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ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ  

 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 
 

Η Μεγάλθ Σεςςαρακοςτι μασ κυμίηει τθ ςαρανταιμερθ νθςτεία του Κυρί-

ου. Θ Εκκλθςία μάσ καλεί να αγωνιςκοφμε, όπωσ κι Εκείνοσ, εναντίον των 
πειραςμϊν, πιο ζντονα τθν περίοδο αυτι και με τθ Χάρθ του Κεοφ να προ-
ςπακιςουμε να νικιςουμε τα πάκθ και τισ αδυναμίεσ μασ, κυρίωσ τον εγω-
ιςμό και τθν φιλαυτία (αγάπθ ςτον εαυτό μασ), που είναι θ ρίηα όλων των 
κακϊν. Ζτςι κα γεμίηει θ φπαρξι μασ αγάπθ για όλουσ και χαρά αλθκινι, 
που κι αυτά επίςθσ είναι δϊρα του Κεοφ, που μασ τα χαρίηει όταν Σου τα 
ηθτάμε με πίςτθ και πόκο. 

Για τον ςκοπό αυτό θ Εκκλθςία μάσ «παρζχει» όλα τα μζςα. Ζχει ορί-
ςει ειδικζσ ακολουκίεσ (προςευχζσ ςτθν εκκλθςία): 

α) Κάκε Σετάρτθ και Παραςκευι, ςυνικωσ, τελεῖται θ Λειτουργία 
των Προθγιαςμζνων Σιμίων Δώρων. 

β) Κάκε Παραςκευι (τισ 4 πρϊτεσ) γίνονται οι Χαιρετιςμοί ςτθν Πανα-
γία, για να τθν ζχουμε πρζςβθ και ςυμπαραςτάτθ ςτον καλόν αγϊνα. Σθν 
5θ Παραςκευι ψάλλεται ο Ακάκιςτοσ Υμνοσ (και οι τζςςερισ ςτάςεισ των 
Χαιρετιςμϊν). 

γ) Σθν 5θ Σετάρτθ (όπωσ και τθν πρϊτθ εβδομάδα, τμθματικά) ψάλλε-
ται ο Μζγασ Κανόνασ (ζνα κατανυκτικότατο ςφνολο 250 περίπου τροπαρί-
ων του Αγίου Ανδρζα, επιςκόπου Κριτθσ). 

δ) Κάκε μζρα (από Δευτζρα ζωσ και Πζμπτθ) γίνεται το Μεγάλο Από-
δειπνο, αντί του Μικροφ Αποδείπνου (μικρισ ακολουκίασ, 15 λεπτϊν περί-
που) που γίνεται όλο τον χρόνο 

Όλεσ οι παραπάνω είναι αποκλειςτικά ακολουκίεσ-προςευχζσ τθσ Με-
γάλθσ αρακοςτισ, θ οποία αρχίηει με τθν Κακαρι Εβδομάδα και τελειϊνει 
τθν Παραςκευι πριν από το άββατο του Λαηάρου. Περιλαμβάνει 6 εβδο-
μάδεσ νθςτείασ με 5 Κυριακζσ κατά τισ οποίεσ θ Εκκλθςία προβάλλει ςθμα-
ντικά γεγονότα ι μεγάλουσ Αγίουσ, που μασ βοθκοφν ςτον αγϊνα που κά-
νουμε, να πιςτζψουμε περιςςότερο ςτον Κεό, να Σον αγαπιςουμε και με 
μεγαλφτερθ προκυμία να κάνουμε το άγιο κζλθμά Σου. 

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 
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Η λειτουργία των Προθγιαςμζνων Δώρων, μαηί με τα λειτουργικά χειρό-
γραφα, μπορεί να ονομαςκι «Λειτουργία τθσ Μεγάλθσ Σεςςαρακοςτισ», 
γιατί πραγματικά αποτελεί τθν πιο χαρακτθριςτικι ακολουκία τθσ ιερισ 
αυτισ περιόδου.  

Σο όνομά τθσ το πιρε από τθν ίδια τθ φφςθ τθσ. Είναι ςτθν κυριολεξία 
λειτουργία «προθγιαςμζνων δώρων». Δεν ζχομε προςφορά και κακαγια-
ςμό τιμίων δϊρων.  Σα δϊρα είναι κακαγιαςμζνα, προθγιαςμζνα, από άλλθ 
λειτουργία, που τελζςκθκε ςε άλλθ θμζρα. Σα προθγιαςμζνα δϊρα προτί-
κενται κατά τθν λειτουργία των Προθγιαςμζνων για να κοινωνιςουν και να 
αγιαςκοφν οι πιςτοί. Με άλλα λόγια θ λειτουργία των προθγιαςμζνων εί-
ναι κεία μετάλθψισ, κεία κοινωνία. 

Οι ρίηεσ τθσ λειτουργίασ των Προθγιαςμζνων βρίςκονται ςτθν αρχαιο-
τάτθ πράξθ τθσ Εκκλθςίασ μασ. ιμερα ζχουμε τθ ςυνικεια να κοινωνοφμε 
κατά αραιά χρονικά διαςτιματα. τουσ πρϊτουσ όμωσ αιϊνεσ τθσ ηωισ τθσ 
Εκκλθςίασ οι πιςτοί κοινωνοφςαν ςε κάκε λειτουργία, και μόνον εκείνοι 
που είχαν υποπζςει ςε διάφορα ςοβαρά αμαρτιματα αποκλείονταν για 
ζνα ωριςμζνο χρονικό διάςτθμα από τθν μετάλθψθ των αγίων Μυςτθρίων. 

Ο Μζγασ Βαςίλειοσ μαρτυρεί ότι οι χριςτιανοί τθσ εποχισ του κοινω-
νοφςαν τακτικά τζςςερεσ φορζσ τθν εβδομάδα, δθλαδι τθν Σετάρτθ, Παρα-
ςκευι, άββατο και Κυριακι.  

Παλαιό ζκιμο επικυρωμζνο από εκκλθςιαςτικοφσ κανόνεσ απαγόρευε 
τθν τζλεςθ τθσ Κείασ Λειτουργίασ κατά τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδοσ, γιατί αυ-
τζσ ιςαν θμζρεσ νθςτείασ και πζνκουσ. Θ τζλεςθ τθσ κείασ λειτουργίασ 
ιταν κάτι το αςυμβίβαςτο προσ τον χαρακτιρα των θμερϊν αυτϊν. Θ λει-
τουργία είναι παςχάλιο μυςτιριο, που ζχει ζντονο τον πανθγυρικό, τον 
χαρμόςυνο, τον επινίκιο χαρακτιρα. Αυτό όμωσ γεννοφςε ζνα πρόβλθμα. 
Οι χριςτιανοί ζπρεπε να κοινωνιςουν δφο φορζσ τουλάχιςτον ακόμθ κατά 
τθν εβδομάδα, το λιγότερο δθλαδι κατά τισ ενδιάμεςεσ θμζρεσ, τθν Σετάρ-
τθ και τθν Παραςκευι, που μνθμονεφει και ο Μζγασ Βαςίλειοσ. 

Οι πιςτοί κα κοινωνοφςαν από προθγιαςμζνα άγια. Οι θμζρεσ αυτζσ 
ιταν θμζρεσ νθςτείασ. Νθςτεία τθν εποχι εκείνθ ςιμαινε πλιρθ αποχι 
τροφισ μζχρι τθν δφςι του θλίου. Θ κοινωνία λοιπόν κα ζπρεπε να κατακλεί 
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ςει τθν νθςτεία, να γίνει δθλαδι μετά τθν ακολουκία του εςπερινοφ. Θ λει-
τουργία των Προθγιαςμζνων είναι ςιμερα ακολουκία εςπερινοφ, ςτθν ο-
ποία προςτίκεται θ παράκεςισ των Σιμίων δϊρων, οι προπαραςκευαςτικζσ 
ευχζσ, θ κεία κοινωνία και θ ευχαριςτία φςτερα από αυτιν. Θ διαμόρφωςι 
τθσ μζςα ςτο όλο πλαίςιο τθσ Σεςςαρακοςτισ ζχει ιδιαίτερα ζντονο 
«πζνκιμο» χαρακτιρα. 

τον Εςπερινό ψάλλονται τροπάρια κατανυκτικά, οι ιερείσ φζρουν 
πζνκιμα άμφια, θ αγία τράπεηα και τα τίμια δϊρα είναι ςκεπαςμζνα με 
μαφρα θ μοβ καλφμματα, οι ευχζσ είναι γεμάτεσ ταπείνωςθ και ςυντριβι.  

Σο πρϊτο μζροσ τθσ αποτελεί ο ςυνικθσ εςπερινόσ τθσ Σεςςαρακο-
ςτισ με μικρζσ μόνο τροποποιιςεισ. Ο ιερεφσ κατά τθν ψαλμωδία τθσ 
Κϋ ὥρασ ενδφεται τθν ιερατικι του ςτολι και κυμιά. Θ ζναρξισ γίνεται με το 
«Ευλογθμζνθ θ βαςιλεία» κατά τον τφπο τθσ Κείασ Λειτουργίασ. Αναγινϊ-
ςκεται ο προοιμιακόσ, ο 
103οσ δθλαδι ψαλμόσ, που 
περιγράφει το δθμιουργικό 
ζργο του Κεοφ «Ευλόγει, θ 
ψυχι μου τον Κφριον Κφριε ο 
Κεόσ μου εμεγαλφνκθσ ςφό-
δρα...». Είναι το προοίμιο του εςπερινοφ, αλλά και όλθσ τθσ ακολουκίασ 
του νυχκθμζρου, που αρχίηει, ωσ γνωςτό, κατά τον εβραϊκό τρόπο, από τθν 
εςπζρα πρϊτο μζροσ του εικοςιτετραϊρου κεωρείται θ νφκτα.  

Ύςτερα ο διάκονοσ, θ εν απουςία του ο ιερεφσ, κζτει ςτο ςτόμα των 
πιςτϊν τα αιτιματα τθσ προςευχισ, δθλαδι τα ειρθνικά. Ακολουκεί θ ανά-
γνωςισ του Ψαλτθρίου «Πρόσ Κφριον ἐν τῶ κλίβεςκαί με ἐκζκραξα καί 
εἰςικουςζ μου...» (Ψαλμοί 119-133). Είναι το τμιμα του Ψαλτθρίου που 
ζχει κακοριςκεί να διαβάηεται κατά τουσ εςπερινοφσ τθσ Σεςςαρακοςτισ. 
Ο ιερεφσ εν τω μεταξφ ετοιμάηει ςτθν Πρόκεςθ τα Προθγιαςμζνα από τθν 
λειτουργία του προθγουμζνου αββάτου θ τθσ Κυριακισ - Σίμια Δϊρα. Α-
ποκζτει τον Άγιο Άρτο ςτο Διςκάριο, κάνει τθν ζνωςθ του οίνου και του 
φδατοσ ςτο Άγιο Ποτιριο και τα καλφπτει.  

Ο εςπερινόσ ςυνεχίηεται με τθν ψαλμωδία των ψαλμϊν και των κατα-
νυκτικϊν τροπαρίων τθσ κάκε θμζρασ, που περιλαμβάνονται ςτουσ τελευ-
ταίουσ ςτίχουσ των ψαλμϊν αυτϊν και γίνεται θ είςοδοσ. Διαβάηονται δφο 
αναγνϊςματα από τθν Παλαιά Διακικθ, ζνα από τθν Γζνεςθ και ζνα από το 
βιβλίο των Παροιμιϊν.  

Πολφ κατανυκτικι είναι θ ψαλμωδία του «Κατευκυνκιτω», του δευτζ-

ρου ςτίχου του 140ου ψαλμοφ. Ψάλλεται μετά από τα αναγνϊςματα ζξι φο-

ρζσ, από τον ιερζα και τουσ χοροφσ, ενϊ ο ιερεφσ κυμιά τθν Αγία Σράπεηα  

«Κατευκυνκιτω ἡ προςευχι μου 

      ὡσ κυμίαμα ἐνϊπιόν ςου, 

         ἔπαρςισ τῶν χειρῶν μου 

                κυςία ἑςπερινι.» 
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«Κατευκυνκιτω ἡ προςευχι μου ὡσ κυμίαμα ἐνϊπιόν ςου ἔπαρςισ 
τῶν χειρῶν μου κυςία ἑςπερινι». Κατόπιν γίνεται θ εκτενισ δζθςισ υπζρ των 
των μελϊν τθσ Εκκλθςίασ, των Κατθχουμζνων, των ετοιμαηομζνων για το άγιο 
Βάπτιςμα, «των προσ το φϊτιςμα ευτρεπιηομζνων» και των πιςτϊν.  

Μετά τθν απόλυςθ των Κατθχουμζνων, ζρχεται το δεφτερο μζροσ, θ 
κοινωνία των μυςτθρίων. Σθν μεταφορά των Προθγιαςμζνων Δϊρων από 
τθν Ἁγία Πρόκεςθ ςτο Κυςιαςτιριο, που γίνεται με πολφ - πολφ κατάνυξθ, 
ενϊ οι πιςτοί προςπίπτουν «μζχρισ εδάφουσ» ςυνοδεφει θ ψαλμωδία του 
αρχαίου φμνου: «Νῦν αἱ δυνάμεισ τῶν οὐρανῶν ςφν ἡμῖν ἀοράτωσ λα-
τρεφουςιν  ἰδοφ γάρ εἰςπορεφεται ὁ βαςιλεφσ τῆσ δόξθσ. Ἰδοφ κυςία μυ-
ςτικι τετελειωμζνθ δορυφορεῖται. Πίςτει καί πόκω προςζλκωμεν, ἵνα 
μζτοχοι ηωῆσ αἰωνίου γενόμεκα. Ἀλλθλοφϊα».  

Θ Κεία Λειτουργία των Προθγιαςμζνων είναι μία από τισ ωραιότερεσ 
και κατανυκτικότερεσ ακολουκίεσ τθσ Εκκλθςίασ μασ. Αλλά ςυγχρόνωσ και 
μία διαρκισ πρόςκλθςισ για τθν ςυχνι κοινωνία των κείων μυςτθρίων. 
Μία φωνι από τα βάκθ των αιϊνων, από τθν αρχαία ηωντανι παράδοςθ 
τθσ Εκκλθςίασ. Φωνι που λζγει ότι ο πιςτόσ δεν μπορεί να ηει τθν ηωι του 
Χριςτοφ αν δεν ανανεϊνει διαρκϊσ τθν ζνωςι του με τθν πθγι τθσ ηωισ. 
Σο ϊμα και το Αίμα του Κυρίου. Διότι ο Χριςτόσ είναι «θ ηωι θμϊν». 

  
 Κφριε καί Δζςποτα τῆσ ηωῆσ 
μου, πνεῦμα ἀργίασ, περιεργίασ, φι-
λαρχίασ, καί ἀργολογίασ μι μοι δῷσ. 
 Πνεῦμα δζ ςωφροςφνθσ, ταπει-

νοφροςφνθσ, ὑπομονῆσ καί ἀγάπθσ χάριςαί μοι τῷ ςῷ δοφλῳ. 
Ναί, Κφριε Βαςιλεῦ, δώρθςαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίςματα, καί 

μι κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογθτόσ εἶ εἰσ τοφσ αἰῶνασ τῶν 
αἰώνων. Ἀμιν.» 
 Ἑρμθνευτικι ἀπόδοςθ 
“Κφριε καί Δζςποτα τῆσ ηωῆσ μου, μιν ἐπιτρζψεισ νά μζ κυριεφςει τό 
πνεῦμα τῆσ ἀργίασ, τῆσ περιζργειασ, τῆσ φιλαρχίασ, καί τῆσ ἀργολογίασ.  

Χάριςε Ἐςφ ςζ μζνα, τόν τιποτζνιο δοῦλο Σου, πνεῦμα ςωφροςφνθσ, 
ταπεινοφροςφνθσ, ὑπομονῆσ καί ἀγάπθσ. 

Ναί, Κφριε, καί Βαςιλιά μου, δόσ μου τό χάριςμα νά βλζπω μόνο τίσ 
δικζσ μου ἁμαρτίεσ καί τά λάκθ καί νά μι κατακρίνω τόν ἀδελφό μου. 
Γιά Σζνα ποφ εἶςαι ἄξιοσ κάκε τιμῆσ καί δοξολογίασ ςτοφσ ἀτελεφτθτουσ 
αἰῶνεσ. Ἀμιν.” 

Ἀνάμεςα ς’ ὅλεσ τίσ προςευχὲσ καὶ τοὺσ ὕμνουσ τῆσ Μεγάλθσ Σες-
ςαρακοςτῆσ μία ςφντομθ προςευχὴ μπορεῖ νά ὀνομαςτεῖ ἡ προςευχὴ τῆσ  

Ἡ  πρ οσ ε σ τ ή   
τῆ ς  

Μ .Τε σ σ α ρα κοσ τ ῆς  
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Μεγάλθσ Σεςςαρακοςτῆσ. Θ Παράδοςθ τὴν ἀποδίδει ς’ ἕναν ἀπὸ τοὺσ μεγά-
λουσ δαςκάλουσ τῆσ πνευματικῆσ ηωῆσ, τὸν ἅγιο Ἐφραὶμ τὸ φρο… 

Ἡ προςευχὴ αὐτι λζγεται δφο φορὲσ ςτό τζλοσ κάκε ἀκολουκίασ τῆσ Με-
γάλθσ αρακοςτῆσ ἀπὸ τι Δευτζρα ὡσ τὴν Παραςκευὴ (δζν τι λζμε τὸ άββα-
το καὶ τὴν Κυριακι, γιατὶ οἱ ἀκολουκίεσ αὐτζσ τίσ δφο μζρεσ δζν ἔχουν τὸ 
τυπικὸ τῆσ αρακοςτῆσ). Σὴν πρϊτθ φορὰ λζγοντασ τὴν προςευχὴ κάνουμε μία 
μετάνοια ςὲ κάκε αἴτθςθ. Ἔπειτα κάνουμε δϊδεκα μετάνοιεσ λζγοντασ: 
«ἐλζθςόν με τὸν ἁμαρτωλόν». Ὁλόκλθρθ ἡ προςευχὴ ἐπαναλαμβάνεται μὲ μία 
τελικὴ μετάνοια ςτό τζλοσ τῆσ προςευχῆσ. 

Γιατὶ αὐτὴ ἡ ςφντομθ καὶ ἁπλὴ προςευχὴ κατζχει μία τόςο ςθμαντικὴ 
κζςθ ςτιν ὅλθ λατρεία τῆσ Μεγάλθσ αρακοςτῆσ; Διότι ἀπαρικμεῖ, μ’ ἕνα 
μοναδικὸ τρόπο, ὅλα τὰ ἀρνθτικὰ καὶ τὰ κετικὰ ςτοιχεῖα τῆσ μετανοίασ καὶ 
ἀποτελεῖ, κὰ λζγαμε, ἕνα «κανόνα ἐλζγχου» τοῦ προςωπικοῦ μασ ἀγῶνα ςτιν 
περίοδο τῆσ Μεγάλθσ αρακοςτῆσ. Αὐτὸσ ὁ ἀγῶνασ ςκοπεφει πρῶτα ἀπ’ ὅλα 
ςτιν ἀπελευκερϊςι μασ ἀπὸ μερικὲσ βαςικὲσ πνευματικὲσ ἀςκζ-νειεσ ποφ 
διαμορφϊνουν τι ηωι μασ καὶ μᾶσ κάνουν πραγματικὰ ἀνίςχυ-ρουσ ἀκόμα καὶ 
γιά νά κάνουμε ἀρχὴ ςτροφῆσ ςτόν Κεό. 

Ἡ βαςικὴ ἀςκζνεια εἶναι ἡ ἀργία. Εἶναι ἡ παράξενθ ἐκείνθ τεμπελιὰ καὶ 
ἡ πακθτικότθτα ὁλόκλθρθσ τῆσ ὕπαρξισ μασ ποὺ πάντα μᾶσ ςπρϊχνει πρὸσ τὰ 
«κάτω» μᾶλλον, παρὰ πρὸσ τὰ «πάνω» καί ποφ διαρκῶσ μᾶσ πείκει ὅτι δζν 
εἶναι δυνατὸ ν’ ἀλλάξουμε καὶ ἑπομζνωσ δὲν χρειάηεται νά ἐπικυμοῦμε τὴν 
ἀλλαγι…  

Σὸ ἀποτζλεςμα τῆσ «ἀργίασ», εἶναι ἡ λιποψυχία. Εἶναι μία κατάςταςθ 
δειλίασ ποφ ὅλοι οἱ Πατζρεσ τῆσ Ἐκκλθςίασ τι κεϊρθςαν ὡσ τὸν μεγαλφτερο 
κίνδυνο τῆσ ψυχῆσ. Ἡ λιποψυχία, ἡ ἀποκάρρυνςθ, εἶναι ἡ ἀνικανότθτα τοῦ 
ἀνκρϊπου νά βλζπει κακετὶ καλὸ ἢ κετικό! Εἶναι ἡ ἀναγωγὴ τῶν πάντων ςτόν 
ἀρνθτιςμὸ καὶ ςτιν ἀπαιςιοδοξία. Εἶναι ςτ’ ἀλικεια μία δαιμονικὴ δφναμθ 
μζςα μασ, γιατὶ ὁ ατανᾶσ εἶναι βαςικὰ ἕνασ ψεφτθσ. Ψικυρίηει ψευτιὲσ ςτόν 
ἀνκρωπο γιά τὸν Κεὸ καὶ γιά τὸν κόςμο· γεμίηει τι ηωι μὲ ςκοτάδι καὶ 
ἀρνθτιςμό. Ἡ λιποψυχία εἶναι ἡ αὐτοκτονία τῆσ ψυχῆσ, γιατὶ ὅταν ὁ ἄνκρωποσ 
κατζχεται ἀπ’ αὐτὴ εἶναι ἐντελῶσ ἀνίκανοσ νά δεῖ τὸ φῶσ καὶ νά τὰ 
ἐπικυμιςει. 

Πνεῦμα φιλαρχίασ! φαίνεται παράξενο πϊσ ἡ ἀργία καὶ ἡ λιποψυχία 
εἶναι ἀκριβῶσ ἐκεῖνα ποφ γεμίηουν τι ηωι μασ μὲ τὸν πόκο τῆσ φιλαρχίασ. Ἂν ἡ 
ηωι μου δζν εἶναι προςανατολιςμζνθ πρὸσ τὸν Κεό, ἂν δζν ςκοπεφει ςὲ 
αἰϊνιεσ ἀξίεσ, ἀναπόφευκτα κὰ γίνει ἐγωιςτικὴ καὶ ἐγωκεντρικι, πρᾶγμα ποφ 
ςθμαίνει ὅτι ὅλοι οἱ ἄλλοι γίνονται τὰ μζςα γιά τι δικι μου αὐτοϊκανοποίθςθ. 
Ἂν ὁ Κεὸσ δζν εἶναι ὁ «Κφριοσ καὶ Δεςπότθσ τῆσ ηωῆσ μου», τότε τὸ ἐγϊ μου 
γίνεται ὁ κφριοσ καὶ δεςπότθσ μου, γίνεται τὸ ἀπόλυτο κζντρο τοῦ κόςμου μου 
καὶ ἀρχίηω νά ἐκτιμῶ κακετὶ μὲ βάςθ τὶσ δικζσ μου ἀνάγκεσ, τὶσ δικζσ μου 
ἰδζεσ, τὶσ δικζσ μου ἐπικυμίεσ καὶ τὶσ δικζσ μου κρίςεισ. Ἔτςι ἡ ἐπικυμία τῆσ 
φιλαρχίασ γίνεται ἡ βαςικι μου ἁμαρτία ςτίσ ςχζςεισ μὲ τίσ ἄλλεσ ὑπάρξεισ, γί- 
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νεται μία ἀναηιτθςθ ὑποταγῆσ τουσ ςὲ μζνα. Δζν εἶναι πάντοτε ἀπαραίτθτο νά 
ἐκφράηεται ἡ φιλαρχία μου ςὰν ἔντονθ ἀνάγκθ νά διατάηω καὶ νά κθδεμονεφω 
τοὺσ «ἄλλουσ». Μπορεῖ ἐπίςθσ νά ἐκφράηεται καὶ ςὰν ἀδιαφορία, περιφρόνθ-
ςθ, ἔλλειψθ ἐνδιαφζροντοσ, φροντίδασ καὶ ςεβαςμοῦ. Καὶ εἶναι ἀκριβῶσ ἡ 
«ἀργία», μαηὶ μὲ τι «λιποψυχία» ποφ ἀπευκφνονται αὐτι τι φορά πρὸσ τοὺσ 
ἄλλουσ.  

Σζλοσ εἶναι ἡ ἀργολογία. Ἀπ’ ὅλα γενικὰ τὰ δθμιουργιματα μόνον ὁ 
ἄνκρωποσ προικίςτθκε μὲ τὸ χάριςμα τοῦ λόγου. Ὅλοι οἱ Πατζρεσ βλζπουν ς’ 
αὐτὸ τὸ χάριςμα τὴν ἀκριβῆ «ςφραγῖδα» τῆσ Κείασ εἰκόνασ ςτόν ἄνκρωπο, 
γιατὶ ὁ ἴδιοσ ὁ Κεὸσ ἀποκαλφφτθκε ςὰν Λόγοσ (Ἰωάν. 1,1).  

Ὁ λόγοσ ςώηει καὶ ὁ λόγοσ ςκοτώνει.  
Ὁ λόγοσ ἐμπνζει καὶ ὁ λόγοσ δθλθτθριάηει. 
Ὁ λόγοσ εἶναι τὸ μζςο τῆσ Ἀλικειασ ἀλλὰ εἶναι καὶ μζςο γιά τὸ δαιμονικὸ ψζμα. 

 Ἔχοντασ μία βαςικὰ κετικὴ δφναμθ ὁ λόγοσ, ἔχει ταυτόχρονα καὶ μία 
τρομακτικὰ ἀρνθτικι. Ὁ λόγοσ, δθλαδὴ, δθμιουργεῖ κετικὰ ἢ ἀρνθτικά. Ὅταν 
ἀποςπᾶται ἀπὸ τι Κεία καταγωγι καὶ τὸ Κεῖο ςκοπὸ του γίνεται ἀργολογία. 
Ἐνιςχφει τὴν ἀργία, τι λιποψυχία καὶ τι φιλαρχία καὶ μετατρζπει τι ηωι ςὲ 
κόλαςθ. Γίνεται ἡ κυρίαρχθ δφναμθ τῆσ ἁμαρτίασ. 

Αὐτὰ τὰ τζςςερα ςθμεῖα εἶναι οἱ ἀρνθτικοὶ «ςτόχοι» τῆσ μετανοίασ. Εἶναι 
τὰ ἐμπόδια ποφ πρζπει νά μετακινθκοῦν. Ἀλλὰ μόνον ὁ Κεὸσ μπορεῖ νά τὰ 
μετακινιςει. Ἀκριβῶσ γι’ αὐτὸ καὶ τὸ πρῶτο μζροσ τῆσ προςευχῆσ αὐτῆσ εἶναι 
μία κραυγὴ ἀπὸ τὰ βάκθ τῆσ καρδίασ τοῦ ἀβοικθτου ἀνκρϊπου.  

(Θα ςυνεχίςουμε ςτο ἑπόμενο τεῦχοσ) 
Ἀπό το βιβλίο Πορεία πρὸσ τὸ Πάςχα, ἐκδόςεισ ΑΚΡΛΣΑ, Alexander Schmemann. 

 

Η νεομάρτυσ ΑΓΙΑ ΚΤΡΑΝΝΑ  

Θ αγία Κυράννα γεννικθκε ςτθν Αβυςςϊκα τθσ 

Κεςςαλονίκθσ, ςθμερινι Όςςα τθσ επαρχίασ Λα-
γκαδά. 

Θ ομορφιά τθσ ψυχισ τθσ ςυμβάδιηε με τθν 
εξωτερικι τθσ ωραιότθτα, αφοφ ιταν προικιςμζ-
νθ με τισ αρετζσ τθσ ςεμνότθτασ και τθσ ςωφρο-
ςφνθσ. Ζτςι περνοφςε τθ ηωι τθσ κοντά ςτουσ γο-
νείσ τθσ. Ο μιςόκαλοσ όμωσ διάβολοσ τθ φκόνθςε 
για τθν αγνότθτα τθσ και αφοφ δεν μπόρεςε με πονθροφσ λογιςμοφσ να τθν 
παραςφρει ςτο κακό και να τθν μεταβάλει ςε όργανό του, βρικε άλλο τρό-
πο να ταράξει τθν ευτυχία των δικϊν τθσ και τθ γαλινθ τθσ νεανικισ και 
πεντακάκαρθσ ψυχισ τθσ. 

Ζνασ τοφρκοσ λοιπόν γενίτςαροσ, που ιταν ςοφμπαςθσ, δθλαδι διοι-
κθτισ του αςτυνομικοφ τμιματοσ και ειςπράκτορασ των φόρων από τα ει- 
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ςοδιματα, ερωτεφκθκε τθν Κυράννα και προςπακοφςε να τθν κατακτι-
ςει με διάφορεσ κολακείεσ. Θ Κυράννα με κανζνα τρόπο δε δεχόταν τισ 
κολακείεσ του τοφρκου και τισ μεγάλεσ του υποςχζςεισ για λίρεσ και φο-
ρζματα. Οφτε όμωσ και τισ φοβζρεσ του, ότι κα τθν βαςάνιηε ςκλθρά και 
ςτο τζλοσ κα τθν κανάτωνε αν δε δεχόταν το ςκοπό του. 

Θ επιμονι του γενίτςαρου δεν μπόρεςε να μεταβάλει το Χριςτιανικό 
τθσ φρόνθμα. Ζτςι απογοθτευμζνοσ ο γενίτςαροσ μαηί με άλλουσ γενί-
τςαρουσ αρπάηουν τθν αγία και τθν οδθγοφν ςτθ Κεςςαλονίκθ. Σθν φζρ-
νουν μπροςτά ςτον Κριτι με τθν ψευδι κατθγορία ότι δικεν ςτθν αρχι 
δζχκθκε να τον παντρευτεί και να αλλαξοπιςτιςει, αλλά αργότερα άλλα-
ξε γνϊμθ. Οι γονείσ τθσ τθν ακολοφκθςαν μζχρι τθ Κεςςαλονίκθ. 

Οι τοφρκοι άρχιςαν τθν ίδια τακτικι, ςτθν αρχι κολακείεσ, και μετά 
τθν αγριότθτα. Θ Κυράννα άφοβθ, ατάραχθ μπροςτά ςτουσ βιαςτζσ τθσ 
κζλθςισ τθσ δε μιλοφςε. 

Είπε μόνο τα λόγια:  
«Εγϊ είμαι Χριςτιανι και ζχω νυμφίον τον Κφριόν μου Ιθςοφν Χρι-

ςτόν, αυτόν επόκθςα εκ νεότθτόσ μου και διά τθν αγάπθν του είμαι 

ζτοιμθ να χφςω και το αίμα μου, δια να αξιωκϊ να τον απολαφςω. Α-
κοφςατε λοιπόν τθν απάντθςι μου και πλζον άλλον λόγο μθ περιμζνετε 
να ςασ πω». 

Ύςτερα από τθν απάντθςθ ζςκυψε θ Κυράννα με πολλι ςεμνότθτα 
το κεφάλι τθσ ςιϊπθςε και προςευχόταν νοερά ςτον Κφριο να τθν ενδυ-
ναμϊςει μζχρι το τζλοσ του μαρτυρίου. 

Οι τοφρκοι όταν είδαν τθν Πίςτθ τθσ ςτο Χριςτό ντροπιάςτθκαν και 
τθν ζρριξαν ςτθ φυλακι. Ο ςοφμπαςθσ, ζλαβε άδεια από τον μπζθ του 
κάςτρου τθσ Κεςςαλονίκθσ, τον αλι εφζντθ να μπαίνει ςτθ φυλακι 
όποτε κζλει. Ζμπαινε τακτικά με άλλουσ γενίτςαρουσ και τθν βαςάνιηαν. 
Άλλοσ τθν κλωτςοφςε, άλλοσ τθ χτυποφςε με ξφλο ι με μαχαίρι και άλλοσ 
με γροκιζσ μζχρι να λιποκυμιςει. Σο βράδυ ο δεςμοφφλακασ τθν κρε-
μοφςε από τισ μαςχάλεσ με αλυςίδεσ και τθν ζδερνε με ό,τι ζβριςκε και 
τθν άφθνε κρεμαςμζνθ μζςα ςτο χειμωνιάτικο κρφο. 

Ζνασ Χριςτιανόσ φφλακασ τον πλθςίαηε μόλισ περνοφςε ο κυμόσ του 
και τον παρακαλοφςε να του δϊςει άδεια να ξεκρεμάςει τθν Αγία.  

Ο ςυγγραφζασ του μαρτυρίου τθσ ςθμειϊνει τα εξισ: «Η Αγία είχε 
τόςθν υπομονιν, θςυχίαν και ςιωπιν, όπου ςου εφαίνετο ότι άλλθ πά-
ςχει και όχι εκείνθ και όλοσ ο νουσ τθσ και θ προςοχι τθσ, ευρίςκετο εισ 
τουσ Ουρανοφσ και εισ τον Χριςτόν». 
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τθν ίδια φυλακι ιταν φυλακιςμζνοι και άλλοι Χριςτιανοί, εβραίοι και 
μερικζσ τουρκάλεσ που ζλεγχαν το δεςμοφφλακα ωσ άςπλαχνο και μθ φοβοφ-
μενο τον Κεό, γιατί τυραννοφςε ςκλθρά μια γυναίκα που δεν ζςφαλε ςε τίποτε. 

Αυτόσ όμωσ αντικζτωσ γινόταν όλο και πιο ςκλθρόσ. Σα φρικτά βαςα-
νιςτιρια ςυνεχίςτθκαν επί μία εβδομάδα. 

Σθν ζβδομθ θμζρα κορυφϊκθκαν τα βαςανιςτιρια. Ο δεςμοφφλα-
κασ οργιςμζνοσ άρπαξε τθν Αγία, τθν κρζμαςε και άρχιςε να τθν χτυπάει 
αλφπθτα με μια μεγάλθ ξφλινθ ςχίηα. Οι τουρκάλεσ φϊναηαν, οι φυλακι-
ςμζνοι όλοι τον μάλωναν δυνατά και ο δεςμοφφλακασ ζπεςε κάτω μπροφ-
μυτα και άρχιςε να κλαίει. 

Εκείνθ τθ ςτιγμι θ Αγία άφθνε τθν τελευταία τθσ πνοι και θ ψυχι 
τθσ πετοφςε για να ενωκεί με το Χριςτό που τόςο ποκοφςε και για Χάρθ 
Σου μαρτφρθςε. τισ 4 με 5 θ ϊρα το πρωί ζνα μεγάλο φωσ ζλαμψε ξαφνι-
κά ςτθ φυλακι που κατζβθκε ςαν αςτραπι από τθ ςκεπι τθσ. Σο φωσ αυ-
τό περιζλουςε το ςϊμα τθσ μάρτυροσ και φωτίςτθκε όλθ θ φυλακι. Οι 
φυλακιςμζνοι Χριςτιανοί φϊναηαν το «Κφριε ελζθςον» οι εβραίοι πζςανε 
μπροφμυτα και οι τουρκάλεσ φϊναηαν: «αχ, αχ, το κρίμα τθσ φτωχισ Ρω-
μαίασ μασ ζφκαςε και ζπεςε ςαν αςτραπι να μασ κάψθ». Ο δεςμοφφλα-
κασ από το φόβο του άρχιςε να τρζμει και είπε ςτον φφλακα Χριςτιανό να 
κατε-βάςει τθν κρεμαςμζνθ Κυράννα. Ο φφλακασ βρικε τθν Αγία Κυράννα 
τελειωμζνθ. 

Σο φωσ ςιγά-ςιγά υποχϊρθςε, μια άρρθτθ όμωσ ευωδία ζμεινε για 
πολλι ϊρα ςε όλθ τθ φυλακι. 

Ο φφλακασ άνοιξε με τα κλειδιά τα ςίδερα, ζλυςε τα χζρια τθσ Αγίασ, 
ςκζπαςε με ςεβαςμό το Άγιο Λείψανο, άναψε τα φϊτα, κφμιαςε και κάκι-
ςε κοντά τθσ, ϊςπου να ξθμερϊςει. Δόξαηε το Κεό που τον αξίωςε να δει 
τζτοια καυμαςτά πράγματα αλλά και να αγγίξει και να περιποιθκεί μαρτυ-
ρικό λείψανο. 

Σο πρωί διαδόκθκε ςε όλθ τθ Κεςςαλονίκθ θ φιμθ τθσ τελείωςθσ τθσ 
Αγίασ και θ ζλλαμψθ του Αγίου Φωτόσ. Οι τοφρκοι ντροπιαςμζνοι ςιωποφ-
ςαν, ζδωςαν τθν άδεια ςτουσ Χριςτιανοφσ να πάρουν το Λείψανο τθσ Α-
γίασ και οι Χριςτιανοί ζνιωκαν χαρά και ευφροςφνθ για τα καυμάςια του 
Αλθκινοφ και Ηωντανοφ Κεοφ μασ. 

Σθν ζκαψαν ζξω από τθ Κεςςαλονί-
κθ εκεί όπου ε-νταφίαηαν και τουσ άλλουσ 
Ορκοδόξουσ Χριςτιανοφσ, και τα φορζμα-
τά τθσ τα μοίραςαν για ευλογία ςτουσ πι-
ςτοφσ. Ιταν 28 Φεβρουαρίου 1751 μ.Χ. 

«Η  Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Μ Α Σ »  
ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

Ι. ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ 

Lagja “ 11 Janari ” 


