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

Σ
τήν ἐποχή μας πού τά πάντα
διακυβεύονται καί χάνουν

τήν ἀξία τους ἀκοῦμε συχνά νά
δημιουργεῖται ἕνα εὔλογο ἐρώ-
τημα, ἰδιαίτερα στούς ἐκκλησια-
στικούς κύκλους. Τί εἶναι ἐκκλη-
σιαστικό φρόνημα; Πῶς τό ἀπο-
κτάει κανείς; Πῶς μπορεῖ νά τό
διασώσει; Μήπως ὑπάρχει κίνδυ-
νος ἀπολυτοποίησης ἤ σχετικο-
ποίησής του;

Ὑπάρχει πράγματι μία ἔντονη
παραπληροφόρηση γύρω ἀπό
αὐτό τό θέμα. Πολλοί, ὄχι ἄ-
στοχα, λένε ὅτι ἔχει πνευματικό
βάθος καί χρειάζεται ἰδιαίτερη
σύνεση καί διάκριση ὡς πρός τήν
προσέγγισή του.

Ἄλλοι θεωροῦν ὅτι ἡ ἄγνοια
ἐκείνων πού δροῦν αὐτόνομα καί
μέ ἐγωπάθεια προκαλώντας ζη-
μιά στήν ἴδια τήν Ἐκκλησία εἶναι
ἡ αἰτία πού σήμερα καλλιεργεῖται

ἕνα νοσηρό ἐκκλησιαστικό φρό-
νημα.

Ἄλλοι μιλοῦν γιά ἐπίδραση
προτεσταντικῶν κύκλων, στούς
ὁποίους τά ὅρια εἶναι δυσδιά-
κριτα καί ἔχουν ὡς ἐπακόλουθο
ἕνα νόθο ἐκκλησιαστικό φρό-
νημα.

Κάποιοι πάλι ἄλλοι τύποι
ὁμαδοποιοῦν τούς χριστιανούς
καί τούς σέρνουν ἀπό πίσω τους,
δημιουργώντας ὀπαδούς πού ἀπό
τούς ὑγιά σκεπτόμενους εἶναι κα-
τακριτέοι.

Ἡ σύνδεση τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ φρονήματος μέ ἐξωτερικούς
τύπους χωρίς οὐσία, ὅταν θεω-
ροῦμε ὅτι οἱ ἄλλοι μᾶς ἀποδέχον-
ται μόνο καί μόνο ἐπειδή κατέ-
χουμε κάποια ὑψηλή ἐκκλησια-
στική θέση καί πρέπει νά μᾶς
κάνουν τυφλή ὑπακοή, ἀλλά καί
ἄλλες παρόμοιες ἐνέργειες συνι-

στοῦν, ἄν μή τι ἄλλο, ἀλλοίωση
τοῦ γνησίου ἐκκλησιαστικοῦ
φρονήματος. Χωρίζουμε δηλαδή

Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐκτός τῶν
Μυστηρίων ὑπάρχουν καί ἄλλες τελε-

τές πού μεταδίδουν τή θεία Χάρη στούς πι-
στούς. Μία ἀπ’ αὐτές εἶναι καί ὁ Ἁγια-
σμός, Μικρός ἤ Μεγάλος. Κατά τήν τελετή
τοῦ Ἁγιασμοῦ μέ τήν ἐπίκληση τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος καί τήν σταυροειδῆ ἐμβάπτιση
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό νερό ἁγιάζεται τό
νερό καί ὅσοι ραντίζονται ἤ πίνουν ἀπ’
αὐτό, ἁγιάζονται, θεραπεύονται ἀπό ψυχι-
κές καί σωματικές ἀσθένειες καί προστα-
τεύονται ἀπό δαιμονικές ἐπιρροές. Ὁ Με-
γάλος Ἁγιασμός προῆλθε ἀπό τόν ἁγιασμό
τῶν ὑδάτων γιά τήν βάπτιση τῶν κατηχου-
μένων στά Ἐπιφάνεια (Χριστούγεννα καί
Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ μαζί). Γι’ αὐτό τά
Χριστούγεννα καί τά Θεοφάνεια μέχρι σή-
μερα ψάλλουμε στή θέση τοῦ Τρισαγίου
τό: «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χρι-
στόν ἐνεδύσασθε». Οἱ ἀρχαῖοι χριστιανοί
εἶχαν τή συνήθεια νά παίρνουν ἀπό τά βα-
πτιστήρια λίγο ἁγιασμένο νερό γιά χρήση
(ράντισμα καί πόση) στά σπίτια τους, γιά
εὐλογία καί προστασία. Ὑπῆρχε τότε ἡ συ-
νήθεια αὐτοί πού ἐπρόκειτο νά βαπτι-
σθοῦν, νά νηστεύουν. Μαζί τους νήστευαν
καί οἱ ἀνάδοχοι καί πολλοί ἄλλοι χριστιανοί
γιά συμπαράσταση ἤ γιά νά ξαναζήσουν τή
δική τους Βάπτιση.

Ἕνα συνεχόμενο θαῦμα στήν Ὀρθοδο-
ξία εἶναι καί τό ἀναλλοίωτο τοῦ ἁγιασθέντος
ὕδατος τοῦ Μικροῦ ἤ τοῦ Μεγάλου Ἁγια-
σμοῦ. Πολλές φορές βρίσκονται σέ θεμέλια
οἴκων δοχεῖα μέ Μικρό Ἁγιασμό νά παραμέ-
νει ἀναλλοίωτος γιά δεκάδες ἤ ἑκατοντάδες
χρόνια. Κατά τά Θεοφάνεια, καθώς ἁγιάζε-
ται μέ τόν Μεγάλο Ἁγιασμό ὅλη ἡ κτίση, ἔχει
τόση δύναμη ἡ εὐλογία τῶν ὑδάτων, πού
πολλές γυναῖκες παίρνουν νερό ἀπό ὁποι-
αδήποτε πηγή ἤ βρύση καί παρασκευάζουν
ψωμί χωρίς προζύμι ἤ μαγιά.

Τό περιοδικό αὐτό εἶναι ἀφιερωμένο
στόν Ἁγιασμό.
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τούς ἀνθρώπους καί τούς κατηγοριοποιοῦμε μέ
βάση τά ἐξωτερικά τους γνωρίσματα, πού ἄν τά ἐξι-
χνιάσουμε περισσότερο δέν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά
δικές μας ἐπιλογές, δικές μας ἁμαρτίες, δικά μας
πάθη.

Ἄλλος κίνδυνος πού ἐλλοχεύει καί ἴσως θά μπο-
ροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ καί ὡς σύγχρονος πει-
ρασμός, εἶναι ὅτι οἱ σημερινές συνθῆκες ζωῆς αὐτο-
ματοποίησαν τή ζωή μας φέροντας ἕνα ὑπερκατα-
ναλωτισμό ὄχι μόνο στά ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά καί στή
σκέψη καί στή στείρα γνώση, μέ ἀποτέλεσμα νά
λείπει ἀπό τόν σύγχρονο ἄνθρωπο ἡ ἔννοια τῆς μα-
θητείας καί ἡ καλλιέργεια τῆς ὑπακοῆς στήν
Ἐκκλησία. Ἕνα παράδειγμα θά μποροῦσε νά θεωρη-
θεῖ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, ὅπου ἔχουν
ἐφεύρει διάφορους τρόπους ἐκκοσμίκευσης καί
ἀποπροσανατολισμοῦ τῶν καλεσμένων ἀπό τό μυ-
στήριο, μέ ἐντυπωσιακούς στολισμούς καί παιδικές
φιγοῦρες γύρω ἀπό τήν κολυμβήθρα. Ὅταν ὀρθά
γίνει κάποια παρατήρηση ὅτι ὅλα αὐτά δέν ται-
ριάζουν μέ τήν ἱερότητα τοῦ μυστηρίου, τότε
ἀμέσως ἐγείρονται ἐνστάσεις καί ἀκούγονται ὑπο-
τιμητικοί χαρακτηρισμοί γιά τό ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν
συμβαδίζει μέ τήν πρόοδο καί τήν ἐξέλιξη. Ἀπό τίς
ἀντιδράσεις αὐτές παρατηροῦμε ὅτι λείπει τό
γνήσιο,τό αὐθεντικό φρόνημα πού ἀποτελεῖ καί τό
ἐχέγγυο γιά νά μή σφάλλουμε καί νά μήν αὐθαιρε-
τοῦμε.

Τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα εἶναι κάτι ἄλλο ἐν-
τελῶς ξεχωριστό ἀπό ἐμᾶς. Ἐκφράζει τήν καθο-
λικότητα καί τήν διαχρονικότητα τῆς Ἐκκλησίας.
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Εἶναι καρπός ἁγιοπνευματικός πού βιώνεται ἀπό
τόν κάθε ἄνθρωπο πού ἔχει καθαριστεῖ ἀπό τά πάθη
του καί μπορεῖ νά διακρίνει εὐκρινῶς τά ὅρια μεταξύ
ἀλήθειας καί πλάνης, μεταξύ τοῦ ἀτομικοῦ ἐγώ καί
τοῦ ἐκκλησιαστικοποιημένου ἐμεῖς. Ἡ Ἐκκλησία
πάντα ἐκφράζει αὐτό πού ἔλεγε ὁ Βικέντιος ὁ ἐκ
Λειρίνου «ὅ,τι πάντοτε πανταχοῦ καί ὑπό πάντων
ἐπιστεύθη». Δέν μπορεῖ γιά κανένα λόγο νά πα-
ρεκκλίνει ἀπ᾽ αὐτό. Διαβάζουμε στά συναξάρια τῶν
ἁγίων ὅτι ἐδιώκοντο, ἐσυκοφαντοῦντο, ἀλλά ὑπέμε-
ναν τά πάντα μέ ἐγκαρτέρηση καί προσευχή, χωρίς
νά ἀντιδροῦν καί χωρίς νά χάνουν τήν ἐσωτερική
τούς ἠρεμία. Αὐτή ἡ στάση δηλώνει τήν γνησιότητα
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος πού κατεῖχαν καί ἡ
ὁποία μεταφράζεται ἁπλά σέ ἀγάπη πρός τόν Θεό
καί πρός τόν πλησίον.

Στόν κάθε κληρικό εἶναι χαρακτηριστική ἡ προ-
σταγή πού τοῦ ἀπευθύνει ὁ Ἐπίσκοπος κατά τήν
ἡμέρα τῆς Χειροτονίας του, ὅταν τοῦ λέει: «Λάβε
τήν παρακαταθήκην ταύτην καί φύλαξον αὐτήν
μέχρι τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου». Αὐτό
σημαίνει γιά τόν κάθε κληρικό ὅτι λαμβάνει τήν
ὀρθόδοξη ἀλήθεια τῆς πίστεως καί τό ὀρθόδοξο
ἦθος τῆς Ἐκκλησίας ὅπως τά παρέδωσαν ὁ Χριστός,
οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Πατέρες. Σ᾽ ὅλη του τήν δια-
κονία, παράλληλα μέ τήν ὑπακοή στόν Ἐπίσκοπό
του, αὐτά πρέπει νά φυλάττει χωρίς νά ξεφεύγει ἀπό
τά καθορισμένα ὅρια. Ἔτσι λειτουργεῖ ἡ Ἐκκλησία
μας. Ἡ συμφωνία καί ἡ ἑνότητα τῶν μελῶν της
ὁμοιάζει μέ τήν κιθάρα ἡ ὁποία ἔχει πολλές χορδές,
ἀλλά ἡ καθεμία δίνει τόν δικό της ἦχο.

Ἀπ᾽ ὅλα αὐτά μποροῦμε νά συμπεράνουμε ὅτι τε-
λικά τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα εἶναι τό ζητούμενο.
Γι᾽ αὐτό ἄς καταβάλλουμε τήν ἀνάλογη πνευματική
προσπάθεια οὕτως ὥστε νά καλλιεργηθεῖ μέσα μας,
ἄς προσπαθήσουμε νά ἐνδυναμωθοῦμε μέ τά ἁγια-
στικά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἄς μή ξεχνᾶμε
νά ἐπιζητοῦμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού ἀναπληρεῖ τά
ἐλλείποντα καί τό ἔλεός Του, πού μᾶς καταδιώκει
πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μας.

† Μ. Ρ. Κ.
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α) Γενική ἀναφορά στήν εὐλογία τοῦ ὕδατος
Στή λειτουργική μας παράδοση εἶναι γνωστή ἀπό

πολύ παλαιά ἡ εὐλογία τοῦ ὕδατος τόσο στά πλαίσια
τῆς ἀκολουθίας τοῦ Βαπτίσματος, ὅσο καί γενικό-
τερα γιά τήν ἴαση ψυχῶν καί σωμάτων, τήν ἀπο-
τροπή κάθε ἀντικείμενης δύναμης καί τόν ἁγιασμό
τῶν ἔργων τοῦ ἀνθρώπου. Τό νερό, ὅπως καί κάθε
ὑλικό στοιχεῖο, ἐάν προσλάβει τή χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, μᾶς κάνει κοινωνούς μίας πραγματικό-
τητας πού δέν μποροῦμε νά δοῦμε μέ τό μάτι καί νά
κατανοήσουμε μέ τή λογική διαδικασία. Μᾶς μυ-
σταγωγεῖ στήν ἐν Χριστῷ
ζωή καί ἀποκτᾶ μυστη-
ριακή καί σωτηριολογική
ἀξία.

Ἡ Ἐκκλησία ἀποδέχ-
θηκε τή σημασία τοῦ
νεροῦ ὡς «ἀρχή τῶν ὄν-
των» κατά τήν κοσμολο-
γική ἀντίληψη τῆς ἀρ-
χαίας ἐποχῆς, ἀξιοποίησε
τό θρησκευτικό του συμ-
βολισμό ὡς μέσο καθαρ-
μοῦ καί σύμβολο τῆς ζωῆς
καί τοῦ θανάτου, καί στηρίχθηκε στό γεγονός ὅτι
κατά τήν πρώτη δημιουργία ἀπό τό νερό ξεπήδησε ἡ
ζωή. Ἔτσι π.χ. καί στό ἅγιο Βάπτισμα γεννιέται μία
νέα ὕπαρξη «ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος» (Ἰω. 3, 5),
κατά τόν μέγα ἁγιασμό τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων
«λαμπαδοφεγγεῖ πᾶσα ἡ κτίσις ἄνωθεν», καί σέ κάθε
ἄλλη ἁγιαστική πράξη τό νερό γίνεται «φάρμακον
ζωῆς καί σωτηρίας».

Ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε, εἶναι γνωστή στήν
ἀρχαία Ἐκκλησία ἡ πράξη νά εὐλογεῖται τό νερό γιά
τόν ἁγιασμό γενικά τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν δραστη-
ριοτήτων του. Στό Εὐχολόγιο τοῦ Σεραπίωνος ἐπι-
σκόπου Θμούεως, περιοχῆς τῆς κάτω Αἰγύπτου
(μέσα 4ου αἰ.), μαρτυροῦνται δυό σχετικές εὐχές μέ

τόν τίτλο α) «Εὐχή περί τῶν προσφερομένων ἐλαίων
καί ὑδάτων» καί β) «Εὐχή εἰς ἔλαιον νοσούντων ἤ εἰς
ἄρτον ἤ εἰς ὕδωρ». Στήν πρώτη γίνεται ἐπίκληση τοῦ
ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ γιά νά ἀποκτήσουν τά ὕδατα
«δύναμιν θεραπευτικήν» καί διά τῆς πόσεως νά
φύγει «πᾶς πυρετός καί πᾶν δαιμόνιον καί πᾶσα
νόσος». Στή δεύτερη γίνεται ἐπίκληση τοῦ Θεοῦ Πα-
τέρα γιά τόν ἁγιασμό τοῦ ἐλαίου καί κατ’ ἐπέκτασιν
τοῦ ἄρτου ἤ τοῦ ὕδατος «εἰς ἀλεξιφάρμακον παντός
δαιμονίου, εἰς ἐκχωρισμόν παντός πνεύματος ἀκα-
θάρτου, εἰς ἀφορισμόν παντός πνεύματος πονηροῦ,
εἰς ἐκδιωγμόν παντός πυρετοῦ καί ρίγους καί πάσης

ἀσθενείας, εἰς χάριν ἀγα-
θήν καί ἄφεσιν ἁμαρτη-
μάτων, εἰς φάρμακον ζω-
ῆς καί σωτηρίας, εἰς
ὑγείαν καί ὁλοκληρίαν
ψυχῆς, σώματος, πνεύ-
ματος, εἰς ρῶσιν τε-
λείαν».

Ἐκτός ἀπό τίς ὡς ἄνω
εὐχές ἔχουμε καί ἄλλες
μαρτυρίες σύμφωνα μέ
τίς ὁποῖες ἀπό τόν 4ο μ.

Χ. αἰ. εἶναι γνωστή ἡ πράξη ραντισμῶν καί ἁγνισμῶν
τοῦ ὕδατος «μετά προσευχῶν καί σταυρικῶν ἐπι-
σφραγίσεων συνοδευομένων» κατά τόν Κων-
σταντῖνο Καλλίνικο (Ὁ Χριστιανικός Ναός καί τά
τελούμενα ἐν αὐτῷ, σ. 533). Κατά τόν ἱστορικό Θε-
οδώρητο π.χ. κατελύθησαν εἰδωλολατρικά τεμένη
ἀπό τόν ἐπίσκοπο Ἀπαμείας Μάρκελλο μέ τό ραντι-
σμό ἁγιασμένου καί σφραγισμένου διά τοῦ τύπου
τοῦ σταυροῦ ὕδατος (ΡG 82,1244-1245). Μέ ἁγια-
σμένο ἐπίσης νερό, κατά πληροφορίαν τοῦ ἁγίου
Ἐπιφανίου, διελύθησαν οἱ φαρμακεῖες καί οἱ μαγεῖες
πού ἐμπόδιζαν τήν ἀνέγερση μεγάλου Ναοῦ στό
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν ἐξ Ἑβραίων χριστιανό
Ἰώσηπο, ὁ ὁποῖος ἔζησε στά χρόνια τοῦ Μ. Κων-
σταντίνου (ΡG 41, 425-428). Εὐλογημένο ὕδωρ χρη-

Ἡ παράδοση τῆς εὐλογίας τοῦ ὕδατος
καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός

τοῦ Παναγιώτη Ι. Σκαλτσῆ, ἀναπληρωτῆ Καθηγητοῦ Α. Π. Θ.
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σιμοποιήθηκε ἀκόμη καί γιά τή θεραπεία νοσοῦντος
ἵππου (ΡG 82,1376).

β) Ὁ Μέγας Ἁγιασμός
Ὅσον ἀφορᾶ εἰδικότερα τήν ἀκολουθία τοῦ Με-

γάλου Ἁγιασμοῦ, αὐτή σχετίζεται μέ τήν ἑορτή τῶν
Θεοφανείων ὡς ἐτήσια ἀνάμνηση τοῦ βαπτίσματος
τοῦ Κυρίου στόν Ἰορδάνη ποταμό γνωστή ἀπό τήν
τρίτη μ. Χ. ἐκατονταετία στήν Ἀνατολή (Κλήμεντος
Ἀλεξανδρέως, Στρωματεῖς Ι, XXI, ΡG 8, 888 Α).
Κατά μίμηση τοῦ Μεγάλου Σαββάτου τήν παραμονή
τῶν Φώτων καί στά πλαίσια τῆς παννυχίδος ἐτε-
λοῦντο, μετά τήν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, τά βαπτί-
σματα τῶν κατηχουμένων. Ἀπό τό ἁγιασμένο νερό
τοῦ βαπτίσματος οἱ πιστοί, κατά τή μαρτυρία τοῦ
ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἔπιναν γιά νά ἁγιασθοῦν καί
ἔπαιρναν πρός ραντισμόν καί
ἁγιασμόν τῶν οἴκων των
«ἅπαντες ὑδρευσάμενοι
οἴκαδε τά νάματα ἀποτίθεν-
ται καί εἰς ἐνιαυτόν ὁλόκλη-
ρον φυλάττουσιν, ἄτε δή σή-
μερον ἁγιασθέντων τῶν ὑδά-
των» (ΡG 49, 366). Ἡ συνή-
θεια αὐτή διαδόθηκε σιγά-
σιγά σ’ Ἀνατολή καί Δύση, ἡ
δέ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου
Ἁγιασμοῦ ἀπέκτησε μίαν
αὐτοτέλεια στά πλαίσια πάντοτε τῆς ἑορτῆς τῶν Θε-
οφανείων. Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή συνέβαλε
ὁπωσδήποτε τό γεγονός τῆς ἐπικράτησης τοῦ νη-
πιοβαπτισμοῦ καί τῆς ἀποδυνάμωσης τοῦ θεσμοῦ
τῶν κατηχουμένων.

Ἡ παρέμβαση ἐπίσης τοῦ πατριάρχη Ἀντιοχείας
Πέτρου τοῦ Γναφέως (465-475) εἶχε καθοριστική ση-
μασία στή διαμόρφωση τῆς πράξης νά τελεῖται
ἔκτοτε ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ δυό
φορές, τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων,
ἀλλά καί τήν κυριώνυμη ἡμέρα. Κατά τόν ἱστορικό
Θεόδωρο Ἀναγνώστη ὁ ἐν λόγῳ Πατριάρχης γιά κα-
θαρά πρακτικούς λόγους καί πρός διευκόλυνση τῶν
πιστῶν καθιέρωσε «τήν ἐπί τῶν ὑδάτων ἐν τοῖς Θεο-
φανείοις ἐπίκλησιν ἐν τῇ ἑσπέρᾳ γίνεσθαι» (ΡG 86,
208). Ἔτσι διαχωρίσθηκε ὁ καθαγιασμός τοῦ ὕδατος
γιά τήν ὕδρευση τῶν πιστῶν ἀπό τόν ἁγιασμό τῆς
κυριώνυμης ἡμέρας, πού συνδεόταν μέ τή βάπτιση
τῶν κατηχουμένων.

Ἡ ἐξέλιξη αὐτή δημιούργησε καί κάποια προβλή-
ματα, τά ὁποῖα μέχρι σήμερα προκαλοῦν σύγχυση

στούς χριστιανούς. Ὁ Ἁγιασμός τῆς παραμονῆς θε-
ωρεῖται κάπως ὑποβαθμισμένος καί ὀνομάζεται «μι-
κρός», προοριζόμενος γιά νά πίνεται, ἐνῶ τῆς κύριας
ἡμέρας ὀνομάζεται «μέγας», προοριζόμενος γιά ραν-
τισμό τῶν σπιτιῶν καί τῶν κτισμάτων. Αὐτή ἡ ἐκτί-
μηση καί συνήθεια ὅμως εἶναι λάθος. Ἀπό τή δομή,
ἀλλά καί τό περιεχόμενο τῶν εὐχῶν, τῶν διακονικῶν
καί τῶν τελετουργικῶν διατάξεων φαίνεται ὅτι πρό-
κειται γιά μία ἀκολουθία τελούμενη δυό φορές τόσο
πρός πόσιν καί ραντισμόν, ὅσο καί πρός φύλαξη στό
σπίτι. Ἡ μόνη διαφορά σήμερα βρίσκεται στό προ-
οίμιο «Τριάς ὑπερούσιε...» πού ὡς ἐγκώμιο τῆς
ἑορτῆς κατά τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων προηγεῖται
τῆς εὐχῆς «Μέγας εἶ Κύριε...». Παλαιότερα ὅμως τό
ἐγκώμιο αὐτό, ποίημα τοῦ Σωφρονίου Ἱεροσολύμων,
δέν διαβαζόταν καθόλου ἤ ἀπηγγέλετο κατά τόν

ἁγιασμό τῆς παραμονῆς. Ὁ
ἱερέας εἶχε τήν εὐχέρεια νά
τό ἀναγνώσει ἤ ὄχι.

Ἡ νηστεία ἐπίσης τῆς
παραμονῆς πιστεύεται ἐν
πολλοῖς σήμερα ὅτι γίνεται
γιά τή μετάληψη τοῦ Μεγά-
λου Ἁγιασμοῦ. Ὑπάρχει μά-
λιστα ἡ ἄποψη ὅτι δέν κοι-
νωνοῦμε τήν ἡμέρα τῶν Θε-
οφανείων, διότι θά πάρουμε
ἁγιασμό καί «εἶναι τό ἴδιο».

Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι ἡ ἐν λόγῳ νηστεία γίνεται
ὄχι γιά τόν ἁγιασμό, ἄλλα πρός ἔξαρσιν τῆς ἑορτῆς
καί προπαρασκευή γι' αὐτήν μέ νηστεία, κατά τό
ἀρχαῖο ἔθος σύμφωνα μέ τό ὁποῖο τῶν μεγάλων
ἑορτῶν προηγεῖτο μία ἡμέρα νηστείας. Στήν ἀρχαία
Ἐκκλησία τό ἔθος αὐτό σχετιζόταν μέ τήν προετοι-
μασία τῶν κατηχουμένων γιά τό βάπτισμα. Ὑπάρχει
βεβαίως νηστεία πρίν τόν ἁγιασμό «ἀλλ' αὐτή -ὅπως
γράφει ὁ καθηγητής Ἰωάννης Φουντούλης- δέν εἶναι
νοητό νά εἶναι αὐστηροτέρα ἤ μακροτέρας διαρκείας
ἀπό τήν προβλεπομένη γιά τήν προσέλευση στή
θεία Κοινωνία νηστεία, τήν λεγομένη 'εὐχαριστιακή
νηστεία'» (Ἀπαντήσεις εἰς Λειτουργικάς Ἀπορίας,
τόμ. Ε', σ. 236). Σέ καμία ἐπίσης περίπτωση δέν μπο-
ρεῖ ὁ Μέγας Ἁγιασμός νά ὑποκαταστήσει τή θεία
Κοινωνία. Δίδεται ἀντ' αὐτῆς σέ ξεχωριστές περι-
πτώσεις, διότι ἀκριβῶς «τοῦτο τό ὕδωρ κατ' οὐδέν
ἐλαττούμενον τοῦ τῶν ἁγίων Θεοφανείων» (Συμεών
Θεσσαλονίκης, Διάλογος..., Ο', ΡG 155, 237 Β). Εἶναι
τό ἴδιο νερό μέ αὐτό τοῦ βαπτίσματος. Γι' αὐτό ὁ
ἱερέας μπορεῖ νά βαπτίσει κάποιον μέ αὐτό τό νερό
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τήν ἡμέρα μόνο τῶν Θεοφανείων.
Κατά τόν ἅγιο Συμεών Θεσσαλονί-
κης τόν καιρό τῶν Θεοφανείων τε-
λοῦμε τά τοῦ βαπτίσματος «εἰς
ἐγκαίνια τοῦ θείου βαπτίσματος καί
ἡμῶν τῆς χάριτος ἀνακαινισμόν»
(Διάλογος..., 121, ΡG 155, 325 Α).
Κατά τόν ἅγιο Ἀθανάσιο Πάριο ὁ
Μέγας Ἁγιασμός ἔχει δύναμη λου-
τροῦ παλιγγενεσίας καί ἀποτελεῖ
συμβολική ἀνάμνηση τῆς ἀπό τό
Χριστό θείας ἀναγεννήσεως (Ἔκθε-
σις, εἴτουν ὁμολογία τῆς ἀληθοῦς
καί ὀρθοδόξου πίστεως..., σ. 124).

Ὁ Μέγας Ἁγιασμός, ὁ ὁποῖος
ἀποτελεῖ τροποποιημένη μορφή τῆς
ἀκολουθίας τοῦ Βαπτίσματος καί
στή χειρόγραφη παράδοση μαρτυ-
ρεῖται ὡς πρός τά βασικά του στοι-
χεῖα ἀπό τό τέλος τοῦ 8ου αἰ. (Βαρ-
βερινός κώδικας 336), τελεῖται σέ
συνάφεια μέ τή θεία Λειτουργία.
Αὐτό γίνεται κυρίως τήν παραμονή,
ἐνῶ τήν κύρια ἡμέρα στά μέν μονα-
στήρια τελεῖται στό τέλος τοῦ
Ὄρθρου, στίς δέ ἐνορίες τελεῖται
στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας. «Ἡ
διαφορά αὐτή -σημειώνει ὁ Πανα-
γιώτης Τρεμπέλας- ἐξηγεῖται πλή-
ρως διά τῆς προϋποθέσεως, ὅτι τήν
μέν παραμονή ἐτελεῖτο τό κατ'
ἀρχάς ὁ καθαγιασμός τοῦ ὕδατος,
ἵνα ἐξ αὐτοῦ ἀντλήσωσιν οἱ πιστοί,
τήν δέ ἡμέρα τῆς ἑορτῆς καθηγιά-
ζετο τό ὕδωρ διά τό βάπτισμα τῶν
κατηχουμένων» (Μικρόν Εὐχολό-
γιον, τόμ. Β', σ. 17).

Τό γεγονός ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἀκο-
λουθία παρεμβάλλεται οὐσιαστικά
μεταξύ τοῦ τέλους τῆς θείας Λει-
τουργίας καί πρίν ἀπό τήν ἀπόλυσή
της, μεταξύ δηλαδή τῆς ὀπισθαμβώ-
νου εὐχῆς καί τοῦ «εἴη τό ὄνομα Κυ-
ρίου εὐλογημένον», στερεῖ ἀπό τόν
Μέγα Ἁγιασμό τήν ξεχωριστή ἔναρ-
ξη καί ἀπόλυση. Ἡ πόση τοῦ Μεγά-
λου Ἁγιασμοῦ γίνεται μετά τή θεία
Κοινωνία καί πρό τοῦ ἀντιδώρου. �

Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς:
Κήρυγμα γιά τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων

(Ἀπό το βιβλίο: Ὁ Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, ἐκδ.
Μυριόβιβλος, σσ. 285-287)

Σήμερα ἡ φύση τῶν ὑδάτων καθαγιάζεται. Σήμερα ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ βα-
πτίζεται στά ὕδατα τοῦ Ἰορδάνη, χωρίς νά ἔχει ἀνάγκη ὁ Ἴδιος νά ἐξα-

γνιστεῖ, ἀλλά προκειμένου νά ἐξαγνιστεῖ τό ἁμαρτωλο ἀνθρώπινο γένος
ἀπό τόν ρύπο.

Σήμερα οἱ οὐρανοί ἀνοίγουν καί ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ Πατέρα ἀκούγεται:
«οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός». Τό Ἅγιο Πνεῦμα κατέρχεται πάνω
στόν Σωτήρα τοῦ κόσμου, ὁ Ὁποῖος στέκεται στόν Ἰορδάνη γιά νά ἐπιβε-
βαιώσει ὅτι πράγματι Αὐτός εἶναι ὁ ἐνσαρκωμένος Υἱός τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἁγία
Τριάδα εὐκρινῶς φανερώνεται καί ἀποκαλύπτεται στόν κόσμο.

Τά ὕδατα τοῦ Ἰορδάνη καθοσιώνονται καί ταυτόχρονα ὅλα τά ὕδατα
τῆς δημιουργίας, ἡ ἴδια ἡ φύση τοῦ ὕδατος. Τό ὕδωρ παρέχει τή δύναμη
γιά νά ἐξαγνιστεῖ ὄχι μόνο τό σῶμα, ἀλλά καί ὁλόκληρη ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώ-
που· νά ἀναγεννηθεῖ ὁ ὅλος ἄνθρωπος σέ μιά καινή ζωή μέσω τοῦ Βαπτί-
σματος.

Μέσω τοῦ ὕδατος ὁλόκληρη ἡ φύση ἐξαγνίζεται· ἀπό τό ὕδωρ ἐξῆλθε
ὁ κόσμος· τό ὕδωρ διεισδύει παντοῦ, διαποτίζει τά πετρώματα σέ κάθε
μέρος τῆς γῆς ζωοποιώντας τά πάντα στή φύση. Χωρίς αὐτό οὔτε ζῶα οὔτε
φυτά μποροῦν νά ὑπάρξουν.

Τά ὕδατα καθαγιάζονται καί μέσω αὐτῶν ὁλόκληρος ὁ κόσμος, σέ προ-
ετοιμασία τῆς ἀναγέννησης τῆς μέλλουσας αἰώνιας Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Κάθε χρόνο αὐτή τήν ἡμέρα ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτεται, ἐπα-
ναλαμβάνοντας καί ἐπιβεβαιώνοντας ὅ,τι ἐπιτελέστηκε κατά τό Βάπτι-
σμα τοῦ Χριστοῦ. Ξανά οἱ οὐρανοί ἀνοίγουν, ξανά τό Ἅγιο Πνεῦμα κα-
τέρχεται. Δέν τό βλέπουμε μέ τά σωματικά μας μάτια, ἀλλά αἰσθανό-
μαστε τήν ἐνέργειά Του. Κατά τήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ, τά ὕδατα, τά
ὁποῖα καθαγιάζονται ἀπό τό γεγονός τῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
μεταμορφώνονται· γίνονται ἄφθαρτα καί διατηροῦν τήν ἐνέργειά τους
γιά πολλά χρόνια.

Ὁ καθένας μπορεῖ νά τό ἀντιληφθεῖ αὐτό - πιστοί καί ἄπιστοι, σοφοί
καί ἀγράμματοι.

Ἀπό ποῦ, ὅμως, τά ὕδατα ἀποκτοῦν αὐτή τήν ἰδιότητα;
Εἶναι ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Ἐκεῖνοι πού μέ πίστη πίνουν

αὐτά τά ὕδατα καί χρίονται μ’ αὐτά λαμβάνουν ἀνακούφιση καί θεραπεία
ἀπό πνευματικές καί σωματικές ἀρρώστιες. Οἱ κατοικίες καθαγιάζονται
μέσω αὐτῶν τῶν ὑδάτων, ἡ δύναμη τῶν δαιμόνων καταστέλλεται, ἡ θεία
Χάρη κατέρχεται σέ ὁ,τιδήποτε ραντίζεται μέ τά ὕδατα αὐτά. Μέσω τῆς
καθοσίωσης τῶν ὑδάτων ἡ θεία Χάρη ξανά παρέχεται σέ ὁλόκληρο τόν
κόσμο, καθαίροντάς τον ἀπό τίς ἁμαρτίες πού ἔχουμε διαπράξει καί προ-
φυλάσσοντάς τον ἀπό τίς μηχανορραφίες τοῦ διαβόλου.

Σήμερα, τό Ἅγιο Πνεῦμα, μέ τήν κάθοδό Του στά ὕδατα ὅπου βυθίζε-
ται ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου, κατέρχεται σέ ὁλόκληρη τή φύση, ἐκτός ἀπό
τόν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος δέν τό ἐπιθυμεῖ.

Ἄς ἀνοίξουμε τίς καρδιές μας καί τίς ψυχές μας γιά νά λάβουμε
Ἐκεῖνον καί μέ πίστη ἄς ἀναφωνήσουμε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας:
«Μέγας εἶ Κύριε, καί θαυμαστά τά ἔργα σου, καί οὐδείς λόγος ἐξαρκέσει
πρός ὕμνον τῶν θαυμασίων σου».
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Σ ύμφωνα μέ μαρτυρίες ἱστορικῶν τῶν πρώτων
χριστιανικῶν αἰώνων φαίνεται ὅτι ραντισμοί καί

ἁγνισμοί μέ εὐλογημένο νερό εἶχαν εἰσαχθεῖ στήν λει-
τουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἤδη ἀπό τόν τρίτο μ.Χ.
αἰώνα. Σαφής μαρτυρία περί τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ
τῶν Θεοφανείων ἔχουμε ἀπό τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν
Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος περιγράφοντας τά ὅσα δια-
δραματίζονταν τό βράδυ τῶν Θεοφανείων κάνει λόγο
γιά τό «ἁγιασμένο νερό» στό ὁποῖο ὄχι μόνο
βαπτιζόντουσαν οἱ κατηχούμενοι, ἀλλά τό
μεταλάμβαναν καί τό μετέφεραν οἱ πιστοί
στό σπίτι τους γιά εὐλογία, κάθαρση καί
ἁγιασμό. Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ Μεγά-
λος Ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων δέν εἶναι τί-
ποτε ἄλλο ἀπό τό ἁγιασμένο νερό τοῦ
Βαπτίσματος. Σέ τοῦτο συνηγορεῖ
καί ἡ δομή τῆς ἀκολουθίας τοῦ Με-
γάλου Ἁγιασμοῦ, ἡ ὁποία στηρίζεται
στήν καθαγιαστική εὐχή, «Μέγας εἶ
Κύριε…», ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει
καί στήν ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Βαπτί-
σματος.

Ὁ Ἁγιασμός πού τελεῖται τήν παραμονή τῆς
ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων ὅσο καί ὁ Ἁγιασμός πού τε-
λεῖται τήν κυρίως ἡμέρα τῆς ἑορτῆς εἶναι ὁ ἕνας καί ὁ
αὐτός Μεγάλος Ἁγιασμός. Ἀπό παρανόηση ἐπεκρά-
τησε ὁ Ἁγιασμός τῆς παραμονῆς νά ὀνομάζεται Μι-
κρός Ἁγιασμός. Μικρός ἁγιασμός εἶναι ὁ Ἁγιασμός
πού τελεῖται τίς πρωτομηνιές καί σέ διάφορες ἄλλες
στιγμές τῆς καθημερινότητας τῶν πιστῶν.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ φαίνεται
ἀρχικά νά σχηματοποιεῖται στόν χῶρο τῆς Ἁγίας Γῆς,
ὅπου ἔλαβε χώρα καί ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς ὁποίας ἀναπαράσταση καί ἀποτε-
λεῖ. Τίς περισσότερες πιθανότητες γιά τήν σύνταξη
τοῦ ἀρχικοῦ πυρήνα τῆς ἀκολουθίας συγκεντρώνει ὁ
Μέγας Βασίλειος. Τό ὄνομα τοῦ Σωφρονίου Πα-

τριάρχου Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖο ἐμφανίζεται σήμερα
στήν προμετωπίδα τῶν περισσότερων ἐκδόσεων τῆς
ἀκολουθίας, μόνο ὡς ἀντιγραφικό λάθος τῶν κωδί-
κων μπορεῖ νά θεωρηθεῖ καί ὁ μόνος χαρακτηρισμός
πού μποροῦμε νά προσδώσουμε στόν Σωφρόνιο εἶναι
αὐτός τοῦ διακοσμητῆ τῆς ἀκολουθίας καί τοῦ συν-
τάκτη τῶν εἰσαγωγικῶν τροπαρίων τῆς ἀκολουθίας
«Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων……».

Ἡ ἀκολουθία στή σημερινή της μορφή ἀκολουθεῖ
τήν ἑξῆς τυπική διάταξη: Εἰσαγωγικά τροπάρια,
«Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων……», Προφητεῖες,

Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιο, Εἰρηνικά, Μυστική
Εὐχή τοῦ Ἱερέως, Προοίμιο, Καθαγιαστική

Εὐχή, Εὐχή τῆς Κεφαλοκλησίας, Κα-
τάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Ραντι-
σμός τῶν πιστῶν, Τροπάρια ἐπιλόγου.

Ὁ σωστός χρόνος τελέσεως τῆς
ἀκολουθίας σύμφωνα μέ τά περισσό-

τερα τυπικά εἶναι: ἀμέσως μετά τό «Εἴη τό
ὄνομα Κυρίου…» καί πρίν ἀπό τήν ὀπισθάμ-

βωνο εὐχή. Σέ καμία περίπτωση δέν μπορεῖ ἡ
ἀκολουθία νά ἀποκοπεῖ ἀπό τόν κύριο κορμό τῆς
θείας Λειτουργίας, γι’ αὐτό καί δέν ὑπάρχει σέ αὐτήν
ἐναρκτήριος δοξολογία ἀλλά καί ἀπόλυσις.

Τά εἰρηνικά ἀποτελοῦν εὐχετικές προτροπές καί σέ
καμία περίπτωση δέν τελεῖται κατά τή διάρκειά τους
ὁ καθαγιασμός τοῦ νεροῦ. Ἐσφαλμένα ὁρισμένοι
ἱερεῖς εὐλογοῦν τό νερό κατά τήν προτροπή τῶν εἰρη-
νικῶν «Ὑπέρ τοῦ ἁγιασθῆναι τό ὕδωρ τοῦτο…..».
Ὅσον ἀφορᾶ τό προοίμιο «Τριάς ὑπερούσιε…» σαφῶς
δέν ἀποτελεῖ καθαγιαστική εὐχή, ἀλλά ἕνα ἐγκώμιο
τῆς ἑορτῆς. Τό ὅλο κείμενο κρίνεται ἀπό τούς ἐρευ-
νητές τῆς ἀκολουθίας φιλολογικά ἀσταθές. Ξεκινάει
μέ δοξολογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ: «Τριάς ὑπερού-
σιε…». Κατόπιν στρέφεται σέ δοξολογία τοῦ προσώ-
που τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Δοξάζομέν σε,
Υἱέ Θεοῦ κτλ.». Ἔπειτα ἀκολουθοῦν ἐγκώμια τῆς ἡμέ-

Ἀνάλυση τῆς τυπικῆς διάταξης
τοῦ Μεγάλου καί τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ

τοῦ Ἀρχιμ. Ἀποστόλου Πεζουβάνη
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ρας μέ τήν κατ’ ἐπανάληψιν χρήση τοῦ χρονικοῦ ἐπι-
ρήματος «σήμερον». Καθώς δέ διατυπώνει τίς εὐερ-
γεσίες, πού ἀπολαμβάνουμε οἱ πιστοί λόγῳ τῆς
ἑορτῆς χρησιμοποιεῖ πρῶτο πληθυντικό πρόσωπο
«διεσώθημεν… ἀπηλλάγημεν… κτλ.» καί ἀμέσως
πάλι στρέφεται σέ δεύτερο ἑνικό, στό πρόσωπο τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «Εἴδοσάν σε ὕδατα…
κτλ.». Ἀπό ὅσα δέ περιγράψαμε φαίνεται ἡ περιπετει-
ώδης ἱστορική διαδρομή τοῦ κειμένου ἀλλά καί ὅτι
πουθενά σέ αὐτό δέν γίνεται ἐπίκληση γιά τόν καθα-
γιασμό τοῦ νεροῦ, ὥστε σαφῶς λοιπόν τό προοίμιο
εἶναι ξένο καί παρέμβλητο στή ὅλη ἀκολουθία. Ἡ πα-
ράλειψη λοιπόν τοῦ προλόγου στόν Ἁγιασμό τῆς πα-
ραμονῆς ἐφόσον αὐτός δέν ἀποτελεῖ καθαγιαστική
εὐχή, δέν ἀλλοιώνει σέ καμία περίπτωση τήν οὐσία
τῆς ἀκολουθίας.

Στήν καθαγιαστική εὐχή
«Μέγας εἶ Κύριε…» τελεῖται
ὁ καθαγιασμός καί ἡ εὐλογία
τοῦ νεροῦ κατά τήν προ-
τροπή «Αὐτός οὖν, φιλάν-
θρωπε βασιλεῦ, πάρεσο καί
νῦν…». Κατά παράδοξο
τρόπο στή συγκεκριμένη
εὐχή ὑπάρχει καί δεύτερη
προτροπή καθαγιασμοῦ
«Αὐτός καί νῦν δέσποτα,
ἁγίασον…», ἡ ὁποία ὅμως
προέρχεται ἀπό ἀντιγραφικό λάθος. Τό «ἁγίασον» τῆς
συγκεκριμένης προτροπῆς πρέπει νά μετατραπεῖ σέ
«ἁγιάσας», ὥστε καί τό νόημα στή συνέχεια τῆς
εὐχῆς νά ἔχει ὀρθότερη φιλολογική πορεία. Ἡ εὐχή
τῆς κεφαλοκλισίας «Κλῖνον Κύριε τό οὗς σου…» δέν
ἀποτελεῖ σέ καμία περίπτωση καθαγιαστική εὐχή,
ἀλλά καθαρή προτροπή τοῦ ἱερέως πρός τούς πιστούς
καί τόν ἴδιο. Ἡ ἐμβάπτισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ δέν γί-
νεται γιά τόν καθαγιασμό τοῦ νεροῦ, ἀλλά σέ ἀνά-
μνηση τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ ἀπόλυση εἶναι ἡ
κοινή ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας βέ-
βαια προηγοῦνται ὁ ραντισμός τῶν πιστῶν, τά τρο-
πάρια τοῦ ἐπιλόγου τῆς ἀκολουθίας καί ἡ ὀπισθάμ-
βωνος εὐχή. Καλό θά ἦταν ἡ ἀπόλυση νά τελεῖται
μετά τήν ἐπιστροφή στόν ναό, ἐφόσον ἡ ἀκολουθία
λαμβάνει χώρα σέ φιάλη ἤ κολυμβήθρα ἔξω ἀπ’ αὐτόν.
Πρακτικοί ὅμως λόγοι δέν ἐπιτρέπουν τίς περισσότε-
ρες φορές τήν ὁμαλή διεξαγωγή τῆς ἀκολουθίας κατά
τήν ὀρθή τυπική διάταξη.

Στίς περισσότερες ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας
παράλληλα μέ τήν κυρίως ἀκολουθία ἔχουμε καί τή
γέννηση μιᾶς πιό λιτῆς ἀκολουθίας, ἡ ὁποία δέν ὑστε-
ρεῖ τῆς θείας Χάριτος ἀπό τήν κύρια ἀκολουθία ποι-
οτικά, ἀλλά ποσοτικά. Τέτοια ζεύγη ἀκολουθιῶν εἶναι
π. χ.: ὁ Μεγάλος Ἑσπερινός καί ὁ Μικρός Ἑσπερινός,
τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο καί τό Μικρό Ἀπόδειπνο, ἡ
Μεγάλη Παράκληση καί ἡ Μικρή Παράκληση. Ἔτσι
καί στήν περίπτωσή μας ἔχουμε παράλληλα μέ τόν
Μεγάλο Ἁγιασμό τῶν Θεοφανείων τή γέννηση τοῦ
Μικροῦ Ἁγιασμοῦ, πού τελεῖται τίς πρωτομηνιές καί
σέ διάφορες ἄλλες περιπτώσεις τῆς καθημερινῆς ζωῆς
τῶν πιστῶν. Ὁ Ἁγιασμός αὐτός, βέβαια, δέν ἔχει
καμία ἀπολύτως σχέση μέ τόν Μεγάλο Ἁγιασμό, ὅσον
ἀφορᾶ τή δομή του. Αὐτός κυρίως ἐξυμνεῖ τό πρό-

σωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου, στερεῖται Προφη-
τειῶν καί καθαγιαστικῆς
εὐχῆς. Ἡ εὐχή «Ὁ Μέγας
τῇ βουλῇ...» δέν ἀποτελεῖ
καθαγιαστική εὐχή, ἀλλά
παράκληση. Σέ νέες
ἔντυπες ἐκδόσεις τῆς ἀκο-
λουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ
αὐτοῦ κατά ὀρθό τρόπο
ἔχει προστεθεῖ ἡ Καθαγια-
στική Εὐχή «Ὁ Θεός, ὁ
Θεός ἡμῶν, ὁ τό πικρόν

ὕδωρ…». Ἡ ἐμβάπτισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐδῶ γί-
νεται κατά μίμηση τῆς κατάδυσης τοῦ Σταυροῦ στήν
ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.

Ὁ Ἁγιασμός ἀποτελεῖ ἕνα μόνο ἀπό τά πολλά,
ἀλλά ἴσως τό σπουδαιότερο μετά ἀπό τή μετοχή στή
θεία Εὐχαριστία καί τήν μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἁγιαστικό μέσο ἔκφρασης τῆς θείας χάριτος,
πού πραγματώνεται καί τελειοποιεῖται γιά τόν
ἄνθρωπο καί τίς πνευματικές καί ὑλικές του ἀνάγκες.

Ὁ Ἁγιασμός τῶν ὑδάτων γίνεται μέσα ἀπό τή
διαρκῆ ἐξύμνηση καί δοξολογία τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ
καί ἐν γένει τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τή συμμετοχή σ’
αὐτή τή δοξολογία ὁλόκληρης τῆς κτίσης καί τοῦ
ἰδίου τοῦ ἀνθρώπου. Λέει χαρακτηριστικά ἡ εὐχή:
«Ἵνα καί διά στοιχείων καί δι’ ἀγγέλων καί δι’ ἀνθρώ-
πων καί διά ὁρωμένων καί δι’ ἀοράτων δοξάζηταί σου
τό πανάγιον ὄνομα σύν τῷ Πατρί καί τῷ ἁγίῳ Πνεύ-
ματι νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν». �
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Σ τίς 5 Ἰανουαρίου, τελεῖται στούς ὀρθοδόξους
ἱερούς ναούς ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγια-

σμοῦ καί ἐν συνεχείᾳ οἱ ἱερεῖς θά ἁγιάσουν τά σπίτια
ὅσων χριστιανῶν τό ἐπιθυμοῦν καί τό ζητήσουν.

Ἡ ἴδια Ἀκολουθία θά τελεσθεῖ καί αὔριο, ἑορτή
τῶν Θεοφανείων, κατά τήν ὁποία ἑορτή πανηγυρί-
ζουμε μέ τό γεγονός τῆς Φανερώσεως ἐπί τῆς γῆς τοῦ
Χριστοῦ ὡς Μονογενοῦς Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ
Πατρός. Ταυτοχρόνως ἑορτάζουμε καί τή φανέρωση
τῆς Ἁγίας Τριάδος, καθ' ὅτι, ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία
μας «Τριάδος ἡ φανέρωσις ἐν Ἰορδάνῃ γέγονεν».

Ὁ ἁγιασμός καί τῶν δύο ἡμερῶν, 5ης καί 6ης
Ἰανουαρίου, εἶναι ἵδιος. Δηλαδή ἔχει τήν ἵδια ἁγια-
στική δύναμη.

Μερικοί, ὅμως, παρασυρόμενοι ἀπό τό γεγονός ὅτι
τήν παραμονή τῶν Θεοφανείων παραλείπεται ἡ ἀνά-
γνωση τῆς πρώτης μεγάλης Εὐχῆς ἰσχυρίζονται ὅτι,
ἕνεκα αὐτῆς τῆς ἐλλείψεως, ὁ ἁγιασμός τῆς 6ης
Ἰανουαρίου εἶναι μεγαλυτέρας ἁγιαστικῆς Χάριτος. Οἱ
ὑποστηρικτές αὐτῆς τῆς ἀπόψεως δέν ἔχουν δίκιο,
διότι ἡ παραλειπομένη εὐχή δέν εἶναι ἁγιαστική, ἀλλά
κηρυκτική. Ἀναλύει θεολογικά τό νόημα τῆς ἑορτῆς,
χωρίς ὅμως νά περιέχει ἐπίκληση τῆς ἁγιαστικῆς θείας
Χάριτος.

Ὁ Μέγας Ἁγιασμός εἶναι τό σπουδαιότερο φάρ-
μακο τῆς Ἐκκλησίας μας μετά τή Θ. Κοινωνία καί γι'
αὐτό μεταλαμβάνουμε τοῦ ἁγιασμοῦ πρίν νά λάβουμε
τό ἀντίδωρο, ἐνῶ, ἀντιθέτως, ὁ Μικρός Ἁγιασμός, ὡς
τέταρτος κατά σειράν δυνάμεως, λαμβάνεται μετά τό
ἀντίδωρο. Μέγα Ἁγιασμό λαμβάνουν καί ὅσοι δέν

ἔχουν τίς προϋποθέσεις καί τήν ἀνάλογη προετοιμα-
σία γιά τή Θ. Μετάληψη.

Ὁ Μέγας Ἁγιασμός συνδέεται ἄμεσα μέ τό μυστή-
ριο τῆς Μετανοίας καί τήν Ἐξομολόγηση, καθ᾽ ὅτι ἡ
ἀρχή του ἀνάγεται στό βάπτισμα μετανοίας τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τό ὁποῖο ἐνεργοποιήθηκε
καί ὁλοκληρώθηκε μέ τήν Παρουσία καί τήν Βάπτιση
τοῦ Κυρίου μας στόν Ἰορδάνη ποταμό.

Ἡ σύνδεση τοῦ Μ. Ἁγιασμοῦ μέ τό μυστήριο τῆς
Μετανοίας ἐπιτάσσει νά προηγεῖται τῆς μεταλήψεως
τοῦ Μεγ. Ἁγιασμοῦ νηστεία ἄνευ ἐλαίου, δεδομένου
ὅτι ἡ νηστεία εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τή μετά-
νοια... Ἐξαίρεση στήν ἀνέλαιο νηστεία γίνεται ἄν συμ-
πέσει ἡ παραμονή τῶν Θεοφανείων, ἡμέρα Σάββατο ἤ
Κυριακή, ὁπότε γίνεται κατάλυση ἐλαίου, διότι ποτέ
δέν νηστεύουμε τό λάδι τά Σάββατα καί τίς Κυριακές,
παρεκτός μόνο τό Μέγα Σάββατο.

Οἱ ἁγιαστικές εὐχές καθιστοῦν τό νερό τοῦ Μ.
Ἁγιασμοῦ ἰσοδύναμο μέ τό νερό τῆς βαπτίσεως καί γι'
αὐτό ὁ Μ. Ἁγιασμός χρησιμοποιεῖται γιά τήν βάπτιση
βρεφῶν, πού εἶναι ἑτοιμοθάνατα, ἤ βαρειά ἄρρωστα
πρός συντόμευση τῆς ἀκολουθίας τῆς Βαπτίσεως.
Ἐπίσης, ἐάν τελεσθεῖ βάπτιση τήν ἡμέρα τῶν Θεοφα-
νείων χρησιμοποιεῖται στήν κολυμβήθρα Μέγας Ἁγια-
σμός, χωρίς νά ἀναγνωσθεῖ ἡ εὐχή τοῦ Ἁγιασμοῦ τοῦ
ὕδατος ἀλλά μόνον τά λόγια, πού ἀφοροῦν στόν βα-
πτιζόμενο. Ὁ Μικρός Ἁγιασμός ρίπτεται καί ραντίζε-
ται στό ἔδαφος καθ' ὅλο τό ἔτος ἐν ἀντιθέσει μέ τόν
Μεγάλο Ἁγιασμό, ὁ ὁποῖος, ὅπως μαρτυρεῖται στούς
χειρογράφους κώδικες, «οὐ ρίπτεται τό σύνολον»
(κώδ. 979 τοῦ Σινᾶ) κατά τίς λοιπές ἡμέρες, πλήν τῶν
ἡμερῶν τῆς παραμονῆς καί τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφα-
νείων.

Ὁ Μέγας Ἁγιασμός φυλάσσεται καθ' ὅλο τό ἔτος
στό ἱερό βῆμα τοῦ ναοῦ καί χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς
ἱερεῖς στίς περιπτώσεις πού προαναφέραμε, ἀλλά καί
σέ ἄλλες περιστάσεις. Συνεπῶς δέν συντρέχει λόγος
νά φυλάσσεται καί στά σπίτια τῶν χριστιανῶν. Ἐξ
ἄλλου ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι τό «ταμεῖον τῆς Θ. Χάρι-
τος» καί φυσικά δέν θά ἀρνηθεῖ ποτέ νά μᾶς χορηγή-
σει τόν Μεγάλο Ἁγιασμό ὅταν ἡ περίσταση τό καλέ-
σει καί ὁ Πνευματικός κρίνει, ὅτι θά ἀποβεῖ «πρός
ὡφέλειαν ἐπιτήδειος». �

Μέγας Ἁγιασμός

τοῦ Πρωτοπρ. π. Βασιλείου Βολουδάκη
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Ε ἶναι ἀλήθεια πώς οἱ περισσότεροι ἀπό τούς χρι-
στιανούς, οὔτε τή διακήρυξη τῆς ἰσότητας ἀνδρῶν

καί γυναικῶν τοῦ ἀπ. Παύλου γνωρίζουν, οὔτε καί γιά
τίς ἄλλες προσφορές τοῦ Χριστιανισμοῦ πρός τή γυ-
ναίκα ἔχουν ἰδέα. Κι ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά καί τήν ὑπέ-
ροχη περικοπή, πού διαβάζεται στήν ἀκολουθία τοῦ
Γάμου, τήν ὁποία τόσες φορές ἀκοῦν καί στήν ὁποία ὁ
ἀπ. Παῦλος δίνει σωτήριες συμβουλές σέ καθένα ἀπό
τούς συζύγους χωριστά, τίποτε – μά ἀπολύτως τίποτε
– δέν γνωρίζουν, ἐκτός ἀπό τήν τελευταία φράση, ἡ
ὁποία, ἀκριβῶς ἐπειδή εἶναι τελευταία, ὑπερτονίζεται
ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ μουσική ἀπόδοση στό κλείσιμο τοῦ
κειμένου: «ἡ δέ γυ-
νή, ἵνα φοβῆται τόν
ἄνδρα».

Τήν ὥρα πού δια-
βάζεται ἡ ὑπέροχη
αὐτή περικοπή, ὅσοι
βρίσκονται στό ναό
δέν προσέχουν ὅλες
τίς βαρυσήμαντες
συμβουλές, πού δίνει
ὁ ἀπ. Παῦλος σέ κα-
θέναν ἀπό τούς δυό
συζύγους. Ὁ νοῦς
τους δέν εἶναι σ᾽ ὅλα
τά λόγια τοῦ Ἀπο-
στόλου, ἀλλά στήν
τελευταία φράση καί στήν ἀνταπόκριση τῶν νεονύμ-
φων σέ μία δεισιδαιμονία. Στό πάτημα δηλαδή τοῦ πο-
διοῦ, μέ τήν ἐσφαλμένη ἀντίληψη, πώς ὅποιος κατορ-
θώσει καί πατήσει τό πόδι τοῦ ἄλλου, θά ἔχει τό πάνω
χέρι στίς σχέσεις τοῦ ζεύγους μέσα στήν οἰκογένεια. Ἄν
ρωτήσουμε ὁποιονδήποτε τί λέγει ἡ ἀποστολική περι-
κοπή, θά μᾶς πεῖ τήν τελευταία φράση της. Τίποτε πε-
ρισσότερο.

Θεωρῶ ἀπαραίτητο, λοιπόν, νά καταχωρήσουμε
ὁλόκληρη τήν περικοπή, ὅπως τήν ἀκοῦμε στήν ἀκο-

λουθία τοῦ Γάμου καί ἡ ὁποία εἶναι παρμένη ἀπό τήν
πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή τοῦ ἀπ. Παύλου, Κεφ. 5ο στί-
χοι 20-23, καί στή συνέχεια νά τή σχολιάσουμε.

α) Ἡ περικοπή
«Ἀδελφοί, εὐχαριστεῖτε πάντοτε ὑπέρ πάντων, ἐν

ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καί
πατρί, ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. Αἱ
γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ
Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλή τῆς γυναικός, ὡς καί ὁ
Χριστός κεφαλή τῆς ἐκκλησίας, καί αὐτός ἐστι σωτήρ
τοῦ σώματος. Ἀλλ’ ὥσπερ ἡ Ἐκκλησία ὑποτάσσεται

τῷ Χριστῷ, οὕτω καί
αἱ γυναῖκες τοίς ἰδί-
οις ἀνδράσιν ἐν
παντί. Οἱ ἄνδρες
ἀγαπᾶτε τάς γυναί-
κας ἑαυτῶν, καθώς
καί ὁ Χριστός ἠγά-
πησε τήν Ἐκκλησίαν,
καί ἑαυτόν παρέδω-
κεν ὑπέρ αὐτῆς, ἴνα
αὐτήν ἁγιάσῃ καθα-
ρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ
ὕδατος ἐν ῥήματι, ἵνα
παραστήσῃ αὐτήν
ἑαυτῷ ἔνδοξον τήν
Ἐκκλησίαν, μή ἔχου-

σαν σπίλον ἤ ρυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ’ ἵνα ᾖ ἁγία
καί ἄμωμος. Οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τάς
ἑαυτῶν γυναῖκας, ὡς τά ἑαυτῶν σώματα. Ὁ ἀγαπῶν
τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτόν ἀγαπᾶ. Οὐδείς γάρ ποτε
τήν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ’ ἐκτρέφει καί θάλπει
αὐτήν, καθώς καί ὁ Κύριος τήν Ἐκκλησίαν· ὅτι μέλη
ἐσμέν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκός αὐτοῦ καί
ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ· ἀντί τούτου καταλείψει ἄνθρω-
πος τόν πατέρα αὐτοῦ καί τήν μητέρα καί προσκολ-
ληθήσεται πρός τήν γυναῖκα αὐτοῦ, καί ἔσονται οἱ δυό

Ἡ χριστιανική οἰκογένεια (8)
Σχολιασμοί στήν ἀποστολική περικοπή τοῦ Γάμου

τοῦ Χαράλαμπου Μελεούνη, συνταξιούχου θεολόγου



εἰς σάρκα μίαν. Τό μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγώ
δέ λέγω εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Πλήν καί
ὑμεῖς οἱ καθ’ ἕνα ἕκαστος τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως
ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δέ γυνή ἵνα φοβῆται τόν
ἄνδρα».

β) Σχολιασμός. Ἡ ἀρχηγία στήν οἰκογένεια.
Ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ μία μικρή, ἀλλά βαρυσή-

μαντη κοινωνική ὁμάδα. Εἶναι τό κύτταρο τῆς κοινω-
νίας, ὅπως τήν ὀνομάζουν πολλοί. Ὅπου ὑπάρχει,
ὅμως, κοινωνική ὁμάδα, εἴτε κράτος ὀνομάζεται αὐτή,
εἴτε συνεταιρισμός, εἴτε ἑταιρεία,
ὑπάρχει ἡ κεφαλή, ὁ πρόεδρος γιά νά
κατευθύνει τή συζήτηση, τίς ὑποθέσεις
κι ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ὥστε νά ὑπάρχει
τάξη κι ὄχι ἀναρχία. Κατά παρόμοιο
τρόπο, λοιπόν, καί στήν οἰκογένεια,
ἀφοῦ εἶναι μία κοινωνική ὁμάδα, πρέ-
πει νά ὑπάρχει κεφαλή· ὁ ἀρχηγός τῆς
οἰκογένειας. Ἡ ἀρχηγία αὐτή σέ κά-
ποιον ἀπό τούς δυό ἔπρεπε νά δοθεῖ.
Καί γιά νά μήν ὑπάρχουν κάθε τόσο
φιλονικίες καί συγκρούσεις πού νά θέ-
τουν σέ κίνδυνο τήν οἰκογενειακή
ἁρμονία, δόθηκε σταθερά στόν ἕνα
ἀπό αὐτούς, στόν ἄνδρα.

Στό σημεῖο αὐτό, ὅμως, πρέπει νά
προσέξουμε ἕνα πράγμα. Στό χριστια-
νισμό δέν ἔχει σημασία ποιός ἔχει τήν
ἐξουσία, ἀλλά ποιός εἶναι ὁ ρόλος τῆς
ἐξουσίας αὐτῆς. Ξεφυλλίζοντας λοιπόν
τήν Ἁγία Γραφή διαπιστώνουμε πώς ἡ
ἀρχηγία στό χριστιανισμό δέ συνεπά-
γεται ὀφέλη, ἀλλά θυσίες. Ἔτσι, μι-
λώντας ὁ Χριστός στούς μαθητές Του
γιά τήν ἐξουσία καί τό ἀληθινό μεγαλεῖο, λέγει τά
ἑξῆς:

«Γνωρίζετε, ὅτι αὐτοί πού νομίζονται καί φαίνον-
ται ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν, συμπεριφέρονται πρός τούς
λαούς των, ὡς νά ἦσαν ἀνεξέλεγκτοι κύριοί των καί
ὡς νά ἦσαν οἱ λαοί, κτήματά των. Καί ἐκεῖνοι πού
ἔχουν μέγα ἀξίωμα, ὅπως εἶναι οἱ ἀνθύπατοι, τούς με-
ταχειρίζονται μέ μεγάλην ἐξουσίαν, σάν νά εἶναι δοῦ-
λοι τους. Μεταξύ σας ὅμως δέν ἠμπορεῖ, οὔτε ἐπιτρέ-
πεται νά γίνεται ἔτσι. Ἀλλ’ ὁποιοσδήποτε θέλει νά
γίνῃ μεγάλος μεταξύ σας, ἄς εἶναι ὑπηρέτης σας καί
ἄς σπουδάξῃ νά γίνεται ἐξυπηρετικός εἰς τούς ἄλλους.

Καί ὁποιοσδήποτε θέλει νά γίνῃ πρῶτος, ἀπό σᾶς,
ὀφείλει νά γίνῃ δοῦλος ὅλων, ἀσκῶν μέ πᾶσαν ταπει-
νοφροσύνην τήν ἀγάπην. Διότι καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώ-
που, ὁ Μεσσίας, δέν ἦλθεν εἰς τόν κόσμον διά νά ὑπη-
ρετηθῇ, ἀλλ’ ἦλθε διά νά ὑπηρετήσῃ καί δώσῃ τήν
ζωήν του λύτρον, ὅπως ἐξαγορασθοῦν καί ἐλευθερω-
θοῦν ἀπό τήν ἁμαρτίαν καί τόν θάνατον πολλοί»
(Μάρκου 10,42–45 κατά ἑρμηνείαν Παναγιώτου Τρεμ-
πέλα).

Τά ἴδια ἀκριβῶς παρατηροῦμε καί στήν περικοπή
τοῦ Γάμου, πού παρουσιάσαμε. Συγκεκριμένα:

1. Ὁ Παῦλος συνιστᾶ μέν ὑποταγή
τῆς συζύγου στόν ἄνδρα της, ἀφοῦ
εἶναι κεφαλή τοῦ σώματος, ἀλλά μέ
γνώμονα τό σεβασμό πρός τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ.

Ἀπό τήν ὑποταγή αὐτή, ἄλλωστε,
δέν ἑξαιρεῖται καί ὁ ἄνδρας. Νά πῶς
ἀρχίζει ἡ περικοπή: «Ἀδελφοί – λέγει
– εὐχαριστεῖτε πάντοτε ὑπέρ πάντων
ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ τῷ Θεῷ καί πατρί, ὑποτασσό-
μενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ».
Δηλαδή, Νά εὐχαριστεῖτε γιά ὅλα τό
Θεό καί πατέρα ὅλων μας στό ὄνομα
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά
ὑποτάσσεστε ὁ ἕνας στόν ἄλλο, μέ
γνώμονα πάντοτε, τό σεβασμό τοῦ
θείου θελήματος, «ἐν φόβῳ Χριστοῦ».
Οὔτε ἡ θέληση τοῦ ἀνδρός θά ὑπερι-
σχύει, οὔτε τῆς γυναίκας. Ἀλλά θά γί-
νεται ἐκεῖνο πού καθορίζει ὁ Λόγος
τοῦ Θεοῦ. Σέ περίπτωση ὁποιασδή-
ποτε διαφωνίας, ὁ ἄνδρας, ὡς πρό-

εδρος θά θέσει τό πρόβλημα καί τή λύση θά τή δώσει
ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, στόν ὁποῖον καταφεύγουν πάν-
τοτε. Ὁ καθένας παραιτεῖται ἀπό τή δική του διεκδί-
κηση καί ἀκολουθοῦν ἐκεῖνο πού καθορίζει ὁ Λόγος
τοῦ Θεοῦ.

Αὐτό ἐφαρμόζουν ὅλες οἱ πιστές στό θεῖο θέλημα
χριστιανικές οἰκογένειες καί γι’ αὐτό, οὔτε προβλή-
ματα ἔχουν, οὔτε γκρίνιες δημιουργοῦν, οὔτε σέ δια-
ζύγια καταλήγουν. Σ’ ὁποιαδήποτε διαφωνία, κατορ-
θώνουν νά βρίσκουν τήν πρέπουσα λύση καί νά δια-
τηροῦν ἀδιατάραχτη τήν οἰκογενειακή γαλήνη καί
εὐτυχία.

2. Παραβάλλοντας ὁ ἀπ. Παῦλος τή σχέση ἀνδρός
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«Ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώ-

που, ὁ Μεσσίας, δέν

ἦλθεν εἰς τόν κόσμον

διά νά ὑπηρετηθῇ,

ἀ/’ ἦλθε διά νά ὑπηρε-

τήσῃ καί δώσῃ τήν

ζωήν του λύτρον, ὅπως

ἐξαγορασθοῦν καί

ἐλευθερωθοῦν ἀπό

τήν ἁμαρτίαν καί

τόν θάνατον πο/οί»



καί γυναικός μέ τή σχέση τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλη-
σίας Του, συνιστᾶ στόν ἄνδρα νά ἀγαπᾶ τή σύζυγό
του καί νά θυσιάζεται γι’ αὐτήν, ὅπως ὁ Χριστός ἀγά-
πησε τήν Ἐκκλησία καί θυσιάστηκε γι’ αὐτήν, καθαρί-
ζοντάς την μέ τό λουτρό τοῦ βαπτίσματος καί τοῦ
λόγου Του, ὥστε νά τήν ἔχει – ὅπως λέγει – ὡς νύμφη
μ’ ὅλη τή λαμπρότητα, καθαρότητα καί ἁγιότητα καί
νά τήν παρουσιάσει στό Θεό Πατέρα δοξασμένη
χωρίς τό παραμικρό ψεγάδι ἤ ἐλάττωμα ἤ ὁ,τιδήποτε
ἄλλο παρόμοιο. Καί συνεχίζει: Κατά τόν ἴδιο τρόπο
ὀφείλουν καί οἱ ἄνδρες νά ἀγαποῦν τίς γυναῖκες τους,
ὅπως ἀγαποῦν τό ἴδιο τους τό σῶμα. Ὅποιος ἀγαπᾶ
τή γυναίκα του – συνεχίζει – ἀγαπᾶ τόν ἴδιο τόν ἑαυτό
του, ἀφοῦ ὅλοι μας εἴμαστε μέλη τοῦ ἴδιου σώματος,
τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία Του.
Γι’ αὐτό τό λόγο ὁ ἄντρας θά ἀποχωρισθεῖ ἀπό τόν πα-
τέρα καί τή μητέρα του καί θά προσκολληθεῖ στή γυ-
ναίκα του μέ τήν ὁποία πιά καί οἱ δυό τους θά ἀποτε-
λοῦν ἕνα σῶμα.

Καί καταλήγει: Ὁ κάθε ἄνθρωπος, λοιπόν, νά ἀγαπᾶ
τή γυναίκα του, ὅπως ἀγαπᾶ τόν ἑαυτό του, καί ἡ γυ-
ναίκα νά φοβᾶται, δηλαδή νά σέβεται τόν ἄνδρα της.

Ὕστερα ἀπ' ὅλα αὐτά, τό συμπέρασμα εἶναι κρυ-
στάλλινο. Ὅταν ὁ ἄντρας ἀγαπᾶ τή γυναίκα του, ὅπως
ἀκριβῶς ἀγαπᾶ τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του, ἕτοιμος νά θυ-
σιαστεῖ γι’ αὐτήν, ὅπως ὁ Χριστός γιά τήν Ἐκκλησία
Του, ὅταν θεωρεῖ καί τούς δυό τους (τόν ἑαυτό του
καί τή γυναίκα του) ἕνα σῶμα ἐνταγμένο στό εὐρύ-
τερο σῶμα, τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας, πού εἶναι ἡ
Ἐκκλησία Του, ποιός λόγος μπορεῖ νά γίνει γιά ὑποβι-
βασμό καί πρό παντός γιά καταδυνάστευση τῆς γυ-
ναίκας;

Στ᾽ ἀλήθεια, δέν θά μποροῦσε νά βρεθεῖ ὡραι-
ότερος καί καταλληλότερος τρόπος γιά τήν ἁρμο-
νική συμβίωση τῶν συζύγων, ἀπό αὐτόν πού καθο-
ρίζει ὁ ἀπ. Παῦλος στήν ὑπέροχη ἀποστολική περι-
κοπή τοῦ Γάμου, τήν ὁποία δυστυχῶς οἱ ἐκκλησια-
ζόμενοι δέν παρακολουθοῦν καί σχηματίζουν ἀντί-
θετα συμπεράσματα. Εἶναι ὁ ἰδανικότερος τρόπος,
μέ τόν ὁποῖο καί ἡ πάλη γιά τό ποιός θά ἔχει τό
πάνω χέρι ἀποφεύγεται, ἀλλά καί ἡ ποθούμενη ἰσό-
τητα ἐξασφαλίζεται.

Εὐτυχισμένα τά ζευγάρια ἐκεῖνα πού ζοῦν, πολι-
τεύονται καί λύνουν τά προβλήματά τους σύμφωνα
μέ τίς σωτήριες αὐτές συμβουλές. Σ’ αὐτά ἡ γαμήλια
εὐχή «Βίον ἀνθόσπαρτον» βρίσκει τήν ἐπαλήθευσή
της. �
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⁂ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ⁂

Διατήρηση τῆς εἰρήνης τῆς ψυχῆς

Πέτρου Μπότση«Φιλοκαλία τῶν Ρώσων νη-
πτικῶν», Α΄ τεῦχος: Διδαχές ὁσίου Σεραφείμ τοῦ
Σάρωφ. Δ΄ Ἔκδοση, Ἀθήνα 1992 (σελ. 65-66).

Θά πρέπει ν' ἀγωνίζεσαι μέ κάθε τρόπο νά δια-
τηρεῖς τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς καί νά μήν ἐνο-

χλεῖσαι ἀπό τίς προσβολές τῶν ἄλλων. Γιά νά τό
πετύχεις αὐτό, θά πρέπει ν' ἀγωνίζεσαι μέ ὅλες τίς
δυνάμεις νά συγκρατήσεις τό θυμό καί νά φυλά-
ξεις μέ προσοχή τό νοῦ καί τήν καρδιά σου ἀπό
ἀπρεπεῖς σκέψεις καί αἰσθήματα.

Ὁ Θεός ἔχει βάλει μέσα μας μόνο ἕνα θυμό καί
ἕνα φθόνο: ἐναντίον τοῦ πονηροῦ, ἐναντίον ἐκεί-
νου πού στήν ἀρχή ἐξαπάτησε τόν ἄνθρωπο καί
τόν ἔβγαλε ἀπό τόν Παράδεισο, ἐναντίον τοῦ
φθοροποιοῦ διαβόλου. Μᾶς δόθηκε ἡ ἐντολή νά
πολεμήσουμε ἐναντίον τῶν πονηρῶν πνευμάτων
τῆς ἀκαθαρσίας καί τῆς ἐπιθυμίας, πού σπείρουν
στήν καρδιά ἀκάθαρτες καί πονηρές σκέψεις.

Ἑπομένως, θά πρέπει νά ἀνεχόμαστε μέ ἀτα-
ραξία τίς προσβολές πού μᾶς κάνουν οἱ ἄλλοι καί
νά συνηθίσουμε τόν ἑαυτό μας νά ἔχει τέτοια
πνευματική διάθεση, ὥστε οἱ προσβολές αὐτές νά
φαίνονται ὅτι δέν ἀπευθύνονται σέ μᾶς ἀλλά σέ
ἄλλους.

Μιά τέτοια πρακτική μπορεῖ νά προσελκύσει
γαλήνη στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου καί νά τήν
κάνει ἐνδιαίτημα τοῦ Θεοῦ.

Τέτοιο παράδειγμα ἀταραξίας βλέπουμε στόν
ἅγιο Γρηγόριο τόν θαυματουργό, ἀπό τόν ὁποῖο
κάποια πόρνη σέ ἕνα δημόσιο χῶρο ζήτησε ἀπο-
ζημίωση, σάν νά εἶχε διαπράξει μαζί της τήν ἁμαρ-
τία. Κι ἐκεῖνος, χωρίς νά θυμώσει οὔτε στό παρα-
μικρό μαζί της, εἶπε ταπεινά σέ κάποιο φίλο του:
δῶσε της γρήγορα τό ποσό πού ἀπαιτεῖ. Ἡ γυ-
ναίκα δέν εἶχε ἀκόμα εἰσπράξει τήν ἄδικη ἀποζη-
μίωση, ὅταν ξαφνικά δαιμονίστηκε. Τότε ὁ ἅγιος
τή λυπήθηκε καί τῆς ἔβγαλε τό δαιμόνιο μέ τήν
προσευχή του (βλ. Συναξαριστή, 17 Νοεμβρίου).

Ἄν ὅμως εἶναι ἀδύνατο γιά μᾶς νά μήν ταραχ-
θοῦμε, τότε τουλάχιστο ἄς ἀγωνιστοῦμε νά συγ-
κρατήσουμε τή γλώσσα, σύμφωνα μ' αὐτό πού
λέει ὁ Ψαλμωδός: «ἐταράχθην καί οὐκ ἐλάλησα»
(Ψαλμός 76,5).



Η ῾ συνήθης ἄποψη πού κυριαρχεῖ ὡς πρός τίς δια-
κοπές, καί ἰδίως τίς καλοκαιρινές, εἶναι ὅτι αὐτές

συνιστοῦν εὐκαιρία χαλάρωσης τοῦ ἀνθρώπου καί
ἀπό πλευρᾶς σωματικῆς, ἀλλά καί ἀπό πλευρᾶς ψυ-
χικῆς. Δέν εἶναι λίγοι μάλιστα οἱ συνάνθρωποί μας, οἱ
ὁποῖοι ζοῦν τόν ὑπόλοιπο χρόνο τους μέ αὐτήν τήν
προοπτική: πότε θά ἔρθει ἡ πολυπόθητη ὥρα νά πά-
ρουν τήν ἄδειά τους καί νά φύγουν γιά διακοπές. Ἡ
ἴδια ἡ λέξη «διακοπές» ὄχι σπάνια λειτουργεῖ σέ
αὐτούς σάν κάτι τό μαγικό, πού μπορεῖ νά δίνει δύ-
ναμη γιά νά κάνει κανείς
ὑπομονή σέ πολλές δύ-
σκολες καταστάσεις. Κι
εἶναι τοῦτο φυσικό καί
νόμιμο καί πλήρως ἀπο-
δεκτό, δεδομένου ὅτι οἱ
ἄνθρωποι ἔχουμε ἀνάγκη
κάποιας ξεκούρασης ἀπό
τό φόρτο καί τόν κάματο
τῆς ἐργασίας, προκειμέ-
νου νά ἀποφορτιστοῦμε
καί νά ἀνανεωθοῦμε,
ὥστε μέ καινούργια δύ-
ναμη καί πάλι νά συνεχί-
σουμε τό ὅποιο ἔργο ἔχουμε ἀναλάβει στή ζωή αὐτή.

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μετά ἀπό ἐργασίες πού ἀναλάμ-
βαναν οἱ μαθητές Του τούς ἔλεγε ὅτι ἔχουν ἀνάγκη
μικρῆς ἀνάπαυσης – «ἀναπαύεσθε ὀλίγον» (Μάρκ.
6,31) -, ἐνῶ ἤδη καί οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι εἶχαν ἐπι-
σημάνει αὐτή τήν ἀνάγκη γενικῶς τῶν διακοπῶν,
ὅπως αὐτή κατανοεῖται καί ἀπό τήν παροιμιώδη
φράση «βίος ἀνεόρταστος, μακρά ὁδός ἀπανδόχευ-
τος». Ἡ ἑορτή πάντοτε βεβαίως συνιστᾶ εὐκαιρία χα-
λάρωσης καί ξεκούρασης τοῦ ἀνθρώπου.

Ἄν ὅμως οἱ διακοπές κατανοοῦνται δικαιολογη-
μένα ὡς εὐκαιρία χαλάρωσης σωματικῆς καί ψυχικῆς,
δέν πρέπει νά γίνεται τό ἴδιο καί ἀπό πλευρᾶς πνευ-
ματικῆς. Καί τοῦτο γιατί ἡ πνευματική χαλάρωση συ-
νιστᾶ στήν πραγματικότητα ὀπισθοχώρηση καί πτώση
τοῦ ἀνθρώπου, κατά τό «ὁ μή ὤν μετ’ ἐμοῦ, κατ’ ἐμοῦ

ἐστι» τοῦ Κυρίου (Ματθ. 12,30), ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος –
καί μιλᾶμε πάντοτε γιά τόν πιστό καί ὑποψιασμένο
πιστό Χριστιανό – καλεῖται πάντοτε νά σχετίζεται μέ
τόν Θεό καί νά βρίσκεται διαρκῶς στήν ὁδό τηρήσεως
τῶν ἁγίων Του ἐντολῶν. Τυχόν παραθεώρηση τῆς πί-
στεως στόν Θεό καί τῆς ὑπακοῆς στούς λόγους Του
ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο σέ πνευματική ἀδυναμία, πού τόν
κάνει νά χάνει τήν ἀνθρωπιά του, νά αὐξάνει τόν ἐγωι-
σμό του καί συνεπῶς νά μένει ἔκθετος στίς ἐπιθέσεις
τῶν πονηρῶν δυνάμεων, οἱ ὁποῖες καραδοκοῦν πότε ὁ

ἄνθρωπος θά λησμονή-
σει τόν Θεό, γιά νά γίνει
εὔκολη λεία στίς ἴδιες.

Δέν πρέπει νά ξε-
χνᾶμε αὐτό πού διδάσκει
διαρκῶς ἡ Ἐκκλησία μας,
ὅτι ὁ Θεός δέν πρόκειται
νά μᾶς κρίνει γιατί χαλα-
ρώσαμε τή σχέση μας
μαζί Του, ἀλλά γιατί χα-
λαρώνοντας τή σχέση
μας αὐτή γινήκαμε ἕρ-
μαια στά χέρια τοῦ δια-
βόλου. Ὅπως τό λέει κι

ἕνα σύγχρονο ποίημα, ἀποδίδοντας τήν ἴδια ἀλήθεια:
«Δέν θά μᾶς κρίνει ὁ Θεός/ γιά προσευχές π’ ἀφή-
σαμε,/μά πού αὐτές ἀφήνοντας / στό πονηρό γλι-
στρήσαμε./ Γιατ’ εἶναι νόμος μυστικός/ ὁ νοῦς πού ’ναι
ἀλήτης/ ἄν δέν δεθεῖ μέ τόν Θεό/ νά ᾽ναι δαιμόνων
θύτης». Ἡ ἐπιμονή στή σχέση μέ τόν Θεό, ἡ χωρίς δια-
κοπές μνήμη τοῦ ὀνόματός Του, ἡ προτεραιότητα τοῦ
λόγου Του στή ζωή μας γίνονται γιά νά εἴμαστε ἐμεῖς
θωρακισμένοι καί δυνατοί, ὥστε νά ζοῦμε τή ζωή μας
μέ φυσιολογικό τρόπο, δηλ. τόν τρόπο πού μᾶς ἐδη-
μιούργησε ὁ Θεός ὡς κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν
πλάσματά Του. Τά παραπάνω βεβαίως καθίστανται
αὐτονόητα μέ τήν ἁπλή ἐπισήμανση ὅτι ὁ διάβολος
καί τά ὄργανά του οὐδέποτε πηγαίνουν διακοπές,
οὐδέποτε χαλαρώνουν τόν ἐναντίον μας πόλεμο, σύμ-
φωνα καί μέ τήν εἰκόνα πού μᾶς δίνει ὁ ἀπ. Πέτρος:
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Οἰκογένεια καί διακοπές:
Εὐκαιρίες πνευματικές

τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη



«ὁ διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ, ζητῶν
τίνα καταπίῃ» (Α΄ Πέτρ. 5,8).

Μέ τούς ὅρους αὐτούς θά ἔλεγε κανείς ὅτι οἱ δια-
κοπές πρέπει νά λειτουργήσουν ὄχι ὡς «ξεσάλωμα»
πνευματικό, ὅπως δυστυχῶς πολύ συχνά γίνεται,
ἀλλά ὡς εὐκαιρία πνευματικῆς ἐνδυνάμωσης τοῦ
ἀνθρώπου καί τῆς οἰκογενείας του, ἀφοῦ παρέχεται ὁ
χρόνος γιά κάτι τέτοιο. Ὄχι σπάνια ἀκοῦμε τή δικαιο-
λογία ὅτι δέν ὑπάρχει αὐτός ὁ χρόνος τό χειμώνα γιά
τά πνευματικά, γιατί οἱ διάφορες ἐργασίες ἀπορρο-
φοῦν ὅλη τήν ἐνέργεια τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας.

Πρίν ἀναφερθοῦμε σέ συγκεκριμένους τρόπους
ἀξιοποιήσεως τῶν διακοπῶν γιά τήν οἰκογένεια, θά πρέ-
πει νά κάνουμε δύο παρατηρήσεις: 1) οἱ διακοπές πιά,
περισσότερο γιά οἰκονομικούς λόγους, συνήθως εἶναι
ὀλιγοήμερες. 2) Ὅταν ὑπάρχουν μεγάλα παιδιά, δέν
εἶναι εὔκολο νά πηγαίνει ὅλη ἡ οἰκογένεια μαζί σέ δια-
κοπές. Γίνεται αὐτό, εἴτε διότι πολλές φορές ὑπάρχει ἡ
τάση νά πηγαίνουν οἱ νέοι μόνοι τους διακοπές, εἴτε
διότι πολλοί ἀπό αὐτούς μελετοῦν γιά τίς ἐξετάσεις τους
ὡς φοιτητές, εἴτε ἀκόμη διότι ὑπάρχουν πολλοί νέοι πού
προτιμοῦν νά ἐργαστοῦν γιά κάποια αὔξηση τοῦ εἰσο-
δήματός τους. Ἔτσι οἱ ὅποιες προτάσεις πού μπορεῖ κα-
νείς νά κάνει ἀφοροῦν τίς παραδοσιακές διακοπές πού
παλαιότερα γνωρίζαμε ἤ τίς διακοπές πού κάνει ἡ οἰκο-
γένεια, ὅταν ἀκόμη τά παιδιά εἶναι μικρά καί συνεπῶς
ἐξαρτῶνται ἀποκλειστικά ἀπό τούς γονεῖς τους.

Τί μπορεῖ λοιπόν νά προτείνει κανείς γιά
πνευματική ἀνανέωση τῆς οἰκογένειας κατά
τή διάρκεια τῶν διακοπῶν;

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα τήν Κυριακάτικη λειτουργία. Αὐτό
πού εἶναι αὐτονόητη ὑποχρέωση γιά τόν πιστό, νά με-
τέχει κάθε Κυριακή στή θεία Λειτουργία, μπορεῖ νά
γίνει πνευματική ἀπόλαυση κατά τή διάρκεια τῶν δια-
κοπῶν. Ἡ οἰκογένεια, ἀπαλλαγμένη ἀπό τό βάρος τῆς
ἐργασίας καί τό ἄγχος τοῦ χρόνου, μπορεῖ, ἰδίως στήν
ἐπαρχία, νά ἐκκλησιαστεῖ μέ ἄνεση, νά γνωριστεῖ μέ
ἄλλους ἀνθρώπους, νά κάνει ἰδίως τή φύση, κοντά
στήν ὁποία συνήθως ὑπάρχει ὁ ναός, συμμέτοχό της
στή δοξολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ.

Τήν ἀξιοποίηση τῆς ὕπαρξης μοναστηριῶν καί
προσκυνημάτων τῆς ἐπαρχίας. Συνήθως στίς περισ-
σότερες περιοχές τῆς πατρίδας μας, σέ ἠπειρωτικά
μέρη καί σέ νησιά, ὑπάρχουν πανέμορφα προσκυνή-
ματα καί μοναστήρια. Ἕνας ἀπογευματινός ἑσπερινός,
μία συνομιλία μέ ἕναν γέροντα ἤ μία γερόντισσα σ’
ἕνα μοναστήρι, ὁ ἴδιος ὁ χῶρος τοῦ μοναστηριοῦ μέ

τίς εἰκόνες καί τά λείψανα πού ἔχει, πυροδοτοῦν λαν-
θάνοντες πνευματικούς σπόρους πού μπορεῖ νά καρ-
ποφορήσουν σέ ὧρες πού δέν περιμένει κανείς.

Τή συμμετοχή σέ μικρά πανηγύρια πού γίνονται
στήν ἐπαρχία. Δέν εἶναι λίγες οἱ περιοχές τῆς ἐπαρ-
χίας, στίς ὁποῖες οἱ γιορτές διαφόρων ἁγίων ἤ τῆς Πα-
ναγίας μας πραγματοποιοῦνται μέ ἕνα πολύ ὄμορφο
καί γραφικό τρόπο, ἤ ἀκόμη καί γιορτές τοῦ χειμώνα
μεταφέρονται τό καλοκαίρι, ἀκριβῶς γιά νά συμμετά-
σχουν σέ αὐτές καί οἱ τουρίστες. Ἔτσι οἱ πνευματικές
προκλήσεις πολλαπλασιάζονται καί μάλιστα μέ τρόπο
πού δημιουργοῦν γενικῶς εὐχάριστη ἀτμόσφαιρα.

Ἀσφαλῶς δέν μπορεῖ κανείς νά μήν ἀναφέρει τό
πιό ἄμεσο πνευματικό ἐρέθισμα τῶν διακοπῶν: τό
διάβασμα ψυχωφέλιμων βιβλίων πού εὐτυχῶς στίς
ἡμέρες μας κυκλοφοροῦν πλούσια. Ἡ ἔλλειψη χρόνου
γιά διάβασμα κατά τή διάρκεια τοῦ χειμώνα ὑπερβαί-
νεται στήν ἄνεση τῶν διακοπῶν. Κι ὅταν μάλιστα τό
βιβλίο δέν εἶναι ἁπλῶς γιά νά περνᾶ κανείς τήν ὥρα
του, ἀλλά καί νά τόν τρέφει πνευματικά, καταλαβαί-
νει κανείς τήν ἰδιαίτερη σημασία του.

Ὑπάρχει τέλος καί κάτι ἄλλο πού λειτουργεῖ θε-
τικά ἀπό πλευρᾶς πνευματικῆς: ἡ ἴδια ἡ συνύπαρξη
ἐπί τό αὐτό ὅλης τῆς οἰκογένειας. Τό γεγονός καί μόνο
ὅτι μπορεῖ ἡ οἰκογένεια νά βρεθεῖ μαζί στό μεσημε-
ριανό ἤ καί στό βραδινό τραπέζι, νά φᾶνε ὅλοι μαζί τό
πρωινό, νά κολυμβήσουν μαζί εἶναι κάτι πού ἔχει
πνευματική διάσταση, ἔστω καί ἀνεπίγνωστη. Διότι ἡ
συνεχής αὐτή συνύπαρξη πυροδοτεῖ, ἄν ὑπάρχει βε-
βαίως ἡ καλή διάθεση καί συντρέχουν οἱ ἐλάχιστες
χριστιανικές προϋποθέσεις, τίς ἐσωτερικές ἀντοχές
τοῦ ἀτόμου, ὥστε νά καλλιεργεῖται ἡ ὑπομονή, ἡ
ἀγάπη, ἡ ὑποχωρητικότητα. Αὐτό γίνεται εὔκολα κα-
τανοητό ἄν σκεφτεῖ κανείς ὅτι στίς οἰκογένειες ἤ στά
ζευγάρια, πού ἡ σχέση μέ τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία
εἶναι μηδαμινή, οἱ διακοπές πολλές φορές γίνονται
ἀφορμή ἐντάσεων καί χωρισμοῦ. Δέν εἶναι λίγες οἱ
φορές, πού ζευγάρια χωρίζουν ἀκριβῶς μετά τίς δια-
κοπές. Διότι συνήθως στή συνεχή συνύπαρξη ἀποκα-
λύπτεται ὁ ἀληθινός ἑαυτός τοῦ καθενός μέ ὅ,τι ἐγωι-
σμό καί ἀδυναμία κρύβει. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή εἶναι
μιά μοναδική εὐκαιρία γιά τήν οἰκογένεια νά ἀναμε-
τρήσει στίς διακοπές καί τίς δικές της ἀντοχές, νά δεῖ
μέ ἄλλα λόγια τό πνευματικό ἐπίπεδο στό ὁποῖο βρί-
σκεται. Οἱ διακοπές δηλ. μπορεῖ νά λειτουργήσουν
σάν ἕνα εἶδος πνευματικοῦ καθρέπτη. Καί ἡ χριστια-
νική οἰκογένεια δέν πρέπει νά ἀφήσει τήν εὐκαιρία
αὐτή νά πάει χαμένη. �
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Α ῎ν θέλαμε νὰ ἀξιολογήσουμε τὸν μεγαλύτερο
κίνδυνο γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ὄχι μόνο τῆς

ἐποχῆς μας ἀλλὰ ὅλων τῶν ἐποχῶν, δὲν θὰ λέγαμε
πὼς εἶναι ἡ ἁμαρτία. Ἡ ἁμαρτία, ὡς ἀπόκλιση ἀπὸ τὸν
ἔμφυτο ἠθικὸ νόμο ἢ ξεμάκραιμα ἀπὸ τὸν ἐξ ἀποκα-
λύψεως νόμο τοῦ Θεοῦ ἤ, ἂν θέλετε, ἀστοχία τοῦ
ἀνθρώπου, προκειμένου νὰ πραγματώσει τὸν προ-
ορισμὸ γιὰ τὸν ὁποῖο πλάστηκε, δηλαδὴ νὰ γίνει
ὅμοιος τοῦ Θεοῦ "κατὰ χάριν καὶ μέθεξιν", εἶναι μία
"φυσική" κατάσταση μέσα στὴν παρὰ φύση κατά-
σταση τῆς μεταπτωτικῆς ἐποχῆς ποὺ ζοῦμε. Ἑπομένως
ἡ ἁμαρτία εἶναι ἕνα στάδιο ἀρρώ-
στιας, ποὺ ξεπερνιέται μὲ τὰ φάρ-
μακα ποὺ παρέχει τὸ ταμεῖο τῆς χά-
ριτος τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἐκκλησία, σ' ἐκεί-
νους ποὺ συναισθάνονται τὴν
ἁμαρτία ὡς ἀρρώστια καὶ ἐπιθυ-
μοῦν τὴ θεραπεία τους. Κυριότερο
φάρμακο, ἡ μετάνοια. Ὅμως, πέρα
ἀπὸ τὴν ὅποια ἁμαρτία, χειρότερο
καὶ ἐπικινδυνωδέστερο πράγμα
εἶναι ἡ μὴ συναίσθηση τῆς ἁμαρ-
τίας. Κι ἀκόμη χειρότερο εἶναι ὁ
προβιβασμὸς τῆς ἁμαρτίας σὲ ἀρετὴ καὶ ἡ παρανομία
σὲ νόμο.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γράφει σχετικά,
γιὰ τὴν ἐποχή του: «Τὸ δεινὸν εἶναι ὅτι μετὰ πολλῆς
τολμᾶται ἀδείας μύσος (ρυπαρότης) τοσοῦτον καὶ νόμος
γέγονεν ἡ παρανομία. Οὐδεὶς δέδοικεν, οὐδὲ τρέμει λοι-
πόν, οὐδεὶς αἰσχύνεται, οὐδὲ ἐρυθριᾶ, ἀλλὰ καὶ ἐγκαλω-
πίζεται τῷ γέλωτι τούτῳ καὶ μαίνεσθαι δοκοῦσιν οἱ σω-
φρονοῦντες καὶ παραπαίειν οἱ νουθετοῦντες».

Τὸ διαχρονικὸ αὐτὸ κείμενο τοῦ Χρυσοστόμου, ποὺ
τόσο ἀνάγλυφα ψυχογραφεῖ τὴ σύγχρονη πραγματικό-
τητα, μποροῦμε σὲ ἐλεύθερη μετάφραση νὰ τὸ ἀποδώ-
σουμε: Τὸ φοβερὸ δὲν εἶναι ἡ ἁμαρτία ποὺ στιγματίζεται
καὶ καταδικάζεται. Τὸ φοβερὸ εἶναι ὅτι ἡ κάθε εἴδους
βρωμιὰ γίνεται μὲ τὴν πιὸ μεγάλη εὐκολία, σὰν τὸ πιὸ
φυσικὸ πράγμα. Ἡ παρανομία ποὺ γίνεται νόμος. Ἡ
ἁμαρτία ποὺ νομιμοποιεῖται. Ἡ ντροπὴ ποὺ διώχνεται
καὶ τὴ θέση της παίρνει ἡ ἀδιαντροπιά. Κατάσταση, ποὺ

σημαίνει ξεπεσμὸ καὶ ξεθεμελίωμα κάθε ἠθικῆς ἀρχῆς
καὶ κοινωνικῆς τάξεως. Αὐτὸ εἶναι τὸ πλέον χαρακτηρι-
στικὸ γνώρισμα τῆς ἱδρυματικῆς παρακμῆς.

«Ὁ κίνδυνος τῆς ἐποχῆς μας, γράφει ξένος στοχα-
στής, δὲν εἶναι ὅτι ὑπάρχουν τυχοδιῶχτες, ληστὲς καὶ
ἀνώμαλοι. Ἡ λάσπη αὐτὴ ὑπῆρχε πάντοτε στὸ περιθώ-
ριο ὅλων τῶν πολιτισμῶν. Ὁ κίνδυνος εἶναι ὅτι ὑπάρ-
χουν ἄνθρωποι ποὺ διατείνονται, ὅτι εἶναι γενναῖο νὰ
δικαιώνεις τὴν ἀνηθικότητα, νὰ εὐνοεῖς τὸν νόμο τῆς
ζούγκλας». Σ' αὐτὸ τὸ ἀνησυχητικὸ σημεῖο αὐτοῦ τοῦ
εἴδους τῆς παρακμῆς φαίνεται νὰ ἔχει φτάσει τὸ κακὸ
στὴν ἐποχή μας, ποὺ ἔχει εἰσχωρήσει παντοῦ καὶ κα-

τατρώγει τὸν κοινωνικὸ ἱστό, ἀπει-
λώντας τὰ θεμέλια τῆς κοινωνίας. Ἡ
ἄμβλυνση τοῦ ἠθικοῦ αἰσθητηρίου,
ὁ παχυδερμισμός, ἡ ἀναλγησία, ἡ
ἀδιαντροπιά, ἡ βωμολοχία καὶ ὁ
εὐτελισμὸς τοῦ δημόσιου βίου, μὲ
συμπεριφορὲς ποὺ κατεβάζουν τὸν
ἄνθρωπο στὸ ἐπίπεδο τοῦ ζώου,
εἶναι τὰ κύρια χαρακτηριστικά του
σημερινοῦ ἀνέμου, ποὺ πνέει
ὁλοῦθε καὶ γεμίζει ἐκκλησιές, σχο-
λεῖα, κοινοβούλια, ναοὺς τῆς τέχνης
κ.λπ. σκουπίδια καὶ παλιόχαρτα.

Ὅλα αὐτὰ ἂν δὲν εἶναι σημεῖα παρακμῆς, τότε ποιὰ
εἶναι; Τὸ χρῶμα τῆς ντροπῆς ἔπαψε πιὰ νὰ πορφυρώ-
νει τὰ πρόσωπα μικρῶν καὶ μεγάλων καὶ οἱ ἐμφανί-
σεις τῶν ἀνώμαλων τύπων, ποὺ παρελαύνουν στὴ
μικρὴ ὀθόνη ἐπιδεικτικά, προκαλοῦν τὸ κοινὸ αἴ-
σθημα. Δυστυχῶς, φωνὲς ἀνατρεπτικὲς αὐτῆς τῆς
ἠθικῆς κατρακύλας δὲν ἀκούονται ἀπὸ πουθενά. Καὶ
ἂν ἀπὸ κάπου τολμήσουν νὰ ἀκουστοῦν δειλὰ-δειλὰ
κάποιες, ἀμέσως πνίγονται στὶς κραυγὲς τῶν "προ-
οδευτικῶν", ποὺ τὶς χαρακτηρίζουν ὀπισθοδρομικές,
ἀντιδραστικές, σκοταδιστικές. Ἔτσι σιγὰ-σιγὰ ἐπανα-
λαμβάνεται τὸ κακό, ἁπλώνεται καὶ ριζώνει, ὁ πνευ-
ματικὸς ὀργανισμὸς τοξινώνεται καὶ ὁ ἀμοραλισμὸς
ἐπιβάλλεται καὶ νομιμοποιεῖται.

«Δεινὸν μὲν τὸ ἁμαρτάνειν, λέει πάλι ὁ Χρυσόστο-
μος, πολλῷ δὲ χαλεπώτερον καὶ τὸ μέγα φρονεῖν ἐπὶ τοῖς
ἁμαρτήμασιν». Καί: «Δεινὸν μὲν τὸ αἰσχρὰ πράττειν, τὸ

«Νόμος γέγονεν ἡ παρανομία»

Τοῦ Πρωτ. Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη

«Δεινὸν μὲν

τὸ ἁμαρτάνειν, πο/ῷ δὲ

χαλεπώτερον καὶ τὸ μέγα

φρονεῖν ἐπὶ

τοῖς ἁμαρτήμασιν».
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δὲ πράττοντα αἰσχύνεσθαι ἐξ ἡμισείας ἐστὶ δεινόν. Ὅταν
δέ τις καὶ ἐγκαλλωπίζηται, τοῦτο ὑπερβολὴ ἀναισθησίας
ἐστίν». Δηλαδή: Εἶναι φοβερὸ πράγμα ἡ ἁμαρτία. Λιγο-
στεύει, ὅμως, κατὰ κάποιο τρόπο, ἡ ἁμαρτία, ὅταν
ἐκεῖνος ποὺ τὴ διαπράττει αἰσθάνεται ντροπή. Ὅταν,
ὅμως, καμαρώνει γι' αὐτήν, τότε βρισκόμαστε μπροστὰ
σὲ ἐπικίνδυνη ἀναισθησία!

Ἡ Ἐκκλησία δὲν φοβερίζει τὸν ἄνθρωπο, ποὺ
ἁμαρτάνει, μὲ τὰ αἰώνια δεινά. Ἐπισημαίνει ὅμως τὴν
ἀμετανοησία ὡς τὸ φοβερότερο κακό, κι ὅτι ἐκεῖνος,
ποὺ μὲ πεῖσμα ἐμμένει στὴν ἁμαρτία ἀμετανόητος, δὲν
πρόκειται νὰ δεῖ Θεοῦ πρόσωπο. Ὅλοι σχεδὸν οἱ ἅγιοί
μας διδάσκουν ὅτι δὲν θὰ τιμωρηθοῦμε, γιατὶ ἁμαρ-
τήσαμε, ἀλλὰ γιατὶ δὲν μετανοήσαμε. Γράφει συγκε-
κριμένα ὁ ὅσιος Θεόγνωστος: «Δὲν θὰ κολαστοῦμε,

γιατὶ ἁμαρτήσαμε, οὔτε θὰ καταδικαστοῦμε γι' αὐτό,
ἀφοῦ ἡ φύση μας εἶναι δεκτικὴ τροπῆς καὶ ἀλλοι-
ώσεως. Θά κολαστοῦμε, ἐπειδὴ ἁμαρτήσαμε καὶ δὲν με-
τανοήσαμε...». Γιατὶ τὴ σωτηρία δὲν μᾶς τὴν χαρίζουν
ἀπὸ μόνες τους οἱ καλὲς πράξεις. Ἡ μετάνοια εἶναι λυ-
τρωτική. Δυστυχῶς, σήμερα, πολὺ περισσότερο ἀπὸ
κάθε ἄλλη φορὰ, οἱ ἄνθρωποι, ἐνῶ εἶναι πλούσιοι σὲ
πολλά, εἶναι πάμφτωχοι σὲ μετάνοια. Καὶ ἐνῶ δια-
πράττουν κάθε λογῆς ἁμαρτίες, ὄχι μόνο δὲν τὶς συ-
ναισθάνονται καὶ δὲν μετανοοῦνε, ἀλλὰ καυχοῦνται
καὶ συνεχῶς ἐπινοοῦν καινούριες, παραμένοντας μὲ
πεῖσμα στὴν ἁμαρτία ἀμετανόητοι. Ἄραγε, θὰ παρα-
μείνουμε σ' αὐτὴ τὴ δαιμονικὴ ἄμβλυνση τοῦ ἠθικοῦ
αἰσθητηρίου ἢ θὰ ἐκλεπτύνουμε τὴν ψυχή μας καὶ θὰ
τὴν καθαρίσουμε μὲ τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας; �

Περί τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος

Γέροντος Πορφυρίου, Βίος καί Λόγοι σελ. 316-318

Ὁ Χριστός θέλει νά ἑνωθοῦμε μαζί Του καί περιμένει ἔξω ἀπ' τήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας. Ἀπό μᾶς
ἐξαρτᾶται νά δεχθοῦμε τή θεία χάρι. Μόνο ἡ θεία χάρις μπορεῖ νά μᾶς ἀλλάξει. Ἐμεῖς τίποτα δέν μπο-
ροῦμε μόνοι μας. Ἡ χάρις ὅλα θά μᾶς τά δώσει. Ἐμεῖς νά προσπαθοῦμε νά μειώνομε τόν ἐγωισμό καί τή
φιλαυτία μας. Νά εἴμαστε ταπεινοί. Νά δοθοῦμε στόν Χριστό κι ὅλα φεύγουν τά ἀντιδραστικά, σωματικά
καί ψυχικά.

Θυμηθεῖτε τόν ἀπόστολο Παῦλο πού ἔλεγε: «Ταλαίπωρος ἐγώ ἄνθρωπος· τίς μέ ρύσεται ἐκ τοῦ σώ-
ματος τοῦ θανάτου τούτου;» (Ρωμ. 7,24). Τό ἔλεγε αὐτό γιατί, ὅταν βρισκόταν ἀκόμη στήν ἀρχή, αἰσθα-
νόταν τήν ψυχή του ἀνίκανη νά κάνει τό καλό. Ἔκανε τό κακό, πού δέν τό ἤθελε, γι᾽ αὐτό ὁμολογοῦσε:
«Οὐ γάρ ὅ θέλω, τοῦτο πράσσω, ἀλλ' ὅ μισῶ, τοῦτο ποιῶ» (Ρωμ. 7,15). Ἐρχόταν τό πνεῦμα τοῦ κακοῦ νά
τόν ἐκτρέψει ἀπ' τήν προσπάθειά του. Ἐρχόταν καί τόν φόβιζε, λέγοντας: «Θά ἀποθάνεις». Ὅταν, ὅμως,
ἐνέσκηψε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή του, τότε φύγανε ὅλες οἱ δυσκολίες καί φώναζε μέ ἐνθουσιασμό:
«Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός... ἐμοί γάρ τό ζῆν Χριστός καί τό ἀποθανεῖν κέρδος» (Γαλ. 2,20·
Φιλ. 1,21). Εἶδες, οὔτε θάνατος, οὔτε κόλασις, οὔτε διάβολος! Ἐνῶ πρῶτα ἦταν ἀνίκανος νά κάνει τό καλό,
μετά ἔγινε ἀνίκανος νά κάνει τό κακό. Δέν μποροῦσε, δέν τό ἤθελε. Ἔγινε ἡ ψυχή του ἔνθεος, γέμισε ἀπ'
τόν Χριστό καί δέν μποροῦσε νά σκεφθεῖ ἤ νά βαστάξει μέσα του τίποτ' ἄλλο.

Μέ τή θεία χάρι τά πάντα εἶναι κατορθωτά. Μέ τή θεία χάρι οἱ μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ δέν καταλάβαι-
ναν τούς πόνους, πού προξενοῦσαν τά μαρτύρια. Μέ τή θεία χάρι ὅλα γίνονται ἀνώδυνα. Αὐτόν τόν τρόπο
τόν ἁπαλό νά χρησιμοποιεῖτε. Μήν ἀγωνίζεσθε νά διώξετε τό σκοτάδι, τό κακό. Δέν πετυχαίνετε τίποτα
χτυπώντας τό σκοτάδι. Βρίσκεσθε στό σκοτάδι καί θέλετε νά ἀπαλλαγεῖτε; Ἐσεῖς τί κάνετε; Διώχνετε μέ
δύναμη τό σκοτάδι, τό χτυπᾶτε, ἀλλ' αὐτό δέν φεύγει. Θέλετε φῶς; Ἀνοῖξτε μία τρυπίτσα καί θά ἔλθει μία
ἀκτίνα τοῦ ἥλιου, θά ἔλθει τό φῶς. Ἀντί νά διώχνετε τό σκοτάδι, ἀντί νά διώχνετε τόν ἐχθρό, νά μήν μπεῖ
μέσα σας, ἀνοῖξτε τά χέρια στήν ἀγκάλη τοῦ Χριστοῦ. Αὐτός εἶναι ὁ πιό τέλειος τρόπος, νά μήν πολεμᾶτε,
δηλαδή, ἀπευθείας τό κακό, ἀλλά ν' ἀγαπήσετε τόν Χριστό, τό φῶς Του, καί τό κακό θά ὑποχωρήσει.
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1. Γιατί εἶναι κακό ἡ αἵρεση;
Ὅποιος βγαίνει ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί

εἰσέρχεται στήν αἵρεση, χάνει τό δρόμο τῆς σωτηρίας.
Οἱ αἱρετικοί, ἐκτός ἀπό τή λανθασμένη διδασκαλία γιά
τόν Θεό, ἀρνοῦνται ἤ παραποιοῦν τά μυστήρια πού
ἵδρυσε ὁ Χριστός. Οἱ «μάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ» δέν δέχονται τήν Ἁγία
Τριάδα. Πολλοί προτεστάντες δέν βα-
πτίζονται στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριά-
δας. Οἱ περισσότεροι προτεστάντες,
ὅπως ἰσχυρίζονται, ἐξομολογοῦνται
ἀπευθείας στόν Θεό, ἐνῶ ὁ Χριστός
ἔδωσε στούς μαθητές Του τή δυνατό-
τητα τῆς συγχώρησης τῶν ἁμαρτιῶν
μέσω τῆς χάρης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἐπίσης δέν δέχονται εἰδική ἱεροσύνη
ἀλλά μόνο γενική. Ὅλοι δέν πι-
στεύουν ὅτι ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος τῆς
θείας Κοινωνίας μεταβάλλονται σέ
Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ.

Ὅσοι γίνονται αἱρετικοί, ἀρρω-
σταίνουν ψυχικά. Τούς περισσότερους
ἀμέσως τούς κυριεύει μεγάλος ἐγωϊ-
σμός. Θεωροῦν τόν ἑαυτό τους ἅγιο
καί σωσμένο κι ὅλους τούς ἄλλους κατώτερους κι ἄξι-
ους γιά τήν κόλαση. Ἔξω ἀπό τήν ὁμάδα τους, λένε,
ὑπάρχει ὁ διάβολος καί ἡ ἀπώλεια. Ἡ γκετοποίηση τούς
ἀπομονώνει καί τούς στερεῖ τήν ἐπικοινωνία ἀκόμα καί
μέ συγγενεῖς καί μέ πρώην φίλους. Πολλοί αἱρετικοί κα-
ταπιέζονται ἰδιαίτερα ἀπό τήν πίεση τῆς ὀργάνωσης γιά
ἐξαναγκαστική ἱεραποστολή, ὡς ἀναγκαία προϋπόθεση
σωτηρίας.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στόν Τίτο ὅτι «στούς
αἱρετικούς καί στούς ἀπίστους μολύνθηκε ὁ νοῦς καί ἡ
συνείδησή τους» (1,15). Αὐτή ἡ διαστροφή δέν τούς ἀφή-
νει νά συνειδητοποιήσουν τό λάθος τους, δέν διορθώ-
νονται καί παραμένουν προσκολλημένοι στήν αἵρεση.
Σέ καλύτερη θέση ἀπό ἕναν αἱρετικό βρίσκεται ὁ κάθε
ἁμαρτωλός, γιατί, ἄν συναισθανθεῖ τά λάθη του καί με-
τανοήσει, ἐξομολογεῖται καί σώζεται.

2. Γιατί, ὅπως μάθαμε στά θρησκευτικά,
παρουσιάστηκαν τόσο πολλές αἱρέσεις μέχρι
σήμερα;

Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρχαν οἱ διαφω-
νοῦντες. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος συμβούλευε τούς χρι-
στιανούς γιά τίς αἱρέσεις τοῦ μέλλοντος: «θά παρουσια-
στοῦν ψευτοδιδάσκαλοι πού θά εἰσαγάγουν πρός ἀπάτη
τῶν πιστῶν αἱρέσεις πού θά ἐπιφέρουν τήν ἀπώλεια καί
θά ἀρνηθοῦν τόν δεσπότη πού τούς ἐξαγόρασε» (Β΄ Πέ-
τρου 2,1). Ὁ Διάβολος πολέμησε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ μέ διωγμούς καί μέ αἱρέσεις. Στήν ἀρχή παρουσιά-
σθηκαν οἱ ἰουδαΐζουσες αἱρέσεις. Αὐτές ζητοῦσαν τήν
ἐπιστροφή στήν Παλαιά Διαθήκη. Κατόπιν ἦρθαν οἱ
γνωστικοί, πού μιλοῦσαν γιά νέα ἀποκάλυψη, γιά νέα
γνώση τοῦ Θεοῦ. Αὐτοί δέν δέχονταν τήν Ἁγία Τριάδα,
ἀλλά πολλά ζεύγη Θεῶν. Μετά ἦλθε ὁ ἀρειανισμός, ὁ
νεστοριανισμός, ὁ μονοφυσιτισμός καί ἡ εἰκονομαχία. Ὁ

Ἄρειος ἔλεγε πώς ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ δέν
εἶναι Θεός ἀλλά κτίσμα. Ὁ Νεστόριος
δέν δεχόταν πραγματική ἕνωση Θεοῦ
καί ἀνθρώπου στόν Ἰησοῦ Χριστό. Οἱ
Μονοφυσίτες δίδασκαν ὅτι ἡ ἀνθρώ-
πινη φύση τοῦ Θεανθρώπου ἀπορρο-
φήθηκε ἀπό τή θεία. Οἱ εἰκονομάχοι
εἶχαν προβληματική κατανόηση τῆς
ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ. Οἱ «Μάρτυ-
ρες τοῦ Ἰεχωβά» σήμερα συνεχίζουν
κυρίως τόν ἀρειανισμό. Οἱ μονοφυσί-
τες διατηροῦνται μέχρι σήμερα στήν
Ἀρμενία, στήν Αἴγυπτο καί στήν
Αἰθιοπία καί συνεχίζουν τήν ἀρχαία
τους διδασκαλία. Οἱ προτεστάντες συ-
νεχίζουν τήν εἰκονομαχία καί ἄλλες
ἀρχαῖες καί νεότερες αἱρέσεις.

3. Σήμερα πού ὑπάρχει ἡ τάση
τῆς συναδέλφωσης τῶν λαῶν, μήπως τά
δόγματα εὐνοοῦν τή διαίρεση;

Εἶναι εὐχῆς ἔργον ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά ζοῦμε μέ
εἰρήνη καί νά μᾶς χαρακτηρίζει ὁ ἀλληλοσεβασμός. Ἡ
πραγματική εἰρήνη χρειάζεται καί τήν ἀγάπη. Γιατί, ἄν
ἔχουμε τήν εἰρήνη τῶν ὅπλων καί δέν ἔχουμε καί τήν
ἀγάπη, τότε θά συνεχισθεῖ ὁ πόλεμος μέ ἄλλα μέσα.
Μπορεῖ νά ὑπάρχει εἰρήνη, ὅταν οἱ ἰσχυροί λαοί, ἀνά-
λογα μέ τά συμφέροντά τους, ἐπιβάλλουν τή θέλησή
τους στούς ἀδύνατους λαούς καί τούς ἐκμεταλλεύονται
οἰκονομικά; Πραγματική συναδέλφωση χωρίς τόν Θεό
δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει. Πῶς μπορεῖ νά συνδυασθεῖ ἤ νά
συνυπάρξει ἡ ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς, πού διδάσκει
τό Εὐαγγέλιο, μέ τό τζιχάντ, τόν ἱερό δηλ. πόλεμο τοῦ
Κορανίου; Ἀνάλογα μέ τήν πίστη σου καθορίζεις καί τή
ζωή σου. Μόνο ἡ σωστή πίστη δημιουργεῖ σωστή-«κατά

Ὅσοι γίνονται αἱρετικοί,

ἀρρωσταίνουν ψυχικά. Τούς

περισσότερους ἀμέσως τούς

κυριεύει μεγάλος ἐγωισμός.

Θεωροῦν τόν ἑαυτό τους

ἅγιο καί σωσμένο κι ὅλους

τούς ἄλλους κατώτερους κι

ἄξιους γιά τήν κόλαση.

Συζήτηση
μέ ἕναν ἔφηβο

Οἱ αἱρέσεις
τοῦ Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου
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Θεόν» ζωή. Ὅταν μαθαίνεις λανθασμένα τά θεωρήματα
τῶν μαθηματικῶν, ποτέ δέν πρόκειται νά λύσεις μαθη-
ματικές ἀσκήσεις. Ἔτσι καί στή θρησκεία, ἡ λάθος διδα-
σκαλία γιά τόν Θεό δίνει λάθος στάσεις ζωῆς.

Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί δεχόμαστε τούς αἱρε-
τικούς ὡς παραπλανημένα παιδιά τοῦ Θεοῦ. Δέν δεχό-
μαστε τή διδασκαλία τους. Δέν μποροῦμε νά ποῦμε καί
μπράβο στούς «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά» πού δέν δέχον-
ται τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ. Ἤ, πῶς νά αἰσθανθεῖς γνή-
σιος ἀδελφός μέ τούς αἱρετικούς, ὅταν μέ χίλιους δυό
τρόπους πασχίζουν νά παρασύρουν τά μέλη τῆς οἰκογέ-
νειάς σου στήν αἵρεσή τους;

4. Τί εἶναι οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά»;
Στήν Ἀμερική ὑπῆρχαν τό 19ο αἰώνα πολλές ὁμάδες

προτεσταντῶν, οἱ Ἀντβεντιστές, οἱ ὁποῖοι ὅριζαν αὐθαί-
ρετα διάφορες χρονολογίες γιά τή δεύτερη ἔλευση τοῦ
Χριστοῦ καί τήν κρίση τοῦ κόσμου. Μέσα σ’ αὐτό τό
κλίμα, παρουσιάσθηκε τό 1870 ὁ ἔμπορος Charles Rus-
sel. Αὐτός πῆρε ἀπό τόν Ἀντβεντιστή Μπάρμπουρ διά-
φορες χρονολογίες γιά τήν ἔναρξη
τῶν ἔσχατων χρόνων, γιά τήν δεύτερη
παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Τό 1914 ἔλεγε
ὅτι θά ἑδραιωνόταν στή γῆ ἡ βασιλεία
τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν αὐτό δέν ἔγινε,
ὁρίσθηκαν νέες χρονολογίες ἤ ὅτι
ἱδρύθηκε ἡ βασιλεία στόν οὐρανό, κα-
θότι ὁ Χριστός ἦρθε ἀόρατα τό 1914.

Οἱ διδάσκαλοι τῶν «Μαρτύρων
τοῦ Ἰεχωβά» παρερμηνεύοντας τήν
ἀποκάλυψη (20 κεφ.) διδάσκουν ὅτι ὁ
Χριστός μετά τόν πόλεμο τοῦ Ἀρμα-
γεδώνα θά νικήσει τόν σατανᾶ καί θά
κυριαρχήσει γιά χίλια χρόνια στή γῆ, ὅπου θά φέρει
εὐτυχία στούς ἀνθρώπους.

Στά ἔντυπά τους παρουσιάζουν εἰδυλλιακές σκηνές
μέσα στή φύση. Στή βασιλεία Του ὁ Χριστός, ἰσχυρίζον-
ται, θά ἔχει βοηθούς τούς δικαίους της Παλαιᾶς Διαθή-
κης, Ἀβραάμ, Ἰσαάκ, Ἰακώβ, Μωυσῆ, Ἰωνά κλπ. Παραξε-
νεύεται κανείς πού δέ βάζουν ὡς βοηθούς τοῦ Χριστοῦ
στή γῆ καί κάποιους ἀποστόλους τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Μετά τά χίλια χρόνια θά λυθεῖ ὁ Διάβολος, θά πλα-
νήσει πολλούς «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά» καί σέ λίγο θά
γίνει ἡ κρίση. Οἱ καλοί «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά» (μόνον
αὐτοί) θά ζήσουν αἰώνια στή γῆ. Μέ τό δέλεαρ τῆς ἐπί-
γειας χιλιετοῦς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ ἤ τῆς ἀνόδου
στήν ἐπουράνια βασιλεία μέ τούς 144.000 ἐκλεκτούς,
προσπαθοῦν νά περιμαντρώσουν τούς πιστούς τους.

Ὁ ὑλικός παράδεισος τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά»
θυμίζει κάπως καί τόν παράδεισο τῶν μουσουλμάνων.
Πῶς ἐμφανίσθηκε ὁ Μωυσῆς στή μεταμόρφωση τοῦ
Χριστοῦ; Θεωροῦν ὅτι ἡ περίοδος, πρίν τή χιλιετῆ βασι-

λεία τοῦ Χριστοῦ, στήν ὁποία ζοῦμε, εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ
Σατανᾶ. Ὁ Σατανᾶς δημιουργεῖ ξεχωριστά ἔθνη, γιά νά
σκοτώνονται οἱ ἄνθρωποι μέ τούς πολέμους. Δέν συμ-
μετέχουν στό στρατό, ὄχι γιά λόγους συνείδησης, ὅπως
ἰσχυρίζονται, ἀλλά ἐπειδή ἀπειλοῦνται ἀπό τή Σκοπιά
μέ ἀποκοπή. Ὅποιος δέν δείχνει τυφλή ὑπακοή διώχνε-
ται, ἀποκόπτεται.

Οἱ θρησκεῖες οἱ ἐκτός τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά»
εἶναι τοῦ Διαβόλου. Ἡ πόρνη τῆς Ἀποκαλύψεως, λένε,
εἶναι ἡ χριστιανική Ἐκκλησία. Βλέπουμε τήν πλήρη δια-
στροφή τῆς ἀλήθειας.

5. Τί πρεσβεύουν οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά»
γιά τόν Χριστό;

Ἡ πιό σπουδαία ἀπόκλισή τους ἀπό τό χριστιανισμό
εἶναι ἡ διδασκαλία τους γιά τόν Χριστό. Λένε ὅτι ὁ Χρι-
στός εἶναι μέν Θεός, ἀλλά ὄχι ὁ Θεός. Εἶναι κατ’ αὐτούς
μία μικρότερη θεότητα. Ὡς «θεό», κατανοοῦν τόν «ἰσχυ-
ρό», κατά τή ρίζα τῆς Ἑβραϊκῆς αὐτῆς λέξης, κατά τήν
ὁποία «θεός» σημαίνει «ἰσχυρός». Ὑπάρχουν πλῆθος ἐδα-

φίων στήν Ἁγία Γραφή, ὅπου ὁ Χρι-
στός ὄχι ἁπλῶς ὀνομάζεται «ὁ» Θεός,
ἀλλά καί Γιαχβέ. Ἄν ὁ Χριστός δέν
εἶναι Θεός, πῶς λέει: «ἐγώ καί ὁ Πατέ-
ρας εἴμαστε ἕνα»; (Ἰω. 10,30). Οἱ
Ἑβραῖοι βάσταζαν λίθους, γιά νά τόν
λιθοβολήσουν, ἐπειδή νόμιζαν ὅτι βλα-
σφημεῖ κάνοντας τόν ἑαυτό Του Θεό
(Ἰω. 10,33). Καί πιό πρίν οἱ Ἰουδαῖοι
ἐπιδίωξαν νά τόν λιθοβολήσουν, ἐπει-
δή ἔλεγε τόν Θεό πατέρα καί ἔκανε
τόν ἑαυτό Του ἴσο μέ τόν Θεό (Ἰω.
5,18). Ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου πού με-

τέφερε στόν Ζαχαρία τό μήνυμα τῆς γεννήσεως τοῦ
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου τοῦ εἶπε ὅτι αὐτός: «πολλούς
Ἰσραηλῖτες θά ἐπιστρέψει στό δρόμο τοῦ Θεοῦ καί θά προ-
πορευθεῖ αὐτοῦ (δηλ. τοῦ Θεοῦ)….» (Λουκᾶ 1,16-17). Ὁ
μετανοημένος ληστής ἐπέπληξε τόν βλάσφημο ληστή
στό Γολγοθά καί τοῦ εἶπε: «οὔτε φοβᾶσαι τόν Θεό, πού
εἶσαι στήν ἴδια καταδίκη» (Λουκᾶ 23,40). Ὁ συνετός λη-
στής κατάλαβε ὅτι εἶναι Θεός καί γι’ αὐτό, ἐνῶ ἔβλεπε
νά ἔρχεται ὁ θάνατος τοῦ σώματος, τοῦ ζήτησε νά τόν
θυμηθεῖ στήν οὐράνια βασιλεία Του. Ὁ Χριστός στό
τέλος τῆς Ἀποκάλυψης λέει μέσω τοῦ ἀγγέλου: «Νά,
ἔρχομαι γρήγορα, καί μαζί μου εἶναι ὁ μισθός μου, γιά νά
ἀποδώσω σέ καθένα, ὅπως θά βρεθεῖ τό ἔργο του. Ἐγώ
εἶμαι τό Α καί τό Ω, ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχή καί
τό τέλος» (Ἀποκ. 22, 12-13). Ὁ Χριστός ἔστειλε τόν
ἄγγελο (Ἀποκ. 22,16) νά πεῖ αὐτά ἐκ μέρους Του. Τά ἴδια
λόγια βρίσκουμε γιά τόν Θεό στήν ἀρχή τῆς Ἀποκάλυ-
ψης: «Ἐγώ εἶμαι τό Α καί τό Ω λέγει Κύριος ὁ Θεός…»
(Ἀποκ. 1,8). Ὁ Θεός εἶναι ὁ Α καί τό Ω καί ὁ Χριστός

Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστια-

νοί δεχόμαστε τούς αἱρετι-

κούς ὡς παραπλανημένα

παιδιά τοῦ Θεοῦ. Δέν δεχό-

μαστε τή διδασκαλία τους.
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εἶναι τό Α καί τό Ω, ἄρα ὁ Χριστός εἶναι Θεός. Καί ὁ
ἀπόστολος Παῦλος ὁμιλεῖ γιά τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ:
«ὁ Θεός φανερώθηκε σαρκωμένος… ἀναλήφθηκε
ἔνδοξα» (Α΄ Τιμ. 3,16), καί ἀλλοῦ ζητάει οἱ δοῦλοι νά
εἶναι καλοί «γιά νά τιμοῦν τή διδασκαλία τοῦ σωτῆρος
μας Θεοῦ σέ ὅλα» (Τίτ. 2,10), καί πιό κάτω γράφει ὅτι οἱ
χριστιανοί περιμένουμε τή φανέρωση «τῆς δόξης τοῦ με-
γάλου Θεοῦ καί σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Τίτ.
2,13). Ὁ Χριστός στή δευτέρα παρουσία Του θά φανε-
ρώσει τή δόξα Του. Ἄν διαφοροποιοῦσε τόν Χριστό ἀπό
τόν Θεό θά ἔλεγε «τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί τοῦ
σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἡ ἔλλειψη τοῦ ἄρθρου
«τοῦ» ταυτίζει τόν Θεό μέ τόν σωτήρα Ἰησοῦ Χριστό. Οἱ
«Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά», γιά νά διαφοροποιήσουν τόν
Χριστό ἀπό τόν Θεό Πατέρα, στή δική τους μετάφραση
τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἔχουν προσθέσει τό ἄρθρο «τοῦ».

6. Γιατί αὐτοαποκαλοῦνται «Μάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβά»;

Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά» ἀποδί-
δουν στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης Γιαχβέ μεγάλη σημα-
σία. Ὅποιος κατ’ αὐτούς δέν μαρτυρεῖ
τό πραγματικό ὄνομα (Ἰεχωβά) τοῦ
Θεοῦ, δέν σώζεται.

Ὅταν ὁ Μωυσῆς ρώτησε τόν Θεό,
πού τοῦ ἀποκαλύφθηκε στή φλεγό-
μενη βάτο, ποιό εἶναι τό ὄνομά Του, ὁ
Θεός ἀπάντησε: «Εἶμαι ὁ Εἶμαι» δηλ.
«Εἶμαι αὐτός πού εἶμαι» (Ἔξοδος 3,14).
Ἐξάλλου δέν ὑπάρχει ἄλλος Θεός
ἐκτός ἀπ’ Αὐτόν γιά νά τόν προσφω-
νήσει. Οἱ ἑβδομήκοντα μετέφρασαν τό
Γιαχβέ μέ τή μετοχή τοῦ εἰμί, ὁ «ὤν»
δηλ. ὁ ὑπάρχων. Τό ὄνομα Ἰεχωβά, πού
χρησιμοποιοῦν σήμερα οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά», τό
πῆραν ἀπό Ἑβραίους τοῦ μεσαίωνα, τούς Μασορίτες. Οἱ
Μασορίτες (ὄνομα πού προέρχεται ἀπό τή λέξη μασόρα
πού σημαίνει παράδοση) κατά τόν 7ο μ.Χ. αἰώνα, ἐπειδή
ἡ προφορά τῆς λέξης τούς ἦταν ἄγνωστη λόγῳ τοῦ ὅτι
στό κείμενο ὑπῆρχαν μόνο σύμφωνα, ἔβαλαν αὐθαίρετα
φωνήεντα ἀπό τό Ἐλοχίμ καί τό Ἀδωνάι. Καί ἀπό Γιαχβέ
ἔγινε Ἰεχωβά.

7. Γιατί δέν πιάνουν ὅπλα;
Οἱ λόγοι πού τούς κάνουν νά μήν στρατεύονται δέν

εἶναι ἡ μή βία, ἀλλά τό δόγμα τους ὅτι οἱ κυβερνήσεις
ἀνήκουν στήν κυριαρχία τοῦ σατανᾶ. Ἡ μή βία τους,
μέχρι πρόσφατα, περιοριζόταν μόνο στό θέμα τῆς στρά-
τευσης. Εἶχαν ὅμως τό δικαίωμα νά ἀμύνονται, ἀκόμα
καί νά ὁπλοφοροῦν, μέ τίς εὐλογίες τῆς ὀργάνωσής
τους, ὡς τό 1983. Ἡ ὀργάνωση τῶν «Μαρτύρων τοῦ

Ἰεχωβά» στό περιοδικό της, Σκοπιά 15/7/1983, ζήτησε
ἀπό ὅσα μέλη της ἔχουν ὅπλα στό σπίτι τους γιά προ-
σωπική ἄμυνα νά ἀπαλλαγοῦν ἐντελῶς ἀπό αὐτά. Τά
ἴδια ξανάγραψε στά τεύχη 1/3/1984 σελ. 13-15 καί
15/12/1998 σελ. 22.

Ἀπό τά παραπάνω λοιπόν, βγαίνουν τά ἑξῆς συμπε-
ράσματα:

1. Ἡ Σκοπιά δεχόταν τήν ὁπλοφορία μέχρι πρό-
σφατα. Αὐτό φυσικά σημαίνει ὅτι δέν εἶναι παθητικοί
εἰρηνιστές οἱ «μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά». Ἀλλά ὁ λόγος πού
δέν δέχονται τούς πολέμους, εἶναι ὅτι δέν ἀναγνωρίζουν
τήν ἐξουσία τῶν Κυβερνήσεων, καί ὄχι τό ὅτι εἶναι δῆθεν
εἰρηνικοί. Γιατί διαφορετικά, μαζί μέ τή στράτευση, θά
ἀπαγόρευαν καί τήν κατοχή ὅπλων.

2. Ὅτι ἀναγκάστηκε νά τά ἀπαγορεύσει, ὄχι ἐπειδή εἶναι
εἰρηνιστές, ἀλλά γιά νά ἔχουν νά λένε: «τό διορθώσαμε καί
αὐτό». Δηλαδή γιά καθαρά ἀπολογητικούς λόγους.

3. Ὅτι ἦταν ἀνακόλουθη ἡ θέση της στό νά ἐπιτρέπει
τήν ἄμυνα σέ προσωπικό ἐπίπεδο, καί
νά τήν ἀπαγορεύει σέ ἐθνικό.

4. Ὅτι, ἄν ἡ ὁπλοφορία γιά ἄμυνα
εἶναι κακό πράγμα, οἱ ὑπεύθυνοι τῶν
«Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά» εἶναι ὑπόλο-
γοι γιά πιθανούς φόνους σέ ἄμυνα
μέχρι τόσο πρόσφατα!

5. Ὅτι ἡ Σκοπιά ἔτσι ἀπαγορεύει
τήν αὐτοάμυνα. Καί ἄν δέν τό κάνει,
ἐξακολουθεῖ νά εἶναι σέ ἀντίφαση μέ
τήν ἀπαγόρευση ὁπλοφορίας.

Μέ δυό λόγια: Εἶναι κακή ἡ ὁπλο-
φορία; Τότε, ἐφόσον ἡ Σκοπιά τήν ἐπέ-
τρεπε, δέν μπορεῖ νά εἶναι ἡ ὀργάνωση
τοῦ Θεοῦ ὡς τό 1983, γιατί ἐπέτρεπε τό
κακό. Ἄν πάλι εἶναι ἐπιτρεπτή, γιατί τήν
ἀπαγόρευσε; Θλιβερές ἀντιφάσεις. Καί

μιλᾶμε γιά ἀντιφάσεις, γιατί δέν εἶναι ἁπλῶς παροτρύν-
σεις, ἀλλά ἀπαγορεύσεις «ἐπί ποινῇ» ἀποκοπῆς, πού γι’
αὐτούς σημαίνει αἰώνιο ἀφανισμό ἀπό τόν Θεό!

8. Γιατί δέν δέχονται τή μετάγγιση αἵματος;
Παρερμηνεύουν ἕνα χωρίο τῆς Καινῆς Διαθήκης,

στίς Πράξεις (15, 20), πού λέει: «ἀπέχετε ἀπό τοῦ αἵμα-
τος». Ἡ ἀποστολική σύνοδος ἀπαγορεύει τίς εἰδωλολα-
τρικές συνήθειες νά πνίγονται τά ζῶα χωρίς νά σφάζον-
ται καί νά πίνουν αἷμα οἱ χριστιανοί. Δέ μιλάει ἡ Καινή
Διαθήκη γιά μετάγγιση αἵματος ἀπό ἄνθρωπο σέ
ἄνθρωπο, γιατί δέν ὑπῆρχε τότε.

Ἡ ἀπαγόρευση τῆς μετάγγισης αἵματος εἶναι σκληρή
ἀπόφαση πού ἐπιφέρει ἀνθρωποκτονία. Ὁ πατέρας
«Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβά», ὅταν στό παιδί του ἀπαγορεύει
τή μετάγγιση αἵματος κατά τήν ἐγχείρηση, στήν οὐσία
τό σκοτώνει. �

Ὅταν ὁ Μωυσῆς ρώτησε

τόν Θεό, πού τοῦ ἀποκαλύ-

φθηκε στή φλεγόμενη βάτο,

ποιό εἶναι τό ὄνομά Του, ὁ

Θεός ἀπάντησε: «Εἶμαι ὁ

Εἶμαι» δήλ. «Εἶμαι αὐτός

πού εἶμαι»
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Βιοηθική εἶναι μία σύγχρονη ἐπιστήμη ἡ ὁποία
προσπαθεῖ νά δώσει λύσεις στά πολλά ἐρωτή-

ματα καί ἠθικά διλήμματα πού δημιουργοῦνται ἀπό
τίς ἐξελίξεις στό χῶρο τῆς ἰατρικῆς βιοτεχνολογίας.
Ὡστόσο, θεωρεῖται μία προσωπική κυρίως ἐπιστήμη,
διότι οἱ θέσεις καί οἱ ἀπαντήσεις πού προτείνονται
ἐξαρτῶνται ἀπό τήν αἴσθηση τῆς ἠθικῆς πού ἔχει τό
κάθε ἄτομο. Ἔτσι μποροῦμε νά παρατηρήσουμε ὅτι
γιά τό ἴδιο ζήτημα ὑπάρχουν ἀρκετές θέσεις. Μάλι-
στα κάποιες ἀπό αὐτές εἶναι ἀντίθετες μέ τίς ὑπό-
λοιπες ἤ μερικές φτάνουν ἀκόμη καί στό σημεῖο νά
ἀναιροῦν κάποιες ἄλλες.

Εἶναι, λοιπόν, γεγονός ὅτι ἡ διαφωνία καί ἡ πο-
λυφωνία χαρακτηρίζουν τή νέα αὐτή ἐπιστήμη, πού
καθημερινά, ὅλο καί περισσότερο, βρίσκεται στό
προσκήνιο τῶν ἐπιστημονικῶν συζητήσεων καί δη-
μοσιεύσεων. Ἀμέτρητα θέματα σχετικά μέ τήν σε-
ξουαλικότητα, τήν τεκνογονία, τήν παράταση τῆς
ζωῆς, τόν πόνο, τίς ἐξαρτησιογόνες οὐσίες, τήν τε-
χνητή γονιμοποίηση, τό θάνατο, τήν κλωνοποίηση,
τή γενετική μηχανική τῶν βλαστοκυττάρων καί
ἄλλα παρόμοια περιμένουν ἀπαντήσεις, παρ’ ὅλο
πού ἔχουν «ἀπαντηθεῖ». Καί αὐτό, διότι τά περισσό-
τερα ἀπό ὅσα λέγονται καί γράφονται δέν ἀνα-
παύουν τή βασανισμένη συνείδηση τοῦ σημερινοῦ
ἀνθρώπου. Κατά συνέπεια, ἐκφράζεται ἔντονα ἡ
ἀγωνία ὅτι ἡ Βιοηθική ἐπιστήμη ὀφείλει νά ἀπαντή-
σει μέ σαφήνεια καί καθαρότητα. Εὔλογα ὅμως προ-
βληματιζόμαστε: πῶς θά μελετήσουμε τά θέματα τῆς
ἰατρικῆς βιοτεχνολογίας σήμερα, ὅταν προτάσσον-
ται διαφορετικά συστήματα ἠθικῶν ἀξιῶν ἐγκλωβι-
σμένα στήν κοσμικότητα καί ἐπηρεασμένα ἀπό διά-
φορες θρησκευτικές πεποιθήσεις καί φιλοσοφικές
θεωρίες;

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μέσα στά πλαίσια τῆς
ποιμαντικῆς της μέριμνας, ἀλλά καί σωτηριολογικῆς
της εὐθύνης πρός τόν ἄνθρωπο, ὁσάκις χρειασθεῖ
ἐπιχειρεῖ νά ἀρθρώσει λόγο θεολογικό γιά τά θέματα

αὐτά. Ὁ λόγος της δέν εἶναι μεταβαλλόμενος, οὔτε
ἐξυπηρετεῖ συμφέροντα καί ἐρευνητικές σκοπιμότη-
τες. Γι’ αὐτό κάποιοι ὁμολογοῦν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δέν
μᾶς παρέχει τίς ἀπαντήσεις πού ἴσως θά περιμέναμε.
Κάποιες φορές μάλιστα δέν παρέχει καμία ἀπάν-
τηση, διότι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ὑποχρεωμένη νά
ἀπαντάει σέ ὅλα τά θέματα καί νά γράφει γνωμα-
τεύσεις γιά κάθε ζήτημα. Οἱ πατέρες ἔγραφαν, ὅταν
χρειαζόταν καί μόνο τότε.

Βεβαίως, αὐτές οἱ ἀπαιτήσεις φαίνονται φυσιο-
λογικές, ἄν λάβουμε ὑπ’ ὄψη μας ὅτι ζοῦμε σ’ ἕναν
εὑρέως μεταπαραδοσιακό κόσμο, στόν ὁποῖο οἱ
ὑπερβατικές ἀξιώσεις ἐπισκιάζονται ἀπό τήν ἐγκο-
σμιότητα. Πολλά ἀπ’ αὐτά πού κάποτε ἔδιναν οὐσια-
στικό νόημα στήν καθημερινότητά μας, ὅπως γιά
παράδειγμα ἡ προσευχή, ἡ νηστεία, τό νά κάνουμε
τό σταυρό μας πρίν φύγουμε ἀπό τό σπίτι μας κ.ἄ.
ἔχουν περιπέσει σέ ἀνυποληψία1. Ὅλα αὐτά συντε-
λοῦν ἔτσι ὥστε ἡ παραδοσιακή Ἐκκλησία νά φαίνε-
ται ὅτι ἔχει ἀνάγκη ἀναμόρφωσης.

Ὡστόσο, ἡ θέση τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας ἐν
προκειμένῳ εἶναι σαφής: ἡ Βιοηθική εἶναι ὄντως
προσωπική ἐπιστήμη. Καί «ἄν ἡ ἀλήθεια δέν μᾶς
ἀποκαλυφθεῖ καί δέν μᾶς καθοδηγήσει προσωπικά,
θά παραμένουμε πάντοτε χαμένοι μέσα σέ μία ποικι-
λομορφία ἠθικῶν καί θρησκευτικῶν ἀπόψεων, μέ τήν
ἔννοια ὅτι δέν θά ξέρουμε ποιοί κανόνες πρέπει νά κυ-
βερνοῦν»2. Ἔτσι οἱ ἀπαντήσεις δέν θά ἀναπαύουν,
ἀλλά θά κουράζουν, δέν θά ἀποφορτίζουν, ἀλλά θά
φορτίζουν, δέν θά ξεμπερδεύουν, ἀλλά θά μπερ-
δεύουν περισσότερο. �

Ὑποσημειώσεις

1. Peter Berger, «e Social Reality of Religion», London:
Penguin, 1969.

2. H. Tristram Engelhardt, Jr., «Τά θεμέλια τῆς Βιοηθικῆς,
Μιά χριστιανική θεώρηση», Μετάφραση Πολυξένη Σταλίκη-
Κιόσογλου, Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα 2007, σελ. 12.
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Βιοηθική καί Θεολογία

τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Μακαρίου Γρινιεζάκη
Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης
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Εἰσαγωγικά
Ἡ ἱκανότητα τοῦ παιδιοῦ νά συγκεντρώνεται σέ

συγκεκριμένες ἐργασίες καί νά μπορεῖ νά ἀποθηκεύει
στή μνήμη του γνωστικό ὑλικό γιά ὅσο γίνεται μεγα-
λύτερο χρονικό διάστημα, ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς
βασικότερους πυλῶνες γιά τή στήριξη τῆς σχολικῆς
ἐπιτυχίας. Πολλά παιδιά παρενοχλοῦν τό μάθημα,
γιατί δέν μποροῦν νά συγκεντρωθοῦν. Ὅταν γιά πα-
ράδειγμα δέν μποροῦν νά κατανοήσουν ἕνα κείμενο
καί ἡ σκέψη γίνεται κουραστική, τότε τήν ἀφήνουν νά
πλανηθεῖ ἀλλοῦ. Κινοῦνται
στήν αἴθουσα ἐνοχλώντας
τούς συμμαθητές τους, μιλοῦν
μέ τό διπλανό τους καί κατα-
φέρνουν μέσα σέ λίγα λεπτά νά ἀπο-
συντονίσουν μέ τήν ἀνήσυχη συμπε-
ριφορά τους ὄχι μόνο τόν ἐκπαιδευτικό
ἀλλά καί τή μισή τάξη. Τά ἴδια παιδιά
«χάνονται ἐντελῶς» καί στό σπίτι, ἄν
χρειαστεῖ νά δουλέψουν αὐτόνομα.
Σταματοῦν συχνά τίς σχολικές ἐργασίες
γιά νά πιοῦν νερό, νά τηλεφωνήσουν σέ φίλους ἤ
φίλες, νά κοιτάξουν ἔξω ἀπ’ τό παράθυρο, νά ὀνειρο-
πολήσουν, νά ζωγραφίσουν, νά παίξουν.

Τά παιδιά, πού δυσκολεύονται νά συγκεντρωθοῦν,
δέ γνωρίζουν τό ἔντονο συναίσθημα τῆς ἱκανοποίησης,
πού μπορεῖ νά προσφέρει ἡ λύση ἑνός προβλήματος, ἡ
ἐπιτυχία σ’ ἕνα διαγώνισμα, ἡ ἀπάντηση σέ μία ἐρώτηση
τοῦ δασκάλου τους. Γιά νά ἀποκτήσουν τέτοιου εἴδους
ἐμπειρίες προσωπικῆς ἐπιτυχίας, πρέπει νά μάθουν νά
ἐπικεντρώνουν τήν προσοχή τους καί νά φιλτράρουν
τούς παράγοντες πού τή διαταράσσουν. Σύμφωνα μέ τά
ἀποτελέσματα δημοσκόπησης πού διενήργησε τό 2004
ἡ ἑταιρεία δημοσκοπήσεων Infratest γιά λογαριασμό
τοῦ περιοδικοῦ Focus–Schule, 40% τῶν παιδιῶν στή
Γερμανία παρουσιάζουν δυσκολίες συγκέντρωσης. «Δέν
μποροῦν ν’ ἀνοίξουν καί νά κλείσουν τό διακόπτη τῆς
προσοχῆς στόν ἐγκέφαλο», ἐξηγεῖ ὁ Χέλμαρ Ντίσνερ,
ψυχοθεραπευτής παιδιῶν καί ἐφήβων ἀπό τό Χάμ (Γερ-
μανική πόλη στό ὁμοσπονδιακό κρατίδιο τῆς Βόρειας
Ρηνανίας- Βεστφαλίας). Ἀπό τά πολλά ἐρεθίσματα πού

δέχονται δέν καταφέρνουν νά ἐπιλέξουν τά ἑκάστοτε
σημαντικά1.

Ἡ συγκέντρωση δέν εἶναι ζήτημα κληρονο-
μικότητας ἤ εὐφυΐας. Μπορεῖ καί πρέπει νά διδάσκε-
ται ἀπό γονεῖς καί δασκάλους, ἀφοῦ εἶναι μία ἀπό τίς
προκλήσεις στήν πορεία πρός τήν ἐνηλικίωση καί μᾶς
ἀκολουθεῖ σέ ὅλη μας τή ζωή ὡς βασική ἀρετή.

Τί εἶναι ἡ συγκέντρωση;
Ἡ συγκέντρωση εἶναι μία κουραστική ὑπόθεση,

ἰδίως ἄν μία συγκεκριμένη
δραστηριότητα δέ μᾶς ἐνδια-
φέρει καθόλου. Συγκεντρώνο-

μαι, σημαίνει «ἐπικεντρώνω τήν
προσοχή μου». Ἡ ἐπικέντρωση τῆς

προσοχῆς εἶναι καθοριστική, ἀφοῦ κά-
ποιος, πού συγκεντρώνεται πάνω σέ

λάθος ἀντικείμενο, μπορεῖ νά παραβλέψει
τό σημαντικό. Ἡ ἱκανότητα τῆς προσοχῆς
δέν ἐντοπίζεται σέ συγκεκριμένη περιοχή
τοῦ ἐγκεφάλου. Ὑπάρχουν ὡστόσο περιο-

χές πού τῆς δίνουν «ὤθηση» καί ἐνεργοποιοῦν δρα-
στηριότητες. Γι’ αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό νά προ-
σπαθοῦμε συνειδητά κάθε φορά νά στρέφουμε τόν
«προβολέα» τῶν σκέψεών μας πρός κάποιον συγκε-
κριμένο στόχο. Εἶναι δύσκολο, γιά παράδειγμα, σέ μία
συζήτηση νά συγκεντρωθοῦμε στά λόγια δυό ὁμιλητῶν
ταυτοχρόνως. Τό παραπάνω γεγονός δείχνει ἐπίσης ὅτι
οἱ δυνατότητές μας κατά τή διαδικασία τῆς σκέψης
εἶναι περιορισμένες. Ὅταν, γιά παράδειγμα, τά παιδιά
πού προσπαθοῦν νά κάνουν τίς σχολικές ἐργασίες στήν
τάξη, ἀποσπῶνται ἀπό συμμαθητές τους, πού παίζουν
ἐκείνη τήν ὥρα, δέ θά βροῦν τήν ἀπαιτούμενη ἐνέργεια
γιά νά μπορέσουν νά συγκεντρωθοῦν στή δική τους
δουλειά.

Ὁ ρόλος τῶν συναισθημάτων καί τῶν κινή-
τρων στή συγκέντρωση

Πληροφορίες, πού παρουσιάζονται στούς μαθη-
τές μέ εὐχάριστο τρόπο, μένουν στό μυαλό τους. Παι-
χνίδι καί εὐχαρίστηση μποροῦν νά βοηθήσουν γιά κα-

Συγκέντρωση: Τό πρῶτο βῆμα στήν πορεία
γιά ἐμπειρίες προσωπικῆς ἐπιτυχίας

τῆς Παρασκευῆς Μαντικοῦ, ἐκπαιδευτικοῦ
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λύτερες ἐπιδόσεις. Ἡ μάθηση καί ἡ ἐργασία εἶναι καλό
νά λαμβάνουν χώρα σέ ἤρεμο περιβάλλον. Γύρω στά
ἕξι χρόνια τά παιδιά εἶναι σέ θέση νά ἐλέγχουν τίς συ-
ναισθηματικές ἐκρήξεις τους. Ὅσα παιδιά ἐπιβάλλον-
ται στίς παρορμήσεις τους, ξεπερνοῦν τήν ἔλλειψη διά-
θεσης γιά μάθηση καί συγκεντρώνονται. Σ’ αὐτή τήν
ἡλικία ἡ περιέργεια αὐξάνεται, ξυπνᾶ ἡ φαντασία, ἐνι-
σχύονται ἡ αὐτοπεποίθηση καί ἡ αἰσιοδοξία, ἐνεργο-
ποιεῖται τό κινητικό σύστημα τοῦ σώματος, μαθαί-
νουμε «εὐκολότερα». Ἡ εὐχάριστη αἴσθηση, πού μπο-
ρεῖ νά προκαλέσει ἡ ἐπιτυχής μάθηση, ἀποθηκεύεται
στόν ἐγκέφαλο, ὁ ὁποῖος καταγράφει τήν εὐχαρίστη-
ση τῆς στιγμῆς, τή γνώση, τήν αἰτία τῆς ἀνταμοιβῆς
καί τή συγκεκριμένη κατάσταση καί θέλει νά ἐπανα-
λάβει τήν ἐπιτυχία. Τότε τά παιδιά εἶναι πρόθυμα νά
καταβάλουν κι ἄλλη φορά μεγάλη προσπάθεια, ὥστε
νά ξανανιώσουν τό ἴδιο ὄμορφο συναίσθημα. Γιά νά
προσληφθεῖ τό καινούργιο, δέν ἀρκεῖ μόνο ἕνα κο-
φτερό μυαλό. Ὅταν κάποιος ἔχει ἰσχυρό κίνητρο, νιώ-
θει χαρά ἐκ τῶν προτέρων ἤ τρέφει θετικές προσδο-
κίες, ὁ ἐγκέφαλός του ἐνεργοποιεῖται μέσω τοῦ ἐνδο-
γενοῦς συστήματος ἐπιβράβευσης πολύ πιό ἔντονα
ἀπ’ ὅτι θά μποροῦσαν νά τό πετύχουν ἐξωτερικά κί-
νητρα ὅπως τά αὐτοκόλλητα ἀπ’ τό δάσκαλο ἤ τό
χαρτζιλίκι ἀπ’ τούς γονεῖς. Εἶναι σημαντικό νά προ-
σφέρουμε τμηματικά καί στήν κατάλληλη δόση τό
ὑλικό γιά μάθηση. Ἡ σωστή ἀναλογία ἔντασης, πρό-
κλησης καί ἐπίλυσης ὁδηγεῖ σέ ἐπιτυχίες.

Τά ἀρνητικά συναισθήματα, ὅπως ὁ φόβος καί τό
στρές, μπλοκάρουν κάθε προσπάθεια σκέψης. Ὅταν
χάνεται ἡ αὐτοπεποίθηση, ἔρχονται ἡ ἀνασφάλεια,
ἡ νευρικότητα καί ὁ πανικός νά ἐξαφανίσουν καί τά
τελευταῖα ὑπολείμματα συγκέντρωσης. Πολλά παι-
διά στίς κατά καιρούς ἐξετάσεις, ἔχουν στήν ἀρχή
ταχυπαλμία, ἱδρώνουν τά χέρια τους καί τό μυαλό
τούς μοιάζει ξαφνικά να’ χει ἀδειάσει. Εἶναι φυσιο-
λογικές ἀντιδράσεις. Ἁπλῶς πρέπει νά μάθουν στή
συνέχεια νά μή χάνουν τή ψυχραιμία τους καί νά
ἐλέγχουν τόν πανικό τους. Αὐτό εἶναι μία βασική
προϋπόθεση γιά τή συγκέντρωση.

Συμπερασματικά, τά θετικά συναισθήματα προ-
ωθοῦν τήν ἐπεξεργασία ἐρεθισμάτων ἐνῶ τά ἀρνη-
τικά τήν μπλοκάρουν. Τό νά μειώνουμε τό στρές καί
νά ξεπερνοῦμε τυχόν μπλοκαρίσματα ἐνέργειας,
εἶναι βασικές προϋποθέσεις γιά τήν ἐνίσχυση τῆς
συγκέντρωσης.

Ἡ ἀντιμετώπιση νευρικῶν, ἀφηρημένων παιδιῶν
εἶναι δύσκολη. Πολλές φορές κάνει γονεῖς καί δασκά-
λους νά πετοῦνε στό καλάθι τῶν ἀχρήστων τήν ψυ-
χραιμία τους καί ν’ ἀντιδροῦν παρορμητικά. Μία ἀπο-

τελεσματική τακτική εἶναι νά δίνουμε στά παιδιά στό-
χους πού μποροῦν νά ὑλοποιήσουν καί νά τούς δεί-
χνουμε ἐμπιστοσύνη στήν πορεία. Ἡ ἐμπιστοσύνη πα-
ρακινεῖ τούς γονεῖς καί τούς ἐκπαιδευτικούς νά παρέ-
χουν ἐλευθερία σκέψης καί πράξης στά παιδιά. Ὅταν
αὐτά νιώθουν ὅτι τά καταφέρνουν, διατηροῦν τά κίνη-
τρά τους2. Ἡ ἐνθάρρυνσή τους σέ κάθε προσπάθεια, ἡ
ἐπίδειξη ὑπομονῆς καί ἡ χρήση τοῦ ἐπαίνου θά τά βοη-
θήσει νά ὑλοποιήσουν τούς στόχους τους. Ἡ αἴσθηση
τῆς ἐπιτυχίας θά βοηθήσει τά παιδιά μας νά προσπαθή-
σουν καί σέ ἄλλους τομεῖς τῆς ζωῆς. �

Ὑποσημειώσεις

1. Petra orbrietz, «Συγκέντρωση», ἐκδόσεις Κονιδάρη,
Ἀθήνα 2009, σελ.12.

2.John Gray, «Γονεῖς καί παιδιά, Ζήτημα ἐπικοινωνίας»,
ἐκδόσεις Φυτράκη, Ἀθήνα 2004, σελ. 278.

��  Διάλογος μέ τούς Ἰεχωβάδες
- Γέροντα, κυνηγάω τούς Ἰεχωβάδες καί τσακώνομαι
μαζί τους.
- Ἔ, νά ἔχεις κουράγιο καί νά ἀλλάζεις φανέλες, γιατί
μ’ αὐτούς κανείς δέ μπορεῖ νά συνεννοηθεῖ.

��  Τό «τηλέφωνο» τοῦ Γέροντα 
Σέ ἐπισκέπτη, ἀφοῦ τελείωσε ἡ συζήτησή τους. Τώρα
νά πηγαίνεις. Θά πάω μέσα νά πάρω... τηλέφωνο...
Ὁ Γέροντας δέν εἶχε τηλέφωνο. Ἤθελε νά προσευ-
χηθεῖ.

��  Τά «κεράσματα» τῆς ἀγρυπνίας
Πρίν ἀπό κάθε ἀγρυπνία ὁ Γέροντας ἔνιωθε μεγάλη
χαρά: Πᾶμε γιά πνευματικά ἐδέσματα!

��  Ἡ πνευματική βάση
- Παιδιά μου, αὐτή ἡ ζωή εἶναι σάν τό Γυμνάσιο τῶν
παιδιῶν. Νά ἀγωνιστοῦμε νά πιάσουμε τή βάση.
- Γέροντα, ἡ βάση στό Γυμνάσιο εἶναι 10. Ἄν πιά-
σουμε 8,5 τί θά γίνει;
- Ἔ, εὐλογημένε! Πιάσε ἐσύ 8,5 καί θά σοῦ ρίξει ὁ
Θεός μία κλωτσιά καί θά σέ βάλει στόν Παράδεισο!!!

ΧΧααρριιττωωμμέέννεεςς  δδιιδδααχχέέςς
ΓΓέέρροοννττοοςς  ΠΠααϊϊσσίίοουυ  

ἉἉγγιιοορρεείίττοουυ  
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Γιά τήν κατάκτηση 
τοῦ κόσµου

ὉΜέγας Βασίλειος λέει: µέ τα#
ραγµένη τήν καρδιά δέν µπορεῖ

κάνεις νά πλησιάσει καί νά γνωρίσει
τήν ἀλήθεια. Γι’ αὐτό πρέπει νά ἀπο#
φεύγουµε καθετί πού ἀναστατώνει
τήν καρδιά µας, καθετί πού τῆς προ#
καλεῖ ἔνταση ἤ τῆς δηµιουργεῖ πάθη
ἤ ξυπνᾶ τήν ἀνησυχία. Πρέπει νά
κρατιόµαστε ὅσο µποροῦµε πιό µα#
κριά ἀπό κάθε βιασύνη καί νά µήν
τριγυρνᾶµε µέσα στούς θορύβους καί
τά µάταια πράγµατα αὐτοῦ τοῦ κό#
σµου. Ἐφόσον ὑπηρετοῦµε τόν Κύριο
πρέπει νά «µή µεριµνῶµεν καί τυρ�
βάζωµεν περί πολλά», ἀλλά πάντα νά
ἔχουµε στό νοῦ µας ὅτι «ἑνός ἐστι χρεία». (Λουκᾶ ι΄ 41).

Ὅταν θέλει κανείς νά λουστεῖ, πρέπει πρῶτα νά ξεν#
τυθεῖ. Τό ἴδιο συµβαίνει καί µέ τήν καρδιά. Πρέπει νά
ἐλευθερωθεῖ ἀπό τό ἐξωτερικό ροῦχο τοῦ κόσµου, πού
τήν τυλίγει ὁλόκληρη, γιά νά µπορεῖ νά τήν πλύνει ὁ
Καθαίρων τίς καρδιές. Οἱ τόσο ὠφέλιµες γιά τήν ὑγεία
τοῦ ἄνθρωπου ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου δέν µποροῦν νά ὠφελή#
σουν τό δέρµα, ἄν δέν τό ξεσκεπάσουµε καί δέ σταθοῦµε
γυµνοί, ἐκτεθειµένοι  στήν ἐπίδρασή τους. Τό ἴδιο γίνε#
ται  µέ τή θεραπευτική  καί ζωοποιό δύναµη τοῦ Πνεύ#
µατος.

Συνεπῶς. Ἀπόβαλε τό παλιωµένο καί λερωµένο
ἔνδυµα τῆς ψυχῆς σου. Ἀπαρνήσου τόν ἑαυτό σου ἀλλά
χωρίς νά φαίνεται πάρα πολύ στούς ἄλλους. Ἀρνήσου ὅ,τι
ἐξυπηρετεῖ τίς ἀπολαύσεις καί τίς ἡδονές, τήν τεµπελιά
ἤ τήν τάση σου γιά διασκέδαση κοσµική, ὅ,τι τέρπει καί
κολακεύει τά µάτια σου, τά αὐτιά σου, τή γεύση σου ἤ
ἄλλη αἴσθηση. «Ὁ µή ὤν µετ' ἐµοῦ κατ' ἐµοῦ ἐστι»
(Ματθ. ιβ΄ 30) καί ὅποιος δέ χτίζει µαζί µέ τόν Κύριο,
γκρεµίζει. Ἐξάγνιζε τίς καθηµερινές σου ἀνάγκες καί τίς
κοινωνικές σου συνήθειες. Κάνε το ὅµως ἤρεµα, µετρη#
µένα, χωρίς αἰφνίδιες µεταβολές καί ἀλλαγές, ἀλλά πάν#
τως ριζικά. Κόψε ὅσο µπορεῖς πιό πολύ τά δεσµά πού σέ
κρατοῦν αἰχµάλωτο τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσµου. ∆ιασκεδά#
σεις, κοσµικά θεάµατα, προσωπικά ὑλικά, ἀγαθά καί

πρό παντός «πᾶν τό ἐν τῷ κόσµῳ,
ἐπιθυµίαν τῆς σαρκός καί ἐπιθυµίαν
τῶν ὀφθαλµῶν καί τήν ἀλαζονείαν
τοῦ βίου» γιατί «οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ
Πατρός, ἀλλ' ἐκ τοῦ κόσµου», καί
ἀκόµα γιατί «στρατεύονται κατά τῆς
ψυχῆς» (Α΄ Ἰω. β΄ 16 καί Α΄ Πέτρ. β΄
11).

Τί εἶναι ὅµως ὁ κόσµος; ∆έν πρέ#
πει νά τόν φανταστεῖς σάν κάτι τό
ὁρατό καί ἁπτό. Ὁ κόσµος, λέει ὁ
ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος, εἶναι
ἕνα πύρινο περιτύλιγµα πού φυλακί#
ζει τήν καρδιά καί τήν ἀποχωρίζει
ἀπό τό δέντρο τῆς ζωῆς. Κόσµος εἶναι
καθετί πού εὐχαριστεῖ καί ἱκανο#
ποιεῖ τίς αἰσθήσεις µας. Εἶναι αὐτό
µέσα µας πού «οὐκ ἔγνω τόν Θεόν»
(Ἰω. ιζ΄ 25).

Στόν κόσµο ἀνήκουν οἱ ἐπιθυµίες
µας καί τά ἔνστικτά µας. Ὁ ἅγιος
Ἰσαάκ ὁ Σύρος τά ἀπαριθµεῖ. Ἡ ἀδυ#
ναµία καί ἡ προσκόλληση στά
πλούτη, ἡ συσσώρευση καί ἡ κατοχή
τῶν πιό ἀνόµοιων ὑλικῶν πραγµά#
των, ἡ ἐπιθυµία τῶν σωµατικῶν
ἀπολαύσεων, ἡ φιλοδοξία, ἡ φιλαρχία
καί ἡ σπουδαρχία. Ἡ ὑπερηφάνεια

γιά τήν τυχόν ἐξουσία πάνω στούς ἄλλους, ἡ τάση νά
κοµψεύεται κανείς µόνο καί µόνο γιά νά ἐντυπωσιάσει
τούς ἄλλους, ὁ πόθος γιά τούς ἐπαίνους τῶν ἀνθρώπων,
ἡ φροντίδα µόνο γιά τή σωµατική καλοπέραση καί
ἄνεση. Ὅλα αὐτά εἶναι ἐκ τοῦ κόσµου. Ὅλα αὐτά συρρέ#
ουν µέ τόσο ἀδιόρατο κι ἀπατηλό τρόπο, ὥστε τελικά,
ἄν δέ λάβουµε τά µέτρα µας, µᾶς δένουν µέ γερά δεσµά,
κτίζουν τριγύρω µας πελώρια τείχη.

Θέλεις νά ἀπελευθερωθεῖς; Ἐξέτασε τόν ἑαυτό σου
λεπτοµερῶς καί διευκρίνισε µέσα σου τί πρέπει νά κα#
τανικήσεις γιά νά πλησιάσεις τό Θεό. Γιατί «ἡ φιλία τοῦ
κόσµου ἔχθρα τοῦ Θεοῦ ἐστιν· ὅς δ' ἄν βουληθῇ φίλος
εἶναι τοῦ κόσµου, ἐχθρός τοῦ Θεοῦ καθίσταται» (Ἰακ. δ΄
4). Τίς ἁπλωµένες ἐκτάσεις τίς χαίρονται µόνον ἐκεῖνοι
πού ἀφήνουν τά στενά λαγκάδια καί τίς κλειστές κοι#
λάδες. «Οὐδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν» (Ματθ.
στ΄ 24). ∆έν µπορεῖ κανείς νά βρίσκεται συγχρόνως στά
βάθη µίας κοιλάδας καί στή βουνοκορφή πού ὑψώνεται
στά γαλάζια πλάτη τοῦ οὐρανοῦ.

Γιά νά γίνει εὔκολη ἡ πορεία σου πρός τά ἄνω καί
γιά νά πετάξεις πιό εὔκολα ἀπό πάνω σου τά πάθη σου
πού σέ βαραίνουν, µπορεῖς νά ρωτᾶς συχνά τόν ἑαυτό σου:
«Ἐγώ εἶµαι ἐκεῖνος πού πηγαίνει σέ ἕνα θέαµα ἤ κά�
ποιος ἄλλος πού µέ κυβερνάει καί µέ διευθύνει ὅπως
θέλει; Ποιές συνήθειες µέ κρατοῦν αἰχµάλωτό τους καί

Ο ΔΡΟΜΟΣ 
ΤΩΝ ΑΣΚΗΤΩΝ (7)

τοῦ Τίτο Κολλιάντερ, ὀρθοδόξου Σουηδοῦ συγγραφέως
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δέν µπορῶ νά τίς ὑπερνικήσω;  Ὑποπιάζω µου τό σῶµα
καί δουλαγωγῶ κάθε στιγµή πού περνάει;». Τέτοιες ἐρω#
τήσεις µπορεῖ κανείς νά κάνει πάρα πολλές γύρω ἀπό τίς
συνήθειες τῆς καθηµερινῆς του ζωῆς καί τή συµπερι#
φορά του µέ βάση τόν τύπο καί τόν κανόνα ζωῆς πού µᾶς
δίνει τό ἱερό Εὐαγγέλιο. Πάνω σ' αὐτά τά ζητήµατα πρέ#
πει νά θυµᾶσαι ὅτι «ὁ πιστός ἐν ἐλαχίστῳ καί ἐν πολλῷ
πιστός ἐστι» (Λουκ. ιστ΄ 10) καί µή σκέφτεσαι τόν πόνο
πού τυχόν µπορεῖ ἕνας τέτοιος ἀγώνας νά σοῦ προκαλέ#
σει. Σέ βοηθάει νά βγεῖς ἀπό τά στενά λαγκάδια τῆς
ἁµαρτίας στά ὁποῖα ζοῦσες, «ἐν ταῖς ἐπιθυµίαις τῆς σαρ�
κός σου, ποιῶν τά θελήµατα τῆς σαρκός καί τῆς διανοίας
σου» τῆς γήινης καί ἀντίθετης µέ τό θέληµα τοῦ Θεοῦ.

Ἔχεις χρέος νά θέτεις στόν ἑαυτό σου παρόµοια ἐρω#
τήµατα «εὐκαίρως�ἀκαίρως». Μόνο στόν ἑαυτό σου
ὅµως. Ποτέ καί σέ καµιά περίπτωση,
οὔτε σά σκέψη γιά ἕναν ἄλλο. Κρί#
νοντας καί καταδικάζοντας τόν
ἄλλον χωρίς νά 'σαι γι' αὐτό ἁρµόδιος
οὔτε ἐντεταλµένος, ἀποµακρύνεις
ἀπό τόν ἑαυτό σου ὅ,τι κέρδισες µέ
τόν ἀγώνα σου. Νοµίζεις πώς ἔκανες
ἕνα βῆµα πρός τά ἐµπρός, ἀλλά στήν
πραγµατικότητα ὑποχώρησες δέκα
βήµατα πίσω. Κλάψε λοιπόν καί µε#
τανόησε γιά τή σκληρότητα, γιά τήν
ὑπερηφάνειά σου καί γιά τό ὅτι πα#
ραµένεις τόσο πολύ ἀδιόρθωτος.

Γιά τίς ἁµαρτίες τῶν ἄλλων
καί γιά τίς ἁµαρτίες τίς δικές µας.

Ὅταν λοιπόν µέ τόν τρόπο αὐτόν κατορθώσεις νά δι#
εισδύσεις στήν ἀθλιότητά σου, στήν ἀνεπάρκειά

σου, στήν ἁµαρτωλοτητά σου, ἐπικαλέσου τόν Κύριο,
ὅπως ἔκανε καί ὁ τελώνης: «Ὁ Θεός ἱλάσθητί µοι τῷ
ἁµαρτωλῷ» (Λουκᾶ ιη΄ 13). Καί πρόσθεσε: «Κύριε, εἶµαι
χειρότερος καί ἀπό τόν τελώνη. Γιατί δέν µπορῶ νά µή
δῶ µέ τήν ἄκρη τοῦ µατιοῦ µου τό φαρισαῖο καί νά µήν
πῶ, σέ εὐχαριστῶ, γιατί δέν εἶµαι σάν αὐτόν».

Ὅµως λένε οἱ ἅγιοι: κοίτα τό σκοτάδι πού ὑπάρχει
στήν καρδιά σου καί τήν ἀδυναµία πού κατοικεῖ στά
µέλη σου καί ἀπόβαλε κάθε διάθεση κατάκρισης τοῦ
πλησίον σου. Ἀπό τό σκοτάδι, ὅπου βρίσκεσαι, βλέπεις
τό οὐράνιο φῶς νά ἀντικατοπτρίζεται πιό καθαρά στά
ἄλλα δηµιουργήµατα. ∆έ σοῦ ἐπιτρέπεται ὅµως νά ἀπο#
καλύπτεις τά ἁµαρτήµατα τῶν ἄλλων, διότι τά δικά σου
εἶναι ἐξίσου µεγάλα. Μόνο ὅταν ἀσχοληθεῖς µέ ἐπιµέ#
λεια καί στά σοβαρά γιά τήν τελειοποίησή σου, θά πα#
ρατηρήσεις τήν ἀτέλειά σου. Καί ὅταν ἀντιληφθεῖς τήν
ἀτέλειά σου, µπορεῖς νά τελειοποιηθεῖς. Μέ τόν τρόπο
αὐτό ἡ τελειότητα προέρχεται ἀπό τήν ἀδυναµία καί τήν
ἀτέλεια. Τώρα κυρίως σοῦ δωρίζεται ἡ κατάσταση

ἐκείνη, γιά τήν ὁποία µιλᾶ ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος: καί ὁ
ἐχθρός σου τό βάζει στά πόδια ὅοο πιό γρήγορα τόν πλη#
σιάζεις.

Γιά ποιόν, ὅµως, ἐχθρό µᾶς µιλάει ὁ ὅσιος; Φυσικά
γιά τόν ἴδιο ἐχθρό πού πῆρε µιά φορά τή µορφή τοῦ
ὄφεως καί πού µᾶς προκαλεῖ τή δυσαρέσκεια, τήν ἀνυ#
ποµονησία, τή βιαιότητα, τήν ὀργή, τό φθόνο, τό φόβο,
τήν ἀγωνία, τήν ἀνησυχία, τό µῖσος, τήν τεµπελιά, τήν
ἀποθάρρυνση, τήν ἀπιστία καί γενικά ὅ,τι ἐξερεθίζει τήν
ὕπαρξή µας καί πού ἔχει τίς ρίζες του στή φιλαυτία µας
καί τήν ἐγωπάθειά µας.

Ποιά ἀπαίτηση, ἀλήθεια, θά µποροῦσε νά ἔχει κανείς
νά ὑπακούουν σ' αὐτόν τυφλά οἱ ἄλλοι, ὅταν µέ πόνο
ψυχῆς ἀναγνωρίζει, #ὅταν ἀναγνωρίζει,# ὅτι ὁ ἴδιος ποτέ
δέν ὑπακούει στόν Κύριό του; Καί πῶς δικαιοῦται, λοι#

πόν, αὐτός ὁ ἄνθρωπος νά ταράσσεται,
νά εἶναι ἀνυπόµονος καί βίαιος, ὅταν
δέν πᾶνε ὅλα σύµφωνα µέ τίς ἐπιθυ#
µίες του; Μέ συνεχῆ ἄσκηση συνήθισε
νά µήν ἔχεις «ἰδίας ἐπιθυµίας». Γι'
αὐτόν πού δέν ἔχει καµιά ἐµπαθῆ ἐπι#
θυµία, πᾶνε ὅλα τά πράγµατα, ὅπως
ἐπιθυµεῖ, ἐξηγεῖ ὁ ἀββᾶς ∆ωρόθεος. Ἡ
θέλησή του συµπίπτει µέ τή θέληση
τοῦ Θεοῦ καί καθετί πού θά ζητήσει
προσευχόµενος «ἔσται αὐ τῷ» (Μάρκ.
ια΄ 24).

Εἶναι δυνατόν ποτέ νά ἔχει φθόνο
στήν καρδιά του ὁ ἄνθρωπος πού δέν
ὑψώνει τόν ἑαυτό του, ἀλλά βλέπει τή

δική του κατάσταση καί διαπιστώνει πώς ὅλοι οἱ ἄλλοι
εἶναι περισσότερο ἄξιοι τιµῆς καί ἐκτίµησης ἀπ' αὐτόν
τόν ἴδιο; Εἶναι δυνατόν νά φοβᾶται, νά ἀγωνιᾶ καί νά
ἀνησυχεῖ ἐκεῖνος, πού ὁ,τιδήποτε τοῦ συµβεῖ, τό ὑποµέ#
νει σάν τό ληστή πάνω στό σταυρό πού ἔλεγε «ἄξια γάρ
ὧν ἐπράξαµεν ἀπολαµβάνοµεν» (Λουκᾶ κγ΄ 41);

Ἡ ραθυµία φεύγει ἀπ' αὐτόν, γιατί τήν ξεσκεπάζει
διαρκῶς µέσα του. ∆έ φοβᾶται µήπως πέσει, γιατί βρί#
σκεται ἤδη κάτω, ἀντίθετα ἀπό τόν ὑψηλόφρονα πού
κινδυνεύει ἀπό στιγµή σέ στιγµή νά πέσει ἀπό τά φαν#
ταστικά ὕψη του στή σκληρή πραγµατικότητα. Τό µῖσος
του κατευθύνεται ἐναντίον κάθε κακοῦ πού διαπιστώ#
νει στή ζωή του. «Μισεῖ τήν ἑαυτοῦ ψυχήν (ζωήν)»
(Λουκᾶ ιδ΄ 26). Ἡ ἀπιστία δέ βρίσκει καθόλου ἔδαφος
µέσα του πιά, «ἐγεύθη καί εἶδεν ὅτι χρηστός ὁ Κύριος»
(βλ. Ψαλµ. λγ΄ 9). Τόν ὁδηγεῖ ὁ Κύριος. Ἡ ἀγάπη του µε#
γαλώνει ἀδιάκοπα. Τό ἴδιο καί ἡ πίστη του. Ἔχει ἐγκα#
ταστήσει µέσα του, λέγει ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος, τήν
εἰρήνη µέ τόν ἑαυτό του καί γι' αὐτό ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ
ἔχουν εἰρήνη µαζί του. Συνάγει τόν καρπό τῆς ταπείνω#
σης. Αὐτό, ὅµως, πραγµατοποιεῖται µόνον ὅταν ἀκολου#
θήσει κανείς «τήν στενήν καί τεθλιµµένην ὁδόν· καί ὀλί�
γοι εἰσίν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν» (Ματθ. ζ΄ 14). �

Κοίτα τό σκοτάδι πού ὑπάρ-

χει στήν καρδιά σου καί τήν

ἀδυναμία πού κατοικεῖ στά

μέλη σου καί ἀπόβαλε κάθε

διάθεση κατάκρισης τοῦ πλη-

 σίον σου
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Ν
οτιοδυτικά τοῦ οἰκισμοῦ «Λάερμα, τά» (ἀρχαῖα
«Ἀλάδαρμα») τῆς νοτίας Ρόδου καί σέ μικρή

ἀπόσταση ἀπό αὐτόν, μέσα σέ καταπράσινο πε-
ριβάλλον, κατάφυτο ἀπό πεῦκα, κυπαρίσσια, εὐκα -
λύπτους, ἐλαιόδενδρα, θάμνους κ.λπ. κεῖται ἡ  Ἱερά
Μονή τοῦ Ταξιάρχη Μιχαήλ τοῦ Θαρινοῦ. Πρόκει-
ται γιά ἕνα ἀπό τά παλαιότερα μεγαλύτερα καί
σπουδαιότερα μοναστήρια τῆς Ρόδου, τῆς Δωδε-
κανήσου καί τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου γενικώτερα. 

Τό τοπωνύμιο «Θάρι, τό» θεωρεῖται προελληνικό.
Στήν Μονή ὑπάρχει φυσική πηγή νεροῦ, ἡ ὁποία ἐξυ-
πηρετοῦσε τίς ἀνάγκες αὐτῆς.

Βορειοδυτικά τῆς Μονῆς καί σέ μικρή ἀπόσταση
ἀπό αὐτήν εὑρίσκεται ἐπάνω σέ μικρή ἔξαρση τοῦ
ἐδάφους φυσικός βράχος, πιθανῶς βωμός ὑπαίθριου
Ἱεροῦ τῆς Νεολιθικῆς  Ἐποχῆς (4η-3η χιλιετηρίδα
π.Χ.) 

Ἀπό τήν παλαιά Μονή τοῦ Ταξιάρχη Μιχαήλ, ἡ

ὁποία ἦτο ἀνδρώα καί ἤκμασε κατά τήν βυζαντινή
καί μεταβυζαντινή ἐποχή, διατηρεῖται μόνον τό κα-
θολικόν, μεγάλων διαστάσεων ναός, ὁ ὁποῖος
ἐμφανίζει περισσότερες οἰκοδομικές φάσεις καί κο-
σμεῖται μέ τοιχογραφίες, πού προέρχονται ἀπό ἑπτά
ἤ ὀκτώ διαφορετικές ἐποχές. 

Εἰδικώτερα ἡ ἱστορία τῆς Μονῆς σέ ἁδρές γραμ -
μές, ἔχει ὡς ἑξῆς: 

Κατά τήν παλαιοχριστιανική ἐποχή (4ος-6ος αἰ.
μ.Χ.), ἀνηγέρθη στή θέση αὐτή τρίκλιτη, ξυλόστεγη
βασιλική, οἰκοδομικά κατάλοιπα τῆς ὁποίας διατη-
ροῦνται μέχρι σήμερα: λείψανα τοίχων, ἀρχιτεκτονικά
μέλη κ.λπ.  Ἡ βασιλική αὐτή κατεστράφη πιθανῶς ἀπό
τοῦ 7ου αἰ. κ.ἑ. 

Λείψανα ἀνεικονικοῦ, γραπτοῦ διακόσμου διατη-
ροῦνται στούς τοίχους τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, τά ὁποῖα
πιθανῶς προέρχονται ἀπό τήν ἐποχή τῆς Εἰκονομαχίας
(726-843 μ.Χ.). Συνεπῶς κατά τήν ἐποχή αὐτή ὑπῆρχε

Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ταξιάρχη Μιχαήλ 
τοῦ Θαρινοῦ   στά Λάερμα τῆς Ρόδου

Δρ. Ἰωάννου  Ἠλ. Βολανάκη
Ἐφόρου Ἀρχαιοτήτων ἔ.τ.
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ναός, κτισμένος στή θέση τῆς παλαιοχριστιανικῆς βα-
σιλικῆς. 

Τμήματα τῆς τοιχοποιΐας τοῦ  Ἱεροῦ Βήματος
χρονολογοῦνται πρίν ἀπό τόν 12ο αἰ. καί φέρουν
τοιχογραφίες τοῦ 12ου αἰ. 

Κατά τόν 13ον αἰ. καί πιθανώτατα ἐπί τῆς ἐποχῆς
τοῦ Λέοντος Γαβαλᾶ (1226-1234 μ.Χ.) «αὐθέντου
τῆς Ρόδου καί δούλου τοῦ βασιλέως (τοῦ Βυ-
ζαντίου)» ὁ ναός ἀπό ξυλόστεγος μετετράπη σέ
σταυροειδῆ, τρουλαῖο καί ἐκοσμήθη μέ ὑψηλῆς
ποιότητας τοιχογραφίες (Ἱερό Βῆμα - κυρίως Ναός). 

Στό τύμπανον τῆς βορείας κεραίας τοῦ ναοῦ εἰ -
κονίζεται ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου. Κατά τήν
διάρκεια ἐργασιῶν συντηρήσεως τῶν τοιχογραφιῶν
κατά τά ἔτη 1990-2000 ἀπεκαλύφθησαν στή θέση
αὐτή δύο γραπτές, ἄγνωστες ἐπιγραφές. Ἡ πρώτη
ἀπό αὐτές ἔχει ὡς ἑξῆς: 

«[† EKOIMH]ΘΗ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ 
ΓΡΙΓΟΡΙΟΣ [ΙΕ]ΡΟΜΟΝΑΧΟΣ Κ(ΑΙ) 

ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ [Τ]ΟΥ ΤΑΞΗΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Ε[Ν] ΕΤ(ΕΙ), 
´
��ΠΑ´, ΜΗΝ: ΜΑΡΤΗ[Ω]»

Ὁ ἀναφερόμενος Ἡγούμενος Ἱερομόναχος Γρη -
γόριος εἶναι ὁ πρῶτος γνωστός Ἡγούμενος τῆς Μο -
νῆς. Ἡ χρονολογία 6981 ἀπό κτίσεως κόσμου ἀντι-
στοιχεῖ στό ἔτος 1473 μ.Χ. 

Ἡ δεύτερη ἐπιγραφή ἔχει ὡς ἑξῆς: 

«ANΗΣΤΟΡΗΘΗΣΑΝ [ΑΙ ΑΓΙΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ] 
ΤΗΣ ΗΠΕΡΕ[Ν]Δ[Ο]Ξ[ΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ] 

ΗΜΟΝ [ΑΕΙ] ΠΑΡΘ[ΕΝΟΥ] Θ[ΕΟΤΟΚΟΥ] 
ΜΑΡ[Ι]ΑΣ ΔΗΑ ΚΟΠΟΥ ΚΑ[Ι] 

ΣΙΝΔΡΟΜ(ΗΣ) ΜΑΤΘΕΟΥ ΙΕΡΟΜ[ΟΝΑΧΟΥ]»

Ὁ Ἱερομόναχος Ματθαῖος, Ἡγούμενος τῆς
Μονῆς, ἀναφέρεται ἐπίσης στήν γραπτή κτητορική
ἐπιγραφή, πού σώζεται στήν βόρεια ἐσωτερική
πλευρά τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί φέρει τήν χρονολογία
1506 μ.Χ. 

Στό ΝΑ τμῆμα τοῦ κυρίως ναοῦ καί νότια τοῦ
ξυλόγλυπτου τέμπλου, διατηρεῖται ἡ γραπτή, κτητο-
ρική ἐπιγραφή: 

«[†ΑΝΙΣΤΟΡ]ΗΘΗ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ 
[ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑ]ΗΛ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟ

[ΜΗΣ] ΗΚΟΝΩΜΙΚΗΣ, ΕΠΙ 
[ΗΓΟΥΜΕΝΙ]ΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ 

[ΚΑΘ]ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΗΑΣ 

ΜΟΝΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ´αχκδ´»

Ἀναφέρεται ὁ Ἡγούμενος Ἱερομόναχος Μα κάριος
καί τό ἔτος 1624 μ.Χ. 

Στό τύμπανον τῆς νοτίας κεραίας τοῦ ναοῦ διατη-
ρεῖται μνημειώδης παράσταση τοῦ πάτρωνος τοῦ ναοῦ
Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Θαρινοῦ (διάστ. 3,10 x 2,20 μ.).
Εἰκονίζεται ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ ὁλόσωμος, ὄρθιος,
μετωπικός. Φορεῖ στρατιωτική στολή καί ἀπό τούς
ὤμους του φύονται πτέρυγες. Πατεῖ στήν σορόν
ἀνδρός. Μέ τό δεξί του χέρι φέρει γυμνό ξίφος, ἀνα-
πεπταμένον καί μέ τό ἀριστερό τήν ψυχήν τοῦ ἄρτι
ἀποθανόντος, «ὡς βρέφος ἐσπαργανωμένον». 

Κατά τόν 18ον αἰ. τό Καθολικόν ἐγνώ ρισε νέα
ἀνακαίνιση. Τότε συνεπληρώθη καί ὁ γραπτός
διάκοσμος αὐτοῦ. 

Κατά τόν 19ον αἰ. προσετέθη δυτικά τοῦ Καθο-
λικοῦ μικρῶν διαστάσεων Πρόπυλον. 

Ἡ Μονή ἔμεινε χωρίς Μοναχούς γιά ὁρι σμένο
χρονικό διάστημα (ἀρχές ἕως τέλη 20οῦ αἰ.). Τελευ -
ταῖα ἡ Μονή ἀπέκτησε ἀδελ φότητα (ἀνδρώα Μο -
νή), ἡ ὁποία συνεχίζει τήν μακραίωνα ἱστορία της. 

Ὕστερα ἀπό τά παραπάνω, ἡ ἔρευνα καταλήγει
στά ἀκόλουθα συμπεράσματα: 

1. Τό Θάρι, τόπος ἱερός ἀπό τήν Νεολιθική
Ἐποχή μέχρι σήμερα, μέ τά ἔξοχα φυσικά του
χαρίσματα, ἀπετέλεσε ἰδεώδη τόπο γιά τήν ἵδρυση
τῆς Μονῆς τοῦ Ταξιάρχου, ἡ ὁποία ἔχει ὑπερχιλιετῆ
ζωή καί ἱστορία καί ἐγνώρισε ἐποχές ἀκμῆς καί ὕφε-
σης. 

2. Ἡ ἀρχιτεκτονική τοῦ καθολικοῦ καί ὁ πλούσιος
καί ὑψηλῆς τέχνης ἐσωτερικός διάκοσμος αὐτοῦ,
προϋποθέτουν πνευματική, καλλιτεχνική, οἰκονο-
μική καί γενικώτερα πολιτιστική ἄνθηση τῆς Μονῆς. 

3. Ἡ Μονή ἀπετέλει κέντρο παιδείας καί τέ χνης,
ἐκέκτητο μεγάλο κῦρος καί ἀσκοῦσε σημαντική ἐπιρ-
ροή στό ἱστορικῶς γίγνεσθαι τῆς νή σου Ρόδου κατά
τούς μέσους καί νεώτερους χρόνους.

4. Σέ ὁλόκληρον τόν αἰγαιακόν χῶρον, ἡ Μονή
τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Θαρινοῦ, ἀποτελεῖ μο-
ναδικό παράδειγμα, τό ὁποῖο διακρίνεται γιά τόν
πλούσιο εἰκονογραφικό του διάκοσμο, τήν ὑψηλή
του ποιό τητα καί τήν ἄριστη διατήρησή του. 

5. Ἡ σέ βάθος μελέτη τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, τῶν
τοιχογραφιῶν καί τῆς ἱστορίας τοῦ Καθολικοῦ καί
τῶν τειχῶν τῆς Μονῆς γενικώτερα, φωτίζει τήν
ἱστορία τῆς περιοχῆς καί συμβάλλει στήν βαθύ τερη
γνώση τοῦ πολιτισμοῦ τῶν μέσων χρόνων. �
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Η ῾ νῆσος Κάρπαθος
ἔχει κι αὐτή τόν

προστάτη καί ἅγιό της,
τόν ἐπίσκοπό της  Ἰω #
άννη.

Ὁ Χριστιανισµός στήν Κάρπαθο προSπῆρχε τοῦ
ἁγίου. Πρῶτος ἐπίσκοπός της ἦταν ὁ Βάσσος (343
ἤ 344), πού παρέστη στή σύνοδο τῆς Σαρδικῆς, ση#
µερινῆς Σόφιας1. Ἀργότερα ἄλλοι ἐπίσκοποι παρέ#
στησαν σέ Οἰκουµενικές Συνόδους, ὅπως ὁ Ζωτι#
κός στή σύνοδο τῆς Κωνσταντινούπολης τό 520, ὁ
Μηνᾶς στήν Ε΄ Οἰκ. Σύνοδο τῆς Κων/λης τό 553,
ὁ Ἰωάννης στήν ΣΤ΄ Οἰκ. Σύνοδο στήν Κων/λη τό
680#681, ὁ Λέων στήν Ζ΄ Οἰκ. Σύνοδο τῆς Νίκαιας
τό 786#787 καί ὁ Φίλιππος στή σύνοδο τῆς
Κων/λης τό 879#880, γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ
ἱεροῦ Φωτίου.

Ὅλα αὐτά ἀποδεικνύουν τή συµµετοχή τῆς ἀκρι#
τικῆς Ἐκκλησίας τῆς Καρπάθου στήν πορεία τῆς
Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας.

Τό ἴδιο ἀποδεικνύουν καί τά µνηµεῖα τῶν πα#
λαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν, τοῦ 5ου καί 6ου
αἰώνα, πού ἀποκάλυψε στό νησί ἡ ἀρχαιολογική
σκαπάνη.

Βίος
Σ' αὐτή τήν Ἐκκλησία ἀνεδείχθη καί ἔλαµψε µέ

τόν ἀσκητικό του βίο ὁ ἅγιος Ἰωάννης. ∆υστυχῶς
ὅµως γιά τή ζωή τοῦ ἁγίου ὑπάρχουν πολύ λίγες
πληροφορίες. Μοναδική πηγή παραµένει ὁ µέγας
Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, τό β΄
µισό τοῦ Θ΄ αἰώνα, 858#867 καί 877#8862.

Σύµφωνα µέ τήν ἄποψη κάποιων ἐρευνητῶν, ἄν
δεχθοῦµε τήν ταύτιση τοῦ συγγραφέα τοῦ ἔργου,
πού ἀναφέρει ὁ Φώτιος µέ τόν ἐπίσκοπο Καρπάθου
Ἰωάννη, τότε καταλήγουµε ὅτι ἔζησε µεταξύ 5ου
καί 7ου αἰώνα καί ἀκριβέστερα τό β΄ µισό τοῦ 7ου
αἰώνα.

Ἄρα παρέστη καί στήν ΣΤ΄ Οἰκουµενική σύνοδο
τῆς Κωνσταντινούπολης, πού καταδίκασε τό µονο#
θελητισµό. Αὐτό συµπεραίνεται ἀπ' τή µελέτη τῶν

ἐπισκοπικῶν καταλόγων Καρπάθου3, πού δηµοσι#
εύτηκαν στόν Α΄ τόµο τῆς Ἑταιρείας «Καρπαθια#
καί Μελέται». Μόνο ἕνας ἐπίσκοπος Ἰωάννης ὑπάρ#
χει σ᾽ αὐτόν τόν κατάλογο, πού εἶναι αὐτός πού
λαµβάνει µέρος στήν ΣΤ΄ Οἰκουµενική σύνοδο καί
ὑπογράφει τά πρακτικά της, «Ἰωάννης ἐλέῳ Θεοῦ
ἐπίσκοπος τῆς Καρπαθίων νήσου ὁρίσας ὑπέ#
γραψα» (Mansi, XI, 653Ε, 693Β)4.

Eἶναι πολύ πιθανό ὁ Ἰωάννης νά ἀσκήτευσε σέ
κάποια σκήτη στήν Κάρπαθο καί στή συνέχεια νά
χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος. Ἡ φήµη του ὅµως ξεπέ#
ρασε τά στενά ὅρια τοῦ νησιοῦ, ὥστε µοναχοί «ἐξ
Ἰνδίας», πού ἀντιµετώπιζαν διάφορα πνευµατικά
προβλήµατα, νά ζητήσουν τή βοήθειά του.

Στοιχεῖα γιά τόν χαρακτήρα του λοιπόν, µπορεῖ
κανείς νά ἀντλήσει, µόνο ἀπό τά κείµενά του, τῶν
«Παραµυθιτικῶν Κεφαλαίων», καί τοῦ «Ἀσκητι#
κοῦ λόγου».

Ὁ Ἰωάννης εἶναι βαθύς γνώστης τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, ἀπό τήν ὁποία παραθέτει πλῆθος χωρίων,
ἀλλά καί τῆς θύραθεν σοφίας. «Τά Παραµυθιτικά
κεφάλαια, πού ἀπευθύνει ὁ Ἰωάννης ὁ Καρπάθιος
στούς Ἰνδούς µοναχούς, δέν ἀποτελοῦν ἕνα ἀφιλο#
σόφητο κείµενο»5. Καρπός τῆς συνεχοῦς καί ἐπίπο#
νης ἄσκησής του εἶναι ἡ βαθύτατη γνώση τῆς ἱερᾶς
«νήψεως», δηλαδή τῆς πνευµατικῆς ἐκείνης µεθό#
δου, πού ὁ ἄνθρωπος µέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀπαλ#
λάσσεται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό ἐµπαθῆ νοήµατα, λό#
γους καί πονηρά ἔργα. Αὐτή τή «µέθοδο» προτρέπει
ὁ Ἰωάννης καί στούς Ἰνδούς µοναχούς, τούς ὁποίους
νουθετεῖ πατρικά καί συνιστᾶ καρτερία στά δεινά
καί ὑποµονή στούς ἐπερχόµενους πειρασµούς.

Συγγράμματα
Χωρίς χρονολόγηση ἀναφέρει ὁ Πατριάρχης Φώ#

τιος τόν τίτλο τοῦ ἔργου τοῦ Ἰωάννη καί γράφει κα#
ταλέξη: «καί... Ἰωάννου τοῦ Καρπαθίου, ὅς ἐπιγρα#
φήν αὐτοῦ τῷ πονήµατι δίδωσι. Πρός τούς ἀπό τῆς
Ἰνδίας προτρέψαντας µοναχούς παρακλητικός Ρ΄ δέ
καί οὗτος κεφαλαίοις περαιοῖ αὐτό»6. Τό ἔργο τοῦ
Ἰωάννη εἶναι τά «Παραµυθητικά κεφάλαια», ἑκατό

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐν Καρπάθῳ

τοῦ Κωνσταντίνου Κώττη, θεολόγου
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στόν ἀριθµό, ἀπάντηση πρός τούς µοναχούς ἀπ' τίς
Ἰνδίες καί θεωρεῖται ἀξιόλογο ἀσκητικό ἔργο.

Τό διασωθέν ἔργο του, ὑπάρχει ἀπό τό 1782, στή
γνωστή συλλογή τῶν ἀσκητικῶν κειµένων, «Φιλο#
καλία». Ὁ Μακάριος Νοταρᾶς καί ὁ Νικόδηµος ὁ
Ἁγιορείτης, πού ἐπιµελήθηκαν τήν ἔκδοση τοῦ ἔργου,
καταχωροῦν στόν Ἰωάννη Καρπάθου καί «Λόγον
ἀσκητικόν καί πάνυ παρηγορητικόν πρός τούς ἀπό
τῆς Ἰνδίας προτρέψαντας µοναχούς, τῶν Ρ΄ κεφαλαίων
τόν ἀριθµόν συναποπληρῶν» (σ.σ. 297#301)7.

Διδασκαλία
Οἱ συµβουλές τοῦ ἁγίου δέν ἀφοροῦν µόνον τούς

µοναχούς, ἀλλά καί κάθε πιστό Χριστιανό, πού
ἀγωνίζεται σ' αὐτή τή ζωή. Ἡ κάθαρση τοῦ νοῦ καί
ἡ ἐγκράτεια τῆς γλώσσας, εἶναι βασικές προSποθέ#
σεις κατά τόν Ἰωάννη, γιά νά εὐαρεστήσει ὁ ἄνθρω#
πος τό Θεό καί νά γίνει φίλος Αὐτοῦ. «Ἐάν θέλωµεν
τῷ ὄντι εὐαρεστῆσαι Θεῷ καί τήν µακαριωτάτην
φιλιωθῆναι φιλίαν, γυµνόν τόν νοῦν ἡµῶν τῷ Θεῷ
παραστήσωµεν µηδέν ἐπισυρόµενον τοῦ παρόντος
αἰῶνος, µή τέχνην, µή νόηµα, µή σόφισµα, µή δι#
καιολογίαν κἄν πᾶσαν πεπαιδευµένοι ὦµεν τήν τοῦ
κόσµου σοφίαν. Ἀποστρέφεται γάρ τό θεῖον τούς
µετά οἰηµατικοῦ τρόπου προσερχοµένους αὐτῷ καί
τῇ κενοδοξίᾳ σιτιζοµένους καί πεφυσιωµένους»8.

Σέ ἄλλο σηµεῖο τονίζει τήν ἐγκράτεια τῆς γλώσ#
σας: «... δεῖ τήν γλῶτταν ἡµῶν νηφόντως φυλάτ#
τειν»9. Τονίζει ἐπίσης ὁ Ἰωάννης καί τήν ἀξία τῆς
σιωπῆς, σάν ἕνα εἶδος πνευµατικῆς ἄσκησης: «Μή
οὖν µικράν νόσον τήν γλωσσαλγίαν νοµίσωµεν. Οἱ
γάρ φιλολοίδωροι καί φλύαροι, ἀποκλείουσιν ἑαυ#
τοῖς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν». Ὑπενθυµίζει
ἔτσι αὐτό πού εἶπε ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος «ἔστω
πᾶς ἄνθρωπος ταχύς εἰς τό ἀκοῦσαι καί βραδύς εἰς
τό λαλῆσαι»10.

Τιμή
Ἡ µνήµη του καθιερώθηκε νά ἑορτάζεται στίς

25 Αὐγούστου, ὕστερα ἀπ' τήν ὑπ' ἀριθµ., 687/
1985 Συνοδική Πράξη, µέ ἰδιαίτερη λαµπρότητα
στήν Κάρπαθο.

Ἀκολουθίες
Ἀκολουθία γράφτηκε ἀπό τόν Γεράσιµο Μικρα#

γιαννανίτη µέ πανηγυρικό ἀπ' τόν καθηγητή Ἐµ.
Κωνσταντινίδη, µέ τίτλο «Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου
καί θεοφόρου ἡµῶν πατρός Ἰωάννου τοῦ Καρπα#
θίου»11. �

Ὑποσημειώσεις
1. Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου ἡμῶν πατρός Ἰωάν-

νου τοῦ Καρπαθίου, ὑπό Γερασίμου μον. Μικραγιαννανίτου καί
πανηγυρικός ὑπό Ἐμ. Ἰ. Κωνσταντινίδου, σ. 27.

2. Φωτίου, Βιβλιοθήκη 201, ἐν Ρ.G. 103, 673Α.
3. Καρπαθιακαί Μελέται, A΄ τόμ., σ. 153.
4. Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου ἡμῶν πατρός Ἰωάν-

νου τοῦ Καρπαθίου, ὅ.π., σ. 28.
5. Π. Νούτσου, Ἰωάννης ὁ Καρπάθιος, ΙΙυθαγορισμός καί

Χριστιανικός ἀσκητισμός, ἐν Καρπαθιακαί Μελέται Β΄τόμ., σ.
43.

6. Φωτίου, Βιβλιοθήκη 201, ὅ.π., 673 Α.
7. Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου ἡμῶν πατρός Ἰωάν-

νου τοῦ Καρπαθίου, ὅ.π., σ. 29.
8. Ἰ. Καρπαθίου, Παραμυθητικά Κεφάλαια, Φιλοκαλία,

Κεφ. μθ΄.
9. Ἰ. Καρπαθίου, ὅ.π., Κεφ. νθ΄.
10. Ἰακ. 1, 19.
11. Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου ἡμῶν πατρός

Ἰωάννου τοῦ Καρπαθίου, ὅ.π., σ. 30.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΤΟΥ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ

Ἦχος α΄. 
Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Α᾽ρετῶν ὑποφήτης, μο-
ναζόντων διδάσκα-

λος, καί Καρπάθου
Πρόεδρος ὤφθης, Ἰωάννη
πατήρ ἡμῶν· βιώσας
γάρ ὡς ἄγγελος ἐν γῇ,
τοῦ πνεύματος ηὐγάσθης
τῷ φωτί· διά τοῦτο ὡς
θεράποντα τοῦ Χριστοῦ
τιμῶμεν σε κραυγάζον-
τες· δόξᾳ τῷ δεδωκότι
σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ
στεφανώσαντι, δόξα τῷ
χορηγοῦντι διά σοῦ, ἡμῖν
χάριν καί ἔλεος.
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Γ.   ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
1. ΣΤΑΥΡΟΣ

Ὁ Σταυρός ἀποτελεῖ τό κεντρικό σύμ-
βολο τῆς χριστιανικῆς λατρείας καί
βρίσκεται πάντοτε πάνω καί πίσω ἀπό
τήν Ἁγία Τράπεζα. Συμβολίζει τόν λυ-

τρωτικό θάνατο τοῦ Κυρίου στόν Σταυ ρό.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ τή σταυρική θυσία
Του συνέτριψε τή δύναμη τοῦ σατανᾶ καί

πρόσφερε στούς ἀνθρώπους τήν ἄφεση, τήν καταλ-
λαγή, τή σωτηρία. Πάλι ὁ ἄνθρωπος ἔγινε παιδί τοῦ
Θεοῦ, ἀναστήθηκε πνευματικά καί εἰσέρχεται στόν
δρόμο πρός τήν αἰώνια ζωή. 

Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου προτυπώθηκε στήν Παλαιά
Διαθήκη ποικιλότροπα. Ὁ πατριάρχης Ἰακώβ εὐλογεῖ
τά ἐγγόνια του Ἐφραίμ καί Μανασσῆ σταυροειδῶς.Ὁ
Μωυσῆς στή νικηφόρα μάχη κατά τῶν Ἀμαληκιτῶν
προσεύχεται μέ τά χέρια ἀνοιχτά σέ σχῆμα σταυροῦ.
Τό χάλκινο φίδι στήν ἔρημο τοῦ Σινᾶ, πού ἀπό τό
Σταυρό λυτρώνει τόν λαό τοῦ Θεοῦ ἀπό τό δηλητήριο
τῶν φιδιῶν, προτυπώνει καθαρά τόν Ἐσταυρωμένο,
πού λυτρώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν
θάνατο. 

Μέ τόν Σταυρό ἁγιάζεται τό νερό τοῦ Βαπτίσμα-
τος, ἐπισφραγίζεται ἡ συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν
στήν Ἐξομολόγηση, εὐλογεῖται τό λάδι τοῦ Εὐχε-
λαίου, στέφονται καί εὐλογοῦνται οἱ νεόνυμφοι, με-
ταβάλλονται τά Τίμια Δῶρα σέ Σῶμα καί Αἷμα Χρι-
στοῦ. Γενικά, σέ ὅλες τίς ἱεροπραξίες χρησιμοποιεῖται
ὁ Σταυρός. Στή Θεία Λειτουργία ἰδιαίτερα ὁ λει-
τουργός εὐλογεῖ πολλές φορές σταυροειδῶς τούς πι-
στούς.

Τόν Σταυρό μας τόν κάνουμε μέ πίστη στόν Χρι-
στό καί στή δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Μέ τά τρία ἑνωμένα
δάκτυλα φανερώνουμε τήν πίστη μας στήν Ἁγία
Τριάδα. Ἐνῶ μέ τά δύο ἄλλα δάκτυλα, πού τά κρα-
τοῦμε ἑνωμένα μέσα στήν παλάμη μας, δηλώνουμε
τήν πίστη στήν ἕνωση τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ,
τῆς θείας καί τῆς ἀνθρώπινης. Ἡ κάθετη καί ἡ ὁριζόν-

τια κίνηση στόν Σταυρό πρέπει νά σχηματίζουν κανο-
νικό σχῆμα Σταυροῦ, γιά νά ἔρχεται ἡ εὐλογία καί ἡ
χάρις του, διαφορετικά εἶναι βλασφημία κατά τοῦ
Θεοῦ.

Ὅταν κάνουμε τόν Σταυρό μας ἔξω ἀπό τή λατρεία
καί τήν ἀτομική προσευχή, εἶναι καλό νά ἔχουμε στόν
νοῦ καί στήν καρδιά μας κάποιες σκέψεις πού θά μᾶς
βοηθοῦν πνευματικά. Μέ τό χέρι στό μέτωπο: «Ὕψιστε
Θεέ, Σέ ἀγαπῶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας μου». Μέ τήν κά-
θετη κίνηση πρός τήν κοιλιά: «Ἐσένα πού κατέβηκες
στή γῆ κι ἔγινες ἄνθρωπος». Ἐνῶ στήν ὁριζόντια κί-
νηση: «Καί στόν Σταυρό ἔχυσες τό αἷμα Σου γιά μᾶς». 

Στόν λαιμό εἶναι ἀναγκαῖο νά κρέμεται ὁ Σταυρός
μέ τόν Ἐσταυρωμένο ἐπάνω του. Αὐτός μᾶς προστα-
τεύει ἀπό φυσικούς καί πνευματικούς κινδύνους καί
μᾶς ὑπενθυμίζει τόν Σταυρό τοῦ πνευματικοῦ μας
ἀγῶνα.

Ὅταν ἀρχίζουμε ἤ τελειώνουμε κάποιο ἔργο, εἶναι
καλό νά κάνουμε τόν Σταυρό μας. Εὐλογία εἶναι γιά
τό κάθε σπίτι νά ὑπάρχει Σταυρός κάπου χαραγμέ-
νος, σημειωμένος ἤ ἀνάγλυφος. Οἱ καλοί γονεῖς
ὀφείλουν νά σταυρώνουν τά παιδιά τους, ὅταν κοι-
μοῦνται, ὅταν βγαίνουν ἔξω ἀπό τό σπίτι γιά τό σχο-
λεῖο ἤ γιά τό παιχνίδι. Στό τραπέζι μαζί μέ τήν προ-
σευχή πάντα κάνουμε καί τόν Σταυρό μας.Ὅταν
περνᾶμε μπροστά ἀπό κάποια ἐνοριακή Ἐκκλησία ἤ
ἐξωκκλήσι, κι ἐκεῖ κάνουμε τόν Σταυρό μας μέ εὐλά-
βεια. 

2. ΤΟ ΘΥΜΙΑΜΑ
Ὁ Μωυσῆς ὑπακούοντας

στόν Θεό κατασκεύασε καί
τοποθέτησε στή Σκηνή τοῦ
Μαρτυρίου Θυσιαστήριο τοῦ
Θυμιάματος (Ἔξοδ. 30,1-10).
Ὁ τρόπος παρασκευῆς τοῦ
Θυμιάματος διδάχθηκε (Ἔξοδ.
30,34-36) ἀπό τόν ἴδιο τόν
Κύριο. Ἡ προσφορά Θυμιάμα-

τος στήν Παλαιά Διαθήκη ἀπο-

Στοιχεῖα  Ὀρθόδοξης  Λατρείας (3)
Τοῦ Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου
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τελοῦσε ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Ἔπρεπε νά προσφερθεῖ Θυ-
μίαμα στήν ἀρχή τῆς ἡμέρας τό πρωί καί τό βράδυ μέ
τό ἄναμ μα τῶν Λύχνων ( Ἔξοδ. 30,7-8). Αὐτή ἡ καλή
συνήθεια μεταφέρθηκε καί στή χριστιανική λατρεία.
Ἰδιαίτερα προσφέρεται Θυ μίαμα στόν Ἑσπερινό μέ τό
ἱλαρό φῶς τῆς δύσεως τοῦ ἥλιου καί στό ψάλσιμο τοῦ
δεύτερου στίχου τοῦ ρμι´ (140) Ψαλμοῦ, ὅπου ψάλλε-
ται τό «κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα
ἐνώπιόν σου». Παρακαλοῦμε τόν Κύριο νά ἀνεβεῖ ἡ
προσευχή μας πρός τόν θρόνο Του, ὅπως ἀνεβαίνει τό
εὐωδιαστό Θυμίαμα πρός τόν οὐρανό. Τό λατρευτικό
αὐτό μέσο συμβάλλει στό νά δημιουργηθεῖ κατάλληλο
κλῖμα κατανυκτικῆς προσευχῆς καί νά ἑλκυσθεῖ ἡ
ἁγιαστική Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ εὐλογία τοῦ Θυμιάμα-
τος κατά τήν τελετή τῆς Προσκομιδῆς δείχνει καθαρά
τήν μεγάλη ὠφέλεια, πού προξενεῖται στούς ἐκκλη-
σιαζομένους ἀπό τήν προσφορά τοῦ Θυμιάματος. Λέει
χαρακτηριστικά ἐκεῖ ὁ εὐλογῶν λειτουργός: «Θυμίαμά
σοι προσφέρομεν, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, εἰς ὀσμήν
εὐωδίας πνευματικῆς· ὁ προσδεξάμενος εἰς τό ὑπε-
ρουράνιόν σου Θυσιαστήριον, ἀντικατάπεμψον ἡμῖν
τήν χάριν τοῦ παναγίου σου Πνεύματος». (Δηλαδή:
Θυμίαμα σέ Ἐσένα προσφέρουμε, Χριστέ   Ὕψιστε Θεέ,
ὡς ὀσμή εὐωδίας πνευματικῆς· αὐτό, ἀφοῦ ἔχεις δεχ-
θεῖ στό ὑπερουράνιό σου Θυσιαστήριο,στεῖλε πίσω σέ
μᾶς τή χάρη τοῦ Παναγίου σου Πνεύματος). Ἔκπληξη
προκαλεῖ τό ὅτι τά ἴδια λόγια περίπου χρησιμοποιεῖ ὁ
λειτουργός καί γιά τήν προσφορά τῶν Τιμίων Δώρων
στή Θεία Λειτουργία: «Ὅπως ὁ φιλάνθρωπος Θεός
ἡμῶν, ὁ προσδεξάμενος αὐτά εἰς τό ἅγιον καί ὑπερου-
ράνιον καί νοερόν αὐτοῦ Θυσιαστήριον εἰς ὀσμήν
εὐωδίας πνευματικῆς, ἀντικαταπέμψῃ ἡμῖν τήν θείαν
χάριν καί τήν δωρεάν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δε-
ηθῶμεν». (Δηλαδή: Μέ σκοπό ὁ φιλάνθρωπος Θεός
μας, πού δέχθηκε αὐτά στό ἅγιο καί ὑπερουράνιο καί
πνευματικό Του θυσιαστήριο ὡς ὀσμή εὐωδίας πνευ-
ματικῆς, νά στείλει πίσω σέ μᾶς τή θεία χάρη καί τή
δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἄς παρακαλέσουμε).
Στήν Ἀποκάλυψη ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης γράφει γιά
χρυσό Θυμιατήρι «λιβανωτόν χρυσοῦν». Ἀπ’αὐτό ἀνέ-
βηκε ὁ καπνός τῶν Θυμιαμάτων μαζί μέ τίς προσευ-
χές τῶν ἁγίων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ (Ἀποκ. 8,3-5). Σέ
ἄλλο σημεῖο τῆς Ἀποκαλύψεως (5,8) ὁ Εὐαγγελιστής
Ἰωάννης ταυτίζει τό Θυμίαμα μέ τίς προσευχές τῶν
ἁγίων. Ἐκεῖ γράφει γιά τούς εἰκοσιτέσσερις πρεσβυτέ-
ρους οἱ ὁποῖοι προσκύνησαν τό Ἀρνίον «ἔχοντες ἕκα-
στος κιθάραν καί φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμά-

των,αἵ εἰσιν αἱ προσευχαί τῶν ἁγίων». (Δηλαδή: ἔχον-
τας ὁ καθένας κιθάρα καί φιάλες χρυσές γεμᾶτες θυ-
μιάματα, πού εἶναι οἱ προσευχές τῶν ἁγίων).

Οἱ τρεῖς περιφερειακές ἁλυσίδες τοῦ Θυμιατηρίου,
πού κρατοῦν τή βάση, συμβολίζουν τήν Ἁγία Τριάδα.
Ἡ κεντρική ἁλυσίδα, πού ἀνεβοκατεβάζει τό κάλυμμα,
συμβολίζει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ πού κατέβηκε στή γῆ καί
ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς, γιά νά σώσει τόν
ἄνθρωπο. Οἱ δώδεκα Κωδωνίσκοι μέ τόν εὐχάριστο
ἦχο τους συμβολίζουν τούς δώδεκα Ἀποστόλους, οἱ
ὁποῖοι κήρυξαν καί διαλάλησαν παντοῦ τή Θεότητα
τοῦ Χριστοῦ καί τή λύτρωση πού πρόσφερε μέ τή
θυσία Του στόν Σταυρό. Ἡ βάση τοῦ Θυμιατηρίου, δη-
λαδή τό κάτω ἡμισφαίριο, συμβολίζει τή Θεοτόκο, ἡ
ὁποία δέχθηκε τόν Κύριο τῆς δόξης, ὁ ὁποῖος ἐδῶ συμ-
βολίζεται μέ τά ἀναμμένα κάρβουνα. Σύμφωνα μέ
ἄλλη ἑρμηνεία ἡ βάση συμβολίζει τή γῆ, ἐνῶ τό κά-
λυμμα τόν οὐρανό. Ὁ εὐώδης καπνός, ὅπως φαίνεται
καθαρά στήν Ἀποκάλυψη, συμβολίζει τίς προσευχές
τῶν ἁγιαζομένων πιστῶν καί τήν ἐξαγιαστική χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος.

Ὅταν ὁ λειτουργός θυμιάζει τούς πιστούς, αὐτοί
πρέπει νά προσκυνοῦν εὐλαβικά προσδοκῶντας τήν
εὐλογία καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὁ λειτουργός
θυμιάζει τίς εἰκόνες τῶν ἁγίων, ἐπιζητεῖ τίς μεσιτικές
προσευχές τους πρός τόν Κύριο γιά βοήθεια τῶν
μελῶν τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας. Στό σπίτι καλό
εἶναι νά προσφέρεται θυμίαμα τακτικά καί νά συνο-
δεύεται πάντοτε μέ κάποια προσευχή.

3. ΤΟ ΚΕΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΔΗΛΙ
Τά κεριά μαζί μέ τίς καν -

δῆλες καί τίς λυχνίες ἀποτε-
λοῦσαν γιά τούς ἀρχαίους
ναούς τῆς Ἐκκλησίας τά μονα-
δικά μέσα φωτισμοῦ. Οἱ χρι-
στιανοί κατά τήν περίοδο τῶν
διωγμῶν συγκεντρώνονταν γιά
τή λατρεία τοῦ Θεοῦ συνήθως
τή νύχτα ἤ κατέφευγαν τήν ἡμέρα στίς ὑπόγειες
σκοτεινές κατακόμβες. Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς στό
βιβλίο του Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (20,8) γράφον-
τας γιά τόν μεσονυκτίου λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου στήν Τρωάδα δέν παραλείπει νά περιγράψει καί
τόν φωτισμό τοῦ χώρου: «ἦσαν δέ λαμπάδες ἱκαναί
ἐν τῷ ὑπερῴῳ, οὗ ἦμεν συνηγμένοι». Κατά τό Βά-
πτισμά τους ὅλοι οἱ νεοφώτιστοι χριστιανοί ἄναβαν
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λαμπάδες, γιά νά φανερώσουν τόν θεῖο φωτισμό,
πού ἔλαβαν, καί τή μεγάλη τους χαρά. Τά Θεοφάνεια
καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, λόγῳ τῶν λαμπρῶν φω-
τισμῶν πού συνόδευαν τίς μαζικές βαπτίσεις τῶν
ἡμερῶν αὐτῶν, ὀνομάσθηκαν Φῶτα καί Λαμπρή
ἀντίστοιχα.

Ἡ φωτοχυσία τοῦ ναοῦ συμβολίζει τό θεῖο φῶς
τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ πού φωτίζει τίς καρδιές ὄχι
μόνο τῶν νεοφώτιστων ἀλλά καί ὅλων τῶν χρι-
στιανῶν. Ὁ Κύριος φανέρωσε αὐτή τή μεγάλη ἀλή-
θεια γιά τόν ἑαυτό Του μέ τά ἀκόλουθα λόγια: «Ἐγώ
εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. 8,12). Εἶναι φῶς ὄχι
μόνο λόγω τῆς φωτεινῆς διδασκαλίας Του, ἀλλά κυ-
ρίως λόγω τῆς φωτεινῆς παρουσίας Του. Αὐτό ἐπι-
βεβαιώνεται κυρίως ἀπό τή θαυμαστή Μεταμόρ-
φωσή Του, ὅπου «ἔλαμψε τό πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ
ἥλιος, τά δέ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκά ὡς τό φῶς»
(Ματθ. 17,2). Στό Σύμβολο τῆς πίστεως ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ παρουσιάζεται ὡς «φῶς ἐκ φωτός». Στήν ἀκο-
λουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπίσης ὁ ὑμνογράφος παρου-
σιάζει τόν Κύριο ὡς «φῶς ἱλαρόν». Καί οἱ χριστιανοί
μέ τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί τόν πνευματικό
τους ἀγῶνα μποροῦν νά δεχθοῦν τό φῶς τῆς χάριτος
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά τό ἀκτινοβολοῦν μέ τή
ζωή τους. Στήν «ἐπί τοῦ ὄρους» ὁμιλία ὁ Κύριος συμ-
βουλεύοντας τούς μαθητές Του εἶπε: «Ὑμεῖς ἐστε τό
φῶς τοῦ κόσμου .....οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά
καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν πατέρα ὑμῶν τόν ἐν
τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 5,1416). Ἐδῶ φαίνεται κα-
θαρά ὅτι τό φῶς τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ εἶναι τά
καλά ἔργα τῆς ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς τους. Οἱ ἅγιοι
στήν ἄλλη ζωή θά μοιάσουν μέ τόν Κύριο, θά γίνουν
«θεοί κατά χάριν». Αὐτό τό ἐκφράζει ὁ Κύριος κα-
θαρά μέ τά προφητικά λόγια Του: «Τότε οἱ δίκαιοι
ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός
αὐτῶν» (Ματθ. 13,43).

Τό κερί, καθώς καταλύεται, φωτίζει τό περιβάλ-
λον του. Ἔτσι καί ὁ συνειδητός χριστιανός, ὅταν θυ-
σιάζεται γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, φωτίζει τούς συ-
νανθρώπους του καί τούς δείχνει τόν δρόμο τῆς σω-
τηρίας.

Ὅταν ὁ πιστός εἰσέρχεται στόν ναό, πρέπει νά ἀνά-
βει στό μανουάλι ἕνα κερί γιά τούς ζῶντες κι ἕνα κερί
γιά τους τεθνεῶτες συγγενεῖς καί γνωστούς του. Ἐάν
ὅμως κά ποιοι ἀπό τούς ζῶντες ἔχουν ἰδιαίτερα προ-
βλήμα τα,τότε καλό εἶναι νά ἀνάβουμε κερί γιά τόν κα-

θένα ξεχωριστά. Τό ἄναμμα τοῦ κεριοῦ πρέπει πάντοτε
νά συνοδεύεται μέ λόγια προσευχῆς. Γιά τούς ζῶντες
θά ζη τᾶμε τό ἔλεος καί τήν προστασία τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ
γιά τούς τεθνεῶτες τή θεία εὐσπλαχνία καί αἰώνια σω-
τηρία τους.

Τό ἁγνό κερί πού παράγεται ἀπό παρθένες μέλισ-
σες συμβολίζει τήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ ἡ
ὁποία προῆλθε ἀπό τήν πάναγνη καί παρθένο Μα-
ριάμ. Τό τρικέρι τοῦ ἐπισκόπου συμβολίζει τήν Ἁγία
Τριάδα, ἐνῶ τό δικέρι τίς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ. Τά
κεριά ἤ οἱ λαμπάδες πού ἀνάβουμε στή Βάπτιση συμ-
βολίζουν τό πνευματικό φῶς πού λαμβάνει ὁ νεοφώ-
τιστος. Τά κεριά τῆς κηδείας,τοῦ τάφου καί τῶν μνη-
μοσύνων συμβολίζουν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, στό ὁποῖο
εὐχόμεθα νά εἰσέλθει ὁ ἀποθανών. Ὁ Πολυέλαιος συμ-
βολίζει τή θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τῶν Οὐρανῶν. Τά
κεριά ἤ τά κανδήλια του συμβολίζουν τούς ἁγίους. Στίς
μεγάλες γιορτές στίς Ἱερές Μονές σείουν τόν Πολυέ-
λαιο γιά νά φανερώσουν ὅτι καί οἱ ἅγιοι στά ἐπουρά-
νια συνεορτάζουν καί συγχορεύουν μέ τήν ἐπίγεια
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 

4. H ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑ
Ἡ γονυκλισία,τό γονάτισμα

δηλαδή, φανερώνει βαθιά εὐ -
λάβεια καί ταπείνωση. Ὅ ποιος
προσεύχεται γονατιστός, δεί-
χνει ὅτι ὑποτάσσεται στόν
Θεό, συναισθάνεται τήν ἁμαρ-
τωλότητα καί μικρότητά του
καί ἱκετεύει ταπεινά τόν Κύριο
γιά τήν εὐλογία και τήν εὐ -
σπλαχνία Του. Πρότυπο γονυ-
κλισίας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος,

ὁ ὁποῖος στή Γεθσημανῆ, τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ἔπεσε
ἐπί πρόσωπον στή γῆ γιά νά προσευχηθεῖ στόν Θεό
Πατέρα. Κατά τήν ἱερότερη στιγμή τῆς Θείας Λει-
τουργίας οἱ χριστιανοί γονατίζουν (ἐκτός τῶν Κυ-
ριακῶν καί τῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου λόγω
τοῦ ἀναστάσιμου χαρακτῆρα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν),
γιά νά ἐξωτερικεύσουν τόν σεβασμό καί τήν προ-
σκύνηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο ἀποστέλ-
λεται, γιά νά καθαγιάσει τά Τίμια Δῶρα καί ὅλο τό
ἐκκλησίασμα.

Ἄς ἀξιώσει ὁ Θεός κάθε ὀρθόδοξη ψυχή μέ βαθιά
ἐπίγνωση νά λατρεύει σωστά καί ἁγιοπνευματικά
τόν Πατέρα καί Θεό μας. Ἀμήν. �
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Σ τίς 25 Ἀπριλίου 2010
καί σέ ἡλικία 76 ἐτῶν,

ἀναχώρησε γιά τό οὐράνιο
ταξίδι του ὁ  θεολόγος καθη#
γητής  Νικόλαος Χατζηνικο#
λάου, γνωστό  καί ἐκλεκτό
µέλος τῆς κοινωνίας τῆς
Ρόδου καί ἀκούραστος ἐργά#

της στήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἐκπαί#
δευσης.

Γεννήθηκε τό 1934 στίς Καλυθιές Ρόδου καί
ἦταν τό δεύτερο ἀπό τά πέντε παιδιά τῆς οἰκογέ#
νειας τοῦ ἱερέα πατέρα του Σάββα Χατζηνικολάου
(τοῦ ἐπί 40 καί πλέον ἔτη ἐφηµερίου τοῦ Ἱ. Ν.
Εὐαγγελισµοῦ) καί τῆς πρεσβυτέρας µητέρας του
Ἄννας. Μέσα σ’ αὐτήν τή µεγάλη οἰκογένεια, γα#
λουχήθηκε µέ τά νάµατα τῆς πίστης στό Χριστό,
τῆς ἀγάπης στόν ἄνθρωπο, τῆς προσφορᾶς στό κοι#
νωνικό σύνολο. 

∆ιδάχτηκε τά πρῶτα γράµµατα στό ∆ηµοτικό
σχολεῖο Καλυθιῶν, µέσα στά ζοφερά καί δύσκολα
χρόνια τοῦ πολέµου καί τῆς σκλαβιᾶς. Συνέχισε τίς
σπουδές του στό Βενετόκλειο Γυµνάσιο Ρόδου, στήν
Πατµιάδα Σχολή καί στή Θεολογική σχολή τοῦ
Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν.

Μετά τή στρατιωτική του θητεία ὡς ἔφεδρος
ἀξιωµατικός, διορίσθηκε καθηγητής καί ὑπηρέ#
τησε στά Γυµνάσια Σίφνου, Ἀρχαγγέλου, Ρόδου,
Βύρωνος, Ὑµηττοῦ, Βουλιαγµένης καί ὡς  Γυµνα#
σιάρχης στό 6ο Γυµνάσιο Ρόδου, ἀπό ὅπου καί συν#
ταξιοδοτήθηκε.

Παράλληλα φοίτησε στό ∆ιδασκαλεῖο Μέσης
Ἐκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ) καί προσέφερε πολύτιµες
ὑπηρεσίες σέ γραφεῖα Μέσης Ἐκπαίδευσης.

Ὑπῆρξε παράδειγµα εὐσυνειδησίας, ἐργατικότη#
τας καί προθυµίας γιά κάθε ἐξυπηρέτηση καί ὑπό#
δειγµα δασκάλου. ∆ίδασκε καί κήρυττε πάντοτε µέ
τόν µειλίχιο λόγο του, µέ τά ἔργα του καί µέ τήν ἐν
γένει συµπεριφορά του.  Ἡ ἐργατικότητά του,  ἡ
πραότητα τοῦ χαρακτήρα του, ἡ ταπεινότητα καί
ἡ ὑποµονετικότητά του, ἡ τιµιότητα καί ἡ ἀνεξι#
κακία του τόν ἔκαναν νά ξεχωρίζει ὡς ἄνθρωπος
καί νά εἶναι ἀγαπητός σ’ ὅσους τόν γνώριζαν.

Πίστευε καί ἐφάρµοζε πάντα στή ζωή του τό
εὐαγγελικό « Μακάριόν ἐστι διδόναι ἤ λαµβάνειν».

Θεωροῦσε σ’ ὅλη του τή ζωή, ἀπό τά παιδικά
του χρόνια ἕως τό τέλος τῆς ζωῆς του,  χρέος του νά
βοηθᾶ ἐνεργά στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἔνιωθε
τόν ἑαυτό του ταπεινό της ἐργάτη, διάκονο καί ὑπη#
ρέτη.

∆ίδαξε στό Ἐκκλησιαστικό ΚΕΚ καί ὑπηρέ#
τησε δραστήρια ὡς Ἱεροκήρυκας τό ἔργο τῆς
Ἐκκλησίας µέ κηρύγµατα στούς Ι. Ναούς τῶν χω#
ριῶν καί τῆς πόλεως τῆς Ρόδου, ἀλλά καί ὅπου
ἀλλοῦ ὑπηρέτησε.

Ἐπίσης, ἀξιόλογη ὑπῆρξε καί ἡ συγγραφική
προσφορά του στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Χαρακτη#
ριστικά δείγµατα ἦταν τά βιβλία του:

• «Ὁ θεσµός τῶν Ἱεροκηρύκων ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ
τῆς  Ἑλλάδος»

• «Σταγόνες ἀπό τόν οὐρανό»
• «Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ  Ὑδραῖος» 

⁂

Στή ζωή του, µαζί µέ τή σύζυγό του,  φιλόλογο
καθηγήτρια Αἰκατερίνη Ἀλιπράντη, εὐτύχησε νά
δεῖ τά δυό του παιδιά  #τόν Σάββα, βιολόγο#ἰχθυο#
λόγο καί τήν Ἐρατώ, καθηγήτρια µουσικῆς καί µα#
θηµατικό#   καταξιωµένα µέλη τῆς κοινωνίας, γεύ#
τηκε τίς χαρές τῶν ἑπτά ἐγγονιῶν του καί δέχτηκε
τήν ἐκτίµηση καί τήν ἀναγνώριση ἀπό παντοῦ.

Ἀγόγγυστα ὑπέµεινε τό δύσκολο καί τελευταῖο
στάδιο τῆς ζωῆς του #λόγω τῆς ἀσθένειάς του#  καί
ἔφυγε ἤρεµος λέγοντας πάντα, χωρίς πικρία καί
χωρίς κανένα παράπονο: 

# Ἐγώ, εἶµαι ἕτοιµος. Ὅποτε θελήσει  ὁ Κύριος,
ἄς µέ πάρει.

Αὐτόν τόν ὑπέροχο ἄνθρωπο, εἶχα τήν τύχη νά
τόν ἔχω κουνιάδο µου. Ἀπ’ αὐτόν διδάχτηκα πολλά
καί τόν εὐχαριστῶ.

Θά τόν θυµᾶµαι πάντα ὡς ἕναν καλό οἰκογενει#
άρχη, πιστό χριστιανό, ὑποµονετικό,  ἤρεµο, γαλή#
νιο καί γλυκό ἄνθρωπο.

Προσευχόµαστε ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τήν ψυχή
του «µετά τῶν δικαίων καί τῶν ἁγίων»

Ἄς εἶναι αἰώνια ἡ µνήµη του. �

Νικόλαος   Σάββα  Χατζηνικολάου
τοῦ Δανιήλ Συρόπουλου, δασκάλου
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Λειτουργία τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ρόδου (Καλοκαίρι 2010)

Τοῦ Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου

Μ
ᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός καί ἐφέτος νά λειτουργή-
σουμε τίς κατασκηνώσεις τῆς  Ἱερᾶς μας Μη-

τροπόλεως. Ἡ κατασκήνωσή μας δέν εἶναι ἁπλά
ἕνας τόπος. Δέν εἶναι τά πρόσωπα. Εἶναι ἕνας τρό-
πος ζωῆς κοινοτικῆς μέ κοινοβιακό πνεῦμα, πού στο-
χεύει στό νά δημιουργηθοῦν ἄρρηκτοι δεσμοί φιλίας
καί πολλές εὐκαιρίες γιά βιωματική προσέγγιση τοῦ
μυστηρίου τῆς χριστιανικῆς πίστης καί ζωῆς. Ὁ
ρόλος τῆς Κατασκήνωσης δέν εἶναι νά περάσουν
καλά τά παιδιά, ἀλλά κυρίως νά κατηχηθοῦν, νά
σπαρθεῖ μέσα τους ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καί νά ἔρθει ὁ
Χριστός στήν πόρτα τῆς καρδιᾶς τους. 

Οἱ  Ὁμαδάρχες καί οἱ Βοηθοί γίνονται γιά τά παι-
διά κάτι σάν μεγάλος ἀδελφός, κάτι σάν φίλος, ἀλλά
καί σάν γονιός. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τά βασικά
καθήκοντα τῶν στελεχῶν τῆς κατασκήνωσης. Ὁ
κάθε Ὁμαδάρχης εἶναι ὑπεύθυνος γιά τά παιδιά τῆς
σκηνῆς του. Βρίσκεται συνεχῶς μαζί τους καί ἐπι-
βλέπει τήν ἀσφάλειά τους. Βοηθᾶ τά παιδιά νά
πραγματώσουν τούς στόχους τῆς κατασκήνωσης,
φροντίζει γιά τήν σωματική καί τή συναισθηματική

ὑγεία τους, φροντίζει νά τη-
ρεῖται τό καθημερινό πρό-
γραμμα χωρίς καθυστερήσεις.
Ἐπίσης, συμμετέχει καί ὁ ἴδιος
στίς ἐργασίες πού ἀναλαμβάνει
ἡ ὁμάδα του, δίνοντας πρῶτος
τό παράδειγμα. Ὑπακούει στίς
ἀποφάσεις καί παρατηρήσεις
τοῦ ἀρχηγείου καί ποτέ δέν
ἐκφράζει τίς ἀντιρρήσεις του
μπροστά στά παιδιά. Συνεργά-
ζεται μέ τούς ἄλλους Ὁμαδάρ-
χες καί τά ὑπόλοιπα στελέχη
στίς διάφορες δραστηριότητες.
Δέν χρησιμοποιεῖ, τέλος, καθό-
λου λεκτική ἤ σωματική βία

πρός τά παιδιά.
Ὁ Βοηθός Ὁμαδάρχη συνεργάζεται ἄμεσα μέ

τούς Ὁμαδάρχες καί ἀποτελεῖ οὐσιαστικά τό συν-
δετικό κρίκο μεταξύ κατασκηνωτῶν καί ὁμαδαρχῶν
καί ἀρ χηγείου. Ὀφείλει νά σέβεται τόν Ὁμαδάρχη
του, νά ἀναφέρει κάθε πρόβλημα πού μπορεῖ νά
προκύψει, νά εἶναι μαζί μέ τήν ὁμάδα, ἴσως καί πε-
ρισσότερο ἀπό τόν Ὁμαδάρχη, ἀλλά ἐνημερώνει
ταυτόχρονα τόν Ὁμαδάρχη γιά κάθε δική του πρω-
τοβουλία. 

Γιά τά παιδιά τά στελέχη τῆς Κατασκήνωσης εἶναι
πρότυπα: τά παιδιά παρατηροῦν καί ἐλέγχουν τά
πάν τα, τά «γράφουν» ὅλα μέσα τους. Τά στελέχη
συμπεριφέρονται μέ σεβασμό καί δίνουν τόν ἑαυτό
σας στόν κατασκηνωτή, θεωροῦν τήν κατασκηνω-
τική διακονία τους θεόσδοτη ἀποστολή. Ἐνισχύουν
τήν καλή συμπεριφορά τῶν κατασκηνωτῶν καί δί-
νουν τήν κατά τό δυνατόν μικρότερη προσοχή στήν
ἄσχημη συμπεριφορά, κατευθύνοντάς την πρός κάτι
καλό. Ἡ προκλητική συμπεριφορά πολλές φορές
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εἶναι ἀντίδραση στήν ἔλλειψη προσοχῆς.
Τά παιδιά πάνω ἀπό ὅλα ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τήν

ἀγάπη, τήν προσοχή καί τήν προσευχή μας.
Οἱ  Ὁμαδάρχες καί οἱ Βοηθοί πού ἀφιέρωσαν

ἐφέτος τόν πολύτιμο χρόνο τους καί τίς δυνάμεις
τους στό ἔργο τῆς Κατασκήνωσης κατά περιόδους
ἦταν οἱ ἑξῆς: 

Α΄ περίοδος: Ἀρχηγός: Στέλλα Ξεπαπαδάκη,
Ὁμαδάρχες: Πολυζώη Ἄννα, Βαράκη Χριστίνα, Δια-
καντώνη Δέσποινα, Νικολίτση Ἐλευθερία, Τσαβαρῆ
Ἀν θούλα, Περγαντῆ Καρολίνα, Κρητικοῦ Εὐανθία,
Καμπιτάκη Ἀγγελική, Ξεπαπαδάκη Τριανταφυλλιά,
Ξεπαπαδάκη Ἀναστασία, Βοηθοί Ὁμαδαρχῶν: Πολυ-
ζώη Μαρία, Ξεπαπαδάκη Εὐτυχία, Τριανταφύλλου
Χρυ σάνθη, Κωνσταντινίδου Κωνσταντίνα, Φτάκλα
Ζωή, Πάσαλη Μαρία, Κεφάλα Δήμητρα, Χαριστῆ
Μαρία.

Β΄ Περίοδος: Ἀρχηγός: Μοίρα Γραμματική, Ὁμα-
δάρχες: Κουφωμανώλη Φωτεινή, Καλίτση Νομική,
Ματσίγκου Ἀντωνία, Μανέττα Σεβαστή, Βούλγαρη
Ἑλένη, Μανωλά Χρυσάνθη, Νικολίκου Ἐρμιώνη,
Βοηθοί Ὁμαδαρχῶν: Σακάτη Μιχαλίτσα, Τσεπέλη
Εὐαγγελία, Κουμνάκη Ζωή.

Γ΄ περίοδος: Ἀρχηγός: Ρώσσου Αἰκατερίνη, Ὁμα-
δάρχες: Ἀρφαρά Βασιλική, Τσιώρη Λίνα, Ἠλιοπού-
λου Σέβη, Σκανδαλιάρη Ἄννα, Κεφάλα Ἀνθή, Ἀντω-
νέρια Ζωή, Βορινάκη Αἰκατερίνη, Βοηθοί Ὁμα-
δαρχῶν: Γιορδαμνῆ Καθολική, Σταβλᾶ Μαρία-
Στέλλα, Καραγιάννη Κατε-
ρίνα, Μαρτάκη Ξένια, Βλά-
χου Ράνια, Εὐσταθιάδη Χρι-
στίνα, Μουσικός: Κωλέττη
Εἰρήνη. 

Δ΄ Περίοδος: Ἀρχηγός:
Συμιακός Κωνσταντῖνος,
Ὁμαδάρχες: Λυριστής Δημή-
τριος, Λάνδρου Ἰωάννης,
Καλίτσης Πανορμίτης,
Μπούμπας Ἐμμανουήλ, Πα-
τσιούρας Τσαμπίκος, Μπαρ-
κανίκας Χαράλαμπος, Μα-
νωλᾶς Ἐμμανουήλ, Ρουμπέ-
κας Κωνσταντῖνος, Λυρι-
στής Βασίλης, Βοηθοί Ὁμα-

δαρχῶν: Καραγεωργίου Ἀνέστης, Διακογεωργίου
Παναγιώτης, Κεφάλας Ἰωάννης, Τριανταφύλλου Μι-
χαήλ.

Ε΄ Περίοδος: Ἀρχηγός: Μάντζιος Γεώργιος, Ὁμα-
δάρχες: Μανοῦσος Εὐστάθιος, Νταβαρίνος Σταῦρος,
Μπούγιας Χρῆστος, Κωτάκης Δημήτριος, Κονισής
Ἠλίας, Μπαρκανίκας Χαράλαμπος, Καλίτσης Πα-
νορμίτης, Κεφάλας Ἰωάννης, Βοηθοί Ὁμαδαρχῶν:
Τριανταφύλλου Μιχάλης, Χατζηχαραλάμπους Μι-
χαήλ, Ξεπαπαδάκης Σωτήριος, Κούλαρος Νικόλαος,
Παρδαλός Μιχαήλ, Λάνδρου Ἰωάννης, Βελεχέρης
Βασίλειος, Μπούμπας Πανορμίτης.

Νοσηλευτές ὑπῆρξαν οἱ νοσηλεύτριες Φλώρου
Εἰ ρήνη καί Παυλῆ Δέσποινα καί ὁ γιατρός Βάσης
Λουκᾶς.

Στήν Κουζίνα ἐργάσθηκαν σκληρά οἱ κυρίες: Βο-
γιατζῆ Γεωργία, Ματσίγκου Χαριστούλα, Κοντεκάκη
Μαρία, Φτάκλα Φωτεινή, Ἀγγελίδου Κυριακή, Ρο-
δίου Παρασκευή, Παπαοικονόμου Μαρία, Καμ-
πούρη Ἑλένη, Μοσκιοῦ Βασιλεία, Ἀγοραστούδη Δή-
μητρα, Μαρτάκη Σέβη.

Στήν προμήθεια τῶν τροφίμων καί στήν ὁδήγηση
τοῦ Λεωφορείου ἐργάσθηκαν οἱ: Κλαδάκης Μιχά-
λης, Βογιατζής Γιάννης, Γιορδαμνής Νικόλαος καί
Βελεχέρης Βασίλειος.

Σ’ ὅλους αὐτούς ἐκφράζουμε τίς θερμές εὐχαρι-
στίες καί εὐχόμεθα ὁ Κύριος νά τούς χαριτώνει καί
νά τούς ὁδηγεῖ στό δρόμο Του. Ἀμήν.
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� Ἐπίσκεψη στή Σμύρνη καί στήν
Πέργαμο πραγματοποίησε, ἀπό 7
ἕως 9 Μαΐου, ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης. Στήν περιοχή τῆς Σμύρνης
ἐπισκέφθηκε τήν Κρήνη (Çeş me),
ὅπου προσκύνησε εἰς τόν ὑπό ἀνα-
καίνιση Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Χαρα-
λάμπους, τήν Κάτω Παναγιά (Çi -
flikköy),  τήν Ἁγία Παρασκευή (Da-
lyan), ὅπου ἐπισκέφθηκε τόν Ναό
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, χρησιμοποιού-
μενον σήμερα ὡς τέμενος, καί τό Πα-
ρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου
καί Ἑλένης. Τέλος ἐπισκέφθηκε τά
Ἀλάτσατα (Alaçatι), ὅπου τόν ὑπο-
δέχθηκε ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως καί
τόν συνόδευσε στόν Ἱ. Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεο-
τόκου, ὁ ὁποῖος ἀνακαινίζεται. Τήν 8η Μαΐ ου ὁ Πα-
τριάρχης μετέβη στήν Πέργαμο καί συμπροσηυχήθη
κατά τήν Θ. Λειτουργία γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἡ ὁποία τελέσθηκε στά ἐρεί-
πια τῆς ὁμωνύμου βασιλικῆς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου. Εἰς τό τέλος τῆς Θ.
Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ
ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν Περγάμῳ καί
τῇ περιοχῇ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν
ἡμῶν, "τῶν τε εἰρηνικῶς κοιμηθέντων καί τῶν μαρ-
τυρικῶς τελειωθέντων", ὁμίλησε πρός τό ἐκκλησία-
σμα, καί ἀπάντησε  εἰς τήν προσφώνηση τοῦ προ-
εξάρχοντος οἰκείου Ποιμενάρχου, τόν ὁποῖον καί συ-
νεχάρη διά τά ὀνομαστήριά του. Τήν Κυριακήν, 9ην
Ἰουνίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν Θ.
Λειτουργία εἰς τόν Ι. Ναό τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Σμύρ-
νης, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁμίλησε πρός τό ἐκκλη-
σίασμα καί ἐτέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ τῶν ἐν τῷ Ὀρθο-
δόξῳ Κοιμητηρίῳ τῆς πόλεως ἀναπαυομένων. Ἀκο-
λούθησε δεξίωση στόν αὐλόγυρο τοῦ Ναοῦ καί γεῦμα
σέ ἑστιατόριο τῆς πόλεως.

� Ἐπίσκεψη στόν Πύργον (Burgas) τῆς Βουλγαρίας
πραγματοποίησε, κατόπιν προσκλήσεως, ἀπό 18 ἕως
19 Μαΐου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης προκειμένου
νά ἀνακηρυχθεῖ ἐπίτιμος διδάκτωρ ἀπό τό Πανεπι-

στήμιο «Free University». Μέ τήν
εὐκαιρία αὐτή ἐπισκέφθηκε Ἱ.
Ναούς, Μονές καί μνημεῖα τῆς πό-
λεως, καθώς καί τῆς Μεσημβρίας καί
τῆς Σωζοπόλεως.

� Ἐπίσημη ἀντεπίσκεψη στήν
Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας, κατόπιν
προσκλήσεως τοῦ Μακ. Πατριάρχου
Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κυ-
ρίλλου, πραγματοποίησε, ἀπό 22
ἕως 31 Μαΐου,  ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης κ.κ Βαρθολομαῖος. Ἐκτός
ἀπό τήν ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρω-
σίας ὁ Παναγιώτατος καί ἡ συνοδεία
του ἐπισκέφθηκαν τήν Ἁγία Πετρού-
πολη, σκῆτες τῆς νήσου Βαλαάμ καί

ἄλλα ἱερά προσκυνήματα καί μνημεῖα. Σέ ὅλες τους
τίς ἐπαφές καί ἐπισκέψεις ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρ-
χης ἔγινε δεκτός μέ μεγάλη ἐγκαρδιότητα ἀπό τίς πο-
λιτικές καί πολιτειακές ἀρχές τῆς χώρας καί ἀπό τόν
κλῆρο καί τό λαό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας.

� Τήν γενέτειρά του νῆσο Ἴμβρο ἐπισκέφθηκε, ἀπό
4 ἕως 6 Ἰουνίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης. Κατά
τήν παραμονή του στό νησί ὁ Παναγιώτατος κατέ-
λυσε στό χωριό του, ἐνῶ ἐπισκέφθηκε καί ἄλλα
χωριά, προσεκύνησε καί χοροστάτησε σέ Ἱερούς
Ναούς τοῦ νησιοῦ καί συμπροσευχήθηκε κατά τά θυ-
ρανοίξια τοῦ ἐξωκκλησίου τῶν Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχῶν Εὐλαμπίου, τά ὁποία ἐτέλεσε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος, ὁ ὁποῖος καί ἐχορή-
γησε τό ποσό διά τήν ἀνακαίνιση. 

� Σέ ἑόρτιο καί πανηγυρικό κλῖμα ἑορτάσθηκαν καί
ἐφέτος τά ὀνομαστήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι -
άρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ὁ Παναγιώτατος ἐχορο-
στάτησε εἰς τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς, ὁ ὁποῖος τε-
λέσθηκε εἰς τήν Ἱ. Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρι-
σάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου
Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ
Ἰμβρίου, καί ἐχειροθέτησε τόν μέν Ἐλλογιμ. κ. Μηνᾶ
Ἀλεξιάδη, Καθηγητή τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ

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

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθήνα
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Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχον-
τος Ὑπομνηματογράφου, τόν δέ Ἐλλογιμ. κ. Ἐμμα-
νουήλ Περσελή, Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Ἀθηνῶν, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Διδασκάλου
τοῦ Ψαλτῆρος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τήν ἑπομένην ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε στήν Θ.
Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Πάνσεπτο Πα-
τριαρχικό Ναό, σέ συγχοροστασία μέ πολλούς ἀρχιε-
ρεῖς. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας,  τόν Πα-
τριάρχη προσεφώνησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ἀντεφώνησε δέ ὁ Πα-
τριάρχης, καί στή συνέχεια μίλησε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἐγκορίεβκ κ. Μάρκος (Ἐκκλ. Ρωσίας). Ὁ
Πατριάρχης δέχθηκε στό Γραφεῖο του τήν σεβασμία
Ἱεραρχία τοῦ Θρόνου, καθώς καί τούς κληρικούς καί
τούς λαϊκούς  ὑπαλλήλους τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς
μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μ. Πρωτοσύγκελλο κ. Στέφανο. 

� Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος
ἐπισκέφθηκε, ἀπό 11 ἕως 15 Ἰουνίου, τήν Φιλλανδία,
κατόπιν προσκλήσεως τοῦ  Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κα-
ρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος. Ὁ Πανα-
γιώτατος ὁμίλησε κατά τό ἐν Joensuu συνέδριο ἐπί
τοῦ θέματος: «Church-The Hope of Creation», καί
συναντήθηκε μέ τήν  Ἐξοχ. κ. Tarja Halonen, Πρό-
εδρο τῆς χώρας.

� Σέ θερμό κλῖμα πραγματοποιήθηκε, τήν 18η Ἰου-
νίου, ἡ συνάντηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου μέ τό τόν νέο Πολιτικό Διοικητή τοῦ
Ἁγίου Ὄρους κ. Ἀρίστο Κασμίρογλου. Ὁ νέος Διοι-
κητής εἶχε ἐπίσης συνάντηση καί συνεργασία μέ τήν
ἁρμόδια Ἐπιτροπή τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τήν Κυριακή
20 Ἰουνίου ὁ Παναγιώτατος ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ
Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου στόν ἐκδότη-δημοσιο-
γράφο καί πρ. Διοικητή τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Σταῦρο
Ψυχάρη.

� Ἐπίσκεψη στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο πραγμα-
τοποίησε, τήν 23η Ἰουνίου, ὁ Πρωθυπουργός τῆς
Ἑλλάδος κ. Γεώργιος Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος βρέθηκε
στήν Κ/πολη μέ τήν εὐκαιρία τῆς Διαβαλκανικῆς Συ-
νόδου. Ὁ κ. Πρωθυπουργός προσεκύνησε στόν Πάν-
σεπτο Πατριαρχικό Ναό καί στή συνέχεια ἔγινε δε-
κτός μέ ἐγκαρδιότητα ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πα-
τριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, μέ τόν ὁποῖο συζήτησαν
θέματα πού ἀπασχολοῦν τήν Μητέρα Ἐκκλησία καί
τήν Ὁμογένεια.

� Τό καθιερωμένο προσκύνημά του στήν Καππαδο-
κία πραγματοποίησε καί φέτος τό καλοκαίρι ὁ Οἰκου-
μενικός Πατριάρχης ὁ ὁποῖος ἀφίχθη στήν Καισάρεια
τῆς Καππαδοκίας τήν 26η Ἰουνίου καί στή συνέχεια
ἐπισκέφθηκε τό χωριό Φαλλάσιον (Ταλᾶς), τό ὁποῖο

μέχρι τά τέλη τοῦ 20οῦ αἰώνα ἦταν μία πόλη μέ κυ-
ρίως Ἑλληνικό πληθυσμό. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρ-
χης καί οἱ συνοδοί του ἐπισκέφθηκαν, ἐπίσης, τόν
ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Ἁγίου
Σάββα, τό χωριό Ἀνδρονίκιο καί τό Προκόπι τῆς
Καππαδοκίας, τό σπήλαιο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Ρώσου, καθώς καί τόν ναό τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυ-
ρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί παρέστησαν
στή διάσκεψη μέ θέμα: «Καππαδοκία - ἡ γῆ τοῦ πο-
λιτισμοῦ» τῆς Πανελληνίας Ἕνωσης ἀπογόνων
Ἑλλήνων Καππαδοκῶν. Τήν Κυριακή 27 Ἰουνίου ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος προ-
εξῆρχε τῆς Θ. Λειτουργίας στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Θεο-
δώρου Μαλακοπῆς κατά τήν ὁποία συλλειτούργησαν
οἱ Μακαριώτατοι Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θε-
όδωρος καί Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερώνυμος, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μακ. Πα-
τριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου, Σεβ. Μητροπολίτης
Βολοκολάμσκ κ. Ἰλαρίωνας καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκο-
πος Κομάνων κ. Γαβριήλ, Πατριαρχικός Ἔξαρχος
τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρω-
σικῆς Παραδόσεως. Στό Πατριαρχικό συλλείτουργο
παρέστησαν ἐπίσης συμπροσευχόμενοι Ἀρχιερεῖς,
Κληρικοί, Ἡγούμενοι Μονῶν, Μοναχοί, Μοναχές καί
ὀφφικίαλοι τοῦ Πατριαρχείου ἀπό τήν Πόλη, τήν
Ἑλλάδα καί τίς ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
Στήν ὁμιλία του, ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους, ἀναφέρ-
θηκε στό ἐτήσιο προσκύνημα στόν ἱστορικό καί Ἁγιο-
τόκο αὐτό τόπο καί κάλεσε τούς Καππαδόκες νά μήν
ξεχνοῦν τή γῆ τῶν Πατέρων τους. 

� Τριήμερη ἐπίσκεψη στή Φιλιππούπολη τῆς Βουλ-
γαρίας, ἀπό 16 ἕως καί 18 Ἰουλίου,  πραγματοποίησε
ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, κα-
τόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλιπ-
πουπόλεως κ. Νικολάου, προκειμένου  νά προεξάρχει
στίς ἐκδηλώσεις γιά τόν ἑορτασμό τῆς Ἁγίας Μαρί-
νης, πολιούχου τῆς Φιλιππουπόλεως. Ὁ Παναγιώτα-
τος χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ
καί προέστη κατά τή Θ. Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς
Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης στόν φερώνυμο
Μητροπολιτικό Ναό, ἐνῶ κατά τήν παραμονή του στή
Φιλιππούπολη, ἀνακυρήχθηκε σέ ἐπίτιμο Δημότη τῆς
πόλεως, ἀναγορεύθηκε  σέ ἐπίτιμο Διδάκτορα τοῦ
Ἰατρικοῦ Πανεπιστημίου, παρακολούθησε συναυλία
στό ἀρχαῖο θέατρο, ξεναγήθηκε στήν παλαιά πόλη,
ἐπισκέφθηκε τόν Ἱ. Ναό Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης
καί τό Μουσεῖο τῆς Μεσαιωνικῆς ἱστορίας καί παρέ-
στη σέ δεξίωση πού παρέθεσε πρός τιμήν του ὁ Δή-
μαρχος τῆς πόλεως. Ὁ Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε ἐπί-
σης τίς Ι. Μονές Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Μπά-
τσκοβο καί Ἁγί ων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ
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στό Κούκλεν. Κατά τήν τελευταία ἡμέρα τῆς παρα-
μονῆς του στή Βουλγαρία, μετέβη στή Σόφια καί συ-
νάντησε τόν Μακ. Πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Μάξιμο,
γιά νά τόν εὐχαριστήσει, καθώς καί τήν περί αὐτόν
Ἱεράν Σύνοδο, γιά τήν εὐκαιρία τῆς ἐπισκέψεώς του
στή χώρα, καθώς καί τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας
τῆς Βουλγαρίας κ. Georgi Parvanov.
� Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη στό νέο Νομάρχη τῆς
Κων/πόλεως κ. Χουσεΐν Ἀβνί Μουτλού πραγματο-
ποίησε στίς 14 Αὐγούστου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρ-
χης, προκειμένου νά ἐκφράσει, μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ἀνάληψης τῶν καθηκόντων του, τίς εὐχές τοῦ ἰδίου
ἀλλά καί τῆς Ὁμογένειας τῆς Κων/πόλεως γιά ἐπι-
τυχία στό ἔργο του καί καρποφόρο θητεία. Ὁ νέος
Νομάρχης τῆς Κων/πόλεως ἔδωσε τή διαβεβαίωση
ὅτι θά ὑπηρετήσει ἀδιακρίτως ὅλους τους κατοίκους
τῆς περιφερείας του. Ὁ Νομάρχης ἀνταπέδωσε τήν
ἐπίσκεψη τοῦ Παναγιωτάτου ἐπισκεπτόμενος τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Προκαθήμενο
αὐτοῦ τήν 15η Σεπτεμβρίου.
� Σέ κλίμα λαμπρότητας καί ἱερῆς συγκίνησης τήν
Κυριακή 15 Αὐγούστου, ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θε-
οτόκου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο-
μαῖος ἐτέλεσε, γιά πρώτη φορά μετά ἀπό 88 χρόνια,
τή Θ. Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Σουμελᾶ
Τραπεζοῦντος, σύμβολο καί σημεῖο ἀναφορᾶς τοῦ
ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ καί τῶν ἁπανταχοῦ Ποντίων.
Στό προσκύνημα αὐτό καί στήν πανηγυρική Θ. Λει-
τουργία προσῆλθαν στήν ἱστορική Μονή χιλιάδες προ-
σκυνητές ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, καθώς
καί ἀπό τίς γειτονικές χῶρες τῆς Ρωσίας, τῆς Οὐκρα-
νίας καί τῆς Γεωργίας. Κατά τήν ὁμιλία του ὁ Οἰκου-
μενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, μεταξύ τῶν
ἄλλων σημαντικῶν καί συγκινητικῶν του λόγων, ἐξέ-
φρασε τήν εὐχή καί προσευχή του, ὅπως ἡ Παναγία ἡ
Σουμελιώτισσα, ἡ κυρία τοῦ Πόντου, νά εἶναι ἡ ἐγγυή-
τρια καλύτερων ἡμερῶν γιά ὅλους τούς λαούς.
� Ἐπίσημη ἐπίσκεψη, ἀπό 16 ἕως καί 20 Αὐγούστου,
στήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας, κατόπιν
προσκλήσεως τοῦ Μακ. Μητροπολίτου Βαρσοβίας
καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββα, πραγματοποίησε ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος. Ἀμέ-
σως μετά τήν ἄφιξή του ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
μετέβη στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς
Μαγδαληνῆς στή Βαρσοβία, ὅπου προέστη στήν ἐπί-
σημη Δοξολογία. Ὁ Μακ. Προκαθήμενος τῆς Πολω-
νικῆς Ἐκκλησίας στήν προσφώνησή του χαρακτήρισε
τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη «διάδοχο καί συνεχιστή
τῶν ἐκλεκτῶν καί ἀειμνήστων Πατριαρχῶν Κωνσταν-
τινουπόλεως ἁ γίου Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, ἁγίου

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί πολλῶν ἄλλων, οἱ
ὁποῖοι συνέβαλον σημαντικῶς ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς Ἁγίας
Ὀρθοδόξου Πίστεως». Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Οἰκου-
μενικός Πατριάρχης ἀναφέρθηκε στούς δεσμούς τῶν
δύο Ἐκκλησιῶν καί στήν πρό 86 ἐτῶν χορήγηση τοῦ
Αὐτοκεφάλου στήν Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας ἀπό τή
Μητέρα Ἐκκλησίας τῆς Κων/πόλεως. Κατά τήν πα-
ραμονή του στήν Πολωνία ὁ Οἰκουμενικός Πατρι -
άρχης συναντήθηκε μέ τόν Πρόεδρο τῆς Πολωνικῆς
Βουλῆς, ἐνῶ ἐπισκέφθηκε καί τό ὄρος Γκραμπάρ κα,
ὅπου συμμετεῖχε σέ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις στό κα-
τεξοχήν αὐτό τόπο λατρείας καί προσκυνήμα τος τῶν
ὀρθοδόξων της Πολωνίας. Ἐπίσης σέ εἰδική τελετή
τήν Παρασκευή 20/8 στό Καθολικό Πανεπιστήμιο τῆς
πόλης Λούμπλιν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαῖος ἀνακηρύχθηκε ἐπίτιμος διδάκτορας
ὡς «ἐκπρόσωπος τῆς εἰρήνης καί τῆς συμφιλίωσης,
τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀξιοπρέπειας καί
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς καί τῆς φροντί-
δας γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος».

� Τήν γενέτειρά του Ἴμβρο ἐπισκέφθηκε, ἀπό 21 ἕως
24 Αὐγούστου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-
θολομαῖος. Τήν Κυριακή 22/8 ὁ Πατριάρχης χορο-
στάτησε κατά τήν Θ. Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. Κοι μή-
σεως τῆς Θεοτόκου στό χωριό Γλυκύ. Τήν ἑπομένη,
γιά τήν  ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως, προ-
εξῆρχε τῆς Θ. Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν.
τοῦ χωρίου τῶν Ἁγ. Θεοδώρων. Τήν 24η  Αὐ γούστου,
παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχου καί πλήθους Ἰμβρίων καί
φίλων τῆς Ἴμβρου τελέσθηκαν, μέσα σέ κλῖμα συγ-
κίνησης, ἀπό τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Δη-
μήτριο, τά Θυρανοίξια στό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγ. Δημη-
τρίου στή Σπηλιά τῆς Ἴμβρου.

� Ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Οἰκυμενικοῦ Πατριάρ-
χου κ.κ Βαρθολομαίου συνῆλθε, ἀπό 28 ἕως καί 30
Αὐγούστου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος σέ τακτική συ-
νεδρία, κατά τήν ὁποία, ψήφων κανονικῶν γενομένων
στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, ἐξελέγη παμψη-
φεί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σασκατοῦν κ. Γεώργιος
στή χηρεύουσα θέση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Winnipeg
καί Μητροπολίτου Καναδᾶ τῆς ἐκεῖ Οὐκρανικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πού ὑπάγεται στό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο. Μέ τή συνεδρίαση αὐτή ἔληξε ἡ
παροῦσα συνοδική περιόδος, γι’ αὐτό καί στό τέλος
ἔγινε ἀνταλλαγή προσφωνήσεων καί ἀντιφωνήσεων
μεταξύ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ.
Κωνσταντίνου, ἐκ μέρους τῶν ἀποχωρούντων μελῶν
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου.
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ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΕΣ � Τήν Κυριακή 27 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος τέ-
λεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό ἱ. Ναό
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί χειροτόνησε
σέ Διάκονο τόν  κ. Παναγιώτη Ἠλία, στόν ὁποῖο
ἔδωσε τό ὄνομα Εὐάρεστος πρός τιμήν τοῦ ἐκ τῶν
Ἁγίων Δέκα τῶν ἐν Κρήτῃ Μάρτυρος Εὐαρέστου.
Ὁ νέος Κληρικός χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τήν
Κυριακή 18 Ἰουλίου στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώ-
σεως τοῦ Σωτῆρος Καλυθιῶν, ἀπ̉ ὅπου καὶ κατά-
γεται, καὶ  τοποθετήθηκε ὡς Ἐφημέριος στήν Ἐνο-
ρία Ἁγίου Γεωργίου Πλατανίων. 

� Τήν Δευτέρα 12 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος χο-
ροστάτησε κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν
Ἱερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ Καμυρί καί ἀπέ-
νειμε τό ὀφίκκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου στόν
Αἰδεσιμολογιώτατο π. Βασίλειο Παπαθανασίου,
ἀποσπασμένο κληρικό στήν ὑπηρεσία τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου.

� Τήν Κυριακή 22 Αὐγούστου τέλεσε τή Θεία
Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
Κρεμαστῆς καὶ χειροτόνησε σέ Διάκονο τόν Ἀδελφό
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θαρρίου Μοναχό Μιχαήλ, στόν
ὁποῖο ἔδωσε τό ὄνομα Νεῖλος εἰς μνημόσυνον τοῦ
ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ρόδου Νείλου Μυρσινιώ-
του.

� Τήν Τρίτη 24 Αὐγούστου, κατά τήν Ἀκολου-
θία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παναγίας Σκιαδενῆς τέλεσε τή μοναχική κουρά σέ
μικρόσχημο Μοναχό τοῦ κ. Κωνσταντίνου Συμια-
κοῦ, πτυχιούχου τῆς Στατιστικῆς Σχολῆς τοῦ Οἰκο-
νομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στόν ὁποῖο ἔδωσε
τό ὄνομα Γεννάδιος εἰς μνημόσυνον τοῦ μακαρι-
στοῦ Προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγκαράθου
Γενναδίου Σταυρουλάκη. Ὁ νέος Μοναχός χειρο-
τονήθηκε Διάκονος στό Καθολικό τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς
Μονῆς τό Σάββατο 28 Αὐγούστου.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ

Τὸ Πέμπτη 17 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος  τέλεσε
τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου, Πα-
ρεκκλησίου τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου Προδρό-
μου πόλεως Ρόδου. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία 
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του ἐξῆρε τήν μακρόχρονη προσφορά στήν ὡς ἄνω
Ἐνορία τοῦ κτίτορος μακαριστοῦ Βασιλείου Δημη-
τράκη, τέλεσε μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του καί ἐξέ-
φρασε τήν εὐαρέσκεια καί τόν ἔπαινο τῆς Ἐκκλη-
σίας στή σύζυγό του Μαρία Δημητράκη.

ΕΛΕΥΣΗ ΚΑΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ 
ΝΙΣΥΡΙΟΥ

Ἰδιαίτερο πνευματικό γενονός ἀπετέλεσε γιά
τήν Μητρόπολή μας ἡ ἔλευση ἀπό τήν Ἱερά Μονή
Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου
Νεομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νισυρίου.

Ἡ ἁγία Κάρα τοῦ Νεομάρτυρος μεταφέρθηκε
στή Ρόδο ἀπό τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τῶν Ἰβήρων πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ.
Ναθαναήλ τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 15 Ἰουνίου. Ἡ
ἐπίσημη ὑποδοχή πραγματοποιήθηκε στό Μαν-
δράκι καί στή συνέχεια μεταφέρθηκε μέ πομπή
στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὅπου
ἐψάλη Δοξολογία καί ἀκολούθησε Ἀγρυπνία. Ὁ Σε-
βασμιώτατος στήν προσφώνηση του ἐξῆρε τὸ γεγο-

νός καί εὐχαρίστησε τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς τῶν Ἰβήρων. Τό ἀπόγευμα τῆς ἑπομένης
ἡμέρας, Τετάρτης 16 Ἰουνίου, μεταφέρθηκε στήν
Κῶ καί τήν 20 Ἰουνίου στήν γενέτειρα τοῦ Ἁγίου
τήν Νίσυρο, ὅπου ἐτελέσθη πολυαρχιερατική Θεία
Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας καί συλλειτουργούντων τῶν Σε-
βασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λέρου, Καλύμνου καί
Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου καί Κώου καί Νισύρου κ.
Ναθαναήλ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἁλι-
καρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ.  

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης τήν Κυριακή
4 Ἰουλίου μετέβη στό Ἅγιον Ὄρος κατόπιν προ-
σκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου καί προέστη
τῆς πανηγύρεως τῆς Ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τοῦ Τι-
μίου Προδρόμου. Κατά τό διάστημα τῆς ἐκεῖ πα-
ραμονῆς του ἐπισκέφτηκε τήν Ἱερά Κοινότητα, τίς
Ἱερές Μονές Ἰβήρων, Κουτλουμουσίου, Σταυρονι-
κήτα, Ἐσφιγμένου καί Γρηγορίου, καί τά κελιά
Ἁγίου Νικολάου Μπουραζέρι καί Ἀρχαγγέλων Κα-
ρυῶν.

ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

� Τήν Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως (13 Μαΐου) πρό
τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας στόν πανη-
γυρίζοντα Ἱερό ἐνοριακό Ναό Ἀναλήψεως πόλεως
Ρόδου ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκεια
τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπένειμε ἀναμνηστική «πλα-
κέτα» στόν συνταξιοδοτηθέντα Ἐφημέριο τῆς Ἐνο-
ρίας π. Νικόλαο Ποντικίνα. Στήν προσφώνηση του
ἐξῆρε τήν πολύχρονη προσφορά τοῦ π. Νικολάου
στήν τοπική μας Ἐκκλησία καί τήν ἐκπαίδευση καί
τόνισε ἰδιαίτερα τήν συμβολή του στήν ἀνέγερση
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναλήψεως. Ἐκ μέρους τῆς
Ἐνορίας μίλησε ὁ Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἀρχι-
μανδρίτης Φανούριος Θολιώτης.

� Τήν Κυριακή 25 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος τέ-
λεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό
Ἁγίου Γεωργίου Πλατανίων καί παρουσίασε στούς
Ἐνορίτες τόν νέο Ἐφημέριο Πρεσβύτερο Εὐάρεστο
Ἠλία. Μετά τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐξέ-
φρασε τήν εὐαρέσκεια καί τόν ἔπαινο τῆς Ἐκκλη-
σίας στὸν συνταξιοδοτηθέντα Ἐφημέριο τῆς Ἐνο-
ρίας π. Δημήτριο Θεοδωράκη, στόν ὁποῖο ἐπέδωσε
τιμητική «πλακέτα». Στήν προσφώνησή του ἐξῆρε
τό ἦθος, τήν μακρόχρονη καί ὑποδειγματική προ-
σφορά στήν Ἐκκλησία τοῦ π. Δημητρίου καί εὐχή-
θηκε τά δέοντα.
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ΕΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Ἡ Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου ἑορτάστηκε μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα στούς
πανηγυρίζοντες Ἱεροὺς Ναούς τῆς Μητροπόλεως
μας. Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά τίς Ἀκο-
λουθίες τῶν Παρακλήσεων πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θε-
οτόκο στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρε-
μαστῆς. Τήν Παρασκευή 13 Αὐγούστου χοροστά-
τησε κατά τόν Ὄρθρο καί προέστη τοῦ Ἐπιταφίου
τῆς Παναγίας στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ἰαλυσοῦ, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Μπουρούντι καί Ρουάντας κ. Σάββα.
Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς χοροστάτησε κατά τόν
πανηγυρικό Ἑσπερινό καί προέστη τοῦ Ἐπιταφίου
τῆς Θεοτόκου στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
Κρεμαστῆς, ἐνῶ τήν κυριώνυμη ἡμέρα τέλεσε τήν
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεο-
τόκου Ἰαλυσοῦ, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλε-
στάτου ἁγίου Μπουρούντι.

Ὁ ἑορτασμός κορυφώθηκε κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς
ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Καθολικῆς) Κρε-
μαστῆς. Κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τήν Κυ-
ριακή 22 Αὐγούστου χοροστάτησε καί κήρυξε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος κ. Βασί-
λειος. Τήν Δευτέρα 23 Αὐγούστου, κυριώνυμη
ἡμέρα, χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Χαρτούμ κ. Ἐμμανουήλ, ὁ ὁποῖος καί κήρυξε
κατά τήν Θεία Λειτουργία, τῆς ὁποίας προέστη ὁ

Σεβασμιώτατος Μητροπολίας Ἰταλίας καί Μελίτης
κ. Γεννάδιος συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτά-
των Μητροπολίτων Ἐλασσῶνος καί Χαρτούμ, τοῦ
Θεοφιλεστάτου ἁγίου Μπουρούντι καί τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μετά τό πέρας τῆς πανηγυ-
ρικῆς Λιτανείας εὐχαρίστησε τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς
γιά τήν τιμητική συμμετοχή τους στήν πανήγυρη,
τούς ἐκπροσώπους τῶν Ἀρχῶν γιά τήν παρουσία
τους καί τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀρχι-
μανδρίτη Μελίτωνα Μπέλλο γιά τήν ἄριστη διορ-
γάνωση τῶν λατρευτικῶν καί τῶν ἄλλων ἐκδηλώ-
σεων στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ 
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

Μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν καί τήν πα-
ρουσία τῶν Ἀρχῶν ἡ τοπική μας Ἐκκλησία πανη-
γύρισε τήν μνήμη τοῦ προστάτου τῆς νήσου Ρόδου
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, τήν Παρα-
σκευή 27 Αὐγούστου, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
στήν παλαιά πόλη. Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε
κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό καί προέστη τῆς
Λιτανείας, στήν ὁποία συμμετέσχε καί ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Μπουρούντι καί Ρουάντας κ.
Σάββας. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Μνήμης τοῦ
Ἁγίου χοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν
Θεία Λειτουργία ὁ Θεοφιλέστατος ἅγιος Μπου-
ρούντι.

39H O∆OΣ�

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ

Ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας ἐξεδόθησαν σέ ἰδιαίτερο τόμο οἱ
Ἀκολουθίες τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πατριάρχου Κυρίλλου τοῦ Λου-
κάρεως.

Πρόκειται γιά ἕνα καλαίσθητο βιβλίο 206 σελίδων τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας, τό ὁποῖο ἀφιερώνεται στήν Αὐτοῦ Θει-
οτάτη Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟ-
ΜΑΙΟ, καί στό ὁποῖο προτάσσονται Γράμμα τοῦ Μακαριωτάτου
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
καὶ ἡ Πρᾶξις Ἁγιοκατατάξεως  τοῦ Ἱερομάρτυρος Πατριάρχου.
Στό βιβλίο περιέχονται οἱ Ἀκολουθίες (Προεόρτιος, κυριωνύμου
ἡμέρας μνήμης καί μεθέορτος), Παρακλητικός Κανόνας, Χαιρε-
τιστήριοι Οἶκοι, Μακαριστάρια καί ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου, ἡ εἰσήγηση
γιὰ τήν ἁγιοκατάταξή του πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τοῦ Πατριαρ-
χείου Ἀλεξανδρείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κένυας
κ. Μακαρίου, ἄρθρο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προι -
κονήσου κ. Ἰωσήφ καί Μουσικὸ παράρτημα ἀπό τόν Ἀρχιμ. Νε-

κτάριο Πάρη, Καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας.



ΧΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

Φυλλολογώντας τό Μικρό Εὐχολόγιο βρίσκει κανείς
χρήση τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ σέ διάφορες περιπτώσεις
πού σήμερα δέν γίνονται. 

Ὅταν συμβεῖ καί βλάπτονται χωράφια ἤ κῆποι ἤ ἀμπέ-
λια ἀπό ἑρπετά ἤ ἄλλα εἴδη (προφανῶς ἐδῶ ἐννοεῖ τά
ἔντομα, π. χ. ἀκρίδες), τότε πρέπει νά γίνει θεία Λειτουρ-
γία, συγχρόνως νά εἶναι ἀναμμένη κανδήλα ἐνώπιον τῆς
εἰκόνας  τοῦ ἁγίου Τρύφωνος ἤ τοῦ ἁγίου Εὐσταθίου ἤ τοῦ
ἁγίου Ἰουλιανοῦ τοῦ Λίβυος ἤ καί ὅλων μαζί. Μετά τή θεία
Λειτουργία παίρνει ὁ ἱερέας λάδι ἀπό τήν κανδήλα καί νερό
ἀπό τά Θεοφάνεια (δηλ. Μεγάλο Ἁγιασμό) καί ραντίζει
σταυροειδῶς τό χωράφι ἤ τό ἀμπέλι ἤ τόν κῆπο λέγοντας
κάποιες εὐχές.

Ὅταν πέσει σέ πηγάδι μιαρό (δηλ. σαῦρες καί ἄλλα
ἑρπετά) καί βρωμίσει τό νερό, ἀρχικά ἀφαιρεῖται νερό σα-
ράντα κάδων. Μετά ἀνάπτονται τρία κεριά, θυμιάζει ὁ
ἱερέας γύρω ἀπό τό πηγάδι καί ρίχνει σταυροειδῶς τρεῖς
φορές μέσα στό πηγάδι νερό ἀπό τά Θεοφάνεια (δηλ. Με-
γάλο Ἁγιασμό). Κατόπιν ὁ ἱερέας λέει δυό εὐ χές μέ κατεύ-
θυνση πρός τήν ἀνατολή. Τό ἴδιο γίνεται κι ὅ ταν μιανθεῖ πρό-
σφατα ἀγγεῖο κρασιοῦ, λαδιοῦ ἤ μελιοῦ.

Σήμερα δέν καταφεύγουμε στήν προστασία τοῦ Κυρίου
καί στίς μεσιτεῖες τῶν ἁγίων, ἀλλά ἀλόγιστα χρησιμοποιοῦμε
χημικά προϊόντα καί καταστρέφουμε τή φύση, τό περιβάλ-
λον. Τί θαυμάσιο θά ἦταν νά κάναμε εἰδικές θεῖες Λειτουρ-
γίες καί ραντισμούς τῆς φύσης μέ Μεγάλο Ἁγιασμό γιά τήν
μή καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος ἀπό τίς ποικίλες μο-
λύνσεις τῆς βιομηχανικῆς ἐποχῆς μας. Ἐκεῖ νά παρακαλού-
σαμε τόν Θεό νά ἐπεμβαίνει θαυματουργικά καί νά ἀπο-
τρέπει τό φυσικό κακό.

ΤΕΛΕΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

Ὁ Μικρός Ἁγιασμός μπορεῖ νά τελεσθεῖ σέ πολλές πε-
ριπτώσεις, ὅπως στή θεμελίωση σπιτιοῦ, κατά τήν εἴσοδο σέ
νέο σπίτι (εἰδικά ὅταν ἔχει ἤδη κατοικηθεῖ, γιατί πιθανόν νά
ἔγιναν μεγάλες ἁμαρτίες καί ἐγκλήματα ἤ ἀκόμη καί τελε-
τές μαγείας καί ἄλλων θρησκειῶν), στήν ἐξόρυξη πηγαδιοῦ.
Πολλές εὐχές τοῦ Μικροῦ Εὐχολογίου, ὅπως π. χ. ἡ εὐχή
στήν κατασκευή πλοίου ἤ σκάφους, ἡ εὐχή στήν εὐλογία
ποίμνης κλπ. μποροῦν νά ἐνσωματωθοῦν στόν Μικρό Ἁγια-
σμό.

Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει θεσμοθετήσει νά γίνεται Ἁγιασμός
κάθε πρωτομηνιά, γιά νά τόν παίρνουν οἱ χριστιανοί στό
σπίτι τους καί νά τόν χρησιμοποιοῦν. Ἐπειδή ὁ βυζαντινός
αὐτοκράτορας κάθε μήνα ἔκανε στό παλάτι του Ἁγιασμό,
γι’ αὐτό λέγαν καί τό τροπάριο «Σῶσον Κύριε τόν λαόν σου
καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι
κατά βαρβάρων δωρούμενος…». 

Ὁ Ἁγιασμός πρέπει νά παραμένει στό Εἰκονοστάσι καί
εἰ δυνατόν νά τιμᾶται μέ ἀναμμένη καντήλα. Οἱ εὐλαβεῖς

χριστιανοί κάθε πρωί πίνουν Ἁγιασμό μετά τό ἀντίδωρο. 
Ἁγιασμό εἶναι ἀνάγκη νά κάνουν οἱ ἀσθενεῖς πρίν κα-

ταφύγουν στήν ἰατρική ἐπιστήμη. Ὁ Μικρός Ἁγιασμός καί
στίς αἰτήσεις καί στίς εὐχές του ζητάει ἐπανειλημμένα ἀπό
τόν Θεό ἴαση ἀπό κάθε ἀσθένεια, σωματική ἤ ψυχική. Καί
οἱ κατεχόμενοι ἀπό ἀκάθαρτα πνεύματα χρειάζεται νά λαμ-
βάνουν Μικρό Ἁγιασμό. Σέ μία αἴτηση ζητάει ὁ ἱερέας ἀπό
τόν Κύριο νά κάνει τό νερό «πάσης δυνάμεως ἀποτρεπτι-
κόν». Οἱ δαιμονισμένοι, ὅταν ραντισθοῦν μέ Ἁγιασμό, ἄν
καί δέν γνωρίζουν τήν εὐλογία τοῦ νεροῦ, ἀντιδροῦν καί φω-
νάζουν, ἤ ὅταν τούς δώσουν νά πιοῦν νερό μέ λίγο Ἁγιασμό,
ἀντιδροῦν καί δέν τό πίνουν. Καλό εἶναι καί στή βασκανία
νά χρησιμοποιεῖται Ἁγιασμός. 

Ἡ Ἐκκλησία μας θέσπισε καί συντμήσεις τοῦ Μικροῦ
Ἁγιασμοῦ γιά ποικίλες χρήσεις, ὅπως στήν ἔναρξη καί λήξη
τῶν μαθημάτων στά σχολεῖα. Δυστυχῶς ὁ ἁγιασμός τῆς λή-
ξεως ἀπραγεῖ. Ἐπίσης σχεδιάσθηκε Ἁγιασμός πού καλύπτει
κάθε δραστηριότητα ἰδιωτική (ἀκολουθία ἐπί τῇ ἐνάρξει
παντός ἰδιωτικοῦ ἔργου) καί κοινωφελή (ἀκολουθία ἐπί τῇ
ἐνάρξει παντός κοινωφελοῦς ἔργου). Ἀκολουθίες εἰδικοῦ
Ἁγιασμοῦ ὑπάρχουν γιά τή θεμελίωση σχολείου καί κάθε
κτίσματος (κατάστημα, γραφεῖο, ἐργοστάσιο …), γιά τά
ἐγκαίνια φιλανθρωπικοῦ καταστήματος, γιά τά ἐγκαίνια
ἀρδευτικῶν ἔργων, γιά τά ἐγκαίνια πλοίου καί γιά τά ἐγκαί-
νια νέου ὀχήματος. 

Καλό εἶναι ὅλοι οἱ χριστιανοί νά γνωρίζουμε τήν ὕπαρξη
αὐτῶν τῶν εἰδικῶν ἀκολουθιῶν καί νά τίς χρησιμοποιοῦμε.

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΜΑΓΙΚΟ ΞΟΡΚΙ

Μερικοί δυστυχῶς, θεωροῦν τόν Ἁγιασμό ὡς μαγικό
ξόρκι.

Ὁ Ἁγιασμός ὅπως καί κάθε ἄλλη ἁγιαστική πράξη τῆς
Ἐκκλησίας μας  δέν λειτουργεί μαγικά. Εἶναι ἐνισχυτικό
δῶρο τοῦ Θεοῦ, στή δική μας προσπάθεια νά ἑνωθοῦμε μέ
τόν Θεό, καί νά γίνουμε «κατά Χάριν Θεοί». Βοηθάει νά
ξεπεράσουμε μέ μεγαλύτερο ψυχικό σθένος προβλήματα
καί δυσκολίες τῆς ζωῆς, μᾶς προφυλάσσει ἀπό παγίδες τοῦ
διαβόλου, ἀλλά μέ προϋπόθεση τό δικό μας πνευματικό
ἀγώνα καί τή σχέση μας μέ τή ζωή καί τά Μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας. Ἄν ἀδιαφοροῦμε γιά τά πνευματικά, δέν συμ-
μετέχουμε στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἐνεργά, δέν καθαρίζουμε
τήν ψυχή μας ἀπό τά σφάλματα, τά πάθη, τίς ἁμαρτίες,
τότε καί ἡ δύναμη τοῦ Ἁγιασμοῦ εἶναι ἀνενεργή. 

Ὁ Ἁγιασμός δέν βοηθάει μαγικά, ἀλλά ἔχει εὐεργετική
ἐπίδραση ὅταν συνοδεύεται ἀπό πνευματικό ἀγώνα.

Ἀρχιμ. Μ.Π.

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ


