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

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Καθώς ἐγκαινιάζομεν τό
νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος,
στοχαζόμεθα ἐκ νέου τήν κα-
τάστασιν τῆς τοῦ Θεοῦ κτί-
σεως. Ἀναλογιζόμεθα τό πα-
ρελθόν καί μετανοοῦμεν δι᾿
ὅλα ὅσα ἔχομεν πράξει ἤ ἀμε-

λήσει νά πράξωμεν διά τήν
φροντίδα τῆς γῆς· προσβλέπο-
μεν εἰς τό μέλλον καί προσευ-
χόμεθα νά μᾶς χορηγηθῇ σο-
φία διά νά μᾶς καθοδηγῇ εἰς
ὅλας μας τάς σκέψεις καί τάς
πράξεις.

Οἱ τελευταῖοι δώδεκα μῆ-
νες ὑπῆρξαν ἐποχή μεγάλης
ἀβεβαιότητος δι᾿ ὁλόκληρον
τόν κόσμον. Τά χρηματοοικο-
νομικά συστήματα, τά ὁποῖα
ἐνεπιστεύοντο τόσον πολλοί
ἄνθρωποι διά νά τούς παρά-
σχουν τά ἀγαθά τῆς ζωῆς, πα-
ρέσχον ἀντιθέτως φόβον, ἀβε-
βαιότητα καί πενίαν. Ἡ παγ-
κοσμιοποιημένη οἰκονομία εἶ-
χεν ὡς ἀποτέλεσμα νά πλη-
γοῦν ὅλοι - ἀκόμη καί οἱ πλέ-
ον πτωχοί, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκον-
ται πολύ μακράν τῶν συναλ-
λαγῶν τῶν μεγάλων ἐπιχειρή-
σεων.

Ἡ παροῦσα κρίσις δίδει τήν

εὐκαιρίαν ἀντιμετωπίσεως
τῶν προβλημάτων μέ διαφο-
ρετικόν τρόπον, διότι αἱ μέθο-
δοι αἱ ὁποῖαι ἐδημιούργησαν
τά προβλήματα αὐτά δέν εἶ-
ναι δυνατόν νά εἶναι καί ἡ

Τό ἀνά χείρας περιοδικό εἶναι ἀφιερω-
μένο στό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης,

στό ἱερατικό ἀξίωμα.
Στά ἄρθρα του θά ἐνημερωθεῖτε γιά

τήν ἀρχή τοῦ Μυστηρίου τῆς Χειροτονίας,
γιά τή σχέση τοῦ Χριστοῦ μέ τούς ἱερεῖς,
γιά τό ἔργο τῶν κληρικῶν, γιά τή διαφορά
τοῦ ἱερέα ἀπό τόν λαϊκό, γιά τό πῶς τό
ἔργο τοῦ ἱερέα σήμερα ἔχει ἀτονήσει καί
ἀλλοιωθεῖ, γιά τό πῶς πρέπει νά ἀκοῦμε τό
κήρυγμα τοῦ κληρικοῦ. Ἐπίσης θά παρου-
σιασθοῦν κάποια γενικά συμπεράσματα
περί τῶν Χειροτονιῶν ὅλων τῶν βαθμῶν μέ
βάση τά χειρόγραφα λειτουργικά κείμενα.

Λόγῳ τοῦ ἐπίκαιρου Δεκαπενταυγού-
στου ἕνα ἄρθρο εἶναι ἀφιερωμένο στήν Πα-
ναγία μας, τήν ἐλπιδοφόρα αὐγή τῆς σω-
τηρίας μας. Ἐπειδή ἡ 1η Σεπτεμβρίου, πού
ἀρχίζει τό ἐκκλησιαστικό ἔτος, εἶναι ἀφιε-
ρωμένη στό περιβάλλον, συμπεριλάβαμε
ἕνα πλούσιο και ἐμπεριστατωμένο ἄρθρο
γιά τήν οἰκολογία. Ἀποτελεῖ γενική συνεί-
δηση ὅτι ἡ σημερινή οἰκολογική κρίση εἶναι
ἴσως τό σοβαρότερο πρόβλημα, πού ἀντι-
μετωπίζει ἡ ἀνθρωπότητα στίς μέρες μας.
Ἐδῶ θά βρεῖτε πῶς ἡ ἀρρωστημένη ἄποψη
περί ἀνθρώπου συνέβαλε στό οἰκολογικό
πρόβλημα, ποιά εἶναι ἡ ὀρθόδοξη ἀνθρω-
πολογία καί πῶς ἡ θεολογία μέ τήν ἐπι-
στήμη μποροῦν νά συνεργασθοῦν γιά τή
λύση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος.

Μετά τό ἄρθρο γιά τόν τοποκό ἅγιο
(ὅσιος Ἄνθιμος Ἀστυπαλαίας) ἀκολουθεῖ
ἡ παρουσίαση τῆς ζωῆς τοῦ μακαριστοῦ
ἱερομονάχου τῆς Μητροπόλεώς μας π.
Βαρθολομαίου Στράτα καί ἡ ὁμιλία τοῦ
Ἀρχιδιακόνου Κυρίλλου Παπανθίμου
κατά τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία του
τήν 1η Αὐγούστου.
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καλλιτέρα λύσις των. Χρειάζεται νά εἰσαγά-
γωμεν τήν ἀγάπην εἰς ὅλας τάς συναλλαγάς
μας, τήν ἀγάπην ἡ ὁποία ἐμπνέει θάρρος καί
συμπόνοιαν. Ἀνθρωπίνη πρόοδος δέν σημαίνει
ἁπλῶς συσσώρευσιν πλούτου καί ἄκριτον ἀνά-
λωσιν τῶν πόρων τῆς γῆς. Ἡ ἀντιμετώπισις τῆς
παρούσης κρίσεως ἔχει ἀποκαλύψει τάς ἀξίας
τῶν ὀλίγων, οἱ ὁποῖοι διαμορφώνουν τάς τύχας
τῆς κοινωνίας μας. Ἐκείνων οἱ ὁποῖοι δύνανται
νά ἐξεύρουν χρηματικά ποσά πέραν πάσης
φαντασίας διά τήν στήριξιν τοῦ χρηματοοικο-
νομικοῦ συστήματος τό ὁποῖον τούς ἐπρόδω-
σεν, ἀλλά δέν εἶναι πρόθυμοι νά διαθέσουν
οὔτε τό ἐλάχιστον κλάσμα τῶν ποσῶν αὐτῶν
διά τήν θεραπείαν τῆς οἰκτρᾶς καταστάσεως
εἰς τήν ὁποίαν ἔχει περιέλθει ἡ κτίσις, ἐξ αἰτίας
αὐτῶν ἀκριβῶς τῶν ἀξιῶν των, ἤ διά τήν σίτι-
σιν τῶν πεινώντων τοῦ κόσμου ἤ διά τήν ἐξα-
σφάλισιν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς διψῶντας
τοῦ κόσμου, θύματα καί αὐτούς τῶν ἰδίων
ἀξιῶν. Εἰς τό πρόσωπον ἑκάστου πεινασμένου
παιδιοῦ ἀναγράφεται ἕν ἐρώτημα δι᾿ ἡμᾶς καί
δέν πρέπει νά ἀποστρέψωμεν τό βλέμμα διά
νά ἀποφύγωμεν τήν ἀπάντησιν. Διατί συνέβη
αὐτό; Εἶναι πρόβλημα ἀνθρωπίνης ἀνικανότη-
τος ἤ ἀνθρωπίνης βουλήσεως;

Ἔχομεν καταστήσει τήν ἀγοράν τό ἐπίκεν-
τρον τοῦ ἐνδιαφέροντός μας, τῆς δράσεώς μας
καί, ἐν τέλει, τῆς ζωῆς μας, λησμονοῦντες ὅτι ἡ
ἐπιλογή μας αὐτή θά ἐπηρεάσῃ τήν ζωήν τῶν
μελλοντικῶν γενεῶν, καί θά περιορίσῃ τόν
ἀριθμόν τῶν ἰδικῶν των ἐπιλογῶν, αἱ ὁποῖαι θά
εἶναι πιθανῶς περισσότερον προσανατολισμέ-

ναι πρός τήν εὐημερίαν τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς
κτίσεως. Ἡ ἀνθρωπίνη οἰκονομία μας, ἡ ὁποία
μᾶς ἔχει καταστήσει καταναλωτάς, χωλαίνει.
Ἡ Θεία Οἰκονομία, ἡ ὁποία μᾶς ἔχει πλάσει
κατ᾿ εἰκόνα τοῦ ἀγαπῶντος Δημιουργοῦ, μᾶς
καλεῖ νά ἀγαπήσωμεν καί νά φροντίσωμεν
ἅπασαν τήν κτίσιν. Ἡ εἰκών τήν ὁποίαν ἔχομεν
διά τόν ἑαυτόν μας ἀντανακλᾶται εἰς τόν τρό-
πον μέ τόν ὁποῖον συμπεριφερόμεθα πρός τήν
κτίσιν. Ἐάν πιστεύωμεν ὅτι δέν εἴμεθα τίποτε
ἄλλο παρά καταναλωταί, τότε ἐπιδιώκομεν τήν
καταξίωσιν καταναλίσκοντες σύμπασαν τήν
γῆν· ἄν ὅμως πιστεύωμεν ὅτι εἴμεθα πλασμένοι
καθ᾿ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ, τότε δρῶμεν μετά
φροντίδος καί ἐλέους καί προσπαθοῦμεν νά γί-
νωμεν ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἐπλάσθημεν νά εἴμεθα.

Ἄς προσευχηθῶμεν διά τήν εὐλογίαν τοῦ
Θεοῦ κατά τήν Διάσκεψιν τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν
διά τήν Κλιματικήν Ἀλλαγήν εἰς τήν Κοπεγχά-
γην τόν Δεκέμβριον, ὥστε αἱ ἀνεπτυγμέναι βιο-
μηχανικῶς χῶραι νά συνεργασθοῦν μέ τάς ἀνα-
πτυσσομένας διά τήν μείωσιν τῶν βλαβερῶν ρυ-
πογόνων ἐκπομπῶν, ὥστε νά ὑπάρξῃ βούλησις
διά τήν συγκέντρωσιν καί συνετήν διαχείρισιν
τῶν ἀπαιτουμένων χρημάτων πρός λῆψιν τῶν
ἀναγκαίων μέτρων καί ὥστε νά συνεργασθῶμεν
ἅπαντες διά νά διασφαλίσωμεν ὅτι τά τέκνα
μας θά δύνανται νά ἀπολαμβάνουν τά ἀγαθά
τῆς γῆς τήν ὁποίαν καταλείπομεν εἰς αὐτά. Πρέ-
πει νά ὑπάρξῃ δικαιοσύνη καί ἀγάπη εἰς ὅλας
τάς πτυχάς τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος· τό
κέρδος, καί δή τό βραχυπρόθεσμον, δέν ἠμπορεῖ
καί δέν πρέπει νά ἀποτελῇ τό μοναδικόν κίνη-
τρον τῶν πράξεών μας.

Ἄς ἀνανεώσωμεν ἅπαντες τήν δέσμευσίν
μας νά συνεργασθῶμεν προκειμένου νά ἐπι-
φέρωμεν τάς ἀλλαγάς διά τάς ὁποίας προσευ-
χόμεθα, νά ἀπορρίψωμεν κάθε τι τό ὁποῖον
βλάπτει τήν κτίσιν, νά μεταβάλωμεν τόν τρό-
πον σκέψεώς μας καί, ὡς ἐκ τούτου, νά μετα-
βάλωμεν ριζικῶς τόν τρόπον ζωῆς.

Ἡ χάρις τοῦ Δημιουργοῦ καί Προνοητοῦ
Θεοῦ, σύν τῇ πατρικῇ εὐχῇ καί Πατριαρχικῇ
ἡμῶν εὐλογίᾳ, εἴη μετά πάντων ὑμῶν.

´βθ´ Σεπτεμβρίου α´
† ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
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Τό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης
Ὁ πρῶτος πού συνέστησε τήν

Ἱερωσύνη ἦταν ὁ Χριστός. Ὁ Κύ-
ριος ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία καί
ὅρισε μέσα σ΄ αὐτήν καί τά μέσα μέ
τά ὁποῖα θά σώζονται οἱ πιστοί. Τή
μετάδοση αὐτῶν τήν ἀνέθεσε σέ ξε-

χωριστά πρόσωπα. Αὐτά τά πρό-
σωπα ἦταν οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι, τούς ὁποίους ὁ Χρι-
στός ἀπέστειλε στόν κόσμο. «Καί εἶπεν αὐτοῖς· πορευ-
θέντες εἰς τόν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τό εὐαγγέλιον
πάσῃ τῇ κτίσει» (Μάρκ. 16,15). Τούς ἀπέστειλε, ἐπίσης
γιά νά τελοῦν τά Μυστήρια «Πορευθέντες μαθητεύ-
σατε πάντα τά ἔθνη βαπτίζοντες αὐτούς, εἰς τό ὄνομα
τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δι-
δάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν»
(Ματθ. 28,19-20). Στήν Καινή Διαθήκη, ὅπως καί στήν
Παλαιά, ἡ Ἱερωσύνη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ δέν μπορεῖ νά
ἀσκεῖται παρά μόνον ἀπό λειτουργούς πού καλοῦνται
ἀπό τό Θεό. Ὁ Ἰησοῦς κάλεσε τούς δώδεκα γιά νά
τούς ἐμπιστευτεῖ τήν εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας Του. Τούς
προετοίμασε γιά τήν διακονία τοῦ Λόγου. Τούς διαβί-
βασε μερικές ἀπό τίς ἐξουσίες του. Τήν τελευταία βρα-
διά τούς ἐμπιστεύτηκε τήν Εὐχαριστία. Ὅλα αὐτά ἀπο-
τελοῦν εἰδική συμμετοχή στήν Ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ Ἀπόστολοι μέ τή σειρά τούς διορίζουν ὑπεύθυνους,
πού θά συνεχίσουν τό ἔργο τους. Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος δίνει στούς ὑπευθύνους τῶν κοινοτήτων
ἱερατικούς τίτλους «Οἰκονόμοι Μυστηρίων Θεοῦ»,
«Διάκονοι Καινῆς Διαθήκης». Ἔτσι πρέπει νά μᾶς θεω-
ροῦν οἱ ἄνθρωποι. ὡς ὑπηρέτες τοῦ Χριστοῦ καί οἰκο-
νόμους τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Τούς ἀπέστειλε
ἀκόμη γιά νά διοικοῦν καί ποιμαίνουν τήν Ἐκκλησία.
Ἔτσι λοιπόν, Ἱερωσύνη εἶναι τό Μυστήριο πού συνέ-
στησε ὁ Κύριος στό ὁποῖο μέ τήν εὐχή καί τήν ἐπίθεση
τῶν χειρῶν τοῦ Ἐπισκόπου στόν χειροτονούμενο κάθε
βαθμοῦ μεταδίδεται ἡ Θεία Χάρις καί τόν κάνει ἱκανό
νά ἀσκεῖ ἔγκυρα τήν ἐξουσία καί τό λειτούργημά του.
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος συγκρίνοντας τήν Ἱερωσύνη
μέ τό ἀξίωμα τοῦ Βασιλιᾶ λέει πώς εἶναι τόσο ἀνώτερη
ὅσο εἶναι τό πνεῦμα ἀπό τή σάρκα. Ὁ ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Θεολόγος λέγει: «Πράγματι ἡ ἀποστολή τοῦ

ἱερέα μοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ τέχνη τῶν τεχνῶν καί ἡ
ἐπιστήμη τῶν ἐπιστημῶν, τό νά καθοδηγεῖ κανείς τόν
ἄνθρωπο, τό πολύπλευρο αὐτό καί εὐμετάβλητο ζῶο»
(Λόγος περί Ἱερωσύνης).

Τό ἔργο τῶν κληρικῶν
Ὡς πρός τό ἔργο τῶν κληρικῶν θά ἐκθέσουμε

τίς τρεῖς κύριες πτυχές του.
α) Οἱ κληρικοί πρέπει νά κηρύττουν τό λόγο τοῦ

Θεοῦ, ὅπως ἔκαναν καί οἱ ἀπόστολοι, σύμφωνα μέ
τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου «Πορευθέντες μαθητεύσατε
πάντα τά ἔθνη βαπτίζοντες αὐτούς, εἰς τό ὄνομα τοῦ
Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδά-
σκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν»
(Ματθ. 28,19-20). Ἡ ἐντολή αὐτή τοῦ Κυρίου περι-
λαμβάνει μαθητεία-κατήχηση καί βάπτισμα-μυστη-
ριακή ζωή. Ὁ Ἱερέας γίνεται τό στόμα τοῦ Χριστοῦ,
κηρύττει ἀντί γιά Ἐκεῖνον. Πρέπει νά κηρύττει τό
Εὐαγγέλιο καί τήν ἀλήθειά Του, γιατί ὑπάρχουν οἱ
αἱρετικοί πού κηρύττουν νόθα δόγματα.

β) Οἱ κληρικοί πρέπει νά τελοῦν τά Μυστήρια.
Χωρίς τά Μυστήρια οἱ πιστοί δέ μποροῦν νά σωθοῦν
καί τά Μυστήρια αὐτά ἐπιτελοῦνται μέ τά χέρια τοῦ
ἱερέα. Μέσῳ τῶν ἱερέων ντυνόμαστε τόν Χριστό καί
γινόμαστε μέλη τοῦ ἁγίου Σώματός Του. «Ἐάν μή τις
γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελ-
θεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Ἰωάν. 3,5). «Ὁ τρώ-
γων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει ζωήν
αἰώνιον, καί ἐγώ ἀναστήσω αὐτόν ἐν τῇ ἐσχάτῃ
ἡμέρᾳ» (Ἰωάν. 6,54).

γ) Οἱ κληρικοί πρέπει νά διοικοῦν καί νά ποιμαί-
νουν τό λαό τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος λέγει ὅτι εἶναι ὁ
καλός ὁ ποιμήν πού θυσιάζει τήν ζωή του γιά χάρη τῶν
προβάτων (Ἰωάν. 10,11-16). Στό μαθητή Του τόν
Πέτρο ἔδωσε τήν παραγγελία «ποίμαινε τά πρόβατά
μου» ( Ἰωάν. 21,16). Ὁ ἀληθινός ποιμένας εἶναι ὁ Χρι-
στός καί ὅσοι ἀκολουθοῦν Αὐτόν καί ἑνώνονται μαζί
Του εἶναι οἱ ἀληθινοί ποιμένες τοῦ λαοῦ Του. Πρέπει ὁ
ἱερέας νά ἔχει αὐτές τίς ἰδιότητες, γιά νά ἀσκήσει τό
ποιμαντικό του ἔργο, τό ὁποῖο ἀποβλέπει στήν θερα-
πεία τῶν πνευματικῶν ἀσθενειῶν. Ὁ ἱερέας πρέπει νά
εἶναι ποιμένας, κυβερνήτης, γιατρός καί διδάσκαλος.

Ἡ Ἱερωσύνη

τοῦ Πρεσβ. Καλλίστου Ἀναστασίου
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Οἱ χριστιανοί ὡς «βασίλειον ἱεράτευμα»
(Α΄ Πέτρ. 2,9)

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι παρών καί ἐνεργεῖ στή
μυστηριακή καί λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὡς
ἡ Κεφαλή, ὁ Ἀρχηγός, ὁ καλός Ποιμένας καί ὁ Ἀρ-
χιερεύς αὐτῆς. Βόσκει τά πρόβατα, ποιμένες καί ποι-
μενόμενους. Τά πάντα στήν Ἐκκλησία βεβαιώνον-
ται ἀπό τήν ἀμετακίνητη παρουσία τοῦ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, πού ἀποκαλύπτει τόν ἀπόλυτο ἱερέα,
τόν Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτό ἤθελε νά τονίσει ὁ Ἰησοῦς
στούς μαθητές Του, ὅταν τούς ὑποσχέθηκε τήν ἀπο-
στολή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ Χριστός, λοιπόν, ὡς
καλός ποιμένας, καί «Ἀρχιερεύς εἰς τόν αἰῶνα κατά
τήν τάξιν Μελχισεδέκ» εἶναι παρών στό σῶμα Του,
τήν Ἐκκλησία, ὡς ἡ κεφαλή αὐτῆς.

Ὁ Ἰησοῦς φανερώνεται ὡς ἱερεύς μέ τήν προ-
σφορά τῆς θυσίας Του καί μέ τήν διακονία τοῦ
Λόγου. Ἡ πρός Ἑβραίους ἐπιστολή ἀναφέρεται στήν
ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ὡς μοναδικός καί
αἰώνιος «Ἀρχιερεύς» πραγματοποίησε τή θυσία Του
ἐφ΄ ἅπαξ μέσα στόν χρόνο καί εἶναι γιά πάντα ὁ με-
σίτης τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἔτσι τά μέλη τῆς Ἐκκλη-
σίας μετέχουν στήν ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ καί οἰ-
κειοποιοῦνται τή σωτηρία ἀπό τή θυσία Του. Κατά
τήν Καινή Διαθήκη «ἐποιησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς
τῷ θεῷ καί πατρί αὐτοῦ» (Ἀποκ. 1,6) Διά τοῦ Χρι-
στοῦ γίναμε «λίθοι ζῶντες οἰκοδομημένοι εἰς οἶκον
πνευματικόν, ἱεράτευμα ἅγιον, μέ σκοπό νά προσφέ-
ρουμε θυσίες πνευματικές» (πρβλ. Α΄ Πέτρ. 2,5).

Στήν μυστηριακή καί λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας ἀποκαλύπτεται καί μαρτυρεῖται ἡ ἀόρατη πα-
ρουσία τοῦ Κυρίου καί τό πλήρωμα τῆς θείας ζωῆς.
Ὁ Χριστός εἶναι παρών σέ αὐτή τή σύναξη, μᾶς ἑνώ-
νει μαζί Του καί μεταξύ μας. Στόχος τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι ὁ κόσμος ὅλος, ἡ ἀναζύμωσή του μέ τό αἷμα καί
τή σάρκα τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἄνθρωποι ἑνωμένοι διά
τῆς θείας Κοινωνίας καί τῆς εὐχαριστιακῆς συνά-
ξεως σέ ἕνα σῶμα, γίνονται φορεῖς τῆς Χάριτος τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος γιά τήν μεταμόρφωση τοῦ κόσμου.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὅλοι
οἱ ἄνθρωποι καλοῦνται νά εἰσέλθουν σέ αὐτή, γιατί
τό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι παρών σ΄ ὅλους ἀνεξαιρέτως
τούς ἀνθρώπους καί ὅσον ἀφορᾶ τούς Χριστιανούς,
εἶναι παρών σέ κάθε ἕναν ἀπό ἐμᾶς, κάνοντάς μας
υἱούς τοῦ Θεοῦ, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Μάξιμος.

Ὁ ἱερεύς ὡς μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ
Στή χριστιανική ὁρολογία μαρτυρία λέγεται ἡ ὁμο-

λογία τῆς πίστεως στό Χριστό καί εἰδικότερα τό κή-
ρυγμα περί τῆς Ἀναστάσεώς Του. Μάρτυρες στήν χρι-

στιανική Ἐκκλησία θεωροῦνται ὅλοι ὅσοι καταθέτουν
τή μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ εἴτε μέ τή ζωή τους καί τό
ἅγιο παράδειγμα εἴτε μέ τό βασανιστικό θάνατό τους.

Στήν Παλαιά Διαθήκη πάνω ἀπό τήν ἀνθρώπινη
μαρτυρία ὑπάρχει ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ
Θεός αὐτοαποκαλύπτεται καί αὐτομαρτυρεῖται γιά
τήν ὕπαρξή Του, γιά τόν Ἑαυτό Του, ὅταν φανερώνει
στό Θεόπτη Μωυσῆ τό ὄνομά Του ἤ ὅταν δίνει δια-
βεβαίωση, ὅτι εἶναι ὁ μοναδικός καί ἀληθινός Θεός.
Ὑπάρχει, ἐπίσης, μία ἀποστολή μαρτυρίας, πού μπο-
ρεῖ καί πρέπει νά ἐκτελεστεῖ ἀπό τούς φορεῖς τοῦ θε-
λήματός Του, τούς προφῆτες καί ἀπό τόν Δαβίδ, τόν
ὁποῖο ὅρισε πιστό μάρτυρα, καί ἀπό τό σύνολο τοῦ
λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ. Ὕψιστη μαρτυρία εἶναι ἐπίσης ἡ
μαρτυρία τοῦ τιμίου Προδρόμου, ὁ ὁποῖος ἔδειξε μέ
τό χέρι του καί «μαρτύρησε» τό Χριστό ὡς τόν
«ἀμνόν τοῦ Θεοῦ».

Στή Βάπτιση καί στή Μεταμόρφωση τοῦ Χρι-
στοῦ ἔχουμε τή μαρτυρία τοῦ Θεοῦ Πατέρα. Οἱ
ἄγγελοι στή Γέννηση, στήν Ἀνάσταση καί στήν Ἀνά-
ληψή τοῦ Χριστοῦ εἶναι μάρτυρες τῆς θεότητας τοῦ
Χριστοῦ. Οἱ ἀπόστολοι μέ τή ζωή καί τό ἔργο τους
μεταδίδουν ὡς «αὐτόπτες καί αὐτήκοοι μάρτυρες»
τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ ὅλα τά γεγονότα τῆς θείας
Οἰκονομίας.

Τό μαρτύριο εἶναι ὁ ἀγώνας τῆς Ἐκκλησίας μέσα
στόν κόσμο. Ἡ συνείδηση τοῦ μαρτυρίου εἶναι ἡ
αὐθεντική βίωση τῆς πνευματικότητας κάθε χριστια-
νοῦ. Ὁ αὐθεντικός χριστιανός εἶναι σέ κάθε στιγμή, ὁ
μάρτυς τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ὁ ποιμένας καλεῖται νά μαρ-
τυρήσει μέσα στό σύγχρονο κόσμο ὅτι ὁ Χριστός εἶναι
ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου.

Ὁ Ἱερεύς ζῶντας μέσα στήν Ἐκκλησία καλεῖται
νά οἰκειοποιηθεῖ ὅλη αὐτή τή μαρτυρία τῆς ζώσης
πίστεως, ἀλήθειας καί ζωῆς, νά βιώσει τήν παρακα-
ταθήκη τῆς ἀλήθειας καί τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος καί στή συνέχεια μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ νά
γίνει φορέας τῆς Παράδοσης.

Ἡ δύναμη τῆς διδασκαλίας πού ἔχει δοθεῖ στήν
ἱεραρχία εἶναι ἕνα ἀπό τά λειτουργήματα τῆς καθο-
λικῆς πληρότητος τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἡ δύναμη νά
μαρτυρεῖ, νά ἐξαγγείλει τήν πίστη καί τήν ἐμπειρία
τῆς Ἐκκλησίας, πού διαφύλαξε τό ὅλο σῶμα. Οἱ
Ἀρχιερεῖς ἔχουν λάβει αὐτή τή δύναμη ἀπό τόν
Μέγα Ἀρχιερέα μέ τό Μυστήριο τῆς χειροτονίας. Ἡ
διδασκαλία αὐτή βρίσκει τά ὅριά της στήν Οικουμε-
νική Σύνοδο, στήν ἔκφραση τῆς ὅλης Ἐκκλησίας. Ἡ
Ἐκκλησία ἔχει κληθεῖ νά μαρτυρεῖ τήν ἐμπειρία αὐτή.

Ὁ Ἐπίσκοπος καλεῖται νά γίνει ἡ ζῶσα φωνή τοῦ
Θεοῦ, ἀλλά καί ἡ ζῶσα φωνή τῆς Ἐκκλησίας, νά πα-
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ραλαμβάνει τά δόγματα τῆς εὐσεβείας καί τόν κανόνα
τῆς ἀλήθειας, ὅπως διαφύλαξε ἡ Καθολική Ἐκκλησία
μέσα στά ὅρια τοῦ κανόνα τῶν Ἁγίων Γραφῶν, τῶν
ὅρων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῆς Δογμα-
τικῆς διδασκαλίας τῶν ὀρθοδόξων Πατέρων, νά με-
ταδίδει στό λαό τοῦ Θεοῦ καί στίς ἐπερχόμενες γε-

νεές τήν ὀρθόδοξη ἀποστολική πίστη καί ζωή.
Οἱ πρεσβύτεροι ὀφείλουν νά βιώσουν μέσα τους

αὐτή τή ζῶσα παράδοση τῆς πίστεως, τῆς ἀλήθειας
καί τῆς ζωῆς τοῦ Χριστού. Στή συνέχεια ὡς ἀπόστο-
λοι, νά διαβεβαιώνουν, νά ὁμολογοῦν, νά ἐξαγγέλ-
λουν στόν κόσμο τή γνώση καί τό βίωμά τους.�

Ἡθρησκεία μας εἶναι ἡ θρησκεία τῶν θρησκειῶν, ἡ ἐξ
ἀποκαλύψεως, ἡ πραγματική, ἡ ἀληθινή θρησκεία. Οἱ

ἄλλες θρησκεῖες εἶναι ἀνθρώπινες, κούφιες. Δέν γνωρίζουν
τό μεγαλεῖο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Δέν γνωρίζουν ὅτι ὁ σκο-
πός μας, ὁ προορισμός μας, εἶναι νά γίνομε θεοί κατά χάριν,
νά ὁμοιωθοῦμε μέ τόν Θεό τόν Τριαδικό, νά γίνομε ἕνα μέ
Ἐκεῖνον καί μεταξύ μας. Αὐτά οἱ ἄλλες θρησκεῖες δέν τά
γνωρίζουν. Ὁ ἀπώτερος σκοπός τῆς θρησκείας μας εἶναι τό
«ἵνα ὦσιν ἕν». Ἐκεῖ ὁλοκληρώνεται τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ
θρησκεία μας εἶναι ἀγάπη, εἶναι ἔρωτας, εἶναι ἐνθουσια-
σμός, εἶναι τρέλα, εἶναι λαχτάρα τοῦ θείου. Εἶναι μέσα μας
ὅλ' αὐτά. Εἶναι ἀπαίτηση τῆς ψυχῆς μας ἡ ἀπόκτησή τους.

Γιά πολλούς, ὅμως, ἡ θρησκεία εἶναι ἕνας ἀγώνας, μία
ἀγωνία κι ἕνα ἄγχος. Γι' αὐτό πολλούς ἀπ' τούς «θρήσκους»
τούς θεωροῦνε δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σέ τί χάλια βρί-
σκονται. Κι ἔτσι εἶναι πράγματι. Γιατί, ἄν δέν καταλάβει κα-
νείς τό βάθος τῆς θρησκείας καί δέν τή ζήσει, ἡ θρησκεία κα-
ταντάει ἀρρώστια καί μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή, πού ὁ
ἄνθρωπος χάνει τόν ἔλεγχο τῶν πράξεών του, γίνεται ἄβουλος
κι ἀνίσχυρος, ἔχει ἀγωνία κι ἄγχος καί φέρεται ὑπό τοῦ κακοῦ
πνεύματος. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται
τάχα, κι ὅλη αὐτή ἡ ταπείνωση εἶναι μία σατανική ἐνέργεια.
Ὁρισμένοι τέτοιοι ἄνθρωποι ζοῦνε τή θρησκεία σάν ἕνα εἶδος
κολάσεως. Μέσα στήν ἐκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς,
λένε, «εἴμαστε ἁμαρτωλοί, ἀνάξιοι», καί μόλις βγοῦνε ἔξω,
ἀρχίζουν νά βλασφημᾶνε τά θεία, ὅταν κάποιος λίγο τους ἐνο-
χλήσει. Φαίνεται καθαρά ὅτι ὑπάρχει στό μέσον δαιμόνιο.

Στήν πραγματικότητα, ἡ χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει
τόν ἄνθρωπο καί τόν θεραπεύει. Ἡ κυριότερη, ὅμως, προ-
ϋπόθεση, γιά νά ἀντιληφθεῖ καί νά διακρίνει ὁ ἄνθρωπος τήν
ἀλήθεια, εἶναι ἡ ταπείνωση. Ὁ ἐγωισμός σκοτίζει τό νοῦ τοῦ
ἀνθρώπου, τόν μπερδεύει, τόν ὁδηγεῖ στήν πλάνη, στήν αἵ-
ρεση. Εἶναι σπουδαῖο νά κατανοήσει ὁ ἄνθρωπος τήν ἀλήθεια.

Παλαιά οἱ ἄνθρωποι, πού ἦταν σέ μία κατάσταση πρω-
τόγονη, δέν εἶχαν οὔτε σπίτια οὔτε τίποτα. Μπαίνανε μές στίς
σπηλιές χωρίς παράθυρα, κλείνανε καί τήν εἴσοδο μπροστά
μέ πέτρες καί μέ κλαδιά, ὥστε νά μήν μπαίνει ὁ ἀέρας. Δέν
καταλάβαιναν ὅτι ἔξω ὑπάρχει ἡ ζωή, τό ὀξυγόνο. Μές στή
σπηλιά ὁ ἄνθρωπος φθείρεται, ἀρρωσταίνει, καταστρέφεται,
ἐνῶ ἔξω ζωογονεῖται. Μπορεῖς νά καταλάβεις τήν ἀλήθεια;
Τότε εἶσαι στόν ἥλιο, στό φῶς, βλέπεις ὅλα τά μεγαλεῖα-
ἀλλιῶς εἶσαι σέ μιά σπηλιά σκοτεινή. Φῶς καί σκότος. Ποιό

εἶναι τό πιό καλό; Νά εἶσαι πράος, ταπεινός, ἥσυχος, νά ἔχεις
μέσα σου ἀγάπη ἤ νά εἶσαι νευρικός, στενόχωρος, νά δια-
πληκτίζεσαι μέ τούς πάντες; Ἀσφαλῶς τό ἀνώτερο εἶναι ἡ
ἀγάπη. Ἡ θρησκεία μας ἔχει ὅλ' αὐτά τά καλά καί εἶναι ἡ
ἀλήθεια. Ὅμως πολλοί πᾶνε σέ κάτι ἄλλο.

Ὅσοι ἀρνοῦνται αὐτή τήν ἀλήθεια, εἶναι ἄρρωστοι ψυ-
χικά. Εἶναι σάν τά ἄρρωστα παιδιά, πού, ἐπειδή τούς ἔλει-
ψαν οἱ γονεῖς ἤ χώρισαν ἤ μάλωσαν, ἔγιναν ἀπροσάρμοστα.
Καί στίς αἱρέσεις πᾶνε ὅλοι οἱ μπερδεμένοι. Μπερδεμένα
παιδιά μπερδεμένων γονέων. Ὅμως ὅλοι αὐτοί οἱ μπερδεμέ-
νοι καί ἀπροσάρμοστοι ἔχουν ἕνα σθένος καί μιά ἐπιμονή καί
κατορθώνουν πολλά πράγματα. Ὑποτάσσουν τούς νορμάλ
καί τούς ἥσυχους ἀνθρώπους, διότι ἐπηρεάζουν κι ἄλλους
ὁμοίους τους καί ὑπερτεροῦν καί στόν κόσμο, γιατί αὐτοί
εἶναι πιό πολλοί καί βρίσκουν ὀπαδούς. Ὑπάρχουν κι ἄλλοι,
πού, ἐνῶ δέν ἀρνοῦνται τήν ἀλήθεια, ἐν τούτοις εἶναι μπερ-
δεμένοι κι ἄρρωστοι ψυχικά.

Ἡ ἁμαρτία κάνει τόν ἄνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά.
Τό μπέρδεμα δέν φεύγει μέ τίποτα. Μόνο μέ τό φῶς τοῦ Χρι-
στοῦ γίνεται τό ξεμπέρδεμα. Τήν πρώτη κίνηση τήν κάνει ὁ
Χριστός. «Δεῦτε πρός μέ πάντες οἱ κοπιῶντες...» (Ματθ.
11,28). Μετά ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἀποδεχόμαστε αὐτό τό φῶς
μέ τήν ἀγαθή μας προαίρεση, πού τήν ἐκφράζουμε μέ τήν
ἀγάπη μας ἀπέναντί Του, μέ τήν προσευχή, μέ τή συμμετοχή
στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, μέ τά Μυστήρια.

Πολλές φορές οὔτε ὁ κόπος, οὔτε οἱ μετάνοιες, οὔτε οἱ
σταυροί προσελκύουν τήν χάρι. Ὑπάρχουν μυστικά. Τό οὐ-
σιαστικότερο εἶναι νά φεύγεις ἀπ' τόν τύπο καί νά πηγαίνεις
στήν οὐσία. Ὅ,τι γίνεται, νά γίνεται ἀπό ἀγάπη.

Ἡ ἀγάπη ἐννοεῖ πάντα νά κάνει θυσίες. Σ' ὅ,τι κάνεις
ἀγγάρια*, κλωτσάει ἡ ψυχή, ἀντιδρᾶ. Ἡ ἀγάπη ἑλκύει τήν χάρι
τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἔλθει ἡ χάρις, ἔρχονται τά χαρίσματα τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. «Ὁ δέ καρπός τοῦ Πνεύματος ἐστιν ἀγάπη,
χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,
πραότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. 5,22-23). Αὐτά εἶναι πού πρέπει νά
ἔχει μία ὑγιής ψυχή ἐν Χριστῷ.

Ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Χριστό γίνεται χαριτωμένος καί ζεῖ
ἔτσι πάνω ἀπ' τό κακό. Τό κακό γι' αὐτόν δέν ὑπάρχει. Ὑπάρ-
χει μόνο τό ἀγαθό, ὁ Θεός. Δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει κακό. Δη-
λαδή, ἐφόσον ἔχει τό φῶς, δέν μπορεῖ νά ἔχει σκοτάδι. Οὔτε
μπορεῖ νά τόν καταλάβει τό σκοτάδι, διότι ἔχει τό φῶς.
* Ἀγγάρια: ὡς ἀγγαρεία.

ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ π. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
Ἡ χριστιανική θρησκεία µεταβάλλει τόν ἄνθρωπο καί τόν θεραπεύει

(Γέροντος Πορφυρίου, Βίος καί Λόγοι σελ. 210	213)
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Ἡ Ἱερωσύνη
τοῦ Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου

• Τί εἶναι ὁ ἱερέας;
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνας θεανθρωπικός ὀργανι-

σμός καί ἡ ἀνθρώπινη πλευρά του χρειάζεται
ὀργάνωση καί διοίκηση. Οἱ ἀπόστολοι κατ’ ἐντο-
λήν τοῦ Χριστοῦ χειροτονοῦσαν σέ κάθε τοπική
Ἐκκλησία, πού ἵδρυαν, ἱερεῖς γιά τίς διοικητικές καί
λατρευτικές ἀνάγκες της.

Οἱ ἐπίσκοποι ἦταν οἱ διάδοχοι τῶν ἀποστόλων
καί ἐπόπτευαν τίς τοπικές Ἐκκλησίες κάθε εὐρύ-
τερης περιοχῆς. Ἀπό τούς ἀποστόλους μέχρι σή-
μερα ἔχουμε ἁλυσιδωτά ἀλληλοδιαδοχή τῶν ἐπι-
σκόπων. Ἡ μία χειροτονία διαδέχεται τήν προ-
ηγούμενη. Αὐτό τό ἀποκαλοῦμε «Ἀποστολική
Διαδοχή». Στίς Οἰκουμενικές Συνόδους οἱ ἀρχιε-
ρεῖς ὡς ἀντιπρόσωποι τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν πα-
ρέθεταν στή συζήτηση τήν πίστη πού παρέλαβαν
καί μ’ αὐτή ἀναιροῦσαν τίς θέσεις τῶν αἱρετικῶν.

Ὁ ἀρχιερέας ἔχει διοικητικά, δικαστικά, διδα-
κτικά καί λατρευτικά καθήκοντα. Σ’ αὐτά τά κα-
θήκοντα βοηθιέται ἀπό τούς κληρικούς τῆς ἐπαρ-
χίας του, τούς ἱερεῖς καί τούς διακόνους. Στήν ἀπο-
κλειστική ἁρμοδιότητα τοῦ ἀρχιερέα ἀνήκουν οἱ
χειροτονίες καί τά ἐγκαίνια τῶν ναῶν. Ὁ ἱερέας ὡς
ἀντιπρόσωπος τοῦ ἀρχιερέα στίς κατά τόπους ἐνο-
ρίες καί μέ τήν εὐλογία του διδάσκει, τελεῖ τή λα-
τρεία καί ὀργανώνει τό φιλανθρωπικό ἔργο. Ὁ διά-
κονος βοηθᾶ τούς δυό ἄλλους βαθμούς τῆς ἱερω-
σύνης, καθότι μόνος του δέν μπορεῖ νά κάνει
καμία ἱεροπραξία.

• Τί διαφορά ἔχει ὁ ἱερέας ἀπό τό λαϊκό;
Στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Θεός ἔδωσε ἐντολή νά

ὁρισθεῖ ὁ Ἀαρών ὡς ἀρχιερέας καί κάποιοι ἄλλοι
νά ἀναλάβουν ἱερατικά καθήκοντα στή Σκηνή τοῦ
Μαρτυρίου. Τό ἴδιο καί στήν Καινή Διαθήκη, οἱ
ἀπόστολοι χειροτονοῦσαν ἱερεῖς στίς νέες χρι-
στιανικές κοινότητες, γιά νά τελοῦν τά μυστήρια.
Ὑπάρχει εἰδική ἱερωσύνη.

Ὁ ἱερέας εἶναι ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ καί χρησι-
μοποιεῖται ἀπό τό Θεό, γιά νά ὑπηρετεῖ τή σωτη-
ρία τῶν ἀνθρώπων. Ἐνδέχεται ὁ ἱερέας νά ἀπολε-
σθεῖ καί νά πάει στήν κόλαση, ἄν δέν εἶναι σωστός.

Οἱ λαϊκοί καί οἱ κληρικοί στήν οὐσία εἶναι ἀδέλ-
φια, παιδιά τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶναι ὁ ἱερέας ἀνώτερος
καί ὁ λαϊκός κατώτερος. Καί ὁ λαϊκός σέ ὥρα
ἀνάγκης μπορεῖ νά βαπτίσει μέ τό ἀεροβάπτισμα.
Ὁ σεβασμός, πού ἀπονέμεται στόν ἱερέα, προσφέ-
ρεται στό σχῆμα καί στήν ἰδιότητα τοῦ λειτουργοῦ
τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Φιλᾶμε τό χέρι τοῦ
ἱερέα, ὄχι γιατί εἶναι ἀφέντης, ἀλλά γιατί πιάνει μέ
τά χέρια του τά Τίμια Δῶρα τῆς θείας Κοινωνίας.
Σεβόμαστε τόν ἱερέα, γιατί μεσιτεύει γιά μᾶς στή
θεία Λειτουργία, μᾶς ἁγιάζει μέ τίς τελετές, μᾶς
βαπτίζει, μᾶς συγχωρεῖ τίς ἁμαρτίες καί γενικά μᾶς
βοηθᾶ στή σωτηρία μας.

• Πότε κάποιος ἀπαγορεύεται νά γίνει ἱερέας;
Στόν τέλειο καί πανάγιο Θεό προσφέρουμε ὡς

ἀνθρωπότητα ὅ,τι τό καλύτερο, ἁγνότερο, ἁγιό-
τερο καί καθαρότερο μποροῦμε.

Ὅταν κάνει κάποιος μεγάλες ἁμαρτίες, ὅπως
φόνο καί πορνεία, δέν εἶναι σωστό νά τελεῖ τά Μυ-
στήρια.

Ἐδῶ καί στήν εἰδωλολατρία ὑπῆρχαν ἱέρειες
ἁγνές, πόσο μᾶλλον στόν χριστιανισμό!

Ἕνας φονιάς ἀποκτᾶ ἐχθρούς, οἱ ὁποῖοι, ὅταν
τόν δοῦν ἱερέα, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά ἀπομα-
κρυνθοῦν ἀπό τήν Ἐκκλησία. Κάποιος, πού διέ-
πραξε ἔκτρωση, κι ἄν ἀκόμα μετανόησε, τό κακό
(φόνος) πού ἔγινε δέν ἀναιρεῖται. Ἐκεῖνος, πού εἶχε
προγαμιαῖες σχέσεις, κινδυνεύει στήν ἱερωσύνη
του νά σκανδαλίσει κάποιες ψυχές, ἐκεῖνες μάλι-
στα πού πιθανόν ἔπαθαν κακό ἀπ’ αὐτόν, ὅπως
ὑποσχέσεις γάμου ἤ ἐκτρώσεις.

Ὑπάρχουν κι ἄλλα ἐμπόδια γιά τή χειροτονία
ὑποψήφιου ἱερέως μικρότερης σημασίας, ὅπως ἡ
ἐξάσκηση τοκογλυφίας, ἡ διγαμία τοῦ ἴδιου ἤ τῆς
γυναίκας του.

• Γιατί νά μήν ἐκλέγουν καί οἱ λαϊκοί τούς
ἐπισκόπους;

Πολύ νωρίς ἡ Ἐκκλησία σταμάτησε τήν συμ-
μετοχή τῶν λαϊκῶν στήν ἐκλογή τῶν ἐπισκόπων,
γιατί δημιουργοῦνταν διάφορα προβλήματα. Ἀνά-
ξιοι ἤ φιλόδοξοι ἱερεῖς παρέσερναν τούς λαϊκούς

Συζήτηση
μέ ἕναν ἔφηβο
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σέ ὀχλοκρατία, γιά νά τούς ἐκλέξουν, ὥστε νά χει-
ροτονηθοῦν. Πολλές φορές δημιουργοῦνταν σχί-
σματα στίς τοπικές Ἐκκλησίες καί οἱ πιστοί ἀλλη-
λομισοῦνταν.

Σήμερα οἱ περισσότεροι λαϊκοί εἶναι ἀδιά-
φοροι καί δέν ἔχουν σωστό κριτήριο ἐκλογῆς τῶν
ἐπισκόπων. Ἐάν τυχόν κάποιοι εἶναι κατ’ ὄνομα
χριστιανοί, ἐνῶ στήν οὐσία εἶναι ἄθεοι, τότε προ-
φανῶς θά προτιμοῦν τούς χειρότερους γιά βλάβη
τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπάρχει καί ὁ μεγάλος κίνδυνος
νά μεταφερθεῖ ὁ κομματισμός τῆς πολιτικῆς καί
μέσα στήν Ἐκκλησία.

Πολλές προτάσεις διατυπώνονται κατά και-
ρούς. Καλό θά ἦταν νά συμμετέχουν στήν ἐκλογή
τῶν νέων ἐπισκόπων μαζί μέ τούς ἐπισκόπους τῆς
περιοχῆς καί οἱ ἱερεῖς μέ τούς ἡγουμένους τῶν
Μονῶν τῆς κάθε Μητρόπολης, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κά-
ποια ἐκκλησιαστική γνώση καί εὐθύνη. Οἱ ἐκλέ-
κτορες αὐτοί θά πρέπει νά ζοῦν θεάρεστα, οὕτως
ὥστε νά φωτισθοῦν ἀπό τόν Θεό καί νά διακρί-
νουν τόν καλύτερο. Ἐπίσης οἱ ὑποψήφιοι θά πρέπει
καί αὐτοί νά ζοῦν θεάρεστα καί νά μήν προσπα-
θοῦν νά ἐπηρεάσουν τούς ἐκλέκτορες.

Στήν Κύπρο, ὅπου συμμετέχουν καί οἱ λαϊκοί
στήν ἐκλογή τῶν ἐπισκόπων, ἡ διαδικασία ἔχει
πολλά τρωτά σημεῖα. Οἱ ὑποψήφιοι, ὅπως οἱ πολι-
τικοί, ἐκδίδουν φυλλάδια αὐτοπροβολῆς καί τά
κόμματα ἄμεσα καί ἔμμεσα συμμετέχουν στήν
ἐκλογή.

• Γιατί δέν χειροτονοῦνται καί οἱ γυναῖκες;
Ὁ Χριστός, ἐνῶ εἶχε καί μαθήτριες κοντά Του,

δέν ἀνέθεσε σ’ αὐτές ἱερατικά καθήκοντα. Οὔτε
καί στή μητέρα Του ἐπέτρεψε νά γίνει ἱερέας. Αὐτό
ἔγινε, γιατί ἐκείνη τήν ἐποχή ὑπῆρχαν στίς εἰδω-
λολατρικές θρησκεῖες οἱ ἱέρειες, πού δροῦσαν μέσα
στά ἱερά ὡς ἱερόδουλες.

Τήν πεντηκοστή ὁ Χριστός ἔστειλε τό Ἅγιο
Πνεῦμα μόνο στούς μαθητές Του κι ὄχι στίς μαθή-
τριες. Αὐτοί ἀνέλαβαν τό διδακτικό, διοικητικό καί
λατρευτικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Πουθενά οἱ ἀπό-
στολοι δέν χειροτόνησαν γυναῖκες ὡς ἱερεῖς γιά
τίς ἀνάγκες τῶν ἱδρυόμενων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν.

Οἱ διακόνισσες, πού ὑπῆρχαν στήν ἀρχαία
Ἐκκλησία, θεσπίσθηκαν γιά νά ὑπηρετοῦν κυρίως
τό χρῖσμα τῶν γυναικῶν, πού βαπτίζονταν σέ με-

γάλη ἡλικία. Σήμερα, ὅπου ὑπάρχουν, ἐκτελοῦν
κοινωνικό ἔργο παρά λατρευτικό.

Οἱ γυναῖκες, πού ἔχουν βαθιά θρησκευτικό-
τητα, δέν ἐπιζητοῦν νά ἀναλάβουν ἱερατικά καθή-
κοντα. Αὐτά τά διεκδικοῦν κοσμικές γυναῖκες ὄχι
γιά τόν ἑαυτό τους, ἀλλά γιά τή διεκδίκηση τῶν
ἴσων δικαιωμάτων τῶν γυναικῶν μέ τούς ἄνδρες
καί στήν ἱερωσύνη.

Γιά τό Θεό ὅλοι θά εἴμαστε ἴσοι. Οἱ ἱερεῖς
ἄνδρες θά κριθοῦν πιό αὐστηρά ἀπό τό Θεό.

Ἡ ἱερωσύνη δέν ἀποτελεῖ δικαίωμα, ἀλλά
καθῆκον καί διακονία. Δέν μποροῦμε χάριν ἐκμον-
τερνισμοῦ νά ἀλλάξουμε πρακτική δυό χιλιάδων
χρόνων.

Ἡ ἀπόρριψη τῆς χειροτονίας τῶν γυναικῶν δέν
ὑποδηλώνει ὑποτίμηση τῆς γυναίκας, ἀλλά σεβα-
σμό στόν ὕψιστο ρόλο της ὡς μητέρας. Πῶς θά
μποροῦσε μία γυναίκα νά παραβλέψει τή μητρό-
τητα γιά χάρη τῆς ἱερωσύνης; Ὁ ἱερέας πολλές
φορές παραβλέπει ἀναγκαστικά τήν οἰκογένειά
του γιά χάρη τῶν ἀναγκῶν τῆς ἐνορίας του.

• Γιατί οἱ ἱερεῖς φοροῦν ράσα καί ἀφήνουν
γενειάδα;

Τό ράσο εἶναι ἕνα σοβαρό ἔνδυμα, πού διαφο-
ροποιεῖ τόν κληρικό ἀπό τούς λαϊκούς. Ἡ διαφο-
ρετική ἐνδυμασία τῶν ἱερέων ἀναφέρεται ἀπό τήν
ἀρχαία Ἐκκλησία.

Τό ράσο προστατεύει τόν κληρικό ἀπό πειρα-
σμούς γιά παρεκτροπές. Ἔτσι ἕνας ρασοφόρος
ἱερέας θά προσέχει ποῦ πηγαίνει, πῶς ὁμιλεῖ καί
γενικά πῶς συμπεριφέρεται. Ἐνῶ ἀντίθετα χωρίς
ράσο κινδυνεύει νά βρεθεῖ σέ πειρασμό νά συμ-
περιφερθεῖ ἀνοίκεια πρός τό σχῆμα του.

Ὁ πιστός λαός θέλει τόν παπά του νά διαφέρει
ἀπό τούς λαϊκούς, γιά νά φανερώνεται ἔτσι ὅτι ὁ
ἱερέας εἶναι πατέρας καί λειτουργός τῆς σωτηρίας
ὄχι μόνο στό ναό, ἀλλά καί ἔξω ἀπ’ αὐτόν.

Ἡ γενειάδα δείχνει κι αὐτή τή διαφορετικότητα
τοῦ ἱερέα. Στήν Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρεται ὁ πώ-
γωνας (ἡ γενειάδα) τοῦ Ἀαρών (Ψάλμ.132,2).

Τό ράσο καί ἡ γενειάδα καθιστοῦν τόν ἱερέα πιό
σεβαστό στούς χριστιανούς. Ἡ διαφορετικότητα
αὐτή γίνεται γιά τό Χριστό καί δείχνει τό μαρτυ-
ρικό φρόνημα τοῦ ἱερέα.�
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Ἄν ἀγαποῦμε τήν ἀλήθεια θά πρέπη νά παραδεχ-
θοῦμε πώς ἡ Ἐκκλησία μας βιώνει κρίση ταυτό-
τητας τέτοια, πού ποτέ μέχρι τώρα δέν γνώρισε

στήν ἱστορία της. Ζοῦμε ἀκόμη στή τροχιά τοῦ πα-
ρελθόντος μή ἔχοντας ἀναπτύξει τίς δεξιότητες πού
οἱ σύγχρονες ἐξελίξεις ἀπαιτοῦν. Ὅταν ὁ κληρικός δέν
εἶναι σέ θέση νά προσδιορίση ποιός ἀκριβῶς ὀφείλει
νά εἶναι, δηλαδή ὅταν ἀδυνατῆ νά τοποθετήση τόν
ἑαυτό του, ἀφ’ ἑνός μέσα στό ἐκκλησιολογικό πλαί-
σιο καί ἀφ’ ἑτέρου μέσα στό κλῖμα τῶν
καιρῶν, ἀσφαλῶς ἡ ὅλη Ἐκκλησία ὑπο-
λείπεται αἰσθητά ἀπό τό νά πραγματο-
ποιῆ τήν ἀποστολή της.

Ἐξ ἄλλου καί ὁ ἴδιος ὁ κληρικός
στήν περίπτωση αὐτή ζῆ μιά ζωή ἀφύ-
σικη γιά τήν ὁποία εὔλογα πληρώνει
βαρύ τίμημα. Αὐτό πού ἐγώ ἀξιολογῶ
ὡς βαρύ τίμημα αὐτῆς τῆς συγχύσεως
εἶναι ἡ σέ βαθμό ἀνησυχητικό «παραί-
τηση» τοῦ κληρικοῦ μας ἀπό ὁράματα
καί στόχους. Δέν ὑπάρχουν ποιμαντικά
ὁράματα, διότι δέν εἶδε ποτέ τό ἑαυτό
του ὡς ποιμένα ἐξ ἀρχῆς. Ἀλλά ὁ
ἄνθρωπος δέν εἶναι δυνατό νά ζήση
χωρίς στόχους ἀντάξιους τῆς ἀποστο-
λῆς του. Ἀρρωσταίνει, μαραίνεται, κα-
ταθλίβεται, «μιζεριάζει» ὅπως λένε οἱ
νέοι.

Ἕνας ἀπό τούς βασικώτερους λό-
γους τῆς ἐκκλησιαστικῆς συγχύσεως
καί ταλαιπωρίας, κατά τή γνώμη μου,
ἔγκειται στήν ἔλλειψη βαθύτερης ὁμο-
φωνίας ἡμῶν τῶν κληρικῶν γιά τό ποιά
εἶναι ἡ ἀποστολή μας, γιά ποιό λόγο
χειροτονηθήκαμε. Εὐνόητο εἶναι ὅτι μέ μιά τέτοια πα-
ραφθορά τό διδακτικό καί τό ποιμαντικό λειτούργημα
ἐξ ἀρχῆς τίθεται στό περιθώριο. Κάθε λατρευτική
πράξη ἀποτελεῖ ποιμαντική καί διδακτική ἐνέργεια,
ἀναλόγως τοῦ ἤθους καί τῆς προσοχῆς μέ τά ὁποῖα
τελεῖται. Ἀπό τήν ποιότητα τῆς καταδύσεως τοῦ
βρέφους στό νερό τῆς κολυμβήθρας μέχρι τόν τρόπο
πού ἐκφέρουμε εὐχές καί αἰτήσεις, κυριολεκτικά ποι-
μαίνουμε. Μία βεβιασμένη καί ἀγχώδης ἐκφορά τοῦ

ἱερατικοῦ λόγου μεταφέρει στούς πιστούς τό μήνυμα
ὅτι δέν πρόκειται γιά κάτι σοβαρό καί τούς συμπαρα-
σύρει σέ φασαρία. Μία θεατρική διατύπωση, ἀντίθετα,
τούς κρύβει τό δρόμο γιά τή συνάντησή τους μέ τήν
μεταμορφωτική δυναμική τοῦ λειτουργικοῦ λόγου.

Ἕνα καλό θυμίαμα ἀσκεῖ ποιμαντική, ἕνα κακό
θυμίαμα καταστρέφει τήν ποιμαντική πού ἐνδεχομέ-
νως ἄλλες στιγμές ἀσκοῦμε. Μιά κακή μικροφωνική
ἐγκατάσταση παρεμβάλλεται ὡς ἐμπόδιο ἀνάμεσα

στόν λόγο τοῦ Χριστοῦ καί στόν
πιστό. Ἕνα μάτι πάνω ἀπό τήν Ὡραία
Πύλη, ἔτσι ἀντιαισθητικά τρομακτικό
πού εἶναι, ἀκυρώνει ὄμορφα κη-
ρύγματά μας περί ἀγάπης. Δέν ὑπάρ-
χουν οὐδέτερες καταστάσεις καί
οὐδέτερη λατρεία. Μέ ὅ,τι καί νά κά-
νουμε ποιμαίνουμε καί διδάσκουμε. Ἡ
ποιμαντική δέν εἶναι ἐνέργεια, εἶναι
στάση.

Χαμένοι μέσα στά διοικητικά καί
οἰκονομικά, στίς οἰκοδομικές ἐργα-
σίες, ἀκόμη καί σέ ἔργα φιλαν-
θρωπίας, λησμονοῦμε ὅτι τό πρώτιστο
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ ἄνθρωπος.
Δέν θά εἶναι ὑπερβολή ἄν ἰσχυρι-
σθοῦμε ὅτι ζοῦμε στήν ἐποχή τῶν
συγκεκριμένων μέσων καί τῶν συγκε-
χυμένων σκοπῶν. Οἱ ναοί μας γίνον-
ται ὅλο καί μεγαλύτεροι, ὅλο καί
ὀμορφότεροι, γιά νά στεγάσουν ὅμως
χριστιανούς χωρίς μετάνοια, χωρίς
ἐλπίδα, χωρίς χαρά. Ποιό τό ὄφελος
τῶν πολυτελῶν ἀρτοφορίων καί τῶν
βαρέων συνθρόνων, ὅταν οἱ πιστοί

μας ταλαντεύωνται μεταξύ ἄγνοιας καί θρησκοληψίας
ἀπό τή μιά, φανατισμοῦ καί μισανθρωπίας ἀπό τήν
ἄλλη;

Σέ πολλές πτυχές τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς
κάποιες δραστηριότητες ἔχουν μεταβληθῆ σέ αὐτο-
σκοπούς, λησμονώντας ἔτσι τόν ἀληθινό τους πα-
ραλήπτη: τόν πιστό. Ἔτσι καί ἡ λατρεία γίνεται μέ
τρόπο πού καταστρέφει τό νόημα τῶν λεγομένων
στό βωμό τῆς συνήθειας τῆς μελωδίας. Πολλοί κλη-

Ἡ ἱερωσύνη σέ κρίση ταυτότητας

τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Θερμοῦ

Ἕνας ἀπό

τούς βασικώτερους

λόγους

τῆς ἐκκλησιαστικῆς

συγχύσεως

καί ταλαιπωρίας

ἔγκειται στήν ἔ,ειψη

βαθύτερης ὁμοφωνίας

ἡμῶν τῶν κληρικῶν

γιά τό ποιά εἶναι

ἡ ἀποστολή μας
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ρικοί μας καί ἐκκλησιαστικοί σύμβουλοι εἶναι προ-
θυμότατοι νά ξοδέψουν γιά ἔργα οἰκοδομικά πού θά
παραμείνουν στούς αἰῶνες, διασώζοντας ἔτσι τήν
δική τους μνήμη, ὄχι ὅμως γιά ἔργα κατηχήσεως πού
θά οἰκοδομήσουν ψυχές. Αὐτά δέν φαίνονται οὔτε
γράφονται πουθενά. Οἱ Πατέρες μας, ὅμως, διά τοῦ
Ἁγίου Μαξίμου μᾶς ὑπενθυμίζουν: «Ὁ ἄνθρωπος
εἶναι Ἐκκλησία μυστική». Γι' αὐτόν ἐπιτελοῦνται τά
νῦν, γι' αὐτόν ὑπάρχουν τά ἔσχατα. Γι' αὐτόν ἀπο-
φάσισε ὁ Χριστός ν' ἀφήση ἱερεῖς. Γι' αὐτόν τόν ἄν-
θρωπο καί μόνο ἀξίζει νά παραμείνη κρυφή καί
ἄγνωστη ἡ διακονία μας, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά γραφῆ
«ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

Ἡ διαμόρφωση σαφοῦς καί θεολογημένης ταυτό-
τητας τοῦ κλήρου μας ἐμποδίστηκε ἀπό συγκεκριμέ-
νους ἱστορικούς λόγους. Τά χρόνια τῆς Τουρκοκρα-
τίας, ὅσο καί ἄν συχνά θέλουμε νά ἐξωραΐζουμε τή ση-
μασία τους στή διαμόρφωση τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου τῆς
Ἐκκλησίας ἀπέναντι στό ἔθνος, θεωρῶ ὅτι μᾶς ἔχουν
ἐπιβαρύνει μέ ἀπίστευτες συγχύσεις καί ἀνεπίτρεπτα
βάρη. Φυσικά καί ὑπῆρξαν οἱ κληρικοί-ἡγέτες, πού
κράτησαν τήν πίστη καί τήν ἐθνική συνείδηση ἄσβε-
στη, ἀλλά πρέπει κάποτε νά τό πάρουμε ἀπόφαση
πώς ἀποτελοῦσαν μικρή μειονότητα. Ἡ συντριπτική
πλειονότητα τῶν κληρικῶν μας ἐκείνους τούς μαύ-
ρους καιρούς χαρακτηρίζονταν ἀπό ἀγραμματωσύνη,
ἡ ὁποία μάλιστα συνεχίσθηκε γιά τουλάχιστον 100
χρόνια ἐλεύθερου βίου. Πολύ συχνά συνοδεύονταν
καί ἀπό φαινόμενα διαφθορᾶς. Ἄν ἀρνηθοῦμε τά πα-
ραπάνω, θά δυσκολευθοῦμε νά ἐξηγήσουμε τίς περι-
πτώσεις ἐξισλαμισμοῦ ἱερέων, ἀκόμη καί ἐπισκόπων.

Μέ τά δεδομένα αὐτά ἐπί σειρά αἰώνων εἶναι φα-
νερό, γιατί ἡ ἱερατική ταυτότητα στόν τόπο μας δια-
μορφώθηκε σύμφωνα μέ τούς ἀκόλουθους παρά-
γοντες:

Ἔμφαση στήν τέλεση ἱεροπραξιῶν ἀποκλειστικά.

Συνεργασία μέ μιά συγκεκριμένη κλειστή κοινό-
τητα καί μόνο.

Ψυχολογία τῆς συντηρήσεως.

Σέ αὐτά ἡ περίοδος τοῦ ἐλεύθερου κράτους προσ-
έθεσε καί:

Ὑπαλληλική νοοτροπία.

Ἀλλά πῶς ἀποβάλλονται τά παραπάνω καί ἀπο-
κτᾶται ἡ ψυχολογία καί ἡ συμπεριφορά τοῦ ἡγέτη;
Χρήσιμο θά εἶναι ἐδῶ νά ἀπαριθμήσουμε πρῶτα κά-
ποια πράγματα, πού σίγουρα δέν εἶναι ἐκκλησιαστική
ἡγεσία.

1) Ἐπιθετικότητα.
2) Ἐπίδειξη ἐξουσίας καί αὐθεντίας.
3) Δημοσιότητα.
4) Ὑποταγή στά κελεύσματα τῶν πιστῶν.
5) Ἀγχώδης τελειοθηρία.

Σέ ἀντιδιαστολή μέ τά παραπάνω τώρα ἄς μελε-
τήσουμε ὁρισμένα χαρακτηριστικά τῆς γνήσιας ἐκ-
κλησιαστικῆς ἡγεσίας.
1) Αἴσθημα εὐθύνης.
2) Ἑνωτικό καί συγχωρητικό πνεῦμα χωρίς

διακρίσεις.
3) Πνεῦμα μαθητείας μέ ἐπίγνωση τῶν ἀδυναμιῶν καί

τῶν ὁρίων μας.
4) Καλλιέργεια αὐτογνωσίας.
5) Διαρκής ἐξυγίανση τῆς ἱερατικῆς μας κλίσεως.

Ἄς κλείσουμε μέ τά συγκλονιστικά λόγια τοῦ Γρη-
γορίου τοῦ Θεολόγου. Δέν εἶναι τυχαία ἡ στιγμή. ἀπο-
τελοῦν τήν κραυγή ἱκεσίας πρός τούς παρευρισκομέ-
νους ἐπισκόπους κατά τήν χειροτονία του εἰς ἐπίσκο-
πον καί φανερώνουν πῶς ὁραματίζεται τόν κληρικό
ὡς ἡγέτη καί ποιμένα:

«Πέστε μου σέ ποιά λειβάδια νά πάω τό ποίμνιό
μου, ποιές πηγές νά προτιμήσω καί ποιές νά ἀπο-
φύγω, ποιούς νά ποιμάνω μέ τό ραβδί καί ποιούς μέ
τή φλογέρα. Πέστε μου πῶς νά πολεμῶ τούς λύκους
καί ὄχι τούς ἄλλους ποιμένες (καί μάλιστα στήν ἐποχή
μας πού οἱ ποιμένες ἔγιναν ἄφρονες καί διασκόρπι-
σαν τά πρόβατα, γιά νά κλάψω κι ἐγώ μαζί μέ τούς
ἁγιώτατους προφῆτες). Πέστε μου πῶς θά ἐνισχύσω
τό ἀδύναμο πρόβατο, πῶς θά σηκώσω τό πεσμένο,
πῶς θά ἐπιστρέψω τό πλανώμενο, πῶς θά ἀναζητήσω
τό χαμένο, πῶς θά διαφυλάξω τό ἰσχυρό. Πέστε μου
πῶς θά τά μάθω ὅλα αὐτά καί θά τά φυλάξω κατά
τήν ὀρθή ἔννοια τῆς ποιμαντικῆς καί κατά τή δική
σας γνώμη. Ὥστε νά μή γίνω κακός ποιμένας, δηλαδή
νά πίνω τό γάλα καί νά ντύνωμαι τό μαλλί καί νά
τρώγω τά καλύτερα πρόβατα καί τά ἄλλα νά τά
ἀφήνω στά θηρία καί στούς γκρεμούς, μέ ἄλλα λόγια
νά μήν ποιμαίνω τόν ἑαυτό μου καί ὄχι τά πρόβατα.
Αὐτά νά μέ διδάσκετε καί νά συμποιμαίνετε μέ τά πα-
ραγγέλματά σας, καί νά μέ σώζετε καί μέ τή διδα-
σκαλία καί μέ τίς προσευχές, κι ἐμένα καί τό ἱερό ποί-
μνιό μου, ὥστε κι ἐγώ νά ἔχω ἀσφάλεια καί σεῖς νά
ἔχετε δόξα τήν ἡμέρα τῆς ἐπιφανείας καί ἀποκαλύ-
ψεως τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί ἀρχιποίμενός μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ...».�

δ)

γ)

β)

α)
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Τό κήρυγμα τοῦ κληρικοῦ εἶναι μία μεγάλη ὑπό-
θεση, ὄχι τόσο μέ τή σημασία τοῦ «πῶς κηρύτ-
τει», ἀλλά τοῦ «τί κηρύττει». Πολλοί ἀπό τούς

κληρικούς μας πιστεύουν ὅτι τό κήρυγμα πρέπει νά
ἐκφράζει τό βίωμά τους καί τή ζωή τους. Μάλιστα θε-
ωροῦν ὑποκρισία τό νά κηρύττει ὁ ἱερέας πράγματα
τά ὁποῖα ὁ ἴδιος δέν τήρησε ποτέ.

Αὐτό περιμένουν καί οἱ λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυ-
μοῦν ἡ ζωή τῶν κληρικῶν νά εἶναι ἀγγελική. Θέλουν
τούς κηρύττοντες νά εἶναι πρῶτοι ἐκφραστές τῶν
εὐαγγελικῶν διδαγμάτων. Ξεχνοῦμε ὅμως ὅτι τό
εὐαγγέλιο δέν γράφθηκε μόνο γιά
τούς ἱερεῖς, ἀλλά καί γιά τούς λαϊκούς.
Ἡ δέ κατά Θεόν ζωή δέν εἶναι ἄλλη
γιά τόν κληρικό καί ἄλλη γιά τόν
λαϊκό. Οὔτε οἱ πνευματικές ὑποχρεώ-
σεις εἶναι διαφορετικές, οὔτε οἱ πνευ-
ματικοί νόμοι εἶναι διαφορετικοί, οὔτε
καί ὁ κατ’ οὐσίαν προορισμός μας
εἶναι διαφορετικός, οὔτε ἀκόμα καί ἡ
φύση τοῦ κληρικοῦ εἶναι διαφορετική
μέ αὐτή τοῦ λαϊκοῦ.

Πρέπει νά λάβουμε ὑπόψη μας ὅτι
καί ὁ ἱερέας, ὅσο καί ἄν τόν θέλουμε
ἀναμάρτητο, ὑπόκειται στήν πτώση καί
στήν φθορά. Ρωτᾶ ὁ πολύαθλος Ἰώβ:
«τίς γάρ καθαρός ἀπό ρύπου; Ἀλλ’
οὐδείς ἐάν καί μίαν ἡμέραν ὁ βίος
αὐτοῦ ἐπί τῆς γῆς»1. Ὁπότε τίθεται τό
ἐρώτημα: Ὁ κληρικός πρέπει νά κηρύτ-
τει αὐτά πού βιώνει ἤ τήν ἀλήθεια
ἀκόμα καί ἄν δέν τήν βιώνει;

Διερωτᾶται ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, πῶς ἐμεῖς νά
ἀκοῦμε τή διδασκαλία τῶν ἱερέων, ὅταν αὐτοί διδά-
σκουν πράγματα, τά ὁποῖα οἱ ἴδιοι δέν τηροῦν. Καί
ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος ἱερός πατήρ: «Δέν διδάσκει αὐτός. Ἄν
ὑπακούεις σ’ αὐτόν, δέν ἔχεις ἀνταμοιβή. Ὁ Χριστός
εἶναι αὐτός πού κάνει τίς παραινέσεις. Καί τί λέω;
Οὔτε στόν Παῦλο δέν πρέπει νά ὑπακούεις, ἄν λέει
κάτι δικό του, κάτι ἀνθρώπινο, ἀλλά στόν ἀπόστολο
πού ἔχει μέσα του τό Χριστό νά ὁμιλεῖ»2.

Ἄν τελικά ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς κηρύττουμε αὐτά πού
ζοῦμε καί μάλιστα ὄχι τά ὅσια καί ἁγνά, τότε σημαίνει

ὅτι δέν κηρύττουμε Χριστό, ἀλλά τόν ἑαυτό μας. Καί
τότε γινόμαστε πολύ κοντόφθαλμοι, διότι δέν δημι-
ουργοῦμε πνευματικούς ὁραματισμούς στούς ἀνθρώ-
πους, ἀλλά τούς προτρέπουμε νά φτάσουν μέχρι ἐκεῖ
πού εἴμαστε ἐμεῖς. Τό κήρυγμά μας πρέπει νά ὑπερ-
βαίνει τή ζωή μας. Πρέπει νά δημιουργεῖ πνευματικές
προοπτικές. «Ἐκεῖνος πού διδάσκει μία ἀλήθεια, πού
ὁ ἴδιος δέν μπορεῖ νά ἐφαρμόσει δείχνει ὅτι εἶναι τα-
πεινός ἀρκετά, ὥστε νά μήν ἀποκλείει τήν πιθανό-
τητα νά κατορθώσουν οἱ ἀκροατές του, μέ τή χάρη
τοῦ Θεοῦ, κάτι πού αὐτός δέν ἔχει κατορθώσει»3.

Πολύ χαρακτηριστικά σημειώνει ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης μας κ. Βαρ-
θολομαῖος ὅτι «διαποίμανσις σημαίνει
ὁδήγησις εἰς Χριστόν παρά τῷ ὁποίῳ
ὑπάρχουσι νομαί σωτηριώδεις. Κα-
θῆκον λοιπόν τοῦ κληρικοῦ εἶναι νά
ὁδηγῆ τούς πιστούς εἰς τόν Χριστόν
καί ὄχι εἰς ἑαυτόν ἤ ἄλλον τινά. Καί
νά τούς ὁδηγῆ διά τῶν λόγων τῆς
Χάριτος, τῶν λόγων τοῦ Κυρίου, τοῦ
Εὐαγγελίου Αὐτοῦ καί τῶν Πατέρων
καί ὄχι διά τῶν λόγων τῆς ἀνθρωπί-
νης γνώσεως. Ὀφείλει ὁ κληρικός ποι-
μήν ὅταν συμβουλεύη νά προτιμᾶ νά
λέγη “κατά τό Εὐαγγέλιον” καί ὄχι
κατά τήν γνώμην αὐτοῦ. Διότι ὁ πι-
στός, ὁ προσφεύγων εἰς τόν ἱερέα διά
συμβουλήν, προσφεύγει εἰς τόν Χρι-
στόν καί ὄχι εἰς τό πρόσωπον ἑνός
ἑκάστου ἐξ ἡμῶν καί ζητεῖ νά πληρο-

φορηθῆ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά λάβη τήν Χάριν
Αὐτοῦ καί ὄχι τήν ἰδικήν μας κατ’ ἄνθρωπον
γνῶσιν»4.

Ἀλλά καί μία ἄλλη παράμετρο πρέπει νά λάβουμε
ὑπόψη μας ἐν προκειμένῳ. Κηρύττοντας μία ἀλή-
θεια, ἀκόμα καί ὅταν ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς δέν τήν βιώ-
νουμε, τότε παράλληλα κρίνουμε καί ἐλέγχουμε
πρῶτα τόν ἑαυτό μας. Καί εἶναι πολύ θεάρεστο τό νά
κηρύττει κανείς πρώτιστα γιά τόν ἑαυτό του καί
ὕστερα γιά τούς ἄλλους. Πόσες φορές κληρικοί δέν
θεράπευσαν τά πάθη τους καί τίς ἀδυναμίες τους
προσπαθώντας νά θεραπεύσουν τά ἴδια πάθη καί τίς

Πῶς πρέπει νά ἀκοῦμε τό κήρυγμα τοῦ κληρικοῦ
τοῦ Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Μακαρίου Γρινιεζάκη,

Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης

«Εἶδα μνησίκακους

νά παροτρύνουν

ἄ,ους

στήν ἀμνησικακία.

Καί ἔτσι αἰσθάνθηκαν

ντροπή ἀπό

τά ἴδια τους τά λόγια

καί ἀπη,άγησαν

ἀπό τό πάθος τους»
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ἴδιες ἀδυναμίες ἄλλων προσώπων! Μέσα ἀπό
αὐτή τήν προσπάθεια ὠφελεῖται ὄχι μόνο ὁ ποι-
μενόμενος ἀλλά καί ὁ ποιμένας. Πολύ χαρακτη-
ριστικά σημειώνει ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμακος αὐτή
τήν ἀλήθεια: «Εἶδα μνησίκακους νά παροτρύνουν
ἄλλους στήν ἀμνησικακία. Καί ἔτσι αἰσθάνθηκαν
ντροπή ἀπό τά ἴδια τους τά λόγια καί ἀπηλλά-
γησαν ἀπό τό πάθος τους»5.

Μποροῦμε νά σκεφτοῦμε πόσο ὀδυνηρό θά
ἦταν γιά κάποιον νά ζητήσει βοήθεια γιά νά ἀπαλ-
λαγεῖ ἀπό κάποια ἀδυναμία του, καί ὁ ἱερέας, ἀντί
νά τόν διδάξει τήν ἀλήθεια, νά τόν προτρέψει νά
συνεχίσει μέ τόν ἴδιο τρόπο τή ζωή του, διότι καί
αὐτός ἔχει τήν ἴδια ἀδυναμία! Τό νά κηρύττουμε
τήν ἀλήθεια, ἀκόμα καί ὅταν ἐμεῖς δέν τήν ἐφαρ-
μόζουμε, πού θά ἔπρεπε ἀσφαλῶς νά τήν ἐφαρμό-
ζουμε, δέν συνιστᾶ κάποια μορφή ὑποκρισίας,
ἀλλά αἴσθημα ταπεινώσεως. Δέν ἔχουμε τό δι-
καίωμα νά κηρύττουμε τή ζωή μας, ἀλλά τό Χρι-
στό παρατεινόμενον εἰς τούς αἰῶνας.

Καί ὅσοι εἶναι ἀποδέκτες τοῦ κηρύγματος δέν
πρέπει νά ἀκοῦνε τό κήρυγμα, γιά νά συγκρίνουν,
ἄν αὐτά πού λέγονται, ἐφαρμόζονται ἀπό τούς
ἱερεῖς ἤ ἀπό τούς ἄλλους συγγενεῖς καί φίλους,
ἀλλά ἄν πρωτίστως ἐφαρμόζονται ἀπό τούς ἑαυ-
τούς τους. Τό κήρυγμα εἶναι προσωπικό καί ἀπευ-
θύνεται στό καθένα ἀπό ἐμᾶς. Δέν ἀπευθύνεται
γιά ὅλους τούς ἄλλους ἐκτός ἀπό ἐμᾶς, οὔτε οἱ
ἱερεῖς κηρύττουν γιά νά ἀποκτήσουμε ἐμεῖς ἐκκλη-
σιαστική ἤ θεολογική γνώση, οὕτως ὥστε νά μπο-
ροῦμε νά ἐλέγχουμε ὅλους τούς ἄλλους. Ἄν αὐτό
γίνεται, ἄν δηλαδή τό κήρυγμα, πού ἀκοῦμε, γίνε-
ται ὅπλο κρίσης καί κατάκρισης, τότε γινόμαστε
σάν τούς ὑποκριτές Ἰουδαίους καί Φαρισαίους, οἱ
ὁποῖοι ἄκουγαν μέν τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλά ποτέ δέν τήν ἐφάρμοζαν καί πολύ περισσό-
τερο ποτέ δέν τήν πίστεψαν. Ἄς ἐπιλέξουμε ποῦ
ἀνήκουμε.�

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ἰώβ 14, 4.
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σχεση τῆς πατρότητας, Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, σελ. 174.
4. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Ὁμι-

λία πρόν τόν Ἱερόν Κλῆρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσ-
σαλονίκης, 28-9-1997.

5. Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, “Κλῖμαξ”, Λόγος Θ΄ Περί
Μνησικακίας ιστ΄, Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου,
1989, σελ. 169.

Συμφιλίωση
1. Ἔστειλε κάποτε ὁ Ἐπιφάνιος, ὁ ἐπίσκοπος Κύ-

πρου, μήνυμα στόν ἀββᾶ Ἱλαρίωνα, καί τόν παρα-
καλοῦσε: «Ἔλα νά δοῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, πρίν ἀπο-
χωρήσουμε ἀπό τό σῶμα». Πράγματι πῆγε ὁ ἀββᾶς
καί χάρηκαν πού βρέθηκαν. Τήν ὥρα πού ἔτρωγαν,
ἔφεραν στό τραπέζι πτηνό. Τό πῆρε ὁ Ἐπίσκοπος καί
τό πρόσφερε στόν ἀββᾶ Ἱλαρίωνα. Τοῦ λέει τότε ὁ
Γέροντας: «Συγχώρεσέ με, ἀπό τότε πού πῆρα τό
σχῆμα δέν ἔφαγα σφαχτό». Ὁ Ἐπίσκοπος ἀποκρίνε-
ται: «Ἐγώ ἀπό τότε πού πῆρα τό σχῆμα, δέν ἄφησα κα-
νέναν νά κοιμηθεῖ ἔχοντας κάτι ἐναντίον μου, οὔτε
ἐγώ κοιμήθηκα ἔχοντας κάτι ἐναντίον κάποιου ἄλ-
λου». Τοῦ λέει τότε ὁ Γέροντας: «Συγχώρα με, ὁ δικός
σου τρόπος ζωῆς εἶναι ἀνώτερος ἀπ’ τό δικό μου».

2. Εἶπε ὁ ἀββᾶς Τιθόης: «Προτιμότερο εἶναι νά
τρώει κανείς κρέας καί νά πίνει κρασί, παρά νά τρώει
τίς σάρκες τῶν ἀδελφῶν του μέ τήν καταλαλιά».

3. Εἶπε ὁ ἀββᾶς Μωϋσῆς: «Μήν ἐχθρεύεσαι κανέ-
ναν ἄνθρωπο· καί νά μήν κρατήσεις ἔχθρα μέσα στήν
καρδιά σου, ἀλλά μή μισήσεις καί αὐτόν πού ἐχθρεύε-
ται τόν πλησίον. Αὐτή εἶναι ἡ εἰρήνη. Νά παρακινεῖς
τόν ἑαυτό σου σ' αὐτά. Ὁ κόπος εἶναι προσωρινός, ἐνῶ
ἡ ἀνάπαυση εἶναι αἰώνια μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ Λόγου.
Ἀμήν».

Ὀργή
1. Κάποιος ἀδελφός ρώτησε τόν ἀββᾶ Ἰσίδωρο,

τόν πρεσβύτερο τῆς Σκήτης: «Γιατί οἱ δαίμονες σέ φο-
βοῦνται τόσο πολύ;» Τοῦ ἀπαντᾶ ὁ Γέροντας: «Ἀπό
τήν ὥρα πού ἔγινα μοναχός προσπαθῶ νά μήν ἐπι-
τρέπω τήν ὀργή νά ἀνέβει στό στόμα μου» (Πρβλ.
Ψαλμ. 149, 6).

2. Εἶπε ὁ ἀββᾶς Μακάριος: «Ἐάν ἐπιπλήττοντας
κάποιον, αἰσθανθεῖς μέσα σου νά κινεῖται ὀργή, ἱκα-
νοποιεῖς δικό σου πάθος καί δέν σέ ὑποχρεώνει κανείς
νά χάσεις τόν ἑαυτό σου, γιά νά σώσεις ἄλλους».

3. Εἶπε ὁ ἀββᾶς Τιθόης: «Ἐκεῖνος πού δέν κυριαρ-
χεῖ στή γλῶσσα του σέ ὥρα ὀργῆς, αὐτός οὔτε στά
πάθη του θά κυριαρχήσει ποτέ».

ΤΟ ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ

(Ἔκδοση Ἱ. Ἡσυχαστηρίου
«Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου»)



H O∆OΣ�12

1. Οἱ χειροτονίες σαφῶς διακρίνονται ἀπό τίς χει-
ροθεσίες.

2. Οἱ χειροτονίες τελοῦνται ἐντός τοῦ ἁγίου Βή-
ματος, ἔμπροσθεν τῆς ἁγίας Τραπέζης καί πάντα κατά
τή διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας.

3. Χειροτονίες σέ μιά θεία Λειτουργία μποροῦν νά
τελεσθοῦν καί στούς τρεῖς βαθμούς, ἐπισκόπου, πρε-
σβυτέρου καί διακόνου, διαφορετικῶν προσώπων καί
ποτέ ἴδιων προσώπων ἤ ἀκόμη δύο προσώπων στόν
ἴδιο βαθμό. Ἔτσι ποτέ δέν χειροτονοῦνται δύο ἤ τρεῖς
διάκονοι μαζί, ἤ δύο ἤ τρεῖς πρεσβύτεροι μαζί, ἤ δύο ἤ
τρεῖς ἐπίσκοποι μαζί. Ποτέ ἕνα πρόσωπο δέν μπορεῖ
μέσα σέ μιά θεία Λειτουργία νά πάρει καί τούς τρεῖς
βαθμούς τῆς ἱερωσύνης. Εἰδικά αὐτό τό τελευταῖο δέν
γίνεται, διότι ἡ τοῦ ἐπισκόπου χειροτονία γίνεται κατά
τόν Τρισάγιο ὕμνο, ἐνῶ τοῦ διακόνου γίνεται μετά τήν
ἁγία Ἀναφορά πρό τῆς θείας μεταλήψεως. Κατά τήν
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ἔπρεπε κάποιος πού
ἔμπαινε στήν διακονία τῆς Ἐκκλησίας, ἔστω καί στόν
πρῶτο κατώτερο βαθμό τοῦ ἀναγνώστου, νά καθόταν
ἐπί ἕνα ἀρκετό διάστημα σ’ αὐτήν τήν διακονία κι ἄν
εὐδοκιμοῦσε νά ἀνερχόταν στόν ἑπόμενο βαθμό.
Ὑπῆρχε δηλαδή γιά τήν ὁποιαδήποτε χειροτονία ἤ χει-
ροθεσία ἕνας συγκεκριμένος «νόμος πνευματικῆς
ἀναβάσεως» κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο1.
Πολύ ὄμορφα θά σημειώσει ὁ π. Κων/νος Καλλίνικος2

στό μνημειῶδες ἔργο του «Ὁ χριστιανικός ναός καί τά
τελούμενα ἐν αὐτῷ» ὅτι ὁ μέλλων νά χειροτονηθεῖ δέν
σκεπτόταν μόνο τήν ὥρα τῆς χειροτονίας του, ἀλλά
ἐκδαπανόταν ἐργαζόμενος καί ὀργώνοντας τή διακο-
νία του. Ἀλλά καί ὁ 10ος Κανών τῆς ἐν Σαρδικῇ Συ-
νόδου ὁρίζει ὅτι ὀφείλει νά παραμένει κάποιος χειρο-
νούμενος μέχρι τῆς στιγμῆς τῆς χειροτονίας του εἰς
τόν ἑπόμενον βαθμόν ἱκανόν χρόνον, χρονικό διά-
στημα κατά τό ὁποῖον θά διαπιστοῦται ἡ πίστη του, ἡ
καλοκαγαθία του, ἡ στερρότητά του καθώς καί ἡ ἐπι-
είκεια, γνωρίσματα ὅτι τυγχάνει ἄξιος προβιβασμοῦ
εἰς τά ἀνώτερα ἀξιώματα τῆς ἱερωσύνης.

4. Οἱ χειροτονίες τελετουργικά ἔχουν δύο εὐχές μέ
μεσολαβοῦσα τή Μεγάλη Συναπτή. Ἡ πρώτη εὐχή
εἶναι κυρίως καθαγιαστική. Στή δεύτερη εὐχή ἔχουμε
τόν προσδιορισμό τῆς εἰδικῆς χάριτος τοῦ ἀναλαμβα-
νομένου ἔργου. Κατά τήν παλαιά παράδοση ἀποτυ-
πωμένη στά: α) Εὐχολόγιον τοῦ Σεραπίωνος Θμούεως
(εὐχή 7η), β) Ἀποστολικές Διαταγές (Βιβλίον 8ον, κεφ.
18, P.G. 1, 1116), γ) Διαθήκη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ

Χριστοῦ (Βιβλίον 1ον, κεφ. 38) παρατηροῦμε ὅτι κατά
τήν εἰς διάκονον χειροτονία λέγεται μόνο μία εὐχή.
Ἐπίσης τό ἴδιο συμβαίνει καί γιά τούς ἄλλους δύο
βαθμούς, δηλ. τοῦ πρεσβυτέρου καί ἐπισκόπου, ὅπου
ἔχουμε καί πάλι μία εὐχή. Μάλιστα ὑπάρχει μία κοινή
εὐχή γιά τόν πρεσβύτερο καί ἐπίσκοπο στίς Ἀποστο-
λικές Διαταγές. Ἐκεῖνο πού ἀλλάζει εἶναι ἡ μετατροπή
τοῦ βαθμοῦ τῆς ἱερωσύνης3.

5. Στά παλαιά λειτουργικά χειρόγραφα κείμενα ἡ
διάταξη τῶν χειροτονιῶν ἀρχίζει ἀπό τήν εἰς ἐπίσκο-
πον χειροτονία, ἀκολουθεῖ ἡ τοῦ πρεσβυτέρου καί
ἕπεται ἡ τοῦ διακόνου, ὅπως δηλ. εἶναι καί ἡ λειτουρ-
γική χρονική σειρά τῆς χειροτονίας κατά τή θεία Λει-
τουργία, δηλ. πρῶτα τοῦ ἐπισκόπου στόν Τρισάγιο
ὕμνο, ἡ τοῦ πρεσβυτέρου μετά τή μεγάλη εἴσοδο πρό
τῆς ἁγίας ἀναφορᾶς καί τοῦ διακόνου μετά τήν ἁγία
ἀναφορά, κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας πρό
τῆς θείας μεταλήψεως.

6. Ἡ κλίση τῶν γονάτων τῶν μελλόντων νά λάβουν
κάποιον βαθμό τῆς ἱερωσύνης κατά τίς χειροτονίες δέν
εἶναι συνήθης πράξη κατά τήν παλαιά χειρόγραφη πα-
ράδοση. Κατά τήν νεωτέρα διάταξη τῶν χειροτονιῶν
π.χ. κατά τά χρόνια τοῦ ἁγίου Συμεών Ἀρχιεπισκόπου
Θεσσαλονίκης ὁ διάκονος κλίνει ἕνα γόνατο, ὁ πρε-
σβύτερος καί ὁ ἐπίσκοπος καί τά δύο γόνατα. Ἡ παλαιά
εἰκονογραφία δείχνει τήν ὄρθια σεβίζουσα στάση τῶν
χειροτονουμένων ὅλων τῶν βαθμῶν.

7. Οἱ χειροτονίες γίνονται πάντα ἔμπροσθεν τῆς
ἁγίας Τραπέζης.

8. Κατά τίς χειροτονίες ὁ τελῶν αὐτές ἐπίσκοπος
κάνει τριπλῆ σταύρωση ἐπί τῆς κεφαλῆς τοῦ χειροτο-
νουμένου.

9. Ἐπίσης ὁ ἐπίσκοπος πού τελεῖ τήν χειροτονία
ἔχει τήν δεξιά του χεῖρα συνεχῶς ἐπί τῆς κεφαλῆς τοῦ
χειροτονουμένου κατά τήν διάρκεια τῆς ἀναγνώσεως
τῶν δύο χειροτονητήριων εὐχῶν.

10. Κατά τό χρόνο μετά τήν ἐκφώνηση τοῦ «Ἡ θεία
Χάρις…» κλῆρος καί λαός ψάλλει τό «Κύριε ἐλέησον».
Αὐτό σημαίνει τήν ἐπικύρωση τῶν τελουμένων. Ἡ κάθε
χειροτονία εἶναι συλλειτουργία καί συναπόφαση.

11. Σέ ὅλες τίς χειροτονίες, ἐπισκόπου, πρεσβυ-
τέρου, διακόνου καί διακονίσσης, λέγεται ἡ φράση:
«Ἡ Θεία Χάρις…».

12. Στό τέλος κάθε χειροτονίας ἡ ἔνδυση γίνεται
μπροστά στήν ἁγία Τράπεζα. Εἶναι σημαντικό ὅτι τά
ἱερατικά ἐνδύματα τοῦ κάθε βαθμοῦ, ἤτοι τοῦ διακό-

ΓΓεεννιικκάά  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα  ππεερρίί  ττῶῶνν  ΧΧεειιρροοττοοννιιῶῶνν  ὅὅλλωωνν  ττῶῶνν  ββααθθμμῶῶνν
μμέέ  ββάάσσηη  ττάά  χχεειιρρόόγγρρααφφαα  λλεειιττοουυρργγιικκάά  κκεείίμμεενναα

τοῦ Πρωτ. Θεμιστοκλέους Στ. Χριστοδούλου, Δρ Θ.
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νου καί πρεσβυτέρου, δέν ἀντικαθίστανται ἀπό ἄλλα,
ἀλλά τά τοῦ διακόνου χρησιμεύουν καί εἰς τήν τοῦ
πρεσβυτέρου χειροτονία, τοῦ ὁραρίου γινομένου ἐπι-
τραχηλίου καί μόνου προστιθεμένου τοῦ φελωνίου.
Εἰς τόν βαθμόν τοῦ ἐπισκόπου τά ἄμφια εἶναι τά τοῦ
πρεσβυτέρου, ὡς ἔχουν, τό μόνο νέο ἄμφιο εἶναι τό
ὠμοφόριον.

13. Στό πέρας τῆς χειροτονίας καί τῆς ἐνδύσεως
κάθε χειροτονουμένου δίδεται ὁ ἀσπασμός τῆς ἀγά-
πης. Σύμφωνα μέ τόν Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη αὐτός ὁ
ἀσπασμός λέγεται «τελειωτικός»4.

14. Ὁ χειροτονῶν ἐπίσκοπος διαβάζει τίς εὐχές
ἀπό τόν «χάρτη». Ἐπρόκειτο γιά εἰλητάριο ἤ λειτουρ-
γική φυλλάδα. Μεταγενέστερα φέρει καί τήν ὀνομα-
σία «κιτατόριον» ἤ «πτερόν».

15. Οἱ εὐχές τῆς χειροτονίας διαβάζονται ἀπό τόν
χειροτονοῦντα ἐπίσκοπον εἰς ἐπήκοον πάντων, κλη-
ρικῶν τε καί λαϊκῶν, καί ποτέ μυστικῶς. 

16. Ἡ Μεγάλη Συναπτή κατά τίς χειροτονίες δια-
βάζεται στό ἐνδιάμεσο τῶν δύο χειροτονητηρίων
εὐχῶν πάντοτε ἀπό ὁμοιόβαθμο κληρικό, ἔτσι ὁ
πρῶτος μετά τόν χειροτονοῦντα ἐπίσκοπος θά διαβά-
σει τή Μεγάλη Συναπτή κατά τήν εἰς ἐπίσκοπον χει-
ροτονία, ὁ πρῶτος τῶν πρεσβυτέρων κατά τήν εἰς
πρεσβύτερον χειροτονία, καί τέλος ὁ πρῶτος τῶν δια-
κόνων κατά τήν εἰς διάκονον χειροτονία.

17. Ὁ χειροτονούμενος κατά παράδοσιν ἔχει
ἀκάλυπτη τήν κεφαλήν του. Αὐτό φαίνεται ἀπό εἰκό-
νες καί μινιατοῦρες χειρογράφων.

18. Ὁ χειροτονῶν ἐπίσκοπος ἔχει ἀκάλυπτη τήν
κεφαλή του, τήν ἀριστερά του χεῖρα τήν ἔχει ἐκτετα-
μένη σέ στάση προσευχῆς, ἐνῶ τήν δεξιά του, ὅπως
σημειώνουμε ἀνωτέρω, τήν ἔχει ἐπί τῆς κεφαλῆς τοῦ
χειροτονουμένου. Ὁ ἐπίσκοπος πέραν αὐτῶν τίποτα
ἄλλο δέν πράττει. Ἡ τοποθέτηση ἐπί τῆς κεφαλῆς τοῦ
χειροτονουμένου τοῦ ὠμοφορίου δέν ἐντοπίζεται
στήν παλαιά χειρόγραφη παράδοση.

19. Ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία διαφοροποιεῖται
ἀπό τούς ἄλλους βαθμούς μόνον στήν τοποθέτηση ἐπί
τῆς κεφαλῆς καί τοῦ τραχήλου τοῦ χειροτο νουμένου
ἐπισκόπου τοῦ εὐαγγελίου καί μάλιστα ἀνοικτοῦ τό
ὁποῖον κρατεῖται ἀπό τούς συλλειτουργοῦντες ἐπισκό-
πους, τουλάχιστον δύο ἤ τριῶν ἤ πλειόνων.

20. Στόν νεοχειροτονούμενο ἐπίσκοπο τό μόνο
ἄμφιο πού τίθεται εἶναι τό ὠμοφόριο. Σάκκος, ποι-
μαντορική ράβδος, μίτρα, δικηροτρίκηρα καί ἐγκόλ-
πια δέν φαίνονται νά ὑφίστανται. Στόν νεοχειροτο-
νούμενο πρεσβύτερο τό ὁράριο γίνεται ἐπιτραχήλιο
καί τό μόνο νέο ἄμφιο πού μπαίνει εἶναι τό φελώνιο.
Στόν διάκονο τίθεται μόνο τό ὀράριο, ἀφοῦ ἀπεκδύε-
ται τό φαινόλιον, δηλ. τό καμίσιον, στιχάριο λινό,
τύπος μικροῦ φελωνίου5. 

21. Οἱ ἐνδύσεις τῶν ἀμφίων δέν φαίνεται ἀπό τή

χειρόγραφη παράδοση νά συνοδεύονται ἀπό εἰδικές
φράσεις.

22. Τό γνωστό σήμερα ἐπιφώνημα «Ἄξιος» δέν
λεγόταν παλαιότερα. Αὐτό ἄρχισε νά ἐκφωνεῖται ἀπό
τόν 10ο αἰ. καί ἐντεῦθεν. Σχετικά μέ τίς ἀναφωνήσεις
αὐτές ἀναφέρει ὁ Π. Ν. Τρεμπέλας στό μνημειῶδες
ἔργο του Μικρόν Εὐχολόγιον, τ. Α´ (σ. 202-203) τά
ἀκόλουθα: «Αἱ ἀναφωνήσεις αὗται, ὡς δύναταί τις νά
συναγάγῃ καί ἐκ τῶν κατά τήν ἐκλογήν τοῦ βοηθοῦ καί
διαδόχου τοῦ Αὐγουστίνου συμβάντων, ἐγίνοντο κατά
τήν ἐκλογήν, ὡρισμένως δέ πρό τῆς χειροτονίας καί πρό
πάσης παρεμβάσεως τοῦ χειροτονοῦντος ἔχουσι τήν
θέσιν αὐτῶν».

23. Ὁ εἰς πρεσβύτερον χειροτονηθείς πρῶτος
στέκεται μεταξύ τῶν πρεσβυτέρων καί μετά τόν κα-
θαγιασμό λαμβάνει τόν Ἅγιον Ἄρτον, μεταγε νεστέρως
ἔχει λάβει τήν ὀνομασία «Παρακαταθήκη», στά χέρια
του ἀπό τόν ἐπίσκοπο ἀπ’ εὐθείας χωρίς τή χρήση δι-
σκαρίου ἤ μάκτρου. Τόν ἅγιον ἀμνόν παραδίδει ὁ νε-
οχειροτονούμενος πρεσβύτερος στόν ἐπίσκοπο κατά
τό «Τά ἅγια τοῖς ἁγίοις» καί κοινωνεῖ πρῶτος ἀπό τούς
ἄλλους ἱερεῖς. Ἡ τάξη τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας φαίνε-
ται ξεκάθαρα στόν Βαρβερινό χειρόγραφο κώδικα 336
(8ου αἰ.) τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Βατικανοῦ.

24. Ὁ διάκονος δέχεται ἀπό τόν χειροτονήσαντα
ἐπίσκοπο «τό Ἅγιον Ριπίδιον». Κατά τή διάρκεια τῆς
θείας Λειτουργίας ριπίζει τά ἅγια Δῶρα. Κατά τήν ὥρα
τῆς θείας Μεταλήψεως, ἀφοῦ πρῶτα κοινωνήσει, δέχε-
ται ἀπό τόν ἀρχιερέα τό Ἅγιο Ποτήριο καί κοινωνεῖ τούς
προσερχομένους ἀπό τό τίμιον Αἷμα. Ὁ ἀρχιερεύς μετέ-
διδε τήν παλαιά ἐποχή ἐκεῖνος τό Τίμιον Σῶμα στούς
πιστούς, μάλιστα στή δεξιά παλάμη αὐτῶν.

25. Κατά τήν χειροτονία ἐπισκόπου ὁ νεοχει -
ροτονούμενος ἐπίσκοπος εὐλογεῖ τόν Ἀπόστολο, τό
Εὐαγγέλιο καί ὁμιλεῖ, ὀρθοτομώντας τόν λόγον τῆς
ἀληθείας κατά τό κήρυγμα. Ὁ νεοχειροτονούμενος πρε-
σβύτερος λέγει τήν ὀπισθάμβωνο εὐχή. Ὁ νεοχειροτο-
νούμενος διάκονος λέγει τό «Ὀρθοί μετα λαβόντες».

26. Ἡ τάξη τῶν χειροτονιῶν ὅλων τῶν βαθμῶν
ἔμεινε περίπου σέ γενικές γραμμές ἴδια μέχρι σήμερα.
Ὁ π. Κων/νος Καλλίνικος θά πεῖ ὅτι «ἁπλῆ συμ παρα-
βολή τῶν διαφόρων χειροτονικῶν κωδίκων θά ἔπειθέ
τινα, ὅτι τοσαύτη τυγχάνει καί εἰς τήν καθόλου διάτα-
ξιν τῆς ὕλης καί εἰς τό λεκτικόν τῶν εὐχῶν ὁμοιότης,
ὥστε δέν θά ἐσφαλλόμεθα, ἐάν τάς σήμερον ἐν χρήσει
χειροτονικάς ἀκολουθίας μας ἐθεωροῦμεν, παρεκτός
ἴσως μερῶν τινων τῆς τοῦ ἐπισκόπου, ὡς συνηλίκους
τῶν βυζαντινῶν λειτουργιῶν μας. Ἀλλά τό ἄνω τεμά-
χιον τῆς ἀναρρήσεως εἶναι τόσον κοινόν, ὄχι πλέον εἰς
μιᾶς καί τῆς αὐτῆς χειροτονίας τά ἀπόγραφα, ἀλλ’ εἰς
πάσας συγχρόνως τάς χειροτονίας, καί ὄχι μόνον εἰς τά
ἑλληνικά χειροτονικά, ἀλλά καί εἰς τά κοπτικά, ἰακω-
βιτικά, μαρωνιτικά, νεστοριανά, κλπ., ὥστε νά παρου-
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σιάζηται ὡς συνόλου τῆς ἀρχαϊκωτάτης ταύτης ὕλης ὁ
θεμέλιος»6. Ὁ καθηγητής τῆς Λειτουργικῆς ἀείμνη-
στος  Ἰω. Φουντούλης7 ση μειώνει ὅτι ὁ συμπαγής πυ-
ρήνας τῆς χειροτονητηρίου λειτουργικῆς πράξεως
ἔμεινε ἀναλλοίωτος. Αὐτό ὀφείλεται σέ τέσσερα αἴτια:
• Πρῶτο, στήν ἰδιαίτερη ἱερότητα τῶν χειροτονιῶν.
• Δεύτερο, στήν μή συχνή τέλεσή τους.
• Τρίτο, στό ὅτι τελοῦνται μόνο ἀπό ἀρχιερέα. Ἡ

ἀρχιερατική πράξη εἶναι γενικῶς συντηρητική.
• Τέταρτο, στό ὅτι ἔμειναν ἀδιασπάστως ἑνωμένες μέ

τήν θεία Λειτουργία. Ἡ ἀπό αἰώνων λειτουργική
πράξη δείχνει ὅτι ὅσα μυστήρια ἔμειναν καί γιά ὅσο
διάστημα παρέμειναν συνδεδεμένα μέ τήν θεία Λει-
τουργία διατήρησαν τήν ἀρχική λιτή καί δωρική
μορφή τους. Ὅσα μυστήρια ἤ ἁγιαστικές πράξεις
ἀποδεσμεύτηκαν ἀπό αὐτήν εἶχαν μιά μή πάντοτε
καλῶς ἐλεγχόμενη ἱστορική ἐξέλιξη.

Γενικά περί τῶν Χειροθεσιῶν 
μέ βάση τά χειρόγραφα λειτουργικά κείμενα

1. Οἱ χειροθεσίες σαφῶς διακρίνονται ἀπό τίς χει-
ροτονίες.

2. Ποτέ στήν Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μας δέν χειροτονεῖται κάποιος στό βαθμό τοῦ ὑποδια-
κόνου καί τήν ἴδια ἡμέρα νά γίνεται καί διάκονος.

3. Χειροθεσία σέ κάποιο κατώτερο βαθμό ἱερωσύ-
νης, ὡς ἀναγνώστου, ψάλτου, ὑποδιακόνου, σήμαινε
ὅτι ὑπῆρχε εὐδόκιμη διακονία καί ὄχι τυπική ἀνάληψη
διακονήματος ψιλοῦ. «Χειροτονία ἐσήμαινε εὐλογία
γιά τήν ἀνάληψη ἑνός συγκεκριμένου λειτουργικοῦ
ἔργου γιά τήν κάλυψη λειτουργικῆς ἀνάγκης, τῆς ἀνα-
γνώσεως δηλαδή τῶν γραφῶν γιά τόν ἀναγνώστη καί
τῆς ὑπηρεσίας τῆς ὑποδιακονίας γιά τόν ὑποδιάκονο.
Ἀνελάμβαναν δέ ὑπηρεσία εὐθύς ἀμέσως παρουσίᾳ τοῦ
χειροθετήσαντος ἐπισκόπου, ὁ μέν ἀναγνώστης ἀναγι-
νώσκοντας περικοπή ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀποστόλου,
πού τοῦ ἐπέδιδε ὁ ἐπίσκοπος, ὁ δέ ὑποδιάκονος δίδον-
τας νίψιμο στόν ἀρχιερέα»8.

4. Οἱ χειροθεσίες κατά τή διάταξη τοῦ Βαρβερινοῦ
κώδικα 336 (8ου αἰ.) καί ἄλλων παλαιῶν χειρογρά-
φων κωδίκων ἔχει τήν ἑξῆς σειρά:
• Χειροθεσία ἤ προχείρησις Ἀναγνώστου καί ψάλτου

(173r-173v).
• Χειροθεσία ἤ προχείρησις Ἡγουμένου ἐν τῷ εὐαγεῖ

Πατριαρχείῳ (173v-175r).
• Εὐχή ἐπί τοῦ λαμβάνειν μέλλοντος σχῆμα μοναχοῦ

(175r-176r).
• Εὐχή ἐπί μελλούσης λαμβάνειν σχῆμα μοναστρίας

(176r-176v).
• Εὐχή ἐπί προχειρίσεως βασιλέως (176v-179v).
• Εὐχή ἐπί προαγωγῆς ἀρχόντων (183r-184r).
• Εὐχή εἰς τούς εἰσερχομένους εἰς διακονίας (225v-

226r).

Δευτερεύοντα στοιχεῖα πού εἰσήχθησαν καί
ἐξελίχθηκαν στά τῆς λατρείας καί δή εἰς 
τίς Χειροτονίες ὅλων τῶν βαθμῶν

1. Ἡ ἀνάγνωση τῆς Κανονικῆς Συμμαρτυρίας τοῦ
πνευματικοῦ πατρός τοῦ ὑποψηφίου πρός χειροτονίαν.

2. Ἡ προσαγωγή τοῦ ὑποψηφίου διοργανώθηκε
ἐπί τό πανηγυρικότερον. Αὐτή ἡ προσαγωγή γίνεται
ἀπό δύο ὁμοιοβάθμους κληρικούς καί μέ τίς ἐκφωνή-
σεις «Κέλευσον, Κελεύσατε, Κέλευσον Δέσποτα Ἅγιε».

3. Ἡ εἰσαγωγή τοῦ ἱεροῦ χοροῦ πέριξ τῆς Ἁγίας
Τραπέζης. Πανυγηρικός χαιρετισμός τῆς ἁγίας Τρα-
πέζης ἀπό τόν νεοχειροτονούμενο. Στήν ἀρχή ἐψάλ-
λετο ὁ ὕμνος «Ἅγιοι Μάρτυρες…» τρεῖς φορές. Ἀργό-
τερα εἰσήχθη το «Δόξα σοι Χριστέ…» κατά τήν τρίτη
«χορεία» καί τά δύο ὡς χαιρετισμός πρός τούς Ἁγίους
Μάρτυρες στά τίμια Λείψανα τῶν ὁποίων ἑορτάζεται
τό θυσιαστήριο. Τό «Ἠσαϊα χόρευε» εἰσήχθη κατά τά
χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας ἀπό ἐπίδραση τῆς ἀκο-
λουθίας τοῦ γάμου.

4. Ἡ εἰσαγωγή τοῦ «Ἄξιος» κατά τήν ἔνδυση
ἀμφίων εἶναι νεώτερη. Ἀπαντᾶται σέ χειρόγραφα τοῦ
15ου αἰ.

5. Ἡ καθολική γονυκλισία κλήρου καί λαοῦ κατά
τή χειροτονία ἀποτελεῖ εὐσεβιστική τάση, ἄγνωστη
στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση.

6. Ἡ παράδοση τοῦ καλυμμαυχίου στόν νεοχειρο-
τονηθέντα διάκονο εἶναι ἄκρως νεωτέρα. Τό καλυμ-
μαύχι δέν εἶναι λειτουργικό κάλυμμα. 

7. Τέλος, ἡ ψαλμωδία τοῦ «Τίς Θεός Μέγας» εἶναι
αὐθαίρετη καί ἀταίριαστη.�
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τῆς  Ἐπικοινωνιακῆς καὶ Μορφωτικῆς ὑπηρεσίας τῆς  Ἐκκλησίας
τῆς  Ἑλλάδος, ἔκδ. α´, Ἀθήνα 2006, Σειρά: Ποιμαντικὰ Βιβλιοθήκη
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«Καί ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγένετο πρωί, ἡμέρα...».
Ἔτσι τελειώνει τό συμπλήρωμα κάθε ἡμέρας τῆς  δη-
μιουργίας τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, στό πρῶτο
κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τῆς Γένεσης. Πρῶτα τό σκο τάδι
καί ὕστερα τό φῶς. Πρῶτα ἡ νύχτα καί ὕστερα ἡ αὐγή,
τό γλυκοχάραμα τῆς ἡμέρας. Ἡ ζωή ξεπή δησε μέσα
ἀπό τό χάος. Τό πηχτό σκοτάδι τῆς  ἀβύσ σου. Αὐτό
ἔγινε στήν ὑλική δημιουργία. Τό ἴδιο ὅμως συμβαίνει
καί στήν πνευματική δημιουργία. Μέσα ἀπό τή βαθιά
σκέψη τῆς ἄκτιστης οὐσίας ἀναδύεται ἡ κτιστή σοφία,
ἡ προκαθορισμένη ἁρμονία τοῦ τέλους ὅλων τῶν
πραγμάτων, πού εἶναι ἡ κοινωνία τῆς χάριτος τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὀμορφιά τοῦ κόσμου. 

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐπωάζει τά στοιχεῖα τῆς φύ -
σεως καί ἀπό τό βαθύ σκοτάδι τῆς ἀβύσσου δημι-
ουργεῖται τό πανόραμα τῆς δημιουργίας, ἡ ὀμορφιά
τοῦ κτιστοῦ παραδείσου. Τό ἴδιο Ἅγιον Πνεῦμα, μετά
τήν πτώση καλεῖ τόν ἄνθρωπο νά μετέχει στή «θεία
φύση» μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Καί πάλιν τό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι Ἐκεῖνο, πού μᾶς
ἐπιτρέπει νά ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς πίστεως
γιά τόν Χριστόν: «γεννηθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου
καί Μαρίας τῆς Παρθένου». Ἡ Παρθένος προβάλλει
τό φῶς τοῦ μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος στόν κό -
σμο. Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Πατρός κυοφορεῖται ἐν
σιωπῇ μέσα στή γαστέρα τῆς Θεοτόκου. Καί ὅπως
«ἡ βιβλική διήγηση τῆς δημιουργίας δείχνει ὅτι τό
Ἅγιον Πνεῦμα ἤδη ἐπιτελοῦσε τή λειτουργία τῆς
ἐπωάσεως τῆς ἀβύσσου, ἀπ' ὅπου ξεπήδησεν ὁ κό -
σμος» (Εὐδοκίμοφ), κατά τόν ἴδιο σιωπηλό τρόπο τό
Ἅγιο Πνεῦμα κατέρχεται στήν Παρθένον καί συντε-
λεῖται  ἡ κυοφορία καί ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ
γέννηση τῆς  Ἐκκλησίας. 

Σ' αὐτό τό νέο ξημέρωμα, τῆς ἀναδημιουργίας
τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, ἡ Παναγία ὀνομάζε-
ται, στό βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «Ἆσμα Ἀσμά -
των», ὄρθρος. Καί ὅπως, ὕστερα ἀπό τήν βαθιά νύ -
χτα, ἀρχίζει νά γλυκοχαράζει ἡ ροδαυγή καί ἀνα -
τέλλει ἀπό τά σκοτεινά σπλάχνα τῆς νύχτας ὁ ὄρ -
θρος, ἔτσι καί ἀπό τήν ἀσέληνη νύχτα τοῦ κόσμου
τῆς πτώσεως ἀρχίζει νά ἀχνοφέγγει ὁ ὄρθρος. Νά
ροδίζει ἡ μυρωμένη αὐγή τῶν ἐλπίδων τοῦ νέου

κόσμου στό πρόσωπο τῆς ἀειπαρθένου Θεοτόκου.
Εἶναι «ἡ ἐγκύπτουσα ὡσεί ὄρθρος», ὅπως τήν προ-
ορᾶται ὁ ἱερός συγγραφέας τοῦ «Ἄσματος».

Πολύ πρίν ἡ Παναγία φανερωθεῖ ὡς ὄρθρος καί
ἡμερέψει ἡ  Ἱστορία μέ τό γλυκό της ξημέρωμα, ση -
μά δεψε τήν προπτωτική κατάσταση τῆς δημιουργίας
τό βαρύ πέλμα τῆς Εὔας, μέ τήν εἴσοδο τοῦ ἀνθρω -
πίνου γένους στήν ἀσέληνη νύκτα. Ἡ ἐλπίδα τῆς
θεώσεως  ἔσβησε στήν ἀπελπισία τοῦ θανάτου. Ὁ
ἐφιαλτικός κόσμος τῆς παρανομίας καί τῆς παρα-
κοῆς ὅδευε γεμάτος τρόμο, ἀδιέξοδα καί βαθιά
ὀδύνη στό σκοτεινό βασίλειο τοῦ θανάτου. Καί ὁ ἄν -
θρωπος δίχως φῶς, δίχως ἐλπίδα προχωροῦσε μέσ'
στό σκοτάδι τρικλίζοντας καί στούς δαιδάλους τῆς
ἀβεβαιότητος ἔντρομος, δειλός καί φοβισμένος. 

Σ' αὐτή τή σκοτοδίνη, μέ ραγισμένη τήν ἐλπίδα
τῆς ἀναζήτησης τοῦ φωτός  Ἐκείνου, πού θά τόν
ὁδηγοῦσε ἄσφαλτα στόν προορισμό γιά τόν ὁποῖο
πλάστηκε, σημάδεψαν οἱ Προφητικές φωνές τόν
Ὄρθρο τῆς σωτηρίας. Τήν ἔξοδο ἀπό τό σκοτάδι στό
φῶς, ἀπό τόν θάνατο στή ζωή, ἀπό τήν ἀπελπισία
στήν ἐλπίδα τῆς ἀνεξάντλητης φωτοχυσίας. Αὐτός
ὁ χρυσοπόρφυρος  Ὄρθρος, ἡ σωτήρια Πύλη, ἡ ἀκα-
ταίσχυντη  Ἐλπίδα, τό γλυκοχάραμα τῆς νέας Ζωῆς,
ἡ μυρωμένη Αὐγή, εἶναι ἡ Παναγία. Ἡ γλυκιά
Παρθένος καί Μητέρα μαζί, ἡ Παναγία μας,  πού
στέκεται μέ ἀνοικτή τήν ἀγκαλιά της αὐτές τίς ὄμορ-
φες κατανυκτικές ἀκολουθίες τῶν Παρακλήσεων καί
μᾶς περιμένει. Περιμένει τόν κάθε ἄνθρωπο, νά σμι-
κρυνθεῖ, νά ταπεινωθεῖ, νά γονατίσει, νά γίνει βρέ -
φος ἀμόλευτο ἀπό τίς κακίες τοῦ κόσμου, γιά νά
μπορέσει νά κρατηθεῖ στήν ἀγκαλιά Της κι  Ἐκείνη,
βρεφοτρόφος ὡς εἶναι, θά τόν  γαλακτοτροφήσει μέ
τό ἄδολο γάλα τῆς οὐράνιας ἐλπίδος. 

Τό στῆθος τῆς Παναγίας μας εἶναι γεμάτο ἐλπίδα.
Ἐλπίδα πού θαυματουργεῖ, πού δίνει ζωή, πού φυγα-
δεύει τόν θάνατο, πού φέρνει σέ ὅλες τίς πονεμένες
καί νυχτωμένες καρδιές τόν ὄρθρο τῆς μυστικῆς πα-
ρηγορίας. Οἱ καμπάνες τοῦ Δεκαπενταύγουστου
ἄρχισαν τό ἀργυρόηχο κάλεσμά τους. Ἄς τό ἀκού -
σουμε. Γιά νά γλυκοχαράξει μέσα μας τό θάμβος τῆς
μυρωμένης Αὐγῆς...�

Παναγία, ἡ μυρωμένη αὐγή
τοῦ Πρωτ. Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη
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1. Εἰσαγωγή 
Κατά τήν εἴσοδό μας  στήν τρίτη μετά Χριστό χι-

λιετία τά τεράστια προβλήματα, πού δημιουργεῖ ἡ ρα-
γδαία  πρόοδος τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν καί ἡ ἐξέλιξη
τῆς  τεχνολογίας,  καθιστοῦν διαρκῶς  καί περισσό-
τερο ἀναγκαία τήν ἀνάπτυξη τῶν πνευ ματικῶν καί
ἠθικῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ ἡ ἀδιαφορία
τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Θεολογίας  γιά τό  φυσικό
κόσμο καί τήν ὑλική κτίση, ἐν ὀνόματι  δῆθεν τῆς ἀπο-
κλειστικά πνευματικῆς της ἀποστολῆς,  ἀποδεικνυό-
ταν, τουλάχιστον μέχρι καί τό πρόσφατο παρελθόν,
ἀπαράδεκτη ἤ καί ἐπικίνδυνη.

Οἱ διαπιστώσεις αὐτές προβάλλουν ὡς αὐτονόη-
τες  καί προφανεῖς σέ σχέση μέ τό λεγόμενο οἰκο-
λογικό πρόβλημα. Ἀποτελεῖ γενική συνείδηση ὅτι ἡ
οἰκολογική κρίση εἶναι ἴσως τό σοβαρότερο  πρό-
βλημα πού ἀντιμετωπίζει ἡ ἀνθρωπότητα  στίς μέρες
μας. Ἴσως αὐτό νά φαντάζει ὡς ὑπερβολή, ὅμως δύ-
σκολα θά βρεθεῖ σοβαρός ἐπιστήμονας  καί ὑπεύ-
θυνος παρατηρητής τῆς πορείας τῶν πραγμάτων, ὁ
ὁποῖος θά διαφωνοῦσε. Ἄν συνεχίσουμε τήν πορεία
αὐτή, ἡ πρόβλεψη ἑνός ἀποκαλυπτικοῦ τερματισμοῦ
τῆς ζωῆς, τουλάχιστον στήν ἀνθρώπινη μορφή της,
δέν εἶναι ζήτημα προφητείας ἀλλά ἀναπόφευκτη
κατάληξη.

Τό οἰκολογικό πρόβλημα εἶναι ἀποτέλεσμα μίας
χρησιμοθηρικῆς ἀντίληψης γιά τήν ἀνάπτυξη καί
ἐκμετάλλευση τῆς φύσης. Ἡ ἀντίληψη αὐτή ὁδήγησε
σέ μία μετατόπιση τοῦ κέντρου βάρους ἀπό τό συλ-
λογικό στό ἀτομικό καλό, δημιουργώντας  ἕνα ἀτο-
μοκεντρικό πρότυπο.  Στά τέλη τοῦ 20ου αἰώνα μέ
ἀφορμή τήν ἔξαρση διαφόρων φαινομένων, ὅπως ἡ
ρύπανση, ἡ καταστροφή τῶν δασῶν, ἡ μόλυνση τοῦ
περιβάλλοντος, ἡ τρύπα τοῦ ὄζοντος, τό φαινόμενο
τοῦ θερμοκηπίου καί πολλά ἄλλα, ἔγιναν περισσότερο
ἐμφανεῖς οἱ ἀρνητικές συνέπειες αὐτῆς τῆς κατά -
στασης. Ὁ διακεκριμένος ἐπιστήμονας Steven Ηaw-
king διατύπωσε τήν πρόβλεψη ὅτι τό φαινόμενο τοῦ
θερμοκηπίου θά ὁδηγήσει, κατ’ αὐτόν, σέ πλήρη  ἀφα-
νισμό τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς μέχρι τό 3.000 μ.Χ. καί ὅτι
ὁ μόνος τρόπος γιά νά διασωθεῖ ἡ ζωή θά εἶναι, κατά

τή γνώμη του, ἡ μεταφορά της σέ ἄλλους πλανῆτες.
Τά  σύνθετα προβλήματα πού σχετίζονται μέ τό πε-

ριβάλλον καί ἀπασχολοῦν τό σύγχρονο κόσμο, ἀπαι-
τοῦν μία σύνθετη ἀνάλυση, ἡ ὁποία θά προκύψει μέσα
ἀπό ἕνα διεπιστημονικό  διάλογο καί μία κοινή πο-
ρεία.  Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς καταστάσεως τό χρέος τῆς
Ἐκκλησίας καί τῆς Θεολογίας εἶναι προφανές καί ἐπι-
τακτικό. Εἶναι δέ ἕνα χρέος πού δέν μπορεῖ νά ἐξο-
φληθεῖ χωρίς τή συνεργασία μέ τήν ἐπιστήμη. 

2. Ἄνθρωπος καί φυσικό περιβάλλον 
Ὁ Ἀμερικανός ἱστορικός Lynn Whites ἔχει παρα-

τηρήσει ὅτι οἱ ἱστορικές ρίζες τοῦ οἰκολογικοῦ προ-
βλήματος βρίσκονται στή χριστιανική θεολογία. Ἐδῶ
βεβαίως θεωρῶ ἀναγκαῖο νά διευκρινίσω, στή δυτική
χριστιανική θεολογία.  Χωρίς μία  συγκεκριμένη ἀντί-
ληψη γιά τίς σχέσεις τοῦ ἀνθρώπου μέ  τό φυσικό πε-
ριβάλλον, δέν θά εἴχαμε τήν κρίση αὐτή καί χωρίς μία
ὀρθή ἀντίληψη γιά τή σχέση αὐτή, δέν θά ξεπεραστεῖ
αὐτή ἡ κρίση.

Τό οἰκολογικό πρόβλημα ἔχει πελώριες πνευματικές
διαστάσεις. Χωρίς τή θεραπεία  τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν
ἐγωκεντρισμό, τόν εὐδαιμονισμό, τήν περιφρόνηση
πρός τόν ὑλικό κόσμο ἡ οἰκολογική κρίση ἁπλῶς θά ἐπι-
δεινώνεται. Πρέπει νά ἀλλάξει ἡ ἀνθρώπινη νοοτροπία
καί συμπεριφορά.    Τί θά εἶχε λοιπόν νά πεῖ ἡ ὀρθόδοξη
θεολογία γιά τό θέμα αὐτό, πού εἶναι τόσο ζωτικῆς ση-
μασίας γιά τό οἰκολογικό πρόβλημα; 

Ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τή φύση ἀποτελεῖ ἐξ
ὁρισμοῦ ὀξύ καί, θά ἔλεγε κανείς, τραγικό πρόβλημα.
Ἀπό τό  ἕνα μέρος ὁ ἄνθρωπος  αἰσθάνεται πώς εἶναι
μέρος ὀργανικό τοῦ φυσικοῦ κόσμου, πού τόν περι-
βάλλει, ὅτι δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει χωρίς αὐτόν καί ὅτι
εἶναι σέ πολύ μεγάλο  βαθμό δέσμιός του. Ὅπως ἀπε-
κάλυψε καί προέβαλε μέ ἔμφαση ἡ φιλοσοφία τοῦ
ὑπαρξισμοῦ στήν ἐποχή μας, ἡ τραγωδία  τοῦ ἀνθρώ-
που βρίσκεται στό ὅτι ἔχει ριχτεῖ μέσα στόν κόσμο καί
προσπαθεῖ νά ἐπιβιώσει  ἀγωνιζόμενος καί ἀντιπα-
λεύοντας πρός ἕναν κόσμο ἐχθρικό. Αὐτό σημαίνει ὅτι
σέ ἀντίθεση πρός τά ἄλλα ὄντα ὁ ἄνθρωπος ἐξ ὁρι-
σμοῦ τείνει νά ὑπερβεῖ τόν ὑλικό κόσμο, τοῦ ὁποίου

Ὀρθοδοξία καί περιβάλλον

τοῦ Γεωργίου Χουρδάκη, δασκάλου
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ὀργανικό μέρος εἶναι, αἰσθανόμενος ὅτι καί ἀνήκει καί
δέν ἀνήκει σέ αὐτόν, ὅτι ἡ πατρίδα του καί ὁ προορι-
σμός του ξεπερνοῦν αὐτόν τόν κόσμο στόν ὁποῖο ζεῖ
καί τοῦ ὁποίου εἶναι ὅμως ὀργανικό  μέρος.

Ἔτσι τίθεται βιωματικά καί στή συνέχεια λογικά,
δηλαδή φιλοσοφικά ἀκόμη καί ἐπιστημονικά, τό ἐρώ-
τημα τῆς ταυτότητας ἤ τοῦ ὁρισμοῦ  τοῦ ἀνθρώπου.
Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος; «Τί ἐστιν  ἄνθρωπος, ὅτι μι-
μνήσκῃ αὐτοῦ;» ρωτάει ὁ ψαλμωδός τόν Θεό (Ψαλμ.
8,5). Ὁ  ὁρισμός τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἐπιχειρηθεῖ πολ-
λές φορές στήν ἱστορία,  χωρίς ἀναφορά καί συσχέ-
τιση πρός τό φυσικό περιβάλλον. Κλασσική  περί-
πτωση εἶναι ἡ ἀρχαία ἑλληνική φιλοσοφία, στήν πλα-
τωνική κυρίως μορφή της, ἀλλά καί πολλές θεολογι-
κές ἀντιλήψεις διαμέσου τῶν αἰώνων, ἐπηρεασμένες
πάντοτε ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ἀπό τόν πλατωνισμό. 

Κύρια μορφή τοῦ ὁρισμοῦ αὐτοῦ  ὑπῆρξε ἡ ἔννοια
τῆς ψυχῆς. Ἡ ταυτότητα τοῦ ἀνθρώπου βρίσκεται
στήν ψυχή, ἡ ὁποία δέν ἀποτελεῖ ὀργανικό μέρος τοῦ
φυσικοῦ κόσμου, ἀλλά εἶναι αὐθύπαρκτη καί αὐθυ-
πόστατη, ἡ οὐσία της εἶναι πνευματική καί ὄχι ὑλική
καί ἐπιβιώνει ἀνεξάρτητα  ἀπό τό σῶμα, δηλαδή ἀπό
τή σχέση της μέ τόν ὑλικό φυσικό κόσμο. Ἡ πλατω-
νική αὐτή ἀντίληψη ἐπέδρασε βαθύτατα στή χριστια-
νική παράδοση καί οἱ συνέπειές της ὑπῆρξαν βαρυ-
σήμαντες γιά τό οἰκολογικό πρόβλημα. Ἡ ταύτιση
τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν ψυχή του ὁδήγησε στίς ἑξῆς
ἀντιλήψεις στή διαδρομή τῆς ἱστορίας:

Πρῶτον, στήν ἀντίληψη ὅτι ὁ χῶρος καί ὁ χρόνος,
πού ἀποτελοῦν οὐσιώδη συστατικά τοῦ φυσικοῦ κό-
σμου πού μᾶς περιβάλλει, ἀποτελοῦν μαζί μέ τό
φθαρτό σῶμα φυλακή τῆς ψυχῆς. Ὁ ἄνθρωπος γιά νά
βρεῖ τόν ἑαυτό του πρέπει νά ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τό
σῶμα του, ἀπό τό χῶρο καί τό χρόνο, δηλαδή ἀπό τό
φυσικό του περιβάλλον καί νά ζήσει μία ἄυλη καί
ἄχρονη ὕπαρξη σέ μία  αἰωνιότητα πού δέν συνδέεται
μέ τόν ὑλικό κόσμο. 

Δεύτερον, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά νοηθεῖ χω -
ρίς τή σχέση του μέ τό φυσικό κόσμο, σέ τελική ἀνά-
λυση δέν ἔχει καμιά σημασία γι’ αὐτόν ἄν ὁ φυσικός κό-
σμος, πού τόν περιβάλλει, ἀφανιστεῖ. Μάλιστα γιά
πολλούς ἐκπροσώπους τῆς ἀρχαίας χριστιανικῆς  θεο-
λογίας -ὅπως ὁ Ὠριγένης καί ἐν μέρει καί ὁ Αὐγουστί-
νος- στή  Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δηλαδή στόν ἔσχατο προ-
ορισμό καί στήν  κατάληξη τοῦ ἀνθρώπου, θά ἐπιζή-
σουν μόνον  ψυχές. Ὁ φυσικός κόσμος, ἐκτός τῶν ψυ -
χῶν τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ἀσωμάτων ἀγγέλων, εἶναι

προορισμένος νά χαθεῖ. Στό ἐρώτημα  «τί ἐστίν ἄνθρω-
πος;» ἡ ἀπάντηση στήν περίπτωση αὐτή εἶναι: ἄυλο
πνεῦμα, ψυχή ἀθάνατη καί αἰώνια, κάτι πού μπορεῖ νά
νοηθεῖ χωρίς τό σῶμα  καί τό φυσικό περιβάλλον.

Παρόμοια προσπάθεια ταυτισμοῦ καί ὁρισμοῦ τοῦ
ἀνθρώπου χωρίς ἀναφορά στό φυσικό περιβάλλον,
μία τροποποιημένη μορφή  τοῦ πλατωνικοῦ ψυχο-
κεντρισμοῦ, ἔγινε κυρίως στή Δύση κατά τόν Μεσαί-
ωνα καί τούς νεότερους χρόνους, μέ τόν ὁρισμό τοῦ
ἀνθρώπου  ὡς λογικοῦ καί σκεπτόμενου ὄντος. Στό
ἴδιο ἐρώτημα «τί ἐστιν ἄνθρωπος;» ἡ ἀπάντηση πού
δόθηκε στήν περίπτωση αὐτή ἦταν: «ζῶον λογικόν»
πού ἐσήμαινε, δυνάμενο  νά σκέπτεται, νά ἔχει  συ-
νείδηση τοῦ ἑαυτοῦ του καί τοῦ κόσμου. Οἱ ρίζες τοῦ
ὁρισμοῦ αὐτοῦ ἀνάγονται στόν Αὐγουστίνο καί τόν
Βοήθιο, κορυφώνονται  ὅμως στόν αὐγουστίνιο  μο-
ναχό Καρτέσιο, τόν πατέρα τοῦ διαφωτισμοῦ καί ἐν
πολλοῖς τῆς μαθηματικῆς καί φυσικῆς ἐπιστήμης  τῶν
νεότερων χρόνων, μέ τήν περίφημη φράση του: «co-
gito, ergo sum». Οἱ συνέπειες τῆς ἀποσυνδέσεως
αὐτῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό φυσικό περιβάλλον
ὑπῆρξαν καίριες γιά τήν οἰκολογία. 

Ἔτσι κατ’ ἀρχάς, ὁ ἄνθρωπος ἀνέπτυξε  τίς δια νοη-
τικές του ἱκανότητες μονομερῶς καί ἀνεξάρτητα ἀπό
τό σῶμα του. Ἡ ἀνάπτυξη τῶν μαθηματικῶν ὡς ὀργά-
νου παραγωγῆς καθαρῆς διανοήσεως (intelligence)
ὁδηγεῖ  ραγδαία  ἤδη στή δημιουργία σκεπτόμενων
ὄντων, τά ὁποία δέν ἔχουν ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπινου
σώματος γιά νά παράγουν νόηση. Τό πρόβλημα εἶναι
πλέον ἄν ἀπέμεινε τό συναίσθημα ἤ ἡ βούληση γιά τό
ὄν πού λέγεται ἄνθρωπος ἤ ἄν κι αὐτό ἔχει θυσιαστεῖ
στό βωμό τῆς καθαρῆς, δηλαδή τῆς ἀσώματης νοη-
μοσύνης. Ἀπό τήν ἄποψη τῆς οἰκολογίας πάντως τό
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καίριο καί σημαντικό εἶναι ὅτι ἡ νοημοσύνη ἀποσπά-
στηκε ριζικά ἀπό τό ἀνθρώπινο σῶμα, ὥστε νά τό κα-
ταργεῖ καί νά τό ἀχρηστεύει. Αὐτό εἶναι τό πρόβλημα.
Αὐτό συμβαίνει σήμερα στό περιβάλλον τῶν νέων τε-
χνολογιῶν κυρίως μέ τήν περίπτωση τῶν ἠλεκτρο-
νικῶν ὑπολογιστῶν. Κι αὐτό κάνει πολύ ἀμφισβητή-
σιμη  τήν ἀθωότητα τῆς οὐδετερότητας μέ τήν ὁποία
προσεγγίζουμε συνήθως  τά ἐπιτεύγματα αὐτά τῆς
νέας τεχνολογίας.

Ὁ μέγας καί φοβερός κίνδυνος ἀπό τά ἐπιτεύγματα
αὐτά δέν εἶναι μήπως μολυνθοῦν οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώ-
πων ἀπό ἀνήθικες ἰδέες καί  προγράμματα. Λές καί
δέν ἀρκεῖ ἡ ἀνθρώπινη φαντασία στίς καθημερινές
ἐκφάνσεις της νά τίς μολύνει. Ἀλλά τό ὅτι καταργεῖται
σιγά σιγά τό σῶμα ὡς ὄργανο νοή-
σεως, ἀφοῦ σκεπτόμεθα, ἐπικοινω-
νοῦμε, ψωνίζουμε, ἀκόμη καί ἐρωτευό-
μαστε χωρίς τό σῶμα, αὐτό τό μονα-
δικό ὄργανο πού μᾶς συνδέει μέ τό φυ-
σικό καί ἀνθρω πογενές περιβάλλον.
Τό σῶμα ἀδυνατεῖ νά  παρακολουθή-
σει τή νόηση καί τήν πληροφόρηση.
Εἶναι τόσο ραγδαία  ἡ αὔξηση τῆς πλη-
ροφόρησης πού δέν μπορεῖ πλέον νά
ἀκολουθήσει τούς ρυθμούς της.  

Ἀκολούθως, ὁ ἄνθρωπος ἀνέπτυξε
τίς νοητικές του ἱκανότητες στήν πε-
ρίοδο κυρίως τοῦ Μεσαίωνα  καί
ἐφεξῆς στούς νεότερους χρόνους, σέ
βάρος τοῦ φυσικοῦ του  περιβάλλον-
τος. Αὐτό ὑπῆρξε συνέπεια δυό παρα-
γόντων. Πρῶτον, τοῦ ὅτι διαπίστωσε ὁ ἄνθρωπος
πόση δύναμη περικλείει ἡ νόηση. Δέν εἶναι τυχαῖο τό
ὅτι αὐτός πού προσέφερε τό «cogito, ergo sum»
ἔγραφε ἤδη τόν 17ο αἰώνα στό «Discours de la meth-
ode» ἐπί λέξει: «Μέ τήν  πρόοδο τῆς ἐπιστήμης μπο-
ροῦμε νά φθάσουμε σέ γνώσεις, πού θά  ἦταν πάρα
πολύ χρήσιμες στή ζωή καί θά μπορούσαμε νά βροῦμε
μία πρακτική μέ τήν ὁποία ἡ δύναμη καί οἱ ἐνέργειες
τῆς φωτιᾶς, τοῦ  νεροῦ, τοῦ ἀέρα, τῶν ἄστρων, τῶν
οὐρανίων καί ὅλων τῶν ἄλλων σωμάτων πού μᾶς πε-
ριβάλλουν, τό φυσικό περιβάλλον δηλαδή, θά μπο-
ροῦσαν νά χρησιμοποιηθοῦν μέ τόν ἴδιο τρόπο σέ
ὅλες τίς  κατάλληλες χρήσεις καί ἔτσι νά γίνουμε κύ-
ριοι καί κάτοχοι τῆς  φύσεως «maitres et posses seurs
de la nature». 

Τό οἰκολογικό βάρος  τῶν λόγων αὐτῶν τοῦ Καρ τε-

σίου βρίσκεται στίς πέντε τελευταῖες λέξεις, «κύριοι καί
κάτοχοι τῆς φύσεως» ἀκριβῶς χάρη στό «cogito, ergo
sum», δηλαδή στή δύναμη τῆς γνώσης.  Γι’ αὐτό ὁ Fran-
cis Bacon σέ πιό ὠμή ἀκόμα γλώσσα, ἀπευθύνεται στόν
ἄνθρωπο καί τοῦ λέει: «σοῦ φέρνω τή φύση μέ ὅλα τά
παιδιά της γιά νά τήν κάνεις δέσμια στήν ὑπηρεσία σου,
σκλάβα σου». Θέλουμε μήπως ἄλλη πιό σαφή ἀπό-
 δειξη,  τοῦ ποῦ ἔγκειται ἡ ρίζα τῆς οἰκο λογικῆς μας κρί-
σεως; Στήν ἀπο μόνωση καί ἔξαρση τῆς νοητικῆς ἱκα-
νότητας ὡς τοῦ κύριου χαρα κτηριστικοῦ τῆς ταυτότη-
τας τοῦ ἀν θρώπου.  Βεβαίως  ἡ κριτική στή στάση αὐτή
ἔρχεται εὔκολα στό νοῦ μας. Μήπως δέν φταίει ἡ ἔξαρ -
ση τῆς νόησης ἀλλά ἡ κακή χρήση της;  

Ἄν εἶναι ἔτσι τά πράγματα, τότε τό βάρος πέφτει
στήν ἠθική καί ὄχι στήν ὀντολογία. Τό
πρόβλημα δηλαδή δέν εἶναι ὅτι ἐξαί-
ρουμε τή νοημοσύνη μας εἰς βάρος
τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ἀλλά ὅτι κά-
νουμε κακή χρήση τῆς νοημοσύνης
μας. Ἡ λύση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλή-
ματος τοποθετεῖται ἔτσι στήν ἠθική.
Ἀλλά μία ἠθική χωρίς ὀντολογική
βάση, δηλαδή χωρίς νά βασίζεται στήν
ἀλήθεια εἶναι ἀπό  θεολογικῆς
πλευρᾶς ἀπαράδεκτη. Τό θέμα λοιπόν
ἔγκειται στό ὄχι ἄν ὁ ἄνθρωπος ἐνερ-
γεῖ σωστά ἤ ὄχι, ἀλλά  ἄν  ἐνεργεῖ
σύμφωνα μέ  τήν ἀλήθεια τοῦ εἶναι
του, τῆς ταυτότητάς του. Τό θέμα αὐτό
ἔχει  ἄμεση σχέση μέ τό διάλογο ἐπι-
στήμης καί θεολογίας. Εἶναι πολύ

εὔκολο καί αὐτό συμβαίνει συνήθως, ἡ ἐπιστημονική
ἀλήθεια καί ἡ  θεολογική ἀλήθεια νά μήν συμπίπτουν
οὔτε νά μᾶς ἐνδιαφέρει  ἄν συμπίπτουν ἤ ὄχι. Ὁ ἐπι-
στήμονας ἔχει τή δική του ἀλήθεια, τή  φυσική, τή
γνώση τῆς φύσεως, καί ὁ θεολόγος τήν πνευματική,
αὐτήν πού  πηγάζει ἀπό τήν πίστη. Ἄν εἶναι ἔτσι τότε
ποῦ θά συναντηθεῖ  ὁ ἐπιστήμονας μέ τόν θεολόγο; 

Ὄχι ἀσφαλῶς στό σημεῖο τῆς ἀλήθειας, ἀφοῦ πρό-
κειται γιά δυό διαφορετικές ἀλήθειες. Συνήθως τό ση-
μεῖο τῆς συναντήσεώς τους  εἶναι ἡ ἠθική. Καί οἱ δυό
συμφωνοῦν στό ὅτι κάτι εἶναι καλό ἤ κακό,  σωστό ἤ
λάθος, ἐπιτρεπτό ἤ ἀνεπίτρεπτο. Ἀλλά μέ ποιά κριτή-
ρια; Προφανῶς μέ κριτήρια  ἠθικῶν ἀξιῶν καί κανό-
νων, ἀποδεκτῶν ἀμφοτέρως. Ἄς συγκε κρι-μενοποι-
ήσουμε τό θέμα αὐτό στό πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου
καί τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ὅλοι, ἐπιστήμονες

«Τό πρόβλημα 

δέν εἶναι ὅτι ἐξαίρουμε

τή νοημοσύνη μας 

εἰς βάρος 

τοῦ φυσικοῦ κόσμου,

ἀ,ά ὅτι κάνουμε 

κακή χρήση 

τῆς νοημοσύνης μας»
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καί θεολόγοι, διαπιστώνουν ὅτι τό φυσικό περιβάλ-
λον βλάπτεται ἀπό τήν ἔξαρση  τῆς ἀνθρώπινης νοη-
μοσύνης ἔναντι τῆς ὑλικῆς φύσεως. Ἄν θελήσουμε  νά
λύσουμε τό πρόβλημα μέ τή βοήθεια τῆς ἠθικῆς, θά
ποῦμε ὅτι δέν βλάπτει ἡ ἔξαρση αὐτή, ἀρκεῖ νά μήν
κάνουμε κακή χρήση. Ὅμως ἄν βάλουμε τό μαχαίρι
μέχρι τό κόκαλο, μέχρι τό  μεδούλι τῆς ἀλήθειας, τότε
θά διερωτηθοῦμε ἀπό κοινοῦ, ἐπιστήμονες καί θεο-
λόγοι, μήπως ἡ ἔξαρση τῆς νοημοσύνης, ἔναντι  τῆς
σωματικῆς καί φυσικῆς  ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου
καί τοῦ περιβάλλοντός του, προσκρούει στήν ἀλήθεια
τοῦ τί εἶναι ἄνθρωπος; Μήπως δηλαδή μέ ὅλα αὐτά
ἀλλοιώνουμε  τήν ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου; 

Στό ἐρώτημα αὐτό δέν μποροῦμε νά ἀφήσουμε τόν
θεολόγο καί τόν ἐπιστήμονα νά ἔχουν τίς δικές τους
ἀπόψεις. Ἡ ἀλήθεια γιά τό τί εἶναι ἄνθρωπος πρέπει νά
εἶναι κοινή μεταξύ ἐπιστήμης καί θεολογίας. Δέν μπο-
ροῦμε νά παίζουμε μέ δυό ἀλήθειες, ἐκείνη τῆς γνώσεως
καί ἐκείνη τῆς πίστεως. Ὁ ἐπιστήμονας πού εἶναι πιστός
στό προσευχητάρι του, ἀλλά ἀδιάφορος γιά τό ἄν αὐτό
πού διαπιστώνει στό ἐργαστήριο συμβιβάζεται ἤ ὄχι μέ
τά δόγματα τῆς πίστεώς του, ἔχει διχαστεῖ σχιζοφρενικά.
Καί ἐν πάσῃ περιπτώσει  ἔχει καταστήσει τό διάλογο
ἐπιστήμης καί θεολογίας ἀδύνατο. Ἔτσι τό θέμα τῆς σχέ-
σεως τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος,
σέ ἕνα πραγματικό διάλογο ἐπιστήμης καί θεολογίας,
θά πρέπει νά ἐπικεντρωθεῖ στό ἐρώτημα: Ποιά σχέση
τοῦ ἀν θρώπου μέ τό φυσικό του περιβάλλον προσιδιά-
ζει  στήν ἀλήθεια τῆς ταυτότητάς του; 

Ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό πρέπει νά συγκλί-
νει ὅσο περισσότερο γίνεται μεταξύ ἐπιστήμης καί θε-
ολογίας. Κάθε ἀπόκλιση  πρέπει νά ἐλέγχεται καί νά
μήν ἀποδίδεται ἁπλῶς σέ διαφορετικές προϋποθέσεις.
Μόνον ἔτσι ἡ κοινή στάση θεολογίας καί ἐπιστήμης
στό πρόβλημα τοῦ περιβάλλοντος θά  ἔχει  στέρεες
ὀντολογικές  καί  ὄχι  ἁπλῶς  ἠθικές βάσεις.

3. Ἡ ἀλήθεια  τοῦ ἀνθρώπου στή σχέση του μέ
τό φυσικό περιβάλλον κατά τήν ὀρθόδοξη
θεολογία.
Ἄς ἀρχίσουμε διευκρινίζοντας  τί θέλουμε νά

ποῦμε μέ τόν ὄρο ὀρθόδοξη θεολογία. Δέν ἐννοοῦμε
τή θεολογία τῶν ὀρθόδοξων  δογματικῶν ἐγχειριδίων.
Οὔτε  μία βιωματική λεγόμενη θεολογία πού ἀδιαφο-
ρεῖ γιά τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐννοοῦμε τή θεο-
λογία ὅπως διαμορφώθηκε στίς βασικές της γραμμές
ἀπό τούς Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας, στήν προσπάθειά

τους νά ἐκφράσουν σέ διάλογο μέ τήν  ἐποχή τους τήν
πίστη τοῦ Εὐαγγελίου. Καί  ὅπως  αὐτή  βιώθηκε στό
σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, στή λατρεία, στήν ἄσκηση καί
στό ἦθος τῶν μελῶν της. Μέ τήν ἐπεξήγηση αὐτή, ἄς
ἐπιχειρήσουμε νά  διαγράψουμε τούς βασικούς ἄξο-
νες τῆς ἀντιλήψεως τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας γιά τή
σχέση ἀνθρώπου καί φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἔχον-
τας πάντοτε κατά νοῦν τό ἐρώτημα τῆς ἀλήθειας γιά
τό τί εἶναι ἄνθρωπος.

Πρῶτο σημεῖο: Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ψυχοσωματική
ὀντότητα. Ἡ ἀλήθεια τοῦ ἀνθρώπου δέν ἔγκειται
στήν ψυχή του ἀλλά στήν ὀργανική ἑνότητα ψυχῆς
καί σώματος. Αὐτό εἶναι τόσο βασικό στήν ὀρθόδοξη
πίστη ὥστε κάθε ἀμφισβήτησή του  νά συνιστᾶ
αἵρεση. Ὁ Ὠριγένης πού τοποθέτησε  τήν ταυτότητα
τοῦ  ἀνθρώπου στήν ψυχή του, ὥστε νά κάνει λόγο
γιά προΰπαρξη τῶν  ψυχῶν πρό τῆς ὑλικῆς δημιουρ -
γίας τοῦ κόσμου, καταδικάστηκε ἀπό τούς Πατέρες
καί ἀπό τήν Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδο ὡς αἱρετικός. Ἡ
ψυχή τοῦ ἀνθρώπου γεννιέται μαζί μέ τό σῶμα του
καί  τό σπουδαιότερο δέν ἀναπαύεται  τελικά ἄν δέν
ἀνακτήσει τό σῶμα της. Ὁ ἀείμνηστος πατήρ  Γεώρ-
γιος Φλορόφσκι, ὁ μεγαλύτερος ἴσως θεολόγος τῶν
χρόνων μας, τό ἔθεσε ἐπιγραμματικά: «τό σῶμα χω -
ρίς τήν ψυχή εἶναι πτῶμα, μά καί ἡ ψυχή χωρίς τό
σῶμα εἶναι φάντασμα, δέν εἶναι σέ καμία περίπτωση
ἄνθρωπος. Δέν εἶναι ἡ ἀλήθεια τοῦ ἀνθρώπου» («Τό
σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ», 1948). Γι’ αὐτόν τό λόγο
ἀποτελεῖ δόγμα τοῦ συμβόλου τῆς πίστεως,  ἡ προσ-
δοκία τῆς ἀνάστασης τῶν νεκρῶν, στά ἀρχαῖα σύμ-
βολα σαρκός ἤ σωμάτων.  Κάθε ἀνάπαυση  τοῦ
ὀρθοδόξου στήν ἰδέα τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς καί
κάθε ἐξασθένιση τῆς προσδοκίας τῆς ἀναστάσεως
τῶν σωμάτων ἀποτελεῖ παρέκκλιση ἀπό τήν ἀλήθεια
τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή αἵρεση.
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Δεύτερο σημεῖο: Ἐάν εἶναι ἔτσι τά πράγματα ὡς πρός
τήν ἀλήθεια τοῦ ἀνθρώπου, τότε δέν μποροῦμε νά λέμε
ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει  σῶμα, ἀλλά ὅτι εἶναι σῶμα.  Αὐτό
θά πεῖ ὅτι τό σῶμα εἶναι στοιχεῖο τῆς  ἀλήθειάς του, τοῦ
εἶναι του. Ἀλλά, ἐάν ἰσχύει αὐτό, τότε ὁ ἄνθρωπος στήν
ἀλήθεια τοῦ εἶναι του, εἶναι ἀδιάρρηκτα δεμένος μέ τό
φυσικό τοῦ περιβάλλον. Διότι πῶς μπορεῖ νά νοηθεῖ τό
ἀνθρώπινο σῶμα χωρίς τήν ὑπόλοιπη ὑλική δημι ουργία;
Ὅσοι πιστεύουν ὅτι στά ἔσχατα θά ἀναστηθεῖ τό
ἀνθρώπινο σῶμα, ἀλλά δέν θά ἐπιβιώσει ὁ ὑλικός  κό-
σμος, ἀσφαλῶς ἐννοοῦν ἕνα σῶμα μυθικό, ἐξω πραγμα-
τικό. Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος Ὀλύμπου,  ἀντιμε τωπίζοντας
τόν Ὠριγένη, ὑποστηρίζει ὅτι δέν εἶναι δυνατόν ὁ Θεός
νά ἀναστήσει τά σώματα, ἄν δέν διασώσει  ὁλόκληρη
τήν ὑλική δημιουργία. Τό σημεῖο αὐτό συνδέεται ὅπως
θά δοῦμε, ἰδιαίτερα μέ τό οἰκολογικό πρόβλημα. Κάθε
ἐπιστημονική  καί τεχνολογική κατάκτηση, πού καταρ-
γεῖ ἤ ἀποδυναμώνει τό ρόλο τοῦ σώματος στή γνώση,
ἀντιβαίνει ὄχι στήν ἠθική ἀλλά στήν ἀλήθεια, τήν ὀντο-
λογία τοῦ ἀνθρώπου.

Τρίτο σημεῖο: Ἀκριβῶς λόγῳ αὐτῆς τῆς ἀδιάρρη -
κτης καί ὀντολογικῆς σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τό
σῶμα του καί δι’ αὐτοῦ μέ τό φυσικό του περιβάλ-
λον, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας περιγράφουν τόν
ἄνθρωπο ὡς μικρόκοσμο, ὁ ὁποῖος ἐμπεριέχει  τόν
μακρόκοσμο καί συνδέει μέ τό σῶμα του τά ὑλικά μέ
τά νοητά. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι  ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ
Θεοῦ προκειμένου νά σώσει τόν ἄνθρωπο ἔγινε
σάρξ. Δηλαδή πῆρε ἐπάνω του καί τό στοιχεῖο ἐκεῖνο
τοῦ ἀνθρώπου  πού τόν συνδέει μέ τό φυσικό του πε-
ριβάλλον. Ἄν ἡ ἀλήθεια τοῦ ἀνθρώπου βρισκόταν
στήν ψυχή του θά ἔπαιρνε μόνο τήν  ἀνθρώπινη
ψυχή. Παίρνοντας τό ἀνθρώπινο σῶμα, ἔδειξε  ὅτι ὁ
ἄνθρωπος θά ἦταν ἀδιανόητος χωρίς τό σῶμα του
καί ὅτι δέν ἦλθε νά σώσει ὁ Χριστός μόνο τόν
ἄνθρωπο, ἀλλά καί ὅλη τήν κτίση. Μεγαλύτερη κα-
ταξίωση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος δέν θά μπο-
ροῦσε νά ὑπάρξει (Βλ. Ρωμ. 8,21-22). 

Τέταρτο σημεῖο: Ὅλα αὐτά καταδεικνύουν τήν
ὀργανική σύνδεση καί, θά ἔλεγα, ἐξάρτηση τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπό τό φυσικό του περιβάλλον. Τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος
δέν ἔχει σῶμα ἀλλά εἶναι σῶμα, ὑποδηλώνει ὅτι  χωρίς
τό φυσικό περιβάλλον παύει νά ὑπάρχει ὁ ἄνθρωπος. Ἡ
ἀλήθεια τοῦ ἀνθρώπου συνδέεται ἀδιάρρηκτα μέ τήν
ὑπόλοιπη ὑλική κτίση. Ἡ ἀλήθεια αὐτή θεμελιώνεται
στό ὅτι ὁ ἄνθρωπος  δημιουργήθηκε ἀπό τό Θεό στό
τέλος τῆς δημιουργίας καί ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ ἡ δημι-

ουργία τοῦ ὑλικοῦ κόσμου καί ὄλου τοῦ ζωικοῦ βασι-
λείου. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι στά γνωστικά συστή-
ματα ὁ ἄνθρωπος ἐμφανίζεται πρίν δημιουργηθεῖ ὁ ὑλι-
κός καί ζωικός κόσμος.  Στήν Ἁγία Γραφή συμβαίνει τό
ἀντίστροφο. Αὐτό δηλώνει τήν  ἐξάρτηση τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπό ὅλη τήν προηγούμενη δημιουργία καί ἰδιαίτερα
ἀπό τό ζωικό βασίλειο. 

Πέμπτον: Τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐμφανίζεται στό τέ λος
τῆς δημιουργίας,  δέν ὑποδηλώνει ἁπλῶς τήν ἐξάρτησή
του ἀπό τό  φυσικό του περιβάλλον.  Ἐκεῖνο πού δέν
φαίνεται νά ἔχουν ἐντελῶς ἀποδεχθεῖ οἱ ὑλιστές, εἶναι
ὅτι καί τό φυσικό περιβάλλον ἔχει τήν ἀνάγκη τοῦ
ἀνθρώπου γιά νά ὑπάρξει. Ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο δέν
τό ἀποδέχονται εἶναι ἱστορικός. Ἐφόσον κάποτε
ὑπῆρχαν τά ἄλλα εἴδη χωρίς  τόν ἄνθρωπο, ἄρα μπο-
 ροῦν νά ὑπάρξουν καί στό μέλλον χωρίς αὐτόν. Στό ση-
μεῖο αὐτό ἡ ὀρθόδοξη θεολογία δια φοροποιεῖται. Ἡ
ὑλική κτίση ὑπάρχει γιά νά κορυφωθεῖ στόν ἄνθρωπο, σ’
αὐτήν τήν κορωνίδα  ὅλης της  δημιουργίας, ὅπως τήν
καλοῦν οἱ Πατέρες. Ὁ ἅγιος Μάξιμος ἰδιαίτερα, ταυτί-
ζοντας τόν κατ’ ἐξοχήν, ἀληθινό ἄνθρωπο μέ τόν Χρι-
στό, ἐπιμένει ὅτι τά πάντα δημιουργήθηκαν μέ στόχο
τόν ἄνθρωπο. Χωρίς τόν ἄνθρωπο ὅλη ἡ κτίση καταρ -
ρέει. Ἡ ὀν τολογία, ἡ ἀλήθεια τῆς κτίσεως δέν εἶναι ἱστο-
ρική, πρωτολογική ἀλλά τελεολογική, ἐσχατολογική.
Καί στήν ἔσχατη ἀλήθεια  τοῦ κτιστοῦ κόσμου κεῖται ὁ
ἄνθρωπος.  Ἡ ἀντίληψη αὐτή τῶν Πατέρων ἔρχεται στή
σκέψη μας, ὅταν βρισκόμαστε μπροστά  σέ σύγχρονες
θεωρίες τῆς φυσικῆς καί τῆς κο σμο λογίας, ὅπως ἡ λε-
γόμενη ἀνθρώπινη ἀρχή. Στόν πρόλογο τοῦ κλασσικοῦ
πλέον ἔργου τῶν Barrow & Tipler, «e Anthropic Co-
smological Principle» δια βάζουμε: «δέν εἶναι μό νον ὅτι ὁ
ἄνθρωπος προσ αρμόζεται στόν κόσμο, ὁ κόσμος ἐπίσης
προσαρμόζεται στόν ἄν θρωπο». 

Ἔτσι «τί ἐστιν  ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ;»
(Ψαλμ. 8,5). Ὅλα γιά τόν πρίγκιπα ἔγιναν,  θά συμφω-
νήσει ἡ ἐπιστήμη μέ τή θεολογία. Ἀλλά ἡ ἐπιστήμη
μᾶς λέει ὅτι ὁ κόσμος αὐτός θά τελειώσει. Καί μαζί του
ὁ ἄνθρωπος. Ἐνῶ ἡ θεολογία μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ὁ
κόσμος θά σωθεῖ ἀπό τήν κατα στροφή μαζί μέ τόν
ἄνθρωπο. Ὑπάρχει ἐδῶ σημεῖο συναντήσεως θεολο-
γίας καί ἐπιστήμης;  Σέ ἕνα πρόσφατο βιβλίο του, ὁ
ἕνας ἀπό τούς συγ γραφεῖς τοῦ ἔργου πού προαναφέ-
ραμε, ὁ Tipler,  μέ τόν σαγηνευτικό τίτλο  «e
Physics of Immortality», ἐπιχειρεῖ νά ἀποδείξει ὅτι ἡ
ἀθανασία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἰδέα συμβατή, ἴσως καί
ἀναγκαία, μέ τή φυσική. Τήν ὅλη ἐπιχειρηματολογία
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του τή συνδέει βέβαια μέ τή μετάβαση τῆς ἀνθρώπι-
νης ζωῆς σέ ἄλλους πλανῆτες.

Παραμένει ὅμως ἐδῶ ἕνα κενό μεταξύ ἐπιστήμης
καί ὀρθοδόξου θεολογίας. Γιά τή θεολογία, ἡ ἀθανα-
σία εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ καί ὄχι φυσική ἀναγκαιό-
τητα. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι κτιστός καί κατά συνέπεια
ἀπό τή φύση του θνητός. Ἄν ὅμως δοῦμε τόν ἄνθρωπο
χριστολογικά, τότε ἴσως χωρέσει μέσα στή φύση, μέσα
στήν ἀλήθεια τοῦ κτιστοῦ ἡ ἔννοια τῆς  ἀθανασίας.
Μπορεῖ ὅμως ἡ ἐπιστήμη νά  συναντήσει τή θεολογία
στό χῶρο τῆς χάριτος; Μπορεῖ νά δεῖ τόν κόσμο σάν
δῶρο τῆς ἐλευθερίας ἑνός προσώπου
καί ὄχι ἁπλῶς σάν  παρατήρηση φαι-
νομένων; Ἀπό τή στιγμή πού ἡ φυσική
ἄρχισε νά προβληματίζεται μέ τό ἐρώ-
τημα τῆς ἀρχῆς τοῦ κόσμου καί τοῦ
τέλους του καί ἀπό τήν ὥρα πού βρέ-
θηκε τόσο κοντά στήν ἔννοια τῆς ἐκ
τοῦ μηδενός δημιουργίας, ἔχει ἤδη
ἀγγίξει τήν ἔννοια τῆς χάριτος. Ἄν  ἡ
ἀρχή τοῦ κόσμου δέν ἀνά γεται στόν
ἴδιο τόν κόσμο, ἡ χάρη καί ἄν ἀκόμη
δέν ἀποδεικνύεται ἤ ὁμολογεῖται,
πάντως ἐξυ πακούεται. Τό ἴδιο  ἰσχύει
καί γιά τό τέλος τοῦ φυ σικοῦ κόσμου.

Ἕκτο καί τελευταῖο σημεῖο τῆς  ὀρ -
θοδόξου ἀνθρωπολογίας. Ὁ ἄν θρω-
πος δέν βρίσκεται  μόνο σέ σχέση
ἐξάρτησης ἀπό τή φύση ἀλλά καί σέ σχέση διαλεκτική
μαζί της. Αὐτό εἶναι τό νόημα τῆς ἔννοιας τοῦ προ-
σώπου. Στήν πατερική θεολογία τό πρόσωπο  χρησι-
μοποιεῖται γιά τήν Ἁγία Τριάδα καί αὐτό σημαίνει ὅτι
ὡς πρόσωπο ὁ ἄνθρωπος  προσπαθεῖ νά ὑπερβεῖ τή
φύση καί νά  λειτουργήσει ἐλεύθερα ἀπό αὐτήν, ὅπως
ὁ Θεός. Πρόσωπο θά πεῖ ἐλευθερία ἀπό τή φύση ἀλλά
καί ἐλευθερία γιά τή φύση. Καί ἐδῶ ἔγκειται ἡ σπου-
δαιότητα τοῦ προσώπου γιά τήν οἰκολογία. Στήν
ἄσκηση τῆς ἐλευθερίας του, ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά
ἀντιταχθεῖ στό φυσικό του περιβάλλον καί αὐτό κάνει
μέ τήν καταστροφή πού ἐπιφέρει. Ἀλλά μπορεῖ, ἐν
ὀνόματι τῆς ἴδιας ἐλευθερίας καί νά τό ἀγαπήσει καί
νά τό σεβαστεῖ. Μέ τήν ἴδια ἐλευθερία μέ τήν ὁποία
ὑπερβαίνει τή δουλεία του στή φύση, μπορεῖ καί νά
ἀγαπήσει τή φύση, διότι τή θεωρεῖ ὡς δῶρο τῆς ἀγά-
πης Ἐκείνου τόν ὁποῖο ἐλεύθερα ἀγαπᾶ.

Ἄνθρωπος λοιπόν καί φυσικό περιβάλλον, ἐπι-

 στήμη καί θεολογία. Πῶς συνδέονται αὐτά μέ τήν
οἰκολογική κρίση πού περνοῦμε; 

α) Ἡ οἰκολογική κρίση δέν συνδέεται μόνο μέ τήν
ἠθική κρίση τοῦ κόσμου, εὐδαιμονισμός, ἀτομικισμός,
καταναλωτισμός κ.ἄ., ἀλλά κυρίως καί προπάντων μέ
τήν ἀλλοίωση τῆς ταυτότητας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ
κρίση εἶναι ὀντολογική καί ὄχι ἁπλῶς ἠθική.

β) Στήν ἀλλοίωση αὐτή μερίδιο εὐθύνης ἔχουν
τόσο ἡ θεολογία ὅσο καί ἡ ἐπιστήμη. Ἡ πρώτη στό
βαθμό πού ἀποσωμάτωσε τήν ἀλήθεια τοῦ ἀνθρώπου
καί τόν ἀπέκοψε ἀπό τόν ὑλικό κόσμο,  μέ μία «πνευ-

ματικότητα» πού ἀποποιεῖται τήν ὕλη
καί δέν τονίζει τήν ἀνάσταση καί ἀνά-
ταση τῶν σωμάτων, ὡς βασική προ-
ϋπόθεση τῆς ἀλήθειας τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ δεύτερη, ἡ ἐπιστήμη, στό βαθμό πού
καλλιεργεῖ τή νοημοσύνη, καταδυνα-
στεύει μέ τήν τεχνολογία τό φυσικό
κόσμο, ἐπεμβαίνοντας στόν τόπο τοῦ
εἶναι του καί ἀλλοιώνοντας  ἐπικίν-
δυνα τήν ἀλήθεια τῆς ταυτότητάς του.

γ) Ἡ καταδυνάστευση τοῦ φυσικοῦ
κόσμου ἀπό τήν ἀνθρώπινη νοημο-
σύνη, ὄχι ἀπό τόν ἄνθρωπο, γιατί
στρέφεται καί κατά τοῦ ἀνθρώπου τό
φαινόμενο αὐτό, ὡς ψυχοσωματικοῦ
ὄντος, δέν μπορεῖ νά ἀνατραπεῖ παρά
μόνο σέ μία προσπάθεια ἐπιστήμης καί
θεολογίας νά καταδείξουν τόν ψυχο-

σωματικό χαρακτήρα τοῦ ἀνθρώπου καί νά ἀναδεί-
ξουν τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ὡς κρίκου μεταξύ
αἰσθητῶν καί νοητῶν, ὡς μέσου κοινωνίας καί ἐπικοι-
νωνίας.

δ) Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καλεῖται νά προβάλλει
μέ ὅσο πιό μεγάλη ἔμφαση μπορεῖ τά δυό μεγάλα
οἰκολογικά της ὅπλα, τή θεία Εὐχαριστία καί τόν
ἀσκητισμό. Μέ τό πρῶτο βιώνεται ἡ ἀξία τοῦ  ὑλικοῦ
κόσμου ὡς κόσμου τοῦ Θεοῦ καί μέ τό δεύτερο ἀπο-
καθαίρεται τό σῶμα ἀπό ὅτι τό ἐμποδίζει νά εἶναι
ὄργανο κοινωνίας μέ τούς ἄλλους, μέ τό φυσικό πε-
ριβάλλον καί μέ τόν ἴδιο τόν Θεό. Μία Εὐχαριστία πού
δέν εἶναι φυσική-σωματική σύναξη ἐπί τό αὐτό, ἀλλά
μίας ὁποιασδήποτε ἄλλης μορφῆς σύναξη, εἶναι ἀνού-
σια καί ἀνώφελη. Μία Κοινωνία πού σέβεται ἀπόλυτα
τήν ἄρρηκτη λειτουργική σχέση τοῦ φυσικοῦ μέ τό
ἀνθρώπινο, δίνει τό ἀπόλυτο νόημα τῆς ζωῆς καί κα-
ταξιώνει τήν νομοτελειακή ὕπαρξη τοῦ κόσμου. �

«Τό σῶμα χω ρίς 

τήν ψυχή εἶναι πτῶμα,

μά καί ἡ ψυχή χωρίς τό

σῶμα εἶναι φάντασμα,

δέν εἶναι σέ καμία 

περίπτωση ἄνθρωπος.

Δέν εἶναι ἡ ἀλήθεια 

τοῦ ἀνθρώπου»



Ὁὅσιος Ἄνθιμος γεν-
νήθηκε στήν Κε-
φαλλονιά, ἀπό γο-

νεῖς ὀρθόδοξους εὐσεβεῖς,
ἄγνωστο πότε1. Ἑπτά
ἐτῶν τυφλώθηκε καί στά
δυό του μάτια, ὅμως παρ'
ὅλα αὐτά συνέχιζε νά πη-
γαίνει στό σχολεῖο, γιά ν'
ἀκούει τά μαθήματα, τά
ὁποῖα ἀφομοίωνε ἀμέσως.

Μόλις μεγάλωσε ἄφησε τήν πατρίδα καί τούς συγγε-
νεῖς του καί μετέβη στό Ἅγιον  Ὄρος, κοντά σ' ἕνα σο φό γέ-
ροντα, ὅπου ἐνεδύθη τό μοναχικό σχῆμα, ἀφοῦ ἀ σκοῦσε
τόν ἑαυτό του στίς ἀρετές, στή νηστεία καί στίς προσευ-
χές2. Μετά τό θάνατο τοῦ διδασκάλου του, ἀποφάσισε νά
φύγει, γιά νά σώσει ψυχές στόν κόσμο. Ἔφυγε, ἀφοῦ πρῶτα
προσκύνησε ὅλα τά μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους. «Κατ'
ἀρχάς ναύτης, ἐτράπη εἶτα εἰς τόν ἀσκητικόν βίον, μονάσας
ἐν Ἄθωνι, ὅπου καί ἐγένετο μεγαλόσχημος»3.

Ἔμεινε ἕνα χρόνο στή Χίο καί ἀπό τήν ἐκκλησία τῆς
ὁσίας Ματρώνης δίδασκε τόν εὐαγγελικό λόγο.

Συνήθιζε νά τρώει ξερό ψωμί καί νά πίνει νερό, μόνο
μετά τή δύση τοῦ ἥλιου καί νά κοιμᾶται στά μάρμαρα
τῆς  Ἐκκλησίας.

Κάποια στιγμή εἶδε τήν ἀκόλουθη ὀπτασία: Δυό λαμ-
προφορεμένοι νέοι του εἶπαν: «Ἄνθιμε! Ἀκολούθησέ
μας». Τότε τοῦ φάνηκε ὅτι τόν ὁδήγησαν σέ τόπους σκο-
τεινούς, γεμάτους σκουλήκια καί δυσωδία, πού ἀκού-
γονταν φωνές, κλάματα καί «οὐαί καί ἀλίμονο!»4. Καί
ἐνῶ φοβόταν, τόν ἐνθάρρυναν οἱ νέοι καί τόν ὁδήγησαν
σέ φωτεινότατο καί εὐωδέστατο τόπο, στοῦ ὁποίου τό
θρόνο καθόταν μία βασίλισσα. Ὅταν προχώρησε γιά νά
τήν προσκυνήσει, τόν σταμάτησε μία βροντερή φωνή.
Ὅμως ἄλλοι δυό νέοι παρουσιάζονται καί προσκυνοῦν
τή βασίλισσα, λέγοντάς της: «Δέσποινα καί Κυρία τοῦ
Παντός, γιά τό αἷμα πού χύσαμε γιά χάρη τοῦ Υἱοῦ σου,
καί Δεσπότη μας καί γιά τήν ἀγάπη σου πρός Αὐτόν,
δέξου αὐτόν τόν δοῦλον σου, πού ἔχει σκοπό νά κτίσει μο-
ναστήρια στό ὄνομά μας», κλίνοντας τό κεφάλι. Πλη-
σίασαν τόν ὅσιο στή βασίλισσα, πού τοῦ λέει: «Ἄνθιμε!
Ἐξαιτίας τῆς εὐλάβειας καί τῶν πολλῶν παρακλήσεών
σου ἀποφάσισα νά σοῦ δώσω λίγο φῶς, πρόσκαιρο».

Ὁ ἅγιος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τή Δέσποινα, τήν παρα-
κάλεσε νά πρεσβεύει γιά νά καταταχθεῖ στίς αἰώνιες
Μονές, ἐκεῖ ὅπου ἀναπαύονται οἱ δίκαιοι5.

Ἀναχωρεῖ ἀπό τή Χίο καί φθάνει στή Σίφνο, ὅπου τι-
μήθηκε γιά τίς ἀρετές του καί ἀπ' ἐκεῖ ἀναχωρεῖ γιά τήν
Πάρο. Σ' αὐτό τό ταξίδι ἀντιμετωπίζει μία μεγάλη τρικυ-

μία, οἱ ναῦτες ἀπελπίζονται καί περιμένουν τόν πνιγμό.
Ὅμως ὁ Οἰκονόμος τῆς Σίφνου, γνωρίζοντας τίς ἀρετές
τοῦ ὁσίου, τόν παρακαλεῖ νά δεηθεῖ στόν Ὕψιστο. Μετά
τήν προσευχή τοῦ ὁσίου στή Θεοτόκο συμβαίνει τό θαῦμα,
ἀκολουθεῖ γαλήνη καί ὅλοι ἀσπάζονται τόν ὅσιο, σάν σω-
τήρα καί λυτρωτή τους. Ὅμως παρά τίς προτροπές τοῦ
Ἀνθίμου, οἱ ναῦτες, μόλις βγῆκαν στήν Πάρο, διατυμπάνι-
σαν τό συμβάν καί τότε ὁ ὅσιος ἄρχισε νά κηρύττει μέ ζῆλο
στούς πιστούς, πού ἔσπευσαν νά πάρουν τήν εὐχή του.

Στή συνέχεια καί κατόπιν παράκλησης τοῦ ἀρχιερέα
Παροναξίας, μεταβαίνει γιά νά κηρύξει τό Εὐαγγέλιο καί
στή Νάξο, τήν Ἴο, καί τή Σίκινο, πού μέ τή βοήθεια τῶν
κατοίκων κτίζει τό μοναστήρι τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Ἀναχωρεῖ γιά προσκύνημα στά Ἱεροσόλυμα καί ἐπι-
στρέφοντας μένει στό Καστελλόριζο, πού ἀποφασίζει νά
κτίσει δεύτερο μοναστήρι6. Ὅμως λείπουν τά χρήματα
καί παρακαλεῖ τό Θεό νά τοῦ προμηθεύσει πόρους. Συμ-
βαίνει τότε στό νησί μεγάλη ἀνομβρία καί κινδύνευσαν
ἄνθρωποι καί ζῶα. Οἱ προσευχές δέν εἰσακούοντο, μέχρι
πού πρόστρεξαν στόν ὅσιο νά τούς ἐλεήσει. Ὁ ὅσιος
τούς ἔδωσε θάρρος καί ὅταν σήκωσε τά χέρια του στόν
οὐρανό γιά νά προσευχηθεῖ, γίνεται τό θαῦμα. Χόρτασε
καί μέθυσε ἡ γῆ ἀπό βροχή7. Τότε ὅλοι οἱ Καστελλοριζιοί
συνέδραμαν νά κτιστεῖ τό μοναστήρι τοῦ μεγαλομάρ-
τυρα Γεωργίου.

Ἀπ' ἐκεῖ ὁ Ἄνθιμος ἀναχωρεῖ γιά δεύτερη φορά στά
Ἱεροσόλυμα, πού ἔμεινε πολύ καιρό διδάσκοντας8.

Ἀμέσως μετά ἔφτασε στήν Ἀστυπάλαια, κήρυξε καί
ἔλαβε ἀποκάλυψη νά κτίσει μοναστήρι στό ὄνομα τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Οἱ προεστῶτες ὅμως τοῦ ἀνέφεραν
ὅτι ἔλειπαν τά ὑλικά. Τούς ἀπάντησε ὅτι γι' αὐτά θά φρον-
τίσει ἡ Θεοτόκος. Ὁ ἱερέας Μιχαήλ δέχθηκε νά παραχω-
ρήσει τά χωράφια του γιά νά βρεθεῖ οἰκοδομική πέτρα.
Ὅμως ἀντ’ αὐτοῦ βρέθηκε ἀρχαία πόλη καί πάνω σ' ἕνα
παράθυρο ἕνα πιθάρι μέ φλουριά. Ὁ Ἄνθιμος φοβούμε-
νος τούς ἅρπαγες Τούρκους, προσευχήθηκε καί αὐτά ἀμέ-
σως ἔγιναν ἀναμμένα κάρβουνα. Ἡ ἀνοικοδόμηση κρά-
τησε ἐννέα χρόνια καί συνοδεύτηκε ἀπό πολλά θαύματα.
Μέ ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια καί φροντίδα δούλεψε καί γιά τή
διακόσμηση τοῦ ναοῦ. Λένε μάλιστα ὅτι πῆγε καί στό
Ἅγιον Ὄρος, σ' ἕνα ἐναρετώτατο ὀγδοντάχρονο ἁγιο-
γράφο, γιά τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Ὕστερα ἀπό παρα-
κλήσεις στό Θεό, ξεπεράστηκε ἡ κόπωση τοῦ γέροντα καί
ἑτοιμάστηκε ἡ εἰκόνα τῆς «Πορταΐτισσας», παρόμοια μ'
ἐκείνη τῆς μονῆς Ἰβήρων, ὅπως ἤθελε ὁ ὅσιος9.

Ἐνθουσιασμένος καί ἱκανοποιημένος ἀποφάσισε νά
μείνει στήν Ἀστυπάλαια γιά πάντα. Ὅμως οἱ πειρασμοί
τόν ἀνάγκασαν νά φύγει καί ν' ἀναζητήσει ἀλλοῦ ἡσυ-
χία. Προσπάθησε νά πάρει μαζί του τήν εἰκόνα, ἀλλά καί
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τίς τρεῖς φορές δέν κατάφερε νά τή σηκώσει ἀπ' τή θέση
της, γι' αὐτό καί τήν ἄφησε.

Ἔφρασε στά Σφακιά τῆς Κρήτης10, ὅπου καί ἄρχισε
τό ποιμαντικό του ἔργο, ἀντιμετωπίζοντας δύσκολες κα-
ταστάσεις, διδάσκοντας καί νουθετώντας τούς κατοί-
κους. Ἔκτισε τέταρτο μοναστήρι, στό ὄνομα τοῦ Μεγά-
λου Ἀντωνίου. Οἱ χιλιάδες λαοῦ πού τόν ἄκουγαν, ξεσή-
κωσαν τή ζήλια τοῦ παπᾶ, ὁ ὅποιος ἔστειλε τρεῖς ἀνθρώ-
πους του νά τόν θανατώσουν. Γύρισαν ὅμως ἄπρακτοι,
ὅταν εἶδαν νά βγαίνουν φλόγες ἀπ' τό στόμα του, τήν
ὥρα πού κήρυττε. Στή συνέχεια θεράπευσε μία τυφλή
γυναίκα καί ἔφερε βροχή Ἰούλιο μήνα11. Ἔκανε κι ἄλλα
πολλά θαύματα ὁ Ἄνθιμος, ὄχι μόνο στήν Κρήτη, ἄλλα
σ' ὁλόκληρο τό Αἰγαῖο κηρύττοντας τό λόγο τοῦ Θεοῦ.

Στά Κύθηρα ἔκτισε τό πέμπτο μοναστήρι, στό ὄνομα
τοῦ Προφήτου Προδρόμου καί τό ἐπάνδρωσε μέ ἄξιους
μοναχούς.

Κατόπιν ἐπέστρεψε στήν πατρίδα του Κεφαλλονιά, μέ-
νοντας στή Λιπίδα, στή μονή τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Πα-
ρασκευῆς, πού τήν ἀνακαίνισε καί τήν ἔφερε στή σημερινή
της μορφή12. Ἀπ' ἐκεῖ περιοδεύοντας σέ διάφορα μέρη,
συγκέντρωσε δεκαέξι μοναχές, τίς ὅποιες ἐγκατέστησε στή
Μονή. Γιά τόν ἑαυτό του κατασκεύασε, σ' ἕνα σπήλαιο
κοντά στή Μονή, ἕνα πολύ μικρό κελλί, πού γιά κρεβάτι
εἶχε δυό σανίδες στηριγμένες σέ πέτρες καί ἕναν παλιό τά-
πητα, ζώντας μέσα στήν ὑγρασία13. Ἔφτασε ἔτσι στήν ἀπά-
θεια καί καθώς πέθαινε φανέρωσε στά πνευματικά του
παιδιά: «Ἔφθασε ὁ καιρός νά μεταβῶ στό Δεσπότη πού μᾶς
ὁδηγεῖ. Μή φοβηθεῖτε, γιατί ὁ θάνατος εἶναι κοινός καί ἀπα-
ραίτητος, ἄλλα νά φροντίζετε νά φυλάττετε πάντα τίς ὑπο-
σχέσεις σας. Σκοπός σας νά εἶναι τό πῶς θά εὐαρεστήσετε τό
Θεό καί πῶς θά σώσετε τίς ψυχές σας»14. Αὐτά τούς ἔλεγε
προσευχόμενος, μέχρι πού παρέδωσε τή ψυχή του στόν
Κύριο, στίς 4 Σεπτεμβρίου τοῦ 1782.

Πολλές μαρτυρίες ἐπιβεβαιώνουν τήν ἐπωνυμία «Θε-
ότυφλος», ὅπως ἡ ἐπιγραφή στή μετωπίδα τῆς θύρας τοῦ
ναοῦ τῆς Πορταΐτισσας στήν Ἀστυπάλαια, ὅπου ὁ κτίτωρ
ὅσιος Ἄνθιμος χαρακτηρίζεται «Μοναχός προσκυνητής
καί ἀόματος». Στή Λίπιδα δέν ὑπέγραψε ὁ ἴδιος, ἀλλά ὁ
«Ἀναστάσιος ἱερεύς ὁ Τυπάλδος παρακαλεστός ἀπό τόν
ὁσιότατον κύρ Ἄνθιμο Κουρούκλι, ἠπόγραφο ἐπειδή καί
ἡστερημένος τό φός»15. Στοιχεῖα ἀρκετά ἀναφέρει καί τό
«Πατριαρχικόν σιγγίλιον ἀφορῶν εἰς τόν ὅσιον Ἄνθιμον»,
πού ἐξέδωσε ὁ Ἰωαννίκιος ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων-
σταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης ͵αψξα΄ ἐν μηνί Νοεμβρίῳ Ἰνδικ. η΄.

Τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων ἔκανε ὁ Ἱερεύς Ἰωάν-
νης, ὁ ἐπικαλούμενος Παπα-Λιπιδιώτης. Ἀπ' τά λείψανα
τοῦ ὁσίου, μικρό μέρος βρίσκεται στή Μονή Λιπίδων,
στήν πόλη τοῦ Ληξουρίου, στό ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος
καί στήν Ἀστυπάλαια στή Μονή Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Πορταΐτισσας, ὑπάρχει τό ὀστό τῆς δεξιᾶς πήχεως, πού
εὐωδιάζει συνεχῶς. Ἀγνοεῖται ποῦ βρίσκονται τά ὑπό-
λοιπα λείψανα, γιατί ὁ Παπα-Λιπιδιώτης, παίρνοντάς τα

σέ μία περιοδεία στήν Πελοπόννησο, πέθανε καί ἀπό
τότε δέ γνωρίζουμε τήν τύχη τους.

Εἶναι ὅμως ἀναμφισβήτητο τό ὅτι ἔγιναν πολλά θαύ-
ματα καί κατά τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ ὁσίου
καί μετά. Ὅσοι τόν ἐπικαλέστηκαν μέ βαθιά πίστη, τούς
συμπαραστάθηκε.

Τιμᾶται ὡς ἅγιος καί γιορτάζεται ἰδιαίτερα στήν Κε-
φαλλονιά στίς 4 Σεπτεμβρίου. Διακρινόταν γιά τήν
βαθιά του πίστη καί τήν ἐκδήλωσή της μέ ἔργα ἀγάπης
καί ἀφοσίωσης στό Θεό16. Στή ζωή του ἴσχυαν τά λόγια
τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «ἐμοί τό ζῆν Χριστός καί τό
ἀποθανεῖν κέρδος»17.

Γνωστή ἡ ἀκολουθία πού γράφτηκε τό 1891. Ὁ Ἰωάν-
νης Λογοθέτης, διορθωτής τῆς ἀκολουθίας, γράφει ὅτι ἡ
ὑπάρχουσα συντάχθηκε ἀπό τόν Κεφαλλῆνα ἱερέα Χαρά-
λαμπο Φλώριο καί διορθώθηκε ἀπό τό μοναχό Χριστό-
φορο. Τό συναξάρι γράφτηκε ἀπ' τόν ἀρχιμανδρίτη Διονύ-
σιο Ἀραβαντινό καί μέχρι τό 1891 κυκλοφορεῖ χειρό-
γραφο, ὅπως ὑπάρχει στήν «Ἰακωβάτειο Βιβλιοθήκη Λη-
ξουρίου» 92β χειρόγραφο. Διορθώθηκε λοιπόν ἀπ' τόν
Ἰωάννη Λογοθέτη καί τυπώνεται τό 1911 ἀπ' τόν Ἐμ. Κα-
μασέλο στήν Κάλυμνο, στό τυπογραφεῖο τοῦ Γ. Ἐμ. Ψαρρᾶ.

Κυκλοφορεῖ καί ἄλλη ἔκδοση ἀπ' τό «Φιλανθρωπικό
ταμεῖο τῆς Ἀστυπάλαιας»18, τό 1958. Τό 1971, ἐκδίδεται
«δαπάναις τοῦ Ι. Ν. Πορταϊτίσσης Ἀστυπάλαιας», ἐνῶ
τό 1975 «Βίο καί Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ἀνθίμου τοῦ Κε-
φαλλῆνος» συγγράφουν ὁ πρωτοπρεσβύτερος Κων-
σταντῖνος Γκέλης καί ὁ ἀρχιμανδρίτης Πολύκαρπος
Κόμης.�
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Ἄ λλος δέ ἐκ τῶν ἀδελφῶν θά ὁρισθῇ νά εἶναι τρα-
πεζάριος, καί ὅλοι ἐν γένει μετά πάσης ἐλευθερίας
καί τυφλῆς ὑποταγῆς, ἐν εἰλικρινεῖ πίστει καί

ἀνυποκρίτῳ σπουδῇ καί προαιρέσει, θέλουσιν ὑπηρε-
τήσει πειθαρχοῦντες πάντοτε ἄνευ δισταγμοῦ καί δι-
χονοίας εἰς τά παραγγέλματα τοῦ  Ἡγουμένου, ὄντες
βέβαιοι ὅτι ὑπηρετοῦντες τούς ἀδελφούς, ὑπηρετοῦσιν
αὐτόν τόν Θεόν καί τούς ἀγγέλους, μᾶλλον δέ μι-
μοῦνται, ὅσον εἶναι δυνατόν, αὐτόν τόν Χριστόν καί
Θε όν ἡμῶν, ὅστις ρητῶς λέγει ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις:
“Οὐκ ἦλθον διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι” (Ματθ.
κ ,́28) καί τοῦ ὁποίου βεβαίως θά γίνωσι
καί κληρονόμοι τῶν ἀρρήτων ἀ γαθῶν,
ἐάν ἤθελον διασώσει ἀκίβδηλον τό
ἔργον τῆς διακονίας».

Αὐτά μεταξύ τῶν ἄλλων διάβασα
στήν  Ὑποτύπωση τοῦ Ὁσίου μας Χρι-
στοδούλου καί στή σκέψη μου ἀβίαστα
ἦλθε ἡ ξεχωριστή μορφή τοῦ μακαρι-
στοῦ ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς μας, Ἱερομο-
νάχου Βαρθολομαίου Στράτα, πού ἀφα -
νῶς, ὑπομονετικά, μετά θερμοῦ ζή λου
καί κυρίως ταπεινά ἐνσάρκωσε τούς
λόγους τούτους τοῦ ὁσίου Πατρός. Δύο
χρόνια ἤδη πέρασαν ἀπό τότε πού τό φιλόξενο χῶμα
τῆς Ρόδου ἀγκάλιασε τό γερασμένο σῶμα τοῦ ταπει-
νοῦ διακόνου τῆς Μεγάλης Μονῆς τῆς Πάτμου, πού
τά τελευταῖα δέκα περίπου χρόνια τά πέρασε μέσα
στή λησμοσύνη τῶν ἀν θρώπων, ἀλλ’ ὅμως ἀναβαπτί-
σθηκε μέσα στοῦ Θεοῦ τή θύμηση. Καί ἡ μακαρία του
ψυχή ἐλεύθερη πιά ἀπό κοσμικούς δεσμούς κι ἀνθρώ-
πινες μικρότητες διάβηκε τίς ἁψῖδες τοῦ οὐρανοῦ, γιά
νά συναντήσει τόν Δίκαιο Κριτή καί μέ θαρρετή
ἁπλότητα νά τοῦ πεῖ: «Σός εἰμί ἐγώ, σῶσον με, ὅτι τά
δικαιώματά σου ἐξεζήτησα. Ἐλέησόν με, Κύριε». 

Μά πρῶτα ἡ ἀγέραστη ψυχή του ἀνοίχτηκε στήν
ἀπεραντοσύνη τοῦ Αἰγαίου, γιά νά λιτανεύσει τήν
δέηση, τήν ἱκεσία καί τήν εὐχαριστία του στόν τόπο
καί στόν χῶρο, ὅπου ἀνάλωσε τόν βίο του. Γιά νά  δια-
βεῖ νοερά καί γιά τελευταῖα φορά τήν κλίμακα τῆς
Μονῆς τῆς μετανοίας του. Γιά νά περάσει θριαμβευ-
τής τίς ἁψῖδες τῆς αὐλῆς της. Γιά νά προσκυνήσει
ἔνδακρυς τήν ἐφέστια εἰκόνα τοῦ Μεγάλου Θεολό-
γου. Γιά νά κλίνει τόν αὐχένα εὐλαβικά, μά καί εὐχα-

ριστιακά, ἐνώπιον τῆς λάρνακας τοῦ ὁσίου Χριστο-
δούλου. Γιά νά σταθεῖ, γιά ἄλλη μία φορά σιμά τοῦ
ἁγίου Λειψάνου στό στασίδι, ὅπως στά παλιά τά πε-
ρασμένα, προσμονάριος ἀκούραστος τῆς αἰωνιότη-
τας. Γιά νά κανοναρχήσει μέ ὕφος παλαιό τούς κανό-
νες τῆς Παρακλητικῆς καί τοῦ Μηναίου. Γιά νά ψηλα-
φήσει τήν ἁγία Κάρα τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ. Γιά νά
ὑψώσει τά Τίμια Δῶρα στήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Καθο-
λικοῦ «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας», ὑπέρ
τῆς ἀκυμάντου πορείας τῆς Μεγάλης Μονῆς, ἕως τῆς
συντελείας τῶν αἰώνων. Γιά νά ἀνεβεῖ τά σκαλιά τοῦ

κελλιοῦ του καί νά ράψει τά περίτεχνα
ἄμφιά του. Γιά νά κατεβεῖ καί πάλι στό
κηροπλαστεῖο καί νά ἑτοιμάσει τίς λαμ-
πάδες τῆς κηροδοσίας. Γιά νά σταθεῖ
στό πηγάδι τοῦ ἁγιασμοῦ καί νά μοιρά-
σει τά κόλλυβα, περικυκλωμένος ἀπό
τούς ἱεροσπουδαστές τῆς Πατμιάδας.
Γιά νά χτυπήσει τήν Τζαφάρα πρίν τήν
ἀγρυπνία καί τό Μέγα Σήμαντρο στήν
πανήγυρη. Καί τελικά ν’ ἀνεβεῖ στά
καμπαναριά καί ἀπό τά πυρμαχιόλια ν’
ἀγναντεύσει τό παρελθόν ἀπ’ τό παρόν
ὁδεύοντας στό μέλλον, δηλαδή στήν

Βασιλεία τοῦ Θεοῦ τῆς ὁποίας «οὐκ ἔσται τέλος». 
Ἦταν τό 1915 λοιπόν, ὅταν ἀντίκρυσε τό φῶς τοῦ

ἡλίου καί μεγαλώνοντας μέ τίς ἱστορίες τῶν ἀσκητῶν
τῆς Πάτμου, νωρίς κατάλαβε ὅτι «οὐκ ἔχομεν ὧδε μέ-
νουσαν πόλιν, ἀλλά τήν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν». Ἔτσι
τό 1927, μόλις τελείωσε τό Δημοτικό Σχολεῖο καί σέ
ἡλικία 12 ἐτῶν, ἐγκαταβιώνει στό Κάθισμα τοῦ Ἀ -
πολλώ. Κατά διαστήματα καί γιά 10 περίπου ἔτη μαζί
μέ τόν μοναχό Ἀπολλώ τόν νεώτερό του Παντελιοῦ
γνωρίζει τόν γνήσιο ἀσκητικό τρόπο ζωῆς τῆς ἀκο-
λουθίας, τῆς νοερᾶς προσευχῆς καί τῆς ἔντονης σω-
ματικῆς ἐργασίας σιμά στόν αὐστηρό γέροντα τοῦ
Καθίσματος, τόν ἱερομόναχο Μακάριο Ἀντωνιάδη,
τόν Σάμιο. Στίς 30 Νοεμβρίου τοῦ 1935 εἰσέρχεται
στήν μάνδρα τοῦ ὁσίου Πατρός μας Χριστοδούλου σέ
χρόνους δίσεκτους καί καιρούς χαλεπούς, ἀφοῦ τήν
Πάτμο καί ὁλόκληρη τήν Δωδεκάνησο τήν κατέχουν
οἱ  Ἰταλοί. Ἦταν τότε πού ἡ παπική προπαγάνδα μέ τίς
γνωστές μεσαιωνικές μεθόδους της προσπάθησε νά
ἀλλοιώσει τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τήν ρωμαίικη συ-

Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος Στράτας (1915 – 2007)

τοῦ Πεισίστρατου Ἀν. Κεφαλᾶ,
Γραμματέως Ἱ. Μονῆς & Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Πάτμου
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νείδηση τοῦ Δωδεκανησιακοῦ λαοῦ, ἐπιθυμώντας τήν
ὁριστική ἀποκοπή ἀπό τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τό
Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. Ὅμως στό πηδάλιο τῆς
Μονῆς ἵσταται φρυκτωρός καί Καθηγούμενος ὁ ὅσιος
Γέροντας Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, ὁ ὁποῖος μέ τήν περί
αὐτόν  Ἱερά Ἀδελφότητα ἀνθίσταται γενναίως. Ἔτσι ὁ
μακαριστός Γέροντας, γιά νά ἐνισχύσει τήν Μονή,
στίς 29 Ἰουνίου 1937 κήρει μοναχούς τέσσερεις δοκί-
μους καί τούς δίδει ἀποστολικά ὀνόματα. Αὐτοί ἦταν
ὁ γέροντας Παῦλος Νικηταρᾶς, κατά σάρκα θεῖος τοῦ
Ἁγίου Καθηγουμένου μας Ἀρχιμ. κ. Ἀντίπα, οἱ μοναχοί
Πέτρος καί Θωμᾶς καί ὁ μακαριστός γέροντας π. Βαρ-
θολομαῖος Στράτας. 

Γιά 60 χρόνια ἀγωνίζεται στήν Μεγάλη Μονή
ἀναλαμβάνοντας πολλά διακονήματα, ἐπιτελῶντάς
τα ὅλα μέ βαθιά ἀφοσίωση, μέ προσήλωση στίς
ἀρχαῖες παραδόσεις τῆς Μονῆς, μέ ὑποδειγματική
συνέπεια καί μέ πολύ σεβασμό στόν ἑκάστοτε Κα-
θηγούμενο καί τήν Ἀδελφότητα. Ζηλωτής καί ἀκρι-
βής γνώστης τῆς λειτουργικῆς παράδοσης καί τοῦ
μοναδικοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης Μονῆς ὑπηρέτησε
τό Καθολικό μέ αὐτοθυσία, ὡς βδομαδιάρης, ψάλ-
της καί ἐφημέριος. 

Σέ προχωρημένη ἤδη ἡλικία, στίς 17 Ὀκτωβρίου
1992, χειροτονεῖται Διάκονος καί τήν ἑπομένη 18
Ὀκτωβρίου 1992 Πρεσβύτερος ἀπό τόν μακαριστό
Ἐπίσκοπο Τράλλεων Ἰσίδωρο καί μέ τόν αὐτό ζῆλο
ὑπηρετεῖ τήν Μονή καί τήν Ἐξαρχία ὡς Ἐφημέριος. Ἡ
σκληρή δοκιμασία τῆς ὑγείας του, μέ τήν Χάρη τοῦ
Θεοῦ, ἐν τέλει ἀποβαίνει εὐλογία γιά τά τελευταῖα ἔτη
τοῦ βίου του. Προσβάλλεται ἀπό σοβαρή ἀσθένεια
στά πόδια καί ὁ γέροντας Ἀμφιλόχιος Τσοῦκος, Κα-
θηγούμενος τότε τῆς Ἱ. Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ,
Θαρρίου τῆς Ρόδου, Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας
σήμερα, φροντίζει γιά τήν περίθαλψή του καί ἐν συ-
νέχειᾳ τόν φιλοξενεῖ στήν Μονή Θαρρίου, ὅπου τόν
κήρει Μεγαλόσχημο Μοναχό καί στήν γυναικεία
Μονή Παναγίας  Ὑψενῆς ἀναλαμβάνει ἐφημεριακά
καθήκοντα. Τά τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του ἦταν ὄν -
τως εἰρηνικά. Τό πρόδιδε ἡ ἤρεμη φωνή του, ἡ ἱλαρή
του ὄψη, ὁ γλυκός λόγος του, τό παιδικό χαμόγελό
του, ἡ ἁγνότητα τῶν ὀφθαλμῶν του. μά τόν πρόδωσε
κυρίως ἡ ὑπακοή του στόν γέροντά του π. Ἀμφιλόχιο
Τσοῦκο. Ἦταν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, ὅταν μετά
ἀπό παρότρυνση τοῦ π. Ἀμφιλοχίου ἀποκάλυψε στήν
γυναικεία Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας
Ὑψενῆς, ὅτι εἶδε τόν ὅσιο Μελέτιο, ἱδρυτή τῆς Μονῆς
καί τήν Κυρία Θεοτόκο. Ἡ Παναγία τοῦ μίλησε γιά τό
Μοναστήρι τῆς  Ὑψενῆς καί τοῦ ὑπέδειξε τόν τόπο τῆς
ταφῆς του. 

Ἡ ὥρα τῆς μεγάλης ἐξόδου ἀπό τά πρόσκαιρα
ἔφθασε στίς 14  Ἰουλίου 2007, ἡμέρα Σάββατο. Τῆς
ἐξοδίου ἀκολουθίας, ἡ ὁποία τελέσθηκε στό Καθολικό
τῆς Παναγίας τῆς Ὑψενῆς, προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Ρόδου, κ. Κύριλλος, συμπαραστα-
τούμενος ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας
Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιο. Παρέστη καί ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος Καθηγούμενος καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος
Πάτμου, Ἀρχιμ. κ. Ἀντίπας. Ἐτάφη ὄπισθεν τοῦ  Ἱεροῦ
Βήματος τοῦ Καθολικοῦ της Παναγίας τῆς  Ὑψενῆς,
ἐκεῖ πού τοῦ εἶχε ὑποδείξει ἡ Παναγία. 

Ἔτσι λοιπόν ὁ π. Βαρθολομαῖος σφράγισε τό βιβλίο
τῆς ζωῆς του στά καμπαναριά τῆς Μεγάλης Μονῆς
καί ὁ ὑψιπέτης ἀετός τοῦ Θείου Θεολόγου μετρίασε
τό ὕψος του γιά νά λάβει τήν ἀνάλαφρη ψυχή του καί
νά τήν μεταφέρει «ἐπί πτερύγων ἀνέμων» στίς οὐρά-
νιες Μονές. Ἐκεῖ καιρό τώρα τόν ἀνέμεναν οἱ γέρον-
τες Μακάριος Ἀντωνιάδης, Ἀπολλώς ὁ τοῦ Παντε-
λιοῦ, Γερμανός Σκοπελί-
της, Ἀντίπας Κάππος,
Συμεών Ρεβίδης, Γεράσι-
μος Σχοινᾶς, Θεοφάνης
Κρικρής, Ἐπιφάνιος Κα-
λογιάννης, Ἀμφιλόχιος
Μακρής, Μελέτιος Μαρ-
γιόλος, Ἀγαθάγγελος
Βαρβαρής, Ἱερεμίας Βά-
στας, Παῦλος Νικητα -
ρᾶς, ὁ Ἐπίσκοπος Τράλ-
 λεων Ἰσίδωρος, ὁ θρυλι-
κός παπά-Γιώργης Κάν-
δρος καί πολλοί ἄλλοι «ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώ-
σκει». Καί τώρα ὅλοι τοῦτοι καί ἄλλοι πολλοί σεβά-
σμιοι τῶν αἰώνων πού παρῆλθαν κύκλῳ ἱστάμενοι σέ
ἐπουράνιο «ἀνώγαιον μέγα ἐστρωμένον» θά ψάλλουν
τό «Χριστός Ἀνέστη» σέ ὕφος ἀρχαῖο Πατμιακό καί
μέλος ἀργό, αἰώνιο καί ἀθάνατο. 

Ἔρρανα τήν μνήμη του μέ ἀπόσταγμα καρδιᾶς
εὐγνωμονούσης καί κλάδους εὐχαριστίας, γιατί ταπεινά
φρονῶ ὅτι ὁ π. Βαρθολομαῖος Στράτας ἦταν καί εἶναι
ἀπό ἐκείνους τούς μεγάλους ἀφανεῖς ὀγκόλιθους, πού
βρίσκονται στά ριζά τῆς Μητέρας Μεγάλης Μονῆς μας
καί μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν κραταιά βοήθεια τοῦ
Μεγάλου Θεολόγου καί τοῦ Ὁσίου Πατρός κρατοῦν τά
τείχη της καί μαρτυροῦν στούς «ἐγγύς καί τούς μακράν»
τόν λόγον τῆς Ἀποκαλύψεως, τήν προσμονή τῆς
Ἐκκλησίας: «Καί τό Πνεῦμα καί ἡ νύμφη λέγουσιν. ἔρχου.
καί ὁ ἀκούων εἰπάτω. ἔρχου. καί ὁ διψῶν ἐρχέσθω, καί ὁ
θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν» (Ἀποκ. 22,17). Ἄς
ἔχουμε τήν εὐχή του.�
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«Μικρός ἤμην ἐν τοῖς ἀδελφοῖς μου καί νεώτερος
ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου· ἐποίμαινον τά πρόβατα
τοῦ πατρός μου... αὐτός ἐξαπέστειλε τόν ἄγγελον
αὐτοῦ καὶ ἦρέ με ἐκ τῶν προβάτων τοῦ πατρός μου
καί ἔχρισέ με ἐν τῷ ἐλαίῳ τῆς χρίσεως αὐτοῦ».

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ὑπάρχουν στιγμές στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, οἱ
ὁποῖες εἶναι μοναδικές καί ἀνεπανάληπτες. Μία
τέτοια στιγμή ἀποτελεῖ γιά μένα αὐτή ἡ ὥρα, κατά
τήν ὁποία καλοῦμαι νά ἀποθέσω τό ὁράριο τοῦ
Διακόνου καί νά ἐνδυθῶ τό ἐπιτραχήλιο τοῦ Πρε-
σβυτέρου. Νά δεχθῶ, δηλαδή, ἀπό τά τίμια χέρια σας
τήν χάρη τοῦ Παναγίου καί τελεταρχικοῦ  Πνεύμα-
τος καί νά συγκαταριθμηθῶ  στόν  χορό τῶν Πρε-
σβυτέρων τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Αὐτή, λοιπόν, τή στιγμή ἔρχονται μέ πλήρη συ-
ναίσθηση στά χείλη μου οἱ στίχοι τοῦ 151ου  ψαλ-
μοῦ, τοῦ παρ᾽ ̔ Εβραίοις ἀνεπιγράφου, τούς ὁποίους
καί προέταξα τῆς ταπεινῆς προσλαλιᾶς μου. Γιατί
ἐγώ ἄν καί «μικρὸς ἐν τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ νεώτερος
ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου», δηλαδή μικρῆς κατά
Θεόν καί κατά κόσμον ἀξίας, αἰσθάνομαι εὐεργε-
τημένος ἀπό τήν χάρη καί τό ἔλεος  τοῦ Κυρίου,
γιατί κατά τά ἀνεξιχνίαστα κρίματά του, «ἐξαπέ-
στειλε τόν ἄγγελον αὐτοῦ», ἐσᾶς Σεβασμιώτατε, γιά
νά μέ χρίσει «ἐν τῷ ἐλαίῳ τῆς χρίσεως αὐτοῦ» καί νά
λάβω τή χάρη τῆς Ἁγίας Ἱερωσύνης. Ἐξετάζοντας
τόν ἑαυτό μου, αἰ σθά νομαι τή μηδαμινότητά μου
μπροστά στό Μυστήριο, πού σήμερα τελεσιουργεῖ -
ται σέ μένα καί ὁμολογώντας ὅτι «σκώληξ εἰμί ἐγώ
καί οὐκ ἄνθρωπος, ὄνειδος ἀνθρώπων, καί ἐξουθέ-
νημα λαοῦ», εὐχαριστῶ τόν Τριαδικό μας  Θεό, ὁ
ὁποῖος ὁδήγησε τά βήματά μου μπροστά στό Ἅγιο
Θυσιαστήριο, γιά νά μέ καταστήσει ἱερουργό τῶν

Θεί ων τοῦ Μυστηρίων καί διάκονο τοῦ λαοῦ του,
γιά τόν ὁποῖο ἔχυσε πάνω στό Σταυρό τό τίμιο αἷμα
του.

Ξεκινώντας τόν δρόμο τῆς ἀφιερώσεώς μου θέ -
λησα νά ἀναχωρήσω γιά τό Ἅγιον Ὄρος. Ὅταν ὅμως
ἦλθα νά πάρω τήν εὐχή σας, ἡ πρότασή σας νά ὑπη-
ρετήσω τή Μητρόπολη καί τήν Ἐκκλησία τῆς γενέ -
τειράς μου, ἄνοιξε γιά μένα μιά ἄλλη προοπτική.
Ἄλλα ἐπιθυμοῦσα καί ἄλλα σκε φτόμουν, ἀλλά δια-
φορετικό ἦταν τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Στή πρότασή
σας, ἄκουσα τή φωνή τοῦ Θεοῦ. Τί ἄλλο μποροῦσε
νά εἶναι, ἀφοῦ ὁ ἐπίσκοπος εἶναι στήν ἐκκλησία «εἰς
τύπον καί τόπον Χριστοῦ»; Δοξάζω τό Θεό γιά τήν
εὔνοιά του πρός τήν ἀναξιότητά μου.

Χειροτονητήριος Λόγος 
εἰς Πρεσβύτερον τοῦ Ἀρχιδιακόνου 

Κυρίλλου Παπανθίμου
Καθεδρικός  Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (01/08/2009)
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Μέ πήρατε κοντά σας «καθ' ὅν τρόπον ἐπισυνάγει
ὄρνις τά νοσσία ἑαυτῆς ὑπό τάς πτέρυγας» κατά τούς
λόγους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, προσ -
φέροντάς μου τήν πατρική σας ἀγάπη καί στοργή.
Κοντά σας ἔμαθα τί εἶναι ἡ  Ἐκκλησία, πῶς πρέπει
νά ἀναστρέφομαι ὡς Κληρικός. Νά ἔχω πνεῦμα δια-
κονίας καί νά ζητῶ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τό
δικό μου θέλημα, νά αἰσθάνομαι ὅτι τά πάντα τά
ὀφείλω στήν Ἐκ κλησία καί ὅτι χωρίς τήν Ἐκκλησία
δέν ἔχω λόγο ὑπάρξεως, νά στέκομαι πάνω ἀπό
πρόσωπα, πού ἔρχονται καί
παρέρχονται, καί νά ἀτενίζω μέ φόβο
Θεοῦ τό Μυστήριο πού ἐκεῖνος μᾶς
παρέδωσε.

Κατά τήν πενταετῆ διακονία μου
κοντά σας, εἶχα τήν εὐκαιρία νά δι-
δαχθῶ καί νά μάθω πολλά, νά  συν -
ειδητοποιήσω τούς κινδύνους, τίς
δυσκολίες καί τούς πειρασμούς πού
κρύβει ὁ δρόμος πού ἀκολουθῶ.
Εἶναι ἡ  στενή καί τεθλιμμένη ὁδός,
ἀλλά καί ἡ ὁδός τῆς χαρᾶς καί τῆς
πνευματικῆς εὐφροσύνης, γιατί πῶς
εἶναι δυνατόν νά μήν χαίρεται καί νά
εὐφραίνεται ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος
αἰσθάνεται ἰδιαίτερα ἠλεημένος ἀπό
τόν Θεό; Σᾶς εὐχαριστῶ, Σεβα-
σμιώτατε, γιά ὅλες τίς εὐεργεσίες τῆς
ἀγάπης σας καί σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι θά
προσπαθῶ πάντοτε μέ τή χάρη τοῦ
Θεοῦ νά καλλιεργῶ γνήσιο ἐκκλη-
σιαστικό φρόνημα καί αὐθεντική
ἱερατική συνείδηση, καί σᾶς παρα-
καλῶ νά προσεύχεστε πάντοτε νά μέ
ἐνισχύει καί νά μέ χαριτώνει ὁ Θεός στό δρόμο τῆς
διακονίας μου ἀπό τό βαθμό τοῦ Πρεσβυτέρου.

Γεμάτος ἀπό αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης, ὀφειλε-
τικά  εὐχαριστῶ τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἁλι-
καρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ, τοῦ ὁποίου ἡ παρουσία
ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη εὐλογία γιά μένα καί μέ ἐνισχύει
στή νέα μου διακονία. Ἐπίσης, εὐχαριστῶ τόν Καθη-
γούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Παραμυθίας
Πανοσιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Σεραφείμ καί τή συ-
νοδεία του, Μονή στήν ὁποία καί ἀνήκω. Εὐχα-

ριστίες ἐκφράζω καί πρός τόν Καθηγούμενο τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου  Ὄρους Πα-
νοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Τύχωνα γιά τήν
πνευματική του συμπαράσταση, πρός  τόν Πανο-
σιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Μεθόδιο Βιδάλη, ὁ ὁποῖος
στάθηκε δίπλα μου ὅλα αὐτά τά χρόνια σάν  πραγ-
ματικός πατέρας, καθώς ἐπίσης καί πρός τόν Πανο-
σιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἐφραίμ  Σιμωνο-
πετρίτη, κοντά στόν ὁποῖο, στό Μετόχιο Ἀνα λήψεως
Βύρωνα, διακονοῦσα κατά τόν καιρό τῆς παραμονῆς

μου στήν Ἀθήνα. Θά ἦταν παρά -
λειψη νά μήν ἐκ φράσω πολλαπλές
εὐχαριστίες καί πρός τίς ἀδελφές τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς  Εὐαγγελισμοῦ τῆς Πά -
τμου, πού διακονοῦν στό ὀρφανο-
τροφεῖο Θηλέων Ρόδου, γιά τήν
ἀγάπη τους καί τή συμπαράσταση
πρός τό πρό σωπό μου.

Εὐχαριστίες ἐπίσης ὀφείλω πρός
τούς ἀγαπητούς μου γονεῖς, τά
ἀδέλφια μου, τούς δασκάλους μου,
τούς καθηγητές μου στή Θεολογική
Σχολή Ἀθηνῶν, τούς συμφοιτητές
μου καί ὅλους  ὅσοι συνέβαλαν  στήν
διαπαιδαγώγηση μου καί μοῦ συμ-
παραστάθηκαν σέ δύσκολες στιγμές.
Ἰδιαίτερα εὐχαριστῶ τήν ἀπό τή μη -
τέρα γιαγιά μου Τσαμπίκα, ἡ ὁποία
ἐν στάλαξε στήν ψυχή μου τά νάματα
τῆς πίστεως καί τῆς εὐσέβειας καί
συνέ βαλε τά μέγιστα, ὅσον ἀφορᾶ
τήν ἐκκλησιαστική μου συνείδηση
καί καλλιέργησε τήν ἀγάπη μου γιά
τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία του. 

Τέλος, εὐχαριστῶ ὅλους ἐσᾶς, ἀδελφοί μου, πού
εἶστε σήμερα πα ρόντες στήν χαρά μου αὐτή. Σᾶς πα-
ρακαλῶ, εὐχηθεῖτε ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου νά μέ ἀναδείξει καλό καί φιλόπονο
ἐργάτη τοῦ ἀμπελώνα του.

Σεβασμιώτατε,
«Ἐλύληθεν ἡ ὥρα». Ἀτενίζοντας τό Σταυρό τοῦ

ὁποίου σήμερα ἑορτάζομε τήν Πρόοδο, ἀκολουθῶ
τή κλίση μου. «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον».

«Μικρός ἤμην 

ἐν τοῖς ἀδελφοῖς μου 

καί νεώτερος ἐν τῷ οἴκῳ

τοῦ πατρός μου·

ἐποίμαινον τά πρόβατα

τοῦ πατρός μου... 

αὐτός ἐξαπέστειλε τόν

ἄ+ελον αὐτοῦ καὶ 

ἦρέ με ἐκ τῶν προβάτων

τοῦ πατρός μου καί

ἔχρισέ με ἐν τῷ ἐλαίῳ

τῆς χρίσεως αὐτοῦ».
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� Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαῖος, κατόπιν προσ -
κλήσεως τοῦ Μακ. Πατριάρχου
Ἀν τιοχείας κ. Ἰγνατίου, χοροστά-
τησε στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό
καί στήν πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου
στήν Ἀν τιόχεια, τήν 28η καί 29η
Ἰουνίου ἀντίστοιχα.

� Τριήμερη εἰρηνική ἐπίσημη ἐπί-
σκεψη στό Φανάρι πραγματοποί-
ησε ἀπό 4 ἕως 7 Ἰουλίου ὁ Μακ.
Πατριάρχης Μόσχας καί Πάσης
Ρωσίας κ. Κύριλλος. Ἐπί τῇ ἀφίξει
του τελέσθηκε Δοξολογία στόν Πάνσεπτο Πα-
τριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ἀκολούθως
ἔγινε δεκτός ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαῖο καί τήν σεβασμία Ἱεραρχία στήν
αἴθουσα τοῦ Θρόνου, ὅπου καί ἀντηλλάγησαν οἱ
καθιερωμένες προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις.
Τήν Κυριακή τελέσθηκε Πατριαρχικό συλλεί-
τουργο, κατά τό ὁποῖο ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρ-
χης χειροτόνησε εἰς Πρεσβύτερο τόν μέχρι πρότι-
νος Πατριαρχικό Διάκονο κ. Βησσαρίωνα Κομζιᾶ.
Κατά τήν παραμονή τοῦ Πατριάρχου Μόσχας
στήν Κ/πολη ἔλαβαν χώρα καί οἱ καθιερωμένες δι-
μερεῖς συνομιλίες μεταξύ τῶν ἀντιπροσωπειῶν
τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέ-
ροντος. Οἱ δύο προκαθήμενοι, τέλος, ἐπισκέφθη-
καν ἔκθεση φωτογραφιῶν εἰς τούς χώρους τῆς
Ἁγίας Εἰρήνης, καί  παρακολούθησαν τήν συναυ-
λία ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων ἀπό τή χορωδία τῆς ἐν
Μόσχᾳ Ἱ. Μονῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος. 

�  Ὁ Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο-
μαῖος, ἀνταποκρινόμενος σέ πρόσκληση τῶν Αἰδε-
σιμολ. κ. Jean Arnold de Clermont καί Colin Wil-
liams, Προέδρου καί Γενικοῦ Γραμματέως, ἀντί-
στοιχα, τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν

(ΚΕΚ), μετέβη ἀπό 18 ἕως 20 Ἰου-
λίου στή Λυών τῆς Γαλλίας γιά νά
παραστεῖ στίς ἑορταστικές ἐκδη-
λώσεις, γιά τή συπλήρωση πενήντα
χρόνων ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ ἐν
λόγῳ εὐρωπαϊκοῦ διαχριστιανικοῦ
ὀργανισμοῦ, πού ὀργανώθηκαν σέ
συνδυασμό μέ τήν 13η Γενική Συ-
νέλευση.

�  Τριήμερη ἐπίσκεψη πραγματο-
ποίησε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρ-
χης στή μαρτυρική Τένεδο ἀπό 25
ἕως 27 Ἰουλίου. Κατά τήν παρα-
μονή του, μεταξύ ἄλλων, χοροστά-
τησε στή Θεία Λειτουργία, πού τε-

λέσθηκε στό Ναό τοῦ Ἁγιάσματος τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς, στήν κορυφή τοῦ Προφήτη Ἠλία, καί
ἱερούργησε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου.

� Στό ἱστορικό Ὀρφανοτροφεῖο τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου καί τήν Μονή Ἁγίου Γεωργίου
Κουδουνᾶ ὑποδέχθηκε τό ἀπόγευμα τῆς 15ης
Αὐγούστου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-
θολομαῖος τόν πρωθυπουργό τῆς Τουρκίας κ. Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος συνοδευόταν ἀπό
πολυμελές κλιμάκιο ὑπουργῶν τῆς κυβέρνησής
του. Ὁ Πατριάρχης ξενάγησε τόν Τοῦρκο Πρωθυ-
πουργό στούς χώρους τοῦ ἐρειπωμένου κτιρίου καί
ἀντάλλαξαν δῶρα. Νά σημειωθεῖ ὅτι μόλις πρίν
μερικούς μῆνες τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο δι-
καιώθηκε ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιω-
μάτων τοῦ Ἀνθρώπου γιά τό ἰδιοκτησιακό καθε-
στώς τοῦ Ὀρφανοτροφείου, ἐνῶ ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου ἔχει χαρακτηρισθεῖ «κατειλημμένο» ἀκί-
νητο ἀπό τήν Διεύθυνση Βακουφίων.

� Ὁ Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο-
μαῖος ἐπισκέφτηκε τή γενέτειρά του Ἴμβρο ἀπό
τίς 19 ἕως 24 Αὐγούστου, ὅπου προέστη στίς ἑορ-

ΧΡΟΝΙΚΑ - ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
τοῦ κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, Γραμματέως τοῦ Γραφείου ἐκπροσωπήσεως 

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθήνα
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ταστικές ἐκδηλώσεις τῆς πανηγύρεως τοῦ χωριοῦ
του Ἅγιοι Θεόδωροι, ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Κατά τήν ἐκεῖ πα-
ραμονή του ἐγκαινίασε τό νεόδμητο «Μουσεῖον
Πατριάρχου Βαρθολομαίου», πρωτοστάτησε στήν
ἐξόρμηση καθαρισμοῦ τῆς παραλίας στήν περιοχή
Μακρύς Γιαλός τοῦ Κεφάλου, ἐπισκέφθηκε τίς
Ἀρχές τοῦ τόπου καί εἶχε ἐπαφές μέ πολλούς ντό-
πιους καί ἐκδρομεῖς ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξω-
τερικό.

�  Μέ τήν ἁρμόζουσα ἱεροπρέπεια καί ἐκκλησια-
στική τάξη ἑορτάσθηκε στά Πατριαρχεῖα ἡ ἑορτή
τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρ-
χης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησε στόν Πάν-
σεπτο Πατριαρχικό Ναό κατά τόν Ἑσπερινό τῆς
31ης Αὐ γούστου καί σέ συγχοροστασία μέ πολ-
λούς ἀρχιερεῖς εἰς τήν Θ. Λειτουργία τῆς 1ης Σε-
πτεμβρίου. Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιο ἀνεγνώσθη, ἀπό
τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος, εἰδικό Μήνυμα τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου, γιά τήν ἡμέρα προσευχῶν ὑπέρ
τῆς προστασίας τῆς κτίσεως, ὑπό τοῦ Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Μετά τό πέρας τῆς
Θείας Λειτουργίας, ἀναγνώσθηκε ὑπό τοῦ Πα-
τριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πράξη τῆς νέας
Γ´ Ἰνδικτιῶνος, ἡ ὁποία καί ὑπογράφηκε στή συ-
νέχεια τόσον ὑπό τοῦ Πατριάρχου ὅσον καί ὑπό
τῶν συγχοροστατησάντων ἁγίων Ἀρχιερέων.

�  Πραγματοποιήθηκε ἡ τακτική ἀνασυγκρότηση
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, ἡ οποία, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Οἰ -
κουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, γιά
τό ἑξάμηνο 1/9/2009-28/2/2010, θά ἀποτελεῖται
ἀπό τούς Σεβ. Μητροπολῖτες Γέροντα Δέρκων κ.
Κωνσταντῖνο, Πέργης κ. Εὐάγγελο, Λύστρων κ.
Καλλίνικο, Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, Ἀτλάντας κ. Ἀλέ-
ξιο, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ,   Σεβαστείας κ. Δη-
μήτριο, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖο,
Μύρων κ. Χρυσόστομο,  Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ,
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριο,  Νέας Ζη-
λανδίας κ. Ἀμφιλόχιο.

�  Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο-
μαῖος, ἀνταποκρινόμενος σέ ἀδελφικές προσκλή-
σεις τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἐλασσῶνος κ. Βασι-
λείου καί Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάν-
δρου, ἐπισκέφθηκε διαδοχικά τίς επαρχίες τους
μεταξύ 18ης καί 22ας Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ. Κατά τήν
παραμονή του στίς ἐπαρχίες αὐτές ὁ Πατριάρχης

τοῦ Γένους ἔγινε δέκτης τῶν θερμότατων ἐκδηλώ-
σεων ἀγάπης, τιμῆς καί σεβασμοῦ τῶν πιστῶν
πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία καί πρός τό τίμιο
πρόσωπο τοῦ Προκαθημένου Αὐτῆς. Στήν Μη-
τρόπολη Ἐλασσῶνος ὁ Παναγιώτατος, μεταξύ
ἄλλων, ἐπισκέφθηκε, ἐκτός τῆς Ἐλασσῶνος, τήν
ἱστορική κωμόπολη τῆς Τσαριτσάνης, τήν Δε-
σκάτη, τό γραφικό χωριό Λιβάδιο,  τόν νεοανεγερ-
θέντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀρσενίου Ἀρχιεπισκόπου Ἐ -
λασσῶνος, τίς Ἱ. Πατριαρχικές καί Σταυροπηγια-
κές Μονές Παναγίας Ὀλυμπιωτίσσης, Ἁγ. Τριάδος
Σπαρμοῦ καί Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Κανάλων,
τήν Ἱ.  Μονήν Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Συκέας,
ἀνῆλθε εἰς τόν Ὄλυμπο, ὁμίλησε καί εὐλόγησε
τούς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως στή Σύναξη πού
πραγματοποιήθηκε, ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ νέου
Πνευματικοῦ Κέντρου καί τοῦ Κέντρου Περιβάλ-
λοντος τοῦ Δήμου Ἐλασσῶνος, προέστη τοῦ Ἁγια-
σμοῦ τῶν Ἐκπαιδευτηρίων τῆς πόλεως καί ὁμίλησε
πατρικῶς εἰς τήν μαθητιῶσα νεολαία καί ἀνακη-
ρύχθηκε ἐπίτιμος Δημότης Ἐλασσῶνος. Τήν Κυ-
ριακή 20 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε μέ ἱεροπρέπεια
καί λαμπρότητα, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό
Ἐλασσῶνος, ἱερό συλλείτουργο, προεξάρχοντος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουρ-
γούντων τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀ θηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, τῶν Ἱεραρχῶν τῆς
Πατριαρχικῆς συνοδείας καί ἄλλων Σεβ. Μητρο-
πολιτῶν. Κατά τήν ἐπίσκεψή του εἰς τήν Μητρό-
πολη Μαντινείας καί Κυνουρίας ὁ Παναγιώτατος
ἀνεκηρύχθη ἐπίτιμος Δημότης Τριπόλεως καί Ἐπί-
τιμος Διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου, καί ἀπεύθυνε, κατά τά ἀκαδημαϊκά εἰωθότα,
ἐπίσημο λόγο μέ θέμα «Ἡ ἐπικαιρότης τοῦ
ἀνθρωπολογικοῦ στοχασμοῦ». Ἐπισκέφθηκε,
ἐπίσης, τήν πυρόπληκτο περιοχή τοῦ Δήμου Βαλ-
τετσίου, ὁμίλησε πατρικῶς σέ μαθητές καί ἐτέλεσε
τόν Ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τῆς νέας πτέρυγος τοῦ
Δεκαζείου Γηροκομείου Τριπόλεως. 

� Κατόπιν προτάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύ-
νοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν
συνεδρίασή της τήν 29η Σεπτεμβρίου, ἔκανε
δεκτή τήν εἰσήγηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Με-
ξικοῦ κ. Ἀθηναγόρου καί ἐξέλεξε παμψηφεί ὡς
Bοηθό αὐτοῦ Ἐπίσκοπο τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ.
Ἀνδρέα Vujisic, με τόν ὑψηλόν τίτλο τῆς Ἐπι-
σκοπῆς Τράλλεων.



ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΕΣ

Τήν Κυριακήν 12 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος
ἐχειροτόνησεν εἰς Διάκονον τόν Νικόλαον Μπάρ-
δον. Ὁ νέος Διάκονος, ὁ ὁποῖος κατά τήν χειροτο-
νίαν ἔλαβε τό ὄνομα Νικήτας, κατάγεται ἀπό τά
Κοσκινοῦ καί διαμένει εἰς τήν Ψίνθον.

Τό Σάββατον 1η Αὐγούστου ἐτέλεσε τήν εἰς
Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ ἀπὸ πενταετίας
Ἀρχιδιακόνου του Κυρίλλου Παπανθίμου, συλλει-
τουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Ἁλι-
καρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ.

Τήν Κυριακήν 2 Αὐγούστου ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ προέβη
εἰς τήν χειροτονίαν εἰς Διάκονον τοῦ Νεκταρίου
Σκόνη, ὁ ὁποῖος μετωνομάσθη Μακάριος. Ὁ νέος
κληρικός εἶναι καλυμνιακῆς καταγωγῆς, ἐγεννήθη
καί διαμένει εἰς τήν Ρόδον. Τήν εἰς Πρεσβύτερον
χειροτονίαν του ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος τήν Κυ-
ριακή 13 Σεπτεμβρίου.

Οἱ χειροτονίες ἔλαβον χώραν εἰς τόν ἱερόν Κα-

θεδρικόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου.

Τήν Κυριακήν 13 Σεπτεμβρίου εἰς τόν ὡς ἄνω
ἱερόν Ναόν ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιδιακό-
νου εἰς τόν Διάκονον Ἰωαννίκιον Ἀναγνώστου.

Τήν Παρασκευήν 14 Αὐγούστου κατά τήν Θείαν
Λειτουργίαν εἰς τό Καθολικόν τῆς ἱερᾶς Μονῆς
Παναγίας Ὑψενῆς ἐτέλεσε τήν εἰς μεγαλόσχημον
μοναχικήν κουράν τῆς ρασοφόρου Μαγδαληνῆς
Χατζηπέτρου.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ

Τήν Τετάρτην 8 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέ-
λεσε τά Ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Με-
γαλομάρτυρος Προκοπίου τῆς Ἐνορίας Τιμίου
Σταυροῦ Ἀπολλώνων. Ὁ ἱερός Ναός ἀνηγέρθη
ἀπό τάς οἰκογενείας τῶν κ.κ. Ρεντοπούλου Τσαμ-
πίκας καί Φουστέρη Ἄννης καί παρεχωρήθη εἰς
τήν ὡς ἄνω Ἐνορίαν.
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ΧΡΟΝΙΚΑ - ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Χειροτονία εἰς ∆ιάκονον τοῦ π. Νικήτα, 
κατά κόσµον Νικολάου Μπάρδου.

Χειροτονία εἰς ∆ιάκονον τοῦ π. Mακαρίου, 
κατά κόσµον Νεκταρίου Σκόνη.



Τό Σάββατον 11 Ἰουλίου ἐτέλεσε τά Ἐγκαίνια
τοῦ ἰδιωτικοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων
Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ. Ὁ ἱερός Ναός εὑρίσκεται
ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἐνορίας Εἰσοδίων τῆς Θεο-
τόκου Κοσκινοῦ καὶ ἀνηγέρθη ἀπό τόν Ἀρχιτέκτο-
ναν-Μηχανικόν κ. Τιμόθεον Παρασκευᾶν, υἱόν τοῦ
μακαριστοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Θρόνου Μελετίου Παρασκευᾶ.

Τήν Τρίτην 28 Ἰουλίου ἐτέλεσε τά Ἐγκαίνια τοῦ
ἱεροῦ Ναοῦ Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου
τῆς Ἐνορίας Εἰσοδίων Θεοτόκου Μασσάρων. Ὁ
ἱερός Ναός ἀνηγέρθη ἀπό τήν οἰκογένειαν Δημη-
τρίου καί Σεβαστῆς Ζερβοῦ καί παρεχωρήθη εἰς
τήν ὡς ἄνω Ἐνορίαν.

Ἐπίσης, τό Σάββατον 8 Αὐγούστου ἐτέλεσε τά
Ἐγκαίνια τοῦ ἰδιωτικοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μεγα-
λομάρτυρος Αἰκατερίνης. Ὁ ἱερός Ναός εὑρίσκε-
ται ἐντός τῆς πόλεως Ἰαλυσοῦ καί ἀνηγέρθη ἀπό
τόν Δικηγόρον κ. Εὐθύμιον Μπόνην.

Ὁ Σεβασμιώτατος εἰς τάς προσφωνήσεις του
ὡμίλησε καταλλήλως, ἐχαρακτήρισε εὐοίωνο τό
γεγονός ὅτι εἰς τό νησί μας ἀνεγείρονται νέοι κα-
λαίσθητοι ἱεροί Ναοί καί ἐξέφρασε τά συγχαρη-
τήριά του καί τόν ἔπαινον τῆς Ἐκκλησίας πρός
τούς εὐσεβεῖς κτίτορας.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

Μέ ἀθρόα συμμετοχή τῶν πιστῶν ἑορτάσθη καί
ἐφέτος ἡ Ἑορτή τῆς  Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς
τόν ἱερόν Ναόν Παναγίας Καθολικῆς Κρεμαστῆς.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε εἰς τάς περισσο-
τέρας τῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Παρακλήσεων εἰς τήν
Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καί κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς
Ἑορτῆς καί τοῦ Ἐπιταφίου. Οἱ λατρευτικές ἐκδη-
λώσεις ἐκορυφώθησαν τήν 23ην Αὐγούστου μέ τό
ἀρχιερατικόν συλλείτουργον καί τήν λιτανείαν.

Εὐχάριστον γεγονός ἀπετέλεσε ἡ σεμνή ἐκδή-
λωσις τό ἑσπέρας τῆς 11ης Αὐγούστου, κατά τήν
ὁποίαν ἡ Ἐνορία ἐτίμησε τόν Δήμαρχον Πεταλού-
δων κ. Μιχαήλ Κορδίναν διά τήν προσφοράν του
πρός τήν Ἐκκλησίαν. Ὁ Σεβασμιώτατος εἰς τήν
προσφώνησίν του εὐχαρίστησε τόν κ. Δήμαρχον,
ἐξέφρασε πρός αὐτόν τήν εὐαρέσκειαν τῆς
Ἐκκλησίας καί τοῦ ἀπέδωσε Σταυρόν. Ἐπίσης ἐπί
τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἐξωραϊσμοῦ
τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ συνεχάρη τήν
Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν καί τόν Προϊστάμενον
Ἀρχιμ. Μελίτωνα Μπέλλον, τονίσας ἰδιαιτέρως ὅτι
εἰς τάς ἀόκνους προσπαθείας των ὀφείλεται τό με-
γάλο ἐξωραϊστικόν καί ἀνακαινιστικόν ἔργον, τό

ὁποῖον ἐπετελέσθη εἰς τόν ἱερόν Ναόν, ὥστε ἐντός
τετραετίας νά τόν ἀντικρύζουμε ἀγνώριστον. Ὁ π.
Μελίτων ἐν συνεχείᾳ ἐκάλεσε ὅλους ὅσοι ἐβοήθη-
σαν νά πάρουν ἀπό τόν Σεβασμιώτατον σχετικόν
ἀναμνηστικόν καί τόν εὐχαρίστησε διά τήν μέρι-
μναν, πού ἐπιδεικνύει ὅσον ἀφορᾶ τόν ἱερόν Ναόν
καί τάς ἐργασίας εἰς αὐτόν. Κατά τήν ἐκδήλωσιν
ἔψαλε ὕμνους τῆς Παναγίας τῆς Καθολικῆς καί μι-
κρασιατικά ἄσματα ἡ χορωδία τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ὑπό
τήν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Κωνσταντί-
νου Κουκιᾶ.

ΕΚ∆ΗΜΙΕΣ ΙΕΡΕΩΝ

Τήν Δευτέραν 24 Αὐγού-
στου ἐξεδήμησε πρός Κύριον
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώρ-
γιος Καστάνιας. Ὁ μακαρι-
στός ἐγεννήθη εἰς τήν Κρεμα-
στήν τήν 21ην Ἀπριλίου 1918
καί ἐχειροτονήθη Διάκονος τό
ἔτος 1944 καί Πρεσβύτερος
τό 1945 ἀπό τόν Μητροπολί-

την Ρόδου κυρόν Ἀπόστολον Τρύφωνος. Ὑπηρέ-
τησεν ὡς Ἐφημέριος εἰς τάς Ἱεράς Μητροπόλεις,
Ρόδου (Ἐνορίες Μανδρικοῦ, Κατταβιᾶς, Ἀρχαγγέ-
λου καί Λίνδου),  Καρπάθου καί Κάσου καί Καμε-
ρούν, ἀπ᾿ ὅπου καί ἐσυνταξιοδοτήθη τό 1988. Ἡ
ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη εἰς τόν ἱερόν Ἐνορια-
κόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστῆς.

Τήν Τρίτην 8 Σεπτεμ-
βρίου ἐξεδήμησε πρός
Κύριον ὁ Πρωτοπρεσβύ-
τερος Σπυρίδων Κυπραῖ -
ος. Ὁ μακαριστός ἐγεν-
νήθη τήν 3ην Αὐγούστου
1938 εἰς τήν Ἰαλυσσόν.
Διά  κονος ἐχειροτονήθη
τήν 11ην Μαρτίου 1973
καί Πρεσβύτερος τήν 1ην
Σεπτεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔ -
τους ἀπό τόν ἀείμνηστον

Μητροπολίτην Ρόδου κυ ρόν Σπυρίδωνα καί ὑπη-
ρέτησεν ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Σορωνήν καί κατό-
πιν εἰς τήν γενέτειράν του, ἀπ᾿ ὅπου καί ἐσυντα-
ξιοδοτήθη τήν 2αν Μαρτίου 2009. Ἡ ἐξόδιος Ἀκο-
λουθία ἐψάλη τήν ἑπομένην εἰς τόν Ἱερόν Ἐνο-
ριακόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἰαλυσσοῦ.

Εὐχόμεθα ὁ Θεός νά ἀναπαύση τάς ψυχάς των
μετά τῶν Δικαίων.

31H O∆OΣ�



ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

Ζοῦμε σ' ἕνα κόσμο ὑλιστικό, ὅπου περιφρονοῦνται οἱ
ἠθικές ἀξίες καί πολεμεῖται ἡ πίστη στό Θεό. Σήμερα
πολλοί νέοι παρασύρονται στήν ἔκλυτη ζωή, στά ναρκω-
τικά, στό ποτό, στήν ἀσέβεια πρός τούς γονεῖς, στή βία,
στή σατανολατρεία καί στό ἔγκλημα.

Γιά νά ἀποτρέψουμε αὐτούς τούς κινδύνους ἀπό τά
παιδιά μας, εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη ὅλοι, ὅσοι ἔχουμε
τήν εὐθύνη τῆς ἀγωγῆς τους, γονεῖς, δάσκαλοι καί ἱερεῖς,
νά ἀσχοληθοῦμε μ’ αὐτήν σοβαρά καί ὑπεύθυνα.

Ὅλοι οἱ παράγοντες τῆς ἀγωγῆς διδάσκουν τά παιδιά
ὄχι τόσο μέ τά λόγια, ὅσο  μέ τό παράδειγμά τους. Ὅταν
ζοῦν γνήσια χριστιανική ζωή μέσα ἀπό τή λατρευτική ζωή
τῆς Ἐκκλησίας, τότε καί τά παιδιά θά τούς ἀκολουθοῦν
ἁπλά καί φυσιολογικά στόν ἁγιοπνευματικό τρόπο τῆς
ζωῆς τους.

Ὅλες οἱ τοπικές Ἐκκλησίες, ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι
καί φέτος διοργανώνουν κατηχητικά μαθήματα στίς κατά
τόπους ἐνορίες.

Πολλοί γονεῖς, δυστυχῶς, ὁδηγοῦν τά παιδά τους σέ
χίλιες δυό ἄλλες ἀπασχολήσεις καί δραστηριότητες καί
δέν τά στέλνουν στό σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ὠφέλεια ἀπό τό Κατηχητικό εἶναι μεγάλη. Οἱ
πρῶτοι πού θά χαροῦν τίς θετικές συνέπειες σίγουρα θά
εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς καί μετά ὅλη ἡ κοινωνία. Μέ τήν
πίστη στό Θεό τό παιδί, καθώς θά μεγαλώνει, θά μπορεῖ
νά ἀντιδρᾶ καί νά ἀντιστέκεται στούς ποικίλους πειρα-
σμούς καί στίς πολλές προκλήσεις τῆς ἁμαρτίας.

ΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΕΙΣ

Τήν ἐποχή μας παρατηροῦμε ὅτι οἱ ὑποψήφιοι γιά τήν
ἱεροσύνη σπανίζουν. Τί φταίει; Φταίει τό ὑλιστικό καί
ἀντιπνευματικό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας; Φταίει ὁ  εὐτε-
λισμός τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν καί ἡ ὑποτίμηση τῶν κοι-
νωνικῶν λειτουργημάτων, ὅπως π. χ. τοῦ δασκάλου;
Φταίει ἡ ἀνυπαρξία φλογερῶν ἱερέων μέ ζῆλο καί φόβο
Θεοῦ, πού θά ἐμπνεύσουν στούς νέους τόν πόθο τῆς
ἱερωσύνης; Φταίει ἡ ἀπροθυμία τῶν κοριτσιῶν νά γίνουν
πρεσβυτέρες; Μήπως ὅλα αὐτά;

Ἐνῶ θά ἔπρεπε ὁ κάθε τοπικός ἐπίσκοπος νά κάνει
διαλογή τῶν πιό ἄξιων, σήμερα δέχεται σχεδόν τόν κα-
θένα πού προσέρχεται, γιά νά καλύψει τίς λειτουργικές
ἀνάγκες τῆς ἐπισκοπῆς του.

Ὁ κάθε ὑποψήφιος γιά νά προχωρήσει στήν ἱερωσύνη
χρειάζεται νά αἰσθανθεῖ τήν οὐράνια κλήση, νά ἔχει ἀκού-
σει τόν Κύριο νά τόν καλεῖ μέ τά λόγια: «ποίμαινε τά
πρόβατά μου» (Ἰωάν. 21,16). Μαζί μέ αὐτά τά λόγια νά

μή ξεχάσει καί τήν προειδοποίηση τοῦ Χριστοῦ στούς μα-
θητές Του: «εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξουσι» (Ἰωάν.
15,20). Δέν πρέπει νά γίνεται κάποιος ἱερέας, γιά νά κα-
λοπεράσει, νά λύσει τό βιοποριστικό πρόβλημά του, νά
ἀπολαύσει ἐξουσία καί δύναμη, ἀλλά γιά νά ἀναλωθεῖ
στήν προσφορά στό λαό τοῦ Θεοῦ καί νά σηκώσει τόν
σταυρό τοῦ Χριστοῦ.

Χωρίς τήν κλήση τοῦ Χριστοῦ δέν νοεῖται ἡ κλίση τοῦ
ὑποψήφιου γιά τήν ἱερωσύνη. Ὑπάρχει ἐνδεχόμενο ἡ
κλίση κάποιων στήν ἱερωσύνη νά προέρχεται ἀπό τόν πο-
νηρό, γιά νά βλαφθεῖ μέ τά σκάνδαλα τῆς ἀπρόσεκτης
ζωῆς τους ὁ λαός τοῦ Θεοῦ. Ἄν ὁ ἱερέας δέν μαρτυρεῖ μέ
τή ζωή του τόν Χριστό καί σκανδαλίζει τούς χριστιανούς,
εἶναι προδότης σάν τόν Ἰούδα καί καλύτερο θά ἦταν
κατά τόν Χριστό ὄχι μόνο νά μήν γινόταν ἱερέας, ἀλλά
οὔτε νά εἶχε γεννηθεῖ (Ματθ. 18,6 καί 26,24). 

ΙΕΡΟΚΑΤΑΚΡΙΣΗ

Ὁ ἱερέας ὡς λειτουργός καί διδάσκαλος συνεχίζει τό
ἔργο τοῦ Χριστοῦ σ’ ὅλες τίς γενεές. Ὅταν κατακρίνεις
ἕναν ἱερέα, εἶναι σάν νά κατηγορεῖς τό Χριστό καί τήν
Ἐκκλησία Του. Καί μόνο ἡ παρουσία τοῦ ράσου ὑπενθυ-
μίζει συνεχῶς τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. 

Οἱ ἱερεῖς δέν εἶναι ἀναμάρτητοι. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
λίγο ἤ πολύ ἁμαρτάνουν. Ὁ Χριστός χορηγεῖ τή χάρη Του
μέσω τῶν ἱερέων, ἄς εἶναι καί ἁμαρτωλοί. Ὁ Ἰούδας, πού
θά πρόδιδε τό Χριστό, εἶχε λάβει τή χάρη Του καί ἔκανε
θαύματα. Ἄν ἦταν ὅλοι οἱ ἱερεῖς τέλειοι, θά ἦταν ἡ πίστη
μας ἐξαναγκαστική. Τό ὅτι μερικοί σκανδαλίζουν, αὐτό
προβάλλεται ἀπό τούς ἄθεους καί τούς αἱρετικούς, τούς
ἐχθρούς δηλ. τῆς Ἐκκλησίας, γιά νά χαθεῖ ἡ ἐκτίμηση τῶν
πιστῶν πρός τήν Ἐκκλησία.

Ὅταν ἱεροκατηγορεῖς, δέ βοηθᾶς οὔτε τούς ἀκροατές
σου, οὔτε τόν ἱερέα, ἀλλά τούς βλάπτεις. Οἱ ἀκροατές,
ἰδίως ἄν εἶναι νέοι ἤ ἀδύναμοι χριστιανοί, ἀπομακρύνον-
ται ἀνεπιστρεπτί ἀπό τήν Ἐκκλησία  καί ψυχραίνεται ἡ
ἀγάπη τους πρός τό Θεό.

Θά διαπόμπευες τόν πατέρα σου; Ὄχι βέβαια. Οὔτε
θά δεχόσουν νά τό κάνουν ἄλλοι. Ἔτσι καί τόν πνευμα-
τικό πατέρα θά τόν προστατεύσεις, θά προσευχηθεῖς γι’
αὐτόν καί, ἄν γίνεται, μέ καλό τρόπο θά τόν ἐνημερώσεις
γιά τό λάθος του, πού σέ σκανδάλισε ἤ θά μιλήσεις στόν
ἐπίσκοπο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ


