
Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Ημερίδα : 
 

Ἀποτελεῖ μεγάλη εὐλογία γιά τήν Ἱερά Μητρόπολή μας τό γεγονός 
ὅτι μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἑορτάζουμε τό ἀργυρό ἰωβηλαῖο τῶν Παυ-
λείων, ἑορτάζουμε τά 25 χρόνια ἀπό τήν καθιέρωση αὐτοῦ τοῦ 
κύκλου ποικίλων ἐκδηλώσεων πού πραγματοποιοῦνται κάθε Ἰούνιο 
στήν Ἱερά μας Μητρόπολη καί εἶναι ἀφιερωμένες στή σεπτή καί ἁγία 
μορφή τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς 
τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. 	

Σκοπός τῶν Παυλείων, ὅπως ἔχουμε πεῖ πολλές φορές, εἶναι νά 
τιμήσουμε τόν μέγα ἀπόστολο Παῦλο, πού ἦρθε μέχρις ἐδῶ, μέχρι 
τή Βέροια καί κήρυξε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ἐλευθερώνοντάς 
μας ἀπό τήν πλάνη τῶν εἰδώλων καί κάνοντάς μας διά τῆς πίστεως 
καί τοῦ ἁγίου βαπτίσματος μέλη τοῦ μυστικοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 
μέλη τῆς Ἐκκλησίας του.	

Συγχρόνως ὅμως μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά προβάλλουμε μέσα 
ἀπό τίς διάφορες ἐκδηλώσεις καί ἀνάλογα μέ τό θέμα στό ὁποῖο κά-
θε φορά ἐπικεντρώνουμε τήν προσοχή μας τή διδασκαλία τοῦ οὐρα-
νοβάμονος ἀποστόλου Παύλου, πού εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρη καί δί-
δει ἀπαντήσεις σέ ὅλα τά ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τόν σύγχρονο 
ἄνθρωπο.	

Γιά τά φετινά ΚΕ´ Παύλεια ἐπιλέξαμε ἕνα θέμα ἐξαιρετικά ἐνδια-
φέρον. Καί αὐτό εἶναι «Ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας». Στό πλαίσιο 
αὐτοῦ τοῦ θέματος ἐντάσσεται καί τό θέμα τῆς σημερινῆς Ἡμερίδας 
τῶν πρεσβυτερῶν καί μητέρων κληρικῶν μέ τήν ὁποία ἐγκαινιά-
ζουμε, ὅπως πάντα σχεδόν, τή σειρά τῶν Ἡμερίδων τῶν φετινῶν 
Παυλείων.	

Τό θέμα τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας ἔχει μία διττή σημασία. 
Ἀφενός σημαίνει τή διακονία μέσα στήν Ἐκκλησία καί ἀφετέρου τή 
διακονία πού προσφέρει ἡ Ἐκκλησία στόν κόσμο. Καί στίς δύο ὅμως 
περιπτώσεις ἡ διακονία εἶναι τό βασικό ζητούμενο. 	

Ἡ ἔννοια τῆς διακονίας εἶναι σχεδόν ἄγνωστη στόν ἐκτός Χριστι-
ανισμοῦ κόσμο. Γιατί ἡ διακονία εἶναι ἡ πρακτική ἐφαρμογή τῆς 
ἀγάπης καί τῆς ταπεινοφροσύνης, δύο ἀρετῶν πού δέν ὑπάρχουν 
καί δέν μποροῦν νά γίνουν κατανοητές στόν ἄνθρωπο πού δια-
κατέχεται ἀπό ἐγωισμό, πού ἐμμένει στή διεκδίκηση τοῦ δικοῦ τουτ 
συμφέροντος, πού ἐπιδιώκει ὅ,τι εἶναι καλό ἀποκλειστικά γιά τόν 
ἴδιο, ἄρα δέν ὑφίσταται ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας.	



Βεβαίως, διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πρωτίστως οἱ κληρικοί. 
Σεῖς ὅμως, οἱ πρεσβυτέρες καί οἱ μητέρες τῶν κληρικῶν μας, εἶσθε 
ἀπό τή θέση σας καί τή σχέση σας μέ τούς κληρικούς οἱ πιό στενοί 
συνεργάτες τους, ἐφόσον μέ τό ἔργο καί μέ τή δράση σας, μέ τή 
στάση σας καί τή συμπεριφορά σας στηρίζεται τούς ἱερεῖς συζύγους 
σας ἤ τούς ἱερεῖς παιδιά σας, καί βαστάζετε καί σεῖς μέ τόν τρόπο 
αὐτό ἕνα μέρος τοῦ βάρους τῆς ἐκκλησιαστικῆς τους διακονίας, συμ-
βάλλοντας στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ὡς διακόνισσες.	

Στή διακονία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπῆρχαν πάντοτε γυναῖ-
κες συνεργάτιδες. Δέν τίς γνωρίζουμε ὅλες, μερικές ὅμως παρέ-
μειναν φωτεινά παραδείγματα διακονίας στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, 
καθώς τά ὀνόματά τους μνημονεύονται στίς Πράξεις τῶν Ἀπο-
στόλων καί στίς ἐπιστολές τους. Δορκάς, Πρίσκιλλα, Μαρία, Τρύφαι-
να, Τρυφῶσα, Ἰουλία, Φοίβη εἶναι κάποιες ἀπό τίς διακόνισσες τῆς 
πρώτης χριστιανικῆς Ἐκκλησίας.	

Τό ἔργο τους δέν διαφημίσθηκε ποτέ, οὔτε ποτέ μάθαμε τί 
ἀκριβῶς ἔκαναν καί πῶς βοηθοῦσαν τούς ἀποστόλους. Ἡ ἀναφορά 
τους ὅμως στίς Πράξεις τῶν ἀποστόλων καί στίς ἐπιστολές τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος συχνά ἐκφράζει τήν ἀγάπη του καί τήν 
εὐγνωμοσύνη του πρός αὐτές, ἀποδεικνύει τή σημασία πού εἶχε ἡ 
προσφορά τους στό ἔργο τῆς νεοσύστατης Ἐκκλησίας, μιά προσ-
φορά πού ἦταν προσφορά ἀνιδιοτελής καί δέν εἶχε σκοπό τήν προ-
βολή τῶν ἰδίων ἀλλά τή δόξα τοῦ Θεοῦ. 	

Ἡ συμβολή ὅμως τῶν γυναικῶν στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας δέν στα-
μάτησε σ᾽αὐτές τίς ἁγίες γυναῖκες, οὔτε περιορίσθηκε στήν ἐποχή 
πού ἦταν σέ χρήση ὁ θεσμός τῆς διακονίσσης, ὁ ὁποῖος ἔχει 
ἀτονίσει στίς ἡμέρες μας. 	

῾Η Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στηριζόταν καί στηρίζεται πάντοτε στίς 
γυναῖκες. Μπορεῖ οἱ γυναῖκες νά ἔχουν ἕνα διαφορετικό ρόλο καί μιά 
διαφορετική ἀποστολή μέσα στήν Ἐκκλησία ἀπό τούς ἄνδρες, γιατί 
εἶναι διαφορετική ἡ φύση καί ἡ ἰδιοσυγκρασία τους, εἶναι ὅμως 
πάντοτε παροῦσες καί ἀπαραίτητες στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας 
ἀκριβῶς χάρη στήν ἰδιαιτερότητα αὐτή τῆς φύσεως καί τῆς προσω-
πικότητός τους.	

Καί ἡ ἰδιαιτέροτητα αὐτή τῆς γυναικείας φύσεως ἔχει τρία χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα: τό ἕνα εἶναι ἡ ἀγάπη, τό δεύτερο ἡ εὐαι-
σθησία καί τό τρίτο ἡ ὑπομονή.	



Διακονία, ὅπως ἤδη εἶπα, χωρίς ἀγάπη δέν μπορεῖ οὔτε νά νοηθεῖ 
οὔτε νά ὑπάρξει, γιατί ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ πεμπτουσία καί ἡ κινητήριος 
δύναμη τῆς διακονίας. Διακονῶ σημαίνει θέτω τόν ἑαυτό μου στήν 
ὑπηρεσία τοῦ ἄλλου, χωρίς νά ὑπολογίζω τίποτε ἄλλο παρά μόνο 
τό ὄφελος καί τό συμφέρον τοῦ διακονουμένου. Διακονῶ σημαίνει 
θέτω τόν ἑαυτό μου σέ δεύτερη μοίρα προκειμένου νά βοηθήσω τόν 
ἀδελφό μου. Διακονῶ σημαίνει σπεύδω νά προσφέρω τή βοήθειά 
μου στόν πλησίον μου πού τήν ἔχει ἀνάγκη, χωρίς νά ὑπολογίζω τί 
μοῦ κοστίζει αὐτό. Διακονία σημαίνει εἶμαι διαθέσιμος πάντοτε νά 
προσφέρω στόν Χριστό, στήν Ἐκκλησία, στούς ἀδελφούς τοῦ 
Χριστοῦ. 	

Ἡ ἔλλειψη ἀγάπης κάνει τόν ἄνθρωπο ἀδιάφορο γιά τόν ἀδελφό 
του καί ἀσυγκίνητο γιά τίς ἀνάγκες του. Ἡ ἔλλειψη ἀγάπης δέν 
μπορεῖ νά ἐπιτρέψει τόν ἄνθρωπο νά ἀσχοληθεῖ μέ κάτι πού δέν τόν 
ἀφορᾶ. Τόν κάνει ψυχρό, κλειστό στόν ἑαυτό του, ἀφοσιωμένο ἀπο-
κλειστικά στά θέματα πού τόν ἀπασχολοῦν. 	

Ἀντίθετα ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει ἀγάπη εὔκολα καί δαπανᾶ καί δα-
πανᾶται γιά τόν ἀδελφό του, καί καθίσταται μέ τόν τρόπο αὐτό 
«σκεῦος εὔχρηστον εἰς διακονίαν», διάκονος ἀληθινός τοῦ Χριστοῦ 
ὁ ὁποῖος «οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι ἀλλά διακονῆσαι καί δοῦναι τήν 
ψυχήν αὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν».	

Τό δεύτερο χαρακτηριστικό τῆς γυναικείας φύσεως πού, ὅπως εἶ-
πα, συμβάλλει στή διακονία της μέσα στήν Ἐκκλησία, εἶναι ἡ εὐαι-
σθησία. 	

Ὁ Θεός τή χάρισε σέ σᾶς τίς γυναῖκες, γιά νά ἀνταποκρίνεσθε 
στήν ἀποστολή σας ὡς σύζυγοι καί κυρίως ὡς μητέρες. Ἀλλά αὐτή 
ἀκριβῶς ἡ εὐαισθησία εἶναι πολύτιμη καί γιά τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. 
Γιατί ἐσεῖς, οἱ γυναῖκες, μπορεῖτε νά ἀντιληφθεῖτε μέ μεγαλύτερη 
εὐκολία ποιός ἔχει πρόβλημα καί ποιός ἔχει ἀνάγκη, καί ἔχετε τόν 
τρόπο νά τόν πλησιάσετε διακριτικά καί μέ ἐχεμύθεια γιά νά τόν 
βοηθήσετε χωρίς νά θίξετε, χωρίς νά πληγώσετε, χωρίς νά φέρετε 
σέ ἀμηχανία ἤ σέ δύσκολη θέση αὐτόν πού ἔχει ἀνάγκη βοηθείας ἤ 
συμπαραστάσεως. Γιατί ἡ διακονία χρειάζεται τέχνη, χρειάζεται 
διακριτική συμπεριφορά, χρειάζεται νά μπορεῖ κανείς νά ἀνιχνεύει 
καί νά διαισθάνεται τήν ἀνάγκη τοῦ ἀδελφοῦ του καί νά σπεύδει σέ 
βοήθειά του χωρίς τυμπανοκρουσίες καί χωρίς θόρυβο. 	

Καί αὐτό μπορεῖτε νά τό κάνετε ἐσεῖς οἱ γυναῖκες καλύτερα ἀπό 
κάθε ἄλλον μέσα στήν Ἐκκλησία. Καί πολύ περισσότερο μπορεῖτε 



νά τό κάνετε ἐσεῖς οἱ πρεσβυτέρες ἤ οἱ μητέρες τῶν κληρικῶν μας, 
οἱ ὁποῖες μέ τήν ἰδιότητά σας αὐτή βρίσκεσθε ἤδη μέσα στό ἔργο 
τῆς Ἐκκλησίας. 	

Γνωρίζετε τούς ἀνθρώπους καί τίς ἀνάγκες τους. Γνωρίζετε τά μέ-
σα πού διαθέτει ἤ μπορεῖ νά διαθέσει ἡ Ἐκκλησία. Μέ τήν ἀγάπη καί 
τήν εὐαισθησία σας μπορεῖτε νά ἀνακαλύψετε νέους τρόπους καί 
νέους δρόμους διακονίας τῶν ἀνθρώπων μέσα στήν Ἐκκλησία, 
στηρίζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό καί τή διακονία τῶν ἱερέων συζύγων 
σας ἤ τῶν ἱερέων παιδιῶν σας.	

Διότι γιά σᾶς, τίς πρεσβυτέρες ἀλλά καί τίς μητέρες τῶν κληρικῶν 
μας, ἡ διακονία εἶναι διπλῆ: εἶναι πρῶτον ἡ βοήθεια καί ἡ συμπαρά-
σταση πού προσφέρετε στούς ἱερεῖς μας οἱ ὁποῖοι τήν ἔχουν ἀνά-
γκη.	

Ἡ βοήθεια καί ἡ συμπαράσταση αὐτή γιά νά ἔχει νόημα καί οὐσία 
προϋποθέτει τήν κατανόηση καί ἀποδοχή τοῦ ρόλου τῆς δικῆς σας 
διακονίας δίπλα στούς ἱερεῖς μας, πού εἶναι βοήθεια καί συμπαρά-
σταση ὄχι μόνο στήν οἰκογενειακή σας ζωή ἀλλά καί στήν ἱερατική 
του ζωή, στή λειτουργική καί τήν ἐνοριακή. Γιατί ἡ ἱερωσύνη εἶναι 
ἕνας σταυρός, εἶναι ἕνας ζυγός πού μπορεῖ νά εἶναι χρηστός, ἀλλά 
χρειάζεται προσπάθεια καί κόπο γιά νά ἀντέξει κανείς καί νά προ-
χωρήσει μαζί του στή ζωή καλλιεργῶντας τό γεώργιο πού τοῦ 
ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός. 	

Καί γι᾽ αὐτό οἱ ἱερεῖς χρειάζονται καί τή δική σας βοήθεια καί συμ-
παράσταση στό ἔργο πού ἐκεῖνοι ἐπιτελοῦν καί στίς δυσκολίες πού 
καί ἐκεῖνοι ἀντιμετωπίζουν.	

Συγχρόνως ὅμως ἡ διακονία σας εἶναι καί διακονίας ἀγάπης πρός 
τούς ἄνθρωπους, συμμετοχῆς στά ἔργα τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς 
φιλαλληλίας, στηρίξεως τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐνορίας πού προσβλέ-
πουν στήν πρεσβυτέρα καί στή βοήθειά της.	

Τό τρίτο χαρακτηριστικό εἶναι, ὅπως εἶπα, ἡ ὑπομονή. Ἡ γυναι-
κεία φύση, καθώς εἶναι προορισμένη ἀπό τόν Θεό γιά νά ἀναλάβει 
τόν ρόλο τῆς μητέρας καί νά ἀναθρέψει καί νά παιδαγωγήσει τά 
παιδιά της, εἶναι προικισμένη μέ περισσότερη ὑπομονή. Ἄλλωστε 
καί ἡ εὐαισθησία τῆς γυναίκας τή διευκολύνει νά ἔχει περισσότερη 
ὑπομονή, ἡ ὁποία εἶναι κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο τό στοιχεῖο πού 
πρέπει νά χαρακτηρίζει κάθε διάκονο τοῦ Χριστοῦ. «Ἀλλ᾽ ἐν παντί 
συνιστῶντες ἑαυτούς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν 



θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς», γράφει πρός 
τούς Κορινθίους. 	

Καί τό γράφει, γιατί ἡ ὑπομονή εἶναι ἀναγκαία γιά νά ἀντιμετωπίζει 
τίς δυσκολίες πού εἶναι ἀναμενόμενες στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, διότι 
ὁ ἐχθρός τῆς Ἐκκλησίας ἐπιδιώκει μέ αὐτόν τόν τρόπο νά ἀνακόψει 
τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἐμποδίσει τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. 
Προσπαθεῖ ἐπίσης μέ κάθε τρόπο καί μέσο νά κάνει ὅσους 
ἀγωνίζονται γιά νά ζήσουν σύμφωνα μέ τό θέλημα καί τίς ἐντολές 
τοῦ Θεοῦ νά ἀπογοητευθοῦν ἀπό τίς δυσκολίες καί τά ἐμπόδια καί 
νά τό ἐγκαταλείψουν. Γι᾽ αὐτό καί χρειάζεται ὑπομονή καί καρτερία 
γιά νά δείξουν, ὅσοι διακονοῦν στήν Ἐκκλησία, καί τή σταθερότητα 
τους στό ἔργο τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί τήν ἐμπιστοσύνη τους στήν ἀγάπη 
του, ὥστε νά ἀνταπεξέλθουν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ στίς ἀντιξοότητες 
καί τούς πειρασμούς.	

Μέ τήν ὑπομονή, ἄλλωστε, δείχνουν στούς ἀνθρώπους πού πα-
ρακολουθοῦν τό ἔργο καί τή ζωή τους ὅτι εἶναι πράγματι διάκονοι 
τοῦ Χριστοῦ. Διότι, ἐάν ἀντί νά ὑπομένουμε, ἀγανακτοῦμε, ὀργιζό-
μεθα, ἀπογοητευόμεθα καί κατηγοροῦμε ὅσους ἀποτελοῦν ἴσως 
αἰτία τῶν προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζουμε, ἤ ἐάν ἐγκαταλείπου-
με τήν προσπάθειά μας, τότε δέν διαφέρουμε ἀπό τούς ἀνθρώπους 
πού εἶναι μακριά ἀπό τόν Θεό, πού δέν πιστεύουν στή θεία του Πρό-
νοια καί γιά τούς ὁποίους ἡ ὑπομονή ἀποτελεῖ μία ἄγνωστη λέξη καί 
μία ἄγνωστη ἀρετή. 	

Μέ τήν ὑπομονή τό ἔργο τῆς διακονίας προχωρεῖ πάντοτε εὐχερέ-
στερα μέ τή χάρη καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί δίδει καρπούς πολ-
λούς πρός ὄφελος καί σωτηρία τῶν ἀδελφῶν μας καί πρός δόξαν 
Θεοῦ.	

Στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας ἡ παρουσία σας, ἀγαπητές πρεσβυ-
τέρες καί μητέρες τῶν κληρικῶν μας, ἡ παρουσία σας καί ἡ συμβολή 
σας εἶναι πολύ σημαντική. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ὡς Παύλεια 
Ἐκκλησία, βασίζεται σέ σᾶς καί στό ἔργο πού προσφέρετε, τό ὁποῖο 
εὔχομαι νά συνεχίζετε μέ μεγαλύτερο ζῆλο καί ἀγάπη, γιά νά 
κερδίσετε καί σεῖς τόν ἔπαινο τοῦ Θεοῦ, ὅπως καί οἱ ἐκλεκτές συ-
νεργάτιδες τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου.	

Στή σημερινή Ἡμερίδα ἔχουμε τή χαρά καί τήν τιμή νά ἔχουμε δύο 
ἐκλεκτές ὁμιλήτριες, τίς ὁποῖες θά ἀκούσουμε στή συνέχεια: τήν οἰ-
κονομολόγο καί συγγραφέα κυρία Σταματία Καραγεωργίου-
Πάπιστα, πού θά μᾶς ἀναπτύξει τό θέμα: «Ἀνδρεία γυναίκα», καί 



τήν πρεσβυτέρα Νικολέττα Αἰγίδου, ἡ ὁποία θά μᾶς μιλήσει μέ θέμα: 
«Ἡ συνοδοιπορία τῆς πρεσβυτέρας μέ τόν λειτουργό τοῦ Ὑψίστου».	

Τίς εὐχαριστῶ καί τίς δύο θερμά πού καί μέ αὐτό τόν τρόπο διακο-
νοῦν στήν Ἐκκλησία. Καί εὐχαριστῶ ἀκόμη τόν π. Χρῆστο ἀλλά καί 
τήν πρεσβυτέρα, πού θά ἀκούσουμε σέ λίγο, γιά τή φιλοξενία τῆς 
Ἡμερίδος σήμερα ἐδῶ, στήν ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Κυ-
μίνων.	
	


