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����άθε φορά που η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη μιας αγίας γυναίκας, 
μιας μάρτυρος ή μιας οσίας, την γυναίκα γενικά τιμά, την μητέρα, τη 
σύζυγο, και την αδελφή. Την πρώτη μέσα στο χορό των αγίων γυ-
ναικών, την Υπεραγία Θεοτόκο, την περιστοιχίζουν και την δορυφο-
ρούν όλες οι άγιες γυναίκες της Εκκλησίας, οι πριν από το Χριστό 
και μετά το Χριστό. Και κάθε φορά, σαν και σήμερα, στη θεία Λει-
τουργία ακούμε πάντα το ίδιο σχεδόν αποστολικό ανάγνωσμα και 
τον ίδιο λόγο του Αποστόλου· «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ» (Γαλ. 3,28). 
Μπροστά στο Θεό δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στον άνδρα και τη 
γυναίκα, γιατί το ίδιο κι ο άνδρας κι η γυναίκα πλάστηκαν από το 
Θεό, γιατί το ίδιο και για τον άνδρα και για τη γυναίκα πέθανε ο Ιη-
σούς Χριστός, γιατί το ίδιο και ο άνδρας και η γυναίκα αγωνίστηκαν 
και στεφανώθηκαν και σαν μάρτυρες και σαν όσιοι, δίνοντας τη 
μαρτυρία Ιησού Χριστού. […]  
 

ΈΈΈΈχομε […] ενώπιόν μας τώρα την αγία Παρασκευή, τιμημέ-
νη από το Θεό με το στεφάνι του μαρτυρίου και καταταγμένη από 
την Εκκλησία στο χορό των αγίων γυναικών. Και ακούμε από τον 
Απόστολο στο ανάγνωσμα το «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ», ένα λόγο 
που είναι καθαρά μήνυμα της Εκκλησίας, όχι μόνο για κείνο τον 
καιρό που το ’γραψε ο Απόστολος, αλλά και για κάθε εποχή και ί-
σως περισσότερο για τη δική μας. Γιατί ακούμε και σήμερα να γίνε-
ται πολύς λόγος για κάποιον αγώνα της γυναίκας να εξισωθή και να 
αποκτήση ίσα δικαιώματα με τον άνδρα. «Οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ», 
δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, είναι κι οι δυο το ίδιο, με ίσα δικαι-
ώματα και με τον ίδιο προορισμό στη ζωή. Ως ένα σημείο το πράγμα 
πηγαίνει καλά, γιατί έτσι κάπως φαίνεται πως το εννοεί κι ο Από-
στολος, όταν γράφει «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ». […] 
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Ο ΑΠΟΟ ΑΠΟΟ ΑΠΟΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. γ΄ 23ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. γ΄ 23ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. γ΄ 23ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. γ΄ 23----δ΄ 5)δ΄ 5)δ΄ 5)δ΄ 5)    
    

    ̓ΑΑΑΑδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκε-

κλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. Ὥστε ὁ νόμος 

παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· 

ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. Πάντες γὰρ 

υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν 

ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ 

ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς 

εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα 

ἐστὲ καὶ κατ᾿ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δέ, ἐφ᾿ ὅσον χρόνον ὁ 

κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν, 

ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ 

πατρός. Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου 

ἦμεν δεδουλωμένοι· ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν 

ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, 

ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.  
 

 

				λλά ο σύγχρονος αγώνας της γυναίκας για την εξίσωσή της 
με τον άνδρα παίρνει κάποιον άλλο δρόμο, που είναι έξω από τη φύ-
ση των πραγμάτων κι από την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας. Για 
να συνεννοηθούμε καλύτερα, πρέπει να πούμε πως κάποιες γυναίκες 
που ξεσηκώθηκαν και κάνουν αγώνα δεν ζητάνε την εξίσωσή τους, 
αλλά την εξομοίωσή τους με τους άνδρες· αυτό λέμε πως είναι έξω 
από τη φύση των πραγμάτων. Υπάρχει στον κόσμο και στη ζωή μια 
φυσική τάξη, βαλμένη από την πρόνοια του Θεού, σύμφωνα με την 
οποία κρατιέται ο κόσμος. […] Αυτή η εναντίωση του ανθρώπου 
προς την τάξη της πρόνοιας του Θεού είναι η «ὕβρις», που έλεγαν οι 
αρχαίοι κι αυτή η «ὕβρις» είναι που δημιουργεί την τραγικότητα στη 
ζωή του ανθρώπου. 
 

����αι πρέπει να παραδεχθούμε, αφού άλλωστε το ζούμε, πως 
παρουσιάζει πολλές τραγικές όψεις η ζωή μας σήμερα, που είναι α-
ποτέλεσμα αυτής της «ὕβρεως», αυτής της εναντίωσης του ανθρώ-
που προς τη φυσική τάξη του κόσμου. Αφήνομε όλα τα άλλα και πε-
ριοριζόμαστε   στην   κατάσταση   και   την   όψη   που  παρουσιάζει  ο  οικο- 
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γενειακός βίος των ανθρώπων σήμερα. […] Δεν είναι καθόλου ευχά-
ριστη η κατάσταση του θεσμού της οικογένειας, όχι γενικά και αόρι-
στα, αλλά της χριστιανικής οικογένειας κι ακόμα ειδικώτερα της δι-
κής μας ελληνικής χριστιανικής οικογένειας. […]  
 

 ����ο είπαμε πιο πάνω ότι ο αγώνας της γυναίκας για την εξίσω-
σή της με τον άνδρα είναι έξω από την ορθή διδασκαλία της Εκκλη-
σίας. […] Η ελληνίδα χριστιανή γυναίκα ξέρει ποια είναι η θέση της 
και το έργο της σαν συζύγου και σαν μητέρας μέσα στο σπίτι, μια θέ-
ση κι ένα έργο στα οποία κανένας δεν μπορεί να την αντικαταστήση 
κι επομένως που μήτε αυτή μπορεί να τα εγκαταλείψη και να τα α-
ντικαταστήση με κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχει άλλο καλύτερο και 
σπουδαιότερο και ιερώτερο έργο για την Ελληνίδα χριστιανή γυναίκα 
παρά να είναι η δέσποινα του σπιτιού της, η γυναίκα του άνδρα της 
και η μητέρα των παιδιών της. Σε μια του επιστολή ο απόστολος 
Παύλος γράφει πώς πρέπει να είναι και πώς θέλει τις χριστιανές γυ-
ναίκες· «φιλάνδρους», να αγαπάνε τους άνδρες τους· «φιλοτέκνους», να 
θέλουν να ’χουν παιδιά και να τα αγαπάνε· «σώφρονας», να είναι μυα-
λωμένες και φρόνιμες· «ἁγνάς», να είναι τίμιες και απονήρευτες· «οἰ-
κουργούς», να φτιάχνουν το σπίτι τους κι όχι να το γκρεμίζουν· «ὑπο-
τασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν» (Τίτ. 2, 4-5), να υποτάσσωνται στους 
άνδρες τους, δηλαδή να τους σέβωνται και να υπακούνε σ’ αυτούς. […]    
 

����ι νεώτερες συνθήκες του βίου έβγαλαν τη γυναίκα από το 
σπίτι και την υποχρέωσαν ή της έδωκαν την ευκαιρία να εργασθή έ-
ξω από το χώρο της φυσικής δραστηριότητάς της. Αυτό είναι ανα-
τροπή των όρων της φυσικής τάξεως και μια επανάσταση με πολύ 
μεγάλες συνέπειες, που δεν μπορούμε ακόμα να τις προσδιορίσουμε 
σε όλη τους την έκταση. Ούτε μπορούμε τώρα να θίγουμε το ζήτημα 
αυτό, γιατί κανένας δεν είναι διατεθειμένος όχι απλώς να ακούση ε-
δώ κάποιες αλήθειες, αλλά ούτε καν να ακούση· ο λόγος εδώ του 
κηρύγματος θεωρείται ολωσδιόλου άκαιρος και ανεδαφικός, ότι δη-
λαδή η έξοδος της γυναίκας και η απασχόλησή της έξω από το σπίτι 
είναι διάλυση του σπιτιού. Εδώ ο λόγος τόσο περισσότερο είναι α-
πόλυτος, όσο είναι αληθινός, όταν μάλιστα η γυναίκα έξω από το 
σπίτι     ασχολήται     σε     έργα     ολωσδιόλου     ξένα    προς    τη    γυναικεία    φύση  
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της και το σωματικό της οργανισμό, έργα βαριά και σκληρά, που 
μόνο στον άνδρα ταιριάζουν και μόνο ο άνδρας μπορεί να τα εκτελέ-
ση. Είναι βέβαια και κάποια άλλα έργα, που ταιριάζουν ειδικά στη 
γυναίκα, που μόνο η γυναίκα μπορεί να τα εκτελέση και που μόνο 
γι’ αυτό δικαιολογείται και συγχωρείται η έξοδό της από το σπίτι. 
Το έργο της παιδιάτρου, το έργο της μαίας, το έργο της νηπιοκόμου, 
το έργο της αδελφής νοσοκόμου, το έργο της διδασκάλισσας είναι 
έργα της γυναίκας. Αλλά τι θα πη γυναίκα στρατιώτης και γυναίκα 
αστυνομικός και γυναίκα πλοίαρχος; Σε μια τέτοια γυναίκα πώς εί-
ναι τρόπος και πού μένει χρόνος για να είναι σύζυγος και μητέρα; Κι 
αυτό ενδιαφέρει πάντα τη ζωή, να έχωμε συζύγους και μητέρες, οι-
κοδόμους του σπιτιού και εστιάδες της οικογένειας. […] Η χριστια-
νή γυναίκα της οποίας τη μνήμη σήμερα τιμούμε, η αγία Παρασκευή 
να πρεσβεύη, για να μας δίνη ο Θεός συζύγους και μητέρες. Αμήν.  
 

 (από το βιβλίο «Ο Λόγος του Θεού, τόμος Α΄», του επισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανού, 
μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, σελ. 247-254, έκδοση α΄ 2007, Απ. Διακονία)  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 

 (επί τη μνήμη του αγίου και ιαματικού Παντελεήμονος) 

Κυριακή 26 Ιουλίου 2020, 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός 
                                                              Εσπερινός.  
Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, 7:00 π.μ.     Όρθρος & Πανηγυρική          
                                                                  Θεία Λειτουργία.  
2)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Πόρτο Ράφτη  
                                               & Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.  
Σάββατο 1η Αυγούστου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
3)                                     ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
            ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 
7:00 π.μ. στο Ναό μας, που διοργανώνει η Φιλόπτωχος Αδελφό-
τητα. Μετά θα προσφερθεί κέρασμα στο Πνευματικό Κέντρο, στο ι-
σόγειο του Ναού.  
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