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«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6)

Ἀδελφοί καὶ τέκνα
ἐν Κυρίῳ προσφιλῆ
καὶ ἐπιπόθητα,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Σκυθρωπὴ εἶχεν ἀκούσει κά-

ποιαν ἡμέραν τοῦ ΙΘʹ αἰῶνος ἡ
ἀνθρωπότης ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ
τραγικοῦ φιλοσόφου ὅτι: «ὁ
Θεὸς εἶναι νεκρός! Τὸν σκοτώ-
σαμε... Ἐμεῖς ὅλοι εἴμαστε οἱ
φονιάδες του... ὁ Θεὸς θὰ μεί-
νῃ νεκρός! Τί ἄλλο εἶναι οἱ
ἐκκλησίες παρὰ οἱ τάφοι καὶ
τὰ μνήματα τοῦ Θεοῦ;» Καὶ
ἐπίσης, ὀλίγας δεκαετίας ἀργό-
τερον, ἀπὸ τὸ στόμα ἑνὸς νεω-
τέρου ὁμολόγου του, ὅτι: «Ὁ
Θεὸς ἀπέθανε! Σᾶς ἀναγγέλ-
λω, κύριοι, τὸν θάνατον τοῦ
Θεοῦ!»

Αἱ διακηρύξεις αὐταὶ τῶν
ἀθέων φιλοσόφων ἐτάραξαν τὰς
συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων.
Σύγχυσις πολλὴ ἐπηκολούθησεν
εἰς τὸν χῶρον τοῦ πνεύματος
καὶ τῆς λογοτεχνίας, τῆς τέχνης
καὶ τῆς ἰδίας κάποτε τῆς Θεο-
λογίας, ὅπου, εἰς τὴν Δύσιν κυ-
ρίως, ἤρχισε νὰ γίνεται λόγος
ἀκόμη καὶ περὶ «Θεολογίας τοῦ
θανάτου τοῦ Θεοῦ».

Ἡ Ἐκκλησία βεβαίως δὲν εἶχε
ποτὲ καὶ δὲν ἔχει καμμίαν
ἀμφιβολίαν ὅτι ὁ Θεὸς ἀπέθανε.
Τοῦτο ἔγινε τὸ 33 μ.Χ. ἐπάνω
εἰς τὸν λόφον Γολγοθᾶ τῆς
Ἱερουσαλήμ, ἐπὶ Ποντίου Πιλά-
του τοῦ Ρωμαίου Ἡγεμόνος τῆς
Ἰουδαίας. Ἀφοῦ ἔπαθεν ἀνήκου-
στα Πάθη, ἐσταυρώθη ὡσὰν κα-
κοῦργος καί, περὶ ὥραν ἐνάτην

Τό περιοδικό αὐτό εἶναι ἀφιερω-
μένο στό μυστήριο τοῦ γάμου.

Στήν ὕλη τῶν ἄρθρων του θά παρου-
σιασθεῖ ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ
γάμος δέν εἶναι μία ἁπλή ληξιαρχική
πράξη, ἀλλά «μυστήριον μέγα» (Ἐφ.
5,32).

Ὁ γάμος γιά τήν Ἐκκλησία ἐντάσ-
σεται μέσα στά πλαίσια τῆς προετοι-
μασίας γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ κι ὄχι
στήν ἁπλή ἐνδοκοσμικότητα. Ὁ γάμος
ἀποτελεῖ μία πραγματικότητα πού δέν
περιορίζεται στά ἐγκόσμια, ἀλλά ἐπε-
κτείνεται στήν αἰωνιότητα. Οἱ σύζυγοι
σηκώνοντας μαζί τό ζυγό τῆς ζωῆς
συμπορεύονται πρός τόν ἁγιασμό,
πρός τήν ἕνωση μέ τό Θεό. Ὅταν καί
οἱ δύο βλέπουν τόν ἴδιο στόχο, δέ θά
λοξοδρομήσουν καί δέ θά ἀπομακρυν-
θοῦν ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο.

Ὁ γάμος κατά βάση παραμένει
μυστήριο μέγα καί στήν ἔκφρασή του
ὡς κριτήριο τῶν διαπροσωπικῶν σχέ-
σεων ἀνδρός καί γυναικός. Ἀποτελεῖ
τή δυναμική της ἀνυπόκριτης ἀγάπης,
ὅπου ὁ καθένας ἀπαρνιέται τόν ἑαυ-
τόν του γιά χάρη τοῦ ἄλλου. Ἡ τεκνο-
ποιία καί ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν βρί-
σκουν τή σωστή τους ἔκφραση, ὅταν
ἐξυπηρετοῦν τήν προοπτική τῆς αἰώ-
νιας σωτηρίας καί γονέων καί παιδιῶν.
Ὁ ὀρθόδοξος λαός τῆς πατρίδας μας
πιστεύοντας στήν ἰδιαίτερη ἀξία τοῦ
θρησκευτικοῦ γάμου προσέρχεται στή
συντριπτική πλειοψηφία του στούς
ἱερούς ναούς, γιά νά παντρευτεῖ.

Ἡ μυστηριακή ἀξία τοῦ γάμου φα-
νερώνεται καί ἀπό τήν παλαιά πράξη
τῆς Ἐκκλησίας νά τόν ἐντάσσει στή
θεία Λειτουργία.

Τά δύο τελευταῖα θέματα τοῦ πε-
ριοδικοῦ σχετίζονται ἄμεσα μέ τό γάμο
καί ἀναφέρονται στά προβλήματα
πού ἀντιμετωπίζουν τά παιδιά τῶν
διαζευγμένων καί στό ξενόφερτο
πάρτυ πρό τοῦ γάμου.
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τῆς Παρασκευῆς, εἶπε «Τετέλεσται!» καὶ παρέ-
δωκε τὸ πνεῦμα! Αὐτὸ εἶναι μία ἀναντίρρητος
ἱστορικὴ πραγματικότης. Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ
Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἀληθινὸς
Θεός, ἀπέθανεν «ὑπὲρ πάντων» τῶν ἀνθρώπων!
Ἀφοῦ ἀνέλαβεν ὅλα τὰ ἰδικά μας: σῶμα, ψυχήν,
θέλησιν, ἐνέργειαν, κόπον, ἀγωνίαν, πόνον, λύπην,
παράπονον, χαράν, τὰ πάντα, παρεκτὸς ἁμαρτίας,
ἀνέλαβε, τέλος, καὶ τὸ μεγαλύτερον ζήτημά μας,
τὸν θάνατον, καὶ μάλιστα εἰς τὴν πιὸ βασανιστικὴν
καὶ ταπεινωτικὴν ἐκδοχήν του, δηλ. τὸν Σταυρόν.
Μέχρις ἐδῶ συμφωνοῦμεν μὲ τοὺς φιλοσόφους.
Θὰ δεχθοῦμε ἀκόμη καὶ τὸ ὅτι αἱ ἐκκλησίαι, οἱ
ναοί, εἶναι «οἱ τάφοι», «τὰ μνήματα» τοῦ Θεοῦ!
Ὅμως!... Ἐμεῖς γνωρίζομε, ζοῦμε καὶ προσκυνοῦμε
τὸν θανόντα Θεόν, ὡς «νεκρὸν ζωαρχικότατον!».

Ὀλίγον μετὰ τὴν φοβερὰν Παρασκευήν, εἰς τὴν
πρωϊνὴν ἀμφιλύκην τῆς «Μιᾶς τῶν Σαββάτων»,
τῆς Κυριακῆς, συνέβη αὐτό, διὰ τὸ ὁποῖον ἔγινεν
ὅλη ἡ διὰ σαρκὸς καὶ πάθους καὶ Σταυροῦ καὶ
καθόδου εἰς τὸν ᾃδην οἰκονομία τοῦ Θεοῦ: Ἡ Ἀνά-
στασις!... Καὶ αὐτό, ἡ Ἀνάστασις, εἶναι μία ἐξ ἴσου
ἀναντίρρητος ἱστορικὴ πραγματικότης!.. Καὶ ἡ
πραγματικότης αὐτὴ ἔχει ἀμέσους καὶ σωτηρίους
ἐπιπτώσεις εἰς ὅλους μας. Ἀνέστη ὁ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι συνάμα καὶ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώ-
που! Ἀνέστη ὁ Θεὸς μὲ ὅλον τὸ πρόσλημμα τῆς
ἀνθρωπότητος: τὸ Σῶμα ποὺ ἔλαβεν ἀπὸ τὰ
ἄχραντα αἵματα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τὴν
ἁγίαν Ψυχήν Του. Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, «παγγενῆ
τὸν Ἀδὰμ ἀναστήσας ὡς φιλάνθρωπος»!... Ὁ
Τάφος τοῦ Ἰησοῦ, τὸ «καινὸν μνημεῖον» τοῦ
Ἰωσήφ, εἶναι πλέον διὰ παντὸς κενός! Ἀντὶ διὰ
μνημεῖον νεκρικόν, εἶναι μνημεῖον νίκης κατὰ τοῦ
θανάτου, εἶναι πηγὴ ζωῆς! 

Ὁ νοητὸς  Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης ἀνέτειλεν «ἐκ
τοῦ τάφου ὡραῖος», χαρίζοντας φῶς ἀνέσπερον,
εἰρήνην, χαράν, ἀγαλλίασιν, ζωὴν αἰώνιον! Ναί, οἱ

ναοὶ εἶναι οἱ «τάφοι» τοῦ Θεοῦ! Ἀλλὰ Τάφοι
κενοί, ὁλοφώτεινοι, γεμάτοι ἀπὸ «ὀσμὴν ζωῆς»,
ἀπὸ ἐαρινὸν μύρον πασχάλιον, ὡραῖοι, ἐρατεινοί,
καταστόλιστοι μὲ μυρσίνες δοξαστικὲς καὶ μὲ
ἄνθη χειροπιαστῆς ἐλπίδος, τάφοι ζωοδόχοι καὶ
ζωοπάροχοι! Ὁ θάνατος τοῦ Θεοῦ ἀνέστρεψε τὰς
δυνάμεις τοῦ ᾃδου, ὁ θάνατος εὐτελίστηκε πλέον
εἰς ἁπλοῦν ἐπεισόδιον ποὺ εἰσάγει τὸν ἄνθρωπον
ἀπὸ τὸν βίον εἰς τὴν Ζωήν. 

Αἱ ἐκκλησίαι, οἱ «τάφοι» τοῦ Θεοῦ, εἶναι αἱ
διάπλατοι θύραι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, οἱ ὀρθά-
νοιχτες εἴσοδοι τοῦ Νυμφῶνος τοῦ Υἱοῦ Του, ποὺ
«ὡς Νυμφίος προ ῆλθεν ἐκ τοῦ Μνήματος» καὶ οἱ
πιστοὶ εἰσερχόμενοι, «θανάτου ἑορτάζομεν νέ-
κρωσιν, ᾃδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς
αἰωνίου, ἀπαρχήν. καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν
αἴτιον, τὸν μόνον Εὐλογητὸν τῶν πατέρων, Θεὸν
καὶ ὑπερένδοξον!».

Εὐτυχῶς, λοιπόν, ποὺ ἀπέθανεν ὁ Θεός, καὶ ὁ
θάνατός Του ἔγινε ζωὴ καὶ ἀνάστασις ἰδική μας!
Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχουν τόσα «μνήματά» Του εἰς
τὸν κόσμον, τόσοι ἅγιοι ναοί, ὅπου ἠμπορεῖ νὰ
εἰσέλθῃ ἐλεύθερα ὁ πονεμένος, ὁ κουρασμένος καὶ
ἀπαρηγόρητος ἄνθρωπος, νὰ ἀποθέσῃ τὸ φορτίον
τοῦ πόνου του, τῆς ἀγωνίας του, τοῦ φόβου καὶ
τῆς ἀνασφαλείας του, νὰ «ξεφορτωθῇ» τὸν θάνα-
τόν του! Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχουν αἱ ἐκκλησίαι τοῦ
Ἐσταυρωμένου, Ἀποθανόντος, Ἀναστάντος καὶ
αἰωνίως Ζῶντος Χριστοῦ, ὅπου ὁ ἀπελπισμένος
ἄνθρωπος τῶν ἡμερῶν μας, ὁ καταπροδωμένος
ἀπὸ ὅλα τὰ εἴδωλα, ὅλους τοὺς «χαμοθεοὺς» ποὺ
ἔκλεψαν τὴν καρδιά του, τὴν οἰκονομίαν δηλαδή,
τὴν ἰδεολογίαν, τὴν φιλοσοφίαν, τὴν μεταφυσικήν
καὶ ὅλας τὰς ὑπολοίπους «κενὰς ἀπάτας» τοῦ
παρόντος αἰῶνος «τοῦ ἀπατεῶνος», εὑρίσκει κα-
ταφύγιον καὶ παραμυθίαν καὶ σωτηρίαν. 

Ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τὴν Μη-
τέρα Ἐκκλησίαν ποὺ βιώνει εἰς τὸ πλήρωμά τους
τὸ Πάθος, τὸν Πόνον, τὸν Σταυρὸν καὶ τὸν Θάνα-
τον, ἀλλὰ ἐξ ἴσου καὶ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Θεαν-
θρώπου, ἀπευθύνομεν πρὸς ὅλα τὰ τέκνα τῆς
Ἐκκλησίας ἐγκάρδιον πασχάλιον χαιρετισμὸν καὶ
εὐλογίαν, μαζὶ μὲ ἀσπασμὸν ἀγάπης Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος καὶ αἰωνίως
Ζῶντος καὶ ζωοποιοῦντος τὸν ἄνθρωπον. Εἰς
Αὐτὸν ἡ δόξα, τὸ κράτος, ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνη-
σις, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἀμήν!

Ἅγιον Πάσχα 2009
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα εὐχέτης
πάντων ὑμῶν
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Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί· Πάσχα
Κυρίου Πάσχα». Οἱ χαρμόσυνες κωδονοκρου-
σίες ἐξαγγέλουν καί ἐφέτος, ἐπαναλαμβάνουν

γιά μιά ἀκόμη φορά, μέσα στήν ἀνοιξιάτικη μυροβόλο
αὐτή νύκτα τό μοναδικό γεγονός, «τό μόνον καινόν ὑπό
τόν ἥλιον», τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος. Ὁ παθών καί
σταυρωθείς καί ταφείς Κύριος «προῆλθεν ἐκ τοῦ μνή-
ματος ὡς Νυμφίος». Ἡ ζωή «ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε».
Ἔκτοτε «ζωή πολιτεύεται». Τό ἐκκλησιαστικό γεγονός
στό ὁποῖο μετέχουμε τό πολίτευμα τῆς ἀναστάσιμης
ζωῆς εὐαγγελίζεται. Ἡ πίστη μας στήν βεβαιότητα τῆς
Ἀναστάσεως στηρίζεται καί ὁ λόγος της εἶναι ἡ ἔκ -
φραση τῆς πασχαλίου ἐμπειρίας τῆς Ἐκκλησίας μας.

Οἱ πρῶτοι Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως, οἱ Μυροφό-
ρες γυναῖκες καί οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, θά μείνουν ἔκθαμ-
βοι μπροστά στό κενό μνημεῖο. Θά εὐαγγελισθοῦν τῆς
Ἀναστάσεως τό κήρυγμα ἀπό τούς λευχειμονοῦντας
Ἀγγέλους. Θά ἀξιωθοῦν τῆς ὁράσεως τοῦ Ἀναστάντος.
Θά λάβουν ὡς ἀναστάσιμο δῶρο τήν χαρά καί τήν
εἰρήνη. Θά συμφάγουν μαζί του καί θά συνοδοιπορή-
σουν. Θά διαπιστώσουν καί θά ὁμολογήσουν ὅτι καιγό-
ταν ἡ καρδιά τους ὅταν περπατοῦσαν μαζί του πρός
Ἐμμαούς. Θά τόν ἀναγνωρίσουν κατά τήν στιγμή τῆς
κλάσεως τοῦ ἄρτου. Τὸ Ὑπερῶο, ἡ θάλασσα τῆς Τιβε-
ριάδος, ἡ Γαλιλαία καί τό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν θά σηματο-
δοτήσουν τούς τόπους τῆς ἐμπειρίας τους. Ἡ βεβαι-
ότητά τους ὅτι «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θά-
νατον πατήσας» θά γίνει ὁ μυριόστομος ὕμνος πού ψάλ-
λουμε καί πάλι θά ψάλλουμε ἐκφράζοντας τήν χαρά τῆς
πίστεώς μας καί τόν ἀσίγαστο πόθο γιά μετοχή στό γε-
γονός τῆς αὐθεντικῆς ζωῆς, τήν ὁποία «δέν τήν σκιάζει
φοβέρα καμιά», μάλιστα δέ ἡ φοβέρα τοῦ θανάτου.

Ὁ βιολογικός θάνατος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἶναι ἕνα
γεγονός ἀναμφισβήτητο στήν ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου.
Ὡς Χριστιανοί τόν ἀντικρύζουμε μέ ἐλπίδα γιατί ὁ ἀνα-
στάς Σωτήρ τόν κατετρόπωσε. Ἀλλά πρίν τήν στιγμή
τοῦ βιολογικοῦ θανάτου ἀναρωτηθήκαμε ποτέ, ἀλήθεια,
πόσες μπορεῖ νά εἶναι οἱ γεύσεις θανάτου στήν ζωή τοῦ
καθενός ἀπό μᾶς, στήν ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου προ-
σωπικά ἀλλά καί στήν κοινωνική μας ζωή; Πανηγυρί-

ζουμε τήν νίκη ἐπί τοῦ θανάτου καί εὔλογα θά μπο-
ροῦσε κάποιος νά ἐκφράσει τήν ἀμφιβολία του. Ὁ
φόβος καί ἡ ἀνασφάλεια τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, ἡ
ἀβεβαιότητά του γιά τό μέλλον, οἱ ὁποιεσδήποτε κρί-
σεις καί τά ἀποκυήματά τους, ἡ ἐξουδένωση τοῦ ἀνθρω-
πίνου προσώπου, ἡ ἀπαξίωση ἀρχῶν καί ἠθικών ἀξιῶν,
ἡ ἀνεργία, ἡ φτώχεια καί οἱ πόλεμοι, ἡ ἀπειλή τῆς τρο-
μοκρατίας, ὁ εὐτελισμός τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς, ἡ
ἐμπορευματοποίηση τῆς ἀνθρώπινης δυστυχίας, καί
τόσα ἄλλα, «ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός», τί ἄλλο μπορεῖ νά
εἶναι παρά πικρότατες γεύσεις θανάτου; Γεύσεις θανά-
του ποικιλώνυμες κατά τήν διατύπωση, πού συνοψίζον-
ται ὅμως σέ μιά λέξη καί αὐτή εἶναι ἡ λέξη ἁμαρτία.

Ὅποιες ὅμως καί ἄν εἶναι οἱ διαπιστούμενες γεύσεις
θανάτου στήν ζωή μας ἡ πραγματικότητα πού διακη-
ρύσσει ἡ Ἑορτή εἶναι ὅτι ὁ Χριστός ἀνέστη. Τό μήνυμα
τῆς Ἀναστάσεως εἶναι μήνυμα ἐλευθερίας, χαρᾶς καί
ἐλπίδας, εἰρήνης καί καταλλαγῆς, μήνυμα ἀληθινῆς
ζωῆς. Μήνυμα προοπτικῆς τοῦ μέλλοντός μας. Ἀρκεῖ νά
συνειδοποιήσουμε τό γεγονός τῆς κλήσεώς μας ὡς Χρι-
στιανῶν, ὡς μαθητῶν δηλαδή τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἀνθρώ-
πων πού μποροῦν νά βιώσουν τήν ἐμπειρία τῆς Ἀνα-
στάσεως ἐκκλησιάζοντας τήν ζωή καί τά ἔργα τους, ἐργα-
ζόμενοι ἁγιασμόν διά τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Εὐχαριστοῦμε τόν Ἀναστάντα Κύριο, ὁ ὁποῖος μᾶς
ἀξίωσε νά ἑορτάζουμε καί ἐφέτος τό σωτήριον Πάσχα
Του. Δοξάζουμε τό πανάγιο ὄνομά του καί τόν παρακα-
λοῦμε νά ἐκχέει ἄπλετα τό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς του στίς
καρδιές μας. Τό μόνο φῶς πού μπορεῖ νά διασχίσει τά
ἐρέβη καί σκοτάδια τοῦ κόσμου τούτου καί νά μᾶς πα-
ρέχει τήν βεβαιότητα τῆς ἀληθινῆς ζωῆς καί ὑπάρξεως.

Εὐχόμαστε σέ ὅλους ἔτη πολλά, εὐλογημένα καί κα-
ταυγαζόμενα ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς πού ἀνέτειλε ἀπό
τόν πανάγιο Τάφο. 

Ἅγιον Πάσχα 
τοῦ δισχιλιοστοῦ καί ἐνάτου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα 
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο  ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ
διά�τῆς�χάριτος�τοῦ�Κυρίου�ἡμῶν�Ἰησοῦ�Χριστοῦ�Μητροπολίτης�τῆς�Ἁγιωτάτης�Μητροπόλεως�Ρόδου,�

πρός�τόν�ἱερόν�κλῆρον�καί�τόν�φιλόχριστον�λαόν�τῆς�καθ’�ἡμᾶς�Ἱερᾶς�Μητροπόλεως.

«
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Σεβασμιώτατε�Μητροπολῖτα�καί�ποιμενάρχα�τῆς�ἁγιω-
τάτης�Μητροπόλεως�Λαρίσης�καί�Τυρνάβου�κ.�Ἰγνάτιε,
Σεβασμιώτατοι�Ἅγιοι�Ἀρχιερεῖς,
Ἀγαπητοί�συλλειτουργοί,�Πρεσβύτεροι�καί�Διάκονοι,
Ἀγαπητοί�ἀδελφοί,�Λαέ�εὐλογημένε�τοῦ�Κυρίου,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
«Σήμερον�ἡ�χάρις�τοῦ�Ἁγίου�Πνεύματος�ἡμᾶς�συνή-

γαγε» στήν Θεσσαλική πρωτεύουσα, τήν «προκαθη-
μένην�τῶν�Θετταλῶν�πόλιν», τήν  πελασγίδα Λάρισα,
καί κάτω ἀπό τούς θόλους τοῦ περικαλλοῦς Μητρο-
πολιτικοῦ της Ναοῦ, τῆς καρδιᾶς τῆς τοπικῆς ἁγίας
Ἐκκλησίας, γιά νά προσφέρουμε, μέσα στό χαρμόσυνο
πασχάλιο κλῖμα τῆς λειτουργικῆς περιόδου πού δια-
νύουμε, τήν λατρεία μας στόν «ἐν�Τριάδι�προσκυνού-
μενον» Θεό καί νά πανηγυρίσουμε τήν ἐτήσιο μνήμη
τοῦ Πάτρωνος καί Πολιούχου καί ἀκοιμήτου προστά-
του καί ἐφόρου τῆς πόλεως Ἁγίου Ἱεράρχου Ἀχιλλίου,
τοῦ μυροβλύτου καί θαυματουργοῦ, τοῦ καλοῦ ποι-
μένα τῆς λογικῆς ποίμνης τοῦ
Κυρίου, τοῦ διδασκάλου τῆς πί-
στεως, τοῦ προασπιστῆ τῆς
«ὑγι�αινούσης�διδασκαλίας», τοῦ
ἀγωνιστῆ τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἑνότητας, τοῦ φωστήρα τῆς
οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας καί
πρεσβευτοῦ μας πρός τόν Σω -
τῆρα Χριστό.

Δοξάζουμε κατά χρέος τόν
φιλάνθρωπο καί ἐλεήμονα Θεό,
ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νά ἔλθουμε
στήν πόλη τῆς Λαρίσης ὡς τα-
πεινοί προσκυνητές, ἀποδί-
δουμε τό ὀφειλόμενο σέβας,
τήν τιμή καί τόν ὕμνο στόν ἀπό
αἰώνων τιμώμενο ἐδῶ, στόν
τόπο τῆς θεοφιλοῦς καί χριστο-
μιμήτου ποιμασίας του, Ἅγιο
Πατέρα Ἀχίλλιο τόν θαυμα-
τουργό, καί ἐκφράζουμε καρ-
διακά αἰσθήματα ἀγάπης καί

εὐχαριστίας πρός τόν ἄξιον διάδοχον τοῦ θρόνου του,
πρός ἐσᾶς Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα, ἅγιε Λαρίσης,
διότι, ἡ ἐγνωσμένη εὐγένεια, ἐγκαρδιότητα καί φιλα-
δελφία σας, πού ἐκφράστηκε μέ τήν φιλόφρονα πρό-
σκλησή σας, παρέχει σέ μᾶς, τούς ἀπό διαφόρους πό-
λεις, νήσους καί ἐκκλησιαστικά κλίματα ἀφιχθέντες
συνεπισκόπους σας, τήν εὐλογία καί τήν τιμή νά
ἀνταλλάξουμε μαζί σας καί μέ τό ποίμνιό σας τόν πα-
σχάλιο ἀσπασμό, νά συνεορτάζουμε καί νά κοινω-
νοῦμε τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀγαπητοί�Ἀδελφοί,
Ὁ Ἅγιος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Λαρίσης Ἀχίλλιος, ὁ

Ἅγιος καί προστάτης σας, ἀποτελεῖ δικαιολογημένα
τό καύχημά σας, διότι ἔλαμψε ἀπό τόν ἀρχιερατικό
θρόνο τῆς πόλεώς σας, ὡς ἀστέρας πρώτου μεγέ-
θους, καί ἐφώτισε μέ τίς φωτοβόλες ἀκτῖνες τῆς
εὐαγγελικῆς ζωῆς του, τῆς διδασκαλίας του, τῶν τρό-
πων καί μεθόδων τῆς ἁγιότητάς του, ὄχι μόνο τό στε-

ρέωμα τῆς  τοπικῆς ἐκκλησίας
πού τόν κατέστησε ποιμένα ἡ
ζωογόνος πνοή τοῦ Παρακλή-
του Πνεύματος, ἀλλά τό στε-
ρέωμα τῆς οἰκουμενικῆς Ἐκ -
κλησίας καί ἀναδείχθηκε, μετά
τήν μακαρία κοίμησή του καί
τήν θεομαρτύρητη, ἐξαιτίας
τῆς μυροβλυσίας τοῦ ἁγίου λει-
ψάνου του, ἁγιότητά του κοι-
νός διδάσκαλος καί πατέρας
ἱερός τοῦ Ὀρθοδόξου ἐκκλη-
σιαστικοῦ πληρώματος.

Βλάστημα θεοφύτευτο τῆς
ἁγιοτόκου Καππαδοκίας ἄ κου -
σε καί ἐνωτίστηκε μέ αὐταπάρ-
νηση τήν φωνή τοῦ Κυρίου, τό
«Ὅστις�θέλει�ὀπίσω�μου�ἐλθεῖν
ἀπαρνησάσθω� ἑαυτόν� καί� ἀ�-
ράτω� τόν� σταυρόν� αὐτοῦ� καί
ἀκολουθείτω�μοι». Μάλιστα σέ
χρόνους σκληρούς καί δυσχει-

Ἅγιος Ἀχίλλιος 
Ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης*  

Μητροπολίτου�Ρόδου�Κυρίλλου
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μέρους, ὅταν ἡ ὁμολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ,
ἦταν δρόμος κινδυνώδης, σημαδοτοδοτημένος ἀπό
τόν διωγμό καί τό μαρτύριο. Ἀποδέχθηκε τόν εὐαγγε-
λικό λόγο χωρίς ἐκπτώσεις καί συμβιβασμούς, διαμοι-
ράζοντας στούς πτωχούς τήν κληρονομιά τῆς πα-
τρικῆς περιουσίας. Ἀδέσμευτος καί ὁλοκληρωτικά
ἐλεύθερος, μέ μόνη περιουσία τήν πίστη καί τήν ἀγάπη
πρός τόν Θεό, θά γίνει ὁδοιπόρος τῆς βασιλείας τῶν
οὐρανῶν. Στάση καί ἐπιλογή ζωῆς πού ἐκφράζεται στίς
ἐπίγειες πορεῖες του. Στούς δρόμους του πρός τήν θε-
οβάδιστη ἁγία Γῆ, πρός τήν πρεσβυτέρα Ρώμη, πρός
τήν Θεσσαλία, πρός τήν πόλη σας. Στήν ἀνέστια βιοτή
του στά πανάγια προσκυνήματα τῆς ἁγίας Πόλεως
τῶν Ἱεροσολύμων, στίς ἐρήμους καί τά σπήλαια τῆς
Ἰουδαίας. Στήν ἀναστροφή κοντά σέ μεγάλους ἀσκη-
τές καί πνευματικούς Πατέρες τῆς ἐρήμου. Στόν ἀγώνα
καί τήν ἄσκηση γιά τό «εἰ�θέλεις�τέλειος�εἶναι» πού
ἀπηύθυνε ὁ Κύριος στόν γεμᾶτο ἀγωνία γιά τό μέλλον
του πλούσιο νεανίσκο τῆς εὐαγγελικῆς ἱστορίας.

Οἱ προσκυνηματικές ἀποδημίες του καί οἱ σέ δια-
φόρους τόπους βραχύβιες ἀσκητικές ἐγκαταβιώσεις
του γνώρισαν τόν «σαββατισμό» τους στήν «μακαρία
γῆ�τῶν�Θετταλῶν». Ἦλθε ξένος στόν τόπο σας, καί
ἔγινε οἰκεῖος. Ἀγάπησε τά χώματα καί τόν λαό σας.
Φυτεύτηκε ἐδῶ γιά νά ἀνθίσει καί νά καρποφορήσει
«ὡς�τό�δένδρον�τό�πεφυτευμένον�παρά�τάς�διεξόδους
τῶν�ὑδάτων». Ἀγκάλιασε τούς προγόνους καί προπά-
τορές σας, γι’ αὐτό καί παρέμεινε ἐδῶ εὐαγγελιζόμε-
νος τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, καλλιεργώντας πνευματικά
τά ἄγονα χωράφια τῶν ψυχῶν, ξεριζώνοντας τά ζιζά-
νια τῆς εἰδωλολατρίας καί σπέρνοντας τόν καθαρό
σπόρο τῆς ἀλήθειας τῆς πίστεως. Ἔγινε ὁ πνευματι-
κός ἀργυροδίνης Πηνειός πού ἔκανε εὔφορη, καρπο-
φοροῦσα «εἰς ἑκατόν» τήν πεδιάδα τῆς ἐκκλησιαστι-
κότητάς σας. Ἀγάπησε τόν λαό καί ὁ λαός ἀνταπέ-
δωσε αὐτή τήν ἀγάπη, τόν ἀναγνώρισε καί τόν ἐμπι-
στεύθηκε, τόν διάλεξε καί τόν ἀνέδειξε ποιμένα καί
ὁδηγό του, ἐπίσκοπό του «εἰς�τύπον�καί�τόπον�Χρι-
στοῦ», τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ μας.

Τριανταπέντε χρόνια ποίμανε ὁ θεῖος Ἀχίλλιος τόν
λαό πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος. Ἔγινε ὁ ποιμήν ὁ
καλός, ἰχνηλατώντας τὸν Ἀρχιποίμενα Χριστό. Ὁ ποι-
μήν ὁ καλός τῶν κυριακῶν λόγων ἐκφράστηκε μέσα
ἀπό τόν ἔμπρακτο λόγο καί τήν ἔλλογη πράξη τοῦ
Ἐπισκόπου τῆς Λαρίσης. Τά θαύματά του βεβαίωναν
τήν ἀλήθεια τῆς ὑπάρξεώς του ὡς ποιμένα τῆς λο-
γικῆς ποίμνης τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ποιμαντική του
ἔκφραση, βίος, λόγος καί θαῦμα, τόν κατέστησαν
αἰδέσιμο καί ξακουστό στίς ἀκοές τῶν ἀνθρώπων. Ἡ
παρουσία του στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Νι-

καίας ἐξέφρασε τήν Ὀρθοδοξία τοῦ λαοῦ του. Ὁ Ἅγιος
μέ τό λόγο του καί τό θαῦμα του ἐκήρυξε τήν ἀλήθεια
τῆς πίστεως καί ἀγωνίστηκε γιά τήν ἐκκλησιαστική
ἑνότητα, γιά νά διατηρηθεῖ ἀκέραιος ὁ ἄραφος χιτώ-
νας τοῦ Χριστοῦ καί νά διασώσει ὁ ἄνθρωπος τήν δυ-
νατότητα τῆς σωτηρίας του μέσα στήν Ἐκκλησία.

Ὁ μέγας καί ὅσιος Ἱεράρχης τῆς Λαρισαϊκῆς ποί-
μνης πλήρης ἡμερῶν καί ἔργων ἀγαθῶν κοιμήθηκε
τόν ὕπνο τῶν Δικαίων ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ καί τά-
φηκε κατά τό ἀνθρώπινο. Ἀποχώρησε ἀπό τόν στίβο
τῆς ποιμαντορίας του ὡς ἄνθρωπος ἀλλά παραμένει
πάντοτε παρών στήν συνείδηση καί τήν ζωή τοῦ λαοῦ
του ὡς Ἅγιος Ἱεράρχης. Δέν πέρασε ὡς ἕνας ἀπό τούς
πολλούς, κατά τήν διαχρονική καί ἔνδοξη ἱστορία τῆς
Λαρίσης, ποιμένας, ἀλλά παραμένει καί θά παραμένει
ὁ ποιμένας σας. Ἀπόδειξη τό θυσιαστήριο ἐπ’ ὀνόματί
του, πού παρ’ ὅλες τίς ἱστορικές περιπέτειες, οὐδέποτε
τό στερηθήκατε. Ὁ ναός του πολλές φορές μπορεί νά
δόθηκε καί νά καταστράφηκε, νά ἄλλαξε τόπο καί νά
μετακινήθηκε. Πάντοτε ὅμως ὑπῆρχε κέντρο καί καρ-
διά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, φάρος τηλαυγής καί κέν-
τρο ἐκκλησιαστικό ἐλπίδας καί αἰσιόδοξης ἐνατένισης
τοῦ μέλλοντος τῆς πόλης ἀνά τούς αἰῶνες. Τά λεί-
ψανά του, πού ἐπέστρεψαν μετά ἀπό πολλά χρόνια
στόν φυσικό τους χώρο, μαρτυροῦν ὅτι ὁ ποιμένας
τῆς Λαρίσης Ἀχίλλιος ἔχει καί ὁρατά πάλι τό θρόνο
του, εἶναι ἐνθρονισμένος στό θρόνο του, ποιμαίνει καί
προστατεύει τό ποίμνιό του, προσεύχεται καί ἀγρυ-
πνεῖ, γίνεται, ὅπως καί κατά τόν καιρό τῆς ἐπιγείου
σωματικῆς ἀναστροφῆς του, «τά�πάντα�τοῖς�πᾶσι»,
γιατί ἔχει τήν ἀγάπη του «τετελειωμένη» πρός τά
πνευματικά παιδιά του, ἐσᾶς δηλαδή, τόν εὐλογημένο
καί φιλόθεο λαό τῆς Λαρίσης.

Ἡ πίστη σας στήν ζωντανή παρουσία του ἀποτελεῖ
καί τήν αἰτία τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης
σας, ἀπόψε καί αὔριο, κατά τόν ἑορτασμό τῆς μνήμης
του. Βιώνουμε τό γεγονός ὅτι ὁ Ἅγιος Ἱεράρχης καί πο-
λιοῦχος σας εἶναι ὁ προεξάρχων τῆς πανηγύρεώς μας.
Τιμώντάς τον ἐγκωμιαστικά τόν ἐνατενίζουμε πα-
ρόντα στήν ἑσπερινή σύναξή μας. Ψάλλοντας πρός
τιμήν του ὕμνους καί ἐγκώμια «ἀναθεωροῦμε� τήν
ἔκβαση�τῆς�ἀναστροφῆς» του, ἀκούγοντάς τον μέσα
ἀπ’ αὐτήν νά ἀφήνει καί σήμερα τόν λόγο τῆς διδα-
σκαλίας του. Νά μᾶς λέγει νά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό,
νά γνωρίσουμε καί νά τηρήσουμε τό ἅγιο θέλημά Του.
Νά μήν προσκυνοῦμε σύγχρονα εἴδωλα. Νά μήν χά-
νουμε τόν ἑαυτό μας ἀπολυτοποιώντας τήν ὕλη καί τά
πράγματα τοῦ κόσμου τοῦτου. Νά ζητοῦμε ἀσφάλεια
στήν ἐσωτερική βεβαιότητα, ὅτι ὁ Θεός εἶναι ζωντα-
νός καί παρών στήν προσωπική μας ζωή καί τή ζωή τῆς
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κοινωνίας μας. Νά βιώνουμε ἐμπειρικά τό γεγονός ὅτι
ἡ ζωή μας δέν ἐξαντλεῖται στά ὅρια τοῦ παρόντος βίου.
Νά γίνουμε μέλη ἐνεργά τῆς Ἐκκλησίας μας  διαφυ-
λάττοντας τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν ἀκεραι-
ότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Νά καλλιεργή-
σουμε τήν πίστη, τήν ἀγάπη καί τήν ἐλπίδα, νά ἔχουμε
αἰσιοδοξία, καλό λογισμό, φιλαδελφία καί ἐπιείκεια.
Νά προσπαθοῦμε, μέ ἕνα λόγο νά εἴμαστε ἄνθρωποι
Θεοῦ, ἐκφράζοντας τήν χριστιανικότητά μας ὄχι μέσα
ἀπό τό αὐτονόητο καί δεδομένο, ἀλλά μέσα ἀπό μιά
συνεχή ἐπαγρύπνηση εὐθύνης στά πλαίσια τῆς ὅποιας
καθημερινότητας τῆς ζωῆς μας.

Σεβασμιώτατε�Μητροπολῖτα�Λαρίσης�καί�Τυρνά-
βου�κ.�Ἰγνάτιε,

Συγχαίρουμε μαζί σας, συνεορτάζουμε καί συνδο-
ξολογοῦμε τόν Θεό, ὁ ὁποῖος ἀνέδειξε καί ἔδωσε στήν
πόλη σας καί σέ ὅλη τήν μακαρία γῆ τῆς Θεσσαλίας
τόν Ἅγιο Ἀχίλλιο. Εὐχαριστοῦμε καί πάλι γιά τήν
εὐγενική πρόσκληση τῆς συμμετοχῆς καί τήν δοθεῖσα
ἐκ μέρους σας εὐκαιρία τῆς μεταξύ μας ἐκ τοῦ ἐγγύς
κοινωνίας. Αἰσθανόμαστε τήν χαρά μας πεπληρωμένη
νά βρισκόμαστε κοντά σας καί στόν εὐλογημένο λαό
σας. Εὐχόμαστε ταπεινά ὁ Θεός νά σᾶς χαρίζει στήν
Ἐκκλησία τῶν Λαρισαίων, ὅπου σᾶς ἀπέστειλε, «σῶον,
ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα
τόν λόγον τῆς ἀληθείας» τῆς πίστεως, γιά νά ποιμαί-
νετε τόν λαό του μέ τήν ἀγάπη, τήν πραότητα, τήν
ἀκακία, τήν σύνεση καί τήν ὑπομονή, πού σᾶς διακρί-
νει. Καί ἐσεῖς, ὁσάκις στέκεσθε προσευχητικά μπρο-
στά στήν λάρνακα τοῦ μυροβλύτου Ἁγίου σας νά ψελ-
λίζεται δέησιν καί γιά μᾶς, τούς ἐλαχίστους συνεπι-
σκόπους σας, γιά νά εἶναι μέ τίς θεόδεκτες πρεσβεῖες
του ἀντιλήπτορας στήν ἐκκλησιαστική εὐθύνη μας.

Εὐχόμαστε νά εἶναι τά ἔτη σας πολλά πρός δόξαν
Θεοῦ καί εὐεργεσία τοῦ λαοῦ, πού σᾶς χάρισε.

* Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλ-
λος,  κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, μετέβη στή
Λαρίσα τήν 14η Μαΐου καί ἔλαβε μέρος στήν πανήγυρη τοῦ
Πολιούχου τῆς πόλεως Ἁγίου Ἀχιλλίου, Ἀρχιεπισκόπου
Λαρίσης. Παρέστησαν, πλήν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, οἱ
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας καί Ναούσης κ.
Παντελεήμων, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος, Κα-
μερούν κ. Γρηγόριος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος,
Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλος καί Θηβῶν καί Λεβα-
δείας κ. Γεώργιος. Κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς μνή-
μης τοῦ Ἁγίου ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος καί ἐκφώ-
νησε τήν δημοσιευομένη ἐδῶ ὁμιλία.

� 70. Ἐκεῖνος πού ἀλλάζει διάθεση ἀπέναντι
τῶν ἀνθρώπων ἀναλόγως τῶν χαρακτήρων των,
ἀκόμη δέν ἀπόκτησε τήν τελείαν ἀγάπην. Καί
ἄλλον μέν νά ἀγαπάει, ἄλλον δέ νά μισεῖ, ἤ τόν
αὐτόν ἄνθρωπο, πότε νά ἀγαπάει καί πότε νά
μισεῖ, γιά τίς αὐτές αἰτίες.
� 71. Ἡ τέλεια ἀγάπη δέν διακρίνει καί δέν σχίζει
τήν μία καί ἑνιαίαν ἀνθρώπινη φύση, ἐπειδή οἱ
ἄνθρωποι εἶναι καί καλοί καί κακοί· ἀλλά ἀποβλέ-
πουσα πάντοτε στήν θεόπλαστη ἀνθρώπινη φύση,
ἀγαπάει ὅλους τούς ἀνθρώπους ἐξ ἴσου. Τούς μέν
ἀγωνιζόμενους χάριν τῆς ἀληθείας ἀγαπάει σάν φί-
λους, τούς δέ φαύλους ἀγαπάει σάν ἐχθρούς τῆς
ἀληθείας. Τούς εὐεργετεῖ καί μακροθυμεῖ, ὑπομέ-
νουσα τίς ἐναντίον της κακίες τους, μή σκεπτόμενη
ἐντελῶς καμμίαν ἀνταπόδοση, ἀλλά ἀντιθέτως πά-
σχουσα ὑπέρ αὐτῶν, ἐάν οἱ συνθῆκες τό καλέσουν
γιά νά κάμει καί αὐτούς φίλους, ἐάν εἶναι δυνατόν.
Πάντως ἡ τελεία ἀγάπη δέν μεταβάλλεται, ἐάν
ἀποτύχει καί δέν ἐπαναφέρει στούς κόλπους της
τούς μισοῦντας αὐτήν, ἀλλά φανερώνει τούς καρ-
πούς τῆς ἀγάπης πάντοτε πρός ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους ἀδιακρίτως. Διά τοῦτο καί ὁ Κύριος ἡμῶν καί
Θεός Ἰησοῦς Χριστός, ἀποδεικνύων τήν ἀγάπη Του
πρός ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, ἔπαθε καί ἐχάρισε τήν
ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως σέ ὅλους ἄνευ διακρίσεως
καλοῦ καί κακοῦ, ἀσχέτως ἄν ἕκαστος ἀπό τήν
προαίρεσή του γίνεται ἄξιος θείας δόξας ἤ κολά-
σεως (Ρωμ. 5, 8).
� 72. Ἐκεῖνος πού δέν καταφρονεῖ τήν ἀνθρώ-
πινη δόξα, τίς ταπεινώσεις, τόν πλοῦτο, τήν φτώ-
χεια, τίς ἡδονές καί τίς λύπες, ἀκόμα δέν ἀπό-
κτησε τήν τελείαν ἀγάπη. Γιατί ἡ τελεία ἀγάπη
ὄχι μόνον εἶναι ὑψηλότερη ἀπ' ὅλα αὐτά, ἀλλά
δέν ὑπολογίζει οὔτε τήν πρόσκαιρη ζωή, οὔτε καί
αὐτόν τόν θάνατο. 

Π Α Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Σ Ο Φ Ι Α

ΜΜααξξίίμμοουυ  ττοοῦῦ    ὉὉμμοολλοογγηηττοοῦῦ

Τά 400 Κεφάλαια 
περί ἀγάπης

(μετάφραση Θεοκλήτου Διονυσιάτου), 
ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη,  

Θεσσαλονίκη 19782. Ἐκ τῆς Πρώτης Ἑκατοντάδος
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Ἡεὐλογία τῆς συζυγίας διὰ τοῦ Μυστη-
ρίου τοῦ Γάμου ἐγκαινιάζει τὴ ζωὴ τῆς
ἀπόλυτης ἑνώσεως τῶν νυμφευομένων

(«καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν»). Ὁλό-
κληρη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Γάμου ἀναφέρεται στὴ
ζωή αὐτή, ἀπευθύνοντας αἰτήματα στὸ Θεὸ γιὰ
τὶς λεπτομέρειές της (τὴν τέλεια ἀγάπη, τὸ σε-
βασμὸ τοῦ Θεοῦ, τὴν τεκνογονία, τὴν
ἐπάρκεια τῶν ἀγαθῶν κλπ.). Μέσα
στὸ πλαίσιο αὐτῶν τῶν ἐπιση-
μάνσεων,  εἶναι λογικὸ νὰ θεω-
ρηθεῖ ὁ Γά μος ὡς ἕνα Μυστή-
ριο ποὺ ἀφορᾶ στὴ ζωὴ τῶν
συζύγων ἐπὶ τῆς γῆς. Μία,
ὅ μως, ἀπὸ τὶς τελευταῖες
εὐχὲς τοῦ Μυστηρίου [ἡ
εὐχὴ τῆς «λύσεως (ἐπάρ-
σεως) τῶν στεφάνων»1],
ἀ ποκαλύπτει τὴν ἀλή-
θεια ὅτι ὁ Γάμος ἀποτελεῖ
μία πραγματικότητα ποὺ
δὲν περιορίζεται στὰ ἐγκό-
σμια, ἀλλὰ προεκτείνεται
στὴν αἰωνιότητα.

Τὸ αἴτημα τῆς συγκεκρι-
μένης εὐχῆς εἶναι ἀποκαλυ-
πτικό τῆς αἰώνιας προ-
οπτικῆς τῆς συζυγίας:
«Ἀνάλαβε τοὺς στεφά-
νους αὐτῶν ἐν τῇ βασι-
λείᾳ σου, ἀσπίλους καὶ
ἀμώμους καὶ ἀνεπι-
βουλεύτους διατηρῶν αὐ τοὺς εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων» (πάρε τὰ στεφάνια τους στὴ βασι-
λεία σου γιὰ νὰ τὰ διατηρήσεις καθαρὰ καὶ
ἀμόλυντα στοὺς ἀτέλειωτους αἰῶνες).

Ἡ ἀναφορὰ στὴν ἰσχὺ τοῦ Γάμου «ἐν τῇ βα-
σιλείᾳ» εἶναι μᾶλλον μοναδικὴ μεταξὺ τῶν
εὐχῶν τῆς Ἀκολουθίας. Ὡς μοναδικό, μὲ τὸ προ-
κείμενο, συναφὲς αἴτημα θὰ μποροῦσε νὰ θεω-

ρηθεῖ τὸ περὶ «παροχῆς», ἀπὸ τὸ Θεὸ πρὸς
τοὺς νυμφευομένους, τοῦ «ἀφθάρτου στεφά-
νου τῆς δόξας», ὅπως διατυπώνεται στὴν εὐχὴ
«Ὁ Θεὸς ὁ ἄχραντος καὶ πάσης κτίσεως δημι-
ουργὸς...» (εὐλογία μελλονύμφων πρὶν ἀπὸ τὴν
«ἅρμοση» τῶν χειρῶν). Διαπιστώνουμε, μάλι-
στα, ὅτι καὶ τὸ τελευταῖο αὐτὸ αἴτημα ἐσχατο-

λογικῆς χροιᾶς σχετίζεται μὲ τὸ θέμα
τῶν στεφάνων καὶ τὸν ἐσχατολο-

γικὸ συμβολισμό τους.

Ἡ ἔρευνα τῆς θεολογικῆς
παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας
περὶ τοῦ Μυστηρίου τοῦ
Γάμου θεμελιώνει τὴν ἐσχα-

τολογικὴ προοπτικὴ τοῦ
συγκεκριμένου Μυστη-
ρίου.

Ἤδη τὸν 2ο μ.Χ. αἰώ -
να, ὁ ἀπολογητὴς Ἀθηνα-

γόρας τοποθετεῖ τὸν Γάμο
ὑπὸ τὴν προοπτικὴ τῆς

αἰωνιότητας καὶ, ὑπὸ τὴ συ-
νάφεια αὐτή, καταλήγει
στὴν πρόταση εἴτε νὰ πα-
ραμένει κάποιος ἄγαμος,
εἴτε νὰ νυμφευθεῖ μό νο

μία φορά, διότι «ὁ δεύ-
τερος γά μος εἶναι εὐ -

πρεπὴς μοιχεία»2. 
Ἀλ λὰ καὶ ὁ Ὠριγέ-

νης (στὶς ἀρχὲς τοῦ
3ου αἰώνα) συνδέει τὸ

Γάμο μὲ τὴν αἰωνιότητα, ὅταν γράφει (μετα-
φράζουμε ἐκ τοῦ Λατινικοῦ): «Ἀλλὰ τώρα εὑρί-
σκουμε στὴν Ἐκκλησία πρόσωπα ποὺ παν-
τρεύονται δύο φορές. Ἄς μὴ λησμονοῦμε ὅτι πα-
ρόμοιοι γάμοι μᾶς θέτουν ἐκτὸς τῆς βασιλείας
τοῦ Θεοῦ. Διότι, ὄχι μόνο ἡ πορνεία, ἀλλὰ καὶ ὁ
δεύτερος γάμος μᾶς ἀποκλείουν ἀπὸ τὰ ἐκκλη-
σιαστικὰ ἀξιώματα... Αὐτὸς ποὺ νυμφεύεται γιὰ

2

1

ὉὉ  ΓΓάάµµοοςς  
ὡὡςς  µµυυσσττήήρριιοο  ττῆῆςς  ααἰἰωωννιιόόττηηττααςς

τοῦ�Γ.�Ν.�Φίλια,�Καθηγητῆ�τοῦ�Πανεπιστημίου�Ἀθηνῶν
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δεύτερη φορά, ἀπορρίπτεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σία τῶν “πρωτοτόκων, τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀπογε-
γραμμένων” (Ἑβρ. 12, 23), ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τὴ
“μὴ ἔχουσα σπίλον ἤ ρυτίδα” ( Ἐφ. 5, 27). Δὲν
ὑποστηρίζουμε ὅτι ὁ ἐν λόγῳ Χριστιανὸς πρέ-
πει νὰ ριχθεῖ στὸ αἰώνιο πῦρ, ἀλλὰ ὅτι δὲν πρέ-
πει νὰ συμμετάσχει στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ»3.

Ἡ θεολογία, ὅμως, περὶ τοῦ ἀδιαλύτου χα-
ρακτήρα τοῦ Γάμου συνοψίζεται κατὰ τὸν κα-
λύτερο τρόπο ἀπὸ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης, ὁ
ὁποῖος παραθέτει τὶς ἀπόψεις τῆς ἀδελφῆς του
Μακρίνας: ἄν καὶ μνηστευμένη, ἡ Μακρίνα θε-
ώρησε ὡς Γάμο τὴ μνηστεία της καὶ, γι᾽αὐτό,
μετὰ τὸ θάνατο τοῦ μνηστήρα της δὲν ἀποδέχ-
θηκε τὴ δυνατότητα δεύτερης μνηστείας: ἄτο-
πον ἔλεγε καὶ παράνομον μὴ στέργειν τὸν ἅπαξ
ἐκ τοῦ πατρὸς αὐτῇ κυρω-
θέντα γάμον, ἀλλὰ καὶ πρὸς
ἕτερον ἀναγκάζεσθαι βλέπειν,
ἑνὸς ὄντος ἐν τῇ φύσει τοῦ
γάμου, ὡς μία γένεσις καὶ θά-
νατος εἷς, τὸν δὲ συναρμο-
σθέντα κατὰ τὴν τῶν γονέων
κρίσιν μὴ τεθνάναι διισχυρί-
ζετο, ἀλλὰ τὸν «τῷ θεῷ ζῶντα»
διὰ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως
ἀπόδημον κρίνειν καὶ οὐ νε-
κρόν· ἄτοπον δὲ εἶναι τῷ ἐκδη-
μοῦντι νυμφίῳ μὴ φυλάσσειν
τὴν πίστιν4.

Ἀλλὰ καὶ ὁ ἅγ. Ἰ. Χρυσόστο-
μος διατυπώνει κάποιες θέσεις
πολύ ἐνδιαφέρουσες σχετικῶς
μὲ τὸ θέμα τῶν στεφάνων τοῦ
Γάμου καὶ τῆς συνάφειάς τους
μὲ τὴν αἰωνιότητα. Ἀναφερόμενος στὴ γυναίκα,
ἡ ὁποία μετὰ τὸ θάνατο τοῦ συζύγου της δὲν
συνάπτει δεύτερο Γάμο, ἀλλὰ παραμένει «μὲ
σωφροσύνη καὶ σεμνότητα», ἐπισημαίνει ὅτι ἡ
γυναίκα αὐτὴ «ἄν προτιμήσει νὰ διατηρήσει τὴ
σχέση της μὲ τὸ νεκρὸ σύζυγό της, θ᾽ἀκούσει τὰ
στεφάνια ποὺ φυλάγονται γι᾽αὐτὴν καὶ θ᾽ἀπο-
κτήσει μεγαλύτερο ζῆλο»5.

Εἶναι προφανὲς ὅτι τὰ μηνονευόμενα στε-
φάνια δὲν εἶναι αὐτὰ τοῦ Γάμου, ἀλλὰ τὰ κοινὰ
στεφάνια, μὲ τὰ ὁποῖα ἐπιβραβεύονται οἱ ἀγω-
νιστές6. Ἡ γυναίκα θὰ στεφανωθεῖ ὡς νικητὴς
στὸν ἀγώνα ὑπὲρ διατηρήσεως τῆς μοναδικό-
τητας τοῦ Γάμου της. Ἡ μνεία, ὅμως, τῶν στε-
φάνων τῆς νίκης δὲ θὰ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ τυ-
χαία, ἐφ᾽ ὅσον στὴν ἐν λόγῳ μαρτυρία τοῦ Χρυ-

σοστόμου μνημονεύεται τὸ θέμα τῶν στεφάνων
σὲ σχέση μὲ τὸ Γάμο.

Ἡ γαμήλια στέψη γίνεται κατ᾽ ἀντιστοιχία
πρὸς τὴ στέψη τῶν μαρτύρων καὶ πρὸς τὸ ἐσχα-
τολογικὸ ὅραμα τοῦ ἀγώνα τῶν μαρτύρων, ἐφ᾽
ὅσον «ὁ δρόμος τῆς βασιλείας εἶναι μαρτύριο
καὶ μαρτυρία γιὰ τὸ Χριστό»7. Ἕνα μαρτύριο
ποὺ συντελεῖται κατ᾽ ἀκολουθία τοῦ Θείου Πά-
θους, ὅταν ἀναλογισθοῦμε ὅτι ὁ ἀκάνθινος στέ-
φανος τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ γιὰ τὴν Ἐκκλησία
τὸ ἐσχατολογικὸ σημάδι τοῦ Σταυροῦ καὶ, συγ-
χρόνως, τῆς θεϊκῆς δόξας8.

Μποροῦμε, ἑπομένως, νὰ συμπεράνουμε
ἐμμέσως ὅτι ὑπὸ τὴν ἀναφορὰ στοὺς στεφά-
νους τῆς νίκης ἐμπεριέχεται καὶ ἡ ἀναφορὰ στὴ
συνάφεια τῶν στεφάνων μὲ τὸν ἀδιάλυτο χαρα-

κτήρα τοῦ Γάμου. Ὁ ἱ. συγγρα-
φέας, ἄλλωστε, τονίζει ὅτι ὁ
Γάμος προεκτείνεται πέραν
τοῦ θανάτου: προτρέποντας
μιὰ νεαρὴ χήρα νὰ παραμείνει
πιστὴ στὸν ἀποθανόντα σύ-
ζυγό της, ἀναφέρεται στὴν
πίστη ὅτι «θὰ κατοικήσει μαζύ
του στὴν ἴδια σκηνὴ καὶ ὅτι θὰ
μπορέσει νὰ ἑνωθεῖ καὶ πάλι
μὲ ἐκεῖνον στοὺς ἀτελεύτητους
αἰῶνες, ὄχι μὲ τὴν ἕνωση τοῦ
ἐπίγειου Γάμου, ἀλλὰ μὲ ἄλλη
πολὺ καλύτερη. Γιατὶ αὐτὴ ἡ
ἕνωση εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνο
ἕνωση σωμάτων, ἐνῶ τότε θὰ
ὑπάρξει τελειότερη ψυχικὴ
ἕνωση καὶ κατὰ πολὺ γλυκύ-
τερη καὶ ἀνώτερη»9.

Ἡ ἄποψη αὐτὴ τοῦ Χρυσοστόμου πηγάζει
ἀπό την ἐπισήμανσή του ὅτι, κατὰ τὴν παρα-
δείσια κατάστασή τους, οἱ πρωτόπλαστοι «δὲν
ἐφλέγοντο ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία τῆς σάρκας, οὔτε
ἐπολιορκοῦντο ἀπὸ ἄλλα πάθη, οὔτε ὑπέ-
κειντο σὲ φυσικὲς ἀνάγκες»10. Ἡ «ἐπιθυμία τῆς
σαρκικῆς μίξεως εἶχε ἐξοριστεῖ ἀπὸ τὴν καρδιά
τους»11. Ἡ διάσταση αὐτὴ τῆς προπτωτικῆς συ-
ζυγίας ἀποτελεῖ, ἑπομένως, τὴ βάση γιὰ θεώ-
ρηση τῆς ἰσχύος τοῦ Γάμου κατὰ τὴν αἰωνιό-
τητα ὑπὸ πνευματικὴ ἔννοια12.

Τὰ παραπάνω στοιχεῖα προβάλλουν τὸ συμ-
βολισμὸ καὶ τὸ βαθύτερο περιεχόμενο τῶν γα-
μήλιων στεφάνων: οἱ νυμφευόμενοι δὲν στεφα-
νώνονται μόνο ἐπειδὴ ἐπιβραβεύεται ἡ πρὸ τοῦ

3

Ἡ γαμήλια στέψη γίνεται

κατ᾽ ἀντιστοιχία πρὸς τὴ

στέψη τῶν μαρτύρων καὶ πρὸς

τὸ ἐσχατολογικὸ ὅραμα τοῦ

ἀγώνα τῶν μαρτύρων, ἐφ᾽

ὅσον «ὁ δρόμος τῆς βασιλείας

εἶναι μαρτύριο καὶ μαρτυρία

γιὰ τὸ Χριστό».
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Γάμου καθαρότητα καὶ ὑπέρβαση τοῦ πάθους
τῆς ἡδονῆς13. Τὰ στέφανα τοῦ Γάμου ὑπενθυμί-
ζουν, ἐπίσης, τὸ βασιλικὸ μεγαλεῖο ποὺ εἶχε ὁ
ἄνθρωπος στὸν παράδεισο, καθὼς καὶ τὸ κυ-
ριαρχικό του δικαίωμα πάνω στὴ κτίση14. Στε-
φανούμενοι κατὰ τὸ Γάμο τους, οἱ σύζυγοι γί-
νονται ξανὰ ἄρχοντες τῆς γῆς καὶ συνδημιουρ-
γοὶ τοῦ Θεοῦ στὸ ἔργο τῆς ζωῆς, ἀποκτώντας
καὶ πάλι τὸν κυριαρχικὸ ρόλο, τὸν ὁποῖο τοὺς
ἐχάρισε ὁ Θεὸς μὲ τὴν πράξη τῆς δημιουργίας15.

Στὴ δεύτερη ἀπὸ τὶς Εὐχὲς τοῦ θαλάμου, οἱ
ὁποῖες συνδέονται μὲ τὶς εὐχὲς ἐπάρσεως καὶ
λύσεως τῶν στεφάνων, μνημονεύεται ἡ ἀντί-
θεση -στὸ θέμα τῶν στεφά-
νων- μεταξὺ τοῦ πεπτωκό-
τος Ἀδὰμ καὶ τῶν στεφα-
νουμένων κατὰ τὸ Μυστή-
ριο τοῦ Γάμου: ὁ Θεός, ὁ
Ὁποῖος «ἀφήρεσε» -διὰ
τοῦ ἀγγέλου Του- τὰ στέ-
φανα τῶν πρωτοπλάστων,
ἐπισημαίνοντας, ἔτσι, τὴ
διάσταση τῆς πτώσεώς
τους, ὁ Ἴδιος καλεῖται νὰ
εὐλογήσει τὰ στέφανα τῶν
νυμφευομένων, ἀποδίδον-
τάς τους τοιουτοτρόπως
τὴν προπτωτικὴ τιμή.

Τὰ στέφανα, ἑπομένως,
δὲν συμβολίζουν μόνο τὸν
ἀπολεσθέντα παράδεισο,
ἀλλὰ ταυτοχρόνως παρα-
πέμπουν σὲ αὐτόν. Οἱ νυμ-
φευόμενοι δὲν στεφανώνον-
ται μὲ ἄξονα μόνο τὴν πρὸ
τοῦ Γάμου περίοδο, ἀλλὰ
καὶ τὴν ἐσχατολογικὴ προοπτικὴ τῆς ἐπανόδου
τους στὸν παράδεισο, ὅπου θὰ ἐπανέλθουν ὡς
νικητὲς στὸ «ἀρχαῖο κάλλος» τῆς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ
δημιουργίας τους. Ἡ συνειδητοποίηση τῆς ἀλή-
θειας αὐτῆς ὁδηγεῖ στὴ συνειδητοποίηση τοῦ
ἐσχατολογικοῦ χαρακτήρα τοῦ Γάμου, ὁ ὁποῖος
ἀρχίζει μὲν ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωή, ἀλλὰ προ-
εκτείνεται στὴν αἰωνιότητα. Στὴν περὶ στεφάνων
θεολογία, ἑπομένως, ἑδράζεται ἡ ἔννοια τῆς μο-
ναδικότητας τοῦ Γάμου.

Τὰ παραπάνω ἐπὶ τοῦ θέματος δεδομένα
τῶν πρώτων αἰώνων ἀποτελοῦν ἕνα πλαίσιο
κατανοήσεως τῆς ἐσχατολογικῆς σημασίας τῶν
στεφάνων καὶ τοῦ αἰτήματος περὶ «ἀναλήψεως
τῶν στεφάνων ἐν τῇ βασιλείᾳ», τὸ ὁποῖο διατυ-

πώνεται στὴν εὐχὴ ἐπάρσεώς των. Ὁ ἀδιάλυτος
χαρακτήρας τοῦ Γάμου, ὁ ὁποῖος ἐξαίρεται διὰ
τοῦ τονισμοῦ ὅτι τὰ στέφανα περιβάλλονται μὲ
τὴν προοπτικὴ τῆς «βασιλείας», ὁδήγησε τὴν
Ἐκκλησία στὴ διατύπωση πλήθους ἀπόψεων
περὶ ἀνάγκης ἐμμονῆς στὴν πιστότητα τοῦ
Γάμου καὶ ἀποφυγῆς συνάψεως δευτέρου.

Ἡ ἀντίληψη, ὅμως, περὶ ἀδιαλύτου χαρα-
κτήρα τοῦ Γάμου πηγάζει καὶ ἀπὸ τὸ σύνδεσμο
τοῦ Γάμου μὲ τὴ Θεία Εὐχαριστία. Εἶναι προ-
φανὲς ὅτι οἱ ἀρχαιότατες μαρτυρίες περὶ ἱερο-
λογίας τοῦ Γάμου ὑποδηλώνουν τὸν ἐν λόγῳ

σύνδεσμο. Ὅταν ὁ ἅγιος
Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας ἐπιση-
μαίνει ὅτι ἡ ἕνωση τῶν νυμ-
φευομένων γίνεται με τὰ
γνώμης ἐπισκόπου, ἵνα ὁ
γάμος ᾖ κατὰ Κύριον καὶ
μὴ κατ᾽ ἐπιθυμίαν16, παρα-
πέμπει σὲ εὐχὴ ἤ βραχεία
τελετή, διὰ τῆς ὁποίας ἐδί-
δετο ἡ εὐλογία τοῦ ἐπισκό-
που17· ἡ θέση, ὅμως, του
ἐπισκόπου στὴ λειτουρ-
γικὴ σύναξη τῶν πρώτων
αἰώνων ἦταν θέση τελε-
τουργοῦ τῆς Θείας Εὐχαρι-
στίας18.

Πρόκειται περὶ τῆς ἴ-
διας ἀλήθειας, τὴν ὁποία
ἐκφράζει τὸ 2ο αἰώνα ὁ
Τερτυλλιανός, ὅταν γράφει
ὅτι τὸ Γάμο «τὸν οἰκονομεῖ
ἡ Ἐκκλησία, τὸν ἐπιβεβαι-
ώνει ἡ προσφορὰ καὶ τὸν

σφραγίζει ἡ εὐλογία»19. Θὰ πρέπει, βεβαίως, νὰ
ἐπισημανθεῖ ὅτι τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἡ ἀναγνώ-
ριση τοῦ μυστηριακοῦ χαρακτήρα τοῦ Γάμου
μποροῦσε νὰ γίνει καὶ μὲ τὸ Βάπτισμα, μετὰ
ἀπὸ τὸ ὁποῖο οἱ βαπτιζόμενοι κοινωνοῦσαν. Ὁ
Γάμος, ἑπομένως, ἐπεσυνάπτετο εἴτε στὸ Βά-
πτισμα, εἴτε στὴ Θεία Λειτουργία καὶ, γι᾽αὐτό,
δὲν ἀποτελοῦσε αὐτοτελῆ ἀκολουθία20.

Αὐτὴ ὑπῆρξε ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας κατὰ
τοὺς πρώτους αἰῶνες, ὅταν δηλαδὴ δὲν εἶχε
ἀκόμα θεσμοθετηθεῖ ἡ ὑποχρέωση ἐκκλησια-
στικῆς ἱερολογίας γιὰ τὴ συζυγία. Ὅταν τὸν 9ο
αἰώνα (893 μ.Χ.), ὁ Λέων ὁ Σοφὸς διὰ τῆς πθ´
Νεαρᾶς του ἀνεγνώριζε ὡς ἀποκλειστικῶς νό-
μιμο τὸν διὰ εἰδικῆς ἱερολογίας θρησκευτικό
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δοτοῦνται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ποὺ τονίζε-

ται στὴν ἐν λόγῳ εὐχή, μετὰ τὸ αἴτημα

γιὰ τὴν «ἀδιάσπαστη συνάφεια»: ὅτι

διὰ τοῦ Γάμου τους, οἱ σύζυγοι θὰ δυ-

νηθοῦν νὰ δοξολογήσουν αἰωνίως τὸ

Θεό, ὅπως συνέβαινε μὲ τοὺς πρωτό-

πλαστους πρὶν ἀπὸ την πτώση.



Γάμο21 καὶ ὅταν αὐτὴ ἡ ὑποχρέωση- προνόμιο
ἐπεκτάθηκε καὶ στοὺς δούλους μὲ τὸ διάταγμα
τοῦ Ἀλεξίου Κομνηνοῦ τὸ 1092 μ.Χ.22, ἀπὸ τότε
ἡ Ἐκκλησία δὲν μποροῦσε νὰ θεωρήσει τὴν
κατὰ τὴν τέλεση τοῦ Γάμου Θεία Μετάληψη τῶν
νυμφευομένων ὡς αὐτονόητη, ἐφόσον διὰ τοῦ
πλήθους τῶν προσερχομένων στὸ Μυστήριο τοῦ
Γάμου ἐτίθετο ἐν ἀμφιβόλῳ ἡ προϋπόθεση ποὺ
διατυπώνεται σὲ πολλὲς πηγὲς περὶ ἀνάγκης
«ἀξιότητας πρὸς μετάληψη»23.

Ἡ διάσπαση τῆς ἑνότητας Γάμου καὶ Εὐχα-
ριστίας, ἡ ὁποία (διάσπαση) ἐπῆλθε διὰ τῆς
ἐξασθενήσεως τοῦ θεσμοῦ τῆς Θείας Μεταλή-
ψεως τῶν νυμφευομένων, ἐνήργησε βοηθητικῶς
στὴν ἐμφάνιση ἀκολουθίας γιὰ τὴ σύναψη δευ-
τέρου Γάμου. Ἐνόσω ὑφίστατο αὐτὴ ἡ ἑνότητα,
ἡ Ἐκκλησία μποροῦσε νὰ μιλήσει γιὰ «αἰώνιο
μυστήριο», διότι ὁ Γάμος αὐτὸς δὲ διασφάλιζε
μόνο τὴ νομιμότητα τῆς συζυγίας, ἀλλὰ καὶ ἐπι-
κύρωνε τὴν πρόθεση τῶν νυμφευομένων νὰ ζή-
σουν σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο24.

Ἡ μνεία τῆς «ἀναλήψεως τῶν στεφάνων στὴ
βασιλεία» κατὰ τὴν εὐχὴ ἐπάρσεως τῶν στεφά-
νων ἐνεργεῖ ὡς ὑπενθύμιση τῆς ἀπολεσθείσας
ἑνότητας τοῦ Γάμου μὲ τὴν Εὐχαριστία, δηλαδὴ
τοῦ παραθεωρημένου, πλέον, ἀδιάλυτου χαρα-
κτήρα τοῦ Γάμου. Ἡ σύγχρονη Ὀρθόδοξη Ἐκ -
κλησία καλεῖται νὰ ἀνακαλύψει καὶ πάλι τὸ
ἐσχατολογικὸ νόημα τῶν στεφάνων καὶ τὸ σύν-
δεσμό τους μὲ τὴν αἰωνιότητα. Μέσα ἀπὸ αὐτὴ
τὴν ἐπ-ανακάλυψη, θὰ ὁδηγηθοῦμε στὴ συνει-
δητοποίηση τῆς ἀνάγκης ἐπανόδου στὴν ἑνό-
τητα Γάμου καὶ Εὐχαριστίας· ἡ συνειδητοποί-
ηση αὐτὴ θὰ ἀποτελέσει τὴ βάση γιὰ μιὰ πραγ-
ματικὰ ἐκκλησιολογικὴ θεώρηση τοῦ Γάμου ὡς
αἰώνιου καὶ ἀδιάλυτου Μυστηρίου. Τὶς ἀλή-
θειες αὐτὲς συνοψίζει μὲ γλαφυρότητα ὁ ἀεί-
μνηστος π. Ἰ. Μάγιεντορφ, ὅταν γράφει ὅτι, «ὁ
χριστιανικὸς γάμος δὲν εἶναι μόνο μιὰ γήινη σε-
ξουαλικὴ ἕνωση, ἀλλὰ ἕνας αἰώνιος δεσμός,

ποὺ θὰ συνεχίσει νὰ ὑπάρχει κι ὅταν τὰ σώ-
ματά μας θὰ γίνουν “πνευματικὰ” καὶ ὅταν ὁ
Χριστὸς θὰ γίνει “τὰ πάντα ἐν πᾶσι”... Ὁ Χρι-
στιανὸς καλεῖται- ἤδη ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό- νὰ
δοκιμάσει τὴν καινὴ ζωή, νὰ γίνει ἕνας πολίτης
τῆς Βασιλείας. Καὶ μπορεῖ νὰ τὸ πραγματώσει
μέσα στὸ Γάμο. Ἀλλιώτικα, ὁ Γάμος τείνει νὰ
γίνει εἴτε μιὰ ἁπλὴ ἡδονικὴ ἀπόλαυση μιᾶς
πρόσκαιρης ὁρμῆς, εἴτε μιὰ πράξη διασφάλισης
μιᾶς ψεύτικης μεταθανάτιας ἐπιβίωσης στὴν
ὕπαρξη ἀπογόνων. Ὅμως, πρόκειται γιὰ μιὰ μο-
ναδικὴ ἕνωση δύο ὑπάρξεων, ποὺ μπορεῖ νὰ ξε-
περάσουν τὴ δική τους γήινη ὕπαρξη κι ἔτσι νὰ
ἑνωθοῦν ὄχι μόνο “ἐν ἑαυτοῖς”, ἀλλὰ καὶ “ἐν
Χριστῷ”»25.

Ὑπὸ τὴν παραπάνω προοπτικὴ μποροῦμε
νὰ ἑρμηνεύσουμε τὴ βαθύτερη ἔννοια τοῦ αἰτή-
ματος τῆς εὐχῆς λύσεως τῶν στεφάνων (Κύριε
ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸν στέφανον
εὐλογήσας) περὶ «διατηρήσεως ἀδιάσπαστης
τῆς συναφείας» τῶν νεονύμφων. Αὐτὴ ἡ «ἀδιά-
σπαστη» προοπτικὴ τοῦ Γάμου εἶναι τὸ ζητού-
μενο καὶ, ταυτοχρόνως, ἡ μεγάλη ἀλήθεια. Μόνο
ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς αἰωνιότητας στὴ συζυγία
μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀναφέρεται σὲ «ἀδιά-
σπαστη συνάφεια». 

Τὰ μεταπτωτικὰ δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου
καὶ τοῦ κόσμου δὲν ἐπιτρέπουν αἰσιοδοξία
περὶ μιᾶς ἀδιάσπαστης συζυγίας, στὴν ὁποία
ἐλπίζουν οἱ νεόνυμφοι μόνο ὑπὸ τὴν ἐσχατολο-
γική προοπτική τῆς διὰ τοῦ στεφανώματός τους
ἐπανόδου τους στὸν παράδεισο. Τόσο ἡ μονα-
δικότητα, ὅσο καὶ ὁ ἀδιάσπαστος χαρακτήρας
τῆς γαμήλιας ἑνώσεως ὁριοθετοῦνται καὶ νοη-
ματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ποὺ τονίζεται
στὴν ἐν λόγῳ εὐχή, μετὰ τὸ αἴτημα γιὰ τὴν
«ἀδιάσπαστη συνάφεια»: ὅτι διὰ τοῦ Γάμου
τους, οἱ σύζυγοι θὰ δυνηθοῦν νὰ δοξολογήσουν
αἰωνίως τὸ Θεό, ὅπως συνέβαινε μὲ τοὺς πρω-
τόπλαστους πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση. �
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ΥΠΟΣΕΙΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Πρόκειται περὶ τῆς εὐχῆς «Ὁ Θεός, ὁ Θεὸς
ἡμῶν, ὁ παραγενόμενος ἐν Κανᾷ...». Ἡ λύση τῶν στε-
φάνων ἀποκαλεῖται καὶ ὡς «ἀποστεφάνωμα» καὶ
παλαιότερα διαβαζόταν ὀκτὼ ἡμέρες μετὰ ἀπὸ τὴν
τέλεση τοῦ Γάμου (τὰ λεγόμενα «γυρίσματα» ἤ «πι-
στρόφια»).

2. Ἐλπίδα οὖν ζωῆς αἰωνίου ἔχοντες... γυναῖκα μὲν
ἕκαστος ἡμῶν ἥν ἠγάγετο... ἤ οἷός τις ἐτέχθη μένειν ἤ
ἐφ᾽ἑνὸς γάμου· ὁ γὰρ δεύτερος εὐπρεπὴς ἐστι μοι-
χεία [Πρεσβεία περὶ Χριστιανῶν 33, ΒΕΠΕΣ 4, σ. 308
(9-10, 20-21)].

3. Homelia super Lucam 17, 10, ἔκδ. H. Crouzel, F.
Fournier, P. Périchon, Sources Chrétiennes 87 (1962),
σσ. 360-362.
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4. Εἰς τὸν βίον τῆς ὁσίας Μακρίνης 5, ἔκδ. P. Ma-
raval, Sources Chrétiennes 178 (1971), σ. 156 (8-16).

5. Ἄν δ᾽ἄρα ἕληται πρὸς τὸν ἀπελθόντα τὰς συν-
θήκας φυλάξαι, ἀκούσεται τοὺς ἀποκειμένους αὐτῇ
στεφάνους [Ὁμιλία εἰς τὸ «γυνὴ δέδεται νόμῳ...», 3,
ΕΠΕ 90 (1987), σ. 144 (2-4)].

6. Στὴν ἔννοια αὐτὴ τῶν στεφάνων, ὁ Χρυσόστο-
μος ἀναφέρεται καὶ σὲ ἄλλο κείμενό του. Πρβλ. Ὁμι-
λία Θ´, Εἰς τὴν πρώτην πρὸς Τιμόθεον, 2: Διὰ τοῦτο
στέφανοι ταῖς κεφαλαῖς ἐπιτίθενται, σύμβολον τῆς
νίκης, ὅτι ἀήττητοι γενόμενοι, οὕτω προσέρχονται τῇ
εὐνῇ, ὅτι μὴ κατηγωνίσθησαν ὑπὸ τῆς ἡδονῆς [ΕΠΕ
85 (1986), σ. 266 (24-27)].

7. Πρβλ. Ἀ. Σμέμαν, Γιὰ νὰ ζήσει ὁ κόσμος, Ἀθήνα,
Δόμος, 1987, σ. 132. Σὲ κάποια εὐχὴ τῆς στέψης (κα-
ταγράφεται σὲ παλαιοὺς κώδικες) σημειώνεται: Ὁ
Θεός, ὁ δόξῃ καὶ τιμῇ στεφανώσας τοὺς ἁγίους μάρ-
τυρας, αὐτὸς δώρησαι τοῖς δούλοις σου τῷδε καὶ
τῇδε στέφανον εἰρήνης, στέφανον ἀγαλλιάσεως, στέ-
φανον δόξης καὶ τιμῆς εἰς αἴνεσίν σου καὶ δόξαν τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ... (Τρεμπέλα, Μικρὸν Εὐχολό-
γιον, τόμ. Α´, Ἀθῆναι, Σωτήρ, 19982, σ. 60). Στὴν εὐχὴ
αὐτὴ ἡ σύνδεση τοῦ Γάμου καὶ τοῦ μαρτυρικοῦ
ἤθους εἶναι προφανής. Παρομοίως προφανὴς εἶναι ἡ
ἀνάλογη σύνδεση στὸ δεύτερο τροπάριο κατὰ τὸν
ἱερὸ χορό, μετὰ τὴν στέψη τῶν νυμφευομένων
(«Ἅγιοι μάρτυρες...». Βλ. τὶς εὔστοχες παρατηρήσεις
τοῦ N. Lossky,«Sens trinitaire de la liturgie Orthodoxe
du mariage», στὸν τόμο Le mariage. Conférences
Saint-Serge, LXe Semaine d’études liturgiques (Paris,
29 Juin- 2 Juillet 1993), Roma, Edizioni Liturgiche,
1994, σ. 218). Οἱ νυμφευόμενοι ἐπιβραβεύονται κατ᾽
ἀντιστοιχία μὲ τοὺς μάρτυρες, ἐφόσον μέσῳ τοῦ
ἀγώνα τους συνάπτονται μὲ τὸ Χριστὸ (ὅπως ἀναφέ-
ρει ὁ ἅγ. Συμεὼν Θεσσαλονίκης, PG 155, 509C).

Περὶ τοῦ συνδέσμου τῶν γαμηλίων στεφάνων μὲ
τὸ μαρτυρικὸ φρόνημα διασώζονται μαρτυρίες σὲ
σαρκοφάγους τοῦ 4ου αἰ., ὅπου ὑπάρχουν προσω-
πογραφίες συζυγικῶν ζευγαριῶν ποὺ στεφανώνονται
ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ ὡς νικητές τῆς ἄξιας ἐπίγειας
ζωῆς τους. Περὶ τῶν μαρτυριῶν αὐτῶν, βλ. περισσό-
τερα στη μελέτη τοῦ Κ. Χαραλαμπίδη, Συμβολικές
παραστάσεις τῆς Νίκης στὴν παλαιοχριστιανικὴ
τέχνη τῆς Δύσης, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 130-131.

8. Πρβλ. N. Cernokrak, «Les fondements bibliques
de l’office byzantin du mariage», στὸν τόμο Le mariage.
Conférences Saint-Serge, LXe Semaine d’études litur-
giques (Paris, 29 Juin- 2 Juillet 1993), Roma, Edizioni
Liturgiche, 1994, σ. 54. Οἱ στέφανοι τῶν ἀγωνιζομέ-
νων στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας συνδυάζονται μὲ τὸ
ἐσχατολογικὸ ὅραμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ [πρβλ.
τὴν ἄποψη τοῦ Ὠριγένη περὶ τῶν ἀγωνιζομένων κατὰ
τῶν αἱρέσεων, ὅτι λαμβάνουν «τὸν τῆς βασιλείας στέ-
φανον» (Κατὰ αἱρέσεων, 9, 7, PG, 16, 3394C).

9. Ἰ. Χρυσοστόμου, Εἰς νεωτέραν χηρεύσασαν, 10,
ΕΠΕ 89 (1997), σ. 48 (15-21).

10. Εἰς τὴν Γένεσιν, Ὁμιλία ΙΕ´, 4, ΕΠΕ 53 (1981),
σσ. 396 (31)- 398 (1).

11. Περὶ Παρθενίας, ΙΔ´, 3, ΕΠΕ, 50 (1981), σ.
490 (21-23).

12. Βλ. Θ. Ζήση, «Ἡ περὶ γάμου διδασκαλία Ἰωάν-
νου τοῦ Χρυσοστόμου», Κληρονομία 1 (1969), σσ.
289- 290, σημ. 9.

13. Ἡ διάσταση αὐτὴ τονίζεται στὴν Εὐχὴ τοῦ θα-
λάμου κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Γάμου (Κύριε ὁ Θεὸς
ἡμῶν, ὁ θάλαμον εὐπρεπίσας...), ἡ ὁποία συναρτᾶται
μὲ τὶς εὐχὲς ἐπάρσεως καὶ λύσεως τῶν στεφάνων.
Στὴν ἐν λόγῳ εὐχὴ τονίζεται ὅτι, ὁ Χριστὸς «κατεκό-
σμησε» τὶς κεφαλὲς τῶν νεονύμφων μὲ τὰ στέφανα
«τῆς ἀφθαρσίας», ἀπονέμοντάς τους, τοιουτοτρό-
πως, ἕνα «ἔπαθλο ἀφθαρσίας». Εἶναι ἀξιοσημείωτη
ἡ ἀναφορὰ ὄχι ἁπλῶς σὲ στεφάνους ἐπιβραβεύσεως
τοῦ ἀγώνα τῆς πρὸ τοῦ Γάμου παρθενίας, ἀλλὰ σὲ
στεφάνους αἰωνίους («ἀφθαρσίας»). Παρατηροῦμε,
ἑπομένως, ὅτι ἀκόμα καὶ στὴ συνάφεια αὐτὴ διαδη-
λώνεται ὁ ἐσχατολογικὸς συμβολισμὸς τῶν στεφάνων
καὶ, ἑπομένως, ὁ ἀδιάλυτος χαρακτήρας τοῦ Γάμου.

14. Ἡ διαπίστωση αὐτὴ ὑποδηλώνεται ἀπὸ τὸν
Ψαλμ. 8, 6-7, ὅπου τονίζεται ὅτι ὁ Θεὸς ἐστεφάνωσεν
τὸν ἄνθρωπον δόξῃ καὶ τιμῇ (οἱ ἴδιες λέξεις ἐπανα-
λαμβάνονται κατὰ τὴ στέψη τῶν νυμφευομένων) καὶ
ὅτι τὸν κατέστησε ἡγεμόνα τῆς κτίσεως, ἀφοῦ ὑπέ-
ταξε τὰ πάντα σ᾽ αὐτόν.

15. Ἡ διάσταση αὐτὴ τοῦ γαμηλίου στεφανώμα-
τος εἰσάγει στὴν ἔννοια μιᾶς δεύτερης γεννήσεως-
δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου. Ὑπὸ τὴν ἔποψη αὐτὴ θὰ
μπορούσαμε νὰ ἑρμηνεύσουμε τὸ τροπάριο «Ἡσαΐα
χόρευε...», μὲ τὸ ὁποῖο ἀρχίζει ὁ ἱερὸς χορὸς μετὰ τὴ
στέψη τῶν νυμφευομένων καὶ τὸ ὁποῖο παραπέμπει
στὴ χαρμόσυνη ἐπιβεβαίωση τῆς προφητείας περὶ
τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος, γεγονότος εἰσαγωγικοῦ
τῆς ἐπανόδου τοῦ ἀνθρώπου στὸν παραδείσιο σύν-
δεσμό του μὲ τὸ Θεό.

16. Πρὸς Πολύκαρπον, 5, 2, ΒΕΠΕΣ 2 (1955), σσ.
283 (41)- 284 (1).

17. Κ. Νούσκα, Ἡ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ζωὴ κατὰ τὸν
θεοφόρον Ἰγνάτιον (διατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ), Θεσ-
σαλονίκη 1971, σ. 92.
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Εἶναι ἀλήθεια πὼς ὁ γάµος ἔξω ἀπὸ τὸν χρι�
στιανισµό, ἀλλὰ καὶ µέσα στὸ ἐκκοσµικευµένο
χριστιανικὸ πλήρωµα, ὡς θεσµός, ἀντιµετωπί�

ζεται σὰν µία ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς δοµὲς καὶ µὲ τὰ
συνήθη κοινωνικὰ κριτήρια καὶ νοµικὰ µέσα. Μολα�
ταῦτα ὁ γάµος κατὰ βάση παραµένει µυστήριο µέγα
καὶ στὴν ἔκφρασή του, ὡς κριτήριο τῶν διαπροσω�
πικῶν σχέσεων ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ἀποτελεῖ τὴ
δυναµικὴ τῆς ἀνυπόκριτης ἀγάπης, ὅπου ὁ καθένας
ἀπαρνιέται τὸν ἑαυτὸν του γιὰ χάρη τοῦ ἄλλου. Ἐὰν
ὁ ἀφορισµὸς ὅτι «ὀφείλουµε νὰ ζοῦµε µὲ τοὺς
ἄλλους καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους» εἶναι ἀληθινός, τότε,
µέσα στὸ πλαίσιο τῆς χριστιανικῆς µας πίστεως καὶ
ζωῆς, πολὺ περισσότερο ἐπιβάλλεται νὰ ἀληθεύει
µέσα στὸν γάµο, ὅπου ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα κα�
λοῦνται νὰ ἀρνηθοῦν ὁ καθένας τὸν ἑαυτό του,
ὑπερβαίνοντας τοὺς κανόνες τῆς ἀτοµικῆς ζωῆς,
βιώνοντας τὸ χάρισµα τῆς ἀγάπης. Μίας ἀγάπης, ποὺ
εἶναι πιὸ δυνατὴ κι ἀπὸ τὸν θάνατο.

∆υὸ ἄνθρωποι, ἕνας ἄνδρας καὶ µία γυναίκα,
ὅταν ἑνώνονται µὲ τὸ µυστήριο τοῦ γάµου, προ4πο�
τίθεται ὅτι ὀφείλουν νὰ ἀνακαλύψουν τὴν οὐσία τῶν
διαπροσωπικῶν τους σχέσεων, νὰ ἐπιβεβαιώσουν
τὴν πίστη τους στὸν ἄνθρωπο καὶ στὸν προορισµὸ
τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως τὸν προσδιόρισε ἡ σοφία καὶ ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ: «Καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα
µίαν» καὶ «ὅ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος µὴ
χωριζέτω». Σκοπὸς τοῦ γάµου δὲν εἶναι, ἁπλά, ἡ
πληθυσµιακὴ αὔξηση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Αὐτὴ
εἶναι δῶρο καὶ εὐλογία Θεοῦ, ὅπως εὐλογία Θεοῦ
εἶναι καὶ ἡ ἀτεκνία. Ἀλλά, πρωταρχικὸς σκοπός, εἶναι
ἡ ὑπέρβαση τοῦ ἀτοµισµοῦ, ἡ πραγµάτωση τῆς ἐλευ�
θερίας ἐν τῇ ἀγάπῃ καὶ τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ.
Εἶναι ἡ ἄρνηση τῆς ὀρθολογιστικῆς καὶ τεχνοκρατικῆς
ὀργάνωσης τῆς συζυγικῆς ζωῆς καὶ τῆς συζυγικῆς
λειτουργίας, σ' ὅλες τὶς λεπτοµέρειές της. Γι' αὐτὸ
καὶ ἡ συνάφεια τῶν εἰς γάµου κοινωνία ἐρχοµένων
ἀτόµων, δὲν ἐξαντλεῖται στὸ ἐπίπεδο τῶν πρακτικῶν
ἢ βιολογικῶν διεκδικήσεων, λύσεων καὶ συµβουλῶν
ἢ συµβιβασµῶν, οὔτε σὲ ἀτοµικὰ θελήµατα καὶ πεί�
σµατα, πολὺ δὲ περισσότερο δὲν ἀναπαύεται σὲ

ἀντικειµενοποιηµένες ἀπαντήσεις, ὅπως διατυπώ�
νονται σὲ ὁδηγοὺς σεξουαλικῶν σχέσεων καὶ σὲ
ἐγχειρίδια συζυγικῆς συµπεριφορᾶς!  Ὅσοι βλέπουν
τὸ γάµο ἔξω ἀπὸ τὴ χαρισµατικὴ δοµὴ τῆς δυαδικό�
τητας τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος, διασποῦν τὸ µυστήριο
τῆς συζυγικῆς πίστεως καὶ τὸ ἐκπίπτουν στὸ ἐπίπεδό
της τυραννίας καὶ τῆς ἀνίας, ὅπου βιώνεται ἡ πλήξη
κι ἡ µοναξιά.

Σκοπὸς τοῦ γάµου εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση τῶν δύο,
τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας, ποὺ ἐνσαρκώνουν µέσα
στὴ χάρη τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ τὴν καθολικὴ
πραγµατικότητα τοῦ ἑνιαίου ἀνθρώπου, ὡς µυστήριο
τῆς ἑνότητας σαρκὸς καὶ πνεύµατος. Καρπὸς δὲ τοῦ
µυστηρίου τοῦ γάµου εἶναι ἡ ἀναγωγὴ ἀµφοτέρων
τῶν βιολογικῶν µονάδων σὲ πρόσωπα. Ἔτσι λει�
τουργεῖται ἡ κλήση τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ γίνει ὁ
ἄνθρωπος ἄνθρωπος, µάρτυρας καὶ ἱερουργὸς τῆς
ἐσχατολογικῆς προοπτικῆς καὶ τελειώσεως τῆς συµ�
παντικῆς δηµιουργίας. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πρόσωπο,
δὲν εἶναι ἁπλὴ βιολογικὴ µονάδα, ὅπως ὅλα τὰ ἄλλα
ὄντα καὶ τὸ «ἄρσεν» καὶ «θῆλυ», ποὺ τὸν προσδιορί�
ζουν, ὅπως ὁρίστηκε ἀπὸ τὴ θεία σοφία, εἶναι ἡ
εἰκόνα τοῦ ἑνιαίου ἀνθρώπου (ὁ ἄνθρωπος), ποὺ
συγκεντρώνει στὴν ἐπιµέρους ἑτερότητά του τὴν
ὀµορφιά, τὴν εὐγένεια, τὴ χάρη, τὴ δυναµική τοῦ
«κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁµοίωσιν», χωρὶς κανένα δια�
χωρισµὸ καὶ καµιὰ διάκριση. Ἑποµένως, τὸ φῦλο δὲν
τοποθετεῖται πάνω ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, γιατί τότε
διασπᾶται καὶ εὐτελίζεται τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ὁ

Ἡ  χριστιανικὴ συζυγία
τοῦ�Πρωτ.�Εὐαγγέλου�Παχυγιαννάκη
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ἄνθρωπος εἶναι ἄνθρωπος εἴτε ἄνδρας εἶναι εἴτε γυναίκα,
ἀρκεῖ νὰ τιµᾶ καὶ νὰ σέβεται τοὺς ὅρους καὶ τοὺς ρόλους
τῆς ἰδιαιτερότητάς του.

Μέσα στὸ γάµο λειτουργεῖται τὸ µυστήριο, µὲ τὸ ὁποῖο
παρατείνεται ἡ θεία φιλανθρωπία ὡς νίκη τῆς ζωῆς πάνω
στὸ θάνατο. Ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα ἔχουν κληθεῖ νὰ γί�
νουν συνεργοὶ Θεοῦ κατὰ χάρη, µέσα σὲ µία κοινωνία
ἰσοτιµίας καὶ µετέχουν τῆς οὐράνιας χαρᾶς, ὅτι ἀξιώνον�
ται νὰ φέρουν ἄν θρωπο στὸν κόσµο. «∆όξῃ καὶ τιµῇ» στε�
φανωµένο τὸ ἀνδρόγυνο ὁδεύει τὸν ἐπίπονο ἀλλὰ συγ�
χρόνως εὐλογηµένο καὶ χαρούµενο δρόµο τῆς συζυγίας.
Καὶ οἱ δυὸ εἶναι ζευγµένοι κάτω ἀπὸ τὸν ἴδιο ζυγό. Τὸ
κορδόνι πού ἑνώνει τὰ στέφανα, ποὺ τοποθετεῖ ὁ ἱερέας
πάνω στὰ κεφάλια τοῦ ἀνδρογύνου, κατὰ τὴν ἀκολουθία
τοῦ µυστηρίου τοῦ γάµου, αὐτὸ συµβολίζει τὸ ζυγό. Ὁ σύ�
ζυγος καὶ ἡ σύζυγος καλοῦνται ἀπὸ τὴν ὥρα αὐτὴ νὰ τὸν
σηκώσουν ὁλοζωῆς µὲ εὐθύνη καὶ τιµή, διατηρώντας «τί	
µιον τὸν γάµον καὶ τὴν κοίτην ἀµίαντον». Ὁ λαός µας µὲ
σοφία πῆρε αὐτὴ τὴν εἰκόνα τῆς ἀγροτικῆς ζωῆς καὶ τὴ µε�
τέφερε στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, σὲ µία ἀπὸ τὶς πιὸ κοι�
νωνικές της στιγµές. Αὐτὸ τὸ πανάρχαιο ἐργαλεῖο (ὁ
ζυγός) τοποθετεῖται πάνω στοὺς σβέρκους τῶν ζώων, ποὺ
πολλὲς φορὲς µατώνουν. Ἔτσι καὶ στὴν περίπτωση τοῦ
γάµου, γράφει ὁ πολιὸς ἐπίσκοπος Κισσάµου Εἰρηναῖος:
«Ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα ποὺ συµφωνοῦνε κι ἀποφασί	
ζουνε νὰ σηκώσουνε ἑνωµένοι τὰ βαριὰ καὶ ὑψηλὰ οἰκο	
γενειακὰ καθήκοντα λέγονται σύ	ζυγοι, ποὺ σηµαίνει πὼς
εἶναι κι οἱ δυὸ δεµένοι, συ	ζευγµένοι, κάτω ἀπὸ τὸ βάρος
καὶ τὶς εὐθῦνες τοῦ ὡραίου καὶ ἁγίου αὐτοῦ θεσµοῦ».

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἔννοια τῆς χριστιανικῆς συζυγίας, κατὰ τὴν
ὁποία, κάτω ἀπὸ αὐτὴν καὶ µέσα σ' αὐτή, σύµφωνα µὲ τὴν
προσταγὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, «στὴ σύζυγό του ὁ
ἄνδρας πρέπει νὰ ἀποδίδει τὴν ὀφειλόµενη τιµὴ καὶ
στοργή. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ γυναίκα». Καὶ πέραν τούτου: «ἡ γυ	
ναῖκα δὲν ἐξουσιάζει τὸ σῶµα της, ἀλλὰ ὁ σύζυγός της.
Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ἄνδρας δὲν ἐξουσιάζει τὸ σῶµα του, ἀλλὰ
ἡ σύζυγός του» (Α' Κορ. 7, 3�4).�

��  Οἱ Εὐαγγελικοί δέν ἔχουν πνεῦμα ἀλλά
οἰνόπνευμα
Κάποια παρέα πιστῶν σύχναζε σέ καφενεῖο,
ὅπου ἐπίσης σύχναζε καί κάποιος εὐαγγελι-
κός πού τούς ἐνοχλοῦσε μέ τίς θεωρίες του.
Εἶπαν στό Γέροντα:
- Γέροντα, στό καφενεῖο πού πᾶμε ἔχουμε
πρόβλημα.
- Τί; Ἔρχεται ἕνας εὐαγγελικός καί μᾶς λέει
διάφορα. 
- Πίνει αὐτός;
- Πίνει Γέροντα. Μπύρες καί ἄλλα ποτά.
- Νά τοῦ μεταφέρετε ὅτι ἕνας Γέροντας εἶπε
πώς ἐσεῖς οἱ Εὐαγγελικοί δέν ἔχετε μέσα σας
πνεῦμα, ἀλλά οἰνόπνευμα...

��  Ὁ νέος πού ἤθελε νά βρεῖ γυναίκα
- Γέροντα, θέλω νά μέ βοηθήσετε. Θέλω νά
βρῶ γυναίκα νά παντρευτῶ.
- Τί θέλεις νά κάνω δηλαδή; Ἐσεῖς ἀπό μο-
ναχό θά μέ καταντήσετε προξενητή...

��  Τό κόψιμο τοῦ τσιγάρου μέ στραγάλια
Γιά νά κόψεις τό τσιγάρο πρέπει νά κάνεις
πολλή προσευχή. Ἐπίσης νά γεμίσεις στρα-
γάλια ἕνα ἄδειο πακέτο καί κάθε φορά πού
θά αἰσθάνεσαι τήν ἀνάγκη νά καπνίσεις, νά
βάζεις ἕνα στραγάλι στό στόμα σου.

��  Ἡ δύναμη τοῦ Διαβόλου
Μέ τό μικρότερο ταγκαλάκι (=διαβολάκι)
δέν μποροῦν νά τά βγάλουν διακόσιοι δικη-
γόροι.

��  Ἐνόχληση ἀπό λογισμούς
- Γέροντα, μέ ἐνοχλοῦν οἱ λογισμοί! 
- Ἄσε τό σκύλο νά γαβγίζει!

��  Τό «ψυγεῖο» τοῦ Γέροντα
Κοντά στήν καλύβα τοῦ Γέροντα κάτι κοκκί-
νιζε κάτω ἀπό ἕνα θάμνο. Ἕνας προσκυνητής
ρώτησε μέ περιέργεια τί εἶναι αὐτό γέροντα;
Αὐτό; Εἶναι τό «ψυγεῖο» μου! (Ἦταν καλο-
καίρι καί εἶχε βάλει ἐκεῖ τίς ντομάτες γιά νά
εἶναι δροσερές!).

ΧΧααρριιττωωμμέέννεεςς  δδιιδδααχχέέςς
ΓΓέέρροοννττοοςς  ΠΠααϊϊσσίίοουυ  

ἉἉγγιιοορρεείίττοουυ  
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Σέ μίαν ἐποχή πού ὁ Γάμος τονίζεται ἰδι-
αίτερα ὡς ἕνα ἁπλό συμβόλαιο καί ἡ
ἐκκοσμίκευση εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπειλή

κατά τῆς ἱερότητας αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου, θά
πρέπει νά ἀναδειχθεῖ ἱστορικά καί θεολογικά
ἡ σπουδαιότητα τῆς ἱερολογίας καί τῆς σύνδε-
σης τοῦ Γάμου μέ τή θεία Εὐχαριστία.

Τό ὅτι ὁ Γάμος εἶναι θεῖος θεσμός φαίνεται
ἀπό τήν ἀρχική εὐλογία πού ὁ Θεός ἔδωσε στό
πρῶτο ζευγάρι, τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, νά πλη-
θυνθοῦν1 καί νά ὁλοκληρωθοῦν μέ τήν ἀγάπη
σέ μία ψυχοσωματική ἑνότητα2. Τό θεοσύστα-
τον τοῦ θεσμοῦ αὐτοῦ ἐκφράστηκε μέσα ἀπό
συγκεκριμένη τελετουργία, ὅπου ἡ θεία εὐλο-
γία θεμελιώνει τή νέα σχέση, τήν ἁγιάζει καί
τήν ἐντάσσει μέσα στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου.

Στήν Παλαιά Διαθήκη μολονότι ὁ Γάμος,
λόγῳ τῆς ἁμαρτίας, παρουσίαζε καί ἐκφυλι-
στικά φαινόμενα ὅπως π.χ. ἡ ἐξαγορά ἤ ἡ
ἁρπαγή τῆς γυναίκας3, ἡ πολυγαμία4, ὁ μή θρη-
σκευτικός του χαρακτήρας καί ὁ περιορισμός
του σέ ἰδιωτική-οἰκογενειακή ὑπόθεση5, εἶναι
σαφές ὅτι ἐκεῖ ὑπάρχουν οἱ βάσεις καί τά θε-
μέλια τῆς ἱερότητας καί τῆς σπουδαίας ἀπο-
στολῆς αὐτοῦ τοῦ θεσμοῦ. «Καί γάρ τόν γάμον
τιμῶσι (οἱ Ἰουδαῖοι) -γράφει ὁ ἱερός Χρυσόστο-
μος- καί τοῦ Θεοῦ τήν δημιουργίαν θαυμά-
ζουσι».

Τίς ἐντολές π.χ. πού διέπουν τό Γάμο τίς
ἀναλαμβάνει στό ὄνομα τῆς Διαθήκης ὁ Θεός7.
Τήν ἁγιότητα τοῦ θεσμοῦ αὐτοῦ τήν ἐγγυᾶται ὁ
Θεός μέ τό «οὐ μοιχεύσεις»8. Τή δύναμη γιά τήν
ἑνότητα καί τήν ἀγάπη τήν ἐμφυτεύει ὁ Θεός
στόν ἄνδρα καί τή γυναίκα9, γιά νά γίνουν οἱ
δύο ἕνα. «Τό ἐξαίρετον τῆς εὐλογίας» βρίσκεται
στήν διά τῆς τεκνογονίας αὔξηση τοῦ ἀνθρωπί-
νου γένους καί στήν ἐξουσία πού δίδεται στό
ζεῦγος νά κυριαρχεῖ καί ἄρχει τοῦ κόσμου10.
Θεϊκή βούληση εἶναι ἡ μονογαμία11. Πολύ ση-
μαντικό γιά τήν πνευματικότητα τοῦ Γάμου
στήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι τό γεγονός ὅτι
ἀκόμη καί ἡ σχέση τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀνθρωπό-

τητα παρομοιάζεται μέ τήν ἀγαπητική εἰκόνα
τοῦ Γάμου12. 

Ἡ ἀναζήτηση ἱερολογικῶν στοιχείων στήν
Παλαιά Διαθήκη εἶναι δύσκολη, μέ τήν ἔννοια
βεβαίως τῆς θρησκευτικῆς τελετουργικῆς πρά-
ξης13. Ἄλλα ἔθιμα γαμήλια, ὅπως ἡ ἀνταλλαγή
δώρων, τά δαχτυλίδια ὡς σύμβολο ἀναγνώρισης
καί σημάδι ἐγγύησης τῶν δυό πλευρών14, οἱ
ἀναμμένες λαμπάδες, ἡ στεφανηφορία15, τά
τραγούδια τῆς ἀγάπης16, οἱ γαμήλιες εὐχές17

καί τά γεύματα18, μαρτυροῦνται κυρίως στίς
διηγήσεις πού περιγράφουν τούς Γάμους τοῦ
Ἰσαάκ μέ τή Ρεβέκκα19, τοῦ Ἰακώβ μέ τή Ραχήλ
καί τή Λεία20 καί τοῦ Τωβία μέ τή Σάρρα21.

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τήν ἱστορία τῆς
ἱερολογίας τοῦ Γάμου παρουσιάζει τό τελε-
τουργικό τοῦ Γάμου τοῦ Τωβία μέ τή Σάρρα τό
ὁποῖο μεταξύ τῶν ἄλλων περιλαμβάνει τήν
ἅρμοση τῶν χειρῶν22, μία πράξη πού στό χρι-
στιανικό Γάμο ἀποτελεῖ τό καθιερωτικό στοι-
χείο23 καί δηλώνει «τό τέλειον τῆς ἑνώσεως»24,
τούς λόγους τῆς εὐλογίας25, ὅπου ἐπαναλαμ-
βάνονται οἱ λόγοι τῆς συστάσεως τοῦ θείου
αὐτοῦ θεσμοῦ κατά τήν πρώτη δημιουργία26,
καί τή μεταγαμήλια προσευχή καί δοξολογία
τῶν νεονύμφων27. Τά στοιχεῖα αὐτά ὑποκρύ-
πτουν μία μορφή ἱερολογίας τοῦ Γάμου στήν
Παλαιά Διαθήκη, τονίζουν τήν πνευματική διά-
σταση τοῦ Γάμου καί προετοιμάζουν τό λαό
τοῦ Θεοῦ προκειμένου αὐτός νά δεχθεῖ τήν
ὑψηλή περί Γάμου διδασκαλία τῆς Καινῆς Δια-
θήκης καί τήν «εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλη-
σίαν»28 ἀνύψωση τοῦ μυστηρίου αὐτοῦ.

Στήν Καινή Διαθήκη ὁ Γάμος ἀναδημιουρ-
γεῖται μέ τό μυστήριο τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ
Λόγου τοῦ Θεοῦ καί δοξάζεται μέ τήν παρου-
σία τοῦ Ἰησοῦ στό Γάμο τῆς Κανᾶ29. Στό γεγο-
νός αὐτό ὅπου τό νερό μεταβάλλεται σέ κρασί,
πού εἶναι τύπος τῆς Εὐχαριστίας καί ὁ Χριστός
ἀναδεικνύεται σέ νυμφαγωγό καί τελετάρχη
τοῦ μυστηρίου βρίσκονται ὁ πυρήνας καί οἱ
ρίζες τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱερολογίας καί τῆς
ἔνταξης τοῦ Γάμου στό λειτουργικό χῶρο τῆς

β)

α)

Γάμος καί θεία Εὐχαριστία
τοῦ�Παναγιώτη�Ι.�Σκαλτσή,�Ἀναπλ.�Καθηγητή�Α.Π.Θ.
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θείας Εὐχαριστίας. «Ὁ γάμος μέν τίμιος -σημει-
ώνεται σέ ἕνα τροπάριο τοῦ Μ. Κανόνα- ἡ κοίτη
δέ ἀμίαντος, ἀμφότερα γάρ, Χριστός προηυλό-
γησε, σαρκί ἑστιώμενος, ἐν Κανᾷ τῷ γάμῳ»30.
Δέν εἶναι μάλιστα τυχαῖο ὅτι ἀρκετές φορές
στίς εὐχές τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Γάμου ἐπανα-
λαμβάνεται ἡ εὐλογία αὐτή μέ τήν ὁποίαν ὁ
Χριστός ἁγίασε, τίμησε, εὐλόγησε καί μετα-
μόρφωσε τό Γάμο στήν Κανᾶ31. 

Συγκεκριμένη βεβαίως τελετουργική πράξη
γιά τήν ἱερολογία τοῦ Γάμου στήν Καινή Δια-
θήκη δέν ἔχουμε. Τά ὅσα μόνο ἀναφέραμε γιά
τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στό Γάμο τῆς Κανᾶ,
τό γαμήλιο λεξιλόγιο τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ
Χριστός ὡς νυμφίος καί ἡ Ἐκκλησία ὡς νύμ -
φη33, ἀλλά καί τά ὅσα ὁ ἀπόστολος Παῦλος
ἀναφέρει στήν πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολή του
περί τοῦ Γάμου ὡς μυστηρίου κατά τόν τύπο
τῆς ἀγάπης Χριστοῦ καί Ἐκκλησίας34, μαρτυ-
ροῦν τήν ἱερότητα αὐτοῦ. Δίνουν νόημα στό
Γάμο ἑνός ἄνδρα καί μίας γυναίκας, τόν καθι-
στοῦν μυστηριακή πράξη, φορέα δηλαδή καί
ὄργανο θείας χάρης, ὅπως ἀκριβῶς καί τά ἄλλα
μυστήρια35. Τό γεγονός αὐτό ἰδιαίτερα τῆς ἀνά-
δειξης τοῦ Γάμου σέ μυστήριο μεταδοτικό τῆς
θείας χάρης καί τοῦ ἁγιασμοῦ σέ δυό μέλη πού
συνάπτονται ἐν Κυρίῳ προϋποθέτει τόν ἀπό
τή σύσταση τῆς Ἐκκλησίας καθορισμό σχετικῆς
ἁπλῆς ἱερολογικῆς πράξης36. 

Ἀπό τήν μεταποστολική ἐποχή ἕως καί τόν
9ο μ.Χ. αἰ. ὑπάρχουν σαφεῖς μαρτυρίες περί τῆς
ἱερολογίας τοῦ Γάμου καί τῆς σύνδεσής του μέ
τή θεία Εὐχαριστία, τοῦ κατ’ ἐξοχήν μυστηρίου
τῆς ἀγάπης καί τῆς κοινωνίας. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος
ὁ θεοφόρος (50-113) εἶναι αὐτός πού τονίζει ὅτι
ἡ ἕνωση τῶν νυμφευομένων γίνεται «μετά γνώ-
μης τοῦ ἐπισκόπου, ἵνα ὁ γάμος ᾖ κατά Κύριον
καί μή κατ’ ἐπιθυμίαν»37. Στά πλαίσια βεβαίως
τῶν γενικότερων ἐκκλησιολογικῶν θέσεων τοῦ
ἁγίου Ἰγνατίου, ἡ ὡς ἄνω ἐπισήμανση ἐννοεῖται
εὐχαριστιακά καί ὄχι ὡς διοικητική διαδικασία.
Ὁ ἐπίσκοπος εἶναι «εἰς τύπον Θεοῦ»38 καί «εἰς
τύπον τοῦ Πατρός»39. Καί τοῦτο διότι ὡς προ-
εστώς τῆς εὐχαριστιακῆς σύναξης κατέχει τή
θέση τοῦ κατ’ ἐξοχήν ἐπισκόπου πού εἶναι ὁ
Θεός40. Ἡ «γνώμη» ἑπομένως τοῦ ἐπισκόπου
εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία ἐκφράζεται ὡς «γνώμη»
τῆς εὐχαριστιακῆς κοινότητας, ἡ ὁποία συνάγε-
ται ὑπό τοῦ «προκαθημένου τοῦ ἐπισκόπου»
«ἐπί τό αὐτό». Κατ’ αὐτόν τόν τρόπον ἡ «γνώ -

μη» τοῦ ἐπισκόπου ταυτίζεται τελικά μέ τή
«γνώμη» τῆς Ἐκκλησίας καί μόνον ὁ Γάμος πού
γίνεται μέ αὐτούς τούς ὅρους καί ἔχει ὡς βάση
τό πρόσωπο τῆς σχέσης Χριστοῦ-Ἐκκλησίας
καί τήν ἀμοιβαία ἀγάπη ἐν Κυρίῳ θά εἶναι
«κατά Κύριον καί μή κατ’ ἐπιθυμίαν»41. 

Ὁ Τερτυλλιανός (155-222) ἀναγνωρίζει τή
θεία καταγωγή καί τήν ἀρχική εὐλογία τοῦ
Γάμου. Μέ τή θέση του δέ ὅτι «ἡ Ἐκκλησία οἰκο-
νομεῖ, ἐπιβεβαιώνει ἡ προσφορά (oblatio) καί
σφραγίζει ἡ εὐλογία (benedictio)»43 ἀναφέρεται
στήν ἀπό τήν ἐποχή ἐκείνη σύνδεση Γάμου καί
θείας Εὐχαριστίας. Μεγάλοι Πατέρες ἐπίσης
ἐπιβεβαιώνουν τήν ἱερολογία τοῦ Γάμου κατά
τήν περίοδο τῆς ἀρχαϊκῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μέγας
Βασίλειος (†379) τονίζει ὅτι ἡ ἕνωση τοῦ ἄνδρα
καί τῆς γυναίκας ἐπιτυγχάνεται μέ τό φυσικό
δεσμό καί μέ τήν εὐλογία44. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Θεόλογος (†390) γράφει ὅτι στό Γάμο «τῆς
χρυσῆς Ὀλυμπιάδος παρῆν ἐπισκόπων ὅμιλος»
καί κάνει λόγο γιά τήν ἅρμοση τῶν χειρῶν τῶν
νεονύμφων45. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος (†407) προ-
τρέπει τούς χριστιανούς νά καλοῦν τούς ἱερεῖς
γιά νά εὐλογήσουν μέ εὐχές τό Γάμο τους, προ-
κειμένου νά ἐπικρατεῖ ὁμόνοια μεταξύ τῶν συ-
ζύγων46. Εἶναι μάλιστα ἀπό τούς πρώτους πού
ἐξήγησαν τό συμβολικό χαρακτήρα τῶν στεφά-
νων τοῦ Γάμου47. 

Ἀνάλογες μαρτυρίες, ἄμεσες ἤ ἔμμεσες, περί
τῆς ἱερολογίας τοῦ Γάμου μέχρι τόν 9ο μ.Χ. αἰ.
βρίσκουμε καί στούς Ἱερούς Κανόνες, τά διά-
φορα μνημεῖα, ἀλλά καί τούς Γάμους τῶν βυ-
ζαντινῶν αὐτοκρατόρων, τό τυπικό τῶν ὁποίων
ἐπηρέασε ἀργότερα καί τή δομή τῆς ἱερολογίας
τοῦ Γάμου, ὅπως μέχρι σήμερα ἔχει διασωθεῖ
στό Εὐχολόγιο48. 

Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά σημειώσουμε
ὅτι ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἰουστινιανοῦ (537) ξε-
κίνησε ἡ προσπάθεια νομικῆς κατοχύρωσης τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ἱερολογίας τοῦ Γάμου, ἡ ὁποία
καί ὁλοκληρώθηκε ἐπί Λέοντος Στʹ τοῦ Σοφοῦ
(893). Μέ δεδομένα τά προβλήματα πού δημι-
ουργοῦσαν οἱ πλαστές συμβάσεις, οἱ ψευδο-
μάρτυρες, ἡ ἐκκοσμίκευση, ὁ θεσμός τῆς παλ-
λακείας κ.λπ. ἡ Πολιτεία, ἀναγνωρίζοντας τό
κῦρος τῆς Ἐκκλησίας καί τήν παράδοση τῆς
εὐλογίας τοῦ Γάμου, ἔδωσε νομική διάσταση
στήν ἱερολογία καί τήν κατέστησε ὑποχρεωτική
γιά ὅλους. «Τοιγαροῦν καθάπερ ἐπί τέκνων
εἰσποιήσεως ἱεραῖς ἐπικλήσεσι τήν εἰσποίησιν
προβαίνειν διωρισάμεθα, οὕτω δή καί τά συ-

γ)
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νοικέσια τῇ μαρτυρίᾳ τῆς ἱερᾶς εὐλογίας ἐρ -
ρῶσθαι κελεύομεν»49. 

Ἡ ἐξέλιξη αὐτή συνέβαλε ἀσφαλῶς στήν
ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων πού ἀναφέ-
ραμε, ἀποδυναμώθηκε καί ὁ πολιτικός γάμος,
ἀλλά δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα ὅσον
ἀφορᾶ τήν ἱερολογία. Ὡς ὑποχρεωτική πλέον
γιά ὅλους ἔπρεπε νά ἀποσυνδεθεῖ ἀπό τή θεία
Εὐχαριστία γιά τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού οἱ
νεόνυμφοι ἦταν δίγαμοι50, εἶχαν κάνει μεικτό
γάμο ἤ γενικότερα δέν εἶχαν τίς προϋποθέσεις
προσέλευσης στή θεία Κοινωνία κατά τήν
ἡμέρα τοῦ Γάμου.

Μέ βάση λοιπόν τή νέα ἐξέλιξη κατά τή βυ-
ζαντινή περίοδο καί σύμφωνα μέ τή χειρό-
γραφη παράδοση, γνωρίζουμε τρεῖς τρόπους
ἱερολογίας τοῦ Γάμου. Ὁ πρῶτος εἶναι αὐτός μέ
κοινωνία Δώρων πού κρατοῦντο ἀπό τήν προ-
ηγηθεῖσα, τῆς Κυριακῆς συνήθως, θεία Λει-
τουργία γιά τήν μετάληψη μόνο τῶν νεονύμφων
κατά τήν ὥρα τοῦ Γάμου τους. Πρόκειται γιά
μία μορφή «χαρμόσυνης προηγιασμένης» πού
μαρτυρεῖται στόν παλαιότερο λειτουργικό κώ-
δικα, τό Βαρβερινό Εὐχολόγιο 336 τοῦ τέλους
τοῦ 8ου μ.Χ. αἰ., διαδόθηκε πάρα πολύ κατά
τήν βυζαντινή ἐποχή καί τό διάγραμμά της
εἶναι αὐτό περίπου πού ἰσχύει καί σήμερα
χωρίς βεβαίως τή συμμετοχή τῶν νεονύμφων
στή θεία Εὐχαριστία. Αὐτή ἡ πράξη προέκυψε
ἀπό πρακτικούς λόγους, διότι διευκόλυνε τήν
τέλεση τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου ὁποιαδήποτε
ὥρα τῆς ἡμέρας. 

Δέν ἀποκλείεται, ὅμως, νά ὀφείλεται στή συ-
νήθεια τῶν αὐτοκρατόρων καί τῶν ἄλλων
ἀρχόντων τῆς Αὐλῆς νά κοινωνοῦν ξεχωριστά
καί τιμητικά κατά τήν τέλεση τῆς θείας Λει-
τουργίας ἤ νά κοινωνοῦν ἀπό Προηγιασμένα
Δῶρα κατά τή διαδικασία τῆς στέψης των ἀπό
τόν Πατριάρχη στό σολέα τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 

Γενικότερα εἶναι γνωστή ἡ ἐπίδραση τοῦ βα-
σιλικοῦ Γάμου στό στεφάνωμα τῶν λοιπῶν
ἀνθρώπων51. Δέν εἶναι μάλιστα τυχαῖο ὅτι ὁ
ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης (†1429) πού γνώ-
ριζε τήν τάξη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως καταγράφει καί διασώζει τήν Ἀκο-
λουθία τοῦ Γάμου μέ κοινωνία ἀπό Προηγια-
σμένα Ἅγια. Λίγο δηλαδή πρίν τό κοινό ποτή-
ριο πού δίδεται «εἰς σημεῖον τῆς ἐν εὐφροσύνῃ
ἀπό τοῦ Θεοῦ ἑνώσεως»52 ὁ ἱερέας «τῶν προ-
ηγιασμένων ἅπτεται διά τοῦ ἱεροῦ ποτηρίου,

καί ἐκφωνεῖ ‘Τά προηγιασμένα ἅγια τοῖς ἁγίοις’
κοινωνεῖ τούς νεονύμφους, εἴ γε ἱκανῶς ἔ -
χουσι»53.

Ὁ δεύτερος τρόπος ἔνταξης τοῦ μυστηρίου
τοῦ Γάμου στά πλαίσια τῆς θείας Εὐχαριστίας
εἶναι ἡ σύνδεση τῆς Ἀκολουθίας μέ τήν πλήρη
θεία Λειτουργία. Ἡ τάξη αὐτή διασώζεται σέ
χειρόγραφα ἀπό τό 12ο μ.Χ. αἰ., χωρίς αὐτό νά
σημαίνει ὅτι δέν ὑπῆρχε καί τούς προηγούμε-
νους αἰῶνες. Σύμφωνα μέ τήν πράξη αὐτή τό
πρῶτο μέρος τῆς θείας Λειτουργίας μέχρι καί
τά ἀναγνώσματα καταλαμβάνεται ἀπό τήν Ἀκο-
λουθία τοῦ Γάμου. Συνεχίζει κανονικά ἡ θεία
Λειτουργία «καί ὅτε ἔρχωνται εἰς τήν ὥραν τῆς
ζωοποιοῦ κοινωνίας, ἐπιδίδει αὐτοῖς τῶν θείων
ἁγιασμάτων» (κώδ. Σινᾶ 973, 12ου αἰ.)54.

Ἡ τρίτη μορφή ἱερολογίας τοῦ Γάμου εἶναι
αὐτή πού κατά κανόνα ἰσχύει μέχρι σήμερα,
δηλαδή μόνο μέ κοινό ποτήριο ὡς ἀνάμνηση τῆς
παλαιᾶς παράδοσης. Τό κοινό ποτήριο (μή
εὐχαριστιακό) μαρτυρεῖται στά χειρόγραφα
ἀπό τόν 10ο αἰ.55, μαζί ὅμως μέ τό εὐχαρι-
στιακό. Ἀπό τόν 16 μ.Χ. αἰ. (περίοδος τῆς Τουρ-
κοκρατίας) καί γιά τούς λόγους πού ἤδη ἀνα-
φέραμε, κυριάρχησε ἡ αὐτοτελής τέλεση τῆς
Ἀκολουθίας τοῦ Γάμου56. Ξεκόπηκε δηλαδή
ἐντελῶς ἀπό τή θεία Εὐχαριστία.

Παρά τίς ἀρνητικές αὐτές ἐξελίξεις εἶναι
γεγονός ὅτι μεγάλες μορφές κατά τήν ἐποχή τῆς
δουλείας ἐπεσήμαναν στό λαό τοῦ Θεοῦ τό
νόημα τῆς παλαιᾶς παράδοσης σχετικά μέ τήν
τέλεση τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου ἐντός τῆς
θείας Λειτουργίας. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός
π.χ. τόνιζε ὅτι πρέπει νά γίνεται ὁ Γάμος στήν
ἐκκλησία καί ὄχι στά σπίτια. «Ἡ Λειτουργία -
ἔλεγε- πρέπει νά γίνεται ξεχωριστά διά τόν γαμ-
βρόν καί διά τήν νύμφην»57. Αὐτό σημαίνει ὅτι
γνώριζε τήν πλέον διαδεδομένη συνήθεια κατά
τή βυζαντινή περίοδο νά κοινωνοῦν οἱ νεόνυμ-
φοι μετά τήν κανονική θεία Λειτουργία ἀπό
κρατηθέντα δῶρα. «Ἄν εἶναι μέ τό θέλημα καί
τῶν δυό -λέγει ἀλλοῦ- ἐτότες νά τούς στεφα-
νώσῃ καί ἔπειτα ἀπό τό στεφάνωμα νά τούς με-
ταλαμβάνῃ τά ἄχραντα μυστήρια καί ἀνίσως
καί ἔχουν κανένα ἐμπόδιον, ἄς τούς κοινωνήσῃ
τό κοινόν ποτήριον»58. Ἀνάλογες ἀπόψεις εἶχε
καί ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ ὁποῖος
ἤθελε τό Γάμο ἐντός τῆς πλήρους θείας Λει-
τουργίας. «Πρό τοῦ μέν νά ἀρχίσῃ ἡ θεία Λει-
τουργία, νά στεφανώνονται, ἀφοῦ δέ στεφανω-
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θοῦν, τότε νά ἀρχινᾷ ἡ θεία Λειτουργία καί τε-
λειωθείσης ταύτης, νά προσέρχωνται νά μετα-
λαμβάνουν τά θεία μυστήρια»59. 

Στίς μέρες μας παρά τό ὅτι γιά τήν Πολι-
τεία ἰσχύει καί ὁ πολιτικός Γάμος, ἡ πλειοψη-
φία τῶν νέων ζευγαριῶν ἐπιθυμεῖ καί ἐπιλέγει
τήν ἐκκλησιαστική ἱερολογία. Εἶναι θέμα βε-
βαίως ποιμαντικῆς εὐθύνης ἡ ἐπιλογή αὐτή νά
εἶναι ἐνσυνείδητη, νά μήν ἀποϊεροποιεῖται τό
μυστήριο μέ κοσμικές συμπεριφορές ἐντός καί
ἐκτός τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί οἱ νεόνυμφοι νά μπολιά-
ζουν τή ζωή τους στή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί τῆς
Ἐκκλησίας. Κάποιοι τό πρωί τῆς Κυριακῆς
προσέρχονται στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαρι-
στίας καί τό ἀπόγευμα τελεῖται τό μυστήριο
τοῦ Γάμου κατά τά εἰωθότα. Ἄλλοι ἐπιλέγουν
τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου αὐτοῦ ἐντός τῆς
θείας Λειτουργίας. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει προβλέ-
ψει ὥστε στό Ἀρχιερατικό (βιβλίο τοῦ Ἀρχιε-
ρέα) νά ὑπάρχει τό σχετικό τυπικό. Ἀρκεῖ βε-
βαίως ἐκ μέρους τῶν μελλονύμφων νά ὑπάρχει
ἡ ἀνάλογη πνευματική προετοιμασία.

Γιά τό θέμα τῆς σύνδεσης τοῦ μυστηρίου τοῦ
Γάμου μέ τή θεία Λειτουργία στήν ἐποχή μας
ἔχει γίνει σοβαρή ἔρευνα τόσο σέ ἱστορικό, ὅσο
καί σέ θεολογικό ἐπίπεδο. Σημαντική πρός τήν
κατεύθυνση αὐτή εἶναι ἡ συμβολή δυό σπου-
δαίων καί σοφῶν λειτουργιολόγων, τῶν μακα-
ριστῶν Παναγιώτη Τρεμπέλα60 καί Ἰωάννη
Φουντούλη61. 

Ἀνάλογη εἶναι ἡ προσπάθεια τοῦ Σέρβου
Λειτουργιολόγου κ. Νέναντ Μιλόσεβιτς γιά τή
διερεύνηση τοῦ τρόπου σύνδεσης ὅλων τῶν μυ-
στηρίων μέ τή θεία Εὐχαριστία62. 

Θά ἦταν ἀσφαλῶς εὐχῆς ἔργο νά φτάσουμε
στό ἐπίπεδο οἱ νέοι ἄνθρωποι νά ἔχουν πνευ-
ματική ζωή καί τά κριτήριά τους στό θέμα τοῦ
Γάμου νά εἶναι ἀνάλογα μέ τίς ἀπαιτήσεις
αὐτοῦ τοῦ τρόπου ζωῆς, ὁ ὁποῖος, ὅπως καί ὁ
μοναχισμός, ὁδηγεῖ στήν ἕνωση μέ τό Θεό καί
τήν ἀπόλαυση τῆς αἰωνίου βασιλείας Του. Ἡ
ἱερολογία τοῦ μυστηρίου αὐτοῦ καί πολύ πε-
ρισσότερο ἡ ἔνταξή του στή θεία Λειτουργία
αὐτό θέλει νά ἐξάρει· τό ὅτι ὁ Γάμος δέν εἶναι
ἕνα κοινωνικό συμβόλαιο πού μπορεῖ ἀνά
πάσα στιγμή νά διαλυθεῖ. Ἀντιθέτως εἶναι μυ-
στήριο μέγα, συμβόλαιο πνευματικό πού θεμε-
λιώνεται στή σχέση Χριστοῦ καί Ἐκκλησίας.

Τό ζευγάρι πού εὐλογεῖ τό Γάμο του στήν
Ἐκκλησία παίρνει τίς ἀπαραίτητες πνευματι-
κές δυνάμεις γιά τή συζυγική ζωή ἡ ὁποία ἀπαι-
τεῖ ἑνότητα, ἀγάπη, εἰρήνη καί ὁμόνοια. Ἔχουν
καί οἱ δυό τίς προϋποθέσεις νά ξεπερνοῦν τίς
ἐγωκεντρικές τους ἀδυναμίες, νά γίνουν συντε-
λεστές τοῦ ἐν Χριστῷ ἤθους πού ἐπαγγέλλεται
ὁ εὐλογημένος Γάμος· τοῦ ἤθους πού μέ βάση
τήν ἀγάπη ἀνατρέπει τήν ἀπό τήν πτώση διε-
στραμμένη ἀνθρώπινη ὀντολογία63 καί ἀνακαι-
νίζει τή ζωή, ἀφοῦ «ἐνώπιον Χριστοῦ γίνεται τό
ἔργον»64. �

στ)

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Γέν. 1,28: «Καί εὐλόγησεν αὐτούς ὁ Θεός λέγων.
Αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γῆν
καί κατακυριεύσατε αὐτῆς».
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δύο εἰς σάρκα μίαν». 
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27-28· Κριτές 21, 20-21.
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198.

5. Ὁ Γάμος π.χ. τοῦ Ἰσαάκ ἀλλά καί τοῦ Ἰακώβ
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10. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Γένεσιν 10,
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12. Δευτ. κεφ. 4, 6, 7, 10, 11.
13. Β. Βέλλα, Ὁ Ἰσραηλιτικός Γάμος, Ἀθῆναι 1935,

σ. 24.
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χριστιανικῆς Λατρείας), τόμ. Αʹ, Ἀθῆναι 21993, σ.132.
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53. Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος ΣΠΒʹ, PG
155,512D.
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Θεσσαλονίκη 42004, σσ. 295-298.
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Μουρτζόπουλου, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 400.
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1. Εἶναι ὁ γάμος μυστήριο;
Ὁ γάμος εἶναι σύμφυτος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Ὁ Θεός κατά τή δημιουργία ἔπλασε ἄνδρα καί γυ-
ναίκα καί τούς εὐλόγησε μέ τά λόγια «αὐξάνεσθε�καί
πληθύνεσθε�καί�πληρώσατε�τήν�γῆν�καί�κατακυριεύ-
σατε�αὐτῆς» (Γέν. 1,28).

Ὁ γάμος γιά τήν Ἐκκλησία δέν εἶναι μόνο βιολο-
γική καί κοινωνική ὑπόθεση, ἀλλά κυρίως πνευμα-
τική. Ἡ ἕνωση τῶν συζύγων εὐλογεῖται μέ τήν τελετή
τοῦ γάμου ἀπό τό Θεό. Ὁ Θεός ἑνώνει τό ζευγάρι
(Μάρκ. 10,9). Τό βάθος τοῦ μυστηρίου τῆς ἑνώσεως
τῶν δυό συζύγων ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο παρομοι-
άζεται μέ τή θυσιαστική ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πρός τήν
Ἐκκλησία (Ἐφεσ. 5,22-33). Πρότυπο τῆς συζυγικῆς
ἀγάπης εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πρός τήν Ἐκκλη-
σία. Γράφει χαρακτηριστικά: «τό�μυστήριο�αὐτό�εἶναι
μεγάλο.�Ἐγώ�τό�λέγω�ἀναφερόμενος�στήν�πνευματική
ἕνωση�τοῦ�Χριστοῦ�καί�τῆς�Ἐκκλησίας» (στ. 32). Ὅσο
κανείς ἀγωνίζεται νά μοιάσει τοῦ Χριστοῦ, πού θυ-
σιάσθηκε γιά τό πλάσμα Του, καί νά ἑνωθεῖ μαζί Του
μέ τά ἁγιαστικά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τόσο πιό
σωστός γίνεται στήν συνύπαρξη μέ τό σύντροφό του
καί στήν ἀγάπη του πρός αὐτόν. 

Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στό γάμο τῆς Κανᾶ
ἤθελε νά δείξει πώς ὁ γάμος εἶναι εὐλογημένος ἀπό
τό Θεό. Ὅπως στόν γάμο τῆς Κανᾶ ὁ Χριστός μετέ-
τρεψε τό νερό σέ κρασί, ἔτσι καί στήν τελετή τοῦ Μυ-
στηρίου τοῦ χριστιανικοῦ γάμου μετατρέπει τή φυ-
σική ἕλξη τῶν συζύγων σέ δεσμό αἰώνιας προοπτικῆς.

Στήν ἀρχαία Ἐκκλησία, γιά νά ἐκφρασθεῖ ὁ μυστη-
ριακός χαρακτήρας τοῦ γάμου, τόν τελοῦσαν μέσα
στή θεία Λειτουργία ἤ μετά ἀπ’ αὐτή, γιά νά κοινω-
νοῦν οἱ νεόνυμφοι ἀπό τό Ἅγιο Ποτήριο τῆς θείας
Κοινωνίας. Τό «κοινόν�ποτήριον» τοῦ οἴνου πού πί-
νουν οἱ νεόνυμφοι σήμερα συμβολίζει τή κοινή ζωή
πού θά ἀκολουθήσουν στό ἑξῆς. 

Στήν τελετή τοῦ γάμου ὁ ἱερέας ἐπανειλημμένα
παρακαλεῖ τό Θεό νά εὐλογήσει τούς νεονύμφους καί

νά τούς ὁδηγήσει στήν αἰώνια σωτηρία. Στήν πρώτη
εὐχή παρακαλεῖ τό Θεό νά εὐλογήσει τό γάμο καί νά
δώσει στούς δούλους Του εἰρηνική ζωή, μακροημέ-
ρευση, σύνεση, ἀμοιβαία ἀγάπη, ὑγιεῖς ἀπογόνους καί
τελικά τήν οὐράνια δόξα. Στή δεύτερη εὐχή, ὅπως στή
θεία Λειτουργία, ζητεῖ ἀπό τό Θεό νά στείλει τή χάρη
Του στούς νεονύμφους. Λέει: «Κατάπεμψον�τήν�χάριν
σου� ἐπί� τούς� δούλους� σου� τούτους…ὅπως� βιώσωσι
κατά�τό�θέλημά�σου». Στήν τρίτη εὐχή παρακαλεῖ τό
Θεό νά συνδέσει (ἅρμοσον) τούς νεονύμφους.

2. Ποιοί εἶναι οἱ σκοποί τοῦ γάμου;
Ὁ κύριος σκοπός τοῦ γάμου εἶναι ἡ μέσω τῆς κοι-

νωνίας τῶν συντρόφων πορεία πρός τήν αἰώνια σω-
τηρία. Ὁ γάμος δέν ὑπηρετεῖ μόνο τίς ποικίλες ἀνάγ-
κες τῆς παρούσας ζωῆς ἀλλά κυρίως τήν αἰώνια προ-
οπτική. Ὁ οὐσιαστικός σκοπός τοῦ γάμου εἶναι ἡ
πνευματική τελείωση, ἡ σωτηρία τῶν συντρόφων.

Σέ πολλά σημεῖα ἡ τελετή τοῦ στεφανώματος
εὔχεται γιά τούς νεόνυμφους τόν στέφανο τῆς ἐπου-
ράνιας δόξας καί τήν αἰώνια ἀπόλαυση. Ὁ χριστιανι-
κός γάμος ἐπεκτείνει τή συζυγική ἀγάπη μέχρι τήν
αἰώνια ζωή τοῦ Παραδείσου. Σ’ αὐτή τήν προοπτική
ἐντάσσονται καί οἱ ἐπίγειοι στόχοι τοῦ γάμου: ἡ ἀλλη-
λοσυμπλήρωση καί ἀλληλοβοήθεια γιά τίς ἀνάγκες
τῆς ζωῆς καί ἡ τεκνοποιία μέ τήν ἀγωγή παιδιῶν. 

Ἄν δέν ὑπάρχει ἁγιασμός καί πνευματική πρόοδος,
δέν ὑπάρχει πραγματική ἀγάπη τῶν συντρόφων καί
σωστή ἀγωγή τῶν παιδιῶν.  Ὁ ἁγιασμός τῶν γονέων
ἐξαγιάζει τήν ἀγάπη τῶν συζύγων καί τήν τεκνογονία. 

Ἡ ἀλληλοσυμπλήρωση ἐννοεῖται μέ τήν ἔννοια ὅτι
τόσο τό ἀνδρικό φῦλο ὅσο καί τό γυναικεῖο χωρίς τήν
ἕνωσή τους εἶναι ἐλλιπῆ καί ὁλοκληρώνονται μέ τή
συζυγία. 

Ἡ τεκνογονία, ἄν καί σέ πολλά ζευγάρια λόγω ἀτε-
κνίας δέν ἀποτελεῖ ἀναγκαία προϋπόθεση γιά τήν
ὁλοκλήρωση τοῦ γάμου, εἶναι ὅμως γιά τά περισσό-
τερα ζευγάρια ἕνα βασικό στοιχεῖο τῆς οἰκογενειακῆς
εὐτυχίας.

Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν πρέπει νά ἀποσκοπεῖ στήν
κατά Θεόν ζωή. Στόχος δέν εἶναι ὁ καλός ἄνθρωπος,
ἀλλά ὁ καλός χριστιανός. Ἡ προσευχή, ἡ μελέτη τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, ὁ ἐκκλησιασμός, ἡ Ἐξομολόγηση καί ἡ
θεία Κοινωνία κατευθύνουν φυσιολογικά τά παιδιά
πρός τό Θεό. 

3. Πῶς μέσα στό γάμο τελειοποιεῖται 
ὁ ἄνθρωπος; 
Ὁ γάμος, κατά τήν Ἐκκλησία μας, θεσπίσθηκε ἀπό

τό Θεό ὄχι μόνο γιά νά καλύψει βιολογικές καί κοι-

Συζήτηση 
μέ ἕναν ἔφηβο

Ὁ γάμος
τοῦ�Ἀρχιμ.�Μαξίμου�Παναγιώτου
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νωνικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά κυρίως γιά νά
τόν βοηθήσει στήν πνευματική ὁλοκλήρωσή του
μέσω τῆς συμβίωσης. 

Ἡ κατά Θεόν συμβίωση ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν
τελείωση μέ τή συναίσθηση τῶν ὁρίων του, μέ τό σε-
βασμό τῶν ἀπόψεων καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἄλλου,
μέ τήν ἀναγνώριση τῶν προσόντων καί τῆς προ-
σφορᾶς τοῦ συντρόφου, μέ τήν ἠθική ἐγκράτεια, μέ
τήν ταπείνωση, μέ τό ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς, μέ τήν ψυ-
χική ἱκανοποίηση τῆς προσφορᾶς καί τῆς θυσίας. 

Ἡ πρός τόν Θεόν ἀγάπη δίνει δύναμη στήν ὑπο-
μονή καί στήν ἀνοχή γιά τίς ἰδιαιτερότητες καί ἀδυνα-
μίες τοῦ χαρακτήρα τοῦ συντρόφου. Ἡ συμβουλή τοῦ
ἀποστόλου Παύλου στούς Ἐφεσίους «ἀνεχόμενοι�ἀλλή-
λων�ἐν�ἀγάπῃ» ( Ἐφ. 4,2) ἰσχύει ὄχι μόνον στά μέλη τῆς
χριστιανικῆς κοινότητας ἀλλά καί στό ζευγάρι τοῦ
γάμου. Ἡ διαφορετικότητα τῶν ἀνθρώπων ἐξυπηρετεῖ
τήν ἀλληλοβοήθεια, τήν ἀλληλοσυμπαράσταση. Ὅπου
ὁ ἕνας ὑπολείπεται, τόν συμπληρώνει ὁ ἄλλος. 

Στή συμβίωση ὁ ἕνας διορθώνει τόν ἄλλο μέ
πνεῦμα ἀγάπης, καλοσύνης καί κατανόησης. Ὁ ἴδιος
ὁ Χριστός εἶπε στούς ἀκροατές Του νά γίνουν σπλα-
χνικοί πρός τόν πλησίον καθώς καί ὁ οὐράνιος Πατέ-
ρας εἶναι σπλαχνικός: «γίνεσθε�οὖν�οἰκτίρμονες�καθώς

καί�ὁ�πατήρ�ὑμῶν�οἰκτίρμων�ἐστί» (Λουκ. 6,36). Στόχος
στή διόρθωση δέν πρέπει νά εἶναι τό θέλημα τοῦ ἑνός
συντρόφου ἀλλά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἄν κάτι στό χα-
ρακτήρα ἤ στή συμπεριφορά τοῦ ἑνός ἀντίκειται στό
θέλημα τοῦ Θεοῦ, μέ καλό τρόπο ὁ ἄλλος θά ζητήσει
νά διορθωθεῖ.

Γιά νά ἀγαπήσει κάποιος πραγματικά τόν σύν-
τροφό του χρειάζεται πρῶτα νά νικήσει τόν ἐγγενῆ
ἐγωισμό του. Αὐτή ἡ νίκη ἐξασφαλίζεται μόνο μέ τή
βοήθεια τῆς θείας χάριτος πού προσφέρεται στήν ὅλη
πνευματική ζωή τῆς  Ἐκκλησίας μας. Ἡ θεία χάρις, ἐπί-
σης, φωτίζει τόν «χαριτωμένο» ἄνθρωπο νά διακρίνει
στή ζωή του τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τόν δυναμώνει
νά τό ἐκπληρώνει.

Στήν προοπτική τῆς αἰώνιας σωτηρίας συμβάλλει
καί ἡ παιδοποιία μέ τήν συνακόλουθη ἀνατροφή τῶν
τέκνων. Κάθε γονιός θά δώσει λόγο στό Θεό κατά τήν
κρίση, ἄν βοήθησε τά παιδιά του νά βροῦν τό δρόμο
τῆς κατά Θεόν ζωῆς καί σωτηρίας. Οἱ γονεῖς διδά-
σκουν τά παιδιά τους κυρίως μέ τό παράδειγμά τους.
Π.χ. ἐάν τά διδάσκουν γιά τήν εἰλικρίνεια καί οἱ ἴδιοι
ψεύδονται, ἀπέτυχαν καί τά παιδιά θά ἀκολουθήσουν
τό ψέμα στή ζωή τους. Στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν
δοκιμάζεται ἡ θυσιαστική ἀγάπη τῶν γονέων, ἡ ὑπο-
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μονή τους, ὁ συνεχής ἀγώνας καί ἡ ἀγωνία τους, ἡ
ἐμπιστοσύνη τῆς ζωῆς τῶν παιδιῶν τους στό Θεό.

4. Τί σχέση πρέπει νά ἔχουν οἱ γονεῖς μέ τά
παντρεμένα παιδιά τους;
Ὁ Χριστός ἐπανέλαβε τά λόγια του Δημιουργοῦ

στήν Παλαιά Διαθήκη πού, ὅταν ἔπλασε τή γυναίκα,
εἶπε: «Γιά�τή�γυναίκα�θά�ἐγκαταλείψει�ὁ�ἄνδρας�τόν
πατέρα�του�καί�τή�μητέρα�του�καί�θά�προσκολληθεῖ�σ’
αὐτή�καί�θά�γίνουν�ἕνα�σῶμα» (Γέν. 2,24). Αὐτή ἡ ἀπο-
μάκρυνση δέν σημαίνει ὑποτίμηση ἤ ἐγκατάλειψη,
ἀλλά ὅτι γιά νά αὐξηθεῖ ἡ ἀγάπη τοῦ  ζευγαριοῦ χρει-
άζεται ἡ ἀποκλειστικότητα στή σχέση τῶν συζύγων.
Ἡ ἀναγκαία ἀποστασιοποίηση γονιῶν καί παντρεμέ-
νων τέκνων πρέπει νά γίνει καί ἀπό τήν πλευρά τῶν
παιδιῶν καί ἀπό τήν πλευρά τῶν γονιῶν. Τά πεθερικά,
δυστυχῶς, πολλές φορές μέ τίς ἀδιάκριτες παρεμβά-
σεις τους διέλυσαν οἰκογένειες. Ἄν ὁ ἄνδρας ἀγαπᾶ
καί συμβουλεύεται περισσότερο τή μητέρα του ἀπό
τή γυναίκα του, τότε ἡ γυναίκα του πληγώνεται καί
παγώνει ἡ ἀγάπη της.

5. Ποιός ὁ ρόλος τοῦ κάθε φύλου στήν
οἰκογένεια;
Στή συζυγική ζωή ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ τελετή τοῦ

γάμου δίνει τό προβάδισμα στόν ἄνδρα ὄχι ὡς ἐξουσια-
στή ἀλλά ὡς ὑπεύθυνο. Ἕνα παράδειγμα: Ὅταν ἡ μη-
τέρα δέν σέβεται τόν ἄνδρα της καί τόν μειώνει στά παι-
διά της, ὁ πατέρας λόγω τῆς ἔλλειψης σεβασμοῦ ἀπό τά
παιδιά του δέν μπορεῖ νά τά παιδαγωγήσει σωστά παί-
ζοντας τόν ἰδιαίτερο πατρικό ρόλο. Ἡ σύγχρονη ψυχο-
λογία λέει πώς ἡ διαζευγμένη μητέρα ποτέ δέν πρέπει
νά κατηγορεῖ τόν ἄνδρα της στά μικρά παιδιά της, γιατί
τότε βλάπτεται ποικιλότροπα ἡ ψυχή τους. Τό ἴδιο δέν
πρέπει νά γίνει καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά. 

Τά λόγια του ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τοῦ γά -
μου «ἡ�δέ�γυνή�ἵνα�φοβῆται�τόν�ἄνδρα» δέ σημαίνουν
φόβο ἀλλά σεβασμό. Ὅπου ὑπάρχει φόβος δέν ὑπάρ-
χει ἀγάπη. Ὁ ἄντρας, πάλι κατά τό ἀποστολικό ἀνά-
γνωσμα τοῦ γάμου, ὀφείλει νά ἀγαπᾶ τόσο πολύ τη
γυναίκα του ὥστε, ἄν χρειασθεῖ, νά θυσιασθεῖ γι’
αὐτή, ὅπως ἔκανε ὁ Χριστός γιά τήν Ἐκκλησία. Ὅπου
ὑπάρχει ἡ ἀγάπη, δέν ὑπάρχει ἀνταγωνισμός καί ἀντι-
παλότητες ἐξουσίας. Μέ τήν ἀγάπη ὁ καθένας προ-
σπαθεῖ νά ἱκανοποιήσει καί νά χαροποιήσει τόν σύν-
τροφό του κι ὄχι νά τόν καταρρακώσει. Στήριγμα τοῦ
γάμου εἶναι ἡ ἀμοιβαία ἀγάπη. 

6. Ποῦ ὀφείλονται σήμερα τά πολλά διαζύγια;
Ἡ πιό σπουδαία αἰτία εἶναι ἡ λανθασμένη ἐπιλογή

τοῦ συντρόφου. Πολλοί ἔφηβοι, χωρίς νά ἔχουν φθά-

σει στήν ψυχοσωματική τους ὁλοκλήρωση, συνδέον-
ται συναισθηματικά μέ κάποιο πρόσωπο. Ὅταν ἀργό-
τερα ἀλλάξει ὁ ψυχισμός τους, βλέπουν ὅτι δέν ἔχουν
ἁρμονία οἱ χαρακτῆρες τους. Ἡ πιό λανθασμένη ἐπι-
λογή εἶναι ἐκείνη πού στηρίζεται σέ ἐξωτερικά στοι-
χεῖα κι ὄχι σέ ἐσωτερικά. Ἡ ὀμορφιά, τό ἐπάγγελμα,
τό ἀξίωμα καί ἡ οἰκονομική ἐπιφάνεια, ὅταν δέ συν-
δυάζονται μέ πλοῦτο ψυχῆς, εἶναι ἀνασταλτικοί πα-
ράγοντες στή συμβίωση. Ἡ ὀμορφιά πολλές φορές
κρύβει πολύ ἐγωισμό καί κενότητα πνευματικῶν
ἐνδιαφερόντων. Ἐξάλλου ἡ ὀμορφιά ὡς ἐπί τό
πλεῖστον εἶναι ὑπόθεση τῆς νεότητας, ἐνῶ ὁ πλοῦτος
τῆς ψυχῆς ἐπεκτείνεται σ’ ὅλα τά στάδια τῆς ζωῆς. Τά
ὑλικά πλούτη συνήθως ἀλλοτριώνουν τούς κτήτορές
τους καί τούς καθιστοῦν ἐγωιστές. 

Τά ἐσωτερικά στοιχεῖα εἶναι ἡ πίστη στό Θεό, ἡ
ἀγάπη ὡς θυσία, ὁ σεβασμός τῆς διαφορετικότητας
τοῦ ἄλλου, ἡ εὐαισθησία στόν πόνο τοῦ ἄλλου, ἡ εἰλι-
κρίνεια καί ἡ ἁγνότητα.

Ἡ πίστη στό Θεό νά μήν εἶναι θεωρητική, ἀλλά
ἔμπρακτη. Πίστη μέ ἀγώνα πνευματικό καί συμμετοχή
στά Μυστήρια.

Ἡ ἀγάπη ὡς θυσία σήμερα εἶναι δυσεύρετη, γιατί
τά νέα παιδιά ἔχουν ἀνατραφεῖ ἐγωιστικά. 

Πολλοί τήν ποικιλία τῶν χαρακτήρων δέν τήν βλέ-
πουν ὡς αἰτία ἑνότητας καί ὡς ἄσκηση ὑπομονῆς,
ἀλλά ὡς λόγο ἀποστασιοποίησης  καί ἀντιπαράθεσης
καί ἀδιαλλαξίας στή συνεννόηση.

Ἀγάπη χωρίς συμπόνια δέν νοεῖται. Ἄν κάποιος δέν
αἰσθάνεται οἶκτο γιά τούς ἀνθρώπους τοῦ πόνου καί
τῆς ἀνάγκης, δέν ἀγαπᾶ πραγματικά κανέναν.

Οἱ προγαμιαῖες σχέσεις τίς περισσότερες φορές
λειτουργοῦν ἀρνητικά στό δόσιμο τῆς ἀγάπης πρός
τό σύντροφο. Πολλές φορές ἡ σχέση μέ τούς πρό τοῦ
γάμου συντρόφους ἐπανέρχεται στή ζωή τοῦ ἐγγάμου
καί τοῦ χαλᾶ τήν οἰκογένεια. 

Ἡ ἐλευθεριότητα τῶν ἠθῶν τῆς ἐποχῆς μας ὁδηγεῖ
πολλά ἄτομα στήν ἀπιστία καί αὐτή στήν εὔκολη διά-
λυση τοῦ γάμου μέ ἀρνητικές συνέπειες γιά τά παιδιά.
Ἐπειδή ἡ συζυγική ἀπιστία ὁδηγεῖ ὡς ἐπί τό πλεῖστον
στή διάλυση τοῦ γάμου, ὁ Χριστός μίλησε ἐναντίον
τῆς διάπραξης τῆς ἀπιστίας ἀκόμα καί μέ τή σκέψη
καί τήν ἐπιθυμία (Ματθ. 5,28). 

Ὑπάρχουν καί ἄλλοι λόγοι διαζυγίων πού παίζουν
τό ρόλο τούς μετά τό γάμο, ὅπως παρεμβάσεις τῶν
γονιῶν στά ἐσωτερικά τῆς νέας οἰκογένειας, ὁ ὑπέρ-
μετρος ἐγωισμός, ἡ παρουσίαση διάφορων ψυχολο-
γικῶν προβλημάτων, τά οἰκονομικά  προβλήματα καί
οἱ ἐξαρτήσεις ἀπό τήν οἰνοποσία, τή χαρτοπαιξία, τά
casino καί τά ναρκωτικά. �
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Τ
ό διαζύγιο σήµερα ἀπασχολεῖ τούς εἰδικούς πολύ
περισσότερο ἀπ’ ὅτι παλιότερα. Πολλοί γάµοι
καταλήγουν στό διαζύγιο, κι ἄν δέν καταλή�

γουν, οἱ σύζυγοι ζοῦν συµβατικά, ἀποφασίζουν νά µεί�
νουν µαζί «γιά τό χατίρι τῶν παιδιῶν». Στήν περί�
πτωση αὐτή οἱ ἔντονες συγκρούσεις µεταξύ τῶν συ�
ζύγων, ἡ ἔλλειψη διαλόγου, ἡ σιωπή καί ἡ ἀδιαφορία
γίνονται ἐπώδυνες καταστάσεις γιά τά παιδιά πού
ἀναγκάζονται καθηµερινά νά βλέπουν τούς δυό ση�
µαντικότερους ἀνθρώπους τῆς νεανικῆς τους ζωῆς, νά
πληγώνουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον. 

Ὅπως ἕνα δέντρο ἐπηρεάζεται ἀπό τήν ποιότητα
τοῦ ἀέρα, τοῦ νεροῦ καί τοῦ ἐδάφους τοῦ περιβάλλον�
τός του, ἔτσι καί ἡ ψυχική ὑγεία τῶν παιδιῶν καθο�
ρίζεται ἀπό τήν ποιότητα τῶν προσωπικῶν σχέσεων
πού ὑπάρχουν γύρω τους. Τά παιδιά πού µεγαλώνουν
σέ οἰκογένειες πού διακρίνονται γιά τήν ἐπικριτική,
ἀµυντική καί περιφρονητική τους στάση ἔχουν πε�
ρισσότερες πιθανότητες νά ἐπιδείξουν ἀντικοινωνική�
παραβατική συµπεριφορά καί ἐπιθετικότητα ἀπέ�
ναντι στούς φίλους τους. Τά ἴδια παιδιά δυσκολεύονται
νά συγκεντρώσουν τήν προσοχή τους σέ κάτι καί νά
ἠρεµήσουν. Οἱ συζυγικές συγκρούσεις καί τό διαζύγιο
προκαλοῦν αὐξηµένα προβλήµατα ὑγείας, ὅπως βήχα
καί κρυολογήµατα. Τά παιδιά πού βιώνουν δυσαρµο�
νικές ἐνδοοικογενειακές σχέσεις βρίσκονται ὑπό τήν

ἐπήρεια χρόνιας ψυχολογικῆς πίεσης, ὅπως δείχνουν
τά ὑψηλά ἐπίπεδα κατεχολαµινῶν – ὁρµονῶν πού σχε�
τίζονται µέ τό στρές� στά οὖρα τους1.

Γιατί οἱ σύζυγοι στή σημερινή ἐποχή
φθάνουν πολύ νωρίς στό σημεῖο νά
μήν μποροῦν νά ἐπικοινωνήσουν;

Οἱ πολιτικές ἀνακατατάξεις τῶν τελευταίων ἐτῶν,
ἡ δυσκολία ἐπιλογῆς ἐπαγγέλµατος καί τό πρόβληµα
τῆς ἀνεργίας, ἀποτελοῦν σηµεῖα πού συνηγοροῦν στή
σηµερινή ἀστάθεια τοῦ γάµου. Παλιότερα ὁ νέος ἤ ἡ
νέα, πού ἀποφάσιζαν νά γίνουν σύντροφοι, θεωροῦσαν
τό δεσµό τοῦ γάµου σταθερό καί παντοτινό. Σήµερα οἱ
νέοι σύζυγοι προετοιµάζονται στήν ἰδέα τοῦ διαζυγίου
ἀπό τούς πρώτους µῆνες τοῦ γάµου2.

Οἱ ψυχολογικές ἀξιώσεις γιά κατανόηση, στοργή,
ἠρεµία καί ἀγάπη λείπουν ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς
ἐποχῆς µας, µέ τούς ὁποίους ἀρχίζει ἡ νέα µας ζωή.
Ἔτσι οἱ σύζυγοι παύουν νά ἐπικοινωνοῦν µεταξύ τους
καί ἀκολουθεῖ ὁ καθένας τό δρόµο του.

Ἡ δυσχερής οἰκονοµική κατάσταση πολλῶν οἰκο�
γενειῶν καί οἱ γρήγοροι ρυθµοί πού ἀπαιτεῖ ἡ σύγ�
χρονη ἐποχή ἐπηρεάζουν τήν ψυχική ἰσορροπία τῶν
ἀνθρώπων. Ἡ κλονισµένη ψυχική ὑγεία δυσκολεύει
τήν προσαρµογή τῶν νέων στή συζυγική ζωή. Ὅσο λι�
γότερη ψυχική ἀντοχή ἔχουν οἱ ἄνθρωποι, τόσο πιό
δύσκολα προσαρµόζονται σέ µία νέα ψυχολογική κα�
τάσταση, ὅπως ὁ γάµος. 

Παλιότερα ἡ σκέψη καί µόνο τοῦ διαζυγίου τοπο�
θετοῦσε τόν ἄνθρωπο στό περιθώριο τῆς κοινωνικῆς
ζωῆς. Ἡ µεγάλη κοινωνική ἐλευθερία καί ἡ ἠθική
ἀπελευθέρωση ἔχουν ὡς ἀποτέλεσµα τό διαζύγιο στίς
µέρες µας νά µήν ἔχει ἄµεσες συνέπειες στίς ὑπόλοι�
πες σχέσεις τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ σύγχρονη οἰκογένεια διέρχεται σοβαρή κρίση
πού ὀφείλεται στήν ἔλλειψη σταθερῶν καί ἠθικῶν
πνευµατικῶν θεµελίων. Πολλοί γάµοι διαλύονται ὄχι
πάντοτε γιά σοβαρούς λόγους. Σέ πολλές οἰκογένειες ἡ
συµβίωση γίνεται προβληµατική µέ τήν ἐπιπολαι�
ότητα τοῦ πατέρα ἤ τῆς µητέρας ἤ καί τῶν δύο, µέ
τήν ἀδιαφορία τους γιά τή σωστή διαπαιδαγώγηση
τῶν παιδιῶν τους, µέ τό κακό παράδειγµά τους. Ὁ
ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ στούς γονεῖς νά µήν ἐξορ�
γίζουν τά παιδιά τους, ἀλλά νά τά ἀνατρέφουν µέ τήν
παιδεία καί τή νουθεσία τοῦ Κυρίου, καί στά παιδιά
νά τιµοῦν καί ν’ ἀγαποῦν τούς γονεῖς τους (Ἐφ. 6,1�4).

Ἀντιμετωπίζοντας τό διαζύγιο
Κάθε ζευγάρι ἔχει τή δική του διαδροµή στή

σχέση καί στό χωρισµό. Τό διαζύγιο εἶναι δύσκολο γιά
ὅλη τήν οἰκογένεια, κυρίως ὅµως γιά τά παιδιά, γιατί

Παιδιά 

καί διαζύγιο
τῆς�Παρασκευῆς�Μαντικοῦ,�δασκάλας
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αἰσθάνονται παραµεληµένα. Οἱ γονεῖς ἀγχωµένοι ἀπό
τά δικά τους προβλήµατα, δέν ἐπικοινωνοῦν µαζί τους
ἀποτελεσµατικά καί τούς δείχνουν λιγότερη στοργή
καί τρυφερότητα. Ἰδιαίτερα τά µικρά παιδιά ἔχουν τήν
τάση νά κατηγοροῦν τόν ἑαυτό τους γιά τό διαζύγιο
τῶν γονιῶν τους. Τό ἀποτέλεσµα µπορεῖ νά εἶναι µία
συνεχής αἴσθηση ἐνοχῆς. Ἡ ἀναχώρηση ἑνός γονιοῦ
µπορεῖ νά δηµιουργήσει στό µικρό παιδί ἕνα αἴσθηµα
ἐγκατάλειψης, ἀκόµα πιό ὀξύ ἀπό αὐτό πού προκαλεῖ
ὁ θάνατος ἑνός γονιοῦ3.

Τί μποροῦμε νά κάνουμε;
Οἱ γονεῖς ὀφείλουν ν’ ἀναγνωρίσουν τά ἔντονα συ�

ναισθήµατα πού δηµιουργεῖ ὁ χωρισµός στό παιδί
τους καί νά τά ἀντιµετωπίσουν. Τό καλύτερο πού µπο�
ρεῖ νά κάνει ἕνας γονέας εἶναι νά διαβεβαιώσει τό
παιδί του ὅτι ἡ λύπη εἶναι φυσιολογική, δικαιολογη�
µένη καί κατανοητή. Ἐπιδιώκοντας µία σχετική συ�
ζήτηση µέ τό παιδί οἱ γονεῖς ἀποδεικνύουν τήν ἐπι�
θυµία καί τή θέλησή τους νά µεί�
νουν κοντά του.

Τό παιδί πρέπει νά εἶναι ὑπε�
ράνω τῶν ἀρνητικῶν συναισθη�
µάτων τῶν γονιῶν του. Ὁ γονιός
πού λείπει, εἶναι καλό νά διατη�
ρήσει συχνή ἐπαφή µέ τό παιδί.

Στά µικρότερα παιδιά, ἰδιαί�
τερα, βοηθάει νά ἐπισηµαίνουν οἱ
γονεῖς ὅτι δέν προκάλεσαν αὐτά
τήν κρίση καί ὅτι δέν µποροῦν νά
κάνουν τίποτα γιά νά τή σταµα�
τήσουν. «Ἡ Πούλια καί ὁ Αὐγερι�
νός εἶναι δυό ἀστερισµοί πού ἀγα�
πήθηκαν πολύ. Τά χαράµατα, λίγο πρίν βγεῖ ὁ ἥλιος,
συναντιοῦνται γιά λίγο, κουβεντιάζουν καί µετά συ�
νεχίζουν τό ταξίδι τους στόν οὐρανό. Ὁ Σί κατάλαβε
ὅτι ἀπό δῶ καί πέρα ἡ ἀγάπη τῶν γονιῶν του θά µοι�
άζει µέ τήν ἀγάπη τῆς Πούλιας καί τοῦ Αὐγερινοῦ4»! 

Εἶναι σηµαντικό νά ἐξηγήσουν οἱ γονεῖς στό παιδί
τους ὅτι θά εἶναι πάντα ὁ πατέρας καί ἡ µητέρα πού
τό λατρεύουν. Εἶναι ἀναγκαῖο νά µή στρέφεται ὁ ἕνας
γονιός ἐναντίον τοῦ ἄλλου καί νά δίνεται προτεραι�
ότητα στό συµφέρον καί τό ὄφελος τῶν παιδιῶν. Τά
παιδιά δέν ἔχουν τήν ἴδια ψυχική ἀντοχή µέ τούς µε�
γάλους καί πάντα διακατέχονται ἀπό κάποια ἀνα�
σφάλεια γιά τό µέλλον τους. Τά ὑπερβολικά χάδια, τά
δῶρα καί οἱ ὑποχωρήσεις, πού γίνονται ἀπό πολλούς
συζύγους µετά τό διαζύγιο, ἔχουν σκοπό νά µειώσουν
τό συναίσθηµα ἐνοχῆς πού οἱ ἴδιοι νιώθουν καί δέ βοη�
θοῦν τήν ἀνασφάλεια τοῦ παιδιοῦ, πού τό διακατέχει
ἐξαιτίας τοῦ διαζυγίου.

Τό παιδί πρέπει νά γνωρίζει µέ ποιό γονιό θά

µένει, πόσο συχνά θά βλέπει τό γονιό πού φεύγει ἀπό
τό σπίτι καί αὐτό νά τηρηθεῖ.

Ἕνας εἰδικός βοηθάει σ’ αὐτές τίς δύσκολες γιά
ὅλους ἀποφάσεις. Ἐδῶ ὁ ρόλος τοῦ οἰκογενειακοῦ συµ�
βούλου εἶναι ὑποστηρικτικός πρός τό παιδί. Τό βοηθᾶ
νά δεχθεῖ τή νέα κατάσταση καί ἀνάλογα µέ τά ἐνδια�
φέροντά του νά συµµετέχει σέ ὁµάδες ἐνδιαφερόντων
(ἀθλητικές ὁµάδες, ἐκκλησιαστικές ὁµάδες, µουσικά
ὄργανα, κατασκήνωση). Ὁ  οἰκογενειακός σύµβουλος
εὐαισθητοποιεῖ τούς γονεῖς νά µή διεκδικοῦν τό παιδί,
σά νά ἦταν ἀντικείµενο, γιά τήν πρωτιά τῆς ἀγάπης
του καί, γενικά, κατευθύνει τούς γονεῖς γιά περισσό�
τερο οὐσιαστικό διάλογο µέ τό παιδί.

Βασική προ6πόθεση γιά ἕνα σταθερό γάµο εἶναι οἱ
ἄνθρωποι πού παντρεύονται νά προετοιµάζονται ἀπό
τήν οἰκογένεια, τήν Ἐκκλησία καί τήν κοινωνία γιά
τήν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν τῆς νέας ζωῆς τους. Ἡ
ὑπερπροστασία τῆς οἰκογένειας, ὁ ὑπερκαταναλωτι�
σµός τῆς σηµερινῆς ἐποχῆς καί ἡ ἀποµάκρυνση τοῦ
ἀνθρώπου  ἀπό τό Θεό δέ βοηθοῦν τό ἄτοµο νά ὡρι�

µάσει ψυχολογικά καί κατά συνέ�
πεια νά γίνει ὑπεύθυνο στό ρόλο τοῦ
ἤ τῆς συζύγου. Ἔτσι, ὅταν οἱ νέοι
παντρευτοῦν, συνειδητοποιοῦν τίς
ἀνάγκες τοῦ γάµου καί τήν προσω�
πική τους ἀδυναµία ν’ ἀντεπεξέλ�
θουν, καί ἀπό πολύ νωρίς σκέπτον�
ται τό διαζύγιο γιά νά διαχωρίσουν
τίς εὐθύνες τους ἀπό τό σύντροφό
τους. Ὁ γάµος ὡς Μυστήριο τῆς
Ἐκκλησίας µας προ6ποθέτει τήν
ἀγάπη. Ἡ οἰκογένεια εἶναι µία
µικρή κοινωνία ἀγάπης  µέ βιολο�

γική, κοινωνική καί πνευµατική ἑνότητα. Μέσα σ’
αὐτήν καλλιεργεῖται καί ὡριµάζει ἡ ψυχική ζωή τοῦ
ἀνθρώπου. Ἡ θερµή ἀτµόσφαιρα τῆς οἰκογένειας συν�
τελεῖ στήν ἀνάπτυξη ὁµαλῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς. Οἱ σύ�
ζυγοι συνεννοοῦνται καί οἱ ἐνδοοικογενειακές σχέσεις
εἶναι ἁρµονικές.  �
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Τό καλύτερο πού μπορεῖ νά

κάνει ἕνας γονέας εἶναι νά δια-

βεβαιώσει τό παιδί του ὅτι ἡ

λύπη εἶναι φυσιολογική, δι-

καιολογημένη καί κατανοητή. 
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ἩΔύση φαίνεται ἰδιαίτερα κατὰ τοὺς τε-
λευταίους αἰῶνες ἦταν καὶ εἶναι μιὰ
πρόκληση γιὰ μίμηση ἐκ μέρους τῆς

Ἀνατολῆς. Πρὶν ἀπὸ πολλοὺς αἰῶνες ὅταν ἡ Δύση
δὲν εἶχε ἀναπτύξει πολιτισμό, τότε συνέβαινε τὸ
ἀντίθετο. Δηλαδὴ ἡ Δύση δανειζόταν πολιτισμὸ
ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Πόσο ὅμως παράξενα εἶναι τὰ
πράγματα! Οἱ φωτοδότες-Ἀνατολικοὶ νὰ γίνονται
ἐξ αἰτίας τοῦ ἄκριτου μιμητισμοῦ μιμητὲς ξένων
στοιχείων καὶ παραδόσεων πρὸς τὶς δικές τους
παραδόσεις.

Ἕνα νέο φροῦτο προέκυψε κατὰ τὰ τελευταία
χρόνια στὴν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολὴ καὶ στὸ γάμο.
Στὴν ἀποχριστιανοποιημένη καὶ ἄκρως ὑλιστικὴ
Δύση ξεκίνησε ἕνα ἔθιμο. Αὐτὸ τὸ ἔθιμο ἔχει τὸ
ὄνομα Bachelor party καὶ γίνεται τὴν προηγουμένη
ἡμέρα τῆς τελέσεως τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου.

Τί εἶναι αὐτὸ τὸ Bachelor party; Εἶναι μιὰ θὰ
λέγαμε γιορτὴ πρὸς τιμὴν τοῦ μέλλοντος γαμπροῦ
ἤ τῆς μελλούσης νύφης σὲ κάποιο νυχτερινὸ κέν-
τρο διασκεδάσεως, ἤ ἀκόμη καὶ κάποια διοργα-
νούμενη γιορτὴ στὴ μορφὴ τῶν πάρτυ σὲ φιλικὸ
σπίτι. Αὐτὸ ὅμως τὸ πάρτυ δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ
μιὰ σεμνὴ γιορτὴ τοῦ τύπου ποὺ γνωρίζουμε, ὡς
εἶναι τῶν γενεθλίων, ἀλλὰ ἔχει σχέση μὲ κάποιο
πρόγραμμα ἄκρως πονηρό, σεξουαλικό. Οἱ διορ-
γανωτὲς αὐτῶν τῶν πάρτυ σκεπτόμενοι μὲ ποιὸ
τρόπο καλύτερα θὰ διασκεδάσουν τὸν μέλλοντα
γαμπρὸ ἤ νύφη, φίλο ἤ φίλη τους, τοὺς προσκα-
λοῦν κατὰ τὴν τελευταῖα νύχτα τῆς ἀγαμίας τους
νὰ ξεδώσουν καὶ γιὰ τελευταῖα φορὰ νὰ ἐρωτο-
τροπήσουν ἐλεύθερα ἤ καλύτερα νὰ πορνεύσουν
μὲ μιὰ ἄλλη ὕπαρξη, ἔχοντας ὡς ἐλαφρυντικὸ τὴν
αὐριανὴ δέσμευσή τους μὲ τὸ γάμο.

Φυσικὰ κάποιες φορὲς αὐτὰ τὰ πάρτυ γίνον-
ται γιὰ νὰ ὀργιάσουν καὶ οἱ ἴδιοι οἱ διοργανωτές
τους. Ἀντιλαμβανόμεθα τὸ μέγεθος τῆς κραιπά-
λης αὐτῆς τῆς γιορτῆς!

Ὡς πνευματικὸς ἐξομολόγος πολλὲς φορὲς
ἄκουσα στὸ πετραχήλι μου νέους καὶ νέες ποὺ
διασκέδασαν κατ’ αὐτὰ τὰ πάρτυ πορνεύοντας
μία ἀκριβῶς ἡμέρα πρὶν τὴν τέλεση τοῦ ἱεροῦ μυ-
στηρίου τοῦ γάμου τους.

Μπροστὰ λοιπὸν σ’ αὐτὴν τὴν δαιμονικὴ δια-

στροφὴ ἀπαιτεῖται μιὰ τοποθέτηση μὲ βάση τὴν
Ὀρθόδοξη διδασκαλία καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας σὲ τέτοιου εἴδους
ξενόφερτα ἔθιμα.

Τὸ ἱερὸ Μυστήριο τοῦ γάμου εἶναι θεοπαρά-
δοτο. Ὡς ἐκ τούτου δὲν μπορεῖ νὰ προσεγγίζεται
ἐπιπόλαια καὶ χωρὶς πνευματικὴ προετοιμασία.
Ἡ πνευματικὴ προσέγγιση αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου
δὲν εἶναι ὑπόθεση μιᾶς συγκεκριμένης ὥρας,
αὐτῆς ἐνν. τῆς στιγμῆς τῆς ἱερολογίας τοῦ μυστη-
ρίου, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ ἐκ μέρους τῶν μελλονύμφων,
ἀλλὰ καὶ τῶν κουμπάρων, ἐξομολόγηση καὶ εἰλι-
κρινὴ μετάνοια.

Ἔτσι πρὶν τὸ μυστήριο τοῦ γάμου προηγεῖται
ἐκ μέρους τῶν μελλονύμφων μιὰ περίοδος πνευ-
ματικῆς γνωριμίας. Αὐτὴ συνίσταται στὸ δίπολο:
α) πνευματικὸς-ἐξομολόγος καὶ μελλόνυμφοι καὶ
β) γαμπρὸς καὶ νύφη.

Στὴ μὲν πρώτη περίπτωση ὑπάρχει ἀπὸ κοι-
νοῦ συχνὴ ἐπαφὴ μελλονύμφων μὲ ἐξομολόγο.
Αὐτὸ σημαίνει κοινὸς πνευματικὸς ἀγῶνας, ἄ -
σκηση, ἐγκράτεια, προσευχή, κοινὴ θεία μετά-
ληψη.

Στὴ δὲ δεύτερη περίπτωση μεταξὺ τῶν μελλο-
νύμφων ἀπαιτεῖται κοινὸς ἀγῶνας, ὑπομονή, ἀλ -
ληλοκατανόηση, τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ,
ἀλληλογνωριμία σὲ θέματα ψυχῆς, πίστεως, οἰκο-
γένειας, γονέων, συγγενῶν καὶ φίλων.

Οἱ παράνυμφοι (δηλ. οἱ κουμπάροι) δὲν εἶναι
οἱ κομπάρσοι τῆς θεατρικῆς παράστασης (sic), οἱ
δωροθέτες ἤ οἱ πορτοφολάδες τοῦ ἱεροῦ μυστη-
ρίου τοῦ γάμου, ἀλλὰ εἶναι οἱ ἐν Χριστῶ ἀδελφοὶ
καὶ οἱ ἐγγυητὲς γιὰ τὴ θεμελίωση καὶ στερέωσή
του. Ὡς ἐκ τούτου οἱ κουμπάροι καλὸν θὰ εἶναι νὰ
κάνουν πνευματικὴ ζωή, νὰ εἶναι πιστοί, μὲ ἐξο-
μολόγηση, τακτικὸ ἐκκλησιασμὸ καὶ μετοχὴ τῶν
ἀχράντων Μυστηρίων. 

Κι αὐτὸ γιατὶ οἱ παράνυμφοι μὲ τὴ συμβουλὴ
καὶ τὸ παράδειγμά τους πολλὰ μποροῦν νὰ συ-
νεισφέρουν πρὸς τὸ νέο ζευγάρι.

Γιὰ τὴν καλύτερη βίωση τοῦ μυστηρίου τοῦ
γάμου καὶ τῆς ἱερολογίας του ἀπαιτεῖται ἐκ μέ-
ρους τῶν μελλονύμφων προετοιμασία γιὰ μετοχὴ
στὰ ἄχραντα Μυστήρια. Ἡ προσέγγιση στὸ μυ-

THE BACHELOR PARTY 
(= Τὸ πάρτυ τοῦ ἐργένη)

τοῦ�Πρωτ.�Θεμιστοκλέους�Στ.�Χριστοδούλου
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στήριο τοῦ γάμου ἀπαιτεῖ ὄχι μόνον ἐξωτερικὴ
καθαρότητα, ἀλλὰ πρωτίστως καὶ κυρίως ἐσωτε-
ρικὴ πνευματική. Αὐτὸ γιὰ νὰ γίνει, ὀφείλει τὸ
μελλόνυμφο ζευγάρι νὰ συμμετέχει ἀνήμερα τοῦ
γάμου τους στὸ ἱερὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαρι-
στίας. Δηλ. ἐὰν ὁ γάμος εἶναι νὰ τελεσθεῖ τὴν Κυ-
ριακὴ τὸ μεσημέρι, ἐξυπακούεται ὅτι οἱ μελλό-
νυμφοι μποροῦν νὰ μεταλάβουν τὸ πρωὶ στὴν Κυ-
ριακάτικη Θεία Λειτουργία. Ἐὰν ὁ γάμος θὰ τε-
λεσθεῖ τὸ Σάββατο τὸ ἀπόγευμα (σημ. καλὸν θὰ
εἶναι οἱ γάμοι νὰ τελοῦνται κατὰ τὴν  Κυριακὴ
ποὺ εἶναι ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως καὶ ὄχι τὰ Σάβ-
βατα ποὺ εἶναι οἱ ἡμέρες τῶν κεκοιμημένων), οἱ
μελλόμυμφοι θὰ μποροῦν νὰ προσέλθουν κατὰ
τὴν Θεία Λειτουργία τοῦ Σαββάτου τὸ πρωί. Καὶ
ἐὰν ἀκόμη δὲν ὑπάρχει Θεία
Λειτουργία μποροῦν οἱ μελλό-
νυμφοι νὰ ζητήσουν ἀπὸ τὸν
ἐφημέριό τους νὰ τὴν τελέσει
ἀνήμερα τοῦ γάμου τους προ-
κειμένου νὰ μεταλάβουν.

Ὡς ἐκ τούτου μ’ αὐτὴν τὴν
πνευματικὴ προετοιμασία τοῦ
γάμου εὐαρεστεῖται ὁ Θεός μας.
Ἐν ἀντιθέτῳ περιπτώσει ὁ διά-
βολος χαίρεται ὅταν πετυχαίνει
βαπτισμένα μέλη τῆς Ἐκκλη-
σίας νὰ παρασύρονται κι ἀντὶ
νὰ οἰκοδομοῦν πάνω στὶς Εὐαγ-
γελικὲς ἀρχὲς καὶ  τὶς Ἱερὲς Πα-
ραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ -
κλησίας μας, νὰ συμμετέχουν
σὲ τέτοιου εἴδους δαιμονικὰ
συμπόσια, ὄργια καὶ σαρκολα-
τρικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ ἀντὶ νὰ
ὁδηγοῦν σὲ ψυχοσωματικὴ ἕ -
νωση τῶν μελλονύμφων, ὁδηγοῦν σὲ μελλοντικοὺς
χωρισμοὺς καὶ διαζύγια.

Τέλος, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βλέπει τὴν προ-
ετοιμασία γιὰ τὸ γάμο ὡς μιὰ ἱερὴ σωτηριολογικὴ
ὑπόθεση ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἀγάπη καὶ ἔρωτα τοὺς
ἀνθρώπους μέχρι τοῦ βιολογικοῦ τους θανάτου καὶ
ἐπέκεινα στὴν Παραδείσια κατάσταση καὶ ὄχι ὡς
μιὰ διασκέδαση ποὺ ἔχει ἡμερομηνία λήξεως, δηλ.
μὲ τὸ τέλιωμα τοῦ γάμου καὶ τοῦ κέντρου τῆς δια-
σκέδασης νὰ ἀκολουθεῖ τὸ διαζύγιο καὶ πολλὰ
ἄλλα ἔκτροπα.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἐπειδὴ τὸ ἔθιμο τοῦ bache-
lor party δὲν ἔχει καμμιὰ ἀπολύτως σχέση μὲ τὴν
Ὀρθόδοξη Πατερικὴ σκέψη καὶ Παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας μας, ἐπειδὴ εἶναι μιὰ πλάνη καὶ μιὰ
ψευδαίσθηση ὡραιοποιήσεως τῆς ἁμαρτίας, ἔστω
κι ἄν αὐτὴ εἶναι πορνεία καὶ μάλιστα θεσμο-εθι-

μοτυπημένη, ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ ἔθιμο μολύνει τὸν
ἄσπιλο χαρακτήρα τοῦ ἱερολογημένου γάμου, συ-
νιστοῦμε τὴν ἀποφυγὴ αὐτοῦ, ὡς ἐθίμου ξενό-
φερτου καὶ κακόγουστου, στὴν καθ’ ἡμᾶς Ὀρθό-
δοξη Ἀνατολὴ καὶ Ἱερὰ Παράδοση καὶ προτρέ-
πουμε τοὺς νέους μας, ἐκείνους ποὺ ἀγαποῦν καὶ
στηρίζονται στὸν ἐν Τριάδι Θεό μας, νὰ μὴ συμμε-
τέχουν σὲ τέτοια πειρασμικὰ πάρτυ.

Ἐπιπροσθέτως σημειώνουμε κάποιες προσω-
πικὲς πνευματικὲς ἐμπειρίες μας. Κάποιοι νέοι
ποὺ παρασύρθηκαν σὲ τέτοια πάρτυ κι ἐνῶ ἦταν
ἀπὸ καιρὸ ἕτοιμοι μὲ τὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογή-
σεως νὰ μεταλάβουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων
ἔφθασαν ψυχικὰ ράκη μπροστὰ στὸ μυστήριο τοῦ
γάμου τους. Κάποιοι πάλι μελλόνυμφοι μετανοη-

μένοι ἐξ αἰτίας τῆς σαρκικῆς
τους πτώσης πρὸ τοῦ γάμου
τους προσέτρεξαν στὸν πνευ-
ματικό τους λίγα λεπτὰ πρὸ
τῆς τελέσεως τοῦ γάμου τους
ἐλεγχόμενοι συνειδησιακά, νὰ
ἐξομολογηθοῦν τὶς σαρκικὲς
ἐκτροπές τους χάνοντας τὴν
ὡραῖα ψυχικὴ διάθεση ποὺ θὰ
ἤθελαν νὰ ἔχουν γιὰ τὸ ἴδιο τὸ
μυστήριο τοῦ γάμου τους.
Ὑπῆρξε δὲ κάποια φορὰ ποὺ
γαμπρὸς ἀντὶ νὰ χαίρεται κατὰ
τὴν μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάλη-
πτη στιγμὴ τῆς ζωῆς του ποὺ
ἦταν ὁ γάμος του, νὰ νυστάζει
κατὰ τὴν τέλεση τοῦ μυστη-
ρίου καὶ τὰ μάτια του νὰ κλεί-
νουν ἀπὸ τὸ ξενύχτι, τὸ ποτὸ
καὶ τὴν σωματικὴ κραιπάλη.

Ἀλλὰ δυστυχῶς σήμερα ἡ
ὑλόφρονα κοινωνία μας ἐπικροτεῖ περισσότερο
τέτοιες κραιπάλες καὶ υἱοθετεῖ ἄκριτα τέτοια ξε-
νόφερτα ἔθιμα, παρὰ ἐπαινεῖ ἐκείνους τοὺς νέους
ποὺ ἀγνεύουν καὶ εἶναι καθαροὶ σωματικῶς.

Οἱ γονεῖς, οἱ πνευματικοὶ πατέρες, ὅσοι ἔχουν
φόβο Θεοῦ πρέπει νὰ νουθετοῦν, νὰ συμβου-
λεύουν τὴ νεολαία μας καὶ ὡς πρὸς αὐτὸ τὸ θέμα.
Ἡ δικαιολόγηση τέτοιων πάρτυ, ἀντὶ νὰ βοηθᾶ,
ἐπιτείνει τὸ πρόβλημα τῆς διεστραμμένης κοινω-
νίας μας. Κι ἄν σήμερα ἡ διαστροφὴ θεωρεῖται
ἄθλος, ἀντιλαμβανόμεθα ποιό θὰ εἶναι τὸ ἑπό-
μενο ἔθιμο; Ἄραγε ἡ μείωση τῶν γάμων, ἡ αὔξηση
τῶν διαζυγίων, ἡ ἐλεύθερη συμβίωση, ἀλλὰ καὶ ἡ
διασροφὴ τῶν ὑγιῶν σαρκικῶν συζυγικῶν σχέσεων
μήπως ἔχει τὴν αἰτία του σὲ ξένους δαιμονικοὺς
μιμητισμούς; Καιρὸς νὰ κάνουμε τὴν περισυλλογή
μας. �

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βλέπει

τὴν προετοιμασία γιὰ τὸ γάμο ὡς

μιὰ ἱερὴ σωτηριολογικὴ ὑπόθεση

ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἀγάπη καὶ ἔρωτα

τοὺς ἀνθρώπους μέχρι τοῦ βιο-

λογικοῦ τους θανάτου καὶ ἐπέ-

κεινα στὴν Παραδείσια κατά-

σταση καὶ ὄχι ὡς μιὰ διασκέδαση

ποὺ ἔχει ἡμερομηνία λήξεως.
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ΧΡΟΝΙΚΑ - ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
τοῦ�κ.�Ἐλευθερίου�Χρυσοχόου,�Γραμματέως�τοῦ�Γραφείου�ἐκπροσωπήσεως�

τοῦ�Οἰκουμενικοῦ�Πατριαρχείου�στήν�Ἀθήνα

Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Κ Ο   Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι Ο

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

� Τήν 7ην Ἀπριλίου 2009, πραγματοποιήθηκε ἰδιαί-
τερη συνάντηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου μετά τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῶν
Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς κ. Barack
Obama, εἰς τό Ξενοδοχεῖο Conrad τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως. Στή συνάντηση, ἡ ὁποία πραγματοποι-
ήθηκε σέ κλῖμα ἐγκαρδιότητας, ἀμοιβαίου σεβασμοῦ
καί οὐσιαστικῆς τοποθετήσεως τῶν βασικῶν θεμά-
των, ἦταν παρόντες ὁ Διευθυντής Ὑπηρεσιῶν (Chief
of Staff) τοῦ Λευκοῦ Οἴκου κ. R. Emmanuel καί ὁ
Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημή-
τριος. Ὁ Πρόεδρος Obama ἀνέφερε ὅτι, πέραν τῆς
μνείας τοῦ ζητήματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλ-
κης κατά τήν ὁμιλία του εἰς τό Τουρκικό Κοινοβού-
λιο, συνεζήτησε γιά τό θέμα αὐτό καί μέ τόν Πρό-
εδρο τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. Γκιούλ καί διε-
πίστωσε τήν ὕπαρξη καλῆς διαθέσεως, ἀλλά συνάμα
καί δυσκολιῶν. Ἐδήλωσε πάντως ὅτι θά συνεχίσει τήν
παρακολούθηση τοῦ ὅλου ζητήματος. Ὁ Οἰκουμενι-
κός Πατριάρχης, στή συνάντηση αὐτή, ἔκαμε τίς ἀκό-
λουθες ἀναφορές καί τοποθετήσεις: 1) Παρεκάλεσε
ἐπιμόνως διά τήν ἐπίσπευση τῆς ἐπαναλειτουργίας
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης ὡς βασικῆς προ-
ϋποθέσεως γιά τή μόρφωση καί τήν προετοιμασία
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τόσο γιά τό παρόν, ὅσο καί γιά τό
μέλλον τοῦ Πατριαρχείου. 2) Ἐτόνισε τή σημασία
τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας γιά τίς μειονότητες τῆς
Τουρκίας. 3) Ἀνέφερε ὅτι ὑποστηρίζει τήν προσπά-
θεια ἐντάξεως τῆς Τουρκίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση
γιά τό καλό, ὅπως εἶπε, ὅλων. 4) Ἐσημείωσε τή ση-
μασία τῆς ἐργασίας ὅλων γιά τό περιβάλλον, καί πλη-
ροφόρησε γιά τό προσεχές οἰκολογικό Συμπόσιο τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στίς Η.Π.Α. (Ποταμός
Mississippi), τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2009. 5) Εὐχαρί-
στησε τόν Πρόεδρον Obama γιά τή συνάντηση καί
γιά τό ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον του γιά τά φλέγοντα θέ-
ματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

� Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος,
ἀπό 8 ἕως 11 Ἀπριλίου, μετέβη στό Παρίσι προκει-

μένου νά παραστεῖ εἰς τά ἐπίσημα ἐγκαίνια τῆς με-
γαλοπρεποῦς Ἐκθέσεως θησαυρῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους
στό Petit Palais τῆς Γαλλικῆς Πρωτευούσης. Στά
ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἦταν παρών ὁ Ἐξοχ. Πρωθυ-
πουργός τῆς Ἑλλάδος κ. Κων/νος Καραμανλής, ἐνῶ
ὁμίλησαν ὁ Δήμαρχος Παρισίων, ἡ Ὑπουργός Ἐξω-
τερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Ντόρα Μπακογιάννη καί ὁ
Πατριάρχης. Κατά τήν παραμονή εἰς Παρισίους ὁ
Πατριάρχης συναντήθηκε μέ τόν Πρωθυπουργό τῆς
Γαλλίας, τόν Πρόεδρο τῆς Γερουσίας, τούς Ὑπουρ-
γούς Ἐσωτερικῶν καί Περιβάλλοντος, μέ τόν Πολι-
τικό Διοικητή τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τήν πολυμελῆ
ἀντιπροσωπεία τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων πού μετέ-
βησαν στό Παρίσι γιά τήν ἔκθεση, μέ τόν Ρ/Καθο-
λικό Ἀρχιεπίσκοπο Παρισίων, καθώς καί μέ τούς
πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Τουρκίας.

� Μέ τήν προβλεπόμενη ἐκκλησιαστική τάξη καί σέ
κλῖμα κατανύξεως, ἀλλά καί λαμπρότητος, καί μέ τή
συμμετοχή πλήθους πιστῶν, τελέσθηκαν στόν Πάν-
σεπτο Πατριαρχικό Ναό ὅλες οἱ ἀκολουθίες τῆς Με-
γάλης Ἑβδομάδος. Τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπηύ-
θυνε ἑόρτιο Μήνυμα πρός τόν Ὀρθόδοξο κόσμο. Στή
συνέχεια τελέσθηκε ἡ Πασχάλιος πανηγυρική Πα-
τριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία. Ἀπό τοῦ
Ἱεροῦ Ἄμβωνος ἀναγνώσθηκε, ἀπό τόν Ἀρχιγραμ-
ματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἐλπιδοφόρο, ἡ ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα
Πατριαρχική Ἀπόδειξις. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς τοῦ
Πάσχα τελέσθηκε μέ μεγαλοπρέπεια ὁ Ἑσπερινός
τῆς Ἀγάπης προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου, περι-
στοιχιζομένου ὑπό Μητροπολιτῶν. Τό ἱερό Εὐαγγέ-
λιο διαβάσθηκε σέ δέκα συνολικά γλῶσσες. Στό
τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
διένειμε στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα τά πασχα-
λινά ὠά. 

� Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, στά πλαίσια τῆς
ποιμαντικῆς εὐθύνης καί μητρικῆς στοργῆς του,
ἔλαβε πρόνοια ὥστε οἱ πολυάριθμοι Ρῶσσοι καί
ἄλλοι σλαυϊκής καταγωγῆς Ὀρθόδοξοι τῆς Ἀττά-
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λειας καί τῶν περιχώρων της νά ἐξυπηρετηθοῦν ὡς
πρός τίς λειτουργικές καί ἐν γένει πνευματικές ἀνάγ-
κες τους κατά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα καί
τό Ἅγιο Πάσχα. Πρός τοῦτο ἀπέστειλε ἐκεῖ τόν
Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Μιχαήλ Anishchenko καί
τόν Ἱερολ. Πατριαρχικό Διάκονο κ. Βησσαρίωνα
Κομζιά, οἱ ὁποῖοι ἱερούργησαν κατά τάς ἁγίας ἡμέ-
ρας τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου,
ἐνῶ πολλοί πιστοί προσῆλθαν στό μυστήριο τῆς
ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. Οἱ τοπικές ἀρχές συμπαρα-
στάθηκαν μέ εὐγένεια καί προθυμία. Ἡ Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου ἑορτάσθη καί στήν Καππαδοκία, ἱε ρουρ-
γοῦντος τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου
Μάρντογλου. 

� Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, τήν 21η Ἀπριλίου,
κληθείς μετέβη εἰς τό Πλημμελειοδικεῖο Πριγκηπον-
νήσων καί κατέθεσε γιά τό θέμα τῆς ἐν Χάλκῃ Σκή-
τεως τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἐντός τῶν
πλαισίων τῆς συνεχιζομένης δίκης. Σημειώνεται ὅτι
τό Δασαρχεῖο τῶν Πριγκηποννήσων προέβη σέ πα-
ράνομη κατεδάφιση τῆς στέγης, τῆς θύρας, τῶν πα-
ραθύρων κ.λπ. τῆς Σκήτης, ἀμέσως μετά τήν ἀνα-
καίνισή της, κατόπιν μέριμνας τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, εἰς τό ὁποῖο ὑπάγεται. Ἡ δίκη θά συ-
νεχισθεῖ.

� Τήν Πέμπτη, 23ην Ἀπριλίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμη
τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ
Τροπαιοφόρου, κατά τήν ὁποία ἑορτάζει ὁ Πάνσε-
πτος Πατριαρχικός Ναός, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρ-
χης κ.κ. Βαρθολομαῖος παρέστη συμπροσευχόμενος
ἀπό τοῦ ἱεροῦ βήματος κατά τήν τελεσθεῖσαν Τρι-
σαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί
συνιερουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μυριο-
φύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί Μοσχονη-
σίων κ. Ἀποστόλου, κατά τήν ὁποία τελέσθηκε καί ἡ
εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί
ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου τέκνων τῆς Ἁγίας
τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Στό τέλος τῆς Θείας
Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλο-
γιμ. κ. Γεώργιον Παπάζογλου, Καθηγητήν τοῦ Δη-
μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, εἰς τό ὀφφίκιον
τοῦ Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 

� Τήν Σμύρνη ἐπισκέφθηκε ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης ἀπό 25 ἕως 26 Ἀπριλίου. Κατά τήν ἱερά
αὐτή ἀποδημία τόν Πατριάρχη συνόδευσαν ὅμιλοι
πιστῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἀλλαχοῦ. Ὁ Πατριάρχης
μέ τούς προσκυνητές μετέβησαν στήν Ἀρχαία
Ἔφεσο ὅπου εἰς τά ἐρείπια τοῦ Ναοῦ τῆς Θεοτό-

κου, στόν ὁποῖο συνεκλήθη ἡ Ἁγία Γʹ Οἰκουμενική
Σύνοδος, ἐψάλη ὁ Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ
Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος καί ὁμίλησε πρός τούς πι-
στούς. Τό πρωΐ τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ,
ὁ Πατριάρχης χοροστάτησε κατά τή Θεία Λει-
τουργία στό Ναό τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Σμύρνης, ἐν
μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος. Ὁ Πατριάρχης στό
τέλος τῆς Λειτουργίας ἐτέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ ἀνα-
παύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ διατελέσαντος ἐφημερίου
τοῦ Ναοῦ ἀειμνήστου π. Τιμοθέου Ἀργουδάρη, ὡς
καί τῶν ψυχῶν τῶν ἐν Σμύρνῃ καί ἐν τῇ περιοχῇ
αὐτῆς ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν
καί ὁμίλησε πρός τούς πιστούς, διανέμοντας τά
πασχαλινά ὠά. Ἀκολούθησε ὑπαίθριος δεξίωση
στόν αὐλόγυρο τοῦ Ναοῦ καί στή συνέχεια γεῦμα
σέ ἑστιατόριο τῆς πόλεως. Μετά ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό Γενικό Προξενεῖο τῆς
Ἑλλάδος. Στή συνέχεια δέ ἅπαντες μετέβησαν εἰς
τό Ὀρθόδοξο Κοιμητήριο τῆς Σμύρνης, στό ὁποῖο
ὁ Πατριάρχης ἔψαλε Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως
πάντων τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων. 

ΜΑΪΟΣ 2009
� Τήν Τετάρτη 20η Μαΐου ὁ Πρόεδρος τῆς Δημο-
κρατίας τῆς Οὐκρανίας κ. Βίκτωρ Γιούστσενκο, συ-
νοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐπισκέφθηκε
εἰς τήν πατριαρχική κατοικία τόν Οἰκουμενικό Πα-
τριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο. Μεταξύ τῶν δυό ἀνδρῶν
διεξήχθη μακρά καί ἐγκάρδια συνομιλία ἐπί θεμά-
των κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. Στή συνεργασία αὐτή
ἔλαβαν μέρος ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμα-
νουήλ καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλπιδοφό-
ρος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,
οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐκπροσωπήσει τόν Θρόνο κατά τό
παρελθόν σέ ἐκκλησιαστικές ἀποστολές εἰς τήν
Οὐκρανία.

� Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, μαζί μέ νέους τῆς
μέσης καί πανεπιστημιακῆς ἐκπαιδεύσεως, τό Σάβ-
βατο 23 Μαΐου, ἐπισκέφθηκε διαφόρους ἀρχαιολο-
γικούς καί ἱστορικούς χώρους. Τό μεσημέρι ὁ Πα-
τριάρχης παρέθεσε στούς νέους γεῦμα σέ κεντρικό
ἑστιατόριο τῆς Κ/πόλεως.

� Τήν Κυριακή 24 Μαΐου 2009 τελέσθηκε στόν
Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία
τοῦ Μεγάλου Οἰκονόμου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Με-
γάλης Ἐκκλησίας π. Μελετίου Σακκουλίδου, κληρι-
κοῦ λογίου καί δραστηρίου, ὁ ὁποῖος προσέφερε
πολλά εἰς τήν ὁμογένεια καί τό Πατριαρχεῖο, μέ τή
μόρφωση καί τήν καλλιέργειά του, τίς γνώσεις καί τό
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ἦθος του. Τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας προεξῆρχε ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος.
Τόν συμπροσευχόμενο Οἰκουμενικό Πατριάρχη, ὁ
Ὁποῖος εἰς τό τέλος ἀσπάσθηκε τή σορό τοῦ ἐκλι-
πόντος κληρικοῦ, ἐκπροσώπησε ὁ Πανοσιολ. Μέγας
Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος καί τόν ἐπικήδειο λόγο
ἐξεφώνησε ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν
Διακόνων κ. Ἀνδρέας. Ὁ ἐνταφιασμός τελέσθηκε
στό κοιμητήριο τοῦ Σισλί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ. Στήν αἴθουσα τοῦ
Νεκροταφείου σκιαγράφησε τήν προσωπικότητα τοῦ
ἐκλιπόντος ὁ ἐξ ἀγχιστείας ἀδελφός αὐτοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος.

� Τήν ἐπίσημη εἰρηνική ἐπίσκεψή του εἰς τό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Προκαθήμενον Αὐτοῦ
πραγματοποίησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Βουκουρεστίου,
Μητροπολίτης Οὐγγροβλαχίας καί Πατριάρχης Ρου-
μανίας κ.κ. Δανιήλ, ὁ ὁποῖος ἀφίχθη στήν Κ/πολη τήν
27η Μαΐου. Ὁ Μακ. Πατριάρχης προέστη Δοξολο-
γίας στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, ἐνῶ πρίν
εἶχαν ἀποδοθεῖ οἱ προβλεπόμενες ἀπό τό Πατριαρ-
χικό Πρωτόκολλο τιμές. Στή συνέχεια ὁδηγήθη εἰς
τήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου, ὅπου ἐγένετο ἐπισήμως δε-
κτός μετά πολλῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης καί ἐγκαρδιό-
τητος ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καί τῆς σε-
βασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, γενομένων τῶν ἐπι-
σήμων προσφωνήσεων. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας οἱ δυό
Πατριάρχες παρέστησαν συμπροσευχόμενοι στήν
ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, στό τέλος τοῦ
ὁποίου ὁ Μακ. Πατριάρχης Ρουμανίας ἐτέλεσε τά
ἐγκαίνια, στήν Κοινοτική αἴθουσα τοῦ Ναοῦ, τῆς νε-
οϊδρυθείσης Βιβλιοθήκης τῆς Ρουμανικῆς Παροικίας
στήν Κ/πολη. Τήν ἑπομένη, Πέμπτη 28η Μαΐου,
ἑορτή τῆς Θείας Ἀναλήψεως, τελέσθηκε στόν Πάν-
σεπτο Πατριαρχικό Ναό, μέ τήν προβλεπόμενη
ἐκκλησιαστική τάξη ἡ Θεία Λειτουργία, κατά τήν
ὁποία συνελειτούργησαν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρ-
χης κ.κ. Βαρθολομαῖος, καί ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας
κ.κ. Δανιήλ, συλλειτουργούντων ἀρχιερέων τῶν δυό
Ἐκκλησιῶν. Μετά τήν ἀπόλυση ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης προσεφώνησε τόν Μακ. Πατριάρχη Ρου-
μανίας, ὁ ὁποῖος καί ἀντεφώνησε καταλλήλως. Ἀκο-
λούθησε ἡ εἰθισμένη ἀνταλλαγή ἀναμνηστικῶν δώ -
ρων καί οἱ πολυχρονισμοί τῶν Πατριαρχῶν. Τήν ἑπο-
μένη διεξήχθησαν οἱ προβλεπόμενες συνομιλίες τῶν
ἀντιπροσωπειῶν τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. 

� Τήν 30η Μαΐου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ὁ
Πατριάρχης Ρουμανίας μετέβησαν στήν Καππαδο-
κία. Τό μεσημέρι τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὁ Οἰκουμενικός

Πατριάρχης συναντήθηκε μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Κων-
σταντίνου Στεφανοπούλου, πρώην Προέδρου τῆς
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, προσκεκλημένου Αὐτοῦ
εἰς τό προσκύνημα τῆς Καππαδοκίας. Τό ἀπόγευμα
τελέσθηκε Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στή Σινασό, τόν ὁποῖο πα-
ρακολούθησαν πολλοί ἀρχιερεῖς ἀπό τήν Ἑλλάδα,
τήν Κύπρο καί ἄλλα μέρη τῆς Εὐρώπης, Ἄρχοντες
Ὀφφικίαλοι ἐξ Ἀμερικῆς, καί ἀπειράριθμον πλῆθος
προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρουμανίας, Κύπρου, Μ.
Βρεταννίας, Βελγίου καί ἀλλαχοῦ. Εἰς τό τέλος τοῦ
Ἑσπερινοῦ ἐκήρυξε τόν Θεῖο Λόγο ὁ Μακ. Πα-
τριάρχης Ρουμανίας, τόν ὁποῖον παρουσίασε εἰς τό
ἐκκλησίασμα μέ θερμά λόγια ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης. Οἱ δυό Προκαθήμενοι προσεκύνησαν σέ
Ναούς τῆς περιοχῆς, καί στή συνέχεια μετέβησαν εἰς
Νεάπολη (Nevsehir), ὅπου ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης εὐλόγησε τήν ἔναρξη τοῦ 1ου Παγκοσμίου
Συνεδρίου Ἰατρικῆς μέ θέμα «Personalized Medi-
cine: Promises and Challenges in Primacy Health
Care». Τήν ἑπομένη, Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων,
τῶν συγκροτησάντων τήν ἐν Νικαίᾳ Αʹ Οἰκουμενική
Σύνοδο, οἱ δυό Προκαθήμενοι συνελειτούργησαν
στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Μαλακοπῆς (De-
rinkuyu). Μετά τήν ἀπόλυση ἐτελέσθη Τρισάγιο
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν Καπ-
παδοκίᾳ τελειωθέντων καί ἀναπαυομένων πατέρων
καί ἀδελφῶν ἡμῶν. Τήν Δευτέραν, 1ην Ἰουνίου, οἱ
δύο Πατριάρχες ἐπισκέφθηκαν τόν Νομάρχη καί Δή-
μαρχο Νεαπόλεως καί στή συνεχεία Ναούς καί μνη-
μεῖα τῆς περιοχῆς. Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ρουμανίας
ἀνεχώρησε ἐκ Κ/πόλεως τήν ἑπομένη, 2α Ἰουνίου.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
� Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε ἀπό 3
ἕως 5 Ἰουνίου τή γενέτειρα Αὐτοῦ νῆσο Ἴμβρο. Κατά
τήν παραμονή Του εἰς Ἴμβρο ὁ Παναγιώτατος ἐπε-
σκέφθη τήν Ἱερά Μητρόπολη καί τά χωρία Ἅγιοι Θε-
όδωροι καί Γλυκύ. Παρέστη εἰς τά θυρανοίξια τῶν
ἐξωκκλησίων τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τά Καλάμια
τοῦ Εὐλαμπίου, τελεσθέντα ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Δράμας κ. Παύλου, καί τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου
Βαρθολομαίου εἰς τήν περιοχή Καλύφα Γλυκέος, τε-
λεσθέντα ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί
Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, ὁμιλήσας πρός τούς συγ-
κεντρωθέντας πιστούς. Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης ἀσχο-
λήθηκε μέ τήν διοργάνωση Μουσείου στό χωριό του
καί ἐπεκοινώνησε μετά πολλῶν συμπατριωτῶν Του.
Κατά τό τριήμερο τῆς ἐν Ἴμβρῳ παραμονῆς Του ὁ
Παναγιώτατος καί οἱ συνοδοί Του ἔτυχαν τῆς θερμῆς
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φιλοξενίας, ὡς πάντοτε, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ.
Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου.

� Μέ τή συμμετοχή πλήθους πιστῶν, κληρικῶν καί
λαϊκῶν, ἀπό ὅλο τόν κόσμο, ἑορτάσθηκαν καί ἐφέτος
τά σεπτά ὀνομαστήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ὁ Παναγιώτατος χοροστά-
τησε εἰς τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς, ὁ ὁποῖος τελέ-
σθηκε στήν Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρι-
σάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου
Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ
Ἰμβρίου, καί ἐχειροθέτησε εἰς τό ὀφφίκιο τοῦ Ἄρχον-
τος Δεπουτάτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλη-
σίας τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἀλαχοῦζο, ἀπό τήν Ἀμε-
ρική, καί ὁμίλησε εἰς τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.
Στήν συνέχεια παρετέθη δεξίωση στήν αὐλή τῆς
Μονῆς κατά τήν ὁποία οἱ παρεπιδημοῦντες Ἀρχιε-
ρεῖς, ὁ Κλῆρος καί ὁ λαός, ὑπέβαλαν εἰς τόν Πα-
τριάρχη τά ἑόρτια σέβη καί τά συγχαρητήριά τους.
Τήν ἑπομένη, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, ὁ Πατριάρχης χο-
ροστάτησε σέ πολυαρχιερατική συγχοροστασία κατά
τήν τελεσθεῖσα Θεία Λειτουργία στόν Πάνσεπτο Πα-
τριαρχικό Ναό. Στή Θεία Λειτουργία προσῆλθε καί ὁ
Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυμος ὁ Βʹ, ὁ ὁποῖος καί συμπροσευχήθηκε ἀπό
τό Ἀντίθρονο τοῦ Σολέα. Μετά τό πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας τόν ἑορτάζοντα σεπτό Προκαθήμενο,
προσεφώνησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκη-
δόνος κ. Ἀθανάσιος καί ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Βʹ, ἀντε-
φώνησε δέ ὁ Πατριάρχης, ψαλέντος ἐν κατακλείδι
ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν Χορῶν τοῦ Πολυχρονισμοῦ
Αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης δέχθηκε εἰς τό Γραφεῖο Του,
προκειμένου νά ἐκφράσουν εἰς Αὐτόν τίς εὐχές τους,
τήν σεβασμία Ἱεραρχία καί στή συνέχεια τούς Κλη-
ρικούς καί λαϊκούς ὑπαλλήλους τῆς Πατριαρχικῆς
Αὐλῆς μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Μέγα Πρωτοσύγκελλο κ.
Στέφανο. Τό μεσημέρι ὁ Παναγιώτατος παρέθεσε
ἑόρτιο γεῦμα.

� Εἰς τό ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθόδοξο Κέντρο τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συνῆλθε, ἀπό 6ης μέχρι
12ης Ἰουνίου 2009, ἡ Δʹ Προσυνοδική Πανορθόδοξος
Διάσκεψις, συγκληθεῖσα ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τῇ συμφώνῳ γνώμῃ
τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν κατά τό-
πους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Οἱ ἐργασίες τῆς Δια-
σκέψεως ἄρχισαν μέ Πανορθόδοξη Θεία Λειτουργία
κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καί διεξήχθησαν
ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Περγάμου κ. Ἰωάννου, ἐκπροσώπου τοῦ Οἰκου-

μενικοῦ Πατριάρχου, μέ τή συνδρομή τοῦ Γραμμα-
τέως ἐπί τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγά-
λης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου. Στή
Διάσκεψη συμμετεῖχαν ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν Αὐτο-
κεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, κατόπιν προσκλή-
σεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-
μαίου. Οἱ Προκαθήμενοι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδό-
ξων Ἐκκλησιῶν ἀπέστειλαν χαιρετισμούς στούς συμ-
μετέχοντες τῆς Διασκέψεως, ἐνῶ τά μέλη τῆς Δια-
σκέψεως ἀπέστειλαν τηλεγραφήματα πρός ὅλους
τούς Προκαθημένους ἐξαιτούμενοι τίς προσευχές
καί τίς εὐλογίες τους. Θέμα τῆς Δʹ Προσυνοδικῆς
Πανορθοδόξου Διασκέψεως ἦταν, συμφώνως πρός
τήν βούληση τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν ἡ συζήτηση ἐπί τοῦ ζητήματος τῆς κανο-
νικῆς ὀργανώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς. Ἡ
Διάσκεψη ἐξέφρασε τήν κοινή βούληση πασῶν τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προ-
βλήματος τῆς κανονικῆς ὀργανώσεως τῆς Ὀρθοδό-
ξου Διασπορᾶς, συμφώνως πρός τήν ἐκκλησιολογία,
τήν κανονική παράδοση καί πράξη τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Ἡ Διάσκεψη ἀπεφάσισε τήν ἵδρυση
νέων Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων σέ ὁρισμένες πε-
ριοχές τοῦ κόσμου. Πρόεδροι τῶν Συνελεύσεων εἶναι
οἱ πρῶτοι τῶν ἐν τῇ περιοχῇ ἐκείνῃ ἐπισκόπων τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐν ἀπουσίᾳ δέ αὐτῶν
οἱ ἑπόμενοι κατά τήν τάξη τῶν Διπτύχων τῶν Ἐκκλη-
σιῶν. Ἡ Διάσκεψη ἐνέκρινε τό σχέδιο Κανονισμοῦ
λειτουργίας τῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων. Τά ὑπο-
λειπόμενα θέματα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου,
δηλαδή, τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως τοῦ Αὐτοκεφά-
λου καί τοῦ Αὐτονόμου, καθώς καί τῆς τάξεως τῶν
Διπτύχων, θά ἐξετασθοῦν ὑπό τῶν ἑπομένων Συνε-
λεύσεων τῶν Διορθοδόξων Προπαρασκευαστικῶν
Ἐπιτροπῶν καί θά ὑποβληθοῦν στίς ἑπόμενες Προ-
συνοδικές Πανορθόδοξες Διασκέψεις πρός ἔγκριση.
� Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐπισκέφθηκε ἀνεπί-
σημα, ἀπό 19-21 Ἰουνίου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουα-
ρίας καί Πριμᾶτος πάσης Ἀγγλίας Δρ. Rowan Dou-
glas Williams. Κατά τήν παραμονή του εἰς τήν
Κ/πολη καί τό Φανάρι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουα-
ρίας συναντήθηκε μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαῖο καί ἐπισκέφθηκαν μαζί τή νῆσο
Χάλκη καί τήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα
στεγάζεται ἡ Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης. Ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ συνοδεία του εἶχαν συνομιλίες
μετά τῆς ἁρμοδίας ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν Ζητη-
μάτων Ἐπιτροπῆς, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου καί τοῦ Πανιερ. Μη-
τροπολίτου Διοκλείας κ. Καλλίστου. �
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ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΩΟΥ

Ἰδιαίτερο γεγονός γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία
τῆς Δωδεκανήσου ἀπετέλεσε ἡ ἐνθρόνισις τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κ. Να-
θαναήλ, τό Σάββατο 28 Μαρτίου. Ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἅγιος Κώου ἔφτασε ἀεροπορικῶς στήν Ρόδο, τήν
Παρασκευή 27 Μαρτίου, συνοδευόμενος ἀπό τόν
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπάθου καί Κάσου
κ. Ἀμβρόσιο, ἐκπρόσωπο τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Πα-
ναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡ-
ΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Στό ἀεροδρόμιο "ΔΙΑΓΟΡΑΣ" τῆς
Ρόδου τούς ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος. Τό ἑσπέ-
ρας ὁ Ἅγιος Κώου ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἀκολου-
θία τῆς Δʹ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου στὸν Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ,
μετά τό πέρας τῆς ὁποίας τόν προσφώνησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος καί τοῦ ἔδωσε ὡς δῶρο ἐγκόλπιο μέ τήν
παράσταση τῆς Παναγίας Φιλερήμου. 

Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου ὁ ἅγιος Κώου συνοδευό-
μενος ἀπὸ τὸν ἅγιο Καρπάθου, τόν Σεβ. Μητροπο-
λίτη μας, τόν Νομάρχη Δωδεκανήσου, ἐκπροσώπους
τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καί πολλούς Ροδίους
καί Καρπαθίους ἀνεχώρησε διά θαλάσσης πρός τήν
Ἐπαρχία του. Ἡ ὑποδοχή στό λιμάνι τῆς Κῶ καί ἡ
πορεία πρός τόν Μητροπολιτικό ἱερό Ναό τοῦ
Ἁγίου Νικολάου ὑπῆρξε μεγαλειώδης. Στήν τελετή
ἐνθρονίσεως παρέστησαν καί οἱ Σεβ. Μητροπολί-
τες Σύμης κ. Χρυσόστομος, Λαρίσης καί Τυρνάβου
κ. 'Ιγνάτιος, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος,
Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυ-
παλαίας Παΐσιος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ, ἡ Καθηγούμενος καί
Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου παν. Ἀρχιμ. κ.
Ἀντίπας, Ἡγούμενοι, Ἱερεῖς, οἱ Βουλευτές τοῦ
Νομοῦ, ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν καί πλῆθος κόσμου.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί ἀθρόα συμμετοχή
τῶν πιστῶν, σύμφωνα μέ τά κρατοῦντα στήν Ἱερά
Μητρόπολή μας, διεξήχθησαν καί ἐφέτος οἱ Ἀκο-
λουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί ἡ λαμπροφό-

ρος ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Γεγονός
ἰδιαίτερης χαρᾶς ἀπετέλεσε ἡ παρουσία ἀνάμεσά
μας τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυ-
ρίλλου, ὁ ὁποῖος ἐχοροστάτησε καί ἐλειτούργησε σέ
διαφόρους ἐνοριακούς ἱερούς Ναούς. 

ΕΟΡΤΗ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΡΟ∆Ωι
ΑΓΙΩΝ

Τήν Δʹ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (29 Μαρτίου)
ἑορτάστηκε στόν Καθεδρικό ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἡ Σύναξις τῶν ἐν Ρόδῳ Ἁγίων
μέ τήν παρουσία τοῦ Δημάρχου Ροδίων κ. Χατζῆ
Χατζηευθυμίου καί ἐκπροσώπων τῆς Τοπικῆς Αὐτο-
διοικήσεως. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ
Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Νε-
κτάριος Πόκιας, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στήν σημασία
τῆς ἑορτῆς γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία καί κοι-
νωνία. Πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας
ἐψάλη τὸ καθιερωθέν μνημόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύ-
σεως τῶν ἀοιδίμων Μητροπολιτῶν Ρόδου, τῶν
ἱδρυτῶν καί εὐεργετῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος
Ρόδου, τῶν κεκοιμημένων Κληρικῶν καί Μοναχῶν,
τῶν κτιτόρων καί εὐεργετῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ

Τήν Πέμπτη 28 Μαΐου (Ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως)
ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τὰ Ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ
Ναοῦ Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου τῆς Ἐνορίας Καλυ-
θιῶν. Ὁ ἱερὸς Ναὸς ἀνηγέρθη ἀπὸ τὸν κ. Στέργο
Ἰατρίδη πλησίον τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Προδρόμου, ὅπου κάθε χρόνο τό βράδυ τῆς
ἡμέρας τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως λαμβάνει χώρα
ἡ παραδοσιακὴ πανήγυρις τῶν κτηνοτρόφων τῆς
περιοχῆς.

Ἐπίσης τὸ Σάββατο 13 Ἰουνίου (Ἀπόδοσις τῆς
Πεντηκοστῆς) ἐτέλεσε τὰ Ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ
τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀρχαγγέλου. Ὁ Ναὸς εὑρίσκεται
στήν τοποθεσία Κεραμί τῆς ὡς ἄνω κωμοπόλεως
καὶ ἀνηγέρθη ἀπὸ τόν κ. Ἐμμανουήλ Φέγκο.

Ὁ Σεβασμιώτατος στίς προσφωνήσεις του ἀνε-
φέρθη στήν σημασία τῆς τελετῆς τῶν ἐγκαινίων,

Ι Ε Ρ Α   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ

ΧΡΟΝΙΚΑ - ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
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ἐχαρακτήρισε εὐοίωνο τό γεγονός ὅτι στό νησί μας
ἀνεγείρονται νέοι καλαίσθητοι ἱεροί Ναοί, συνεχάρη
τοὺς εὐσεβεῖς κτίτορες γιά τήν ἔκφραση αὐτή τῆς
εὐλαβείας τους καὶ ἐξέφρασε τὴν εὐαρέσκεια καί
τόν ἔπαινο τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἀπόφασή τους
νὰ ἀποδώσουν τοὺς ἱεροὺς Ναοὺς μετὰ τὰ Ἐγκαίνια
στὶς Ἐνορίες Καλυθιών καὶ Ἀρχαγγέλου ἀντίστοιχα.

ΕΙΚΟΝΑ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 
ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΛΥΜΝΩι

Ὕστερα ἀπὸ αἴτημα τῆς Ἑνώσεως Καλυμνίων
Ρόδου «Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων» μεταφέρθηκε στήν
Ρόδο, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 2 Μαΐου, ἡ ἐπί
τῆς πρώτης λάρνακος τοῦ Ὁσίου ἱστορηθεῖσα ἱερά
Εἰκόνα του, συνοδευομένη ἀπό τόν Θεοφιλέστατο
Ἐπίσκοπο Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ, τήν Ἡγου-
μένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πάντων Καλύμνου
Μοναχή Κυπριανή καί Καλύμνιους Κληρικούς.
Μετά τήν τελετή ὑποδοχῆς στό Μανδράκι ἡ Εἰκόνα
μεταφέρθηκε στόν Καθεδρικό ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ, ὅπου ἐψάλη Δοξολογία καί ἐτελέσθη στή
συνέχεια Ἀγρυπνία, χοροστατοῦντος τοῦ ἁγίου Ἁλι-
καρνασσοῦ. Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς (3 Μαΐου) ἐτε-
λέσθη ἀρχιερατικό συλλείτουργο καί τό βράδυ
Ἀγρυπνία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ.
Παϊσίου. Ἡ Εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Σάββα παρέμεινε
στόν Καθεδρικό ἱερό Ναό μέχρι τό πρωΐ τῆς Τρίτης
5 Μαΐου, ὑπῆρξε δέ συγκινητική ἡ ἀθρόα προσέ-
λευση τῶν πιστῶν καθ᾿ ὅλο τό διάστημα τῆς παρα-
μονῆς της στήν πόλη μας, γεγονός πού ἀποδεικνύει
τή μεγάλη ἀγάπη πού τρέφει ὁ λαός μας πρός τόν
νέο Ὅσιο τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τόν ὁποῖο δικαίως
καυχᾶται ὅλη ἡ Δωδεκάνησος.

ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τήν Κυριακή 10 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος ἐχορο-
στάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θ. Λει-
τουργία στόν Ἐνοριακό ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου
Κάτω τῆς πόλεως Ρόδου. Μετά τό πέρας τῆς Θ.
Λειτουργίας ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκεια καί τόν
ἔπαινο τῆς Ἐκκλησίας στούς Ἱεροψάλτες τοῦ ἱεροῦ
Ναοῦ κ. Βασίλειο Ἕλενα καί κ. Ἰωάννη Φαρμα-
κίδη, ἀπονείμας στόν πρῶτο τό ὀφίκκιο τοῦ Πρωτο-
ψάλτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου καί χειρο-
θετήσας τόν δεύτερο εἰς Ἱεροψάλτην. Στήν προ-
σφώνησή του ἐξῆρε τό ἦθος καί τήν προσφορά τους
στήν καλή λειτουργία τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου καί εὐχήθηκε τά δέοντα.

ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ

Τήν Πέμπτη 11 Ἰουνίου, Μνήμη τοῦ Ἁγίου
Ἀποστόλου Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ
τοῦ ἰατροῦ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καί
Κριμαίας, ἐπέτειος τῶν ὀνομαστηρίων τῆς Αὐτοῦ
Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν
Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ὁ Σεβα-
σμιώτατος προέστη τῆς Ἀγρυπνίας καί ἐτέλεσε
τήν Θεία Λειτουργία στόν ἐνοριακό ἱερό Ναό
Ἁγίων Ἀναργύρων τῆς πόλεως, ὅπου φυλάσσεται
ἀπότμημα λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ. Πρό τῆς
Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησε πρός
τό ποληπληθές ἐκκλησίασμα, ἀναφερθείς στό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Παναγιώτατο
Προκαθήμενο τῆς Ὁρθοδοξίας, στό τέλος δέ ἀνε-
πέμφθη δέησις  καί ἐψάλη τό Πολυχρόνιο τοῦ
Πατριάρχου μας.



Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

Σήμερα ἐποχή ἀποχριστιανοποίησης καί ἀπομάκρυνσης
ἀπό τίς παραδοσιακές ἀξίες τῆς οἰκογένειας, ἐποχή πολυ-
πολιτισμικότητας καί ἀνάμειξης τῶν λαῶν φυσιολογικά ἦλθε
καί ἡ ἀπαίτηση τοῦ πολιτικοῦ γάμου. Στήν Ἐκκλησία πολ-
λοί, πού δέν αἰσθάνονται σεβασμό στήν ἱερότητα τοῦ χώρου
καί τῆς τελετῆς τοῦ γάμου, καλό θά εἶναι νά μήν προτιμοῦν
τή θρησκευτική τελετή.

Στήν Εὐρώπη ἄρχισε ὁ πολιτικός γάμος μέ τήν παρουσία
τοῦ προτεσταντισμοῦ τόν 16ο αἰώνα. Οἱ περισσότεροι προτε-
στάντες ἀρνήθηκαν ὅλα σχεδόν τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας
καί δέ θεωροῦν ἀναγκαία τήν ἱεροσύνη. Τό ἄθεο κίνημα τοῦ
Διαφωτισμοῦ τόν 17ο  καί 18ο  αἰώνα στοχεύοντας στήν ἀπο-
μάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπό κάθε μεταφυσική ἀναφορά
εὐνόησε τήν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτικοῦ γάμου. Τόν 19ο καί τόν
20ο αἰώνα σέ πολλά κράτη τῆς Εὐρώπης ἔγινε ὁ πολιτικός
γάμος ὑποχρεωτικός. Ἡ θέσπιση τοῦ ὑποχρεωτικοῦ γάμου
ἀποτελεῖ παραβίαση τῆς ἐλευθερίας τῶν χριστιανῶν πολιτῶν.

Ὁ προαιρετικός πολιτικός γάμος σήμερα ἀποτελεῖ λύση
γιά ἕνα μικρό ποσοστό τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἐπιλέγοντας
κάποιος χριστιανός τόν πολιτικό γάμο ἀμφισβητεῖ τήν ἱερό-
τητα τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου καί τήν ἀξία τῆς χριστιανικῆς
ἠθικῆς. Δυστυχῶς, ὅμως, σήμερα λόγω τῆς παγκόσμιας οἰκο-
νομικῆς κρίσης πολλοί χριστιανοί καταφεύγουν γιά οἰκονο-
μικούς λόγους στόν πολιτικό γάμο. Εὐχῆς ἔργο εἶναι ἡ θρη-
σκευτική τελετή νά γίνει πιό λιτή καί ἀνέξοδη, γιά νά μήν
ἔχουν τή δικαιολογία τοῦ κόστους, ὅσοι καταφεύγουν στόν
πολιτικό γάμο.

Ἐπειδή ὁ γάμος γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι θεο-
σύστατο μυστήριο καί μεταδίδει τή θεία χάρη στούς νυμ-
φευομένους, οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί θεωροῦν ὅτι ὁ γάμος τους
εἶναι νόμιμος κατά Θεόν μόνον μέσα ἀπό τήν ἱερολογία τῆς
Ἐκκλησίας. Οἱ ἄλλοι γάμοι κρατοῦν τόν ἄνθρωπο ὑποχείριο
τῆς ἁμαρτίας καί ἑπομένως ἀπομακρυσμένο ἀπό τό Θεό. 

ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΑ ∆ΙΑΖΥΓΙΑ

Διαβάσαμε σέ τοπική ἐφημερίδα στά μέσα του Μαΐου
ὅτι «ἡ Ρόδος ἔρχεται πρώτη σέ ὁλόκληρη τή χώρα στήν ἔκδοση
διαζυγίων ἀναλογικά μέ τόν πληθυσμό της». 

Τό ἄρθρο, ὡς αἰτίες τῶν πολλῶν διαζυγίων, θεωρεῖ τό
νεαρό τῆς ἡλικίας καί τήν μή πρότερη συμβίωση ἐκείνων
πού πρόκειται νά παντρευτοῦν καθώς καί τήν ἀπιστία τῶν
συζευγμένων. Ἡ κρίση τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου εἶναι ἕνα με-
γάλο πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας. 

Στήν Παλαιά Διαθήκη μποροῦσε νά χωρίσει ὁ ἄνδρας τή
γυναίκα του, δίνοντάς της «Βιβλίον ἀποστασίου». Αὐτό τό
ἔγγραφο ἀνάγκαζε τόν ἄνδρα νά δικαιολογήσει τό διαζύγιο
στούς δικούς της καί νά ἀναλάβει τίς εὐθύνες τῆς πράξης
αὐτῆς. Ὁ Χριστός ἐπιτρέπει τό διαζύγιο μόνο γιά λόγους μοι-
χείας (Ματθ. 5,31-32). Μέ τά λόγια αὐτά ὁ Χριστός θέλει νά

προστατεύσει τό γάμο, γιατί αὐτός ἀποτελεῖ τήν ἀναγκαία
προϋπόθεση τῆς σωστῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν. Οἱ γονεῖς
προσφέρουν στά παιδιά τους ἀσφάλεια καί θαλπωρή, ἀναγ-
καία προϋπόθεση γιά τή σωστή ἀνατροφή τους. Τό μίσος τῶν
γονιῶν μεταξύ τους σπάει τήν ψυχική ἰσορροπία τῶν παιδιῶν
καί δημιουργεῖ ἀνεξίτηλες βλάβες. Οἱ γονεῖς ἀποτελοῦν τό
πρῶτο καί σπουδαιότερο πρότυπο γιά τά παιδιά τους.

Ὁ σωστός χριστιανός δέ φθάνει στό διαζύγιο γιά ἐπιπό-
λαιους λόγους, ὅπως κάνουν οἱ κοσμικοί ἄνθρωποι. Ὁ λόγος
τῆς «ἀσυμφωνίας χαρακτήρων» εἶναι μία γενική δικαιολο-
γία, γιά νά καλύψει τόν ἄκρατο ἐγωισμό καί τήν ἐλευθεριό-
τητα τοῦ ἤθους πολλῶν ἀνθρώπων. Συμβαίνει πολλές φορές
τό παράδοξο, νέοι μέ πολλά χρόνια συμβίωσης νά χωρίζουν
ἀμέσως μετά τό γάμο. Ἄλλοι χωρίζουν, γιατί εἰσῆλθαν στό
γάμο ἀνώριμοι καί ἄλλοι γιατί ἔχουν παρατεταμένη ἐφη-
βεία. Πολλές χειραφετημένες γυναῖκες καί οἰκονομικά ἀνε-
ξάρτητες πιό εὔκολα φθάνουν στό διαζύγιο ἀπ’ ὅτι παλιό-
τερα. Ὑπάρχουν πολλά ζευγάρια πού συζοῦν γιά τά παιδιά
τους, χωρίς νά ἀγαπιοῦνται πραγματικά.

Σήμερα ὑπάρχει μεγάλη εὐκολία στό διαζύγιο. Ὑπάρχει
τό συναινετικό  διαζύγιο μετά ἀπό συμφωνία καί τῶν δύο.
Ὑπάρχει τό αὐτόματο διαζύγιο, πού βγαίνει μετά παρέ-
λευση τεταρτοετοῦς  χρονικοῦ διαστήματος.

Πολλοί προτείνουν νά ἱδρυθοῦν σ’ ὅλες τίς τοπικές Ἐκ -
κλησίες ἐκκλησιαστική συμβουλευτική ὑπηρεσία τῶν μελ-
λονύμφων. Σίγουρα θά ἀνακόψει κάποιους ἀπό τό διαζύγιο.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

Ἐσχάτως προωθεῖται τό «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμ-
βίωσης» γιά νά διευθετήσει, δῆθεν, κάποια κοινωνικά ζη-
τήματα. Ὁ πολιτικός γάμος καλύπτει τήν ἀνάγκη τῆς νο-
μικῆς κατοχύρωσης τῆς συμβίωσης τοῦ μικροῦ ποσοστοῦ
τῶν ἀθέων καί τῶν ἀλλοθρήσκων. Ἡ συμβολαιογραφική
συμβίωση προφανῶς καλύπτει ἐκείνους πού θέλουν νά συ-
ζοῦν ἐλεύθερα, χωρίς ὑποχρεώσεις. Ποιός φυσιολογικός
καί ἐνσυνείδητος κοινωνικά ἄνθρωπος δέ θέλει νά σηκώνει
τό βάρος τῆς συντροφικῆς καί τῆς γονικῆς εὐθύνης; Προ-
φανῶς τό «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης» ἀποδομεῖ τό
θεσμό τοῦ γάμου καί ἀποτελεῖ τό πρῶτο βῆμα γιά τήν νο-
μιμοποίηση τῶν γάμων τῶν ὁμοφυλοφίλων. 

Ἕνας πού θά παντρεύεται μέ τό «Σύμφωνο Ἐλεύθερης
Συμβίωσης», δέ θά αἰσθάνεται στόν ἴδιο βαθμό τήν εὐθύνη
τῆς συμβίωσης μέ τό αἴσθημα πού ἀποκομίζει μέ τήν τελετή
τοῦ θρησκευτικοῦ γάμου. Ἄν τά διαζύγια σήμερα γιά ποικί-
λους λόγους διαλύουν μεγάλο ποσοστό γάμων, μέ τό «Σύμ-
φωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης» θά ἐλαττωθοῦν οἱ γάμοι.

Ἀρχ. Μ.Π.

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ


