«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6)
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«Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν, τεχθέντος
τοῦ Χριστοῦ.
Σήμερον Θεὸς ἐπὶ γῆς παραγέγονε, καὶ ἄνθρωπος εἰς
οὐρανοὺς ἀναβέβηκε»!
(Ἰδιόμελον Λιτῆς
Χριστουγέννων)

ὸ ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἀποΤριοδικοῦ
τελεῖ τὴν τελευταία ἀναφορά τοῦ πεμας στὰ ἑπτὰ βασικὰ Μυστήρια
τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Χριστὸς ὅταν θεράπευε ἀσθενεῖς
τοὺς προέτρεπε νὰ μὴν ἁμαρτάνουν στὸ
μέλλον. Ἀπὸ τὴν προτροπὴ αὐτὴ ἐξάγεται τὸ συμπέρασμα, ὅτι πολλὲς σωματικὲς
ἀσθένειες ὀφείλονται στὶς ἁμαρτίες τοῦ
ἀσθενοῦς. Ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸ Εὐχέλαιο
δὲν ἐνδιαφέρεται τόσο γιὰ τὴ θεραπεία
τῶν ἀσθενειῶν τοῦ σώματος, ὅσο γιὰ τὴ
θεραπεία τῆς ψυχῆς καὶ τὴν ἐπανασύνδεσή της μὲ τὸν Κύριο. Τὸ ὅτι δὲν ἔχουμε
ἄμεσα θεραπεία τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅτι ἡ σωματικὴ
ὑγεία ἔχει παροδικὸ χαρακτῆρα, ἐνῶ ἡ
ψυχικὴ ὑγεία ἐξασφαλίζει τὴν αἰώνια σωτηρία. Ἐπίσης οἱ ἀσθένειες στὴν πλειοψηφία τους ἀποτελοῦν μέσο θεραπείας
τῆς ψυχῆς: κάθαρση ἀπό ξεχασμένες
ἁμαρτίες, αὐτογνωσία, ταπείνωση κ.λπ.
Μὲ τὴ μετάνοια καὶ τὴ συγχώρηση τῶν
ἁμαρτιῶν ὁ καθένας ἐπανασυνδέεται
μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν Θεό.
Μετὰ τὰ εἰδικὰ ἄρθρα γιὰ τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου στὴ συνέχεια θὰ μελετήσετε ἄρθρα γιὰ θέματα ἠθικῆς. Πῶς
χρειάζεται νὰ λειτουργεῖ σωστὰ ἡ οἰκογένεια γιὰ τὴν κατὰ Θεὸν συμβίωση; Πῶς οἱ
ἐκτρώσεις εἶναι ἀπαράδεκτες ἠθικά;
Μετὰ παρουσιάζονται δύο ὁμιλίες,
ἀκολουθεῖ ὁ τοπικὸς ἅγιος καὶ τελειώνουν
τὰ ἄρθρα μὲ τὴν παρουσίαση στοιχείων
τῆς ὀρθόδοξης λατρείας.

κονομίας τοῦ Θεοῦ καὶ προεκήρυττε τὴν σωτηρίαν μας.
«Σήμερον τῆς σωτηρίας
ἡμῶν τὸ κεφάλαιον καὶ τοῦ
ἀπ᾿ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις˙ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται»,
ἔψαλε πάλιν ἡ Ἐκκλησία κατὰ
τὴν ἑορτὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ,

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

δελφοὶ συλλειτουργοὶ
καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ
εὐλογημένα,

Ἡ ἀπόστασις καὶ πόλωσις
ἀνάμεσα εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὸν
ἄνθρωπον, τὴν ὁποίαν εἶχεν
ἐπιφέρει ἡ ἁμαρτία τοῦ ἀνθρώπου, κατηργήθη μὲ τὴν
πρόσληψιν ἀκεραίας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀπὸ τὸν
Μονογενῆ Υἱὸν καὶ Προαιώνιον Λόγον τοῦ Θεοῦ. Ἡ κατὰ
τὴν «εὐδοκίαν» τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸ πρῶτον δηλαδὴ καὶ ὁλόθυμον θέλημά Του, Σάρκωσις
τοῦ Υἱοῦ Του, καταργεῖ κάθε
ἀπόστασιν, ἑνώνει τὸν οὐρανὸν μὲ τὴν γῆν καὶ συνάπτει
τὸ δημιούργημα μὲ τὸν Δημιουργόν!
«Σήμερον τῆς εὐδοκίας
Θεοῦ τὸ προοίμιον καὶ τῆς
τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ
προκήρυξις», ἔψαλεν ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἡ
ὁποία, διὰ τῆς ἀφιερώσεως
τῆς μακαρίας Μαρίας εἰς τὸν
Ναὸν καὶ τῆς ἐκεῖ προετοιμασίας της διὰ νὰ γίνῃ χωρίον
τοῦ Ἀχωρήτου Θεοῦ, ἤνοιγε
τὸν δρόμον τῆς Ἐνσάρκου Οἰ-

OKTΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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τότε ποὺ συνετελέσθη ἐκ Πνεύματος Ἁγίου ἡ
ἄσπορος σύλληψις τοῦ Ἀσυλλήπτου εἰς τὴν
ἁγίαν κοιλίαν τῆς Θεοτόκου καὶ ἤρχισε νὰ «συνυφαίνεται», ἡ θεία μὲ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν,
καὶ ὁ Θεὸς ἄνθρωπος γέγονεν, «ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», κατὰ τὴν ἔκφρασιν τοῦ Μ. Ἀθανασίου. Ἡ «εὐδοκία», λοιπόν, ἡ ὁποία ἐχαιρετίσθη κατὰ τὰ Εἰσόδια, καὶ ἡ σωτηρία, ἡ ὁποία
«ἐκεφαλαιώθη» καὶ ἐφανερώθη κατὰ τὸν
Εὐαγγελισμόν, σήμερον, κατὰ τὴν μεγάλην καὶ
ἁγίαν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων, καθίσταται
ἁπτὴ πραγματικότης! Σήμερον «ὁ Λόγος σάρξ
ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. 1: 14),
καὶ οἱ Ἄγγελοι ἐπανηγύρισαν τὸ γεγονὸς ψάλλοντες: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»! (Λουκ. 2: 14).
Μὲ τὴν Σάρκωσιν, τὴν Ἐνανθρώπησιν τοῦ
Λόγου, ἤδη ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους
ἔχει δυνάμει συντελεσθῆ. Διότι, ἐκεῖνοι οἱ
ὁποῖοι, ἀφοῦ πιστεύσουν εἰς τὸν Ἰησοῦν, ζήσουν ζωὴν σύμφωνον μὲ τὴν πίστιν αὐτήν, σύμφωνον μὲ τὰς ἐντολὰς καὶ τὴν ὅλην διδασκαλίαν τοῦ Ἰησοῦ, ὑψώνονται μὲ τὴν τοιαύτην θεάρεστον βιοτὴν καὶ καθίστανται φίλοι καὶ κοινωνοὶ τοῦ Θεοῦ! Γίνονται «θείας κοινωνοὶ φύσεως» (Β΄ Πέτρ. 1: 4), θεοὶ κατὰ χάριν! Τοῦτο
συντελεῖται ἀποκλειστικῶς μέσα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἀναγεννᾶται ἐν
Χριστῷ καὶ υἱοθετεῖται ὑπὸ τοῦ Πατρὸς διὰ
τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος, καί, ἐν συνεχείᾳ, διὰ
τῶν ἁγίων Μυστηρίων καὶ τῆς καλλιεργείας
τῆς ἀρετῆς, πληροῦται θείας χάριτος καὶ Πνεύματος Ἁγίου καὶ αὐξάνει «εἰς ἄνδρα τέλειον,
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εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. 4: 13), μέχρις ὅτου φθάσει νὰ
λέγῃ μετὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «ζῶ δὲ
οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. 2:
20). Τοὺς οὕτω τελειουμένους ὁ Χριστὸς δὲν
τοὺς θεωρεῖ ἁπλῶς φίλους Του ἤ ἀδελφούς
Του, ἀλλὰ τοὺς ἀναγνωρίζει ὡς μέλη τοῦ Σώματός Του. Διὰ τοῦτο καὶ ἔλεγεν ἀπὸ τοῦ
ὕψους τοῦ Σταυροῦ πρὸς τὴν Παναγίαν Μητέρα Του περὶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου:
«Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου» καὶ εἰς τὸν Ἰωάννην
«ἰδοὺ ἡ Μήτηρ σου» (Ἰωάν. 19: 26-27). Τὰ Χριστούγεννα, λοιπόν, ἀνοίγουν διάπλατα τὴν
θύραν τῆς κατὰ χάριν χριστοποιήσεως καὶ θεοποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἕνεκα τούτου
ἀκριβῶς «ἄγει ἑορτὴν, ἐν χαρᾷ πᾶσα ἡ κτίσις,
καὶ οἱ οὐρανοὶ σὺν ἡμῖν ἀγαλλιῶνται» κατὰ
τὴν εὔσημον καὶ σωτήριον αὐτὴν ἡμέραν! (Ἀπόστιχον Αἴνων 28ης Δεκεμβρίου).
Μὲ αὐτὰ τὰ χαρμόσυνα καὶ ἐλπιδοφόρα δεδομένα εἰς χεῖρας, ἀπευθύνομεν, ἀπὸ τῆς ἐν
Φαναρίῳ καθηγιασμένης καθέδρας τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, θερμὰ ἑόρτια συγχαρητήρια καὶ ἐγκαρδίους Πατριαρχικὰς εὐχὰς ἐπὶ τῇ «μητροπόλει τῶν ἑορτῶν»
πρὸς ἅπαντα τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον προσφιλῆ καὶ
ἐπιπόθητα τέκνα τῆς ἁγιωτάτης Μητρὸς Ἐκκλησίας, κληρικοὺς παντὸς βαθμοῦ, μονάζοντας καὶ λαϊκούς, ἄρχοντας καὶ ἀρχομένους, μικροὺς καὶ μεγάλους, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς
ἐμπεριστάτους, τοὺς ἐν θλίψει, ἀνάγκῃ καὶ δοκιμασίᾳ εὑρισκομένους. Εἴθε, ὁ ἐν σπηλαίῳ
γεννηθεὶς καὶ ἐν φάτνῃ ἀνακλιθεὶς προαιώνιος
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ χάριν ἡμῶν Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου, νὰ καταστήσῃ πάντας ἡμᾶς ἀξίους τῆς
κενωτικῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἁγίας καὶ προσκυνητῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας Του!
Φανάριον, Χριστούγεννα βθ´
´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Ἀ

Ἡ χάρις τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ,
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, μᾶς ἀξιώνει καὶ
ἐφέτος, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ στὴν
ἐπίγεια διαδρομή μας, νὰ ἑορτάζουμε τὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Ἑορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ καὶ
ἐνάτου σωτηρίου ἔτους. Ἕνα γεγονὸς τῆς ἱστορίας ποὺ ὑπερβαίνει καιροὺς καὶ χρόνους, τὶς δύο
καὶ πλέον χιλιετηρίδες ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴν Βηθλεεμιτικὴ ἐκείνη
ἁγία νύκτα, καὶ τελεσιουργεῖται
στὸ σήμερα τῆς ζωῆς καὶ ὑπάρξεώς μας. Γι̉ αὐτὸ ἐκφράζοντες
τὴν διαχρονικὴ ἐκκλησιαστικὴ
ἐμπειρία ψάλλουμε ἐπαναληπτικὰ
σὲ διάφορες λεκτικὲς παραλλαγὲς
τό· «Σήμερον ὁ Χριστὸς ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου· σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται, καὶ ὁ
Λόγος σαρκοῦται...».
Ὡς βαπτισμένοι χριστιανοί,
μέλη τίμια τῆς Ἐκκλησίας, ἑορτάζοντας Χριστούγεννα σημαίνει
ὅτι πιστεύουμε καὶ ὁμολογοῦμε
ὅτι ὁ Θεὸς Πατέρας ἔστειλε τὸν
Υἱό Του Σωτῆρα καὶ Λυτρωτὴ τοῦ
κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Τόσο
πολὺ ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο, τὸν ἄνθρωπο ποὺ τὸν ἐγκατέλειψε καὶ προτίμησε νὰ ζεῖ
μακριά Του, παραδομένος στὰ
ποικιλόμορφα πάθη καὶ τὴν πολυώνυμη ἁμαρτία, ὥστε ἔστειλε

στὸν κόσμο τὸν μονογενῆ Του
Υἱό. Ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ
νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός. Σύμφωνα μὲ τὴν μνημειώδη φράση
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου «Ὁ Λόγος
ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». Δὲν ἐγκατέλειψε, δηλαδή, ὁ Θεὸς τὸν ἀποστάτη ἄνθρωπο, δὲν τὸν ἄφησε μόνο. Ἔγινε ὁ ἐξ ὕψους ἐπισκέπτης του. Ἔμπρακτα τὸν βεβαίωσε ὅτι τὸν
ἀγαπᾶ, ὅτι εἶναι δίπλα του. Ἀπέδειξε ὅτι εἶναι ὁ Πατέρας ποὺ κενώνεται καὶ θυσιάζεται γιὰ τὸ
παιδί Του. Ἔδωσε στὸ πλάσμα Του
προοπτική, αἰσιοδοξία, ἐλπίδα,
νόημα ζωῆς καὶ ὑπάρξεως.
Μὲ αὐτὴ τὴν πίστη στὴν καρδιὰ καὶ τούτη τὴν ὁμολογία στὰ
χείλη μας προσκαλεῖ καὶ σήμερα
ἡ Ἐκκλησία ψάλλοντας, «Δεῦτε
ἴδετε πιστοὶ ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», νὰ ἀτενίσουμε τὸ θαῦμα
τῆς κενώσεως τοῦ Λόγου καὶ νὰ
βιώσουμε τὸ μυστήριο τῆς θείας
Ἐνανθρωπήσεως. Τὸ μοναδικὸ γεγονὸς τοῦ τότε ὡς σωτήριο γεγονὸς τοῦ δικοῦ μας σήμερα.
Κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς φυσικῆς
νύκτας «Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ» γιὰ
νὰ διαλύσει τὰ σκοτάδια ποὺ γέμιζαν μὲ φόβο, ἀνασφάλεια καὶ
ἀβεβαιότητα τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων τοῦ τότε. Τὶς κλειστὲς
ἐκεῖνες καρδιὲς ποὺ τὸν ὁδήγησαν σ̉᾽ ἕνα ψυχρὸ σπήλαιο, ἐνδιαίτημα τῶν ἀλόγων ζώων. Ἄραγε
πόσα καὶ ποιὰ εἶναι τὰ σκοτάδια
τοῦ δικοῦ μας κοινωνικοῦ καὶ
προσωπικοῦ σήμερα; Τί μποροῦν

νὰ χωρέσουν οἱ δικὲς μας καρδιές;
Ἀπὸ τοὺς ἀνυποψίαστους πολλοὺς ποὺ ἀπολάμβαναν τὴν θαλπωρὴ τῶν δεδομένων καὶ αὐτονοήτων τῆς καθημερινότητάς
τους, μὴ λησμονοῦμε, ὅτι ξεχώρισαν οἱ ἀγραυλοῦντες ποιμένες
καὶ οἱ σοφοὶ Μάγοι τῆς Ἀνατολῆς
μὲ τὴν ἄγρυπνη καὶ γρηγοροῦσα
συνείδηση. Αὐτοὶ προσκύνησαν
τὸν γεννηθέντα Κύριο τὴν ὥρα
ποὺ ἡ κοσμικὴ ἐξουσία ἀκόνιζε τὰ
ξίφη της.
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα
ἐν Κυρίῳ,
«Σήμερον ὁ Χριστὸς ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου· σήμερον
ὁ ἄναρχος ἄρχεται, καὶ ὁ Λόγος
σαρκοῦται...». Πῶς θὰ ἑορτάσουμε τὴν Γέννησή Του; Σὰν γεγονὸς ἤ σὰν ἐπέτειο; Ὁ ἑορτασμὸς τῆς ἐπετείου, ὅσο λαμπρὸς
καὶ μεγαλειώδης καὶ ἄν εἶναι, ἔχει
ἀφ̉ ἑαυτοῦ τὴν ποιότητα καὶ τὸν
χαρακτῆρα τοῦ φευγαλέου. Τὸ γεγονὸς μᾶς ἀφορᾶ. Ἑορτάζοντάς
το μὲ ἄγρυπνη καὶ γρηγοροῦσα
συνείδηση μετέχουμε στὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ζωὴ καὶ κάνουμε
πρόταση ἀλήθειας καὶ ζωῆς σ̉ ἕνα
κόσμο ποὺ μὲ ἀπορία, ἴσως καὶ
ἀπογοήτευση, ἀναζητᾶ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ζωή.
Εὐχόμαστε ἀληθινά, εἰρηνικά,
εὐφρόσυνα καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα.
Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ
καὶ ἐνάτου ἔτους
Διάπυρος
πρὸς Χριστὸν τεχθέντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ,
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΝ ΛΑΟΝ
ΤΗΣ ΚΑΘ᾽ ΗΜΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

δελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ
ἀγαπητά.

Ἀ

Ὁ ἐν Τριάδι φιλάνθρωπος
Κύριος καὶ Θεός, «Ὁ καιροὺς
καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ
θέμενος» μᾶς ἀξίωσε νὰ στεκόμαστε σήμερα στὴν ἀρχὴ ἑνὸς
νέου χρονικοῦ ὁροθεσίου, τὸ
ὁποῖο προσδιορίζουμε ὡς «Πρωτοχρονιά τοῦ σωτηρίου ἔτους
2010». Ἕνας νέος χρόνος ἀνέτειλε καὶ μαζὶ μ᾽ αὐτὸν ἀνατέλλει στὴν καρδιὰ κάθε ἀνθρώπου
ἡ χαρὰ τῆς προσδοκίας καὶ τῆς
ἐλπίδας γιὰ κάτι καλύτερο καὶ
οὐσιαστικώτερο ὅσον ἀφορᾶ
τὴν προσωπικὴ καὶ κοινωνικὴ
ζωή του.

Ἡ ζωή μας εἶναι μιά πορεία
μέσα στόν χρόνο. Πορεία πολλές φορὲς κοπιαστική, κατὰ τὴν
διάρκεια τῆς ὁποίας γνωρίζουμε
πτώσεις καὶ τραυματισμούς,
κινδύνους καὶ δυσκολίες, ἀπογοητεύσεις ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας
καὶ τοὺς ἄλλους. Τὸ γεγονὸς
ὅμως ὅτι προχωροῦμε, ὅτι
ἔχουμε τὴν δύναμη νὰ βαδίζουμε εἶναι ἕνα γεγονὸς χαρᾶς
καὶ ἐλπίδας. Τὸ χρονικὸ ὁροθέσιο τῆς Πρωτοχρονιᾶς εἶναι μιὰ
ἑορταστικὴ εὐχάριστη στάση σ᾽
αὐτὴ τὴν πορεία, ἀφετηρία γιὰ
ἕνα νέο αἰσιόδοξο ξεκίνημα.
Ἀλλὰ στὴν πορεία μας μέσα
στὸν χρόνο δὲν προχωροῦμε
μόνοι, ὡς ἄτομα, καὶ τοῦτο
ὀφείλουμε νὰ τὸ ἔχουμε πάντοτε κατά νοῦν. Συνοδοιπόρος
μας εἶναι ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὁ
ἐγγὺς καὶ ὁ μακράν, ὁ πλησίον
μας, κατὰ τὸ εὐαγγελικό. Ἡ πορεία μας εἶναι δυνατὴ μόνο ὡς
συνοδοιπορία. Πορευόμενοι μέσα στὸν χρόνο ἂς μὴν ξεχνᾶμε
τὸν ἄνθρωπο, ἔστω καὶ ἂν χρειάζεται νὰ πάθουμε ἢ καὶ ἴσως
καὶ νὰ πονέσουμε. Βρίσκεται
δίπλα μας, καὶ εἴμαστε ὑπεύθυνοι γι᾿ αὐτόν. Ὑπεύθυνοι γιὰ τὶς

πράξεις του. Ὑπεύθυνοι γιὰ ὅλα,
ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ θέλουμε νὰ τὸ
ξεχνᾶμε. Τὸ μέτρο τῆς στάσεώς
μας ἀπέναντί του εἶναι ἡ ἀγάπη,
κατὰ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ, ὁ
ὁποῖος διακηρύττει: «Καθὼς
ἠγάπησα ὑμᾶς καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Γιὰ νὰ δημιουργοῦμε ὑγιεῖς τρόπους συνυπάρξεως ἀνταποκρινόμενοι στὸ
κατεξοχὴν αἴτημα τῶν καιρῶν
καὶ τῆς ὑπάρξεώς μας.
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα
ἐν Κυρίῳ.
Εὐχαριστοῦμε τὸν πολυεύσπλαγχνο καὶ φιλάνθρωπο Κύριο καὶ Θεὸ μας, ὁ ὁποῖος διὰ
τῆς ἐπουρανίου χάριτός του μᾶς
ἀξίωσε νὰ διανύσουμε αἰσίως τὸ
μόλις παρελθὸν σωτήριον ἔτος
2009. Εὐχόμαστε τὸ νέον ἔτος
νὰ εἶναι γιὰ ὅλους σας καὶ γιὰ
τὸν καθένα ξεχωριστὰ ἔτος
ἀληθινὰ σωτήριο, εἰρηνικό, ὑγιεινὸ καὶ γεμᾶτο ἀπὸ τὴν εὐλογία καὶ τὴν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Πρωτοχρονιὰ τοῦ δισχιλιοστοῦ καὶ δεκάτου σωτηρίου
ἔτους
Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
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• Γέροντος Πορ φ υρί ο υ, Βίος καί Λόγοι, σελ. 204-207 •
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ ἐπί γῆς Παράδεισος
έ τή λατρεία τοῦ Θεοῦ ζεῖς στόν Παράδεισο.
Ἅμα γνωρίσεις καί ἀγαπήσεις τόν Χριστό, ζεῖς
στόν Παράδεισο. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Παράδεισος. Ὁ
Παράδεισος ἀρχίζει ἀπό δῶ. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ ἐπί
γῆς Παράδεισος, ὁμοιότατος μέ τόν ἐν οὐρανοῖς. Ὁ
Παράδεισος, πού εἶναι στόν οὐρανό, ὁ ἴδιος εἶναι κι
ἐδῶ στή γῆ. Ἐκεῖ ὅλες οἱ ψυχές εἶναι ἕνα, ὅπως ἡ Ἁγία
Τριάδα εἶναι τρία πρόσωπα, ἀλλά εἶναι ἑνωμένα κι
ἀποτελοῦν ἕνα.
Κύριο μέλημά μας εἶναι νά ἀφοσιωθοῦμε στόν
Χριστό, νά ἑνωθοῦμε μέ τήν Ἐκκλησία. Ἄν μποῦμε
στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μπαίνομε στήν Ἐκκλησία. Ἄν
δέν μποῦμε στήν Ἐκκλησία, ἄν δέν γίνομε ἕνα μέ τήν
ἐδῶ, τήν ἐπίγεια Ἐκκλησία, ὑπάρχει φόβος νά χάσομε
καί τήν ἐπουράνια. Κι ὅταν λέμε ἐπουράνια, μή νομίζομε ὅτι θά βροῦμε στήν ἄλλη ζωή κήπους μέ λουλούδια, βουνά καί νερά καί πουλιά. Δέν ἔχει ἐκεῖ τίς
ἐπίγειες ὀμορφιές· εἶναι κάτι ἄλλο, κάτι πολύ ὑψηλό.
Ἀλλά γιά νά πᾶμε στό κάτι ἄλλο, πρέπει νά περάσομε ἀπ' αὐτά, ἀπ' τίς γήινες εἰκόνες κι ὀμορφιές.
Ὅποιος ζεῖ τόν Χριστό, γίνεται ἕνα μαζί Του, μέ
τήν Ἐκκλησία Του. Ζεῖ μία τρέλα! Ἡ ζωή αὐτή εἶναι
διαφορετική ἀπ' τή ζωή τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Εἶναι
χαρά, εἶναι φῶς, εἶναι ἀγαλλίαση, εἶναι ἀνάταση.
Αὐτή εἶναι ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ζωή τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. «Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
ἐντός ἡμῶν ἐστίν» (Λουκᾶ 17,21). Ἔρχεται μέσα μας
ὁ Χριστός κι ἐμεῖς εἴμαστε μέσα Του. Καί συμβαίνει
ὅπως μ' ἕνα κομμάτι σίδηρο πού τοποθετημένος μές
στή φωτιά γίνεται φωτιά καί φῶς· ἔξω ἀπ' τή φωτιά,
πάλι σίδηρος σκοτεινός, σκοτάδι.
Στήν Ἐκκλησία γίνεται ἡ θεία συνουσία, γινόμαστε ἔνθεοι. Ὅταν εἴμαστε μέ τόν Χριστό, εἴμαστε
μέσα στό φῶς· κι ὅταν ζοῦμε μέσα στό φῶς, ἐκεῖ δέν
ὑπάρχει σκότος. Τό φῶς, ὅμως, δέν εἶναι παντοτινό·
ἐξαρτᾶται ἀπό μᾶς. Συμβαίνει ὅπως μέ τό σίδηρο,
πού ἔξω ἀπ' τή φωτιά γίνεται σκοτεινός. Σκότος καί
φῶς δέν συμβιβάζονται. Ποτέ δέν μπορεῖ νά ἔχομε
σκοτάδι καί φῶς συγχρόνως. Ἤ φῶς ἤ σκότος. Ὅταν
ἀνάψεις τό φῶς, πάει τό σκότος.

M

Ν’ ἀγαπᾶμε πολύ τήν Ἐκκλησία
ιά νά διατηρήσομε τήν ἑνότητά μας, θά πρέπει νά
κάνομε ὑπακοή στήν Ἐκκλησία, στούς ἐπισκόπους της. Ὑπακούοντας στήν Ἐκκλησία, ὑπακούομε
στόν ἴδιο τόν Χριστό. Ὁ Χριστός θέλει νά γίνομε μία

Γ

ποίμνη μ' ἕναν ποιμένα (Ἰωάν.
10, 16).
Νά πονᾶμε γιά τήν
Ἐκκλησία. Νά τήν ἀγαπᾶμε
πολύ. Νά μή δεχόμασθε νά
κατακρίνουν τούς ἀντιπροσώπους της. Στό Ἅγιον
Ὅρος τό πνεῦμα πού ἔμαθα
ἦταν ὀρθόδοξο, βαθύ, ἅγιο,
σιωπηλό, χωρίς ἔριδες, χωρίς
καυγάδες καί χωρίς κατακρίσεις.
Νά μήν πιστεύομε τούς ἱεροκατηγόρους. Καί μέ τά
μάτια μας νά δοῦμε κάτι ἀρνητικό νά γίνεται ἀπό κάποιον ἱερωμένο, νά μήν τό πιστεύομε, οὔτε νά τό
σκεπτόμαστε, οὔτε νά τό μεταφέρομε. Τό ἴδιο ἰσχύει
καί γιά τά λαϊκά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί γιά κάθε
ἄνθρωπο. Ὅλοι εἴμαστε Ἐκκλησία. Ὅσοι κατηγοροῦν
τήν Ἐκκλησία γιά τά λάθη τῶν ἐκπροσώπων της, μέ
σκοπό δῆθεν νά βοηθήσουν γιά τή διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αὐτοί δέν ἀγαποῦν τήν Ἐκκλησία. Οὔτε, βέβαια, τόν Χριστό. Τότε ἀγαπᾶμε τήν
Ἐκκλησία, ὅταν μέ τήν προσευχή μας ἀγκαλιάζομε
κάθε μέλος της καί κάνομε ὅ,τι κάνει ὁ Χριστός. Θυσιαζόμαστε, ἀγρυπνοῦμε, κάνομε τό πᾶν, ὅπως Ἐκείνος, ὁ ὁποῖος «λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει» (Α΄ Πέτρ. 2,21).
Νά προσέχομε καί τό τυπικό μέρος. Νά ζοῦμε τά
μυστήρια, ἰδιαίτερα τό μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας. Σ' αὐτά βρίσκεται ἡ Ὀρθοδοξία. Προσφέρεται ὁ
Χριστός στήν Ἐκκλησία μέ τά μυστήρια καί κυρίως
μέ τήν Θεία Κοινωνία. Νά σᾶς πῶ γιά μία ἐπίσκεψη
τοῦ Θεοῦ σ' ἐμένανε τόν ταπεινό, γιά νά δεῖτε τήν
χάρι τῶν μυστηρίων.
Ἀπό καιρό εἶχα βγάλει στήν πλάτη μου ἕνα σπυράκι, τό ὁποῖο μέ πονοῦσε πάρα πολύ. Ἦταν πολύ
μικρό, σάν μία κεφαλή καρφίτσας. Ὁ πόνος ἁπλωνόταν σέ μεγάλη περιφέρεια τῆς ἀριστερῆς πλευρᾶς
τῆς πλάτης. Ἦταν ἀφόρητος. Στό κελλί μου στό Μήλεσι εἴχαμε κάνει εὐχέλαιο. Ἔτσι ὅπως πονοῦσα, μοῦ
σταυρώσανε τό σπυράκι μέ εὐχέλαιο κι ἀμέσως
ἔσβησε ὁ πόνος. Καί τόσο πολύ εἶχα εὐχαριστηθεῖ μέ
τήν ἐπίσκεψη αὐτή τοῦ Θεοῦ, ὥστε, ὅποιος ἐρχότανε,
τοῦ ἔλεγα:
— Πάρε ἀπ’ αὐτό τό εὐχέλαιο. Ὅ,τι πόνο ἔχεις,
ἀπ’ αὐτό νά βάζεις.
Συγγνώμη πού τό λέγω, ἀλλά εἶναι πρός δόξαν
Θεοῦ.
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Τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου
τοῦ Ἱερομ. Θεωνᾶ Καμπέρη

ό Εὐχέλαιο εἶναι ἕνα ἀπό τά ἑπτά Μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας μας, τό ὁποῖο τελεῖται στό ναό ἤ στό
σπίτι καί ἔχει ὡς σκοπό τήν ἴαση σωματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν.
Ἡ σύσταση τοῦ Εὐχελαίου, ὅπως καί τῶν ὑπολοίπων Μυστηρίων, ἀνάγεται στήν Καινή Διαθήκη
καί πιό συγκεκριμένα στήν Καθολική Ἐπιστολή τοῦ
Ἰακώβου (5, 14-15): «Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας καί προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτόν ἀλείψαντες αὐτόν ἐλαίῳ ἐν
τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καί ἡ εὐχή τῆς πίστεως σώσει
τόν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἄν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ».
Καθώς ἡ πρώτη μαρτυρία περί τοῦ Εὐχελαίου
συναντᾶται στήν Καθολική Ἐπιστολή τοῦ Ἰακώβου,
ἡ συγγραφή τῆς ἀκολουθίας τοῦ Εὐχελαίου ἀποδόθηκε στὸν Ἅγιο Ἰάκωβο τόν Ἀδελφόθεο, χωρίς ὅμως
κάτι τέτοιο νά ἰσχύει στήν πραγματικότητα. Ἡ ἀπόδοση τῆς πατρότητας τῆς ἀκολουθίας τοῦ Εὐχελαίου
στόν Ἅγιο Ἰάκωβο τὸν Ἀδελφόθεο ὀφείλεται καί στή
συχνότατη μνεία τοῦ ὀνοματός του στίς εὐχές, καθώς καί στήν παρεμβολή τροπαρίων πρός τιμήν του.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου τελεῖται «ἐν Ἐκκλησίᾳ ἤ ἐν οἴκῳ». Στὰ ἀρχαῖα λειτουργικά βιβλία ὑπάρχουν εἰδικές εὐχές γιά τήν εὐλογία τοῦ ἐλαίου, ὥστε
αὐτὸ νὰ ἀποκτήσει ἰαματική δύναμη. Οἱ ἁπλές αὐτές
εὐχές ἐξελίχθηκαν μέ τόν καιρό σέ πλήρη ἀκολουθία, πού τελοῦνταν στό ναό μαζί μέ τή θεία Λειτουργία, ὅπως καί ὅλα τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.
Καί ἐάν μέν ὁ ἀσθενής ἦταν σέ θέση νά μετακινηθεῖ,
παρευρίσκονταν κι ἐκεῖνος κατά τήν τελεσή της.
Διαφορετικά, μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας οἱ
ἱερεῖς μετέβαιναν στό σπίτι τοῦ ἀσθενῆ καί τόν
ἔχριαν μέ τό ἁγιασμένο ἔλαιο.
Ἀργότερα ἡ ἀποδέσμευση τῆς ἀκολουθίας τοῦ

Τ

Εὐχελαίου ἀπό τή θεία Λειτουργία ὁδήγησε στή γενίκευση τῆς τελέσεώς της στά σπίτια.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου τελεῖται «εἰς ἴασιν
ψυχῆς τε καί σώματος». Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ σωματική ἀσθένεια θεωρεῖται
ὡς ὁ πικρός καρπός τῆς ἁμαρτίας. Στά ἱερά κείμενα
δέν παρουσιάζεται μόνο ἡ στενή σύνδεση τῆς ἀσθένειας μέ τήν ἁμαρτία, ἀλλά συγχρόνως ὑποδεικνύεται καί ὁ τρόπος τῆς θεραπείας: ἡ εἰλικρινής μετάνοια καί ἡ ἐπιστροφή στό Θεό. Δέν εἶναι σπάνια καί
τά περιστατικά, κατά τά ὁποῖα καί οἱ ἴδιοι οἱ γιατροί
ὁμολογοῦν ὅτι παρίσταται ἀνάγκη ἀντιμετωπίσεως
διαφόρων ἀνιάτων, κυρίως, ἀσθενειῶν καί διά πνευματικῶν μέσων τῆς χάριτος. Αὐτά διεγείρουν στόν
ἀσθενῆ τὴν ἀπαραίτητη μετάνοια καί τήν ἀνάκτηση
τῆς εἰρηνικῆς κοινωνίας μέ τό Θεό.
Συχνά οἱ βαρειές σωματικές παθήσεις καταδεικνύουν τήν εἰδικὴ μέριμνα τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς
παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ στόν ἀσθενῆ ἄνθρωπο.
Αὐτές οἱ παθήσεις θεραπεύονται εἴτε μέ τήν ἐπίκληση τῆς θείας βοηθείας, εἴτε μέ τήν χρησιμοποίηση, παράλληλα πρός τά φυσικά μέσα τῆς ἰατρικῆς
ἐπιστήμης, καί τῶν ὑπερφυσικῶν μέσων τῆς θείας
χάριτος διά τῶν σχετικῶν Μυστηρίων, ὅπως τοῦ
Εὐχελαίου.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου, ὅπως συνήθως τελεῖται σήμερα, ἀποτελεῖται ἀπό διάφορα λειτουργικά
στοιχεῖα: εἰρηνικά καί ἁγιαστική εὐχή τοῦ ἐλαίου,
ἑπτά ζεύγη βιβλικῶν ἀναγνωσμάτων (ἀποστολικά
καί εὐαγγελικά) μέ ἰσάριθμες αἰτήσεις καί εὐχές καὶ
τέλος ἱλαστική (συγχωρητική) εὐχὴ γιά τούς παρευρισκομένους.
Γιά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοποθετεῖται
πάνω σε κάποιο τραπέζι τό Εὐαγγέλιο, μικρή εἰκόνα
τοῦ Χριστοῦ, κανδήλα ἀναμμένη καὶ δοχεῖο μὲ
ἀλεύρι, στὸ ὁποῖο ἀνάβονται ἑπτά κεριά. Στήν κανδήλα μέσα τοποθετεῖται ἁγνό λάδι ἔνδειξη καθαρῆς
καί ὁλοπρόθυμης προσφορᾶς στό Θεό.
Στό δοχεῖο μέ τό ἀλεύρι ἀνάβουμε ἑπτά κεριά.
Πρόκειται γιά ἐκσυγχρονισμό ἑνός παλιοῦ ἐθίμου,
σύμφωνα μέ τό ὁποῖο χρησιμοποιοῦσαν σιτάρι. Τό
σιτάρι ἦταν ἕνα εἶδος πού ὑπῆρχε σέ ὄλα τά σπίτια
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τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ὅπως σήμερα τό ἀλεύρι, πού τό
ἀντικατέστησε.
Σήμερα μέ τό ἀλεύρι αὐτό κατασκευάζουν πρόσφορο γιά τή θεία Λειτουργία· ἔτσι εἶναι καλό νά
ἐπακολουθεῖ καί τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Τό ἀλεύρι δέν συμβολίζει κάτι ἰδιαίτερο· πρόκειται γιά ὑλικό ἁπλό καί κατάλληλο γιά τή σταθεροποίηση τῶν ἑπτά κεριῶν. Ὁ ἀριθμὸς ἑπτά εἶναι
συμβολικός «εἰς τύπον τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος», ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης.
Στό τέλος τῆς ἀκολουθίας γίνεται ἡ χρίση μέ τό
ἁγιασμένο ἔλαιο. Συνήθως χρίεται σταυροειδῶς τό
μέτωπο, τό σαγόνι, οἱ δύο παρειές καί τά χέρια μέσα
στήν παλάμη καί στό ἐξωτερικό της μέρος. Μ᾽ αὐτή
τή χρίση, ζητούμε ἀπό τόν Κύριο νά θεραπεύσει τό
πνεῦμα, τίς σκέψεις καί ὁλόκληρο τόν ἐσωτερικό
κόσμο. Ἀκόμη νά δίνει δύναμη σ᾽ ἐκεῖνα τά μέλη τοῦ
σώματος, μέ τά ὁποῖα κάνουμε τίς περισσότερες
πράξεις· τά χέρια εἶναι τά μέλη πού ἐκτελοῦν τίς
ἐντολές τοῦ μυαλοῦ μας.
Ἀπ’ ὅλα ὅσα ἐκτέθηκαν παραπάνω συνοπτικά, γίνεται ἀντιληπτή ἡ ἀξία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου. Ἡ ἀξία αὐτή δέν εἶναι μόνο μυστηριακή ἤ λειτουργική, ἀλλά καί παιδαγωγική.
Τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα (ἀποστολικά καί
εὐαγγελικά), οἱ αἰτήσεις καί οἱ εὐχές ἀσκοῦν εὐεργετική ἐπίδραση, τόσο στόν ἴδιο τόν ἀσθενή ὅσο καί
στό περιβάλλον του.
Ἀκόμη καί ἐάν δέν συντρέχει λόγος σοβαρῆς
ἀσθένειας ἡ τέλεση τοῦ Εὐχελαίου εἶναι ἐπιβεβλημένη. Πρῶτον· ἐκτός ἀπό μιά σοβαρή ἀσθένεια ἐνδέχεται νά ὑπάρχει καί κάποια ἄλλη, λανθάνουσα, πού
ἐνδεχομένως δέν ἔδωσε συμπτώματα γιά νά γίνει
ἄμεσα ἀντιληπτή. Καί δεύτερον, ὑποδεικνύεται
στούς πιστούς μιά ἄλλη διάσταση ἀντιμετώπισης
τῆς ἀσθένειας.
Ἐκτιμᾶται ἀπ’ τούς μετέχοντες στό Μυστήριο τό
ἀγαθό τῆς ὑγείας καί ὑποδεικνύεται ἕνας ἄλλος τρόπος ἀντιμετώπισης τῆς ἀσθένειας: ἡ πνευματικότητα. Ὁ ἀσθενής καί οἱ συμπάσχοντες οἰκεῖοι του
καλοῦνται νά βαστάσουν μέ καρτερία καί ὑπομονή
τήν προκείμενη σωματική δοκιμασία. Ἀκόμη δέ, καί
στήν περίπτωση πού αὐτή παραμένει ἀνίατη, ἀναδεικνύεται ἡ πρὸς τόν Θεό ἐλπίδα καί ἀφοσίωση τοῦ
ἀσθενῆ, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖται μέ πλήρη ἐμπιστοσύνη
καί ἀγάπη πρός τόν Θεό σέ εἰρηνικό καί χριστιανικό
τέλος τῆς παρούσης βιοτῆς του, πράγμα πού ἀποτε-

λεῖ καί ἕνα ἀπό τά βασικά λειτουργικά αιτήματα τοῦ
Εὐχελαίου.
Τέλος, ἡ τέλεση τοῦ Εὐχελαίου στό σπίτι δίνει μία
καλή εὐκαιρία ἐπικοινωνίας τοῦ ἱερέα μέ τά μέλη
τῆς οἰκογένειας. Αὐτή, ἐκτός ἀπό τόν μυστηριακό
της χαρακτήρα, μπορεί νά ἐπεκταθεῖ καί σέ ἀνθρώπινο ἐπίπεδο, γεγονός πού θά βοηθήσει τούς συμμετέχοντες, ἰδιαίτερα τά παιδιά καί τούς νέους, σέ μιά
στενότερη ἐπαφή μέ τή λειτουργική ζωή τῆς ἐνορίας
καί τίς διάφορες δραστηριότητές της. Τό λιγότερο:
θά δώσει μία πολύτιμη, ἴσως πρωτόγνωρη, ἐμπειρία
ἀκόμη καί σέ πιστούς πού ἀπέχουν ἀπό τή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. 

EΥ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ
ΕΥΑΓΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ
Τό Εὐαγές Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ρόδου (Ἵδρυμα Ὑποτροφιῶν) ἐκφράζει τάς θερμάς
εὐχαριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην του εἰς τούς κάτωθι, διά τήν ὑπέρ τῶν φιλανθρωπικῶν σκοπῶν
αὐτοῦ δωρεῶν διά τό ἔτος 2009:
Οἰκογ. Παύλου Κανελλοπούλου, Οἰκογένεια Καστάνια, Γεώργιος Κοντογιαννάκης, Οἰκογ. Μιχαήλ
Μαμιοῦ, Στέργος Ἐλ. Παρασκευᾶς, Ἀγγελική Σταματιάδου.

•••
EYΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Τό Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου ἐκφράζει πρός τούς κάτωθι τάς
θερμάς εὐχαριστίας του καί τήν εὐγνωμοσύνην του
διά τάς ὑπέρ τῶν φιλανθρωπικῶν σκοπῶν αὐτοῦ δωρεάς ἐξ εὐρώ 3.120,00 διά τό τρέχον ἔτος 2009:
Ἀδαμάκης Ἐμμανουήλ, Οἰκογ. Ἐλευθερίου Ρουσσέτου, Δηλαβεράκη Μαριέττα, Οἰκογ. Μιχ. Βαρδέλη,
Κασσιώτης Ἰωάννης, Οἰκογ. Ν. Κυπριάδη, Κουτσούκου-Δενδρινοῦ Κωνσταντίνα, Οἰκογ. Ν. Χατζηγαβριήλ, Λέσχη Lions Ἡλιοῦσα, Οἰκογ. Νικ. Μαχαιρᾶ,
Μαγκαφᾶ Δέσποινα, Οἰκογ. Νικ. Παναγιωτοπούλου,
Ἀναγνώστου Ἀναστασία, Οἰκογ. Ἀντωνίου Οἰκονόμου, Οἰκογ. Βασιλείου Ἀρφαρᾶ, Οἰκογ. Φιλήμονος
Ἀρφαρᾶ, Οἰκογ. Γ. Χατζηκωνσταντίνου, Οἰκογ. Ἰωάννου καί Ἐλευθερίας Γρανᾶ, Οἰκογ. Γιώτη Παπαθανασίου, Πολιτιστικό Κέντρο Ἐργαζομένων ΟΤΕ,
Οἰκογ. Δ. Κρεμαστινοῦ, Σουλούνιας Νικόλαος,
Οἰκογ. Εὐθ. Μπόνη, Σταματίου-Παπαδάκη Μαίρη.

8

H O∆OΣ

Ἱστορική ἐξέλιξη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Εὐχελαίου
τοῦ Παναγιώτη Σκαλτσῆ, Ἀναπλ.Καθηγητοῦ Α. Π. Θ.

Ἐκκλησία ἐκτιμώντας ἀπό αὐτήν ἀκόμη τήν
ἀποστολική ἐποχή τή θεραπευτική ἀξία καί
ἰδιότητα τοῦ ἐλαίου, τό ἀξιοποίησε γιά τή θεραπεία
τόσο τῶν ἀσθενειῶν τοῦ σώματος, ὅσο καί τῶν
ἀσθενειῶν τῆς ψυχῆς, μέσω βεβαίως τοῦ Μυστηρίου
τοῦ Εὐχελαίου.
Στηριζόμενη μάλιστα ἡ Ἐκκλησία στήν προτροπή
τοῦ ἀποστόλου Ἰακώβου νά προσκαλοῦνται οἱ πρεσβύτεροι σέ περίπτωση πού κάποιος ἀσθενεῖ, νά
προσεύχονται καί νά τόν ἀλείφουν μέ ἔλαιο «ἐν τῷ
ὀνόματι τοῦ Κυρίου» (Ἰακ. 5,14-15), ἀντιμετώπισε τό
θέμα τῆς ἀρρώστιας στά πλαίσια τῆς ἑνότητας, πού
πρέπει νά ἔχουν οἱ πιστοί, μέ τή ζωή της.
Διαμόρφωσε δέ σιγά-σιγά μία ἀκολουθία, ἡ
ὁποία τελικά ἐξελίχθηκε στήν πιό ἐκτενῆ καί πολύπλοκη λειτουργική πράξη τοῦ Εὐχολογίου μας. Καί
αὐτό δέν εἶναι ἄσχετο βεβαίως μέ τήν κατά γράμμα
ἑρμηνεία τοῦ κειμένου τοῦ Ἰακώβου, τούς διάφορους
συμβολισμούς πού δόθηκαν στό ἅγιο ἔλαιο, ἄλλα
καί τίς πρακτικές ἀνάγκες πού ἡ ἴδια ἡ τέλεση τοῦ
Μυστηρίου δημιούργησε.
Ἡ κατά τόν ἀπόστολο Ἰάκωβο πρόσκληση καί
παρουσία τῶν πρεσβυτέρων στόν ἀσθενῆ ἔχει τόν
χαρακτήρα λειτουργικῆς πράξης, καί τό ἔλαιο χρησιμοποιεῖται ὡς μέσο μετάδοσης θείας δύναμης, πού
ἔχει μυστηριακή σημασία. Μ' αὐτήν τήν ἔννοια κατανοεῖται ἡ χρήση τοῦ ἐλαίου καί σέ ἄλλες περιπτώσεις θεραπείας ἀσθενῶν. Ὁ Ἰάκωβος γνωρίζει αὐτά
τά γεγονότα (βλ. π.χ. Μάρκ. β΄ 12-13) καί μέ ὅσα
λέγει τά ἐπιβεβαιώνει καί ἐνισχύει ἀκόμη περισσότερό τή βιβλική θεμελίωση τοῦ Εὐχελαίου.
Ἀπό ὅσα πάλι μᾶς ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος φαίνεται ὅτι ἡ ἄλειψη τοῦ σώματος συνδυάζεται
μέ τήν προσευχή. Ἡ ἄλειψη ὅμως προηγεῖται, κάτι
πού ὁδήγησε ὁρισμένους ἐρευνητές στό συμπέρασμα ὅτι δέν ἔχουμε στήν Καινή Διαθήκη εὐλογία ἤ
ἁγιασμό τοῦ ἐλαίου πρίν ἀπό τήν ἄλειψη τῶν
ἀσθενῶν. Ἡ εὐλογία βεβαίως δέν ἀναγνωρίζεται μέ
σαφήνεια, ἄλλα μέ βάση τήν ὅλη περιγραφή πού μᾶς
δίδει ὁ Ἀπόστολος, ἄλλα καί τήν τόσο πρώιμη γιά
τήν ἱστορία τῆς λατρείας ἐποχή, δέν ἀποκλείεται.
Ἰδιαίτερη ἐπίσης σημασία ἔχει τό ὅτι ἡ ἄλειψη-προσευχή γίνεται «ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου», κάτι πού
ἀντιδιαστέλλει τό Εὐχέλαιο ἀπό ὁποιαδήποτε μαγική πράξη καί διαδικασία.

Ἡ

Κατά τούς δυό πρώτους αἰῶνες τῆς ζωῆς τῆς
Ἐκκλησίας ὑπάρχει σαφής ἔλλειψη μαρτυριῶν γιά
ξεχωριστή ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου. Αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τή μελέτη τῶν ἀπόκρυφων καί ἄλλων
μαρτυριῶν, καί πιθανόν νά ὀφείλεται στήν τάση
ἀπόκρυψης τῶν Μυστηρίων τήν ἐποχή ἐκείνη ἤ στό
ὅτι τό Εὐχέλαιο ἐθεωρεῖτο συμπλήρωμα τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας. Τήν περίοδο αὐτή δέν
ὑπάρχει καμία ἐξέλιξη στήν τάξη τοῦ Εὐχελαίου, τό
ὁποῖο ἐτελεῖτο μέ τήν ἁπλότητα πού ἀναφέρει ὁ
ἀδελφόθεος Ἰάκωβος.
Ἀπό τή μελέτη τῶν πηγῶν τῆς ἀρχαϊκῆς Ἐκκλησίας φαίνεται καθαρά ὅτι γιά πρώτη φορά μαρτυρεῖται συγκεκριμένη εὐχή ἁγιασμοῦ τοῦ ἐλαίου τόν
3ο μ. Χ. αἰώνα, στήν «Ἀποστολική Παράδοση» τοῦ
Ἱππολύτου, ὅπου μάλιστα ἡ εὐλογία προηγεῖται τῆς
ἄλειψης τοῦ ἐλαίου. Στήν εὐχή αὐτή διαφαίνεται ὁ
ρόλος τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ ὡς θεραπευτικοῦ
μέσου τόσο τῶν σωματικῶν, ὅσο καί τῶν ψυχικῶν
ἀσθενειῶν. Αὐτή ἡ συνάφεια καί ἀλληλοεξάρτηση
τῶν ἀσθενειῶν εἶναι ἔντονη σέ ὅλα τά εὐχολογιακά
κείμενα μέχρι τόν 8ο αἰώνα.
Στήν «Ἀποστολική Παράδοση» τοῦ Ἱππολύτου ἡ
εὐλογία τοῦ ἐλαίου γινόταν στά πλαίσια τῆς θείας
Λειτουργίας. Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό ἄλλα κείμενα τοῦ 3ου καί 4ου μ. Χ. αἰ., ὅπως τῆς «Αἰγυπτιακῆς Διάταξης», τῶν Κανόνων τοῦ Ἱππολύτου, τοῦ
Εὐχολογίου τοῦ Σεραπίωνος καί τῶν Ἀποστολικῶν
Διαταγῶν. Στό Εὐχολόγιο μάλιστα τοῦ Σεραπίωνος
ὑπάρχουν δυό εὐχές γιά τόν ἁγιασμό τοῦ ἐλαίου.
Πολλές ἐπίσης μαρτυρίες γιά τό Εὐχέλαιο ἔχουμε
ἀπό Πατέρες τῆς Ἀνατολικῆς, ἄλλα καί τῆς Δυτικῆς
Ἐκκλησίας μέχρι τόν 8ο μ. Χ. αἰώνα.
Ἀπό τόν 8ο μέχρι τό 15ο μ. Χ. αἰ. ἡ ἀκολουθία τοῦ
Εὐχελαίου γνωρίζει τή μεγαλύτερη ἀνάπτυξή της.
Ἀρχικά πολύ ἁπλή καί ἀργότερα ἐκτενέστατη, πολύπλοκη καί μέ πολλές ἐκδοχές. Στό Βαρβερινό
Εὐχολόγιο 336, πού εἶναι ὁ ἀρχαιότερος λειτουργικός κώδικας, διασώζονται πέντε εὐχές εἰς νοσοῦντας, ἐκ τῶν ὁποίων μόνον οἱ δυό εἶναι εὐχές
ἐλαίου. Ἡ εἰκόνα αὐτή τῆς μίας ἤ τῶν δύο εὐχῶν
ἐλαίου, χωρίς ἄλλες τυπικές διατάξεις, διατηρεῖται
μέχρι τό 10ο μ. Χ. αἰώνα.
Τόν 11ο μ. Χ. αἰώνα ἡ ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου
γνωρίζει νέα ἀνάπτυξη. Γιά πρώτη φορά στά χειρό-
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γραφα (Coislin 213) μαρτυρεῖται ἡ σύνδεση τοῦ Μυστηρίου μέ τή θεία Λειτουργία καί ἐμφανίζεται τό
λεγόμενο «ἑπταπάπαδο», ἡ συμμετοχή δηλαδή ἑπτά
ἱερέων στήν τέλεση τῆς ἀκολουθίας αὐτῆς, κατ' ἐπίδραση βεβαίως τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἰακώβου, ἀλλά
καί γιά συμβολικούς λόγους. Ἡ εὐχή τοῦ καθαγιασμοῦ διαβαζόταν ἀλληλοδιαδόχως ἀπό τούς ἑπτά
ἱερεῖς μετά τήν Προσκομιδή καί πρίν τήν ἔναρξη τῆς
θείας Λειτουργίας, στό τέλος τῆς ὁποίας γινόταν ἡ
χρίση τοῦ ἀσθενοῦς καί ὅλων τῶν παρισταμένων σέ
διάφορα σημεῖα τοῦ σώματός των.
Τήν ἐποχή αὐτή τό Εὐχέλαιο γινόταν στό ναό τοῦ
σπιτιοῦ τοῦ ἀσθενοῦς καί ἀφοροῦσε πλέον ὅλους
τούς οἰκείους του. Οἱ εὐχές καί τά ζεύγη τῶν ἑπτά
ἀναγνωσμάτων δέν εἶχαν ἀκόμη διαμορφωθεῖ, ἡ δέ
ἀκολουθία ἐπαναλαμβανόταν γιά ἑπτά συνεχεῖς
ἡμέρες, λειτουργοῦντος κάθε φορά καί ἑνός ἐκ τῶν
ἑπτά πρεσβυτέρων.
Νέα ἀνάπτυξη τῆς ἀκολουθίας παρατηρεῖται τό
12ο μ. Χ. αἰώνα. Αὐξάνονται οἱ εὐχές καί στήν ἀκολουθία ψάλλονται νέα τροπάρια καί ἀντίφωνα.
Ὑπάρχει ἡ τάση ὅλοι οἱ ἱερεῖς νά λέγουν κάτι καί τό
Εὐχέλαιο παρουσιάζεται συνδεδεμένο καί μέ ἄλλες
ἀκολουθίες, ὅπως ὁ Ἑσπερινός καί ὁ Ὄρθρος. Ἡ σύνδεσή του δέ μέ τή θεία Λειτουργία παρουσιάζει πολλές διαφοροποιήσεις.
Σέ γενικές γραμμές πάντως τήν ἐποχή αὐτή τό
Εὐχέλαιο περιλαμβάνει τά εἰρηνικά, τόν καθαγιασμό
τοῦ ἐλαίου μέ τήν εὐχή· «Κύριε, ὁ ἐν τῷ ἐλέει καί τοῖς
οἰκτιροῖς σου...», ἕνα ζεῦγος ἀναγνωσμάτων, τήν
ἐκτενῆ, τήν εὐχή «Ἄναρχε, ἀδιάδοχε...» μέ τήν ἐκφώνησή της, τήν εὐχή τῆς χρίσεως· «Πάτερ ἅγιε,
ἰατρέ...» καί τή χρίση, τή συγχωρητική εὐχή· «Βασιλεῦ ἅγιε...», καί τήν ἀπόλυση.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου γνωρίζει τή μεγαλύτερη ἀνάπτυξή της κατά τό 13ο αἰώνα, ὁπότε καί τό
ἑπταδικό σύστημα ὁλοκληρώνεται καί σταθεροποιεῖται. Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή καθοριστική
ὑπῆρξε ἡ συμβολή τοῦ Πατριάρχη Ἀρσενίου Αὐτωρειανοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε τήν παρουσία ἑπτά
ἱερέων. Οἱ ἱερεῖς αὐτοί ἔπρεπε νά λέγουν ὁπωσδήποτε ἀπό μία εὐχή ὁ καθένας. Λίγο ἀργότερα προστέθηκαν καί ἕξι ἀκόμη ζεύγη ἀναγνωσμάτων μέ τά
προκείμενα καί τά Ἀλληλουάριά των. Ἡ ἑπταδική
αὐτή μορφή διατηρήθηκε μέχρι σήμερα, γνωρίζοντας στήν πορεία τῶν αἰώνων διάφορες παραλλαγές
ὡς πρός τό μέγεθος, ἀλλά καί τό περιεχόμενο τῶν
εὐχῶν καί τῶν ἀναγνωσμάτων.
Ἀπό τήν ἐποχή αὐτή, δηλαδή τό 13ο αἰ., ἄρχισε
σιγά-σιγά καί ἡ ἀποδέσμευση τοῦ Εὐχελαίου ἀπό τή
θεία Λειτουργία. Σ' αὐτό συνετέλεσαν τό γεγονός
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τῆς ἐπιμήκυνσης τῆς ἀκολουθίας μέ τό ἑπταδικό σύστημα, ἡ σύνδεσή της μέ ὁλόκληρο Ὄρθρο, οἱ ἑπτά
Λειτουργίες καί οἱ ἑπτά χρίσεις, καθώς ἐπίσης καί ἡ
συνήθεια νά τελεῖται τό Εὐχέλαιο στά σπίτια.
Καθ' ὅλη τή διάρκεια τῆς βυζαντινῆς περιόδου ἡ
ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου ἔμεινε ρευστή. Τό 15ο
αἰώνα μαρτυρεῖται ἡ ὁριστική ἀποδέσμευσή της ἀπό
τή θεία Λειτουργία. Ἔτσι τήν περιγράφει καί ὁ ἅγιος
Συμεών Θεσσαλονίκης, μέ τό προκαταρκτικό μέρος
πού ἔχει πολλά στοιχεῖα τοῦ Ὄρθρου καί τό κύριο
μέρος, ὅπου μαρτυροῦνται δυό εὐχές καθαγιασμοῦ
τοῦ ἐλαίου καί τό ἑπταδικό τμῆμα στό ὁποῖο ὅμως
ἀπηχεῖται ἡ παλαιότερη πράξη, σύμφωνα μέ τήν
ὁποία δέν εἶναι καθορισμένα οὔτε τά ἀναγνώσματα,
ἐκτός τοῦ πρώτου ζεύγους, οὔτε οἱ εὐχές. Ἡ χρίση
ἐπίσης κατά τόν ἅγιο Συμεών γίνεται μετά ἀπό κάθε
ἑνότητα τῶν ἀναγνωσμάτων καί τῶν ἀντίστοιχων
φυσικά εὐχῶν. Ἰδιαιτέρως σημαντικά εἶναι ὅσα λέγει
ὁ ἅγιος Συμεών γιά τό νόημα τοῦ ἐλαίου, τό ὁποῖο
μάλιστα παραλληλίζεται μέ τό ἅγιο μύρο καί τό νερό
τοῦ Βαπτίσματος.
Στά ἔντυπα εὐχολόγια ἔχει ἀποτυπωθεῖ τό σχῆμα
τῆς ἀκολουθίας τοῦ Εὐχελαίου, ὅπως αὐτή διαμορφώθηκε μετά τό 13ο αἰώνα καί καταγράφηκε ἀπό
τόν ἅγιο Συμεών. Αὐτό ἰσχύει καί στή σημερινή λειτουργική πράξη. Ἡ ἀκολουθία διαιρεῖται σέ δυό βασικά μέρη, τό προκαταρκτικό πού εἶναι ἕνας ὑποτυπώδης Ὄρθρος, καί τό μυστηριακό, ὅπου γίνεται ὁ
καθαγιασμός τοῦ ἐλαίου καί λέγονται τά τῶν ἑπτά
ἱερέων, κυρίως ἀπό ἕναν ἱερέα σήμερα. Στό σχῆμα
αὐτό διατηροῦνται οἱ ἁρμοί τῆς παλαιᾶς σύνδεσης
Εὐχελαίου καί θείας Λειτουργίας, ὅπως εἶναι π.χ. ἡ
ἔναρξη τῆς ἀκολουθίας μέ τό «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία...», τά εἰρηνικά, ἡ συναπτή μετά τά ἀναγνώσματα κ. ἄ. Οἱ εὐχές ἐπίσης διατηροῦνται στήν
ἐκτενῆ τους μορφή. Ἡ χρίση γίνεται στό τέλος, κανονικά πρίν τή συγχώρηση. Σέ ἔντυπες ἐκδόσεις ἔχει
διασωθεῖ ἐπίσης καί κατ' ἐπιτομήν ἀκολουθία τοῦ
Εὐχελαίου.
Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν πρώτη
στιγμή τῆς ζωῆς καί παρουσίας της στόν κόσμο εἶδε
τόν ἄνθρωπο ὡς ψυχοσωματική ὀντότητα καί τήν
ἀσθένεια τοῦ σώματος ὡς ἔχουσα ἄμεση σχέση μέ
τήν ἀσθένεια τῆς ψυχῆς, πού εἶναι ἡ ἁμαρτία, καί
ἄρα ὡς ἀντικείμενο τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ
Χριστοῦ πού δρᾶ ἀκριβῶς μέσα στήν Ἐκκλησία. Ἔτσι,
λοιπόν, ἡ ἀσθένεια γίνεται ὑπόθεση ὅλης τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ θεραπεία τόσο τῆς ψυχῆς, ὅσο καί τοῦ σώματος, γίνεται στά πλαίσια τῆς ζωντανῆς σχέσης καί
τῆς πλήρους ἑνότητας, πού πρέπει νά ἔχουν οἱ πιστοί μέ τήν Ἐκκλησία.
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Τό μυστήριο τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου:
Κατηχητική προσέγγιση
Τοῦ Ἀριστοφάνη Δ. Ζαμπακίδη, Δρ.Θ.-Διδάσκοντα τῆς Α.Ε.Α.Θ.

ἶναι γεγονός ὅτι ὁ ἄνθρωπος εὑρίσκεται πάντοτε ἀνθρώπους νά μετανοήσουν, ἀφετέρου δέ ἄλειφαν
στό ἐπίκεντρο τῆς Παλαιᾶς, ἀλλά καί τῆς Καινῆς μέ λάδι τούς ἀρρώστους καί τούς θεράπευαν3.
Διαθήκης. Τοῦτο γίνεται πιό ἔντονο στήν ἁγιαστική Ἐπειδή ἡ ρίζα τῶν περισσοτέρων ἀσθενειῶν εἶναι ἡ
λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας καί δή στά Μυστήριά της, ἁμαρτία, γι’ αὐτό ἕνας ἀκόμη σκοπός τοῦ ἁγίου
διότι κατά τήν ὀρθόδοξη θεολογική θεώρηση ὁ Εὐχελαίου εἶναι ἡ ἄφεση καί συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν, ἡ πνευματική δηλαδή θεραπεία τοῦ ἀσθενοῦς.
ἄνθρωπος εἶναι ἑνιαία ψυχοσωματική ὀντότητα1.
Σύμφωνα μέ τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Δρά- Συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες ἐκεῖνες πού διαπράχθηκαν ἐν ἀγνοίᾳ ἤ λησμονήθηκαν ἀπό
μας κυρό Διονύσιο, «τά Μυστήρια δέν
τόν ἀσθενῆ.
εἶναι ἁπλές τελετές. Εἶναι θεοσύσταἜτσι συναντᾶται τό Μυστήριο τοῦ
τες τελετές τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ὡς
«…Μή ἄν ψυχήν
ἁγίου Ἐλαίου ἤ Εὐχελαίου στήν Ἀπο‘ἀγωγοί’ μεταφέρουν καί μεταδίδουν
στολική Ἐκκλησία καί στήν ἐπιστολή
στά μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ
μόνην, μήτε σῶμα
τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.
τήν ἀόρατη καθαρτική, ἁγιαστική καί
2
Ἔτσι ἐξηγεῖται καί τό ὅτι τό Μυστήθεραπευτική θεία χάρη» . Γιά τό λόγο
μόνον λέγεσθαι
ριο τελεῖται καί γιά ἀνθρώπους ὑγιεῖς
αὐτό ἡ Ἐκκλησία στήν ἱστορική διασωματικά. Δέν εἶναι τό ἱερό Εὐχέλαιο,
δρομή της στάθηκε μέ αὐστηρότητα
ἄνθρωπον, ἀλλά
ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ Λατῖνοι, «Ἔἀπέναντι στίς αἱρετικές παρεκκλίσεις
τό συναμφότερον,
σχατον Χρίσμα» (extrême onction),
τοῦ μονοφυσιτισμοῦ, τοῦ μανιχαϊοὔτε δίδεται μόνον στούς ψυχορρασμοῦ, τοῦ νικολαϊτισμοῦ καί τοῦ δεϊὅν δή κατ’εἰκόνα
γοῦντες ὡς ἐφόδιο ζωῆς αἰωνίου,
σμοῦ. Τίς κατεπολέμησε κυρίως μέ
ἀφοῦ τέτοιο ἐφόδιο εἶναι μόνον ἡ
ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν της Συπεποιηκέναι
Θεία Κοινωνία.
νόδων, προκειμένου νά διαφυλάξει
Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Μυστηἀκέραιη καί ἀνόθευτη τή διδασκαλία
Θεός λέγεται».
ρίου εἶναι μία κατανυκτική ἀκολουτης σχετικά μέ τήν ψυχοσωματική
ἑνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.
(Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς) θία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀρχίζει μέ τόν
κατανυκτικό κανόνα καί ἔχει καταΤό ἱερό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου
νυκτικές εὐχές, οἱ ὁποῖες ἀναγινώἄν καί θεσπίστηκε ἀπό τούς ἁγίους
σκονται μετά ἀπό κάθε ἀποστολικό
ἀποστόλους γιά τή θεραπεία τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν, προσφέρει ἀνακούφιση καί στήν καί εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Τήν τελευταία εὐχή συψυχή τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή στήν ἀρρωστημένη με- νηθίζεται ὁ ἱερέας νά τή διαβάζει γονατιστός πρός
ταπτωτική ἀνθρώπινη φύση. Τό παράδειγμα ἔρχεται τό κεφάλι τοῦ ἀρρώστου καί τῶν παρευρεθέντων
ἀπό τήν πρωτοχριστιανική ἐποχή καί τήν ἀρχαία πιστῶν.
Τά περισσότερα μυστήρια τελοῦνται ἀπό ἕναν
Ἐκκλησία. Δίκαια, λοιπόν, ὑποστηρίζει ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ὅτι τό Μυστήριο τοῦτο τό ἵδρυσε ὁ Κύ- ἱερέα ἤ ἐπίσκοπο. Τό μυστήριο, ὅμως, τοῦ Εὐχελαίου
ριος. Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος στό ἕκτο κεφάλαιο τελεῖται ἀπό ἑπτά (7) ἱερεῖς καί ἀναγινώσκονται
τοῦ Εὐαγγελίου του ἀναφέρει ὅτι ὁ Κύριος ἀπέ- ἑπτά ἀποστολικά καί ἑπτά εὐαγγελικά ἀναγνώσμαστειλε τούς μαθητές Του δύο-δύο στίς πόλεις τῆς τα4. Σέ περίπτωση ἀνάγκης καί μή ἐπάρκειας τόσων
Παλαιστίνης. Τότε οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι στίς περιο- ἱερέων, μπορεῖ νά τελεσθεῖ ἀπό τρεῖς, δύο ἤ καί ἀπό
δεῖες τους ἀφενός μέν ἐκήρυτταν καί καλοῦσαν τούς ἕναν ἱερέα πού ἀνήκει στήν ἐνορία τοῦ ἐνδιαφερο-

Ε
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μένου ἤ τοῦ ἀρρώστου. Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης προτιμᾶ τόν ἕναν ἱερέα, γιά νά μή στεροῦνται
οἱ χριστιανοί ἀπό τήν ὠφέλεια τοῦ Μυστηρίου, σε
περίπτωση μή ἐπάρκειας πολλῶν ἱερέων.
Ὅσον ἀφορᾶ στά συστατικά πού χρησιμοποιοῦνται κατά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου εἶναι
μόνον τό καθαρό λάδι, χωρίς ἄλλες ἀρωματώδεις
οὐσίες, ὅπως συμβαίνει κατά τήν καθαγίαση τοῦ
ἁγίου Μύρου μέ τό ὁποῖο χρίονται οἱ νεοφώτιστοι,
μετά δηλαδή ἀπό τό ἅγιο Βάπτισμα. Παρατηρήσαμε
πώς σέ ὁρισμένες περιοχές τῆς Κρήτης, ὅταν ὁ ἱερέας ἀναγινώσκει τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τοῦ
καλοῦ Σαμαρείτη καί στό σημεῖο πού ὁ Σαμαρείτης
συνάντησε τόν ἡμιθανῆ ἀπό τούς ληστές Ἰουδαῖο
καί «τοῦ ἔδεσε τά τραύματά του, ἀφοῦ τά ἄλειψε μέ
λάδι καί κρασί»5, τότε ἀκριβῶς ὁ ἱερέας ρίχνει λίγο
κρασί στό λάδι τοῦ Εὐχελαίου.

σμένο λάδι μπορεῖ νά μεταφέρεται καί σέ ἄλλον
τόπο ἀπό κληρικούς ἤ λαϊκούς.
Ἰδιαίτερα συγκινητική εἶναι ἡ εὐχή, τήν ὁποία
ἀναγινώσκει ὁ τελέσας τό Μυστήριο ἱερέας, καθώς
χρίει τούς παρισταμένους: «Πάτερ, Ἅγιε, ἰατρέ καί
θεραπευτά τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, ἴασε
τόν δοῦλον ἤ τήν δούλην σου (λέγει τό ὄνομα), ἐκ τῆς
περιεχούσης αὐτόν ἤ αὐτήν ψυχικῆς ἤ σωματικῆς
ἀσθενείας καί ζωοποίησον διά τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ σου».
Στό τέλος δέ τῆς ἀκολουθίας συνηθίζεται ὁ προϊστάμενος κληρικός νά ἐπιθέτει στήν κεφαλή τοῦ
ἀρρώστου τό ἱερό Εὐαγγέλιο καί νά διαβάζει τήν τελευταία εὐχή τοῦ Μυστηρίου: «Βασιλεῦ ἅγιε, εὔσπλαγχνε καί πολυέλεε…». Μέ τήν ἱερή αὐτή ἀκολουθία ἡ Ἐκκλησία ὡς φιλόστοργη μητέρα ἔρχεται
στό κρεββάτι τοῦ πόνου, πλησιάζει τούς ἀσθενεῖς,
τούς στηρίζει στήν πίστη καί τούς παρηγορεῖ. Εὔχεται γιά τήν ὑγεία τῶν μελῶν της, πού εἶναι θεῖο
δῶρο, καί συγχωρεῖ τίς ἀναρίθμητες ἁμαρτίες των,
ἐφόσον τελέσθηκαν ἀπό ἄγνοια καί ὑπάρχει ἡ πρόθεση τῆς μετάνοιας. Ἡ ὠφέλεια εἶναι μεγάλη καί δίδεται σ’ αὐτούς πού τήν ζητοῦν μέ πίστη ἀπό τόν
Δωρεοδότη Χριστό.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Στήν Ἐκκλησία μας δέν ὑπάρχει περιορισμός ὡς
πρός τόν χρόνο ἤ ὡς πρός τόν ἀριθμό τῆς τέλεσης
τοῦ Μυστηρίου. Ἡ μετάδοση τοῦ ἁγιασμένου ἐλαίου γίνεται ἀπό τόν ἱερέα πού τέλεσε τό Μυστήριο μέ χρίση (ἐπάλειψη) τοῦ ἀσθενοῦς, ἀλλά
καί τῶν παρισταμένων πιστῶν ἤ φίλων σταυροειδῶς στό μέτωπο, στό σαγόνι, στά μάγουλα καί
στίς δυό ὄψεις τῆς παλάμης τῶν χεριῶν. Τό ἁγια-

1. Ἀναλυτικά γιά τό δογματικό αὐτό θέμα βλ. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, Ἡ θεολογική μαρτυρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς λατρείας, Ἀθήνα 1996, σσ. 336 κ.ἑ.
2. Μητρ. Δράμας Διονυσίου, «Ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν καί
τῶν σωμάτων», Ὁμιλία ἐπί τῇ ἐνάρξει Ἱερατικοῦ Συνεδρίου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας τό ἔτος 2000. (Βλ. Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Δράμας, Τό Ἱερόν Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου,
Δράμα 2000, σελ. 18. Ἡ ὁμιλία περιέχεται στίς σσ. 13-26).
3. Βλ. Ἰακ. 5, 14-15. Ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος γράφει χαρακτηριστικά στήν ἐπιστολή του καί προτρέπει τούς Χριστιανούς: «Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω˙ εὐθυμεῖ τις;
ψαλλέτω˙ ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καί προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτόν
ἀλείψαντες αὐτόν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου˙ καί ἡ
εὐχή τῆς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα, καί ἐγερεῖ αὐτόν ὁ
Κύριος˙ κἄν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ».
4. Ὁ ἀριθμός ἑπτά ἔχει μυστική, συμβολική και πνευματική ἔννοια.
5. Λουκ. 10, 30-37.
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Η Χ ΡΙΣ Τ ΙΑ Ν Ι ΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

(6)

Οἱ σχέσεις τῶν γονιῶν πρὸς τὰ παιδιά τους
τοῦ Χαράλαμπου Μελεούνη-συνταξιούχου θεολόγου
ἐξάρτηση ἀπὸ αὐτούς. Οἱ γονιοὶ εἶναι τὸ πᾶν γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς ἡλικίας αὐτῆς.
Σ’ αὐτὴ τὴν ἡλικία, ἑπομένως, ὀφείλει ὁ γονιὸς νὰ
Μεγάλη ἡ εὐθύνη τοῦ κάθε γονιοῦ στὴν ἐκπλήρωση
φροντίσει περισσότερο ἀπὸ κάθε ἐποχὴ καὶ πάνω ἀπὸ
μίας μεγάλης ἀποστολῆς, τῆς σωστῆς ἀνατροφῆς τῶν
κάθε ἄλλη φροντίδα νὰ δώσει στὰ παιδιὰ του τὴν καπαιδιῶν του. Τὸ ζήτημα ὅμως αὐτό, οὔτε ἁπλό, οὔτε
τάλληλη ἀγωγή. Φτάνει μονάχα νὰ ὑπάρχει συνέπεια
εὔκολο εἶναι. Χρειάζεται καὶ χρόνο, ἀλλὰ καὶ ἀνάλογη
ἀνάμεσα στὶς συμβουλὲς καὶ στὴ ζωὴ τοῦ γονιοῦ.
συμπεριφορά. Παράδειγμα φωτεινό.
Τὰ παιδιά, ὅσο κι ἂν τὰ ὑποτιμοῦμε, ἔχουν ἐπαρκῆ
Γιὰ τὴν ἐξοικονόμηση, λοιπόν, τοῦ ἀπαιτούμενου χρόἀντίληψη στὸ νὰ διακρίνουν κατὰ πόσο οἱ γονιοὶ τους
νου καὶ προπαντὸς γιὰ τὴ σημασία τοῦ παραδείγματος
ἐφαρμόζουν ἐκεῖνα ποὺ τοὺς διδάσκουν. Ἂν παρατηρήστὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν, θὰ ἀσχοληθοῦμε στὸ σημεσουν τὸ ἀντίθετο, ἂν διαπιστώσουν πὼς οἱ γονιοὶ τους
ρινὸ ἄρθρο μας.
ὑποκρίνονται, πὼς ἄλλα διδάσκουν κι ἄλλα πράττουν,
1. Περισσότερος χρόνος κοντὰ στὰ παιδιά.
τότε δημιουργεῖται ἀντίδραση στὴν ψυχή τους. Ὑπάρχει
Πολλοὶ γονιοί εἴτε ἐξαιτίας τῶν πολλῶν κοινωνικῶν
κίνδυνος νὰ νομίσουν πὼς οἱ γονιοὶ τους τὰ καταπιέζουν,
ὑποχρεώσεων, τὶς ὁποῖες θεωροῦν – ὡς φαίνεται – ἀνώτοὺς στεροῦν τὴν ἐλευθερία, τοὺς θέτουν περιορισμοὺς
τερες ἀπὸ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν τους, εἴτε χάρη τῶν
ποὺ οἱ ἴδιοι καταπατοῦν. Κλονίζεται
πολλῶν καὶ ἐξεζητημένων ἀπασχοτότε ἡ ἐμπιστοσύνη τους στὴν ἀγάπη
λήσεων καὶ διασκεδάσεών τους, ποὺ
τῶν γονιῶν τους. Ἐπαναστατοῦν
κατέχουν γι’ αὐτοὺς κεντρικότερη
Χρειάζεται μεγάλη προσοχὴ ἐσωτερικά. Κι ἀντὶ νὰ συμμορφωθέση ἀπὸ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν
θοῦν στὶς ὑποδείξεις τους, προσπατους, εἴτε ἀκόμα κι ἀπὸ ἀγάπη δῆθεν
ἀπὸ μέρους τῶν γονιῶν στὴ θοῦν ν’ ἀπομακρυνθοῦν, νὰ ξεφύπρὸς τὰ παιδιά τους, γιὰ νὰ ἐργαγουν ἀπὸ τὴν κηδεμονία τους, γιὰ νὰ
σθοῦν περισσότερο γι’ αὐτὰ καὶ νὰ
συνέπεια λόγων καὶ ἔργων. μπορέσουν κι αὐτά, ὅπως κι οἱ γονιοί
τοὺς δώσουν περισσότερα ὑλικὰ ἐφότους, νὰ κάνουν ὅ,τι τοὺς ἀρέσει.
δια, κατασπαταλοῦν ὅλο τὸ χρόνο
Στὴ διδασκαλία ὄχι μόνο μὲ
Δὲν εἶναι βέβαια λίγα καὶ τὰ παιτους, χωρὶς νὰ τοὺς δίνεται ἡ εὐκαιδιὰ ἐκεῖνα ποὺ ἀποθρασύνονται ἀπὸ
ρία νὰ ἔρθουν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὰ παιδιά
τὰ λόγια, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὸ τὴν ἄδικη αὐτὴ – ὅπως τὴ θεωροῦν –
τους καὶ νὰ μιλήσουν στὴν εὔπλαστη,
ἀξίωση τῶν γονιῶν τους νὰ τοὺς ἐπιδεχτικὴ καὶ γόνιμη ψυχή τους. Χρειφωτεινό τους παράδειγμα. βάλουν ἐκεῖνα ποὺ οἱ ἴδιοι καταπαάζεται, λοιπόν, νὰ ἐξοικονομοῦν πετοῦν, καὶ δὲ δέχονται κανένα ἔλεγχο
ρισσότερο χρόνο, γιὰ νὰ παραμένουν
καὶ καμιὰ ἐπέμβαση τῶν γονιῶν στὴν
μέσα στὸ σπίτι κοντὰ στὰ παιδιά
ἰδιωτική τους ζωή.
τους. Ἡ σωστὴ οἰκογενειακὴ συντροφιὰ καὶ ἡ συνοχὴ
Χρειάζεται, λοιπὸν καὶ πάλι, μεγάλη προσοχὴ ἀπὸ μέποὺ φέρνει στὴν οἰκογένεια εἶναι «ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ»
ρους τῶν γονιῶν στὴ συνέπεια λόγων καὶ ἔργων. Στὴ διγιὰ τὴ διατήρηση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ θεσμοῦ.
δασκαλία ὄχι μόνο μὲ τὰ λόγια, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὸ φωΤὸ ἀντίθετό της ἔφερε τὸ ξεχαρβάλωμα τῶν οἰκογετεινό τους παράδειγμα. Ἡ συμβουλὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου στὸ
νειακῶν σχέσεων καὶ ὅλες τὶς συγγενεῖς συνέπειες
μαθητὴ του Τιμόθεο «γίνου παράδειγμα γιὰ τοὺς πιστοὺς
(ἔλλειψη ψυχικῆς ὑγείας, ἀντικοινωνικὴ συμπεριφορὰ
στὴν ὁμιλία, στὴ συμπεριφορά, στὴν ἀγάπη, στὴ πνευμακ.ἄ.).
τικὴ ζωή, στὴν πίστη, στὴν ἁγνότητα» (Α΄ Τιμ. 4,12), βρί2. Διδασκαλία μὲ λόγια καὶ ἔργα.
σκει πλήρη ἐφαρμογὴ καὶ στὴ διαπαιδαγώγηση τοῦ γοἩ ἀνάγκη αὐτὴ γίνεται πιὸ ἐπιτακτική, ὅταν λάβει κανιοῦ ἔναντι τῶν παιδιῶν του.
νεὶς ὑπόψη του πὼς τὰ παιδιὰ ἐκ φύσεως σέβονται τοὺς
Θὰ δώσει στὰ παιδιά του νὰ καταλάβουν πὼς οἱ συμγονεῖς τους. Στὴ μικρὴ ἰδιαίτερα ἡλικία ποὺ εἶναι κι ἡ καβουλὲς ποὺ τοὺς δίνει, δὲν εἶναι προϊὸν αὐταρχικότητας
ταλληλότερη γιὰ τὴ διαπαιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ, ὁ σεἢ ἐγωισμοῦ, ἀλλὰ πηγάζουν ἀπὸ τὸν αἰώνιο λόγο τοῦ
βασμὸς πρὸς τοὺς γονιοὺς εἶναι βαθύς. Τὰ παιδιὰ θαυΘεοῦ. Εἶναι θέλημα στὸ ὁποῖο πρόθυμα ὑποτάσσεται κι ὁ
μάζουν τοὺς γονιούς, τοὺς ζηλεύουν, νιώθουν ἀπόλυτη
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ἴδιος, γιατί ἀποβλέπει στὸ αἰώνιο συμφέρον μας. Κι
ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὰ ἀγαπᾶ, γι’ αὐτὸ τὰ νουθετεῖ, γιὰ νὰ
τοὺς δώσει τὴν εὐκαιρία, τὸν τρόπο καὶ τὴ δυνατότητα
νὰ γίνουν μέτοχα τῶν μεγάλων εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ.
Δὲν σᾶς τὰ λέω αὐτά, – εἶναι σὰν νὰ τοὺς λέγει ὁ γονιὸς – γιὰ νὰ σᾶς ὑποτάξω στὴ δική μου θέληση, ἀλλὰ
γιὰ νὰ προσαρμόσουμε ὅλοι μαζί, καὶ σεῖς καὶ ἐγὼ, τὴ θέλησή μας πρὸς τὸ ἅγιο καὶ σωτήριο θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ
νὰ γίνουμε ὅλοι μαζὶ πολίτες τοῦ οὐρανοῦ.
Εὐτυχισμένα τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ ἔχουν τὴν καλὴ τύχη
νὰ γαλουχοῦνται ἀπὸ τέτοιους γονιούς.
Εὐτυχισμένοι ὅμως καὶ οἱ γονιοὶ ἐκεῖνοι ποὺ θὰ νιώθουν ἱκανοποίηση, γιατὶ ξεπλήρωσαν τὸ ἕνα, τὸ ἀνώτερο
ἀπὸ κάθε ἄλλο, τὸ ἱερότερο καὶ ἀναντικατάστατο
καθῆκον πρὸς τὰ παιδιά τους.

Σχέσεις τῶν παιδιῶν πρὸς τοὺς γονιούς τους
Ἱερὸ πρᾶγμα γιὰ τὰ παιδιὰ οἱ γονιοί. Εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ
τὰ ’φεραν στὴ ζωή, οἱ συνεργοὶ τοῦ Θεοῦ στὴ συνέχιση
τῆς δημιουργίας, ἐκεῖνοι ποὺ τὰ ἀνάθρεψαν, ποὺ τὰ διαπαιδαγώγησαν, ποὺ τὰ μόρφωσαν καὶ
ποὺ ποιὸς ξέρει, μὲ ποιὲς στερήσεις τὰ
ἀποκατέστησαν ἐπαγγελματικὰ καὶ
κοινωνικά.
Ποιὸς σεβασμός, λοιπόν, καὶ ποιὰ
τιμὴ ἁρμόζει σ’ αὐτούς! Δίκαια ὁ ἴδιος ὁ
Θεὸς στὸ Δεκάλογο, ποὺ χάρισε στοὺς
Ἰσραηλῖτες στὴν ἔρημο τοῦ Σινᾶ, ἀμέσως μετὰ τὰ καθήκοντα πρὸς τὸ Θεό,
θέτει τὸ καθῆκον πρὸς τοὺς γονιοὺς
«Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴ μητέρα
σου». Ὁ Ἀπ. Παῦλος συνιστᾶ πλήρη
ὑπακοὴ πρὸς ἐκείνους ποὺ συνετέλεσαν στὸ νὰ δοῦμε τὸ φῶς τῆς ζωῆς καὶ
κουράστηκαν γιὰ τὴν ὑλικὴ καὶ πνευματική μας ἀνατροφή. «Τὰ τέκνα, λέγει, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσι κατὰ
πάντα· τοῦτο γὰρ ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κύριῳ» (Κολασ.
3,20).
Καθῆκον, λοιπόν, ἀπαράβατο τῶν παιδιῶν εἶναι ἡ τιμὴ
τῶν γονιῶν τους καὶ ἡ πλήρης ὑπακοὴ πρὸς ἐκείνους.
Ἐκτὸς βέβαια, ἂν ἐκεῖνα πού μᾶς συμβουλεύουν εἶναι
ἀντίθετα πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁπότε σ’ αὐτὴ τὴν
περίπτωση, ὅπως καὶ σὲ κάθε ἄλλη περίπτωση, ἰσχύει ἡ
βιβλικὴ ρήση: «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»
(Πράξ. 5,29).
Ἕνα ἄλλο καθῆκον πρὸς τοὺς γονιοὺς εἶναι ἡ ἐξυπηρέτησή τους στὶς ἀρρώστιες καὶ στὰ γηρατειά τους.
Ὅπως ἐκεῖνοι δὲν παρέλειπαν μὲ μεγάλη ὑπομονή, μὲ
κόπο καὶ ξενύχτια, νὰ μᾶς ἐξυπηρετοῦν, νὰ ὑπομένουν
τὶς ἰδιοτροπίες μας, νὰ ξενυχτοῦν στὸ κρεβάτι μας, νὰ ξοδεύουν τὶς οἰκονομίες τους γιὰ τροφή, ἐνδυμασία, μόρφωση καὶ τὶς ποικίλες ἀνάγκες μας, ἔτσι καὶ τὰ παιδιὰ δὲν
πρέπει νὰ ὑπολογίζουν κόπους, ἔξοδα, ξενύχτια καὶ ὁ,τιδήποτε ἄλλο, προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσουν τοὺς γο-
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νιούς τους στὶς ἀρρώστιες, στὰ γηρατειά, στὶς ἀνάγκες
καὶ στὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς τους.
Ἕνα ἄλλο καθῆκον, μεγάλης σημασίας κι αὐτό, εἶναι ἡ
διατήρηση ἀγαθῆς μνήμης μετὰ τὸ θάνατό τους, πρᾶγμα
ποὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ἄψογη διαγωγή τους καὶ τὸν
ἔντιμο βίο τους, γιατὶ αὐτὰ μαρτυροῦν τὴν ἠθικὴ ἐντιμότητα τῶν γονιῶν τους καὶ τὴν καλὴ ἀγωγὴ ποὺ πῆραν
ἀπὸ αὐτούς, ἀπὸ τὸ σπίτι τους, ὅπως συνήθως λέμε.
Εὐτυχῶς πολλὰ παιδιὰ δείχνουν τέτοια συμπεριφορά,
ποὺ πραγματικὰ γίνονται καύχημα καὶ καμάρι γιὰ τοὺς
γονιούς τους. Ἔτσι οἱ γονιοὶ «χαλαλίζουν» ὅλες τὶς στερήσεις καὶ τὶς ταλαιπωρίες ποὺ ὑπέστησαν ἢ ὑφίστανται
ἀκόμα γι᾽αὐτά.
Δυστυχῶς, ὅμως, ὑπάρχουν καὶ παιδιά, ποὺ νομίζουν
πὼς ἔχουν μόνο δικαιώματα, χωρὶς τὰ ἴδια νὰ νιώθουν
καμιὰ ὑποχρέωση. Γι’ αὐτὸ περιφρονοῦν τοὺς γονιούς
τους, ἀπειθαρχοῦν, δὲν τοὺς ὑπολογίζουν καὶ τοὺς τραυματίζουν ψυχικά, ἀποδίδοντάς τους λύπη ἀντὶ χαρὰ καὶ
ἀνακούφιση.
Δὲν εἶναι δὲ λίγα καὶ τὰ παιδιὰ ἐκεῖνα ποὺ αὐθαδέστατα φωνάζουν πὼς οἱ γονιοὶ εἶναι
ὑποχρεωμένοι στὰ παιδιά, ἐνῶ αὐτὰ
δὲν ἔχουν καμιὰ ὑποχρέωση, διότι δὲν
τὰ ρώτησαν, ἂν ἤθελαν νὰ τὰ φέρουν
στὴ ζωή. Λὲς καὶ ὑπῆρχε τρόπος ἐπικοινωνίας καὶ δὲν τὸν χρησιμοποίησαν.
Βέβαια, ἂν τὰ παιδιὰ γεννηθοῦν
ἀνάπηρα, ἐλαττωματικά, προβληματικά,
τότε οἱ γονιοὶ ἔχουν ὑποχρέωση νὰ τὰ
φροντίζουν «ἐφ’ ὅρου» ζωῆς, χωρὶς
καμιὰ ἀπαίτηση ἀπὸ τὰ παιδιά. Νὰ εἶναι
ὅμως ὑγιέστατα, νὰ σφύζουν ἀπὸ ζωή,
νὰ χαίρονται τὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς καὶ νὰ
’χουν παράπονα ἀπὸ τοὺς γονιούς τους,
νὰ νομίζουν πὼς τοὺς βγῆκε ξινό, γιατί τάχα τὰ ’φεραν στὴ
ζωή, χωρὶς νὰ τὰ ρωτήσουν καὶ νὰ θεωροῦν τοὺς γονιοὺς
τους ἰσόβια ὑποχρεωμένους ἀπέναντί τους, στὸν ἑαυτό
τους, ὅμως, νὰ μὴν ἀναγνωρίζουν καμιὰ ὑποχρέωση
ἔναντι τῶν γονιῶν τους, γιὰ τὶς τόσες φροντίδες, στερήσεις, σκέψεις καὶ ἀγωνίες ποὺ τράβηξαν ἢ τραβοῦν ἀκόμα
γιὰ χάρη τους, εἶναι φοβερὴ ἀχαριστία. Ἀχαριστία ὄχι μονάχα πρὸς τοὺς γονιοὺς τους ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ Θεό, ποὺ
εἶναι ὁ χορηγός τῆς ζωῆς.
Ἀλίμονο, ἂν ἐσκέπτοντο κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ οἱ
γονιοί! Τότε θὰ ἀπέφευγαν νὰ φέρουν παιδιὰ στὸν κόσμο,
ἐφόσον δὲν ὑπάρχει τρόπος νὰ συνεννοηθοῦν ἐκ τῶν
προτέρων μαζί τους καὶ ἔτσι ἡ κορωνίδα τῆς δημιουργίας, ὁ ἄνθρωπος, θὰ κινδύνευε νὰ ἐκλείψει ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς γῆς!
Εὐτυχῶς, ὅμως, ποὺ τὰ παιδιὰ αὐτὰ μὲ τὴν ἀχαρακτήριστη αὐτὴ ἀχαριστία εἶναι λίγα καὶ ἔτσι καὶ οἱ γονιοὶ
μὲ εὐχαρίστηση φέρνουν παιδιὰ στὸν κόσμο, καὶ ὅλοι
μαζί, γονιοὶ καὶ παιδιά, χαίρονται καὶ ἀπολαμβάνουν τὰ
ἀγαθὰ τῆς δημιουργίας. 
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Ἔκτρωση µετά ἀπό µή ἀναµενόµενα
ἀποτελέσµατα προγενετικοῦ ἐλέγχου
τοῦ Ἀρχιμ. Μακαρίου Γκρινιεζάκη
ἱ ἐκτρώσεις εἶναι ἴσως τό μοναδικό βιοηθικό
ζήτημα πού ἀπό τά πρῶτα χριστιανικά χρόνια ἔχει ἐκκλησιαστικά καί θεολογικά διασαφηνιστεῖ. Γι’ αὐτό μέ μία πρόχειρη ἔρευνα στά
ἐκκλησιαστικά συγγράμματα, ἀκόμα καί σέ αὐτά
τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων, θά ἀνακαλύψει
κανείς πολλές πληροφορίες καί συγκεκριμένες θέσεις ἐπί τοῦ ζητήματος, ἀκόμα καί ἀποφάσεις Συνόδων τόσο τοπικῶν, ὅσο καί Οἰκουμενικῶν, οἱ
ὁποῖες δηλώνουν τό πόσο ἡ Ἐκκλησία θέλησε νά
ἀσχοληθεῖ σοβαρά μέ τό συγκεκριμένο ἀνθρωπολογικό ζήτημα.
Εἶναι σαφές ὅτι γιά νά μελετηθεῖ τό θέμα τῶν
ἐκτρώσεων θά πρέπει πρωταρχικά νά ὁριστεῖ
τό πότε ἀρχίζει ἡ ζωή. Διότι ἄν πραγματικά ὑπάρχει ζωή καί αὐτή διακόπτεται
βιαίως, τότε ἀδιαμφισβήτητα διαπράττεται μία ἐφάμαρτη πράξη. Ἄν ὅμως
δέν ὑπάρχει ζωή κατά τή στιγμή πού
ἐνεργεῖται ἡ ἔκτρωση, ἀλλά μιλοῦμε
γιά ὕπαρξη ἑνός βιολογικοῦ ὑλικοῦ,
τό ὁποῖο προκύπτει ἀπό τήν ἕνωση
τοῦ ὠαρίου καί τοῦ σπερματοζωαρίου, τότε εἶναι αὐτονόητο ὅτι δέν
ὑφίσταται κανένας ἠθικός ἐνδοιασμός, καί μποροῦν εὔκολα ἰατροί,
ἐρευνητές καί γονεῖς νά προβαίνουν σέ
ὁποιαδήποτε πράξη καταστρέφει τό
ἔμβρυο. Ἀποτελεῖ, λοιπόν, τό ἔμβρυο
ἀνθρώπινη ὀντότητα; Πότε ἀρχίζει ἡ ζωή, πότε
τό πρόσωπο, πότε ἡ σωματική καί πότε ἡ ψυχική
ὑπόσταση, πότε τό ἔμβρυο ἔχει δικαιώματα στή
ζωή, πότε ὑπάρχουν ἠθικοί ἐνδοιασμοί καί πότε
καταλύονται, εἶναι μερικά ἀπό τά πολλά ἐρωτήματα πού τίθενται, ὅταν μιλοῦμε γιά διακοπή τῆς
κυήσεως καί κατ’ ἐπέκταση γιά καταστροφή τοῦ
ἐμβρύου.
Ὑπάρχει μία δέσμη ἀπαντήσεων στά ἐρωτήματα αὐτά, τά ὁποῖα μάλιστα παρουσιάζουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον. Μερικές ἀπό τίς ἀπαντήσεις
γιά τό πότε ἀρχίζει ἡ ζωή τοῦ ἐμβρύου εἶναι: τό
σκίρτημά του, ἡ στιγμή δηλαδή πού ἡ μητέρα νιώθει γιά πρώτη φορά τό ἔμβρυο νά κινεῖται στή
μήτρα της, ἡ βιωσιμότητά του, δηλαδή τό πιό
πρώϊμο χρονικό σημεῖο κατά τό ὁποῖο τό ἔμβρυο
μπορεῖ νά ἐπιβιώσει ἔξω ἀπό τή μήτρα, ἡ γέννηση,
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ὅταν δηλαδή τό ἔμβρυο ἔχει ἀποδείξει τό δικαίωμά του στή ζωή, πρᾶγμα πού περιλαμβάνει
καί τήν ἀπουσία σοβαρῶν νοσημάτων ἤ ἀναπηριῶν1, ἀκόμα ἡ ἐμφύτευση τοῦ ζυγώτη στή μήτρα,
ἡ διαφοροποίηση τῶν κυττάρων, ἡ δημιουργία τοῦ
νευρικοῦ στελέχους τήν δέκατη τέταρτη μέρα2,
κάτι πού ἀποτελεῖ ἀξίωμα γιά τή σύγχρονη θεωρία τοῦ προεμβρύου3.
Σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη θεολογία, σημεῖο
ἀναφορᾶς γιά τό ξεκίνημα τῆς ζωῆς ἀποτελεῖ ἡ γονιμοποίηση, ἡ στιγμή δηλαδή τῆς ἑνώσεως τοῦ
ὠαρίου μέ τό σπερματοζωάριο. Κατά τή στιγμή
αὐτή, πού θεωρεῖται ἱερή γιά τήν πατερική καί
ἐκκλησιαστική γραμματεία, ἐπιτελεῖται ἕνα
ἀνυπολόγιστης σημασίας γεγονός: ἡ ἀρχή
μίας νέας αἰωνιότητας. Ἡ γονιμοποίηση
δέ συνιστᾶ μόνο τή βιολογική ἀρχή τοῦ
ἀνθρώπου, πού ἔχει ἀρχή καί τέλος,
ἀλλά καί τήν ψυχική, πού ἔχει ἀρχή
ἀλλά δέν ἔχει τέλος. Ἡ ψυχική ἀρχή
τοῦ ἀνθρώπου πραγματώνεται μέ τήν
ἐμψύχωση. Ἑπομένως ἡ ἀνθρώπινη
ζωή ξεκινᾶ ἀπό τήν πρώτη στιγμή
τῆς συλλήψεως, ἀφοῦ ἡ στιγμή αὐτή
εἶναι ταυτόχρονη μέ τήν ἐμψύχωση
τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσο περισσότερο
ἀπομακρύνουμε τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ἀπό τή στιγμή τῆς συλλήψεως, τόσο μεγαλύτερο γίνεται τό παράθυρο γιά τήν ἀποδοχή τῆς ἔκτρωσης, τοῦ
ἐμβρυϊκοῦ πειραματισμοῦ, τῆς χρήσης τῶν βλαστικῶν κυττάρων καί τῆς ἐμβρυϊκῆς ἔρευνας4.
Πολύ χαρακτηριστικά ἔχει σημειωθεῖ ὅτι τό γεγονός τῆς γονιμοποίησης ἀπό μόνο του εἶναι τό μεγαλύτερο γεγονός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Τότε
ἀρχίζει ὁ ἄνθρωπος. Ὥς τή στιγμή ἐκείνη ἔχουμε
ἀνεξάρτητα γεννητικά κύτταρα, τούς γαμέτες, πού
ἀπό μόνα τους εἶναι καταδικασμένα νά παραμείνουν ὡς ἔχουν. Μόλις ἀρχίσει ἡ γονιμοποίηση καί
σχηματισθεῖ ὁ ζυγώτης, δημιουργεῖται ἕνας ἄνθρωπος καί ὄχι ἕνα ἀνθρώπινο βιολογικό ὑλικό. Ὁ ζυγώτης οὔτε ἐπαναγονιμοποιήσιμος εἶναι, διότι ἔχει
πλέον ὁριστικοποιηθεῖ ἡ γενετική προοπτική του,
οὔτε ἡ διαδικασία τῆς γονιμοποίησης εἶναι ἀντιστρεπτή. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ἀρχίζει ἡ πορεία τῆς
ψυχοσωματικῆς τελειώσεως τοῦ ἀνθρώπου5.
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Ἑπομένως, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐμμένει στα- στεύει, καταρχάς, ὅτι ἕνα «ἐλαττωματικό» παιδί,
θερά, ἀπό τούς πρῶτες αἰῶνες ἕως καί σήμερα, ἤ παιδί μέ εἰδικές δυνατότητες, μπορεῖ νά ἀποτεστήν ἄποψη ὅτι ἀπό τή στιγμή τῆς συλλήψεως, λέσει τό ἔναυσμα σωτηρίας πολλῶν ἀνθρώπων,
ὑπάρχει ἕνα μοναδικό ἀνθρώπινο ὄν, τό ὁποῖο ἰδιαίτερα δέ, αὐτῶν πού πρόσκεινται στό οἰκογεἀναγνωρίζεται ὡς πρόσωπο, ἕνα ὄν σέ κοινωνία μέ νειακό του περιβάλλον. Ἕνα τέτοιο παιδί μπορεῖ
τό Θεό καί τά ἄλλα πρόσωπα. Ἔτσι ἡ ὁποιαδήποτε νά σταθεῖ ὡς κλήση γιά μία ἀνώτερη ἐπικοινωνία
διακοπή τῆς ζωῆς τοῦ ἐμβρύου, σέ ὁποιοδήποτε μέ τό Θεό. Ἄς μήν ξεχνοῦμε τίς ἀναφορές ἀπό τό
στάδιο τῆς ἐξέλιξής του, ἰσοδυναμεῖ μέ φόνο καί ἱερό Εὐαγγέλιο, ὅτι γιά νά φτάσει κανείς στόν τεμέ ἀφαίρεση ἀνθρώπινης ζωῆς˙ γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλη- λικό προορισμό χρειάζεται νά περάσει ἀπό πολλές
σία δέ δέχεται καί δέν μπορεῖ νά εὐλογήσει ὁποι- θλίψεις καί δοκιμασίες, οἱ ὁποῖες θά τόν ἐξαγιάαδήποτε μορφή ἐκτρώσεως.
σουν καί θά τόν καθάρουν: «ἡ βασιλεία τῶν οὐὩστόσο ἀκόμα καί στό θέμα τῶν ἐκτρώσεων, ρανῶν βιάζεται, καί βιασταί ἁρπάζουσιν αὐτήν8»,
πού φαίνεται νά εἶναι ξεκάθαρο γιά τήν Ἐκκλησία, «στενή καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός ἡ ἀπάγουσα ἡμᾶς
ὑπάρχουν περιπτώσεις πού κάποιοι εἶναι περισ- εἰς τήν ζωήν9», «διά πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς
σότερο διαλλακτικοί ἤ ἀπολύτως θετικοί. Αὐτές εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ10», «ὁ ὑποεἶναι οἱ λεγόμενες «ἰδιαίτερες» ἤ «δύσκολες» πε- μείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται11».
ριπτώσεις, ὅπως τίς ὀνομάζει ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη
Ὁ βασικός ἀγώνας τοῦ κάθε πιστοῦ εἶναι τετῆς βιοηθικῆς. Καί ἡ κυριότερη ἀπό αὐτές φαίνε- λικά νά δεχθεῖ τόν ἄλλο ὅπως εἶναι, χωρίς νά θέλει
ται νά εἶναι, ὅταν προτείνεται ἡ
νά τόν προσαρμόσει στά δικά του
ἔκτρωση μετά ἀπό μή ἀναμενόμέτρα καί στίς δικές του ἀπαιτήμενα ἀποτελέσματα προγενετιἩ ἰδιότητα τοῦ ἀνθρωπί- σεις. Αὐτό εἶναι μία μορφή βίας
κού ἐλέγχου, ὅταν δηλαδή ἡ
γιά τόν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς,
ἀμνιοκέντηση ἤ ἡ βιοψία χοριακῆς
νου προσώπου δέν καθορί- διότι σημαίνει ὅτι πρέπει νά καλάχνης ἔχει διαγνώσει γενετικές
ταργήσει καθετί τό ὁποῖο προσδίἀνωμαλίες, ἀτέλειες ἤ γενετικά
αὔξηση τοῦ ἐγωισμοῦ του καί
ζεται ἀπό τήν ἰατρική διά- δει
σύνδρομα.
τοῦ θελήματός του.
Πρέπει ἐδῶ νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ
Σήμερα γενικότερα ὑπάρχει
γνωση ἤ τό ἀποτέλεσμα
μαζικός προγενετικός ἔλεγχος
πρόβλημα στίς ἀνθρώπινες σχέἔχει περιγραφεῖ μέ στρατιωτικούς
διότι στόν πλησίον βρίσκομε
τοῦ προγενετικοῦ ἐλέγχου, σεις,
ὅρους σάν «ἐπιχείρηση ἀναζήτημόνο ἐλαττώματα καί ὄχι χαρίσης καί καταστροφῆς». Μοναδισματα.
κός σκοπός του εἶναι ἡ ἀνίχνευση ἀλλά ἀπό τή Θεία Πρόνοια.
Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία
γενετικῶν ἀνωμαλιῶν -ὅπως εἶναι
περισσότερο βλέπει ἐσχατολοπ.χ. τό σύνδρομο Down, ἡ δισχιγικά. Ἡ βιολογική ζωή ἔχει φθορά,
δής ράχις, ἡ νόσος Tay-Sachs, ἤ τό σύνδρομο ἐφήμερη ταυτότητα, παροδικότητα καί ἔκτυπη τή
Lesch-Nyhan (πού ἐκδηλώνεται μέ ὑπερουριχαι- σφραγίδα τῆς πτώσης πρός τό θάνατο. Ἀπό τή
μία καί συνοδεύεται ἀπό ἀνεξέλεγκτη καί ἀκατα- στιγμή τῆς γεννήσεως ἀρχίζει ἡ λειτουργία τῆς
νίκητη τάση αὐτοακρωτηριασμοῦ)- μέ σκοπό τήν φθορᾶς καί ἡ πορεία πρός τό θάνατο. Συνήθως φοἔκτρωση τῶν ἀνεπιθύμητων ἐμβρύων. Ἐντούτοις, βόμαστε μήπως γεννηθεῖ ἕνα παιδί ἀνάπηρο, ἐνῶ
μέ τήν ταχεῖα πρόοδο στή γονιδιακή θεραπεία, κά- ξέρουμε ὅτι βασική ἀναπηρία γιά ὅλους μας δέν
ποια μορφή γενετικοῦ ἐλέγχου θά γίνει ὑποχρεω- εἶναι ἡ ἀσθένεια, ἀλλά ὁ θάνατος. Γι’ αὐτό ἐκεῖνο
τική καί ἐπιθυμητή, στό μέτρο πού ὁρισμένες ἀνω- πού ἀξίζει καί ἀποτελεῖ κυρίως δῶρο στόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ ἀθανασία. Ἄλλωστε ἡ φροντίδα γιά
μαλίες μποροῦν νά διορθωθοῦν μέσα στή μήτρα6.
Τά ἀποτελέσματα τοῦ προγενετικοῦ ἐλέγχου, τή γέννηση ἔχει μεγαλύτερη σημασία ἀπό τήν προἄν δέν εἶναι τά ἀναμενόμενα, μποροῦν νά προ- σπάθεια μεταθέσεως τοῦ θανάτου. Ἡ ἀρχή τῆς
σφέρουν ἕνα ἄλλοθι σέ γιατρούς καί γονεῖς γιά τή ζωῆς εἶναι πολύ σημαντικότερη ἀπό τήν παράτασή
θανάτωση τοῦ ἐμβρύου χωρίς ἀναστολές. Ἔτσι της. Γιατί, ἐνῶ ἡ γέννηση εἶναι ἀρχή, ὁ θάνατος δέν
ἐξηγεῖται τό ὅτι στήν Ἀμερική τό 50% τῶν ἐκτρώ- εἶναι τέλος. Εἶναι μία ἄλλου εἴδους ἀρχή. Ἡ πρώτη
σεων ὀφείλεται σέ μή ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα δέν ἐπιδέχεται ἀναβολή. Ἤ ὑπάρχουμε ἤ ὄχι. Ὅμως
ὅλοι ὅσοι ζοῦμε εἶναι βέβαιο ὅτι θά πεθάνουμε. Τό
προγενετικοῦ ἐλέγχου7.
Ὡστόσο, ἡ θανάτωση τοῦ ἐμβρύου, ὅταν τά πρόβλημα εἶναι ὅτι δέ ζοῦν ὅλοι ὅσοι θά μποἀποτελέσματα τοῦ προγενετικοῦ ἐλέγχου δέν εἶναι ροῦσαν νά ζήσουν12.
Ἡ ἰδιότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου δέν κατά ἐπιθυμητά, ἀποτελεῖ βασικό πρόβλημα γιά τήν
Ἐκκλησία, τό ὁποῖο δημιουργεῖ ἀνυπέρβλητους θορίζεται ἀπό τήν ἰατρική διάγνωση ἤ τό ἀποτέἐνδοιασμούς καί ἠθικά διλήμματα. Ἡ Ἐκκλησία πι- λεσμα τοῦ προγενετικοῦ ἐλέγχου, ἀλλά ἀπό τή
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Θεία Πρόνοια. Ἕνα ἀνεγκέφαλο παιδί πού θεωρεῖται «ἄχρηστο» καί ἴσως ὄχι ἐξολοκλήρου
ἀνθρώπινο ἀπό μία αὐστηρά κοινωνική σκοπιά,
στά μάτια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἕνα πρόσωπο. Ὅταν κάνουμε κρίσεις σχετικά μέ ζωή καί θάνατο, ἡ ἀλήθεια αὐτή παραμένει θεμελιώδης. Στά μάτια τοῦ
Θεοῦ, οὔτε ἡ ἀρρώστια οὔτε ὁ θάνατος ἀποστεροῦν τό ἀνθρώπινο πλάσμα ἀπό τήν ἰδιότητα τοῦ
προσώπου13.
Δέ γνωρίζουμε τό σχέδιο τῆς οἰκονομίας τοῦ
Θεοῦ γιά τό συγκεκριμένο ἄτομο πού θά γεννηθεῖ
«ἐλαττωματικό», ἀλλά εἶναι σίγουρο ὅτι ἕνα ἐλαττωματικό παιδί δέ σημαίνει λιγότερα δικαιώματα
στή ζωή. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει καί διατηρώντας
αὐτή τή λογική, πρέπει νά θανατώνονται καί ὅλα
τά παιδιά, τά ὁποῖα ἀποκτοῦν κάποιο ἐλάττωμα
ἀργότερα, ἀπό κάποιο ἀτύχημα ἤ κάποια ἀσθένεια. Ἤ νά θανατώνονται καί οἱ ἡλικιωμένοι πού
ἐνδεχομένως πάσχουν ἀπό κάτι παρόμοιο καί
ἀνίατο. Ἀντίθετα μέ αὐτή τή θέση, μήπως θά πρέπει νά υἱοθετήσουμε τήν ἀντίθετη ἄποψη, ὅτι δηλαδή ἡ Ἐκκλησία δείχνει ἰδιαίτερη εὐαισθησία σ’
αὐτούς τούς ἀνθρώπους, πού πάσχουν καί παρουσιάζουν μία σωματική ἤ ἀκόμη καί διανοητική δυσκολία;
Πιστεύουμε ὅτι τό πρόβλημα αὐτῶν τῶν παιδιῶν, τελικά, περισσότερο ἐνοχλεῖ ἐμᾶς. Ὅταν πρόκειται νά γεννηθεῖ ἕνα τέτοιο παιδί, σχεδόν κανείς
δέ σκέφτεται αὐτόν πού θά ἔρθει στόν κόσμο, τά
προβλήματα πού ἐνδεχομένως θά ἔχει, τήν κοινωνική ἀποδοκιμασία, τό γενικό θέμα ἐπιβίωσης. Ὁ
ἄκρατος ἐγωκεντρισμός μας μᾶς ὁδηγεῖ σ’ ἕναν
τρόπο σκέψεως καθαρά ὠφελιμιστικό, πού μᾶς
ὠθεῖ στό νά σκεπτόμαστε μόνο τόν περιορισμό τῆς
ἄνετης ζωῆς μας, τήν ἀφοσίωση πού πρέπει νά δείξουμε, τή φροντίδα, τήν ἀποστροφή τοῦ ἐγώ μας,
τήν κοινωνική ὑποτίμηση, τόν περιορισμό τοῦ χρόνου μας καί τῆς ἐλευθερίας μας. Μπορεῖ νά παρατηρήσει κανείς ὅτι αὐτά τά παιδιά, ἰδιαίτερα
αὐτά πού πάσχουν ἀπό σύνδρομο Down, ζοῦν σέ
ἕνα ξεχωριστό κόσμο πού ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά
προσεγγίσουμε. Ζοῦν χαρούμενα καί χαίρονται γιά
ὅ,τι εἶναι. Χαίρονται αὐτό πού εἶναι.
Ἡ ἀπό μέρους μας διακοπή ζωῆς δηλώνει τή
δική μας πνευματική ἀναπηρία. Τό ἔμβρυο, μέ
ὁποιεσδήποτε ἀνωμαλίες κι ἄν ἔχει, δέν καθίσταται ἄνθρωπος, ψυχοσωματική ὀντότητα, πρόσωπο
κατ’ εἰκόνα Θεοῦ μόνο ἀπό τή γέννησή του. Ἀπό
τή στιγμή τῆς συλλήψεώς του ἀρχίζει νά λειτουργεῖ ὡς σῶμα καί ψυχή, ὡς καθ’ ὁλοκληρίαν ἄνθρωπος. Ἡ στέρηση τῆς ἐπικοινωνίας μας μέ τά πρόσωπα αὐτά, δηλώνει τό ἀκοινώνητο τῆς δικῆς μας
ψυχῆς, τήν ἀκοινωνησία μεταξύ μας καί μεταξύ
τοῦ Θεοῦ. Τό δικαίωμα κοινωνίας μπορεῖ καί πρέπει νά ἔχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀκόμα κι αὐτοί πού
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στά σαρκικά μας μάτια φαίνονται ἀνάπηροι. Ἡ
πραγματικότητα, ὅμως, πού κρύβεται πίσω ἀπό
τήν ἀναπηρία τους, εἶναι ἄλλη: ὅτι ζοῦν, ἐπικοινωνοῦν, ἔχουν ταπείνωση, ἀγαποῦν τό Θεό. Πράγματα πού ἐμεῖς μπορεῖ κατά μέγιστο βαθμό νά
στερούμαστε.
Ἡ Ἐκκλησία, ὁποιαδήποτε ἀποτελέσματα καί
ἄν ἀποκαλύψει ὁ προγενετικός ἔλεγχος, ἀναγνωρίζει τά ἔμβρυα ὡς πρόσωπα καί ὡς ψυχοσωματικές ὑποστάσεις. Ἀναγνωρίζει ἐπίσης τήν ἀνάγκη
ἀγώνα γιά τή σωτηρία τοῦ καθενός καί τό ἑκούσιο
σήκωμα τοῦ προσωπικοῦ σταυροῦ. Καί αὐτό τό
κάνει ὄχι διότι θέλει νά ταλαιπωρεῖ καί νά βασανίζει τόν ἄνθρωπο, ἀλλά διότι ἐξετάζει τά θέματα
καί λαμβάνει ἀποφάσεις γι’ αὐτά μέ μία ἐσχατολογική προοπτική. Ἡ μητέρα, ὁ πατέρας, ἡ οἰκογένεια, καλοῦνται νά δεχθοῦν τό παιδί, ὁποιοδήποτε
κι ἄν εἶναι αὐτό, ἀφοῦ τελικά αὐτό εἶναι τό δικό
τους παιδί, τό παιδί πού τούς ἔστειλε ὁ Θεός. 
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Ὁμιλία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου
νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου
Σεβ. Μητροπολίτου Κώου & Νισύρου κ. Ναθαναήλ

χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τῶν τοῦρκος φίλος του, ἐκτιμῶντας τήν εὐγένεια καί τήν
τιμίων εὐχῶν καί εὐλογιῶν τῆς Αὐτοῦ Θειοτά- ἀξιωσύνη τοῦ νεαροῦ χριστιανοῦ, τόν συνέστησε
της Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πα- στόν Χασάνμπεη πού τοῦ ἔδωσε ἐργασία στόν στάτριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῆς εὐγενοῦς προ- βλο τοῦ σεραγιοῦ, γεγονός γιά τό ὁποῖο τόν ἀπέσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ.κ. Κυ- φευγαν οἱ Ἕλληνες φίλοι του.
ρίλλου, συνεκάλεσεν ἡμᾶς σήμερον εἰς τόν ἱστοριΣύντομα ὁ Χασάνμπεη τόν συμπάθησε καί τόν
κόν τοῦτον Ἱερόν Ναόν, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελ- ἔκανε ὑπασπιστή του δίνοντάς του καί ἀνάλογο
φοί, εὐλαβές Πρεσβυτέριον, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες μισθό. Ἀξιωματοῦχος πιά ὁ Κωνσταντῖνος ἄρχισε νά
και Λαέ τοῦ Κυρίου περιούσιε, διά νά συνεορτάσω- ζῇ πολυτελῶς καί νά γλεντᾶ μέ τούς Τούρκους. Μίαν
μεν ἐν κατανύξει ψυχῆς βαθείᾳ καί
ἡμέρα, μετά ἀπό ὁλονύκτιο γλέντι
πνευματικῇ χαρᾷ ὑπερβαλούσῃ
καί πιθανόν ἐνῶ ἦτο μεθυσμένος,
τήν μεγάλην ἑορτήν καί πανήγυριν
«Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή δέν ὁ Χασάνμπεη τοῦ ἔκαμε περιτομή
ταύτην τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρκαί τοῦ ἔδωσε καί τό ὄνομά του
τυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, εἶναι ἡ παραδοχή καί τυφλή «Χασάν» καί ἔτσι ὁ Κωνσταντῖνος
τοῦ ἐν Ρόδῳ μαρτυρήσαντος, ἐπί
ἐξισλαμίσθη, γεγονός γιά τό
ὑπακοή
σέ
ὅρους
καί
κανότῇ μνήμῃ τοῦ ὁποίου ἀγάλλονται
ὁποῖον μᾶλλον κολακεύθηκε, ἀφοῦ
σήμερον πνευματικῶς αἱ Νῆσοι
θά μποροῦσε νά στέλνῃ χρήματα
νες, οὔτε τά καλά ἔργα μέ καί στούς γονεῖς του. Κάποτε,
Ὕδρας καί Ρόδου. Ἡ μέν ὡς βλαστήσασαν αὐτόν ὡς ἄνθος καί
πιά ἀξιωματοῦχος, νοτά ὁποῖα μποροῦμε να ἐξα- πλούσιος
ρόδον πανεύοσμον, ἡ δέ ὡς δεξαστάλγησε τήν οἰκογένειά του, πού
μένη τό αἷμα αὐτοῦ τό σεβάσμιον. γοράζουμε τίς ἁμαρτίες μας, ἐν τῷ μεταξύ ἔμαθε τό γεγονός καί
Ὁ θεῖος οὗτος τῆς θεοσεβείας
ὁ μέν πατέρας του ἀπό τή λύπη του
πρόμαχος, τό τερπνόν τῶν μαρτύἀλλά βίωμα, συγκίνησις, ἀπέθανε, ἡ δέ μητέρα του τόν ξέρων ἀγλάισμα, ἐγεννήθη ἐν τῇ
γραψε.
νήσῳ Ὕδρᾳ τό ἔτος 1770, μοναχοὉ Κωνσταντῖνος ἔφτασε στήν
ἐμπειρία, πλήρωμα ἐσωτεγιός τοῦ Μιχαήλ καί τῆς Μαρίνας
Ὕδρα μέ μεγάλη ἀκολουθία, μά
ρικό τῆς ψυχῆς μας».
Δημαμᾶ. Ἀπό μικρός ὁ Κωνὅλοι τοῦ γύρισαν τήν πλάτη στήν
σταντῖνος, βλέποντας τή φτώχια
ἀγορά, ἐνῶ ἡ μητέρα του δέν τοῦ
στήν ὁποία ζοῦσαν, σχεδίαζε νά
ἄνοιξε κἄν τή θύρα της, λέγοντάς
φύγῃ ἀπό τήν Ὕδρα, μέ σκοπό νά βοηθήσῃ τήν οἰκο- του ἀπό μέσα: «Δέν ἔχω κανένα γιό Χασάν!». Προγένειά του. Πρᾶγμα πού ἔκαμε στά 18 του χρόνια, βληματισμένος ἐπέστρεψε στή Ρόδο καί πῆγε κρυφά
ὅταν κρυφά μπαρκάρισε γιά τήν Ρόδο. Ἐδῶ ἔπιασε στόν πνευματικό του στό Ροδίνι, ὁ ὁποῖος τόν συνεδουλειά στόν ταρσανά καί ἀργότερα στό κατάστημα βούλευσε νά φύγῃ μακριά, στήν Κριμαία, νά ξεχάσῃ
τοῦ Νικολάου Καλόγλου κοντά στόν Ἱερό Ναό τῶν καί νά ξεχαστῇ. Ἔτσι καί ἔκαμε. Μετά ὅμως ἀπό τρία
Ἁγίων Ἀναργύρων.
χρόνια σκληρῆς δουλειᾶς στήν Κριμαία, κυνηγημέΓρήγορα ἔγινε ἀγαπητός στούς Ἕλληνες καί νος ἀπό τίς ἐνοχές του, ἀπεφάσισε νά φύγῃ γιά τήν
Τούρκους πελάτες. Πηγαίνοντας τίς ἐλεύθερες ὧρες Κωνσταντινούπολι, ὅπου ἐξωμολογήθηκε στόν Πατου γιά ψάρεμα, γνώρισε τόν ὑπασπιστή τοῦ Τούρ- τριάρχῃ Γρηγόριον τόν Ε΄ ὅτι ἐπιθυμεῖ νά ἐξιλεωθῇ
κου διοικητοῦ τῆς Ρόδου Χασάνμπεη. Αὐτό δέν διά τοῦ μαρτυρίου. Ὁ Πατριάρχης προσπαθῶντας νά
ἄρεσε στόν Καλόγλου, ὁ ὁποῖος τόν ἀπέλυσε. Ὁ τόν ἀποτρέψῃ τοῦ ἔδωσε συστατική ἐπιστολή διά
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τόν ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, ὅπου τόν συνεβούλευσε νά μονάσῃ. Ὁ Κωνσταντῖνος, κάνοντας ὑπακοή, ἐγκαταστάθηκε στό
Ἅγιον Ὄρος.
Ἐκεῖ εὐτύχησε να γνωρίσῃ τόν Ἅγιον Νικόδημο
τόν Ἁγιορείτη, τόν ὀποῖον ἔκαμε καί πνευματικόν
του. Ὅμως ἡ ἀγγελική ψυχή του ἐπιζητοῦσε τό μαρτύριο καί, ἔτσι, παρά τίς προσπάθειες τοῦ Γέροντός
του νά τόν μεταπείσῃ, ἀνεχώρησε μέ τήν εὐλογία
του εἰς Ρόδον γιά νά γνωστοποιήσῃ τήν μετάνοιά
του σέ ὅλους.
Φθάνοντας στήν Ρόδο, ἐπεσκέφθη τόν Χασάνμπεη καί ἀπεκήρυξε αὐτόν καί τόν Μωάμεθ καί, μάλιστα, τοῦ ἐζήτησε νά ἀσπασθῇ καί αὐτός τόν Χριστιανισμό. Αὐτό ἐξώργισε τόν Τοῦρκο διοικητή, ὁ
ὁποῖος τόν ἔρριξε στή φυλακή τοῦ Castello, ὅπου ἐπί
πέντε μῆνες ὑπέστη πολυώδυνα βάσανα χωρίς οὔτε
στιγμή νά καμφθῇ τό ἠθικό του. Ἀντιθέτως, μέ χαρά
ὑπέμενε τό μαρτύριο καί συνεχῶς ζητοῦσε ἀπό τούς
βασανιστάς του νά τόν σκοτώσουν γιά νά ὑπάγῃ μιά
ὥρα νωρίτερα κοντά στόν Κύριόν του.
Τό τέλος γιά τόν Κωνσταντῖνο ἦλθε στίς 14 Νοεμβρίου 1800 μέ τόν ἀπαγχονισμό του, εἰς ἡλικίαν 30
ἐτῶν. Ὁ Μητροπολίτης Ἀγάπιος παρέλαβε τό τίμιο
σῶμα τοῦ μάρτυρος καί τό ἔθαψε εἰς τό πίσω μέρος
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τοῦ ἱεροῦ τούτου Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Μετά τρία χρόνια ἡ μητέρα του ἦλθε στή Ρόδο,
παρέλαβε τά τίμια Λείψανά του καί τά μετέφερε
στήν γενέτειρα τοῦ Ἁγίου, τήν Ὕδρα, ἀφήνοντας
δῶρον πολύτιμον καί παρακαταθήκην ἱεράν εἰς τήν
Ρόδον τήν ὠλένην ἀπό τό χέρι τοῦ μάρτυρος, εἰς
ἁγιασμόν καί εὐλογίαν τῶν Ροδίων.
Συγκλονισμένος ἀπό τό μαρτύριόν του καί ὁ Γέροντάς του Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης συνέγραψε τήν περίφημον ἀκολουθίαν τοῦ Νεομάρτυρος. Πληρεστάτην δέ ἀκολουθίαν συνέθεσεν καί ὀ
Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, τήν ὁποίαν
ἐψάλαμε σήμερον.
Νέφος Ἁγίων Μαρτύρων καί Νεομαρτύρων κατασκέπει τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. Χιλιάδες
ἄνδρες, γυναῖκες, ἀκόμη καί παιδιά, ἔδωσαν τήν
καλήν ὁμολογίαν τῆς πίστεώς των εἰς τόν γλυκύτατον Ἰησοῦν, μή φοβούμενοι τόν θάνατον, ἀλλά χαίροντες προσερχόμενοι εἰς τό μαρτύριον τοῦ αἵματος, τό ὁποῖον καί «δεύτερον βάπτισμα» ὀνομάζει ἡ
Ἐκκλησία μας. Τοιαύτη ἐστίν ἡ ἀξία τοῦ μαρτυρίου.
Διά τοῦτο, ἀκόμη καί ὅσοι ἐκ τῶν μαρτύρων δέν
εἶχαν προλάβει νά βαπτισθοῦν χριστιανοί, εἴτε κυρίως κατά τούς πρώτους αἰῶνας ὅταν δέν εἶχε καθιερωθῆ ὁ νηπιοβαπτισμός, εἴτε διότι ἐγνώρισαν μεγάλοι τόν Χριστόν, ἡ Ἐκκλησία τούς ἁγιοκατέταξε,
διότι ἐβαπτίσθησαν στά τίμια αἵματά των.
Ἄραγε, τί εἶναι αὐτό πού μᾶς συγκινεῖ ἀπό ὅσα οἱ
ἅγιοι μάρτυρες προσέφεραν καί μεταξύ αὐτῶν καί ὁ
σήμερον ἑορταζόμενος Ἅγιος Νεομάρτυς Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος, ὥστε να προσέλθωμεν ἀπόψε
αὐθορμήτως καί νά κατακλύσωμεν τόν ἱερόν τοῦτον
Ναόν ὅλοι ἐμεῖς, ἀλλά καί ἴσως χιλιάδες ἄλλοι, οἱ
ὁποῖοι θά ἐπιθύμουν νά εὑρίσκωνται μαζί μας καί γιά
διαφόρους λόγους δέν μπόρεσαν; Εἶναι αὐτό τοῦτο
τό μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι αὐτό τό ὁποῖον
κανείς δέν μπορεῖ νά ἑρμηνεύσῃ, ἀλλά τό νοιώθει,
τό αἰσθάνεται, τό κατανοεῖ μόνον ὅταν τό βιώσῃ
ζῶντας ἐν Χριστῷ.
Διότι ἡ ἐν Χριστῷ ζωή δέν εἶναι ἡ παραδοχή καί
τυφλή ὑπακοή σέ ὅρους καί κανόνες, ὅπως πίστευαν
οἱ Ἰουδαῖοι, οὔτε τά καλά ἔργα μέ τά ὁποῖα μποροῦμε να ἐξαγοράζουμε τίς ἁμαρτίες μας, ὅπως πιστεύουν οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, ἀλλά βίωμα, συγκίνησις, ἐμπειρία, πλήρωμα ἐσωτερικό τῆς ψυχῆς μας.
Βίωμα, τό ὁποῖον μπορεῖ καί πρέπει νά γίνεται καί
πρᾶξις καί νά βγαίνῃ πρός τά ἔξω ὥστε νά μαρτυρῆται ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ
στούς ἄλλους, τούς πνευματικά νηπίους, τούς θεο-
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λογικά ἀνυπόπτους. Διότι τότε καταξιώνεται ὁ Χριστιανός, ὅταν συναντήσῃ τό πρόσωπον τοῦ ἄλλου, πού
εἶναι ἠ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
Αὐτό ἔκαμαν ὅλοι οἱ ἅγιοι μάρτυρες, αὐτό ἔκανε καί
ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος, ὁ ὁποῖος σήμερα μᾶς
ἐμπνέει μέ τό μαρτύριό του καί μᾶς διδάσκει μέ τήν πίστιν καί τήν ὑπομονή, μέ τήν ὁποία ὑπέμεινε τά φρικτά
του μαρτύρια. Καί εἰς ἀντάμειψιν τῆς πίστεως αὐτῆς καί
τῆς ὑπομονῆς, ὁ Κύριος τόν ἐπεσκέπτετο κάθε βράδυ,
κατά τόν συναξαριστή, καί ἐπούλωνε τίς πληγές πού
τοῦ προξενοῦσαν οἱ βασανιστές του ὅλην τήν ἡμέρα.
Ὥσπου, στό τέλος, τά κτυπήματα στήν κεφαλήν του
ἔγιναν στέφος νίκης, ἡ σεπτή ἀγχόνη του χρυσοῦν περιδέραιον, τά στίγματα τῆς σαρκός του λίθοι ἀπαστράπτοντες, τό αἷμά του ἀλουργίς βασιλική, ὁ δέ Πανάγιος
Σταυρός σκῆπτρον πολύτιμον στά χέρια του.
Διά τοῦτο ἤλθομεν σήμερον ὅλοι ἐδῶ, οἱ ἐντιμότατοι
ἄρχοντες, ὁ εὐσεβής λαός, τό σεπτόν ἱερατεῖον. Διά νά
σκύψωμεν πάνω εἰς τήν ἱεράν Λειψανοθήκην τοῦ ἁγίου,
νά προσκυνήσωμεν τά τίμια Λείψανά του, νά τιμήσωμεν
τούς ἀγῶνας καί τά πάθη του καί νά λάβωμεν ὡς καλοί
ἀθληταί καί ἡμεῖς τήν σκυτάλην τῆς μαρτυρίας τῆς Πίστεώς του, τήν ὁποίαν ὀφείλομεν νά κρατήσωμεν
στερρῶς, διά νά τήν παραδώσωμεν στούς ἑπομένους
δρομεῖς τοῦ βιοτικοῦ στίβου, τούς συνανθώπους μας,
ὥστε να γίνῃ πρᾶξις τό τοῦ Κυρίου πρόσταγμα : «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη». Αὐτή ἦταν καί
εἶναι πάντοτε ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ μαρτυρία τῆς ἀληθείας, διά τῆς ὁποίας ἡ Ἐκκλησία ἐπιτυγχάνει τόν σκοπόν της πού εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Περισσότερον δέ στήν ἐποχή μας, κατά τήν ὁποίαν
«λύκοι βαρεῖς… προβατόσχημοι» ἐπιζητοῦν, καί ἐνίοτε
τό κατορθώνουν, νά παραπλανήσουν τούς πιό ἀδυνάτους ἀδελφούς μας καί νά τούς ὁδηγήσουν στίς διάφορες αἱρέσεις καί καταστροφικές λατρεῖες προβάλλοντάς τους ἄλλες, δικές τους «ἀλήθειες», ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά ἀνοίξῃ τίς ἀγκάλες Της πρός κάθε κατεύθυνσι καί
νά καλέσῃ σ’ αὐτές τά πλανηθέντα τέκνα της.
Αὐτό εἶναι καί τό μήνυμα τῆς σημερινῆς πανηγύρεως
τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ
Ὑδραίου, ὁ ὁποῖος ἠρνήθη μέν τόν Χριστόν, «ἐλθών δέ
εἰς ἑαυτόν» ὡς ὁ ἄσωτος τῆς παραβολῆς, ἔδωσε τήν
καλήν ὁμολογίαν μαρτυρήσας μέχρις αἵματος καί ἀνέτειλεν ὡς νεοφανής ἀστέρας εἰς τό στερέωμα τῆς
Ἐκκλησίας, ἔαρ εὐφρόσυνον ἐν μέσῳ χειμῶνος, ἁγιάζων καί σκέπων ἔκτοτε τήν εὐλογημένην ταύτην νῆσον,
οὗ ταῖς πρεσβείαις Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν εἴη μετά πάντων
ἡμῶν. Ἀμήν. 

Χαριτωμένες διδαχές
Γέροντος Παϊσίου
Ἁγιορείτου
 Ἡ πραγματική ἀγάπη εἶναι ἄσχημη
Ἄν ἔχεις κοπέλα καί λές ὅτι τήν ἀγαπᾶς, γιά
νά δεῖς ἄν πραγματικά τήν ἀγαπᾶς, φαντάσου τό πρόσωπό της καμένο καί παραμορφωμένο σέ μία ἄμορφη καί ἄσχημη μάζα. Ἄν
βλέποντας τό ἄσχημο πρόσωπο συνεχίζεις
νά τήν ἀγαπᾶς τό ἴδιο, ὅπως πρίν, τότε νά
εἶσαι σίγουρος ὅτι τήν ἀγαπᾶς ἀληθινά.

 Ἡ «πολυγλωσσία» τοῦ Γέροντα
Μία παρέα ἀλλοδαπῶν, ἕνας Ἄγγλος, ἕνας
Ἰταλός καί ἕνας Γάλλος, ἐπισκέφθηκε τό Γέροντα. Κάποιος Ἕλληνας γλωσσομαθής
προσφέρθηκε νά κάνει τό διερμηνέα. Ὁ Γέροντας τοῦ εἶπε ὅτι δέ χρειάζεται.
- Τούς πῆρε σέ μία γωνιά ἔξω ἀπό τήν αὐλή
του καί ἄρχισε νά συνομιλεῖ μαζί τους. Μίλησε ἀρκετή ὥρα. Ἐπιστρέφοντας εἶπε στό
«διερμηνέα».
Τά εἴπαμε, τά εἴπαμε μ’ αὐτούς! Ἐγώ τούς μιλοῦσα στά Ἑλληνικά. Αὐτοί καταλάβαιναν
στή γλώσσα τους καί ἔτσι συνεννοηθήκαμε!
 Τί τόν θέλεις τόν Παΐσιο;
Ἕνας νεαρός ρώτησε τό Γέροντα ποιός ἦταν
ὁ Γέρων Παΐσιος καί πῆρε τήν ἑξῆς ἀπάντηση:
- Τί τόν θέλεις τόν Παΐσιο; Σάν πολλή ἀξία
τοῦ δώσατε. Τόν Παΐσιο ὁ ἕνας, τόν Παΐσιο
ὁ ἄλλος... Παρατᾶτε τον, μήν τοῦ δίνετε
καμία σημασία...

 Νά προσέχουμε τούς φίλους μας
Μία μέρα δυό φίλοι πήγαιναν βόλτα. Ὁ ἕνας
εἶχε κουστούμι καί ἦταν καθαρός. Ὁ ἄλλος
φοροῦσε παλιόρουχα καί ἦταν λερωμένος.
Σέ κάποιο σημεῖο συνάντησαν λάσπη. Τότε
ὁ λερωμένος πῆρε λάσπη καί λέρωσε τόν
ἄλλο πού ἦταν καθαρός.
Ὁ κακός ἄνθρωπος θέλει καί οἱ ἐνάρετοι νά
γίνουν σάν κι αὐτόν, δηλαδή κακοί. Γι’ αὐτό
νά προσέχετε στή ζωή σας καί νά διαλέγετε
ὡς φίλους σας τούς ἐνάρετους.
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Ὁμιλία Σεβ. Μητρ. Κισάμου & Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου
γιά τό Ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἀρκαδίου
Ρόδος, 15 Νοέμβριος 2009

«Χαίρετε ἄντρες, χαίρετε, χαίρετε πολεμάρχοι,
Μά τούτη ἡ μέρα θά γραφτῆ καί πάντα δόξα θά ‘χη.
Γιατί κι΄ ἄν ἀποθάνωμε ἀπό τά κόκκαλά μας
θέ ν΄ἀναδώση ἡ Λευθεριά, καί μέ τά αἵματά μας».
έ τό Κρητικό αὐτό «ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΑΔΩΜΕΝΟΝ ΠΡΙΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ», δανεισμένο
ἀπό τό χειρόγραφο ἀρχεῖο τοῦ Παύλου Βλαστοῦ, χαιρετίζω τήν ἐκλεκτή παροῦσα ὁμήγυρη, τούς Κρῆτες
καί τίς Κρῆσες τῆς δραστήριας καί ἀειθαλοῦς Ἀδελφότητας Κρητῶν Ρόδου «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ». Κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ λίαν σεβαστοῦ καί
ἀγαπητοῦ μου ἀδελφοῦ, κατά πάντα ἄξιου καί δραστήριου Ποιμενάρχου σας, Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου
κ. Κυρίλλου τοῦ Κρητός, εὑρίσκομαι σήμερα ἐνώπιόν
σας, μέ τήν προτροπή, εὐλογία καί ἄδειά του κοινωνῶ
μέ τά τίμια καί χαριτωμένα πρόσωπά σας, ἐκφράζοντας παράλληλα πρός τόν θεοπρόβλητο Ἱεράρχη σας
τήν εὐγνωμοσύνη μου καί τίς ἀπό καρδιᾶς εὐχαριστίες μου. Εὐχαριστῶ ἐπίσης τόν ἄξιο πρόεδρο τῆς
Ἀδελφότητος Κρητῶν Ρόδου «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»
ἐντιμ. Γιάννη Νιωτάκη, καθώς καί ὅλα τά ἐκλεκτά
μέλη τοῦ Δ.Σ. γιά τήν σημερινή πρόσκληση.
Ἀγαπητέ μου κ. Πρόεδρε. Νά γνωρίζετε ὅτι ἡ
Κρήτη καυχᾶται γιά τήν ἱστορική Ἀδελφότητά σας, οἱ
ρίζες τῆς ὁποίας ἀρχίζουν ἀπό τό 1957 μέ ἰδρυτικά
στελέχη της, τούς: Ζαχαρία Καρυδάκη, Ἰωάννη
Ὀρφανουδάκη, Ἰωάννη Παπαδάκη, Ἐμμανουήλ Βροντάκη, Ἰωάννη Τζεδάκη, κ.ἄ. Γνωρίζομε ὅτι ἡ διακοπή
λειτουργίας τά δύσκολα χρόνια τῆς ἑπταετίας δέν
ἐμπόδισαν τήν Ἀδελφότητα Κρητῶν Ρόδου νά ἐπανιδρυθεῖ τό 1971, δημιουργώντας πυρῆνες πολιτισμοῦ,
συμβάλλοντας στά πολιτιστικά, καί ὄχι μόνον, δρώμενα τῆς Ρόδου, μεταλαμπαδεύοντας στήν νέα γενιά
τῶν Κρητῶν τοῦ νησιοῦ τήν λεβεντιά, τήν ἱστορία καί
τήν παράδοση τῆς Κρητικῆς γῆς. Δείγματα αὐτοῦ τοῦ
πολιτισμοῦ ἡ γνωστή καί καταξιωμένη θεατρική
ὁμάδα τῆς Ἀδελφότητας, τό τριμηνιαῖο περιοδικό
«Τοῦ Ψηλορείτη οἱ στράτες», οἱ λογοτεχνικές, ποιητι-
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κές, μουσικές καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις καί ἑορτές
πού διοργανώνει, ὅπως ἡ σημερινή, ὡς ἐπίσης καί ἡ
ἀπόκτηση ἰδιόκτητης στέγης. Χαιρόμεθα πού ἡ καρδιά τῆς Κρήτης χτυπᾶ καί στήν Ρόδο, τόσο ζωντανά
καί τόσο δυνατά ὥστε ἡ θάλασσα πού μᾶς χωρίζει νά
μήν ἐμποδίζει στό νά ἀκούγονται οἱ χτύποι της μέχρι
τήν γενέθλια γῆ. Δικαίως σᾶς ἀξίζει κάθε ἔπαινος καί
τιμή, γιατί διατηρεῖτε μέ τόση εὐαισθησία καί γνήσια
ἀγάπη τούς συνεκτικούς δεσμούς μέ τόν τόπο καταγωγῆς καί τούς ἐνισχύετε μέ κάθε πρωτοβουλία καί
δράση σας, μεταλαμπαδεύοντας αὐτή τήν φλόγα καί
ἀγάπη καί στίς νεότερες γενιές.
Αἰτία τῆς σημερινῆς σύναξης, ἡ ἐκδήλωση τιμῆς
καί μνήμης τοῦ Ὁλοκαυτώματος τοῦ Ἀρκαδίου, πανανθρώπινου συμβόλου αὐταπάρνησης καί αὐτοθυσίας γιά τήν ἐλευθερία. Τό προσεγγίζομε ὡς ταπεινοί
προσκυνητές τοῦ ἱεροῦ καί καθαγιασμένου μέ τό
αἷμα τῶν ἡρώων τόπου. Προσευχόμεθα γιά τίς ψυχές
τῶν ἀθανάτων προγόνων μας καί ἐμπνεόμαστε ἀπό
τά μηνύματα πού μᾶς κληροδότησε μέ τόση γενναιοδωρία τό παρελθόν στίς μελλοντικές μας ἐπιλογές.
«Τό ἡρωικό Ἀρκάδι ἀγωνίστηκε σάν κάστρο καί πέθανε σάν Ἡφαίστειο», θά πεῖ ὁ Βίκτωρ Οὐγκό σέ ἐπιστολή του πρός τόν Ζυμβρακάκη. Ἕνα ἡφαίστειο
ὅμως ἀπό τίς τέφρες τοῦ ὁποίου ἀναδύθηκε ἡ ἐλευθερία, ἀφοῦ ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1866 ἐπέφερε σημαντικό πλῆγμα στό γόητρο τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καί αὔξησε τό ἐνδιαφέρον τῶν μεγάλων
δυνάμεων γιά τή λύση τοῦ Κρητικοῦ ζητήματος,
ἀποτελώντας σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τά ἀπελευθερωτικά κινήματα τοῦ 19ου αἰώνα. Ἀναμφισβήτητα τό
ἱστορικό αὐτό σύμβολο ἐλευθερίας συνέβαλε τά μέγιστα στήν εὐαισθητοποίηση τῆς διεθνοῦς κοινότητας ἀπέναντι στό Κρητικό ζήτημα. Ἡ σημερινή λοιπόν δέηση καί προσευχή εἶναι μία σπονδή στή μνήμη
τῶν προγόνων μας πού ἐπύργωσαν τήν ἐλευθερία
τοῦ τόπου μας. Εἶναι μία σπονδή στή μνήμη ἡρώων.
Εἶναι ἕνα ἀνεξόφλητο χρέος. Ἕνα χρέος σέ μας καί
τά παιδιά μας.
Γνωρίζετε ὅλοι οἱ προσφιλεῖς παρόντες ὄχι μόνον
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τά ἱστορικά δρώμενα καί γενόμενα τῆς μοιραίας μεγάλης ἐκείνης ἡμέρας, τῆς 8ης Νοεμβρίου 1866, ἀλλά
ταυτόχρονα καί τίς παραμέτρους τῆς θυσίας αὐτῆς,
θυσίας πού κατέστησε τό Ἀρκάδι σύμβολο ἐθελοθυσίας καί ἡρωισμοῦ, ἀποκορύφωσης τοῦ Κρητικοῦ
ἀγώνα καί ἀποθέωσης τοῦ Κρητικοῦ ἡρωισμοῦ,
καθώς τήν ἡμέρα ἐκείνη γιά ἄλλη μία φορᾶ ἀγωνίσθηκε, πόνεσε, μαρτύρησε καί νίκησε ἡ αἰωνόβια καί
ἀκατάβλητη ψυχή τῆς Κρήτης. Ἐπιτρέψτε μου παρακαλῶ ἀντί τῆς ἱστορικῆς ἀναδρομῆς νά καταθέσω
στήν ἀγάπη σας λίγες σύντομες σκέψεις καί προβληματισμούς σέ ἀναφορά μέ τήν σημερινή ἐπέτειο.
Εἶναι ὄντως δύσκολη ὄχι μόνο ἡ κατανόηση ἀλλά
καί ἡ ἀποδοχή τῆς θυσίας τῶν ἡρώων τοῦ Ἀρκαδίου,
καθώς οἱ ἥρωες στίς μέρες μας νομίζω ἔχουν ἀποκτήσει ἄλλη διάσταση μέ ἀποτέλεσμα ἀντί νά ὑπηρετοῦμε διαχρονικές ἀξίες, ἰδανικά καί πιστεύω νά
μήν ἀποφεύγομε τίς ἠθικές ἐκπτώσεις καί τόν καιροσκοπισμό στήν ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων
μας. Σέ ἕνα κόσμο ταραγμένο, ρευστό, ἀβέβαιο καί
ἀνάλγητο. Σέ ἕνα τρόπο ζωῆς ὅπου παραμερίζονται
οἱ ἀνθρώπινες ἀξίες, τά συναισθήματα καί στενεύουν ὁριακά οἱ δρόμοι τοῦ ἤθους καί τῆς ἀξιοπρέπειας. Σέ μία ἐποχή ὅπου ἡ ἀνεργία μαστίζει, τά ναρκωτικά καί τά τροχαία θερίζουν τόν ἀνθό τῆς νιότης,
τό AIDS μαστιγώνει τήν σεξουαλική ἀνασφάλεια, ὁ
φόβος ὑψώνεται ἀπαγορευτικά μπροστά στόν γάμο,
καί ἡ σιωπηλή κραυγή στή αὐξανόμενη ἀτεκνία.
Στήν ἐποχή πού ἡ πλεονεξία καί ἡ ἀπληστία τοῦ
ἀνθρώπου προκαλεῖ τήν ἀδίστακτη ἐκμετάλλευση
τοῦ ἀνταγωνισμοῦ καί τῆς δουλείας. Στήν ἐποχή
ὅπου τό ἀνθρώπινο πρόσωπο χάνεται μέσα στίς
συλλογικές συμβάσεις καί στά ἀπρόσωπα κοινωνικά
κινήματα. Ὅπου ὁ πολιτισμός γεννᾶ πολλή παραγωγή καί λίγη τέχνη. Στήν ἐποχή, τέλος ὅπου ὁ ἐθνικός μας λόγος ἔπαυσε νά εἶναι ἀπαραίτητος σέ μιά
χώρα πού καθίσταται περιφέρεια τῆς Εὐρώπης, πού
δέν θά ἀποφασίζει πλέον γιά τό μέλλον της καί πού
ἴσως θά πρέπει νά περιγράφουμε μέ νόημα τήν
ἔννοια τοῦ Ἔθνους τῶν Χριστιανῶν.
Ἀναμφισβήτητα σήμερα ἔχομε: ψηλότερα κτίρια
ἀλλά πολύ χαμηλές προδιαγραφές, πλατύτερους
δρόμους ἀλλά στενότερες ἀντιλήψεις, μεγαλύτερα
σπίτια ἀλλά μικρότερες οἰκογένειες, περισσότερες
ἀνέσεις ἀλλά λιγότερο χρόνο, πολλούς εἰδήμονες
ἀλλά περισσότερα προβλήματα, πλεόνασμα φαρμάκων ἀλλά ἔλλειμμα ποιότητας ζωῆς, περισσότερα
τρόφιμα ἀλλά χειρότερη διατροφή. Ξοδεύομε πολλά
καί ἔχομε λίγα. Ἀγοράζομε πολύ καί ἀπολαμβάνομε
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λίγο. Προσθέσαμε χρόνια στή ζωή μας, ἀλλά ὄχι ζωή
στά χρόνια μας. Ἄν ὄντως ἔτσι ἔχουν τά πράγματα
γεννᾶται εὔλογο τό ἐρώτημα: Ἄραγε ὑπάρχει ἐλπίδα;
Διάβαζα πρόσφατα κάπου πώς, ἐάν ἡ μνήμη τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι κριτήριο τῆς ταυτότητάς του, τότε ἡ
ἀπώλεια τῆς ἱστορικῆς του μνήμης θά πρέπει νά σημαίνει ἀπώλεια καί τῆς ἱστορικῆς του ταυτότητας.
Ἐπιτρέψτε μου νά συμφωνήσω μέ τήν ἄποψη αὐτή.
Ἡ διατήρηση τῆς ἱστορικῆς συνείδησης δέν μπορεῖ
παρά νά εἶναι πράξη ἀντίστασης στήν ἰσοπεδωτική
λαίλαπα τῆς παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας ἡ ὁποία
φαίνεται νά διαμορφώνει μία καταναλωτική συνείδηση, ἀμβλύνοντας μεθοδικά τήν ἱστορική μνήμη
καί ὁδηγώντας σέ ἐθνικό ἀποχρωματισμό δηλ. σέ
γενικότερη πολιτιστική σύγχυση. Νομίζω πώς ἡ
ἄκριτη ἀποδοχή τῆς κίνησης πρός ἰσοπέδωση τῶν
πάντων σ΄ ἕνα ὁμοιόμορφο ἤ καλύτερα ἄμορφο
«διεθνισμό» τοῦ συρμοῦ, μέ παραγνώριση τῆς ἐθνικῆς κληρονομιᾶς καί ἰδιοτυπίας εἶναι λίαν ἐπικίνδυνος. Γιατί ἰσότητα δέν σημαίνει ταύτιση. Ἡ ἰσότητα
δέν ἀναιρεῖ ἀλλά προϋποθέτει τήν αὐθεντικότητα.
«Καθολικό» δέν εἶναι τό ὁμοιόμορφο καί ἡ παγκοσμιότητα χρειάζεται νά εἶναι λειτουργική, ὄχι ἀθροιστική. Συνεπῶς ἡ συνάντηση λαῶν καί πολιτισμῶν
εἶναι θετικό ἀλλά δέν μπορεῖ νά μεταφράζεται ὡς
πολιτισμός κάτι στό χρῶμα τοῦ γκρί.
Ὅλοι οἱ λαοί πού σέβονται τήν ἱστορία τους δίνουν σημασία στούς συμβολισμούς. Σήμερα λοιπόν,
δεδομένων τῶν συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦν, χρήσιμο
καί ἀναγκαῖο κρίνεται νά διαχωρίσομε τίς ἔννοιες
καί νά τίς ἀποσαφηνίσομε, ὥστε νά γίνομε κοινωνοί
τοῦ περιεχομένου τους. Ἐκεῖ ἔγκειται καί ἡ διαχρονική ἀξία τοῦ Ὁλοκαυτώματος τοῦ Ἀρκαδίου. Ὡς
παγκόσμιο σύμβολο ἀναφορᾶς ἀποκαλύπτει τό
πραγματικό περιεχόμενο ἐννοιῶν πού ἔχουν χάσει
τό νόημά τους στήν σημερινή ταραγμένη ἐποχή.
Ἐπιτρέψτε μου, ἀφοῦ καί πάλι εὐχαριστήσω ἀπό
καρδίας τόσο τόν Σεβ. Ποιμενάρχη σας κ. Κύριλλο,
ὅσο καί τήν Ἀδελφότητα Κρητῶν Ρόδου «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» γιά τήν εὐγενική πρόσκληση, νά
κλείσω τήν φτωχή αὐτή ἀναφορά μου μέ στίχους τοῦ
Βλαστοῦ. «Ὥστε νά στέκουν Τύραννοι καί μάρτυρες
θά πέφτουν, κι ὥστε νά πέφτουν μάρτυρες καί
Ἥρωες θ΄ ἀντέχουν, Κι΄ ὥστε ν΄ ἀντέχουν Ἥρωες
οἱ Τύραννοι θά λείψουν, καί ὅταν λείψουν Τύραννοι,
χαρά εἰς ὅσους ζήσουν».
Ἄς εἶναι αἰώνια ἡ μνήμη τους.
Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.
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Ο ΑΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
(14 Μαΐου)
τοῦ Κωνσταντίνου Κώττη, θεολόγου

ΒΙΟΣ
Ἕνας ἀπό τούς πρώτους πνευματικούς καρπούς
τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου ἦταν ὁ ἅγιος Λεόντιος.
Γεννήθηκε στή Στρώμνιτσα (Τιβεριούπολη) ἀπό
γονεῖς πλούσιους καί εὐσεβεῖς. Ἀπό μικρό παιδί διαβάζοντας τούς βίους τῶν Ἁγίων πόθησε ν' ἀρνηθεῖ
τόν κόσμο καί ν' ἀφιερωθεῖ στόν Κύριο1.
Ἀφοῦ πέθανε ὁ πατέρας του, ἔφυγε ἀπό τό σπίτι
του καί κατέφυγε σέ κάποιον εὐσεβῆ ἱερέα, φίλο τοῦ
πατέρα του. Ὁ νεαρός Λέων ἰδιαίτερα συγκινήθηκε ἀπ'
τό εἰκονοστάσι, ἄρχισε νά συνομιλεῖ μέ τίς ἅγιες εἰκόνες, σάν νά ἦταν ζωντανές καί νά τίς παρακαλεῖ νά κατευοδώσουν τόν δρόμο του καί νά τόν ὁδηγήσουν.
Ἕνα βράδυ ξάπλωσε ν' ἀναπαυθεῖ ἀπό τόν κόπο
τῆς ἡμέρας. Τή νύχτα ξύπνησε, πῆρε στά χέρια του
ἕνα μικρό εἰκόνισμα μέ τόν Ἰησοῦ βρέφος καί χωρίς
νά τόν δεῖ κανείς βγῆκε ἔξω καί πῆγε σ' ἕνα κοντινό
βουνό. Ἐκεῖ γονάτισε μπρός στήν εἰκόνα καί ἄρχισε
νά προσεύχεται μέ πόθο2. Ἔτσι προσευχόμενος, νηστεύοντας καί δακρύζοντας ἔμεινε ἐκεῖ δυό-τρεῖς
ἡμέρες. Ἔπειτα κατέβηκε ἀπ' τό βουνό, ἦλθε, ἀποχαιρέτησε τόν καλό ἱερέα καί ξεκίνησε γιά τήν Κωνσταντινούπολη, χωρίς νά ἔχει μαζί του οὔτε ὀβολόν.
Πλησιάζοντας στήν Πόλη μπῆκε σ' ἕνα μοναστήρι τῆς Θεοτόκου, τό λεγόμενο Πτελήδιον, κι ἐκεῖ
ἔγινε μοναχός. Ἀπό τότε ἄρχισε συστηματικότερα
τόν πνευματικό ἀγώνα καί ἰδιαίτερα τήν ἄσκηση
στήν ταπείνωση.
Ἐκείνη τήν ἐποχή ἦλθε στή Βασιλεύουσα ὁ φημισμένος γιά τήν ἀρετή του ἀρχιερεύς τῆς Τιβεριάδος
καί ὁ Λεόντιος προσκολλήθηκε σ' αὐτόν μέ πλήρη
ὑπακοή. Ἐκεῖνος βλέποντας τή φρόνησή του καί τήν
ὑπακοή του, τόν ἐμακάριζε καί χαιρόταν βλέποντάς
τον νά βαστάζει πρόθυμα στούς ὤμους του τό ζυγό
τοῦ Χριστοῦ.
Πολλά περιστατικά τῆς ἐποχῆς αὐτῆς δείχνουν
τόν ἀγώνα τῆς ὑπακοῆς τοῦ νεαροῦ Λεοντίου.
Ἀκόμα καί στή θάλασσα ἔπεσε ἕνα βράδυ, χάρη τῆς
ὑπακοῆς. Ὅταν κάποτε ὁ γέροντας ξεκίνησε γιά τήν
ἐπαρχία του, πῆρε μαζί του καί τόν πιστό ὑποτα-

κτικό. Κατά τό ταξίδι ἔπιασε τρικυμία κοντά στήν
Πάτμο. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἀνέβηκαν στό μοναστήρι τοῦ Θεολόγου καί ἀναπαύθηκαν λίγες ἡμέρες.
Κατόπιν μπῆκαν στό πλοῖο καί ἔπλευσαν πρός τήν
Κύπρο, γιά νά μείνουν ἐκεῖ τό χειμώνα καί νά κατέβουν τήν ἄνοιξη στήν ἐπαρχία τῆς Τιβεριάδος.
Ἀλλ' ὁ Θεός, πού γνώριζε αὐτά πού ἔμελλε νά
πράξει ὀ Λεόντιος στήν Πάτμο, δέν τόν ἄφησε νά
προχωρήσει πέραν ἀπό τήν Κύπρο. Ἔτσι μόλις παρουσιάστηκε μιά εὐλογοφανής ἀφορμή, ζήτησε ἀπ'
τό γέροντά του τήν ἄδεια νά ἐπιστρέψει στό νησί
πού εἶχε τόσο ἀγαπήσει3.
Ὁ Ἐπίσκοπος ἔδωσε τήν ἄδεια καί ὁ Λεόντιος γύρισε στήν Πάτμο, χωρίς νά ἔχει μαζί του τίποτ' ἄλλο,
ἐκτός ἀπό τά παλιόρασα πού φοροῦσε.
Φθάνοντας στό ἱστορικό μοναστήρι ἔγινε δεκτός
ἀπό τόν ἐνάρετο καί θεοφοβούμενο ἡγούμενο Θεόκτιστο, ὁ ὁποῖος τοῦ παράγγειλε νά μή συναναστρέφεται τούς ἀδελφούς, ἀλλά νά μένει στό κελλί
του καί νά κάνει τόν κανόνα του, διότι ἦταν ἀκόμα
νέος κι ἔπρεπε νά προσέχει.
Μέσα στήν ἡσυχία τοῦ κελλιοῦ ὁ Λεόντιος
ἄρχισε τόν ἀγώνα τοῦ καταρτισμοῦ του, μαζί μέ
ἀδιάλειπτη προσευχή, μελέτη τῶν Γραφῶν καί ψαλμωδία4. Γιά νά ἔχει πάντα στό νοῦ του τό θάνατο,
συχνά ἔβγαινε ἀπ' τό κελλί του τά ξημερώματα καί
χωρίς νά τόν πάρουν εἴδηση, πήγαινε στό κοιμητήριο τῶν ἀδελφῶν. Ἔμενε πολλές ὧρες, ἔμπαινε καί
μέσα στούς τάφους, γιά νά συνηθίζει τήν ἰδέα τοῦ
θανάτου5.
Βλέποντας ὁ ἡγούμενος τή μεγάλη του ἐπιμέλεια,
τόν ἔβαλε στήν ὑπηρεσία τοῦ «ἐκκλησιάρχη», ἔργο
πού ἀνέλαβε μέ ζῆλο, παράλληλα μέ τήν προσευχή
καί τήν κατάνυξη.
Συγχρόνως ὁ ἡγούμενος τόν δοκίμαζε μέ διάφορους τρόπους, γιά νά δεῖ τή σταθερότητά του, ἀλλ'
ἐκεῖνος παρ' ὅλες τίς ταπεινώσεις, οὐδέποτε διαμαρτυρήθηκε. Ἀκούραστος συνέχιζε τή σκληραγωγία
καί τήν ἱκεσία, ἐνῶ ὁ Θεός τόν ὁδηγοῦσε σέ βαθύτερη ἐπίγνωση κι ἔτσι ἔγινε «ὅλος φῶς γνώσεως καί
ὅλος νοῦς ἔνθεος»6.
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Ὅσο αὔξαναν ἡ γνώση καί ὁ φωτισμός του, ἄλλο
τόσο πολλαπλασιάζονταν οἱ ἀσκήσεις, ἡ νηστεία καί
ἡ ἐγκράτειά του.
Ὁ ἡγούμενος τότε σκέφτηκε καί πρότεινε στό Λεόντιο τό ἀξίωμα τῆς ἱεροσύνης, πού ὅμως ἐκεῖνος
δέν ἤθελε στήν ἀρχή νά τό ἀκούσει. Οἱ πιέσεις ὅμως
τοῦ γέροντα καί γιά νά μή φανεῖ παρήκοος, τόν ἔκαναν νά δεχθεῖ τό ἱερό ἀξίωμα. Ἀργότερα τόν ἔκαναν
καί «οἰκονόμο», ἄλλα ὁ Λεόντιος δέν ἔπαψε νά εἶναι
τό παράδειγμα τῆς ταπείνωσης.
Ἦταν ἡ γιορτή τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου
καί μετά τήν ἀγρυπνία ὁ ὅσιος πῆγε στό κελλί του
γιά ν' ἀναπαυθεῖ λίγο, ὅπου,
ἀφοῦ ξεκουράστηκε, πῆρε ἕνα
βιβλίο νά διαβάσει. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά του ὁ ἡγούμενος καί τοῦ λέει: «Τέκνον Λεόντιε, πήγαινε νά λειτουργήσεις
νωρίτερα ἀπ' τή συνηθισμένη
ὥρα, γιατί θέλω νά μεταβῶ στήν
Ἔφεσο»7. Ὁ ὅσιος δέν μποροῦσε
νά ἀντισταθεῖ στήν προσταγή,
ἀλλά σκεπτόταν καί αὐτή τήν
ξαφνική ἀπόφαση τοῦ ἡγουμένου, καθώς καί τό ὅτι δέν τόν
κάλεσε μαζί του. Ἔτσι κάνοντας
τή συνηθισμένη μετάνοια, ζήτησε εὐλογία γιά ν' ἀρχίσει τή
λειτουργία.
Μόλις τό ἔμαθε αὐτό ὁ πραγματικός ἡγούμενος, ρωτᾶ τό Λεόντιο, γιατί θέλει νά λειτουργήσει τώρα κι ἐκεῖνος τοῦ ἀπαντᾶ: «Ἐσύ δέν μέ πρόσταξες νά κάμω νωρίτερα τή λειτουργία γιά νά μεταβεῖς στήν Ἔφεσο;». Στά λόγια αὐτά ὁ ἡγούμενος κατάλαβε ὅτι ἦταν ὁ ἅγιος Ἰωάννης πού πρόσταξε τόν
ὅσιο καί τοῦ εἶπε8: «Πήγαινε, τέκνον, καί πράξε ἐκεῖνο
τό ὁποῖο προσετάχθης, διότι ὁ ἠγαπημένος Ἰωάννης
θέλει νά συνεορτάσει ἀοράτως μαζί μας!...».
Ὅλη αὐτή ἡ ἁγιότητα καί δραστηριότητα τοῦ Λεοντίου, ἔκανε τόν ἡγούμενο νά τόν ὑποδείξει διάδοχό του. Ἀπό τή νέα θέση ὁ ἅγιος γέροντας φρόντισε πολύ περισσότερο τά ποικίλα ζητήματα τῆς
Μονῆς.
Κάποτε ἦλθε καί στή Βασιλεύουσα νά μεσολαβήσει στόν αὐτοκράτορα γιά μιά ἀδικία πού τούς
εἶχε γίνει. Τότε ὁ Μανουήλ Κομνηνός, πού βασίλευε,
σχημάτισε πολύ καλή ἰδέα γιά τήν ἀσκητικότητα τοῦ
προσώπου, τήν ἁπλότητα τοῦ τρόπου καί τήν ἑτοι-
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μότητα τοῦ λόγου τοῦ Λεοντίου, πού σκέφτηκε νά
τόν προτείνει γιά ἀρχιερέα τῶν Ρωσιῶν καί ἀργότερα τῆς Κύπρου.
Ὁ ὅσιος ὅμως ἀρνήθηκε καί τίς δυό θέσεις, γιατί ὁ
Θεός τοῦ εἶχε φανερώσει ὅτι τόν προορίζει γιά Πατριάρχη Ἱεροσολύμων. Πράγματι, ὁ θρόνος αὐτός τοῦ
δόθηκε, ἀλλά δέν μποροῦσε νά πάει στούς Ἁγίους Τόπους, γιατί ἐκεῖ κυριαρχοῦσαν οἱ Σταυροφόροι9.
Ἀφοῦ ἔμεινε ἀρκετό καιρό στό ἱεροσολομιτικό
μοναστήρι τῆς Κύπρου, ἀμέσως μετά ἐγκαταστάθηκε στήν Πτολεμαΐδα, στήν πόλη Ἄκρε τῆς Φοινίκης, ὅπου πλήθη λαοῦ ἔρχονταν νά πάρουν τήν
εὐλογία του, ἐπειδή ἡ φήμη του
ἐξαπλώθηκε σ' ὅλη τήν περιοχή10.
Ὅμως ὁ μεγάλος του καημός
ἦταν ὅτι δέ μποροῦσε νά ἔλθει
στήν Ἁγία Πόλη καί νά λειτουργήσει στόν Πανάγιο Τάφο.
Μόνο κρυφά κατάφερε νά ἔρθει
στό Ναό τῆς Ἀναστάσεως, σάν
προσκυνητής. Οἱ Λατῖνοι τόν
ἀνακάλυψαν καί ἄρχισαν σκληρούς διωγμούς ἐναντίον του,
ἀπό τούς ὁποίους προσπάθησε
νά τόν βοηθήσει ὁ Μανουήλ
Κομνηνός11.
Ἡ ζωή τοῦ ὁσίου κλείνει μέ
μιά ἡρωϊκή πράξη. Ὅταν πέθανε
ὁ Μανουήλ, τόν διαδέχθηκε ὁ
ξάδελφός του Ἀνδρόνικος. Τότε
ὁ οἰκονόμος τῆς Μονῆς τῆς Πάτμου, μόλις ἔμαθε ὅτι ὁ Ἱεροσολύμων Λεόντιος εἶχε
καταφύγει στή Βασιλεύουσα, ἔρχεται νά παρακαλέσει τόν ἅγιο νά μεσολαβήσει στό Βασιλιά, νά μήν
πληρώνει τό Μοναστήρι φόρο γιά τό «πλοιάριόν
του».
Ὁ ἅγιος δέν εἶχε σχέσεις μέ τόν Ἀνδρόνικο, διότι
ἐκεῖνος εἶχε κάνει ἕναν παράνομο γάμο. Λέει λοιπόν
αὐστηρά στόν οἰκονόμο τῆς Πάτμου καί τόν τόσο
ἀγαπημένο του Ἀντώνιο: «Τί λές, Ἀντώνιε; Ἐκεῖνα
πού ἔκτισα ἀπό παιδί μέχρι γήρατος νά τά γκρεμίσω
τώρα σέ μιά στιγμή καί νά καταφρονήσω τόν Θεό καί
τήν ἐντολή του, γιά τό δικό σου Μοναστήρι; Πήγαινε
ἄνθρωπε! Δέν θά προτιμήσω ποτέ βασιλέα θνητό ἀπό
τόν ἀθάνατο βασιλέα μου»12.
Γι' αὐτή του τήν ἄκαμπτη σταθερότητα ἔναντι
τοῦ αὐτοκράτορα ὁ Λεόντιος καταδιώχθηκε καί ἐξορίστηκε. Γέρος, πέθανε τό 1190, ἕναν αἰώνα μετά τό
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θάνατο τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου καί ἡ μνήμη του
τιμᾶται στίς 14 Μαΐου.

ΘΑΥΜΑΤΑ
Γιά τήν «κατά Θεόν πολιτεία» τοῦ ὁσίου Λεοντίου διηγοῦνται πολλά θαύματα, πού ἔκανε μέ τή
φλογερή του πίστη. Κάποια στιγμή θεράπευσε τόν
ἡγούμενο ἀπό ἐπικίνδυνη ἀσθένεια καί κάποια ἄλλη
τιμώρησε τούς κουρσάρους, πού ἦλθαν νά λεηλατήσουν τό Μοναστήρι. Ἦταν διορατικός, αὐστηρός
στούς μοναχούς, ἀλλά καί πατέρας στοργικός.
Κάποτε ὁ ὑποτακτικός του Ἀντώνιος, πολεμιόταν
ἀπό βλασφημίες κατά τῆς Θεοτόκου καί ὁ φόβος τῆς
ἁμαρτίας προξενοῦσε μεγάλη σύγχυση στό νεαρό
μοναχό. Ὁ συνετός γέροντας διακρίνοντας τήν
ἀθωότητά του τόν ἐνίσχυσε πολύ: «Ἔχε θάρρος, τέκνον, καί μή φοβᾶσαι. Ἄφησε τό σκυλί νά γαυγίζει καί
πές του σῶπα καταραμένε, γιατί δέν εἶναι δυνατό νά
συλλογίζομαι βλασφημίες ἐναντίον Ἐκείνης στήν
ὁποία ἔχω τή μόνη ἐλπίδα μου, οὔτε μπορῶ νά μή δοξάσω καθώς πρέπει τή Δέσποινά μου»13. Μέ τέτοια
λόγια ὁ ὅσιος ὅπλισε τόν Ἀντώνιο κατά τοῦ δαίμονα.
Ἀλλά ἐκεῖνος δέν ἔπαυε νά τόν ἐνοχλεῖ περισσότερο,
ἰδίως ὅταν ἦταν μόνος στό κελλί του. Κι ἐπειδή ὁ πόλεμος συνεχιζόταν, ὁ Ἀντώνιος νικήθηκε ἀπό τό
φόβο καί μιά μέρα βγαίνοντας ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν
τόλμησε νά ξαναμπεῖ στό κελλί του. Πῆγε ἀμέσως
στόν ὅσιο καί τοῦ ἐξέθεσε τήν κατάστασή του. Δέν
φεύγω ἀπό κοντά σου, τοῦ εἶπε, πάτερ, ἄν δέν μέ
ἐλευθερώσεις ἀπ' αὐτόν τόν πειρασμό! Ὁ γέροντας
σηκώθηκε ἀπ' τό σκαμνί του, στάθηκε ἐμπρός στό
προσκυνητάρι του καί παρακάλεσε θερμά τό Θεό καί
τή Θεοτόκο νά βοηθήσουν τόν ἀδελφό. Ἔπειτα φέρνοντας τό χέρι τοῦ Ἀντωνίου στόν τράχηλό του, τοῦ
εἶπε: «Ἡ ἁμαρτία σου, τέκνον, ἄς εἶναι πάνω σ' ἐμένα.
Ἄν σέ πολεμήσει πάλι ὁ ἐχθρός, πές του: Δι' εὐχῶν τοῦ
ταπεινοῦ καί ἁμαρτωλοῦ Λεοντίου, σέ βλέπω σάν
σκύλον μιαρόν καί ἀκάθαρτον»14. Ἔτσι ὁ πόλεμος τοῦ
σατανᾶ σταμάτησε.

ΤΙΜΗ
Τό καλύτερο ἐγκώμιο γιά τόν Λεόντιο εἶναι τά
λόγια πού ἔγραψε γι' αὐτόν στή διαθήκη του, μέ τήν
ὁποία τόν ἔκανε διάδοχό του, ὁ ἡγούμενος τῆς
Μονῆς Πάτμου Θεόκτιστος, τό 1157: «Καί τό ἔργον
αὐτοῦ καί ἡ ἀρετή τῆς γνώμης καί ὁ λόγος συμμαρτυρεῖ καί ἡ πολυχρόνιος αὐτοῦ ὑπακοή ἡ ἀνόθευτος,
ἥν πρός ἐμέ τόν ταπεινόν διά Θεόν ἐνεδείξατο καί ἡ
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πρός πάντας ἀγάπη καί πίστις καί ταπείνωσις ἄξιον
τοῦτον τῆς ἀρχῆς καί πρός ἐμοῦ ἀπεφήνατο»15.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 14 Μαΐου μέ ἰδιαίτερη
λαμπρότητα στήν Πάτμο.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
Ἀκολουθία γιά τόν ἅγιο Λεόντιο ἐξεδόθη στά
Ἱεροσόλυμα τό 1912 ἀπ' τόν Νικόδημο Κάππο:
«Ἀσματική ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Λεοντίου», χωρίς ὑπόμνημα16. Τό 2001 ἐξεδόθη νεωτέρα Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου στό «ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ» τόμ. Β΄, Ἡράκλειον Κρήτης, ποιηθεῖσα
ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ.
Κυρίλλου.

Ἀπολυτίκιον
ῆς Σιών τῆς ἁγίας, τόν θεόληπτον πρόεδρον, τόν ἐν Πάτμῳ πρῴην Ἀγγέλων,
τήν ζωήν μιμησάμενος, τόν πᾶσι παρασχόντα ἑαυτόν, κανόνα ἀκριβῆ πρός ἀρετήν, τόν Λεόντιον ἐν ὕμνοις οἱ εὐσεβεῖς, τιμήσωμεν κραυγάζοντες· Δόξα τῷ σέ ἐκλέξαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σέ προορίσαντι,
δόξα τῷ σέ θαυμάτων δωρεαῖς, κατακοσμήσαντι.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

(1)

τοῦ Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου

Ἐκκλησία μέσα ἀπ’ τή λατρεία της ὁδηγεῖ ὁλόκληρο τόν ἄνθρωπο, ψυχή καί σῶμα, πρός τόν
Θεό. Ἡ ὅλη ἀτμόσφαιρα τῆς λατρείας δημιουργεῖ κατάνυξη καί μυσταγωγία. Τό λατρευτικό κλίμα
ἀνεβάζει ἀβίαστα μέσα ἀπό τίς αἰσθήσεις τήν ψυχή
πρός τόν πνευματικό κόσμο.
Τό φῶς ἀπό τίς κανδῆλες τοῦ τέμπλου καθώς καί τό
φῶς τῶν κεριῶν ὁδηγοῦν τά μάτια πρός τούς ἁγίους
τῶν εἰκόνων καί τῶν τοιχογραφιῶν, τά μέλη τῆς θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας. Ἡ γῆ μαζί μέ τόν οὐρανό λατρεύει τόν Ὕψιστο.
Οἱ μελωδικές ψαλμωδίες ὑπενθυμίζουν τίς ἀκατάπαυστες ψαλμωδίες τῶν ἀγγέλων στόν οὐρανό καί κινοῦν τίς πιό εὐαίσθητες χορδές τῆς ψυχῆς γιά δοξολογία, εὐχαριστία καί ἱκεσία πρός τόν παντοδύναμο καί
πανάγαθο Θεό. Οἱ ἄνθρωποι μαζί μέ τούς ἀγγέλους δοξάζουν τόν Κύριο.
Ἡ εὐωδία ἀπό τό θυμίαμα, πού πλημμυρίζει τόν ναό,
γεμίζει τήν ψυχή μέ χαρά καί ἀγαλλίαση καί, καθώς
ἀνεβαίνει πρός τά ἄνω, στρέφει τόν πόθο τῆς ψυχῆς
πρός τίς πνευματικές εὐωδίες τοῦ Παραδείσου. Πολλοί
ἅγιοι γεύθηκαν τήν παρουσία τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος ὡς εὐωδία.
Μέ τή γλυκύτητα τῶν Τιμίων Δώρων τῆς Θείας Κοινωνίας ὁ κάθε χριστιανός ζεῖ τήν πνευματική γλυκύτητα τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό, ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπό
τώρα καί συνεχίζει στήν αἰωνιότητα. Ἡ γλυκιά παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή τοῦ πιστοῦ τόν φωτίζει στή
σκέψη, τόν ἐνδυναμώνει στή θέληση καί τόν καλοσυνεύει στήν καρδιά.
Ὁ πιστός, ὅταν συμμετέχει συνειδητά στή λατρεία,
ἔχει πνευματικά βιώματα, ψηλαφεῖ τήν παρουσία τοῦ
Θεοῦ μέσα του. «Ἀκουμπάει» τότε τόν Θεό μέ τά χέρια
τῆς ψυχῆς καί βιώνει ἔντονα τήν παρουσία καί τήν
ἀγάπη Του.

Ἡ

A. Ἱερά ἄμφια
Ὁ Λειτουργός, ὅταν ἐνδύεται τά ἱερά ἄμφια, τά εὐλογεῖ
σταυροειδῶς, τά ἀσπάζεται καί συγχρόνως ἀπαγγέλει κάποια ἁγιογραφικά χωρία. Εἶναι τόσο μεγάλο τό ἔργο τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ, πού ἡ Ἐκκλησία μας ὅρισε ὁ λετουργός νά
ἐνδύεται λαμπρή στολή μέ ἰδιαίτερη τελετή. Ὁ Διάκονος, ὁ
Πρεσβύτερος καί ὁ Ἐπίσκοπος ἔχουν κοινά ἄμφια τό Στιχάρι

καί τά Ἐπιμάνικα. Ὁ Πρεσβύτερος καί ὁ Ἐπίσκοπος ἔχουν
κοινά ἄμφια τό Πετραχήλι, τή Ζώνη καί τό Ἐπιγονάτιο. Τά
ἄμφια, πού ἀποκλειστικά ἀνήκουν στόν κάθε βαθμό, εἶναι:
Γιά τόν Διάκονο τό Ὀράριο, γιά τόν Πρεσβύτερο τό Φαιλόνιο, καί γιά τόν Ἐπίσκοπο ὁ Σάκκος, ἡ Μίτρα, ἡ Ράβδος καί τό
Ὠμοφόριο. Οἱ συμβολισμοί τῶν ἱερῶν ἀμφίων, πού κατά τή
μακραίωνη ἐξέλιξη τῆς λατρείας προτάθηκαν, εἶναι πολλῶν
εἰδῶν καί πολλῶν κατευθύνσεων. Ἐδῶ προτιμοῦμε ἐκείνους
πού θεωροῦμε ὅτι εἶναι λιγότερο ἀλληγορικοί.

1. Στιχάρι
Τό ἄμφιο, πού πρῶτο φορᾶ ὁ κάθε λειτουργός, λέγεται Στιχάρι. Καλύπτει ὁλόκληρο τό σῶμα, ὅπως ὁ ἀρχαῖος
χιτῶνας. Ἔχει συνήθως χρῶμα λευκό. Μέ τό χρῶμα αὐτό
θέλει νά δείξει ἡ Ἐκκλησία μας ὅτι ὁ λειτουργός πρέπει
νά ἔχει τήν ψυχή του καθαρή ἀπό ἁμαρτίες. Τότε πράγματι θά μπορεῖ χωρίς κίνδυνο καταδίκης νά στέκεται
μπροστά στό ἱερό Θυσιαστήριο, ὅπως οἱ πάλλευκοι Ἄγγελοι μπροστά στόν ἐπουράνιο θρόνο τοῦ Θεοῦ, καί νά
τελεῖ τίς τελετές ἤ νά προσφέρει τήν ἀναίμακτη προσφορά. Ὅταν σπάνια ἔχει χρῶμα κόκκινο, τότε συμβολίζει τό αἷμα τοῦ Κυρίου. Ὅταν ὁ λειτουργός τό ἐνδύεται,
λέει ἀπό τόν προφήτη Ἡσαΐα (61,10) τά παρακάτω λόγια:
«Ἀγαλλιάσσεται ἡ ψυχή μου ἐπί τῷ Κυρίῳ· ἐνέδυσε γάρ
με ἱμάτιον σωτηρίου, καί χιτῶνα εὐφροσύνης περιέβαλέ
με· ὡς νυμφίῳ περιέθηκέ μοι μίτραν, καί ὡς νύμφην κατεκόσμησέ με κόσμῳ· πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν». (Δηλαδή: Ἄς γεμίσει ἀπό
ἀγαλλίαση ἡ ψυχή μου γιά τήν καταφυγή της στόν Κύριο·
γιατί μέ ἔντυσε μέ ἱμάτιο σωτηρίας καί μέ χιτῶνα εὐφροσύνης μέ περιτύλιξε· σάν σέ νυμφίο φόρεσε στό κεφάλι
μου μίτρα-στεφάνι, καί σάν νύμφη μέ καταστόλισε μέ
στολίδια· παντοτινά τώρα καί πάντοτε καί στήν ἀτελείωτη αἰωνιότητα. Ἀμήν).

2. Πετραχήλι
Ὕφασμα, πού στηρίζεται στόν τράχηλο (λαιμό) καί
ἀποτελεῖ τό χαρακτηριστικό ἄμφιο τοῦ Ἱερέως. Προῆλθε
ἀπό τό Ὀράριο τοῦ Διακόνου, τό ὁποῖο ὁ ἐπίσκοπος στή
χειροτονία του σέ Ἱερέα περιέφερε γύρω ἀπό τόν λαιμό
του. Ὅταν τό φορεῖ ὁ Ἱερέας, λέει ἀπό τόν 132 (στ. 2)
Ψαλμό: «Εὐλογητός ὁ Θεός, ὁ ἐκχέων τήν χάριν αὐτοῦ ἐπί
τούς ἱερεῖς αὐτοῦ, ὡς μύρον ἐπί κεφαλῆς, τό καταβαῖνον
ἐπί πώγωνα, τόν πώγωνα τοῦ Ἀαρών, τό καταβαῖνον ἐπί
τήν ᾤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ· πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν». (Δηλαδή: Δοξασμένος
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ἄς εἶναι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος χύνει πλούσια τή χάρη Του στούς
ἱερεῖς Του, σάν τό μύρο πού χύθηκε στό κεφάλι, πού κατέβηκε στόν πώγωνα (γένι), στόν πώγωνα τοῦ Ἀαρών, πού
κατέβηκε στήν ἄκρη (περιλαίμιο) τοῦ ἐνδύματός του· παντοτινά τώρα καί πάντοτε καί στήν ἀτελείωτη αἰωνιότητα.
Ἀμήν). Τό Πετραχήλι συμβολίζει, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν
εὐχή τῆς ἐνδύσεως, τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μόνο
μέ τό Πετραχήλι ὁ Ἱερέας μπορεῖ νά ἐπικαλεσθεῖ τή θεία
Χάρη γιά νά ἐνεργήσει τά Μυστήρια ἤ τίς ἁπλές τελετές.
Τά κρόσσια τῆς ἄκρης τοῦ Πετραχηλιοῦ φανερώνουν τίς
ψυχές πού κρέμονται πνευματικά ἀπό τά ἁγιαστικές πράξεις πού ἐπιτελεῖ ὁ λειτουργός.

3. Ζώνη
Ὑφασμάτινη ζώνη, ἡ ὁποία δένει τό Πετραχήλι καί
σφίγγει τό στιχάρι στή μέση. Ὅταν τήν φορεῖ ὁ Ἱερέας,
λέει ἀπό τόν 17 (στ. 33) Ψαλμό: «Εὐλογητός ὁ Θεός, ὁ περιζωννύων με δύναμιν, καί ἔθετο ἄμωμον τήν ὁδόν μου·
πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν». (Δηλαδή: Δοξασμένος ἄς εἶναι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μέ
περιζώνει-ὁπλίζει μέ δύναμη πνευματική, καί κατέστησε
καθαρό τόν δρόμο τῆς ζωῆς μου· παντοτινά τώρα καί
πάντοτε καί στήν ἀτελείωτη αἰωνιότητα. Ἀμήν). Ὅπως ἡ
κοινή ζώνη βοηθάει στίς χειρωνακτικές ἐργασίες, ἔτσι καί
ἡ ζώνη τοῦ Λειτουργοῦ, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν εὐχή τῆς
ἐνδύσεως, συμβολίζει τήν πνευματική δύναμη, πού τόν
ἐνισχύει στήν τέλεση τῶν Μυστηρίων καί στόν ἀγῶνα γιά
καθαρή καί ἀμόλυντη ζωή.

4. Ἐπιμάνικα
Σκληρά ὑφάσματα, πού περιβάλλουν τά μανίκια τοῦ
Στιχαρίου. Βοηθοῦν στήν ἄνετη κίνηση τῶν χεριῶν τοῦ
Λειτουργοῦ. Φανερώνουν ὅτι μέ τήν ἐξαγιαστική εὐλογία
τοῦ Ἱερέως ἐνεργεῖ στήν πραγματικότητα ὁ ἴδιος ὁ Θεός.
Σημαίνουν ἐπίσης καί τά δεσμά, μέ τά ὁποῖα ἔδεσαν τόν
Σωτῆρα κατά τή δίκη Του. Ὅταν ὁ Λειτουργός φορεῖ τό
δεξί, λέει ἀπό τό βιβλίο τῆς Ἐξόδου (15,6): «Ἡ δεξιά σου
χείρ, Κύριε, δεδόξασται ἐν ἰσχύϊ· ἡ δεξιά σου, Κύριε,
ἔθραυσεν ἐχθρούς· καί τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τούς ὑπεναντίους. Πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν» (Δηλαδή: Ἡ δεξιά Σου, Κύριε,
ἔχει δοξασθεῖ μέ τήν ἀκατανίκητη δύναμή Σου· τό δεξί
Σου χέρι, Κύριε, τσάκισε τούς ἐχθρούς· καί μέ τό πλῆθος
τῆς δόξας Σου συνέτριψες τούς ἀντιπάλους. Παντοτινά
τώρα καί πάντοτε καί στήν ἀτελείωτη αἰωνιότητα. Ἀμήν).
Στήν ἔνδυση τοῦ ἀριστεροῦ λέει τό ψαλμικό (118,73): «Αἱ
χεῖρές σου ἐποίησάν με καί ἔπλασάν με, συνέτισόν με καί
μαθήσομαι τάς ἐντολάς σου. Πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν». (Δηλαδή: Τά χέρια Σου
μέ δημιούργησαν καί μέ ἔπλασαν, δός μου σύνεση, ὥστε
νά μάθω τίς ἐντολές Σου. Παντοτινά τώρα καί πάντοτε
καί στήν ἀτελείωτη αἰωνιότητα. Ἀμήν).
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5. Ἐπιγονάτιο
Ἄμφιο σέ σχῆμα ρόμβου, τό ὁποῖο κρέμεται δίπλα στό
δεξί γόνατο (ἐπί τοῦ γόνατος). Τό φοροῦν ὁ Ἐπίσκοπος
καί οἱ τιτουλάριοι Ἱερεῖς. Ἐπειδή ἀρχικά τό χρησιμοποιοῦσαν σάν πετσέτα, συμβόλιζε τήν πετσέτα ἤ ποδιά
(λέντιο), πού χρησιμοποίησε ὁ Κύριος στόν Μυστικό
Δεῖπνο. Ἐπειδή ἐπίσης μοιάζει μέ ξίφος καί κρέμεται στή
θέση του, συμβολίζει τόν πνευματικό ὁπλισμό πού πρέπει νά ἔχει ὁ Ἱερέας τοῦ Θεοῦ γιά νά προστατεύει τό ποίμνιο πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος. Φορώντας το ὁ
Ἱερουργός λέει τό ψαλμικό (44,4), τό ὁποῖο ἀναφέρεται
στόν βασιλιά Μεσσία: «Περίζωσαι τήν ῥομφαίαν σου ἐπί
τόν μηρόν σου, Δυνατέ, τῇ ὡραιότητί σου καί τῷ κάλλει
σου καί ἔντεινε καί κατευοδοῦ καί βασίλευε ἕνεκεν ἀληθείας καί πραότητος καί δικαιοσύνης καί ὁδηγήσει σε
θαυμαστῶς ἡ δεξιά σου. Πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν». (Δηλαδή: Ζώσου τή ρομφαία
(ξίφος) Σου, ὥστε νά κρέμεται στό πλευρό Σου, Δυνατέ,
μαζί μέ τήν ὡραιότητά Σου καί τό κάλλος Σου. Καί τέντωσε τό τόξο Σου καί προχώρα νικηφόρα καί βασίλευε
γιά χάρη τῆς ἀλήθειας καί τῆς πραότητας καί τῆς δικαιοσύνης, καί θά σέ ὁδηγήσει σέ θαυμαστά κατορθώματα ἡ
δεξιά Σου. Παντοτινά τώρα καί πάντοτε καί στήν ἀτελείωτη αἰωνιότητα. Ἀμήν).

6. Φαιλόνιο
Τό ἄμφιο, πού τελευταῖο φορᾶ ὁ ῾Ιερέας εἶναι τό
Φαιλόνιο. Εἶναι ἀνοιχτό στό μπροστινό μέρος καί μοιάζει
μέ τόν ἀρχαῖο μανδύα. Τό Φαιλόνιο στήν ἀρχαία ᾿Εκκλησία τό φοροῦσαν καί οἱ ᾿Επίσκοποι καί λεγόταν πολυσταύριο, γιατί εἶχε παντοῦ σταυρούς. Σ’ ὅλες τίς
ἀρχαῖες τοιχογραφίες βλέπουμε τούς ᾿Επισκόπους μέ
Φαιλόνιο. Συμβολίζει τήν κόκκινη χλαμύδα, πού οἱ ρωμαῖοι στρατιῶτες φόρεσαν στόν Χριστό στό Πραιτώριο
γιά νά τόν ἐμπαίξουν. Φορώντας το ὁ ῾Ιερέας λέει τό ψαλμικό (131,9)· «Οἱ ῾Ιερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καί οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται.
Πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
᾿Αμήν». (Δηλαδή· Οἱ ἱερεῖς Σου, Κύριε, ἄς ντυθοῦν τή δικαιοσύνη (τό θέλημά Σου) καί οἱ ἀφιερωμένοι σέ Σένα ἄς
χαροῦν σέ μεγάλο βαθμό. Παντοτινά τώρα καί πάντοτε
καί στήν ἀτελείωτη αἰωνιότητα. ᾿Αμήν).

7. Σάκκος, Μίτρα, Ράβδος
Ὁ Σάκκος ἦταν αὐτοκρατορικό ἐπίσημο ἔνδυμα. Μετά
τήν πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως τό 1453 μ.Χ. ὁ Πατριάρχης μ’ αὐτόν ἀντικατέστησε τό πολυσταύριο Φαιλόνιο καί στή συνέχεια τόν ἀκολούθησαν ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας. Ἔγινε αὐτό, γιατί ὁ Πατριάρχης
μαζί μέ ὅλη τήν Ἱεραρχία κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας συνέχισαν σέ κάποιο βαθμό τήν πολιτική ὀργάνωση τοῦ ὑπόδουλου λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Τόν ἴδιο δρόμο ἀκολούθησε παράλληλα καί τό αὐτοκρατορικό στέμμα πού
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ἔγινε ἡ Μίτρα τῶν Ἐπισκόπων. Ὁ Σάκκος εἰκονίζει
τήν χλαῖνα τῆς ὕβρεως τοῦ Κυρίου. Οἱ κωδωνίσκοι
εἶναι δώδεκα καί συμβολίζουν τή διδασκαλία τῶν
δώδεκα Ἀποστόλων, τήν ὁποία συνεχίζουν οἱ Ἐπίσκοποι. Ἡ Ράβδος συμβολίζει τήν πνευματική ἐξουσία τοῦ ἐπισκόπου. Ὁ Σταυρός στήν κορυφή της φανερώνει τό τρόπαιο νίκης, τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ.
Τά φίδια, δίπλα στόν Σταυρό, συμβολίζουν τόν Χριστό πού, ὅπως τό χάλκινο φίδι τοῦ Μωυσῆ ἔσωζε τό
λαό τοῦ Θεοῦ ἀπό τά δηλητηριώδη φίδια τῆς ἐρήμου,
ἔτσι κι ὁ Χριστός πάνω στόν Σταυρό μᾶς ἔσωσε ἀπό
τόν αἰώνιο θάνατο.

ΠΑΤΕΡΙΚΗ

Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ

Τά 400 Κεφάλαια
περί ἀγάπης
(μετάφραση Θεοκλήτου Διονυσιάτου),
ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη,
Θεσσαλονίκη 19782.

8. Ὠμοφόριο
Πλατιά λωρίδα ὑφάσματος ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό
διακριτικό ἄμφιο τοῦ Ἀρχιερέως. Ἐάν ἡ Ἐκκλησία καθαιρέσει κάποιον Ἀρχιερέα, τότε τοῦ ἀφαιρεῖ τό Ὠμοφόριο. Τό ὄνομά του ἐτυμολογικά προέρχεται ἀπό τίς
λέξεις: ὦμος+φέρω. Καί ὄντως, τό φέρουν, δηλ. τό
φορᾶνε στούς ὤμους τους οἱ Ἀρχιερεῖς. Ὁ Ἀρχιερέας
μέ τό Ὠμοφόριο συμβολίζει τόν Καλό Ποιμένα, τόν
Λυτρωτή, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ τήν ἀντίστοιχη παραβολή βρῆκε καί ἔσωσε τό ἀπολωλός πρόβατο, τήν
ἁμαρτωλή ἀνθρωπότητα. Γι’ αὐτό στήν ἀρχαιότητα κατασκεύαζαν τό Ὠμοφόριο μόνο ἀπό μαλλί προβάτου.
Ὑπάρχουν δύο εἴδη Ὠμοφορίων, τό Μεγάλο καί τό
Μικρό. Τό Μεγάλο, ὅπως λέει καί τό ὄνομα, εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τό Μικρό καί γι’ αὐτό πιό μεγαλόπρεπο.
Τό Μεγάλο τό φορᾶ στή Θεία Λειτουργία μέχρι τόν
Ἀπόστολο. Στό Εὐαγγέλιο ἀπό σεβασμό τό βγάζει,
γιατί μέ τό Εὐαγγέλιο ὁμιλεῖ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Ἀπό τόν
Χερουβικό Ὕμνο καί μετά φορᾶ τό Μικρό. Οἱ Σταυροί
τοῦ Ὠμοφορίου θέλουν νά δείξουν πώς ὁ κάθε Ἐπίσκοπος σηκώνει τόν Σταυρό του καί ἀκολουθεῖ τόν
Ἐσταυρωμένο Χριστό.

9. Ὀράριο
Ὑφασμάτινη λεπτή καί μακριά λουρίδα, ἡ ὁποία
κρέμεται στόν ἀριστερό ὦμο τοῦ Διακόνου. Ἀποτελεῖ
τό ἰδιαίτερο ἄμφιο τοῦ Διακόνου. Συμβολίζει τά
φτερά τῶν Ἀγγέλων καί γι’ αὐτό κεντοῦσαν πάνω της
τά ἀγγελικά λόγια (Ἡσαΐας 6,3): «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος
Κύριος Σαβαώθ». Ἡ πλευρά τοῦ Ὀραρίου πού πέφτει
μπροστά καί τήν κρατάει ὁ Διάκονος μέ τό δεξί του
χέρι, ὅταν δέεται πρός τόν Ὕψιστο, συμβολίζει τήν
Καινή Διαθήκη, ἐνῶ ἡ ἄλλη πλευρά του, πού πέφτει
πίσω ἀπό τήν πλάτη, συμβολίζει τήν Παλαιά Διαθήκη. Στό «Πάτερ ἡμῶν» ὁ Διάκονος τυλίγει τίς
ἄκρες της στίς πλάτες του, γιά νά ἔχει εὐχέρεια κινήσεων κατά τή Θεία Κοινωνία, πού ἀκολουθεῖ. Τό
Ὀράριο εἶναι τό πιό ἀναγκαῖο ἄμφιο τοῦ Διακόνου.
Γι’ αὐτό κάποιες φορές βλέπουμε Διακόνους νά διακονοῦν σέ τελετές ἐκτός ναοῦ μόνο μέ τό Ὀράριο. 

ΣΟΦΙΑ



70. Ἐκεῖνος πού ἀλλάζει διάθεση ἀπέναντι τῶν
ἀνθρώπων ἀναλόγως τῶν χαρακτήρων των, ἀκόμη δέν
ἀπόκτησε τήν τελείαν ἀγάπην. Καί ἄλλον μέν νά ἀγαπάει, ἄλλον δέ νά μισεῖ, ἤ τόν αὐτόν ἄνθρωπο, πότε νά
ἀγαπάει καί πότε νά μισεῖ, γιά τίς αὐτές αἰτίες.

 71. Ἡ τέλεια ἀγάπη δέν διακρίνει καί δέν σχίζει τήν

μία καί ἑνιαίαν ἀνθρώπινη φύση, ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι
εἶναι καί καλοί καί κακοί· ἀλλά ἀποβλέπουσα πάντοτε
στήν θεόπλαστη ἀνθρώπινη φύση, ἀγαπάει ὅλους τούς
ἀνθρώπους ἐξ ἴσου. Τούς μέν ἀγωνιζόμενους χάριν τῆς
ἀληθείας ἀγαπάει σάν φίλους, τούς δέ φαύλους ἀγαπάει σάν ἐχθρούς τῆς ἀληθείας. Τούς εὐεργετεῖ καί μακροθυμεῖ, ὑπομένουσα τίς ἐναντίον της κακίες τους,
μή σκεπτόμενη ἐντελῶς καμμίαν ἀνταπόδοση, ἀλλά
ἀντιθέτως πάσχουσα ὑπέρ αὐτῶν, ἐάν οἱ συνθῆκες τό
καλέσουν γιά νά κάμει καί αὐτούς φίλους, ἐάν εἶναι
δυνατόν. Πάντως ἡ τελεία ἀγάπη δέν μεταβάλλεται,
ἐάν ἀποτύχει καί δέν ἐπαναφέρει στούς κόλπους της
τούς μισοῦντας αὐτήν, ἀλλά φανερώνει τούς καρπούς
τῆς ἀγάπης πάντοτε πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους
ἀδιακρίτως. Διά τοῦτο καί ὁ Κύριος ἡμῶν καί Θεός
Ἰησοῦς Χριστός, ἀποδεικνύων τήν ἀγάπη Του πρός ὅλη
τήν ἀνθρωπότητα, ἔπαθε καί ἐχάρισε τήν ἐλπίδα τῆς
ἀναστάσεως σέ ὅλους ἄνευ διακρίσεως καλοῦ καί
κακοῦ, ἀσχέτως ἄν ἕκαστος ἀπό τήν προαίρεσή του γίνεται ἄξιος θείας δόξας ἤ κολάσεως (Ρωμ. 5,8).



72. Ἐκεῖνος πού δέν καταφρονεῖ τήν ἀνθρώπινη
δόξα, τίς ταπεινώσεις, τόν πλοῦτο, τήν φτώχεια, τίς
ἡδονές καί τίς λύπες, ἀκόμα δέν ἀπόκτησε τήν τελείαν
ἀγάπη. Γιατί ἡ τελεία ἀγάπη ὄχι μόνον εἶναι ὑψηλότερη ἀπ' ὅλα αὐτά, ἀλλά δέν ὑπολογίζει οὔτε τήν πρόσκαιρη ζωή, οὔτε καί αὐτόν τόν θάνατο.
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΧΡΟΝΙΚΑ - ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
τοῦ κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, Γραμματέως τοῦ Γραφείου ἐκπροσωπήσεως
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθήνα
 Τήν 1η Ὀκτωβρίου ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης μετέβη, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως, στήν Mardin τῆς
Μεσσοποταμίας, γιά νά τιμήσει μέ
τήν παρουσία του τά ἐγκαίνια τοῦ
νέου Μουσείου Sakip Sabanci Kent
Muzesi, παρουσίᾳ ὑψηλόβαθμων
στελεχῶν τῆς Κυβερνήσεως τῆς
Χώρας καί ἄλλων προσωπικοτήτων.

 Τό Πατριαρχεῖο καί τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο
ἐπισκέφθηκε, τήν 9η Ὀκτωβρίου, ὁ
νεοεκλεγείς Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Γεώργ. Παπανδρέου,
ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τήν Πόλη στά
πλαίσια τῆς ἄτυπης συναντήσεως τῶν
Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν Βαλκανικῶν χωρῶν. Νά σημειωθεῖ ὅτι, ἄν καί ἀνεπίσημο, τό
ταξίδι αὐτό ἦταν τό πρῶτο πού πραγματοποίησε
ἐκτός Ἑλλάδος ὁ νέος Πρωθυπουργός πέντε μόλις
ἡμέρες μετά τίς ἐθνικές ἐκλογές. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ὁ Πρωθυπουργός εἶχαν κατ’ ἰδίαν συνάντηση, εἰς τήν ὁποία ἐξετάσθηκαν τά θέματα πού
ἀφοροῦν τό Πατριαρχεῖο καί τήν ὁμογένεια, ἐνῶ ὁ κ.
Πρωθυπουργός μέ δηλώσεις του ἐξέφρασε, γιά μία
ἀκόμη φορά, τήν ἔνθερμη στήριξή του στό ἔργο καί
τήν ἀποστολή τοῦ Πατριαρχείου.

 Τό βράδυ τῆς 11ης Ὀκτωβρίου ὁ Πατριάρχης παρέστη στή μουσικοποιητική ἐκδήλωση πού ὀργάνωσε ὁ
Πολιτιστικός Σύλλογος Ἄνω Σύρου στήν Πατριαρχική
Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή μέ θέμα «Κ.Π. ΚαβάφηςἈπ᾽ ἔξω καί τραγουδιστά». Στήν ἐκδήλωση αὐτή ὁ
Πατριάρχης ὁμίλησε γιά τό ἔργο τοῦ μεγάλου ποιητῆ,
ἀναφερθείς καί εἰς τήν ἐπιρροή πού εἶχαν εἰς τόν ἴδιον
τά ποιήματά του.
 Τήν 18η Ὀκτωβρίου ἐπισκέφθηκε τό Πατριαρχεῖο
καί τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο ὁ
Πρόεδρος τῆς πρώην Γιουγκοσλαβικῆς Δημοκρατίας
τῆς Μακεδονίας (F.Y.R.O.M.) κ. Gjorge Ivanov.

 Τήν 21η Ὀκτωβρίου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κήρυξε, στήν Νέα Ὀρλεάνη τῶν Η.Π.Α, τήν ἔναρξη τοῦ
8ου Διεθνοῦς Διαθρησκειακοῦ καί Διεπιστημονικοῦ
Οἰκολογικοῦ Συμποσίου, τό ὁποῖο ἦταν ἀφιερωμένο

στόν ποταμό Mississipi,. Ἀπευθυνόμενος στούς 150 περιβαλλοντολόγους, θρησκευτικούς λειτουργούς,
Πανεπιστημιακούς, εἰδικούς ἐπιστήμονες, μέλη οἰκολογικῶν κινημάτων,
τοπικούς φορεῖς καί δημοσιογράφους, μετά τήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ,
ὁ Πατριάρχης σημείωσε ὅτι: «Τό συμπόσιο αὐτό ἀπό πολλές ἀπόψεις εἶναι
ἱστορικό καί ξεχωριστό. Ὁ ποταμός
αὐτός ἀποτελεῖ ἕναν μικρόκοσμο τοῦ
πλανήτη μας. Στά ὕδατά του, μποροῦμε νά παρατηρήσουμε πολλά ἀπό
τά παγκόσμια οἰκολογικά προβλήματα.
Στεκόμαστε ταπεινά ἐνώπιόν του.
Ἤρθαμε γιά νά ἀκούσουμε τήν ἱστορία
του, νά μάθουμε ἀπό τήν ἱστορία του
...». Ὁ Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε γιά δεύτερη φορά
παραποτάμιες ἀστικές περιοχές, στό δέλτα τοῦ Μισισιπῆ πού το 2005 χτυπήθηκαν ἀπό τόν τυφώνα Κατρίνα.
Στήν ἔναρξη τοῦ συνεδρίου ἀναγνώσθηκαν μηνύματα τοῦ Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου, τοῦ βραβευμένου
μέ Νόμπελ πρώην Ἀντιπροέδρου τῶν Η.Π.Α. κ. Ἄλ
Γκόρ, ἐνῶ χαιρετισμό ἀπηύθυνε καί ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ὁ
ὁποῖος σημείωσε ὅτι ἡ διεθνής οἰκολογική αὐτή συνάντηση ἔγινε δυνατή ἐξαιτίας τῶν περιβαλλοντικῶν
πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος «ὑπηρετεῖ μέ ἕναν ξεχωριστό
τρόπο τή διαδικασία τῆς οἰκολογικῆς θεραπείας τῶν
πληγῶν πού οἱ ἄνθρωποι προκάλεσαν στή φύση». Τήν
26η Ὀκτωβρίου ὁ Παναγιώτατος παρέστη στούς ἑορτασμούς γιά τά ὀνομαστήρια καί τή δεκάτη ἐπέτειο
τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου. Στή συνέχεια ὁ Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε τή
Νέα Ὑόρκη, τήν Ἀτλάντα καί τήν πρωτεύουσα Οὐάσιγκτων, ὅπου τήν 3ην Νοεμβρίου συναντήθηκε μέ τόν
Ἐξοχ. Πρόεδρον τῶν Η.Π.Α. κ. Obama στό Λευκό
Οἶκο καί παρεκάθησε σέ γεύματα, τά ὁποῖα παρέθεσαν πρός τιμήν του ὁ Ἀντιπρόεδρος τῶν Η.Π.Α., ἡ
ἡγεσία τοῦ Κογκρέσου καί ἡ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ.
Κλίντον. Σέ ὅλες τίς προαναφερθεῖσες συναντήσεις ὁ
Παναγιώτατος ἔθεσε τά θέματα πού ἀφοροῦν καί τά
προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει τό Οἰκουμενικό Πα-
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τριαρχεῖο καί ἡ ὁμογένεια, ἀποσπώντας θετικότατες
ὑποσχέσεις καί δηλώσεις τῶν ἀμερικανῶν ἀξιωματούχων.

 Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος
μετέβη, τήν 18η Νοεμβρίου, στό Βελιγράδι προκειμένου νά παραστεῖ στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ ἀοιδίμου
Πατριάρχου τῶν Σέρβων κυροῦ Παύλου. Ὁ Πατριάρχης ἅμα τῇ ἀφίξει του μετέβη στόν Καθεδρικό Ναό
τοῦ Βελιγραδίου καί ἐτέλεσε τρισάγιο πρό τῆς σοροῦ
τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου. Τήν ἑπομένη ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης προέστη τῆς Θ. Λειτουργίας,
ἡγήθηκε στή συνέχεια τῆς ἱερᾶς πομπῆς τῆς μεταφορᾶς τῆς σοροῦ στόν ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σάββα καί
προεξῆρχε τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας, ἐκφωνήσας τόν
ἐπικήδειο λόγο, ἐκ μέρους ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων
Αὐτοκεφάλων καί Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν, εἰς τόν
ὁποῖον ἐξῆρε τίς ἀρετές καί τήν πολύτιμη προσφορά
τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου. Κατά τήν παραμονή του
στό Βελιγράδι ὁ Πατριάρχης συναντήθηκε μέ τόν
Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Σερβίας κ. Boris Tadić, καί
τόν Ἀναπληρωτή Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος
κ. Δημήτριο Δρούτσα.

 Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἐφέτος ἡ μεγάλη
ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στόν Καθεδρικό
Ναό τῆς μεγάλης καί ἱστορικῆς Κοινότητος τοῦ Σταυροδρομίου, ὁ ὁποῖος λειτούργησε καί πάλι μετά τά
ἀναγκαῖα ἀνακαινιστικά ἔργα, πού πραγματοποιήθηκαν σέ αὐτόν. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος προέστη τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς
καί Συνοδικῆς Θ. Λειτουργίας. Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε
ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος Σαμαρᾶς, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Παρέστησαν Ἀρχιερεῖς, πολιτικοί ἄρχοντες,
Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας,
μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος
Ὑποστηρίξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί
τῆς Μ.Κ.Ο. «OECUMENICA», ἄλλοι ἐπίσημοι,
παράγοντες τῆς ὁμογενείας, καθηγητές καί μαθητές
τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καί
πλῆθος πιστῶν. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας
ὁμίλησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικός Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος
Σταυροδρομίου, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε καί συνεχάρη ὅλους ὅσοι συνέβαλαν εἰς τήν
ἀνακαίνιση τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ Ναοῦ.

 Μέ ἱεροπρέπεια καί τήν κρατοῦσα τάξη ἑόρτασε
καί ἐφέτος ἡ Μητέρα Ἐκκλησία τήν θρονική της
ἑορτή ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου της
ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.
Ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό κατά τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς, στό
τέλος τοῦ ὁποίου ἐχειροθέτησε τόν κ. Χαρ. Ἀθανασίου, Πρόεδρο τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν καί Εἰσαγγε-
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λέων Ἑλλάδος, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Δικαιοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Τήν ἑπομένη προέστη τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θ. Λειτουργίας. Τόν θεῖο λόγο
ἐκήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου
κ. Ἀμφιλόχιος. Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τήν ἐκ τοῦ Βατικανοῦ Ἀντιπροσωπεία καί ἀπήντησε ὁ Καρδινάλιος κ. Walter
Kasper, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε ἑόρτιο συγχαρητήριο Μήνυμα τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄. Τό μεσημέρι παρετέθη γεῦμα καί τό βράδυ ἡ καθιερωμένη δεξίωση ἐπί
τῇ θρονικῇ ἑορτῇ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, στήν ὁποία
παρέστησαν πολλοί προσκεκλημένοι τοῦ Πατριάρχου
καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκ τοῦ θρησκευτικοῦ, διπλωματικοῦ, δημοσιογραφικοῦ, καλλιτεχνικοῦ
καί ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου τῆς Πόλεως.

 Συνῆλθε ἀπό 9ης ἕως 17ης Δεκεμβρίου στό Σαμπεζύ τῆς Ἑλβετίας ἡ Διόρθοδοξος Προπαρασκευαστική Ἐπιτροπή, ὑπό τήν προεδρία τοῦ ἐκπροσώπου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Σεβ. Μητροπολίτου
Περγάμου κ. Ἰωάννου. Ἡ Ἐπιτροπή αὐτή ἐξέτασε τά
ὑπολειπόμενα θέματα τῆς μελλούσης νά συνέλθει
Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δηλαδή τό Αὐτόκεφαλο καί τό Αὐτόνομο καί τόν
τρόπο ἀνακηρύξεώς τους, ἐνῶ τό θέμα τῶν Διπτύχων,
λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου, παραπέμφθηκε στήν ἑπόμενη
Ἐπιτροπή.

 Τηλεφωνική ἐπικοινωνία μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου εἶχε, τήν 21η Δεκεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, κ. Γεώργιος Παπανδρέου,
εἰς τόν ὁποῖον ἐξέφρασε τίς εὐχές του γιά τίς ἑορτές
τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ νέου ἔτους, καθώς καί τήν
συμπαράσταση τοῦ ἰδίου καί τῆς Κυβερνήσεώς του
πρός τόν ἴδιο καί πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.
Μέ τόν Πατριάρχη ἐπικοινώνησαν καί οἱ Μακαριώτατοι Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος καί
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος καί ἐξέφρασαν
πρός αὐτόν τίς ἀδελφικές εὐχές τους, διαβεβαιώνοντάς τον ὅτι εὑρίσκονται εἰς τό πλευρόν τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας.

 Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε εἰς τό Πατριαρχεῖο ἡ
μεγάλη ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου. Τήν
παραμονή ὁ Πατριάρχης χοροστάτησε εἰς τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς καί ἄκουσε, εἰς τήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου, τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων
ἀπό ὁμίλους μαθητῶν τῆς ὁμογένειας. Ἀνήμερα τῆς
ἑορτῆς ὁ Πατριάρχης προεξῆρχε τῆς Πατριαρχικῆς
καί Συνοδικῆς Θ. Λειτουργίας. Ἡ Πατριαρχική Ἀπόδειξη ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις ἀναγνώσθηκε ἀπό τόν
Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμ.
κ. Ἐλπιδοφόρο.
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ΙΕΡΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΧΡΟΝΙΚΑ - ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ ΚΑΙ ΡΟΥΑΝΤΑΣ κ. ΣΑΒΒΑ
Τήν 6 Ὀκτωβρίου ἡ Ἱερά
Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου
Ἀλεξανδρείας ἐξέλεξε Ἐπίσκοπο τῆς νεοσυσταθείσης
Ἐπισκοπῆς Μπουρούντι καί
Ρουάντας τόν Ἀρχιμανδρίτη
Σάββα Χειμωνέττο, κληρικό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ρόδου, ἀποσπασθέντα ἀπό τοῦ ἔτους 2001 στήν ὑπηρεσία
τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Ὁ Θεοφιλέστατος γεννήθηκε στή Χάλκη τό ἔτος 1971.
Σπούδασε στήν Πατμιάδα Σχολή καί στήν Θεολογική Σχολή
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Μοναχός ἐκάρη στήν ἱερά
Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ Θαρρίου (6-8-1990) καί χειροτονήθηκε Διάκονος (30-3-1991) καί Πρεσβύτερος (5-8-1993)
ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Ρόδου κ. Ἀπόστολο. Ἀπό τοῦ
ἔτους 2003 ὑπηρέτησε τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρεία ὡς
ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Τύπου καί Δημοσίων Σχέσεων, ὡς
Πατριαρχικός Ἐπιτροπεύων Ἀλεξανδρείας, Διευθυντής τῶν
Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν καί Σχολάρχης τῆς Πατριαρχικῆς
Σχολῆς Ἀλεξανδρείας «Ἀθανάσιος ὁ Μέγας».
Ἡ χειροτονία του ἐτελέσθη τήν Κυριακή 12 Ὀκτωβρίου
στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου
ἀπό τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί πάσης
Ἀφρικῆς κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟ, μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν, Ρόδου Κυρίλλου, Ἑρμουπόλεως Νικολάου καί
Εἰρηνουπόλεως Δημητρίου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων, Μαρεώτιδος Γαβριήλ, Κανώπου Σπυρίδωνος καί
Νειλουπόλεως Γενναδίου.
Ὁ Μακαριώτατος στήν προσφώνησή του ἐξῆρε τό ἦθος
τοῦ χειροτονουμένου καί τήν ἐπί σειρά ἐτῶν ἀρίστη διακονία του στό Πατριαρχεῖο ἀπὸ διάφορες ἐπιτελικές θέσεις. Ὁ
Θεοφιλέστατος στόν χειροτονητήριο λόγο του εὐχαρίστησε
τόν Μακαριώτατο γιά τήν ἐκλογή του, ὅπως ἐπίσης μέ θερμούς λόγους εὐχαρίστησε τόν Γέροντά του Σεβ. Μητροπολίτη Ν. Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιο, τόν Σεβ. Μητροπολίτη
πρώην Ρόδου κ. Ἀπόστολο καί τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας γιά
τήν ἀγάπη μέ τήν ὁποία τόν ἀγκάλιασε ἀπό τήν ἡμέρα τῆς
ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων του στήν Ἱερά Μητρόπολη
Ρόδου.
Μετά τήν χειροτονία παρετέθη ἀπό τόν Θεοφιλέστατο
γεῦμα κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου προσφώνησε καί ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας. Στήν προσφώνησή του
εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατο γιά τήν προαγωγή ἑνὸς
ἀξίου κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, ἀναφέρθηκε στούς ἱστορικούς δεσμούς τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας μέ τήν Ρόδο καί τούς Ροδίους, μνημόνευσε τῶν ὀνομάτων Ροδίων κληρικῶν πού διακόνησαν τό Πατριαρχεῖο
Ἀλεξανδρείας καί Μεγάλων Εὐεργετῶν τῆς Ρόδου πού δραστηριοποιήθηκαν στήν Ἀλεξάνδρεια καί τήν Ἀφρική, καί
εὐχήθηκε στόν νεοχειροτονηθέντα τά δέοντα.

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
Ὁ Σεβασμιώτατος συνοδευόμενος μετέβη τό Σάββατο
10 Ὀκτωβρίου στήν Ἀλεξάνδρεια, συνοδευόμενος ἀπό
ὁμάδα Κληρικῶν καί Μοναχῶν, προκειμένου νά συμμετάσχει στήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Μπουρούντι καί Ρουάντας κ. Σάββα.
Τόν Σεβασμιώτατο ὑποδέχθηκε στήν αἴθουσα τοῦ Θρόνου ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης
Ἀφρικῆς κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, καί προσφωνώντας
ἀναφέρθηκε στήν πολυετή γνωριμία τους, στήν
κοινή ἐκ Κρήτης καταγωγή καί στούς ἀδελφικούς δεσμούς πού τούς
συνδέουν ἀπό τήν ἱερά
Μονή Ἀγκαράθου, τῆς
ὁποίας ἀμφότεροι τυγχάνουν ἀδελφοί. Ἐξῆρε μέ
θερμούς λόγους τὸ ὑμνογραφικό τάλαντό του καί
τόν εὐχαρίστησε γιά τήν
σύνταξη τῶν Ἀκολουθιῶν
τῶν Ἁγίων Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας Ἰωακείμ τοῦ Πάνυ,
Μελετίου τοῦ Πηγᾶ καί Γερασίμου Παλαδᾶ. Τέλος ἐξέφρασε τήν ἀγάπη τήν τιμή, ἀγάπη καί στήριξή του πρὸς τὸν
Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ καί τὸ Πρωτόθρονο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί
ἀπέδωσε στόν Σεβασμιώτατο τήν τιμητική διάκριση τοῦ
Σταυροῦ μετ̉ Ἀστέρος τοῦ Ἁγίου Μάρκου καί ἀρχιερατικό
Ἐγκόλπιο.
Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ἀντιφώνησή του εὐχαρίστησε τόν
Μακαριώτατο γιά τήν προσγενομένη τιμή, ἀναφέρθηκε μέ
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συγκίνηση στή μακρά γνωριμία τους καί τήν κοινή μοναστική
καταγωγή καί ἐπήνεσε τό πολυσχιδές ἔργο Του στήν ἀφρικανική ἤπειρο.
Ὁ Σεβασμιώτατος τήν Δευτέρα 12 Ὀκτωβρίου μετέβη
στό Καΐρο καί ἐπεσκέφθη τίς Πυραμίδες, τό Ἀρχαιολογικό
Μουσεῖο καί τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου συνάντησε καί συνεχάρη τόν Θεοφιλέστατο Ἐψηφισμένο Ἐπίσκοπο Βαβυλῶνος κ. Νήφωνα.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΕΣ
Τήν Κυριακή 1
Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰκονίου κ.
Θεόληπτος ἐλειτούργησε στόν Καθεδρικό ἱερό Ναό
Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου καί ἐχειροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον τόν Διάκονο
Θεωνᾶ Καμπέρη. Ὁ νέος Πρεσβύτερος, πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θά διακονήσει ὡς Ἐφημέριος τήν Ἐνορία Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νεοχωρίου.
Τήν Κυριακή 13 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος, κατά
τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἐνοριακό ἱερό Ναό Κοιμήσεως
Θεοτόκου Ἀφάντου, ἀπένειμε τό ὀφίκκιο τοῦ Οἰκονόμου
στόν Προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας π. Γεώργιο Καππάκα καί
ἐχειροθέτησε εἰς Ἱεροψάλτην τόν κ. Νικόλαο Σέντη καί εἰς
Ἀναγνώστην τόν κ. Παντελεήμονα Σαλονικιό.
Τήν Δευτέρα 26 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν
Θεία Λειτουργία στόν ἑορταζοντα ἐνοριακό ναό Ἁγίου Δημητρίου Ἀρχιπόλεως ἐχειροθέτησε εἰς Πνευματικόν τόν
Ἀρχιμανδρίτην Ραφαήλ Κιλιλέλλην ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Παναγίας Παραμυθίας καί ἐφημέριον τῆς ἐνορίας
Ἐλεούσης.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ
Μέ ξεχωριστή λαμπρότητα ἡ πόλη τῆς Ῥόδου πανηγύρισε τήν μνήμη τοῦ πολιούχου της Ἁγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, τό Σάββατο 14 Νοεμβρίου, μέ τήν
συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, Κισάμου καί Σελίνου
κ. Ἀμφιλοχίου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μπουρούντι και Ρουάντας κ.
Σάββα καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ
κ. Ἐμμανουήλ.
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 13 Νοεμβρίου στόν Ἱερό
Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νεοχωρίου, ὅπου ἐτάφη ὁ
Ἅγιος Κωνσταντῖνος καί ὅπου θησαυρίζεται τμῆμα τοῦ τιμίου Λειψάνου του, ἐψάλη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερι-

νός χοροστατοῦντος τοῦ ἁγίου Κώου, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε
τόν θεῖον λόγον ἀναφερθείς στό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος. Μετά τόν Ἑσπερινό περετέθη δεῖπνο σέ Ἑστιατόριο της πόλεως.
Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς κατά τόν Ὄρθρο
ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος ἅγιος Μπουρούντι. Τῆς
Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ ἅγιος Καλύμνου καί τῆς Λιτανείας προέστη ὁ Ποιμενάρχης μας, ἐνῶ τόν θεῖον Λόγον
ἐκήρυξε ὁ Ἅγιος Μπουρούντι. Μετά τήν Λιτανεία καί τήν
δεξίωση στό Δημοτικό Μέγαρο τοῦ Δήμου Ροδίων παρετέθη γεῦμα ἀπό τόν Δήμαρχο Ροδίων κ. Χατζῆ Χατζηευθυμίου σέ ἑστιατόριο τῆς πόλεως, ὅπου παρεκάθισαν οἱ
ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν.
Κατά τήν πανήγυριν ἔψαλαν τά μέλη τοῦ Συλλόγου
Ἱεροψαλτῶν Ρόδου καί περιχωρῶν ἐνῶ συγκινητική ἦταν καί
ἐφέτος ἡ συμμετοχή τῶν Σχολείων τῆς πόλεως καί τοῦ πληρώματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Ὁ ἅγιος Κισάμου καί Σελίνου παρέμεινε μέχρι τήν Κυριακή 15 Νοεμβρίου καί ἐτέλεσε τό μνημόσυνο τῶν θυσιασθέντων στήν Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου, τὸ ὁποῖο κάθε χρόνο
διοργανώνει ἡ Ἀδελφότης Κρητῶν Ρόδου «Ὁ Ψηλορείτης».

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Τήν Κυριακή 5
Δεκεμβρίου τά Κατηχητικά Σχολεῖα
τῆς Μητροπόλεώς
μας πραγματοποίησαν χριστουγεννιάτικη ἑορταστική ἐκδήλωση στήν αἴθουσα τοῦ Ροδινίου.
Ἡ γιορτή ἄρχισε
μέ τή θεολογική ἐξήγηση τῶν προσώπων καί τῶν στοιχείων πού ἀπαρτίζουν τή
βυζαντινή εἰκόνα τῶν Χριστουγέννων μέσω ἠλεκτρονικῆς
προβολῆς.
Στή συνέχεια οἱ ἠθοποιοί Νικόλαος Μεϊτανής καί Ζωή
Κοκκαλᾶ παρουσίασαν ἕνα θαυμάσιο Χριστουγεννιάτικο
παραμύθι.
Κατόπιν τέσσερα Κατηχητικά Σχολεῖα παρουσίασαν
ἀντίστοιχα τέσσερα χριστουγεννιάτικα σκέτς.
Μετά ὅλα τά παιδιά μαζί τραγούδησαν ἐπίκαιρους
ὕμνους καί τραγούδια.
Ὁ Δήμαρχος τῆς Ρόδου κ. Χατζής Χατζηευθυμίου, πού
τίμησε μέ τήν παρουσία του τήν ἐκδήλωση, συνεχάρη τά
παιδιά καί εὐχήθηκε γιά τίς ἐρχόμενες γιορτές.
Τήν ἐκδήλωση τήν ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Κύριλλος τονίζοντας τήν ἀνάγκη νά βιώσουμε
τά Χριστούγεννα μέ τό βαθύ τους νόημα.

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ
ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΣΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
• Ἐνῶ τό Εὐχέλαιο, ὅπως φαίνεται ἀπό τά ἱδρυτικά λόγια της Ἁγίας Γραφῆς, (Ἰακ. 5,14-15), σκοπεύει
στή θεραπεία τῶν ἀσθενῶν, πολλοί τό χρησιμοποιοῦν
ὡς ἁγιασμό. Ζητοῦν νά κάνει Εὐχέλαιο ὁ ἱερέας ἀκόμα
καί κατά τήν εἴσοδό τους στό νέο σπίτι.
• Τό Εὐχέλαιο γιά κάποιους ἔχει ἀντικαταστήσει
τήν Ἐξομολόγηση. Κοινωνοῦν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ
δεχθοῦν τή χρίση μέ λάδι Εὐχελαίου. Αὐτή ἡ νοοτροπία εἶναι κατάλοιπο τῆς Τουρκοκρατίας, ὅπου δέν
ὑπῆρχαν ἐξομολόγοι καί οἱ χριστιανοί κατέφευγαν στό
Εὐχέλαιο ὡς λύση ἀνάγκης.
• Ὑπάρχουν χριστιανοί πού δέχονται συμβουλές
ἀπό τά ὄργανα τοῦ σατανᾶ, τούς μάντεις καί τούς μάγους καί θεωροῦν πώς τό Εὐχέλαιο ὅταν ἐπαναληφθεῖ
τρεῖς ἤ ἑπτά φορές λύνει αὐτομάτως τά μάγια. Ἐδῶ
ἔχουμε τή μαγική χρήση τοῦ Εὐχελαίου. Μόνον ἡ μετάνοια καί ἡ ἐνσυνείδητη χριστιανική ζωή μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τά ἔργα τοῦ σκότους καί μᾶς προστατεύει
ἀπό τίς πλεκτάνες τοῦ διαβόλου.
• Μέσα στά πλαίσια τῆς ἐκκοσμίκευσης καί τῆς
βιασύνης τῆς ἐποχῆς μας χάθηκε ὁ σεβασμός καί ἡ
ἱεροπρέπεια κατά τήν τελετή τοῦ Εὐχελαίου. Πολλές
φορές χάριν συντομίας παραλείπονται βασικά στοιχεῖα τῆς τελετῆς ἤ λέγονται μέ ἄπρεπη γρηγοράδα. Σέ
κάποια σπίτια δέν ὑπάρχει ἡ ἀναγκαία προετοιμασία:
καθαρό σεντόνι, γνήσιο λάδι καί καθαρό κανδήλι.
Ἀλλοῦ ἀπό τούς παρακολουθοῦντες δέν ἐπιδεικνύεται
ὁ ἀπαιτούμενος σεβασμός καί ἡ ἐνδεδειγμένη εὐλάβεια πρός τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
Ὁ προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Πατριάρχης
τῆς Κων/πόλεως κ. κ. Βαρθολομαῖος πρό καιροῦ
ἔδωσε συνέντευξη στό ἀμερικάνικο τηλεοπτικό κανάλι
CBS καί δήλωσε ὅτι «στήν Τουρκία αἰσθάνομαι νά μέ
σταυρώνουν καθημερινά». Μέ τήν δήλωση αὐτή ὁ Πατριάρχης φανερώνει τόν διωγμό τοῦ τούρκικου κράτους πρός τό Ρωμαίικο Πατριαρχεῖο καί πρός τόν
ἑλληνισμό τῆς Κων/πόλεως (περιορισμός θρησκευτικῆς
ἐλευθερίας καί δήμευση περιουσιῶν). Ὁ Πατριάρχης
εὐθαρσῶς ὑπεραμύνθηκε τῶν δικαίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ Τουρκία θέλει τό Πατριαρχεῖο
ὡς θρησκευτική ὑπηρεσία, πού ἱκανοποιεῖ τίς θρη-

σκευτικές ἀνάγκες τῶν λιγοστῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ὄχι ὡς πανορθόδοξη κορυφή μέ
οἰκουμενικές διαστάσεις.
Ὁ Πατριάρχης χαίρει παγκόσμιας ἀναγνώρισης καί
τιμῆς ὄχι μόνο γιά τό συντονιστικό ρόλο του στήν οἰκουμενική ὀρθοδοξία, ἀλλά καί γιά τίς παρεμβάσεις του
στά παγκόσμια ζητήματα τῆς εἰρήνης καί τοῦ σεβασμοῦ
τοῦ περιβάλλοντος. Τό Πατριαρχεῖο διαδραματίζει θρησκευτικό ρόλο καί εἶναι ἀνάγκη νά τόν συνεχίσει πρός
ὄφελος ὅλης της ἀνθρωπότητας.

ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Στήν πατρίδα μας τελευταία διάφοροι φορεῖς,
Μ.Κ.Ο. καί σύλλογοι στηριζόμενοι στήν ἀπόφαση τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων
γιά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ σταυροῦ ἀπό τά σχολεῖα τῆς
Ἰταλίας προσπαθοῦν νά πιέσουν καί νά πείσουν τήν
ἑλληνική πολιτεία νά πάρει ἀνάλογη ἀπόφαση. Ἰσχυρίζονται πώς βάσει τῆς ἀρχῆς τῆς ἀνεξιθρησκίας καί
τῆς πολυπολιτισμικότητας τῆς κοινωνίας μας τά χριστιανικά σύμβολα (εἰκόνες καί σταυροί) νά ἀφαιρεθοῦν ἀπό δημόσιους χώρους (δικαστήρια, νοσοκομεῖα,
σχολεῖα), γιά νά μήν ἐνοχλοῦνται οἱ ἀλλόθρησκοι καί
οἱ ἄθεοι συμπολίτες μας. Στό ἴδιο πνεῦμα συνεχίζουν
καί ἀπαιτοῦν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νά καταργηθεῖ ἤ νά μετατραπεῖ ἀπό ὀρθόδοξη κατήχηση σέ
θρησκειολογία.
Ὅλοι αὐτοί ξεχνοῦν ὅτι ὁ λαός τῆς Ἑλλάδας στήν
συντριπτική πλειοψηφία του ἀνήκει στήν ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία καί ὅτι θέλει τά παιδιά του νά γαλουχηθοῦν
μέ τά νάματα τῆς θρησκείας μας. Ἐξάλλου τό Σύνταγμα τῆς χώρας μας ὁρίζει στά ἄρθρα 3 καί 16 ὅτι
ἐπικρατοῦσα θρησκεία εἶναι ἡ Ἀνατολική Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία καί ὅτι σκοπός τῆς παιδείας εἶναι ἡ ἐθνική
καί θρησκευτική συνείδηση τῶν μαθητῶν.
Δέν εἶναι δίκαιο χάριν τῆς μειοψηφίας νά καταπιέζεται ἡ πλειοψηφία. Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Αὐστραλίας εἶπε πρίν ἀπό λίγο διάστημα: «ἄν οἱ ξένοι δέ συμφωνοῦν μέ τόν πολιτισμό τοῦ τόπου μας, ἄς γυρίσουν
στόν τόπο τους».
Ἀρχ. Μ.Π.

