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ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ 
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ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, 

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ 
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ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ 
* * * 

 
Χάριτι τοῦ πανδώρου Θεοῦ, ἐφθάσαµεν καί ἐφέτος εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην 

Τεσσαρακοστήν, εἰς τό στάδιον τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων, διά νά καθάρωµεν ἑαυτούς, 
συνεργοῦντος τοῦ Κυρίου, ἐν προσευχῇ, ἐν νηστείᾳ καί ταπεινώσει, καί νά 
εὐτρεπισθῶµεν πρός ἔνθεον βίωσιν τῶν σεπτῶν Παθῶν καί ἑορτασµόν τῆς 
λαµπροφόρου Ἐγέρσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.  
 Μέσα εἰς ἕνα κόσµον πολλαπλῶν συγχύσεων, ἡ ἀσκητική πεῖρα τῆς 
Ὀρθοδοξίας ἀποτελεῖ τιµαλφέστατον πνευµατικόν κεφάλαιον, ἀνεξάντλητον 
πηγήν θεογνωσίας καί ἀνθρωπογνωσίας. Ἡ εὐλογηµένη ἄσκησις, τό πνεῦµα τῆς 
ὁποίας διαποτίζει σύνολον τόν καθ᾿ ἡµᾶς τρόπον τοῦ βίου, - «Ἀσκητισµός εἶναι 
ὁλόκληρος ὁ Χριστιανισµός»-, δέν ἀποτελεῖ προνόµιον τῶν ὀλίγων ἤ τῶν ἐκλεκτῶν, 
ἀλλά «ἐκκλησιαστικόν γεγονός», κοινόν ἀγαθόν, κοινήν εὐλογίαν, καί κοινήν 
κλῆσιν διά πάντας ἀνεξαιρέτως τούς πιστούς. Οἱ ἀσκητικοί ἀγῶνες δέν εἶναι, 
βεβαίως, αὐτοσκοπός, δέν ἰσχύει ἡ ἀρχή «ἡ ἄσκησις διά τήν ἄσκησιν». Ὁ στόχος εἶναι 
ἡ ὑπέρβασις τοῦ ἰδίου θελήµατος καί τοῦ «φρονήµατος τῆς σαρκός», ἡ µετάθεσις τοῦ 
κέντρου τῆς ζωῆς ἀπό τήν ἀτοµικήν ἐπιθυµίαν καί τό «δικαίωµα» εἰς τήν «οὐ 
ζητοῦσαν τά ἑαυτῆς» ἀγάπην, κατά τό βιβλικόν, «µηδείς τό ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλά τό 
τοῦ ἑτέρου ἕκαστος»1. 
 Αὐτό τό πνεῦµα κυριαρχεῖ καθ᾿ ὅλην τήν µακράν ἱστορικήν πορείαν τῆς 
Ὀρθοδοξίας. Εἰς τό Νέον Μητερικόν συναντῶµεν µίαν ὑπέροχον  περιγραφήν  αὐτοῦ 
τοῦ ἤθους τῆς παραιτήσεως ἀπό τό «ἐµόν» ἐν ὀνόµατι τῆς ἀγάπης: «Παρέβαλόν ποτε 
σκητιῶται τῇ ὁσίᾳ Σάρρᾳ, ἡ δέ παρέθηκεν αὐτοῖς κανίσκιον µετά χρειῶν˙ οἱ δέ 
γέροντες ἀφέντες τά καλά, ἔφαγον τά σαπρά. Εἶπε δέ αὐτοῖς ἡ τιµία Σάρρα˙  ‘ὄντως 
ἐν ἀληθείᾳ, σκητιῶταί ἐστε’»2. Αὐτή ἡ κατανόησις καί ἡ θυσιαστική χρῆσις τῆς 
ἐλευθερίας εἶναι ξένη πρός τό πνεῦµα τῆς ἐποχῆς µας, τό ὁποῖον ταυτίζει τήν 
ἐλευθερίαν µέ ἀτοµικάς διεκδικήσεις καί δικαιωµατισµόν. Ὁ σύγχρονος 
«αὐτόνοµος» ἄνθρωπος δέν θά ἔτρωγε τούς σαπρούς καρπούς, ἀλλά τούς καλούς, 

                                         
1 Α’ Κορ. ι’, 24. 
2 Π. Β. Πάσχου (ἐπιµ.), Νέον Μητερικόν (Ἀθῆναι: ἐκδ. Ἀκρίτας, 1990), 31.  
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καί θά ἦτο βέβαιος ὅτι τοιουτοτρόπως ἐκφράζει καί χρησιµοποιεῖ αὐθεντικῶς καί 
ὑπευθύνως τήν ἐλευθερίαν του. 
 Εἰς τό σηµεῖον αὐτό εὑρίσκεται ἡ ὑψίστη ἀξία τῆς ὀρθοδόξου θεωρήσεως τῆς 
ἐλευθερίας διά τόν σύγχρονον ἄνθρωπον. Πρόκειται περί µιᾶς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία 
δέν ἀπαιτεῖ ἀλλά µοιράζεται, δέν διεκδικεῖ ἀλλά θυσιάζεται. Ὁ ὀρθόδοξος πιστός 
γνωρίζει ὅτι ἡ αὐτονοµία καί αὐτάρκεια δέν ἀπελευθερώνουν τόν ἄνθρωπον ἀπό τόν 
κλοιόν τοῦ ἐγώ, τῆς αὐτοπραγµατώσεως καί τῆς αὐτοδικαιώσεως. Ἡ ἐλευθερία, «ᾗ 
Χριστός ἡµᾶς ἠλευθέρωσεν»3, ἐνεργοποιεῖ τάς δηµιουργικάς δυνάµεις τοῦ 
ἀνθρώπου, πραγµατώνεται ὡς ἄρνησις τοῦ αὐτοεγκλεισµοῦ, ὡς ἀπροϋπόθετος 
ἀγάπη καί κοινωνία τῆς ζωῆς. 
 Τό ὀρθόδοξον ἀσκητικόν ἦθος δέν γνωρίζει διχασµούς καί δυϊσµούς, δέν 
ἀπορρίπτει τήν ζωήν, ἀλλά τήν µεταµορφώνει. Ἡ δυϊστική θεώρησις καί ἀπόρριψις 
τοῦ κόσµου δέν εἶναι χριστιανική. Ὁ γνήσιος ἀσκητισµός εἶναι φωτεινός καί 
φιλάνθρωπος. Εἶναι χαρακτηριστικόν τῆς ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας, ὅτι ἡ 
περίοδος τῆς νηστείας εἶναι διαποτισµένη ἀπό σταυροαναστάσιµον χαράν. Καί οἱ 
ἀσκητικοί ἀγῶνες τῶν ὀρθοδόξων, ὅπως καί συνολικῶς ἡ καθ᾿ ἡµᾶς πνευµατικότης 
καί ἡ λειτουργική ζωή, ἀναδίδουν τό ἄρωµα καί τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ Σταυρός 
εὑρίσκεται εἰς τό κέντρον τῆς ὀρθοδόξου εὐσεβείας, δέν εἶναι ὅµως τό τελικόν 
σηµεῖον ἀναφορᾶς τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό εἶναι ἡ ἀνεκλάλητος χαρά τῆς 
Ἀναστάσεως, ὁδόν πρός τήν ὁποίαν ἀποτελεῖ ὁ Σταυρός. Κατά ταῦτα, καί εἰς τήν 
περίοδον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ βιωµατική πεµπτουσία τῶν Ὀρθοδόξων 
παραµένει ὁ πόθος τῆς «κοινῆς ἀναστάσεως». 
 Εὔχεσθε καί προσεύχεσθε, τιµιώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, νά 
ἀξιωθῶµεν, ἄνωθεν ἐπινεύσει καί ἀρωγῇ, πρεσβείαις δέ τῆς Ἁγιοπρώτου Θεοτόκου 
καί πάντων τῶν Ἁγίων, νά διατρέξωµεν χριστοπρεπῶς καί χριστοτερπῶς τόν 
δόλιχον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀσκοῦντες µετ᾿ εὐφροσύνης, ἐν 
ὑπακοῇ πρός τόν κανόνα τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, τό «κοινόν ἄθληµα» τῆς 
παθοκτόνου νηστείας, προσκαρτεροῦντες τῇ προσευχῇ, βοηθοῦντες τοῖς πάσχουσι 
καί τοῖς ἐν ἀνάγκαις, συγχωροῦντες ἀλλήλοις καί «ἐν παντί εὐχαριστοῦντες»4, διά 
νά προσκυνήσωµεν εὐσεβοφρόνως τά «Ἅγια καί Σωτήρια καί Φρικτά Πάθη» καί τήν 
ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾯ ἡ 
δόξα καί τό κράτος καί ἡ εὐχαριστία εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀµήν. 

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βιθ´  
                                      † Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑµῶν 
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Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾿ ἐκκλησίας κατά τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, ι΄ Μαρτίου, ἀµέσως 
µετά τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον. 

                                         
3 Γαλ. ε’, 1. 
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