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“Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή”. (Ἰωάν. 14,6)

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ
ἀγαπητά καί περιπόθητα, τά

παροικοῦντα κατά τήν εὐλογημέ-
νην Δωδεκάνησον.

Ἔφθασε καί πάλιν ἡ ἐτήσιος
ἀνάμνησις τῆς πανευφροσύνου
ἐκείνης ἡμέρας, καθ’ ἥν τό σύνο-
λον τῆς Δωδεκανήσου χορείας
ἀπήλαυσε τήν πολυπόθητον ἐνσω-
μάτωσίν του μετά τῆς Ἑλλάδος.

Ἤδη ὁλόκληρος γενεά ἀνθρώ-
πων παρῆλθεν ἀπό τῆς ζ΄ Μαρ-
τίου 1948 καί ἡ ἱστορική μνήμη

τῶν ἐπιγενομένων καθίσταται
ὁλοέν ἰσχυροτέρα παραλαμβά-
νουσα μεθ’ ἱερότητος καί σεβα-
σμοῦ τήν ἀλήθειαν τῶν γεγονότων
ἀπό πατέρων καί παρακαταθέ-
τουσα ταῦτα εἰς τάς καρδίας τῶν
παίδων. Καί εἶναι, πράγματι,
ἐπαινετή καί ἀξιομνημόνευτος ἡ
ἐνάργεια τῶν περιπετειῶν τῆς
Δωδεκανήσου ἀπό μέρους τῶν
κατοίκων αὐτῆς, ἀλλά καί τῶν ἐν
ἁπάσῃ τῇ Οἰκουμένῃ διεσπαρμέ-
νων τέκνων της, ὅπερ ἀποτελεῖ
πρότυπον αὐτοσυνειδησίας διά

τήν ἀνθρωπότητα.
Ἰδιαζόντως ἀπό τῆς

Μητρός Μεγάλης τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἐπι-
σημαίνομεν μετά θαυμα-
σμοῦ καί τῆς ἐν Κυρίῳ
ἐγκαυχήσεως τήν βα-
θεῖαν πίστιν τοῦ εὐλογη-
μένου δωδεκανησιακοῦ
λαοῦ, ἡ ὁποία δέν ἐκ-
φράζεται γενικῶς καί
ἀορίστως, ὡς ἄχρωμος
θρησκευτικότης, ἀλλ' εἶ-
ναι ἐγκαρδίως καί ἐνσυν-
ειδήτως πίστις ἐκκλησια-
στική καί ἀληθής ἐρρι-
ζωμένη ἐπί τήν ἀσάλευ-
τον πέτραν, τόν Ἰησοῦν
Χριστόν καί τήν Ἁγίαν
Του 'Εκκλησίαν. Αὕτη ἡ

πίστις ἐνέδωκε τήν ἔμπνευσιν, τήν
ὤθησιν καί τήν ὑπομονήν διά τήν
ἄρσιν τοῦ Σταυροῦ τῶν πειρα-
σμῶν καί τῶν περιπετειῶν, καί
μάλιστα εἰς χρόνους, καθ' οὕς ὁ
εὐρύς κοινωνικός περίγυρος ἤγει-
ρεν ἀπό μακροῦ τήν σημαίαν τῆς
ἀποστασίας καί αἱ ἱστορικαί συγ-
κυρίαι δέν ἐπέτρεπον, ἤ, κάλλιον
εἰπεῖν, ἀπέτρεπαν μετά μανίας
τήν μεταχύμευσιν ναμάτων ζωῆς
ἐκ τῶν ἀκενώτων θησαυρῶν τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως.

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός,
ὅταν ἀναλήφθηκε στούς Οὐ-

ρανούς, ἄφησε στήν Ἐκκλησία
Του τόν Παράκλητο, τό Ἅγιο
Πνεῦμα. Τό τρίτο πρόσωπο τῆς
Ἁγίας Τριάδος μέσω τῶν Μυστη-
ρίων τῆς Ἐκκλησίας ἁγιάζει τούς
πιστούς καί τούς ὁδηγεῖ στή σω-
τηρία.

Τό τεῦχος αὐτό εἶναι ἀφιερω-
μένο στό εἰσαγωγικό Μυστήριο
τῆς Ἐκκλησίας μας, στό Βάπτι-
σμα. Οἱ συγγραφεῖς τῶν κειμένων
ἐμβαθύνουν στό νόημα τοῦ Μυ-
στηρίου, παρουσιάζουν τίς προτυ-
πώσεις καί τούς συμβολισμούς
τοῦ Μυστηρίου, ἀποδεικνύουν τήν
ὀρθότητα τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ καί
περιγράφουν τήν ἀξία τοῦ ἀναδό-
χου.

Σ’ αὐτό τό τεῦχος, ἐπίσης, θά
βρεῖτε ὁμιλίες γιά ἁγίους αὐτοῦ
τοῦ τριμήνου, ὅπως: τούς ἁγίους
Ἀθανάσιο καί Κύριλλο καί τούς
Τρεῖς Ἱεράρχες.

Στό τοπικό ἁγιολόγιο θά πλη-
ροφορηθεῖτε γιά τή ζωή τοῦ ἁγίου
Μακαρίου τοῦ Καλογερᾶ, μεγά-
λου διδασκάλου στή Δωδεκάνησο
κατά τήν τουρκοκρατία.
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ἩἘκκλησία μας κατὰ τὴν περίοδον τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μᾶς

καλεῖ εἰς μετάνοιαν. Βεβαίως ὁ σύγχρονος ἄν-
θρωπος δὲν αἰσθάνεται ἀνέτως ἀκούων τὸ
προσκλητήριον τῆς μετανοίας, διότι ἔχει συ-
νηθίσει μὲ τὸν τρόπον ζωῆς τὸν ὁποῖον ἀκο-
λουθεῖ καὶ δὲν θέλει νὰ ἀμφισβητήσῃ τὴν
ὀρθότητά του. Ἡ ἀμφισβήτησις τῆς ὀρθότητος
τοῦ δημιουργεῖ αἴσθημα ἀνασφαλείας, διότι τὸ
ἰδεολογικὸν οἰκοδόμημα, ἐντὸς τοῦ ὁποίου
ἔχει ζητήσει ἀσφαλὲς καταφύγιον ὁ ἄνθρωπος,
ἀσφαλῶς διακυβεύεται.

Ἐν τούτοις, βαθυτέρα ἐξέτασις τοῦ ζητήμα-
τος πείθει ὅτι αἱ πεποιθήσεις τῶν ἀνθρώπων
δὲν ἐσχημαστίσθησαν μὲ ἀντικειμενικότητα
ἐπὶ τῇ βάσει τῆς λογικῆς κρίσεως, ἀλλὰ ἐδημι-
ουργήθησαν διὰ νὰ δικαιολογήσουν τὸ ἀρεστὸν
εἰς αὐτούς, ἤτοι εἶναι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.
Ἀλλὰ τὸ νὰ δικαιολογῇ ὁ ἄνθρωπος τὰς
πράξεις του καὶ νὰ δικαιώνῃ τὸν ἑαυτόν του
ἐπὶ τῇ βάσει ἐσφαλμένων ἀξιωμάτων εἶναι
ἐπιζήμιον δι᾿ αὐτόν, διότι ὅταν ἀναποφεύκτως
θὰ ἔλθῃ ἡ στιγμὴ τῆς ἀναδύσεως τῆς ἀληθείας
θὰ εὑρεθῇ ἀδικαιολόγητος καὶ ἴσως δὲν θὰ ἔχῃ
πλέον χρόνον νὰ ἀναπροσαρμόσῃ τὰς πε-
ποιθήσεις του, ἤτοι νὰ μετανοήσῃ διὰ τὰς
ἁμαρτωλὰς πράξεις του καὶ τὰς πεπλανημένας
πίστεις του, διὰ τῶν ὁποίων ἤθελε νὰ δικαιώσῃ
τὴν συμπεριφοράν του.

Λόγος Κατηχητήριος
ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας
καί Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς (2008).
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Ἡ σταθερά ἐμμονή τῶν Δωδεκανησίων εἰς τάς ἀρχάς
τῆς οἰκουμενικότητος, ὡς αὐτάς βιώνει ἀνέκαθεν τό γένος
τῶν Ἑλλήνων ἐν συναρτήσει μετά τῆς ὀρθοδόξου πίστεως,
τοῦ ἐνέπνευσαν ἔτι πλέον τήν ἀνεξάντλητον πνευματικήν
δύναμιν διά τήν διεκδίκησιν παντί σθένει τῆς ἐνσωματώ-
σεως μετά τοῦ λοιποῦ κορμοῦ τῆς Πατρίδος καί χάριτι
Θεοῦ ἀπολαύουν αὐτήν τήν χριστόλεκτον ἕνωσιν ἑξή-
κοντα ἤδη ἔτη.

Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία προσβλέπει εἰς τά ἐν Δωδεκανήσῳ
τέκνα αὐτῆς καί προβάλλει σήμερον -ἐποχήν ἐπιμερισμῶν
καί χειραφετήσεων- τό εὐλογημένον ὑμέτερον παρά-
δειγμα τῆς ἀμετακινήτου προσδέσεως εἰς τήν ναῦν τῆς ἐν
Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Ἐξαιρέτως δέ, ἡ κατ' εὐθεῖαν ἐκκλησιαστική ἐξάρτη-
σις τῶν ἐν Δωδεκανήῳ Ἐπαρχιῶν ἀπό Ταύτης καί ἡ ἀπό
μέρους ὑμῶν ἁπάντων παραδειγματική ἀφοσίωσις εἰς
Αὐτήν δίδει εἰς ἡμᾶς θάρρος, δύναμιν καί ἐλπίδα.

Συγχαίροντες δέ, ἀπό καρδίας, ἐπί τῷ ἀγομένῳ σή-
μερον εὐτυχεῖ γεγονότι τῆς ἐνσωματώσεως τῆς μεγα-
λωνύμου Δωδεκανήσου, ἅπαντα τά ἀπανταχοῦ τέκνα
αὐτῆς, ἀπονέμομεν τήν ὁλόθυμον ἡμετέραν Πατρικήν
καί Πατριαρχικήν εὐλογίαν, σύν τῇ εὐχῇ ὅπως ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μετά τῆς Παναχράντου Αὐτοῦ Μη-
τρός καί τῶν παμπόλλων ἁγίων προστατῶν τῆς δίδῃ γα-
ληνόν καί εὐλογημένον βίον εἰς τόν δωδεκανησιακόν
λαόν πρός δόξαν τοῦ ὀνόματος Αὐτοῦ καί τῆς ἁγίας Του
Ἐκκλησίας.

΄βη΄ Μαρτίου ε΄
Τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἀπουσιαζούσης

Ὁ Ἐπίτροπος Αὐτῆς
† Ὁ Μυριοφύτου καί Περιστάσεως

Εἰρηναῖος
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Ἡμεῖς ὅμως, οἱ χριστιανοί, εἴμεθα ἐξοικειωμένοι
μὲ τὸ ἄκουσμα καὶ τὴν πρᾶξιν τῆς μετανοίας καὶ
δὲν ταρασσόμεθα μὲ τὸ σχετικὸν πρὸς μετάνοιαν
προσκλητήριον τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀλλὰ πρέπει νὰ
συνειδητοποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς ὅτι ἡ πλήρης με-
τάνοια ἔχει δύο στόχους.

Ὁ πρῶτος εἶναι ἡ ἀπάρνησις τῶν ἁμαρτιῶν μας
καὶ ἡ ἀπόφασις τῆς παύσεως τῶν ἁμαρτωλῶν
πράξεων καὶ συνηθειῶν μας, ὡς καὶ ἡ ἐπανόρθωσις
τῶν συνεπειῶν των. Παράδειγμα, ὁ τελώνης Ζακ-
χαῖος, ὁ ὁποῖος μετανοήσας εἰλικρινῶς κατὰ τὴν
συνάντησίν του μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἀπέδειξε τὴν
μετάνοιάν του καὶ ἐμπράκτως μὲ τὸ νὰ ἀποδώσῃ εἰς
τὸ τετραπλοῦν ὅσα ἀδίκως εἶχεν εἰσπράξει.

Ὁ δεύτερος στόχος τῆς μετανοίας μας εἶναι νὰ
ἀλλάξωμεν νοοτροπίαν, νὰ ἀντικαταστήσωμεν τὰς
ἀντιλήψεις μας μὲ ἄλλας ἀνωτέρας καὶ ὑψηλοτέρας,
κατὰ τὸν λόγον τοῦ Ψαλμῳδοῦ, λέγοντος «ἀνα-
βάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο». Ὁ δεύτερος
αὐτὸς στόχος εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ἐπιδιώκεται καὶ
ὑπ᾿ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι δὲν ἐλέγχονται ὑπὸ τῆς συ-
νειδήσεώς των διὰ συγκεκριμένας ἁμαρτίας. Διότι,
ἐπὶ παραδείγματι, ἡ ἀντίληψίς μας περὶ ἀγάπης
ὁπωσδήποτε ὑστερεῖ τῆς τελειότητος, ὅπως καὶ ἡ
ἀντίληψίς μας περὶ ταπεινώσεως. Συγκρίνοντες τὴν
ἰδικήν μας πνευματικὴν κατάστασιν μὲ τὴν τε-
λειότητα τοῦ Θεοῦ, τῆς ὁποίας καλούμεθα νὰ εἴμεθα
μιμηταί, ἀσφαλῶς βλέπομεν τὴν ὑστέρησίν μας καὶ
τὸ ἄπειρον τοῦ δρόμου τὸν ὁποῖον ἔχομεν νὰ
βαδίσωμεν διὰ νὰ εὑρεθῶμεν ἐπὶ τῆς τροχιᾶς τῶν
μιμητῶν τοῦ Χριστοῦ.

Ἐρευνῶντες τὴν ποιότητα τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης
μας, διαπιστοῦμεν ὅτι πολὺ ἀπέχομεν ἀπὸ τὴν
εἰρήνην τοῦ Χριστοῦ τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν.
Σταθμίζοντες τὸ πόσον ἐμπιστευόμεθα τὴν ζωήν μας
εἰς τὴν Πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, μετὰ λύπης μας πιστο-
ποιοῦμεν ὅτι πολλάκις καταλαμβανόμεθα ὑπὸ ἄγ-
χους καὶ ἀβεβαιότητος διὰ τὸ μέλλον, ὡς ἐὰν εἴμεθα
ὀλιγόπιστοι ἢ καὶ ἄπιστοι. Καί, γενικῶς, ἐλέγχοντες
τὴν καθαρότητα τῆς συνειδήσεώς μας βλέπομεν ὅτι
πολλάκις δὲν συνειδητοποιοῦμεν πολλὰ βλαπτικὰ
διὰ τὴν καθαρότητά μας αἰσθήματά μας, τὰ ὁποῖα
ἐνίοτε θεωροῦμεν ὑγιᾶ. Χρειάζεται, λοιπόν, νέος
πληρέστερος φωτισμὸς τῆς συνειδήσεώς μας διὰ τῶν
διδαχῶν τῶν Πατέρων καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, ὥστε αἱ
κρίσεις μας περὶ τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ τῶν ἐλλείψεών
του νὰ εἶναι ὀρθότεραι καὶ περισσότερον σύμφωνοι
μὲ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐπειδὴ οὐδεὶς ἄνθρω-
πος δύναται νὰ εἴπῃ ὅτι ἔφθασεν εἰς τὴν τελειότητα

τῆς κρίσεώς του περὶ τοῦ ἑαυτοῦ του, δι᾿ αὐτὸ καὶ
οὐδεὶς ἄνθρωπος δύναται νὰ εἴπῃ ὅτι δὲν ἔχει
ἀνάγκην νέου νοῦ, περισσότερον φωτισμένου νοῦ,
ἀλλαγῆς νοῦ, διορθώσεως τοῦ νοῦ καὶ τῆς νοο-
τροπίας του, δηλαδὴ μετανοίας.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία μᾶς καλεῖ
εἰς μετάνοιαν, δὲν μᾶς καλεῖ εἰς αὐτομεμψίαν μόνον.
Καὶ ἡ αὐτομεμψία χρειάζεται, καὶ ἡ συντριβὴ χρειά-
ζεται καὶ τὰ δάκρυα μετανοίας χρειάζονται, ἀλλὰ
δὲν ἀρκοῦν. Προσαπαιτεῖται ἡ χαρὰ τῆς ὑπὸ τοῦ
Θεοῦ συγχωρήσεώς μας, τὸ αἴσθημα τῆς ἀπελευ-
θερώσεώς μας ἀπὸ τὰ βάρη τῶν δεσμῶν τῆς
οἱασδήποτε ἁμαρτίας μας καὶ ἡ αἴσθησις τῆς ἀγά-
πης τοῦ Θεοῦ πρὸς ἡμᾶς. Ἡ μετάνοιά μας δὲν εἶναι
κάτι τὸ ὁποῖον μᾶς στερεῖ τὴν χαρὰν τῆς ζωῆς, ὥστε
νὰ δυσανασχετῶμεν ἀκούοντες τὸ κήρυγμα τῆς με-
τανοίας. Ἡ μετάνοια εἶναι κάθαρσις καὶ φωτισμὸς
τοῦ νοῦ μας, θέρμανσις τῆς ἀγάπης μας πρὸς τὸν
Χριστὸν καὶ τὴν κτίσιν Του, ἐλευθερία καὶ χαρὰ διὰ
τὴν καινότητα ζωῆς εἰς τὴν ὁποίαν διὰ τῆς συνεχοῦς
μετανοίας ἀκαταπαύστως εἰσερχόμεθα.

Ὁ μετανοῶν συνεχῶς, προοδεύει συνεχῶς, χαίρε-
ται συνεχῶς διὰ τὰς νέας ἀναβάσεις του, ἱκανο-
ποιεῖται συνεχῶς διὰ τὴν ἀποκτωμένην βαθυτέραν
γνῶσιν του περὶ πάντων. Διὰ τῆς ἀλλαγῆς τῆς νοο-
τροπίας του καὶ τῶν ἀντιλήψεών του ὁ μετανοῶν κα-
τανοεῖ καλύτερον τὸν κόσμον ὅλον, γίνεται σοφώτε-
ρος, νουνεχέστερος, διακριτικώτερος, γίνεται ὑψιπετὴς
καὶ φίλος τοῦ Χριστοῦ. Ὅθεν, τὸ κήρυγμα τῆς μετα-
νοίας γίνεται εὐμενῶς δεκτὸν ἀπὸ τοὺς εὐφυεστέρους
τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δύνανται νὰ ἐκτιμήσουν
ὁποίαν μεταβολὴν ἐπὶ τὰ βελτίω προσφέρει εἰς τὸν
ἄνθρωπον ἡ διὰ τῆς μετανοίας ἀναγέννησις αὐτοῦ.

Ὅθεν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ἂς
οἰκειοποιηθῶμεν τὴν πρόσκλησιν τῆς Ἐκκλησίας μας
διὰ μετάνοιαν καὶ ὑπ᾿ ἀμφοτέρας τὰς προεκτεθείσας
μορφάς της καὶ ἂς καθάρωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν
ἁμαρτιῶν μας δι᾿ ἐξομολογήσεως οἱ ἁμαρτήσαντες,
ἂς ἀναθεωρῶμεν δὲ συνεχῶς τὰς ἀντιλήψεις μας οἱ
λοιποί, ὥστε αἱ κρίσεις μας καὶ οἱ συλλογισμοί μας
νὰ εἶναι ἔνθεοι καὶ καθαροί, ἀληθεῖς καὶ δίκαιοι.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, εὐχόμεθα ὑμῖν πατρικῶς πᾶσαν
παρὰ Κυρίου βοήθειαν εἰς τὸν δρόμον σας τῆς με-
τανοίας καὶ εἰς ὅλην τὴν ἀναγεννημένην ἐν Χριστῷ
ζωήν σας.

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, βη´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Μέ τήν χάριν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἀξιω-
θήκαμε νά βρισκόμαστε σήμερα σέ
ἕνα καινούργιο χρονικό ὁροθέσιο, τό

ὁποῖο προσδιορίζουμε ὡς «Πρωτοχρονιά
τοῦ σωτηρίου ἔτους 2008». Ἕνας ἀκόμη
χρόνος ἐξέπνευσε, ἤ μᾶλλον ἕνας ἀκόμη χρό-
νος προστέθηκε στή ζωή μας. Ὁ νέος ἀνέ-
τειλε ἤδη, ζοῦμε ἀπό σήμερα καί κι-
νούμεθα μέσα σ᾿ αὐτόν καί ἡ αἰσιό-
δοξη ἄποψη τῆς ζωῆς ἐλπίζει, ὀνει-
ρεύεται καί ὁραματίζεται. Ἡ ἐλπίδες,
τά ὄνειρα καί οἱ ὁραματισμοί ἐκφρά-
ζονται χαρούμενα στίς διατυπώσεις τῶν
εὐχῶν μας. Τό συμβατικό γεγονός τῆς
ἀλλαγῆς τοῦ ἔτους γίνεται ἀφετηρία
τῆς προσδοκίας μας γιά μιά καλύ-
τερη ζωή, περισσότερο ἐλπιδοφόρα,
δημιουργική καί εὐτυχισμένη.

Ἡ ζωή μας εἶναι μιά πορεία
μέσα στόν χρόνο. Οἱ ἀλλαγές
τῶν καιρῶν καί τῶν χρόνων,
ὅπως ἡ σημερινή, δέν μποροῦν
ἀπό μόνες τους, μέ τρόπο μαγικό,
ὅπως ἴσως ὑποσυνείδητα οἱ πολ-
λοί αἰσθανόμαστε, νά τήν προσδιορίσουν.
Αὐτή προσδιορίζεται μέσα στόν χρόνο ἀπό
πολλούς παράγοντες, μέ κυριώτερο τήν ἐλεύ-
θερη θέληση μας. Ὁ χρόνος, ὁ ὁποῖος δέν
πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι εἶναι ἔργο καί
δῶρο τοῦ Θεοῦ, γίνεται τό πλαίσιο μέσα στό
ὁποῖο καλούμαστε νά δραστηριοποιήσουμε

τήν θέληση μας, νά ἀξιοποιήσουμε τά χαρί-
σματά μας καί τίς εὐκαιρίες πού μᾶς δίνον-
ται, ἐργαζόμενοι μέ συνείδηση καί ὑπευθυ-
νότητα ὡς πιστά τέκνα τῆς ἐκκλησίας, ὡς
ἄνθρωποι «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν»
κατά τόν λόγο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύ-
λου.

Δέν πρέπει νά διαφεύγει τή σκέψη μας
ὅτι ἡ πορεία μας μέσα στόν χρόνο εἶναι πο-

ρεία πρός τήν αἰωνιότητα. Ἡ ζωή μας δέν
ἐξαντλεῖται στά χρονικά πλαίσια πού
μποροῦμε νά προσμετρήσουμε ὡς ἔτη
τῆς ἐπιγείου πορείας μας. Ὁ σκοπός

της δέν εἶναι οἱ διάφοροι σταθμοί, ὅσο
σημαντικοί καί ἄν εἶναι αὐτοί, ἀλλά τό

τέρμα, ὄχι ἡ ἐπίγεια κατάληξη της
ἀλλά ἡ προσωπική μας σχέση μέ τόν
αἰώνιο καί ἐπέκεινα καιρῶν καί χρό-

νων Θεόν. Ἡ παρουσία του στόν
δρόμο τῆς ζωῆς μας εἶναι δεδο-
μένη, συμπορεύεται καί συμπο-
ρευόμαστε μαζί του, ὅπως στήν
περίπτωση τῶν πορευομένων πρός
Ἐμμαούς μαθητῶν. Μπορεῖ κάτι νά
κρατεῖ τά μάτια τῆς ψυχῆς μας,

ὅπως ἐκείνων τότε τά σωματικά
μάτια, ὥστε νά μήν μποροῦμε νά τόν ἀνα-
γνωρίσουμε. Ὅμως εἶναι παρών καί μπορεῖ
ἄν τό θελήσουμε νά συνοψίσει τήν αἰσιοδο-
ξία καί τήν ἐλπίδα μας γιά ἕνα καλύτερο
προσωπικό καί κοινωνικό αὔριο.

Ἐπίσης δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι
στήν πορεία μας μέσα στόν χρόνο δέν προ-
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Ν ' ἀγαπήσουμε τόν Χριστό. Τότε ἀπό μέσα
μας θά βγαίνει μέ λαχτάρα, μέ θέρμη, μέ
θεῖο ἔρωτα τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, θά φωνά-

ζουμε τό ὄνομά Του μυστικά, ἀλάλητα. Νά στεκό-
μαστε ἀπέναντι στόν Θεό μέ λατρεία, ταπεινά,
πάνω στά χνάρια τοῦ Χριστοῦ. Νά μᾶς ἐλευθερώσει
ὁ Χριστός ἀπό κάθε πτυχή τοῦ παλαιοῦ μας ἀνθρώ-
που. Νά παρακαλοῦμε νά μᾶς ἔλθουν δάκρυα πρίν
τήν προσευχή. Ἀλλά προσοχή! «Μή γνώτω ἡ ἀρι-
στερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου». Νά προσεύχεσθε μέ
συντριβή: «Εἶμαι ἄξιος νά μοῦ δώσεις τέτοια χάρι,
Χριστέ μου;». Καί τότε τά δάκρυα αὐτά γίνονται
δάκρυα εὐ γνωμοσύνης. Συγκινοῦμαι· δέν ἔκανα  τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ζητῶ τό ἔλεός Του.

Νά προσεύχεσθε στόν Θεό μέ λαχτάρα κι ἀγάπη,
μέσα σέ ἠρεμία, μέ πραότητα, μαλακά, χωρίς ἐκβια-
σμό. Κι ὅταν λέτε τήν εὐχή, «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
ἐλέησόν με», νά τή λέτε ἀργά, ταπεινά, ἁπαλά, μέ
θεῖο ἔρωτα. Μέ γλυκύτητα νά λέτε τό ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ. Νά λέτε μία μία τίς λέξεις, «Κύριε...
Ἰησοῦ... Χριστέ... ἐλέησόν με», ἀπαλά, τρυφερά,
ἀγαπητικά, σιωπηλά, μυστικά, νοερά, ἀλλά καί μέ
ἔξαρση· μέ λαχτάρα, μέ ἔρωτα, δίχως ἔνταση, βία ἤ
ἀπρεπή ἔμφαση, χωρίς σφιξίματα καί σπρωξίματα.
Πῶς ἐκφράζεται ἡ μάνα, πού ἀγαπάει τό παιδί της;
«Παιδάκι μου!... κορούλα μου!... Παναγιωτάκη
μου!... Χρηστάκη μου!». Μέ λαχτάρα. Λαχτάρα!
Αὐτό εἶναι ὅλο τό μυστικό. Ἐδῶ μιλάει ἡ καρδιά.
«Παιδάκι μου, ψυχή μου!». «Κύριέ μου, Ἰησοῦ μου,
Ἰησοῦ μου, Ἰησοῦ μου!...». Αὐτό πού ἔχεις στήν
καρδιά σου, στό νοῦ σου, αὐτό ἐκφράζεις «ἐξ ὅλης
τῆς καρδίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ
ὅλης τῆς ἰσχύος σου καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου».

Κάποιες φορές καλό εἶναι νά λέτε δυνατά τό
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», γιά νά τ' ἀκοῦνε
καί οἱ αἰσθήσεις, ν' ἀκούει καί τ' αὐτί! Εἴμαστε ψυχή
καί σῶμα καί ὑπάρχει ἀλληλεπίδραση.

χωροῦμε ὡς μοναχικοί ἄνθρωποι, ὡς
ἄτομα, ὅπως πολλές φορές ἡ ἀλλοτριω-
μένη συνείδηση μᾶς ὑπαγορεύει. Συνο-
δοιπόρος μας εἶναι ὁ κάθε ἄν θρωπος, ὁ
ἐγγύς καί ὁ μακράν, ὁ ἄνθρωπος πού ὁ
Κύριός μας ἐχαρακτήρισε ὡς «πλησίον»
μας, ὁ συνάνθρωπός μας δηλαδή. Ἡ πο-
ρεία μας εἶναι δυνατή μόνο ὡς συνοδοι-
πορία. Πορευόμενοι μέσα στόν χρόνο ἄς
μήν ξε χνᾶμε τόν ἄνθρωπο, ἔστω καί ἄν
χρειάζεται νά πάθουμε καί νά πονέ-
σουμε. Εἶναι δίπλα μας καί εἴμαστε
ὑπεύθυνοι γι᾿ αὐτόν. Ὑπεύθυνοι γιά τίς
πράξεις του. Ὑπεύθυνοι γιά ὅλα, ὅσο καί
ἄν αὐτό θέλουμε νά τό ξεχνᾶμε. Τό
μέτρο τῆς στάσεώς μας ἀπέναντί του
εἶναι ἡ ἀγάπη, κατά τόν λόγο τοῦ Χρι-
στοῦ, ὁ ὁποῖος διακηρύττει: «Καθώς
ἠγάπησα ὑμᾶς καί ὑμεῖς ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους». Γιά νά δημιουργοῦμε ὑγιεῖς
τρόπους συνυπάρξεως ἀνταποκρινόμε-
νοι σέ ἕνα κατεξοχήν αἴ τημα τῶν καιρῶν
καί τῆς ὑπάρξεως μας. 

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν
Κυρίῳ.

Εὐχαριστοῦμε τόν πολυεύσπλαγχνο
καί φιλάνθρωπο Κύριο καί Θεό μας, ὁ
ὁποῖος διά τῆς ἐπουρανίου χάριτός του
μᾶς ἀξίωσε νά διανύσουμε αἰσίως τό
μόλις παρελθόν σωτήριον ἔτος 2007.
Εὐχόμαστε τό νέον ἔτος νά εἶναι γιά
ὅλους σας καί γιά τόν καθένα ξεχωριστά
ἔτος ἀληθινά σωτήριο, εἰρηνικό, ὑγιεινό
καί γεμᾶτο ἀπό τήν εὐλογία καί τήν
χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Πατρός
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Πρωτοχρονιά 
τοῦ δισχιλιοστοῦ καί ὀγδόου 

σωτηρίου ἔτους
Διάπυρος πρός Θεόν 

εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο  ΡΟΔΟΥ   ΚΥΡΙΛΛΟΣ
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Ἡνέα πραγματικότητα, στήν ὁποία εἰσάγει τόν
ἄνθρωπο τό βάπτισμα, ἡ νέα γέννηση καί
ἀναδημιουργία ὁρίστηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν

Κύριο νά γίνεται ἀπό νερό καί ἀπό Πνεῦμα. Τότε
εἶναι δυνατή ἡ ἔνταξή του στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Θεός –τονίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος- μᾶς ἔσωσε
«διά λουτροῦ παλιγγενεσίας καί ἀνακαινώσεως
Πνεύματος Ἁγίου». Ἡ ἀνακαίνιση καί ἐπιστροφή
στό ἀρχαῖο ἀξίωμα γίνεται μέ τό βάπτισμα τῆς ἀνα-
γέννησης καί τῆς ἀνανέωσης, πού χαρίζει τό Ἅγιο
Πνεῦμα, πού ὁ Θεός σκόρπισε πλούσια πάνω μας
διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτήρα μας.

Ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος εἶναι διπλός, ἀπό ψυχή καί
σῶμα, διπλή εἶναι καί ἡ κάθαρση, ἀπό νερό καί
Πνεῦμα, τονίζουν οἱ Πατέρες. Τό μέν Πνεῦμα ἀνα-
καινίζει μέσα μας τό «καθ’ ὁμοίωσιν», τό δέ νερό μέ
τή χάρη τοῦ Πνεύματος καθαρίζει τό σῶμα τῆς
ἁμαρτίας καί μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τή φθορά. Τό «ἐκ
Πνεύματος» δέν ἀναφέρεται στήν ὑπόσταση τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος οὔτε καί στήν οὐσία Του, ἀλλά
στή θεουργό χάρη καί δύναμή Του. Οὔτε ἐπίσης
ὑποτιμᾶται ὁ ρόλος ὅλης τῆς Ἁγίας Τριάδος στήν
ὑπόθεση τῆς ἀναγέννησής μας. Βαπτιζόμαστε κατά
τό λόγο τοῦ Κυρίου «στό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ
Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ἔτσι ἡ γέννηση τοῦ
ἀνθρώπου ἔρχεται «ἄνωθεν» καί ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος ἐνοικεῖ στήν ψυχή τοῦ βαπτιζομένου
«λαμπρύνουσα αὐτήν καί θεοειδῆ ἀπεργαζομένη».

Τό νερό εἶναι τό ὑλικό στοιχεῖο, φυσικό καθάρ-
σιο, πού χάρη στή δύναμη τοῦ Πνεύματος ἀνα-
στοιχειοῦται «πρός θείαν τινά καί ἄρρητον δύνα-
μιν». Γίνεται πνευματικό καί ἅγιο, ἱκανό νά ἀνα-
πλάττει, νά ἁγιάζει καί νά υἱοθετεῖ τούς βαπτιζο-
μένους. Γίνεται μέσο καί ὑπηρέτης τῆς χάρης τό

νερό καί «ὡς ἐν μήτρᾳ τῇ κολυμβήθρᾳ τό ἐμβαλλό-
μενον ἀναπλάττει».

Τό νερό ἀκόμη ἐμφανίζεται ὡς εἰκόνα τοῦ θα-
νάτου. Σ’ αὐτό κατά τή βάπτιση ἔρχεται γιά νά
ταφεῖ τό σῶμα νεκρό ἀπό τήν ἁμαρτία, ἐνῶ τό
Πνεῦμα ἐμβάλλει τή ζωοποιό δύναμη καί «εἰς τήν
ἐξ ἀρχῆς ζωήν τάς ψυχάς ἀνακαινίζει». Ἔτσι ὁ βα-
πτιζόμενος ἀναγεννᾶται χωρίς μητέρα καί ὁ πα-
λαιός καί φθειρόμενος κατά τίς ἐπιθυμίες τῆς ἀπά-
της ἄνθρωπος «σφριγᾶ πάλιν… καί εἰς τό ἀληθινόν
ἄνθος τῆς νεότητος ἐπανέρχεται».

Ὁ συσχετισμός αὐτός νεροῦ καί Πνεύματος φαί-
νεται καί τονίζεται στή δημιουργία τῆς ζωῆς καί
τοῦ κόσμου, ἀλλά καί σ’ ὅλη τήν ἱστορία τῆς σω-
τηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Στήν πρώτη δημιουργία π.χ.
ἀπό τό νερό ξεπήδησε ἡ ζωή, χάρη στή δύναμη τοῦ
Πνεύματος τοῦ Θεοῦ πού «ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ
ὕδατος». Στήν πορεία τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας
βλέπουμε ὅτι «οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπό τήν νε-
φέλην ἦσαν καί πάντες διά τῆς θαλάσσης διῆλθον,
καί πάντες εἰς τόν Μωυσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νε-
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φέλῃ καί ἐν τῇ θαλάσσῃ». Αὐτά εἶναι οἱ τύποι τοῦ
βαπτίσματος: «ἡ θάλασσα τοῦ ὕδατος» τῆς κολυμ-
βήθρας καί «ἡ νεφέλη τοῦ Πνεύματος» πού μᾶς
ἀναγεννᾶ στό βάπτισμα. Ὁ Μωυσῆς δέ «τύπον
ἔφερε τοῦ Χριστοῦ». Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ἀναμάρτη-
τος ὤν, γιά νά ἁγιάσει τό βάπτισμα καί «ἵνα χάριν
θείαν καί ἀξίαν παράσχῃ τοῖς βαπτιζομένοις», βα-
πτίσθηκε στά νερά τοῦ Ἰορδάνη, ὅπου καί τό
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ὡς περιστέρι ἦλθε «ἐπ’ αὐτόν».

Ἡ παρουσία, λοιπόν, τοῦ νεροῦ ἔρχεται ὡς σύμ-
βολο τοῦ βαπτίσματος καί τῆς κάθαρσης ἀπό τήν
ἁμαρτία, ἡ δέ παρουσία τοῦ Πνεύματος, μέ τό
ὁποῖο ὁ Χριστός μᾶς βαπτίζει, ὡς δύναμη ζωῆς, ὡς
ἐγ γύηση καί ἀρραβώνας τῆς ἄλλης ζωῆς: «ἀρρα-
βών γάρ ἐστι τῶν μελλόντων ἀγαθῶν». Αὐτό δεί-
χνει πώς ἡ παλιγγενεσία, πού γίνεται μέ νερό καί
Πνεῦμα, δέν ἔχει στατικό ἀλλά δυναμικό χαρα-
κτήρα. Τό βάπτισμα δέν ἐπαγγέ-
λεται μόνο τήν κάθαρση ἀπό τήν
ἁμαρτία, ἀλλά μεγαλύτερα καί τε-
λειώτερα πράγματα· γίνεται «ὄχη -
μα πρός οὐρανόν, βασιλείας πρό-
ξενον, υἱοθεσίας χάρισμα». Ὁ βα-
πτιζόμενος γίνεται «υἱός τοῦ Θεοῦ
κατά χάριν» μετά τήν ἀναγέννηση
στήν κολυμβήθρα «καί συγκληρο-
νόμος Χριστοῦ μετά τήν ἐκ νεκρῶν
ἀνάστασιν».

Ὅσα ἀναφέραμε παραπάνω
γιά τό νερό ὡς εἰκόνα τοῦ θανά-
του καί τοῦ Πνεύματος ὡς δύναμη
ζωῆς, ἀρραβώνα τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν καί τῆς ἐν
Χριστῷ ἀνάστασης, φανερώνουν πώς τό βάπτισμα
ἔχει ἄμεση σχέση μέ τά σωτηριώδη γεγονότα τῆς
ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Τό νερό ὡς θάνατος, ἀλλά μέ τή
δύναμη τοῦ Πνεύματος ὡς ζωή, εἶναι σύμβολο καί
εἰκόνα τοῦ θανάτου καί τῆς ἀνάστασης τοῦ Χρι-
στοῦ. Ὅπως ὁ Χριστός κατέβηκε στόν ἅδη καί μέ
τήν ἀνάστασή Του χάρισε στούς ἀνθρώπους τό
φῶς καί τή ζωή, ἔτσι καί ἐμεῖς βαπτιζόμενοι, μι-
μούμαστε μυστηριακά τό θάνατο καί τήν ἀνάσταση
«διά τῶν εἰκόνων καί τῶν συμβόλων τούτων τῶν
ἱερῶν».

Ὅλα ὅσα γίνονται στό βάπτισμα, ἡ σταύρωση, ὁ
ἐνταφιασμός, εἶναι συμβολικά, ἀλλά ἡ σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου καί ἡ μετοχή του στήν ἐν Χριστῷ ζωή
εἶναι πραγματικά. Θάνατος – ταφή καί ζωή- ἀνά-

σταση μεταφέρονται στό συμβολισμό τοῦ βαπτί-
σματος, τό ὁποῖο εἶναι «ὁμοίωμα τοῦ σταυροῦ, τοῦ
θανάτου, τῆς ταφῆς, τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως».
Τό «εἰς τόν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν» τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου σημαίνει ὅτι, ὅ,τι ἦταν γιά τό Χρι-
στό ὁ σταυρός καί ὁ τάφος, εἶναι γιά μᾶς τό βάπτι-
σμα. Ἐπειδή ἕνας εἶναι ὁ ὑπέρ τοῦ κόσμου θάνατος
– λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος – καί μία ἡ ἐκ νεκρῶν
ἐξανάσταση, χάριν τούτου «ὁ τήν ζωήν ἡμῶν οἰκο-
νομῶν Κύριος τήν τοῦ βαπτίσματος ἡμῖν ἔθετο δια-
θήκην, θανάτου τύπον καί ζωῆς περιέχουσαν». Ἡ
διαφορά εἶναι ὅτι ὁ Χριστός πέθανε πραγματικά
«σαρκί… καί ἀνέστη», ἐνῶ ἐμεῖς «τῇ ἁμαρτίᾳ θνή-
σκοντες, ἀνιστάμεθα τῇ ἀρετῇ». Ἐμεῖς θαπτόμαστε
εἰκονικά στό νερό, ἐνῶ ἐκεῖνος πραγματικά στή γῆ:
«ἡμεῖς μέν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἐκεῖνος δέ τῷ σώματι».

Ἡ κατάδυση στό νερό εἶναι μία συμβολική
πράξη, ἀλλά ἡ πραγματικότητα
εἶναι ὅτι ἐκείνη τή στιγμή ὁ βα-
πτιζόμενος συναποθνήσκει μέ τό
Χριστό ὡς πρός τήν ἁμαρτία, τό
σῶμα τῆς ὁποίας νεκρώνεται
πράγματι: «συναποθνήσκει Χρι -
στῷ, μυστικῶς εἰπεῖν τῇ ἁμαρτίᾳ
κατά τό βάπτισμα». Ὁ παλαιός
ἄνθρωπος, δηλαδή ἡ κακία, συ-
σταυρώνεται καί πεθαίνει. Ἡ
ἀνάδυση ἐπίσης ἀπό τό νερό
εἶναι μία πράξη συμβολική, ἀλλά
τό πραγματικό εἶναι ὅτι ὁ βαπτι-

ζόμενος ἐνδύεται τόν «νέο», «τόν καινόν ἄνθρωπον
τόν κατά Θεόν κτισθέντα». Ἐνδύεται τόν ἴδιο τό
Χριστό, τόν ὁποῖο κατά τόν ἅγιο Νικόλαο τόν Κα-
βάσιλα «φέρομε ἐπάνω στίς ψυχές μας, στήν κε-
φαλή, στούς ὀφθαλμούς, στά ἴδια τά σπλάχνα, σέ
ὅλα τά μέλη, καθαρό ἀπό ἁμαρτία, ἀπαλλαγμένο
ἀπό κάθε φθορά, ὅπως ἀναστήθηκε καί ἐφανερώ-
θηκε στούς μαθητάς καί ἀναλήφθηκε, ὅπως θά ἔλθει
πάλι γιά νά ἀπαιτήσει αὐτόν τό θησαυρό».

Ὅπως, λοιπόν, ἐνταχθήκαμε ὀργανικά στό σῶμα
τοῦ Χριστοῦ μέ μία πράξη πού συμβολίζει συμμε-
τοχή στό θάνατό Του, ἔτσι θά συμμετάσχουμε
πραγματικά καί στήν ἀνάστασή Του: «εἰ γάρ σύμ-
φοιτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ,
ἀλλά καί τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα». Ἡ τελείωση θά
ἔλθει στό μέλλον. Τό βάπτισμα εἶναι «φυτεία πρός
ἀθανασίαν» καί «δύναμις πρός τήν ἀνάστασιν». �
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Ὁ βαπτιζόμενος γίνεται

«υἱός τοῦ Θεοῦ κατά χάριν»

μετά τήν ἀναγέννηση στήν

κολυμβήθρα «καί συγκληρο-

νόμος Χριστοῦ μετά τήν ἐκ

νεκρῶν ἀνάστασιν».



• Θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχουν προ&ποθέσεις γιὰ νὰ ἀνα�
 λάβει κανεὶς ἀνάδοχος στὴν βάπτιση;

Ἂν γιὰ νὰ ἀναλάβει κανεὶς ἀνάδοχος ἑνὸς δηµό 
σιου ἤ ἰδιωτικοῦ ἔργου ὁποιασδήποτε µορφῆς γίνονται
αὐστηροὶ διαγωνισµοὶ, ποὺ θέτουν τὶς προQποθέσεις καὶ
τὶς εὐθύνες ποὺ ἀναλαµβάνει ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου,
τότε τί θὰ ἔπρεπε νὰ γίνονταν γιὰ τὸν ἀνάδοχο µίας
ὕπαρξης τὴν στιγµὴ τοῦ Μυστηρίου τῆς
Βαπτίσεως; Τί αὐ στηρὲς προQπο θέσεις
θὰ ἔπρεπε νὰ τεθοῦν γιὰ τὸν ἄν  
θρωπο ποὺ ἀνα λαµβάνει σὲ συνερ 
γασία µὲ τοὺς γονεῖς τὴν πνευµατικὴ
καθοδήγηση µιᾶς ψυχοσωµατικῆς
ὕπαρ ξης, τοῦ νέου µέλους τῆς Ἐκκλη 
σίας; Μίας ὕπαρξης γιὰ τὴν ὁποία ὁ
Χριστός µας ἐναν θρώπησε, ἔπαθε,
σταυρώθηκε, τάφηκε, καὶ ἀνα στήθηκε
καὶ ποὺ µὲ τὸ µυστήριο τῆς Βαπτίσεως
ἐνσω µατώνεται στὸ Σῶµα τοῦ Χρι 
στοῦ, καί ἔτσι τίθεται ὁ θεµέλιος
λίθος γιὰ τὴν σωτηρία του;

• Ποιὰ εἶναι τὰ σηµερινὰ δεδοµένα
γιὰ τὸν ρόλο καὶ τὴν ἀξία τοῦ θε�
σµοῦ τοῦ ἀναδόχου;

Καὶ ὅµως, ὅπως φαίνεται µὲ τὰ σηµερινὰ δεδοµένα,
ἡ ἀξία τοῦ θεσµοῦ τοῦ ἀναδόχου ὅσον ἀφορᾶ τὴ χρη 
σιµότητά του καὶ τὸν ρόλο ποὺ δια δραµατίζει στὸ µυ 
στήριο καὶ στὴ ζωὴ τοῦ βαπτισµένου ἀνθρώπου, ἀκο λου 
θεῖ τὴν ἀπαξίωση τῆς οὐσίας καὶ τῆς ἔννοιας τοῦ ἴδιου
τοῦ µυστηρίου τοῦ Ἁγίου Βαπτίσµατος καὶ τῆς µετατροπῆς
του σὲ ἐθιµική κοινωνικὴ ἐκδήλωση. Αὐτὴ ἡ ἀπαξία ἀνα 
δεικνύεται ἀπὸ τὰ ἐσφαλµένα κριτήρια ἐπιλογῆς τοῦ
ἀναδόχου ἀπὸ τοὺς γονεῖς, ἀπὸ τὴν ἄγνοια γιὰ τὶς πραγ 
µατικὲς ὑποχρεώσεις καὶ τὶς εὐθύνες τοῦ ἀναδόχου, καὶ
τέλος ἀπὸ τὴν χωρὶς προQποθέσεις καὶ µὲ «ἐλαφρᾷ τῇ
καρδίᾳ» ἀβασάνιστη ἀποδοχὴ τῆς εὐθύνης ἀπὸ τὸν ἴδιο
τὸν ἀνάδοχο.

Ὅσοι ἱερωµένοι τελοῦν τὸ µυστήριο ἔχουν βρεθεῖ
πρὸ πολλῶν δυσάρεστων ἐκπλήξεων ποὺ τείνουν νὰ γί 

νουν κανόνας. Οἱ ἐκπλήξεις ἀφοροῦν στὴν ἀντι µετώπιση
τοῦ µυστηρίου ἀπὸ τοὺς ἀναδόχους καὶ τοὺς γονεῖς τῶν
παιδιῶν ποὺ βαπτίζονται, ὡς µία κοινωνικὴ ἐκδήλωση
χωρὶς ἁγιοπνευµατικὲς διαστάσεις γιὰ τοὺς ἴδιους καὶ
γιὰ τὸ παιδί τους. Εἶναι τραγικὸ  παραδείγµατος χάριν 
νὰ ἀναλαµβάνει κανεὶς νὰ γαλουχήσει γνωστικὰ καὶ
βιωµατικὰ στὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας µία ψυχὴ, καὶ

τὴν ὥρα τῆς κατηχήσεως νὰ µὴν γνωρί 
ζει νὰ διαβάζει σωστὰ τὸ Σύµβολο τῆς
πίστεως, τὸ «πιστεύω», τὸ ὁποῖο ἀποτε 
λεῖ συνοπτικὴ παρουσίαση τῶν ἀλη 
θειῶν τῆς Ἐκκλησίας µας καὶ θὰ ἔπρεπε
νὰ εἶναι ἡ βάση καὶ ἡ ἀρχὴ τῶν γνώ 
σεων τοῦ ἀναδόχου. 

Ἂν λοιπὸν δὲν γνωρίζει ὁ ἀνάδοχος
νὰ τὸ διαβάσει, τότε ἀντι λαµβάνεστε τό
κατὰ πόσο γνωρίζει νὰ ἐµβαθύνει στὶς
µεγάλες ἀλήθειες ποὺ κρύβει τὸ σύµ 
βολο τῆς πίστεως, καὶ ἀκόµη τὸ πόσο
βιωµατικὴ σχέση ἔχει µὲ τὴν λατρεία
τῆς Ἐκκλησίας. 

Παλαιότερα ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνώ 
ριζαν οὔτε τὴν ἀλφαβήτα, ἤξεραν ὄχι
ἁπλῶς νὰ διαβάζουν, ἀλλὰ καὶ νὰ
ἀπαγγέλλουν ἀπὸ στήθους τὸ σύµβολο

τῆς Πίστεως, γιατί συµµετεῖχαν ἐνεργὰ στὴν ἐνοριακὴ
εὐχαριστιακὴ κοινότητα. Στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία τότε καὶ
µόνο, µετὰ δηλ. τὴν Ὁµολογία Πίστεως, ὁ ἀρχιερέας
τὸν σφράγιζε µὲ τὸ σηµεῖο τοῦ σταυροῦ καὶ ἔδινε τὴν
ἔγκριση, ὥστε οἱ ἱερεῖς νὰ τὸν καταγράψουν ὡς ἀνά 
δοχο στὰ δελτία τῆς Ἐκκλησίας, µαζὶ µὲ τὸν ὑποψήφιο
γιὰ τὴν βάπτιση ἀναδεκτό του. Ὁποία τιµὴ ἀλλὰ καὶ
εὐθύνη γιὰ τὸν ἀνάδοχο! 

Σήµερα ὁ ἀνάδοχος ἀντιλαµβάνεται τὸν ρόλο του
ὡς µία κοινωνικὴ καὶ οἰκονοµικὴ ὑποχρέωση καὶ ὄχι ὡς
πνευµατικὴ ὑποχρέωση ἀπέναντι στὸ νέο µέλος τῆς
Ἐκκλησίας. Καὶ αὐτὸ στὴν καλύτερη περίπτωση, διότι
ὑπάρχουν ἀνάδοχοι ποὺ µετὰ τὴν βάπτιση «ἐξα φανίζον 
ται» ἤ ἐµφανίζονται ὡς διάττοντες ἀστέ ρες στὴν ζωὴ τοῦ
παιδιοῦ. 
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Ἡ ἀξία, τὰ κριτήρια ἐπιλογῆς, ὁ ρόλος καὶ οἱ εὐθύνες 
τοῦ ἀναδόχου κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία

Πρακτικὴ συµβολὴ στὴν ὀρθὴ ἐπιτέλεση τοῦ ἔργου τοῦ ἀναδόχου

τοῦ Πρωτ. Νεκταρίου Κάνια

Σήμερα ὁ ἀνάδοχος ἀντι-

λαμβάνεται τὸν ρόλο του

ὡς μία κοινωνικὴ καὶ οἰκο-

νομικὴ ὑποχρέωση καὶ ὄχι

ὡς πνευματικὴ ὑποχρέωση

ἀπέναντι στὸ νέο μέλος τῆς

Ἐκκλησίας. 



• Πῶς ἀντιλαµβάνονται οἱ ἅγιοι Πατέρες τὸν ρόλο
καί τήν εὐθύνη τοῦ ἀναδόχου;

Ἄραγε ποιὸς ἀνάδοχος ἀντιλαµβάνεται ὅτι ἐκείνη
τὴν στιγµὴ συνάπτει µὲ τὸν ἀναδεκτὸ καὶ τοὺς γονεῖς
του µία πνευµατικὴ συγγένεια, ἡ ὁποία εἶναι µεγαλύτερη
ἀπὸ τὴν σωµατική, καὶ ὁ ἴδιος ὀνοµάζεται πνευµατικὸς
πατέρας, ἐνῶ ὁ ἀναδεκτὸς του πνευµατικὸς γιός, σύµ 
φωνα µὲ τὸν 53ο κανόνα τῆς 6ης Οἰκουµ. Συνόδου. 

"Οἱ κατὰ σάρκα γονεῖς, λέγει ὁ ∆ιονύσιος ὁ Ἀρεο�
παγίτης, ἐµπιστεύονται τὸ παιδὶ των σ' ἕνα βαπτισµένο
χριστιανό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας καλὸς παιδαγωγὸς στὰ
Θεῖα, διότι τὸ παιδὶ θὰ παραµείνει σ' ὅλη τὴν ζωὴ του
ὑπὸ τὴν καθοδήγησή του, ὡς πνευµατικὸς πατέρας καὶ
ἐγγυητὴς τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς του ποὺ θὰ εἶναι...". 

Ἀντιλαµβάνονται ὅσοι γίνονται ἀνάδοχοι ὅτι θὰ δώ 
σουν λόγο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ γιὰ τὰ πνευµατικὰ των παι 
διά; Μποροῦµε νὰ ποῦµε ὅτι πολλοὶ πιστοὶ ἀνάδοχοι
σώζονται ἀπὸ τὰ πνευµατικὰ τους παιδιά, ἐὰν τὰ ἀνα 
θρέψουν µὲ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ οἱ περισσότεροι
τιµωροῦνται γιὰ τὴν ὀκνηρία καὶ ἀδιαφορία των πρὸς τὰ
πνευµατικὰ τους παιδιά». (Π. Κλεόπας Ἡλίε «Πνευµατικοὶ
∆ιάλογοι µὲ Ρουµάνους Γέροντες»).

Μέσα ἀπὸ τὴν ἐµπειρία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας µας, ἂς ἀκούσουµε τὸν ἱερὸ Χρυ σόστοµο νὰ
µᾶς περιγράφει τὴν προσωπικότητα τοῦ αὐθεντικοῦ ἀνα 
δόχου ὡς ἐγγυητῆ ἀπέναντι στὸν Θεὸ:  

«Θέλετε νὰ ἀπευθύνουµε τώρα τὸ λόγο στοὺς ἀνα�
δόχους σας, γιὰ νὰ µάθουν καὶ ἐκεῖνοι ποιῶν ἀµοιβῶν
ἀξιώνονται, ἐὰν δείξουν γιὰ ἐσᾶς πολλὴ φροντίδα καὶ
ἀντιθέτως ποιὰ τιµωρία τοὺς ἀναµένει ἂν ἀµελήσουν; 

»Γιὰ νὰ τὸ ἐννοήσεις σκέψου, ἀγαπητέ, ἐκείνους ποὺ
γίνονται ἐγγυητὲς καὶ ἀνάδοχοι προσώπων ποὺ δανεί�

ζονται χρήµατα, ὅτι περισσότερο ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο καὶ
δανειζόµενο ἐκεῖνοι ὑφίστανται τὴν ἀγωνία καὶ τὸν
φόβο. Ἂν δηλ. αὐτὸς ποὺ δανείστηκε, φανεῖ συνεπής, µὲ
τὴν συνέπειά του κατέστησε ἐλαφρὸ τὸ φορτίο, ποὺ ἀνέ�
λαβε ὁ ἐγγυητής. Ἂν ἀντιθέτως φανεῖ ἀγνώµονας καὶ
ἀσυνεπής, τότε τοῦ ἑτοίµασε τέλεια τὴν καταστροφή. Γι’
αὐτὸ καὶ ἕνας σοφὸς συµβουλεύει τὰ ἑξῆς: «Ἐὰν
ἐγγυηθῆς, ἑτοιµάσου νὰ πληρώσης» (Σοφ. Σειρὰχ η΄,
13). Ἐὰν λοιπὸν ὅσοι ἀναδέχονται ἄλλους γιὰ χρήµατα
εἶναι ἀπολύτως ὑπεύθυνοι γιὰ ὁλόκληρο τὸ ποσό, πε�
ρισσότερο εἶναι ὑπεύθυνοι ἐκεῖνοι ποὺ ἀναδέχονται
ἄλλους καὶ ἐγγυῶνται γιὰ πνευµατικὰ θέµατα καὶ γιὰ τὴν
ἀρετή. Ναί· πολὺ ἐνδιαφέρον πρέπει νὰ ἐπιδεικνύουν γι’
αὐτοὺς ποὺ ἀναλαµβάνουν, προτρέποντάς τους, συµβου �
λεύοντάς τους, διορθώνοντας τὰ σφάλµατά τους καὶ
δείχνοντάς τους πατρικὴ ἀγάπη. 

[Καὶ συνεχίζει ὁ ἱερὸς πατήρ.] 
»Ἄς µὴ νοµίζουν αὐτοί, ὅτι τὸ νὰ εἶναι ἀνάδοχοι

εἶναι τυπικὸ καὶ τυχαῖο πράγµα, ἀλλὰ ἂς µάθουν καλά,
ὅτι καὶ αὐτοὶ γίνονται συµµέτοχοι τῆς πνευµατικῆς ὠφέ�
λειας τῶν ἀναδεκτῶν, ἐὰν µὲ τὶς συµβουλὲς τους τοὺς
χειραγωγήσουν στὴν ὁδὸ τῆς ἀρετῆς, καὶ ἂς γνωρίζουν
πάλι ὅτι ἂν δείξουν ἀµέλεια καὶ ἀδιαφορία, θὰ ἐπιφέ�
ρουν στὸν ἑαυτὸ τους µεγάλη καταδίκη. Γι’ αὐτὸν τὸν
λόγο καὶ ἐπικρατεῖ ἡ συνήθεια καὶ πατέρες ἤ µητέρες
πνευµατικοὺς νὰ τοὺς ὀνοµάζουν αὐτοὺς τοὺς ἀναδό�
χους, γιὰ νὰ µάθουν πόση ἐπιµέλεια πρέπει νὰ δείχνουν
γιὰ νὰ µορφώνουν πνευµατικὰ ὅσους ἀναλαµβάνουν. 

»∆ιότι, ἐὰν ἐκείνους ποὺ δὲν ἔχουν καµµία ἰδιαίτερη
σχέση µὲ ἐµᾶς, πρέπει νὰ τοὺς κινήσουµε τὸν κύριο
ζῆλο τῆς ἀρετῆς, πολὺ περισσότερεο ὀφείλουµε νὰ ἐπι�
τελέσουµε τὸ καθῆκον ἀπέναντι σ’ ἐκεῖνον, τὸν ὁποῖο
ἀναδεχόµαστε ὡς πνευµατικό µας τέκνο. Γιὰ τὸν λόγον
λοιπὸν αὐτόν, µάθετε καὶ οἱ ἀνάδοχοι ὅτι δὲν σᾶς ἀπει�
λεῖ µικρὸς κίνδυνος, ἐὰν δείξετε στὸ καθῆκον αὐτὸ ἀµέ�
λεια» (Ι. Χρυσοστόµου, Β΄ Κατήχησις). 

• Ἄς δοῦµε συνοπτικὰ ποιὸς ἔχει καὶ ποιὸς δὲν ἔχει
τὶς προ&ποθέσεις γιὰ νὰ ἀναλάβει αὐτὸ τὸ σηµαντικὸ
ἔργο.

Ὁ ἀνάδοχος δὲν εἶναι ἕνα διακοσµητικὸ πρόσωπο
ποὺ πλαισιώνει ἁπλῶς τὴν τελετὴ τοῦ Βαπτίσµατος, ἀλλὰ
καλεῖται νὰ ἀσκήσει ἕνα σηµαντικὸ ρόλο, ὡς ἐκπρόσω 
πος τῆς ἐκκλησιατικῆς κοινότητας, τῆς Ἐνορίας. Ὁ ἀνά 
δοχος, σὲ συνεργασία µὲ τοὺς χριστιανοὺς γονεῖς, τὸν
Ἱερέα καὶ τὰ ἄλλα µέλη τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας,
καλεῖται νὰ γίνει ὁδηγὸς εἰς Χριστόν, τοῦ ἀναδεκτοῦ
του, σὲ ὅλες τὶς φάσεις τῆς ζωῆς του. Αὐτό, µάλιστα φα 
νερώνει ὅτι ὁ βαπτιζόµενος χριστιανὸς δὲν ἀφήνεται
µόνος, ἀλλὰ συντροφεύεται στὸ δρόµο τῆς χριστιανικῆς
ζωῆς. Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ εἶναι συνοδοιπορία καὶ συ 
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στράτευση µὲ τοὺς χριστιανοὺς γονεῖς, τὸν
ἀνάδοχο καὶ ὅλα τὰ ἄλλα µέλη τῆς ἐκκλη 
σιαστικῆς κοινότητας. Χριστιανὸς µόνος δὲν
ὑπάρχει κανείς. Ὁ χριστιανὸς ζεῖ καὶ σώζε 
ται, ὡς µέλος τοῦ σώµατος τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὡς ἐκ τούτου ἀντιλαµβανόµαστε ὅτι ὁ
θεσµὸς τοῦ ἀναδόχου εἶναι πολὺ σηµαν 
τικὸς στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ τὸ λόγο
αὐτὸ ὁ ἀνάδοχος θὰ πρέπει νὰ εἶναι πρό 
σωπο σεβαστό, πνευµατικὸ καὶ κυρίως µυ 
στηριακό. Μὲ πίστη καὶ γνώση τοῦ πόσο µε 
γάλη εἶναι ἡ θέση του στὴν κατὰ Χριστὸν
µόρφωση τοῦ βαπτιζοµένου, προχωρεῖ ἔχον 
τας ὡς γνώµονα τὴν προσωπική του πνευ 
µατικὴ ἀνόρθωση µὲ τὴ ζωὴ τῆς µετανοίας  
ἐξοµολογήσεως καὶ την βίωση τῶν ἱερῶν
µυστηρίων.

• Μὲ βάση αὐτὰ ποὺ λέχθηκαν προηγουµένως ἀνάδο�
χοι µποροῦν νὰ γίνουν:

Αὐτοὶ ποὺ εἶναι βαπτισµένοι στὴν ὀρθόδοξη πίστη,
γνωρίζουν πρῶτα οἱ ἴδιοι τὴν ὀρθόδοξη πίστη, καὶ ἀγω 
νίζονται νὰ ζοῦν τὴν χριστιανικὴ ζωὴ συνδεδεµένοι µὲ
τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ µπορέσουν στὴν συνέχεια νὰ τὴν
µεταδώσουν στὶς ψυχὲς ποὺ ἔχουν ἀναλάβει. Ἔχουν συ 
νείδηση τοῦ λειτουργήµατος καὶ τῆς ἀποστολῆς τοῦ ἀνα 
δόχου καὶ θέλουν νὰ ἀναλάβουν ὑπεύθυνα καὶ σοβαρὰ
ὄχι µόνο τὶς κοινωνικὲς, ἀλλὰ κυρίως τὶς πνευµατικὲς
εὐθύνες ἀπέναντι στὸ βαπτισµένο µέλος τῆς Ἐκκλησίας.

• Ποιοὶ δὲν ἔχουν τὶς ἀντικειµενικὲς δυνατότητες νὰ
ἐπιτελέσουν τοῦ ἔργο τοῦ ἀναδόχου;

Ὅσοι συζοῦν παράνοµα ἢ ἔχουν τελέσει τὸν λεγό 
µενο πολιτικὸ γάµο ἢ τὸ συµβόλαιο γάµου, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν ἀποκόψει τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ τὸ σῶµα τῆς Ἐκκλη 
σίας, καὶ ἄρα δὲν µποροῦν καὶ δὲν ἔχουν τὸ δικαίωµα νὰ
ἐγγυηθοῦν γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ ἄλλου. 

Πραγµατικά, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ κατηχήσει µία
ψυχὴ καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσει στὴν ἀλήθεια ἕνας ποὺ θεω 
ρεῖ τὴν Ἐκκλησία σὰν θρησκευτικὸ σουπερµάρκετ καὶ
ἀπορρίπτει τὸ µυστήριο τοῦ Γάµου, θέτοντας τὴν σχέση,
καὶ στὴν οὐσία τὴν ζωή του ἐκτὸς τῆς εὐλογίας τοῦ
Θεοῦ;  Ἔχουµε συνειδητοποιήσει ὅτι, ἂν κάποιος ζεῖ
µέσα σὲ βαριὰ ἠθικὰ παραπτώµατα, ἂν δὲν µετανοήσει
καὶ δὲν ἀλλάξει τρόπο ζωῆς, δὲν µπορεῖ νὰ γίνει ἀνά 
δοχος; Ὅπως ἀναφέρει ὁ ἅγιος Συµεὼν Θεσσαλονί 
κης, ὁ ἀνάδοχος θὰ πρέπει νὰ εἶναι «ἐγγυητὴς εἰς Χρι�
στόν, ὥστε τηρεῖν τὰ τῆς πίστεως καὶ χριστιανικῶς ζῆν»
(Περὶ τῶν ἱερῶν τελετῶν ΞΑ . P.G. 155,213A).

Μὲ τὴν ἔννοια αὐτὴ ἀποκλείονται τῆς ἀναδοχῆς ὄχι
µόνο ἀνήλικοι, ἑτερόδοξοι καὶ ἑτερόθρησκοι, ἀλλὰ καὶ

πρόσωπα ποὺ ζοῦν ἀνήθικο βίο ἢ ἀσκοῦν διαβλητὰ ἐπαγ 
γέλµατα, ὅπως ἀπαριθµεῖ τέτοια ἐπαγγέλµατα ἡ ἀπο 
στολικὴ Παράδοση τοῦ Ἱππολύτου. (πρβλ. Πηδάλιον,
Ἔκδοσις Ἀστέρος, Ἀθῆναι 1970, σ. 754 755 καὶ Θ.Η.Ε.
Τόµος 3, στῆλες 590 592.)

Ὅσοι δηλώνουν καὶ εἶναι ἄθεοι καὶ ἄπιστοι, οἱ ἀλλό 
θρησκοι, οἱ αἱρετικοί, οἱ σχισµατικοί, ὅσοι ἀνήκουν σὲ
ἀποκρυφιστικὰ τάγµατα καὶ ὀργα νώσεις. Ἀκόµα δὲν
µποροῦν νὰ ἀναλάβουν τὸ ρόλο τοῦ ἀναδόχου ὅσοι δὲν
ἔχουν συνείδηση τῶν πράξεών τους καὶ γενικῶς οἱ ἀκα 
ταλόγιστοι, ὅπως τὰ µικρὰ παιδιά, ὅσοι πάσχουν δια 
νοητικῶς κ.λπ. Ἐπίσης δὲν µποροῦν νὰ γίνουν ἀνάδοχοι
οἱ γονεῖς τοῦ τέκνου, οἱ κληρικοὶ ὅλων τῶν βαθµῶν καὶ
οἱ µοναχοί. Μόνο σὲ εἰδικὲς καὶ ἔκτακτες περιπτώσεις
µπορεῖ νὰ γίνει ἐξαίρεση ὡς πρὸς τοὺς µοναχούς, κα 
τόπιν ὅµως ἀδείας του Ἐπισκόπου καὶ γενικῶς τῆς προ 
Pσταµένης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς. 

∆ὲν εἶναι πρέπον καὶ θὰ τολµοῦσα νὰ πῶ ὅτι φθά 
νει καὶ στὰ ὅρια τοῦ ἐµπαιγµοῦ τοῦ Μυστηρίου τῆς Βά 
πτισης, δηλαδὴ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νὰ
χρησιµοποιήσουµε τὸ Μυστήριο γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουµε
ψυχολογικές, κοινωνικὲς ἢ ἄλλες ὑποχρεώσεις καὶ νὰ
προσπαθοῦµε νὰ ἐπιβάλλουµε στὴν Ἐκκλησία ὡς ἀνα 
δόχους, ἀνθρώπους ποὺ ἀνήκουν σὲ διαφορετικὸ δόγµα
ἢ ἄλλη θρησκεία ἢ δὲν διαθέτουν τὰ ἐλάχιστα προσόντα
γιὰ νὰ ἀναλάβουν τέτοιο λειτούργηµα. 

• Μερικὲς πρακτικὲς συµβουλὲς γιὰ τοὺς ἀναδόχους
Ὡς πρῶτο βῆµα καλὸ καὶ χρήσιµο εἶναι νὰ προετοι 

µαστοῦµε γιὰ τὸ τί θὰ ποῦµε τὴν ὥρα τοῦ µυστηρίου, µε 
λετώντας ἕνα βιβλίο ποὺ νὰ ἀναφέρει καὶ νὰ µεταφρά 
ζει τὴν ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσµατος.
Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω ἕνα τέτοιο βιβλίο µὲ τίτλο: «Λου  
τρὸν Παλιγγενεσίας», Κείµενο τῆς ἀκολουθίας τοῦ Βα 

10 H O∆OΣ�



πτίσµατος, εἰσαγωγή   µετάφραση   σχόλια Γεωργίου
Μαυροµάτη, ἐκδόσεις Τέρτιος». Μελετώντας τὴν ἀκο 
λουθία καὶ προσπαθώντας νὰ κατανοήσουµε τὰ ὅσα
συµβολικὰ καὶ οὐσιαστικὰ πρόκειται νὰ συµβοῦν στὸ Μυ 
στήριο ἐπιτυγχάνουµε τὴν καλύτερη ἀρχὴ καὶ θέτουµε τὶς
ὀρθὲς βάσεις γιὰ νὰ διαδραµατίσουµε ὅσο τὸ δυνατὸ
οὐσιαστικότερο ρόλο ὡς ἀνάδοχοι καὶ κατὰ τὴν ὥρα τοῦ
Μυστηρίου καὶ µετὰ ἀπὸ αὐτό. 

Ὡς ἀνάδοχοι, ὅταν ἑτοιµαζόµαστε γιὰ µία Βάπτιση,
καλὸ καὶ σύµφωνο µὲ τῆς Ἐκκλησίας µας τὴν παράδοση
εἶναι τὸ νὰ ἀγοράζουµε λευκὰ ροῦχα γιὰ τὸν βαπτιζό 
µενο, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύµων
στὶς Μυσταγωγικὲς Κατηχήσεις (∆, 8. Β.Ε.Π.Ε.Σ. 39,
σ.257). Ὁ συµβολισµὸς τῆς καθαρό 
τητας καὶ τῆς φωτεινότητας καὶ τῆς
ἀφθαρσίας ποὺ χαρίζει στὸν βαπτι 
σθέντα ἡ ἀνακαινιστικὴ χάρη τοῦ
Ἁγίου Βαπτίσµατος ποὺ ἐκφράζεται µὲ
τὰ λευκὰ ροῦχα δὲν εἶναι σωστὸ νὰ
παραθεωρεῖται, ἐπειδή µᾶς φαίνεται
πιὸ ἑλκυστικὸ ἕνα χρωµατιστὸ σύνολο
βαπτιστικῶν, οὔτε εἶναι εὐκαιρία κοι 
νωνικῆς µας προβολῆς ἤ ἐνδυµατολο 
γικῶν ἐπιδείξεων τῶν ἐπαγγελµατιῶν
ποὺ τὰ προµηθεύουν. Τὸ ἴδιο πρέπει
νὰ εἴµαστε προσεκτικοὶ καὶ στὴν ἐπι 
λογὴ τοῦ βαπτιστικοῦ σταυροῦ. ∆ὲν
ἀγοράζουµε στὸ βαφτισιµιό µας ἁπλὰ
ἕνα κόσµηµα, ἀλλὰ ἕνα σταυρὸ εἰς
τύπον τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. Ἐν  
νοεῖται ὅτι δὲν πρέπει νὰ πλαισιώνεται ἀπὸ διάφορα φυ 
λακτά, χαPµαλιὰ ἢ ἄλλα παρασύµβολα. Τέλος ἡ βαπτι 
στικὴ λαµπάδα δὲν µπορεῖ σὲ καµία περίπτωση νὰ ἐπι 
σκιάζεται ἀπὸ κακόγουστα στολίδια, παιχνίδια ἢ ἀποµι 
µήσεις ζώων καὶ τεράτων, ποὺ ἄκριτα προµηθευόµαστε
ἀπὸ τὸ ἐµπόριο.

Τὴν ὥρα τοῦ µυστηρίου δὲν ἐπιδεικνύουµε τὴν και 
νούργια κολλεξιὸν ἤ ὅτι ντυνόµαστε σύµφωνα µὲ τὴν
τελευταία λέξη τῆς µόδας. Ἐπιπρόσθετα ἔχουµε ἀντίληψη
τοῦ χώρου, ὅτι δηλαδὴ δὲν εἴµαστε σὲ µία αἴθουσα κοι 
νωνικῶν ἐκδηλώσεων ἀλλὰ στὴν Ἐκκλησία καὶ ὅτι τε 
λεῖται µυστήριο. Ἂν αὐτὰ τὰ ἔχουµε ὑπ’ ὄψιν µας, ντυνό 
µαστε καὶ συµπε ριφερόµαστε ἀναλόγως.

Ἐὰν προετοιµαστοῦµε σωστὰ, δὲν θὰ πρέπει νὰ
ἔχουµε ἄγχος γιὰ τὸ τί θὰ συµβεῖ. Ἐκείνη τὴν ὥρα προ 
σηλωνόµαστε στὰ τελούµενα καὶ ἡ στάση µας εἶναι προ 
σευχητική. 

Συνηθίζουµε   καὶ εἶναι σωστὸ αὐτὸ   νὰ φροντί 
ζουµε γιὰ τὴ συχνὴ θεία Κοινωνία τοῦ νεοφώτιστου. Τὸ
λάθος µας εἶναι ὅτι ἡ φροντίδα µας σταµατάει ἀµέσως
µετὰ τὶς τρεῖς Κυριακὲς ἀπὸ τὴ Βάπτιση. 

Μὰ ὅπως ἡ ὑλικὴ τροφή µας εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ νὰ
συντηρηθοῦµε σωµατικά, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ἡ θ. Κοινωνία
µᾶς ἐφοδιάζει µὲ τὸν ἴδιο τὸ Χριστὸ καὶ µᾶς συντηρεῖ
πνευµατικά. 

Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ θεωροῦµε ὅτι µετὰ ἀπὸ τὶς
πρῶτες τρεῖς Κυριακὲς ἀπὸ τὴ Βάπτιση τελειώσαµε µὲ
τὴν «ὑποχρέωσή» µας αὐτή; Στὴν καινούργια του κατὰ
Χριστὸν ζωὴ ὁ νεοφώτιστος γιὰ νὰ αὐξηθεῖ πνευµατικὰ,
εἶναι ἀπαραίτητο νὰ τρέφεται τακτικὰ µὲ τὸν Οὐράνιο
Ἄρτο, πράγµα ποὺ ἰσχύει γιὰ ὅλους µας, ἀνεξάρτητα ἀπὸ
τὸ ὅτι πάψαµε πιὰ νὰ εἴµαστε νεοφώτιστοι. 

Κλείνοντας θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω τὶς σκέψεις τοῦ
Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱερόθεου Βλάχου στὴν ὁµιλία

του µὲ θέµα: «Ἡ δυναµική τοῦ βαπτί 
σµατος στὸ σύγχρονο κόσµο», ὁ
ὁποῖος ἀναφέρει, ὅτι γιὰ νὰ ἐνεργή 
σει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ σωστικὰ καὶ µε 
ταµορφωτικὰ µέσα ἀπὸ τὸ Ἅγιο Βά 
πτισµα θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχουν οἱ ἀπα 
ραίτητες ὀρθόδοξες καὶ ἐκκλησιολο 
γικὲς προQποθέσεις καὶ ὅτι ὁ τρόπος
µὲ τὸν ὁποῖο ἀντιµετωπίζει µία Ἐκκλη 
σία τὸ Βάπτισµα δείχνει ἂν εἶναι
αὐθεντικὴ ἢ ἐκκοσµικευµένη.

Ἐπεκτείνοντας αὐτὲς τὶς σκέψεις
καὶ προσαρµόζοντάς τις στὸ θέµα τοῦ
ἀναδόχου, θὰ ἔλεγα ὅτι ὁ τρόπος ποὺ
οἱ γονεῖς ἀντιµετωπίζουν τὸ θέµα ἐπι 
λογῆς τοῦ ἀναδόχου τοῦ παιδιοῦ
τους, ἀποδεικνύει στὴν πράξη ἂν θέ 

λουν ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ δράσει σωστικὰ καὶ µετα 
µορφωτικὰ σὲ αὐτοὺς καὶ ἰδιαίτερα στὸ παιδί τους ἤ ἂν
ἐπιλέγουν νὰ βλέπουν τὸ ἅγιο βάπτισµα ὄχι ὡς µυστή 
ριο ὅπως καὶ εἶναι, ἀλλ’ ὡς µία κοινωνικὴ τελετὴ χωρὶς
πνευµατικὲς καὶ αἰώνιες προοπτικές. 

Ἂν ἀντιµετωπίσουν λοιπὸν τὸ µυστήριο ὡς κοινω 
νικὴ ἐκδήλωση, µπορεῖ νὰ ἱκανοποιηθοῦν ψυχολογικά,
ὄχι ὅµως οὐσιαστικὰ, διότι µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ κατα 
φέρουν νὰ µείνουν ἄγευστοι καὶ ξένοι τῆς µεγάλης προ 
σφορᾶς τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. ∆ιότι, ὅπως λέγει ὁ
ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύµων, στὸ ἅγιο Βάπτισµα «τὸ
πᾶν τῆς Χάριτός ἐστι… τὸ πᾶν ὁ Θεὸς ἐργάζεται».

Ὁ Θεὸς προσφέρει µέσα ἀπὸ τὸ ἅγιο Βάπτισµα
τόσα δῶρα, πολύτιµα γιὰ τὸ παιδί µας καὶ τὴν µετέπειτα
ζωή του. Εἶναι τουλάχιστον ἄδικο γιὰ ἐµᾶς καὶ τά παιδιά
µας νὰ µένουµε ἀνυποψίαστοι αὐτῶν τῶν δώρων καὶ
τῶν δωρεῶν, νὰ τὶς ἀγνοοῦµε καὶ νὰ ἀναζητοῦµε µὲ
ὑποκατάστατα νὰ ἀντικαταστήσουµε τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου
Βαπτίσµατος µὲ ψεύτικες χαρές.

Εἶναι καιρὸς λοιπὸν νὰ πάρουµε ὅλοι στὰ σοβαρὰ τὸ
θέµα τῆς ἐπιλογῆς τοῦ ἀναδόχου τῶν παιδιῶν µας. �

11H O∆OΣ�

Ἡ βαπτιστικὴ λαμπάδα δὲν

μπορεῖ σὲ καμία περίπτωση

νὰ ἐπισκιάζεται ἀπὸ κακό-

γουστα στολίδια, παιχνίδια

ἢ ἀπομιμήσεις ζώων καὶ τε-

ράτων, ποὺ ἄκριτα προμη-

θευόμαστε ἀπὸ τὸ ἐμπόριο.



Α΄ Προτυπώσεις 
Στήν Καινή ∆ιαθήκη ἔχουµε ἀναφορές σέ

προεικονίσεις�προτυπώσεις καί σέ συµβολι�
σµούς τοῦ βαπτίσµατος. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος
στήν Α΄ Καθολική Ἐπιστολή του (3,20�21)
γράφει ὅτι ἡ σωτηρία τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Νῶε
προεικόνιζε τή σωτηρία πού προσφέρει τό
χριστιανικό βάπτισµα. Γράφει στόν στίχο 21:
«ὅ ἀντίτυπον (τῆς Κιβωτοῦ) νῦν καί ἡµᾶς
σώζει βάπτισµα». Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν
Α΄ πρός Κορινθίους Ἐπιστολή του (10,1�2)
γράφει ὅτι ἡ νεφέλη καί ἡ διάβαση τῆς
Ἐρυθρᾶς Θάλασσας προεικόνιζε τό βάπτισµα.
Γράφει: «οἱ πατέρες ἡµῶν πάντες ὑπό τήν νε�
φέλην ἦσαν, καί πάντες διά τῆς θαλάσσης
διῆλθον, καί πάντες εἰς τόν Μω1σῆν ἐβα�
πτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καί ἐν τῇ θαλάσσῃ». Ἐδῶ ἐννοεῖ
ὅτι, ὅπως οἱ Ἰσραηλῖτες µέ τή διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς Θά�
λασσας ἐλευθερώθηκαν ἀπό τή δουλεία, ἔτσι καί οἱ χρι�
στιανοί µέ τό βάπτισµα ἀπελευθερώνονται ἀπό τή δου�
λεία τῆς ἁµαρτίας καί τοῦ διαβόλου. Ἐπίσης, ὅπως ἡ νε�
φέλη προστάτευε τό λαό ἀπό τή ζέστη καί τό κρύο, ἔτσι
καί τό βάπτισµα προστατεύει τόν χριστιανό ἀπό τόν
διάβολο. 

Ὁ Κύριος ὀνόµασε τή Σταύρωσή Του βάπτισµα.
Εἶπε: «βάπτισµα δέ ἔχω βαπτισθῆναι, καί πῶς συνέχο�
µαι ἕως οὗ τελεσθῇ!», δηλ. ‘‘πρόκειται νά βαπτισθῶ µέ
βάπτισµα αἵµατος καί στενοχωροῦµαι καί ἀνυποµονῶ
ἕως ὅτου τελεστεῖ!’’ (Λουκᾶ 12,50). Τήν ἴδια ταύτιση
ἔκανε ὁ Χριστός κι ὅταν οἱ µαθητές Του Ἰάκωβος καί
Ἰωάννης τοῦ ζήτησαν πρωτοκαθεδρίες. Τούς ρώτησε:
«δύνασθε πιεῖν τό ποτήριον ὅ ἐγώ πίνω, καί τό βάπτι�
σµα ὅ ἐγώ βαπτίζοµαι βαπτισθῆναι;», δηλ. ‘‘µπορεῖτε
νά πιεῖτε τό ποτήρι πού ἐγώ πίνω καί τό βάπτισµα πού
ἐγώ βαπτίζοµαι νά βαπτισθεῖτε;’’ (Ματθ. 20,22 καί
Μάρκ. 10,38). Ὅταν αὐτοί τοῦ ἀπάντησαν ὅτι µποροῦν,
τούς εἶπε ὅτι θά πιοῦν τό πικρό ποτήρι καί θά βαπτι�
σθοῦν µέ τό πάθος Του, ἀλλά ποιός θά καθίσει κοντά
Του στή βασιλεία Του εἶναι θέµα τοῦ Πατρός Του.
Ὅπως τό βάπτισµα�λουτρό καθαρίζει τό σῶµα ἀπό τή
βρῶµα, ἔτσι καί τό σταυρικό πάθος τοῦ Χριστοῦ, ὡς βά�
πτισµα αἵµατος, καθάρισε τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τίς
ἁµαρτίες της. 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀκολουθώντας τά συµβολικά

λόγια του Κυρίου λέει ὅτι καί οἱ χριστιανοί
µέ τό βάπτισµά τους γίνονται µέτοχοι στό
σταυρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ. Γράφει στήν
πρός Ρωµαίους Ἐπιστολή του (6,3�4) «Ἤ
ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθηµεν εἰς Χριστόν
᾿Ιησοῦν, εἰς τόν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθη�
µεν;  Συνετάφηµεν οὖν αὐτῷ διά τοῦ
βαπτίσµατος εἰς τόν θάνατον, ἵνα ὥσπερ
ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν διά τῆς δόξης τοῦ
πατρός, οὕτω καί ἡµεῖς ἐν καινότητι ζωῆς
περιπατήσωµεν». Ἡ καινούρια ζωή τοῦ βα�
πτίσµατος προσφέρθηκε µέ τόν θάνατο τοῦ
Χριστοῦ, γιατί ὁ Χριστός ἔπαθε γιά τίς
ἁµαρτίες τῶν ἀνθρώπων. Ἐδῶ βλέπουµε τήν
πρώτη ἀναφορά στόν συµβολισµό τοῦ βα�
πτίσµατος µέ τήν τριήµερη ταφή τοῦ Κυ�

ρίου: ὅπως ἀναστήθηκε ὁ Χριστός µετά τόν θάνατό
Του, ἔτσι καί ὁ βαπτιζόµενος πεθαίνει ὡς παλαιός
ἄνθρωπος τῆς ἁµαρτίας καί ἀνασταίνεται ὡς καινός
ἄνθρωπος τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διακρίνουν ποικίλες
προτυπώσεις τοῦ βαπτίσµατος.
• Ὅπως ἡ περιτοµή ἦταν ἔνδειξη τῆς πίστεως καί τῆς
ἀφιερώσεως τῶν Ἰσραηλιτῶν πρός τόν Θεό, ἔτσι καί τό
χριστιανικό βάπτισµα, ὡς πνευµατική περιτοµή, ἀπο�
τελεῖ ἔνδειξη τῆς πίστεως καί ἀφιερώσεως τῶν χρι�
στιανῶν στόν Χριστό. 
• Ὅπως ὁ Κατακλυσµός τοῦ Νῶε κατέστρεψε τήν
ἁµαρτωλή ἀνθρωπότητα, ἔτσι καί τό βάπτισµα ἀπα�
λείφει τίς ἁµαρτίες τῶν βαπτιζοµένων. 
•  Ὅπως οἱ Ἰουδαῖοι εἰσέρχονταν στόν ἱερό ναό, ἀφοῦ κα�
θαρίζονταν τελετουργικά µέ νερό καί ραντισµούς, ἔτσι
καί οἱ χριστιανοί εἰσέρχονται στήν Ἐκκλησία τοῦ Χρι�
στοῦ µετά ἀπό τόν καθαρµό πού προσφέρει τό βάπτι�
σµα.
•  Ὅπως ὁ τυφλός του Εὐαγγελίου βρῆκε τό φῶς του µέ
τό νίψιµο στήν κολυµβήθρα τοῦ Σιλωάµ (Ἰωάν. 9,7),
ἔτσι καί ὁ κάθε βαπτιζόµενος στήν ἁγία κολυµβήθρα
χριστιανός βρίσκει τό πνευµατικό του φῶς.
•  Ὅπως θεραπεύονταν οἱ ἀσθενεῖς, πού ἔµπαιναν στό
ταρασσόµενο νερό τῆς κολυµβήθρας τῆς Βηθεσδᾶ, ἔτσι
καί οἱ χριστιανοί µέ τό βάπτισµά τους στήν ἁγία κο�
λυµβήθρα θεραπεύονται ἀπό τίς ψυχικές ἀσθένειες, τίς
ἁµαρτίες.     
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Β΄ Συµβολισµοί
• Ἐµφυσήµατα καί σφραγίσµατα ἀπό ἱερέα: Ὁ ἱερέας
στήν ἀρχή τῆς Κατήχησης φυσᾶ τριπλά σταυροειδῶς
πρός τόν κατηχούµενο καί εὐλογεῖ σταυροειδῶς τό µέ�
τωπο καί τό στῆθος λέγοντας: ‘‘Εἰς τό ὄνοµα τοῦ Πα�
τρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος’’. Στήν
εὐχή µετά τούς τρεῖς ἐξορκισµούς ὁ ἱερέας καί πάλι
ἐµφυσᾶ τριπλᾶ καί εὐλογεῖ σταυροειδῶς τόν κατηχού�
µενο λέγοντας: ‘‘ Ἐξέλασον ἀπ’ αὐτοῦ πᾶν πονηρόν καί
ἀκάθαρτον πνεῦµα, κεκρυµµένον καί ἐµφωλεῦον αὐτοῦ
τῇ καρδίᾳ’’. Τά ἐµφυσήµατα µᾶς ὑπενθυµίζουν τό ἐµφύ�
σηµα τοῦ Θεοῦ στόν Ἀδάµ (Γέν. 2,7: πνοή ζωῆς)  καί τό
ἐµφύσηµα τοῦ Χριστοῦ στούς µαθητές µετά τήν Ἀνά�
στασή Του (Ἰωάν. 20,22: µετάδοση Ἁγίου Πνεύµατος).
Ἔτσι µέ τά ἐµφυσήµατα ὁ ἱερέας ζη�
τάει γιά τόν κατηχούµενο ἀπό τόν
Θεό τήν ἀποκατάστασή του στήν
προπτωτική κατάσταση καί τόν
ἐρχοµό σ’αὐτόν τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.
Τό σφράγισµα µέ τή σταυροειδή εὐλο�
γία γίνεται γιά νά καθαριστεῖ ὁ κα�
τηχούµενος µέ τή δύναµη τοῦ Σταυ�
ροῦ ἀπό δαιµονικές ἐπήρειες καί ἐπιρ�
ροές, νά ἁγιασθεῖ καί νά γίνει ἄξιος
τῆς ὑποδοχῆς τοῦ  Χριστοῦ µέσα του.
Εὐλογεῖται στό µέτωπο γιά νά ἁγια�
σθεῖ ὁ νοῦς του καί στό στῆθος γιά νά
ἁγιασθεῖ ἡ καρδιά του. Ἀργότερα ὁ
ἱερέας εὐλογεῖ σταυροειδῶς τό νερό
καί λέγει: ‘‘Συντριβήτωσαν ὑπό τήν
σηµείωσιν τοῦ τιµίου Σταυροῦ πᾶσαι
αἱ ἐναντίαι δυνάµεις’’. Γίνεται αὐτή ἡ εὐλογία γιά νά
ἐκδιωχθοῦν ἀπό τό νερό πονηρές δυνάµεις, πού πιθανόν
ἐµφωλεύουν ἐκεῖ. Τό ἴδιο σταυροειδῶς εὐλογεῖ καί τό
ἔλαιον. Ὁ σταυρός χρησιµοποιεῖται ἐπανειληµµένα,
ἐπειδή µετά τή σταύρωση τοῦ Χριστοῦ θεωρεῖται
ὄργανο µετάδοσης τῆς θείας χάριτος. 
•Οἱ Ἐξορκισµοί ἤ ἀφορκισµοί: Ὁ ἱερέας µέ τήν ἐπί�
κληση τοῦ ὀνόµατος τοῦ Χριστοῦ καί τῆς σωτηριώδους
δύναµης τοῦ πάθους Του ζητᾶ τήν ἐκδίωξη τοῦ διαβό�
λου ἀπό τόν κατηχούµενο. Ἡ Ἐκκλησία πιστεύει ὅτι
κάθε ἀβάπτιστος ἄµεσα ἤ ἔµµεσα βρίσκεται ὑπό τήν
κυριαρχία ἤ ἐπήρεια τοῦ διαβόλου. Ὁ Χριστός ἐπισή�
µανε ὅτι ὁ διάβολος εἶναι «ὁ ἄρχων τοῦ κόσµου τούτου»
(Ἰωάν. 12,31). Τό ἴδιο εἶπε καί ὁ Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελι�
στής: «ὁ κόσµος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται» (Α΄ Ἰωάν.
5,19). Μέ τίς θεραπεῖες τῶν δαιµονιζοµένων ὁ Χριστός
ἔδειχνε ὅτι ὁ διάβολος ἔχασε τήν ἀπόλυτη ἐξουσία του
στούς ἀνθρώπους. Μέ τούς ἐξορκισµούς τῶν βαπτιζοµέ�
νων νηπίων σήµερα ἐπιδιώκεται ἡ ἀπαλλαγή τους ἀπό
τό προπατορικό ἁµάρτηµα καί τίς ἀρνητικές ἐπήρειες
τῶν ἁµαρτιῶν τῶν προγόνων τους. Στήν ἀρχαία Ἐκ �

κλησία οἱ ἐξορκισµοί τῶν κατηχουµένων γίνονταν πολ�
λές φορές κατά τή διάρκεια τῆς δίχρονης ἤ τρίχρονης
περιόδου τῆς κατήχησής τους.
• Στροφή πρός τά δυτικά τοῦ κατηχουµένου. Ἡ δύση
γενικά συµβολίζει τό σκοτάδι. Ἐδῶ συµβολίζει τόν διά�
βολο καί τήν προηγούµενη ἁµαρτωλή ζωή τοῦ κατη�
χουµένου. 
• Ἀπόταξη διαβόλου ἀπό κατηχούµενο. Ὁ ἱερέας ρω�
τάει τόν κατηχούµενο πολλές φορές νά ἐκφρασθεῖ ἐλεύ�
θερα ἐάν θέλει νά ἀποµακρυνθεῖ ἀπό τήν παράταξη τοῦ
σατανᾶ: «ἀποτάσσῃ τῷ σατανᾷ;» καί  «ἀπετάξω τῷ σα�
τανᾷ;». Ὁ κατηχούµενος στήν ἀρχαία Ἐκκλησία γιά νά
δηλώσει τήν ἀποταγή τοῦ σατανᾶ σήκωνε τά χέρια του
ψηλά φανερώνοντας µέ τήν κίνηση αὐτή τήν ἀπο�

στροφή του.
• Ἐµφύσηµα καί ἔµπτυσµα ἀπό κα	
τηχούµενο. Ὁ κατηχούµενος φυσάει
καί φτύνει πρός τά δυτικά, δηλ. πρός
τόν σατανᾶ, γιά νά δείξει τήν ἀπο�
ταγή του ἀπό αὐτόν. Τό τριπλό
ἐµφύσηµα καί ἔµπτυσµα φανερώνει
τήν ὁλοκληρωτική ἀποστροφή. Τό
φτύσιµο τοῦ διαβόλου φανερώνει τήν
ἐχθρότητα τοῦ κατηχουµένου πρός
τόν δυνάστη τῆς ἀνθρωπότητας. 
• Στροφή πρός τά ἀνατολικά τοῦ
κατηχουµένου. Ἡ ἀνατολή συµβολί�
ζει τόν Χριστό (Λουκᾶ 1,78), τό φῶς
τό ἀληθινό (Ἰωάν. 1,9), τό φῶς τοῦ
κόσµου (Ἰωάν. 8,12). Ὅπως ὁ ἥλιος
ἔρχεται ἀπό τήν ἀνατολή, ἔτσι καί

τό φῶς τοῦ Θεοῦ ταυτίζεται µέ τήν ἀνατολή. Ὁ βαπτι�
ζόµενος γιά νά δείξει τήν ἔνταξή του στή χορεία τῶν
χριστιανῶν καί τήν προσδοκία τοῦ φωτισµοῦ του ἀπό
τόν Θεό στρέφεται πρός τήν ἀνατολή. 
• Σύνταξη µέ Χριστό. Ὁ ἱερέας ρωτάει καί πάλι πολλές
φορές τόν κατηχούµενο νά ἐκφρασθεῖ ἐλεύθερα ἐάν
τώρα θέλει νά ἐνταχθεῖ µέ τόν Χριστό: «συντάσσῃ τῷ
Χριστῷ;» καί «συνετάξω τῷ Χριστῷ;». Ἡ ἐπανειληµ�
µένη ἐρώτηση ἐκφράζει τήν ἐλευθερία τοῦ κατηχουµέ�
νου καί τήν σίγουρη ἔνταξή του στούς ἀκολούθους τοῦ
Χριστοῦ. Μετά ἀκολουθεῖ ἡ ἔκφραση τῆς πίστεως µέ
τήν ἀπαγγελία τοῦ ‘‘Πιστεύω’’. Στή συνέχεια ὁ ἱερέας
ζητάει ἀπό τόν κατηχούµενο νά προσκυνήσει τόν Χρι�
στό: «Καί προσκύνησον αὐτῷ». Στήν ἀρχαία Ἐκκλησία
ἔκλινε τά γόνατα ὁ κατηχούµενος προσκυνώντας τόν
ἴδιο τόν Θεό, τόν Χριστό.  
•  Ἡ ἁγία κολυµβήθρα. Ἡ ἁγία κολυµβήθρα συµβολίζει
τόν τάφο τοῦ Χριστοῦ, γιατί σύµφωνα µέ τόν ἀπόστολο
Παῦλο µέ τή βάπτιση «συνετάφηµεν τῷ Χρι στῷ» (Ρωµ.
6,3�4). Ἐπίσης συµβολίζει τήν Ἐκκλησία, ἐπειδή ἡ
Ἐκκλησία ὡς πνευµατική µήτρα µᾶς ἀναγεννᾶ.
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• Τό νερό. Ὅπως τό νερό καθαρίζει τίς ἀκαθαρσίες τοῦ
σώµατος, ἔτσι καί ἡ βάπτιση µᾶς καθαρίζει ἀπό τίς
ἁµαρτίες. Τό νερό τῆς ἁγίας κολυµβήθρας συµβολίζει
τόν θάνατο καί τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως τό
νερό τοῦ Κατακλυσµοῦ κατέστρεψε τήν ἁµαρτωλή
ἀνθρωπότητα ἤ τό νερό τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας κατέ�
στρεψε τόν Φαραώ, ἔτσι καί τό νερό τῆς βαπτίσεως κα�
ταστρέφει τήν κάθε ἁµαρτία τοῦ βαπτιζοµένου καί τήν
ἐπιρροή τοῦ σατανά ἐπάνω του. Ὅπως τό νερό (ἄβυσος)
µέ τήν παρουσία (ἐπεφέρετο) τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος
(Γέν. 1,2) ἔγινε ἡ πηγή τῆς ζωῆς, ἔτσι καί τό νερό τῆς
βαπτίσεως µέ τόν ἐρχοµό τοῦ ἰδίου τοῦ Ἁγίου Πνεύµα�
τος προσφέρει τήν ἀναγέννηση (Ἰωάν. 3,3�5)
τοῦ βαπτιζοµένου.
• Ἐπορκιστικό ἔλαιο. Τό λάδι ἁγιάζεται µέ
τρία ἐµφυσήµατα καί σφραγίσµατα γιά νά
ἀπαλλαχθεῖ ἀπό τίς δυνάµεις τοῦ σκότους, νά
καταστεῖ ἐξαγιαστικό καί ἀνακαινιστικό καί
νά ἁγιάσει τόν κατηχούµενο ἀπαλλάσσοντάς
τον ἀπό δαιµονικές ἐπιρροές. Ἐπειδή αὐτό τό
λάδι ἐξορκίζει (διώχνει) τίς πονηρές δυνάµεις
ὀνοµάζεται ἐπορκιστικόν ἔλαιον. Τό ἐπορκιστικόν
ἔλαιον ρίχνεται τρεῖς φορές σταυροειδῶς στό νερό τῆς
ἁγίας κολυµβήθρας µέ τή δοξολογική λέξη “Ἀλλη�
λούια” (δόξα στόν Κύριο) γιά νά τελειωθεῖ ὁ καθαγια�
σµός του. Ἐπίσης ὁ ἱερέας χρίει µέ τό λάδι σταυροειδῶς
µέ τά τρία δάκτυλα ὅλα τά µέρη τοῦ σώµατος τοῦ βα�
πτιζοµένου, στό µέτωπο, στό στῆθος, στό στόµα, στά
αὐτιά, στήν πλάτη, στά χέρια, στά πόδια γιά ὁλοκλή�
ρωση τῆς ἀπελευθέρωσης (ἐξορκισµοῦ�ἐπορκισµοῦ) ἀπό
τίς σκοτεινές δυνάµεις. Τό ἔλαιον συµβολίζει τό ἔλεος
τοῦ Θεοῦ πρός τόν βαπτιζόµενο. Μέ τή βάπτιση ὁ ἁµαρ�
τωλός ἄνθρωπος ἀποκαταλλάσσει τή σχέση του µέ τόν
Θεό καί ἀποκαθίσταται�συµφιλιώνεται. Ἐπειδή στήν
ἀρχαία ἐποχή ἄλειφαν µέ λάδι τούς παλαιστές στά γυ�
µναστήρια γιά νά τονωθεῖ το σῶµα τους καί νά διαρκεῖ
πιό πολύ ὁ ἀγώνας, ἔτσι καί µέ τό λάδι τῆς βαπτίσεως
συµβολίζεται ὅτι ὁ βαπτιζόµενος ἀπό τή βάπτιση καί
µετά γίνεται ἀθλητής τοῦ πνευµατικοῦ ἀγώνα.
• Τριπλή κατάδυση καί ἀνάδυση. Ἡ τριπλή κατάδυση
καί ἀνάδυση συµβολίζει τόν τριήµερο ἐνταφιασµό καί
τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου: «εἰς τόν θάνατον αὐτοῦ ἐβα�
πτίσθηµεν…» (Ρωµ. 6,3). Ἐπίσης συµβολίζει τόν θάνατο
τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἀνάσταση τοῦ νέου.
• Ἐπίκληση Τριαδικοῦ Θεοῦ. Σύµφωνα µέ τά λόγια
τοῦ Κυρίου ἡ βάπτιση γίνεται στό ὄνοµα τῆς Ἁγίας
Τριάδος (Ματθ. 28,19). Ἡ ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριά�
δος φανερώνει ὅτι, ὅπως ὁ Τριαδικός Θεός ἔπλασε τόν
ἄνθρωπο, ἔτσι ὁ ἴδιος Θεός ἀναπλάθει τόν ἄνθρωπο
στήν Ἐκκλησία Του.
• Τριχοκουρία. Ἡ σταυρόσχηµη κουρά τῶν τριχῶν τῆς
κεφαλῆς τοῦ βαπτισθέντος σηµαίνει τήν ἀφιέρωσή του
στόν Θεό. Ὑπῆρχε στούς εἰδωλολάτρες καί στούς ἰου�

δαίους (Ἀριθµ. 6,13, Πράξ. 18,18 καί 21,23�26) τό
ἔθιµο�τάµα νά ἀφιερώνουν κοµµένα µαλλιά στόν Θεό.
Οἱ δοῦλοι στήν ἀρχαία ἐποχή κουρεύονταν ἐντελῶς γιά
νά δείξουν ὅτι ἀνήκουν σέ κάποιον κύριο. Ἡ προσφορά
τῶν πρώτων µαλλιῶν (ἀπαρχή) στόν Θεό ἀποτελεῖ
σύµβολο τῆς πλήρους ἀφιερώσεως σ’Αὐτόν καί ἔκφραση
εὐχαριστίας γιά τήν ἀναγέννηση τοῦ βαπτίσµατος. 
•  Ἔνδυση. Μετά τή βάπτιση ντύνουν τόν βαπτιζόµενο
µέ καινούρια λευκά ροῦχα. Τά λευκά ροῦχα συµβολίζουν
τήν καθαρή ψυχή τοῦ βαπτισµένου καί τόν ἐρχοµό τοῦ
Χριστοῦ (Γαλ. 3,27: «ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε,
Χριστόν ἐνεδύσασθε») καί τῆς φωτεινῆς χάριτος τοῦ

Ἁγίου Πνεύµατος. Τό λευκό συµβολίζει τή
χαρά τῆς Ἀνάστασης καί τή δόξα τῆς Μετα�
µόρφωσης τοῦ Χριστοῦ. Τό λευκό ὑποδεικνύει
στόν βαπτισµένο τόν ἀγώνα πού πρέπει νά
κάνει στό ἑξῆς γιά νά κρατήσει καθαρή τήν
ψυχή του.
• Χορός. Μέ τό ψάλσιµο τοῦ «ὅσοι εἰς Χρι�
στόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε», ὁ
ἱερέας µέ τόν ἀνάδοχο καί τόν βαπτισµένο πε�

ριφέρονται κυκλικά γύρω ἀπό τήν ἁγία κολυµβήθρα. Ὁ
χορός αὐτός εἶναι τριπλός εἰς τύπον τῆς Ἁγίας Τριάδος
καί ἐκφράζει τή χαρά τῶν ἀνθρώπων καί ὅλων τῶν
ἀγγέλων γιά τήν εἴσοδο ἑνός πλανεµένου προβάτου στή
µάντρα τοῦ Χριστοῦ, στήν Ἐκκλησία. Ὁ Χριστός εἶπε
ὅτι «χαρά γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπί
ἑνί ἁµαρτωλῷ µετανοοῦντι» (Λουκᾶ 15,10). Ὁ εὔθυ�
µος χορός µᾶς παραπέµπει στή χαρά τοῦ γάµου καθότι
κι ἐδῶ ἔχουµε πνευµατικό γάµο, τήν ἕνωση τοῦ νεο�
φωτίστου µέ τόν νυµφίο Χριστό. 
• Λαµπάδες. Στόν νεοφώτιστο προσφερόταν ἀναµµένη
λαµπάδα. Μέ τόν σηµερινό νηπιοβαπτισµό καλό εἶναι
τή λαµπάδα νά τήν κρατάει ὁ ἀνάδοχος. Ἡ φωτοχυσία
τῶν λαµπάδων συµβολίζει τό φῶς τοῦ Χριστοῦ πού
ἔλαβε ὁ βαπτισµένος καί τή χαρά τοῦ οὐρανοῦ καί τῶν
χριστιανῶν γιά τήν εἴσοδό του στήν Ἐκκλησία. Στήν
ἀρχαία Ἐκκλησία ἄναβαν ὅλοι οἱ χριστιανοί λαµπάδες
στό ναό κατά τά Φῶτα καί τή Λαµπρή, πού γίνονταν οἱ
περισσότερες βαπτίσεις. Ἡ φωτοχυσία ἐπίσης ὑπενθυ�
µίζει στόν νεοφώτιστο ὅτι στό µέλλον πρέπει νά ζεῖ
κατά τά λόγια τοῦ Χριστοῦ φωτεινά: «οὕτω λαµψάτω
τό φῶς ὑµῶν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν
ὑµῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν πατέρα ὑµῶν τόν
ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 5,16).
• Σταυρός. Μέ τό κρέµασµα τοῦ Σταυροῦ στό λαιµό τοῦ
νεοφωτίστου συµβολίζεται ὅτι ὁ νέος χριστιανός, σύµ�
φωνα µέ τά λόγια τοῦ Χριστοῦ «εἴ τις θέλει ὀπίσω µου
ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν
αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω µοι» (Ματθ. 16,24), ἀκολουθεῖ
τόν Χριστό σηκώνοντας στό ἑξῆς τό σταυρό του. Ὁ
Σταυρός ὡς ἱερό ἀντικείµενο προστατεύει τόν χριστιανό
ἀπό τις ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ. �
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Ἀπό τούς πονηρούς λογισµούς πού πολεµοῦν
τόν ἄνθρωπο, τρεῖς εἶναι οἱ πιό σκληροί:
τῆς ἀπιστίας, τῆς βλασφηµίας καί τῆς

πορνείας.
Γιά νά κοπάσει αὐτός ὁ πόλεµος, πρέπει πρῶτα

νά γνωρίζεις πότε ἁµαρτάνεις καί πότε ὄχι: ∆έν
ἁµαρτάνεις ὅταν ὁ νοῦς, ἡ βούλησις, δέν συγκα�
τατίθεται στούς λογισµούς, πολύ περισσότερο
ὅταν τούς ἀποστρέφεται ἤ τούς περιφρονεῖ. Ἁµαρ�
τάνεις, κάποτε καί θανάσιµα, ὅταν ὁ νοῦς αὐτο�
προαίρετα συγκρατεῖ τούς λογισµούς καί ἡ καρδιά
ἡδύνεται καί εὐχαριστεῖται µ' αὐτούς. Ὅποιος πο�
λεµεῖται ἀπό πονηρούς λογισµούς καί δέν τούς
ἀποδέχεται, ταράσσεται ὅµως νοµίζοντας ὅτι
ἁµάρτησε, αὐτός εἶναι µικρόψυχος, ἐµπαίζεται
ἀπό τόν διάβολο καί δέν γνωρίζει νά διακρίνει µε�
ταξύ προσβολῆς καί συγκαταθέσεως.

Μήν παραξενεύεσαι πού οἱ ἴδιοι λογισµοί φέρ�
νουν µαζί τους καί θάνατο καί ζωή, αἰώνιο θά�
νατο ἤ αἰώνια ζωή. Σ' ἐκεῖνον πού τούς ἀποδέχε�
ται προκαλοῦν θάνατο. Σ' ἐκεῖνον πού τούς ἀπο�
στρέφεται καί τούς πολεµᾶ χαρίζουν ζωή καί
αὐξάνουν τόν µισθό του στόν οὐρανό.

Συµβαίνει κάποτε νά ἔρχονται λογισµοί ἀπι�
στίας ἤ βλασφηµίας κατά τοῦ Θεοῦ, τῆς Ὑπερα�
γίας Θεοτόκου ἤ τῶν ἁγίων. Καµµιά φορά, ἀντι�
κρύζοντας τά ἄχραντα καί θεῖα Μυστήρια ἤ τίς
ἅγιες εἰκόνες, πέφτουν ἐπάνω σου σάν µαῦρο σύν�
νεφο βλάσφηµες σκέψεις. Περιφρόνησε αὐτούς
τούς λογισµούς. Ἀδιαφόρησε. Μήν ἀνησυχεῖς καί
µή θλίβεσαι, γιατί ἔτσι χαροποιεῖς τόν διάβολο.
Τοῦ ἀρκεῖ νά σέ βλέπει θλιµµένο καί συγχυσµένο,
ἄν δέν κατορθώσει κάτι χειρότερο. Θά ἐπαυξήσει
τότε τούς λογισµούς σου, γιά νά ἐξουθενώσει τε�
λείως τή συνείδησή σου. Ὅταν ὅµως σέ δεῖ νά πε�
ριφρονεῖς τούς βλάσφηµους λογισµούς, θά ἀποµα�

κρυνθεῖ ντροπιασµένος. Πρόσεξε, καί θά διαπι�
στώσεις ὅτι καί τά τρία εἴδη τῶν λογισµῶν γεν�
νιοῦνται συχνά ἀπό τήν κατάκριση. Μήν κατα�
κρίνεις τόν ἀδελφό σου καί θά καταφέρεις γενναῖο
πλῆγµα στούς πονηρούς λογισµούς. Ἐπειδή ὅµως
ὁ πόλεµος τῶν λογισµῶν ταλαιπωρεῖ συνήθως
τούς ὑπερηφάνους καί φθονερούς, ὁ πιό σίγουρος
τρόπος γιά ν' ἀπαλλαγεῖς ἀπ' αὐτόν εἶναι νά καλ�
λιεργήσεις µέσα σου τήν ταπείνωση καί τήν ἀκα�
κία.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες διδάσκουν καί ὑποδεικνύουν
τά µέσα καί τούς τρόπους πού θά χρησιµοποιήσεις
γιά νά νικήσεις τούς λογισµούς καί νά καταισχύ�
νεις τούς δαίµονες πού τούς σπέρνουν µέσα σου:
� Νά τούς φανερώνεις στόν πνευµατικό σου µέ

τήν ἐξοµολόγηση.
� Νά προσεύχεσαι στόν Κύριο µέ θέρµη, ἀναθέ�

τοντας σ'  Ἐκεῖνον τήν ἀσθένειά σου καί ὁµο�
λογώντας τήν ἀδυναµία σου.

� Νά καλλιεργεῖς µέσα σου τή συντριβή τοῦ νοῦ,
τήν αὐτοµεµψία καί, γενικά, ταπεινό φρόνηµα.

� Ν' ἀγαπήσεις τή νηστεία, πού θανατώνει πρό
παντός τούς σαρκικούς λογισµούς.

� Ν' ἀγαπήσεις τούς σωµατικούς κόπους καί
µόχθους, πού ταπεινώνουν τό σῶµα καί πνί�
γουν µέσα στόν ἱδρώτα σου τίς πανουργίες τῶν
δαιµόνων.

� Νά ζεῖς συνέχεια µέ τή µνήµη τοῦ θανάτου καί
τῆς φοβερῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ.

� Ν' ἀντιπαραθέτεις στούς ρυπαρούς λογισµούς
ἄλλους λογισµούς, ὑγιεῖς καί θεαρέστους.

� Τέλος, ἄν εἶσαι δυνατός, περιφρόνησε καί περι�
γέλασε τούς λογισµούς, κι ὕστερα προσπέρασέ
τους ἀδιάφορα.
Ὁ τελευταῖος αὐτός τρόπος ἐξευτελίζει τελείως

τούς δαίµονες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
ΚΑ΄  Ἔκδοση τῆς διασκευῆς ἀπό τά ρωσικά ἀπό τήν Ἱερά Μονή Παρακλήτου, 

Ὠρωπός Ἀττικῆς 2005 (σελ. 15�17).

Πόλεµος λογισµῶν

∆ Η Μ Η Τ Ρ Ι ΟΥ  Τ ΟΥ  Ρ ΟΥ Σ Τ Ω Φ
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Κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν προτεσταντικῶν
κυρίως, ἀλλὰ καὶ ἄλλων αἱρετικῶν ἀντιλή-
ψεων, καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς ἔντονης κυριαρ-

χίας τῆς λογοκρατίας, τίθεται συχνὰ τὸ ἐρώτημα, ἐὰν
ὁ νηπιοβαπτισμὸς εἶναι σύμφωνος μὲ τὸ ἀποκεκα-
λυμμένο θέλημα τοῦ Θεοῦ. Πίσω ἀπὸ τὸ ἐρώτημα
αὐτὸ κρύβεται ἡ ἀμφισβήτηση τῆς πρα κτικῆς στὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ βαπτίζονται τὰ νέα της μέλη
στὴν νηπιακὴ ἡλικία καὶ ἡ ἐνθάρρυνση νὰ ἐγκατα-
λειφθεῖ ἡ μακραίωνη αὐτὴ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση.
Ὡς βασικὰ ἐπιχειρήματα προβάλλονται ἡ θεωρού-
μενη ἔλλειψη ἁγιογραφικῶν μαρτυριῶν, ἡ θεωρού-
μενη διαπίστωση ὅτι ὁ νηπιοβαπτισμὸς ἦταν ἄγνω-
στος στοὺς ἀποστο λικοὺς χρόνους καὶ στοὺς ἑπομέ-
νους τρεῖς αἰῶνες, καί, τέλος, ἡ ἀπουσία τῆς ἐλεύθε-
ρης βούλησης στὰ νήπια.

Ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ἰσχύουν τὰ παραπάνω
ἐπιχειρήματα θὰ τὸ ἐρευνήσουμε στὴν συνέ-
χεια.

1. Ἡ μαρτυρία τῶν Ἁγίων Γραφῶν. 
Ὅσο κι ἄν ἐρευνήσει κάποιος τὶς

Ἅγιες Γραφὲς, εἶναι ἀδύνατο νὰ βρεῖ
σ’αὐτὲς ρητὴ ἐντολή, μὲ τὴν ὁποία
νὰ ἀπαγορεύεται ὁ νηπιο βαπτι -
σμός. Δὲν ὑπάρχει βέβαια καὶ ρητὴ
ἐντολή μὲ τὴν ὁποία νὰ συστήνε-
ται. Κι αὐτὸ, διότι γιὰ τοὺς πιστοὺς
τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ὁ νη-
πιο βαπτισμὸς δὲν ἀποτε λοῦσε πρό-
βλημα. Ὑπῆρχε ἡ βεβαιότητα ὅτι τὰ νέα
της μέλη μποροῦσαν νὰ βαπτισθοῦν σὲ
ὁποιαδήποτε ἡλικία κι ἄν εὑρίσκοντο,
ἀκόμη καὶ στὴν νηπιακή. Οἱ ἁγιογρα-
φικὲς μαρτυρίες γιὰ τὴν ἀμετακίνητη
αὐτὴ πεποίθηση τῆς Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ποικίλες.

Τὰ εὐαγγελικὰ καὶ ἀποστολικὰ κείμενα τῆς
Καινῆς Διαθήκης μᾶς διδάσκουν ὅτι τὸ χριστιανικὸ
βάπτισμα εἶναι τὸ ἀπαραίτητο σημάδι τῆς Νέας Δια-
θήκης, τὴν ὁποία ἔκαμε ὁ Ἰησοῦς Χριστός μὲ τὸν Νέο
Ἰσραήλ, ὅπως ἀκριβῶς τὸ ἀπαραίτητο σημάδι τῆς
Παλαιᾶς Του Διαθήκης ἦταν ἡ περιτομή. Ὅταν ὁ
Χριστὸς, λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνάληψή του, παραγ-
γέλλει στοὺς μαθητές του νὰ «μαθητεύσουν πάντα τὰ

ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Μτθ. 28,19),
θέτει ὡς πρώτη καὶ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν
ἔνταξή τους στὸν Νέο Ἰσραήλ, στὴν Ἐκκλησία, τὴν
βάπτισή τους. Ἔτσι τὸ βάπτισμα γίνεται τὸ ἀπαραί-
τητο σημάδι τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Κατὰ παρό-
μοιο τρόπο καὶ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἡ περιτομὴ
ἀποτελοῦσε τὸ ἀπαραίτητο σημάδι ἐκείνων ποὺ ἀνή-
καν στὸν λαό τοῦ Θεοῦ. Εἶναι γνωστὸ ὅτι στὴν Π.
Διαθήκη ὁ Θεός, ὄχι ἁπλῶς ἐπέτρεπε στὰ νήπια νὰ
δεχθοῦν τὴν περιτομή, ἀλλὰ ρητὰ ἐντελλόταν νὰ
ὑποβληθεῖ στὴν περιτομὴ κάθε ἀγόρι κατὰ τὴν ὀγδόη
ἡμέρα μετὰ τὴν γέννησή του (Γεν. 17,9-14). Γιατὶ λοι-
πόν στὴν Κ. Διαθήκη νὰ ἀποκλείσει ὁ Θεὸς τὰ νήπια
νὰ γίνουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας του; Αὐτὴ ἡ πρακτικὴ

τῆς περιτομῆς στὴν Π. Διαθήκη ἀποτελεῖ ξεκά-
θαρη ἁγιογραφικὴ κατοχύρωση τοῦ νηπιο-

βαπτισμοῦ.
Ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη εἶναι ἰδιαίτερα

ἀξιοπρόσεκτος ὁ λόγος τὸν ὁποῖο ἀπη-
ύθυνε ὁ ἀπόστολος Πέτρος στὸ
πλῆθος ποὺ παρακολουθοῦσε τὸ γε-
γονὸς τῆς Πεντηκοστῆς: «Μετανοή-
σατε καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν
ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφε-
σιν ἁμαρτιῶν, καὶ λήψεσθε τὴν δω-
ρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὑμῖν γάρ
ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις
ὑμῶν καὶ πᾶσι τοῖς εἰς μακράν»
(Πρξ. 2,38-39). Τὸ πρῶτο μέρος
τοῦ χωρίου ἀποτελεῖ τὸ κατ’
ἐξοχὴν ἐπιχείρημα τῶν Προτε-

σταντῶν ἐναντίον τοῦ νηπιοβα-
πτισμοῦ. Ὅμως οἱ ἴδιοι ἀποφεύγουν

ἐπιμελῶς νὰ ἀναφερθοῦν καὶ στὴ συνέχεια
τοῦ χωρίου, στὴν ὁποία ρητὰ λέγεται ὅτι ἡ ὑπόσχεση
τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν λήψη τοῦ ἁγίου Πνεύματος μὲ τὸ
βάπτισμα ἀφορᾶ καὶ στὰ τέκνα τους ἀνεξαρτήτως
ἡλικίας.

2. Ὁ νηπιοβαπτισμὸς γνωστὸς στὴν Ἐκκλησία
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ ἀδιάκοπα.

Ὁ νηπιοβαπτισμὸς ἀποτελεῖ πράξη τῆς Ἐκκλησίας
ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους καὶ ἀδιάκοπα μέχρι
καὶ σήμερα. Εἶναι πολὺ γνωστὲς οἱ περιπτώσεις βα-

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΥ
τοῦ Ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Γ. Μύρου, Δρ. Θ.
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πτίσεως ὅλων τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας τοῦ Κορ-
νηλίου (Πρξ. 10,48), τῆς Λυδίας (Πρξ. 16,15), τοῦ δε-
σμοφύλακος τῶν Φιλίππων (Πρξ. 16,31-34), τοῦ
ἀρχισυναγώγου Κρίσπου (Πρξ. 18,8) καὶ τοῦ Στε-
φανᾶ (Α΄ Κορ. 16,15), στὶς ὁποῖες θὰ ὑπῆρχαν μικρὰ
παιδιὰ καὶ νήπια. Ἄν στὴν ἐποχὴ αὐτὴ οἱ βαπτίσεις
τῶν ἐνηλίκων ἀποτελοῦν τὸν κανόνα, αὐτὸ ἐξηγεῖται
ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ πρῶτοι ποὺ προσέρχονται στὴν Πίστη
εἶναι ἐνήλικες, πολλοὶ μάλιστα ἔγγαμοι μὲ ἀπίστους
συντρόφους, γεγονὸς ποὺ δυσκολεύει ἀκόμη πε ρισ-
σότερο τὴν βάπτιση τῶν νηπίων. Ὅμως, ἀπὸ τὴν
εἰδικὴ αὐτὴ κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε, κανεὶς δὲν
μπορεῖ νὰ συμπεράνει ὅτι ἡ πράξη τοῦ νηπιο -
βαπτισμοῦ ἦταν ἄγνωστη. Οἱ παραπάνω ἁγιο γρα-
φικὲς μαρτυρίες βεβαιώνουν τὸ ἀντίθετο. Περισσό-
τερο ὅμως βεβαιώνεται ἡ πράξη αὐτὴ τῆς Ἐκ κλησίας
ἀπὸ τὴν συνέχειά της, ὅπως μαρτυ-
ρεῖται ἀπὸ τοὺς μετα ποστολικοὺς
καὶ λίγο μεταγενέστερους πατέρες.

Ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος (130-202 μ.Χ)
γράφει: «Διότι αὐτός [ὁ Χριστός]
ἦρθε στὴ γῆ γιὰ νὰ μᾶς σώση ὅλους
δι’ αὐτοῦ - ὅλους, λέγω, ποὺ θὰ ἀνα-
 γεννηθοῦν δι’ αὐτοῦ ἐν Θεῷ -νήπια
παιδιά, ἐφήβους, νέους καὶ γέρους.
Ἦλθε λοιπόν γιὰ κάθε ἡλικία, γενό-
μενος νήπιος γιὰ τὰ νήπια, καθαγιά-
ζοντας τὸ παιδὶ γιὰ τὰ παιδιά..., γε-
νόμενος πρὸς αὐτὰ ταυτόχρονα πα-
ράδειγμα εὐσεβείας, ἀρετῆς καὶ τα-
πείνωσης» (Κατὰ Αἱρέσεων, 2· PG
7,783-784). Ὁ Ὠριγένης μεταφέρει
τὴν ἀποστολικὴ παράδοση γράφοντας: «Μπορεῖ κά-
ποιο παιδί ποὺ μόλις γεννήθηκε νὰ ἁμαρτήση; Κι
ὅμως, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τοὺς Ψαλμοὺς (50,5-7) καὶ
τὸν Ἰώβ (14,4) ἔχει ἁμαρτία, γιὰ τὴν ὁποία πρέπει νὰ
προσφέρη κάποια θυσία... Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ Ἐκκλη-
σία ἔλαβε ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους τὴν παράδοση νὰ βα-
πτίζωνται καὶ τὰ παιδιά.Οἱ ἄνθρωποι, στοὺς ὁποίους
παραδόθηκαν τὰ ἱερὰ Μυστήρια, γνώριζαν ὅτι μέσα
στὸν καθένα μας ὑπῆρχε ἔμφυτη ἡ μόλυνση τῆς ἁμαρ-
τίας, ἡ ὁποία ἔπρεπε νὰ ξεπλυθῆ δι’ ὕδατος καὶ Πνεύ-
ματος» (Σχόλια εἰς Ρωμαίους 5,19· PG 14,1047). Ὁ
ἅγιος Κυπριανός (200-258) τονίζει: «Ἀπὸ αὐτὴ τὴν
πνευματικὴ περιτομή [τὸ Βάπτισμα] δὲν πρέπει νὰ
ἐμποδίζεται κανείς... κανεὶς δὲν πρέπει νὰ κρατῆται
μακρυὰ ἀπὸ τὸ μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος..., τὸ ὁποῖο,
ἀφοῦ τηρήθηκε καὶ διατηρήθηκε χάριν ὅλων μας, πι-
στεύουμε ὅτι ἀκόμα περισσότερο πρέπει νὰ τηρηθῆ
γιὰ τὰ βρέφη καὶ τὰ νεογέννητα, τὰ ὁποῖα ἕνεκεν

αὐτῆς καθεαυτῆς τῆς θέσεώς τους χρήζουν περισσό-
τερο τῆς βοηθείας μας καὶ τοῦ θείου ἐλέους» (Epistula
LVIII).

3 Μὲ τὸ Βάπτισμα τοῦ νηπίου δὲν καταργεῖται
ἡ ἐλεύθερη βούλησή του. 

Στὴν περίπτωση τῶν νηπίων δὲν τίθεται καθόλου
θέμα ἐλευθέρας βουλήσεως, διότι αὐτὴ δὲν μπορεῖ
καθόλου νὰ ἐκδηλωθεῖ, ὄχι μόνον γιὰ τὸ βάπτισμα,
ἀλλὰ καὶ γιὰ καμμία ἄλλη ἐπίδραση ἐπάνω τους. Μὲ
τὴν ἴδια λογική ποὺ κάποιοι ἀρνοῦνται τὸ βάπτισμα
στὰ νήπια, κάποιοι ἄλλοι θὰ μποροῦσαν νὰ ἀρνη-
θοῦν σ’ αὐτὰ τὴν παροχὴ συγκεκριμένης τροφῆς,
ἐνδυ μασίας, φαρμάκων, καὶ στὰ μεγαλύτερα παιδιὰ
τὴν ἀποστολὴ στὸ νηπιαγωγεῖο, στὸ σχολεῖο. Ὅλες
αὐτὲς οἱ ἐνέργειες θεωροῦνται ἀπαραίτητες γιὰ τὸ

καλῶς νοούμενο συμφέρον τοῦ παι-
διοῦ καὶ ἐπιβάλλονται χωρὶς τὴν
συγκα τάθεσή του. Πολὺ δὲ περισσό-
τερο θὰ πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν
ὅτι ὁ διάβολος καὶ οἱ δορυφόροι του
δὲν ἔχουν κανένα ἀπολύτως ἐνδοι-
ασμὸ νὰ ἐπέμβουν καὶ νὰ προξενή-
σουν τὴν ὁποιαδήποτε βλάβη στὸ
ἀφύλακτο ἀπὸ τὴν θεία χάρη νήπιο.
Ἑπομένως δὲν πρόκειται γιὰ δυνα-
τότητα ἐπιλογῆς τοῦ νηπίου, ἀλλὰ
γιὰ δυνατότητα ἐπιλογῆς αὐτῶν ποὺ
τάχθηκαν νὰ προστατεύουν τὸ
νήπιο, σχετικὰ μὲ τὸ ποιὲς δυνάμεις
θὰ ἐνεργήσουν ἐπάνω του, τοῦ Θεοῦ
ἤ τοῦ διαβόλου. Ἐξ ἄλλου, ὅταν τὸ
νήπιο ἐνηλικιωθεῖ καὶ θελήσει νὰ

ἐγκαταλείψει τὴν Ἐκκλησία μπορεῖ ἐλεύθερα νὰ τὸ
κάνει.

Ἀξίζει νὰ κλείσουμε τὴν σύντομη αὐτὴ μελέτη μὲ
τὴν ὁμολογία ἑνὸς πρώην προτεστάντη, τοῦ Ματ-
θαίου Γκάλλατιν, ὁ ὁποῖος γιὰ χρόνια δίδασκε ἐναν-
τίον τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ, ἀλλὰ μετὰ τὴν μετα-
στροφή του γράφει: «Ἀνακάλυψα ὅτι ὅλοι αὐτοί – ὁ
Εἰρηναῖος, ὁ Ὠριγένης, ὁ Κυπριανός καὶ ἄλλοι – τι-
μοῦσαν τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὡς θεόπνευστα
κείμενα καὶ θεωροῦσαν τὶς ἀπόψεις αὐτὲς περὶ τοῦ Βα-
πτίσματος καὶ τῆς σωτηρίας τῶν νηπίων ἀπόλυτα
σύμφωνες μὲ τὰ κείμενα αὐτά... Πρέπει νὰ ὁμολογήσω
ὅτι ἔχω περάσει πολλὲς ὧρες γονατιστὸς κλαίγοντας
καὶ παρακαλώντας τὸν Θεὸ νὰ μὲ συγχωρήση ποὺ συ-
κοφάντησα τοὺς ἁγίους Του. Καὶ ὅλα αὐτὰ στὸ ὄνομα
μιᾶς ἰδέας, ποὺ δὲν ὑπῆρχε κἄν τὰ πρῶτα χίλια πεν-
τακόσια χρόνια τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας» (Διψών-
τας γιὰ τὸν Θεό, σ. 202).  �

Ὁ διάβολος καὶ οἱ δορυ-

φόροι του δὲν ἔχουν κα-

νένα ἀπολύτως ἐνδοιασμὸ

νὰ ἐπέμβουν καὶ νὰ προξε-

νήσουν τὴν ὁποιαδήποτε

βλάβη στὸ ἀφύλακτο ἀπὸ

τὴν θεία χάρη νήπιο.
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Ἀρχή καί κέντρο ὅλων τῶν  μυστηρίων τῆς Ἐκ -
κλησίας    μας εἶναι τό Ἅγιο Βάπτισμα, διότι μ'
αὐτό ὁ ἄνθρωπος γίνεται χριστιανός, μέλος τῆς

Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Συστατική γενέθλια πράξη
τοῦ Βαπτίσματος εἶναι ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας
ἀπό τόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομο στόν Ἰορδάνη ποταμό.
Ἐξάλλου, λίγο πρίν ἀπό τήν Ἀνάληψή Του, ὁ Χριστός
παρήγγειλε στούς μαθητές Του λέ-
γοντάς τους: «Πορευθέντες μαθη-
τεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες
αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί
τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»
(Ματθ. 28,19). Τό Βάπτισμα, λοι-
πόν, εἶναι θεμελιωμένο στή ζωή καί
τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί γι'
αὐτό ἀποτέλεσε ἀπό τά πρῶτα χρι-
στιανικά χρόνια τό μυστήριο, μέ τό
ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει τή
χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀναγεννιέται καί
γίνεται κοινωνός τῆς νέας ζωῆς πού
ἐγκαινίασε ὁ Χριστός μέ τή Σάρ-
κωση, τή Βάπτιση, τή Σταύρωση
καί τήν Ἀνάστασή Του. Ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός εἶχε πεῖ ὅτι: «ἐάν μή τις
γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος,
οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ». 

Στήν κολυμβήθρα, λοιπόν, γεννιέται ὁ νέος
ἄνθρωπος, γι' αὐτό καί ἡ ἡμέρα τῆς βαπτίσεως εἶναι
ἡ γενέθλια ἡμέρα του. Μέ τό βάπτισμα ὁ βαπτιζό-
μενος ἀπαλλάσσεται ἀπό τό προπατορικό ἁμάρ-
τημα καί δέχεται ὡς θεία δωρεά τή ζωή καί τό φῶς
τοῦ Χριστοῦ, πράγμα πού τόν καθιστᾶ ὑπεύθυνο
φύλακα καί ἐργάτη τῶν ἐντολῶν Του. Ἔτσι τό Βά-
πτισμα δέν εἶναι μία πράξη μαγική, ἀλλά μία δυ-
νατότητα πού γιά νά καρποφορήσει, ἀπαιτεῖ τόν
προσωπικό ἀγώνα. Ἐπειδή ὅμως, τό νήπιο δέν ἔχει
ἐπίγνωση τῆς σημασίας τοῦ Μυστηρίου, ἐναπόκει-
ται στούς γονεῖς καί στόν ἀνάδοχο νά τό καθοδηγή-
σουν στό δρόμο τοῦ Χριστοῦ μέ τίς συμβουλές καί
τίς παραινέσεις τους, προπάντων ὅμως μέ τό πα-
ράδειγμά τους. 

Μαζί μέ τό Βάπτισμα τελεῖται ἀπό τόν ἱερέα καί
τό μυστήριο τοῦ Χρίσματος τοῦ  βαπτιζομένου μέ
Ἅγιο Μύρο. Ἀπαρχή αὐτοῦ τοῦ Μυστηρίου ἀποτε-

λεῖ ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «ἐν εἴδει περι-
στερᾶς» κατά τήν ὥρα τῆς Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Χριστός χρίστηκε ὄχι μέ μύρο αἰσθητό ἤ μέ λάδι,
ἀλλά μέ τό νοητό μύρο τοῦ Πνεύματος. Γι' αὐτό
ὑπάρχει στήν Ἐκκλησία μας ἡ ἱερή συνήθεια νά τε-
λεῖται τό μυστήριο τοῦ Χρίσματος μέ τό ὁποῖο ὁ νε-
οφώτιστος λαμβάνει τή «σφραγίδα τῆς δωρεᾶς τοῦ

Ἁγίου Πνεύματος» καί γίνεται
«κεχρισμένος», δηλαδή ἀλη-
θινά χριστιανός, ἀφοῦ φέρει τή
σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Μύρου, τό
ὁρατό σημεῖο τοῦ Πνεύματος.

Τελετουργία 
καί συμβολισμοί: 

Ἡ ἀκολουθία τοῦ βαπτίσμα-
τος ἀποτελεῖται:

α΄) Ἀπό τήν προετοιμασία
γιά τό Βάπτισμα, ὅπου δεσπό-
ζουν οἱ ἐξορκισμοί καί οἱ τελετές
τῆς ἀπόταξης τοῦ διαβόλου καί
τῆς σύνταξης τοῦ νεοφώτιστου
μέ τόν Χριστό. Ὁ ἀνάδοχος ἀπο-
κηρύσσει τό σατανά στραμμένος
πρός τή δύση, πού συμβολίζει τό

βασίλειο τοῦ σκότους, ἐνῶ ἀπαγγέλλει τό σύμβολο τῆς
Πίστεως στραμμένος πρός τήν ἀνατολή, πού συμβο-
λίζει τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι τό ἀληθινό φῶς.

β΄) Ἀπό τήν κυρίως τελετή τῆς Βαπτίσεως, τῆς
ὁποίας τό βασικότερα σημεῖα εἶναι: ὁ καθαγιασμός τοῦ
ὕδατος, ἡ ἐπάλειψη τοῦ  βαπτιζομένου μέ λάδι, ἡ τρι-
πλή κατάδυση στό νερό, τό χρίσμα, ἡ τριχοκουρία, ἡ
ἔνδυση καί ὁ κύκλος γύρω ἀπό τήν κολυμβήθρα. Ἡ τε-
λετή στό σύνολό της, καθώς καί τά ὑλικά πού χρησι-
μοποιοῦνται, ὑποκρύπτουν βαθύτατους συμβολισμούς. 

Τό νερό: Ἀποτελεῖ τό βασικό στοιχεῖο τοῦ Βαπτί-
σματος. Ἡ τριπλή βύθιση στό νερό στό ὄνομα τῆς
Ἁγίας Τριάδος σημαίνει τή συμμετοχή του στό θάνατο
καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Τό νερό γίνεται μέσον
ψυχικοῦ καθαρμοῦ, «λουτρόν παλιγγενεσίας», μέσο
στό ὁποῖο θάπτεται ὁ παλαιός ἄνθρωπος καί ἀπό τό
ὁποῖο ἐξέρχεται ἀναγεννημένος ὁ νέος ἄνθρωπος, ὁ
χριστιανός. 

Τό λάδι: Σημαίνει τό ἔλεος καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ,

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ
τοῦ Ἰωάννου Τσερεβελάκη, φιλολόγου-θεολόγου
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καθώς καί τή δύναμη πού λαμβάνει ὁ νεο-
φώτιστος ἐνόψει τῶν πνευματικῶν ἀγώνων
γιά τήν τελείωσή του. Ἡ ἐπάλειψη ὁλόκλη-
ρου τοῦ σώματος συμβολίζει τήν ἀνάπλαση
καί τήν ἀναδημιουργία τοῦ ἀνθρώπου διά
τοῦ Βαπτίσματος.

Ὁ σταυρός: Δίδεται στό νεοφώτιστο
εἶναι ἡ σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ καί συμβολί-
ζει τό πνεῦμα τῆς θυσίας καί τῆς αὐταπάρ-
νησης, πού συνεπάγεται ἡ ἀποδοχή τῆς χρι-
στιανικῆς ζωῆς. 

Ἡ λαμπάδα: Εἶναι σύμβολο τοῦ φωτός
τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο στό ἑξῆς θά πρέπει
νά σκορπίζει στόν κόσμο ὁ νεοφώτιστος μέ
τήν παρουσία καί τή ζωή του. 

Τά ἐνδύματα: Ὀνομάζονται καί «ἐμφώ-
τια» ἤ «φωτίκια» καί συμβολίζουν τή λαμ-
πρότητα τῆς ψυχῆς, τόν ἐσωτερικό φωτισμό,
τό φῶς καί τό κάλλος τοῦ Χριστοῦ, πού
ἐνδύθηκε ὁ νεοφώτιστος. Γι’ αὐτό καί τά
ἐνδύματα πρέπει νά εἶναι λευκά, γιά νά δη-
λώνεται μέσω τῆς λευκότητος τοῦ χρώματος
ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς τοῦ βαπτισθέντος. 

Ἡ τριχοκουρία: Τό κόψιμο τῶν μαλ-
λιῶν  σημαίνει ὅτι πλέον ὁ νεοφώτιστος ἀνή-
κει στόν Θεό, εἶναι ἀφιερωμένος σ' Αὐτόν. 

Σημαντικός στή Βάπτιση εἶναι ὁ ρόλος
τοῦ ἀναδόχου, ὁ ὁποῖος κρεμᾶ τό παιδί στό
λαιμό του, ἀναλαμβάνει δηλαδή, μαζί μέ
τούς γονεῖς τοῦ παιδιοῦ, τό καθῆκον τῆς χρι-
στιανικῆς ἀνατροφῆς του. Γιά τό λόγο αὐτό
ὁ ἀνάδοχος πρέπει νά εἶναι ἕνας καί νά
ἐμφορεῖται ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη. 

Ἐπίσης, σύμφωνα μέ τήν παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας μας, στό παιδί πρέπει νά δίνε-
ται ἕνα ὄνομα, ἐνῶ καλό θά ἦταν τά παιδιά,
ἀντί νά ἑορτάζουν τά γενέθλιά τους (συνή-
θεια ἐξάλλου δυτικοφερμένη), νά ἑορτάζουν
τήν ἡμέρα τῆς πνευματικῆς τους γέννησης,
δηλαδή τήν ἡμέρα τῆς Βάπτισής τους.

Τέλος, θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι τό
Βάπτισμα ἀκολουθεῖται ἀπό τή θεία Μετά-
ληψη τοῦ νεοφωτίστου κατά τήν πρώτη,
μετά τήν τέλεση τῆς Βάπτισης θεία Λει-
τουργία. Τοῦτο πρέπει νά ἐπαναλαμβάνεται
συχνά, ὥστε τό παιδί νά εἰσαχθεῖ στήν
ἐκκλησιαστική ζωή καί νά γίνει πλῆρες
μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκ -
κλησίας. �

Τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀνάγκη νά γνωρίζει ὅτι δέν πρέπει νά

προσπαθήσει νά ἐμβαθύνει στό μυστήριο τῆς  Ἁγίας Τριάδος
ἀπό μόνος του. Γιά νά μελετήσει κανείς τό μυστήριο τῆς Πα-
ναγίας Τριάδος, πρέπει νά ζητήσει τή βοήθεια ἐκείνων πού δί-
δαξαν γι' Αὐτήν: τοῦ ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, τοῦ ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσο-
στόμου, τῶν ὁποίων ἡ μεσολάβηση εἶναι δυνατό νά ἐπισύρει
στούς ἀνθρώπους τήν εὐλογία καί τό φωτισμό της.

Γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦρθε στόν κόσμο
Οἱ λόγοι γιά τούς ὁποίους ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ

Θεοῦ, ἦρθε στόν κόσμο εἶναι οἱ ἑξῆς: 
1. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τό ἀνθρώπινο γένος: «οὕτω γάρ

ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ
ἔδωκε» (Ἰωάννης γ΄ 16).

2. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς πεσμένης ἀνθρωπότητας στήν
εἰκόνα καί ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ, ὅπως διδάσκει ἡ Ἁγία μας
Ἐκκλησία: «Ρεύσαντα ἐκ παραβάσεως, Θεοῦ τόν κατ' εἰκόνα
γενόμενο, ὅλον τῆς φθορᾶς ὑπάρξαντα κρείττονος ἐπταικότα
θείας ζωῆς, αὖθις ἀναπλάττει ὁ σοφός Δημιουργός ὅτι δεδόζα-
σται» (α΄ κανόνας ὄρθρου Χριστουγέννων, α΄ ὠδή).

3. Ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων: «Οὐ γάρ ἀπέ-
στειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν αὐτοῦ εἰς τόν κόσμον ἵνα κρίνῃ τόν κό-
σμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ» (Ἰωάννης γ΄ 17).

Κι ἐμεῖς, γνωρίζοντας τούς σκοπούς τοῦ Λυτρωτῆ μας, τοῦ
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔχουμε καθῆκον νά ρυθμίζουμε τή ζωή
μας σύμφωνα μέ τή θεία διδασκαλία Του γιά νά πετύχουμε τή
σωτηρία τῶν ψυχῶν μας.

Ἀγάπη Θεοῦ
Ἐκεῖνος πού ἔχει ἀποκτήσει τήν τέλεια ἀγάπη ζεῖ σ' αὐτή τή

ζωή σά νά μή ζεῖ. Γιατί θεωρεῖ τόν ἑαυτό του ξένο πρός τά
ὁρατά καί περιμένει μέ ὑπομονή καί ἀγωνία νά δεῖ τά ἀόρατα.
Ἔχει τελείως ἀλλοιωθεῖ ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἔχει ξε-
χάσει κάθε ἄλλη ἀγάπη. Ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τόν ἑαυτό του δέν
μπορεῖ ν' ἀγαπήσει τό Θεό. Ἐνῶ ἐκεῖνος πού, γιά χάρη τοῦ
Θεοῦ, δέν ἀγαπᾶ τόν ἑαυτό του, ἀγαπᾶ τό Θεό. Ἐκεῖνος πού
ἀγαπᾶ πραγματικά τό Θεό θεωρεῖ τόν ἑαυτό του περαστικό καί
ξένο σ' αὐτή τή γῆ. Γιατί, νοσταλγώντας τό Θεό μέ τήν ψυχή καί
τό νοῦ του, ἀφιερώνεται μόνο στή θεωρία Ἐκείνου.

Ἡ ψυχή πού εἶναι πλημμυρισμένη μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,
τή στιγμή πού ἀναχωρεῖ ἀπό τό σῶμα δέ φοβᾶται τόν ἄρχοντα
τοῦ αἰῶνος τούτου, ἀλλά πετᾶ μαζί μέ τούς ἀγγέλους, σάν νά
ἐπιστρέφει ἀπό μιά ξένη χώρα στή γενέτειρά της.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ••

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ
Πέτρου Μπότση 

«Φιλοκαλία τῶν Ρώσων νηπτικῶν», Ά  τεῦχος:
Διδαχές ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ. Δ́  Ἔκδοση, 

Ἀθήνα 1992 (σελ. 37-42). 
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Xαρά ἀνεκλάλητη καί ἀγαλλίαση
ἔνθεη προκαλεῖ σέ ὅλους μας ἡ ση-
μερινή ἑόρτιος μνήμη τῆς ἱερᾶς ξυ-

νωρίδος, τῶν δυό μεγάλων Πατέρων καί Δι-
δασκάλων, Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πα-
τριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, οἱ ὁποῖοι λάμ πουν
στό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τό
ἔργο, τά συγγράμματά τους, ἀλλά προ πάν-
των μέ τήν ἁγία βιοτή τους, ζώντας σέ ἐπο-
χές δύσκολες καί ἰδιάζουσες.

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ρόδου καί
σεπτέ μας Ποιμενάρχα κ. Κύριλλε, Σε βα-
σμιώτατε Μητροπολίτα Ἱσπανίας καί Πορ-
τογαλίας κ. Πολύκαρπε, Θεοφιλέστατε Ἐπί-
σκοπε Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ, σεβα-
στοί Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, λαέ
τοῦ Θεοῦ ἠγαπημένε, ἤλθαμε σήμερα στόν
ἱστορικό τοῦτο Μητροπολιτικό Ναό τῶν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου  γιά νά ἐντρυ φή-
σουμε στόν πλούσιο λειμώνα τῶν λόγων
τῶν θεοπνεύστων γραφῶν, ὅπως διασώ -
θηκε ἀπό τούς σημερινούς Ἁγίους. Τόν Ἀθα-

νάσιο καί τόν Κύριλλο οἱ ὁποῖοι μέ τήν εὐσέβειά τους
ἐπλούτισαν καί ἐκόσμησαν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπιτρέψτε μου μέσα στό λίγο χρόνο πού ἔχω στή διά-
θεσή μου, νά σκιαγραφήσω καί νά τονίσω τήν ἰσχυρή
προσωπικότητα καί τῶν δυό ἀνδρῶν, συγχρόνως δέ νά
προβάλω τό ὑγιές παράδειγμά τους, τούς ἀγῶνες καί τίς
ἀγωνίες τους πού λαμβάνουν βαρύνουσα ἀξία καί σημα-
σία ἰδιαίτερα σήμερα στούς δυσχείμερους καιρούς πού
περνᾶμε. 

Ἅγιος Ἀθανάσιος, ὁ ἡρωικότερος τῶν ἁγίων καί ὁ
ἁγιότερος τῶν ἡρώων. Γεννήθηκε στά τέλη τοῦ 3ου αἰ.
μ.Χ. στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου. Τή θεολογική μόρ-
 φωση τήν ἀπέκτησε στήν Θεολογική Σχολή τῆς Ἀλεξαν -
δρείας. Μεγάλη ἐπίδραση εἶχε στή διαμόρφωση τοῦ χα-
ρακτήρα του, ἡ γνωριμία καί ἡ πνευματική σχέση πού
εἶχε μέ τόν Μέγα Ἀντώνιο τοῦ ὁποίου καί ἔγραψε τό βίο.
Χρονικά βρισκόμαστε μετά τήν κατάπαυση τοῦ κύματος
τῶν διωγμῶν ἀπό τούς Ρωμαίους Αὐτο κράτορες. Στήν
Ἐκκλησία ἐπικρατεῖ σύγχυση καί ἀναταραχή σέ ὅ,τι
ἀφορᾶ τόν προσδιορισμό τῆς φύσεως τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ
ἐποχή πού ὁ Ἄρειος ἀναπτύσσει τήν αἱρετική δοξασία
του ὡς χριστομάχος καί θεομάχος, λέγοντας ὅτι ὁ Χρι-
στός δέν εἶναι Θεός, ἀλλά κτίσμα τοῦ Θεοῦ «δη μιουργη -
θέν ἐν χρόνῳ». Ὁ Ἀθανάσιος,  λαϊκός ἀκόμη, κατεβαίνει
στόν πνευματικό στίβο σέ μία προσπάθεια νά καταπολε-
μήσει τίς θέσεις τοῦ Ἀρείου γράφοντας κείμενα, ὅπως τό
«Κατά Εἰδώλων» καί τό «Περί Ἐνανθρωπήσεως». Τό 325
ὡς Διάκονος λαμβάνει ἐνεργό μέρος στήν Α΄ Οἰκουμε-
νική Σύνοδο στήν ὁποία διαπρέπει μέ τόν ζῆλο ἀλλά καί
τήν διδασκαλία του περί τοῦ ὁμοουσίου. Λίγα χρόνια

ἀργότερα χειροτονεῖται Ἐπίσκοπος καί δια-
δέχεται στό θρόνο τῆς Ἀλε ξανδρείας τόν
Ἀλέξανδρο, ἀναπτύσσοντας ἔντονη ἀντι-
αιρετική δράση. Οἱ ἀρειανοί ἤ οἱ ἐθνικοί
κατάφερναν καί ἐπηρέαζαν τούς αὐτοκρά-
τορες. Ὅταν οἱ τελευταῖοι κατα λά βαιναν τό
λάθος τους ἀνακαλοῦσαν τόν ἅγιο Ἀθανά-
σιο ἀπό τήν ἐξορία, μά ἔπειτα ἦταν πάλι
ὑπό διωγμό, μετά ἀπό νέες διαβολές καί συ-
κοφαντίες. Εἶναι ἀξιοση μείωτο τό γεγονός
ὅτι στά 46 ἔτη ὡς Ἐπίσκοπος, τά 16 τά πέ-
ρασε στήν ἐξορία. Παρά τίς πολύ μεγάλες
ὅμως διώξεις καί ἐξορίες, τό συγγραφικό
ἔργο τοῦ Ἀθανα σίου πλούσιο, ὅπως εἶναι
καί τεράστιο, βοήθησε πάρα πολύ τήν
Ἐκκλησία στό  νά ἀντισταθεῖ καί νά ὀρθώ-
σει τό σωστό δόγμα ἔναντι ὁποιασδήποτε
ἀλλοίωσης καί πα ραχάραξης. Γι’ αὐτό δί-
καια χαρακτη ρίσθηκε ὡς στύλος τῆς Ὀρθο-
δοξίας.  

Πολλά ὅμως θά εἶχε νά πεῖ κανείς καί
γιά τόν ἕτερο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξανδρείας,
μεγάλο καί αὐτό πατέρα καί ἀγωνιστή  νε-

Ἀθανάσιος 
καί Κύριος, 

τά πυξία 
τοῦ Πνεύματος

τοῦ Ἀρχιμ. Νεκταρίου Πόκια

«Χαίροις Ἱεραρχῶν ἡ δυάς,
οὐρανοβάμονες ἐπίγειοι ἄγγελοι, 

τοῦ κόσμου ἡ σωτηρία, ἡ τῶν ἀνθρώπων
χαρά, καί τῆς οἰκουμένης οἱ Διδάσκαλοι,

τά ἄνθη τά εὔοσμα, τοῦ Παρα δείσου 
τά κάλλιστα, ὄντως ὁ Μέγας καί σοφός

Ἀθανάσιος, θεῖος Κύριλλος, 
τά πυξία τοῦ πνεύματος, οἱ θεολόγοι, 

αἱ βάσεις, οἱ ὑψηγόροι οἱ ἔνθεοι».
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ώτερο τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου, τόν Κύριλλο. Γεννήθηκε τό
370 μ.Χ. συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν μεγάλων πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς τους καί
μέ τή διδασκαλία τους ἐπέδρασαν οὐσιαστικά στή δια-
τύπωση τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας καί τή διαφύλαξή της
ἀπό τίς αἱρέσεις, πού ἀπειλοῦσαν νά τή
νοθεύσουν.

Ὡς Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ὁ Κύ-
ριλλος ἐκτός ἀπό τό τεράστιο συγ γρα-
φικό του ἔργο ἀνέπτυξε καί ἀξιόλογο
κοινωνικό. Ὀργάνωσε κατά τρόπο ὑπο-
δειγματικό τήν κοινωνική πρόνοια καί
ἀλληλεγγύη, καθώς ἐπίσης καί τήν νο-
σοκομειακή περίθαλψη. Ἡ Πατριαρ χεία
του διήρκεσε 32 χρόνια καί χαρακτηρίζε-
ται ἀπό τούς ἔντονους ἀγῶνες κατά τῶν
αἱρετικῶν καί τῶν εἰδωλολατρῶν. Προ-
ήδρευ σε τῶν ἐργασιῶν τῆς Γ΄ Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου πού ἔγινε τό 431 καί συ-
νέβαλε τά μέγιστα στό γκρέμισμα τῶν
κακοδοξιῶν τοῦ Νεστορίου, ὁ ὁποῖος
ὀνόμαζε τήν Θεοτόκο χριστοτόκο.

Ἡ θεολογία τοῦ ἁγίου Κυρίλλου εἶναι
περιβεβλημένη μέ οὐράνιο κύρος, ἀφοῦ
εἶναι καρπός θεοπτίας καί ὄχι ἀποτέλε-
σμα νοησιαρχικῆς προσέγγισης ἤ ὡραίων
σκέψεων καί στοχασμῶν. Οἱ ἅγιοι Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας δέν στοχάζονται γύρω
ἀπό τά δόγματα τῆς πίστεως, ἀλλά διη-
γοῦνται τήν ἐμπειρία τους, δηλαδή περι-
γράφουν αὐτά πού εἶδαν ἤ  ἄκουσαν καί
ψηλάφισαν. Ὅταν ἀκολουθοῦμε τή διδασκαλία τῶν ἁγίων,
ἡ ὁποία εἶναι ἀποτέλεσμα ἐμπειρικῆς γνώσεως, ἀποφεύ-
γουμε τά θεολογικά λάθη, τά ὁποῖα δημιουργοῦν πολλά
προβλήματα στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τῆς κοι-
νωνίας γενικότερα.

Αὐτοί ἐν συντομίᾳ εἶναι οἱ δυό ἑορταζόμενοι ἅγιοι.
Μεγάλοι στόν ζῆλο, μεγάλοι στήν ἀγάπη, μεγάλοι στήν
ἁγιότητα. Ὡς φωστῆρες ὑπέρλαμπροι, ὡς Πατέρες θεό-
σοφοι καί ὡς Ἱεράρχες Χριστοῦ σέ μία κοινωνία σάν τή
σημερινή διχοστασιῶν, συγχύσεως, ταραχῆς, ἀνακατα-
τάξεων καί διασπάσεως, πολλά θά εἶχαν νά μᾶς ποῦν.

Καταρχήν μᾶς δείχνουν τήν ὑπακοή στήν Ἐκκλησία.
Ὁ Ἄρειος πού ἔδρασε τήν ἐποχή τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου
ἦταν ἱερέας  καί κατεῖχε σημαντική θέση στήν Ἐκκλησία.
Ὁ Νεστόριος πού ἔδρασε τήν ἐποχή τοῦ ἁγίου Κυρίλλου
ἦταν Πατριάρχης Κων/πόλεως. Ὅμως ἀντί νά κάνουν
ὑπακοή στήν Ἐκκλησία καί νά θεολογήσουν βάσει τῆς δι-
δασκαλίας της, φιλοσοφοῦσαν καί στοχάζονταν αὐτονο-
μημένοι, γύρω ἀπό τό μυστήριο τοῦ Θεοῦ, καταλήγοντας
στήν αἵρεση. Μόνο ἡ ταπείνωση, πού εἶναι πηγή εὐλο-
γίας, μπορεῖ νά θεραπεύσει τά πάθη καί τά λάθη. Φάνηκε
ὅμως ὅτι καί ὁ Ἄρειος καί ὁ Νεστόριος δέν τήν εἶχαν. 

Τό ἄκαμπτο ἐπίσης καί σταθερό τοῦ χαρακτῆρος καί
τῶν δυό ἁγίων, παρά τίς ταλαιπωρίες καί τίς ἐξορίες, δη-
λώνει καί τήν σταθερότητα, τήν ὁποία πρέπει νά ἔχουμε
ὅλοι ἐμεῖς οἱ λεγόμενοι χριστιανοί ὡς πρός τά τῆς πί-
στεως. Αἱρέσεις, παραθρησκεῖες, σέκτες, σύγχρονα ἀπα-

τηλά εἴδωλα ἁπλώνουν παντοῦ τά πλο-
κάμια τους γιά νά ἁλιεύσουν ψυχές καί
νά διασπάσουν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Χρειάζεται ἀπό μέρους μας
ἐγρήγορση, ἀγωνιστική διάθεση  ἀλλά
προπάντων σταθερότητα ὡς πρός τά πι-
στεύματά μας, τά ὁποία δέν θά πρέπει νά
ἀλλοιώνονται κατά τό δοκοῦν. Δέν πρέ-
πει νά ξεχνᾶμε ποτέ, ὅτι ἡ αἵρεση εἶναι
διαστροφή τῶν λόγων καί τῶν διδαχῶν
τῆς Γραφῆς. Ἡ Ἐκκλησία ὡς πραγματικό
σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἀπό ἀγάπη καί φιλαν-
θρωπία διά τῶν ὑγιῶν μελῶν της πού
εἶναι οἱ ἅγιοι, πολεμᾶ τίς αἱρέσεις,  θεω-
ρώντας τούς αἱρετικούς ἄρ ρωστα μέλη
της, τά ὁποία βέβαια ἀγαπᾶ καί προσπα-
θεῖ νά θεραπεύσει.   

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, σεβαστοί Πατέρες,
ἀγαπητοί  συμπανηγυριστές. Τήν χαρά τῆς
ἑόρτιας σημερινῆς ἡμέρας ἐπεξέτεινε ἡ
Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ Διακό-
νου καί ἀγαπητοῦ μας ἀδελφοῦ Γαβριήλ. 

«Ἐν ἑνί στόματι», ὅμως «καί μιᾷ καρ-
δίᾳ» δοξάζουμε καί ὑμνοῦμε τό πάντιμον
καί μεγαλοπρεπές ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ
μας Θεοῦ, διότι σήμερα ἄγει τά σεπτά του

ὀνομαστήρια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.Κύ-
ριλλος καί αὐτό ὡς γεγονός καθίσταται ἀφορμή πανη-
γύρεως εἰσέτι λαμπροτέρας, καθώς ἡ ἑορτή τοῦ Ἐπισκό-
που μας εἶναι καί ἑορτή ὅλης της τοπικῆς Ἐκκλησίας καί
τοῦ πληρώματος αὐτῆς, δηλαδή ὅλων ἡμῶν. 

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, ἐπιτρέψατέ μου
τήν ἀποστροφή τοῦ λόγου μου κατά τήν εὔσημον ταύ-
την ἡμέραν πρός τό σεπτόν πρόσωπόν Σας, ἐν κατα-
κλείδι. Ἅπαντες οἱ παρακολουθοῦντες ἐκ τοῦ σύνεγγυς
τήν σώφρονα σπουδήν καί τήν ἰδιαιτέραν προσοχήν μέ
τήν ὁποίαν ἀντιμετωπίζετε τά διάφορα θέματα, εὐτόλ-
μως μέν, οὐχί ἀκρίτως δέ καί βεβιασμένως, εὐχαρι-
στοῦμεν τόν Ἅγιον Θεόν, διότι ἡ πλέον τῶν τριῶν ἐτῶν
διακονία Σας στήν Ἱερά μας Μητρόπολη, τήν Παυλική
τῶν Ροδίων Ἐκκλησία, διακρίνεται ἀπό πιστότητα λόγου,
ἔργου καί εὐθύνης, φυλάττουσα ἐπακριβῶς τήν Ἀποστο-
λικήν παραγγελίαν «μή κατ’ ὀφθαλμοδουλείαν ὡς ἀνθρω-
πάρεσκοι, ἀλλ’ ὡς δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ, ποιοῦντες τό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ ἐκ ψυχῆς, μετ’ εὐνοίας δουλεύοντες ὡς τῷ
Κυρίῳ καί οὐκ ἀνθρώποις».

Πολλά, εὐλογημένα, ἁγιαστικά καί σωτηριώδη τά ἔτη
Σας. �
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Τ ήν 30ή τοῦ µηνός Ἰανουαρίου κάθε χρόνου, Ἐκκλησία
καί Παιδεία, δάσκαλοι καί µαθητές, παιδαγωγοί καί παι 
δαγωγούµενοι, γιορτάζουµε τή µνήµη τῶν Ἁγίων

Ἱεραρ χῶν  καί Οἰκουµενικῶν δι δασκάλων Βασιλείου τοῦ Με γά 
λου µέ τόν «ἔνθεον νοῦν», Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, «τήν θείαν
φωνήν» καί  Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόµου µέ τό «πάγχρυσον στόµα».

Ἡ γιορτή αὐτή σοφότατα καθιερωµένη ὡς γιορτή τῶν ἑλλη 
νικῶν καί χριστιανικῶν γραµµάτων, πέρα ἀπό τό ὅτι θέλει νά
ὑπενθυµίζει τήν ἀξία τῶν ἰδανικῶν τοῦ Γένους µας, προβάλλει
τούς Τρεῖς µε γά λους Πατέρες ὡς πρότυπα γιά ὅσους σπου δά 
ζουν ἤ δι δάσκουν στά σχολεῖα.  Καί οἱ τρεῖς ὑπῆρξαν «ἔρ γῳ καί
λόγῳ» ἄριστοι διδάσκαλοι καί παιδα 
γωγοί, προσωπικότητες ἀπό τίς λίγες
στήν ἱστορία τῆς παιδείας δικαιούµε 
νοι, νά φέρουν ἀνεπι φύ λακτα τόσο
τόν τίτλο τοῦ δασκάλου, ὅσο καί τόν
τίτλο τοῦ παιδαγωγοῦ. ∆ιαπρεπεῖς
ἐρευνητές ἀποδέχονται  τήν ἄποψη
ὅτι οἱ Πατέρες, αὐτοί τοῦ 4ου αἰ. µ.Χ.
ἔθεσαν τά θεµέλια ἑνός νέου πνευ 
µατικοῦ πολιτισµοῦ, ὁ ὁποῖος «ἐνῶ
εἶχε τίς ρίζες του στόν πολιτισµό τῆς
κλασσικῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας,
παρουσιάζεται ρι ζικά διαφοροποιηµέ�
νος χά ρη στήν καθο ριστική ἐπίδραση
τοῦ χριστιανικοῦ πνεύµατος πού τόν
ἐξέθρεψε». Εἰ δικότερα οἱ Τρεῖς σή 
µερα τιµώµενοι Ἱεράρχες καί διδά 
σκαλοι, ἐµπνεό µενοι ἀπό τόν ∆ά 
σκαλο τῶν δασκάλων καί Καθηγητή
τῶν καθηγητῶν ὅλων τῶν αἰώνων,
τόν Ἰησοῦ Χριστό, συνέβαλαν σέ µε 
γάλο βαθµό στή δηµιουργία ἑνός
νέου γιά τήν ἐποχή ἐκείνη ἀκραιφνοῦς καί ὑγιοῦς πνευµατικοῦ
πολιτισµοῦ καί ἑνός νέου ἰδεώδους ἀγωγῆς καί παιδείας. Μέ
τήν παιδαγωγική τους σοφία καθιέρωσαν τό παιδαγωγικό πρό 
τυπο τοῦ «χριστιανοῦ ἀνθρώπου», τό ὁποῖο ὑποβοηθᾶ τούς
νέους νά πραγµατώσουν στή ζωή τους τό ἰδεῶδες τῆς ἀληθινῆς
µόρφωσης καί νά ἀδράξουν τό νόηµα τῆς ζωῆς καί τόν ἀληθινό
τους προορισµό.

Ἡ ἐκπαίδευση καί οἱ πνευµατικοί ἡγέτες τοῦ τόπου µας τι 
µοῦν «τούς δασκάλους τῆς κτίσεως ἁπάσης καί τούς τοῦ Λόγου
Ρήτορας». Ὁ Ἑλληνισµός, ὅπου γῆς, τούς τιµᾶ ὡς κατ’ ἐξοχήν
πρότυπα τῆς ἐπιστήµης καί τῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν καί
τῶν ἐφήβων. Ὅλα δέ τά ἀνώτερα καί ἀνώτατα πνευµατικά ἱδρύ 

µατα ἔχουν καθιερώσει τήν 30ή Ἰανουαρίου ἀργία καί τή θεω 
ροῦν ὡς ἡµέρα τῶν γραµµάτων καί συγχρόνως ἀποτίουν φόρο
τιµῆς, µνήµης καί εὐγνωµοσύνης σέ ὅλους ὅσοι διετέλεσαν κα 
θηγητές, δωρητές καί εὐεργέτες τῆς παιδείας τοῦ Γένους.

Σέ µία ἐποχή, πού ἡ παιδεία µας «τό µεγάλο µας πάντα πρό�
βληµα» µεταρρυθµίζεται καί ἀνασυντάσσεται ἀναζητώντας µέσα
ἀπό µέτρα ἐκσυγχρονισµοῦ τήν ποιοτική ἀναβάθµισή της, ἐπι 
βάλλεται «εἴπερ ποτέ καί ἄλλοτε» ἡ ἀναβάπτισή της καί ἡ ἀνα 
βάπτιση ὅλων µας στή σκέψη, τό λόγο καί τά ὁράµατα τῶν
«ἔνθεων καί σοφῶν διδασκάλων», τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Πῶς
δικαιολογεῖται ὅµως οἱ Τρεῖς αὐτοί Ἱεράρχες ἀπό τό µεγάλο

στερέωµα τῶν Ἑλλήνων Πατέρων νά
θεω ροῦνται ὡς κατ’ ἐξοχήν προστά 
τες τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παιδείας
καί ὡς ρηξικέλευθοι παιδαγωγοί καί
δάσκαλοι τοῦ Γένους µας;

Ὁ ὑµνογράφος τῆς Ἐκκλησίας
µας ὑπογραµµίζει ὅτι οἱ Τρεῖς Ἱεράρ 
χες, ὑπῆρξαν: «Τῆς ἐκκλησίας τά µε�
γάλα προπύργια», «οἱ στύλοι τῆς
Εὐσεβείας», «τά τοῦ Πνεύµατος ὄργα �
να», «οἱ ἐπίγειοι ἄγγελοι», «οἱ τῆς
Οἰκουµένης διδάσκαλοι». Καί ὅµως
δέν ὑπῆρξαν µόνο ἱερωµένοι ἤ ἁπλοί
καί µονοµερεῖς θεολόγοι, ἀλλά ἦταν
στήν κυριολεξία «πανεπιστήµονες»,
πρωταθλητές τοῦ πνεύµατος καί τῆς
ἀρετῆς. Θά χρειαζόταν νά πεῖ κανείς
παρά πολλά γιά νά ξετυλιχθοῦν
µπροστά στά µάτια  µας ἐλάχιστες
µόνο πτυχές τῆς ἀκάµατης ποιµαν 
τικῆς τους δραστηριότητας, τῆς ἀπα 
ράµιλλης συγγραφικῆς τους δύνα 

µης καί τῆς ἀσυναγώνιστης διδασκαλικῆς καί  παιδαγωγικῆς τους
σοφίας. Ὡς µαθητές καί φοιτητές ὑπῆρξαν ὑποδείγµατα, πρό 
τυπα γιά τούς συµµαθητές καί συµφοιτητές τους. Τούς συνέδεε
τόσο ἡ βαθιά γνώση τῆς ἀρχαίας καί θείας σοφίας, ὅσο καί κά 
ποια ἀνώτερα ψυχικά καί πνευµατικά γνωρίσµατα.

Ὁ Βασίλειος (330 379) τά πρῶτα γράµµατα τά ἔµαθε ἀπό
τόν πατέρα του καί µετά φοίτησε σέ διάφορες σχολές τῆς ἰδι 
αίτερης πατρίδας του, τῆς Καισάρειας καί τοῦ Βυζαντίου. Ἦλθε
ἔφηβος στήν Ἀθήνα καί σπούδασε µέ ζῆλο, ἐπιµέλεια καί θαυ 
µαστή ἐπίδοση φιλοσοφία καί ἰατρική, καθώς καί νοµική, ἀστρο 
νοµία καί ρητορική µέ µεγάλη ἐπιτυχία. Στήν πόλη τῆς Παλλά 
δας συναντήθηκε µέ τό Γρηγόριο τό Ναζιανζηνό καί ἔκτοτε συν 

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες 
ὡς διδάσκαλοι καί παιδαγωγοί

τοῦ  Ἰωάννη Β. Τσάγκα, Συμβούλου Θεολόγων 
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δέθηκαν µέ µία σπάνια φιλία, γιά τήν ὁποία ὁ Γρηγόριος ἔλεγε:
«φαινόταν σάν νά εἴχαµε µία ψυχή σέ δυό σώµατα», «ἦµεν
ὁµόστεγοι, ὁµοδίαιτοι, ὁµοτράπεζοι». Τό συγγραφικό του ἔργο
εἶναι ἀπαράµιλλο. ∆ιακρίνεται γιά τήν ἀκρίβεια καί τήν καθα 
ρότητα τῶν λόγων του, τό ρεαλισµό καί τή βαθιά κριτική δύναµη
τοῦ πνεύµατός του. Ἤρεµος, ἀποφασιστικός, θαρραλέος µέ στα 
θερή θέληση καί ἔµφυτο θάρρος, ἦταν τά χαρακτηριστικά τῶν
ψυχικῶν του ἀρετῶν πού τόν ὠθοῦσαν σέ κοινωνική δράση καί
κοινωνικό ἔργο.

Ὁ Γρηγόριος (328 391 µ.Χ.) σπούδασε κι αὐτός στή Να 
ζιανζό τῆς Καππαδοκίας, στήν Καισάρεια, ὅπου ἀρχικά γνώρισε
τό Βασίλειο καί συνέχισε τίς φιλοσοφικές σπουδές του στήν
Παλαιστίνη, τήν Ἀλεξάνδρεια καί τήν Ἀθήνα, ὅπου γνώρισε καί
τόν Ἰουλιανό τόν Παραβάτη. Ἦταν θεωρητικός θεολόγος, ρο 
µαντικός, ἐνῶ ἡ εὐγλωττία του καί τό ποιητικό του τάλαντο δέν
ἦταν συνηθισµένα. Ἄνθρωπος φιλήσυχος ἀναµειγνυόταν στά
κοινά καί στή δράση ὅταν τό ἀπαιτοῦσαν οἱ περιστάσεις. Πάνω
ἀπ’ ὅλα ἐπιβλήθηκε µέ τήν ἀρετή του.

Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος (354 407 µ.Χ.) ἦταν ὁ δια 
πρεπέστερος µαθητής τοῦ µεγάλου ἐθνικοῦ ρήτορα Λιβάνιου καί
ἀρχικά ἄσκησε τό ἐπάγγελµα τοῦ ρητοροδιδάσκαλου. Ἡ ρητο 
ρική του δεινότητα, ἡ φιλολογική του κα 
τάρτιση καί ἡ ἱκανότητα νά πείθει τό λαό
ἀποτελοῦσαν προQποθέσεις γιά µία πετυ 
χηµένη πολιτική σταδιοδροµία. Ὁ Χρυσό 
στοµος ὅµως ἀκολούθησε ἄλλη πορεία,
τήν πορεία τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀνάστασης,
τῆς δράσης στήν ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ, τῶν
πτωχῶν, τῶν ἀποδιωγµένων, τήν ὀργάνωση
τῆς Ἐκκλησίας, τήν κάθαρση αὐτῆς καί τόν
ἀκάµατο µόχθο γιά τήν ἀρετή τοῦ λαοῦ τοῦ
Θεοῦ. Τόν κέρδισε ἡ Θεολογία καί ὄχι ἡ
Νοµική καί τά δι καστήρια. Ὁ Χρυσόστοµος
ἀναδείχτηκε ρήτορας θαυµαστός, ἀπαρά 
µιλλος χειριστής τοῦ λόγου, εὐθύτατος καί
διεισδυτικότατος ψυχολόγος καί καταπλη 
κτικός παιδαγωγός. Ἀνήκει στά φωτεινά
ἀστέρια, ὄχι µόνο στό στερέωµα τῶν Ἑλλή 
νων Πατέρων καί διδασκάλων, ἀλλά τῆς
Οἰκουµένης.

Καί οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες «τῆς οἰκουµένης διδάσκαλοι» ὑπῆρξαν
ἄνθρωποι πού συνδύασαν ἄριστα ἐπιστήµη καί ἀρετή, µόρφωση
καί δράση, θεωρία καί πράξη, ἀλήθεια καί ἀγάπη. Τά πολύπλευρα
καί πολυδιάστατα ἔργα τους δίνουν µέχρι σήµερα τό στίγµα
τόσο τῆς ἰδιαιτερότητας, ὅσο καί τῆς οἰκουµενικότητας, τῆς σκέ 
ψης καί διδαχῆς τους. Ἀπέβησαν στέρεα καί ἀµετάθετα σύµ 
βολα τῆς ἑλληνορθόδοξης παιδείας, ἀνυποχώρητοι ἥρωες τῆς
πίστης καί τῆς ἀλήθειας, ὅπως ἡ ἴδια ἡ ἱστορία τούς καταξίωσε.

Καί οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἔτρεφαν µεγάλη ἐµπιστοσύνη στήν
ἀναµορφωτική δύναµη τῆς ἀγωγῆς καί τῆς παιδείας. «Τῆς τέχνης
ταύτης οὐκ ἔστιν ἄλλη µείζων· τί γάρ ἴσον τοῦ ρυθµίσαι ψυχήν καί
διαπλάσαι νέου διάνοιαν» (P.G. 58, 584), διερωτᾶται ὁ Χρυσό 
στοµος. Ὁ Γρηγόριος ἐξ ὀνόµατος καί τῶν ἄλλων δύο διακηρύσ 
σει: «Οἶµαι (=νοµίζω) πᾶσιν ἀνωµολογῆσθαι τῶν νοῦν ἐχόντων,
παίδευσιν τῶν παρ’ ἡµῖν ἀγαθόν εἶναι τό πρώτον». Πράγµατι, πόση

ἀλήθεια κρύβει αὐτή ἡ θέση τοῦ Γρηγορίου, ὅτι τό ἔργο τῆς ἀγωγῆς
καί παιδείας τῶν παιδιῶν καί τῶν ἐφήβων, ἰδιαίτερα σήµερα εἶναι
«τέχνη τεχνῶν» καί «ἐπιστήµη ἐπιστηµῶν» καί ἀκόµη ὅτι οἱ δά 
σκαλοι «καθαρθῆναι πρῶτον καί εἶτα καθᾶραι, σοφισθῆναι καί εἶτα
σοφίσαι». Παρότρυνε τούς δασκάλους «ἤ µή διδάσκειν ἤ διδά�
σκειν τῷ τρόπῳ». Ὁ Βασίλειος δέ ὑπογράµµιζε: «Ὁ τόν κειµένον
ἐγείρειν βουλόµενος ὑψηλότερος εἶναι τοῦ πεπτωκότος ὀφείλει»
πού σηµαίνει ὅτι ὁ δάσκαλος παιδαγωγεῖ ἤ διδάσκει τόσο µέ τίς
γνώσεις του, ὅσο καί µέ τό παράδειγµά του.

Ὁ δάσκαλος καί γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες ἔχει συνείδηση
τῶν λόγων καί πράξεών του καί γι’ αὐτό «οὐδέν ἀνάρµοστον
οὐδέ ἐκµέλει ἑαυτῷ συνειδώς», πού πάει νά πεῖ ὅτι πρέπει νά
ἔχει ἐπίγνωση τοῦ ὑψηλοῦ λειτουργήµατός του.

Οἱ παιδαγωγικές ἰδέες, γνῶµες καί ἀντιλήψεις τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν ἐκείνης τῆς µακρινῆς ἐποχῆς εἶναι σύµφωνες µέ τίς
σύγχρονες περί ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν καί τῶν ἐφήβων θέσεις
τῆς ἐπιστήµης τῆς παιδαγωγικῆς. Ὁ Χρυσόστοµος ἦταν θιασώ 
της µιᾶς ἀγωγῆς τῶν νέων «ἐν ἐλευθερίᾳ», χωρίς καταπίεση καί
αὐταρχισµό. Τά λόγια του εἶναι καθαρά: «Μή παροργίζετε τά
τέκνα ἡµῶν, οἷον οἱ πολλοί ποιοῦσιν … οὐχ ὡς ἐλευθέροις ἀλλ’
ὡς ἀνδραπόδοις» (P.G. 62, 150). Ὁ σκοπός τῆς παιδείας κατά

τόν Βασίλειο εἶναι ἡ ἀνύψωση τοῦ παιδα 
γωγούµενου, τοῦ µαθητῆ, στόν κατά φιλο 
σοφίαν βίον. Μορφωµένος καί σοφός δέν
εἶναι ἐκεῖνος πού εἶναι πολύξερος, ἀλλά ὁ
τελειωµένος κατά Χριστόν ( Ἑρµ. εἰς τόν
Προφ. Ἡσ. Α΄ 5070).

Ὁ Χρυσόστοµος δίδει ἐπιγραµµατικά
τά βασικά στοιχεῖα µιᾶς ἀποτελεσµατικῆς
παιδείας καί συνοψίζει σέ τέσσερα σηµεῖα
ὀργανικά συνδεδεµένα µέ τήν ἀγάπη καί
τό σκοπό τῆς ἀγωγῆς. 1. Τό «χαλινοῦν µετ’
ἀκριβείας», δηλ. ἡ ἀκρίβεια τῆς χα λιναγώ 
γησης τῶν νέων. Νά γνωρίζουν τί ἐπιδιώ 
κουν, νά θέτουν στόχους, νά ἔχουν προ 
οπτικές. 2. Τό «ἐθίζειν πρός τά δέοντα». Ὁ
ἐθισµός σ’ ἕναν τρόπο ζωῆς. 3. Τό «ρυθ�
µίζειν». Ἡ παιδεία εἶναι ἀγωγή µέ τή διδα 
σκαλία καί ἐπιβάλλεται νά υἱοθετεῖ τέτοιες
στάσεις καί συµπεριφορές στόν παιδαγω 

γούµενο, ὥστε νά γνωρίζει µέ τό «κριτικό πνεῦµα» καί τήν «κρι�
τική συνείδηση» ὅ,τι εἶναι καλύτερο γιά τόν ἴδιο καί τό µέλλον
τῆς ἀνθρωπότητας. 4. Τό «κολάζειν τά νοσήµατα τῆς ψυχῆς». Ἡ
προσπάθεια νά θεραπεύσει τά νοσηρά ψυχικά συµπτώµατα τοῦ
νέου.

Σταχυολογοῦµε µερικές διαχρονικές παιδαγωγικές ἀρχές
(= ἀξιώµατα) τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στό
ρόλο, τό ἔργο καί τήν προσωπικότητα τοῦ δασκάλου. «Οὐδέν
γάρ ἴδιον πρός διδασκαλίαν ἐπαγωγόν ὡς τό φιλεῖν καί φι�
λεῖσθαι» (P.G. 62, 529) «Καί τόν θρασύν ἐπιεικῆ καί τόν ἀσελγῆ
σώφρονα ποιεῖ τό φιλεῖν» (P.G. 61, 285), τονίζει ὁ Χρυσόστο 
µος καί παροτρύνει: «µακροθυµεῖτε πρός πάντας καί πρός ἀτά�
κτους σφόδρα· οὐδέν γάρ τούτου φάρµακον ἴσον τῷ διδα�
σκάλῳ». Ἡ γνώµη τοῦ Χρυσοστόµου γιά τήν ἀγωγή καί παιδεία
«ἐν Χριστῷ» τῶν µαθητῶν εἶναι πολύµορφη καί πολυπρισµατική.

Καί οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες «τῆς

οἰκουμένης διδάσκαλοι»

ὑπῆρξαν ἄνθρωποι πού συν-

δύασαν ἄριστα ἐπιστήμη καί

ἀρετή, μόρφωση καί δράση,

θεωρία καί πράξη, ἀλήθεια

καί ἀγάπη. 
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∆ιέγνωσε πόσο µεγάλη σηµασία ἔχει γιά τό διδασκόµενο ἡ δι 
δασκαλία νά γίνεται µέ ἀγάπη πρός αὐτόν. Σηµειώνει ὅτι ὁ µα 
θητής θά πρέπει νά συµµετέχει ἐνεργά στή διδασκαλία καί νά
διατυπώνει ἀπορίες καί γνῶµες. Κάνει λόγο γιά τή λιτότητα καί
τήν ἀποφυγή ἐπαναλήψεων, ὥστε νά ἐξασφαλίζεται ἡ ψυχο 
σωµατική ἀνάπτυξη τοῦ µαθητῆ (P.G. 49, 190). Ὁµιλεῖ γιά τήν
ἐπίδραση τῆς γυµναστικῆς, τήν ἐπενέργεια τῆς µουσικῆς καί ὑπο 
γραµµίζει ὅτι ὁ παιδαγωγός πρέπει νά ἔχει ἐπιστηµονική ἐπάρ 
κεια καί νά εἶναι ἀκέραιος χαρακτήρας. Ἐπιβάλλεται ὁ παιδα 
γωγός ν’ ἀποσκοπεῖ στή διαµόρφωση τοῦ παιδιοῦ σέ εἰκόνα
Θεοῦ καί «τό καθ’ ὁµοίωσιν ἀποδιδούς» (P.G. 62, 144).

Γιά τό Γρηγόριο τό παράδειγµα τοῦ δασκάλου στήν ἐφαρ 
µογή τῶν ὅσων διδάσκει εἶναι ἡ βάση τῆς ἀγωγῆς. Κατά τόν
Μέγα Βασίλειο ὁ διδάσκαλος ἐπιβάλλεται νά τυγχάνει τῆς ἐµπι 
στοσύνης τῶν µαθητῶν του. Ὅταν δέ διδάσκει, δέν πρέπει νά
εἶναι µήτε ἀσαφής, µήτε περιττός καί µάταιος. ∆έον νά εἶναι
σύντοµος, ὥστε νά µήν κουράζει τή µνήµη τῶν µαθητῶν χωρίς
πάλι νά εἶναι καί ὑπερβολικά βραχύλογος. Ἀκόµη δέν πρέπει νά
διδάσκει πολλά. Πολλές φορές «δέον νά ταυτολογῇ» ὥστε διά
τῆς ἐπαναλήψεως νά ἐµπεδώνει τίς γνώσεις τῶν µαθητῶν. Ἐπι 
βάλλεται νά ἀρχίζει ἀπό τά γνωστά καί νά χρησιµοποιεῖ κατα 
νοητή γλώσσα γιά τούς µαθητές του. Ἡ διδασκαλία νά γίνεται
ἐποπτικά: «ὡς τῶν πραγµάτων µᾶλ λον ἐµποιούντων τήν πληρο�
φορίαν τῆς ἀληθείας. Ὀφείλει, δέ ὁ διδάσκαλος νά εἶναι «ἑαυ�
τοῦ διδάσκαλος καί νόµος ἔµφυτος καί κανών ἀρετῆς» (Κατ’
Εὐνοµίου Β΄: Α΄ 2413 καί 285 Α).

Μία ἄλλη παιδαγωγική καί διδακτική
ἀρχή ἀναφέρεται στήν ἐπιλογή τῆς διδα 
κτέας ὕλης. Στό τί πρέπει οἱ µαθητές νά µα 
θαίνουν. Στό γνωστό σύγγραµµά του
«Πρός τούς νέους ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν
ὠφελοῖντο λόγων» ὁ Βασίλειος λέγει ὅτι
ὅπως ὁ κηπουρός παραµερίζει τ’ ἀγκάθια
γιά νά κόψει τά τριαντάφυλλα, ἔτσι καί ὁ
σωστός δάσκαλος ὀφείλει νά προσέχει τή
διδασκαλία τοῦ µαθήµατός του πρός τούς
µαθητές του, ὥστε νά τρέφονται, µορφώ 
νονται καί ἀναπτύσσονται ὁµαλά: «Καί κα�
θάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάµε�
νοι, τάς ἀκάνθας ἐκλίνοµεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων.
Ὅσον χρήσιµον καρπωσάµενος τό βαλβερόν φυλαξόµεθα».

Ἡ ἀξία τοῦ δασκάλου κατά τόν Χρυσόστοµο διαφαίνεται,
ὅταν ἀπό ἕνα σηµεῖο καί µετά δέν τόν ἔχουν ἀνάγκη οἱ µαθη 
τές του. Ἀληθινά «παιδαγωγοῦ µεγίστου ἐγκώµιον γένοιτ’ ἄν τό
µηκέτι δεῖσθαι τῆς παρ’ αὐτοῦ φυλακῆς εἰς σωφροσύνην τόν ὑπ’
αὐτοῦ παιδαγωγηθέντα νέον, εἰς µείζονα ἐπιδόντα ἀρετήν» (P.G.
48, 859, 860 καί 63, 768).

∆έν θά ἦταν ὑπερβολή νά ἰσχυριστοῦµε ὅτι οἱ τρεῖς τιµώ 
µενοι διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας δέν ἄφησαν θέµα παιδαγωγικό
καί διδακτικό τό ὁποῖο νά µήν τό ἔχουν ἀντι µετωπίσει. Τούς ἀπα 
σχόλησε ὁ σκοπός τῆς ἀγωγῆς καί παιδείας τῶν νέων, ἡ προ 
σωπικότητα τοῦ παιδαγωγοῦ, ἡ µεθοδικότητα τῆς διδασκαλίας, ἡ
ἑλκυστικότητα τοῦ µαθήµατος, οἱ ἀντιληπτικές ἱκανότητες καί δυ 
νατότητες τῶν µαθητῶν, τά µέσα ἀγωγῆς, οἱ ποινές καί οἱ ἀµοι 
βές, τό µεγάλο θέµα τοῦ ἐπαγγελµατικοῦ προσανατολισµοῦ, ἡ
διδασκαλία µέ ἐποπτικό τρόπο.

Σήµερα ζοῦµε σέ µία κοινωνία µεταλλαγῶν καί ἐξελίξεων
µέ κύριο γνώρισµα τήν ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας καί τήν ἐξά 
πλωση τῆς πολυπολιτισµικότητας. Μία πρωτοπόρα ἀξιοποίηση τῆς
παιδευτικῆς διαχρονικῆς παράδοσης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί
ὅλων τῶν πνευµατικῶν συνοδοιπόρων τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ
Ἑλληνισµοῦ σηµαίνει ἀντιµετώπιση τῆς νέας αὐτῆς πραγµατικό 
τητας καί πρόκλησης  ναί µέν, µέ νέους τρόπους µέσα καί µορ 
φές ἀγωγῆς καί διδασκαλίας τῶν νέων πού θά διακρίνονται ἀπό
ἐκσυγχρονισµό, ρεαλισµό, ὑπευθυνότητα καί ἀποτελεσµατικό 
τητα, ἀλλά πρωτίστως ἀπό ἀγάπη. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ὅπως καί
ὅλοι οἱ πνευµατικοί συνοδοιπόροι τῆς Ἐκκλησίας, πίστευαν ὅτι
τό µεγαλύτερο σχολεῖο εἶναι τό σχολεῖο τῆς ἀγάπης καί ὅτι ἡ
ἀγωγή τῶν  νέων εἶναι ἡ πιό σπουδαία τέχνη. Ἡ ἀγάπη γιά τούς
µαθητές του εἶναι τό βασικό γνώρισµα τοῦ παιδαγωγοῦ, ὅπως
εἶναι καί τό κύριο γνώρισµα τοῦ Χριστιανισµοῦ (P.G. 63,213).

Ἕνα σχολεῖο, πού θά τό χαρακτηρίζαµε σήµερα «χριστια 
νικό», ἀποβλέπει σέ µία ἀποτελεσµατική ἀγωγή, ἡ ὁποία προ 
άγει µέ τήν παιδαγωγική τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τήν ἀτοµικότητα
τοῦ παιδιοῦ – ἐφήβου µαθητῆ, καί ἐξανθρωπίζει τήν κοινωνία.

Οἱ µαθητές σ’ ἕνα τέτοιο τύπο σχολείου συνεχίζουν µέ πε 
ρηφάνια τή µακρά παιδευτική παράδοση τοῦ γένους τῶν Ἑλλή 
νων, τῶν πατέρων τους, καί ἐµπνέονται ἀπό τό ἀθάνατο ἑλλη 
νικό πνεῦµα. Οἱ µαθητές αὐτοί τοῦ σχολείου τρέφουν, τό πνεῦµα
τους µέ τήν ἑλληνορθόδοξη παιδεία καί διαιωνίζουν τά ἑλλη 
νορθόδοξα ἰδεώδη καί ἰδανικά.

Ἡ παιδεία πού παρέχει ἕνα τέτοιο σχο 
λεῖο εἶναι παιδεία ξεχωριστή καί ἐξαιρετική,
γιατί εἶναι ριζωµένη στόν ἀνεξάντλητο
πλοῦτο τῆς ἑλληνορθόδοξης πίστης καί
στήν ἀνεκτίµητης ἀξίας κλασική, βυζαντινή
καί νεότερη ἑλληνική κληρονοµιά.

Ἡ ἑλληνική αὐτή παιδεία εἶναι παιδεία
καί ἀγωγή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς σταθερό θεµέ 
λιο καί ἀπαρασάλευτη βάση τήν ὀµορφιά –
«τό κάλλος» καί τόν πολιτισµό πού ἀπο 
πνέει ἡ γλώσσα µας ἡ Ἑλληνική «ἡ γλώσσα
τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων καί συγγραφέων,
ἡ γλώσσα τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Οἰκουµενικῶν Συνό�

δων», στήν ὁποία διδάσκονται ὅλα τά µαθήµατα τοῦ Ὡρολογίου
Προγράµµατος τῶν σχολείων µας.

Ἕνα τέτοιο σχολεῖο κατανοεῖ τίς ὄντως ἰδιαίτερες καί ἐξαι 
ρετικές συνθῆκες ζωῆς πού ζοῦν τά παιδιά καί οἱ ἔφηβοι σήµερα
ὅπου δάσκαλοι καί καθηγητές τούς προσφέρουν τό «ἄριστο καί
τό µέγιστο».

Ἕνα τέτοιο σχολεῖο ἀποβαίνει γιά τά παιδιά καί τούς ἐφή 
βους ἕνας χῶρος ὅπου ἡ µόρφωση καί ἡ ἀγωγή ἔχουν ὅσο τό
δυνατό διαµαθησιακό, παιδευτικό χαρακτήρα καί στόχο.

Ἕνα τέτοιο σχολεῖο συνδυάζει τήν πολυµάθεια ὄχι µόνο µέ
τό «εὖ πράττειν», ἀλλά καί µέ τό «εὖ εἶναι» καί µέ τό «εὖ γίγνε�
σθαι».

Ἕνα τέτοιο σχολεῖο παροτρύνει τούς µαθητές µέ τά λόγια
του Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ Ἀποστόλου τῆς Εὐρώπης καί τοῦ κό 
σµου στήν πρός Φιλιππησίους ἐπιστολή του: «Ὅσα ἀληθῆ, ὅσα
σεµνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφηµα, εἴ τις
ἀρετή καί εἴ τις ἔπαινος,  ταῦτα λογίζεσθε». �

Οἱ τρεῖς τιμώμενοι διδά-

σκαλοι τῆς Ἐκκλησίας δέν

ἄφησαν θέμα παιδαγωγικό

καί διδακτικό τό ὁποῖο νά

μήν τό ἔχουν ἀντιμετωπίσει. 
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Βίος

ὉΜακάριος γεννήθηκε περί τό 1688 στήν Πάτμο,
ὅπου μαθαίνει καί τά πρῶτα του γράμματα1.

Στήν Κωνσταντινούπολη, πού ἔρχεται γιά τελει-
ότερη μόρφωση, βρίσκει θερμή προστασία ἀπό φιλο-
γενεῖς οἴκους καί προκρίτους  (Ὑψηλάντες, Μαυρο-
κορδάτοι, Καριοφύλοι κ.ἄ.). Σπούδασε στήν Πα-
τριαρχική Σχολή θεολογία, φιλοσοφία, φιλολογία καί
λατινικά, διαπρέποντας σέ ὅλα, ἀφοῦ ὑπῆρξε ἕνας ἀπ’
τούς ἐπιφανέστερους Ἕλληνες λόγιους διδασκάλους
καί ἱεροκήρυκες τοῦ ΙΗ΄ αἰώνα.

Μόλις ἀποφοίτησε ἀπό τίς σπουδές του, ὁ μητρο-
πολίτης Νικομηδείας τόν πῆρε ἀρχιδιάκονο καί τοῦ
προτείνει ἐκτιμώντας τίς ἀρετές του νά τόν ἀντικα-
ταστήσει στό θρόνο. Ὅμως ὁ Μακάριος, ζηλωτής τοῦ
πνευματικοῦ καί ἡσυχαστικοῦ βίου, ταπεινόφρων,
προτίμησε νά καταφύγει στήν Πάτμο γιά ἐθνική καί
θρησκευτική δράση, ἀρνούμενος τόν θρόνο2.

Τό 1713 ἐγκαταστάθηκε δίπλα στό σπήλαιο τῆς
Ἀποκάλυψης καί ἱδρύει τήν «Πατμιάδα», ἀφοῦ παρα-
κινήθηκε ἀπ’ τό φίλο του Ἀγάπιο Βουλισμᾶ3. Ὑπῆρξε
σχολάρχης ἀπό τό 1713 ἕως τό 17374. Ὁ χῶρος, ἰδα-
νικός γιά ἄσκηση καί διδασκαλία5, ἀσκοῦσε πάνω του
μιά ἀκατανίκητη γοητεία, ἐπειδή ἦταν ὁ τόπος ὅπου
ἔμεινε ὁ Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής, ὁ πρῶτος «Θεολό-
γος» καί ἔγραψε τήν Ἀποκάλυψη, τό τελευταῖο βιβλίο
τῆς Καινῆς Διαθήκης. 

Στόν περίβολο τοῦ «Ἱεροῦ Σπηλαίου» ἔκτισε τήν
πρώτη σχολική αἴθουσα καί τά πρῶτα δωμάτια τῶν μα-
θητῶν του. Θεώρησε ὅτι ἡ ἠρεμία τοῦ τοπίου θά βοη-
θοῦσε στή μόρφωση τῶν νέων. Σιγά-σιγά ἡ σχολή σάν
μαγνήτης τράβηξε μαθητές ἀπ’ τά πέρατα τῆς ἑλλη-
νικῆς γῆς, ἀπό τήν Πόλη μέχρι τά Ἑπτάνησα καί ἀπό τό
Σινά μέχρι τίς ἑλληνικές παροικίες τῆς Ρωσίας. Οἱ μα-
θητές τῆς σχολῆς ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἦταν ὑπότροφοι
φιλογενῶν πατμιακῶν καί ἀλλοδαπῶν χορηγῶν6.

Ὁ Μακάριος δίδασκε δωρεάν καί οἱ πρῶτοι μαθη-
τές φοίτησαν ἑπτά χρόνια. Ἀρχικά ἔζησε «λιμῷ καί
ἐρημίᾳ», ὅπως ἀναφέρει ὁ ἴδιος. Οἱ πολλές στερήσεις
του, ὅμως, πνίγονταν στό μεγάλο πέλαγος τῆς ἀγά-
πης του πρός τήν Ἐκκλησία καί τῆς πίστης του στήν
ἀνάγκη τῆς παιδείας τοῦ γένους7.

Οἱ πλούσιοι ὁμογενεῖς, ἐπειδή εἶδαν τήν προ-
σφορά καί τό ἔργο του καί ἐπειδή οἱ περισσότεροι μα-
θητές ἦταν ἄποροι, προίκισαν τή σχολή μέ δέκα
πουγγιά, δηλαδή 5.000 γρόσια.

Δέν εἶναι εὔκολο νά περιγράψει κανείς τό ζῆλο καί
τή θυσία μέ τήν ὁποία ἀνέλαβε ὁ ἐμπνευσμένος σχο-
λάρχης τό ἔργο του. Στήν ἀρχή δίδασκε ὅλη τήν
ἡμέρα ἑρμηνεύοντας τούς  Ἕλληνες συγγραφεῖς καί
τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, χωρίς νά ὑπολογίζει
τούς τεράστιους κόπους. Δίδασκε γραμματική, ρητο-
ρική, φιλοσοφία, μουσική καί λατινικά. Βοηθούς
ἔπαιρνε τούς ἄριστους μαθητές τῶν ἀνώτερων τά-
ξεων. Δυό ἀπ’ αὐτούς, τούς ἱερομονάχους Κοσμᾶ καί
Γεράσιμο τούς προσέλαβε σάν ὑποδιδασκάλους8.

Ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Καλογερᾶς
τοῦ Κωνσταντίνου Κώττη, θεολόγου 

Ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Καλογερᾶς.
Φορητή Εἰκών εὑρισκόμενη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Πάτμου.

(Χείρ Βαΐου Τσουλκανάκη 1994)
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Πάνω ἀπό εἴκοσι χρόνια μόχθησε στή σχολή ὁ
Μακάριος. Ἄν καί ἔπασχε ἀπό χρόνια νοσήματα, πο-
δαλγία, ἄσθμα, νεφρική λιθίαση, δέν σταμάτησε νά
ἐκτελεῖ τά καθήκοντά του. Ζωντανό παράδειγμα
πρός μίμηση δίδασκε ἀκόμα καί ἀπό τήν κλίνη του9.
Τίποτα δέν τόν ἐμπόδιζε νά εἶναι εὐχάριστος στή δι-
δασκαλία του καί νά ἐμπνέει στούς μαθητές του τό
λόγο τοῦ  Εὐαγγελίου καί τή χριστιανική ἀρετή.

Ἐκοιμήθη πρόωρα στίς 17 Ἰανουαρίου 1737 ἀπό
τούς κόπους καί τίς ἀσθένειες10. Ὁ θάνατός του ἀνα-
φέρεται στό «Βραβεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου»: «1737 Ἰανουαρίου 17. Ἐκοιμήθη εἰς τήν
Ἱεραν Ἀποκάλυψιν ὁ ἐν ἱεροδιακόνοις κύρ Μακάριος
Καλογερᾶς, ὁ σοφώτατος Διδάσκαλος. Οὗτος ὑπερέβη
πάντας τοῦ καιροῦ διδασκάλους καί κατά τήν ἔσω καί
ἔξω σοφίαν ἐγένετο δεύτερος Χρυσόστομος καί ποτα-
μός ἀνεξάντλητος ἐν ταῖς διδαχαῖς καί ἐχθρός τῶν λα-
τίνων»11.

Συγγράματα
Ὁ Μακάριος ἄφησε τά ἀκόλουθα ἔργα: «Εὐαγγε-

λική Σάλπιγγα», «Ἔκθεσις κανόνων ρητορικῆς»,
«Ἐγκώμιον τοῦ Νεομάρτυρος Παχωμίου», «Λόγοι», καί
ἄλλα12.

Στίς πραγματεῖες του συμπεριλαμβάνονται: 
1) Λόγοι ἀντιρρητικοί. Ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀναφέ-

ρονται σέ διάφορες ἑορτές καί Κυριακές τοῦ ἐνιαυ-
τοῦ καί περιλαμβάνονται στούς ὑπ' ἀριθμόν ΣΠΣΤ',
ΣΠΖ', ΣΠΗ', ΣΠΘ', ΦΙΖ', ΦΙΗ', ΦΙΘ' πατμιακούς κώ-
δικες τοῦ 18ου αἰώνα13. Κάποιοι ἀπ' αὐτούς, 52 στόν
ἀριθμό, ἐξεδόθησαν στήν «Εὐαγγελική Σάλπιγγα»14.

2) Ἔκθεσις κανόνων ρητορικῆς. Βοήθημα γιά τούς
ἱεροκήρυκες. Συνεξεδόθη στήν πρώτη ἔκδοση τῆς Ἀκο-
λουθίας τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός Χριστοδού-
λου τοῦ θαυματουργοῦ τό 1775. Περιλαμβάνει τούς ὑπ'
ἀριθμ. ΤΠΓ', ΤΠΔ', ΤΠΕ' πατμιακούς κώδικες15.

3) Ρητορική τέχνη. Περιλαμβάνεται στόν ὑπ'
ἀριθμ. ΤΠΒ' πατμιακό κώδικα16, καθώς καί στόν 229
τῆς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος.

4) Ἐγκώμια εἰς διαφόρους.

Ὡς διδάσκαλος ὁ Μακάριος συνέγραψε:
α) «Ἑρμηνεία περί συντάξεως Γραμματικῆς» καί

«Διαφόροι ἑρμηνεῖαι καί σχόλια εἰς διαφόρους λόγους
τῶν Ἑλλήνων Πατέρων»17.

β) «Θέματα εἰς γραμματικήν Ἀλεξάνδρου Μαυρο-
κορδάτου», ἁγιορείτικος κώδικας18.

γ) «Σχόλια εἰς ἕξ  λόγους Γρηγορίου τοῦ Θεολό-
γου»19.

δ) «Ἐκ τῶν τοῦ Συνεσίου ἐπιστολῶν», Μονῆς Ἰβή-
ρων20.

ε) «Γυμνάσματα εἰς ἐπιστολικούς τύπους», Μονῆς
Ἰβήρων21.

στ) «Εἰσαγωγή εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν μουσικήν».
Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀλληλογραφία του μέ ἐξέχοντα

πρόσωπα, τίς περισσότερες ἀπ’ τίς ἐπιστολές του κω-
δικοποίησε ὁ μαθητής του, διδάσκαλος καί λόγιος
τοῦ ΙΗ' αἰώνα Ἰάκωβος ὁ Ἀναστασίου (+ 20 Σεπτ.
1765). Περιλαμβάνονται δέ στόν ὑπ' ἀριθμ. 233 κώ-
δικα τῆς ἱεροσολυμιτικῆς βιβλιοθήκης22. Μερικές ἐπι-
στολές περιλαμβάνονται σέ ἁγιορείτικους κώδικες.

Διδασκαλία
Διακρινόταν γιά «τό πρᾶον, τό ἀφιλάργυρον, τό φι-

λόχριστον, τό εἰρηνικον»23. Διακρινόταν γιά τήν πο-
λυμάθεια, τήν εὐφράδεια καί μέ τόν ἐπαγωγικό του
τρόπο δημιούργησε προσωπικό ὕφος, ὥστε οἱ μαθη-
τές του νά καταθέλγονται. Ἑρμήνευσε ἀρχαίους  Ἕλ -
ληνες συγγραφεῖς καί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Δίδα-
σκε γραμματική, φιλοσοφία, ρητορική, ἐκκλησια-
στική μουσική,  λατινικά, στοιχεῖα Ἱστορίας καί γεω-
γραφίας. 

Μέχρι τήν τελευταία του στιγμή, ὁ Μακάριος, συ-
νιστοῦσε πίστη, ἐλπίδα καί ἀγάπη. Γι' αὐτό κατάφερε
νά ἐμπνεύσει ὅσους τόν γνώρισαν νά γίνουν ἀληθινοί
στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Μέ τή σχολική διδασκαλία καί μέ ὅλη τή δράση
του ὁ ἐνάρετος δάσκαλος ἐργάστηκε γιά τήν ὠφέλεια
τοῦ γένους. Κήρυττε ἀπό τόν ἄμβωνα τό Λόγο τοῦ
Θεοῦ.  Ἔστελνε γραπτούς λόγους του σέ πολλούς
κληρικούς συμβουλεύοντάς τους πῶς νά κηρύττουν.
Ἀλληλογραφοῦσε μέ μαθητές του, πατριάρχες, ἀρχιε-
ρεῖς, προκρίτους, λογίους καί ἄλλους24. 

Παντοῦ σκορποῦσε τίς πολύτιμες συμβουλές του
γιά τή μόρφωση καί τήν ἀρετή. Ἐνίσχυσε πολλούς
στόν ἀγώνα τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τῶν ἐχθρῶν της.
Παρακινοῦσε κάποιους πλουσίους νά ἱδρύσουν σχο-
λεῖα καί ξενῶνες. Παρηγοροῦσε τούς πονεμένους ρα-
γιάδες στίς συμφορές τοῦ βίου καί τούς συμβούλευε
νά εἶναι γενναῖοι καί ἀμνησίκακοι. 

Ἐνίσχυε ἰδιαίτερα τούς κληρικούς καί τούς διδα-
σκάλους νά ἐργάζονται «εἰς κοινόν ὄφελος τοῦ γένους
μας», «εἰς λύσιν τοῦ κατέχοντος τό γένος αὐχμοῦ», «εἰς
κήρυξιν τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου καί διόρθωσιν τοῦ ποι-
μνίου». 

Μαθητές του ἦταν οἱ: Κοσμᾶς Λήμνιος, Γεράσιμος
Βυζάντιος, Ἰάκωβος τοῦ Ἀναστασίου,  Ἀλέξανδρος ἐκ
Τυρνάβου, Δαμασκηνός Ἀέριος, Ἱερόθεος Δενδρηνός
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ὁ Ἰθακήσιος, Ἀθανάσιος ὁ Πελοποννήσιος, Κυπρια-
νός ὁ Κύπριος πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, Νεόφυτος ὁ
Καυσοκαλυβίτης ὁ Πελοποννήσιος καί ὁ Γεράσιμος
Χαλεπίου.

Τιμή
Τόν κατατάσσουν, λόγῳ τῆς μεγάλης του ἀρετῆς

καί τῆς πλούσιας σοφίας του, στούς Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας. Οἱ μαθητές του τόν ἐγκωμιάζουν. Ὁ
Ρῶσος μαθητής του καί περιηγητής Barskiy γράφει:
«Εἶναι ἐνάρετος, πρᾶος, ἄκακος, φιλόξενος, καί ἡ πρό-
τερον ἔρημος καί ἄγνωστος νῆσος Πάτμος νῦν φημί-
ζεται πανταχοῦ καί ἕνεκα Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
καί ἕνεκα τῶν ἀρετῶν τόν σοφοῦ τούτου ἀνδρός Μα-
καρίου...». Ἐνῶ στή συνέχεια ὁ μαθητής περιγράφει

τό βαρύ πένθος γιά τό θάνατο τοῦ δασκάλου: «Ἐθρή-
νουν οἱ μέν ὡς στερηθέντες τοῦ διδασκάλου, οἱ δέ τοῦ
προστάτου, τά ὀρφανά δέ, αἱ χῆραι καί οἱ πτωχοί τοῦ
εὐεργέτου, τοῦ πνευματικοῦ πατρός καί τοῦ ἀγαθοῦ
συμβούλου...»25.

Φτωχός καί ταπεινός ἔφυγε ἀπό τόν κόσμο ὁ
σοφός Μακάριος, μέ μοναδικό τίτλο αὐτόν τοῦ Ἱερο-
διακόνου, χωρίς νά ἐπιθυμήσει ποτέ καμία προαγωγή,
παρά μόνο τό νά διακονεῖ τήν Ἐκκλησία καί τό γένος.

Ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ Καλογερᾶ
τιμᾶται στίς 17  Ἰανουαρίου.

Ὡς κατακλείδα παραθέτουμε (παραπλεύρως) τά
συνταχθέντα ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ρόδου κ. Κυρίλλου Ἀπολυτίκια τοῦ ἁγίου, τά ὁποία
ἐλήφθησαν ἀπό τό ἐσχάτως ἐκδοθέν «Πατμιακόν
Λειμωνάριον».  �
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Ἦχος α΄. 
Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς κατ' ἄμφω σοφίας, γεγονὼς ἐνδιαίτημα,
τὴν τοῦ Παρακλήτου ἐδέξω, οὐρανόθεν ἐπίπνοιαν,
καὶ πέφηνας διδάσκαλος σοφός, τοῦ γένους ἐν
ἡμέραις χαλεπαῖς· διὰ τοῦτό σε τιμῶμεν οἱ εὐσε-
βεῖς, Μακάριε, ἐκβοῶντες· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι
Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ
χορηγοῦντι διὰ σοῦ, ἡμῖν χάριν σωτήριον.

Ἦχος πλ. δ΄. 
Ταῖς τῶν δακρύων σου.

Ἀσκητικαῖς σου ἀγωγαῖς, τῶν παθῶν τὰς
ἐφόδους πάσας ἀπέκρουσας, καὶ τῆς σοφίας σου
αὐγαῖς, τοῖς Ὀρθοδόξοις ἥλιος ἐξανέτειλας, καὶ
ὤφθης ἱερός, ἐν τῷ καιρῷ τῆς δουλείας διδά-
σκαλος, Μακάριε, τῆς Πάτμου ἀγλάϊσμα. Πρέ-
σβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.



� Μέ ἐκκλησιαστική τάξη καί σέ πανηγυ-
ρική ἀτμόσφαιρα ἑορτάσθηκε ἡ πρώτη τοῦ
νέου ἔτους στά Πατριαρχεῖα. Τήν παραμονή
ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε σέ
συγχοροστασία μέ ἄλλους ἀρχιερεῖς στόν
Μεγάλο Ἑσπερινό. Στή συνέχεια ὁ Πα-
τριάρχης δέχθηκε τούς ἁγίους ἀρχιερεῖς καί
τήν Πατριαρχική Αὐλή καί τέλεσε τήν κοπή
τῆς πίττας στήν αἴθουσα τῆς Παναγίας. Τά
κάλαντα στόν Πατριάρχη ἔψαλαν οἱ μαθη-
τές τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους
Σχολῆς. Τήν ἑπομένη ὁ Πατριάρχης χορο-
στάτησε σέ συγχοροστασία μέ ἄλλους ἀρχιε-
ρεῖς στήν Θ. Λειτουργία. Στή συνέχεια πραγ-
ματοποιήθηκε στήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου ἡ
καθιερωμένη γιά τό Νέο Ἔτος δεξίωση, κατά τήν ὁποία τόν
Πατριάρχη προσεφώνησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ.
Εὐάγγελος ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας καί ὁ καθηγητής κ. Βασ.
Σταυρίδης. Ἀντιφώνησε κατάλληλα ὁ Πατριάρχης.

� Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκαν τά Ἅγια Θεοφάνεια στά Πα-
τριαρχεῖα. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης προέστη τῆς Πα-
τριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θ. Λειτουργίας τῆς ἑορτῆς. Στό
τέλος τῆς Δοξολογίας ὁ  Πατριάρχης τέλεσε τόν Μεγάλο Ἁγια-
σμό. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης, οἱ
ἅγιοι ἀρχιερεῖς, ὁ κλῆρος καί ὁ λαός ἐν πομπῇ μετέβησαν στήν
ἀποβάθρα τοῦ Φαναρίου, ὅπου καί πραγματοποιήθηκε ἡ τε-
λετή καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ὁ Ἁγιασμός τῶν
Ὑδάτων. Ὁ Πατριάρχης ἀπένειμε χρυσό σταυρό στόν νέο πού
ἔπιασε τόν Σταυρό, ἀναμνηστικά δέ στούς ὑπολοίπους κο-
λυμβητές.

� Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, κατά τήν συνεδρίασή της τήν 9η
Ἰανουαρίου, προέβη ὁμόφωνα στίς ἀκόλουθες κανονικές πρά-
ξεις: α) Ἀπέκοψε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Χόνκ - Κόνκ τήν
Σιγκαπούρη καί ἵδρυσε νέα Μητρόπολη τοῦ Θρόνου ἐπονο-
μαζομένην «Ἱερά Μητρόπολις Σιγκαπούρης» μέ δικαιοδοσία
ἐπί τῶν χωρῶν: Ἰνδίας, Ἰνδονησίας, Μαλαισίας, Πακιστάν,
Ἀφγανιστάν, Μαλδίβων Νήσων, Μπαγκλαντές, Νεπάλ, Μπου-
τάν καί Σρί Λάνκα. β) Ἐπλήρωσε τήν Ἱερά Μητρόπολη Χόνκ
– Κόνκ μέ τήν παμψηφεί ἐκλογή τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρί-
του κ. Νεκταρίου Τσίλη, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας. Ἡ Μητρόπολη
Χόνκ-Κόνκ θά περιλαμβάνει στό ἑξῆς τίς χῶρες: Λαϊκή Δημο-
κρατία τῆς Κίνας, Ταϊβάν, Φιλιππίνες Νήσους, Ταϋλάνδη,
Λάος, Βιετνάμ, Καμπότζη καί Μυανμάρ. γ) Ἐξέλεξε παμψη-

φεί ὡς βοηθό Ἐπίσκοπο, παρά τόν Πανιερ.
Μητροπολίτη Εἰρηνουπόλεως κ. Κων-
σταντῖνο, τῶν ἐν ΗΠΑ Οὐκρανῶν τόν Πανο-
σιολ. Ἀρχιμ. κ. Δανιήλ Ζελίνσκυ, μέ τόν τίτλο
τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς
Παμφίλου. Ἡ χειροτονία τοῦ νέου Μητρο-
πολίτου Χόνκ-Κόνκ κ. Νεκταρίου πραγματο-
ποιήθηκε στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό
τήν 20η Ἰανουαρίου, ἡ δέ ἐνθρόνισή του τήν
1η Μαρτίου στόν Χόνκ-Κόνκ. 

� Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐπισκέ-
φθηκε, τήν 24η Ἰανουαρίου, ὁ πρωθυπουρ-
γός τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. Κ. Κων/νος Καρα-
μανλής, στά πλαίσια ἐπίσημης ἐπισκέψεώς

του στήν Τουρκία. Στόν Πρωθυπουργό καί τή συνοδεία του
ἀποδόθηκαν οἱ προβλεπόμενες τιμές. Ἡ ὑποδοχή ἔγινε στήν
εἴσοδο τῶν Πατριαρχείων καί ὁ Πρωθυπουργός ὁδηγήθηκε
στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Ἀκολούθως ἔγινε ἡ ἐπίσημη
ὑποδοχή του ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί τούς Ἀρχιε-
ρεῖς στήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου. Ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε,
ὁ Πρωθυπουργός ἀντιφώνησε, καί ἀκολούθησε ἡ ἀνταλλαγή
δώρων. Στή συνέχεια ὁ Πατριάρχης εἶχε ἰδιαίτερα συνάντηση
καί συνομιλία μέ τόν Πρωθυπουργό καί τούς συνοδούς του εἰς
τό ἐπίσημο Πατριαρχικό Γραφεῖο. Τήν ἑπομένη ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης ὑποδέχθηκε μέ ἔκδηλη συγκίνηση καί χαρά τόν
Πρωθυπουργό καί τή συνοδεία του στήν Πατριαρχική Μεγάλη
τοῦ Γένους Σχολή.

� Μέ τίς καθιερωμένες ἐκδηλώσεις ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν, προστατῶν τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, στήν
Μητέρα Ἐκκλησία. Ὁ Πατριάρχης χοροστάτησε στή Θ. Λει-
τουργία τῆς ἑορτῆς, στό τέλος τῆς ὁποίας ἐτέλεσε τό καθιε-
ρωμένο τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων
καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν,
Καθηγητῶν, Διδασκάλων καί Μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Με-
γάλης τοῦ Γένους Σχολῆς. Στή δεξίωση πού ἀκολούθησε στήν
Αἴθουσα τοῦ Θρόνου, ὁμίλησαν ὁ κ. Πρ. Φιλίππου, ἐκ μέρους
τῆς Ἐφορείας τῆς Σχολῆς, καί ὁ Πατριάρχης.

� Τήν 30η καί 31η Ἰανουαρίου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαῖος μετέβη εἰς Ἀθήνας. Μόλις ἔφθασε ἐπι-
σκέφθηκε τόν Ἱερό Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, πλησίον τῆς
Μητροπόλεως Ἀθηνῶν, προκειμένου νά τελέσει Τρισάγιο,
ἔμπροσθεν τοῦ σκηνώματος τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου. Τήν ἑπομένη προεξῆρχε τῆς
Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου εἰς τόν Μη-
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ΧΡΟΝΙΚΑ - ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
τοῦ κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, Γραμματέως τοῦ Γραφείου ἐκπροσωπήσεως 

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθήνα
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τροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ἐκφώνησε τόν ἐπικήδειο λόγο ἐκ μέ-
ρους ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἡγήθηκε τῆς
πομπῆς πρός τό Α΄ Κοιμητήριον Ἀθηνῶν, ὅπου ἐτέλεσε τήν
ταφή τοῦ ἐκλιπόντος Ἀρχιεπισκόπου.

� Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, κατά
τήν συνεδρίασή της τήν 7η Φεβρουαρίου, καί κατόπιν προτά-
σεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐξέλεξε παμψηφεί τόν
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Κύριλλο Καταρέλο, καθηγητή τῆς Θεο-
λογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἐπίσκοπο τῆς
πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀβύδου. Ἡ χειροτονία
του τελέσθηκε στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τήν 24η Φε-
βρουαρίου.

� Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος μετέβη
ἀπό 14-20 Φεβρουαρίου στήν Ἑλβετία. Κατά τήν παραμονή
του ἐκεῖ ὁ Πατριάρχης ἔλαβε μέρος καί ὁμίλησε στίς ἑορτα-
στικές ἐκδηλώσεις γιά τά ἑξήντα χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.). Τήν Κυριακή
τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου χοροστάτησε καί ὁμίλησε στό πο-
λυπληθές ἐκκλησίασμα στόν Ι. Ναό τοῦ Ἁγίου Παύλου στό
Πατριαρχικό Κέντρο τοῦ Σαμπεζύ. Εἶχε, ἐπίσης, ἐπικοινωνία
μέ τόν Κοσμήτορα, τούς Καθηγητές καί φοιτητές τοῦ Ἰνστι-
τούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας. 

� Κατά τήν τελετή ἐνθρόνισης τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄, τήν 16η Φε-
βρουαρίου εἰς τόν Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, τήν Μητέρα
Ἐκκλησία καί τόν Προκαθήμενο Αὐτῆς ἐκπροσώπησαν οἱ Σεβ.
Μητροπολῖτες Περγάμου κ. Ἰωάννης, Πριγκηποννήσων κ.
Ἰάκωβος καί Ρόδου κ. Κύριλλος. Κατά τήν τελετή ὁ ἐπικε-
φαλῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας Μητροπολίτης Περ-
γάμου κ. Ἰωάννης προσεφώνησε τόν νέο Ἀρχιεπίσκοπο ἐκ μέ-
ρους ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν προσφέροντάς του ἐκ
μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀσημένια ποιμαντορική
ράβδο.

� Τήν 23η Φεβρουαρίου, εἰς τόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Πα-
ναγίας Φανερωμένης Αἰγίου, τελέσθηκε ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Συληβρίας κυροῦ Αἰμιλιανοῦ
(Τιμιάδη), διακεκριμένου καί λόγιου Ἱεράρχου τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου. Τήν Μητέρα Ἐκκλησία καί τόν σεπτό
Αὐτῆς Προκαθήμενο ἐκπροσώπησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κο-
ρίνθου κ. Διονύσιος.

� Πραγματοποιήθηκε ἡ τακτική ἀνά ἑξάμηνο ἀνασυγκρότηση
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
ἡ ὁποία ὑπό τήν προεδρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου θά ἀποτελεῖται ἕως τῆς 31ης Αὐγούστου ἀπό
τούς Σεβ. Μητροπολῖτες: Πέργης κ. Εὐάγγελο, Λύστρων κ.
Καλλίνικο, Δέρκων κ. Κωνσταντῖνο, Ἡλιουπόλεως καί Θείρων
κ. Ἀθανάσιο, Βελγίου κ. Παντελεήμονα, Ντένβερ κ. Ἡσαΐα,
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιο, Μοσχονησίων κ. Ἀπό-
στολο, Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, Σασίμων κ. Γεννάδιο, Ἰκονίου
κ. Θεόληπτο,  Λέρου, Καλύμνου καί  Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιο.

� Ἀπό 3ης ἕως 7ης Μαρτίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης με-
τέβη στήν Ἰταλία. Κατά τήν παραμονή του ἐκεῖ ἐπισκέφθηκε

τήν Βενετία, τήν Τεργέστη καί τή Ρώμη. Στήν Τεργέστη ἀναγο-
ρεύθηκε διδάκτωρ τῶν Διεθνῶν καί Διπλωματικῶν Σχέσεων τοῦ
Πανεπιστημίου τῆς πόλεως. Στή Ρώμη ὁ Πατριάρχης μετέβη
ὡς προσκεκλημένος τοῦ Ποντιφικοῦ Ἀνατολικοῦ Ἰνστιτούτου,
τοῦ ὁποίου τυγχάνει ἀπόφοιτος, προκειμένου νά λάβει μέρος
στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πού ὀργανώθηκαν διά τήν συμ-
πλήρωση τῶν 90 χρόνων του. Ὁ Πατριάρχης ὁμίλησε στίς ἐκδη-
λώσεις τοῦ Ἰνστιτούτου μέ θέμα: «Θεολογία, λειτουργία καί
σιωπή: βασικές θεωρήσεις τῶν Πατέρων τῆς Ἀνατολῆς γιά τόν σύγ-
χρονο κόσμο». Ὁ Πατριάρχης καί οἱ συνοδοί του συναντήθη-
καν μέ τόν Πάπα Ρώμης Βενέδικτο τόν ΙΣΤ΄. Κατά τήν συνάν-
τηση αὐτή, ὅπως δήλωσε ὁ Πατριάρχης, συζητήθηκαν τά κοινά
προβλήματα, ἡ πρόοδος τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου καί τά προ-
βλήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ Πάπας παρέθεσε
γεῦμα πρός τιμή τοῦ Πατριάρχου καί τῶν συνοδῶν Του.

� Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη τήν 8η Μαρτίου στήν
Σμύρνη καί ἀπό ἐκεῖ στό χωριό Κιρκιντζέ, ὅπου καί χοροστά-
τησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινό
τοῦ Σαββάτου, παρουσίᾳ προσκηνυτῶν ἐξ Ἑλλάδος στούς
ὁποίους καί ὁμίλησε. Ἀνέγνωσε δέ τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων συγγραφέων Διδοῦς Σωτηρίου,
Ἠλία Βενέζη καί Φωτίου Κόντογλου καί πάντων τῶν ἀναπαυο-
μένων στή γῆ τῆς Ἰωνίας προγόνων μας. Τήν ἑπομένη, Κυριακή
τῆς Τυρινῆς, ὁ Πατριάρχης χοροστάτησε στήν Θ. Λειτουργία
πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς στή Σμύρνη
μέ τή συμμετοχή πλήθους πιστῶν ἐξ Ἑλλάδος στούς ὁποίους
ὁμίλησε καί εὐχήθηκε εὐλογημένη παρά Κυρίου Μεγάλη Σα-
ρακοστή. Στή συνέχεια ἐπισκέφθηκε τό σπίτι τοῦ ἀειμνήστου
νομπελίστα ποιητῆ Γεωργίου Σεφέρη στά Βρύουλα. 

� Μέ λαμπρότητα καί ἐκκλησιαστική τάξη ἑορτάσθηκε εἰς τά
Πατριαρχεῖα ἡ Μεγάλη Ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Οἰκουμε-
νικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος προέστη τῆς καθιερω-
μένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θ. Λειτουργίας. Τόν Θεῖο
Λόγο ἐκήρυξε, ἀπό τόν Πατριαρχικό Ἄμβωνα, ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος. Μετά τήν ἀπό-
λυση, ὁ Πατριάρχης, ἀπό Θρόνου, μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων,
ἔψαλαν τό εἰθισμένο Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακα-
ρίων ψυχῶν «πάντων τῶν ὑπέρ τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως
ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ». Στή συνέχεια πραγ-
ματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προεξάρχοντος
τοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος καί εὐλόγησε ἀπό τόν ἐξώστη τῶν
Πατριαρχείων τό πλῆθος τῶν πιστῶν.

� Κατά τήν συνεδρία τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τήν 21η
Μαρτίου, καί κατόπιν προτάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου, ψήφων κανονικῶν γενομένων στόν Πάνσεπτο Πα-
τριαρχικό Ναό, προήχθη παμψηφεί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Γέρων Χαλκηδόνος  κύριος Ἰωακείμ στήν Ἱερά Γεροντική Μη-
τρόπολη Νικομηδείας, εἰς δέ τήν κενωθεῖσα Γεροντική Μη-
τρόπολη Χαλκηδόνος ἐξελέγη παμψηφεί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανάσιος. Ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου
Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου πραγμα-
τοποιήθηκε τήν 27η Μαρτίου, εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναό
τῆς Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, παρουσίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου καί πλήθους πιστῶν.  �
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ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ 
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Τήν Παρασκευή 18 Ἰανουαρίου, Μνήμη τῶν ἐν Ἁγίοις

Πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, Πατριαρχῶν
Ἀλεξανδρείας, ἦγε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος. Κατά τόν πανηγυρικό
Ἑσπερινό τῆς Μνήμης των ἐχοροστάτησε στόν Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, συμπρο-
σευχομένου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασ-
σοῦ κ. Ἐμμανουήλ.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο
καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱσπανίας καί Πορ-
τογαλίας κ. Πολυκάρπου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἁγίου
Ἁλικαρνασσοῦ, παρουσίᾳ τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί πυ-
κνοῦ ἐκκλησιάσματος.

Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Ἀρχιμ. Νε-
κτάριος Πόκιας, ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
ἀναφερθείς στό ἔργο καί τήν προσφορά τῶν δύο μεγά-
λων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ τόν Σεβασμιώτατο
προσεφώνησε ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ Κλήρου ὁ Αἰδ. Πρω-
τοπρεσβύτερος Ἰωάννης Χαλκιᾶς. Στή συνέχεια ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἐδέχθη στό Ἐπισκοπεῖο τόν ἱ. Κλῆρο, τά μέλη
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, τούς ἐκπροσώπους
τῶν ἀρχῶν καί τῶν διαφόρων φορέων καί τούς πιστούς.

Κατά τήν Θεία Λειτουργία ἐχειροτόνησε εἰς Πρεσβύ-
τερον τόν Διάκονον Γαβριήλ Γιατροῦ, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε
καθήκοντα Ἐφημερίου στήν γενέτειρά του, τίς Καλυθιές.

Στήν προσφώνησή του ὁ Σεβ. ἐξῆρε
τό ἤθος τοῦ νέου Ἱερέως καί ἐτόνισε
τήν σημασία τῆς ἀποστολῆς τοῦ
κληρικοῦ σέ ἕνα κόσμο ὁ ὁποῖος ἔχει
ἀνάγκη τήν μαρτυρία γνησίων φο-
ρέων τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀλήθειας
καί ζωῆς.

ΕΚΛΟΓΗ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
Μετά τήν παραίτηση τῆς ὁσιωτά-

της Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παναγίας Ὑψενῆς Μοναχῆς Εὐγε-
νίας, γιά λόγους ὑγείας, ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἐπισκέφθηκε τήν Ἱ. Μονή καί
συνεκάλεσε τήν Ἀδελφότητα γιά τήν
Ἐκλογή νέας Ἡγουμένης καί νέων
μελῶν τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου.
Ἡγουμένη ἐξελέγη ἡ Μοναχή Μα-
ριάμ καί ὡς μέλη τοῦ Ἡγουμενοσυμ-

βουλίου οἱ Μοναχές Διασώζουσα καί Ἀγάθη, στίς ὁποῖες
εὐχόμαστε εὐδόκιμη καί πολύκαρπη διακονία.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ
Τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (30 Μαρ-

τίου) ὁ Σεβασμιώτατος ἐλειτούργησε στόν Ἱ. Ναό Ὑψώ-
σεως Τιμίου Σταυροῦ Ἀπολλώνων καί προέβη στήν εἰς
Διάκονον χειροτονία τοῦ Ἠλία Πετρίδη. Ὁ νεοχειροτο-
νηθείς διακρίνεται γιά τήν εὐλάβεια καί ἀφοσίωσή του
στήν Ἐκκλησία. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν προσφώνησή
του ἐξῆρε τήν ἀπόφαση τοῦ νεοχειροτονηθέντος νά δια-
κονήσει τήν Ἐκκλησία καί τόνισε τήν ἔννοια τῆς προ-
σφορᾶς καί τῆς θυσίας στή ζωή τοῦ κληρικοῦ.

30 H O∆OΣ�
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ΧΡΟΝΙΚΑ - ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ



ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ
Τό Σάββατο 5 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἐχορο-

στάτησε κατά τήν Θ. Λειτουργία καί ἐτέλεσε τήν Ἀκο-
λουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ στόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας
Εἰρήνης τοῦ Κέντρου Παιδικῆς Μερίμνης Θηλέων Ρόδου.
Μετά τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἀπέδωσε τό ὀφίκκιον
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου στόν Ἐφημέριο τοῦ ἱ. Ναοῦ π. Τιμό-

θεο Ἀποστολάκη, ὁ ὁποῖος μέ συνέπεια, σεμνότητα καί
ἀφοσίωση διακονεῖ ἐκεῖ ἀπό τριετίας. Ὁ Σεβ. στήν σύν-
τομη προσφώνησή του ἀναφέρθηκε στήν ἐκκλησιαστική
ἔννοια τῆς διακονίας καί τόνισε ὅτι τά ὀφίκκια πρέπει νά
γίνονται ἀφετηρία γιά περισσότερη αὐταπάρνηση καί
προσφορά στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καὶ μεγαλύτερη τα-
πείνωση στίς σχέσεις μέ τούς ἀνθρώπους.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Τό Σάββατο 26 Ἰανουαρίου στήν Αἴθουσα τῆς Ἀνω-
τέρας Σχολῆς Τουριστικῶν Ἐπαγγελμάτων Ρόδου πραγ-
ματοποιήθηκε ἡ ἐτήσια ἐκδήλωση κοπῆς τῆς Βασιλόπι-
τας τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως. Κατά τήν ἐκδήλωση μίλησε ἡ ἐκπαιδευτικός
κ. Ἀναστασία Χατζηαντωνίου, ἡ ὁποία ἀναφέρθηκε στίς
ἀνάγκες τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί προέβη σέ ἕνα σύν-
τομο ἀπολογισμό. Προσφώνησαν οἱ παρόντες ἐκπρόσω-
ποι τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος

εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους ἔρχονται συμπαραστάτες καί
συνεργάτες στό κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

Ἰδιαίτερα εὐχαρίστησε τίς κυρίες τῆς ὁμάδας ἀλλη-
λεγγύης τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, οἱ ὁποῖες δρα-
στηριοποιοῦνται μέ ζῆλο στόν τομέα τῆς φιλανθρωπίας
καί μέσα ἀπό τήν προσωπική προσφορά τους καί τίς διά-
φορες ἐκδηλώσεις πού διοργανώνουν, ὅπως ἐκείνη τοῦ
περασμένου Δεκεμβρίου κατά τήν ὁποία συγκεντρώθηκε
τό ποσό τῶν 8.000 Εὐρώ, ἀνταποκρίνονται στίς ποικίλες
ἀνάγκες πού καθημερινά παρουσιάζονται.  

ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Τήν Κυριακή 3 Φεβρουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἐχο-

ροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θ. Λει-
τουργία στόν Ἱερό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νεοχω-
ρίου. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἐξέφρασε τήν
εὐαρέσκεια καί τόν ἔπαινο τῆς Ἐκκλησίας στόν συντα-
ξιοδοτηθέντα Ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ, Πρωτοπρεσβύτερο
Ἀπόστολο Χατζημανώλη. Στήν προσφώνησή του ἐξῆρε
τήν προσφορά τοῦ π. Ἀποστόλου στήν τοπική Ἐκκλη-
σία, τονίσας ἰδιαιτέρως τήν διακονία του σέ διάφορες
Ἐνορίες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τήν προσφορά του ὡς
πνευματικοῦ ἐπί σειράν ἐτῶν.

Ὁ π. Ἀπόστολος στήν ἀντιφώνησή του ἐξέφρασε τήν
εὐγνωμοσύνη του πρός τόν Σεβασμιώτατο, ἀναφέρθηκε
στήν πολυετῆ διακονία του καί εὐχαρίστησε τούς συνε-
φημερίους του καί τούς συνεργάτες του κατά τήν πε-
ρίοδο τῆς ὑπηρεσίας  του στόν Ἱ. Ναό τῶν Εἰσοδίων.

31H O∆OΣ�

ΠΑΤΜΙΑΚΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ
Ἐκδόθηκε ἀπό τήν Ἱερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή

καί Πατριαρχική Μονή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου, καλαίσθητος τόμος ἐπιγραφόμενος «Πα-
τμιακόν Λειμωνάριον», ὁ
ὁποῖος ἀποτελεῖ ἔργο τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας.

Πρόκειται γιά ἕνα κα-
λαίσθητο τόμο 368 σελί-
δων, ὅπου περιέχονται οἱ
Ἀκολουθίες «πάν των
τῶν ἐν Πάτμῳ διαλαμ-
ψάντων καί ἐξαιρέτως
τιμωμένων Ἁγίων». 

Προτάσσεται Γράμ -
μα τῆς Αὐτοῦ Θειοτά-
της Παναγιότητος τοῦ
Οἰκου μενικοῦ Πατρι -
άρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟ-
ΛΟΜΑΙΟΥ, στόν ὁ -
ποῖο καί ἀφιερώνεται
ἡ ἔκδοση, καί προλογί-
ζει ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος καί Πατριαρ-
χικός Ἔξαρχος Πάτμου κ. Ἀντίπας. 



ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗ ΒΑΠΤΙΣΗ

Μερικοί γονεῖς γιά διαφόρους λόγους δέν βαπτίζουν νωρίς
τά παιδιά τους μέ συνέπεια, ὅταν φέρνουν τά παιδιά νά βα-
πτισθοῦν, νά δυσκολεύεται ὁ ἱερέας νά τά ‘βαπτίσει’ μέσα
στό ἁγιασμένο νερό. 

Ἄλλοι γονεῖς στολίζουν τήν Ἐκκλησία μέ μπαλόνια, κορ-
δέλες καί μέ ἄλλα στολίδια, ὅπως στολίζουν τό σπίτι τους
στή γιορτή τῶν γενεθλίων τῶν παιδιῶν τους. Μ’ αὐτό κοσμι-
κοποιοῦν τό Μυστήριο καί δείχνουν ὅτι δέν ἔχουν κατανοή-
σει τό βάθος τῆς τελετῆς.

Τακτικά συναντᾶται καί ἡ ἀνευλάβεια πολλῶν συμμετε-
χόντων στό Μυστήριο. Ἄλλες ἔρχονται ντυμένες, ὅπως πη-
γαίνουν στούς χώρους τῆς διασκέδασης. Ἄλλοι συζητοῦν σάν
νά βρίσκονται στό καφενεῖο. Ἄλλοι, ἀντί νά προσεύχονται μέ
κατάνυξη, παρακολουθοῦν μέ περιέργεια τούς διπλανούς
τους ἤ τά ὑπάρχοντα στό ναό.

Οἱ ἱερεῖς χρειάζεται νά λέγουν καθαρά, προσευχητικά καί
μέ εὐλάβεια ὅλα τά λόγια του Μυστηρίου. Ἐπίσης, ἡ βάπτιση
νά γίνεται ὄντως στό νερό, κι ὄχι νά ραντίζεται ὁ βαπτιζόμε-
νος, ὅπως στούς καθολικούς. 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑ

Ἄρχισε καί φέτος ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ Ἐκκλησία
ἔβαλε νηστεία πρό τοῦ Πάσχα, γιά νά ὠθήσει τούς χριστια-
νούς στή μετάνοια. Ἡ νηστεία καί οἱ κατανυκτικές ἀκολου-
θίες τῆς περιόδου δημιουργοῦν στίς καρδιές εὐλάβεια, μετά-
νοια καί βιώματα ἀνάτασης πρός τόν Θεό. Ἡ νηστεία ὠφελεῖ
τήν ψυχή καί τό σῶμα. Ἔχει διαπιστωθεῖ μέ ἔρευνες διαιτο-
λογίας, ὅτι ἡ καλύτερη δίαιτα εἶναι ἡ νηστεία. 

Ὅταν καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες ζωικῶν τροφῶν,
γινόμαστε παχύσαρκοι, κουράζεται ἡ καρδιά καί βλάπτεται ὁ
ὀργανισμός. Τότε παθαίνουμε εὔκολα ἐμφράγματα καί ἐγκε-
φαλικά. Ἄν δέν προσέξουμε καί ἀρρωστήσουμε στό σῶμα,
βλάπτεται καί ἡ ψυχή. Τά ἐγκεφαλικά φέρνουν μεγάλες ἤ μι-
κρές ἀναπηρίες. Οἱ καρδιοπάθειες περιορίζουν τίς δραστη-
ριότητες καί ἐπηρεάζουν τόν ὅλο ψυχισμό τοῦ καρδιοπαθοῦς. 

Ὅταν κανείς τρώει μέ μέτρο κατά τό πρόγραμμα τῆς νη-
στείας, δέν κινδυνεύει νά παρουσιάσει τριγλυκερίδια, δια-
βήτη, χοληστερίνη, οὐρικό ὀξύ καί ἄλλα ἐπιβλαβῆ στοιχεῖα
στόν ὀργανισμό του. Οἱ μεγάλες νηστεῖες ἀποτοξινώνουν σέ
τακτά διαστήματα τόν ὀργανισμό καί ξεκουράζουν τό πεπτικό
σύστημα. 

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σέ λίγες ἡμέρες ἀρχίζει ἡ νέα τουριστική περίοδος καί
πολλοί ἐργαζόμενοι θά βρεθοῦν πάλι στό ἐργασιακό πόστο
τους. Ἡ ἐργασία εἶναι ἀρετή, γιατί μ’ αὐτή δείχνει κανείς
ἀγάπη πρός τήν οἰκογένεια, τήν κοινωνία, τήν πατρίδα, τήν
ἀνθρωπότητα καί τόν Θεό. 

Ὁ Θεός στούς πρωτοπλάστους ἔδωσε ἐντολή νά ἐργά-

ζονται καί νά φυλάγουν τόν Παράδεισο (Γέν. 2,15). Μετά τήν
ἔξοδο ἀπό τόν Παράδεισο εἶπε ὁ Θεός στόν Ἀδάμ ὅτι μέ
μόχθο θά καλλιεργεῖ τή γῆ καί μέ τόν ἱδρώτα τοῦ προσώπου
του θά τρώει τό ψωμί του (Γέν. 3, 17-19). 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔγραψε στούς Θεσσαλονικεῖς: «ἐάν
κάποιος δέν θέλει νά ἐργάζεται, οὔτε νά τρώει (ἀπό τήν κοινή
τράπεζα)» (Β΄ Θεσ. 3,10).

Ὅποια ἐργασία, κι ἄν ἐξασκεῖ κανείς, γιά νά ἔχει τήν
εὐλογία τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά τήν κάνει σάν νά ἦταν δική του,
γιά τό σπίτι του. Ἕνας ἐπιπλοποιός π.χ., πού δέ φτιάχνει
σωστά ἔπιπλα γιά τούς πελάτες του, δέ θά διατηρήσει καλό
ὄνομα στήν ἀγορά καί κυρίως δέ θά ἔχει τήν εὐλογία τοῦ
Θεοῦ στά οἰκονομικά καί στήν ὑγεία τῆς οἰκογένειας. Κλέβεις
ἀπό κάπου, ἀπό ἀλλοῦ τά χάνεις.

Ὅταν κάποιος προσπαθεῖ νά ἐργάζεται τίμια, κι ἄς μήν
ἔχει πολλές ἱκανότητες, τόν βοηθάει ὁ Θεός ποικιλότροπα. 

EΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Τόν τελευταῖο καιρό τό πρόβλημα τῶν ναρκωτικῶν ἔγινε
ἐντονότατο. Μεγάλο ποσοστό ἀνώριμων ἐφήβων ἀρχίζει
νωρίς τή χρήση τους. Τί φταίει;

Στά ναρκωτικά καταφεύγουν συνήθως οἱ ἔφηβοι, πού  οἱ
γονεῖς τους δέν ἀσχολοῦνται σωστά ἤ δέν ἀσχολοῦνται κα-
θόλου μαζί τους καί δέν τά ὠθοῦν σέ ὑγιεῖς στόχους. Οἱ δια-
ταραχές τῆς οἰκογένειας φέρνουν διαταραχές καί στήν ψυχο-
λογία τοῦ παιδιοῦ. Ἕνας ἔφηβος π.χ., πού οἱ γονεῖς του, λόγῳ
τῶν δικῶν τους προβλημάτων, ἐκτονώνονται πάνω του καί τό
τιμωροῦν ἤ τό μαλώνουν ὑπερβολικά καί χωρίς νόημα, ἀπο-
δυναμώνεται καί ἀπορρυθμίζεται, δέν ἔχει καθόλου κουράγιο
γιά καλές σχολικές ἐπιδόσεις καί ψάχνει ἄλλη «καταξίωση».
Ἐπίσης, ὅταν ὁ ἔφηβος ζεῖ σέ κλίμα ἔντονων διαπληκτισμῶν
ἤ χωρίς τήν ἐπίβλεψη τῶν χωρισμένων γονιῶν του, εὔκολα θά
παρασυρθεῖ ἀπό τήν ἀλητεία καί θά φθάσει στά ναρκωτικά.
Πολλοί ναρκομανεῖς λένε «ἄρχισα τά ναρκωτικά, γιά νά ξε-
φύγω ἀπό τή μαυρίλα τοῦ σπιτιοῦ». Τά ναρκωτικά ἀποτε-
λοῦν γιά τά παιδιά τέτοιων οἰκογενειῶν ψεύτικη διέξοδο. Ἐνῶ
νομίζουν ὅτι θά ξεπεράσουν τά προβλήματά τους, δημιουρ-
γοῦν κι ἄλλο ἕνα.

Ὑπάρχει κι ἕνας μεγάλος ἀριθμός ναρκομανῶν πού
ἄρχισε τή χρήση ἀπό ἁπλή περιέργεια. Ἡ ἀναζήτηση νέων
καί συναρπαστικῶν ἐμπειριῶν εἶναι ἑλκυστική σ’ ὅλους τούς
ἐφήβους. Χρειάζεται ὅμως προσοχή, γιά νά μή στραφεῖ ὁ
ἔφηβος σέ αὐτοκαταστροφικές ἐπιλογές, ὅπως εἶναι τά ναρ-
κωτικά. Ὅπως δέν δοκιμάζει κανείς τό δηλητήριο, ἔτσι  νά μή
δοκιμάσει καί τά ναρκωτικά.

Ἀρχιμ. Μ.Π.

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ


