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«Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες 
γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».

Στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ἐλάχιστες εἶναι οἱ διακηρύξεις οἱ ὁποῖες ἄλλαξαν τή ροή καί τήν 
ἐξέλιξή της, ἐλάχιστοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού κατόρθωσαν νά γίνουν ἀνάχωμα στή ροπή, ἡ ὁποία, 
ἀντίθετα πρός τή φύση του, τόν ὁδηγοῦσε στήν ἄρνηση τῆς τιμῆς πού τοῦ ἔκανε ὁ Θεός νά τόν 
πλάσει κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσίν του, καί τόν ἔκανε homo hominis lupus, ἐπιβεβαιώνοντας τό 
ψαλμικό λόγιο «ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί 
ὡμοιώθη αὐτοῖς».

Καί μία τέτοια εἶναι αὐτή τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, τήν ὁποία ἀκούσαμε στό 
σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, καί μέ τήν ὁποία διακηρύσσει τήν ἰσότητα τῶν ἀνθρώπων, 
ἀνεξάρτητα ἀπό ἐθνικότητα καί κοινωνική τάξη, ἀπό φύλο καί γένος.
«Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ». 

Ἡ ἰσότητα αὐτή δέν εἶναι συνέπεια κοσμικῶν συμβάσεων καί ἀνθρωπίνων νόμων· εἶναι συνέπεια 
τῆς κοινῆς καταγωγῆς ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό καί τῆς χάριτος τήν ὁποία τούς ἔδωσε διά 
τοῦ Υἱοῦ του, διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστέ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ πηγή καί ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς ἰσότητος τῶν ἀνθρώπων τήν ὁποία κανείς, μέχρι τήν 
ἐποχή ἐκείνη, δέν μποροῦσε οὔτε νά διανοηθεῖ οὔτε νά διακηρύξει. Τό κάνει ὅμως ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος, «τό στόμα τοῦ Χριστοῦ», ἀνατρέποντας τήν καθεστηκυῖα τάξη καί διδάσκοντας ἐκείνους 
πού νόμιζαν ὅτι οἱ γυναῖκες, τά παιδιά καί οἱ δοῦλοι εἶναι ἰδιοκτησία τῶν ἀνδρῶν, τῶν ἰσχυρῶν καί 
τῶν ἐχόντων, ὅτι πλανῶνται, γιατί τή θέση τῶν ἀνθρώπων στόν κόσμο, δέν τήν ὁρίζουν οἱ 
ἄνθρωποι, ἀλλά ὁ δημιουργός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεός, διά Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Καί τό πιό σημαντικό μέ αὐτή τή διακήρυξη τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου εἶναι ὅτι δέν 
μένει ἁπλῶς διακήρυξη, ἀλλά πραγματώνεται μέ τή ζωή τῶν ἁγίων μαρτύρων, πραγματώνεται μέ 
τή ζωή καί τό μαρτύριο τῆς ἁγίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς ἀθληφόρου, τή μνήμη 
τῆς ὁποίας τελοῦμε σήμερα στόν πανηγυρίζοντα περικαλλῆ ἱερό Μητροπολιτικό ναό τοῦ Λαγκαδᾶ, 
κατόπιν εὐγενοῦς καί φιλαδέλφου προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου σας καί 
ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ πρός τήν ἐλαχιστότητά μου καί πρός τούς συλλειτουργοῦντας 
Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ὁ ὁποῖος μᾶς κάλεσε γιά νά συνεορτάσουμε μαζί σας καί νά τιμήσουμε τήν 
παμφαῆ μνήμη της.

Πραγματώνεται, λοιπόν, ἡ διακήρυξη αὐτή τοῦ ἀποστόλου Παύλου μέσα ἀπό τή ζωή καί τό 
μαρτύριο τῆς ἁγίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, γιατί αὐτή ἡ νεαρή γυναίκα κατόρθωσε νά 
γίνει, ὅπως εἶπα, ἀνάχωμα στόν ἐκφυλισμό τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. 

Διότι, παρότι ἦταν γυναίκα, καί σύμφωνα μέ ὅσα ἴσχυαν στήν ἐποχή της ἡ θέση της ἦταν στόν 
γυναικωνίτη, καί δέν τῆς ἐπιτρεπόταν νά ἔχει οὔτε δημόσια παρουσία οὔτε δημόσιο λόγο, ἐκείνη 
γίνεται κήρυκας τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ στή Ρώμη, γίνεται κήρυκας τοῦ εὐαγγελίου τῆς 
ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπο, ὄχι μόνο μέ τά λόγια ἀλλά καί μέ τά ἔργα της, μοιράζοντας ὅλη τή 
μεγάλη περιουσία πού κληρονόμησε ἀπό τούς γονεῖς της στούς φτωχούς τῆς Ρώμης, σέ μία ἐποχή 
πού δέν ὑπῆρχε κοινωνική πρόνοια, πού δέν ὑπῆρχε κρατική μέριμνα, καί οἱ πτωχοί, πού ἦταν 
ἀναρίθμητοι στήν πρωτεύουσα τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ἦταν καταδικασμένοι νά ζοῦν στήν 
ἐξαθλίωση.



Σέ αὐτό τό κατεστημένο γίνεται μέ τή θαρραλέα καί ἀνδρεία παρουσία της ἀνάχωμα ἡ ἁγία 
ὁσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευή, γιατί ἀποδεικνύει μέ τίς πράξεις καί τή ζωή της, πώς δέν εἶναι οἱ 
σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, ὅπως νομίζουν κάποιοι, πώς δέν εἶναι κάποιοι προνομιοῦχοι καί κάποιοι 
ὄχι, πώς δέν ἔχουν κάποιοι μόνο δικαιώματα καί κάποιοι μόνο ὑποχρεώσεις, ἀλλά «πάντες» εἶναι 
ἕνα, εἶναι τό ἴδιο, «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».

Ζεῖ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἡ ἁγία Παρασκευή καί αὐτό ἀκριβῶς διακηρύσσει καί ἐνώπιον τοῦ Ρωμαίου 
αὐτοκράτορος· καί τό διακηρύσσει μέ θάρρος καί γενναιότητα χωρίς νά ὑπολογίζει ὅτι αὐτή εἶναι 
μία ἀδύναμη γυναίκα καί ἐκεῖνος ὁ πανίσχυρος Ρωμαῖος αὐτοκράτορας· χωρίς νά τήν φοβίζουν οἱ 
ἀπειλές καί τά βασανιστήριά του· χωρίς νά τήν τρομοκρατεῖ τό μαρτύριο.

Ζεῖ τήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἰσότητα τῶν ἀνθρώπων ἡ ἁγία Παρασκευή, καί αὐτό τῆς δίδει τή δύναμη 
νά θεραπεύσει καί τόν ἴδιο τόν αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος θέλησε νά δοκιμάσει γιατί τά βασανιστήριά 
του ἄφηναν ἀνέγγιχτη τή μάρτυρα, καί, ὤ τοῦ θαύματος, τυφλώθηκε, ἀλλά θεραπεύθηκε ἀπό τήν 
ἁγία.

Ἔτσι μέ τή ζωή, μέ τήν ὁμολογία, μέ τό μαρτύριο καί τά θαύματά της διακηρύσσει ἡ ἑορταζομένη 
Ἁγία περίτρανα στούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς της ἀλλά καί σέ μᾶς σήμερα, πού τιμοῦμε τή μνήμη 
της, ὅτι «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ· 
πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». 

Καί δέν τό διακηρύσσει ἁπλῶς, ἀλλά καλεῖ καί ἐμᾶς νά κάνουμε τό ἴδιο μέ τή δική μας ζωή, στίς 
δικές μας συνθῆκες, στό δικό μας περιβάλλον. Μᾶς καλεῖ νά διακηρύξουμε καί ἐμεῖς σέ ἕναν κόσμο 
στόν ὁποῖο ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ὑποτιμᾶται συχνά ἀπό τίς προσωπικές ἐπιλογές τοῦ ἴδιου τοῦ 
ἀνθρώπου· σέ ἕναν κόσμο στόν ὁποῖο τά δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων καί ἡ ἰσότητα παραμένουν 
δυστυχῶς κενό γράμμα ἀνθρωπίνων νόμων καί παραβιάζονται ἀπό τίς κάθε εἴδους φιλοδοξίες καί 
ἐπιδιώξεις προσωπικῶν συμφερόντων τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ὅτι ἡ ἰσότητα τῶν ἀνθρώπων δέν 
μπορεῖ νά παραθεωρεῖται, γιατί κανείς δέν ἔχει δικαίωμα νά ὑποτιμᾶ τόν ἄνθρωπο πού εἶναι 
πλάσμα τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί διότι ἡ ἰσότητα τῶν ἀνθρώπων δέν μπορεῖ 
νά γίνει πραγματικότητα μακριά ἀπό τόν Θεό, διότι «πάντες εἷς ἐσμέν», ὄχι μόνοι μας, ἀλλά «ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ». 

Μᾶς καλεῖ ἀκόμη νά ἀγωνιζόμαστε, ὅπως καί ἡ ἁγία ὁσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευή, τήν ὁποία 
τιμοῦμε σήμερα, ὥστε νά ζοῦμε καί ἐμεῖς καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ», νά ζοῦμε «ὡς 
τέκνα Θεοῦ», ἀξιοποιώντας τό χάρισμα τῆς υἱοθεσίας πού μᾶς χάρισε διά τῆς ἐνανθρωπήσεώς του 
ὁ Χριστός.

Μέ αὐτές τίς ταπεινές σκέψεις καί ἐκφράζοντας καί πάλι τίς ὁλοκάρδιες εὐχαριστίες μου πρός τόν 
Σεβασμιώτατο ποιμενάρχη σας, Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννη, παλαιό 
συνεργάτη στήν Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, γιά τήν εὐγενῆ πρόσκλησή του εἰς τήν ἱερά 
πανήγυρη τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ τῆς πόλεώς σας, ἀλλά, ἐπιτρέψτε μου, ἀδελφοί μου, καί τή 
συγκίνησή μου γιατί ἡ σημερινή θεία Λειτουργία μοῦ ἔφερε ἀγαθές μνῆμες τοῦ παρελθόντος, ἀπό 
τήν ἐποχή πού νεαρός τότε ἐγώ ἐρχόμουν στόν Λαγκαδᾶ, μαζί μέ τόν ἀδελφό μου, μακαριστό 
Μητροπολίτη Σταυροπηγίου Ἀλέξανδρο, ὡς κατηχητής, καί νά εὐχηθῶ ταπεινά ἡ χάρη τῆς ἁγίας 
ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς καί ἡ εὐλογία τῶν ἱερῶν της λειψάνων νά συνοδεύουν τόν 
Σεβασμιώτατο ποιμενάρχη σας, τούς ἱερεῖς, τούς ἄρχοντες, ὅλους σας καί ἰδιαιτέρως τή νεότητα 
καί νά σᾶς ἐνισχύουν στή ζωή σας καί στόν προσωπικό σας ἀγώνα.


