεο ἄιιεο ζπκπεξηθνξέο ρξηζηηαλῶλ καο, νἱ ὁπνῖνη, πηζαλόηαηα, 

δέλ ἀληηιήθζεθαλ ζρεδόλ ηίπνηα ἀπό ηήλ ὅιε ἐθθιεζηαζηηθή 

πλεπκαηηθή παξνπζία ζηήλ ἐλνξία καο. Γἶλαη ἄλζξσπνη ρξηζηηαλνί, 

βαπηηζκέλνη ζηό ὄλνκα ηνῦ Ἁγίνπ Τξηαδηθνῦ Θενῦ θαί ηνῦ Ἰεζνῦ 

Χξηζηνῦ. Γἶλαη ἐλνξίηεο πνύ πξίλ ιίγν ἤ πεξηζζόηεξν θαηξό ἔδεζαλ 

θνληά ζηήλ θθιεζία. θθιεζηάζζεθαλ, θαηερήζεθαλ, θνηλώλεζαλ, 

ἁγηάζζεθαλ κέ ηόλ ἁγηαζκό θαί ηό Ἅγην Γὐρέιαην. Γἶλαη ἄλζξσπνη πνύ 

δνῦλ ζ’ αὐηή ηήλ παξαδνζηαθή ρξηζηηαληθή πόιε, κέ πνιινύο παιαηνύο 



ἱζηνξηθνύο Νανύο, κέ ρξηζηηαληθή ὀξζόδνμε παξάδνζε, κέ ἤζε θαί 

ἔζηκα θαί ηξόπν δσῆο ρξηζηηαληθό. Γἶλαη ἄλζξσπνη πνύ δνῦλ ἀλάκεζα 

ζέ ἀλζξώπνπο, πνύ πξνζπαζνῦλ λά δήζνπλ ηή δσή ηῆο θθιεζίαο. 

Γἶλαη γλσζηνί καο, παηδηά καο, ἐγγόληα καο, θίινη καο, πξόζσπα 

ἀγαπεηά. 

Ὡο Ἱεξέαο θαί παηέξαο ηῆο ἐλνξίαο ηνῦ Ἁγίνπ Νηθνιάνπ, κέ 

πνιιή ἀγάπε θαί πνιύ πόλν ζεκεηώλσ αὐηέο ηίο γξακκέο. Ὄρη γηά 

λά ἐιέγμσ νὔηε λά ἐπηηηκήζσ νὔηε λά θαηεγνξήζσ ἀιιά γηά λά 

ἐπηζεκάλσ θαί λά ὑπνδείμσ ζπκπεξηθνξέο πνύ δέλ ἁξκόδνπλ, ὄρη 

κόλν ζηήλ ὀξζόδνμε πίζηε καο, ἀιιά νὔηε ζηήλ θνηλσληθή 

εὐπξέπεηα, νὔηε ἀθόκε ζηήλ ἀλζξώπηλε πξνζσπηθόηεηα. 

Σό πξῶην, πνύ ζά ἤζεια λά ἐπηζεκάλσ εἶλαη ἡ ἀκέιεηα θαί ἡ 

ἀδηαθνξία ζηή ζπκκεηνρή ζηή ζεία ιαηξεία θαί ζηίο δηάθνξεο 

ἀθνινπζίεο (Ὄξζξνπ, ζπεξηλνῦ, Παξαθιήζεσλ). ιάρηζηνη εἶλαη 

αὐηνί πνύ παξαθνινπζνῦλ κέ εὐιάβεηα ὁιόθιεξεο ηίο ἐθθιεζηαζηηθέο 

ἀθνινπζίεο. Ἡ πιεηνλόηεηα ηῶλ ἀλζώπσλ πξνζέξρεηαη κεηά ηό πέξαο 

ηῶλ ἀθνινπζηῶλ, (ἑζπεξηλῶλ) ἁπιῶο γηά λά πξνζθπλήζνπλ ηήλ εἰθόλα 

ηνῦ ἑνξηάδνληνο ἁγίνπ. Δέλ ἀθνῦλ ηίπνηα, νὔηε ςαικσδία νὔηε ιόγν 

Θενῦ. Δέλ γλσξίδνπλ ὅζα ἀθνξνῦλ ζηό γεγνλόο ηῆο ἑνξηῆο ἤ ζηόλ 

ἅγην. Δέλ ἐλδηαθέξνληαη γη’ αὐηά. Πῶο ζά ζαπκάζνπλ ηό γεγνλόο ἤ ηόλ 

ἅγην; Πῶο ζά δνμνινγήζνπλ ηόλ Θεό; 

Μεηά ηήλ πξνζθύλεζε θεύγνπλ βηαζηηθά, γηά λά πξνιάβνπλ ηό 

θνζκηθό παλεγύξη. λ κέζῳ πεξηόδνπ λεζηείαο λά θᾶλε ηά ἀξηύζηκα, 

θξεαηηθά, γιπθά, λά πηνῦλ νἰλνπλεπκαηώδε πνηά, λ’ ἀθνύζνπλ θαί λά 

ρνξέςνπλ ηξαγνύδηα θαί ξπζκνύο, πνύ δέλ ηαηξηάδνπλ κέ ηό πλεῦκα 

ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηόδνπ, κέρξη ἀξγά ηίο πξσηλέο ὧξεο. Ἀζθαιῶο, 

ηό πξσί θαλέλαο ἀπ’ ὅινπο αὐηνύο δέλ εἶλαη δπλαηόλ λά πξνζέιζεη 

ζηήλ παλεγπξηθή Θεία Λεηηνπξγία. 

Σό δεύηεξν, πνύ ζά ἤζεια λά ἐπηζεκάλσ, θαί ηό ὁπνῖν 

παξνπζηάδεηαη πηό ἔληνλν ηά ηειεπηαῖα ρξόληα, εἶλαη ὁ μεδηάληξνπνο 

ηξόπνο ληπζίκαηνο, θπξίσο πνιιῶλ γπλαηθώλ, ἀπό ηνῦ πηό κηθξνῦ 

θνξηηζηνῦ κέρξη θαί κεγάιεο ἡιηθίαο. Ἡ γύκλσζε ηνῦ πεξηζζνηέξνπ 

κέξνπο ηνῦ ζώκαηόο ηνπο δείρλεη θαη’ ἀξράο ηήλ ἀπνπζία ὀξζνδόμνπ 

ἐθθιεζηαζηηθῆο πλεπκαηηθόηεηαο. Δείρλεη ἀθόκε ἀδπλακία ἀληηζηάζεσο 

ζηό θνζκηθό πλεῦκα ηῆο κόδαο θαί ηῆο παξέαο. Δείρλεη ηήλ ἀπνδνρή 

ηῆο ὑπνβαζκίζεσο ηῆο πξνζσπηθόηεηαο ηῆο γπλαίθαο, ἀπό ὕςηζηε 



πξνζσπηθόηεηα ὡο κεηέξαο, γηαγηᾶο, ζπδύγνπ, ἀδειθῆο, ζέ ἀληηθείκελν 

ρξήζεσο γηά ὅξαζε θαί ἁθή θαί ἡδνλή. Ταπηόρξνλα, κέ αὐηό ηό ἄζεκλν 

ληύζηκν, νἱ γπλαῖθεο γίλνληαη θνξεῖο ζθαλδάισλ θαί πξνθιήζεσλ θαί 

δηαπξάμεσο ἁκαξηηῶλ θαί θνηλσληθῶλ δηαηαξαρῶλ.  

  Οἱ ρξηζηηαλέο γπλαῖθεο θαί ηά θνξίηζηα ἔρνπλ ζπνπδαῖα θαί ὑςειά 

πξόηππα: Εἶλαη ὅιεο νἱ ἅγηεο γπλαῖθεο ηῆο θθιεζίαο καο κέ 

πξσηνπόξν ηήλ Ὑπεξαγία Θενηόθν.  

Τό λά ληύλεηαη κία γπλαίθα ἄιιεο θνξέο ζεκλά θαί ἄιιεο ἄζεκλα, 

αὐηό δείρλεη, ἀθόκε, δηαηαξαγκέλε πξνζσπηθόηεηα. Τό πξσί ζηήλ 

θθιεζία δείρλνπλ ηό ζεκλό πξόζσπν, θεύγνληαο ἀπό ηήλ θθιεζία 

δείρλνπλ ἄζεκλν πξόζσπν. Ὁ Θεόο βξίζθεηαη κόλν κέζα ζηήλ 

θθιεζία; Σηνύο ἄιινπο ρώξνπο ἀπνπζηάδεη;  

Τό ἄζεκλν ληύζηκν ζπλνδεπόκελν κέ κεζύζηα θαί μέθξελνπο 

ξπζκνύο ηξαγνπδηῶλ θαί ρνξῶλ ὁδεγεῖ ζηή δηάπξαμε θαί ἄιισλ 

ἀλήζηθσλ πξάμεσλ. Καί ὅια αὐηά, ἀπό ρξηζηηαλνύο ἄλδξεο θαί 

γπλαῖθεο, κέζα ζέ κία πεξίνδν λεζηείαο θαί πξνζεπρῶλ θαί 

πλεπκαηηθῶλ ἀζθήζεσλ. Καί κάιηζηα, πεξίνδν ἀθηεξσκέλε ζηήλ πηό 

ἁγλή θαί ζεκλή θαί ἁγία γπλαίθα ζηήλ παγθόζκηα ἱζηνξία, ηήλ 

Ὑπεξαγία Θενηόθν Μαξία, ηήλ Παλαγία. 

Ἕλα ηξίην, πνύ ζά ἤζεια λά ἐπηζεκάλσ, εἶλαη, δπζηπρῶο, ὅηη 

ἐκεῖο νἱ ὀξζόδνμνη ρξηζηηαλνί ἔρνπκε ράζεη ηό κέηξν θαί ηή ζεηξά 

θαί ηόλ ζεβαζκό ηῶλ πξνγόλσλ καο, ηῶλ ὁπνίσλ, ὅπσο 

ὑπνζηεξίδνπλ θάπνηνη, εἴκαζηε ζπλερηζηέο θαί ηεξεηέο ηῶλ 

ἐζίκσλ. Ἄλ ἔβγαηλαλ ὅινη αὐηνί ἀπό ηά κλήκαηα θαί ἔβιεπαλ ηή 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε, ζά ληξέπνληαλ γηά ηό θαηάληεκά καο, ζά 

ἀγαλαθηνῦζαλ θαί ζά ἐμνξγίδνληαλ ἀπό ηήλ ζπκπεξηθνξά καο. 

Καιό εἶλαη λά θξαηνῦκε ηήλ παξάδνζε θαί λά ηεξνῦκε ηά ἔζηκα. Γἶλαη 

θαζῆθνλ καο. Γἶλαη νἱ ξίδεο καο. Ὅκσο ὅιεο αὐηέο ηίο ἡκέξεο, ὅια ὅζα 

ζπλέβεζαλ, δέλ εἶραλ θακία ζρέζε κέ ηίο παιαηόηεξεο ἐπνρέο. Οἱ ἑνξηέο 

εἶλαη ρξηζηηαληθέο θαί ἀλαθέξνληαη ζέ ἅγηα πξόζσπα, ζηόλ 

Υξηζηό, ζηήλ Παλαγία θαί ζέ Ἁγίνπο ἀλζξώπνπο. Τά γιέληηα, ηά 

θαγεηά, ηά ηξαγνύδηα, νἱ ρνξνί, ηό ληύζηκν, ἡ ὅιε ζπκπεξηθνξά, ζά 

ἔπξεπε λά ἔρνπλ ζρέζε κέ αὐηά. Νά εἶλαη κεηξεκέλα θαί ζπλεηά, κέ 

ζεβαζκό θαί θνζκηόηεηα. Δπζηπρῶο, ὅκσο, ἡ ζπκπεξηθνξά καο ἦηαλ 

θνζκηθή, ρσξίο ἴρλνο πλεπκαηηθόηεηαο, ρσξίο ληξνπή, ρσξίο ζεβαζκό 



ζηόλ Θεό θαί ζηνύο ἀλζξώπνπο. Ἡ πόιε καο, ὅιεο αὐηέο ηίο ἡκέξεο, 

ἔδεηρλε πξόζσπν παγαληζηηθό θαί ὄρη ἐθθιεζηαζηηθό. 

Ἡ θθιεζία κᾶο θαινῦζε ζέ λεζηεία θαί νἱ ρξηζηηαλνί δέλ 

ζηακάηεζαλ ηά θξεαηηθά, ηήλ πνιπθαγία θαί ηήλ πνιππνζία.  

Μᾶο θαινῦζε ζέ πξνζεπρή θαί ηά θνζκηθά γιέληηα μεθηλνῦζαλ 

ἀπό ηίο παξακνλέο ηῶλ ἑνξηῶλ θαί κάιηζηα πιεζίνλ ηῶλ Ἱεξῶλ Ναῶλ.  

Μᾶο θαινῦζε ζέ ζεκλόηεηα θαί ἁγλή ζπκπεξηθνξά θαί πάξα 

πνιινί θαί πνιιέο δέλ γλώξηδαλ θἄλ ηήλ ἔλλνηα ηῆο ιέμεσο ζεκλόηεηα.  

Μᾶο θαινῦζε ζέ νἰθνλνκία θαί θηιαλζξσπία, θαί νἱ πάληεο, 

ἐθηόο ἐμαηξέζεσλ, ζπαηαινῦζαλ θαί πξνθιεηηθά δέλ ζθέπηνληαλ ηόλ 

πιεζίνλ ἄλ εἶρε λά θαιύςεη ηίο ἀλάγθεο ηνπ, ἄλ ὑπέθεξε, ἄλ πελζνῦζε. 

Πέξαζαλ ηόζνη ἐπηζθέπηεο ἀπό ηήλ πόιε καο. Δέλ γλσξίδσ ἄλ 

ηνύο ὁδεγήζακε λά ἐπηζθεθζνῦλ ηνύο ἱζηνξηθνύο Ἱεξνύο Νανύο. Νά 

πξνζθπλήζνπλ ηίο ἅγηεο εἰθόλεο, λά κπξίζνπλ ζπκίακα, λά γεπζνῦλ 

ὀξζνδνμία. Πέξαζαλ, ἔκεηλαλ, ἔθαγαλ, ἤπηαλ, ὅκσο ζηόλ ηόπν καο δέλ 

κνζρνκύξηζαλ ἄξσκα ὀξζνδνμίαο, εὐσδία πίζηεσο, παξνπζία ἁγίσλ, 

ράδη ηῆο Παλαγηᾶο, γεύζε ηνῦ Δεθαπεληαπγνύζηνπ. 

Σά ιόγηα κνπ αὐηά, ἀγαπεηνί κνπ, δέλ ζά ἤζεια λά ζεσξεζνῦλ 

ἕλα δξηκύ θαηεγνξῶ ἀιιά κία ἔθθξαζε ιύπεο θαί πόλνπ, ἕλαο 

ζηελαγκόο κέ πνιιή ζιίςε. Ὅια ὅζα ἀλέθεξα ζά κπνξνῦζα λά ηά 

ὀλνκάζσ «πόξηζκα ἰαηξνῦ κεηά ηήλ ἐμέηαζε ηῆο ἀθηηλνγξαθίαο». 

Ὡο ἱεξέαο θαί παηέξαο ηῆο ἐλνξίαο, βιέπνληαο ηήλ «πλεπκαηηθή 

ἀθηηλνγξαθία» ηῆο ἐλνξίαο αὐηῆο, δηέθξηλα αὐηνύο ηνύο θαθνήζεηο 

ὄγθνπο, νἱ ὁπνῖνη ἄλ δέλ ἀθαηξεζνῦλ, ὅιν ηό ζῶκα (ἡ ἐλνξία) ζά 

ἀζζελήζεη ζνβαξά. Ὅζν θαί λά ζέινπκε λά θξύςνπκε αὐηή ηή λνζεξή 

πλεπκαηηθή θαηάζηαζε, ηά πξνβιήκαηα ηῆο πλεπκαηηθῆο ἀζζέλεηαο ζά 

γίλνληαη ὅιν θαί πηό θαλεξά. Ἄλ ζπλερίζνπκε λά ἐζεινηπθινῦκε 

κπξνζηά ζ’ αὐηή ηήλ ἀπνζηαζία ἀπ’ ηόλ Θεό θαί ηά ἐπεξρόκελα 

πλεπκαηηθά, θνηλσληθά θαί θπζηθά ἐπαθόινπζα, ζά ἔιζεη ἡ ζηηγκή πνύ 

ζά πνλέζνπκε πάξα πνιύ. 

Ἡ κεηέξα καο θθιεζία γλσξίδεη ηό εὐόιηζζν ηῆο ἀλζξσπίλεο 

θύζεσο θαί γη’ αὐηό πξνηάζζεη ηό κεγάιν κπζηήξην ηῆο κεηαλνίαο, 

ηῆο ἀιιαγῆο, ηῆο δηνξζώζεσο. Ἄο βνεζήζνπκε ὁ ἕλαο ηόλ ἄιιν, ηόλ 

δηπιαλό ηνπ, ηόλ θίιν ηνπ, ὥζηε λά ἐπηζηξέςνπκε ζηήλ ἀγάπε ηνῦ 

Θενῦ θαί ζηήλ ὑπαθνή θαί ζηήλ ηήξεζε ηνῦ ἁγίνπ ζειήκαηόο Τνπ, γηά 

λά δήζνπκε ηό ὑπόινηπν ηῆο δσῆο καο πηό ἀλζξώπηλα θαί πηό 



θνηλσληθά. Κπξίσο, ὅκσο, λά ἀμησζνῦκε ηῆο αἰώληαο καθαξηόηεηαο ηῆο 

Βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ. Ἄιισζηε, αὐηόο εἶλαη θαί ὁ ζθνπόο ηῆο δσῆο καο! 

Εὔρνκαη, νἱ ἑνξηέο ηῆο θθιεζίαο καο λά ἀπνηεινῦλ ἀθνξκή 

γηά ἐπηπιένλ ἁγηαζκό καο.  

Νά αὐμάλεηαη ἡ ἀγάπε καο γηά ηόλ Θεό θαί ηνύο ἁγίνπο Σνπ. 

Νά ἀλαδεηθλύεηαη, λά δσνγνλεῖηαη πεξηζζόηεξν ἡ 

ζεαλζξώπηλε θνηλσλία καο. 

 

Μέ πόλν πνιύ γηά ηήλ παξνῦζα θαηάζηαζε  

θαί πνιιή ἐιπίδα γηά ηήλ ἀλαηξνπή ηεο 

 

ὁ Πξσηνπξεζβύηεξνο Βαζίιεηνο Βαζηιείνπ 
 


