
ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΘΑΣ ΑΝΟΘΞΟΝ ΜΟΘ ΠΥΛΑΣ ΖΩΟΔΟΤΑ. 

  

    Από ηα αξραηόηαηα ρξόληα, ζε θάζε επνρή θαη ζ’ όιεο ηηο 

θνηλωλίεο,αλαξίζκεηα πιήζε αλζξώπωλ αηζζάλζεθαλ βαζύηαηε 

αλάγθε, πξωί, κεζεκέξη, βξάδπ, ή, ζηα βάζε ηεο λύρηαο, 

αθήλνληαο ηηο ηξέρνπζεο αζρνιίεο θαη αλάγθεο, ή, ηελ αλάπαπζή 

ηνπο, λα ζηξαθνύλ πξνο ηα «άλω», ζε έλαλ άγλωζην, ππεξαηζζεηό 

«θόζκν», πνπ ηνπο γνεηεύεη. Δεκηνύξγεζαλ ακέηξεηνπο ζενύο, 

πνπ ηνπο ιαηξεύνπλ, ππαθνύνληαο ζε ακέηξεηεο «εληνιέο», 

αλαδεηώληαο ηελ «ηειείωζε», ηε «ιύηξωζή» ηνπο. Γη’ απηόλ, 

αθξηβώο , ην ζθνπό, έθηηαμαλ  λανύο, από ηνπο πην απινύο κέρξη 

ηνπο πην πνιπηειείο, από ηνπο πην κηθξνύο ωο ηα αιεζηλά «κεγαζήξηα», ζπαηαιώληαο, 

πνιιέο θνξέο, ακύζεηα πνζά, ρξόλν θαη θόπν, γηα λα «ζηεγάζνπλ» πόλν, ειπίδεο θαη 

όλεηξα ηεο εμαζιηωκέλεο δωήο ηνπο! Με ηηο πην παξάδνμεο ζπζίεο θαη ηειεηέο, αθόκα θαη 

αηκαηνβακκέλεο, δεηνύλ ηελ «εμηιέωζε», ηελ θαηαπνιέκεζε ηωλ παζώλ, ηελ «άθεζε» 

ηωλ «ακαξηηώλ» ηνπο. Ο Νηθόιανο Αξζέληεθ γξάθεη:«Πιάη ζε παλώξηνπο ύκλνπο ζηνλ 

Υπέξηαην Θεό θαη πιάη ζε κηα ζξεζθεπηηθή ιαρηάξα γηα ηελ Απόιπηε  Μία Θεόηεηα, 

πνπ ζνπ θηλνύλ ηελ έκπλεπζε, ζπλππάξρεη ην παξδαιό πάλζεν ηεο ιατθήο 

ζξεζθείαο θαη θάπνηε ην αίζζεκα ηεο παληαρνύ παξνπζίαο θαη ηεο πειώξηαο 

δπλάκεσο αλαξίζκεησλ πνλεξώλ πλεπκάησλ, έλαο πξαγκαηηθόο 

πνιπδαηκνληζκόο πνπ γεκίδεη ηελ θαξδηά κε ηξόκν. Ο δε άξηζηνο ηξόπνο λα 

πξνζηαηεπηεί θαλείο είλαη καγηθνί ηύπνη θαη επσδνί (μόξθηα)…To λόεκα ελόο 

ζπιαρληθνύ Υπέξηαηνπ Παηέξα μάθλνπ αλαηέιιεη ζηε ζπλείδεζε(ιαώλ) αλάκεζα 

ζ’ όια ηα ζθύβαια ησλ άηνπσλ κπζνινγηθώλ εηθόλσλ»! («ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΘΩΝΘΑΣ 

ΖΩΗΣ», ζει,45,50). 

            Οθείινπκε ζεβαζκό πξνο όιεο ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο παξαδόζεηο, 

πνπ, κέζα από ηηο πην αληηθαηηθέο εθθάλζεηο ηνπο, καξηπξνύλ ηελ έκθπηε αλάγθε ηνπ 

αλζξώπνπ λα ηείλεη πξνο ην «ηεξό», πξνο αλαδήηεζε ηνπ «όληωο Όληνο». Όκωο, ζε κηα 

επνρή, πνπ ε παγθνζκηνπνίεζε επηβάιιεηαη ηαρύηαηα ζ’ όιε ηε γε, απεηιώληαο κε 

θαηαζηξνθή έζλε θαη ιανύο, ζεωξνύκε πξωηαξρηθό ρξένο καο λα αληηζηαζνύκε ζ’ απηή 

ηελ απαξάδεθηε ηζνπέδωζε, αληιώληαο δύλακε από ηε δηθή καο παξάδνζε θαη ηα 

δωεθόξα λάκαηά ηεο. 

            Αηελίδνπκε ηνλ νξζόδνμν ρξηζηηαληθό λαό, νζθξαηλόκελνη ηελ επσδία 

ηνπ ζπκηάκαηνο ησλ αγίσλ. Σηε κλήκε καο έξρνληαη  νη  πξόγνλνί καο, πνπ, 

αμεκέξσηα ζεθώλνληαλ, ρεηκώλα-θαινθαίξη, γηα  ηηο εξγαζίεο ηνπο. Γνύιεπαλ 

ζθιεξά ηηο θαζεκεξηλέο, αιιά, Κπξηαθέο θαη  γηνξηέο ηηο ηεξνύζαλ απαξαίηεηα 

σο «ζρόιεο».Φησρά γεξνληάθηα έηξεραλ ζηηο εθθιεζηέο πξηλ ραξάμεη ε κέξα, 

γηα λα εηνηκάζνπλ ηα ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο. Με ειάρηζηεο γξακκαηηθέο 

γλώζεηο, ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπλ θαη πνιιά από ηα δξώκελα,  όκσο, έκελαλ 

όξζηνη σο ην ηέινο ησλ ηεξώλ αθνινπζηώλ- θαζώο θαη ζηα κεγάια κεηεξίδηα. 

Σηηο πλεπκαηηθέο θαη εζληθέο επάιμεηο. 
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Κάπνπ εθεί, «εηο ηαο απιάο ηνπ Κπξίνπ», πεξηδηαβαίλεη θαη  ν 

πκλνγξάθνο. Απνθαζηζκέλνο λα εγθαηαιείςεη ηνπο δαηδαιώδεηο δξόκνπο ηεο 

άζθνπεο θη επηθίλδπλεο πεξηπιάλεζεο, αθήλεηαη νινθιεξσηηθά ζηελ αγάπε 

ηνπ αιεζηλνύ Θενύ. Τνλ ηθεηεύεη ζεξκά, έρνληαο απόιπηε εκπηζηνζύλε, πσο  

ζα  ηνλ αγηάζεη: 

Τεο κεηαλνίαο άλνημόλ κνη πύιαο Ζσνδόηα. Οξζξίδεη γαξ ην πλεύκα κνπ 

πξνο λαόλ ηνλ άγηόλ ζνπ, λαόλ θέξνλ ηνπ ζώκαηνο όινλ εζπηισκέλνλ. Αιι’ σο 

νηθηίξκσλ θάζαξνλ, επζπιάρλσ ζνπ ειέεη». 

            Η Δθθιεζία καο, γηα λα βνεζήζεη ηνπο πηζηνύο ζηνλ πλεπκαηηθό ηνπο 

αγώλα θαη ζηελ πνξεία ηνπ αγηαζκνύ ηνπο, θαηάξηηζε ην ενξηνιόγην, πνπ 

απνηειεί κηαλ εμαηξεηηθή παηδαγσγία. Καζόξηζε ηηο εηήζηεο θηλεηέο θαη αθίλεηεο 

ενξηέο, γεκάηεο από ηεξά γεγνλόηα, πξόζσπα, θείκελα, ύκλνπο, πνπ θέξλνπλ 

κπξνζηά καο, ζην «ζήκεξα»,  «εδώ θαη ηώξα», ηελ αιεζηλή ζσηεξία. Έηζη 

έρνκε ηνπο ιεγόκελνπο «ενξηαζηηθνύο θύθινπο»: εηήζην, εβδνκαδηαίν, 

εηθνζηηεηξάσξν, γεκάηνπο  κε εηδηθέο ηεξέο αθνινπζίεο (Δζπεξηλό, Ληηή, 

Μεζνλπθηηθό, Όξζξν, Ώξεο, Θεία Λεηηνπξγία, Χαηξεηηζκνύο θ. ι. π.).  Κη ελώ 

ζηηο αθίλεηεο γηνξηέο, σο γλσζηό, δεζπόδεη ε Γέλλεζε ηνπ Κπξίνπ, σο ε 

«Μεηξόπνιηο  ησλ Δνξηώλ»,  θέληξν ησλ θηλεηώλ είλαη ην Πάζρα, ε  «ενξηώλ 

Δνξηή θαη Παλύγεξηο  παλπγήξεσλ», κε ηηο αληίζηνηρεο λεζηείεο. 

Παξαηεξνύκε, επίζεο, ην εθθιεζηαζηηθό Έηνο λα ξηδνβνιάεη ζηελ Ύςσζε ηνπ 

Σηαπξνύ ηνπ Κπξίνπ θαη λα νινθιεξώλεηαη κε ην «Πάζρα ηνπ Καινθαηξηνύ», 

ηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ.     

            Πξηλ από ην Πάζρα εθδηπιώλεηαη ε πεξίνδνο ηεο πξνεηνηκαζίαο κε ην 

Καηαλπθηηθό Τξηώδην, πνπ αξρίδεη κε ηελ Κπξηαθή ηνπ Τειώλνπ θαη ηνπ 

Φαξηζαίνπ θαη ηειεηώλεη κε ηελ εβδνκάδα ηνπ Λαδάξνπ, γηα λα δώζεη ηε 

«ζθπηάιε» ζηε Μεγάιε Δβδνκάδα. Αθνινπζεί, ύζηεξα, ην «Τξηώδην ησλ 

ξόδσλ». Η πεξίνδνο, δειαδή, ηνπ Πεληεθνζηαξίνπ, γηα ηελ εκπέδσζε θαη ηελ 

«θαξπνθνξία» ηεο δσνθόξνπ Αλαζηάζεσο ηνπ Κπξίνπ-θαζώο δείρλεη θαη ε 

Κπξηαθή ησλ Αγίσλ Πάλησλ. 

            Ο ηεξόο  Χξπζόζηνκνο ιέεη: «Πάηεζε ζηα πξόζπξα κόλνλ ηνπ 

ηεξνύ Νανύ θαη ακέζσο ζα απνβάιεηο ηηο βηνηηθέο θξνληίδεο. Πέξαζε 

κέζα ζην πξναύιην ηνπ ηεξνύ Νανύ θαη κία αύξα πλεπκαηηθή ζα 

πεξηθπθιώζεη ηελ ςπρή ζνπ. Απηή ε εζπρία νδεγεί ζε δένο θαη 

δηδάζθεη ηελ πλεπκαηηθή δσή. Αλνξζώλεη ην θξόλεκα θαη δελ αθήλεη 

λα ζπκάζαη ηα παξόληα. ε κεηαθέξεη από ηε γε ζηνλ νπξαλό. Αλ δε 

ρσξίο λα γίλεηαη ύλαμε ησλ  πηζηώλ είλαη ηόζν κεγάιν ην θέξδνο από 

ηελ παξνπζία καο ζην Ναό, όηαλ Πξνθήηεο νκηινύλ, όηαλ Απόζηνινη 

θεξύηηνπλ ην Επαγγέιην, όηαλ ν Χξηζηόο βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο 

πηζηνύο, όηαλ ν επνπξάληνο Παηέξαο απνδέρεηαη ηα κπζηήξηα πνπ 

ηεινύληαη, όηαλ ην Άγην Πλεύκα ρνξεγεί ηε δηθή Σνπ αγαιιίαζε, κε 



πόζε σθέιεηα πιεκκπξηζκέλνη θεύγνπλ από εδώ νη παξόληεο! Καη 

πόζε πάιη δεκηά παζαίλνπλ νη απόληεο!» (ΔΠΔ 26,446-48). 

             Σπκβαίλεη, βεβαίσο, κε όιεο ηηο εθθιεζηαζηηθέο γηνξηέο, λα 

παξαηεξνύκε, δύν παξάιιεινπο «δξόκνπο» ή ηξόπνπο ζηε βίσζε ησλ 

γεγνλόησλ από ην ιαό καο. Έηζη θαη ηηο απνθξηάηηθεο κέξεο, πνπ ζπκπίπηνπλ 

κε ηηο ηξεηο πξώηεο εβδνκάδεο ηνπ Τξησδίνπ, πνιππνίθηια έζηκα, ηδέεο θαη 

θαηαζηάζεηο, ζπρλά αληηθαηηθέο, έξρνληαη λα δώζνπλ αθνξκέο δηαζθεδάζεσο, 

μέθξελεο επζπκίαο θαη ραξάο. Όκσο, κέζα απ’ όια ηνύηα- πνπ, εθ πξώηεο 

όςεσο κπνξεί λα θαίλνληαη αζώα, απζόξκεηα θαη θπζηνινγηθά- ζε κεγάιν 

βαζκό αλαβηώλνπλ θαη δηαησλίδνληαη παλάξραηεο εηδσινιαηξηθέο πεπνηζήζεηο, 

δεηζηδαηκνλίεο θαη πξνιήςεηο θαη αληηρξηζηηαληθέο ζπκπεξηθνξέο, ηηο νπνίεο, 

κεγάινη Παηέξεο, πνπ, πξηλ ιίγεο κέξεο παλεγπξηθά ενξηάζακε, θαηαδηθάδνπλ 

κε ζθνδξόηεηα, σο απαξάδεθηεο γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο. Ωζηόζν, ε Δθθιεζία 

καο, θεξόκελε θηιάλζξσπα, όπσο θαη ν ηδξπηήο ηεο, αγθαιηάδεη κε θαηαλόεζε 

ηνπο αλζξώπνπο, ζπγθαηαβαίλνληαο ζηηο αλάγθεο, ηα πξνβιήκαηα, ηα άγρε, 

ηνπο θαεκνύο ηνπο. 

            Όζνη έδεζαλ ηηο Απνθξηέο, ηε Μ. Σαξαθνζηή θαη ην Πάζρα ζηελ 

ειιεληθή παξαδνζηαθή θνηλσλία-πξηλ, δειαδή, ε επδσία, ε 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πάλησλ θαη ε , δη’ όισλ ησλ κέζσλ, πξνσζνύκελε 

«θνηλσληθή πξόνδνο» θπξηαξρήζνπλ ζηελ επηθξάηεηα-αλαπνινύλ ζήκεξα 

εθείλεο ηηο επνρέο. Μπνξνύλ, ινηπόλ, λα δηεγνύληαη, σο σξαία παξακύζηα: ην 

πώο δηαζθέδαδαλ ηόηε νη απινί άλζξσπνη ηνπ κόρζνπ. Πώο, κε πνηαλ 

ακεζόηεηα, «έζηελαλ» ηηο παξέεο, ηηο νηθνγελεηαθέο ζπλάμεηο, ηηο «βεγγέξεο», 

ηηο θαληάδεο, ηα γιέληηα, ηα «ρνξνζηάζηα». Πώο πεξλνύζαλ κε ηνπο 

«αγγαξηθνύο», ηηο πεξίθεκεο «εμειάζεηο» από ηα καύξα ρξόληα ηεο 

Τνπξθνθξαηίαο. Τηο εμόδνπο, δειαδή, γηα ζπκπαξάζηαζε ζε γεσξγηθέο 

εξγαζίεο ησλ εκπεξίζηαησλ ζπγρσξηαλώλ ηνπο. Πώο γηόξηαδαλ ηηο κέξεο ηεο 

«Μεγάιεο Σήθσζεο». Καη, ηέινο, πώο πεξλνύζαλ, ήξεκα θαη θπζηνινγηθά, ζηε 

Μ. Σαξαθνζηή, θαηά ηελ νπνία ηεξνύζαλ ηε λεζηεία θαη ζπκκεηείραλ ζηηο ηεξέο 

αθνινπζίεο, πξνζδνθώληαο ηε θσηνθόξν λύρηα ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Κπξίνπ. 

            Αζθαιώο, κηα βαζύηεξε αλάιπζε ηέηνησλ δεηεκάησλ, ελώ αμίδεη ηνλ 

θόπν θαη ζα είρε πνιιά λα καο δηδάμεη ζηα ζεκεξηλά αδηέμνδα, ζα μέθεπγε από 

ηα όξηα απηήο εδώ ηεο εξγαζίαο. Δπεηδή, όκσο, ε αλαπόιεζε ηνπ παξειζόληνο 

δελ αξθεί γηα βαζύηεξεο πλεπκαηηθέο «δπκώζεηο» ζα παξαζέζνπκε εδώ ηηο 

εμήο επηζεκάλζεηο ηνπ π. Γ. Μεηαιιελνύ: 

 «Καηά ηε Δνπιεία, ζηα πιαίζηα ηεο ελνξίαο αλαπηύρζεθε ν 

θνηλνηηζκόο θαη ζπλερίζηεθε ε παξάδνζε ηεο θνηλσληθήο ππάξμεσο ηεο 

Οξζνδνμίαο…Η Δνπιεία ιεηηνύξγεζε σο πξόθιεζε γηα επηζηξνθή ζηελ 

πξσηνρξηζηηαληθή θνηλόηεηα, κε ηε ζύζθηγμε ησλ Ρσκηώλ θαη 



αλάπηπμε ηεο αδειθηθόηεηαο ζηε δσή ηνπο...Η Ελνξία έθιεηλε κέζα ηεο 

όιε ηε δσή ηεο Κνηλόηεηαο. Καη νη ζπληερλίεο κε ηνπο Αγίνπο-

Πξνζηάηεο ηνπο, ην Ναό είραλ σο θέληξν θαη αθεηεξία ηεο 

δξαζηεξηόηεηάο ηνπο. Η Ελνξία δηαθξαηνύζε ηελ πλεπκαηηθή δσή, 

θαηεύζπλε ηνλ πλεπκαηηθό αγώλα, νδεγνύζε ζηελ κεηάλνηα θαη ζηελ 

ζπλαδέιθσζε ηδηαίηεξα θαηά ηε Μ. Σεζζαξαθνζηή θαη ην Πάζρα, κε 

ηελ αιιεινζπγρώξεζε. Όια ηα θνηλσληθά γεγνλόηα είραλ σο θέληξν 

θαη αθεηεξία ηελ Θεία Επραξηζηία θαη ην Ναό: Δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

αγξνηηθήο δσήο, ε παηδεία, κε δάζθαιν θαηά θαλόλα ηνλ παπά-

εθεκέξην, ηα αηνκηθά γεγνλόηα, πνπ γίλνληαη θνηλσληθά (γέλλεζε, 

βάπηηζε, γάκνο, θεδεία), ηα παλεγύξηα ζηε κλήκε ησλ Αγίσλ, θ. η. ό. 

Καη πάλσ απ’ όια, ή, θαιύηεξα, κέζα ζε όια ν Παπάο, Πλεπκαηηθόο 

Παηέξαο-Φίινο-Αδειθόο-ύκβνπινο-πκπαξαζηάηεο» («Η ΔΚΚΛΗΣΙΑ 

ΜΔΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ», ζει. 35-36). 

            Όπσο ν πκλνγξάθνο, ζηεθόκαζηε θη εκείο κπξνζηά ζηηο πύιεο ηνπ 

Τξησδίνπ. Σην κπαιό καο έξρεηαη ε παξαβνιή κε ηηο δέθα θνπέιεο, πνπ 

πεξίκελαλ ην Νπκθίν κέζα ζηε λύρηα. Γε ζα ζέιακε, ζε θακηά πεξίπησζε, λα 

κείλνπκε, όπσο νη πέληε «αλόεηεο» από θείλεο, «έμσ ηνπΝπκθώλνο 

Χξηζηνύ». Χσξίο λα ζέινπκε λα ππνηηκήζνπκε ηηο παξαδόζεηο ηνπ ιανύ καο, 

θαζώο θαη ηηο επηινγέο ησλ ζπλαλζξώπσλ καο ζηνπο ηξόπνπο  δσήο θαη  

δηαζθεδάζεσο, ληώζνπκε βαζηά ηελ επηζπκία λα «ςειαθήζνπκε» ηα 

«δξώκελα» ζηε ιεηηνπξγηθή δσή ηεο Δθθιεζία καο απηή ηελ θαηαλπθηηθόηαηε 

πεξίνδν. Καη, ελώ «ηειάιεδεο» θαη ηύκπαλα καο θαινύλ, ηνύηεο ηηο κέξεο, ζε 

θαγνπόηηα, ρνξνύο θαη μεθαληώκαηα, ρσξίο λα ηα απαμηώζνπκε όια απηά, ε 

θαξδηά καο «αγξππλεί» κέζα ζηηο αηέιεησηεο λύρηεο, «ηεηξσκέλε» από ηελ 

αγάπε ηνπ Γεκηνπξγνύ καο. 

 Παξαθάκπηνληαο, όζα από ηα πάκπνιια εκπόδηα, ηνπο πεηξαζκνύο, ηηο 

πξνθιήζεηο κπνξνύκε, ζέινπκε λα αθνπγθξαζηνύκε ην Λόγν ηνπ Θενύ. Να 

αθνύζνκε ηνπο γεκάηνπο κε ζσζηηθά κελύκαηα θαη γιπθύηαηεο κεισδίεο 

ύκλνπο. Να ηδνύκε πώο θαη γηαηί, άλζξσπνη ακαξησινί- ηειώλεο, πόξλεο θαη 

ιεζηέο-θαηά ηα ιόγηα ηνπ Κπξίνπ, θαηάθεξαλ λα καο μεπεξλνύλ ζηε Βαζηιεία 

ησλ νπξαλώλ. Καη, εθεί ςειά, ζην ππεξαηζζεηό Σηεξέσκα, λα ιάκπνπλ, σο 

αζηέξηα θσηεηλά, γύξσ από ηνλ αιεζηλό Ήιην ηεο δηθαηνζύλεο. Μπαίλνληαο 

ζην Τξηώδην, αο ζθεθηνύκε ζνβαξά, κήπσο καο ρξεηάδεηαη λα μεθηλήζνπκε 

απηή ηελ πνξεία πξνο ζπλάληεζε ηνπ αιεζηλνύ Σσηήξα ηνπ θόζκνπ: 

«Λίαλ πξσί ηεο κηαο Σαββάησλ νη Μπξνθόξεο γπλαίθεο μεθίλεζαλ γηα λα 

επηζθεθζνύλ ηνλ ηάθν ηνπ Φξηζηνύ. Έθηνηε νη ρξηζηηαλνί, θάζε πξσί θαη ηδηαίηεξα 

θάζε Κπξηαθή πξσί, νξζξίδνπλ κε ηελ πξνζδνθία ηεο ζπλάληεζήο ηνπο κε ηνλ 

Αλαζηάληα Κύξην…Τν πξσηλό ηεο λέαο εκέξαο κπνξεί λα είλαη ην ηειεπηαίν ηνπ 

θόζκνπ ηνύηνπ, κπνξεί λα είλαη ε απγή ηεο αηώληαο θαη αλέζπεξεο εκέξαο. Ο 

Όξζξνο είλαη ε ώξα ησλ ειπίδσλ. Ίζσο ηε λέα εκέξα λα ζηακαηήζεη ην καξηύξην 



ηεο εμνξίαο καο, ηεο πείλαο θαη ηεο δίςαο. Ίζσο ηε κέξα απηή αλνίμεη ε πύιε ηνπ 

Παξαδείζνπ: «έλζα ν ησλ ενξηαδόλησλ ήρνο ν αθαηάπαπζηνο». Ίζσο ηε κέξα απηή 

αθνύζεηο ςπρή κνπ ηε θσλή ηνπ Αγαπεκέλνπ ζνπ λα ζνπ ιέεη, <Ακήλ ιέγσ ζνη, 

ζήκεξνλ κεη’ εκνύ έζε ελ ησ παξαδείζσ>» (Επηζθόπνπ Αρειώνπ Επζπκίνπ 

Σηπιηαλνύ, «Η ΑΓΑΠΗ»,ζει.398). 

  

 


