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Μητροπολίτου Αὐλῶνος 
κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

«Μνήμη Δικαίου 
μετ’ ἐγκωμίων»

Ο ΤΙΜΙΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Ἐξαιρετική, ἐπιβλη-
τική, μεγάλη μορφὴ
τῆς Ἐκκλησίας μας

ὁ Τίμιος Πρόδρομος! Σάν
οὐράνιο τόξο μὲ πολυσύν-
θετο καὶ πολὺ γλυκὸ φῶς
φωτίζει τὸν κόσμο τῆς Πα-
λαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Δια-
θήκης. Στὸ πρόσωπό του
βλέπουμε τὸν τελευταῖο
καὶ μεγαλύτερο προφήτη
τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλὰ καὶ τὸν
πρῶτο ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ.

Ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης ἔχει τὴν
προφητικὴ αὐστηρότητα.
Τὸ στόμα του μοιάζει μὲ
ἡφαίστειο ποὺ ἐλέγχει τὴν
παρανομία. Ὡς ἅγιος της
ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἑτοι-
μάζει τὸ δρόμο τοῦ Μεσσία
μὲ τὸ κήρυγμα καὶ τὸ βά-
πτισμα τῆς μετάνοιας.
Ἀξιώνεται νὰ βαπτίσει τὸν
Ἰησοῦ Χριστό, γιὰ νὰ
ἐκπληρωθοῦν ἔτσι καὶ γιὰ
τὸ πρόσωπό του οἱ προ-
φητεῖες τῶν προγενέστε-
ρων προφητῶν. Σφραγίζει
τέλος τὴν ἅγια ζωή του μὲ
τὸ μαρτυρικὸ θάνατο.

Προφήτης καὶ Πρόδρο-
μος. Μίλησε γιὰ τὸν Ἰησοῦ
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Χριστό. Ὁμολόγησε μὲ ταπεί-
νωση πὼς δὲν ἦταν ἐκεῖνος ὁ
Μεσσίας καὶ πὼς δὲν εἶναι
ἄξιος οὔτε κἄν τὰ ὑποδήματα
τοῦ Σωτήρα νὰ ἀγγίξει. Μὲ
αὐταπάρνηση ταπείνωνε τὸν
ἑαυτό του, γιὰ νὰ δείξει τὸ με-
γαλεῖο τῆς Θεότητας τοῦ Κυρί-
ου. Εἶναι δὲ πολὺ συγκινητικά
τὰ σχετικὰ του λόγια: «Ἐκεῖνον
δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλατ-
τοῦσθαι», (Ἰωάν. 3,30). Αὐτός
πρῶτος ἀξιώθηκε νὰ δεῖ τὸν
Μεσσία ὡς Σαρκωμένο Λόγο
καὶ νὰ τὸν συστήσει στούς μα-
θητές του μὲ τὰ λόγια: «Ἴδε ὁ
ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰωάν.
1,29). Μὲ τὸ προδρομικὸ κή-
ρυγμα ἔφερνε στὶς ψυχὲς τὴ
συναίσθηση τῆς ἁμαρτίας, γιὰ
νὰ ἀνοίξει σ’ αὐτὲς τὸ δρόμο
τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ ἑτοιμάσει
«τὴν ὁδὸ Κυρίου» (Ἡσ. 40,3). 

Κήρυκας τῆς μετάνοιας. «Με-
τανοεῖτε ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 3,2).
Αὐτὲς οἱ λίγες λέξεις ἀντιλαλοῦν
ἀπ’ τὸ στόμα του στὶς ὄχθες
τοῦ Ἰορδάνη. Αὐτὰ τὰ λόγια
τάραξαν τὰ λιμνασμένα νερὰ
τῆς ἁμαρτωλῆς τυπολατρείας
τῶν Ἰουδαίων. Μετανοήστε καὶ
«ποιήσατε καρποὺς ἀξίους τῆς
μετανοίας» (Λουκ. 2,8), γιατί

μετάνοια, χωρὶς ἀλλαγὴ πορείας
πλεύσης, εἶναι ἀνώφελη! Πολλὲς
ψυχὲς τότε δέχθηκαν τὸ κή-
ρυγμα τῆς μετάνοιας. Ἐξομολο-
γήθηκαν στὸν Πρόδρομο καὶ
βαπτίσθηκαν ἀπ’ τὸν ἴδιον στὸν
Ἰορδάνη, γιὰ νὰ πλύνουν συμ-
βολικὰ τὶς ἁμαρτίες τους.

Ὑπῆρξαν ὅμως καὶ οἱ ἀσυγ-
κίνητοι. Γι’ αὐτοὺς ἔλεγε: «κάθε
δένδρο ποὺ δὲν κάνει καρπὸ
καλὸ τὸ κόβουν σύρριζα καὶ τὸ
ρίχνουν στὴ φωτιά» (Λουκ. 3,9).
Τὴν τιμωρία τοῦ Θεοῦ τὴν πα-
ρομοίαζε μὲ ἀξίνη (τσεκούρι γιὰ
κόψιμο δέντρων). «Ἡ ἀξίνα εἶναι
πιά κοντὰ στὴ ρίζα τῶν δέν-
τρων» (Λουκ. 3,9). Πάντα δὲ
τὸ κήρυγμα του κατέληγε μὲ τὸ
βαρυσήμαντο συμπέρασμα: «Κά-
νετε καρποὺς ἀξίους τῆς μετα-
νοίας» (Λουκ. 3,8).

Βαπτιστὴς τοῦ Κυρίου. Με-
γάλος τίτλος τιμῆς γιὰ τὸν Πρό-
δρομο, ὅτι ἀξιώθηκε νὰ βαπτίσει
τὸν Σωτήρα. Τὸ βάπτισμά του,
βέβαια, ἦταν βάπτισμα μετά-
νοιας. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὡς
Θεὸς δὲν εἶχε ἀνάγκη βαπτί-
σματος. Ἀλλ’, ὅμως, γιὰ νὰ ἐπι-
κυρώσει τὸ ἔργο τοῦ Προδρόμου
καὶ νὰ «ἐκτελέσει κάθε ἐντολή»
(Ματθ. 3,15) βαπτίσθηκε ὁ ἀνα-
μάρτητος Κύριος. Ἂς φροντίζει
ὁ καθένας μας γιὰ τὴ σωτηρία



τῆς ψυχῆς του.
Ἐλεγκτὴς τῆς παρανομίας.

Ὅπου καὶ ἂν συναντοῦσε τὴν
παρανομία, τὴν ἔλεγχε: Ὁ βα-
σιλιάς Ἡρῴδης μὲ τίς ἀθέμιτες
σχέσεις του μὲ τὴ γυναίκα τοῦ
ἀδελφοῦ του ἔγινε στόχος τοῦ
Προδρομικοῦ ἐλέγχου, ἀδιαφο-
ρώντας γιὰ τὴν ὀργὴ του.

Τὸ «οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν
αὐτήν» (Ματθ. 14, 5) σὰν πυ-
ρωμένο σίδερο ἔπεφτε στὸ κε-
φάλι τοῦ παράνομου ἄρχοντα.
Καὶ ἡ παρανομία του δὲν ἦταν
μόνον αὐτὴ (Λουκ. 3,19-20). 

Μάρτυρας τῆς ἀλήθειας.
Ἦταν ἑπόμενο καὶ τὸ γνώριζε
ὁ Πρόδρομος, ὅτι ὁ ἔλεγχος θὰ
τὸν ὁδηγοῦσε στὴ φυλακὴ καὶ
στὸ θάνατο. Οἱ δυνατοὶ, ὅμως,
καὶ θεόσταλτοι δὲν ὑπολογίζουν
κινδύνους καὶ θάνατο. Σὰν βρα-
βεῖο στὴ Σαλώμη γιὰ τὸν ἀνή-
θικο χορὸ της, (ὁ διάβολος κι-
νοῦσε τὸ σῶμα καὶ τὰ πόδια
της, γιά νά ἐπιτύχει τὸ σκοπό
του), ἡ μητέρα της Ἡρῳδιάδα
ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἡρῴδη, ποὺ
εἶχε δημόσια δεσμευθεῖ, «ἐπὶ
πίνακι» τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου
τοῦ βαπτιστοῦ, (Ματθ. 14,9).
Μὲ αὐτὸ τὸ θάνατο ἐπισφραγίζει
τὴν ἁγία ζωὴ του ὁ Προφήτης
καὶ Πρόδρομος καὶ Βαπτιστής

Ἰωάννης. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἱερὸς
ὑμνῳδὸς τὸν ρωτάει: Πῶς νὰ
σὲ ὀνομάσουμε Προφήτα;  ἄγγε-
λο, ἀπόστολο ἢ μάρτυρα; Ἄγγε-
λο γιατί ὡς ἀσώματος ἔζησες
στὴ γῆ. Ἀπόστολο γιατί μαθή-
τευσες τοὺς λαούς. Μάρτυρα,
γιατί γιὰ τὸν Χριστὸ ἀποκεφα-
λίσθηκες (τροπάριο Λιτῆς ἑσπε-
ρινοῦ ἑορτῆς Ἀποτομῆς τιμίας
Κεφαλῆς).

Μιά παράδοση λέει πὼς καὶ
τὸ κομμένο κεφάλι τοῦ Προ-
δρόμου μίλησε, γιὰ νὰ κηρύξει
τὴ μετάνοια. Ἀπὸ τότε μέχρι
καὶ σήμερα καὶ στοὺς αἰῶνες
τῶν αἰώνων ἡ ἀσκητικὴ καὶ
φωτεινὴ μορφὴ τοῦ Προδρόμου
ἀπευθύνει τὸ ἴδιο κήρυγμα σέ
μᾶς. Τὸ κήρυγμα τῆς μετάνοιας.
Ἑτοιμάζει, ὅπως καὶ τότε, καὶ
σήμερα τὸ δρόμο τῆς ψυχῆς
μας, γιὰ νὰ δεχθεῖ μέσα σ’
αὐτὴν τὸν Χριστό. Ἂς χαμηλώσει
ὁ καθένας μας τά ὄρη τοῦ ἐγωι-
σμοῦ. Ἂς ξεριζώσει τὰ βατό-
κλαδα καί τ’ ἀγκάθια τῆς ἁμαρ-
τίας. Ναί. Ἡ φωνὴ τοῦ Προ-
δρόμου ἀκούγεται καὶ σήμερα:
«Μετανοεῖτε… ἑτοιμάσατε τὴν
ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε
τάς τρίβους αὐτοῦ …ἤγγικε γὰρ
ἡ βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ἡσ.
40,3- Ματθ. 3,2).
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Πρὸς τὸ εὐσεβὲς καὶ χριστεπώνυμο πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν

«Ἔλαμψεν ἡ χάρις σου Κύριε, ἔλαμψεν ὁ φωτισμός τῶν ψυχῶν
ἡμῶν· ἰδού καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού καιρός μετανοίας· ἀποθώ-
μεθα τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἐνδυσώμεθα τά ὄπλα τοῦ φωτός»1.

Μέ τήν ἔναρξη τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μᾶς δίνεται, ἀγαπη-
τοί μου χριστιανοί, ἡ εὐκαιρία νά ξαναδοῦμε τή ζωή καί τόν ἑαυτό μας, νά ξα-
ναδοῦμε τήν πορεία τῆς ζωῆς μας, καθώς καί ποιά εἶναι ἡ στόχευσή μας καί
ποιός ὁ προσανατολισμός μας. Τί εἶναι στ᾽ἀλήθεια αὐτό πού νοηματοδοτεῖ τήν
ἴδια μας τήν ὕπαρξη. Γιά τό λόγο αὐτό ἄς πάρουμε στά σοβαρά τή ζωή πού προ-
τείνει ἡ Ἐκκλησία μας, τήν ἁγιοπνευματική πορεία πού ἀνοίγεται μπροστά μας
αὐτή τήν περίοδο: «Ἰδού καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού καιρός μετανοίας».

Ἀνοίγεται μπροστά μας ὁ καιρός τῆς μετανοίας, ἡ εὐκαιρία δηλαδή γιά μία
ζωή καί πορεία "ἐν μετανοίᾳ". Σέ τί συνίσταται ἀκριβῶς αὐτό τό κάλεσμα πού
μᾶς προτείνει ἡ Ἐκκλησία μας γιά μετάνοια; Πρόκειται γιά ἀπόφαση νά πά-
ρουμε τή ζωή στά χέρια μας καί ταυτόχρονα νά τήν ἐμπιστευθοῦμε στά χέρια
τοῦ Θεοῦ καί Πατέρα μας. Νά ξαναδοῦμε τή ζωή καί τόν ἑαυτό μας, ὅπως τή
θέλησε γιά ἐμᾶς ὁ Κύριος καί Θεός μας, αὐτός πού εἶναι ὁ δωρητής τῆς ζωῆς
μας. Μετάνοια σημαίνει λοιπόν νά ἀποκτήσουμε τήν ἀρετή ἐκείνη πού μᾶς ἐπι-
τρέπει νά διακρίνουμε ἀνά πᾶσα στιγμή τήν ἀπόσταση πού μᾶς χωρίζει ἀπό
αὐτό πού εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί μέχρι ποιό σημεῖο ἐμεῖς τό πραγματο-
ποιήσαμε. Νά μποροῦμε νά διακρίνουμε τίς δωρέες πού μᾶς χαρίζει ἁπλόχερα
ὁ Θεός καί ποιές ἐμεῖς κάναμε κτῆμα στή ζωή μας.

Μετάνοια δέν εἶναι μία μηχανική πράξη. Εἶναι πορεία ζωῆς, εἶναι τρόπος
ζωῆς. Ἕνας ὅμως τρόπος ζωῆς πού ἔχει ὡς κέντρο, ὄχι τό ἐγώ μας καί τόν ἑαυ-
τούλη μας, ἀλλά τό ἄνοιγμα τῆς ὕπαρξης μας καί τῆς ζωῆς μας στόν πλάστη
καί τεχνίτη τῆς ζωῆς μας. Μετάνοια εἶναι μία ἄλλη ἡρωική ἔξοδος ἀπό τήν
σκλαβιά τοῦ ἀτομικισμοῦ μας, τῆς ἐγωκεντρικῆς μας βιοτῆς, πρός τήν ἐλευθε-
ρία τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, ὄπως ἐπισημαίνει ὁ ἀπ. Παῦλος2.

Ὁ ἅγ. Εἰρηναῖος3, ἐπίσκοπος Λυώνος, ἕνας ἀπό τούς πρώτους μεγάλους πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπισημαίνει πώς ὁ ἄνθρωπος ἔχει πλαστεῖ νά ἀκτι-
νοβολεῖ τή δόξα τοῦ Θεοῦ, ὡς δημιούργημα κατ᾽εἰκόνα Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος
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πρέπει δηλαδή νά πορεύεται μέ τέτοιο τρόπο ὥστε νά
ἀντανακλᾶ μία φανέρωση τοῦ Θεοῦ. Ἔχει κληθεῖ γιά νά ζεῖ σέ κοινω-
νία μέ τόν Δημιουργό, τόν Τριαδικό Θεό.  Μία τέτοια ζωή ἐπιτρέπει νά
διαχέεται γύρω μας κάτι ἀπό τή λάμψη τῶν χαρισμάτων τοῦ Θεοῦ,
ὅπως γιά παράδειγμα ἡ ἀγάπη, ἡ πραότητα, ἡ ταπείνωση, ἡ ὑπομονή, ἡ

εἰρήνη. Μία τέτοια πορεία κοντά στό Χριστό καί μαζί μέ τό Χριστό γίνεται μία
πορεία μετανοίας πού ἀκτινοβολεῖ κάτι ἀπό τή θεία εἰκόνα. Ἀσφαλῶς στήν πο-
ρεία αὐτή ἔχουμε τίς ἀτέλειές μας. Ὅταν ὅμως εἰσερχόμαστε μέ τή θέλησή μας,
ζητώντας τό ἔλεος καί τή θεία ἀγάπη, τότε ἀνακαλύπτουμε καί ταυτόχρονα
μεταδίδουμε τήν ὀμορφιά τοῦ κόσμου τῆς αἰωνιότητας καί τοῦ ἰδιου τοῦ Θεοῦ.
Αὐτή εἶναι ἡ ζωή ἐν μετανοίᾳ, πού μᾶς δίνει χαρά καί ἀγαλίαση, πού κατευθύ-
νει τά διαβήματά μας συνεχῶς πρός τήν πηγή τῆς ζωῆς, τόν Κύριο τῆς δόξης.

Ἡ πορεία ὅμως αὐτή δέν εἶναι ἕνα δικό μας προσωπικό κατόρθωμα. Εἶναι
τό ἀποτέλεσμα τῆς σχέσης μας μέ τό Θεό καί τῆς ἐν ἁγίω Πνεύματι ζωῆς μας.
Καλλιεργεῖται μέσα στή Ἐκκλησία καί περνᾶ ἀπό τόν ἀσκητικό ἀγώνα δηλαδή
τή νηστεία, τήν προσευχή, τήν ἐγκράτεια, τήν ἐλεημοσύνη. Τήν ἀπόφασή μας
νά νικᾶμε τήν ἁμαρτία καί τά πάθη πού μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τή χάρη καί
τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί ἀπό τήν ἄλλη νά κατευθύνουμε τή ζωή μας στήν προ-
οπτική τό δικό μας θέλημα νά ταυτίζεται μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί τότε θά
μποροῦμε πράγματι νά διακρίνουμε τά ἔργα τοῦ φωτός ἀπό τά ἔργα τοῦ σκό-
τους καί αὐθόρμητα θά πράττουμε καί θά ἐνεργοῦμε κατά Θεόν καί ἡ ὕπαρξή
μας θά λαχταρᾶ ἐλεύθερα καί ἀγόγγυστα  νά φωτίζεται ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς στοργική μάνα ὅλων μας, στό ξεκίνημα αὐτῆς
τῆς περιόδου, δίνει μεγάλη σημασία στή ζωή "ἐν μετανοίᾳ". Μᾶς καλεῖ νά ἀπο-
βάλουμε φοβίες, ἀναστολές καί ἀναβολές καί νά πορευθοῦμε τήν "ἐν Χριστῷ
ζωῇ ", ἔστω καί ἄν αὐτό ἀπαιτεῖ κόπο. Στό τέλος κερδισμένοι βγαίνουμε πάντα
ἐμεῖς, γιατί τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ εἶναι λυτρωτικά γιά τόν ἄνθρωπο. Ἄν
ἀγαπῶ ἀληθινά πρῶτα τό Θεό καί στή συνέχεια τόν ἑαυτό μου, τότε δέν ὑπάρ-
χει χρόνος γιά χάσιμο. Καλοῦμαι νά μετανοήσω, γιά νά μπορῶ καί τό Θεό μου
νά ἀντικρύζω καί τόν συνανθρώπο μου νά κάνω ἀδελφό. Καί μέ τόν τρόπο αὐτό
νά χαίρομαι τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μου, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε ὅλοι μας
τῆς Θείας χάριτος.

Καλή καί εὐλογημένη Σαρακοστή

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

1. Ἰδιόμελον Ἐσπερινοῦ τῆς συγχωρήσεως 
2. Ρωμ. 8, 21.
3. Στό ἔργο του Κατά Αἱρέσεων. 
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Ἡ μονή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεο-
τόκου Σπηλαίου εἶχε καταστεῖ
κατά τόν 18ο αἰώνα σημαντικό

ἐκπαιδευτικό κέντρο μέ πλούσια βιβλιοθήκη,
ὅπως μαρτυρεῖ ὁ ἠπειρώτης ἱστορικός Ἰωάν-
νης Λαμπρίδης. Σέ ἐνθύμηση σέ λειτουργικό
βιβλίο τῆς μονῆς ἀναγράφεται ὅτι λειτουρ-
γοῦσε ἐκεῖ σχολεῖο κατά τό 1786-87 ἐπί
ἡγουμένου Ἰωσήφ ἀπό Γρεβενά – Αὐλές.
Ὁ ἡγούμενος Ἰωσήφ ὑπῆρξε πολύ δραστή-
ριος, ὅπως και ἄλλοι προηγούμενοί του.
Ἀπό ἄλλες ἐνθυμήσεις σέ ἐκκλησιαστικά
βιβλία τῆς μονῆς πληροφορούμαστε ση-
μαντικά ἱστορικά στοιχεῖα.  Στο Α΄ μέρος
τῆς ἐργασίας καταγράψαμε  μία ἐνδιαφέ-
ρουσα, τήν ὁποία παραθέτουμε ἐκ νέου:
«1786 ἰανουάριος 5 αγορασιν και την κυρά
Καλλι (=τό κτῆμα τῆς Κυρακαλίτσας) γροσι
1200 Ιγουμενος παπα Ιοσιφ. – 1785 σε-
πτεμβρίου 15 εγομινεψιν ο παπα Ιοσιφ από
χοριον Αὐλλες και ευκιασιν το μηλλο (=μύλο)
ἀπό θεμιλλιον και το μητόχι ης τα Γρεβενα

καί το σπιτι εις την καρούτα εις τα απελλια
(ἀμπέλια)…».  Ἡ Κυρακαλίτσα, διαλυμένος
σήμερα οἰκισμός, γειτνίαζε προς τό Μι-
κρολίβαδο καί ἀναφέρεται στά ὀθωμανικά
φορολογικά κατάστιχα τῶν ἐτῶν 1564 καί
1579. Ἀσφαλῶς κατά το ἔτος τῆς ἀγορᾶς
τῆς κτηματικῆς περιοχῆς ἀπό τήν μονή ὁ
οἰκισμός εἶχε πλέον διαλυθεῖ καί αὐτή
ἀνῆκε σέ κάποιον μπέη. Ἡ λαϊκή παράδοση
διατήρησε τόν θρύλο τῆς κυρά-Καλῆς, συ-
ζύγου τοῦ κατόχου τοῦ οἰκισμοῦ. Αὐτή δώ-
ρησε στή μονή τήν κτηματική περιοχή. Ὁ
θρύλος δέν ἀνταποκρίνεται στην ἱστορική
ἀλήθεια ἤ δεν ἀνταποκρίνεται πλήρως.
Ἀργότερα ἡ μονή ἐμφανίζεται νά ἔχει τήν
κυριότητα καί τῆς κτηματικῆς περιοχῆς
τοῦ Παλαιοχωρίου Μαυραναίων. Εἶναι πολύ
πιθανόν νά εἶχε περιέλθει αὐτή στήν ἰδιο-
κτησία τῆς μονῆς ἐνωρίτερα, ἀφοῦ στήν
ἐνθύμηση, πού παραθέσαμε, ἀναγράφεται
«και την κυρά Καλλι», πού ἦλθε νά προ-
στεθεῖ σέ προϋπάρχουσα ἰδιοκτησία. 

IΕΡH ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Σ Π Η Λ Α Ι Ο Υ

B΄ μέρος

Ἀπόστολος
Παπαδημητρίου
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Ἡ μονή διέθετε ὑδρόμυλο, ὁ ὁποῖος
ἀξιοποιοῦσε τά ἀφθονα νερά τῆς περιοχῆς,
καί οἰκία κοντά σ’ ἐκεῖνον. Ἄργότερα ἦταν
αὐτός γνωστός ὡς μύλος τοῦ Μποζῆ. Ἡ
μονή ἐξέτρεφε καί αἱγοπρόβατα. 

Τό μετόχι στά Γρεβενά μέ ἀπασχόλησε
πολύ κατά την ἔρευνά μου. Ὁ ἱστορικός
ἐρευνητής Γεώργιος Δρίζης διασώζοντας
τήν παράδοση ἔγραψε ὅτι στόν λόφο τοῦ
Βαροσίου ὑπῆρχε ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε στή μονή τοῦ Σπηλαίου.
Ἀσφαλῶς ὁ ναός βρισκόταν στό μετόχι τῆς
μονῆς, πού ὁπωσδήποτε ἦταν παλαιότερης
ἐποχῆς. Τό «ευκιασιν το μητόχι ης τα Γρε-
βενά…» τό 1786 δεν σημαίνει ὅτι τότε ἀνη-
γέρθη καί ὁ ναός. Μᾶλλον ὑπονοεῖ τήν
ἐκτέλεση διαφόρων ἐργασιῶν στό μετόχι,

τό ὁποῖο ἀσφαλῶς θά εἶχε ὑποστεῖ σοβαρές
ζημίες ἀπό τίς ἐπιδρομές τῶν Ἀλβανῶν
κατά τήν περίοδο 1770 – 1780. Ὁ ναός
ἦταν ἀρχαιότερος καί κατέστη μητροπολι-
τικός εὐθύς μετά τήν καταστροφή τῶν
Αὐλῶν ἀπό τούς Ἀλβανούς τό 1773, ὁπότε
καί ἡ ἕδρα τῆς μητροπόλεως μεταφέρθηκε
στό Βαρόσι καί λίγο ἀργότερα (1782) οἰκο-
δομήθηκε ἐκεῖ τό ἐπισκοπεῖο. Τήν παλαι-
ότητα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐνισχύει
τό ὅτι ὑπέστη ριζική ἀνακαίνιση κατά τό
1837.        

Κάποιοι ἱστορικοί μέ ἐχθρική κατά τῆς
Ἐκκλησίας διάθεση ἐπικρίνουν μητροπόλεις,
ναούς καί μονές, ἐπειδή διέθεταν κτηματική
περιουσία κατά τήν τουρκοκρατία. Παρα-
βλέπουν ὅτι αὐτή ἀποκτήθηκε κατά ἕνα
μέρος μέ δωρεές εὐλαβῶν κατοίκων τῆς
περιοχῆς. Ἀναφέραμε στό πρῶτο μέρος
τῆς ἐργασίας μας τήν δωρεά ἑνός ἀμπελιοῦ
στή μονή Σπηλαίου ἀπό τήν πρεσβυτέρα
τοῦ παπα-Κομνηνοῦ ἀπό τό Κάστρο κατά
τόν 17ο αἰώνα. Ἄναφέραμε πιό ἐπάνω καί
τόν θρύλο τῆς δωρήτριας κυρά-Καλῆς.
Ἀσφαλῶς καί πολλές ἀλλες δωρεές ἔγιναν
στή μονή. Παραβλέπουν οἱ ἐπικριτές ὅτι ὁ
βίος τῶν μοναχῶν εἶναι λιτός. Τά ὅποια
ἔσοδα ἀπό τά κτήματα καί τούς ὑδρόμυλους
οἱ μονές διέθεταν γιά τήν καλλιέργεια τῶν
γραμμάτων καί τή φιλανθρωπία. Ἡ ὕπαρξη
σημαντικῆς βιβλιοθήκης στή μονή καί ἡ
λειτουργία σχολείου, σέ ἐποχή πού κανένας
οἰκισμός τῆς ἐπαρχίας δέν διέθετε, μαρτυ-
ροῦν τή φροντίδα τῶν ὀλιγογραμμάτων μο-
ναχῶν, ὅπως δείχνουν οἱ πλήρεις ἀνορθο-
γραφιῶν ἐνθυμήσεις, γιά τή μόρφωση τῶν
παιδιῶν τῶν σκλαβωμένων προγόνων μας.
Και ἡ γέφυρα τῆς Πορτίτσας στόν Βενέτικο
μέ δαπάνη τῆς μονῆς κατασκευάστηκε.

Συνεχίζεται

Ἐνθύμηση λειτουργίας σχολείου στή μονή
Σπηλαίου κατά τό 1787
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Π Α Τ Α Π Ι Ο Υ  Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ  Κ Α Υ Σ Ο Κ Α Λ Υ Β Ι Τ Ο Υ

Σ υμμετέχοντας κι ἐμεῖς ἀπό τό Ἅγιον
Ὄρος γιά ἄλλη μία φορά στό πνευματικό
συμπόσιο τοῦ παρόντος περιοδικοῦ θά

μελετήσουμε μαζί μέ τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶ-
στες του, πῶς ἡ μελέτη τοῦ θανάτου (πού γιά
τούς μοναχούς, αἰώνες τώρα, εἶναι καθημερινή
ὑπόθεση) φέρνει δίψα γιά οὐρανό καί ἀθανασία·
γίνεται ἀφορμή γιά ἕνα ξέσπασμα ζωῆς, πού οἱ
συντεταγμένες του βρίσκονται στήν αἰωνιότητα.

Ὅμως, εἶναι δυνατόν, σέ λίγες μόνο σελίδες
νά φιλοσοφήσουμε περί τοῦ θανάτου, ἀποκρυ-
σταλλώνοντας τή μοναχική ἁγιορείτικη ἐμπειρία
αἰώνων; Γιατί, τί ἄλλο παρά φιλοσοφία περί τοῦ
θανάτου εἶναι κατά βάθος ἡ ἀληθινή μοναχική
ζωή; Φιλοσοφία γιά τά ἐντός καί τά ἐκτός τοῦ
χρόνου τῆς ὕπαρξης· γιά ἀνέσπερους κόσμους
ἐν τάφῳ...

Γιά τό λόγο αὐτό, σκεφθήκαμε νά προσεγγί-
σουμε –μέ συνοδοιπόρους τούς ἀσκητές Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας μας- τό θέμα μας ἀποσπασμα-
τικά βέβαια, λόγω τῆς στενότητας τοῦ χώρου.
Ἀφορμή μας θά σταθοῦν δύο πράγματα, τά
ὁποῖα ἐκ νεότητος μᾶς εἶχαν συγκινήσει ἀλλά
καί βοηθήσει στήν πορεία γιά τήν βίωση τῆς
ὀρθόδοξης πνευματικότητας.

Τό πρῶτο εἶναι μία ἐπιγραφή, πού τήν βλέπει
κανείς ἀκόμη καί σήμερα, κάπου ἀνηρτημένη
στό ἀρχονταρίκι μιᾶς ἁγιορείτικης μονῆς, καί ἡ
ὁποία  δημιουργεῖ προβληματισμούς, σκέψεις
καί ὁπωσδήποτε... θέμα γιά συζήτηση τό βράδυ
μεταξύ τῶν ἐφήμερων ἐνοίκων τοῦ ξενῶνα. Τό

σταυροαναστάσιμου χαρακτῆρα κείμενό της,
πού ἐκ πρώτης ὄψεως θυμίζει λογοπαίγνιο, εἶναι
τό ἑξῆς: «Ἄν πεθάνεις πρίν πεθάνεις, δέν θά
πεθάνεις ὅταν πεθάνεις».

Καί βέβαια, ἔχοντας πάνω ἀπό τρεῖς δεκαε-
τίες στή μοναχική ζωή, τώρα, μέ τή χάρη τοῦ
Θεοῦ, καταλαβαίνουμε ὅτι ἡ παραπάνω ἐπι-
γραφή θέλει περίπου νά πεῖ ὅτι: ὅταν πεθάνεις
γιά τόν κόσμο καί γιά τά τοῦ κόσμου καί καταφέ-
ρεις νά νεκρώσεις τά πάθη σου, πρίν ἀκόμη ἔλθει
ἡ ὥρα τοῦ βιολογικοῦ σου θανάτου, δέν θά πε-
θάνεις ὀντολογικά ὅταν ἔλθει αὐτή ἡ ὥρα, ἀλλά
θά ζήσεις αἰώνια· μιά πού ἡ κάθαρση καί ἀπαλ-
λαγή ἀπό τά ψυχοφθόρα πάθη εἶναι βασική προ-
ϋπόθεση γιά τή σωτηρία σου.

Ἡ μελέτη τοῦ θανάτου εἶναι ἀπαραίτητη
ἐργασία τοῦ μοναχοῦ πού θέλει νά νεκρωθεῖ γιά
τόν κόσμο, καθώς αὐτή ὁδηγεῖ σέ θερμή καί
πραγματική μετάνοια καί καθαρίζει τή ψυχή
ἀπό τά πάθη. Ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης διη-
γεῖται στό περίφημο ἔργο του Κλῖμαξ γιά τό
σύγχρονό του μοναχό Ἡσύχιο ὅτι: «ζοῦσε ἀμελέ-
στατα χωρίς τό παραμικρό ἐνδιαφέρον γιά τήν
ψυχή του. Κάποτε λοιπόν συνέβη νά ἀσθενήσει
πολύ βαριά καί νά φθάσει στό σημεῖο ὥστε ἐπί
μία ὥρα ἀκριβῶς νά φαίνεται ὅτι πέθανε.
Συνῆλθε ὅμως πάλι, ὁπότε μᾶς ἱκετεύει ὅλους
νά φύγουμε ἀμέσως. Καί ἀφοῦ ἔκτισε τήν πόρτα
τοῦ κελιοῦ του, ἔμεινε κλεισμένος μέσα δώδεκα
χρόνια χωρίς νά μιλήσει καθόλου μέ κανέναν.
Ὅλο αὐτό τό διάστημα δέν γευόταν τίποτ’ ἄλλο

A΄ Μέρος
«Ἄν πεθάνεις πρίν πεθάνεις, δέν θά πεθάνεις ὅταν πεθάνεις»
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ἐκτός ἀπό ψωμί καί νερό. Καθόταν μόνον ἐκστα-
τικός μπροστά σ’ ἐκεῖνα πού εἶδε στήν ἔκστασή
του. Τόσο πολύ σκεπτικός, ὥστε ποτέ πλέον δέν
ἄλλαξε ἡ ἔκφρασή του. Ἦταν πάντοτε σάν ἀφη-
ρημένος, χύνοντας ἀθόρυβα καί συνεχῶς θερμά
δάκρυα. Μόνο ὅταν πλησίασε ἡ ὥρα τοῦ θανά-
του του, ἀποφράξαμε τήν πόρτα καί εἰσήλθαμε
μέσα. Καί ἀφοῦ πολύ τόν παρακαλέσαμε, τοῦτο
μόνο μᾶς εἶπε: ‘’Συγχωρήστε με, ἀδελφοί. Αὐτός
πού γνώρισε τί σημαίνει μνήμη θανάτου, δέν θά
μπορέσει πλέον ποτέ νά ἁμαρτήσει’’. Κι ἐμεῖς
θαυμάζαμε βλέποντας τόν ἄλλοτε ἀμελέστατο
νά ἔχει μεταμορφωθεῖ τόσο ἀπότομα μέ τήν μα-
καριστή αὐτή ἀλλαγή καί μεταμόρφωση. Ἀφοῦ
τόν θάψαμε μέ εὐλάβεια στό κοιμητήριο πού βρί-
σκεται κοντά στό κάστρο, ὕστερα ἀπό μερικές
μέρες ἀναζητήσαμε τό ἅγιο λείψανο, ἀλλά  δέν
τό βρήκαμε. Μέ τό θαυμαστό αὐτό σημεῖο ὁ Κύ-
ριος πληροφόρησε πόσο εὐάρεστα δέχθηκε τήν
ἐπιμελημένη καί ἀξιέπαινη μετάνοιά του».

Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου ἀφ’ ἑνός συγκρατεῖ τόν
ἄνθρωπο ἀπό τήν τάση του γιά ἁμαρτία, ἀφ’
ἑτέρου τόν παρακινεῖ νά καλλιεργήσει τήν
ἀρετή. Διδάσκει σχετικά ὁ ἀββᾶς Ἠσαΐας: «Τρία
πράγματα ἀποκτᾶ μέ δυσκολία ὁ ἄνθρωπος καί

εἶναι αὐτά πού συντηροῦν ὅλες τίς ἀρετές: Τό
πένθος, τά δάκρυα γιά τίς ἁμαρτίες του καί ἡ
ἐνθύμηση τοῦ θανάτου του. Διότι ὅποιος καθη-
μερινά συλλογίζεται τόν θάνατο καί λέγει στόν
ἑαυτό του ‘’Μόνο τή σημερινή ἡμέρα ἔχω νά
ζήσω σ’ αὐτόν τόν κόσμο’’, αὐτός ποτέ δέν θά
ἁμαρτήσει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἐκεῖνος πού
ἐλπίζει νά ζήσει πολλά χρόνια, θά ἐμπλακεῖ σέ
πολλές ἁμαρτίες». 

Ὁ Μέγας Ἀντώνιος ἔλεγε στούς μαθητές του:
«Γιά νά μήν πέφτουμε σέ ἀμέλεια γιά τή σωτηρία
μας, καλό εἶναι νά συλλογιζόμαστε διαρκῶς τόν
λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου ‘’καθ’ ἡμέραν ἀπο-
θνήσκω’’»· νά ζοῦμε δηλαδή σάν νά πεθαίνουμε
κάθε ἡμέρα». Καί ἐξηγεῖ ὁ ‘’καθηγητής τῆς ἐρή-
μου’’ συνεχίζοντας τό λόγο του: «Κάθε μέρα ὅταν
ξυπνήσουμε νά σκεπτόμαστε ὅτι δέν θά βραδιά-
σουμε. Καί ὅταν πρόκειται νά κοιμηθοῦμε νά
σκεπτόμαστε ὅτι δέν θά ξυπνήσουμε, ἀφοῦ ἡ
διάρκεια τῆς ζωῆς μας εἶναι ἀπό τή φύση της
ἄγνωστη. Ἄν ἔτσι σκεπτόμαστε, οὕτε θά ἁμαρ-
τήσουμε, οὔτε θά ἐπιθυμήσουμε τίποτε, οὔτε θά
ὀργιστοῦμε μέ κανέναν, οὔτε θά μαζέψουμε θη-
σαυρούς στήν γῆ. Ἀντίθετα, περιμένοντας τόν
θάνατο καθημερινά, θά ἐπιδιώξουμε τήν ἀκτη-
μοσύνη καί θά συγχωροῦμε ὅλα σέ ὅλους».

Σύμφωνα μέ τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἡ
μνήμη τοῦ θανάτου εἶναι ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ
στόν ἄνθρωπο. Καθώς γράφει ὁ ὅσιος Ἰσαάκ ὁ
Σύρος «ἡ πρώτη ἔννοια τήν ὁποίαν τοποθετεῖ ἡ
θεία φιλανθρωπία στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου
καί ὁδηγεῖ τήν ψυχή στή ζωή εἶναι ἡ ἐνθύμηση
τοῦ θανάτου. Στό λογισμό αὐτό ἀκολουθεῖ μέ
φυσικό τρόπο ἡ καταφρόνηση τοῦ κόσμου καί
ἀπό τό σημεῖο αὐτό ἀρχίζει στόν ἄνθρωπο κάθε
ἀγαθή κίνηση πού τόν ὁδηγεῖ στή ζωή». Καί συ-
νεχίζει ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ: «Τοῦτο τό λογισμό πολύ
τόν μισεῖ ὁ διάβολος καί γι’ αὐτό προσπαθεῖ μ’
ὅλες του τίς δυνάμεις νά τόν ἐκριζώσει ἀπό τόν
ἄνθρωπο. Ἄν τοῦ ἦταν δυνατόν, θά ἔδινε στόν
ἄνθρωπο ὅλα τά βασίλεια τοῦ κόσμου, μόνο καί
μόνο γιά νά ἐξαφανίσει ἀπό τό νοῦ του, μέ τούς
περισπασμούς, αὐτόν τό λογισμό. Κι αὐτό γιατί
γνωρίζει ὁ δόλιος ὅτι, ἐάν ὁ λογισμός αὐτός πα-
ραμείνει στόν ἄνθρωπο, δέν στέκεται πιά ὁ νοῦς
του σ’ αὐτόν τόν ψεύτικο κόσμο, οὔτε μποροῦν
νά τόν πλησιάσουν οἱ δαιμονικές πανουργίες».

(συνεχίζεται)

«Ὁ Ἐσταυρωμένος μοναχός». 
Τοιχογραφία στό καθολικό τῆς Μονῆς

Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
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Λέξη παράδοξη, μοιάζει ἀντι-
φατική. Χαρμολύπη. Πῶς μπο-
ρεῖ κάποιος νά΄χει ταυτόχρονα

χαρά καί λύπη; Πῶς ἄραγε βαδίζουν
μαζί τό φῶς μέ τό σκοτάδι; Ποιά κα-
τάσταση ψυχῆς μπορεῖ νά συνταιριάξει
μέσα της τόσο διαφορετικά συναι-
σθήματα, χωρίς νά παραλογιστεῖ; Κι
ὅμως μιά ὁλάκερη ζωντανή παράδοση
αἰώνων, διατείνεται πώς μόνο ἔτσι
μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ζεῖ πνευματικά
τήν ζωή του, νά χαίρεται δίχως νά ξε-
χνιέται, νά εἰρηνεύει καί νά μήν τα-
ράζεται, νά εὐχαριστεῖ καί νά μήν
μεμψιμοιρεῖ, νά ἔχει χαρά ἀληθινή,
ἀκλόνητη.

Χαρμολύπη ἤ χαροποιόν πένθος,
ὀνομάζεται στήν Ὀρθόδοξη παράδοση,
τήν τόσο ξεχασμένη πιά ἀπό τούς πε-
ρισσότερους Ἕλληνες, ἡ κατάσταση
αὐτή, ὅπου ὁ ἄνθρωπος χαίρεται
διαρκῶς γιά ὅσα δῶρα τοῦ ἔδωσε ὁ
Θεός μέ πρώτη τήν ἴδια τήν ζωή του,
ἀλλά ταυτόχρονα λυπᾶται καί πενθεῖ
γιά τίς ἁμαρτίες του καθώς καί τήν
ἁμαρτία τοῦ κόσμου. 

Κέντρο τῆς Ὀρθόδοξης πίστης εἶναι
ἡ εὐχαριστία, γι’ αὐτό καί Θεία Εὐχα-
ριστία ἀποκαλοῦμε τήν Θεία Λειτουρ-
γία, τήν σύναξη τῆς Ἐκκλησίας πού

ἔχει ὡς κέντρο τό Σῶμα καί τό Αἷμα
τοῦ Χριστοῦ. Πιστεύω στόν Θεό, ση-
μαίνει ὅτι Τόν εὐχαριστῶ γιά τά πάντα,
γιά τά χαρίσματα καί τίς εὐεργεσίες
πού μοῦ προσέφερε, γιά τήν δυνατό-
τητα νά ἀναπνέω, νά ἀγαπάω, νά
χαίρομαι, νά δημιουργῶ, νά προσφέρω,
νά ἐπικοινωνῶ, νά ἀνακαλύπτω, νά
μαθαίνω. Τόν εὐχαριστῶ γιά τούς
ἀνθρώπους πού γνώρισα, γιά τά παιδιά
πού ἔφερα στόν κόσμο, γιά τίς στιγμές
πού πέρασα, γιά τήν τόση ὀμορφιά
πού δημιούργησε στήν πλάση. Τόν
εὐχαριστῶ καί γιά τά ἀριστουργήματα
πού ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμός συνεχίζει
νά δημιουργεῖ μέ τήν πρόνοια τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Γιά τίς τέχνες καί
τήν φιλοσοφία, γιά τίς ἐφευρέσεις καί
τίς ἀνακαλύψεις, γιά τήν τεχνολογία
καί τίς ἐπιστῆμες. Τόν εὐχαριστῶ ἀκό-
μα καί γιά τούς πειρασμούς, τά λάθη
καί τά παθήματά μου, γιατί μέσα
ἀπό αὐτά μαθαίνω, πλαταίνει ὁ νοῦς
καί ἡ ψυχή μου, ὡριμάζω, «γηράσκω
ἀεί διδασκόμενος».

«Πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ
Θεῷ παραθώμεθα», ὑμνοῦμε σέ κάθε
Θεία Εὐχαριστία. Ἀφήνουμε μέ ἐμπι-
στοσύνη στά χέρια τοῦ Θεοῦ τά πάντα,
τούς ἑαυτούς μας, τά παιδιά μας!

Χαρμολύπη
πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας

Α΄ Μέρος
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Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει ὡς κέντρο τῆς
ζωῆς του τόν Χριστό, δηλαδή τήν
ἔμπρακτη ἐφαρμογή τοῦ Εὐαγγελίου
Του, κατανοεῖ ὅτι ἡ μόνη θυσία πού
μπορεῖ νά ἀντιπροσφέρει στόν Θεό
εἶναι ἡ εὐχαριστία γιά τίς δωρεές
Του. «Πάντοτε νά χαίρετε, ἀδιάλειπτα
νά προσεύχεστε, γιά ὅλα νά εὐχαρι-
στεῖτε. Γιατί αὐτό εἶναι θέλημα Θεοῦ
πού ἀποκάλυψε μέσῳ τοῦ Χριστοῦ
Ἰησοῦ», γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
ὁριοθετώντας τόν τρόπο ζωῆς τοῦ
Χριστιανοῦ. Δηλαδή, τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ, ὅπως ἀποκαλύφθηκε στούς
ἀνθρώπους ἀπό τόν Χριστό, εἶναι ἡ
ἀδιάλειπτη, συνεχής προσωπική σχέση
μαζί Του, πού κάνει τόν ἄνθρωπο
πάντα νά χαίρεται καί ὁτιδήποτε κι
ἄν τοῦ συμβαίνει νά εὐχαριστεῖ. Γιατί
κοντά στόν Θεό, ἀκόμα καί οἱ δοκι-
μασίες καί οἱ πειρασμοί ἔχουν νόημα.
Ἀκόμα κι ἄν φταῖμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι γιά
τά παθήματά μας εὐχαριστοῦμε, φτάνει
νά μετανοοῦμε, ἀρκεῖ δηλαδή νά δι-
δασκόμαστε καί νά συνεχίζουμε τόν
δρόμο μας πρός τήν Εὐχαριστία καί
τήν Ἁγιότητα μέ περισσότερο ζῆλο.
«Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἔνεκεν», δο-
ξολογοῦσε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος, καθώς βάδιζε στήν ἐξορία καί
στόν θάνατο.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, γράφει ἀπό
τήν Ρώμη, μέσα ἀπό τήν φυλακή πρός
τούς Φιλιππησίους: «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ
πάντοτε! Πάλι θά πῶ: χαίρετε! Ἡ ἐπι-
είκειά σας ἄς γίνει γνωστή σέ ὅλους
τούς ἀνθρώπους. Ὁ Κύριος εἶναι κοντά.
Γιά τίποτα μήν μεριμνᾶτε, ἀλλά γιά
καθετί μέ τήν προσευχή καί μέ τήν δέ-

ηση, μαζί μέ εὐχαριστία, τά αἰτήματά
σας ἄς γίνονται γνωστά πρός τόν Θεό.
Καί ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ πού ὑπερέχει
κάθε νοῦ θά φρουρήσει τίς καρδιές
σας καί τά διανοήματά σας στόν
Χριστό Ἰησοῦ». Συγκλονιστικό! Μέσα
ἀπό τήν φυλακή μιλᾶ γιά χαρά καί
εὐχαριστία! Δέν κατηγορεῖ τούς Ρω-
μαίους, δέν ἀναθεματίζει, δέν ζητᾶ
ἀπό τούς Χριστιανούς νά ξεσηκωθοῦν.
Πόσο διαφορετικό εἶναι τό πνεῦμα τοῦ
Εὐαγγελίου ἀπό τό φρόνημα τῆς ἐποχῆς
μας! Καί πόσο εὔλογο εἶναι τό γεγονός
ὅτι πολλοί ἀπό ἐμᾶς τούς Χριστιανούς
τοῦ παρόντος αἰῶνος, ζοῦμε μέσα στήν
ταραχή, στήν ὁργή καί στήν μέριμνα.
Ἄν ἔχουμε πνεῦμα τοῦ κόσμου τούτου,
πῶς νά προοδεύσουμε πνευματικά;

Στήν Καινή Διαθήκη, συναντᾶμε τήν
λέξη χαρά καί τά παράγωγά της πάνω
ἀπό ἑκατό φορές! Ὅσο ὁ Χριστός γί-
νεται τό κέντρο τῆς ζωῆς μας, τόσο
διδασκόμαστε μυστικά ἀπό τήν χάρη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅτι θά ζήσουμε
αἰώνια. Καί τότε ἡ χαρά κι ἡ εὐχαρι-
στία καρποφοροῦν ὅλο καί περισσό-
τερα στόν νοῦ καί τήν ψυχή. Γίνονται
ἀνάσα, δεύτερη φύση. Δέν μπορεῖ κά-
ποιος νά θέλει νά εἶναι Χριστιανός
καί νά ἀπελπίζεται, νά γκρινιάζει, νά
μεμψιμοιρεῖ, νά τά βλέπει ὅλα μαῦρα,
νά εἶναι ἀπαισιόδοξος, σκοτεινός. Δέν
μπορεῖ νά θέλει νά ἀκολουθήσει τόν
Χριστό καί νά ’ναι ἀπελπισμένος, μι-
σαλλόδοξος, φανατικός, ἐπιθετικός,
χαιρέκακος, ζηλόφθονος, ἐκδικητικός,
ἀρνητικός, καχύποπτος, μίζερος.

Συνεχίζεται
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Ἡἑτερότητα τοῦ προσώπου στηρίζεται στὴν ἀποδοχὴ τῆς διαφορε-
κότητας τοῦ ἄλλου, στὴ συνύπαρξη διαφορετικῶν ἀντιλήψεων,
θέσεων καὶ ἰδεολογικῶν προσανατολισμῶν. Ὁ σεβασμὸς τῆς ἑτε-

ρότητας προκύπτει μέσα ἀπὸ ἕνα πλέγμα σχέσεων ποὺ ἀναγνωρίζει στὸν
ἄλλο ὄχι μόνο τὸ δικαίωμα τοῦ εἶναι ἀλλὰ καὶ τοῦ γίνεσθαι, ποὺ ἀναγνωρίζει
μὲ λίγα λόγια τὸ ἀμείωτο, θὰ λέγαμε, τοῦ ἄλλου προσώπου. Τὸ ἀνθρώπινο
πρόσωπο δὲν ὑποτάσσεται σὲ μία ὁμοιότητα ἀκυρωτικὴ κάθε διαφορᾶς,
κάθε ἑτερότητας, ἀντίθετα ὀμνύει στὴν ἀνάδειξη τῶν διαφορῶν διανοίγοντας
νέες συνθῆκες ἰσότιμης δράσης μὲ πνεῦμα δωροδοτικὴς προσφορᾶς, ἕτοιμο
νὰ δώσει καὶ νὰ λάβει. Ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς ἀναφέρει πὼς ὁ ἄνθρωπος
πρέπει «νὰ αὐθυπερβαίνει τὴ φυσικὴ ἀναγκαιότητα καὶ ἀτομικότητα καὶ
νὰ ὑπάρχει ὡς αὐτὸ-διάθεση σχέσης καὶ αὐτοπροσφορᾶς: ὡς ἀγάπη»1. 

Ὁ σεβασμὸς τῆς ἱερότητας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου σημαίνει ἀνεπι-
φύλακτη ἀποδοχὴ τοῦ ἄλλου μὲ τὰ γνωρίσματα τῆς ἑτερότητάς του, τὰ
προσωπικὰ καὶ συλλογικά. Ἑτερότητα τοῦ προσώπου σημαίνει ἀναγνώριση,
ἐκτίμηση, δεκτικότητα τοῦ διαφορετικοῦ τρόπου ζωῆς, τῆς διαφορετικῆς
νοοτροπίας, τῆς διαφορετικῆς σκέψης καὶ ἐν τέλει τῶν διαφορετικῶν κοι-
νωνικῶν καταβολῶν. Ἡ ἑτερότητα καὶ τὸ δικαίωμα στὴ διαφορὰ εἶναι θε-
μελιώδης κανόνας καὶ βασικὴ ἀρχὴ γιὰ τὴν εἰρηνικὴ καὶ δημιουργικὴ συ-
νύπαρξη.

Ἡ ἑτερότητα, λοιπόν, συνιστᾶ τὸ διαλεκτικὸ ἕτερο τῆς ταυτότητας. Μὲ

Ἀχιλλέα Β. Παπατόλιου
διδάκτορος Θεολογίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΘΕΜΑΤΑ
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ἄλλα λόγια, ἡ ἑτερότητα ἀποτελεῖ τὴν ἀναγκαία συνιστῶσα τῆς ταυτότητας,
εἶναι συνεπῶς δομικὴ διάσταση τοῦ αἰσθήματος τῆς προσωπικῆς ταυτό-
τητας. Ὁ ἑαυτὸς βρίσκεται πάντα σὲ ἀντίστιξη μὲ τὸν ἄλλον καὶ μὲ αὐτὴ
τὴν ἔννοια εἶναι ἀδύνατο νὰ διαχωρίσουμε τὴν ταυτότητα ἀπὸ τὴν ἑτε-
ρότητα. Ταυτότητα τοῦ ἐγὼ σημαίνει τὸν προσδιορισμό του πάνω στὸ
κοινὸ ἔδαφος ποὺ προσφέρει τὸ ἐμεῖς, ἡ ταυτότητα ὡς ἐκ τούτου,
βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τῆς διαλεκτικῆς τοῦ ἑνὸς καὶ τοῦ πολλαπλοῦ.

Ἡ ἑτερότητα ἐπισημαίνει τὴν ἐλευθερία τοῦ ὑποκειμένου. Τὴ δυνατότητά
του νὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι, ὑπαρκτικὴ ταυτότητα μοναδική, ἀνόμοια καὶ
ἀνεπανάληπτη. Ὁ σεβασμὸς τῆς ἑτερότητας τῶν ἄλλων δὲν πρέπει νὰ
περιορίζεται στὴν ἀγαπητική, συναισθηματικὴ διάθεση ἢ στὸν ἀλτρουισμό,
στὴν καλοσύνη ἢ στὴν εὐγένεια, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἐμφαίνεται ἔμπρακτα
στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, «προϋποθέτει τὴ συγκρότηση ἑνὸς οἰκείου, κα-
νονικοῦ, ἐξελιγμένου, νομιμοποιημένου καὶ νομοταγοῦς «ἑαυτοῦ» ὡς
μέτρο κατηγοριοποίησης τοῦ ΄΄ἄλλου΄΄»2. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ ἑτερότητα
δὲν εἶναι μία νέα πραγματικότητα μὲ τὴν ὁποία καλεῖται νὰ συμβιβαστεῖ
ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ μοναδικὴ εὐκαιρία ὁλοκλήρωσής του.

Ὁ ἕτερος δὲν εἶναι ἀλλότριος. Ἑτερότητα σημαίνει ἰδιαιτερότητα καὶ
διαφορετικότητα. Οἱ διαφορετικοὶ ἀπὸ ἐμᾶς δὲν ἀντιμετωπίζονται σὰν
ἐχθροὶ καὶ ὡς ἀπειλή, «ἀλλὰ ὡς συνάνθρωποι καὶ ὡς συν-προσκυνητὲς
στὴν ἴδια ὁδὸ τῆς πλήρους κοινωνίας»3. Ἡ συνύπαρξη μὲ τὴν ἑτερότητα
ἀλλὰ καὶ ἡ θεμελίωση ἀδελφικῶν σχέσεων στὴ σύγχρονη κοινωνία
ἀποτελοῦν ρητὴ καὶ πάγια ἐντολὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης: «μὴ τὰ ἑαυτῶν
ἕκαστος σκοπεῖτε, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστος»4. Ἐν κατακλεῖδι, κάθε
πρόσωπο εἶναι μοναδικό, μὲ τὰ ἰδιαίτερα φυσικὰ καὶ πνευματικὰ χαρα-
κτηριστικά του, «καὶ γι΄ αὐτὸ μία ἀπόλυτη ἑτερότητα ἀλλὰ καὶ ἕνας
τέλειος μικρόκοσμος, μία πληρότητα»5.
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