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

Σ
οκαρισμένοι ὅλοι μας παρα-
κολουθοῦμε τόν τελευταῖο

καιρό τήν ταχύτητα τῶν οἰκονο-
μικῶν ἐξελίξεων χωρίς πραγματικά
νά μποροῦμε νά προσδιορίσουμε
οὔτε τό εὖρος οὔτε τή διάρκειά
τους. Ὅλοι καί ὅλα μιλοῦν γιά
κρίση. Πρωτίστως τονίζεται ἡ
οἰκονομική κρίση. Γράφονται σχό-
λια. Ἀναλύονται ἀπό εἰδήμονες
ποιά εἶναι τά αἴτια πού μᾶς ὁδήγη-
σαν σ᾽ αὐτήν. Μέσα στήν ἀφθονία
τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καί στήν εὐ-
μάρεια, τήν ὁποία ζοῦμε, δέν
μπορέσαμε νά συνειδητοποιήσου-
με τά λάθη στά ὁποῖα ὅλοι ὑπο-
πέσαμε, γιά νά φθάσουμε σ᾽ αὐτό
τό ὀδυνηρό ἀποτέλεσμα. Εἶναι
πασιφανές ὅτι ἡ ἀνεξέλεγκτη πλε-
ονεξία καί ὁ ἄκρατος ἐγωισμός,
μᾶς ὁδήγησαν σέ μία λανθασμένη
πορεία. Ὁπότε ἀναμενόμενο ἦταν
νά ἐπέλθει πρῶτα ἡ ἐσωτερική
ἅλωση στόν καθένα καί νά βιώ-
νουμε μία ἄλλη κρίση πιό σοβαρή.
Τήν πνευματική κρίση, πού πολύ
ἁπλά σημαίνει τήν ἀπουσία τοῦ
Θεοῦ ἀπό τήν ζωή καί τήν καθημε-
ρινότητά μας ἤ ἀκόμη καί τήν
ἀντικατάστασή του μέ ἄλλα φτηνά
ὑποκατάστατα. Βάλαμε τήν τε-
χνολογία καί τήν πρόοδο γιά τά
καλά στή ζωή μας καί στό ὄνομα
τῆς κακῶς νοουμένης ἐλευθερίας
ὡς ἀνεξάρτητοι δῆθεν, ἐγκλω-

βιστήκαμε στά ἀγαθά ἑνός ἐσω-
στρεφοῦς καί καταστροφικοῦ δυ-
τικοῦ πολιτισμοῦ, πού μέ μανία
σαρώνει κάθε τί τό ἐθνικοθρη-
σκευτικό καί ἑλληνορθόδοξο.

Νά λοιπόν ποιά εἶναι ἡ παθο-
γένεια τῆς σημερινῆς μας κοι-
νωνίας!

Ἐγκλωβιστήκαμε καί τώρα ζη-
τᾶμε ἀπεγνωσμένα διέξοδο. Ποῦ
ὅμως μποροῦμε νά στηριχθοῦμε
ἐκτός ἀπό τήν Ἐκκλησία; Ποιός
μπορεῖ νά σφυρηλατήσει τίς ἀκα-
τάλυτες ἐσωτερικές καί πνευμα-
τικές μας δυνάμεις καί νά τίς ἐνερ-
γοποιήσει ἐκτός ἀπό τήν ὀρθόδοξη
πίστη μας; Ποιός μπορεῖ νά προ-
τάξει τήν ἑνότητα (ἀτομική, ἐθνι-
κή, κοινωνική) ἐκτός ἀπό τήν
Ἐκκλησία;

Σ᾽αὐτές τίς δύσκολες στιγμές
τό ἐρώτημα εἶναι ἀμείλικτο. Τί
κάνουμε ἀπό δῶ καί πέρα; Ἡ
Ἐκκλησία μας ὡς μάνα στοργική
ἀφουγκράζεται τό πρόβλημα. Με-
ριμνᾶ γιά τά παιδιά της. Δέν κιν-
δυνολογεῖ, ὅπως ἐσφαλμένα καί
ἄκριτα ἰσχυρίζονται ὁρισμένοι.
Προτείνει λύσεις δίνοντας ἐλπίδα.
Ἐλπίδα χριστιανική, πού εἶναι
πάντα ζωντανή ὅσο κι ἄν οἱ προ-
βλέψεις εἶναι δυσοίωνες. Ὡς χρι-
στιανοί ἐλπίζουμε ὅτι καί πάλι θά
ἀνανήψουμε, ἀκόμη κι ἄν ὅλοι καί
ὅλα γύρω μας ὁδηγοῦν σέ ἀπό-

γνωση καί ἀβεβαιότητα. Αὐτή μας
ἡ ἐλπίδα δέν στηρίζεται σέ κάτι τό
ἀόριστο ἤ μελλοντικό, ἀλλά σέ
ἕνα ζωντανό πρόσωπο πού εἶναι ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, μέ τόν ὁποῖο πρέ-
πει νά ἀναπτύξουμε ἰσχυρή προ-
σωπική καί ἀγαπητική σχέση.

Αὐτή ἡ σχέση μεταφράζεται σέ
ἐμπιστοσύνη: «καί πᾶσαν τήν ζωήν

Πολλές φορές στή ζωή μας ὅλοι ἐρχό-
μαστε σέ ἐπαφή μέ τόν θάνατο, εἴτε

χάνοντας ἀγαπημένα πρόσωπα, εἴτε εὑρι-
σκόμενοι μπροστά σέ κάποιο δυστύχημα. Ἡ
Ἐκκλησία μας θέσπισε νά τελοῦνται γιά
τούς κεκοιμημένους μία σειρά ἀπό μνημό-
συνα. Μέ τήν προσευχή γιά τούς νεκρούς
στά μνημόσυνα ζητοῦμε ἀπό τό Θεό νά
εἶναι εὔσπλαχνος μαζί τους.

Τό τεῦχος αὐτό τοῦ περιοδικοῦ μας
εἶναι ἀφιερωμένο στά μνημόσυνα. Παρου-
σιάζεται ὁ λόγος θέσπισης τῶν μνημοσύνων
καί ἡ σημασία τῆς χρήσης τῶν κολλύβων.
Στή συνέχεια παρουσιάζεται ἡ διδασκαλία
τῶν κολλυβάδων πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄ-
ρους γιά τήν ἀναστάσιμη Κυριακή καί τό
νόημα τῶν μνημοσύνων. Κατόπιν παρατί-
θεται ἡ ἐξήγηση τῆς κόλασης ὡς ἀπομόνω-
σης καί ἐγωισμοῦ καί παρουσιάζεται μία
ἀναφορά στό θάνατο καί στήν ἀνάσταση
μέσα ἀπό κείμενα τοῦ συγγραφέα καί ποι-
ητῆ Ν.Γ. Πεντζίκη. Ἀφοῦ παρεμβληθοῦν τό
ἄρθρο γιά τή συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό
τήν ἀρχαία ἐποχή μέχρι σήμερα καί τό ἀντι-
αιρετικό ἄρθρο, τελειώνει τό πρῶτο μέρος
τοῦ περιοδικοῦ μέ μία ἀναφορά στίς πλη-
ροφορίες τῶν βυζαντινῶν λειτουργικῶν ὑπο-
μνημάτων. Στή συνέχεια ὑπάρχει τό ἐπί-
καιρο ἄρθρο γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες καί
τό οἰκογενειακοῦ ἐνδιαφέροντος ἄρθρο γιά
τήν ἐπιθετικότητα τῶν παιδιῶν.

Τό περιοδικό τελειώνει μέ βιογραφία
ἑνός τοπικοῦ δωδεκανήσιου ἁγίου καί διά-
φορα στοιχεῖα τῆς λατρείας.
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Kρίση οἰκονομική ἤ
πνευματική;



ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Ἔτσι καί ἡ ἐλπίδα
καί ἡ ἐμπιστοσύνη ἀποκτοῦν ἀποκαλυπτική δύναμη.
Ἀποκαλύπτουν μυστικές καί ἄγνωστες πτυχές σέ
ὅσους δέν συμβαδίζουν μέ τήν λογική τοῦ κόσμου,
ἀλλά πορεύονται μέ τήν λογική τῆς Ἐκκλησίας.

Γι᾽ αὐτό ἄς τολμήσουμε νά ἐλπίσουμε. Ἄς κάνουμε
τό πρῶτο βῆμα τῆς ἐσωτερικῆς μας ἀλλαγῆς, πού στή
γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας ὀνομάζεται μετάνοια. Διορ-
θώνοντας τόν ἑαυτό μας διορθώνουμε ἕνα μικρό
κομμάτι τῆς κοινωνίας. Αὐτή τήν ἐλπίδα ἐνστερνίζε-
ται καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολο-
μαῖος, ὁ ὁποῖος πρόσφατα σέ μία ἐπίσκεψη ὁμάδας
μετεκπαιδευομένων νηπιαγωγῶν ἀπό τήν Θεσσα-
λονίκη εἶπε μεταξύ ἄλλων:

«Εὐχόμαστε νά ὑπάρξει μία ὑπέρβαση τό ταχύτε-
ρον δυνατόν γιά νά ἐπανέλθει ὁ ἑλληνικός λαός στήν
κανονική του τροχιά, καί νά βαδίσει πιό σταθερά καί
πιό ἀποφασιστικά στόν δρόμο τοῦ κοινοῦ συμφέρον-
τος, τῆς προόδου καί τῆς εὐημερίας. Καί ὅταν λέμε
πρόοδο καί εὐημερία δέν εἶναι μόνο ἡ οἰκονομική, δέν
εἶναι μόνο τά ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά πρέπει ὅλοι μας,
πάντοτε ὁ καθένας ἀπό τό μετερίζι του, νά λαμβάνει
ὑπόψιν του καί τίς πνευματικές ἀξίες, ἐπάνω στίς
ὁποῖες θεμελιώνεται ἡ κοινωνία».

† Μ. Ρ. Κ.
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Τά Μνημόσυνα
Ἀρχιμ. Μάξιμος Παναγιώτου

Η
῾ πίστη στή μεταθανάτια ζωή καί στή μέλ-
λουσα γενική κρίση ἀπό πολύ νωρίς ὁδήγησε

τήν Ἐκκλησία στήν καθιέρωση εἰδικῶν τελετῶν,
τῶν μνημοσύνων, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμη-
μένων. Ἡ γεμάτη ἀγάπη προσευχή τοῦ λαοῦ τοῦ
Θεοῦ ἔχει μεγάλη ἱκετευτική δύναμη γιά τήν σω-
τηρία τοῦ τεθνεῶτος ἀδελφοῦ. Ἀνάπαυση βρίσκει
ἐπίσης ὁ νεκρός καί μέ τή συγχώρηση πού δέχεται
ἀπό τούς ζῶντες συμπολίτες καί συγγενεῖς του.
Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού νά μήν ἔχει ὑποπέσει
σέ ἐπιλήψιμες ἀντιπαραθέσεις μέ τούς συνανθρώ-
πους του στίς κοινωνικές του σχέσεις. Σέ πολλά
μέρη ἀκούγεται στό τέλος τοῦ μνημοσύνου ἡ πάν-
δημη συγχώρεση: «Θεός συγχωρέσοι σοι».

Οἱ χριστιανοί ἐκτός ἀπό προσευχές παλαιά
πρόσφεραν ἐλεημοσύνες καί δεῖπνα γιά τούς νε-
κρούς. Ὅσοι ἔτρωγαν ἔλεγαν: «μακαρία ἡ μνήμη
αὐτοῦ», γι’ αὐτό καί ὀνομάζονταν ‘μακαρίες’. Οἱ νε-
κροί ὠφελοῦνται μέ τίς πάνδημες εὐχές. Οἱ προ-
σευχές τῶν πτωχῶν γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ εὐερ-
γέτη νεκροῦ εἰσακούονται ἀπό τόν φιλεύσπλαχνο
Θεό. Ἀπομεινάρι τῶν δείπνων αὐτῶν εἶναι τά ψω-
μάκια καί τά κόλλυβα τῆς ἐποχῆς μας.

Προσευχόμαστε γιά τούς νεκρούς ζητώντας
ἀπό τό Θεό νά εἶναι ἐπιεικής στήν κρίση Του, γιατί
«οὐδείς ἀναμάρτητος». Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν
ἀνάγκη τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ κατά τήν κρίση.
Ἄλλοι ἁμάρτησαν βαρειά, ἄλλοι μέ συγγνωστά
ἁμαρτήματα καί ἄλλοι δέν πρόλαβαν νά ὁλοκλη-
ρώσουν τή μετάνοιά τους. Ἡ προσευχή τῶν μνη-
μοσύνων, ἐνῶ δέν ἀποτρέπει τήν κόλαση τῶν ἀμε-
τανόητων ἐγκληματιῶν, ὠφελεῖ ὅσους ἔφυγαν μέ
μικρά ἁμαρτήματα καί ἐκείνους, πού ναί μέν μετα-
νόησαν, ἀλλά δέν πρόφθασαν νά ἐπανορθώσουν
τό κακό πού ἔκαναν. Ἡ Ἐκκλησία τελεῖ μνημόσυνα
γιά ὅλους τους κεκοιμημένους, γιατί δέ γνωρί-
ζουμε ποιοί κατά τήν ἔξοδό τους μετανόησαν καί
ποιοί ὄχι. Πιθανόν καί οἱ ἀποδεδειγμένα ἐγκλημα-
τίες νά μετανόησαν στό τέλος τῆς ζωῆς τους.
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Ἐξάλλου καί οἱ δίκαιοι διαπράττουν κι αὐτοί ἁμαρ-
τίες, καί δέ γνωρίζουμε τή βαρύτητα πού ἔχουν
αὐτές γιά τό Θεό. Μέ τά μνημόσυνα ὠφελεῖται καί ὁ
ἁμαρτωλός πού μετανόησε καί ὁ ἁματρωλός πού δέ
μετανόησε. Ὁ μέν μετανοημένος βελτιώνεται στή
χαρούμενη κατάστασή του, ὁ δέ ἀμετανόητος ἀνα-
κουφίζεται ἀπό τήν ἀγωνία καί τή θλίψη.

Στήν Παλαιά Διαθήκη ἔχουμε προσφορά θυσίας
γιά ἐξιλέωση ἁμαρτίας προγόνων (Β΄ Μακκαβαίων
12,36-45). Προσευχή γιά κεκοιμημένους ἔχουμε καί
στήν Καινή Διαθήκη (Β΄ Τιμ. 1,18). Οἱ μαρτυρίες γιά
τά μνημόσυνα στήν Ἱερή Παράδοση εἶναι πάμπολ-
λες (Ἀποστολικές Διαταγές, ἅγιος Κυπριανός, Τερ-
τυλιανός, ἱερός Αὐγουστῖνος, ἅγιος Ἀμβρόσιος,
κ.λπ.).

Ἤδη ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες ἔχουμε τά τριή-
μερα, τά ἔνατα καί τά τεσσαρακοστά μνημόσυνα. Τό
τριήμερο γίνεται τρεῖς μέρες μετά τό θάνατο, κατ’
ἀναλογίαν μέ τήν τριήμερη ταφή καί Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ. Τό ἐννιάμερο γίνεται, διότι οἱ ζῶντες
εὔχονται ὁ ἀπελθών νά συγκαταριθμηθεῖ μέ τά
ἐννέα τάγματα τῶν ἀγγέλων στόν Παράδεισο. Τό
τεσσαρακονθήμερο γίνεται σαράντα μέρες μετά τό
θάνατο, κατ’ ἀναλογίαν μέ τήν Ἀνάληψη τοῦ Χρι-
στοῦ, πού ἔγινε σαράντα μέρες μετά τήν Ἀνάστασή
Του. Ἐκτός ἀπό αὐτά βασικό μνημόσυνο εἶναι ἐπί-
σης καί τό ἐτήσιο. Πολλοί χριστιανοί κάνουν ἀμέ-
σως μετά τόν θάνατο τοῦ συγγενοῦς τους σαραντα-
λείτουργο καί ἐπιδιώκουν κάθε χρόνο, εἰδικά στή
νηστεία τῶν Χριστουγέννων, νά δίνουν τά ὀνόματα
ὅλων τῶν τεθνεώτων συγγενῶν τους νά μνημο-
νεύονται σέ σαρανταλείτουργο.

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει θεσπίσει καί δυό γενικά μνημό-
συνα τά Ψυχοσάββατα πρό τῆς Ἀποκριᾶς καί πρό
τῆς Πεντηκοστῆς. Στό πρῶτο, ἐπειδή τήν ἑπόμενη
ἡμέρα διαβάζουμε τό Εὐαγγέλιο τῆς κρίσεως, μνη-
μονεύονται ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι νεκροί χριστιανοί. Μέ
τή γενική μνημόνευση συμπεριλαμβάνονται καί οἱ
χριστιανοί πού, λόγῳ πνιγμοῦ στή θάλασσα ἤ χαμοῦ
σέ μακρινά μέρη, δέν τούς ἔγιναν τά κανονικά μνη-
μόσυνα. Στό δεύτερο πρίν τήν Πεντηκοστή, τόν
ἐρχομό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μνημονεύονται ἐκτός
τῶν χριστιανῶν καί ὅσοι πρό Χριστοῦ ἀπό τόν Ἀδάμ
καί ἑξῆς πέθαναν μέ θεοσέβεια. Προφανῶς ἡ Ἐκκλη-
σία στρέφει τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἀγάπη της σ’
ὅσους φωτίσθηκαν μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα καί πρό Χρι-
στοῦ (σπερματικός λόγος).

Τό μνημόσυνο γίνεται στό τέλος τῆς εἰδικῆς γιά

τό νεκρό θείας Λειτουργίας, γιατί ἡ κυρίως ὠφέλεια
προσφέρεται κατά τή μνημόνευσή του στήν Προ-
σκομιδή καί στή θεία Λειτουργία. Οἱ κεκοιμημένοι
μνημονεύονται στή θεία Λειτουργία στήν ἐκτενή
δέηση, στήν εὐχή μετά τόν καθαγιασμό τῶν Τιμίων
Δώρων καί στή συστολή τῶν Τιμίων Δώρων πρό τῆς
θείας Κοινωνίας. Στή συστολή λέει χαρακτηριστικά
ὁ λειτουργός: «Ἀπόπλυνον, Κύριε, τά ἁμαρτήματα
τῶν ἐνθάδε μνημονευθέντων τῷ αἵματί σου τῷ
ἁγίῳ».

Τά μνημόσυνα ἐκφράζουν τήν ἑνότητα τῆς στρα-
τευομένης Ἐκκλησίας μέ τήν θριαμβεύουσα, ἐμπνέ-
ουν τήν πίστη ὅτι οἱ νεκροί δέν ἐξαφανίσθηκαν καί
ὅτι ἡ ἀγάπη γι’ αὐτούς συνεχίζεται καί μεταθανα-
τίως. Οἱ συγγενεῖς μέσα στήν ἀπελπισία ἀπό τό χαμό
τοῦ προσφιλοῦς ἐπιδιώκουν νά τόν βοηθήσουν στήν
πορεία του στόν πνευματικό κόσμο. Ἡ μνήμη θανά-
του ἐκ τῶν μνημοσύνων διδάσκει τόν κάθε πιστό ὅτι
ἡ ζωή αὐτή εἶναι παροδική καί σύντομη καί τόν πα-
ροτρύνει στόν πνευματικό ἀγώνα.

Ὅταν ψάλλουμε τό «αἰωνία ἡ μνήμη», δέν εὐχό-
μαστε ὁ νεκρός νά παραμείνει αἰώνια στή μνήμη τῶν
ἀνθρώπων, ἀλλά νά εἰσέλθει στόν Παράδεισο καί νά
ζεῖ αἰώνια κοντά στό Θεό. Ἡ ἔκφραση αὐτή ἔχει τήν
προέλευσή της ἀπό τά λόγια τοῦ συσταυρωθέντος
καλοῦ ληστοῦ πρός τό Χριστό: «μνήσθητί μου
Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκᾶ
23,42). Ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἀξίζει κι ὄχι ἡ μνήμη τῶν
ἀνθρώπων. Ἐξάλλου οἱ πρόγονοί μας ἀπό τέταρτη
γενεά καί πίσω μᾶς εἶναι ἄγνωστοι.

Τά κόλλυβα δέν ἀποτελοῦν ἀναγκαῖο συστατικό
στοιχεῖο τοῦ Μνημοσύνου. Ἡ Ἐκκλησία τά ἐνέταξε
στήν τελετή στηριζόμενη στά λόγια του Χριστοῦ
λίγο πρίν ἀπό τό πάθος Του: «Ἐάν ὁ σπόρος τοῦ σι-
ταριοῦ δέν πέσει στή γῆ καί πεθάνει, τότε μένει
μόνος του. Ἐάν ὅμως πεθάνει, τότε θά φέρει καρπό
πολύ» (Ἰωάν. 12, 24). Μέ τά λόγια αὐτά ὁ Χριστός
ἐννοοῦσε, πώς ὅπως ὁ σῖτος μέ τό θάνατό του, τό
λιώσιμο στό χῶμα βγάζει νέο καρποφόρο φυτό, ἔτσι
κι ὁ ἴδιος μέ τό θάνατό Του θά φέρει νέα ζωή στήν
ἀνθρωπότητα. Μέ τόν ἴδιο τρόπο κι ὁ θάνατος τοῦ
κάθε πιστοῦ θά τόν ὁδηγήσει στή νέα καί ἀνώτερη
ζωή κοντά στόν αἰώνιο Θεό.

Ἡ ἀγάπη τῶν ζώντων γιά τούς νεκρούς, ἡ μετά-
νοιά τους καί οἱ φιλανθρωπίες γι’ αὐτούς ἐνεργοῦν
εὐεργετικά, ὅπως συμβαίνει μέ τίς προσευχές γιά
τούς συνανθρώπους μας. Τόν τρόπο τόν γνωρίζει ὁ
Θεός.�
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Τ
ά Κόλλυβα, ἤ ὅπως ἀλλιῶς ἐπεκράτησε σέ πολλά
μέρη ἡ ὀνομασία «τό στάρι», εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό

παλαιά χριστιανικά ἔθιμα πού διατηρήθηκε στή ζωή
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί συνδέεται ἄμεσα μέ
τούς κεκοιμημένους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας. Τά κόλ-
λυβα εἶναι σιτάρι βρασμένο πού κατά κανόνα σήμερα
ἔχει τή μορφή στολισμένου δίσκου μέ ξηρούς καρ-
πούς, ὅπως ἀμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια, φιστίκι
κ.ἄ. καί κυρίως ζάχαρη. Μέ τίς λέξεις κόλλυβο καί
κόλλυβα στήν ἀρχαία Ἐκκλησία ἐννοοῦσαν κάθε
εἶδος μικροῦ γλυκοῦ ἀπό σιτάρι σέ σχῆμα πίτας ἤ τά
«τρωγάλιζα» καί τά «τραγήματα», δηλαδή ξηρούς
καρπούς καθώς καί τόν «ἐψητόν σῖτον» κατά τό βυ-
ζαντινό λεξικογράφο Σουίδα.

Κόλλυβα προσφέρονται ἐπίσης καί στίς μνῆμες
τῶν ἁγίων, τά ὀνομαζόμενα «Ἅγια». Αὐτή ἡ
πράξη συνεχίζει νά διατηρεῖται στά μο-
ναστήρια, ἐνῶ ἀπό τίς ἐνορίες ἐξέ-
λιπε.

Ἀπό ποῦ προέρχεται τό
ὄνομα «Κόλλυβα»; Ἡ ὀνομασία
κόλλυβα προέρχεται ἀπό τή λέξη
«ὁ κόλλυβος» πού σημαίνει τό
σταθμικό μέτρο γιά τόν προσδιο-
ρισμό τοῦ βάρους τοῦ χρυσοῦ,
ὅπως ἐπίσης καί κάθε νόμισμα
μικρῆς ἀξίας, δηλαδή τό πολύ λεπτό
σέ πάχος καί ἀξία νόμισμα. Ὁ Ἀριστοφά-
νης (424 π.Χ) τά νομίσματα τά ὀνομάζει «Κολλύ-
βους». Γιά τόν λόγο αὐτό καί ὅσοι ἀσχολοῦνταν μέ τά
νομίσματα τήν παλαιά ἐποχή τούς ὀνόμαζαν «κολλυ-
βιστάς». «Κολλυβίζειν» ὀνόμαζαν τό κέρδος πού προ-
ερχόταν ἀπό συναλλαγή. Ὁ Χριστός ἔβγαλε ἀπό τό
ναό τῶν Ἰεροσολύμων τούς κολλυβιστές (Ἰωάν. 2,15).

Τό ἔθιμο τῶν κολλύβων εἶναι πάρα πολύ παλαιό.
Οἱ ρίζες του βρίσκονται στά πρό Χριστοῦ ἀκόμη χρό-
νια. Τό σιτάρι, ἡ κύρια τροφή τοῦ ἀνθρώπινου γένους,
ἦταν καρπός ἱερός γιά τούς ἀρχαίους προγόνους μας.
Ἦταν τό ἐξαιρετικό εἶδος τροφῆς πού ἔκαμε τόν
ἄνθρωπο νά διαφέρει ἀπό τά ἄγρια ζῶα. Τό σιτάρι ἔτσι
εἶχε κι ἕναν ἱερό χαρακτήρα. Στά πολύ γνωστά μας
Ἐλευσίνια Μυστήρια γινόταν σιωπηρή ἐπίδειξη ἑνός
σταχυοῦ. Σέ πολλούς ἀκόμη τάφους οἱ ἀρχαῖοι πρό-
γονοί μας ἔθαβαν μέσα σέ μεγάλα πιθάρια σιτάρι,

διότι πίστευαν ἀκράδαντα στή μεταθανάτια ζωή. Οἱ
Ἀθηναῖοι, κατά τούς χρόνους τοῦ Ἰσοκράτη τοποθε-
τοῦσαν σιτάρι στούς τάφους τῶν κεκοιμημένων· τούς
δέ κεκοιμημένους τούς ὀνόμαζαν «Δημήτριους», γιατί
πίστευαν ὅτι ἡ θεά Δήμητρα τούς χάρισε ὡς δῶρο τό
σιτάρι. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν τή συνήθεια νά προ-
σφέρουν στούς νεκρούς τους μία φορά τό χρόνο τήν
ἡμέρα τῶν Χυτρῶν τήν Τρίτη δηλ. καί τελευταία
ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἀνθεστηρίων, αὐτό πού ὀνό-
μαζαν «πανσπερμία ἤ πανκαρπία», δηλαδή ἕνα μεῖγμα
διαφόρων καρπῶν.

Σύμφωνα μέ τή γνώμη μερικῶν τό ἔθιμο τῶν κολ-
λύβων ὀφείλεται στήν παλαιά συνήθεια τῆς διανομῆς
νομισμάτων κατά τά μνημόσυνα. Ἔτσι ἔχουμε ταύτιση
νομισμάτων καί κολλύβων. Ἡ διανομή τῶν νομισμά-

των –κολλύβων συνεδέετο μέ τήν ἐλεημο-
σύνη κατά τά χρόνια τοῦ χριστιανισμοῦ:

«ἐλεημοσύνες ὑπέρ αὐτῶν πού ἔφυ-
γαν πρός τόν Κύριο στά μνημόσυνα

αὐτῶν». Αὐτές τίς ἐλεημοσύνες
ἐλάμβαναν, συνήθως ἀπό τά
ὑπάρχοντα τοῦ ἀναπαυομένου, οἱ
πτωχοί, οἱ συγγενεῖς κι οἱ φίλοι

του μεταστάντος, οἱ πρεσβύτεροι
καί οἱ διάκονοι.
Ἡ λέξη Κόλλυβα μέ τή σημασία

τοῦ βρασμένου σιταριοῦ καί διαφόρων σπό-
ρων χρησιμοποιοῦνταν στά Εὐχάϊτα. Στό συναξάρι

τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ ἁγίου Θεοδώ-
ρου ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος παραγγέλει στόν Πατριάρχη Εὐδό-
ξιο νά δώσει στούς πιστούς κόλλυβα. Μετά ὁ Πα-
τριάρχης ρώτησε: καί τί εἶναι αὐτά τά κόλλυβα, ἅγιε;
Κι ὁ ἅγιος ἀπήντησε: «Σιτάρι καί ἄλλοι σπόροι. Βρα-
σμένα ὅλα μαζί καλά. ‘Κόλλυβα’ τά λέμε ἐμεῖς στήν
πατρίδα μου στά Εὐχάϊτα».

Ὁ Ἅγιος Συμεών Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης σέ
μία μικρή μελέτη του σχετική μέ τό θέμα μας πραγ-
ματεύεται τόν συμβολισμό τῶν ὑλικῶν πού χρησιμο-
ποιοῦνται γιά τήν παρασκευή τῶν κολλύβων. Ἀπό τό
κείμενο τοῦ ἁγίου Πατρός ἀντλοῦμε ἔμμεσα πληρο-
φορίες γιά τά ὑλικά πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ χριστια-
νοί κατά τόν 15ο αἰ. στήν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης καί
γενικά στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Μακεδονίας καθώς
καί γύρω ἀπ’ αὐτήν.

Τά κόλλυβα

τοῦ Πρωτ. Θεμιστοκλέους Στ. Χριστοδούλου, Δρ. Θ.
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«Τά μνημόσυνα προσφέρονται εἰς
τόν Θεόν ἐκ σπερμάτων σίτου καί ἐκ
διαφόρων ἄλλων καρπῶν. Τί δέ δη-
λοῦσιν οἱ καρποί; Δηλοῦσιν ὅτι καί ὁ
ἄνθρωπος σπέρμα εἶναι καί ὡς καρπός
ἐκ τῆς γῆς καί ὅτι καταβαλλόμενος εἰς
τήν γῆν τώρα ὡς σῖτος πάλιν μέ τήν δύ-
ναμιν τοῦ Θεοῦ θέλει ἐξαναστηθῆ καί
ἀφ’ οὗ τρόπον τινά ἀναβλαστήσῃ ἐν τῷ
μέλλοντι, τότε τέλειος καί ζῶν θέλει
προσενεχθῆ εἰς τόν Χριστόν, ἐπειδή
καθώς ὁ παρών καρπός θάπτεται μέν
εἰς τή γῆν βλαστάνει δέ μετά ταῦτα καί
τελεσφορεῖ καί ἀναδίδει πλούσιον τόν
καρπόν, μέ τόν αὐτόν τρόπον καί ὁ
ἄνθρωπος, διδόμενος τώρα εἰς τήν γῆν
ἀπό τό θάνατον θέλει ἀναστηθῆ
πάλιν». … Προσφέρομεν δέ αὐτά (τά
μνημόσυνα) καί ἐν μνήμαις ἁγίων, κα-
θότι καί αὐτοί εἶναι καρπός ἅγιος καί
παρεδόθησαν εἰς τήν γῆν μέ τά λείψανα
καί πάλιν θέλουσιν ἐν Χριστῷ ἀνα-
στηθῆ. Ἐξαιρέτως δέ καί πλέον τῶν
ἄλλων σπορίμων ὁ σῖτος προσφέρεται,
ἐπειδή καί ὁ Σωτήρ τό ἑαυτοῦ πανάγιον
σῶμα μέ σῖτον παρομοίασε. Ἐάν γάρ μή
ὁ κόκκος τοῦ σίτου, λέγει, πεσών εἰς
γῆν ἀποθάνῃ, αὐτός μόνος μένει».

Σέ μερικά μέρη χρησιμοποιοῦνται
γιά τήν παρασκευή τῶν κολλύβων ἀπα-
ραιτήτως τέσσερα ὑλικά. Αὐτά εἶναι: τά
ἀμύγδαλα, τό ρόδι, ὁ μαϊδανός καί οἱ
σταφίδες. Ἡ ἐξήγηση πού δίδεται γιά τά
τέσσερα αὐτά εἴδη εἶναι ἡ ἀκόλουθη: Ὁ
μαϊδανός μέ τό πράσινό του χρῶμα
συμβολίζει τή χλόη καί τή δροσιά, θε-
μελιώνοντας ἔτσι τό τῆς νεκρωσίμου
εὐχῆς «ἐν τόπῳ χλοερῶ» καί τό «ἐν
τόπῳ ἀναψύξεως». Οἱ σταφίδες μέ τό
μαῦρο τους χρῶμα συμβολίζουν ὅτι
μετά τό θάνατο καί τήν Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ ὁ θάνατος ἀποκτᾶ γλυκύτητα
καί δέν εἶναι πιά πικρός. Τά ἀμύγδαλα
μέ τό ἄσπρο χρῶμα τους συμβολίζουν
τά ὀστά κατά τό «τά ὀστᾶ τά γεγυμνω-
μένα….» καί τέλος, τό ρόδι συμβολίζει
τήν ἐπιστροφή τοῦ σώματος στή γῆ,
πρᾶγμα πού ἔχει τό ἔρεισμά του στό
στίχο: «γῆ εἶ καί εἰς γῆν ἀπελεύσῃ». �

��  Ἡ ἀγάπη δέν πουλιέται στά σοῦπερ μάρκετ
Ἡ γυναίκα ἔχει λιγότερη λογική καί περισσότερη καρδιά. Ὁ ἄντρας
ἔχει περισσότερη λογική καί λιγότερη καρδιά. Τό εὐαγγέλιο μόνο τή
γυναίκα λέει «πόρνη» καί ὄχι τόν ἄντρα, διότι ἡ γυναίκα στόν ἔρωτα
δίνει καί τήν καρδιά της, ἐνῶ ὁ ἄντρας δίνει μόνο τό σῶμα του, συνή-
θως γιά νά ἱκανοποιήσει τίς ὁρμές του. Ἡ γυναίκα θέλει ἀγάπη καί
πρέπει νά τῆς δίνουμε ἀγάπη. Ὁ ἄντρας πρέπει νά δίνει ἀγάπη στή γυ-
ναίκα του, γιατί τά σοῦπερ-μάρκετ δέν πουλᾶνε ἀγάπη.

��  Ὁ Γέροντας καί τό ἀγριογούρουνο
Μία φορά ἕνα ἀγριογούρουνο πῆγε κοντά του. Ὁ Γέροντας τό χάιδεψε
κι αὐτό ἔφυγε. Κάποιος τόν ρώτησε:
- Γέροντα, τί κάνεις ἐκεῖ;
- Ἦρθε τό καημένο νά μέ εὐχαριστήσει. Δέ θά ζοῦσε ἀπό τίς σφαῖρες
τῶν κυνηγῶν, ἀλλά προσευχήθηκα νά ἀστοχήσουν καί ἔτσι ζεῖ.

��  Ἡ κοίμηση τοῦ Γέροντα
Στίς 12 Ἰουλίου (νέο ἡμερολόγιο) τοῦ 1994, στίς 11.30 τή νύχτα, τήν
ἡσυχία τάραξε μία δυνατή βροντή! Κατόπιν μέ συνεχεῖς ἀστραπές φω-
τιζόταν ὅλο τό Ἅγιο Ὄρος. Τό ἀπόγευμα ἔγινε γνωστό ὅτι ὁ Γέροντας
εἶχε περάσει στήν αἰωνιότητα.

ΧΧααρριιττωωμμέέννεεςς  δδιιδδααχχέέςς
ΓΓέέρροοννττοοςς  ΠΠααϊϊσσίίοουυ  

ἉἉγγιιοορρεείίττοουυ  

Ἐκκλησιαστικός Ραδιοφωνικός Σταθμός
Ἱερᾶς Μονῆς Θαρρίου 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου:
104 Μεγακύκλους FM 

γιά τήν πόλη τῆς Ρόδου καί
106,5 Μεγακύκλους FM 

γιά τήν ὕπαιθρο καί τά νησιά.
•

� Ἐκκλησιαστικός Τηλεοπτικός Σταθμός
Ἱερᾶς Μονῆς Θαρρίου 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου:
Κανάλι 56
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O
ἄνθρωπος ἀκροβατεῖ διά βίου ἀνάμεσα στήν τρε-
πτότητα τοῦ φθαρτοῦ φυράματός του καί στήν

αἰώνια προοπτική τῆς θεϊκά πλασμένης ὑπάρξεώς του.
Ζεῖ στό μεταίχμιο τῆς φθορᾶς καί τῆς ἀφθαρσίας, στό
μεθόριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, στό ὅριο τοῦ εὐτε-
λοῦς καί τοῦ ἀνέφικτου. Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης δια-
ζωγραφεῖ χαρακτηριστικά τίς ἀντιθέσεις αὐτές τοῦ δι-
σύνθετου λογικοῦ πλάσματος.

Σκοπός τῶν προσευχῶν καί τῶν μνημοσύνων ὑπέρ
τῶν κεκοιμημένων εἶναι νά τύχουν φιλανθρωπίας πα -
ρά Θεοῦ, ὥστε νά εἶναι δυνατή ἡ μετοχή τους στήν
προσδοκώμενη ἀνάσταση, στήν ὑπέρβαση τοῦ φθο-
ροποιοῦ ἀφανισμοῦ, στόν ζωοποιό «καινισμόν», στήν
ἐπί τά κρείττονα μετάβαση, στήν ἀναγωγή στήν ἀ -
φθαρ σία καί τή θέα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ πατερική παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
εἶναι πλουσιότατη σέ ἀναφορές περί τόν θάνατο, ἤ
καλύτερα τήν κοίμηση τῶν χριστιανῶν, περί τήν ἀνά-
σταση καί τήν μετοχή σέ αὐτήν τῶν πιστευόντων, περί
τά τελούμενα ὑπέρ τῶν ἀπερχομένων ἀδελφῶν, καί
ὅσον ἀφορᾶ στή φροντίδα τῶν τιμίων σκηνωμάτων,
στή μέριμνα γιά τή συγχώρηση, τήν ἀνάπαυση καί τή
σωτηρία τῶν τιμίων ψυχῶν τους.

Πλήν τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς νηστείας καί τῆς γο-
νυκλισίας, ὡς σημείων πένθους, δουλικότητας καί κα-
τηφείας, ἀπό τήν ἀναστάσιμη δεσποτική Κυριακή,
ἀλλά καί ἀπό κάθε πασχάλια καί ἑορτάσιμη εὐχαρι-
στιακή σύναξη, πολύ περισσότερο ἡ λειτουργική αὐτή
ἀπαγόρευση ἐκτείνεται στήν ἐπιτέλεση κατά τή χαρ-
μόσυνη ἡμέρα τοῦ Κυρίου πενθικῶν καί νεκρικῶν
μνημῶν ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων χριστιανῶν, τῶν
κοινῶς δηλαδή καλουμένων μνημοσύνων.

Οἱ κολλυβάδες ἁγιορεῖτες πατέρες ἐπί Τουρκο-
κρατίας καταγράφουν πλούσια διδασκαλία περί τά νε-
κρικά μνημόσυνα ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων, καθώς καί
τήν ἐξ ἐπόψεως θεολογικῆς καί λειτουργικῆς παρα-
δόσεως σχέση τους μέ τήν Κυριακή, τήν ἀναστάσιμη
καί κοσμοχαρμόσυνη ἡμέρα τοῦ Κυρίου. Ὅπως τό
κάθε παραμικρό πράγμα, ἀπό τά τελούμενα στή θεία

λατρεία, ἔχει βαρύνουσα σημασία γιά τήν τάξη καί
εὐσχημοσύνη της, ἔτσι καί ἡ τάξη τῶν μνημοσύνων
δέν εἶναι «ἕνα μικρόν τίποτα καί οὐδέν» γιά τήν Ἐκ -
κλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά σεβάσμια τάξη αἰώνων. 

Μέσα στή δίνη τῆς περί τῶν μνημοσύνων ἔριδας,
κατά τόν ιη΄ αἰώνα στό Ἅγιον Ὄρος, οἱ φιλοκαλικοί
πατέρες, ἀντιμετωπίζοντας τίς φανατικές παρεμβά-
σεις τῶν ἀντιφρονούντων, γιά νά ἐπικρατήσει ἡ δυ-
νατότητα ἐπιτέλεσης τῶν νεκρικῶν μνημῶν καί κατά
τήν ἀναστάσιμη δεσποτική ἡμέρα τοῦ Κυρίου, προ-
βάλλουν τό μέγεθος τῆς ἀσχημοσύνης τῆς κυριακά-
τικης νεκρολογίας. Ἔτσι τούς θεωροῦν ὑπευθύνους
γιά τήν «ἀσχημία τῆς ἐν τῇ Κυριακῇ θρηνωδίας» καί
τούς ἐγκαλοῦν ὅτι «τήν μέν ἀταξίαν τάξιν, τήν δέ πα-
ράβασιν συνήθειαν ἐκατέστησαν».

Τήν εὐταξία καί τήν ἀταξία στά θεῖα λειτουργικά
πράγματα οἱ κολλυβάδες πατέρες τίς ἀντιστοιχίζουν
μέ τήν ὑγεία ἤ τή νόσο τοῦ πνευματικοῦ σώματος
τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐπισήμανση τοῦ κακῶς γινομένου
εἶναι ἀνάγκη νά ὁδηγεῖ στή θεραπεία του καί ὄχι
στήν καταδίκη ἐκείνου πού τό φανερώνει. Ἡ ἔν -
σταση λοιπόν τῶν πατέρων ἦταν ὅτι ἡ διδασκαλία
τους ἑδραζόταν ἀπολύτως στήν ὀρθόδοξη πατερική
λειτουργική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας
ἐξάλλου τά κείμενα καί τά τεκμήρια διαποτίζουν τίς
ἀναλύσεις τους, καί οὐδέποτε σέ κάποιες τυχόν φα-
νατικές ἰδιογνωμίες τους, ὅπως οἱ ἀντίπαλοι τούς
συκοφαντοῦσαν.

Οἱ πολέμιοι τῶν φιλοκαλικῶν δέν κατενόησαν τήν
εὐαισθησία τῶν πατέρων γιά τήν ἐξέχουσα τιμή καί
τίς χαρμόσυνες προνομίες τῆς «ἀναστασίμου τοῦ Κυ-
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡμέρας», ἡ ὁποία δέν ἀπο-
δέχεται τή νηστεία, τή γονυκλισία καί τά πενθικά
μνημόσυνα. Ἔτσι ὁδηγήθηκαν σέ μιά πρωτοφανή λει-
τουργική ἀνατροπή καί ζητοῦσαν, ἀφορμώμενοι πε-
ρισσότερο ἀπό τήν ἀνάγκη διευθέτησης μίας πρα-
κτικῆς δυσκολίας τῶν Ἁγιαννανιτῶν καί ὄχι ἀπό τή
συνειδητοποίηση ὅτι εἶναι πράγμα σύμφωνο μέ τήν
ὀρθόδοξη λειτουργική παράδοση, νά τελοῦνται τά

Ἡ διδασκαλία τῶν κολλυβάδων πατέρων 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιά τήν ἀναστάσιμη Κυριακή 

καί τό νόημα τῶν μνημοσύνων

τοῦ Ἀρχιμ. Νικοδήμου Σκρέττα, ἐπίκουρου καθηγητῆ Α.Π.Θ. 
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πενθικά μνημόσυνα καί κατά τήν ἀναστάσιμη ἡμέρα
τοῦ Κυρίου, δηλαδή τήν Κυριακή.

Οἱ κολλυβάδες δέν ἐδικαίωναν ἑαυτούς ὡς ἀλα-
θήτους, ὅμως «ζήλῳ τῆς ἁγίας παραδόσεως κινούμε-
νοι» τόλμησαν νά μιλήσουν, νά γράψουν καί νά ὁμο-
λογήσουν, παρά τούς διωγμούς καί τήν περιφρόνηση,
πρῶτον γιατί ἐτολμήθη ἡ καινοτομία καί δεύτερον
ἐπειδή διά θεσπίσματος ὑπῆρξε σπουδή νά καταστεῖ
κοινή καί καθολική. Κατά τόν Ἀθανάσιο Πάριο, ἡ νε-
κρολογία τῆς ἀναστασίμου Κυριακῆς ὑπῆρξε μιά ἐξ
ἀνάγκης καί συγκυριῶν λειτουργική καινοφανής και-
νοτομία τῶν Ἁγιαννανιτῶν, γι' αὐτό ἡ χορεία τῶν φι-
λοκαλικῶν ἀδυνατοῦσε νά ἀποδεχθεῖ τή δυνατότητα
τά ἐξ ἀνάγκης καί ἄκρας οἰκονομίας καί συγκαταβά-
σεως γινόμενα νά ἀναχθοῦν αὐθαίρετα σέ κοινή πα-
ράδοση καί νόμο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς λατρείας της.

Κατά τά τεκμήρια τῆς ὀρθοδόξου λειτουργικῆς
παραδόσεως καί σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῶν φι-
λοκαλικῶν, τά μνημόσυνα ἀποβάλλονται ἀπό τή δε-
σποτική καί ἀναστάσιμη Κυριακή, διότι: 

1) Οἱ νεκρικές μνῆμες ἔχουν πένθος. Ἄρα εἶναι πα-
ράλογη ἡ νεκρολογία κατά τήν χαρμόσυνη καί ἀνα-
στάσιμη Κυριακή. Ἡ Ἐκκλησία συγκατέμειξε τό πέν-
θος μέ τήν ἀναστάσιμη προσδοκία. Δέν νεκρολόγησε
ὅμως ποτέ τήν Κυριακή.

2) Ἡ διδασκαλία τῆς ἀπαγορεύσεως τῶν πενθικῶν
ἀπό τήν Κυριακή δέν εἶναι νεοφανές ἐφεύρημα τῶν
φιλοκαλικῶν, ἀλλά παράδοση τῆς καθολικῆς Ἐκκλη-
σίας. Δέν τέθηκε δηλαδή ποτέ ἐν ἀμφιβόλῳ, μέχρι τόν
ιη΄ αἰώνα (1754), ἡ μή τέλεση μνημοσύνων κατά τίς
δεσποτικές ἑορτές καί τήν Κυριακή. Πουθενά καί ποτέ
δέν τελοῦσαν τίς Κυριακές μνημόσυνα στό Ἅγιον
Ὄρος. Σύγχρονη τῶν φιλοκαλικῶν πατέρων ἐμφανί-
σθηκε ἡ καινοτομία τῆς Ἁγιαννανίτικης Σκήτης. Τό
Ἅγιον  Ὄρος διαχρονικά στάθηκε ἡ κοιτίδα τοῦ ἀπα-
ραχαράκτου τῆς θείας λατρείας καί τῶν θεσμῶν τῆς
Ἐκκλησίας, ὥστε νά μαρτυρεῖ ἀπλανῶς περί «τῶν
πρακτέων ἤ μή πρακτέων» ἀκόμη καί στήν προστρέ-
χουσα ἐνίοτε Μεγάλη Ἐκκλησία. Ἡ ἔνσταση λοιπόν
τῶν κολλυβάδων ὑπέρ τῆς ἀξίας τοῦ τυπικοῦ τῆς λα-
τρείας, τήν ὁποία λιπαρῶς ἐβίωναν, ἀγαποῦσαν καί
σπούδαζαν, ἦταν δικαιολογημένα αὐστηρή, ἐπειδή
αὐτό κατά τή διδασκαλία τους περιφυλάσσει τήν
τάξη, τήν εὐπρέπεια, τήν εὐσχημοσύνη καί τελικά
αὐτή τήν οὐσία της.

3) Τό Σάββατο κατά τήν παράδοση τῆς ὀρθοδό-
ξου λατρείας εἶναι ἡ κατ' ἐξοχήν ἡμέρα τῶν μνημοσύ-
νων τῶν κεκοιμημένων πιστῶν. Ἡ κοινή πράξη τῆς
καθολικῆς Ἐκκλησίας καί ὁ τύπος τῆς ἐκκλησιαστικῆς

ἀκολουθίας θέλουν Σάββατο νά τελοῦνται τά μνημό-
συνα, καθώς στό Σάββατο προσιδιάζει τό πένθος.

4) Ἀπό τήν ἐξέχουσα δεσποτική ἑορτή τῆς ἀνα-
στάσιμης Κυριακῆς καθώς καί ἀπό τίς ὑπόλοιπες μεί-
ζονες ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας ἀποκλείονται καί ἀπο-
πέμπονται τά νεκρικά μνημόσυνα, «ὡς αἴτια καί πρό-
ξενα πένθους καί κατηφείας». Ἀποτελεῖ πραγματική
λειτουργική ἀνατροπή ἡ συνύπαρξη δεσποτικῆς χαρ-
μόσυνης ἑορτῆς καί πενθικῆς νεκρολογίας.

5) Σύμφωνα μέ τήν πλούσια καί ἀναλυτική διδα-
σκαλία τῶν κολλυβάδων πατέρων περί τῶν μνημοσύ-
νων, εἶναι ἀνάγκη νά γίνουν καίριες διαφοροποιήσεις
ἀνάμεσα, ἀφ' ἑνός στίς αἰτήσεις τῆς θείας λειτουργίας
καί τήν ἐξαγωγή μερίδων ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων στήν
ἁγία προσκομιδή, καί ἀφ' ἑτέρου στά καθαυτό νεκρικά
μνημόσυνα. Οἱ φιλοκαλικοί διά πληθωρικῶν ἀνα-
φορῶν προσδιόρισαν μέ λειτουργικούς ὁρισμούς ποιά
εἶναι τά ἀπαγορευμένα μνημόσυνα ἀπό τήν ἀναστά-
σιμη Κυριακή καί ἐξήγησαν μέ σαφήνεια τή διαφορά
τους ἀπό τίς ἁπλές μνημονεύσεις τῶν κεκοιμημένων
πιστῶν ἤ τίς ἑορταστικές μνῆμες τῶν ἁγίων. Διαφορο-
ποιητικό στοιχεῖο γιά τά κατ' ἐξοχήν μνημόσυνα εἶναι
τό πένθος, τά κόλλυβα, τό παραστάσιμο, ἡ ἐξιδιασμένη
πενθική προσευχή, μέ τίς νεκρώσιμες εὐχές καί τροπά-
ρια πού συναπαρτίζουν «μακρά καί περιπαθῆ ἀκολου-
θίαν», γεμάτη δεητικές καί θρηνητικές ἱκεσίες, δηλαδή
«ἐκεῖνα ὁποῦ ἐγκαινίζουσιν, ἤτοι ἀνακαινίζουσι, τό μυ-
στήριον καί τό πάθος τοῦ θανάτου, ὅθεν καί τελετή καί
πράξις ἱερά καί μυστηριώδης λέγονται».

Ὁ θάνατος βιώνεται ἀπό τούς πιστούς ὡς μυστή-
ριο φοβερότατο. Ἐνεός ὁ ἄνθρωπος, ἐμπρός στόν
βίαιο χωρισμό τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος ἀπό τήν
πολυχρόνια ἁρμονική συνύπαρξη, προσμετρᾶ τά ὅρια
τῆς ὕπαρξης. Προσεγγίζει μόνο μέ τήν πίστη τήν ἀφύ-
σικη τομή τοῦ φυσικότατου δεσμοῦ τῆς ψυχοσωμα-
τικῆς ἑνότητάς του, κατά τό ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ
Κύριος, μέσα ἀπό τόν θάνατο, τή γενέθλιο πασχάλια
διάβαση τῶν χριστιανῶν, ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στό
«καθ' ὁμοίωσιν» καί ἀναμορφώνει μυστικά στήν
ὕπαρξή του τό ἀρχαῖο κάλλος, τήν αἰώνια ὡραιότητα,
ὁδηγώντάς τον στήν ἀθανασία, τόν ἁγιασμό, τή
θέωση καί τόν συνδοξασμό τῆς θείας ἀναστημένης
ζωῆς τῆς αἰωνίου Βασιλείας.

Ἡ βίωση τοῦ πένθους καί οἱ θρῆνοι τῆς σωματικῆς
ἀπώλειας δέν εἶναι γιά τόν χριστιανό τό ἀπελπιστικό
ὑπαρξιακό ἀδιέξοδο τῶν μή ἐχόντων ἐσχατολογική
ἐλπίδα. Ὁ θάνατος μεταβάλλεται σέ νέα γέννα καί γί-
νεται λυτρωτική καί σωτήρια ἀπαρχή μπροστά στή
δοξολογική καί εὐχαριστιακή προοπτική τοῦ αἰωνίου.
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Γ
ιά νά μελετήσουμε τό θέμα τῆς κολάσεως καί τῆς
μετά τόν θάνατο ζωῆς, θά πρέπει, πρωτίστως, νά

ἀναφερθοῦμε, στήν ὑπαρξιακή ἑνότητα τοῦ ἀνθρώ-
που, πού ἀποτελεῖται ἀπό σῶμα καί ψυχή, διότι ἔτσι
θά κατανοήσουμε τήν πορεία τῆς ψυχῆς μετά πού
αὐτή διασπᾶται ἀπό τό σῶμα. Κατά τόν Ἰωάννη τό
Δαμασκηνό1, τό σῶμα εἶναι αὐτό πού ἔχει μῆκος, πλά-
τος καί βάθος ἐνῶ ἡ ψυχή εἶναι ἡ ἁπλή ζῶσα οὐσία,
ἀόρατη γιά τά σωματικά μάτια, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖ
τό σῶμα ὡς ὄργανο καί τοῦ χαρίζει ζωή, αὔξηση,
αἴσθηση καί γέννηση. Ὡστόσο, καί τό σῶμα καί ἡ
ψυχή ἔχουν ἄρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ τους καί οἱ
ἐνέργειές τους εἶναι ἀλληλένδετες, ἀφοῦ τό σῶμα
ὁδηγεῖται καί ἐξουσιάζεται ἀπό τήν ψυχή. Γιά νά γίνει
αὐτό κατανοητό, φέρνουμε στή σκέψη τήν εἰκόνα κά-
ποιου πού κόπηκε σ᾽ ἕνα σημεῖο τοῦ σώματός του.
Στήν περίπτωση αὐτή ἡ ψυχή πονάει παρόλο πού ἡ
ἴδια δέν κόβεται πρᾶγμα πού συμβαίνει, διότι ἀκριβῶς
ὑπάρχει ἡ ἑνότητα τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης2.

Ἡ ὑπαρξιακή ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπου δέν περιορί-
ζεται μόνο στήν διατήρηση τῆς ἰσορροπίας - ἑνότη-
τας τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς. Ἡ Ὀρθόδοξη Θεολο-
γία πιστεύει ὅτι δέν μπορεῖ νά γίνει λόγος γιά ὕπαρξη
καθαυτή, ἡ ὁποία θά εἶναι αὐτονομημένη καί θά ζεῖ
ἀπομονωμένα. «Ἡ ὕπαρξη τοῦ καθενός εἶναι ἐνταγ-
μένη στό κοινωνικό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό ἕνα

μέρος, καί ἡ ἀνάπτυξή της δέν στηρίζεται κατ’ ἀρχήν
σέ καμιά αὐτόνομη ἐμφυτότητα, ἀλλά στή συμπερι-
φορά της καί ἔνταξή της μέσα σέ μία περιρρέουσα
ἀτμόσφαιρα μνήμης ἤ λήθης τοῦ Θεοῦ, δηλαδή
ἔνταξή της στό θεϊκό περιβάλλον»3. 

Ὅταν λοιπόν διασπᾶται ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ
τό θεϊκό περιβάλλον, τότε σημαίνει ὅτι ὑπάρχει διά-
σπαση τῆς πραγματικότητας καί, κατά συνέπεια, διά-
σπαση τῆς ὑπαρξιακῆς ἑνότητάς του. Αὐτή ἡ κατά-
σταση δημιουργεῖ πρόβλημα, εἶναι πάθος, διότι εἶναι
γεγονός ὅτι καμία λειτουργία δέν μπορεῖ νά αὐτονο-
μηθεῖ ἤ νά κυριαρχήσει σέ βάρος κάποιας ἄλλης.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νά αὐτονομήσει κάποια
λειτουργία τῆς ὑπάρξεώς του, τότε σημαίνει ὅτι προ-
σπαθεῖ νά διαιρέσει τήν ἑνότητα σώματος, ψυχῆς καί
θεϊκοῦ περιβάλλοντος, μέ ἀποτέλεσμα «ἡ διαίρεση
αὐτή νά συνιστᾶ τήν ἴδια τήν ἀποτυχία τῆς ἀνθρώπι-
νης ὕπαρξης»4. Αὐτή ἡ κατάσταση τῆς ἀπομόνωσης,
τῆς ἐσωστρέφειας καί τοῦ ἐγωισμοῦ συνιστοῦν τήν
ἀπεχθῆ κόλαση.

Ἑπομένως, ὁ ἐγωισμός καί ἡ ἀπομόνωση εἶναι
πάθη, διότι τά πάθη εἶναι «σχέσεις καί ἕξεις πρός ἕνα
περιβάλλον, πού δέν ἐναρμονίζεται μέ τή μνήμη τοῦ
Θεοῦ, εἶναι ἔξω ἀπό τήν περιρρέουσα θεϊκή ἀτμό-
σφαιρα»5. Καί ὁ ἐγωισμός εἶναι κατάσταση πού, ἐφό-
σον ἀπομονώνει τόν ἄνθρωπο, τόν ὁδηγεῖ ἔξω ἀπό τό

Ἐγωισμός: μόνιμη κόλαση τοῦ ἀνθρώπου 

τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Μακαρίου Γρινιεζάκη

Ἀγγίζει μέ τή μνήμη του φιλάνθρωπα τόν ἀγωνιζό-
μενο πιστό ἄνθρωπο καί τοῦ προβάλλει ἐμπειρικά τήν
πραγματική ἀξία τῆς καθημερινῆς ζωῆς καί τά συγκε-
κριμένα περατά της ὅρια.

Ἡ ζωή γίνεται χαρισματικά σπουδή στό θάνατο,
γιά νά μπορέσει νά εἶναι καί ὁ θάνατος ὄχι τό ζοφερό
τέρμα τῆς ἀνθρώπινης ὕλης, ἀλλά ἡ ἀναγωγή τῆς
ὕπαρξης στήν ἀλήθεια τῆς θείας ζωῆς, νά γίνει ἡ ὑψί-
στη καί ἡ πιό γνήσια σπουδή στήν ὄντως ζωή. 

Ἔτσι ἀντιμετώπισε ἡ Ὀρθοδοξία διαχρονικά καί τό
μυστήριο τῆς ζωῆς καί τό μυστήριο τοῦ θανάτου. 

Οὔτε μέ στωική ἀδιαφορία καί ἀπάθεια, οὔτε μέ
δαιμονική ἀπελπισία καί ἀπόγνωση, ἀλλά πάντα χαρ-

μολυπικά καί σταυροαναστάσιμα. Τό ὧδε καί τό ἐπέ-
κεινα συμφύρονται στό παρόν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
καί στή βιωματική προοπτική τῶν ἐσχάτων.

Ἡ ἐλπίδα τῆς συναναστάσεως μέ τόν Κύριο
Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος ἔχει τήν ἐξουσία τῆς ζωῆς
καί τοῦ θανάτου, εἶναι γιά τούς πιστεύοντες ἡ μόνη
διέξοδος ἀπό τά φαινομενικά ἀδιέξοδα τοῦ θανά-
του, στό ὑλικό τέρμα τῆς ἀνθρώπινης σωματικῆς
ὕπαρξης. Γιατί, μετέχοντας σέ αὐτή τή δική Του ἀνά-
σταση, «τά ὀστᾶ τά γεγυμνωμένα» θά μετάσχουν
στή νέα ζωή, θά ἀνακαινισθοῦν μέ σύμπασα τήν
κτίση κατά τήν ὥρα τῆς ἔνδοξης Δευτέρας Παρου-
σίας τοῦ Κυρίου. �

(συνέχεια ἀπό τήν προηγούμενη σελίδα)
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θεϊκό περιβάλλον. Ἡ πραγματικότητα αὐτή περιγρά-
φεται μέ γλαφυρότητα ἀπό τόν Ἅγιο Ἰσαάκ τό Σύρο, ὁ
ὁποῖος σημειώνει: «ὅπερ συμβαίνει τῷ ἰχθύι ἐξεληλυ-
θότι τοῦ ὕδατος, τοῦτο καί τῷ νοί συμβαίνει ἐξεληλυ-
θότι τῆς μνήμης Θεοῦ καί μετεωριζομένῳ ἐν τῇ μνήμῃ
τοῦ κόσμου»6.

Ὡστόσο, κάθε πάθος ἀμετανόητο ὁδηγεῖ στήν κό-
λαση. Γι’ αὐτό οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὁμιλώντας
γιά τήν κατάσταση τῆς κολάσεως, μᾶς παραπέμπουν
ἀκριβῶς στήν κατάσταση τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς ἀπο-
μόνωσης, ἡ ὁποία ξεκινᾶ ἀπό τήν παροῦσα ζωή καί
ἐπεκτείνεται μέχρι καί τή μετά θάνατο ζωή τοῦ
ἀνθρώπου. Πρέπει ἐδῶ νά σημειωθεῖ ὅτι «οἱ ἄνθρω-
ποι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μή ἔχοντες σαφή ἀντίληψη
– ἰδίως στούς πρώιμους χρόνους – γιά τή μετά θάνα-
τον ζωή, τήν κατανοοῦσαν ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ μέ
ὑλικό περιεχόμενο καί τή συνδύαζαν μέ τήν παράταση
τῆς κοινωνίας μαζί Του»7. Παρά ταῦτα, μέ τήν Καινή
Διαθήκη καί τή μετέπειτα πατερική παράδοση ἡ ἀντί-
ληψη γιά τή μετά θάνατο ζωή ἀποσαφηνίσθηκε πλή-
ρως καί βοήθησε τούς πατέρες νά μιλήσουν γιά τή συ-
νέχιση τῶν ἐπιρροῶν τῆς ἁμαρτίας μετά τό θάνατο.

Κατά τόν Ἰωάννη τό Δαμασκηνό, «οἱ ἄνθρωποι
πού ποθοῦν τό Θεό, μετά τό θάνατό τους συνεχίζουν
νά τόν ποθοῦν, ἀφοῦ ἡ ζωή εἶναι ἑνιαία καί εὐφραί-
νονται8. Ἀντίθετα οἱ ἁμαρτωλοί, δηλαδή αὐτοί πού
σκέπτονται συνεχῶς τήν κακία καί τήν ἁμαρτία, μετά
τό θάνατο ποθώντας τήν ἁμαρτία κολάζονται χωρίς
καμιά παρηγορία, γιατί δέν ἔχουν τό ὑλικό της ἁμαρ-
τίας. Ἔχασαν «τάς ὕλας τῆς ἁμαρτίας», ἀφοῦ δέν
ἔχουν πλέον τό σῶμα καί δέν μποροῦν νά ἁμαρτή-
σουν, ὅμως ἡ ψυχή τους συνεχίζει νά ἐπιθυμεῖ μόνο
τήν ἁμαρτία9. «Ἐπιθυμοῦντες οὖν καί μή ἔχοντες τά
τῆς ἐπιθυμίας πυρός δίκην ὑπό τῆς ἐπιθυμίας κατα-
φλέγονται10,11.

Στήν περίπτωση τοῦ ἐγωισμοῦ ἡ ψυχή ὁδηγεῖ τό
σῶμα στήν πλήρη ἀπομόνωση. Καί τό σῶμα ἐθίζεται
στήν κατάσταση τοῦ «μή κοινωνεῖν». Χάνοντας ἡ
ψυχή τό σῶμα μετά τό θάνατο, βασανίζεται, διότι δέν
ἔχει τό ὄργανο αὐτό πού θά τή βοηθᾶ νά θεραπεύει
τήν στροφή πρός «τά ἴδια» καί θά νιώθει ἀπόλυτα σχι-
σμένη καί κατακερματισμένη. Ἐνῶ λοιπόν ὁ Θεός θά
εἶναι παρών καί θά προσφέρεται γιά κοινωνία, ἡ ψυχή
θά ἀδιαφορεῖ γι’ Αὐτόν, θά Τόν ἀγνοεῖ, δέ θά Τόν βλέ-
πει. Τή γλυκιά φωνή τοῦ Θεοῦ θά τήν ἀκούει ὡς ἀπαί-
σια κραυγή, ἀποκρουστική καί διαπεραστική, διότι
ἁπλῶς θά ἀναζητᾶ ἐναγωνίως τήν ἀπομόνωσή της,
πού εἶναι συνδεδεμένη μέ τό συγκεκριμένο σῶμα της.
«Γι’ αὐτό τό λόγο ὁ Δαμασκηνός σημειώνει πώς ἡ κό-
λαση δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά «ἡ τοῦ ποθουμένου

στέρησις»12. Ὁ παράδεισος καί ἡ κόλαση εἶναι θέμα
βουλητικό. Κατά τήν ἀναλογία τοῦ πόθου, ὅσοι πο-
θοῦν τό Θεό εὐφραίνονται καί ὅσοι ποθοῦν τήν ἁμαρ-
τία κολάζονται»13. �
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Ο ῾ θεσσαλονικιός δηµιουργός, δέν τιµοῦσε ἁπλά
τούς νεκρούς, ἀλλά ζοῦσε σέ κοινωνία µαζί

τους. Τήν πρώτη Παρασκευή κάθε µήνα, ἀνέβαινε
στό κοιµητήριο τῆς Εὐαγγελιστρίας, γιά τό κα(
θιε ρωµένο τρισάγιο, στόν οἰκογενειακό τους τάφο,
καταλαβαίνοντας τή σηµασία τῆς πράξης του. Γι’
αὐτό γέµιζε τόν ἁπλο[κό παπά µέ χρήµατα, ὅταν
ἐκεῖνος µνηµόνευε τά ὀνόµατα τῶν οἰκείων του:
«Μαίρης, Ἑλένης, Γαβριήλ, Θεο δώρου, Μαργαρί(
τας, Λουκίας, Μι χαήλ»1. 

Ἐντύπωση προκαλεῖ καί τό γε(
γονός, τῆς παράθεσης µίας ἀναγγε(
λίας θανάτου πού βρίσκει σέ κάποια
ἐφηµερίδα καί τήν ἀντιγράφει αὐ (
τούσια: «Ἡ προσφιλής µας µητέρα,
θεία καί µάµµη (ὄνοµα, ἡλικία, κα(
ταγωγή), πέθανε χτές καί τήν κη�
δεύοµε σήµερα, ἀπό τό σπίτι µας,
στόν  Ἱερό Ναό τῆς Νέας Παναγίας.
Συγγενεῖς καί φίλοι, προσέλθετε νά
συνοδέψετε τήν ἐκ φορά, ὁµοῦ µέ τά
παιδιά της, τά ἀνήψια της καί τά
ἐγγόνια»2.

Τό ἴδιο κάνει καί γιά τήν ἀναγ(
γελία, ἑνός τεσ σαρακονθήµερου
µνηµοσύνου ὅπου: «Παρα κα λοῦν ται
οἱ συγγενεῖς καί φίλοι, πού τιµοῦν τή µνή µη τοῦ
µεταστάντος νά παραστοῦν τήν Κυρια κή 16 τρέ�
χοντος καί ὥραν 10 π.µ., στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγε�
λιστρίας, γιά νά ἑνώσουν µαζί µέ τή χήρα του σύ�
ζυγο Ἀντιγόνη, τά τέκνα ∆ηµήτριο, Μαρίκα, Στέ�
λιο, Βέττα, Γιῶργο, ∆όµνα τίς πρός τόν  Ὕψιστον
δεήσεις των, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ προ�
σφιλοῦς συζύγου, πατρός καί πάππου». 

Ἡ πίστη του, τόν ὁδηγεῖ στήν προσδοκία τῆς
∆ευτέρας Παρουσίας3. Γι’ αὐτό, µνηµονεύει ἕνα γε(
γονός πού συνέβη πρίν ἀπό πολλά χρόνια, ὅταν
ἐπιστρέφοντας στό σπίτι του µετά τήν τελετή τῶν

Φώτων, εἶδε τή µητέρα του νά σαστίζει, κοι τών(
τας τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο ὁ ἴδιος κρατοῦσε τό
κουτάλι τῆς σούπας. Τῆς φάνηκε πώς ἦταν ἴδιο τό
χέρι τοῦ κεκοιµηµένου πατέρα του4. Ἀντίθετα,
ὅσοι θεωροῦν τό θάνατο ὡς «τέλος τῶν πάντων»,
σάν τόν  Λουδοβίκο τόν XV τῆς Γαλλίας, λένε µα (
ζί του: «apres moi le deluge»5, δηλαδή  «ἐµοῦ θα�
νόντος γαία πυρί µιχθήτω»6, γεγονός πού ἀντιτί(
θεται πλήρως στήν πεντζίκεια λογική, στή ζωή

τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ.
Μέ αὐτό τόν τρόπο ὁ θεσσαλονι(

κιός δηµι ουργός  ἀντιλαµβάνεται
καί τήν ἱερότητα τῆς γραφῆς. Τό
«νά γράφεις», τονίζει, «σηµαίνει,
πώς βρίσκεσαι στά ἔσχατα ὅρια τῆς
ζωῆς, λίγο πρίν σοῦ κοπεῖ ἐντελῶς
ἡ ἀνάσα» καί συνεχίζει τό «θέµα
εἶναι νά καταλάβει κανείς γράφον�
τας τήν τῶν πεσόντων Ἀνά�
σταση»7. Τό Πάθος, γιά ἐκεῖ νον,
καταλήγει στήν Ἀνάσταση, ἡ Πεν(
τηκοστή ὑπάρχει ἐξαιτίας τῆς Ἀνά(
στασης8. Ὅλα τά γεγονότα τῆς
ζωῆς τοῦ Χριστοῦ ἔχουν ὡς κέντρο
τήν Ἀνάστασή Του9. Αὐτό φαίνε(
ται χαρακτηριστικά στήν ἀκό(

λουθη ἀφήγησή του.
Εἶναι Μεγάλη Παρασκευή. Στούς δρόµους γί(

νεται ἡ περιφορά τοῦ  Ἐπιταφίου, τήν ὁποία ἀκο(
λουθεῖ καί ὁ ἴδιος. Καθώς προχωρεῖ µαζί µέ τόν
ὑπόλοιπο κόσµο, βλέπει ὅλα τά σπίτια νά ’ναι
ἀνοιχτά, παρατηρώντας παντοῦ ἐνδείξεις συµ µε(
τοχῆς, στή λατρεία τοῦ νεκροῦ Χριστοῦ ὁ ὁποῖος
τήν ἑπόµενη, εἶναι βέβαιο ὅτι θ’ ἀναστηθεῖ, παρέ(
χοντας στόν ἐκπεσόντα ἄνθρωπο, τήν Αἰώνια
Ζωή. Ἀλλά ἡ µεγαλύτερη ἔνδειξη εἶναι οἱ ἔµψυχες
εἰκόνες, οἱ ἄνθρωποι πού βρίσκονται στούς ἐξῶ (
στες, δίπλα στά ἅγια εἰκονίσµατά τους, µέ θυµιά(

H O∆OΣ�10

Θάνατος καί Ἀνάσταση 
μέσα ἀπό γραπτά τοῦ Ν.Γ. Πεντζίκη

τοῦ Ἀναστασίου Πολυχρονιάδη, Διδ. Θεολογίας

«Τό νά γράφεις 

σημαίνει πώς 

βρίσκεσαι 

στά ἔσχατα ὅρια 

τῆς ζωῆς, λίγο πρίν 

σοῦ κοπεῖ ἐντελῶς 

ἡ ἀνάσα»
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µατα καί κεριά, λαχταρώντας σάν τά µικρά παι(
διά, τό ξηµέρωµα τῆς Ἀνάστασης. Ἔτσι ἑρµηνεύει
ὁ φαρµακοποιός µας  καί τή φωτα γώγηση ὅλων
τῶν χώρων στίς οἰκεῖες, ἐνῶ οἱ σκάλες πού δια(
κρίνονται στό βάθος τους, ἀνεβαίνουν στά ἐπάνω
πατώµατα, συµβολίζοντας, γιά ἐκεῖνον, τή βεβαι(
ότητα τῆς Ἀνάστασης10. 

Ὁ Πεντζίκης γνωρίζει καλά καί τή σύνδεση
τῆς Πεντηκοστῆς, µέ τήν Ἀνάσταση, τονίζοντας:
«Ἀπό τό Πάσχα ἕως τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύ(
µατος ἡµέρες Πενήντα. Τήν Πεντηκοστή οἱ εὑρι(
σκόµενοι ἀπ’ ἐδῶθε µεριά, ἐπιβιοῦντες ἐν τοῖς φαι(
νοµένοις, εὔχονται ὑπέρ τῶν µεταστάντων ἀπό
τήν ἄλλη µεριά τοῦ χάσµατος τοῦ φοβεροῦ λάκ(
κου». Μ’ αὐτόν τόν τρόπο οἱ ζῶντες, µετέχουν
«στήν κοινή προσευχή τῆς Ἐκκλησίας, γονα (
τίζοντας» πάνω στά πράσινα φύλλα τῆς καρυδιᾶς.
Ὁ φαρµακοποιός µας, σέ αὐτή τή συνάφεια, ὑπο(
γραµµίζει ὅτι ἡ καρυδιά εἶναι τό δέντρο µέ τό ξύλο
τοῦ ὁποί ου φτιάχνουµε ἔπιπλα, γιά τά σπίτια καί
σεντούκια γιά τούς κεκοιµηµένους καθώς καί γιά
ἐκείνους πού πρόκειται νά παντρευτοῦν, ἀφοῦ
ἐντός τους φυλάγεται ἡ προίκα τοῦ γάµου. Σηµει(
ώνει ἀκόµα, ὅτι ἡ καρποφορία της γίνεται µ’ ἕνα
γάµο ἀσυνήθιστο γιά τά φυτά, µέ συνέπεια τό γο(
νάτισµα τῶν πιστῶν πάνω στά φύλλα της τήν
Πεντηκοστή. Ἐκεῖ, βλέπει τήν  ἐπιτέλεση ἑνός γά (
µου παράξενου, «µέ τίς ψυχές τῶν προσφιλῶν» µας
πού ἐπί πενήντα µέρες «τίς ἀφῆκε ἐλεύθερες νά
ἔρθουν κοντά µας ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσης τοῦ Χρι(
στοῦ»11. 

Ὁ Πεντζίκης, ὁµολογώντας ὅτι εἶναι ὁ µόνος
ἁµαρτωλός, ὑποστηρίζει πώς δέν µπορεῖ νά δεῖ τό
ἀναστάσιµο φῶς, ὡστόσο, ἐλπίζει12. Γι’ αὐτό, ἀνα(
φέρεται στό ἀναστάσιµο τυπικό τῆς Νε κρώσιµης
Ἀκολουθίας, τῆς ∆ιακαινησίµου ἑβδο µάδας πού
εἶναι διαφορετικό ἀπό τίς ὑπόλοιπες µέρες τοῦ
ἔτους. Ὁ λόγος πού κυριαρχεῖ σ’ αὐτή εἶναι τό
«Χριστός Ἀνέστη», ἀντί τοῦ «πάντα µαταιότης
τά ἀνθρώπινα» τά ὁποῖα «διαδέχεται ὁ θάνατος».
Μπορεῖ ὡστόσο, ἐπι σηµαίνει ὁ φαρµακοποιός µας,
τά λόγια νά εἶναι διαφορετικά, ἀλλά τό θάνατο
τοῦ πιστοῦ τόν διαδέχεται πάντοτε  ἡ Ἀνάσταση.
Ὅπως συνέβη τό Πάσχα τοῦ 1940, τότε πού ὁ
ἴδιος συµ φιλιώθηκε µέ τή µητέρα του ὕστερα ἀπό
ἕναν καυγά πού εἶχε µαζί της13. Ἐνῶ σέ κάποιο
ἄλλο σηµεῖο, ἀναφέρει ὅτι Ἀνάσταση, σηµαίνει

τήν ἀχρήστευση τοῦ χειρογράφου τῶν ἁµαρτιῶν,
µέ συνέπεια, τήν ἀναγέννηση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώ(
που14, ἐν ὁλίγοις τήν κατάργηση τοῦ θανάτου. 

⁂ ⁂ ⁂

Δύο λόγια γιά τόν Πεντζίκη: 
Ὁ Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης (Θεσσαλονίκη,

1908-1993) ὑπῆρξε φαρμακοποιός στό ἐπάγ-
 γελμα, ἀλλά ἡ γραφίδα του ἦταν τόσο «γερή»
πού ὁ Νίκος Μπακόλας (λογοτέχνης τῆς Θεσ-
σαλονίκης) εἶπε πώς ἡ Θεσσαλονίκη ἕνα με-
γάλο δημιουργό ἀνέδειξε στόν 20ο αἰώνα τόν
Ν.Γ. Πεντζίκη. Ὁ Πεντζίκης ἔγραψε πεζογρα-
φία καί ποίηση. Παράλληλα, ἀσχολήθηκε καί
μέ τή ζωγραφική. Δέν εἶναι «προοδευτικός»
οὔτε «συντηρητικός» εἶναι πιστός τῆς Ἡσυχα-
στικῆς Παράδοσης, Πρύτανης τῆς ὁποίας ὑπῆρ -
ξε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Παλαμᾶς. �
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Μέσα σέ ὅλη τήν πνευµατική σύγχυση τῆς ἐπο (
χῆς µας παρατηροῦµε ὁρισµένους διανοητές νά

ἀµ φισβητοῦν τή συνέχεια τοῦ Ἑλληνισµοῦ καί νά
ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Νέος Ἑλληνισµός «κατασκευά(
σθηκε» τόν 19ο αἰῶνα καί ὅτι ἡ σχέση µας µέ τούς
Ἀρχαίους Ἕλληνες καί τό Βυζάντιο(Ρωµανία εἶναι
µύθος «ἐθνικιστικός». Βεβαίως στή χώρα µας ἔχου (
µε καί ὀρθῶς ἐλευθερία ἐκφράσεως. Ὅµως ἡ ἀνη(
συχία µας αὐξάνεται, ὅταν τέτοιες ἀνιστόρητες ἀπό(
ψεις ἐκφράζονται ἀπό συγγραφεῖς σχολικῶν βιβλί (
ων καί ἀπό στελέχη πού διορίζονται σέ καίριες θέ(
σεις τοῦ πάλαι ποτέ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας
καί Θρησκευµάτων. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δογµατί(
ζουν αὐθαιρέτως καί ἀγνοοῦν ἤ διαστρέφουν τίς
πάµπολλες ἱστορικές πηγές, οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύουν
τήν ἐθνολογική καί πολιτιστική συνέχεια τοῦ  Ἑλ (
λη νισµοῦ. Ὑπενθυµίζουµε µερικές χρήσιµες ἱστορι(
κές ἀλήθειες:

Μπορεῖ τό Βυζαντινό κράτος νά ἦταν πολυε(
θνικό καί ὁ Αὐτοκράτωρ νά διατηροῦσε γιά πολι(
τικούς λόγους τόν τίτλο «Βασιλεύς Ρωµαίων»,
ὅµως µέσῳ τῆς παιδείας καί τῆς γλώσσας τό κρά(
τος διεκήρυττε τήν ἑλληνικότητά του. Ἡ Αἰνειάδα
τοῦ Βιργιλίου, τό ἔπος τῆς λατινικῆς Ρώµης, οὐδέ(
ποτε ἐδιδάχθη σέ ὁποιαδήποτε βαθµίδα τῆς ἐκπαι(
δεύσεως, ἐνῶ ἀντιθέτως µικροί καί µεγάλοι µάθαι(
ναν ἀπό στήθους τά  Ὁµηρικά ἔπη.

Τό 1250, µετά τήν κατάληψη τῆς Κωνσταντι(
νουπόλεως ἀπό τούς Σταυροφόρους,  ὁ Αὐτοκράτωρ
τῆς Νικαίας Ἰωάννης Γ΄ ∆ούκας Βατάτζης γράφει
πρός τόν Πάπα Νικόλαο Θ΄, ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χρι(
στιανοί Αὐτοκράτορες χρησιµοποιοῦν  τόν τίτλο «Βα (
σιλεύς Ρωµαίων», ἀλλά κατάγονται ἀπό τό ἀρχαῖο
γένος τῶν Ἑλλήνων, τό ὁποῖο γέννησε τή σοφία τοῦ
κόσµου. Προσθέτει δέ ὅτι στούς  Ἕλληνες ἐδόθη ἀπό
τόν Μέγα Κωνσταντῖνο ἡ Πόλις καί ὅτι οἱ οἰκογέ(
νειες ∆ούκα καί Κοµνηνῶν εἶναι ἑλληνικές(1).

Κατά τή συγκινητική τελευταία ὁµιλία του
πρός τούς πολιορκηµένους στίς 28(5(1453 ὁ Κων(
σταντῖνος Παλαιολόγος (ὅπως καταγράφει ὁ Φραν (
τζῆς( χαρακτηρίζει τούς ὑπηκόους του ἀπογόνους
Ἑλλήνων καί Ρωµαίων καί τήν Κωνσταντινού(

πολη καταφύγιο τῶν Χριστιανῶν, «ἐλπίδα καί χα �
ράν πάντων τῶν Ἑλλήνων». 

Στή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας ἡ ἑλληνική
συνείδηση διατηρεῖται στίς ψυχές τῶν κατατρεγ(
µένων προγόνων µας χάριν κυρίως στούς ἐκ κλησια(
στικούς ἄνδρες. Γύρω στό 1700 ὁ φλογερός ἱερο (
κῆρυξ καί  Ἐπίσκοπος Κερνίτσης καί Καλαβρύτων
Ἠλίας Μηνιάτης ὁµιλῶν στή Βενετία παρακαλεῖ
ὡς ἑξῆς τήν Παναγία: «Ἕως πότε πανακήρατε Κόρη
τό τρισάθλιον Γένος τῶν Ἑλλήνων ἔχει νά εὑρίσκε�
ται εἰς τά δεσµά µιᾶς ἀνυποφέρτου δουλείας....»(2).

Κατά τήν περίοδο αὐτή χρησιµοποιοῦνται καί
τά τρία χαρακτηριστικά ὀνόµατα:  Ἕλλην, Ρωµηός,
Γραικός. Τό Γραικός στό στόµα τῶν ξένων δέν ἔχει
πάντα θετική σηµασία, ὅµως χρησιµοποιεῖται καί
ἀπό πολλούς Ὀρθοδόξους  Ἕλληνες συγγραφεῖς. Π.χ.
Ὁ Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης στά τέλη τοῦ
18ου αἰῶνος ὀνοµάζει τήν  Ἑλλάδα Γραικία(3). Τήν
σύνθεση καί τῶν τριῶν ὀνοµάτων βλέπουµε στό
ποίηµα «Ἅλωσις Κωνσταντινουπόλεως» τοῦ Ἐπι(
σκόπου Μυρέων Ματθαίου τό 1619:

Ἀλλοίμονον, ἀλλοίμονον στό γένος τῶν Ρωμαίων....
Ὦ, πῶς ἐκαταστάθηκε τό γένος τῶν Ἑλλήνων...
Σ᾿ ἐμᾶς εἰς ὅλους τούς Γραικούς νά ἔλθῃ τούτ᾿ τήν ὥρα(4).

Οἱ  Ἕλληνες ἀκόµη καί µέσα στή δυστυχία καί
τή µερική ἀγραµµατοσύνη (λόγῳ δουλείας( δέν λη(
σµονοῦν τίς ἀρχαῖες ἑλληνικές ρίζες τους. Ἀπό τό
1529 µέχρι τό 1821 τό δηµοφιλέστερο λα[κό ἀνά(
γνωσµα εἶναι «Ἡ Φυλλάδα τοῦ Μεγαλέξανδρου»,
πού θυµίζει τή δόξα τῶν Ἑλλήνων Μακεδόνων.
Στούς νάρθηκες πολλῶν ναῶν καί µοναστηριῶν ζω(
γραφίζουν οἱ ἁγιογράφοι τούς ἀρχαίους  Ἕλληνες σο(
φούς, γιά νά δείξουν στό ἐκκλησίασµα καί στούς
µαθητές τῶν Κρυφῶν Σχολειῶν ποιά εἶναι ἡ πραγ(
µατική καταγωγή τους. Λίγα χρόνια πρίν ἀπό τήν
Ἑλληνική Ἐπανάσταση οἱ ναυτικοί µας τοποθε(
τοῦν στά πλοῖα τους ὡς ἀκρόπρωρα τά κεφάλια µε(
γάλων µορφῶν τῆς ἀρχαιότητος, ὅπως τοῦ Θεµι(
στοκλέους κ.ἄ. 

Ἀλλά καί ἡ σύνδεση µέ τή βυζαντινή Ρωµηο(
σύνη (ὁ ὅρος ἀπό τή Νέα Ρώµη(Κωνσταντινού(
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Ἡ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί οἱ ἀμφισβητίες

Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικός Ἐπιστήμων



πολη) παραµένει σταθερή καί διατρανώνει  τή συ(
νέχεια τοῦ Ἑλληνισµοῦ. Τά Συντάγµατα τῶν Ἐθνο(
συνελεύσεων τοῦ Ἀγῶνος (1821(1827) καθιερώ(
νουν ὡς νοµοθεσία τῆς Νέας Ἑλλάδος «τούς νόµους
τῶν Χριστιανῶν ἡµῶν Αὐτοκρατόρων». Ὁ Ἰωάν(
νης Καποδίστριας, ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς ἐλεύ(
θερης  Ἑλλάδος, θεσµοθετεῖ τήν Ἑξάβιβλο τοῦ
Κωνσταντίνου Ἀρµενοπούλου, ἕναν βυζαντινό κώ(
δικα τοῦ 1345, ὡς τό ἀστικό δίκαιο τῆς χώρας καί
τοῦτο ἴσχυσε µέχρι τό 1946!  

Οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 αἰσθάνονταν ὅτι συνεχί(
ζουν καί τήν ἀρχαία ἑλληνική καί τή βυζαντινή πα(
ράδοση. Σέ ἰταλική ἐφηµερίδα τοῦ 1821 ἀναφέρον(
ται τά λόγια τοῦ Ἀθανασίου ∆ιάκου ὅτι ἀγωνίζεται
«γιά τόν Χριστό καί γιά τόν Λεωνίδα»(5).  Καί ὁ Θε(
όδωρος Κολοκοτρώνης, συζητῶντας µέ τόν Ἄγγλο
Ναύαρχο Χάµιλτον, θεωρεῖ ἑαυτόν ὡς συνεχιστή τοῦ
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ὁ ὁποῖος οὐδέποτε συν(
θηκολόγησε, καί χαρακτηρίζει τό Σοῦλι καί τή
Μάνη µαζί µέ τούς κλεφταρµατολούς ὡς τή φρουρά
τοῦ τελευταίου Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος. 

Εἶναι, λοιπόν, ἀντεπιστηµονική θέση καί φανα(
τική ἰδεοληψία ἡ προσπάθεια νά µᾶς πείσουν κά(
ποιοι ὅτι δῆθεν µέχρι τό 1821 δέν ξέραµε ποιοί
εἴµαστε καί ὅτι ὁρισµένοι διανοητές δηµιούργησαν
ἕνα τεχνητό νεοελληνικό ἔθνος. Ὅσοι ψάχνουν γιά
τεχνητά ἔθνη ἄς µήν µαταιοπονοῦν ἀλλοιώνοντας
τήν ἐλληνική  Ἱστορία. Ἄς κοιτάξουν λίγο πρός βορ (
ρᾶν καί θά βροῦν τό τεχνητό «µακεδονικό ἔθνος»
τῶν Σκοπίων. Ἐµεῖς θά µελετοῦµε τήν ἱστορική
ἀλήθεια χωρίς φόβο καί πάθος καί θά διατηροῦµε
τήν ἑλληνική µας συνείδηση, ἐνθυµούµενοι ὅτι ὡς
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δεχόµαστε τόν γνήσιο πα(
τριωτισµό καί ἀπορρίπτουµε τά δύο ἄκρα: Τόν ἐθνο(
φυλετισµό καί τόν ἐθνοµηδενισµό. �
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«Φιλοκαλία τῶν Ρώσων νηπτικῶν», Α΄ τεῦχος:
Διδαχές ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ 

Δ΄  Ἔκδοση, Ἀθήνα 1992 (σελ. 55-56). 

ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ

Τό σῶμα εἶναι δοῦλος, ἡ ψυχή εἶναι κυρίαρχος.
Ὅταν τό σῶμα κατατρύχεται ἀπό ἀσθένεια, αὐτό ὀφεί-
λεται στή θεία πρόνοια. Γιατί μ' αὐτόν τόν τρόπο τά
πάθη ἐξασθενοῦν καί ὁ ἄνθρωπος συνέρχεται. Μερι-
κές, φορές ὅμως ἡ σωματική ἀσθένεια προκαλεῖται ἀπό
τά πάθη.

Ἀπομάκρυνε τήν ἁμαρτία καί οἱ ἀρρώστιες θά ἐξαφα-
νιστοῦν. Γιατί, ὅπως βεβαιώνει ὁ ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας
(στήν ὁμιλία του γιά τήν ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός δέν εἶναι ἡ
αἰτία τοῦ κακοῦ), αὐτές συμβαίνουν σέ μᾶς λόγω τῆς
ἁμαρτίας. Ἀπό ποῦ προέρχονται οἱ ἀσθένει ες; Ἀπό ποῦ
προέρχονται οἱ σωματικές πληγές; Ὁ Κύριος δημιούργησε
τό σῶμα, ἀλλά ὄχι τήν ἀρρώστια. Τήν ψυχή, ἀλλά ὄχι τήν
ἁμαρτία. Τί εἶναι περισσότερο ἀπ' ὅλα πιό χρήσιμο καί πιό
ἀπαραίτητο; Ἡ ἕνωση μέ τό Θεό καί ἡ ἐπικοινωνία μαζί
Του μέ τήν ἀγάπη. Ἄν χά σουμε αὐτή τήν ἀγάπη ἀπομα-
κρυνόμαστε ἀπό τό Θεό καί, ἐφόσον ἀπομακρυνόμαστε
ἀπό Ἐκεῖνον, παθαίνουμε διάφορες καί ποικίλες ἀρρώ-
στιες. Ὁ πονοκέφαλος πολλές φορές μπορεῖ νά προκλη-
θεῖ καί ἀπό μία περίπλοκη καί ὑπερβολικά πιεστική δια-
νοητική ἐργασία.

ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

Γιά χάρη τοῦ Θεοῦ θά πρέπει νά ὑποφέρεις πάντα
ὁποιαδήποτε δοκιμασία μέ εὐγνωμοσύνη. Ἡ ζωή μας,
σέ σύγκριση μέ τήν αἰωνιότητα, δέν εἶναι παρά ἕνα
μόνο λεπτό. Ἑπομένως, σύμφωνα μέ τόν Ἀπόστολο,
«οὐκ ἄξια τά παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρός τήν μέλ-
λουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς» (Ρωμ. η' 18).

…..Ὅταν κάποιος σέ ταπεινώνει ἤ σέ ἐξευτελίζει,
προσπάθησε μέ κάθε τρόπο νά τόν συγχωρήσεις, σύμ-
φωνα μέ τά λόγια του Εὐαγγελιστῆ: «ἀπό τοῦ αἴροντας
τά σά μή ἀπαίτει» (Λουκ. στ' 30). 

Ὅταν οἱ ἄνθρωποι μᾶς βρίζουν, πρέπει νά θεωροῦμε
τόν ἑαυτό μας ἀνάξιο γιά ἔπαινο. Ἄν ἤμαστε ἄξιοι, ὅλοι
θά μᾶς ἐπαινοῦσαν. Θά πρέπει πάντα καί μπροστά σέ
ὅλους νά ταπεινωνόμαστε, ἀκολουθώντας τή διδα-
σκαλία τοῦ ἅγιου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου: «Ταπείνωσε τόν
ἑαυτό σου καί θά δεῖς τή δόξα τοῦ Θεοῦ μέσα σου». Γι'
αὐτό ἄς ἀγαπήσουμε τήν ταπείνωση καί θά δοῦμε τή
δόξα τοῦ Θεοῦ. Γιατί ὅπου ὑπάρχει ἡ ταπείνωση ἐκεῖ
ἀφθονεῖ ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὅ,τι δέν ὑπάρχει στό φῶς
εἶναι γεμάτο σκότος. Ἔτσι καί χωρίς ταπείνωση δέν
ὑπάρχει τίποτα ἄλλο μέσα στόν ἄνθρωπο παρά μόνο
σκότος.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ



Θεμελιῶδες γνώρισμα τῆς Ἐκκλησίας ὡς Σώμα-
τος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἑνότητα. Ὅπως σ' ἕνα

ζωντανὸ ἀνθρώπινο σῶμα δὲν μποροῦμε νὰ διανοη-
θοῦμε νὰ εἶναι τὰ μέλη του ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ
κυρίως σῶμα, ἤ νὰ ἀντιμάχονται μεταξύ τους, κατὰ
παρόμοιο τρόπο, καὶ πολὺ περισσότερο, δὲν μπο-
ροῦμε νὰ σκεφθοῦμε ὅτι τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι διαιρεμένο. Γιὰ τὸ
σημεῖο αὐτὸ εἶναι ἐξαιρετικὰ διαφωτιστικοὶ οἱ λόγοι
τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ γράφει γιὰ τὴν
Ἐκκλησία στοὺς Ἐφεσίους: «Ἕν
σῶμα καὶ ἕν Πνεῦμα καθὼς καὶ
ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως
ὑμῶν· Εἷς Κύριος, μία Πίστις, ἕν
βάπτισμα, εἷς Θεὸς καὶ Πατήρ πάν -
των καὶ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων
καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν» (Ἐφ. 4,4-6).

Μὲ ἄλλα λόγια, σύμφωνα μὲ
τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς
παραδίδει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἡ
ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι
ἁπλῶς ἕνα ἀνθρώπινο κατόρθωμα,
ἀλλ' ἕνα ἐξαίρετο θεῖο δῶρο. Κι
αὐτὸ φαίνεται ὁλοκάθαρα ἀπὸ
τοὺς βασικοὺς παράγοντες, ποὺ ὁ
ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ παραθέτει ὡς
συντελιστὲς γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς
ἑνότητος: Τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ,
στὸ ὁποῖο εἴμαστε μέλη, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ποὺ χαρίζει
τὸν σύνδεσμο τῆς εἰρήνης ἀνάμεσα στὰ μέλη τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στὴν ὁποία
εἴμαστε καλεσμένοι, τὸ ἅγιο βάπτισμα, μὲ τὸ ὁποῖο
εἰσαχθήκαμε στὴν Ἐκκλησία, καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ
Θεός Πατήρ, ποὺ εἶναι ἡ ἀρχή τῶν πάντων. Σ' αὐτὰ
στηρίζεται ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ δικό μας
χρέος, τὸ χρέος τῶν πιστῶν, δὲν εἶναι νὰ δημι-
ουργήσουμε τὴν ἑνότητα, ἀλλὰ νὰ τὴν διατη ρή σου -
με, ὅπως πάλι σημειώνει ὁ ἀπόστολος: «σπου δάζον -
τες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως ἐν τῷ συνδέσμῳ
τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. 4,3).

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ὑποδεικνύει καὶ τὸν
τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο μποροῦμε νὰ διατηρήσουμε τὴν
ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας· μὲ τὸ νὰ καταφύγουμε στὴ

θεία βοήθεια. Αὐτὸ σημαίνει ὁ λόγος του, «ἐν τῷ
συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης». Ἡ εἰρήνη εἶναι καρπὸς τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως μᾶς τὸ λέγει πάλι ὁ ἴδιος, «ὁ
δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστίν ἀγάπη, χαρὰ, εἰ -
ρήνη...» (Γαλ. 5,22). Ἑπομένως, γιὰ νὰ συντελέ σουμε
στὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ τὴν διατη -
ρήσουμε, δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ ἀφήσουμε τὸν
ἑαυτό μας ἀνοικτὸ στὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ποὺ θὰ μᾶς χαρίση τὸν σύνδεσμο τῆς εἰρήνης, ὥστε
μ' αὐτὸν νὰ οἰκοδομηθῆ ἡ ἑνότητα.

Ἐδῶ ἀκριβῶς εὑρίσκεται τὸ
καίριο σημεῖο, ποὺ διαφοροποιεῖ
τοὺς αἱρετικοὺς. Αὐτοὶ ξεχνοῦν ὅτι
ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
δῶρο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν λογα-
ριάζουν ὡς κατόρθωμα τῶν μελῶν
της. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ
ἐπιστρατεύουν τὶς ἀνθρώπινες
δυνάμεις, δηλαδὴ τὴν λογική, τὴν
εὐφυΐα, τὴν ψυχολογία, τὴν
ἀνθρώπινη ἰσχύ, τὸ χρῆμα, τὴν δι-
πλωματία, γιὰ νὰ τὴν ἐπιβάλλουν
ἐξωτερικά, κατ' ἀπομίμηση τῶν δυ-
ναστῶν τοῦ κόσμου.

Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ τὰ πρό -
τυπα τοῦ κόσμου, ἡ ἑνότητα μπο-
ρεῖ νὰ ἐπιτευχθῆ μὲ δύο κυρίως
τρό πους: εἴτε μὲ τὴν θέληση καὶ

συμφωνία ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε μὲ
τὴν ἀπολυταρχικὴ ἐπιβολή μιᾶς πανίσχυρης κεν-
τρικῆς ἐξουσίας. Ὁπότε ἔχουμε στὸ σύνολο τῶν
αἱρέσεων δύο κυρίως ὁμάδες συστημάτων: τὴν
ὁμάδα τῶν δημοκρατικῶν καὶ τὴν ὁμάδα τῶν  ἀπο-
λυταρχικῶν συστημάτων.

Γιὰ τὴν περίπτωση τῶν ἀπολυταρχικῶν συ-
στημάτων στὶς αἱρέσεις κλασικὸ παράδειγμα ἀποτε-
λεῖ ὁ Παπισμός καὶ εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρουσα στὸ ση-
μεῖο αὐτὸ ἡ ἱστορική του ἐξέλιξη.

Ὅταν τὸ 568 μ. Χ. οἱ βάρβαροι Λομβαρδοὶ μετα-
κινήθηκαν ἀπὸ τὸν βορρᾶ πρὸς τὴν Ἰταλία, ἡ αὐτο-
κρατορικὴ πρωτεύουσα Ραβέννα ἀποκόπηκε ἀπὸ τὴ
Ρώμη. Τότε ὁ πάπας ἔγινε ὑπεύθυνος γιὰ τὴν στρα-
τιωτικὴ ἄμυνα καὶ τὴν πολιτικὴ διοίκηση τῆς ση-
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Ἑνότητα καὶ ἀπολυταρχία στὴν αἵρεση
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μία Πίστις, ἕν βάπτισμα, 

εἷς Θεὸς καὶ Πατήρ πάν των

καὶ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ

πάντων καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν».



μαντικῆς αὐτῆς πόλης. Στὴν οὐσία ὁ πάπας ἔγινε
τότε ἕνας ἄρχοντας μὲ κοσμικὲς ἐξουσίες, τὶς ὁποῖες
δὲν θέλησε ποτὲ νὰ ἐγκαταλείψη, ἀλλὰ τὶς κλη-
ροδότησε σ' ὄλους τοὺς μέχρι σήμερα διαδόχους
του. Λησμονώντας τοὺς λόγους τοῦ Χριστοῦ,
«ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ
τῷ Θεῷ» (Μθ. 22,21), καὶ ὅτι «ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ
ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰω. 18,36), ὑπέκυψε
στὶς ἐμπαθεῖς ἀνθρώπινες ἐπιθυμίες καὶ ἐπέλεξε νὰ
εἶναι κεφαλὴ τόσο τῆς Ἐκκλησίας ὅσο καὶ τοῦ
κράτους.

Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, αἰτία τῆς αἱρετικῆς αὐτῆς
πτώσεως εἶναι ὁ ἑωσφορικὸς ἐγωϊσμός, ποὺ γέννησε
τὴν ὀλιγοπιστία ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ κυ-
βερνηθῆ σωστὰ μὲ τὸν τρόπο ποὺ παρέδωκε ὁ ἴδιος
ὁ Χριστός. Ὑπερίσχυσε ἔτσι ἡ πίστη ὅτι αὐτὸ μπο-
ρεῖ νὰ γίνη, ἐὰν ἡ Ἐκκλησία μετατραπῆ σ' ἕνα εἶδος
κράτους μὲ πανίσχυρη κεντρικὴ ἐξουσία, κατὰ τὰ
πρότυπα τῶν μεγάλων κυρίαρχων κοσμικῶν
κρατῶν. Αὐτὴ ἡ λανθασμένη θεμελιώδης ἀντίληψη
πολλῶν Δυτικῶν ὡδήγησε ἀρχικὰ στὴν διεκδίκηση
τοῦ πρωτείου καὶ ἀργότερα στὴ θεσμοθέτηση τοῦ
ἀλαθήτου τοῦ πάπα καὶ τὴ δημιουργία τοῦ κοσμι-
κοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ.

Ὅλες αὐτὲς οἱ κινήσεις τοῦ Παπισμοῦ φανε -
ρώνουν ἀπὸ μόνες τους, ἀπὸ τὰ ὀνόματα, τὴ δομὴ
καὶ τὸ περιεχόμενό τους, τὸν αὐταρχικὸ καὶ τὸν
ἀπολυταρχικὸ χαρακτήρα, ποὺ προσλαμβάνει ἡ
αἵρεση. Πρωτεῖο καὶ ἀλάθητο στὸν πάπα, χωρὶς
πραγματικὰ ἐρείσματα στὴ γραπτὴ καὶ βιωματικὴ
Παράδοση τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστο-
λικῆς Ἐκκλησίας, σημαίνει προσπάθεια αὐταρχικῆς
ἐπιβολῆς τῆς ἀνθρωπίνης θελήσεως συγκε-
κριμένων προσώπων. Κι αὐτὸ εἶναι ἡ αἵρεση· ἡ προ-
σωπικὴ ἐπιλογὴ, ἡ ἀντίθετη πρὸς τὴν Παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἐπιμονὴ τοῦ Παπισμοῦ τόσο στὸ πρωτεῖο,
ὅσο καὶ στὸ ἀλάθητο τοῦ πάπα, φανερώνει τὴν
ἀγωνιώδη προσπάθεια τῶν αἱρετικῶν νὰ βροῦν
λύση στὸ ἐπιτακτικὸ πρόβλημα τῆς ἑνότητος. Καὶ
ἐπειδὴ ἀπορρίπτουν ἐκείνη ποὺ ἀποκάλυψε ὁ Θεὸς
καὶ ἐφήρμοσε ἡ ἁγία Του  Ἐκκλησία, ἐφευρίσκουν
αὐ ταρ χικὰ μορφώματα, ποὺ ὑποβαθμίζουν τὴν κα-
θοδηγητικὴ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στὴν
πραγματικότητα ἀκολουθοῦν τὸ θέλημα τοῦ Δια -
βόλου, ὁ ὁποῖος ἀσκεῖ τὴν πιὸ ἀπολυταρχικὴ
ἐξουσία σὲ ὅσους τὸν ὑπακοῦν. Ὅλους αὐτούς,
ὅμως, τοὺς ἐλέγχει ἀδιάκοπα ἡ θεόπνευστη προ-
τροπὴ τοῦ ἀποστόλου Πέτρου: «Νὰ ποιμαίνετε τὸ

ποίμνιο τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι στὴ δικαιοδοσία σας, ὄχι
ἀναγκαστικὰ ἀλλὰ ἑκούσια, ὄχι μὲ αἰσχροκέρδεια
ἀλλὰ μὲ προθυμία καὶ ζῆλο, ὄχι ὡς δυνάστες στὶς ἐπι-
σκοπὲς, ποὺ σᾶς κληρώθηκαν, ἀλλὰ παρέχοντας οἱ
ἴδιοι πρότυπα τοὺς ἑαυτούς σας γιὰ τὸ ποίμνιο» (Αʹ
Πετρ. 5,2-3).

Καὶ βέβαια ἡ «ἑνότητα» ποὺ κατορθώνουν οἱ
αἱρετικοὶ μὲ τὸν αὐταρχισμὸ καὶ τὴν ἀπολυταρχία
δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ «τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως
καὶ τῆς γνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ» (Ἐφ. 4,13),
ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνεται θεόπνευστα ὁ ἀπόστολος
Παῦλος.�
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• ΤΟ ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ •
(Ἔκδοση Ἱ. Ἡσυχαστηρίου 

«Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου»)

ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ
1. «Τὸ φίδι μὲ ὅσα ψιθύρισε ἔβγαλε τὴν Εὔα ἀπὸ τὸν

Παράδεισο (Γέν. 3, 1-5). Μ’ αὐτὸ λοιπὸν μοιάζει κι ἐκεῖνος
ποὺ φλυαρεῖ κατὰ τοῦ πλησίον. Γιατὶ καὶ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ
ποὺ ἀκούει τὴν ὁδηγεῖ στὴν καταστροφὴ καὶ τὴ δική του
τὴ διακινδυνεύει». Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπαγρυπνοῦμε, ὥστε
νὰ μὴν κρίνουμε κανέναν.

2. Εἶπε ὁ ἀββᾶς Ἠλίας: «Εἶδα ἐγὼ κάποιον νὰ βάζει
κάτω ἀπὸ τὴ μασχάλη ἕνα δοχεῖο κρασὶ καὶ γιὰ νὰ καται-
σχύνω τοὺς δαίμονες ὅτι ἦταν ἐντύπωση πλανερὴ (καὶ ὄχι
πραγματική), λέω στὸν ἀδελφό: “Κάνε ἀγάπη καὶ σήκωσέ
το μου αὐτό”. Καὶ μόλις σήκωσε τὸ ἐπανωφόρι του, ἀπο-
δείχθηκε ὅτι δὲν ὑπῆρχε τίποτε κάτω ἀπὸ τὴ μασχάλη του.
Αὐτὸ τὸ ἀνέφερα μὲ τὴν ἔννοια, ὅτι καὶ μὲ τὰ ἴδια σας τὰ
μάτια ἂν δεῖτε κάτι ἢ ἀκούσετε κάτι, μὴν τὸ πιστέψετε.
Πολὺ περισσότερο νὰ προσέχετε τοὺς λογισμούς, τὶς σκέ-
ψεις καὶ τὰ νοήματα, γνωρίζοντας ὅτι οἱ δαίμονες τὰ σπέρ-
 νουν αὐτὰ στὴν ψυχὴ γιὰ νὰ τὴ διαστρέψουν, ὥστε νὰ σκέ-
φτεται αὐτὰ ποὺ τὴ βλάπτουν καὶ γιὰ νὰ ἀπομακρύνουν
τὸ νοῦ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ ἀπὸ τὸν Θεό».

3. Κάποιος ἀδελφός τῆς Σκήτης ἔσφαλε. Ἔγινε συγ-
κέντρωση στὴν ὁποία κάλεσαν τὸν ἀββᾶ Μωυσῆ, ἀλλ’
αὐτὸς δὲ θέλησε νὰ πάει. Τοῦ παράγγειλε τότε ὁ πρε-
σβύτερος: «Ἔλα, γιατί σὲ περιμένουν ὅλοι». Κι ἐκεῖνος
σηκώθηκε καὶ πῆγε κρατῶντας στὴν πλάτη ἕνα καλάθι
τρύπιο ποὺ τὸ γέμισε μὲ ἄμμο. Οἱ Πατέρες, ποὺ βγῆκαν
νὰ τὸν προϋπαντήσουν, τοῦ λένε: «Τί εἶναι αὐτό, πάτερ»;
«Οἱ ἁμαρτίες μου –ἀπαντᾶ ὁ Γέροντας– ποὺ κυλοῦν καὶ
πέφτουν πίσω μου καὶ δὲν τὶς βλέπω καὶ ἦλθα ἐγὼ σή-
μερα νὰ κρίνω τὰ σφάλματα ἄλλου». Ὅταν τ’ ἄκουσαν
αὐτὰ οἱ Πατέρες, δὲν εἶπαν τίποτε ἐναντίον τοῦ ἀδελ-
φοῦ, ἀλλὰ τὸν συγχώρεσαν.
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Μ
ετὰ ἀπὸ τὸν 4ο μ.Χ. αἰώνα, κάποιοι ἐκκλησια-
στικοὶ συγγραφεῖς δημιούργησαν τὰ λεγόμενα

«λειτουργικὰ Ὑπομνήματα». Τὰ Ὑπομνήματα αὐτὰ
ἦσαν κείμενα, μὲ τὰ ὁποῖα οἱ συγκεκριμένοι συγγρα-
φεῖς ἐπεξηγοῦσαν θεολογικῶς τὰ Μυστήρια καὶ τὶς
Ἀκολουθίες τῆς χριστιανικῆς Λατρείας. Μᾶς εἶναι πο-
λύτιμα, διότι ἀπὸ αὐτὰ διδασκόμαστε βασικὲς πτυχὲς
ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῶν Μυστηρίων καὶ Ἀκολουθιῶν,
ἀλλὰ καὶ πληροφορούμαστε περὶ αὐτῶν πολύτιμα
στοιχεῖα ἱστορικῆς φύσεως.  

Στὴν ἱστορία τῆς ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας, τὰ
κείμενα αὐτὰ ποὺ περιέχουν ἀναφορὲς στὴ Νεκρώσιμη
Ἀκολουθία εἶναι δύο: τὸ Ὑπόμνημα τῶν ἀρεοπαγιτικῶν
συγγραμμάτων καὶ αὐτὸ τοῦ Συμεὼν Θεσσαλονίκης.
Γιὰ τὴν ἱστορικὴ ἀκρίβεια τοῦ θέματος, θὰ πρέπει νὰ
ποῦμε ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὰ δύο αὐτὰ Ὑπομνήματα, ὑπάρ-
χουν πολλὲς ἄλλες ἀναφορὲς στὸν τρόπο τελέσεως τῆς
Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας, οἱ ὁποῖες καταχωρίζονται σὲ
διάφορα ἔργα ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων: τοῦ ἀπο-
λογητῆ Ἀριστείδη (2ος αἰ.), τοῦ Τερτυλλιανοῦ (τέλη
τοῦ 2ου αἰ.), τοῦ Παυλίνου Νόλης (3ος-4ος αἰ.), τῶν
Ἀποστολικῶν Διαταγῶν (τέλη τοῦ 4ου αἰ.), τοῦ ἱ.
Αὐγουστίνου, ποὺ ἔγραψε τὸ 421 μ.Χ. σημαντικὸ ἔργο
με τίτλο De cure pro mortuis («Περὶ τῆς φροντίδας τῶν
νεκρῶν»), ἐνῶ ὁ ἅγ. Ἰ. Δαμασκηνὸς (8ος αἰ.) δὲν ἀνα-
φέρεται στὸν τρόπο τελέσεως τῆς Νεκρώσιμης Ἀκο-
λουθίας, παρ᾽ὅτι θὰ ἀναμέναμε τὸ ἀντίθετο μὲ βάση
τὸν τίτλο ἑνὸς σημαντικοῦ ἔργου του (Περὶ τῶν ἐν πί-
στει κεκοιμημένων. Ὅπως ὑπὲρ αὐτῶν γινόμεναι λει-
τουργίαι καὶ εὐποιΐαι τούτους ὀνίνησιν).

1. Ὑπόμνημα τῆς Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας στὸ
ἀρεοπαγιτικὸ σύγγραμμα Περὶ Ἐκκλησιαστικῆς
Ἱεραρχίας  

α. Τὸ ἐν λόγῳ σύγγραμμα γράφηκε στὰ τέλη τοῦ
5ου- ἀρχὲς τοῦ 6ου μ.Χ. αἰ. ἀπὸ ἄγνωστο συγγραφέα,
ὁ ὁποῖος παραπέμπει στὸ ὄνομα τοῦ ἁγ. Διονυσίου
τοῦ Ἀρεοπαγίτη (τὸ ἔργο αὐτὸ τοῦ ἄγνωστου «ἀρεο-
παγίτη» θεωρήθηκε, κατ᾽αρχάς, ὡς αἱρετικό, ἀλλὰ
ἑρμηνεύτηκε κατὰ τρόπο ὀρθόδοξο ἀπὸ τὸν ἅγ. Μά-
ξιμο τὸν ὁμολογητή). 

Τὸ τμῆμα ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει εὑρίσκεται στὸ 7ο κε-

φάλαιο τοῦ Περὶ ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας, μὲ τίτλο
Περὶ τῶν ἐπὶ τοῖς κεκοιμημένοις τελουμένων («σχετικῶς
μὲ αὐτὰ ποὺ τελοῦνται γιὰ τοὺς κεκοιμημένους»). Τὸ
συγκεκριμένο κεφάλαιο ὑπομνηματίζει (ἐπεξηγεῖ θεο-
λογικῶς) τὴ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία καὶ τὸ πρῶτο ση-
μαντικὸ σημεῖο ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε εἶναι
ὅτι ἀποκαλεῖ τὴν Ἀκολουθία αὐτὴ ὡς Μυστήριον ἐπὶ
τῶν ἱερῶς κεκοιμημένων. Ἡ ἀπόδοση στὴ Νεκρώσιμη
Ἀκολουθία τῆς ἔννοιας τοῦ «Μυστηρίου» ὑποδηλώνει
τὴν ἱερότητα, τὴν ὁποία ὁ ἄγνωστος συγγραφέας θεω-
ρεῖ ὅτι ἔχει ἡ ἐν λόγῳ Ἀκολουθία. Ἡ ἱερότητα αὐτὴ ὑπα-
γορεύεται ἀπὸ τὴ σημασία καὶ τὴ βαρύτητα τῶν σχε-
τικῶν μὲ τὸ θάνατο θεολογικῶν θέσεων, οἱ ὁποῖες συ-
νοψίζονται στὴν ἀρχὴ τοῦ 7ου κεφαλαίου: ὅτι οἱ νεκροὶ
«δὲν ἔχουν νεκρωθεῖ», ἀλλὰ «ἔχουν μεταφοιτήσει» ἐκ
θανάτου εἰς θειοτέραν ζωήν. 

β. Ἕνα πρῶτο ἀξιοσημείωτο θέμα τοῦ Ὑπομνήμα-
τος εἶναι τὸ σχετικὸ μὲ τὸν ἐπίσκοπο καὶ τὶς εὐχές, τὶς
ὁποῖες ἀναπέμπει κατὰ τὴ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία. Τὸ
Ὑπόμνημα ἐξαίρει τὴ θέση τοῦ ἐπισκόπου καὶ τὸν ἀπο-
καλεῖ «ἐκφραστὴ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Θεοῦ», «ἄγ -
γελο Θεοῦ» ὁ ὁποῖος γνωρίζει ὅτι γιὰ ἐκείνους ποὺ
ἔζησαν «ὁσίως» παρέχεται ἀπὸ τὸ Θεὸ ἡ «θεία ζωή» .

Ὅπως διαπιστώνουμε ἀπὸ τὴν «τάξη» τῆς Ἀκο-
λουθίας, ὁ ἐπίσκοπος ἀναπέμπει τρεῖς προσευχὲς κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας: στὴν ἀρχή
τῆς Ἀκολουθίας, πρὶν ἀπὸ τὸν ἀσπασμὸ καὶ κατὰ τὴ
χρίση τοῦ κεκοιμημένου μὲ ἔλαιο. Οἱ ἐν λόγῳ ἐπισκο-
πικὲς εὐχὲς παραλληλίζονται ἀπὸ τὸν συγγραφέα τῶν
ἀρεοπαγιτικῶν μὲ τὶς εὐχὲς τῶν «δικαίων» καὶ ἀναφέ-
ρεται, ὡς παράδειγμα, ἡ προσευχὴ τοῦ Σαμουὴλ ὑπὲρ
τῶν Ἑβραίων. Τὸ Ὑπόμνημα δὲν καταγράφει τὸ περιε-
χόμενο τῶν εὐχῶν αὐτῶν. Σὲ ἄλλα σημεῖα τοῦ κειμέ-
νου, ὅμως, ἀποκαλύπτονται κάποια θέματα ἀπὸ τὸ πε-
ριεχόμενο τῶν νεκρώσιμων ἐπισκοπικῶν εὐχῶν.

Σὲ μιὰ πρώτη σχετικὴ μαρτυρία, ὁ συντάκτης τοῦ
Ὑπομνήματος ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ ἐπίσκοπος εὐχαρι-
στεῖ, κατ᾽ἀρχάς, τὸ Θεὸ γιὰ τὴ «θεία δικαιοσύνη» καὶ
ἐξυμνεῖ τὴν «θεαρχία», διότι μᾶς ἀπήλλαξε ἀπὸ τὴν
«τυραννία τοῦ διαβόλου» καὶ μᾶς ὁδήγησε σὲ μία «δι-
καιότερη κατάσταση». Οἱ ἔννοιες αὐτὲς ὑποθέτουμε

Πληροφορίες τῶν λειτουργικῶν Ὑπομνημάτων
σχετικά μέ τή Νεκρώσιμη Ἀκολουθία

τοῦ Γεωργίου Ν. Φίλια, Καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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ὅτι πρέπει νὰ ἀποτελοῦν τμῆμα τοῦ περιεχομένου τῆς
πρώτης εὐχῆς τοῦ ἐπισκόπου, ἡ ὁποία χαρακτηρίζε-
ται ὡς «εὐχαριστιακὴ».

Μία ἑπόμενη μαρτυρία περὶ τοῦ περιεχομένου ἐπι-
σκοπικῆς νεκρώσιμης εὐχῆς ἀναφέρει ὅτι ὁ ἱεράρχης
προσεύχεται, ἀφοῦ ἔχουν ἀκουστεῖ τὰ «ἐπηγγελμένα
ἀληθινὰ λόγια». Αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια ὑποδηλώνει ὅτι ἡ
ἐπισκοπικὴ εὐχὴ ἀναπέμπεται μετὰ ἀπὸ τὰ ἀναγνώ-
σματα· ἑπομένως πρόκειται, προφανῶς, περὶ τῆς εὐχῆς
τοῦ ἐπισκόπου πρὶν ἀπὸ τὸν ἀσπασμὸ τοῦ κεκοιμημέ-
νου. Ἡ μαρτυρία ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ ἐπίσκοπος εὔχεται
νὰ «δωρηθοῦν τὰ ἐπηγγελμένα» στοὺς κεκοιμημένους,
οἱ ὁποῖοι ἔχουν ζήσει «ὁσίως»· εὔχεται, ἐπίσης, νὰ «δο-
θοῦν δωρεὲς» τοῦ Θεοῦ καὶ στοὺς παριστάμενους.

Περὶ τῆς εὐχῆς αὐτῆς, ὅμως, ὁ συγγραφέας τοῦ
Ὑπομνήματος ἀναφέρεται καὶ σὲ
ἄλλο σημεῖο τοῦ ἔργου του. Ἐκεῖ γί-
νεται περισσότερο περιγραφικὸς
τοῦ περιεχομένου τῆς εὐχῆς, ὅταν
ἀναφέρει ὅτι ὁ ἐπίσκοπος εὔχεται
νὰ συγχωρεθοῦν οἱ ἁμαρτίες τοῦ
κεκοιμημένου, ὅσες ὀφείλονται
στὴν ἀνθρώπινη ἀσθένεια, καὶ νὰ
καταταγεῖ ἀπὸ τὸ Θεὸ «ἐν φωτὶ καὶ
χώρᾳ ζώντων, εἰς κόλπους Ἀβραὰμ
καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, ἐν τόπῳ οὗ
ἀπέδρα ὀδύνη καὶ λύπη καὶ στεναγ-
μός». Εἶναι προφανὲς ὅτι στὴ μαρ-
τυρία αὐτὴ καταχωρίζεται αὐτούσιο τὸ κείμενο τῆς
εὐχῆς πρὶν ἀπὸ τὸν ἀσπασμό, κείμενο τὸ ὁποῖο εὑρί-
σκεται στὴ σημερινὴ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία (στὴν
εὐχὴ «Ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκὸς…»).

Φαίνεται, ὅμως, ὅτι ὁ συγγραφέας τῶν ἀρεοπα -
γιτικῶν δὲν προτίθεται νὰ ἀποκαλύψει ἐκτενέστερα τὸ
περιεχόμενο τῶν νεκρώσιμων εὐχῶν τοῦ ἐπισκόπου.
Καὶ τοῦτο διότι, ὅπως σημειώνει, «δὲν πρέπει νὰ ἐξά-
γουμε ἀπὸ τὸ κρύφιο πρὸς τὸ κοινὸ τὸ μυστικὸ περιε-
χόμενο τῶν τελεστικῶν ἐπικλήσεων». Τὸ περιεχόμενο
αὐτὸ θὰ γνωστοποιηθεῖ (συνεχίζει ὁ συγγραφέας) μόνο
σὲ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι «θὰ τελειωθοῦν μὲ ἀκοινοποίητες
μυήσεις» καὶ θὰ ἀναχθοῦν «πρὸς τὸν θεῖο ἔρωτα καὶ τὶς
ἱερὲς ἐνέργειες». Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ ἐν λόγῳ συγ-
γραφέας ἀναφέρεται στὴν τάση ἀποκρύψεως ἀπὸ τοὺς
πιστοὺς τοῦ περιεχομένου τῶν εὐχῶν, στὴ γνωστὴ «Δι-
δασκαλία ἀποκρύψεως τῶν Μυστηρίων» (Disciplina
arcani) καὶ ὄχι, βεβαίως, σὲ μία μυστικὴ ἀνάγνωση τῶν
εὐχῶν (ὅπως ἑρμηνεύουν μερικοὶ τὸ σχετικὸ ὅρο στὰ
ἀρεοπαγιτικὰ συγγράμματα).

Τὸ ἀρεοπαγιτικὸ κείμενο, πάντως, ἐπισημαίνει ὅτι
ὁ ἐπίσκοπος δὲν προσεύχεται γιὰ τοὺς «ἀνιέρους κε-

κοιμημένους» (προφανῶς τοὺς αἱρετικοὺς) καὶ ἐπικα-
λεῖται μία παραλλαγὴ βιβλικοῦ λογίου («Αἰτεῖτε καὶ
οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖτε»). Αὐτὸ σημαίνει
ὅτι στὶς ἀνάλογες περιπτώσεις δὲν προ βλεπόταν ἐπι-
σκοπικὴ εὐχή, ἴσως δὲ καὶ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία. Ἡ
ἀναφορά, ὅμως, σὲ «ἀνιέρους κεκοιμημένους» δὲν δι-
ευκρινίζει τὶς περιπτώσεις, στὶς ὁποῖες ὁ ἐπίσκοπος
ἀρνεῖτο τὴν ἐκκλησιαστικὴ κήδευση.

2. Σχολιασμὸς τῆς Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας στὸ
Ὑπόμνημα τοῦ ἁγ. Συμεὼν Θεσσαλονίκης

α. Ὁ μέγιστος τῶν βυζαντινῶν λειτουργιολόγων, ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Συμεὼν (+1429) κατέ-
λιπε μεγάλο καὶ σημαντικότατο ἔργο στὰ σχετικὰ μὲ τὴ
λατρεία. Στὴν παροῦσα ἑνότητα θὰ μᾶς ἀπασχολήσει τὸ
Ὑπόμνημά του στὴ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία, ὁ πλήρης

τίτλος τοῦ ὁποίου εἶναι Περὶ τοῦ τέ-
λους ἡμῶν καὶ τῆς ἱερᾶς τάξεως τῆς
κηδείας καὶ τῶν κατ᾽ ἔθος ὑπὲρ μνή-
μης γινομένων. Τὸ Ὑπόμνημα αὐτὸ
ἀποτελεῖ τὴν τελευταία ἑνότητα τοῦ
«Διαλόγου» τοῦ ἁγίου Συμεών, κατα-
κλείοντας ἔτσι τὸ μνημειῶδες ἔργο
του. Θὰ συμφωνήσουμε μὲ τὴν
ἄποψη ὅτι παρόμοιο Ὑπόμνημα δὲν
μᾶς κληροδότησε ἄλλο ἡ πατερικὴ
γραμματεία, γι᾽αὐτὸ καὶ μᾶς εἶναι ὄχι
μόνο πολύτιμο, ἀλλὰ καὶ μοναδικό .
Ἄλλωστε, καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἱερὸς συγγρα-

φέας του ἀναδεικνύει τὴ σημασία τοῦ Ὑπομνήματός του
ὅταν γράφει περὶ αὐτοῦ: …ὅτι οὐκ ἐμά, ἀλλὰ τὰ ἐκ τῆς
ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν ἁγίων ἡμῶν συλλέγων, κατὰ δύ-
ναμιν ἔγραψα καὶ τὰ ἑπόμενα τῶν θείων αὐτῶν ἐννοιῶν.
Τὸ Ὑπόμνημα (ὅπως καὶ ὁλόκληρο τὸ λειτουργικὸ ἔργο
τοῦ ἁγίου Συμεὼν) χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν ἄψογο συμ-
βολικὸ τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσα-
λονίκης προσεγγίζει τὰ τελούμενα.

β. Σύμφωνα, ὅμως, μὲ τὸ Ὑπόμνημα δὲν ὑφίσταται
μόνο διαφορὰ ὡς πρὸς τὴν τοποθέτηση τοῦ κεκοιμη-
μένου στὸ Ναό, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὰ τελούμενα πρὶν
ἀπὸ τὴν Νεκρώσιμη Ἀκολουθία γιὰ τοὺς κεκοιμημέ-
νους ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι μεταφέρονται στὸ
Ναὸ «διὰ τῶν χειρῶν τῶν ἱερέων».

• Ὁ κληρικὸς ἐνδύεται μὲ καθαρὰ «ἱμάτια τοῦ ἰδίου
Σχήματος». «Ἀπονίπτεται» μὲ νερὸ διὰ σπόγγου σταυ-
ροειδῶς εἰς τύπον τοῦ ἱεροῦ Βαπτίσματος, στὸ μέ-
τωπο, τοὺς ὀφθαλμούς, τὰ χείλη, τὸ στῆθος, τὰ γό-
νατα καὶ τὰ χέρια. Ἀκολούθως, «περιβάλλεται» μὲ τὰ
ἀρχιερατικὰ ἤ τὰ ἱερατικὰ ἄμφια καὶ μὲ καινούργια
ὑποδήματα.

• Μετὰ τὸ πέρας τῆς προετοιμασίας τοῦ κεκοι -

«ἐν φωτὶ καὶ χώρᾳ ζώντων,

εἰς κόλπους Ἀβραὰμ καὶ

Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, 

ἐν τόπῳ οὗ ἀπέδρα ὀδύνη

καὶ λύπη καὶ στεναγμός».
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μημένου κληρικοῦ, τοποθετεῖται στὰ χέρια του τὸ ἱερὸ
Εὐαγγέλιο. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ Συμεὼν Θεσσαλονίκης
παραθέτει μία ἀξιοσημείωτη ἑρμηνεία: ἡ τοποθέτηση
τοῦ Εὐαγγελίου σημαίνει ὅτι ὁ κεκοιμημένος «ἔζησε
εὐαγγελικῶς» καὶ ὅτι τὰ εὐαγγελικὰ λόγια ἐνεργοῦν
εἰς ἱλασμὸν καὶ ἁγιασμόν.

• Ἀκολουθεῖ «εὐχὴ», Τρισάγιο καὶ θυμίαση. Ἐπιση-
μαίνεται ὅτι τὸ θυμίαμα προσφέρεται εἰς ἱλασμὸν τοῦ
νεκροῦ κληρικοῦ καὶ ἐμφαίνει τὴν εὐσεβῆ καὶ ὀρθό-
δοξον ζωὴ ποὺ ἔζησε, τὴν καθαρὰν καὶ εὐώδη.

• Μετὰ ἀπὸ τὴν παραπάνω διαδικασία, ὁ κεκοιμη-
μένος ὁδηγεῖται στὸ Ναὸ «μετὰ λαμπάδων», οἱ ὁποῖες
«ἐκτυπώνουν» τὸ θεῖον ἐκεῖνο καὶ ἀκατάπαυστον φῶς
(δηλαδὴ τὴ θεοπτία). 

γ. Ἰδιαίτερη, ὅμως, προετοιμασία πρὶν ἀπὸ τὴ Νε-
κρώσιμη Ἀκολουθία προβλέπεται
(σύμφωνα μὲ τὸ Ὑπόμνημα) καὶ γιὰ
τὸν κεκοιμημένο μοναχό:  πλύση
τοῦ σώματος (ὅπως στὴν περίπτωση
τῶν κληρικῶν) καὶ τοποθέτηση τοῦ
Ψαλτηρίου στὰ χέρια του. Ἡ προ-
 ετοιμασία ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν
ἀκόλουθη διαδικασία: «Μετὰ τὸ
ἀποσπογγίσαι σταυροειδῶς, τὰ τοῦ
σχήματος ἐνδιδύσκουσι, καὶ τὸν μαν-
δύα ἄνωθεν ἐπιρράπτουσιν, ὅς καὶ ὡς
τάφος ἐστὶν αὐτῷ· καὶ σταυροὺς
ἄνωθεν ποιοῦντες, διὰ Χριστὸν ᾧ
ἐσταύρωται».

Ἐνδιαφέρουσα εἶναι καὶ ἡ ἐπισή-
μανση τοῦ Συμεὼν Θεσσαλονίκης
ὅτι ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία σὲ μο-
ναστήρι, γιὰ μὲν τοὺς καθηγούμε-
νους καὶ τοὺς ἱερομόναχους ψάλλε-
ται ἐντὸς τοῦ Ναοῦ, γιὰ δὲ τοὺς μο-
ναχοὺς ψάλλεται στὸ Νάρθηκα.

δ. Ἄς ἀναφερθοῦμε καὶ στὴ θεολογικὴ ἑρμηνεία
τοῦ ἰδίου τοῦ Συμεὼν Θεσσαλονίκης περὶ τῆς Τάξεως
τῆς Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας, τὴν ὁποία καταγράφει
στὸ Ὑπόμνημά του. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης μᾶς πληροφορεῖ
ὅτι, κατὰ τὴ μεταφορὰ τοῦ κεκοιμημένου στὸ Ναὸ ψαλ-
λόταν τὸ «Τρισάγιο» καὶ, μάλιστα, «μετὰ μέλους». Ὁ
ἴδιος ἐπισημαίνει ὅτι ἡ ψαλμώδηση τοῦ Τρισαγίου ἐμ φαί-
νει ὅτι οἱ κεκοιμημένοι εἶναι «δοῦλοι τῆς Τριάδος» καὶ
ὅτι πορευόμενοι πρὸς Αὐτὴν θὰ «ταχθοῦν μὲ τοὺς Ἀγγέ-
λους ποὺ ψάλλουν ἀκαταπαύστως τὸν Τρισάγιο ὕμνο».

Στὸ  Ὑπόμνημα ἑρμηνεύονται καὶ τὰ τοῦ ἀσπασμοῦ
τοῦ κεκοιμημένου: γίνεται λόγῳ τῆς «μεταβάσεώς»
του στὴν αἰωνιότητα καὶ τοῦ «χωρισμοῦ» του ἀπὸ

τοὺς ζῶντες ἀδελφούς του. Ὁ Συμεών, ὅμως, ἐπιση-
μαίνει ὅτι ὁ ἀσπασμὸς τοῦ κεκοιμημένου συνιστᾶ
«κοινωνία» καὶ «ἕνωση» μαζί του. Ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ
«αἰωνία ἡ μνήμη» στὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας, τὸ ὑπό-
μνημα παρέχει ἀξιοσημείωτη ἑρμηνεία: ἡ ψαλμώδηση
τῆς φράσεως αὐτῆς ἀποτελεῖ «ἀνακήρυξη τοῦ κεκοι-
μημένου»· ἡ δὲ ἔννοια τῆς «ἀνακηρύξεως» σημαίνει
ὅτι συνετάγησαν (οἱ κεκοιμημένοι) τοῖς ἁγίοις, καὶ τῆς
ἐκείνων ἄξιοι κληρονομίας εἰσιν, ὡς καὶ τῆς πίστεως.

3. Ἐπιλογικὰ συμπεράσματα
Τὴν ἔρευνα περὶ τῶν Ὑπομνημάτων στὴ Νεκρώ-

σιμη Ἀκολουθία προβληματίζει καὶ ὁ ἐλάχιστος ἀριθ-
μός τους (μόνον δύο), ἀλλὰ καὶ ἡ χρονικὴ ἀπόσταση,
ἡ ὁποία χωρίζει τὰ δύο Ὑπομνήματα. Εἶναι σαφὲς ὅτι

μεταξὺ τῶν δύο ὑφίσταται μία
σχέση: τὸ Ὑπόμνημα τοῦ Περὶ τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας περιέχει
ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα
διαμορφώνονται πληρέστερα στὸ
Ὑπόμνημα τοῦ Συμεὼν Θεσσαλονί-
κης.

Περὶ τὸν 10ο αἰ., πάντως, φαίνε-
ται ὅτι στα θεροποιεῖται ἡ παράδοση
περὶ τῆς Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας
στὴ μορφή, τὴν ὁποία καταγράφει
τρεῖς αἰῶνες ἀργότερα ὁ ἅγ. Συμεὼν
Θεσσαλονίκης. Τὸ πρῶτο χειρό-
γραφο Εὐχολόγιο ποὺ περιέχει τὴ
συγκεκριμένη Ἀκολουθία (ὁ κώδικας
Κρυπτοφέρρης ἑλληνικὸς Γ.β.Χ) ,
ἐγκαινιάζει τὴν εὐχολογιακὴ νεκρώ-
σιμη παράδοση, ἡ ὁποία ξεκινᾶ σὲ
«ἐμβρυακὴ» μορφὴ μὲ τὸ ἀρεοπαγι-
τικὸ Ὑπόμνημα στὸ Περὶ τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς ἱεραρχίας. 

Ὁ Συμεὼν Θεσσαλονίκης καταγράφει στὸ Ὑπό-
μνημά του μία μορφὴ Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας, ἡ
ὁποία συγγενεύει ἀρκετὰ μὲ τὴ σημερινή. Γνωρίζουμε,
βέβαια, ὅτι κατὰ τὸν 17ο αἰ. ἐπῆλθε συντόμευση τῆς
Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας λόγῳ τῶν ἐπιδημιῶν καὶ τῶν
«μεγάλων θανατικῶν» ποὺ ἐνέσκηψαν. Τὸ Ὑπόμνημα
τοῦ Συμεών, ὅμως, δὲν παύει νὰ ἀποτελεῖ μία πολύ-
τιμη θεολογικὴ ἑρμηνεία τοῦ τελετουργικοῦ καὶ τῆς
θεολογίας τῆς Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας. Ὁ σύγχρο-
νος μελετητὴς τοῦ Ὑπομνήματος θὰ ἀνακαλύψει ὅλες
τὶς βαθύτατες πτυχὲς τῆς ἐν λόγῳ Ἀκολουθίας καὶ θὰ
ἑνώσει τὴ δοξολογία του πρὸς τὸ Θεὸ μὲ τὰ ἴδια
λόγια, μὲ τὰ ὁποῖα ὁ ἅγιος Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλο-
νίκης κατακλείει τὸ Ὑπόμνημά του: «Εἰ μὲν οὖν τι χρή-
σιμον ἤ ἐπωφελὲς ἐν τοῖς εἰρημένοις, τῷ Θεῷ χάρις».�

«Μετὰ τὸ ἀποσπο/ίσαι

σταυροειδῶς, τὰ τοῦ 

σχήματος ἐνδιδύσκουσι, 

καὶ τὸν μανδύα ἄνωθεν

ἐπιρράπτουσιν, ὅς καὶ 

ὡς τάφος ἐστὶν αὐτῷ· 

καὶ σταυροὺς ἄνωθεν

ποιοῦντες, διὰ Χριστὸν 

ᾧ ἐσταύρωται».
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Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Α ᾽πὸ αὔριον εἰσερχόµεθα εἰς τὸ στάδιον τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Εἰς

τὸν Κατανυκτικὸν Ἑσπερινὸν τῆς Συγγνώµης
ποὺ θὰ ψαλῇ ἀπόψε, θὰ ἀκούσωµεν τὸν ἱερὸν
ὑµνογράφον νὰ µᾶς προτρέπῃ: «Τὸν τῆς νη�
στείας καιρὸν φαιδρῶς ἀπαρξώµεθα, πρὸς
ἀγῶνας πνευµατικοὺς ἑαυτοὺς ὑποβάλλον�
τες», προετοιµαζόµενοι διὰ τὴν ὑποδοχὴν τοῦ
Ἀχράντου Πάθους καὶ τῆς ἁγίας Ἀναστάσεως
τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου µας.

Ζητεῖται, λοιπόν, κατ’ ἀρχὴν διάθεσις χα�
ρούµενη, διὰ νὰ ἀποδυθῶµεν ἐπιτυχῶς εἰς
τοὺς πνευµατικοὺς ἀγῶνας τῆς κατανυκτικῆς
περιόδου τῶν καθαρµῶν καὶ τῶν ἀνα βάσεων.
Ἡ νηστεία, ἡ ἐγκράτεια, ἡ λιτότης, ὁ περιο�
ρισµὸς τῶν ἐπιθυµιῶν, ἡ πυ κνὴ προσευχή, ἡ
ἐξοµολόγησις καὶ τὰ λοι πὰ στοιχεῖα ποὺ χα�
ρακτηρίζουν τὴν περίοδον τῆς Μεγάλης Τεσ�
σαρακοστῆς, εἰς οὐ δεµίαν περίπτωσιν πρέπει
νὰ ἐκλαµβάνωνται ὡς ἐπαχθῆ καθήκοντα, ὡς
βάρη ἀσήκωτα ἢ ὡς ἔργα καταναγκαστικὰ
ποὺ φέρουν ἀθυµίαν καὶ κατήφειαν! Οἱ
ἰατροὶ ὅταν συνιστοῦν δίαιταν ἢ γυµνα�
στικὴν ἢ ἄλλας ἀσκήσεις, ἀναγκαίας διὰ τὴν
ψυχοσωµατικὴν ὑγιείαν καὶ εὐρωστίαν, τὸ
πρῶ τον ποὺ ζητοῦν, ὡς ἀπαραίτητον προ�

=πόθεσιν ἐπιτυχίας, εἶναι ἡ εὐχάριστος ψυ�
χικὴ διάθεσις τοῦ ἐνδιαφεροµένου, τὸ χαµό�
γελον, καὶ ἡ ἐλπιδοφόρος θετικὴ σκέψις! 

Ἀνά λογα ἰσχύουν καὶ διὰ τὸ ἅγιον στά�
διον τῶν Νηστειῶν, ποὺ ἀνοίγεται ἐνώπιόν
µας. Τὴν Μεγάλην Τεσσαρακοστὴν πρέπει νὰ
τὴν βλέπωµεν ὡς πολύτιµον θεῖον χάρισµα!
Ὡς τὴν µεγάλην ὥραν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ,
ποὺ θέλει νὰ µᾶς ἀποτραβήξῃ ἀπὸ τὰ ὑλώδη,
χαµαίζηλα καὶ ἀποπνέοντα θάνατον, καὶ νὰ
µᾶς ἀνεβάσῃ ὑψηλότερα, εἰς τὴν πλήρη ὑγείας
καὶ ζωῆς σφαῖραν τοῦ πνεύµατος! Ὡς τὴν µε�
γάλην εὐκαιρίαν ποὺ µᾶς δίδεται διὰ νὰ ἀπο�
τοξινώσωµεν τὴν ψυχὴν ἀπὸ κάθε πάθος καὶ
νὰ ἀπαλλάξωµεν τὸ σῶµα ἀπὸ ὅ,τι περιττόν,
ἐπιζήµιον καὶ θανάσιµον! Ἑποµένως, ὡς  µίαν
πολὺ µεγάλην ἀγαλλίασιν καὶ χαράν µας.
Ἀληθινὴν ἑορτὴν καὶ εὐφροσύνην!

Ἀλλὰ ἡ νηστεία, ἀγαπητοί, τὴν ὁποίαν
ζητεῖ ἀπὸ τὰ τέκνα της ἡ Ἐκκλησία, ἡ ἐγ κρά�
τεια, ἡ λιτότης, ὁ περιορισµὸς τῶν ἐπιθυµιῶν
καὶ τῶν ἀπολαύσεων καὶ τῶν συναφῶν πε�
ριττῶν ἐξόδων, ἀποτελοῦν, κυριολεκτικῶς,
σωτήριον συνταγὴν εἰδικῶς ἐφέτος, ποὺ ἔχει
ἐκσπάσει ἡ µεγάλη παγκόσµιος οἰκονοµικὴ
κρίσις, ἡ ὁποία ἐγκυµονεῖ ἄµεσον κίνδυνον
χρεωκοπίας, ὄχι µόνον «νοικοκυριῶν» καὶ
ἐπιχειρήσεων, ἀλλὰ καὶ χωρῶν ὁλοκλήρων
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Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Χριστὸς ἀνέστη!

Εὐφρόσυνος καὶ φωτεινὴ ἀνέτειλε καὶ πάλιν
ἡ ἁγία ἡµέρα τοῦ Πάσχα καὶ σκορπίζει

χαράν, παρηγορίαν, ἀγαλλίασιν καὶ βεβαίαν
ἐλπίδα ζωῆς εἰς ὅλους τοὺς πιστούς, παρὰ τὴν
ἐπικρατοῦσαν ἀνὰ τὸν κόσµον βαρεῖαν ἀτµό�
σφαιραν ἐξ αἰτίας τῆς πολυδιαστάτου κρί�
σεως, µὲ ὅλας τὰς γνωστὰς ὀδυνηρὰς ἐπιπτώ�

σεις της εἰς τὸν καθηµερινὸν βίον τῆς ἀνθρω�
πότητος.

Ἀνέστη ἐκ τοῦ Τάφου ὁ Χριστός, ὁ Θεάν�
θρωπος, καὶ µαζί Του ἀνέστη ὁ ἄνθρωπος! Ἡ
καταδυναστεία τοῦ θανάτου ἀποτελεῖ πα�
ρελθόν. Ἡ ἀπελπισία τῆς αἰχµαλωσίας τοῦ
ᾅδου παρῆλθεν ἀνεπιστρεπτί. Ὁ µόνος Ἰ �
σχυρὸς καὶ Χορηγὸς τῆς ζωῆς, ἀφοῦ ἀνέλα�
βεν ἐθελουσίως διὰ τῆς Ἐνσαρκώσεώς Του
ὅλην τὴν δυστυχίαν τῆς φύσεώς µας καὶ τὸ
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ἀνὰ πᾶσαν τὴν ὑφήλιον, µὲ συνακόλουθον
ὀλέθριον ἀποτέλεσµα τὴν κατακόρυφον
αὔξησιν τῆς ἀνεργίας, τὴν δηµιουργίαν ὁλο�
κλήρων στρα τιῶν νεοπτώχων, τὴν ἀπόγνω�
σιν, τὴν ἔκρηξιν κοινωνικῶν ἀναστατώσεων,
τὴν αὔξησιν τῆς ἐγκληµατικότητος καὶ ἄλλα
χειρότερα τούτων. Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ
µᾶς διδάσκει νὰ πορευώµεθα καθηµερινῶς µὲ
ὀλιγώτερα, χωρὶς τὴν ὕβριν τῆς ὑπερβολῆς,
τῆς σπατάλης καὶ τῆς ἐπιδείξεως! Νὰ ἀπεµπο�
λοῦµεν τὴν πλεονεξίαν, νὰ ἀγνοοῦµεν τὰς
προκλήσεις τῆς διαφηµίσεως, ἡ ὁποία προ�
βάλλει διαρκῶς νέας ψευδεῖς ἀνάγκας, καὶ νὰ
περιοριζώµεθα εἰς τὰ ἀπολύτως ἀπαραίτητα
καὶ ἀναγκαῖα, µὲ ἀξιοπρεπῆ ἠθεληµένην λι�
τότητα! Νὰ µὴ εἴµεθα καταναλωτικὴ ἀγέλη
βουλιµικῶν, ἀπερισκέπτων καὶ ἀκάρδων ἀτό�
µων, ἀλλὰ κοινωνία εὐαισθήτων προσώπων,
δίδοντες ἐν ἀγάπῃ τόπον καὶ χεῖρα βοηθείας
εἰς τὸν ἄλλον, τὸν «πλησίον» µας, ποὺ ὑστε�
ρεῖται καὶ δυσπραγεῖ! Μᾶς διδάσκει ἀκόµη
τὴν ὑποµονὴν καὶ τὴν ἐγκαρτέρησιν εἰς τὴν

µικρὰν ἤ µεγαλυτέραν στέρησιν, ἀλλὰ καὶ τὴν
ταυτόχρονον ἐκζήτησιν τῆς βοηθείας καὶ τοῦ
ἐλέους τοῦ Θεοῦ, µὲ πολλὴν ἐµπιστοσύνην εἰς
τὴν φιλόστοργον πρόνοιάν Του! Ἔτσι θέλει
τὴν Τεσσαρακοστὴν ὁ Χριστός! Ἔτσι τὴν
ἐβίωσαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι! Ἔτσι ἠγωνίσθησαν
τὸν ἀγῶνα της οἱ εὐσεβεῖς πατέρες µας! Ἔτσι
τὴν ἐγνώρισε παλαιόθεν τὸ Γένος µας! Ἔτσι
τὴν προβάλλει καὶ τὴν κηρύσσει πάντοτε, καὶ
ὅλως ἰδιαιτέρως εἰς τὴν παροῦσαν δύσκολον
διεθνῆ συγκυρίαν, ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει
πολύπειρος καὶ ἀδιαλείπτως νήφουσα Μήτηρ
Ἐκκλησία! 

Ταῦτα ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ Φαναρίου ἐν ἀγά πῃ
Χριστοῦ καὶ αἰσθήµατι εὐθύνης λέγοντες καὶ
κηρύσσοντες, εὐχόµεθα πατρικῶς ἐν πάσῃ
εὐλογίᾳ πνευµατικῇ καὶ καλῇ καρποφορίᾳ τὸ
ἀρχόµενον ἅγιον στάδιον!

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ´βι´ 

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολοµαῖος
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑµῶν

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ

(συνέχεια ἀπό τήν προηγούμενη σελίδα)

zxxxxxxxxxxxx z
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ἴδιον τὸ κεφάλαιόν της, τὸν θάνατον, ἤδη
«τὸν ᾅδην ἐνέκρωσε τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότη�
τος» καὶ ἐχάρισεν εἰς τὸν ἄνθρωπον ζωὴν καὶ
«περισσὸν» ζωῆς.

Αὐτὴν τὴν περίσσειαν ζωῆς, τὴν ὁποίαν ὁ
Ἀναστὰς ἐχάρισεν εἰς ἡµᾶς, δὲν παύει νὰ συ�
κοφαντῇ καὶ νὰ διαβάλῃ πάντοτε µὲ συνέ�
πειαν πρὸς τὸ ὄνοµά του ὁ διάβολος, καίτοι
ἀπονευρωµένος πλέον καὶ ἐντελῶς ἀνίσχυρος
καὶ καταγέλαστος. Τὴν συκοφαντεῖ µὲ τὴν εἰς
τὸν κόσµον ἐπικρατοῦσαν ἀκόµη «ὕβριν»,
τόσον ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ὅσον καὶ ἔναντι τοῦ
συνανθρώπου καὶ τῆς ὅλης κτίσεως. Τὴν δια�
βάλλει µὲ τὴν εἰσέτι ὑφισταµένην ἐντὸς ἡµῶν
«ἀρχαίαν σκωρίαν» τῆς ἁµαρτητικῆς ροπῆς,
τὴν ὁποίαν καταλλήλως πάντοτε ἐκµεταλ�
λεύεται, προσπαθῶν νὰ µᾶς παγιδεύσῃ εἴτε
εἰς τὴν ἔµπρακτον ἁµαρτίαν, εἴτε εἰς τὴν περὶ
τὴν πίστιν πλάνην. Ἡ «ὕβρις» εἶναι ἀπότοκον
τῆς «σκωρίας» ἐκείνης καὶ ἀµφότεραι συνα�
ποτελοῦν τὸ ἀπαίσιον ζεῦγος τῶν εὐθυνοµέ�
νων διὰ τὴν διατάραξιν τῶν σχέσεών µας
πρὸς ἑαυτούς, πρὸς ἀλλήλους, πρὸς τὸν Θεὸν
καὶ πρὸς ὅλην τὴν ∆ηµιουργίαν. Εἶναι, κατὰ
ταῦτα, ἀδήριτος ἀνάγκη νὰ ἀποκαθάρωµεν
τὴν σκωρίαν ἐκείνην µετὰ πάσης προσοχῆς
καὶ ἐπιµελείας, ὥστε νὰ λάµψῃ ἄπλετον τὸ
ζωοποιὸν φῶς τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ εἰς
τὸν νοῦν, εἰς τὴν ψυχὴν καὶ εἰς τὸ σῶµα µας,
νὰ ἀποµακρύνῃ τὸ σκότος τῆς ὕβρεως καὶ νὰ
ἐκχυθῇ τὸ «περισσὸν» τῆς ζωῆς εἰς τὸν κό�
σµον ὅλον. Τοῦτο δὲν δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ
οὔτε διὰ τῆς φιλοσοφίας, οὔτε διὰ τῆς ἐπι�
στήµης, οὔτε διὰ τῆς τέχνης, οὔτε διὰ τῆς τε�
χνικῆς, οὔτε διά τινος ἰδεολογίας, εἰ µὴ µόνον
διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν µέχρι Παθῶν καὶ
Σταυροῦ καὶ Τάφου καὶ ταµείων τοῦ ᾅδου
συγκαταβάντα καὶ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντα Θε�
άνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐκφραζοµένης
διὰ µυστηριακῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ
ἐµπόνου καὶ συστηµατικοῦ πνευµατικοῦ ἀ �
γῶνος. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς τὸ Σῶµα τοῦ Χρι�
στοῦ, ζῇ ἀδιαλείπτως καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τὸ
θαῦµα τῆς Ἀναστάσεως, καὶ διὰ τῶν ἁγίων
Μυστηρίων της, τῆς Θεολογίας καὶ τῆς πρα�
κτικῆς διδασκαλίας της, µᾶς δίδει τὴν δυνα�
τότητα νὰ µεταλάβωµεν τοῦ θαύµατος, νὰ µε�

τάσχωµεν τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου, νὰ γί�
νωµεν τέκνα φωτόµορφα τῆς Ἀναστάσεως
καὶ ἀληθῶς «θείας κοινωνοὶ φύσεως», ὅπως
συνέβη καὶ συµβαίνει µὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους.
Ἡ εἰς τὰ βάθη τῆς καρδίας ἡµῶν φυοµένη κα�
κοβότανος καὶ ἀκανθηρὰ δέσµη τῶν παθῶν, ἡ
λιπαινοµένη ἐκ τῆς σκωρίας τοῦ ἐν ἡµῖν «πα�
λαιοῦ ἀν θρώπου», εἶναι ἐπάναγκες νὰ µετα�
µορφωθῇ τὸ συντοµώτερον ἐν Χριστῷ, διὰ
τοῦ Χριστοῦ καὶ χάριν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν
περὶ ἡµᾶς ζωντανῶν εἰκόνων Του, δηλ. τῶν
συνανθρώπων µας, εἰς ἀνθοδέσµην ἀρετῶν,
ἁγιασµοῦ καὶ δικαιοσύνης. Οὕτω, ὁ ἱερὸς
ὑµνογράφος ἐπικαίρως ψάλλει: «∆ικαιοσύνης
ἐσθῆτα περιβαλλόµενοι λευκὴν ὑπὲρ χιόνα,
τῇ παρούσῃ τοῦ Πάσχα ἡµέρᾳ εὐφρανθῶµεν,
ἐν ᾖ ὁ Χριστός, δικαιοσύνης ὡς ἥλιος ἐκ τῶν
νεκρῶν ἀνατείλας, πάντας ἡµᾶς ἀφθαρσίᾳ
κατεφαίδρυνεν». Τὸ λευκὸν ἔνδυµα τῆς δι�
καιοσύνης µᾶς ἐδόθη συµβολικῶς κατὰ τὸ
ἅγιον Βάπτισµα καὶ καλούµεθα διὰ τῆς διαρ�
κοῦς µετανοίας, τῶν χαροποιῶν δακρύων, τῆς
ἀδιαλείπτου προσευχῆς, τοῦ περιορισµοῦ τῶν
ἐπιθυµιῶν, τῆς ὑποµονῆς εἰς τὰ ὀδυνηρὰ τοῦ
βίου καὶ τῆς ἀνυποχωρήτου προσπαθείας
πρὸς πρακτικὴν ἐφαρµογὴν πασῶν τῶν
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καὶ µάλιστα τῆς κεφαλαι�
ώδους ἐντολῆς τῆς ἀγάπης, νὰ τὸ ἀνακαθά�
ρωµεν, µετέχοντες οὕτως εἰς τὴν σταυρικὴν
κένωσιν τοῦ Θεανθρώπου, ὥστε νὰ ἔλθῃ ἡ
πασχάλιος εὐφροσύνη, τὸ φαιδρὸν ἀναστά�
σιµον φῶς καὶ ἡ σωτηρία εἰς τὴν ζωὴν µας καὶ
εἰς τὸν περὶ ἡµᾶς κόσµον.

Ταῦτα ἀπὸ τοῦ πάντοτε ἐν τῇ δοκιµασίᾳ
τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ
φωτὶ καὶ τῇ χαροποιῷ ἐµπειρίᾳ τῆς Ἀναστά�
σεως, ὑπάρχοντος Φαναρίου ἑορτίως γρά�
φοντες καὶ τὴν στοργὴν τῆς Μητρὸς Ἐκκλη�
σίας διερµηνεύοντες, εὐχόµεθα ὁλοψύχως
πᾶσαν παρὰ τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος
Ἀρχηγοῦ τῆς Ζωῆς σωτήριον δωρεὰν καὶ πα�
σχάλιον εὐλογίαν.

Ἅγιον Πάσχα 2010

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Bαρθολοµαῖος
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα 

εὐχέτης πάντων ὑµῶν
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Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

«Πάσχα ἱερόν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται». Ἡ
«κλητή καί ἁγία ἡμέρα» τῆς Ἐγέρσεως τοῦ Θεοῦ καί
Σωτῆρός μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἑορτή τῶν ἑορτῶν
καί Πανήγυρις τῶν πανηγύρεων, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυ-
ρίου. Ὁ νικηφόρος ὕμνος «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας...» ἐπαναλαμβάνεται καί
ἐφέτος μυριόστομος στούς Ναούς μας καί ἀνεβαίνει
χαιρετισμός χαρᾶς καί εἰρήνης στά χείλη μας. 

Ὁ ἐνανθρωπήσας γιά τήν σωτηρία μας Λόγος τοῦ
Πατρός, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἔπαθε ὡς ἄνθρω-
πος, πέθανε μέ ἐπονείδιστο θάνατο πάνω στό ξύλο
τοῦ Σταυροῦ, τάφηκε καί κατέβηκε στό σκοτεινό βα-
σίλειο τοῦ Ἅδη γιά νά κηρύξει καί στούς «ἀπ᾽  αἰῶνος
θανόντας» τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς λυτρώσεως καί
τήν τρίτη ἡμέρα ἀναστήθηκε. Ὁ θάνατος δέν μπόρεσε
νά κρατήσει τήν ζωή. Ὁ Χριστός λεηλάτησε τό βασί-
λειό του, ἀναστάς ἀνέστησε «παγγενῆ τόν Ἀδάμ» καί
ἔδωσε στό ἀνθρώπινο γένος δῶρο ἀναφαίρετο τήν
ἀνάσταση καί τήν ζωή.

Μετά τήν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριός μας «παρέστησε
ἑαυτόν ζῶντα ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις» σύμφωνα μέ τόν
λόγο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Στίς ἅγιες Μυροφό-
ρες γυναῖκες, πού ἡ ψυχή τους ἦταν γεμάτη ἀπό λύπη
ἐξαιτίας τῶν γεγονότων τοῦ πάθους, παρουσιάστηκε
τό πρωΐ τῆς «μιᾶς τῶν Σαββάτων» καί τούς μετέδωσε
τήν χαρά. «Χαίρετε» τούς εἶπε. Στούς ταραγμένους
Μαθητές, πού εἶχαν κλειστεῖ στό Ὑπερῶο «διά τόν
φόβον τῶν Ἰουδαίων», ἐμφανίστηκε φέρνοντάς τους
τό μήνυμα τῆς εἰρήνης. Μέ τόν χαιρετισμό «Εἰρήνην
ὑμῖν» τούς προσφώνησε.

Μήνυμα χαρᾶς καί εἰρήνης εἶναι τό μήνυμα τῆς
Ἀναστάσεως. Τότε καί πάντοτε. Τήν χαράν καί τήν
εἰρήνην εὐαγγελίζεται ὁ ἀναστάς Κύριός μας. Μπορεῖ

ὡς πρόσωπα καί ὡς κοινωνία νά εἴμαστε ταραγμένοι,
σκυθρωποί, φοβισμένοι, προβληματισμένοι ἐξαιτίας
προβλημάτων καί κρίσεων ἀλλά ἑορτάζοντες τήν
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εὐαγγελιζόμαστε τό γεγονός
τῆς ἐλπίδας μας. Ὁ Χριστός ἀνέστη καί εἶναι μαζί μας
κατά τήν ἐπαγγελία Του: «Ἰδού ἐγώ μεθ᾽  ὑμῶν εἰμι
πάσας τάς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». Οἱ
πρῶτοι Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεώς Του, οἱ Μαθητές
καί Ἀπόστολοι μᾶς βεβαιώνουν πώς αὐτή ἡ ἐμπειρία
τοῦ Ἀναστάντος ἔχει τό χάρισμα νά ὑπερβαίνει τίς
ὁποιεσδήποτε κρίσεις τοῦ κόσμου τούτου καί νά δίνει
διέξοδο στά ποικιλώνυμα ἀδιέξοδά μας.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.
Καρδιακή δοξολογία καί εὐχαριστία ἀναφέρουμε

στόν Ἀναστάντα Κύριο, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔδωσε τό δῶρο
νά τόν λατρεύουμε καί κατά τήν ἐφετινή μεγάλη
ἡμέρα τοῦ Πάσχα. Μᾶς ἔδωσε τό δῶρο τῆς Ἀναστά-
σεως. Ἔχουμε προοπτική καί μέλλον, γιατί Αὐτός
«Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτω θάνατον πατήσας». Φτάνει
νά θυμόμαστε τόν λόγο τοῦ Πατροκοσμᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ πού ἔλεγε στούς ἀκροατές τοῦ κηρύγματός του:
«Ψυχή καί Χριστός σᾶς χρειάζονται». Ὁ Ἀναστάς Χρι-
στός μᾶς χρειάζεται, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ. Ὁ
ἀναστάς Χριστός τῆς Ἐκκλησίας, τῆς μάνας μας Ἐκ -
κλησίας, στήν κολυμβήθρα τῆς ὁποίας ἀναγεννηθή-
καμε μέ τήν προοπτική νά «περιπατήσωμεν ἐν καινό-
τητι ζωῆς».

Εὐχόμαστε σέ ὅλους ἔτη πολλά, εὐλογημένα καί
καταυγαζόμενα ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς πού ἀνέτειλε
ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο. 

Ἅγιον Πάσχα τοῦ δισχιλιοστοῦ καί δεκάτου σω-
τηρίου ἔτους.

Διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα εὐχέτης πάν-
των ὑμῶν.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ο ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
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ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ  ΜΗΝΥΜΑ 

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

διά τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Μητροπολίτης 
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί 

τόν φιλόχριστον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
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Ἕνα ἀπὸ τὰ καυτὰ προβλήματα τοῦ νε-
οελληνικοῦ βίου εἶναι καὶ τὸ πρόβλημα
τῆς Παιδείας. Αὐτό, ἂν καὶ ἀπασχόλησε

πάντοτε τὴν Πολιτεία, μὲ ὀξύτητες πολλὲς
φορὲς καὶ συνεχεῖς ἀλλαγές, δὲν ἔχει λυθεῖ. Τὴν
ἀπασχολεῖ ἀκόμη καὶ σήμερα, γιατί ἔχει διαπι-
στωθεῖ ὅτι ἡ Παιδεία διέρχεται κρίση. Γι’ αὐτὸ
καὶ πολλοὶ προσπαθοῦν στὶς ἡμέρες μας νὰ
ἐντοπίσουν τὰ αἴτια, ποὺ προκαλοῦν αὐτὴ τὴν
κρίση καὶ προτείνουν λύσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώ-
πισή της. Σ’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἐντάσσονται καὶ οἱ
προσπάθειες, ποὺ ἀναλαμβάνουν κατὰ καιροὺς
οἱ διάφορες Κυβερνήσεις, γιὰ τὴ δημιουργία
ἑνὸς ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, μέσω διαλό-
γου μὲ τοὺς ἁρμόδιους φορεῖς, ἀποδεκτοῦ ἀπὸ
ὅλους, ποὺ θὰ συμβάλλει οὐ σιαστικὰ στὴν προ-
σπάθεια τῆς διαμόρφωσης ἑνὸς ἀξιόλογου
ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, βασισμένου σὲ θε-
μελιακὲς μορ φωτικὲς καὶ παιδαγωγικὲς ἀρχὲς
καὶ ἀξίες, ἀλλὰ καὶ προσαρμοσμένου στὴν «τα-
χύτατα ἀναπτυσσόμενη γνώση».

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν προστατῶν
τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν,
ποὺ κατὰ τὸν πρῶτο μήνα κάθε ἔτους γιορτά-
ζουμε, θὰ προσπαθήσουμε νὰ δοῦμε, μὲ πολλὴ
συντομία, τὶς θέσεις τῶν ἁγίων αὐτῶν παιδα-
γωγῶν, οἱ ὁποῖες, κατὰ τὴ γνώμη μας, μποροῦν
νὰ συμβάλλουν στὴν ὑπέρβαση αὐτῆς τῆς κρί-
σεως. Κατ’ ἀρχὴν θέλουμε νὰ σημειώσουμε πώς
ἡ κρίση, ποὺ ἐμφανίζεται στὴν Παιδεία μας δὲν
παρουσιάζει μόνο τὴν πτώση τῶν παιδευτικῶν
ἀξιῶν, ἀλλὰ ἐκφράζει συγχρόνως καὶ τὴν πνευ-
ματικὴ ὑγεία τοῦ λαοῦ μας. Ἄλλωστε, κάθε
κρίση προϋποθέτει σύγκριση μὲ τὴν ὕπαρξη τῆς
ἀλήθειας καὶ τῆς ὑγείας. Ὅπως ὁ ὑγιὴς ὀργα-
νισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀντιδρᾶ μὲ πυρετὸ σὲ
κάθε εἰσβολὴ μικροβίων, τὸ ἴδιο ἔχει συμβεῖ καὶ
μὲ τὴ σύγχρονη κρίση στὴν Παιδεία. Ὁ λαός μας
ἀντιλαμβάνεται ὅτι κάτι δὲν πάει καλά. Οἱ κε-
ραῖες τῆς ψυχῆς του συλλαμβάνουν, ἔστω καὶ
ἐνοραματικά, ὅτι οἱ στόχοι καὶ οἱ σκοποὶ τῆς

σύγχρονης Παιδείας ἔχουν ἀλλάξει προσανατο-
λισμό. Τὰ παιδαγωγικὰ προγράμματα καλλιερ-
γοῦν μονόπλευρα τὴ γνώση, σὲ βάρος τῶν
ἀνθρωπιστικῶν γραμμάτων καὶ προωθοῦνται
μόνο οἱ θετικὲς καὶ τεχνολογικὲς ἐπιστῆμες, μὲ
ἀποτέλεσμα ὁ ἄνθρωπος νὰ τεμαχίζεται καὶ νὰ
γίνεται χωλός. Στὸ βάθος τῆς συνείδησης τοῦ
λαοῦ μας καὶ στοὺς θεσμούς ὑπάρχει μία ὑγιὴς
ὑποδομή, ὅπως τὴ διαμόρφωσε ἡ παράδοση τοῦ
Ἔθνους μας. Μία Παράδοση, ποὺ ὑπῆρξε γέν-
νημα τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ τοῦ χρι-
στιανικοῦ μεγαλείου, ποὺ θεμελιώθηκε πά νω
στὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τῶν μεγάλων Πατέρων καὶ
Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀποκτώντας
διαχρονικὸ κῦ ρος. Ἑπομένως, ἡ συνειδητοποί-
ηση τῆς ὑπάρξεως αὐτοῦ τοῦ ἀληθινοῦ παιδευ-

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καί ἡ Παιδεία
τοῦ Πρωτ. Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη
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τικοῦ ἰδεώδους, καὶ ἐπιπλέον ἡ γνώση τῆς
εἰσχωρήσεως ἑνὸς ἄλλου τρόπου σκέψεως καὶ
ζωῆς, ἐνόψει τῶν σημερινῶν ἀπειλῶν τῆς διε-
θνοποιήσεως καὶ παγκοσμιοποιήσεως, δημιουρ-
γοῦν τὴ μεγάλη κρίση, τὴν ὁποία ὀσμίζεται καὶ
γιὰ τὴν ὁποία ἀνησυχεῖ ὁ λαός μας.

Ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ζεῖ σ' αὐτὸν ἐδῶ τὸν τόπο
καὶ ἔχει ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὴν Παιδεία τῶν Τριῶν
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναζητᾶ τὸ νόημα
καὶ τὴν πληρότητα τῆς ζωῆς. Θέλει ἡ παιδεία
ποὺ τοῦ προσφέρεται, νὰ ἀνταποκρίνεται στὴ
δίψα καὶ στὴν ἀναζήτησή του γιὰ μία ὁλοκλη-
ρωμένη ζωή, ποὺ λύνει ὅλα, κυρίως, τὰ ἐσωτε-
ρικά του προβλήματα. Δὲν θέλει μία παιδεία
ποὺ ἐξαντλεῖται μόνο στὴ λογικὴ καὶ στὶς
πολλὲς γνώσεις. Θέλει καὶ συ-
ναίσθημα, ἀλλὰ καὶ βούληση
καὶ ἰσχυροποίηση χαρακτήρων
πρὸς τὸ ἀγαθόν. Ἄλλωστε ἡ
παιδεία δὲν μπορεῖ νὰ ἐξαντλη-
θεῖ ἁπλῶς σὲ μία τυπικὴ καὶ τε-
χνολογικὴ ἐκπαίδευση, ἀλλὰ
στοχεύει στὴν καθολικὴ μόρ-
φωση. Γι' αὐτὸ καὶ δὲν μᾶς ξε-
νίζει τὸ γεγονός, ὅτι στὴν παρά-
δοση τοῦ λαοῦ μας ἡ παιδεία
ταυτίζεται μὲ τὴ μόρφωση. Καί,
φυσικά, μόρφωση, ποὺ νὰ συν-
δέεται ἄμεσα μὲ τὴ βίωση τοῦ
προσώπου ὡς εἰκόνος τοῦ Θε-
ανθρώπου Χριστοῦ. Πρόκειται
οὐσιαστικὰ γιὰ μία διαρκῆ πορεία τελειώσεως
ἀπὸ τὸ «κατ' εἰκόνα» στὸ «καθ' ὁμοίωσιν».
Καί, ἂν ἡ θύραθεν παιδεία ἔχει σκοπό, ἀπὸ
ἕναν ἄνθρωπο νὰ κάμει ἕναν ἀληθινὸ ἄνθρωπο,
καλὸν κἀγαθόν, ἡ παιδεία τῶν Πατέρων ἔχει
σκοπὸ ἀπὸ ἕναν, τὸν ὁποιοδήποτε ἄνθρωπο, νὰ
δημιουργήσει ἕνα «θεάνθρωπο». Σκοπὸς τῆς
Παιδείας, κατὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, εἶναι νὰ
δημιουργήσουμε μία κοινωνία ἀνθρώπων ἐλεύ-
θερη, μὲ πίστη στὸν Θεὸ καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν
Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο. Μία κοινωνία δικαιοσύ-
νης, ἀλληλεγγύης καὶ συνεργασίας, δίχως ἐγωι-
σμοὺς καὶ πάθη.

Ὅταν μία παιδεία δὲν ἱκανοποιεῖ τὴ δίψα τοῦ
ἀνθρώπου γιὰ ψυχοσωματικὴ τελείωση καὶ ὁλο-
κλήρωση, τὸν κάνει ἀγχώδη, ἀνικανοποίητο,

ἀνερμάτιστο. Τοῦ ἀφαιρεῖ κάθε δύναμη γιὰ νὰ
ἀντιμετωπίσει τὴ ζωὴ καὶ τὸν γεμίζει μελαγχολία
καὶ ἀπόγνωση. Ὁ ἄνθρωπος, ἰδίως ὁ νέος, ἔξω
ἀπὸ τὴν πραγματικὴ μόρφωση, μὲ μόνη τὴ
γνώση, καταντάει οὐσιαστικὰ ἕνα ἀνυπόφορο ὄν,
ἀφοῦ δὲν αἰσθάνεται τὴν πληρότητα τῆς ζωῆς.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, Μέγας Βασίλειος, Γρηγό-
ριος ὁ Θεολόγος καὶ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος,
μία τέτοια παιδεία πληρότητας ἔζησαν καὶ δί-
δαξαν. Οἱ ἴδιοι σπούδασαν στὰ μεγαλύτερα
παιδευτικὰ κέντρα τῆς ἐποχῆς τους καὶ πῆραν
ἀπὸ ἐκεῖ ὅ,τι δὲν ἔβλαπτε τὴν ἀποκαλυπτικὴ
ἀλήθεια τοῦ χριστιανισμοῦ, δηλαδὴ τὸ νέο
τρόπο ζωῆς, ποὺ ἔφερε στὸν κόσμο μὲ τὴν
ἔνσαρκη παρουσία Του ὁ Χριστός. Ἔτσι, «ποι-

ήσαντες καὶ διδάξαντες», κατὰ
τὸ πρόσταγμα τοῦ Κυρίου, ἐξέ-
φρασαν τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκα-
λία τοῦ Χριστοῦ, χρησιμοποι-
ώντας τὰ παιδευτικὰ μέσα τῆς
ἐποχῆς τους. Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ
παιδεία συνδεόταν μὲ τὸ ἱερὸ
καὶ γενικὰ μὲ τὸν Θεό. Τὰ γυ-
μναστήρια, τὰ θέατρα, ἡ μου-
σική, ἡ φιλοσοφία, ἡ κοινωνικὴ
ζωὴ ἦταν συνδεδεμένα μὲ τὸ
ἱερό, ὅπως φαίνεται καὶ σήμερα
στοὺς ἀρχαιολογικοὺς τόπους.
Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὅλη ἡ
ἀρχαία παιδεία ἦταν θεοκεν-
τρική. Βέβαια, οἱ θεοὶ τῶν

ἀρχαίων Ἑλλήνων δὲν ἦταν ξένοι πρός τὴν πα-
θολογία τοῦ ἀνθρώπου. Στὴν πραγματικότητα
ἦταν προέκταση καὶ θεοποίηση τῶν ἀνθρωπί-
νων παθῶν. Σημασία, ὅμως, ἔχει ὅτι ἡ κοινω-
νικὴ ζωὴ συνδεόταν στενὰ μὲ τὴ λεγομένη θρη-
σκευτικὴ ζωή.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἔδωσαν καινούργιο ἄξονα
σ' αὐτὴ τὴ νοοτροπία. Ὁ Θεός μας δὲν εἶναι κά-
ποια ἄγνωστη ἀφηρημένη θεότητα, ἀλλὰ ὁ σαρ-
κωθεὶς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τέλειος Θεὸς
καὶ τέλειος ἄνθρωπος, ὁ προσωπικὸς γιὰ τὸν
καθένα Θεός. Γι' αὐτὸ ἀντικατέστησαν τὴν ἀτο-
μικότητα μὲ τὴν προσωπικότητα. Τὸ ἄτομο μὲ
τὸ πρόσωπο. Καί, μὲ τὸν τρόπο αὐτό, καλλιέρ-
γησαν τὴν ἀληθινὴ θεολογία καὶ τὴν πραγμα-
τικὴ ἀνθρωπολογία, τὴν φιλοθεΐα καὶ τὴν φι-

Ὁ ἄνθρωπος, ἰδίως ὁ νέος,

ἔξω ἀπὸ τὴν πραγματικὴ

μόρφωση, μὲ μόνη τὴ

γνώση, καταντάει οὐσια-

στικὰ ἕνα ἀνυπόφορο ὄν,

ἀφοῦ δὲν αἰσθάνεται τὴν

πληρότητα τῆς ζωῆς.
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λανθρωπία. Μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρῖσμα εἶδαν
καὶ τὴν κοσμολογία καὶ τὴν κοινωνιολογία.
Ἔτσι, ἡ ἄθεη Παιδεία καὶ ἡ ἀνθρωποκεντρικὴ
μόρφωση εἶναι ξένα μορφωτικὰ ἰδεώδη τόσο
πρὸς τὴν ἑλληνικὴ ὅσο καὶ πρὸς τὴν ὀρθόδοξη
παιδεία. Ἀναφορικὰ μὲ τὰ ἐπιμέρους θέματα
τῆς Παιδείας ἀνεξάντλητος εἶναι ὁ πλοῦτος, ποὺ
πηγάζει ἀπὸ τὰ συγγράμματα τῶν Πατέρων.
Γιατὶ ἀσχολήθηκαν ὑπεύθυνα μὲ τὸν ἄνθρωπο
καὶ μὲ τὰ προβλήματα τῆς ἀγωγῆς του. Ἐργά-
σθηκαν ἄοκνα πάνω στὸ μεγάλο θέμα τῆς
ἀγωγῆς, ποὺ τὸ θεωροῦσαν ἔργο σπουδαῖο,
ὑπεράξιο καὶ διαχρονικό. «Τῆς τέχνης ταύτης
οὐκ ἔστιν ἄλλη μείζων», λέει ὁ ἱερὸς Χρυσό-
στομος. «Ὅ λα γιὰ 'μᾶς ἔρχονται δεύτερα»,
γράφει ἀλλοῦ, «ἀπὸ ἐκείνη τὴν
πρόνοια γιὰ τὰ παιδιά». Ἀλλὰ
καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολό-
γος χαρακτηρίζει τὸ ἔργον τῆς
ἀγωγῆς «τέχνην τεχνῶν καὶ
ἐπιστήμην ἐπιστημῶν».

Ἔργο δύσκολο καὶ πολύ-
μοχθο εἶναι τὸ ἔργο τῆς ἀγω -
γῆς. Γιατί, ὅπως σημειώνει ὁ
Χρυσόστομος, «ἄγριον ἡ νεό-
της... ἵππος ἀδάμαστος... θη-
ρίον ἀτίθασον». Πῶς θὰ δαμά-
σωμε, λοιπὸν, αὐτὸ τὸ «θη-
ρίον», στὸ ὁποῖο προσβλέπει μὲ
ἐλπίδα ὁ κόσμος;  Ἀλλὰ καὶ ἡ
νεότης, γιὰ ποιὸ σκοπὸ ὀφείλει
νὰ φοιτᾶ στοὺς χώρους τῆς ψυχικῆς καὶ δια-
νοητικῆς μορφώσεως; «Ὁμοιωθῆναι Θεῷ», γρά-
φει ὁ Βασίλειος. Ἔργο τοῦ παιδαγωγοῦ εἶναι
νὰ φιλοτεχνήσει στὸν νέο τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
«Χριστὸν αὐτὸν ποίησον», παροτρύνει τὸν
παιδαγωγὸ ὁ Χρυσόστομος. Μία πορεία πρὸς
τὸν Χριστὸν εἶναι γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες ἡ
ἀγωγὴ τῆς νεότητας. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μονα-
δικὸς ὁδηγὸς καὶ σωτήρας, γι' αὐτὸ καὶ δὲν
βλέπουν τὴν Παιδεία σὰν μία ἁπλὴ μετάδοση
γνώσεων, οὔτε σὰν μέσο μίας ἐπαγγελματικῆς
ἀποκατάστασης. Καὶ τοῦτο, γιατί ἀποβλέπουν
στὴ δημιουργία μίας ὁλοκληρωμένης προσωπι-
κότητας. Ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα, ὅλες οἱ ἐργα-
σίες, ποὺ κάνει ὁ ἄνθρωπος, εἶναι εὐλογημένες,
ἀρκεῖ νὰ γίνονται μὲ τιμιότητα καὶ χωρὶς νὰ

ἐκμεταλλεύεται ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Γι' αὐτὸ καὶ
ὅλη ἡ παιδαγωγικὴ προσπάθεια πρέπει νὰ
ἀποβλέπει στὴν ἐσωτερικὴ καλλιέργεια τοῦ
ἀνθρώπου, στὴν ἠθικὴ ἀνύψωση καὶ τελειοποί-
ηση, ποὺ εἶναι ὁ κύριος σκοπὸς τῆς ἀγωγῆς.
Καὶ ἀγωγὴ εἶναι «μετάληψις ἁγιότητος» καὶ
«ἀνατροφὴ μετ' εὐλαβείας».

Τὸ ὅραμα καὶ ἡ πραγματικότητα τῆς Ἑνωμέ-
νης Εὐρώπης εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ προωθήσει τὴ
νέα Εὐρωπαϊκὴ ἰδέα καὶ θὰ δημιουργήσει τὴ
νέα εὐρωπαϊκὴ συνείδηση. Καὶ αὐτὸ θὰ ἐπι-
τευχθεῖ μὲ τὴν ἐκπαίδευση, γι' αὐτὸ καὶ δίνεται
προτεραιότητα στὴν κατεύθυνση αὐτή. Ἀπ' ὅ,τι
γνωρίζουμε, ὅλα τὰ Κράτη τῆς Εὐρώπης, ἐνόψει
αὐτῆς τῆς πραγματικότητας, προετοιμάζονται

τό σο γιὰ τὴν πρόσληψη τῶν
στοιχείων τῆς νέας πολιτιστικῆς
παραδόσεως, ὅσο καὶ γιὰ τὴ
διατήρηση τῆς δικῆς τους
ἐθνικῆς παραδόσεως. Κάθε
Κρά τος τὸ θεωρεῖ αὐτὸ πολὺ
ἀπαραίτητο.

Καὶ ἡ χώρα μας δὲν μπορεῖ
νὰ πράξει διαφορετικά. Πρέπει,
ὅμως, νὰ δώσει μεγάλη σημασία
στὴ διατήρηση τῆς δικῆς μας
Παραδόσεως, ὅπως καλλιεργή-
θηκε καὶ διαμορφώθηκε μὲ τὴ
συνάντηση τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύ-
ματος καὶ τῆς χριστιανικῆς
ἀποκαλύψεως. 

Σ' αὐτὸ συντελεῖ ἡ ἀναφορά μας καὶ ἡ
στροφή μας στὴ διδασκαλία, τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο
τῶν Τριῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες
σήμερα, περισσότερο, ἴσως, ἀπὸ κάθε ἄλλη
φορά, εἶναι ἐπίκαιροι καὶ ἀπαραίτητοι γιὰ τὸ
Ἔθνος μας. 

Γιατὶ αὐτοὶ εἶναι ποὺ μποροῦν νὰ βοηθήσουν
τὸν ἐκπαιδευτικὸ κόσμο τῆς χώρας μας νὰ βγεῖ
ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα τῆς σημερινῆς Παιδείας καὶ τὸ
Ἔθνος μας νὰ ζήσει καὶ νὰ μεγαλουργήσει μέσα
στὴ νέα πραγματικότητα τῆς Ἑνωμένης Εὐρώ-
πης, τῆς ὁποίας, μάλιστα τὰ πνευματικὰ καὶ πο-
λιτιστικὰ θεμέλια εἶναι ἑλληνοχριστιανικά, καὶ
ἀφοῦ σήμερα ἡ Εὐρώπη ἔχει ἀνάγκη καὶ ἀνα-
ζητᾶ μὲ ἀγωνία μία τέτοια παιδεία μὲ διαπρο-
σωπικὲς σχέσεις καὶ ἀνθρώπινο πρόσωπο. �

Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μονα-

δικὸς ὁδηγὸς καὶ σωτήρας,

γι' αὐτὸ καὶ δὲν βλέπουν

τὴν Παιδεία σὰν μία ἁπλὴ

μετάδοση γνώσεων, οὔτε

σὰν μέσο μίας ἐπα/ελμα-

τικῆς ἀποκατάστασης
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Ε
῞να θέμα πού προβληματίζει τούς γονεῖς εἶναι ἡ ἐπι-
θετικότητα τοῦ παιδιοῦ. Ἐπιθετικότητα εἶναι ἡ τάση

νά ἀπειλοῦμε τή σωματική ἀκεραιότητα καί τή ζωή
τοῦ ἄλλου μέ πράξεις βίας. Ἡ ἐπιθετική ὁρμή ὑπάρχει
σέ ὅλα τά ζῶα καί στόν ἄνθρωπο. Ποικίλλει σέ μορφές
καί ἔνταση ἀπό τό ἕνα ἄτομο στό ἄλλο. Ὁρισμένα
ἄτομα πού εἶναι ἰδιαίτερα εὐερέθιστα νιώθουν τήν πα-
ρόρμηση νά ἐκδικοῦνται ἄμεσα ἤ νά ἀπειλοῦν τή σω-
ματική ἀκεραιότητα τῶν ἄλλων.

Ἡ ἐπιθετικότητα πού πλήττει τή σύγχρονη κοι νω-
νία ἐκδηλώνεται:

Ἄμεσα: Ὁ ἀριθμός τῶν ἀνθρωποκτονιῶν ἔχει αὐξη-
θεῖ μετά ἀπό τήν ἐμφάνιση  τῆς τηλεόρασης.

Ἔμμεσα: Πρόκειται γιά τή «μετατοπισμένη ἐπιθε -
τικότητα»(Tito Squillaci), δηλαδή ἐκείνη πού στρέφε-
ται εἴτε ἐναντίον τῶν ἄλλων (βία στά γήπεδα, ρατσι-
σμός, βανδαλισμοί) εἴτε ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ μας (κα-
τάθλιψη, αὐτοκτονίες).

Ἡ ἐπιθετικότητα ἑνός παιδιοῦ ἐκδηλώνεται μέ
τούς παρακάτω τρόπους:

� Κλαίει δυνατά
� Πετάει ἤ σπάει ἀντικείμενα
� Ἀρνεῖται νά κάνει αὐτό πού θά τοῦ ποῦν
� Χτυπιέται στό πάτωμα
� Κρατᾶ τήν ἀνάσα του
� Δαγκώνει ἤ βρίζει
Οἱ γονεῖς μπροστά σ’ αὐτές τίς καταστάσεις ἀνα-

ρωτιοῦνται τί φταίει καί ἄλλοτε ἀντιδροῦν μέ ψυ-
χραιμία, ἐνῶ ἄλλες φορές τιμωροῦν τό παιδί,  ἐλπί-
ζοντας ὅτι θά συμμορφωθεῖ. Τήν ἀμέσως ἑπόμενη
φορά, ὡστόσο, αὐτό παρουσιάζει τήν ἴδια συμ περι-
φορά.

Ὁρισμένοι θεώρησαν τήν ἐπιθετική ὁρμή ἔμφυτη.
Ὁ Φρόιντ μίλησε γιά τήν ὕπαρξη μέσα στόν ἄνθρωπο
τοῦ ἐνστίκτου τοῦ θανάτου καί τῆς καταστροφῆς. Ὁ
Ἄντλερ θεώρησε τήν ἐπιθετικότητα γνώρισμα ἀνδρι-
σμοῦ, ἀπόδειξη δύναμης. Ἄλλοι συνέδεσαν τήν ἐπιθε-
τικότητα μέ τά συσσωρευμένα ἐκδικητικά συναισθή-
ματα. Τά συναισθήματα αὐτά ὕστερα ἀπό ἕνα διά-

στημα παρεμπόδισης ἤ κατάπνιξης ξεσποῦν βίαια.
Ἄλλοι εἶδαν τήν ἐπιθετικότητα στά πλαίσια τοῦ ἀγώ -
να τῆς ὕπαρξης καί ἐπιβίωσης. Οἱ συγκρούσεις καί οἱ
πόλεμοι ἀποδεικνύουν σύμφωνα μ’ αὐτούς ὅτι ὁ ἄν -
θρωπος εἶναι ἕνα ἐπιθετικό ζῶο. Ὁρισμένοι ψυχολόγοι
χαρακτήρισαν τήν ἐπιθετικότητα σάν νευρωτικό φαι-
νόμενο σάν ἐνδεικτική τῆς ψυχικῆς ἀρρώστιας καί πα-
θολογικότητας, στήν ὁποία βρίσκεται ἡ κοινωνία
στήν ὁλότητά της.

Ἡ δυσφορία καί ἡ ἀντίδραση ἐμφανίζονται ἀπό
τούς πρώτους κιόλας μῆνες τῆς γέννησης ἑνός παι-
 διοῦ, ὅταν δέν ἱκανοποιοῦνται ἄμεσα οἱ ἀνάγκες του
(π. χ. ἡ ἀνάγκη γιά φαγητό) ἤ ὅταν κάτι δέν τοῦ πάει
καλά. Τά ξεσπάσματα αὐτά τοῦ παιδιοῦ κορυφώνον-
ται μέχρι τά δυό του χρόνια. Σ’ αὐτή τήν ἡλικία τό
παιδί χτυπᾶ, χαστουκίζει, τραβᾶ τά μαλλιά καί χτυπᾶ
τά παιδιά τῆς ἡλικίας του στό πάρκο, στό βρεφονη-
πιακό σταθμό ἤ καί μέσα στό σπίτι. Ἀπό τά τρία χρό-
νια τοῦ παιδιοῦ καί μετά οἱ ἀντιδράσεις αὐτές περιο-
ρίζονται, ἐνῶ πρός τά τέσσερα χρόνια τό παιδί ἐκφρά-
ζει τήν ἐπιθετικότητά του λεκτικά, χωρίς χειρονομίες.
Σ’ αὐτή τήν ἡλικία βλέπει ἀγχώδη ὄνειρα καί οἱ φαν-
τασιώσεις του στό παιχνίδι εἶναι πολλές καί ποικίλες.

Πότε ἕνα παιδί ἀντιδρᾶ μέ ἐπιθετικότητα
Ἕνα παιδί ἀντιδρᾶ μέ ἐπιθετικότητα ὅταν:
� Κάποιος ἤ κάτι τό ἐνοχλεῖ.
� Θέλει νά διεκδικήσει κάτι.
� Καταλαβαίνει ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτό θά ἀπο-

κτήσει ὅ,τι ἐπιθυμεῖ.

Παράγοντες πού προκαλοῦν τήν ἐπιθετικότητα
Οἱ γονεῖς πολλές φορές ἐνισχύουν ἤ προκαλοῦν

τήν ἐπιθετική συμπεριφορά τοῦ παιδιοῦ. «Ὅταν εἶναι
οἱ ἴδιοι ἐπιθετικοί καί ἀπορριπτικοί τό ἀναμενόμενο
ἀποτέλεσμα εἶναι τό παιδί νά μιμεῖται τή δική τους
συμπεριφορά. Ὅταν τό τιμωροῦν μέ τό παραμικρό ἤ τό
συγκρίνουν μέ ἄλλα παιδιά καί τό ὑποτιμοῦν, προκα-
λοῦν ἤ ἐνισχύουν τήν ἀρνητική του στάση. Ὅταν δέν
ἔχουν σταθερή συμπεριφορά π.χ. ἄλλοτε ἀνέχονται μία

Παιδί καί ἐπιθετικότητα

τῆς Παρασκευῆς Μαντικοῦ, ἐκπαιδευτικοῦ
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ἀνεπιθύμητη πράξη καί ἄλλοτε τό τιμωροῦν γιά τήν
ἴδια ἐνέργεια, πάλι δέν τιθασεύουν τήν ἐπιθετική του
ὁρμή, ἀλλά τήν ἐνθαρρύνουν. Ὅταν οἱ γονεῖς εἶναι πολύ
αὐταρχικοί καί δέν τοῦ ἐπιτρέπουν ν’ ἀναπτύξει πρω-
τοβουλίες συντελοῦν μέ τή στάση τους στήν πρόκληση
καί ἐνδυνάμωση τῆς ἀρνητικῆς συμπεριφορᾶς»1.

Πῶς πρέπει ν’ ἀντιδροῦν οἱ γονεῖς
Ἡ ἐπιθετικότητα εἶναι μία φυσιολογική ἀντίδραση

τοῦ παιδιοῦ. Οἱ γονεῖς καλό εἶναι νά τό δεχτοῦν καί
νά χειριστοῦν τήν κατάσταση κατάλληλα. Ἀρχικά
μποροῦν νά παρατηρήσουν σέ ποιές περιπτώσεις τό
παιδί τούς ἀντιδρᾶ ἐπιθετικά καί στή συνέχεια –ἀπο-
φεύγοντας τή σωματική τιμω ρία– νά τό βοηθή σουν
συζητώντας μαζί του ν’ ἀποκτήσει ὅρια καί αὐτοέ-
λεγχο. Οἱ γονεῖς πρέπει νά γνωρίζουν πώς ὅταν τό
παιδί τους εἶναι θυμωμένο, εἶναι μάταιο ἐκείνη τή
στιγμή νά προσπαθήσουν νά ἐπικοινωνήσουν μαζί
του. Καλό εἶναι νά συζητήσουν μ’ αὐτό, ἀφοῦ πρῶτα
ἠρεμήσει. Κάποιες φορές καλή λύση εἶναι ἡ ἀπομά-
κρυνση τοῦ ἀνυποχώρητου παιδιοῦ ἀπό τή συντρο-
φιά, γιά λίγο. Ἡ ἀνάθεση πρωτοβουλιῶν στό παιδί
μπορεῖ ἐπίσης νά βοηθήσει στήν ἀντιμετώπιση τῆς
ἀρνητικῆς συμπεριφορᾶς. Ἡ συνεργατική διάθεση καί
στάση πρέπει νά ἐπαινεῖται, ἐνῶ ἡ ἀρνητική πράξη νά
ἀγνοεῖται. Ὅταν ἡ ἐπικοινωνία γίνεται δύσκολη, καί
τό παιδί παρά τίς προσπάθειες ἐξακολουθεῖ νά ἔχει
προκλητική καί ἐπιθετική συμπεριφορά, πρέπει νά ζη-
τεῖται βοήθεια εἰδικοῦ.

Ἡ ἐπιθετικότητα εἶναι ἕνα συνηθισμένο φαινόμενο
στήν κοινωνική μας ζωή. Τό βαθμό τῆς παθολογικό-
τητας δείχνει  καί ἡ συστηματική προβολή τῆς βίας
καί τῆς ἐπιθετικότητας ἀπό τά μέσα μαζικῆς ψυχαγω-
γίας καί ἰδιαίτερα τήν τηλεόραση. «Ἐνῶ δέ δίνουμε
ἔστω καί μία φορά χαλασμένη τροφή στά παιδιά μας,
γιά νά μή δηλητηριαστοῦν, ἀντίθετα μέ τήν τηλεόραση
ἐπιτρέπουμε νά τρέφεται καθημερινά ἡ ψυχή τους καί
ἡ ψυχοσωματική τους ὑπόσταση, μέ τροφή σχεδόν δη-
λητηριασμένη. Δυστυχῶς δέν τό συνειδητοποιοῦμε καί
δέν προβληματιζόμαστε»2. Τίς ἀρνητικές συνέπειες
τῆς τηλεόρασης καί τοῦ διαδικτύου (internet) τίς
γνω ρίζουμε ὅλοι. «Τά μεγαλύτερα ποσοστά βίαιων τη-
λεοπτικῶν σκηνῶν ἐντοπίζονται στά παιδικά προ-
γράμματα, ὅπου παρουσιάζονται εἰκοσιπέντε σκηνές
βίας τήν ὥρα ἔναντι πέντε σκηνῶν βίας τήν ὥρα στά
προγράμματα γιά τούς ἐνήλικες! Τά παιδιά ἀναπαρά-
γουν μία συμπεριφορά πού βλέπουν στήν τηλεόραση.

Ὅταν ἡ συμπεριφορά αὐτή ἐπιβραβεύεται ἤ ἐπιδει-
κνύεται ἀπό ἕνα γοητευτικό τηλεοπτικό ἥρωα γίνεται
πιό ἑλκυστική. Ἄν ἡ βία εἶναι δικαιολογημένη ἤ ἀπα-
ραίτητη ἤ ἐγκεκριμένη ἀπό τό νόμο, τά παιδιά τή μι-
μοῦνται περισσότερο. Γι’ αὐτό καί ἀποδεικνύεται ἰδιαί-
τερα ἐπιζήμια ἡ παρακολούθηση τῶν ταινιῶν γουέ-
στερν, τῶν ἀστυνομικῶν ἤ τῶν ταινιῶν τύπου Ράμπο,
στίς ὁποῖες ὁ θετικός πρωταγωνιστής λύνει ὅλα τά προ-
βλήματα μέ μία βίαιη συμπεριφορά»3. Ἄν τά παιδιά
ἀπό μικρά συνηθίσουν νά μή βλέπουν τηλεόραση, δέ
θά τή ζητοῦν καί ἀργότερα, ὅταν ἐνηλικιωθοῦν. Θά
μάθουν νά γεμίζουν τίς ὧρες τους μέ δημιουργικές
ἀπασχολήσεις (μελέτη, συζήτηση μέ τούς γονεῖς, παι-
χνίδια, περίπατοι, προσευχή). Στά παιδιά αὐτά ἀνα-
πτύσσεται τό ὁμαδικό πνεῦμα. Μέ ἀγάπη καί συνερ-
γατικότητα γνωρίζουν γιατί κάνουν ὅ,τι κάνουν καί
τό ὑποστηρίζουν μέ θάρρος. Ἀποφεύγουν ὅ,τι τούς
βλάπτει καί ἡ ψυχή τους εἶναι γαληνεμένη. Ἡ ψυχική
ὑγεία συνδέεται μέ τή συνεργασία γονέων  παιδιῶν,
μέ τή ζωή κοντά στό Χριστό καί τίς ὁμαλές διανθρώ-
πινες σχέσεις καί ὄχι μέ τά φαινόμενα τῆς βίας καί τῆς
ἐπιθετικότητας. �

Ὑποσημειώσεις
1.Καππάτου Ἀλεξάνδρα, «Γνωρίστε τό παιδί σας», ἐκδόσεις
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χρονη χριστιανική ζωή», ἐκδόσεις Συναξάρι, Θεσσαλονίκη 2004,
σελ.64-65

3.Tito Squillaci, « Ἡ τηλεόραση καί τά παιδιά μας», Μετά-
φραση: Π. Ὑφαντής, ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2006, σελ.64 

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ Ι. Μ. ΡΟΔΟΥ
ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΗΗΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ

Καί ἐφέτος θά λειτουργήσουν οἱ Κατασκηνώ-
σεις μας μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:

• Κορίτσια  Δημοτικοῦ     
α΄ περίοδος: 22 Ἰουνίου - 1 Ἰουλίου

• Κορίτσια  Δημοτικοῦ     
β΄ περίοδος: 1 Ἰουλίου - 10 Ἰουλίου

• Κορίτσια  Γυμνασίου-Λυκείου
10 Ἰουλίου - 19 Ἰουλίου 

• Ἀγόρια  Γυμνασίου-Λυκείου
19 Ἰουλίου - 28 Ἰουλίου

• Ἀγόρια  Δημοτικοῦ
28 Ἰουλίου - 5 Αὐγούστου

Καλοῦνται ὅσοι γονεῖς ἐπιθυμοῦν τά παιδιά
τους νά συμμετάσχουν στίς κατασκηνώσεις νά
προσέλθουν στίς ἐνορίες γιά ἐγγραφή.
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ΒΙΟΣ
Τά χρόνια πού ἔζησε ὁ νεοµάρτυρας θαλασσινός

Κῶος ἦταν µαῦρα καί σκοτεινά γιά τά ∆ωδεκά(
νησα, ἀφοῦ ὑφίστατο καταπίεση ἀπό τούς Τούρ(
κους. Τόν πιό µεγάλο κατατρεγµό τόν ἐξασκοῦσαν
κυρίως στά νησιά Ρόδος καί Κῶς. Τά ὑπόλοιπα,
Ἀστυπάλαια, Κάλυµνος, Πάτµος, Λέρος, Κάρπα(
θος, Κάσος, Νίσυρος Χάλκη καί Σύµη λόγω τοῦ ὅτι
ἦταν ἄγονα δέν προσέλκυαν τό βλέµµα τοῦ κατα(
κτητῆ.

∆έν ξεχνοῦµε ἐπίσης ὅτι ὁ 17ος αἰώνας ἦταν
αἰώνας τοῦ ἐξισλαµισµοῦ τῶν ὑποδούλων µέ κάθε
τρόπο1. Στήν Ἀλβανία π.χ. ἐξισλαµίσθηκαν µέ τή
βία 300.000 χριστιανοί σέ τριάντα χρόνια, ἀπό τό
1620 ἕως τό 1650· στήν Κρήτη σέ µία µέρα
15.000, τό ἴδιο καί στή Μικρά Ἀσία. Στό «Νέο
Μαρτυρολόγιο» τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Ἰωάν(
νης ἀναφέρεται ὡς ἥρωας τῆς πίστης2. Ἀπ' ἐκεῖ
ἀντλοῦµε πληροφορίες γιά µιά ἐποχή δύσκολη, πού
χριστιανοί ὀρθόδοξοι δέν ἦταν σπάνιο ν' ἀρνηθοῦν
τήν πίστη τους ἐξαιτίας τῶν συστηµατικῶν µέτρων
ἐξισλαµισµοῦ.

Ὁ Ἰωάννης ὑπέκυψε στήν πίεση καί ἐξισλαµί(
σθηκε. «Οἱ Ἀγαρηνοί ἐµάγευσαν αὐτόν κι ἔγινε
ἔξω φρενῶν, ἔπειτα τόν ἔκαµαν Τοῦρκον»3, δηλαδή
τόν ὑπέβαλαν σέ περιτοµή καί τοῦ φόρεσαν λευκό
σαρίκι4.

Μ᾽ αὐτό καταλαβαίνουµε ὅτι ὁ Κῶος πλοίαρχος
δέν ἄφησε θεληµατικά καί ἀπό δική του πρωτο(
βουλία τόν χριστιανισµό, ἀλλά ἦταν κι αὐτός θύµα
τῶν µεθόδων τῆς ἐποχῆς. «Ἔξω φρενῶν», δηλαδή
ἔγινε ἀρνητής τοῦ Χριστοῦ χωρίς νά τό καταλάβει,
ἀφοῦ δέν ἀποκλείεται καί νά τόν µεθύσανε, ὅπως
τόν Κωνσταντῖνο τόν Ὑδραῖο.

Λίγες µέρες µετά καί µόλις εἶδε νά φορᾶ σαρίκι,
«ἐλυπήθη διά τό κακόν ὅπου ἔπαθε!» καί «ρίπτων
τό σαρίκι διῆγε πάλιν χριστιανικά»5, ἀφοῦ ἀποφά(
σισε νά ἀποκατασταθεῖ δηµόσια, ἔνδοξα, διδακτικά
καί χωρίς χρονοτριβή.

Οὕτως ἤ ἄλλως, ἀπ' τή στιγµή πού κάποιος γι(
νόταν µουσουλµάνος, ἦταν ἀδύνατο νά ἀποσκιρτή(
σει. Αὐτός πού µετάνοιωνε εἶχε δυό ἐπιλογές: α) τήν
παραµονή στόν ἰσλαµισµό καί β) τόν θάνατο.

Ὁ  Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ναύκληρος – Κῶος
(24 Ἰουνίου)

τοῦ Κωνσταντίνου Κώττη, θεολόγου
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Αὐτός πού βιογράφησε τόν Ἰωάννη ἀναφέρει:
«Οἱ Ἀγαρηνοί βλέποντες πώς µετενόησε καί εἶναι
πάλι χριστιανός, ἔδραµον µέ ὁρµήν κατ᾽ ἐπάνω του»
καί τοῦ ἔκαναν συστάσεις νά παραµείνει πιστός στό
Ἰσλάµ, ἄν θέλει νά ζήσει. Ὅταν τελικά κατάλαβαν
ὅτι ἀπειλές καί συστάσεις δέν ἔπιαναν τόπο, ἄρχισε
τό ὀδυνηρό µαρτύριο, «τόν ἔδειραν ἀνηλεῶς»6. Καί
πάλι ὅµως δέν τόν κλόνισαν, γι᾽ αὐτό τόν φυλάκι(
σαν7. Οὔτε στή φυλακή τόν λύγισαν οἱ ἀπειλές καί
οἱ στερήσεις. 

Οἱ Τοῦρκοι ἀρκετές φορές τοῦ ἐπανέλαβαν «ἤ
θάνατος ἤ µουσουλµάνος». Ἡ ἀπάντηση τοῦ ναύ(
κληρου ἦταν σταθερή: «ἐγώ πιστεύω εἰς τόν Χρι�
στόν καί θά πιστεύω εἰς τόν Χριστόν, τόν Κύριόν
µου Ἰησοῦν, εἰς Ἐκεῖνον πιστεύω καί θά πιστεύω.
Τόν Χριστόν ὁµολογῶ Θεόν ἀληθινόν ἐξ ὅλης µου
τῆς ψυχῆς, ἐξ ὅλης µου τῆς καρδίας. Αὐτός εἶναι
ἐκεῖνος πού θά κρίνει µίαν ἡµέραν ὅλους, ζωντανούς
καί νεκρούς»8.

Καί καθώς προχωρεῖ τό µαρτύριό του καί δυνα(
µώνουν τά χτυπήµατα, ὁµολογεῖ: «Ἀποστρέφοµαι
τή θρησκεία σας. Εἶµαι ἕτοιµος νά ὑποµείνω ὅσα
βασανιστήρια καί ἄν µοῦ κάµετε. Εἶµαι χριστιανός,
ὁ χριστιανός ναύκληρος Ἰωάννης. Μένω ἀχώριστος
ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ µου»9.

Στίς 8 Ἀπριλίου 1669 σειρά ἔχει τό δικαστήριο
κι ἐφαρµόζει τούς ἰσλαµικούς νόµους10. Ἀπέναντι
στήν ἐµµονή τοῦ ναύκληρου στή χριστιανική πί (
στη, οἱ Ἀγαρηνοί, ἄθελά τους τοῦ ἔπλεξαν ἀµαράν(
τινο στεφάνι δόξας. Ὕστερα ἀπό ἄγριο ξυλοκόπηµα,
προσήχθη στόν «Καδή» τῆς Κώου µέ τήν κατηγο(
ρία ὅτι: «ἐνῶ ἔγινε Τοῦρκος, τώρα ἐπέστρεψε στόν
χριστιανισµό!»11.

Μετά τήν ἄρνηση ἀπό τόν µάρτυρα τῶν συστά(
σεων τοῦ δικαστηρίου, ἀκολουθεῖ καί πάλι ξυλο(
δαρµός, πού ἀποδεικνύεται ἀνίσχυρος µπροστά στή
γενναία του ψυχή. Τελικά ἀποφασίζεται ὁ θάνατος
διά τῆς πυρᾶς: «Νά καεῖ ζωντανός!»12.

ΤΙΜΗ
Πολλοί ἦταν οἱ παράγοντες πού συνετέλεσαν

στό νά ἐπέλθει «λήθη» καί νά καλυφθεῖ τό ὄνοµα
καί τό µαρτύριο τοῦ Κώου ναυτικοῦ, ἀπ᾽ τίς µετέ(
πειτα γενεές. Ὅµως γιά ἄλλη µιά φορά, ἡ πίστη καί
τό δίκαιο ἀποδείχθηκαν ἰσχυρότερα ἀπό τόν χρόνο,
ἀφοῦ ἀρκετά χρόνια µετά ἀποκαταστάθηκε ἡ
µνήµη τοῦ νεοµάρτυρα καί ἔλαβε τή θέση πού τοῦ
ἁρµόζει στό «Νέο Μαρτυρολόγιο», ἔστω µέ ἐλλειπῆ
βιογραφικά στοιχεῖα13.

Τό 1918 ἀναδηµοσιεύτηκε τό µικροσκοπικό

«Κωακόν Ἡµερολόγιον», ἀπ' τόν Κῶο πρωτοσύγ(
γελο Φιλήµονα Φωτόπουλο. Γιά πρώτη φορά, σ'
αὐτό γίνεται γνωστό στούς Κώους τό ὄνοµα τοῦ νε(
οµάρτυρα καί γίνεται ἡ σύσταση «νά θεωρηθῆ τοῦ
λοιποῦ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ναύκληρος ὡς πολιοῦχος
τῆς ὅλης νήσου Κώου», πράγµα πού δέν ἔγινε14.

Εἶναι εὐτύχηµα τό γεγονός ὅτι κάποιος µοναχός
ἀπό τήν Κῶ, ἔστειλε ἀπ' τό Ἅγιον Ὄρος µιά µικρή
εἰκόνα τοῦ νεοµάρτυρα σέ κάποια οἰκογένεια στήν
Κῶ. Μᾶς εἶναι ἄγνωστο τό πῶς διασώθηκαν τά χα(
ρακτηριστικά τῆς προσωπογραφίας του.

Τό 1947 ἡ µητρόπολη Κώου φροντίζει, κάτω
ἀπ' τήν καθοδήγηση τοῦ Μητροπολίτη Ἐµµανουήλ
νά τιµηθεῖ ὁ νεοµάρτυρας µέ ἵδρυση στήν πόλη
εὐκτήριου οἴκου. Ἐπειδή δέν ὑπῆρχαν τά µέσα γιά
τήν ἵδρυση τοῦ ναοῦ, στίς 24 Ἰουνίου 1947 µετονο(
µάστηκε τό να+δριο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρό(
µου, σέ ἱερό τοῦ νεοµάρτυρα. Ἡ ∆ηµαρχία Κώου
ὀνόµασε ὁδό «Ἰωάννου τοῦ Ναυκλήρου», τό δρόµο
πού ὁδηγεῖ στό να+δριο. 

Ἀργότερα ἱδρύεται ἡ «Ἀγαθοεργός Ἀδελφότης
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ναύκληρος», µέ κλάδους ἀνδρῶν
καί γυναικῶν.

Ἀπό τότε ὁ λαός τῆς Κώου συνειδητοποιεῖ ὅτι
τό αἷµα τοῦ νεοµάρτυρα εἶναι ἀνεκτίµητος θησαυ(
ρός γιά τήν πνευµατική καί ἠθική του τόνωση καί
ἑορτάζει τή µνήµη του στίς 24 Ἰουνίου15.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
Στό Ἅγιο Ὄρος συντάχθηκε ἀπ' τόν µοναχό Γε(

ράσιµο Μικραγιαννανίτη ἡ Ἱερή ἀκολουθία τοῦ νε(
οµάρτυρα. �
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B.   ΙΕΡΑ   ΣΚΕΥΗ   ΚΑΙ   ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 

α) ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ἡ Ἁγία Τράπεζα ὀνομάζεται καί Θυσιαστήριο,
γιατί σ’αὐτή τελεῖται ἡ ἀναίμακτη θυσία.Συμβολίζει
τήν Τράπεζα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, ὅπου ὁ Χριστός
παρέδωσε τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἐπί-
σης συμβολίζει τόν Τάφο τοῦ θυσιασθέντος καί τόν
θρόνο τοῦ ἀναστάντος Κυρίου. Γι’αὐτό ὁ ἱερέας,
ὅταν ἐναποθέτει τά Τίμια Δῶρα στήν Ἁγία Τράπεζα
μετά τή Μεγάλη Εἴσοδο, λέει τροπάρια τῆς Ἀποκα-
θηλώσεως. Τό πρῶτο ἔνδυμά της ὀνομάζεται κατα-
σάρκιο καί συμβολίζει τή Σινδόνα μέ τήν ὁποία πε-
ριτύλιξαν τό τίμιο Σῶμα τοῦ Κυρίου κατά τόν ἐντα-
φιασμό Του. Τό ἐξωτερικό κάλυμμα ὀνομάζεται
Ἐνδυτή. Πάνω του γιά νά τελεσθεῖ ἡ Θεία Λειτουρ-
γία ἀνοιγόταν τό πανί Εἰλητό, πού σήμερα ταυτίζε-
ται μέ τό Ἀντιμήνσιο.

Μέσα στήν Ἁγία Τράπεζα, κατά τήν τελετή τῶν
ἐγκαινίων, ὁ Ἐπίσκοπος ἐνσωματώνει ἱερά λείψανα
μαρτύρων, γιά νά φανερώσει ὅτι ἡ Ἐκκλησία στη-
ρίχθηκε στή θυσία τῶν μαρτύρων καί νά ὑπενθυμί-
σει τήν ἀρχαία συνήθεια νά τελεῖται ἡ Θεία Λει-
τουργία πάνω σέ τάφους μαρτύρων. 

β) ΑΝΤΙΜΗΝΣΙΟ
Ἡ λέξη Ἀντιμήνσιο προέρχεται ἀπό τήν ἑλληνική

λέξη ἀντί καί τή λατινική λέξη Μένσα, πού σημαίνει
Τράπεζα-Τραπέζι. Ὅταν γιά λόγους ποιμαντικούς
χρειαζόταν νά γίνει Θεία Λειτουργία σέ χώρους

ἐκτός τῶν καθαγιασμένων ναῶν, ἐπινοήθηκε φορητή
Ἁγία Τράπεζα, τό Ἀντιμήνσιο. Τό Ἀντιμήνσιο κατα-
σκευαζόταν ἀπό ξύλο ἤ τίς περισσότερες φορές ἀπό
πανί. Ὑπάρχει ἡ πιθανότητα ἡ χρήση του νά ἄρχισε
τήν ἐποχή τῆς Εἰκονομαχίας, ὅταν οἱ ὀρθόδοξοι
διώχθηκαν ἀπό τούς ναούς καί δέν εἶχαν ποῦ νά λει-
τουργοῦν. Ἀναγκαστικά λειτουργοῦσαν σέ σπίτια ἤ
στήν ὕπαιθρο.

Στό κέντρο τοῦ Ἀντιμηνσίου ζωγραφίζεται ἡ
ταφή τοῦ Κυρίου, γιατί ἡ Ἁγία Τράπεζα συμβολίζει
τόν Τάφο τοῦ Κυρίου. Στίς γωνίες του πρέπει νά ἔχει
ραμμένα ἱερά λείψανα ἁγίων Μαρτύρων, γιατί ἀντι-
καθιστᾶ τήν ἐγκαινιασμένη Ἁγία Τράπεζα πού στό
κέντρο της ἔχει πάντοτε ἐνσωματωμένα ἱερά λεί-
ψανα Μαρτύρων. 

γ) ΠΡΟΣΦΟΡΟ, ΑΡΤΟΣ ΘΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τό Πρόσφορο εἶναι τό ψωμί

πού προσφέρουμε στό ναό, γιά
νά τελεστεῖ ἡ Θεία Εὐχαριστία.
Μαζί μέ τό κρασί (ἄρτος καί
οἶνος), ὡς Τίμια Δῶρα, προτοῦ με-
ταφερθοῦν μέ τή Μεγάλη Εἴσοδο στήν Ἁγία Τρά-
πεζα, τοποθετοῦνται στήν Πρόθεση (πρό+ τίθημι=
θέτω) ὅπου μέ τήν Προσκομιδή θά προετοιμασθοῦν
γιά τή Θεία Λειτουργία. Τμήματα τοῦ Προσφόρου
θά τοποθετηθοῦν τελετουργικά στό Δισκάριο καί τό
κρασί στό Ἅγιο Ποτήριο.

Τό στρογγυλό σχέδιο τοῦ Προσφόρου συμβολίζει
τήν κοιλιά τῆς Παρθένου Μαρίας, ἀπ’ ὅπου προ -
ῆλθε-γεννήθηκε ὁ μονογενής Υἱός της. Πάνω στό
Πρόσφορο ὑπάρχει ἀνάγλυφο σχέδιο, πού σχηματί-
ζεται ἀπό σφραγῖδα. Ἀπό τό κέντρο τοῦ Προσφόρου
βγαίνει ὁ Ἀμνός, δηλ. τό κεντρικό τετράγωνο τοῦ
σχεδίου μέ τά γράμματα: ΙΣ ΧΣ ΝΙ ΚΑ (Ἰησοῦς Χρι-
στός νικᾶ). Τά γράμματα αὐτά πρέπει νά εἶναι εὐδιά-
κριτα καί νά φαίνονται καθαρά. Λέγεται Ἀμνός
(ἀρνάκι), γιατί ὁ προφήτης  Ἡσαΐας προφήτευσε ὅτι
ὁ Μεσσίας σάν ἕνα ἄκακο ἀρνάκι θά ὁδηγηθεῖ στή
θυσία. Ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἐπιβεβαίωσε αὐτή
τήν προφητεία, ὅταν ἔδειξε στούς μαθητές του τόν

Στοιχεῖα  Ὀρθόδοξης  Λατρείας (2)
Ἀρχιμ. Μάξιμος Παναγιώτου
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Μεσσία καί εἶπε: «Νά ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ» (Ἰωάν.1,29).
Ἐπίσης ὁ ἀπόστολος Πέτρος στήν Α´ Ἐπιστολή
(1,18-19) γράφει: «Ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν
ἀναστροφῆς ... τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καί
ἀσπίλου Χριστοῦ». 

Τό Πρόσφορο πρέπει νά εἶναι ἔνζυμο (ζυμωμένο)
καί ὄχι ἄζυμο, ὅπως τό ἔχουν οἱ Καθολικοί. Ὁ Χρι-
στός παρέδωσε τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας
τήν παραμονή τοῦ θανάτου Του, τήν Πέμπτη. Τήν
Παρασκευή τό πρωί οἱ κατήγοροι τοῦ Κυρίου δέν
εἰσῆλθαν στό Πραιτώριο, γιά νά μή μολυνθοῦν, ἀλλά
νά φᾶνε τό Πάσχα (Ἰωαν. 18,28). Ἄν τό Πάσχα εἶχε
ἀρχίσει τήν προηγούμενη ἡμέρα, δέν θά εἶχαν πρό-
βλημα μολυσμοῦ, γιατί ἤδη θά εἶχαν φάει τό πασχά-
λιο δεῖπνο τῶν ἀζύμων. Τήν Παρασκευή τό ἀπό-
γευμα οἱ Ἰουδαῖοι ζήτησαν ἀπό τόν Πιλᾶτο νά ἀφαι-
ρεθοῦν οἱ καταδικασμένοι ἀπό τόν Σταυρό, γιά νά
μή μείνουν τό Σάββατο, «ἦν γάρ μεγάλη ἡ ἡμέρα
ἐκείνη τοῦ Σαββάτου» (Ἰωάν.19,31). Τήν Παρασκευή
τό βράδυ θά ἔτρωγαν οἱ Ἰουδαῖοι τότε τό πασχάλιο
δεῖπνο, γιατί κατά τή θρησκεία τους ἡ ἡμέρα ἄρχιζε
ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς προηγουμένης. Τό ὅτι ὁ Μυ-
στικός Δεῖπνος ἔγινε πρίν τό Πάσχα φαίνεται κα-
θαρά στήν ἀρχή τοῦ δέκατου τρίτου κεφαλαίου τοῦ
κατά Ἰωάννην Εὐαγγελίου: «Πρό δέ τῆς ἑορτῆς τοῦ
πάσχα εἰδώς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐλήλυθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα, ἵνα
μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρός τόν πατέρα, ἀγα-
πήσας τούς ἰδίους τούς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγά-
πησεν αὐτούς. Καί δείπνου γενομένου...». Ἐπειδή τήν
ἑπόμενη ἡμέρα τῶν ἀζύμων καί τοῦ ἀμνοῦ ὁ Κύριος
θά εἶχε συλληφθεῖ, κανόνισε τήν Πέμπτη, στόν τε-
λευταῖο Δεῖπνο μέ ἔνζυμο ἄρτο νά παρουσιάσει τόν
πραγματικό Ἀμνό καί νά θεσπίσει τόν νέο Πασχά-
λιο Δεῖπνο.

Τό σχέδιο τοῦ Προσφόρου περιέχει ἐπίσης τή με-
ρίδα τῆς Παναγίας μέ τά γράμματα Μ καί Θ, δηλ.
Μήτηρ Θεοῦ. Ἡ τριγωνική μερίδα τῆς Παναγίας το-
ποθετεῖται δεξιά τοῦ Ἀμνοῦ στό Δισκάριο μέ τά
λόγια: «Εἰς τιμήν καί μνήμην τῆς ὑπερευλογημένης,
ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καί ἀειπαρθένου
Μαρίας, ἧς ταῖς πρεσβείαις πρόσδεξαι, Κύριε,τήν Θυ-
σίαν ταύτην εἰς τό ὑπερουράνιόν σου Θυσιαστήριον».
(Συνεχίζει μέ τόν 9 στίχο τοῦ 44 ψαλμοῦ) «Παρέστη
ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου, ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ πε-
ριβεβλημένη, πεποικιλμένη». (Δηλαδή: Προσφέ-
ρουμε τή μερίδα αὐτή πρός τιμή καί μνήμη τῆς ὑπε-
ρευλογημένης ἔνδοξης Κυρίας μας Θεοτόκου καί
ἀειπαρθένου Μαρίας, μέ τῆς ὁποίας τίς πρεσβεῖες
δέξου, Κύριε, τή Θυσία αὐτή στό ὑπερουράνιό σου

Θυσιαστήριο.Τιμητικά στάθηκε ἡ Βασίλισσα στά
δεξιά σου μέ ἱματισμό χρυσό ντυμένη, στολισμένη).
Ἡ Παναγία στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔχει τό πρωτεῖο
τιμῆς.

Ἀπό τά ἐννέα τριγωνάκια, πού βρίσκονται στό
δεξί μέρος τοῦ προσφόρου, ἐξάγονται οἱ μερίδες τῶν
ἀγγέλων καί ὅλων τῶν ἁγίων καί τοποθετοῦνται
ἀριστερά τοῦ Ἀμνοῦ. Οἱ ἅγιοι πού μνημονεύονται
εἶναι οἱ Προφῆτες, οἱ Ἀπόστολοι,οἱ Ἱεράρχες, οἱ
Μάρτυρες, οἱ Ὅσιοι, οἱ Ἀνάργυροι, οἱ Θεοπάτορες
μαζί μέ τόν ἅγιο τῆς ἡμέρας καί τελευταῖος ὁ Πατέ-
ρας τῆς Ἐκκλησίας πού συνέγραψε τήν τελούμενη
Θεία Λειτουργία. Οἱ ἅγιοι, ἐπειδή δέν ἔχει γίνει ἡ
Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου καί δέν ἔχουν εἰσέλ-
θει ἀκόμα στόν Παράδεισο, ὠφελοῦνται κι αὐτοί ἀπό
τή μνημόνευση στίς Θεῖες Λειτουργίες. Ἐξάλλου καί
στόν Παράδεισο θά προχωροῦν «ἀπό δόξης εἰς
δόξαν» (Β΄ Κορ. 3,18), δηλ. θά βελτιώνεται ἡ κατά-
στασή τους καί θά ἀπολαμβάνουν σταδιακά μεγα-
λύτερες θεῖες εὐλογίες. Ἐπίσης, κατά τόν Καβάσιλα,
προσφέρεται ἡ ἀναίμακτη Θυσία ὡς εὐχαριστία στόν
Θεό, πού μᾶς ἔδωσε τούς ἁγίους. 

Ἀπό ἄλλα τμήματα τοῦ Προσφόρου ἐξάγονται οἱ
μερίδες ὑπέρ τῶν ζώντων καί τῶν κεκοιμημένων, οἱ
ὁποῖοι ἀνήκουν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Αὐτές
τοποθετοῦνται ἐμπρός ἀπό τόν Ἀμνό καί, ὅταν πρίν
τή Θεία Κοινωνία ὁ Λειτουργός τίς ρίχνει κατά τή
συστολή - ἕνωση Σώματος καί Αἵματος στό Δισκο-
πότηρο, λέει ταυτόχρονα τά ἀκόλουθα ἀξιοπρόσε-
κτα λόγια: «Ἀπόπλυνον, Κύριε,τά ἁμαρτήματα τῶν
ἐνθάδε μνημονευθέντων δούλων σου τῷ Αἵματί σου
τῷ Ἁγίῳ· πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καί πάντων σου
τῶν ἁγίων. Ἀμήν». (Δηλαδή: Σβῆσε ἐντελῶς, Κύριε,
τίς ἁμαρτίες ὅσων ἐδῶ μνημονεύθηκαν δούλων Σου
μέ τὀ Αἷμα Σου τό Ἅγιο· μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Θεο-
τόκου καί ὅλων Σου τῶν ἁγίων. Ἀμήν). Στήν ἀρχή
τῆς Προσκομιδῆς ὁ ἱερουργός ὑψώνει (σηκώνει
ψηλά) τό Πρόσφορο μέχρι τό μέτωπο καί μ’αὐτή τήν
κίνηση συμβολίζει τήν ὕψωση τοῦ Χριστοῦ στόν
Σταυρό, ὅπου ἔχυσε τό τίμιο Αἷμα Του γιά τή σωτη-
ρία τῶν ἀνθρώπων.

1. ΑΓΙΟΣ ΔΙΣΚΟΣ, ΔΙΣΚΑΡΙΟ
Μικρός μεταλλικός δίσκος μέ βάση. Τό Δισκάριο

συμβολίζει τή φάτνη, τή νεκρική κλίνη τοῦ Κυρίου,
τόν οὐρανό ἤ τόν κόσμο. Ἐπάνω του τοποθετεῖ ὁ λει-
τουργός κατά τήν τελετή τῆς Προσκομιδῆς τόν
Ἀμνό, δηλ. τόν ἄρτο πού θά καθαγιασθεῖ-μετουσιω-
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θεῖ σέ σῶμα Χριστοῦ. Στά δεξιά τοῦ Ἀμνοῦ τοποθε-
τεῖ τή μερίδα τῆς Θεοτόκου, ἐνῶ στά ἀριστερά του
τίς μερίδες τῶν ἀγγέλων καί τῶν ἁγίων τῆς Θριαμ-
βεύουσας Ἐκκλησίας. Μπροστά ἀπό τόν Ἀμνό το-
ποθετεῖ τίς μερίδες τῶν πιστῶν (ζώντων καί τεθνε-
ώτων) πού μνημονεύει κατά τήν τελετή τῆ Προσκο-
μιδῆς. Ἐπάνω στό Δισκάριο κατά τήν τελετή τῶν
ἐγκαινίων μεταφέρονται τά ἱερά λείψανα τῶν μαρ-
τύρων γιά νά τοποθετηθοῦν ἐντός τῆς Ἁγίας Τρα-
πέζης.

2. ΑΓΙΟ ΠΟΤΗΡΙΟ, ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ
Μεταλλικό ποτήρι μέ ψηλή βάση. Τό

Δισκοπότηρο συμβολίζει τό Ποτήριο τοῦ
Μυστικοῦ Δείπνου. Ἡ Ἐκκλησία μας πι-
στεύει ὅτι ὁ ἱερέας σάν ἄλλος μαθητής τοῦ
Κυρίου κοινωνεῖ ἀπ’τά χέρια Του καί ἀπό

Αὐτόν παίρνει τό Δισκοπότηρο, γιά νά
κοινωνήσει τούς χριστιανούς. Ἡ εὐχή,

πού προηγεῖται τοῦ «πρόσχωμεν τά ἅγια τοῖς ἁγίοις»,
λέει χαρακτηριστικά: «Καί καταξίωσον τῇ κραταιᾷ
σου χειρί μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ ἀχράντου Σώματός σου
καί τοῦ τιμίου Αἵματος, καί δι’ ἡμῶν παντί τῷ λαῷ».
(Δηλαδή: Καί κάνε μας ἄξιους μέ τό ἰσχυρό σου χέρι
νά μεταδοθεῖ σέ μᾶς τό ἄχραντο Σῶμα Σου καί τό
τίμιο Αἷμα καί ἀπό μᾶς σέ ὅλο τό λαό). Μέσα σ’αὐτό
κατά τήν τελετή τῆς προσκομιδῆς ὁ λειτουργός
χύνει κρασί μέ λίγο νερό γιά νά καθαγιασθεῖ-μετου-
σιωθεῖ σέ αἷμα Χριστοῦ. Συγχρόνως λέει τά ἀκό-
λουθα ἁγιογραφικά λόγια (Ἰω.19,34): «Εἷς τῶν στρα-
τιωτῶν λόγχῃ τήν πλευράν αὐτοῦ ἔνυξε· καί εὐθέως
ἐξῆλθεν αἷμα καί ὕδωρ». (Δηλαδή: Ἕνας ἀπό τούς
στρατιῶτες μέ λόγχη τήν πλευρά Του τρύπησε· καί
ἀμέσως βγῆκε αἷμα καί νερό). Ἔτσι, λοιπόν, τό κρασί
καί τό νερό συμβολίζουν τό αἷμα καί τό ὕδωρ πού
βγῆκε ἀπό τήν πλευρά τοῦ Κυρίου στόν Σταυρό,
ὅταν κεντήθηκε-τρυπήθηκε μέ τή λόγχη, γιά νά δια-
πιστωθεῖ ὁ πιθανός θάνατός Του. Τό Αἷμα τοῦ Μυ-
στικοῦ Δείπνου ἔχει ἄμεση σχέση μέ τό Αἷμα πού χύ-
θηκε ἐπάνω στόν Σταυρό. Αὐτό φαίνεται καθαρά
ἀπ’τά λόγια τοῦ Κυρίου στόν Μυστικό Δεῖπνο
(Ματθ. 26,27-28): «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ
ἐστι τό αἷμά μου τό τῆς καινῆς διαθήκης τό περί
πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». (Δηλαδή:
Πιεῖτε ἀπ’ αὐτό ὅλοι, γιατί αὐτό εἶναι τό Αἷμα μου,
πού ἐπισφραγίζει τήν Καινή (Νέα) Διαθήκη, τό
ὁποῖο γιά χάρη ὅλων χύνεται θυσιαζόμενο γιά συγ-
χώρεση τῶν ἁμαρτιῶν). Στή θυσία τῆς γιορτῆς τοῦ

Ἐξιλασμοῦ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μία φορά τό
χρόνο ὁ Ἀρχιερέας εἰσερχόταν στά Ἅγια τῶν Ἁγίων
καί ἔχυνε αἷμα πάνω στή χρυσῆ πλάκα, τό Ἱλαστή-
ριο, πού κάλυπτε τήν Κιβωτό τῆς Διαθήκης καί ζη-
τοῦσε ἀπό τό Θεό τή συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ
λαοῦ. Στή θυσία πάνω στόν Σταυρό ὁ Χριστός ἔχυσε
τό τίμιο Αἷμα Του γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν ὅλων
τῶν ἀνθρώπων.

3. ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ
Μεταλλικό σταυροειδές

σκεῦος, τό ὁποῖο τοποθε-
τεῖται πάνω στό Δισκάριο, γιά νά μήν ἀκουμπᾶ τό
κάλυμμα τόν ἅγιο Ἄρτο. Συμβολίζει τόν ἀστέρα πού
ὁδήγησε τούς μάγους ἐξ ἀνατολῶν νά προσκυνή-
σουν τόν μικρό Χριστό. Ὅταν στό τέλος τῆς Προ-
σκομιδῆς ὁ λειτουργός τόν τοποθετεῖ ἐπάνω στό Δι-
σκάριο, λέει τά ψαλμικά (Ψαλμ. 32,6) λόγια: «Τῷ
λόγῳ Κυρίου οἱ οὐρανοί ἐστερεώθησαν καί τῷ πνεύ-
ματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν».
(Δηλαδή: Μέ τόν λόγο-προσταγή τοῦ Κυρίου οἱ
οὐρανοί στηρίχθηκαν καί μέ τό φύσημα τοῦ στόμα-
τος αὐτοῦ κάθε δύναμή τους).

4. ΑΓΙΑ ΛΟΓΧΗ
Μαχαίρι σέ σχῆμα λόγχης, πού χρησιμοποιεῖται

στήν τελετή τῆς Προσκομιδῆς γιά τήν ἐξαγωγή τοῦ
Ἀμνοῦ καί τῶν ὑπόλοιπων μερίδων τοῦ Δισκαρίου.
Συμβολίζει τή λόγχη, μέ τήν ὁποία οἱ στρατιῶτες
ἐκέντησαν-τρύπησαν τήν πλευρά τοῦ ἐσταυρωμέ-
νου Χριστοῦ. Ὅταν ὁ λειτουργός κεντᾶ-τρυπᾶ τόν
Ἀμνό στά γράμματα ΝΙ, λέει τά λόγια τοῦ Εὐαγγε-
λίου (Ἰωαν. 19,34): «Εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ τήν
πλευράν αὐτοῦ ἔνυξε». (Δηλαδή: Ἕνας ἀπό τούς
στρατιῶτες μέ λόγχη τήν πλευρά Του τρύπησε).

5. ΑΓΙΑ ΛΑΒΙΔΑ
Εἶναι τό κουταλάκι πού χρησιμοποιεῖται γιά τή

μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας στούς πιστούς.
Ἀρχικά χρησιμοποιήθηκε γιά τή μετάδοση στούς
ἀσθενεῖς καί στά βρέφη. Ἀργότερα, γιά πρακτικούς
λόγους, ἡ χρήση της γενικεύθηκε. Ὁ προφήτης
Ἡσαΐας, ὅταν σέ ὅραμα εἶδε (Ἡσαΐας 6,1-7) τόν Πα-
νάγιο Θεό στόν μεγαλειώδη θρόνο Του καί τούς
ἀγγέλους Του νά Τόν δοξολογοῦν, κατανύχθηκε
πολύ καί φοβήθηκε λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν του. Τότε
ἕνα Σεραφίμ μέ λαβίδα (τσιμπίδα) μετέφερε ἀπ’ τό
οὐράνιο θυσιαστήριο ἀναμμένο κάρβουνο, τό
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ἀκούμ πησε στό στόμα τοῦ προφήτη καί τοῦ εἶπε ὅτι
συγχωρέθηκαν οἱ ἁμαρτίες του. Οὐράνιο κάρβουνο
εἶναι καί ἡ Θεία Κοινωνία πού μέ τό κουταλάκι, σάν
ἄλλη λαβίδα, μεταφέρεται στά στόματα τῶν πιστῶν
γιά νά συγχωρεθοῦν οἱ ἁμαρτίες τους. Ὁ λειτουρ-
γός, ὅταν κοινωνήσει τό Τίμιο Αἷμα, ἀσπάζεται τό
ἅγιο Ποτήριο καί λέει τά λόγια πού εἶπε ὁ ἄγγελος
στόν  Ἡσαΐα (Ἡσαΐας 6,7): «Τοῦτο ἥψατο τῶν χει-
λέων μου καί ἀφελεῖ Κύριος τάς ἀνομίας μου καί τάς
ἁμαρτίας μου περικαθαριεῖ». (Δηλαδή: Τοῦτο ἄγγιξε
τά χείλη μου καί θά ἀφαιρέσει ὁ Κύριος τίς ἀνομίες
μου καί τίς ἁμαρτίες μου θά καθαρίσει). Ἐπίσης, ὅταν
κοινωνεῖ τούς πιστούς, συνήθως λέει: «Μεταλαμβά-
νει ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ εἰς
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον».

6. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΣΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΓΙΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ

Σταυρόσχημα καλύμματα δια-
κοσμημένα μέ σταυρούς ἤ
μέ μορφές ἀγγέλων, πού
στοχεύουν στήν προστασία
τῶν Τιμίων Δώρων ἀπό τά

ἔντομα καί τή σκόνη. Τό μέν κά-
λυμμα τοῦ Δισκαρίου συμβολίζει

τά σπάργανα τοῦ νεογέννητου Χριστοῦ, τό δέ κά-
λυμμα τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου τά Ὀθώνια καί τό Σου-
δάριο τοῦ νεκροῦ Χριστοῦ. Ὁ λειτουργός, καθώς το-
ποθετεῖ τό πρῶτο κάλυμμα πάνω στό Δισκάριο, λέει
τό ψαλμικό (Ψαλμός 92,1): «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν,
εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, ἐνεδύσατο ὁ Κύριος δύναμιν
καί περιεζώσατο· καί γάρ ἐστερέωσε τήν οἰκουμένην,
ἥτις οὐ σαλευθήσεται». (Δηλαδή: Ὁ Κύριος εἶναι ὁ
μόνος βασιλιάς, μεγαλειότητα ἔχει ὡς ἔνδυμα, ντύ-
θηκε ὁ Κύριος δύναμη καί τή ζώσθηκε (σάν σπαθί)·
αὐτός βεβαίως στερέωσε τήν οἰκουμένη, ἡ ὁποία δέν
θά σαλευτεῖ καθόλου). Μέ τό δεύτερο κάλυμμα,
καθώς καλύπτει τό Ἅγιο Ποτήριο, λέει τό ἁγιογρα-
φικό (Ἀββακούμ 3,3): «Ἐκάλυψεν οὐρανούς ἡ ἀρετή
σου, Χριστέ, καί τῆς αἰνέσεώς σου πλήρης ἡ γῆ». (Δη-
λαδή: Σκέπασε τούς οὐρανούς ἡ ἀρετή σου, Χριστέ,
καί τῆς δοξολογίας Σου γεμάτη εἶναι ἡ γῆ).

7. ΑΕΡΑΣ
Τετράγωνο κάλυμμα, μέ τό ὁποῖο ὁ λειτουργός

σκεπάζει στήν Πρόθεση καί στήν Ἁγία Τράπεζα τά
δύο ἱερά σκεύη, τό Δισκάριο καί τό Δισκοπότηρο
μαζί. Λέγεται Ἀέρας, γιατί κινούμενο πάνω ἀπό τά

τίμια Δῶρα κατά τήν ἀπαγγελία τοῦ Συμβόλου τῆς
Πίστεως δημιουργεῖ ἀέρα. Κατά τή διάρκεια τῆς
Θείας Λειτουργίας, στήν ἀρχαία Ἐκκλησία οἱ Διάκο-
νοι δημιουργοῦσαν ἀέρα πάνω ἀπό τά Τίμια Δῶρα
κουνώντας ριπίδια (μεγάλες βεντάλιες μέ φτερά πα-
γωνιοῦ), γιά νά ἀποτρέπουν τό πλησίασμα τῶν ἐντό-
μων. Αὐτόν τόν ἀέρα συνεχίζει σήμερα ἡ παλινδρο-
μική κίνηση τοῦ καλύμματος τοῦ Ἀέρα. Ἡ κίνηση
αὐτή πάνω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα,πού συμβολίζει
τόν Τάφο τοῦ Κυρίου, ἐκφράζει συμβολικά τόν σει-
σμό πού ἀκολούθησε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ὁ
Ἀέρας, τό κάλυμμα τῶν Τιμίων Δώρων, συμβολίζει
τόν λίθο τοῦ μνήματος, πού μ’αὐτόν ἀσφαλίσθηκε ὁ
Τάφος τοῦ Κυρίου καί πού ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν
ἄγγελο κατά τόν σεισμό τῆς Ἀναστάσεως. Ἐπί Βυ-
ζαντίου ὁ Ἀέρας συμβόλιζε ἐπίσης τό σεντόνι, μέ τό
ὁποῖο περιτυλίχθηκε τό νεκρό σῶμα τοῦ Κυρίου.
Γι’αὐτό ζωγράφιζαν πάνω στόν Ἀέρα τό νεκρό σῶμα
τοῦ Χριστοῦ καί τόν λιτάνευαν στή Μεγάλη Εἴσοδο,
ὅπως τόν Ἐπιτάφιο τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Σήμερα
στή Μεγάλη Εἴσοδο τῆς κανονικῆς Θείας Λειτουρ-
γίας ὁ Ἀέρας γιά λόγους μεγαλοπρέπειας τοποθε-
τεῖται στήν πλάτη τοῦ ἱερέως, ἐνῶ στήν Προηγια-
σμένη Θεία Λειτουργία ὁ Ἀέρας χρώματος μελανοῦ,
γιά λόγους εὐλάβειας, καλύπτει τήν κεφαλή τοῦ
ἱερέως. Τό καλυμμένο πρόσωπο τοῦ ἱερέως μᾶς πα-
ραπέμπει στό ὅραμα τοῦ προφήτου  Ἡσαΐα, ὅπου τά
Χερουβίμ, καθώς βρίσκονταν ἐνώπιον τοῦ Ὑψίστου
Θεοῦ καί τόν δοξολογοῦσαν, κάλυπταν τό πρόσωπό
τους ἀπό σεβασμό καί εὐλάβεια μέ δύο φτερά.

Στήν κάλυψη τῶν ἱερῶν σκευῶν κατά τήν Προ-
σκομιδή μέ τόν Ἀέρα ὁ λειτουργός λέει τά ἐμπνευ-
σμένα ἀπό τά λόγια τοῦ Κυρίου (Ματθ. 23,37): «Σκέ-
πασον ἡμᾶς ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου· ἀποδίωξον
ἀφ’ἡμῶν πάντα ἐχθρόν καί πολέμιον· εἰρήνευσον ἡμῶν
τήν ζωήν. Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς καί τόν κόσμον σου, καί
σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν, ὡς ἀγαθός καί φιλάν θρωπος».
(Δηλαδή:Σκέπασέ μας κάτω ἀπό τήν προστασία τῶν
φτερῶν σου· διῶξε μακριά ἀπό μᾶς κάθε ἐχθρό καί
ἐνάντιο· ἐξασφάλισε εἰρήνη στή ζωή μας. Κύριε, ἐλέ-
ησέ μας καί τόν κόσμο σου καί σῶσε τίς ψυχές μας,
καθώς εἶσαι ἀγαθός καί φιλάνθρωπος).�
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� Μέ ἱεροπρέπεια ἑορτάσθηκε εἰς τά
Πατριαρχεῖα ἡ εἴσοδος εἰς τό νέον σω-
 τήριον ἔτος 2010. Ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τρι άρχης ἐχοροστάτησε εἰς τόν Ἑσπε-
ρινό τῆς παραμονῆς, μετά τό πέρας
τοῦ ὁποί ου ἐ δέ χθη τούς ἁγίους Ἀρχιε-
ρεῖς, μετά τῶν ὁ ποίων ἀντάλ λαξε τόν
ἑόρτιο ἀσπα σμό καί εὐ λόγησε τήν
Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ νο μίσματος λα -
χόν τος εἰς τό τεμάχιο τοῦ Πατριαρχι-
κοῦ Οἴκου. Ἀκολούθησε ἡ ἐπίσημη
ἀκρόαση εἰς τό Πατρι αρχικό Γραφεῖο
τῆς Πατρι αρχικῆς Αὐλῆς, ἡγουμένου
τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτο συγ κέλλου κ.
Στεφάνου, κατά τήν ὁποία οἱ κληρικοί
καί οἱ γραμματεῖς ὑπέβαλλαν τά σέβη
τους εἰς τόν Πατρι άρ χη.  Στή συνέχεια, εἰς τήν Αἴθουσα
τοῦ Θρόνου, ἔγινε ἀπό τόν Πατριάρχη ἡ τελετή τῆς
κοπῆς τῆς πίττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐνῶ οἱ μα-
θητές τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς
καί τοῦ Ζαππείου ἔψαλαν τά πατροπαράδοτα κάλαντα
καί ἄλλα ἑόρτια ἄσματα. 

� Τήν Παρασκευή, 1η Ἰανουαρίου 2010, ὁ Πατριάρχης,
ἐχοροστάτησε εἰς τόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό σέ
συγχοροστασία μέ ἄλλους ἁγίους ἀρχιερεῖς. Μετά τήν
ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης ἀνέγνωσε Τρισάγιο ὑπέρ ἀνα-
παύσεως  τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκδημήσαντος εἰς Κύριον ἀει-
μνήστου Μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας κυροῦ Νε-
κταρίου. Στή συνέχεια ἔγινε εἰς τήν Αἴθουσα τοῦ Θρό-
νου ἡ καθιερωμένη δεξίωση, κατά τήν ὁποίαν προσε-
φώνησαν τόν Πατριάρχην ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος,  ἐκ μέρους τῆς Ἱε ραρχίας
τοῦ Θρόνου, καί ὁ Ἐντιμολ. κ. Δημήτριος Φραγκόπου-
λος, ἐξ ὀνόματος τῶν Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χρι-
στοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί τῆς ὁμογενείας. Ἀντιφώνησε ὁ
Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στίς πρόσφατες
πρωτοβουλίες καί δραστηριότητες τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου.

� Μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκαν ἐν
τοῖς Πατριαρχείοις τά Ἅγια Θεοφάνεια. Ὁ Οἰκου μενι-
κός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησε κατά

τόν Ἑσπερινό μετά τῆς Θείας Λει-
τουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου τήν παρα-
μονήν. Τήν ἑπο μένη προέστη τῆς Πα-
τριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λει-
τουργίας. Στό τέλος τῆς Δοξο λογίας
ἐτέλεσε τόν Μέγαν Ἁγιασμόν. Μετά
τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πα-
τριάρχης, μετά τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων,
καί τῶν κωδώνων κρουομένων χαρμο-
σύνως, μετέβη ἐν πομπῇ εἰς τήν ἀπο-
βάθρα τοῦ Φαναρίου, ὅπου προέστη
τῆς τελετῆς τῆς Καταδύσεως τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλασσα καί
εὐλόγησε τούς κατακλύσαντας τήν
ἀποβάθρα καί τούς γύρω δρόμους
εὐλαβεῖς πιστούς. 

� Μέ τή συμμετοχή ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πι στῶν καί τῶν
ἐκπροσώπων τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου ἑορτάσθηκε εἰς
τά Πατρι αρχεῖα ἡ παλαιόθεν καθιερωμένη ἑορτή τῶν
Γραμμάτων, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορ τῆς τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ θολο-
μαῖος ἐχορο στάτησε κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑορ -
τῆς σέ συγχοροστασία μέ ἄλλους Ἀρ χιερεῖς. Τόν Θεῖο
Λόγο ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεν-
νάδιος. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Πατρι -
άρχης ἐτέλεσε τό εἰθισμένο Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῶν ψυχῶν «τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν,
Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Δι-
δασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς
Μεγάλης τοῦ Γένους Σχο λῆς», εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου
εὐλόγησε τά ὑπό μαθητῶν τῆς Σχολῆς προσφερθέντα
κόλλυβα, ἐνῶ χορωδία μαθητῶν ἔψα λε τό «Αἰωνία ἡ
Μνήμη». Κατά τήν ἐπίσημη δεξίωση εἰς τήν Αἴθουσα
τοῦ Θρόνου Πατριαρχείων ὁμίλησαν ὁ Πρόεδρος τῆς
Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχο -
λῆς καί ὁ Πατριάρχης.

� Τήν Καλαμάτα ἐπισκέφθηκε, ἀπό 31ης Ἰανουαρίου
ἕως 3ης Φεβρουαρίου, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ
οἰκείου ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.
Χρυσοστόμου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-
θολομαῖος. Ὁ Πατριάρχης, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Μακ.

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

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθήνα

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



H O∆OΣ� 35

Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερω-
νύμου καί πολλῶν Ἀρχιερέων, προεξῆρχε τῶν ἑορτα-
στικῶν θρησκευτικῶν καί λοιπῶν ἐκδηλώσεων, μέ τήν
εὐκαιρία τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς κατά τήν
ὁποίαν ἑορτάζει ἡ μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Κατά τήν
παραμονή του εἰς τήν Καλαμάτα ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης, μεταξύ ἄλλων, ἀνακηρύχθηκε ἐπίτιμος Δη-
μότης τῆς πόλεως, ἐπισκέφθηκε τή Νομαρχία καί τόν
Μητροπολιτικό Οἶκο, πραγματοποίησε τήν ἔναρξη Διε-
θνοῦς Περιβαλλοντικοῦ Συνεδρίου στά Τ.Ε.Ι. Καλαμά-
τας καί ἀνακηρύχθηκε ἐπίτιμος Καθηγητής αὐτοῦ. Ἐπί-
σης παραβρέθηκε σέ ἐκδήλωση παρουσιάσεως βιβλίων
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Καλαμάτας καί ἐπι-
σκέφθηκε τήν Ἱερά Μονή τοῦ Προφήτη Ἰωήλ καί τόν
ἀρχαιολογικό χῶρο τῆς ἀρχαίας Μεσσήνης. Στή συνέ-
χεια, ἀπό 3ης ἕως 7ης Φεβρουαρίου, ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε τήν Ἀθήνα, προκειμένου νά
ἀνταποκριθεῖ σέ προσκλήσεις. Κατά τήν παραμονή του
στήν Ἀθήνα εἶχε συναντήσεις μέ τόν Ἐξοχ. Πρωθυ-
πουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου εἰς τό Μέγαρο Μαξί-
μου, τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερώνυμο εἰς τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν,
ἐνῶ στό κατάλυμά του τόν ἐπισκέφθηκαν ὁ Ἀρχηγός
τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Ἀντ. Σαμα ρᾶς καί
ἡ Ὑπουργός Περιβάλλοντος κ. Τ. Μπιρπίλη. Ὁ Πα-
τριάρχης ὁμίλησε, παρουσίᾳ τοῦ ἐπανεκλεγέντος τήν
ἡμέρα ἐκείνη Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
Ἐξοχ. κ. Καρόλου Παπούλια,  εἰς τήν Ἀκαδημία
Ἀθηνῶν μέ θέμα: «Ὁ Ρόλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας εἰς τήν ἀντιμετώπιση τῆς Παγκοσμίου Οἰκο-
λογικῆς κρίσεως», ἐγκαινίασε τήν Ἔκ θεση Βυζαντινῆς
Εἰκονουργίας τοῦ κ. Εὐσταθίου Γιαννῆ, ἐπισκέφθηκε
μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί τοῦ Δη-
μάρχου Ἀθηναίων τά συσσίτια τῶν ἀστέγων, παρακο-
λούθησε τήν συναυλία τῆς «Ἑλληνικῆς Βυζαντινῆς Χο-
ρωδίας», ἡ ὁποία ἦταν ἀφιερωμένη στή Βυζαντινή
Μουσική Τέχνη καί τό Φυσικό Περιβάλλον, παρακά-
θισε στό ἐπίσημο γεῦμα, τό ὁποῖο παρέθεσε ὁ Μακ.
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος στό Διορθόδοξο
Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Πεντέλη, μέ
τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου, προστάτου
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ λάδος, πα-
ρέστη καί ὁμίλησε εἰς τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ
Ἐλλογιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Κατσιάρα καί τῆς κ. Μ. Βαμ-
βουνάκη μέ τίτλο «Ὅταν ὁ Θεός πεθαίνει» στό Βυζαν-
τινό Μουσεῖο Ἀθηνῶν, ὁμίλησε εἰς τήν ἑόρτιο ἐκδήλωση
τοῦ Ἑλ ληνοβρετανικοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου μέ
θέμα: «Ἡ Κρίσις τῶν Πνευματικῶν καί Οἰκονο-
μικῶν Ἀξιῶν στίς ἡμέρες μας», ὁμίλησε γιά τήν ἱστο-
ρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τίς σύγχρονες
δραστηριότητές του, καθώς καί γιά τήν ὁμογένεια τῆς
Πόλεως εἰς τά στελέχη τῆς Millennium Bank σέ εἰδική

πολυπληθή ἐκδήλωση καί ἐπισκέφθηκε τό Μουσεῖο τῆς
Ἀκροπόλεως. Τήν Κυριακή 7η Φεβρουαρίου ὁ Οἰκου-
μενικός Πατριάρχης συλλειτούργησε μετά τοῦ Μακ.
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί τῇ συμμετοχῇ ἀποφοίτων
ἀρχιερέων καί κληρικῶν εἰς τόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Σπυρί-
δωνος Παγκρατίου, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ
Ἁγίου Φωτίου, Προστάτου τῶν Μελῶν τῆς Ἑστίας
Ἀποφοίτων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης. Μετά τή
Θ. Λειτουργία ὁ Παναγιώτατος ἐπισκέφθηκε τήν ἕδρα
τῆς Ἑστίας και ἔκοψε τήν Βασιλόπιτα, ἐνῶ εἶχε τήν
εὐκαιρία νά ὁμιλήσει καί συναναστραφεῖ μετά τῶν ὁμο-
γαλάκτων χαλκιτῶν ἀδελφῶν.

� Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Πανα-
γιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τήν 11η και 12η Φε-
βρουαρίου 2010. Στό τέλος τῆς τελευταίας συνεδρίας
ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐ -
στρίας κ. Μιχαήλ, ἐκ μέρους τῶν ἀποχωρούντων μελῶν
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Πατριάρχου
προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις γιά τή λήξη τῆς πα-
ρούσης συνοδικῆς περιόδου.

� Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς 11ης
Φεβρουαρίου ἐτίμησε μέ τήν ὑψηλή του παρουσία,
στήν Πατριαρχική Βιβλιοθήκη, τή διάλεξη τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Αὐστρίας κ. Μιχαήλ μέ θέμα: «Φόρος
τιμῆς καί μνήμης εἰς τόν Μητροπολίτην Γερμα-
νόν Καραβαγγέλην. 75 ἔτη ἀπό τῆς ἐκδημίας του».

� Μέ λαμπρότητα καί τήν ἐπιβεβλημένη ἐκκλησια-
στική τάξη ἑορτάσθηκε καί ἐφέτος εἰς τήν Μητέρα
Ἐκκλησία ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησε εἰς τόν
Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό κατά τόν  Ἑσπερινό τοῦ
Σαββάτου (20/2) καί τήν ἑπομένη προεξῆρχε τῆς Πα-
τριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας. Ὁ Ἀρχι-
γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμ. κ.
Ἐλπιδοφόρος ἀνέγνωσε ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος τήν
Πατριαρχική καί Συνοδική Ἐγκύκλιο ἐπί τῇ Κυριακῇ
τῆς Ὀρθοδοξίας.  Ἐκκλησιάσθηκε πλῆθος πιστῶν καί
ἐπισήμων. Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ἀναγνώσθηκε
τό καθιερωμένο τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως «τῶν μα-
καρίων ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν
πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ» καί
πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, στό
τέλος τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης  εὐλόγησε ἀπό τοῦ ἐξώ-
στου τό πλῆθος τῶν ἐκκλησιασθέντων πιστῶν.  Τό
ἑσπέρας, ὅπως κάθε χρόνο, ἐδόθη στό Συνεδριακό Κέν-
τρο τοῦ Ξενοδοχείου Χίλτον συναυλία ἀπό τήν Ὀρχή-
στρα Συγχρόνου Μουσικῆς τῆς ΕΡΤ μέ τή συμμετοχή
τῆς γνωστής ἀοιδοῦς κ. Ἑλένης Τσα λιγοπούλου. Στήν
ἐκδήλωση, ἡ ὁποία κατέληξε μέ ὁμιλία τοῦ Πατριάρ-
χου, παρέστησαν πλεῖστοι ὅσοι προσκεκλημένοι τῆς
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Μητρός Ἐκ κλησίας, ἐκ τοῦ θρησκευτικοῦ, διπλωματι-
κοῦ, καλ λιτεχνικοῦ, δημοσιο γραφικοῦ καί ἐπιχειρημα-
τικοῦ κό σμου τῆς Κων σταντινουπόλεως, τῆς ὁμογενείας
καί ἐξ Ἑλλάδος.

Πραγματοποιήθηκε ἡ τακτική ἀνά ἑξάμηνο ἀνασυγ -
κρότηση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκου μενι-
κοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία, ὑπό τήν προε δρία τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, θά ἀπο-
τελεῖται, γιά τό χρονικό διά στημα ἀπό 1ης Μαρτίου ἕως
31ης Αυγούστου 2010, ἀπό τούς Σεβασμιώτατους Μη-
τροπολίτες: Γέροντα Δέρκων κ. Κωνσταντῖνο, Πέργης
κ. Εὐάγγελο, Λύστρων κ. Καλλίνικο, Τυρολόης καί Σε-
ρεντίου κ. Παντε λεήμονα, Μυριοφύτου καί Περιστά-
σεως κ. Εἰρηναῖο, Μύρων κ. Χρυσόστομο, Μοσχονη-
σίων κ. Ἀπόστολο, Ντητρόιτ κ. Νικόλαο, Μπουένος
Ἄιρες κ. Ταράσιο, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελ λίου καί
Βιάννου κ. Ἀν δρέα, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πο-
λύκαρπο, Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ. 

� Τό Πριγκιπᾶτο τοῦ Μονακό ἐπισκέφθηκε, στίς ἀρχές
Μαρτίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ θολο-
μαῖος, ὅπου καί παρέλαβε σέ ἐπίσημη τελετή τό διε-
θνές βραβεῖο τοῦ «Ἱδρύματος Καρδιναλίου Paul
Poupard», γιά τίς οἰκολογικές του πρωτοβουλίες καί
δραστηριότητες. Ὁ Πατριάρχης εἶχε ἰδιαίτερη συνάν-
τηση καί συνομιλία μέ τόν Πρίγκηπα Ἀλβέρτον Β´ τοῦ
Μονακό.

� Μέ τήν προβλεπόμενη ἐκκλησιαστική τάξη καί σέ
κλίμα κατανύξεως καί λαμπρότητος, καί μέ τή συμμε -
τοχή πλήθους πιστῶν, τελέσθηκαν εἰς τόν Πάνσεπτο
Πατρι αρχικό Ναό ὅλες οἱ ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης
Ἑβδομάδος. Τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Οἰκουμενι-
κός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπηύ θυνε ἑόρτιο
Μήνυμα πρός τούς πιστούς καί στή συνέχεια προέστη
τῆς πασχαλίου πανηγυρικῆς Πατριαρχικῆς καί Συνο-
δικῆς Θείας Λειτουργίας. Ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος
ἀναγνώσθηκε ἀπό τόν Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί
Ἱερᾶς Συνόδου Πανο σιολ. Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἐλπι δο-
φόρο, ἡ ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα Πατριαρχική Ἀπόδειξις. Τό
πρωί τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα τελέσθηκε μέ μεγαλο-
πρέπεια ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης προεξάρ χοντος τοῦ
Πατρι άρχου, περιστοιχιζομένου ὑπό Μητροπολιτῶν. Τό
ἱερό Εὐαγγέλιο διαβάσθηκε σέ δέκα συνολικά γλῶσσες.  

� Ἐκδρομή μέ τούς νέους τῆς Πόλεως πραγμα -
τοποίησε, τό Σάββατο 10 Ἀπριλίου, ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος στήν περιοχή  Σηλυβρίας
τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης. Ὁ Πατριάρχης περπάτησε καί
συνομίλησε μέ τούς 140 καθηγητές, μαθητές, φοιτητές
καί ἐργαζομένους νέους, τούς παρέθεσε γεῦμα καί τούς
ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους καί πνευματικές νουθε-

σίες, ἐνῶ στό τέλος τούς μοίρασε πασχάλια ὠά καί ἀνα-
μνηστικά δῶρα.

� Τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο ἐπι-
σκέφθηκαν ἀντίστοιχα τήν 7η καί 11η Ἀπριλίου ὁ ἀνα-
πληρωτής ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Δ.
Δρούτσας καί ὁ ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ
τῆς Ἑλλάδος καί Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος  κ. Γ. Πε-
τα λωτής, στούς ὁποίους καί ἀπεδόθησαν οἱ προβλεπό-
μενες τιμές. Σέ δηλώσεις τους τά δυό κυβερνητικά στε-
λέχη ἐξέφρασαν τόν βαθύτατο σεβασμό τους πρός τήν
Μητέρα Ἐκκλησία καί τό ἐπιτελούμενο ἔργο τοῦ Προ-
καθήμενου Αὐτῆς. 

� Τό βράδυ τῆς 11ης Ἀπριλίου ὁ Παναγιώτατος ἐτί-
μησε μέ τήν παρουσία του τήν συναυλία τοῦ μουσικο-
συνθέτη κ. Διονύσιου Σαββόπουλου στό Ζωγράφειο
Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως.  

� Τήν Μητέρα Ἐκκλησία καί τόν Προκαθήμενό της
ἐπισκέφθηκε τήν 17η Ἀπριλίου ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς
Ἐσθονίας κ. Τοοmas Hendrik Ilves. Κατά τήν ἐπίσημη
ἀκρόαση στήν αἴθουσα τοῦ Θρόνου, ὁ κ. Πρόεδρος
ἐξῆρε τόν ρόλον τῆς ἐν Ἐσθονίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
 σίας καί τοῦ ἐπί κεφαλῆς αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου
Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου.

� Τήν ἐπίσημη εἰρηνική ἐπίσκεψή του στό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο πραγματοποίησε ἀπό 18-20 Ἀπριλίου
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστιανιανῆς
καί πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομος ὁ Β΄. Κατά τήν πα-
ραμονή του στήν Βασιλίδα τῶν πόλεων συλλει τούρ -
γησε, τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, μέ τόν Οἰκουμε-
νικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο στήν καθιερωμένη
Πατριαρχική καί Συνοδική Θ. Λειτουργία στήν Ἱερά
Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. Μετά τήν ἀπόλυση
τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τόν
Μακαριώτατο, ὁ ὁποῖος ἀντεφώνησε καταλλήλως. Στή
συνέχεια ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνέγνωσε Τρισά-
γιο πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημη-
τρίου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καί τῶν
λοιπῶν ἐν τῷ περιβόλῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀναπαυομέ-
νων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων καί Μ.
Εὐεργετῶν τοῦ Γένους. Τέλεσε, ἐπίσης, τό εἰθισμένο
Τρισάγιο στό Β΄ Κοιμητήριο τῆς Μονῆς. Στή συνέχεια
παρατέθηκε δεξίωση στήν Ἱερά Μονή, στήν ὁποία τούς
δυό Προκαθημένους προσεφώνησε ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Σασίμων κ. Γεννάδιος. Ἀκολούθησαν οἱ προσφω-
νήσεις τῶν δυό Προκαθημένων καί στή συνέχεια παρα-
τέθηκε τό ἐπίσημο γεῦμα. Οἱ δυό Προκαθήμενοι ἐπι-
σκέφθηκαν τήν Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, ἐνῶ
πραγματοποιήθηκαν καί οἱ καθιερωμένες συνομιλίες
μεταξύ τῶν ἀντιπροσωπειῶν τῶν δυό Ἐκκλησιῶν.
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ΕΟΡΤΕΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἐχοροστάτησε κατά τόν Μέγα πανηγυρικό
Ἑσπερινό στόν Μητροπολιτικό ἱ. Ναό Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου καί στή συνέχεια στό Ἐπισκοπεῖο εὐλό-
γησε τήν βασιλόπιτα. Τό φλουρί βρῆκε ὁ μικρὸς

Χρῆστος Παπανικόλας ἀπό τήν Κρεμαστή. Τήν
ἐπαύριο ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο, ἐλειτούρ-
γησε καί προέστη τῆς Δοξολογίας στόν ὡς ἄνω ἱ.
Ναό καί στή συνέχεια, κατά τό ἔθος, ἐπισκέφτηκε
τίς τοπικές Ἀρχές γιά τίς καθιερωμένες εὐχές.

Κατά τήν Ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἐτέλεσε τήν
Θεία Λειτουργία καί τόν Μέγα Ἁγιασμό στόν Κα-
θεδρικό ἱ. Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί προέστη τῆς
τελετῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό λιμάνι
τοῦ Μανδρακίου. Τόν Σταυρό ἀνέσυρε ὁ κ. Σωτή-
ριος Δημόπουλος, στόν ὁποῖο ὁ Σεβ. ἀπέδωσε χρυσό
Σταυρό. 

Κατά τόν μῆνα Ἰανουάριο, ἐκτός ἀπό τήν Βασι-
λόπιτα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ Γενικοῦ
Φιλοπτώχου Ταμείου, ὁ Σεβασμιώτατος κατόπιν
προσκλήσεως εὐλόγησε τήν Βασιλόπιτα τῆς 95
ΑΔΤΕ,  τῶν Ἱερῶν Μονῶν, καί διαφόρων Συλλόγων
καί Σωματείων.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΕΣ

Τήν Δευτέρα 18 Ἰανουαρίου, Μνήμη τῶν Ἁγίων
Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε
τή Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό ἱ. Ναό τοῦ

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί ἐχειροτόνησε σέ
Πρεσβύτερο τόν Διάκονο Νικήτα Μπάρδο. Ὁ νέος
Πρεσβύτερος τοποθετήθηκε ὡς Ἐφημέριος στήν
Ἐνορία Ἁγίας Τριάδος Μανδρικοῦ.

Τήν ἴδια ἡμέρα ὁ
συλλειτουργήσας μέ
τόν Σεβασμιώτατο Θε-
οφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Ἁλικαρνασσοῦ κ.
Ἐμμανουήλ προέβη
στή χειροτονία σέ Διά-
 κονο τοῦ Στέργου Κα-
ψούλη, ὁ ὁποῖος μετο-
νομάστηκε Μάρκος.
Τή χειροτονία του σέ
Πρεσβύτερο τέλεσε ὁ
Σεβασμιώτατος τήν
Κυ  ριακή 31 Ἰανουα-
ρίου στόν ἐνοριακό ἱ.
Ναό Κοιμήσεως Θεο-
τόκου Ἔμπωνα, ὅπου καί τοποθετήθηκε ὡς Ἐφη-
μέριος.

Τήν Τρίτη 16 Μαρτίου κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ
Μεγάλου Ἀποδείπνου στό Καθολικό τῆς ἱ. Μονῆς
Παναγίας Ὑψενῆς ἐτέλεσε τή μοναχική κουρά σέ
μεγαλόσχημο τῆς ρασοφόρου Ἀλεξίας.

Ἐπίσης τήν Παρασκευή 26 Μαρτίου κατά τήν
Ἀκολουθία τοῦ  Ἀποδείπνου στό Καθολικό τῆς ἱ.
Μονῆς Ἀρταμίτου ἐτέλεσε τή μοναχική κουρά σέ
μεγαλόσχημο τοῦ Ἐπιστάτου τῆς ἱ. Μονῆς Μονα-
χοῦ Ἰγνατίου Μάτσου.

Ι Ε Ρ Α   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ

ΧΡΟΝΙΚΑ - ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ



ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ «∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΣ»

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 17 Ἰανουρίου, μετά
τὸν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Καθεδρικό ἱ. Ναό
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου κατά τόν ὁποῖο χορο-
στάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασ-
σοῦ κ. Ἐμμανουήλ, πραγματοποιήθηκε στήν αἴ -
θουσα τοῦ «ΑΚΤΑΙΟΝ» ἡ παρουσίαση τοῦ α´
τόμου τοῦ περιοδικοῦ «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ», ἐπισή-
μου Δελτίου τῶν ἐν Δωδεκανήσῳ Ἐπαρχιῶν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε ὁ
παν/τατος Ἀρχιμ. Μελίτων Μπέλλος καί τόν τόμο
οἱ ἐλλογιμώτατοι καθηγηταί τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν κ.κ. Μηνᾶς Ἀλεξιάδης καί Ἐμμανουήλ
Περσελής, τῆς Φιλοσοφικῆς καί Θεολογικῆς Σχολῆς
ἀντίστοιχα. Στήν ἀρχή τῆς ἐκδηλώσεως προσφώ-
νησε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ὡς πρόεδρος τῆς
Ἐπιτροπῆς Ἐκδόσεως. Συμμετεῖχαν τά μέλη τῆς
Ἐπιτροπῆς, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ.
Ἐμμανουήλ, Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Πίτσης, Πρωτο-
σύγκελλος τῆς ἱ. Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου,
Ἀρχιμ. Καλλίνικος Μαυρολέων ἀπό τήν ἱ. Μητρό-
πολη Καρπάθου καί Κάσου καί ὁ θεολόγος κ. Γε-
ώργιος Πετρόπουλος, Γραμματέας τῆς ἱ. Μητρο-
πόλεως Σύμης, ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί
φορέων καί πλῆθος κόσμου.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ 
ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Μέ τήν συμμετοχή πολλῶν πιστῶν καί τήν πα-
ρουσία τῶν Ἀρχῶν ἡ τοπική μας Ἐκκλησία πανη-
γύρισε τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός Μελετίου τοῦ
ἐκ Λάρδου, κτίτορος τῆς ἱ. Μονῆς Ὑψενῆς, τήν Πα-
ρασκευή 12 Φεβρουαρίου. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα
τῆς Ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε κατά
τόν Ὄρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στήν
ἱ. Μονή Ὑψενῆς, μίλησε γιά τήν ζωή καί τό ἔργο τοῦ
Ὁσίου καί παρακάθησε στήν ἑορταστική Τράπεζα. 

ΕΚ∆ΗΜΙΑ ΙΕΡΕΩΣ

Τό Σάββατο 13 Φε-
βρουαρίου ἐξεδήμησε
πρός Κύριον ὁ Ἀρχιμαν-
δρίτης Γεώργιος Κου-
σουρνάς. Ὁ μακαριστός
γεννήθηκε στήν Ἀπο-
λακκιά τήν 15η Ὀκτω-
βρίου 1926 καί χειροτο-
νήθηκε Διάκονος  τήν
15η Αὐγούστου 1965,
στόν ἱ. Ναό Κοιμήσεως

Θεοτόκου Ἰαλυσοῦ, καί Πρεσβύτερος τήν 6η Μαρ-
τίου 1966, στόν ἱ. Ναό Ταξιαρχῶν Ἀρχαγγέλου, ἀπό
τόν Μητροπολίτη Ρόδου κυρό Σπυρίδωνα. Ὑπηρέ-
τησε ὡς Ἐφημέριος στίς Ἐνορίες Ἁγίου Νικολάου
Χάλκης (1966-1969), Ἁγίας Τριάδος Μανδρικοῦ
(1969-1989), Ἁγίου Ἰωάννου τῆς πόλεως (1976-1989)
Ἀναλήψεως (1989-1990) καί Ἁγίων Ἀποστόλων
(1990-2001). Μέ ἐνέργειές του οἰκοδομήθηκε ὁ ἐνο-
ριακός ἱ. Ναός Ἁγίας Τριάδος Μανδρικοῦ καί συ-
νέβαλε τά μέγιστα στήν ἀνέγερση τοῦ ἐνοριακοῦ ἱ.
Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων. Συνταξιοδοτήθηκε τό
2001. Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη τήν ἑπομένη
στόν ἱ. Ἐνοριακό Ναό Ἁγίας Μαρίνης τῆς γενέτει-
ράς του, ὅπου καί ἐτάφη.

Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τήν ψυχή του
μετά τῶν Δικαίων.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Τήν Κυριακή 7 Μαρτίου ἑορτάστηκε μέ λαμ-
πρότητα στόν Καθεδρικό ἱ. Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου ἡ ἑορτή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως καί ἡ
ἐπέτειος ἐνσωματώσεως τῆς Δωδεκανήσου. Ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Καμπάλας κ. Ἰωνᾶς
χοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί προέστη τῆς
Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβ.
Ποιμενάρχου μας. Μετά τήν Δοξολογία ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Ρόδου ἐτέλεσε Τρισάγιο στόν Βωμό τῆς
πατρίδος καί στή συνέχεια παρακολούθησε τήν πα-
ρέλαση. Κατά τόν ἑορτασμό τήν κυβέρνηση ἐκπρο-
σώπησε ὁ κ. Θεόδωρος Πάγκαλος. 

ΕΟΡΤΗ ΣΥΝΑΞΕΩΣ 
ΤΩΝ ΕΝ ΡΟ∆Ωι ΑΓΙΩΝ

Τήν Δ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (14 Μαρτίου)
ἑορτάστηκε στόν Καθεδρικό ἱ. Ναό τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου ἡ Σύναξις τῶν ἐν Ρόδῳ Ἁγίων
μέ τήν παρουσία ἐκπροσώπων τῆς Τοπικῆς Αὐτοδι-
οικήσεως. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ
Σεβασμιώτατος. Πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς Θείας
Λειτουργίας καθαγιάστηκε διά τῆς ἀναγνώσεως
εἰδικῆς εὐχῆς καί τῆς χρίσεως μέ ἅγιο Μύρο ἡ
Εἰκόνα τῶν ἐν Ρόδῳ Ἁγίων, ἔργο τοῦ Ἁγιορείτου
Μοναχοῦ Παϊσίου Καρεώτου, καί ἐψάλη τό καθιε-
ρωθέν μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἀοιδίμων
Μητροπολιτῶν Ρόδου, τῶν ἱδρυτῶν καί εὐεργετῶν
τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Ρόδου, τῶν κεκοιμημέ-
νων Κληρικῶν καί Μοναχῶν, τῶν κτιτόρων καί εὐερ-
γετῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
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ΕΟΡΤΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

Τήν 23η Μαρτίου ὀργανώθηκε ἀπό κάποια Κα-
τηχητικά Σχολεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας ἑορτή
πρός τιμήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τῆς ἀπελευθέρω-
σης τῆς πατρίδας μας. 

Ἡ ἑορτή ἄρχισε μέ ὕμνους πρός τήν Παναγία,
τό κεντρικό πρόσωπο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Μετά ἀκο-
λούθησαν ἀναφορές στήν προεπαναστατική ἐποχή,
ὅπως τό μεγαλειῶδες ἱεραποστολικό ἔργο τοῦ ἐθνο-
μάρτυρα καί ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί
ἡ ἡρωική θυσία τῶν γενναίων Σουλιωτισσῶν στό
χορό τοῦ Ζαλόγγου.

Τά τραγούδια καί οἱ χοροί κατόπιν ἔδωσαν ἕναν
εὐχάριστο καί  χαρούμενο τόνο.

Τό σπουδαιότερο τμῆμα τῆς ἑορτῆς ἦταν τό τε-
λευταῖο της μέρος, τό θεατρικό. Τά παιδιά ἀπέδω-
σαν μέ πολλή παραστατικότητα καί ἐνθουσιασμό
τό ἀδούλωτο φρόνημα τῶν χριστιανόπουλων τῆς

ἐποχῆς τῆς τουρκοκρατίας. Ἡ αἴσθηση τῆς ἀνωτε-
ρότητάς των προερχόταν ἀπό τή ζωντανή καί
ἔνθερμη χριστιανική πίστη τους. 

ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΩΟΥ

Τήν Πέμπτη 22 Ἀπριλίου, Μνήμη τοῦ Ἁγίου
Ἀποστόλου Ναθαναήλ καί ἐπέτειος τῶν Ὀνομα-
στηρίων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κώου
καί Νισύρου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας μετέβη στήν
ἱ. Μητρόπολη Κώου. Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 21
Ἀπριλίου ἐχοροστάτησε κατά τόν πανηγυρικό
Ἑσπερινό στόν ἱ. Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, συγχορο-
στατούντων τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Λέρου Καλύμνου καί
Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, ὁ ὁποῖος πρό τῆς ἀπολύ-
σεως μίλησε καταλλήλως καί ἀναφέρθηκε μέ θερμά
λόγια στόν ἑορτάζοντα. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς ὁ Σεβ. συλλειτούργησε, προσφώνησε τόν
ἅγιο Κώου καί τοῦ εὐχήθηκε πολυετή καί καλλί-
καρπο ποιμαντορία.
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ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

Τήν Πέμπτη 22 Ἀπριλίου πρό τῆς ἐνάρ-
ξεως τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Μνήμης τοῦ Ἁγίου
Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου πραγματοποι-
ήθηκε στήν Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Μαλώ-
νας ἡ ὑποδοχή τμήματος τοῦ ἱ. λειψάνου τοῦ
Ἁγίου, τό ὁποῖο  δώρησε στήν Ἐνορία ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Μι-
χαήλ. Μετά τήν τελετή στήν πλατεῖα τῆς κω-
μοπόλεως ὁ Σεβ. κατέθεσε τήν λειψανοθήκη
στόν ἱ. Ναό καί ἀκολούθησε ὁ πανηγυρικός
Ἑσπερινός. Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβ. ἀναφέρ-
θηκε στήν σημασία τοῦ γεγονότος γιά τήν κω-
μόπολη καί εξέφρασε τήν εὐχαριστία του
πρός τόν Σεβ. ἅγιο Αὐστρίας γιά τήν δωρεά. Στήν
συνέχεια προσφώνησαν ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας
π. Παῦλος Μουστακέλης καί ὁ ἱεροψάλτης κ.
Ἰωάννης Σκοῦμπρος ἐκφράσαντες τή χαρά τῆς
Ἐνορίας καί τήν εὐγνωμοσύνη τους πρός τόν δω-
ρήσαντα τό ἱ. λείψανο Σεβασμ. Μητροπολίτη
Αὐστρίας.

Ἐπίσης τήν Κυριακή 25 Ἀπριλίου τμῆμα τοῦ ἱ.
λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ
Πρωτοκλήτου μετέφερε στήν Ἐνορία Ἁγίου Νε-
κταρίου Φαληρακίου ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολο-
μαῖος Ἀντωνίου, Ἐφημέριος τοῦ ἱ. Ναοῦ Μετα-
μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Πλάκας. Τό ἱ. λείψανο

δωρήθηκε ἀπό τόν ὡς ἄνω ἱ. Ναό στήν Ἐνορία Φα-
ληρακίου μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀ θηνῶν κ. κ. Ἱερωνύμου. Ὁ Σεβ.
πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας παρέλαβε
τό ἱ. λείψανο ἀπὸ τόν Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖο καί
στήν προσφώνησή του εὐχαρίστησε τόν Μακα-
ριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο  Ἀθηνῶν, τήν Ἐνορία Με-
ταμορφώσεως Πλάκας καί τόν Πανοσιολογιώτατο
γιά τό πολύτιμο δῶρο. Ἀντιφώνησε ὁ Ἀρχιμ. Βαρ-
θολομαῖος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν ἱστορία τοῦ
ἱ. λειψάνου καί ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας π. Γε-
ώργιος Τοκούζης, ὁ ὁποῖος μεταξύ τῶν ἄλλων ὑπέ-
βαλλε συγχαρητήρια στόν Σεβ. γιά τήν ἐπέτειο
τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας του.



ΑΤΑΞΙΕΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

• Πολλοί χριστιανοί ὁρμώμενοι ἀπό κοσμικό φρόνημα
ἀντί νά κάνουν τό μνημόσυνο στό νεκρό τους προσφέρουν
κάποια δωρεά σέ ἕνα ἵδρυμα. Καλό εἶναι καί ἡ ἐλεημοσύνη,
ἀλλά ἡ ὠφέλεια ἀπό τό μνημόσυνο καί τή μνημόνευση στή
θεία Λειτουργία δέ συγκρίνεται μέ τήν ὠφέλεια ἀπό τήν φι-
λανθρωπία. 

• Κάποιοι χριστιανοί στό μνημόσυνο τοῦ συγγενοῦς τους
κοινωνοῦν ἀνεξομολόγητοι δῆθεν γιά τό καλό τοῦ νεκροῦ. Ἡ
προσευχή τῶν μετανοούντων καί ἁγιαζομένων συγγενῶν
βοηθάει τό νεκρό κι ὄχι ἡ τυπική θεία Κοινωνία.

• Μερικοί χριστιανοί στά μνημόσυνα πηγαίνουν στό ναό
πρόσφορο ἀπό τό φοῦρνο καί ἀντί γιά κόλλυβα κουλουρά-
κια κι αὐτά συνήθως ἀπό τό φοῦρνο. Αὐτή ἡ νοοτροπία δέ
δείχνει εὐλάβεια καί σεβασμό στά τελούμενα στό ναό,
καθώς ἐπίσης ἐκφράζει καί ἔλλειψη ἀγάπης πρός τόν κε-
κοιμημένο.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Οἱ θάνατοι ἀπό ναρκωτικά αὐξάνονται ραγδαῖα. Κάθε
μέρα ἀδικοχάνονται πολλοί νέοι συνάνθρωποί μας μαζί μέ
τά ὄνειρα τά δικά τους καί τῶν οἰκογενειῶν τους. 

Ἡ χρήση τῶν ναρκωτικῶν εἶναι ἕνας ἀργός καί ἐπώδυ-
νος θάνατος. Εἶναι μεγάλη τραγωδία γιά τίς οἰκογένειες καί
γιά τήν κοινωνία νέοι ὅλο ζωντάνια κι ἐνεργητικότητα νά μα-
ραζώνουν καί νά αὐτοκαταστρέφονται. 

Ἡ Ἐκκλησία πιστεύει ὅτι τό πρόβλημα τῶν ναρκωτικῶν
εἶναι κυρίως πρόβλημα πνευματικό καί γι’ αὐτό ζητάει ἀπό
τούς ἀνθρώπους καί τήν κοινωνία πνευματικό ἀναπροσα-
νατολισμό. Ἡ ὑψηλή νοηματοδότηση τῆς ζωῆς ἀποτρέπει
τόν κάθε ἄνθρωπο ἀπό τήν ὁποιαδήποτε ὑποβάθμιση. Ὁ
Χριστός ὡς «ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάν. 14,6) ἀποτελεῖ γιά
τόν κάθε ἄνθρωπο τό οὐσιαστικό νόημα καί τήν κεντρική
ἀξία καί ἀνάγκη τῆς ζωῆς του. Ὁ Χριστός, ὡς Θεός πού
εἶναι, μπορεῖ νά φθάσει στό βάθος τῆς καρδιᾶς τοῦ κάθε
ἀνθρώπου νά τό καθαρίσει ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη καί νά
τό γεμίσει μέ χαρά. 

Ὁ Χριστός εἶναι ἀγαθός καί, ὅπως ἀγαποῦσε κατά τήν
ἐπί γῆς δράση Του τούς ἁμαρτωλούς, ἔτσι καί σήμερα ὡς
στοργικός πατέρας, ἀγαπᾶ σταθερά καί τούς ναρκομανεῖς
περιμένοντας τό πρῶτο βῆμα τῆς ἐπιστροφῆς καί ἀναζήτη-
σής Του. Εἶχε πεῖ στούς ἀκροατές Του καί σ’ ὅλους τούς
ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κο-
πιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ.
11,28). Οἱ ναρκομανεῖς, πού εἶναι ἰδιαίτερα κουρασμένοι καί
φορτωμένοι ἀπό τήν ταλαιπωρία τῆς ἐξάρτησης, ἐάν προ-
σεγγίσουν τό Χριστό θά βροῦν ἀνάπαυση καί παρηγοριά.
Ἡ θεία Χάρη ἐπουλώνει ψυχικά τραύματα καί ἀναζωογονεῖ
κάθε πονεμένο καί ταλαιπωρημένο τῆς ζωῆς.   

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

Εὐθανασία σημαίνει καλός (εὖ) θάνατος.  Μέ τήν εὐθα-
νασία κάποιοι, συνήθως βαριά ἀσθενεῖς, ἐπιλέγουν τή δια-
κοπή τῆς ζωῆς τους μέ ἀνώδυνο τρόπο μέσῳ ἰατρικῆς βοή-
θειας. Ἡ εὐθανασία ἤδη σέ κάποια κράτη ἔγινε ἀποδεκτή.
Ἐσχάτως καί στήν πατρίδα μας κάποιοι ζητοῦν τή θέσπιση
τῆς εὐθανασίας, δῆθεν γιά λόγους ἀνθρωπισμοῦ.

Ἀπό τήν Ἐκκλησία ἡ εὐθανασία θεωρεῖται αὐτοκτονία,
γιατί ἡ ζωή μας ἀνήκει ἀποκλειστικά στό Θεό καί δέν ἔχουμε
κανένα δικαίωμα στήν ἀρχή καί στό τέλος της. Ὁ Θεός δέν
μᾶς ρώτησε οὔτε πότε θά γεννηθοῦμε, οὔτε πότε θά πεθά-
νουμε. 

Ἡ εὐθανασία εἶναι μία μορφή ἀπιστίας, γιατί ὁ χρήστης
της δέν ἐμπιστεύεται τό μέλλον του στήν ἀγάπη καί στήν
πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἄν κάποτε θεσπιζόταν ἡ εὐθανασία, πολ-
λοί μέ τόν πρῶτο μεγάλο πόνο θά ζητοῦσαν τήν εὐθανασία.
Εἰδικά πολλοί καρκινοπαθεῖς μή ἔχοντας ἐλπίδα ἐπιβίωσης,
ἀκόμα καί πρίν παρουσιασθοῦν οἱ πόνοι, θά ἀπαιτοῦσαν τήν
εὐθανασία. Ἐπίσης πολλοί μέ χρόνιες παθήσεις δέ θά σήκω-
ναν τό βάρος τοῦ πόνου καί θά κατέληγαν μόνοι τους.

Ὅπως γιά λόγους παιδαγωγικούς στούς αὐτόχειρες ἀπα-
γορεύεται ἡ κηδεία, τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους πεθαίνουν μέ
εὐθανασία. 

ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ

Πολλοί χριστιανοί ἔχουν ἐπηρεαστεῖ ἀρνητικά γιά τήν
πνευματική τους πρόοδο μέ τά δῆθεν θεῖα ὄνειρα καί ὁρά-
ματα, πού εἶδαν.

Ἡ Ἐκκλησία μας πιστεύει ὅτι σπάνια ὁ Θεός ἀποκαλύ-
πτεται μέσῳ ὀνείρων καί ὁραμάτων, ὅπως ἔκανε κατά τήν
ἐπέμβασή Του στήν Ἀποκάλυψη τῆς Ἁγία Γραφῆς. 

Συνήθως αὐτές οἱ ἐμπειρίες εἶναι ἤ κατασκευάσματα τῆς
φαντασίας ἤ κατασκευάσματα τοῦ σατανᾶ. Ὁ σατανᾶς, λέει
ὁ ἀπ. Παῦ λος, μετασχηματίζεται καί σέ ἄγγελο φωτεινό (Β΄
Κορ. 11,14), γιά νά παραπλανήσει τούς ἀνθρώπους.

Ἐνῶ τά ὄνειρα τά πλάθει ὁ ὀργανισμός ἀνάλογα μέ τά
ἐνδιαφέροντα (Ἐκκλ. 5,2), τίς ἀγωνίες καί τούς φόβους
(Σοφία Σειράχ 40,5-7) τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ὁ διάβολος τούς
δίνει μεταφυσική διάσταση, γιά νά ἐξαπατήσει τούς ἀφελεῖς.
Ἕνας π.χ. βλέπει δῆθεν ὅτι πῆγε στόν Παράδεισο καί νομί-
ζει ὅτι ἀξίζει νά εἰσέλθει στόν Παράδεισο. Ἄλλος βλέπει σέ
«ὅραμα» τήν Παναγία καί τό Χριστό, ἐνῶ βλέπει τό σατανᾶ
μετασχηματισμένο, κι ἀποκτᾶ ἐγωισμό. 

Ὑπάρχει βεβαίως τό ἐνδεχόμενο ὅσοι βλέπουν παράξενα
ὄνειρα νά ἔχουν καί ψυχικά προβλήματα καί ὅσοι πιστεύουν
στά ὄνειρα νά τρελαθοῦν. Ἀρχιμ. Μ.Π.
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