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

Ο ὅρος «καταναλωτικά ἀ-
γαθά» ἀνήκει στό καθη-
µερινό µας λεξιλόγιο. Τό

ἴδιο καί ὁ ὄρος «καταναλωτική
κοινωνία» πού ὑποδηλώνει τόν
ἐν γένει σήµερα ἰσχύοντα τρόπο
οἰκονοµικῆς σκέψεως καί ζωῆς,
τρόπο πού ἔχει ὁδηγήσει τήν κοι-
νωνία µας σέ δύσκολους δρόµους
ποικίλων «κρίσεων».

«Καταναλώνω» καί «ἀνα-
λώνω» σηµαίνει ὅτι ἐξαντλῶ τά
ὑλικά ἀγαθά µέχρι τέλους, τά
ἐξαφανίζω. Κατά συνέπεια τά πε-
ριορίζω στήν στιγµιαία χρήση
τους, χωρίς κανένα ἀντίκρυσµα
στήν αἰωνιότητα. Τό ἔνστικτο κυ-
ριαρχεί σέ αὐτή τή διαδικασία.

Τά ὑλικά ὅµως ἀγαθά εἶναι
δῶρα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δηµι-
ούργησε τά πάντα ἀπό τό µηδέν
καί τά παρέδωσε στόν ἄνθρωπο
«καλά λίαν». Γι᾽ αὐτό ὅλα τά κτι-
στά ὡς δῶρα τοῦ Θεοῦ ἔχουν
ἱερότητα. ∆έν εἶναι αὐθύπαρκτα
στοιχεῖα τοῦ κόσµου τούτου,
χωρίς Θεό ∆ηµιουργό, Προνοητή
καί Συντηρητή τοῦ κόσµου καί
τῶν πραγµάτων του.

Τά ὑλικά ἀγαθά, εἴτε πρόκει-
ται γιά τά προϊόντα τῆς γῆς, εἴτε
γι᾽ αὐτά τῆς βιοµηχανίας καί τῆς
τεχνολογίας, δέν ἀποτελοῦν ἀπό-
λυτες ἀξίες, οὔτε εἶναι µέσα στιγ-

µιαίας ἱκανοποιήσεως. Ἡ θεία
προέλευσή τους καί ὁ ἱερός προ-
ορισµός τους ἀπαιτοῦν νά ἀπο-
κτήσει ὁ ἀνθρωπος µιά ἄλλη κο-
σµοθεωρία ἀπ᾽ αὐτή τοῦ «κατα-
ναλωτισµοῦ».

Ὁ Θεός δηµιούργησε τά πάντα
γιά µεταµόρφωση καί ὄχι γιά
ἀφανισµό. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι
προορισµένος νά µετέχει στά
ὑλικά ἀγαθά τῆς δηµιουργίας µέ
διάθεση «εὐχαριστιακή», ἐµφο-
ρούµενος ἀπό τό αἴσθηµα ὅτι
πρόκειται γιά δῶρα τῆς προνοίας
τοῦ Θεοῦ, πού τά παρέχει σέ
ὅλους τό ἔλεος καί ἡ φιλανθρω-
πία Του. Καλεῖται ὄχι νά κατανα-
λώσει, ἀλλά νά κοινωνήσει. Ἡ
κατανάλωση ἀποµονώνει ἐνῶ
ἀντίθετα ἡ κοινωνία ἑνώνει. ∆η-
µιουργεῖ ἄλλες προϋποθέσεις, δυ-
νατές νά ἀνακαινίσουν ὄχι µόνο
τό προσωπικό ἀλλά καί τό κοι-
νωνικό βίωµα.

Αὐτός εἶναι καί ὁ ἀληθινός
σκοπός τῆς νηστείας. Ἡ νηστεία
µπορεῖ νά µᾶς διδάξει τή σωστή
χρήση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Στή
βιβλική γλῶσσα ὁ ἄνθρωπος δέν
«τρώγει» ἁπλά ἀλλά «µεταλαµ-
βάνει τροφῆς». Μετέχει στήν
ὑλική δηµιουργία ὡς κοινωνός,
δηλαδή ἀρνεῖται νά ὑποταχθεῖ σέ
µιά τυφλή ἐνστικτοκρατία καί

ἀνυψώνει τίς βιολογικές ἀνάγκες
του σέ µιά σιωπηλή «ἱερουργία»
ζωῆς. �

Μ. Ρ. Κ.

Τό περιοδικό αὐτό εἶναι ἀφιε-
ρωμένο στόν θεόσδοτο θεσμό τῆς
νηστείας. Ἡ Ἐκκλησία θεσμοθέ-
τησε ἀπό τήν ἐποχή τῶν ἀποστό-
λων μέ τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος τή νηστεία. Οἱ χρι-
στιανοί ὀφείλουν νά τηροῦν τή
νηστεία ὡς πνευματική ἄσκηση
καί ὡς ἀφύπνηση ἀπό τήν πνευ-
ματική ὀκνηρία. Ὅλοι ἔχουν τή
δύναμη νά νηστεύουν, ἀρκεῖ νά
τό πάρουν ἀπόφαση. Ὅταν κά-
ποιος ἰσχυρίζεται μέ ψεύτικες δι-
καιολογίες, πώς δέν μπορεῖ νά
νηστεύει, ὑποτιμᾶ τόν ἑαυτό του
καί θεωρεῖ τόν Θεό ὑπερβολικό
στίς ἀπαιτήσεις Του.

Ἡ νηστεία ἐκτός ἀπό τήν
ἐξασφάλιση τῆς πνευματικῆς
ὠφέλειας λειτουργεῖ θετικά στήν
ὑγεία καί ἀρνητικά στήν ἐμφά-
νιση διάφορων ἀσθενειῶν. Μέ τή
νηστίσιμη τροφή διατηροῦμε τό
σῶμα εὔρωστο καί ἀποφεύγουμε
τά νοσογόνα αἴτια πολλῶν παθή-
σεων.

Ἀπό το περιοδικό αὐτό ἀρχί-
ζει ἡ συνεργασία μας μέ τόν
ἀξιότιμο Δρ. Ἰωάννη Ἠλ. Βολα-
νάκη, Ἔφορο Ἀρχαιοτήτων Ε. Τ..
Ὁ κ. Βολανάκης θά μᾶς παρου-
σιάζει διάφορα ἀρχαιολογικά
μνημεῖα τῆς Ρόδου.
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γγιιάά  ττήήνν  θθεείίαα  ἐἐππιικκοοιιννωωννίίαα::

ΤΤααππεειιννήή  ἐἐξξοομμοολλόόγγηησσηη  σσττόόνν  ΧΧρριισσττόό
Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι ΣΤ΄, Περί

προσευχῆς, σσ. 42-43.

- Γέροντα, διάβασα στήν Κλίμακα ὅτι γιά
τήν προσευχή πρέπει νά φορᾶμε τήν στολή
πού ἁρμόζει νά φοράει κανείς ὅταν πρόκειται
νά παρουσιασθεῖ σέ βασιλιά1. Ποιά εἶναι ἡ
στολή αὐτή;

-Νά ἐξευτελίζεις τόν ἑαυτό σου μπροστά στόν
Θεό καί νά ζητᾶς ταπεινά συγχώρηση γιά τά σφάλ-
ματά σου. «Ἔφταιξα, Θεέ μου, νά λές, εἶμαι ἀχά-
ριστη. Σέ λύπησα. Συγχώρεσέ με». Ἀλλά νά τό λές
μέ ἐσωτερική συντριβή, ὄχι ἐξωτερικά. Αὐτή εἶναι
ἡ στολή πού ἁρμόζει νά φορᾶς, ὅταν συνομιλεῖς μέ
τόν Θεό. Ἄν δέν προηγηθεῖ αὐτό, εἶναι σάν νά λές
στόν Θεό: «Τί κάνεις; τί χαμπάρια;». Ἄν πρέπει
νά ζητᾶ κανείς συγχώρηση ἀπό τόν ἄνθρωπο στόν
ὅποιο σφάλλει, πόσο μᾶλλον πρέπει νά ζητᾶ συγ-
χώρηση ἀπό τόν Θεό γιά τά καθημερινά σφάλματά
του.

-Δηλαδή, Γέροντα, νά σκέφτωμαι τά σφάλ-
ματα τῆς κάθε μέρας;

-Νά ζητᾶς συγχώρηση ἀπό τόν Θεό γιά τά σφάλ-
ματα πού ἔκανες μέσα στήν ἡμέρα καί ὕστερα νά
σκέφτεσαι τήν ἁμαρτωλότητά σου γενικά. Ἔτσι τα-
πεινώνεσαι καί μετά ἀρχίζεις τά αἰτήματα πού
ἔχεις. Ἐγώ ἀρχίζω τήν προσευχή μέ τό «ὁ Θεός,
ἰλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ». Τό λέω λίγες φορές
ψιθυριστά καί μετά συνεχίζω μέ τήν εὐχή. Κάποτε
εἶχα παρακαλέσει τόν Θεό νά μέ μάθει νά προσεύ-
χομαι. Καί τότε εἶδα σέ δράμα ἕνα παιδί δεκαεπτά
χρονῶν νά προσεύχεται. Ὤ, μέ εἶχε διαλύσει!
Ἔκλαιγε καί προσευχόταν μέ τέτοιον τρόπο πού μέ
συγκλόνισε. Ἄρχιζε μέ ἐξομολόγηση: «Εἶμαι ἀχά-
ριστος, ἀδιόρθωτος...». Ὕστερα ἔλεγε: «Τώρα,
Θεέ μου, πού εἶμαι σέ τέτοια κατάσταση, πῶς θά
μπορέσω νά διορθωθῶ, ἄν δέν μέ βοηθήσεις Ἐσύ;»
καί ἄρχιζε τά αἰτήματα. 

ΧΧααρριιττωωμμέέννεεςς  δδιιδδααχχέέςς
ΓΓέέρροοννττοοςς  ΠΠααϊϊσσίίοουυ  

ἉἉγγιιοορρεείίττοουυ  
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H
νηστεία, ποὺ ἐτυμολογικὰ σημαίνει ἀποχὴ
ἀπὸ κάθε τροφὴ καὶ ποὺ σήμερα, σὲ θρη -

σκευτικὸ πλαίσιο, σημαίνει ἀποφυγὴ κάποιων
τροφῶν ὁρισμένες μέρες τοῦ ἔτους, ἔχει τὶς ρίζες
της στὴν Π. Διαθήκη. Στὸ ἰουδαϊκὸ ἑορτολόγιο
ἐπίσημη νηστεία ὑπῆρχε μόνο τὴν ἡμέρα τοῦ
Ἐξιλασμοῦ1. Ἡ τήρησή της ἦταν ὅρος γιὰ νὰ
ἀνήκει κανεὶς στὸν περιούσιο λαό. Ὅμως, νηστεία
γινόταν καὶ σὲ ἐπετείους ἐθνικῶν συμφορῶν ἢ ἐκ
μέρους ἰδιαίτερα εὐσεβῶν πιστῶν ἢ  Φαρισαίων, οἱ
ὁποῖοι μάλιστα, σὺν τῷ χρόνῳ, ἐπεξέτειναν τὴ
νηστεία νηστεύοντας δυὸ φορὲς τὴν ἑβδομάδα2. 

Ἡ νηστεία στὴν Π. Διαθήκη, στὴ σωστὴ της
μορφή, κατανοεῖται  ὡς ἔκφραση συγγνώμης καὶ
ταπείνωσης3 ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ,
ὡς πράξη κάθαρσης καὶ θεραπείας4, ὡς ἔκφραση
πόνου καὶ πένθους5, ὡς μέσο ἐκζήτησης τοῦ θείου
φωτισμοῦ6 καὶ προετοιμασίας γιὰ συνάντηση μὲ
τὸν Θεό7. Ἄρα ἡ νηστεία, παρὰ τὴ συστολή ποὺ
προϋποθέτει, εἶναι μιὰ πράξη ἐλπίδας καὶ ἀγάπης
πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸ συνάνθρωπο. Εἶναι μιὰ πράξη
ταπείνωσης κι ὅμως ἄκρως δυναμική. Μὲ βάση τὰ
προηγούμενα ἡ νηστεία δὲν νοεῖται ὡς πράξη ποὺ
ξεκινάει ἀπὸ τὴν πρόθεση νὰ κάνει κανεὶς κάποιο
προσωπικὸ ἄθλο ἢ κατόρθωμα ποὺ θὰ τὸν γεμίσει
ἐνθουσιασμό, ὑπερηφάνεια, κομπασμὸ καὶ ἀπαί -
τηση δικαίωσης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν
ἀνθρώπων, ὅπως αὐτὸ συνέβαινε στὴ ζωὴ
τῶν ὑποκριτῶν Φαρισαίων στὰ χρόνια τοῦ
Ἰησοῦ.

Πλήρως ἀποδεκτὴ καὶ κατα ξιω -
μένη εἶναι ἡ νηστεία καὶ στὴν Κ.
Διαθήκη. Κατ’ ἀρχὴν στὴ ζωὴ τοῦ
Χριστοῦ ἡ ἐπί σαράντα μέρες
νηστεία Του στὴν ἔρημο μετὰ τὴ
βάπτισή Του, νηστεία ποὺ
ἀκολουθεῖ τὸ πρότυπο τῆς
νηστείας τοῦ Μωϋσῆ καὶ τοῦ
προφήτη Ἠλία, κατανοεῖται κυρίως ὡς
μιὰ πράξη ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν πλήρη
ἐγκατάλειψή Του στὸν Πατέρα καὶ τὴν πλήρη
ἐμπιστοσύνη Του σ’ αὐτόν, στοιχεῖα ποὺ θὰ

χαρακτηρίζουν σύνολη τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, ὣς τὴν
ὥρα τοῦ σταυροῦ, στοιχεῖα μὲ τὰ ὁποῖα νικῶνται
οἱ ἀντίθεες δυνάμεις καὶ τὸ ἀντίθεο φρόνημα8. Ὁ
ἴδιος συνιστᾶ τὴ νηστεία ὡς μέσο προστασίας τοῦ
ἀνθρώπου ἀπὸ τὶς σατανικὲς ἐπιθέσεις9. Οἱ μαθητὲς
τοῦ Προ δρόμου «νηστεύουν πυκνὰ καὶ δεήσεις
ποιοῦνται»10. Ὁ Παῦ λος, ὁ Βαρνάβας καὶ ἄλλοι
προφῆτες καὶ δάσκαλοι τῆς ἐκκλησίας τῆς
Ἀντιόχειας ἐπίσης νηστεύουν11. Εἶναι, συνεπῶς, ἡ
νηστεία ἀποδεκτὴ συμπεριφορά καὶ ἀναγκαία
πράξη τοῦ χριστιανοῦ, ποὺ τὸν ἀνοίγει στὴ χάρη
τοῦ Θεοῦ. Εἶναι σημαντικὸ νὰ παρατηρήσουμε ὅτι
ὅπου γίνεται λόγος γιὰ νηστεία τοῦ Παύλου καὶ
τοῦ Βαρνάβα στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ἔχουμε
καὶ δόση τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ
ὁποία προωθοῦσε τὸ ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς καὶ
τῆς αὔξησης τῆς ἐκκλησίας.

Στὴν καθημερινὴ ὅμως πράξη τοῦ θρη -
σκευόμενου ἀνθρώπου ἡ νηστεία ἀπεδείχθη συχνὰ
εὐ ά λωτη, ὅπως μαρτυρεῖ καὶ ἡ Παλαιὰ καὶ ἡ Καινὴ
Διαθήκη. Συνδέθηκε μὲ τυπολατρεία, ὑπεροψία,
ὑποκρισία καὶ ἐπίδειξη. Γι’αὐτὸ καὶ οἱ προφῆτες
στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ ὁ Χριστὸς στὴν Καινὴ

Ἡ νηστεία κατὰ τὴν Ἁγία Γραφή

Πρωτοπρεσβ. Ἰωάννου Σκιαδαρέση,
Ἐπίκ. Καθηγητῆ Α.Π.Θ.
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ὕψωσαν φωνὴ διαμαρτυρίας καὶ ἐλέγχου γιὰ τοὺς
κινδύνους ποὺ τὴν ἀπειλοῦν. Ἄν ὁ ἄνθρωπος
νηστεύει γιὰ νὰ φανεῖ στοὺς ἀνθρώπους, τότε ἡ
νηστεία αὐτὴ δὲν εἶναι ἁπλὰ ἀνωφελὴς ἀλλὰ καὶ
ἐπίμεπτος. Ἂν ἡ νηστεία δὲν προέρχεται ἀπὸ
ἀγάπη στὸν Θεό12, ἂν δὲν συμπορεύεται μὲ τὴν
ἀγάπη στὸν πλησίον καὶ τὴ δίψα γιὰ τὴν ἀληθινὴ
δικαιοσύνη13,  ἂν δὲν εἶναι ἑνωμένη καὶ μὲ ἄλλες
ἀρετές (ἐλεημοσύνη, προσευχὴ), ἂν δὲν εἶναι μέσο
ἀνοίγματος τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴ χάρη ἀλλὰ
κλείσιμο στὴν ἐγωϊστικὴ αὐτάρκεια  καὶ
αὐτοδικαίωση τοῦ ἀτόμου, τότε ἡ νηστεία
ἀποβαίνει ματαιοπονία καὶ ἀνούσια ἐπίδειξη. Ἡ
νηστεία ὁπωσδήποτε ἀπαιτεῖ, ὅπως καὶ οἱ ἄλλες
ἀρετές, ἀπόλυτη διακριτικότητα. Αὐτὴν τὴ
διακριτικότητα ποὺ ἐκτιμάει ὄχι μόνον ὁ Θεὸς, ποὺ
βλέπει καὶ ἐνεργεῖ «ἐν κρυπτῷ», ἀλλὰ καὶ ὁ
σοβαρὸς ἄνθρωπος, κάποτε μάλιστα καὶ μὴ
ἰδιαίτερα θρησκευόμενος, ποὺ ἀποστρέφεται καὶ
τὴν ὑποκρισία καὶ τὴν ἐπίδειξη.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ ὑπογραμμίσουμε ἐπίσης τὰ
ἑξῆς, σὲ σχέση μὲ τὴ νηστεία:

Ἡ ἐκκλησία κατ’ ἀρχὴν υἱοθέτησε, λίγο ὣς
πολὺ, τὴν ἰουδαϊκὴ τακτικὴ ὡς πρὸς τὴ νηστεία,
καὶ συγκεκριμένα αὐτὴ ποὺ ἐφάρμοζε κυρίως  ἡ
εὐσεβὴς μερίδα τοῦ λαοῦ. Ὅρισε διήμερη ἐντὸς τῆς
ἑβδομάδας νηστεία (Τετάρτη καὶ Παρασκεύη) καὶ
στὴ συνέχεια ὅρισε καὶ ἄλλες μέρες νηστείας, πρό
τῶν Χριστουγέννων, πρό τοῦ Πάσχα, πρὸ τῆς
ἑορτῆς τῶν Ἀποστόλων κ.λ.π., νηστεῖες τὶς ὁποῖες
σέβεται μέχρι σήμερα ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία μας. 

Τίθεται ὅμως τὸ ἐρώτημα: ἡ ἐκ μέρους τῆς
ὀρθόδοξης ἐκκλησίας πράξη, ποὺ δυστυχῶς δὲν
ἀκολουθεῖται ἀπὸ τὸ δυτικὸ Χριστιανισμό εἶναι μιὰ
πράξη ποὺ δικαιώνεται ἀπὸ τὴν Κ. Διαθήκη;  

Ἀπὸ τὸ ὅλο πνεῦμα τῆς Καινῆς Διαθήκης δεν
πρέπει νὰ θεωρήσουμε τὴ νηστεία περιττὴ ἢ νὰ τὴν
ὑποβαθμίσουμε, σκεπτόμενοι ὅτι ὁ Χριστὸς νίκησε
μὲ τὸ σταυρὸ του διὰ παντὸς τὸ κέντρο τοῦ κακοῦ
καὶ συνεπῶς δὲν χρειάζεται ἐκ μέρους μας τίποτε
ποὺ νὰ ἀποτελεῖ ἀνθρώπινο ἀγῶνα γιὰ τὴν
ὑπέρβαση τοῦ ὅποιου κακοῦ ὑπάρχει ἀκόμη  στὸν
κόσμο. Πέρα ἀπ’ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ νηστεία δὲν νο -
εῖται παρὰ ὡς ἔκφραση ταπεινοφροσύνης, ἐλπίδας
καὶ ἀγάπης, ποὺ εἶναι μόνιμα χαρακτηριστικὰ τῆς
στάσης τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶναι
ἀποκομμένη ἀπὸ τὸν ἀγῶνα ἀπαγκίστρωσης ἀπὸ
τὰ πλούτη14, καὶ τὴν ἐγκράτεια15 καὶ τὴν
αὐταπάρνηση καὶ τὴν ἄρση τοῦ σταυροῦ16 ποὺ
ἀπαιτεῖ ὁ Χριστὸς καὶ ποὺ στοχεύουν στὸν ἴδιο

σκοπό: μὲ ὅλα αὐτὰ νὰ μὴ ἀπομακρυνθεῖ ὁ
ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν ἀγάπη του πρὸς τὸν νυμφίο
Χριστό, στρεφόμενος ἀποκλειστικὰ στὸ ἄτομό του
καὶ σὲ ὅ,τι μπορεῖ νὰ ὑποκαταστήσει τὸν ἀρχηγὸ
τῆς πίστεώς μας μέσα στὸν κόσμο. 

Μιλώντας πιὸ πάνω γιὰ τὸν νυμφίο Χριστὸ
ἔρχεται στὸ νοῦ μας ὁ λόγος Του, τὸν ὁποῖο εἶπε
ὑπερασπιζόμενος τοὺς μαθητές Του ἔναντι τῶν
κατηγοριῶν τῶν Φαρισαίων ὅτι, σὲ ἀντίθεση μὲ
τοὺς μαθητὲς τοῦ Προδρόμου, ἐκεῖνοι δὲν
νηστεύουν. Τότε, λοιπὸν, ὁ Χριστὸς ἀναρωτήθηκε
«μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος
μετ’ αὐτῶν ἐστι, νηστεύειν;» καὶ πρόσθεσε «ὅσον
χρόνον ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ’ αὐτῶν οὐ
δύνανται νηστεύειν· ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν
ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύ -
σουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ»17. Τά λόγια αὐτὰ τοῦ
Χριστοῦ, δὲν καταργοῦν τὴ νηστεία ἀλλὰ τὴν
κατανόησή της ὡς αὐτοσκοποῦ καὶ λόγου
αὐτοδικαίωσης, τὴ νηστεία δηλαδὴ ἀποκομμένη
ἀπὸ τὸν Χριστὸ, ποὺ εἶναι ὄντως ὁ σκοπὸς τοῦ
κόσμου καὶ ὁ μόνος ποὺ δικαιώνει τὸν ἄνθρωπο,
δημιουργώντας διὰ τοῦ σταυροῦ Του μόνιμη σχέση
μαζί Του. Μὲ ἄλλα λόγια, αὐτὸ ποὺ θέλουν τὰ λόγια
αὐτὰ νὰ ποῦν εἶναι ὅτι ἡ νηστεία καὶ κάθε ἀρετὴ
τοῦ ἐν Χριστῷ ἀνθρώπου α) δὲν μποροῦν νὰ
σχετισθοῦν μὲ τὴν παλιά, πρὸ Χριστοῦ,
θρησκευτικὴ κατάσταση β) δὲν εἶναι μὲ κανένα
τρόπο αὐτοσκοπὸς καὶ λόγος αὐτοδικαίωσης καὶ
γ) ἀπὸ τὸ σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐντεῦθεν τὸ
νόημα καὶ ὁ σκοπός τους «ἐντοπίζονται,
περιορίζονται καὶ ἐξαντλοῦνται στὸ πρόσωπο τοῦ
Μεσσία-Νυμφίου»18. �

ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ

1.  Λευ. 16,29.  Πρβλ.  Πράξ.  27,9.
2.  Λκ. 18,12.
3.  Βλ.Λευ.16,29.31.
4.  Β΄ Βασ.12,16.22.
5.  Α΄ Βασ. 6,6.31,13. 
6.  Δν. 10,12.
7.  Ἔξ. 34,28.
8.  Βλ. Μκ. 1,12.13. Μθ. 4,1-11. Λκ. 4,1-13.
9.  Μκ. 9,29 (κατὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ κείμενο).
10. Λκ. 5,33.
11. Πράξ. 13,1-3.14,23.
12. Ζαχ. 7,5.
13. Ἡσ. 58,2-11.
14. Μθ. 19,21.
15. Μθ. 19,12.
16. Μθ. 10,18-39.
17. Μκ.  2,19.20.
18. Δημητρίου Τρακατέλη, Ἐπισκόπου Βρεσθένης (νῦν
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H
νηστεία ὡς ἀσκητική διαδικασία πανάρχαιη
καί ἄθλημα γιά τήν ὑπέρβαση τῆς ἀλλο -

τρίωσης πού δημιουργοῦν στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου
τά πάθη καί οἱ κακίες ταυτίστηκε μέ συγκεκριμένες
ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, ὅπως τήν Τετάρτη καί τήν
Παρασκευή, καί συνδέθηκε τόσο μέ τήν προετοι -
μασία τῶν ὑποψηφίων γιά τό βάπτισμα, ὅσο καί μέ
τά μεγάλα ἑορτολογικά γεγονότα τῆς Ἐκκλησίας
μας.

Ἡ νηστεία Τετάρτης καί Παρασκευῆς μᾶς εἶναι
γνωστή ἀπό τά τέλη τοῦ Α΄ μ.Χ. αἰ. ὡς διαδοχή
σχετικῶν εἰδωλολατρικῶν ἐθίμων ἀλλά καί τῶν
ἰουδαϊκῶν νηστίμων ἡμερῶν, τῆς Δευτέρας δηλαδή
καί τῆς Πέμπτης. «Αἱ δέ νηστεῖαι ὑμῶν μή ἔστωσαν
μετά τῶν ὑποκριτῶν� νηστεύουσι γάρ Δευτέρα καί
Πέμπτη, Ὑμεῖς δέ νηστεύσατε Τετράδα καί Παρα -
σκευήν»1. Σύμφωνα μάλιστα μέ εἰδω λο λα τρικά
ἔθιμα τῆς Ἀλεξάνδρειας τῆς Αἰγύπτου τήν Τετάρτη
ἐτιμᾶτο ὁ θεός Ἑρμῆς καί τήν Παρασκευή ἡ θεά
Ἀφροδίτη2. Στίς ἡμέρες αὐτές οἱ χριστιανοί ἔδωσαν
νέο περιεχόμενο συνδέοντάς τες μέ τό πάθος τοῦ
Κυρίου. Ἡ Τετάρτη θεωρεῖται ὡς ἀρχή τοῦ
Πάθους, ἐνῶ ἡ Παρασκευή ὡς ὁλοκλήρωσή του3.
«Τετράδα δέ καί Παρασκευήν προσέταξεν ἡμῖν
νηστεύειν, τήν μέν διά τήν προδοσίαν, τήν δέ διά
τό πάθος»4.

Ἡ νηστεία αὐτή φυλάσσεται καθ’ ὅλο τό ἔτος5,
«γιά νά θυμίζει στόν ἄνθρωπο τό γεγονός τῆς
σωτηρίας»6. Ἔχει τόση σπουδαιότητα πού τίθεται
στό ἴδιο ἐπίπεδο μέ τή νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσ -
σαρακοστῆς7 καί «εἴ τις ἐπίσκοπος, ἤ πρεσβύ τερος,
ἤ διάκονος, ἤ ὑποδιάκονος, ἤ ἀναγνώστης, ἤ
ψάλτης, τήν ἁγίαν Τεσσαρακοστήν τοῦ Πάσχα οὐ
νηστεύει, ἤ Τετράδα, ἤ Παρασκευή, καθαι ρείσθω�
ἐκτός εἰ μή δι’ ἀσθένειαν σωματικήν ἐμποδίζοιτο»8.

Ἀπό τίς ἴδιες πηγές καί πρωτίστως ἀπό τή Δι -
δαχή τῶν δώδεκα Ἀποστόλων πληροφο ρού μα στε
καί γιά τήν προβαπτισματική νηστεία, ἡ ὁποία
διαρκοῦσε μία ἤ δύο ἡμέρες. Ἡ ἐν λόγῳ νηστεία
προβλεπόταν ὄχι μόνο γιά τόν βαπτιζόμενο, ἀλλά
καί γιά ὅποιον ἄλλον ἤθελε νά νηστέψει. «Πρό δέ
τοῦ βαπτίσματος προνηστευσάτω ὁ βαπτίζων καί ὁ
βαπτιζόμενος καί εἴ τινες ἄλλοι δύνανται� κελεύεις

δέ νηστεῦσαι τόν βαπτιζόμενον πρό μιᾶς ἤ δύο»9.
Ὡς πνευματική προετοιμασία ἡ νηστεία ὅσων
προσήρχοντο στό βάπτισμα10 διαρκοῦσε καί
περισσότερες ἡμέρες, ἕως καί δέκα11. Ἡ σύνδεσή
της μάλιστα μέ τήν τεσσαρακονθήμερη νηστεία τοῦ
Κυρίου μετά τή βάπτισή Του12 παραπέμπει στή
νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, οἱ ρίζες τῆς
ὁποίας βρίσκονται ἀκριβῶς στήν προπασχάλεια
ἀρχική προβαπτισματική νηστεία τῶν δύο ἤ τριῶν
ἡμερῶν13.

Ὡς βαπτισματική ἡμέρα τό Πάσχα συνδέθηκε
ἀπό τόν β΄ καί γ΄ αἰ. μέ τήν νηστεία στήν ὁποία
ἀναφερθήκαμε, τῆς μιᾶς δηλαδή ἤ τῶν δύο ἤ καί
τῶν περισσοτέρων ἡμερῶν14. Ἔτσι μιλοῦμε πλέον
γιά τή νηστεία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἡ ὁποία
ἀπό τό δεύτερο ἥμισυ τοῦ γ΄ αἰώνα κατά τό
πρότυπο τῆς νηστείας τοῦ Κυρίου ἐπεκτάθηκε καί
δημιουργήθηκε ἡ πρό τοῦ Πάσχα τεσσαρα κον θή -
μερος νηστεία15. Τήν περίοδο αὐτή, κατά τόν 45ο
κανόνα τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου, «τούς οὖν
μέλλοντας φωτισθῆναι κατά τό μέγα σάββατον, δεῖ
τήν πᾶσαν Τεσσαρακοστήν προκαθαίρεσθαι διά
νηστείας καί ἀσκήσεως»16. Οἱ κατηχούμενοι δηλαδή
μέλλοντες «μυστηρίοις προσιέναι»17 ἐπεδίδοντο σ’
αὐτήν τήν προεόρτιο κάθαρση18.

Ὅσον ἀφορᾶ εἰδικότερα τή Μεγάλη Ἑβδομάδα
ὑπῆρχε προτροπή νά τηρεῖται ἀπό ὅλους «μετά
φόβου καί τρόμου»19 καί γιά ἕξι ἡμέρες ἕως τήν
ἀλεκτοροφωνία τοῦ Μ. Σαββάτου πρός Κυριακή
τοῦ Πάσχα. Ἡ νηστεία αὐτή τῆς Μ. Ἑβδομάδος
προέβλεπε μόνο ψωμί, λάχανα καί ἁλάτι,
Παρασκευή δέ καί Σάββατο οἱ πιστοί παρέμεναν
ἄσιτοι20. 

Στό σημεῖο αὐτό θα πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι
ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα εἶναι συμπληρωματική τῆς
τεσσαρακονθήμερης νηστείας, ἡ ὁποία ξεκινᾶ ἀπό
τήν Καθαρά Δευτέρα καί ὁλοκληρώνεται τήν
Παρασκευή τῆς ΣΤ΄ Ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν·

«τήν ψυ χωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν καί
τήν ἁγίαν ἑβδομάδα τοῦ πάθους σου αἰτοῦμεν
κατιδεῖν φιλάνθρωπε» (Δοξαστικό τῶν Αἴνων
Παρασκευῆς πρό τῶν Βαΐων). Ἡ διαμόρφωση τῆς
πρό τοῦ Πάσχα λειτουργικῆς περιόδου ἔγινε

Νηστεία καί Ἑορτολόγιο

Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ,
Ἀναπλ. Καθηγητῆ Α.Π.Θ.
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σταδιακά, λαμβανομένων ὑπόψιν καί τῶν διχο -
γνωμιῶν πού ὑπῆρ χαν στούς κόλπους τῆς
Ἐκκλησίας, ὅσον ἀφορᾶ τόν ἀριθμό τῶν νηστίμων
ἑβδομάδων, ἄν δηλαδή γιά συμβολικούς καθαρά
λόγους θά εἷναι ἕξι, ἑπτά ἤ ὀκτώ21. Σέ κάθε
περίπτωση γύρω στόν ζ΄-η΄ αἰώνα καί σέ μιά
προσπάθεια διάκρισης ἀπό διάφορους αἱρετικούς22,
ὁριστικοποιεῖται ὁ προπασχάλιος νηστευτικός
κύκλος τῶν ὀκτώ ἑβδομάδων. Στόν κύκλο αὐτό
ἐντάσσονται:

αα)) ἡ ἑβδομάδα τῆς Τυροφάγου κατά τήν ὁποίαν
ὑπάρχει ἀποχή ἀπό τό κρέας «εἰς προκαθάρσιον
ἡμῶν καί πρός τήν ἁγίαν νηστείαν ἑτοιμασίαν»23.

ββ)) οἱ ἕξι ἑβδομάδες τοῦ κυρίου μέρους τῆς Μ.
Τεσσαρακοστῆς ὡς σύμβολο τῆς ἀποδεκάτωσης
τοῦ χρόνου καί ἀναφορά στό ἑξαήμερον τῆς
δημιουργίας, καί

γγ)) ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα πού παραπέμπει στήν
ὄγδοη ἡμέρα καί στόν μέλλοντα αἰώνα· «Αὕτη οὖν
ἐστί ἡ νηστεία τοῦ Κυρίου ἡμῶν τῶν τεσσαράκοντα
ἡμερῶν, καί ἡ ἑβδομάς μετ’ αὐτήν τῶν ἁγίων παθῶν
αὐτοῦ»24.

Μέ τόν ὅρο νηστεία τήν περιόδο τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς ἐννοεῖται προφανῶς μονοφαγία
καί ξηροφαγία μετά τήν ἐνάτη καί τόν ἑσπερινό
ὅλη τήν ἑβδομάδα ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς.
Δέν εἶναι ὅμως παράξενο καί ἐκτός παραδόσεως τό
γεγονός ὅτι στά λειτουργικά τυπικά πολλές φορές
ἔχουμε διαφοροποιήσεις καί παραλλαγές. Ἔτσι π.χ.
βλέπουμε ὅτι στά Τυπικά Κεχαριτωμένης,
Παντοκράτορος, Μάμαντος καί Ἡλίου Βωμῶν τῆς
Κων/λεως ἐπικρατοῦσε τό ἔθος «δύο ἐδεσμάτων,
ἀμ φοτέρων μετεχόντων ἐλαίου» κάθε Τρίτη καί
Πέμ  πτη25. Τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἐπίσης
ἀπό τούς Κανόνες ἐπιτρέπεται κατάλυση ἰχθύος
ἔστω καί ἄν ἡ ἑορτή κατά τόν Ε΄ Κανόνα τοῦ
Νικηφόρου Κων/λεως συνέπιπτε Μεγάλη Πέμπτη
ἤ Μεγάλη Παρασκευή26. Αὐτό ὅμως ἄλλαξε πρός
τό τέλος τῆς βυζαντινῆς περιόδου, ὁπότε σύμφωνα
μέ σχετικές μαρτυρίες «ἐάν δέ λάχῃ ὁ Εὐαγγελισμός
ἔσω τῆς Μ. Ἑβδομάδος οὐκ ἐσθίομεν (ὀψάριον) εἰ
μή μόνον ἔλαιον καί οἶνον, ἀλλ’ οὐδέ τῇ Μεγάλῃ
Πέμπτῃ ἐσθίομεν ἔλαιον κατά τόν Ν΄ Κανόνα τῆς
ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου»27. Στίς μέρες μας βεβαίως
δέν ὑπάρχει τέτοιο θέμα λόγῳ τῆς διαφορᾶς τῶν
ἡμερῶν παλαιοῦ καί νέου ἡμερολογίου. Ὡς πρός
τήν ἰχθυοφαγία ἐπίσης κατά τήν Κυριακή τῶν
Βαΐων, αὐτή δέν μαρτυρεῖται στά βυζαντινά
μοναχικά Τυπικά, ἐκτός ἀπό τό Τυπικό τῆς Μονῆς
Παντοκράτορος28 καί τή χρονική διδασκαλία τῆς

Μονῆς τοῦ Στουδίου29. Τή Μεγάλη Πέμπτη ἐπίσης
ἀπό τόν Ν΄ Κανόνα τῆς Λαοδικείας καί τόν Θ΄ τῆς
Πενθέκτης προβλέπεται, ὅπως καί γιά ὅλη τήν
Τεσσαρακοστή, ξηροφαγία. Τά μοναχικά Τυπικά
ὅμως ὁρίζουν καί κατάλυση ἐλαίου, ἐπειδή τήν
ἡμέρα αὐτή ἑορτάζεται ἡ παράδοση τοῦ μυστηρίου
τοῦ μυστικοῦ δείπνου καί τελεῖται «τελεία» θεία
Λειτουργία, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου30.

Κατά μίμηση τῆς νηστείας πρό τοῦ Πάσχα
καθιερώθηκε καί ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων,
στήν ἀρχή (4ο αἰ.) ὀλιγοήμερος, μέ τήν προτροπή
νά φυλάσσεται31, καί τεσσαρακονθήμερος ἀπό τόν
ζ΄ αἰώνα32. Ὡς νηστεία τοῦ ἁγίου Φιλίππου
χαρακτηρίζεται ἀπό τόν  29ο Κανόνα τοῦ πατριάρ -
χου Κων/πόλεως Νικηφόρου τοῦ Ὁμολογητοῦ33,
προφανῶς διότι ἀρχίζει τήν ἑπομένη τῆς ἑορτῆς τοῦ
ἁγίου Φιλίππου δηλ. τή 15η Νοεμβρίου. Ὁ ἅγιος
ἀπόστολος Φίλιππος τιμᾶται τήν 14η Νοεμβρίου.
Σύμφωνα μέ τά μοναχικά Τυπικά, τουλάχιστον στήν
πλειοψηφία των, Τετάρτη καί Παρασκευή ὑπάρχει
ξηροφαγία, ἐνῶ Δευτέρα, Τρίτη καί Πέμπη
προβλέπεται κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου. Ἡ
ἰχθυοφαγία ἐπιτρέπεται μόνο τά Σαββατοκύριακα
καί διαρκεῖ ἕως καί τήν 17η Δεκεμβίου34. Καί τοῦτο
προφανῶς γιά τήν τιμή τῆς πρό τῶν Χριστουγέννων
«μεγάλης ἑβδομάδος». Ἄλλωστε κατά τόν
Βαλσαμώνα (ιβ΄ αἰ.) τό ἀπαραίτητον αὐτῆς τῆς
νηστείας διαρκοῦσε ἑπτά ἡμέρες χωρίς νά
ἀπαγορεύεται τό τεσσα ρακον θήμερο «πρό μέν ἑπτά
ἡμερῶν... ἐξ ἀπαραιτήτου νηστεύειν καί
ἐγκρατεύεσθαι... μία γάρ τεσσαρακονθήμερος
νηστεία ἐστίν, ἡ τοῦ ἁγίου καί μεγάλου Πάσχα. Εἰ δέ
τις καί πλέον τῶν ἑπτά ἡμερῶν νηστεύει... οὐ
καταισχυνθήσεται»35.

Τό πῶς βεβαίως ἐπικράτησε καί ἡ πράξη τῆς
ὁλοκλήρωσης τῆς ἰχθυοφαγίας κατά τήν ἑορτή τοῦ
ἁγίου Σπυρίδωνος μᾶς εἶναι ἄγνωστο. Τό πρῶτο
νομίζουμε εἶναι πιό κοντά στήν παράδοση καί τίς
πληροφορίες πού μᾶς δίνουν οἱ πηγές.
Ἰδιαιτερότητα ὑπάρχει καί ὅσον ἀφορᾶ τή νηστεία
τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων καί τῶν
Φώτων. Ἔτσι ἐνῶ κατά κανόνα ὑπάρχει ξηρο -
φαγία, ἐάν ἡ παραμονή αὐτῶν τῶν δύο ἑορτῶν
τύχει Σάββατο ἤ Κυριακή τότε καταλύεται οἶνος
καί ἔλαιον. Λόγῳ ὅμως τῆ θείας Λειτουργίας τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου τήν παραμονή τῶν ὡς ἄνω
ἑορτῶν κάποια Τυπικά προβλέπουν κατάλυση
οἴνου καί ἐλαίου ὁποιαδήποτε μέρα τῆς
ἑβδομάδος36. Τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας
μαρτυρεῖται ἡ ἑξῆς διαφορετική τάξη: «Περί τῆς
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παραμονῆς τῶν Φώτων καί τῶν Χριστουγέννων
ὅ,τι ἡμέρα τύχῃ νηστεύεται ἔλαιον καί ὀψάριον οὐκ
ἐσθίεται, μόνο πίνεται οἶνος. Ἐάν δέ λάχῃ
Σάββατον ἤ Κυριακή μετά τόν ἑσπερινόν ἐσθίομεν
ἔλαιον καί πίνομεν οἶνον»37. Γιά τή νήστεία τῆς
παραμονῆς τῶν Φώτων, πού εἶναι ἡ μόνη μέσα στό
δωδεκαήμερο, λόγῳ τοῦ ἑορταστικοῦ κλίματος, θά
πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι σχετίζεται μέ τό
βάπτισμα τῶν κατηχουμένων καί ὄχι μέ τό Μέγα
Ἁγιασμό. Σέ ἀντίθετη περίπτωση θά εἴχαμε νηστεία
καί τήν προπαραμονή38.

Ἔθος πράγματι παλαιό ἦταν νά προηγεῖται τῶν
ἑορτῶν προπαρασκευαστική νηστεία ὡς
πνευματική ἑτοιμασία τῶν χριστιανῶν. Σ’ αὐτή τήν
παράδοση ἀναφέρεται καί ὁ Νίκων ὁ Μαυρορείτης
τοῦ ια΄ αἰ.  ἀπό τήν Ἀντιόχεια: «Πολλάς νηστείας,
ἐπισημαίνει, οὐκ ἐκ παραδόσεως θείων κανόνων,
ἀλλ’ ἐκ συνηθείας τινῶν καί ἐκ παραδόσεως εἴς
τινας χώρας φυλάττεσθαι εὑρίσκομεν· οὐ κακῷ δέ
λογισμῷ ἀλλά πίστει καί ἀγάπῃ τινῶν μεγάλων
ἁγίων προαγωνιζομένων τῶν νηστευόντων, ἵνα
καθαρῶς ταῖς ἑαυτῶν ἑορταῖς ὑπαντήσωσι»39.

Στή λογική αὐτή ἐντάσσεται καί ἡ λεγόμενη
νηστεία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ἡ ὁποία ξεκινᾶ ἀπό
τή Δευτέρα μετά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων καί
ὁλοκληρώνεται τήν 28η Ἰουνίου. Ἡ νηστεία αὐτή
εἶναι παλαιότερη ἀπό αὐτή τῶν Χριστουγέννων, καί
καταχρηστικῶς λέγεται σαρακοστή, καθόσον ἡ
διάρκειά της ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἡμερομηνία τοῦ
Πάσχα. Κατά τό Μέγα Ἀθανάσιο ἡ ἐν λόγῳ νηστεία
ἄρχιζε ἀμέσως μετά τήν Πεντησκοστή καί διαρκοῦσε
μία ἑβδομάδα40. Σύμφωνα μέ τίς Διαταγές τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων  μεσολαβοῦσε μία ἑβδομάδα ἀνέσεως καί
εὐφροσύνης, μετά τήν Πεντηκοστή «ἐπί τῇ τοῦ Θεοῦ
δωρεᾷ», καί ἀκολουθοῦσε νηστεία μίας ἑβδομάδος41.
Ἡ νηστεία αὐτή σχετιζόταν μέ τήν Πεντηκοστή
«ἐπειδή οἱ Ἀπόστολοι κατ’ αὐτήν ἔκαμαν ἀρχήν τοῦ
κηρύγματος. Διά τοῦτο καί αἱ μετά τήν Πεντηκοστήν
ἡμέραι ἦσαν ὑπό τῶν χριστιανῶν ἀφιερωμέναι εἰς
τούς Ἀποστόλους καί τό ἔργο των»42.

Γιά τήν ἐξελιχθεῖσα σέ νηστεία τῶν Ἀποστόλων
μεθεόρτιο νηστεία τῆς Πεντηκοστῆς γίνεται
ἰδιαίτερος λόγος καί σέ κείμενα τοῦ ζ΄ αἰ. Ὁ
Ἀναστάσιος Σιναΐτης π.χ. μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ
νηστεία αὐτή παρατεινόταν ἕως τήν ἑορτή τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἑνώνοντας κατά
κάποιον τρόπο τίς νηστευτικές περιόδους αὐτῶν
τῶν ἑορτῶν. Ἐξεκόπη ὅμως «τό μέν διά τό
παρεμπίπτειν ταῖς ἐθνικαῖς νηστείαις, ἤγουν
Ἀρμενίων, Ἰακωβιτῶν, Νεστοριανῶν, ἔτι δέ

πολλάκις καί Ἰσμαηλιτῶν, τό δέ ὡς ἔμοιγε κατα -
φαίνεται, καί διά τήν ὀλιγωρίαν καί τό ἀπρόθυμον
τῶν ἀνθρώπων»43. Κατά τόν Βαλσαμώνα ἡ ἑορτή
τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί ἡ σχετική πρό αὐτῆς
νηστεία συνδέονται μέ τήν ἑορτή τῶν Ἑβδομάδων
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «ἥτις ἑορτάζετο τήν
Πεντηκοστήν ἡμέραν ἀπό τοῦ Πάσχα, εἰς
ἀνάμνησιν τῆς παραδόσεως ὑπό τοῦ Θεοῦ εἰς τόν
Μωϋσέα τῶν Δέκα Ἐντολῶν ἐπί τοῦ Σινᾶ καί πρός
δοξολογίαν τοῦ Θεοῦ <ἐπί τῷ ἀμητῷ> ἤτοι διά τόν
θερισμόν τῶν δημητριακῶν καρπῶν»44.

Ὅσον ἀφορᾶ τή δίαιτα τῆς ὡς ἄνω νηστείας
κάποια Τυπικά, τά ἀρχαιότερα, προβλέπουν
ξηροφαγία Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή,
κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου τήν Τρίτη καί τήν
Πέμπτη καί ἰχθύος τό Σάββατο καί τήν Κυριακή45.
Σύμφωνα ὅμως μέ τό Τυπικό τῆς Μονῆς Στουδίου
«εἰς τήν Τεσσαρακοστήν τῶν ἁγίων Ἀποστόλων
ἰχθύας καί ὠόν καί τυρόν οὐκ ἐσθίομεν, πλήν τῶν
ἡμερῶν, ἐν αἷς ὥρας οὐ ψάλλομεν»46. Τό Σαβ -
βατοκύριακο, σύμφωνα μέ τό ἐν λόγῳ Τυπικό,
σχολάζουν οἱ Ὧρες καί ὡς ἐκ τούτου ὑπάρχει
κατάλυση κρέατος, τυροῦ καί ᾠῶν. Ἰσχύει ὅ,τι καί
στήν τεσσαρακοστή τοῦ ἁγίου Φιλίπ που
(Χριστουγέννων) μέ τή διαφορά ὅτι στή νηστεία
τῶν Ἀποστόλων παρατίθεντο δύο τράπεζες, τήν
ἕβδομη ὥρα τῆς ἡμέρας καί ἀμέσως μετά τόν
Ἑσπερινό, ἐνῶ στήν τῶν Χριστουγέννων μία μετά
τόν Ἑσπερινό47.

Ἀπό τόν θ΄ αἰ. μᾶς εἶναι γνωστή καί ἡ νηστεία
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία παραδόξως
ἐλλείπει ἀπό τά παλαιά Τυπικά τῆς Κων/λεως, τῶν
Ἱεροσολύμων καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους48. Μαρτυρεῖται
μόνο ἀπό τό Τυπικό τῆς Μονῆς τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ (Μεσσήνης, κάτω Ἰταλίας)49 καί ἐτηρεῖτο,
ὅπως φαίνεται, στήν κοσμική-ἀσματική Λατρεία
καί στά Μοναστήρια τοῦ Ὀλύμπου τῆς Βιθυνίας.
Στή διάδοση αὐτῆς τῆς νηστείας στήν Ἀντιόχεια
συνέβαλε τά μέγιστα ὁ μοναχός Νίκων Μαυ -
ρορείτης, παρά τίς ἀντιδράσεις ἀπό μοναχικούς
κύκλους50. Ἠ πατριαρχική δέ Σύνοδος τοῦ 1105 ἐπί
Νικολάου Γ΄ Γραμματικοῦ ἐπέβαλλε ὡς κανονική τή
νηστεία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου51. 

Τήν ἴδια ἐποχή ὁ Ἀναστάσιος ἐπίσκοπος
Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης ἐπισημαίνει ὅτι «ἡ
πρό τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
νηστεία παραδεδομένη ἐστίν ἐξ ἁγίων πατέρων καί
θείων πατριαρχῶν, καί ἐντίμως ταύτην φυλάττουσι
πᾶσαι αἱ πόλεις καί χῶραι τῶν Ὀρθοδόξων,
ἐξαιρέτως δέ ἡ μεγαλόπολις καί εὐδαίμων
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Κωνσταντινούπολις καί ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία»52.
Ἐπικράτησε πλέον ἡ ἐν λόγῳ νηστεία, ἀφοῦ μ’
αὐτήν συνενώθηκε καί ἡ νηστεία τῆς
Μεταμορφώσεως, μιᾶς ἑορτῆς πού καθιερώθηκε
τόν θ΄ αἰώνα53 καί ἑορταζόταν ὀκτώ ἡμέρες στό
Ἱεροσολυμιτικό τυπικό καί τέσσερεις στό
Στουδιτικό54. Ἐπειδή ὅμως κάποιοι παρέτειναν τήν
κρεωφαγία πού προβλεπόταν γιά τήν ἡμέρα τῆς
Μεταμορφώσεως ὡς δεσποτικῆς ἑορτῆς, ὁ Λέων ὁ
Σοφός ἕνωσε τίς δύο νηστεῖες, κατέλυσε ἐνθέσμως
τήν μεθεόρτια κρεωφαγία καί ὅρισε «ὅλη ἡ νηστεία
τῶν δεκαπέντε ἡμερῶν» νά φυλάσσεται ἀπό ὅλους
καί καθαρῶς νά νηστεύεται55. 

Ἀναφέραμε ἤδη τή νηστεία Τετάρτης καί
Παρασκευῆς, τήν προβαπτισματική νηστεία καί τή
νήστιμο περίοδο τῶν μεγάλων ἑορτῶν Πάσχα,
Χριστουγέννων, ἁγίων Ἀποστόλων καί Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου σέ συνδυασμό μέ τή νηστεία τῆς
Μεταμορφώσεως. Ὑπάρχουν ὅμως καί ἄλλες
νηστεῖες μονοήμερες ἤ πολυήμερες μέ ξεχωριστό
λειτουργικό ἐνδιαφέρον. Μνημονεύουμε πρῶτα
τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡ
ὁποία ἐπέχει τά δίκαια τῆς Μ. Παρασκευῆς56. Κατά
τόν μοναχό Νίκωνα τό Μαυρορείτη ὑπῆρχε στήν
Ἀντιόχεια νηστεία τόσο κατά τήν ἴδια μέρα, ὅσο
καί προεορτίως57. Σύμφωνα μέ ἄλλη μαρτυρία ἡ
νηστεία, αὐστηρή μάλιστα, περιορίζεται κατά τήν
ἡμέρα τῆς Ὑψώσεως κατά τήν ὁποία «οὔτε τυρόν
ἐσθίομεν, οὔτε ἰχθύας»58. Ἡ τρίτη πηγή τοῦ ια΄/ιβ΄
αἰ. μᾶς πληροφορεῖ περί καταλύσεως εἰς πάντα
κατά τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως «καί ἕως οὗ
ἀποδοθῇ ἡ ἑορτή καταλύομεν τήν νηστείαν εἰς
ἔλαιον καί οἶνον»59. Αὐτό πού ἐπικρατεῖ ἀπό τή
ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας ἕως καί σήμερα παντοῦ
εἶναι ἡ αὐστηρή νηστεία καί κατάλυση οἴνου καί
ἐλαίου ἐάν τύχει ἡ ἑορτή ἡμέρα Σάββατο καί
Κυριακή.

Ἡ δεύτερη, ἁγιολογική αὐτή τή φορά, ἑορτή
κατά τήν ὁποία προβλέπεται νηστεία εἷναι ἡ μνήμη
τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ
Προδρόμου (29 Αὐγούστου). Στό Στουδιτικό
Τυπικό δέν ὑπῆρχε νηστεία τήν ἡμέρα αὐτή, διότι
ἡ ἑορτή ἐθεωρεῖτο μεγάλη, ἡ δέ Μονή Στουδίου
ἦταν ἀφιερωμένη στόν Τίμιο Πρόδρομο60. Καί τό
Τυπικό τοῦ ἁγίου Σάββα προβλέπει ὅτι «ᾗ ἄν
ἡμέρᾳ τύχῃ ἡ σεβάσμιος αὕτη ἑορτή, εἴτε Κυριακῇ,
εἴτε Σαββάτῳ, τυρόν ἤ ᾠόν ἤ ἰχθύν οὐκ ἐσθίομεν, εἰ
μή μόνον ἔλαιον καί οἶνον εὐχαριστοῦντες Χριστόν
τόν Θεόν»61. Ὅ,τι ἰσχύει σήμερα, δηλαδή ἡ ἀποχή
ἀπό κάθε τροφή, εἶναι τῆς περιόδου τῆς

Τουρκοκρατίας ἔθος. Καταγράφεται δέ καί στό
ἰσχύον Τυπικόν τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκλησίας, τό Τυπικό τοῦ Γ. Βιολάκη, ὅπου
σημειώνονται τά ἑξῆς: «Ἐν τῇ πανσέπτῳ ταύτῃ
ἑορτῇ, φερούσῃ τά ἴσα τῆς ἁγίας καί Μ.
Παρασκευῆς, τελοῦμεν νηστείαν, μόνον δέ ἄν
συμπέσῃ ἐν Σαββάτῳ ἤ Κυριακῇ, γίνεται κατάλυσις
οἴνου καί ἐλαίου» (σ.76).

Μέσα ἀπό τήν ποικιλία τῶν περιπτώσεων, ὅσον
ἀφορᾶ τή νηστεία τοῦ ἑορτολογίου τῆς Ἐκκλησίας
μας, ἀναδεικνύεται ὁ πλοῦτος τῆς λειτουργικῆς μας
παράδοσης καί ἡ ὡραιότητα τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ
ὅπλου γιά τήν κάθαρση τῶν παθῶν, τό φωτισμό τοῦ
νοῦ καί τή βίωση τῶν μεγάλων νοημάτων, πού
πηγάζουν ἀπό τίς ἑορτές. Ἡ κάθε μία καί ὅλες μαζί
φέρνουν στή ζωή μας τήν ἀλήθεια τοῦ μυστηρίου
τοῦ Χριστοῦ καί μᾶς καλοῦν νά γίνομε μέτοχοί του.
Νά πανηγυρίζουμε θεοπρεπῶς τήν ἐν Χριστῷ
σωτηρία μας καί νά ἐκγυμνάζουμε τήν ψυχή καί τό
σῶμα μας μέ τό ἄθλημα τῆς νηστείας. Ἡ ἄσκηση
αὐτή μᾶς βοηθᾶ ὥστε «ἑαυτόν τῷ Θεῷ
προσοικειῶσαι...καί μή δουλοῦσθαι πάθεσι»62.
Ἀνοίγει τόν δρόμο γιά τήν πραγματική ἐλευθερία,
δικαιοσύνη καί ἀγάπη. Μᾶς φέρνει πιό κοντά στόν
δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν αὐτογνωσία, τήν κοινωνία
μέ τόν συνάνθρωπο καί τή μυστική μέ τόν Θεό
ἕνωσή μας. �
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σσ. 87-88.

12. Διαταγαί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 7, 22, 4, Sources
Chrétiennes 336, 48: «Πρό δέ τοῦ βαπτίσματος νηστευσάτω
ὁ βαπτιζόμενος� καί γάρ ὁ Κύριος βαπτισθείς ὑπό Ἰωάννου
πρῶτον καί εἰς τήν ἔρημον αὐλισθείς μετέπειτα ἐνήστευ-
σεν τεσσαράκοντα ἡμέρας καί τεσσαράκοντα νύκτας».

13. Π. Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, «Ἡ προβαπτισματική νηστεία», ὅ.π., σσ.
91-93. A. SCHMEMANN, Ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος, Λειτουργική
μελέτη τοῦ βαπτίσματος, μετάφρ. Ἰωσήφ Ροηλίδης, ἐκδ.
«Δόμος», Ἀθήνα 21990, σ. 16.

14. ΕυΣΕΒΕΙΟυ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 5, 24,
ΒΕΠΕΣ 19, 343.

15. Γ. Θ. ΒΕΡΓΩΤΗ, ὅ.π., σ. 22.
16. Σχετική ἑρμηνεία Βαλσαμῶνος, στό: ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,

Σύνταγμα τῶν θείων καί ἱερῶν κανόνων, τομ. Γ΄, σ. 213.
17. ΙΩΑΝΝΟυ ΧΡυΣΟΣΤΟΜΟυ, Εἰς τούς τά πρῶτα Πάσχα

νηστεύοντας, PG 48, 867.
18. ΓΡΗΓΟΡΙΟυ ΘΕΟΛΟΓΟυ, Λόγος 40, Εἰς τό ἅγιον βάπτισμα,

PG 36, 401B.
19. Διαταγαί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων V, 13, Sources Chré -

tiennes 329, 246.
20. Διαταγαί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων V, 18, Sources Chré -

tiennes 329, 268�270: «Ἐν ταῖς ἡμέραις οὖν τοῦ πάσχα
νηστεύετε, ἀρχόμενοι ἀπό δευτέρας μέχρι τῆς Παρασκευῆς καί
Σαββάτου, ἕξ ἡμέρας, μόνῳ χρώμενοι ἄρτῳ καί λαχάνοις καί
ποτῷ ὕδατι, οἴνου δέ καί κρεῶν ἀπέχεσθε ἐν ταύταις· ἡμέραι
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τοιαύτη, μηδενός γενόμενοι μέχρις ἀλεκτοροφωνίας νυκτός».

21. Βλ. ΙΩΑΝΝΟυ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟυ, Περί τῶν ἁγίων νηστειῶν,
§ γ΄, PG 95, 68AB. Βλ. καί Γ. Θ. ΒΕΡΓΩΤΗ, ὅ.π., σσ. 28-39.

22. Ὁ Ἀναστάσιος Σιναΐτης κατονομάζει αὐτούς τούς
αἱρετικούς λέγοντας ὅτι πρόκειται γιά τά κατάλοιπα τῶν
Ἀρειανῶν, τούς Εὐσταθιανούς, Μαρκιωνιστές κ. ἄ. (Βλ.
Ἐρωτήσεις καί ἀποκρίσεις περί διαφόρων κεφαλαίων ἐκ
διαφόρων προσώπων, Ἐρώτησις ξΔ΄, PG 89, 661C- 664A).

23. ΣυΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ἀποκρίσεις, Ἐρώτησις ΝΣΤ΄,
PG 155, 904D-905A. Βλ. καί Ι. Μ. ΦΟυΤΝΟυΛΗ, Λογική
Λατρεία, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 31997, σσ. 19-20.

24. ΣυΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ἀποκρίσεις, Ἐρώτησις ΝΒ΄, PG
155, 897AD.

25. Βλ. Θ. ξ. ΓΙΑΓΚΟυ, Κανονικολειτουργικά I, ἐκδ. Γ.
Δεδούση, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 228.

26. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα..., τόμ. Δ΄, σ. 427.
27. Χρ. ξηροποτ. 91, σ. 102. Βλ. καί Θ. ΓΙΑΓΚΟυ «Ἡ νηστεία

κατά τούς ἱερούς Κανόνες καί τά Τυπικά», στό: Νηστεία καί
πνευματική ζωή (Χρονικόν, εἰσηγήσεις, πορίσματα Ἱερατικοῦ
Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας, ἔτους 1989),
Δράμα 1989, σ. 45.

28 A. DMITRIEVSKIJ, Opisanie Liturgitseskich Rukopisej,
τόμ. Α΄, Κίεβο 1895, σσ. 669-670.

29. PG 99, 1700 καί Θ. ΓΙΑΓΚΟυ, «Ἡ νηστεία κατά τούς
ἱερούς Κανόνες καί τά Τυπικά», ὅ.π., σσ. 46-47.

30. Βλ. Θ. ξ. ΓΙΑΓΚΟυ, Κανονικολειτουργικά I, σσ. 230-231.
31. Διαταγαί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων V, 13, Sources Chré -
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32. ΙΩ. ΜΑΛΑΛΑ, Χρονογραφία, ἔκδ. Βόννης, σ. 482.
33. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα..., τόμ Δ΄, σσ. 431β΄.
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Βλ. σχετικά Θ. ΓΙΑΓΚΟυ «Ἡ νηστεία κατά τούς ἱερούς Κανόνες



Σ
έ πολλά σημεῖα τῆς Ἁγίας Γραφῆς γίνεται
λόγος γιά τή νηστεία καί ὅλοι οἱ ἱεροί Πατέρες

τῆς Ἐκκλησίας μας ἀναφέρονται σέ ὁμιλίες τους
στό θέμα τῆς νηστείας.

Ὁ Μέγας Βασίλειος μάλιστα, πού μας ἄφησε
δύο ἐξαίρετες ὁμιλίες περί τῆς νηστείας, ὀνομάζει
τή νηστεία «συνηλικιῶτιν τῆς ἀνθρωπότητος».
Εἶναι, λέει, ἡ πρώτη ἐντολή πού δόθηκε στούς
ἀνθρώπους ἀπό τόν Θεό. Ὅταν ἔδωσε ἐντολή
στούς Πρωτοπλάστους νά μή φάγουν τούς καρ-
πούς ἑνός συγκεκριμένου δένδρου, ἔδωσε ἐντολή
«νηστείας καί ἐγκρατείας» (ΕΠΕ 6,26). Πρῶτος ὁ
Χριστός μᾶς ἔδωσε τό παράδειγμα τῆς νηστείας,
ὅταν μετά τή βάπτισή Του στόν Ἰορδάνη ποταμό
παρέμεινε νηστεύοντας ἐπί σαράντα ἡμέρες στήν
ἔρημο. Μέ τό παράδειγμά Του ὁ Ἰησοῦς μᾶς ἔδωσε
τήν νηστεία ὡς μία σωματική καί πνευματική
ἄσκηση, ἡ ὁποία δυναμώνει τήν θέληση τοῦ
ἀνθρώπου καί ταυτόχρονα δείχνει τήν ἀγάπη του
πρός τόν Δημιουργό. 

Αὐτή λοιπόν ἡ θεόσδοτη ἐντολή, τήν ὁποία τή-
ρησε καί ὁ Θεάνθρωπος καί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι,
ὅταν ὀργανώθηκε μέ τή Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύ-
ματος ἡ Ἐκκλησία, ἔλαβε τή θέση της στή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας.  

Νηστεία εἶναι ἡ λήψη «ξηρᾶς τροφῆς» (ξηρο-
φαγία), χωρίς λάδι ἤ κρασί, μία φορά τήν ἡμέρα,
καί μάλιστα τήν ἐνάτη ὥρα (γύρω στίς 3 μ.μ.).
Λήψη τροφῆς, ἔστω καί μόνο ψωμιοῦ, περισσότερο
ἀπό μία φορά τήν ἡμέρα λέγεται λύση νηστείας. Ἄν
φᾶμε καί λάδι ἤ πιοῦμε κρασί, τότε κάνουμε κατά-

λυση νηστείας. Οἱ κατηγορίες καταλύσεως τῆς νη-
στείας εἶναι τέσσερις: α) Κατάλυση «εἰς πάντα», β)
κατάλυση αὐγῶν καί γαλακτοκομικῶν προϊόντων,
γ) κατάλυση «ἰχθύος» καί δ) κατάλυση «οἴνου καί
ἐλαίου».  

Α΄  Ὑποχρεωτικές νηστεῖες 
11..  ΤΤεεττάάρρττηη  κκααίί  ΠΠααρραασσκκεευυήή..  Ἀπό τά ἀποστολικά

χρόνια ἀκόμη oἱ ἡμέρες τῆς Τετάρτης καί τῆς Πα-
ρασκευῆς, συνδεδεμένες μέ τά ἅγια πάθη τοῦ Κυ-
ρίου μας, ἀπέκτησαν μία ἰδιαίτερη σημασία. Ἔχουν
πένθιμο χαρακτήρα. Ὁρίστηκαν ὡς ἡμέρες νη-
στείας ἡ μέν Τετάρτη, γιατί ἔλαβε χώρα τό συμ-
βούλιο γιά τόν θάνατο τοῦ Κυρίου καί ἡ προδοσία
τοῦ Ἰούδα, ἡ δέ Παρασκευή, γιατί συνέβησαν τά
πάθη καί ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου μας γιά τή σωτη-
ρία μας. Ἡ ἀξία αὐτῆς τῆς νηστείας εἶναι πολὺ με-
γάλη. Ὁ Ζωναρᾶς, ἑρμηνεύοντας τὸ ξΘ' κανόνα
τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, τοποθετεῖ τή νηστεία τῆς
Τετάρτης καί τῆς Παρασκευῆς σέ ἴση τάξη μέ τή
νηστεία τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς. (Ἰωάννου Ζω-
ναρᾶ, Ἑρμηνεία ξΘ', κανόνος τῶν ἁγίων Ἀποστό-
λων, Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλῆ, Σύνταγμα, II, σελ. 88) Τε-
τάρτη καί Παρασκευή, λοιπόν, νηστεύουμε ὅλο τόν
χρόνο. Καί νηστεία γι' αὐτές τίς δυό ἡμέρες σημαί-
νει φαγητό χωρίς λάδι.

Ὅλες τίς ἄλλες ἡμέρες τῆς ἑβδομάδας μποροῦμε
νά καταλύουμε ἀπό ὅλα. Φυσικά, ὅταν δέν βρισκό-
μαστε σέ κάποια περίοδο νηστείας.

Τό Σάββατο καί τήν Κυριακή δέν γίνεται ποτέ
αὐστηρή νηστεία, δηλαδή χωρίς λάδι. Τό μοναδικό
Σάββατο ὁλοκλήρου τοῦ ἔτους πού νηστεύουμε καί
τό λάδι εἶναι τό Μέγα Σάββατο, λόγω τῆς μεγάλης
ἱερότητας τῆς ἡμέρας.

22..  ΝΝηησσττεείίαα  ττῶῶνν  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν..    ξεκινᾶ στίς 15
Νοεμβρίου καί τελειώνει στίς 24 Δεκεμβρίου. Καθ'
ὅλη τη διάρκεια τοῦ σαρανταημέρου δέν κατα-
λύουμε κρέας, γαλακτερά καί αὐγά. Ἀντίθετα, ἐπι-
τρέπεται νά καταλύουμε ψάρι ὅλες τίς ἡμέρες —
πλήν, φυσικά, τῆς Τετάρτης καί τῆς Παρασκευής—
ἀπό τήν ἀρχή μέχρι καί τήν 17η Δεκεμβρίου. Ψάρι
καταλύουμε ἐπίσης καί κατά τήν ἑορτή τῶν Εἰσο-
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δίων τῆς Θεοτόκου, ὁποιαδήποτε ἡμέρα κι ἄν
πέσει. Ἀπό τήν 18η μέχρι καί τήν 24η Δεκεμβρίου,
προπαραμονή τῆς ἑορτῆς, ἐπιτρέπεται ἡ κατάλυση
οἴνου καί ἐλαίου, ἐκτός, βέβαια, τῶν ἡμερῶν Τε-
τάρτης καί Παρασκευῆς πού θά παρεμβληθοῦν καί
κατά τίς ὁποῖες τηροῦμε ἀνέλαιη νηστεία. Ἐπίσης
μέ ξηροφαγία θά πρέπει νά νηστεύουμε τήν πρώτη
ἡμέρα τῆς νηστείας, 15η Νοεμβρίου, καθώς καί τήν
παραμονή τῆς ἑορτῆς, ἐκτός βέβαια κι ἄν πέσουν
Σάββατο ἤ Κυριακή.

33..  ΜΜεεγγάάλληη  ΤΤεεσσσσααρραακκοοσσττήή  κκααίί  ΜΜεεγγάάλληη  ἙἙββδδοο--
μμάάδδαα. ξεκινᾶ τήν Καθαρά Δευτέρα καί τελειώνει τό
Μεγάλο Σάββατο.  Σύμφωνα μέ τούς Κανόνες τῆς
Ἐκκλησίας μας νηστεύουμε τό λάδι ὅλες τίς ἡμέρες
(ξηροφαγία), πλήν Σαββάτου καί Κυριακῆς. Ὅταν
νηστεύουμε τό λάδι δέν τρῶμε θαλασσινά (ταρα-
μάδες, χταπόδια, καλαμάρια, γαρίδες κτλ.).  

44..  ΝΝηησσττεείίαα  ττῶῶνν  ἉἉγγίίωωνν  ἈἈπποοσσττόόλλωωνν.. ξεκινᾶ τή
Δευτέρα, μετά τήν Κυριακή τῶν ἁγίων Πάντων καί
τελειώνει στίς 28 Ἰουνίου (παραμονή τῶν ἁγίων
Πέτρου καί Παύλου). Καθ’ ὅλο τό διάστημα τῆς
νηστείας, ἐπιτρέπεται νά τρῶμε ψάρια κάθε μέρα,
ἐκτός Τετάρτης καί Παρασκευῆς.

55..  ΝΝηησσττεείίαα  ττῆῆςς  ΠΠααννααγγίίααςς  ((ΔΔεεκκααππεεννττααυυγγοούύ--
σσττοουυ)).. ξεκινᾶ τήν 1η Αὐγούστου καί τελειώνει στίς
14 Αὐγούστου. Τήν 6η Αὐγούστου, Μεταμόρφωση
τοῦ Σωτῆρος, ἐπιτρέπεται νά φᾶμε ψάρι. 

66..  ΜΜεεμμοοννωωμμέέννηη  ααὐὐσσττηηρρόόττααττηη  ννηησσττεείίαα::  Στίς
τρεῖς ἑπόμενες ἡμέρες τοῦ χρόνου, ἐκτός ἐάν τύ-
χουν Σάββατο ἤ Κυριακή, ὁπότε καταλύουμε
μόνον λάδι καί κρασί:

11.. 5 Ἰανουαρίου. Παραμονή τῶν Θεοφανείων.

22..  29 Αὐγούστου. Ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.

33.. 14 Σεπτεμβρίου. Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Β΄ Κατάλυση νηστείας
ΚΚααττάάλλυυσσηη  ννηησσττεείίααςς  ΤΤεεττάάρρττηηςς  κκααίί  ΠΠααρραασσκκεευυῆῆςς

εεἰἰςς  ππάάνντταα ἐπιτρέπεται στίς παρακάτω πέντε περι-
πτώσεις:
11..  Τήν ἑβδομάδα μεταξύ τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώ-

νου καί τοῦ Φαρισαίου καί τῆς Κυριακῆς τοῦ
Ἀσώτου. 

22..  Τήν ἑβδομάδα πρίν ἀπό τήν Κυριακή της Τυ-
ρινῆς (ἐπιτρέπονται ὅλα ἐκτός ἀπό τό κρέας).

33.. Τήν ἑβδομάδα μετά τό Πάσχα (Διακαινήσιμος).
44.. Τήν ἑβδομάδα μετά τήν Κυριακή τῆς Πεντη-

κοστῆς.
55.. Οἱ ἡμέρες μεταξύ Χριστουγέννων καί Θεοφα-

νείων, ἐκτός ἀπό τήν παραμονή τῶν Θεοφα-
νείων, πού εἶναι αὐστηρή νηστεία.

ΚΚααττάάλλυυσσηη  ννηησσττεείίααςς  ΤΤεεττάάρρττηηςς  κκααίί  ΠΠααρραασσκκεευυῆῆςς
μμέέ  ψψάάρριι ἐπιτρέπεται στίς παρακάνω περιπτώσεις:
11.. 7 Ἰανουαρίου: Σύναξις ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βα-

πτιστῆ.
22.. 2 Φεβρουαρίου: Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου.
33.. 25 Μαρτίου: Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου.
44.. Κυριακή τῶν Βαΐων
55..  24 Ἰουνίου: Γέννηση ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βα-

πτιστῆ.
66.. 29 Ἰουνίου: Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέ-

τρου καί Παύλου.
77.. 6 Αὐγούστου: Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος.
88.. 15 Αὐγούστου: Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.
99.. 8 Σεπτεμβρίου: Γέννηση τῆς Θεοτόκου.

1100.. 14 Νοεμβρίου: Μνήμη ἁγίου Φιλίππου.
1111.. 21 Νοεμβρίου: Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου.
1122.. Τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. 
1133.. Τετάρτη τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα. 

ΚΚααττάάλλυυσσηη  ννηησσττεείίααςς  ΤΤεεττάάρρττηηςς  κκααίί  ΠΠααρραασσκκεευυῆῆςς
μμέέ  λλάάδδιι  κκααίί  κκρραασσίί ἐπιτρέπεται, ὅταν συμπέσει νά
ἑορτάζεται μεγάλος ἅγιος. Αὐτοί οἱ ἅγιοι στό ἡμε-
ρολόγιο φέρουν σταυρό μπροστά ἀπό το ὄνομά
τους. Ἐπίσης τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου
(ἀπό τό Πάσχα ἕως τήν Πεντηκοστή) λόγῳ ἀνα-
στασίμου χαρμοσύνου χαρακτῆρος τῶν ἡμερῶν
καταλύουμε λάδι καί κρασί. �



H
νηστεία εἶναι θεοσύστατος θεσμός. Στὴν
ἀρχὴ τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου καὶ στὸν

Παράδεισο τῆς τρυφῆς ὁ ἴδιος ὁ Δημιουργὸς καλεῖ
τοὺς Πρωτοπλάστους νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὸν καρπὸ
τοῦ δένδρου. Ὁ Μωϋσῆς μετὰ ἀπὸ νηστεία
ἀνέβηκε στὸ ὅρος Σινᾶ καὶ παρέλαβε τὶς πλάκες
τοῦ Νόμου. Ὁ Σαμουὴλ εἶναι τέκνο τῆς προσευχῆς
καὶ τῆς νηστείας. Μὲ νηστεία ἔφερε στὸν κόσμο
τὸν Σαμψών ἡ μητέρα του. Ἡ νηστεία ἐκράτυνε καὶ
ἐμεγάλυνε τοὺς Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Ἡ νηστεία δυνάμωσε τοὺς Τρεῖς Παῖδες ἐν καμίνῳ
καὶ τὸν Προφήτη Δανιὴλ στὶς δοκιμασίες τους. Ὁ
μέγας Προφήτης καὶ Πρόδρομος Ἰωάννης διὰ
νηστείας ἑτοίμασε τὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου. Ὁ ἴδιος ὁ
Κύριος μετὰ τὴ Βάπτισή Του στὸν Ἰορδάνη
ποταμὸ παρέμεινε νηστεύων ἐπὶ σαράντα ἡμέρες
στὸ  ὅρος. «Τοῦτο τὸ γένος οὐκ ἐξέρχεται, εἰ μὴ ἐν
προσευχῇ καὶ νηστείᾳ» (Μάρκ. 9, 28) μᾶς εἶπε ὁ
Κύριος γιὰ τὸν πόλεμο ἐναντίον τοῦ σατανᾶ.
Κατόπιν ἐκτενοῦς προσευχῆς καί νηστείας ἀνέβηκε
μέχρι τρίτου οὐρανοῦ ὁ οὐρανοβάμων Ἀπόστολος
Παῦλος. Ὁ Κύριος, ὅμως, μᾶς ἐφιστᾶ τὴν προσοχή
στὸ τόσο σπουδαῖο γιὰ τὴν πνευματική μας ζωὴ
αὐτὸ θέμα, λέγοντας:«Ὅταν δέ νηστεύητε, μή
γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταί σκυθρωποί· ἀφανίζουσι
γάρ τά πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς
ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι
ἀπέχουσι τόν μισθόν αὐτῶν. σύ δε νηστεύων
ἄλειψαί σου τήν κεφαλήν καί τό πρόσωπόν σου
νίψαι, ὅπως μή φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων,
ἀλλά τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καί ὁ πατήρ
σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ
φανερῷ» (Ματθ. 6,16). Ἡ θεοπρόβλητη νηστεία
δὲν εἶναι σκοπὸς ἀλλὰ τρόπος ἀσκήσεως καὶ μέσο
ἁγιασμοῦ. Ὅποιος κάνει σκοπό τοῦ πνευματικοῦ
του ἀγώνα τὴν νηστεία τότε, ἔστω καὶ ἄθελά του,
γίνεται εἰδωλολάτρης. Ὁ ἱερέας, ὅταν ἐξέρχεται
τοῦ ἱεροῦ Βήματος μὲ τὸ Ἅγιο Ποτήριο, προσκαλεῖ
τοὺς πιστοὺς νὰ προσέλθουν καὶ νὰ κοινωνήσουν
τοῦ Ζωοποιοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Κυρίου
λέγοντας: «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης
προσέλθετε». Ἡ καρδιὰ τοῦ πιστοῦ πρέπει νὰ εἶναι
πλημμυρισμένη ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀρετές. Ἡ ἀληθὴς
νηστεία ὁδηγεῖ τὸν ἀγωνιστὴ χριστιανὸ στὸν φόβο

τοῦ Θεοῦ, στὴν αὔξηση τῆς πίστεως καὶ στὸ
πλήρωμα τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀληθὴς νηστεία καθαρίζει
τὴν καρδιὰ ἀπὸ τὸν μολυσμὸ τῶν παθῶν καὶ
φωτίζει τὸν ἐσκοτισμένο ἀπὸ τοὺς πονηροὺς
λογισμοὺς νοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀληθὴς νηστεία,
ποὺ ἐπιτελεῖται πάντοτε μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴν
καθοδήγηση τοῦ Πνευματικοῦ μας Πατέρα,
μεταμορφώνει τὰ δαιμονοκίνητα πάθη μας, πού
μᾶς βυθίζουν στὴν μοναξιὰ τοῦ σατανικοῦ
ἐγωισμοῦ, σὲ ἀρετὲς καὶ ἐν τέλει ὁδηγεῖ τὸν πιστὸ
στὴν θεοκοινωνία καὶ στὴν καταλλαγὴ μὲ τὸν
συνάνθρωπο. Ὅταν λοιπὸν προετοιμαζόμαστε γιὰ
νὰ προσέλθουμε στὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς, ἀ σκού -
μαστε, μεταξὺ τῶν ἄλλων, στὴ νηστεία καὶ ὄχι στὴ
δίαιτα. Ἡ νηστεία, ὅταν θεοπρεπῶς ἐπιτελεῖται,
ἔχει βαθύτερο νόημα καί ὑψηλότερη προοπτική.
Ὅπως ἀκριβῶς ἕνας ἀθλητής προπονεῖται
καθημερινῶς ἐπί πολλή ὥρα ὑπό τήν ἐποπτία τοῦ
προπονητοῦ του, κάνει ὑγιεινή διατροφή
καταργώντας τίς λιπαρές τροφές καί τά
οἰνοπνευματώδη ποτά ἀπό τό διαιτολόγιό του, δέν
καπνίζει καί φυσικά δέν ξενυχτᾶ, προκειμένου νά
βρίσκεται σέ καλή φυσική κατάσταση καί νά
ἀποδώσει στό ἄθλημά του· κατά τόν αὐτόν τρόπο
καί ὁ ἀθλητής τοῦ πνεύματος συνδυάζει τή
σωματική ἄσκηση μέ τήν πνευματική ἐγρήγορση,
πού καθαίρει τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά
πάθη, προκειμένου νά γίνει δεκτική τῆς σωτηρίου
Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἀσκούμαστε στήν ἀποχή ἀπό
τίς τροφές, προκειμένου νά ἰσχυροποιήσουμε τή
θέλησή μας ἐναντίον τῶν μεγάλων παθῶν τῆς
ψυχῆς. Γι΄ αὐτό καί τή  νηστεία ἡ Ἐκκλησία μας τήν
χαρακτηρίζει παθοκτόνο καί ὄχι  σωματοκτόνο. Οἱ
ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκ κλησίας μας, μᾶς δίδουν
ἐπακριβῶς τόν κανόνα τῆς νηστείας, ὅμως ὁ κάθε
πιστός χριστιανός ὀφείλει νά ἀπευθύνεται στόν
Πνευματικό του Πατέρα, προκειμένου νά τοῦ
ὑποδεικνύει ἐκεῖνος τόν ἀκριβῆ τρόπο τῆς
νηστείας του, σύμφωνα μέ τήν προαίρεσή του, τά
τυχόν προβλήματα ὑγείας, τίς σωματικές του
ἀντοχές, τήν ἐργασία πού ἐπιτελεῖ καθημερινῶς,
ἀλλά βεβαίως καί σύμφωνα μέ τήν πνευματική
κατάστασή του. Τήν σπουδαιότητα τῆς νηστείας
γιά τήν πνευματική πορεία τοῦ πιστοῦ μᾶς τήν
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ἀποκαλύπτουν οἱ θειότατοι Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἐμπειρικά ἐβίωσαν τούς
εὐκλεεῖς καρπούς της. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναῒ -
της, ὁ συγγραφέας τοῦ περίφημου βιβλίου τῆς
Κλίμακος καί ἀκριβής ἀκτινογράφος τῆς ψυχῆς
τοῦ ἀνθρώπου, λέγει σχετικά μέ τό θέμα μας: «Ὁ
χορτασμός ἀπό φαγητά εἶναι πατήρ τῆς πορνείας·
ἡ θλῖψις δέ τῆς κοιλίας εἶναι πρόξενος τῆς
ἁγνότητος. Ἐκεῖνος πού ἐκολάκευσε τόν λέοντα,
πολλές φορές τόν ἡμέρωσε. Ἐκεῖνος ὅμως πού
περιποιήθηκε τήν σάρκα, περισσότερο τήν
ἐξαγρίωσε. Ἀρχηγός τῶν δαιμόνων εἶναι ὁ πεσών
Ἑωσφόρος, καί ἀρχηγός τῶν παθῶν ὁ λαιμός τῆς
κοιλίας. Ἐκεῖνος πού καταπιέζει τήν κοιλία μέ
πολλά φαγητά, ἐπλάτυνε τά ἔντερα, ἐνῶ ἐκεῖνος
πού τῆς ἐναντιώνεται, τά ἐστένευσε. Καί ὅταν αὐτά
ἐστένευσαν, δέν χρειάζονται πολλά φαγητά, ὁπότε
κατά φυσικό τρόπο μαθαίνομε νά νηστεύομεν. Ἡ
νηστεία εἶναι βία φύσεως καί περιτομή τῶν ἡδονῶν
τοῦ λάρυγγος, ἐκτομή τῆς σαρκικῆς πυρώσεως,
ἐκκοπή τῶν πονηρῶν λογισμῶν, ἀπελευθέρωσις
ἀπό μολυσμούς ὀνείρων, καθαρότης προσευχῆς,
φωτισμός τῆς ψυχῆς, διαφύλαξις τοῦ νοῦ, διάλυσις
τῆς πωρώσεως, θύρα τῆς κατανύξεως, ταπεινός
στεναγμός, χαρούμενη συντριβή, σταμάτημα τῆς
πολυλογίας, ἀφορμή ἡσυχίας, φρουρός τῆς
ὑπακοῆς, ἐλαφρότης τοῦ ὕπνου, ὑγεία τοῦ σώ -
ματος, πρόξενος τῆς ἀπαθείας, ἄφεσις τῶν ἁμαρ -
τημάτων, θύρα τῆς ἀπολαύσεως τοῦ παραδείσου».

Στίς ἀφεγγεῖς ἡμέρες μας εἶναι ἡλίου
φαεινότερο ὅτι τό πάθος τῆς πλεονεξίας καί τό
μοντέρνο δαιμόνιο τῆς ὑπερκατανάλωσης ἔχει
ἐπηρεάσει ἄμεσα τόν καθημερινό μας βίο. Ζοῦμε
συνεχῶς μέ τό ἄγχος τῆς συγκεντρώσεως περιττῶν
ὑλικῶν ἀγαθῶν καί ὄχι βεβαίως τῶν ἀναγκαίων γιά
τή ζωή μας καί παράλληλα, μᾶς κυριαρχεῖ ὁ τρόμος
τῆς τυχόν ἐλλείψεως αὐτῶν τῶν ἀγαθῶν πού θά
μᾶς ὁδηγήσει, ὅπως πιστεύουμε, σέ χαμηλό βιοτικό
ἐπίπεδο καί κοινωνική ἀπομόνωση. Μᾶς πνίγουν
ἡμερησίως αὐτοί οἱ λογισμοί καί μᾶς στοιχειώνουν
τά ὄνειρα τίς νύχτες, γιατί λησμονήσαμε οἱ
ταλαίπωροι ὅτι «οὐκ ἔχομεν ὧδε μένουσα πόλιν,
ἀλλά τήν μέλλουσα ἐπιζητοῦμεν». Ἔτσι καί τίς
εὐλογίες τοῦ Θεοῦ στόν παρόντα βίο δέν
ἀπολαμβάνουμε καί τήν ἐπερχόμενη Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ ἀρνούμαστε. Ἡ νηστεία, ὅμως, ὅταν
θεοπρεπῶς ἐπιτελεῖται, λύει μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ
τά ἔργα τοῦ διαβόλου, πού καθημερινῶς
περιπλέκουν τή ζωή μας. Καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος
μᾶς καθορίζει ποία εἶναι ἡ ἀληθής νηστεία καί ἡ

εὐπρόσδεκτη στόν Θεό: «Νηστεύσωμεν νηστείαν
δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ· ἀληθής νηστεία, ἡ
τῶν κακῶν ἀλλοτροίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης,
θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς,
ψεύδους, καί ἐπιορκίας· ἡ τούτων ἔνδεια, νηστεία
ἐστίν, ἀληθής καί εὐπρόσδεκτος». Ἡ φτώχεια
λοιπόν τῶν δαιμονικῶν παθῶν καί ἡ καλλιέργεια
τῶν ἔνθεων ἀρετῶν εἶναι ἡ ἀληθής νηστεία στήν
ὁποία μᾶς προτρέπει ἡ Ἐκκλησία μας. Αὐτή ἡ
νηστεία διαδραματίζει σπουδαῖο ρόλο στήν
ἰσορροπία τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ καί ἐπ’ αὐτοῦ μᾶς
λέγει ὁ Οὐρανοφάντωρ Μέγας Βασίλειος: «Ἡ
νηστεία προστατεύει τά νήπια, σωφρονίζει τόν νέο,
κάνει σεβαστό τόν γέροντα. Διότι τά γεράματα,
στολισμένα μέ τή νηστεία, γίνονται πιό σεβαστά.
Γιά τίς γυναῖκες εἶναι ὁ πιό κατάλληλος στολισμός,
γι' αὐτούς πού βρίσκονται στήν ἀκμή τῆς ἡλικίας,
τό χαλινάρι· εἶναι τό φυλακτό τῶν συζύγων καί ἡ
τροφός αὐτῶν πού παρθενεύουν. Μέ αὐτούς τούς
τρόπους ἡ νηστεία βοηθᾶ σέ κάθε σπίτι. Ποιά,
ὅμως, εἶναι ἡ σημασία της γιά τή δημόσια ζωή μας;
Ὁλόκληρη τήν πόλη καί ὅλο τόν λαό τούς
ἐπαναφέρει ἀμέσως στήν τάξη, καταστέλλει τίς
κραυ γές, ἀπομακρύνει τίς κακολογίες ... Ἄν ὅλοι
τήν παρελάμβαναν ὡς σύμβουλο σ’ αὐτά πού
ὀφείλουν νά πράξουν, τίποτε δέν θά ἐμπόδιζε νά
εἴ χαμε βαθειά εἰρήνη σ’ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη.
Καί οὔτε πάλι ὁ βίος μας θά ἦταν τόσο
πολυστένακτος καί γεμάτος κατήφεια, ἄν ἡ
νηστεία κυβερνοῦσε τή ζωή μας. Διότι εἶναι
φανερό ὅτι θά δίδασκε σέ ὅλους ὄχι μόνον τήν
ἐγκράτεια τῶν τροφῶν, ἀλλά τήν πλήρη ἀποφυγή
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νηστεία εἶναι ἡ πιό ἀρχαιοπαράδεκτη ἀρετή.
Τέθηκε στούς πρωτοπλάστους μέ τόν

κανόνα ἀποχῆς ἀπό τόν ἀπαγορευμένο καρπό. Ὁ
Θεός θέλησε νά τούς ἀσκήσει στήν ὑπακοή καί τήν
ἐγκράτεια. Ἡ ἀληθινή νηστεία δέν εἶναι ἀποχή
ὁρισμένων τροφῶν σέ ὁρισμένες ἡμέρες καί
περιόδους. Οὔτε εἶναι ἄσκηση τῆς θελήσεως, ὅπως
εἶπαν μερικοί.

Οἱ θεοφόροι ἅγιοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας,
ἀληθινή νηστεία λένε πώς εἶναι ἡ τῶν κακῶν
ἀποχή, ἡ ἀποξένωση τοῦ χριστιανοῦ ἀπό τό
πονηρό καί κακό. Κατά τήν ἱερή ὑμνολογία μας, τό
ὠφέλιμο τῆς νηστείας φαίνεται στῶν κακῶν τήν
ἀλλοτρίωση, στήν ἐγκράτεια τῆς γλώσσης, στοῦ
θυμοῦ τήν ἀποχή, στόν χωρισμό ἀπό τίς κακές
ἐπιθυμίες, ὅπως τήν καταλαλιά, τό ψέμα καί τήν
ἐπιορκία. Ὁ θεῖος καί ἱερός Χρυσόστομος τονίζει
πώς ἡ θεάρεστη νηστεία δέν συνίσταται τόσο στήν
ἀποφυγή ὁρισμένων μόνο τροφῶν, ὅσο στήν
ἀπομάκρυνση ἀπό τίς ἁμαρτίες. Τή συνδυάζει μέ
τήν ἐλεημοσύνη στόν φτωχό, τή συγχώρεση στόν
ἐχθρό, τή χαρά στήν προκοπή τοῦ κάθε ἀδελφοῦ.
Ποιό εἶναι τό ὄφελος, λέγει παραστατικά, ὅταν δέν
τρῶς κότες καί ψάρια καί κατατρώγεις μέ τίς
κατηγορίες τόν ἀδελφό σου;

Ἡ νηστεία ὠφελεῖ σημαντικά στήν
ἀπομάκρυνση ἀπό τά ὀλέθρια πάθη, πού κυρι -
εύουν, ἀναστατώνουν καί ταράζουν τή ζωή μας.
Ὁρισμένοι τή θεωροῦν ἐντελῶς περιττή,
προφασίζονται τούς κόπους τῆς ἐργασίας, τίς
ἀσθένειες τῆς σαρκός καί λοιπά. Προφασίζονται
ἀναίτια ἀπό ὀκνηρία καί ὅτι ἔμαθαν στήν
καλοπέραση καί τή γαστριμαργία. Ὅμως ἡ νηστεία
παραμένει ἀρκετά ὠφέλιμη. Ὁ Κύριος λέγει πώς τό
γένος τῶν δαιμόνων δέν ἐξέρχεται παρά μόνο μέ
προσευχή καί νηστεία. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Παλαμᾶς λέει πώς τά πάθη εἶναι δαιμονοκίνητα.
Διώκονται λοιπόν μέ προσευχές καί νηστεία, ἀφοῦ
νηστεία καί προσευχή συνδυάζονται ἐπωφελῶς. Οἱ
ἡμέρες τῶν νηστειῶν εἶναι καί ἡμέρες προσευχῆς.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης ἀναφέρει
πώς ὁ σαρκικός ἄνθρωπος θεωρεῖ τήν ἄσκηση τῆς

νηστείας δουλεία, ἐνῶ εἶναι ἀπαίτηση τῆς φύσεώς
του καί ἀνάγκη τοῦ πνεύματός του. Ὁ ὅποιος
κόπος τῆς νηστείας ἀξίζει, ἀφοῦ καθαρίζει ὄχι μόνο
τό σῶμα ἀλλά καί τήν ψυχή. Ὠφελεῖ ἡ νηστεία,
γιατί ἀναπτερώνει τό νοῦ στόν οὐράνιο πατέρα
μας. Κατάνυξη, εὐλάβεια, ἀγρυπνία, δάκρυα,
μετάνοια, ἀνυψώνουν τόν πεσμένο ἄνθρωπο, τόν
λεπτύνουν, τόν θεραπεύουν, τόν ἀναζωογονοῦν. Ἡ
νηστεία καθαρίζει τήν ἐσωτερική ἀκαθαρσία, δίνει
ὑγεία καί πνευματική ἐγρήγορση καί ὀρθοστασία. 

Τή νηστεία θεωροῦν πολλοί σήμερα ἀχρείαστη.
Ἐκείνη ὅμως δέν παύει νά ὠφελεῖ. Κακόμαθαν οἱ
ἄνθρωποι στό πρόχειρο, τό φθηνό, τό εὐχάριστο,
μά ἡ ἡδονή πρόσφερε ἄφθονη ὀδύνη. Εἶναι ἀνάγκη
νά ἐπανέλθει τό νόημα τῆς νηστείας πρός ὠφέλεια
καί ἀνόρθωση. Εἶναι ἀπαραίτητος ὁ κόπος, ὁ
μόχθος, ἡ στέρηση, ἡ ἐγκράτεια καί ἡ ἄσκηση. Ἡ
ὠφέλεια σίγουρα θά εἶναι μεγάλη. Μή πτοηθεῖ
κανείς στόν ἀγώνα αὐτό. Εἶναι τό μόνο πού μπορεῖ
νά προσφέρει ὁ φτωχός ἄνθρωπος στόν πλούσιο
Θεό.

Ἀκόμη καί χριστιανοί θεωροῦν πώς ἄλλα εἶναι
τά πρωτεύοντα καί κύρια. Λανθάνουν. Ἡ νηστεία
μᾶς μαθαίνει τήν ἀπόρριψη τοῦ κάθε περιττοῦ καί
τήν πρόσληψη τοῦ ἀπαραίτητου. Νά νοιαζόμαστε
γιά τά ἀπαραίτητα. Νά φροντίζουμε τά σημαντικά.
Νά διδασκόμεθα τά ἀγαθά της ἐγκράτειας. Τό
κέρδος τῆς νηστείας νά γίνει δόση ἀγαθή στούς
πεινασμένους, τούς πενομένους, τούς πονεμένους,
τούς πάσχοντες, τούς καταφρονεμένους. Ἡ
νηστεία καλλιεργεῖ καί ὡραιοποιεῖ τόν πιστό. Ἄς
ἀσπασθοῦμε τρυφερά τήν πάνσεπτη ἐγκράτεια,
τήν ἀποχή τῶν κακῶν, τήν ἀγάπη τῆς ἁπλότητος
καί λιτότητος. Σέ καιρούς κρίσεως καί ἀνέχειας ἡ
νηστεία δέν θά πρέπει νά εἶναι ἀναγκαία
καταφυγή, ἀλλά πρόθυμη ἐπιλογή πρός ὠφέλεια
καί κέρδος πνευματικό. Μή φοβηθοῦμε, μή
δειλιάσουμε, μήν ὀκνεύσουμε νά κερδίσουμε ὄφελος
ἀναψυχῆς διά τῆς ἁγίας νηστείας, πρός καλύτερη
ὑποδοχή τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας,
πού πάντοτε ἀγαπᾶ καί φροντίζει τά τέκνα της καί
ποτέ δέν τά βασανίζει καί ταλαιπωρεῖ. �
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Ἡ ὠφέλεια τῆς νηστείας

Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου



1. Τί εἶναι ἡ νηστεία;

Ἡ λέξη νηστεία προέρχεται ἀπό τό στερητικό
νή καί τό ρῆμα ἐσθίω (τρώω) καί σημαίνει ἀποχή
ἀπό φαγητό. Μέ τή νηστεία οἱ χριστιανοί ἀπέ-
χουμε ἀπό τά τρόφιμα ζωικῆς προέλευσης (κρέας,
αὐγά, γάλα, τυρί, γιαούρτι κ.λπ.). Κάποιες φορές ἡ
ἀποχή ἐπεκτείνεται καί στό λάδι (ἀλάδωτη νη-
στεία).

Ὁ περιορισμός τῶν πρωτοπλάστων στόν Πα-
ράδεισο, νά μήν τρῶνε ἀπό ἕνα δέντρο, ἦταν μία
μορφή νηστείας. Κι ἐμεῖς μέ τή
νηστεία δοκιμαζόμαστε στήν ὑπα-
κοή καί στήν ὁμολογία τῆς πίστης
μας στόν Θεό. Μικρή εἶναι ἡ στε-
νοχώρια μας μέ τή στέρηση κά-
ποιων φαγητῶν. Ἄν ἤμασταν
στήν περίοδο τῶν διωγμῶν, ἡ
ὑπακοή καί ἡ ὁμολογία μας θά
ἔφθαναν μέχρι καί τό μαρτύριο.

Ἡ νηστεία μᾶς βοηθάει νά συ-
νειδητοποιοῦμε τήν παρουσία τοῦ
Θεοῦ στή ζωή μας καί νά προσέχουμε. Ὅταν προ-
σέχεις τό φαγητό, βρίσκεσαι σέ κάποια ἔνταση καί
ἑτοιμότητα. Αὐτή ἡ ἔνταση βοηθάει στό πνευμα-
τικό ἀγώνα, πού ἔχει στόχο τήν αἰώνια σωτηρία.
Ἔλεγε ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Δέν ἔχουμε ἐδῶ μό-
νιμη πόλη, ἀλλά τή μέλλουσα ἐπιζητοῦμε» (Ἑβραί-
ους 13,14). 

Ἡ νηστεία ἀποτελεῖ μία ἀντιπροσφορά στήν
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, πού θυσιάσθηκε γιά μᾶς. Ὁ
Χριστός ἔπαθε γιά μᾶς τόσα σέ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή
Του, ἰδιαίτερα στό σταυρό, ἄς ταλαιπωρηθοῦμε κι
ἐμεῖς λίγο μέ τή νηστεία γιά τίς ἁμαρτίες μας. Ἡ
ταλαιπωρία αὐτή δέν ἐξαλείφει τίς ἐνοχές μας, ἀλλά
φανερώνει τή διάθεση νά πληρώσουμε κι ἐμεῖς γιά
τό ἁμαρτωλό παρελθόν μας καί νά μή ξαναπικρά-
νουμε τόν Θεό μέ νέες ἁμαρτίες. 

Μέ τή νηστεία στερούμαστε σέ κάποιο ἐπίπεδο
τίς ἀπολαύσεις, γιατί αὐτές ὑπηρετοῦν τόν ἐγωι-

σμό καί πολλές φορές φέρνουν στή ζωή μας προσ -
τριβές καί μίση.  Μέ τή νηστεία πολεμοῦμε τόν
ἐγωισμό μας. Ὁ ἐγωισμός τρέφεται καί ἀπό τίς
τροφές καθώς ἐκδηλώνεται καί μέσα ἀπ’ αὐτές. Ἡ
εὐχαρίστηση τοῦ φαγητοῦ εἶναι ἕνας τομέας τῆς
φιλαυτίας, τοῦ ἐγωισμοῦ μας. Ὁ φαντασμένος
πλούσιος, ὅταν φιλοξενεῖ κάποιους, θά τούς παρα-
θέσει πλούσια τράπεζα, γιά νά ἐπιδειχθεῖ. Γιά τίς
ἀπολαύσεις πολλές φορές δημιουργοῦνται στίς
διαπροσωπικές σχέσεις μαλώματα καί ἐντάσεις. 

Πολλά ἀδέλφια κατά τό μοίρασμα τῆς κληρο-
νομιᾶς τῶν γονέων τους ἔχουν
ἀποστασιοποιηθεῖ καί ἀλληλομι-
σηθεῖ  λόγῳ τῆς πλεονεξίας τους
καί τοῦ πόθου τῆς δύναμης καί
τῶν ἀπολαύσεων πού προσφέρει
ὁ πλοῦτος. 

Κανένας ἅγιος δέν ἔφθασε
στόν ἁγιασμό χωρίς νηστεία.
Ἔχουμε  περιπτώσεις ἁγίων ἐκ -
λεγμένων ἀπό τόν Κύριο ἐκ κοι-
λίας μητρός, πού ἀκόμα καί ὡς

νήπια νήστευαν. Ἡ νηστεία δέν ἦταν ἕνας ἔμμεσος
τρόπος ἀποδοχῆς τῆς φτώχειας τῶν πολλῶν
ἀνθρώπων, ὅπως λένε μερικοί, ἀλλά ἕνα μέσο ἐξα-
γιασμοῦ. Αὐτό φαίνεται ὄχι μόνο ἀπό τή διδασκα-
λία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλά καί ἀπό τόν τρόπο
ζωῆς ὅλων τῶν ἁγίων. Ἡ ἄρνηση τῆς νηστείας δεί-
χνει ὅτι ὁ μή νηστεύων εἶναι μακριά ἀπό τόν Θεό
καί δέν ἔχει ἀρχίσει οὐσιαστικά τόν πνευματικό
ἀγώνα.

Ἡ νηστεία ἀναφέρεται καί στήν ποιότητα τῶν
φαγητῶν καί στήν ποσότητα. Ἡ νηστεία, ἄν εἶναι
ἀποφυγή κάποιων ἀρτύσιμων φαγητῶν, ἀλλά ταυ-
τόχρονα ὑπερκορεσμός μέ νηστίσιμα, τότε δέν
εἶναι σωστή. Ἡ μεγάλη ποσότητα τῶν νηστήσιμων
φαγητῶν καταστρέφει τή νηστεία καί τήν μετα-
τρέπει σέ ἀλλαγή τροφῶν. 

Ἡ νηστεία ὄχι μόνο δέν εἶναι κάτι τό δύσκολο,
ἀλλά εἶναι καί κάτι τό ὠφέλιμο καί γιά τήν ψυχή
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Συζήτηση μέ ἕναν ἔφηβο

Ἡ νηστεία

Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου

«Δέν ἔχουμε ἐδῶ 

μόνιμη πόλη, 

ἀ*ά τή μέ*ουσα 

ἐπιζητοῦμε».
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καί γιά τό σῶμα. Ὅταν οἱ γιατροί γιά τή σωματική
ὑγεία ἐπιβάλλουν τή νηστεία ὡς δίαιτα, οἱ ἀρνού-
μενοι τήν ἐκκλησιαστική νηστεία τή δέχονται εὐχα-
ρίστως, ἐνῶ, ὅταν τήν ζητάει ἡ Ἐκκλησία, τή θεω-
ροῦν ἀκατόρθωτη! 

2. Ὑπάρχουν στήν Ἁγία Γραφή
ἀναφορές γιά τή νηστεία;
Οἱ Νινευίτες, ὅταν ὁ Ἰωνᾶς τούς εἶπε γιά τήν

καταστροφή τῆς πόλης τους, λόγω τῶν ἁμαρτιῶν
της, γιά τρεῖς ἡμέρες δέν ἔφαγαν τίποτε οὔτε ἤπιαν
νερό καί σταμάτησαν τίς κακές πράξεις τους. Ὁ
Θεός γιά τή νηστεία, πού ἦταν ἐκδήλωση τῆς με-
τάνοιάς τους, τούς λυπήθηκε καί δέν κατέστρεψε
τήν πόλη. 

Ὁ Δαβίδ, ὅταν ὁ Νάθαν ἀποκάλυψε τό διπλό
του ἁμάρτημα, ἔκλαψε πικρά, νήστεψε καί κοιμό-
ταν στή γῆ. Γιά τήν πραγματική
μετάνοιά του ὁ Θεός τόν συγχώ-
ρεσε.

Ἡ Ἐσθήρ πρίν παρουσιασθεῖ
στό βασιλιά Ἀρταξέρξη, γιά νά τοῦ
ζητήσει τήν προστασία τῶν Ἰου-
δαίων, ἔβαλε τούς ὁμοεθνεῖς της
στά Σοῦσα νά νηστεύσουν τρεῖς
ἡμέρες, χωρίς νά φᾶνε τίποτε
(Ἐσθήρ 4,16). Μετά τήν προσευχή
ὁ Θεός βοήθησε καί πέτυχε τό
σκοπό της.

Ὁ προφήτης Ἱερεμίας δέχθηκε
ἐντολή ἀπό τόν Θεό νά μήν προσεύχεται γιά τό
λαό, πού παρανομεῖ καί ἁμαρτάνει. Κι ἄν ἀκόμα
νηστέψει, δέν θά ἀκούσει τήν ἱκεσία του (Ἱερ. 14,10-
12). 

Ὁ συγγραφέας τῆς Σοφία Σειράχ συνδέει τή νη-
στεία μέ τή μετάνοια, τήν προσευχή καί τήν ταπεί-
νωση. Γράφει: «Ὁ ἄνθρωπος πού γιά τίς ἁμαρτίες
του νηστεύει, καί πάλι πάει καί ξανακάνει τά ἴδια,
τήν προσευχή του ποιός θά τήν ἀκούσει; Σέ τί ὠφε-
λήθηκε, πού ταπεινώθηκε; (Σοφία Σειράχ 34,26).

Ὁ Τωβίτ καί ὁ Τωβίας δέχθηκαν τήν ἑξῆς
ἐντολή ἀπό τόν ἄγγελο τοῦ Θεοῦ: «Καλύτερα νά
συνοδεύεται ἡ προσευχή μέ νηστεία, ἐλεημοσύνη
καί δικαιοσύνη» (Τωβίτ 12,8). 

Ἡ προφήτισσα Ἄννα, πού παραβρισκόταν στήν
Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ στό ναό τῶν Ἱεροσολύ-
μων, λάτρευε τόν Θεό στό ναό νύχτα καί ἡμέρα μέ
νηστεῖες καί προσευχές (Λουκᾶ 2,37). Ἐδῶ βλέ-
πουμε πώς ἡ νηστεία εἶναι μέσο λατρείας τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Πρόδρομος, πού εἶναι πρόδρομος καί τῶν

ἀσκητῶν, ζοῦσε στήν ἔρημο πέραν τοῦ Ἰορδάνη μέ
αὐστηρότατη νηστεία. Ἔτρωγε ἀγριόχορτα καί
μέλι ἄγριο.

Ὁ Χριστός, πού εἶπε τόσες σπουδαῖες διδασκα-
λίες, μίλησε καί γιά τή νηστεία, ἀφοῦ πρῶτα τήν
ἔζησε. Ὁ Χριστός, πρίν ἀρχίσει τή δημόσια δράση
Του, νήστευσε σαράντα ἡμέρες. Μετά τή νηστεία
μπόρεσε ὁ σατανᾶς καί τόν πλησίασε, γιά νά τόν
πειράξει. 

Ὁ Χριστός χτυπώντας τήν ἐπιδεικτική καί ὑπο-
κριτική νηστεία τῶν Φαρισαίων, εἶπε στούς μαθη-
τές Του ὅτι πρέπει νά νηστεύουν, χωρίς νά γίνον-
ται σκυθρωποί, γιά νά τούς ἐπαινοῦν οἱ ἄνθρωποι.
Θά νηστεύουν κρυφά καί ὁ Θεός, πού βλέπει τά
πάντα, θά τό ἀνταποδώσει στήν αἰωνιότητα. Ἡ
νηστεία, πού γίνεται γιά τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώ-
πων, δέν εἶναι θυσία εὐάρεστη στόν Θεό (Ματθ.
6,16-18). 

Ὁ Χριστός, ὅταν τόν ρώτησαν
οἱ μαθητές τοῦ Ἰωάννη καί τῶν
Φαρισαίων, γιατί δέν νηστεύουν
οἱ μαθητές Του, τούς ἀπάντησε
ὅτι θά ἔρθουν ἡμέρες πού μετά
τήν ἔξοδό Του ἀπ’ τή ζωή θά νη-
στέψουν κι αὐτοί (Ματθ. 9,14-15).
Ἐδῶ βλέπουμε τόν Χριστό νά
στηρίζει τή νηστεία στή θλίψη γιά
τήν ἀπουσία τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ ἑκατόνταρχος Κορνήλιος
ἔκανε νηστεία μέχρι τίς τρεῖς τό
ἀπόγευμα (δηλαδή ἐνάτη), καί

προσευχόμενος δέχθηκε τήν ἐπίσκεψη τοῦ ἀγγέλου
καί τήν προτροπή νά γίνει χριστιανός μέσῳ τοῦ
Πέτρου (Πράξ. 10,30).

Οἱ Ἀντιοχεῖς προφῆτες καί διδάσκαλοι, ἐνῶ λά-
τρευαν τόν Θεό καί νήστευαν, φωτίσθηκαν ἀπό τό
Ἅγιο Πνεῦμα νά διαλέξουν τόν Παῦλο καί τόν Βαρ-
νάβα γιά νά τούς στείλουν στήν ἱεραποστολή στά
ἔθνη. Πρίν τούς ἀποστείλουν, νήστευσαν καί προ-
σ ευχήθηκαν (Πράξ. 13,1-3).

Οἱ ἀπόστολοι Παῦλος καί Βαρνάβας στήν
πρώτη περιοδεία τους στή Μικρά Ἀσία, ἀφοῦ προ-
σευχήθηκαν καί νήστευσαν, χειροτόνησαν ἱε ρεῖς
καί τούς ἔθεσαν στήν ὑπηρεσία τοῦ Κυρίου (Πράξ.
14,23).

3. Πῶς βοηθάει ἡ νηστεία στήν ψυχική
ὑγεία;
Ἡ νηστεία εἶναι δεῖγμα μετάνοιας. Ἄν ἡ νηστεία

δέν συνδυάζεται μέ τή μετάνοια, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος

«Ἡ νηστεία, πού γίνεται

γιά τόν ἔπαινο 

τῶν ἀνθρώπων, 

δέν εἶναι θυσία εὐάρεστη

στόν Θεό».
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νά γίνεται πρός ἐπίδειξη καί νά δημιουργεῖ ἐγωι-
στικό φρόνιμα, ὅπως συνέβαινε στούς Φαρισαίους,
ἤ νά παίζει τό ρόλο τῆς ἁπλῆς δίαιτας. Μέ τή νη-
στεία ἐκφράζουμε τή μετάνοιά μας, δείχνουμε τή
λύπη μας  γιά τό ἁμαρτωλό παρελθόν μας καί τόν
πόθο μας νά εὐαρεστήσουμε τόν Θεό. Ἡ μετάνοια
μέ τή νηστεία γίνεται ἔμπρακτη καί δέν εἶναι μόνο
μία ὑπόθεση διαθέσεως καί σκέψεως. Ἡ νηστεία
ἀποτελεῖ μέρος τῆς ἀλλαγῆς μας. Ὅσο λιγότερο
τρέφεται τό σῶμα μέ τροφές, τόσο περισσότερο
τρέφεται ἡ ψυχή μέ τή θεία Χάρη. Ἡ ἔλλειψη ὑλικῆς
τροφῆς ἀναπληρώνεται μέ τήν πνευματική τροφή,
τή θεία Χάρη. Ἡ θεία Χάρη ἐνισχύει στόν ἀγώνα
τόν πνευματικό. Ἡ Ἐκκλησία θέσπισε νηστεία πρό
τοῦ Πάσχα, τῶν Χριστουγέννων, τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων καί τοῦ Δεκαπενταυγούστου, γιά νά ὠθή-
σει τούς χριστιανούς πρός τή μετάνοια, τή στροφή
πρός τόν Θεό. Ἡ νηστεία καί οἱ κατανυκτικές ἀκο-
λουθίες τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς
δημιουργοῦν στίς καρδιές τῶν χρι-
στιανῶν εὐλάβεια καί βιώματα
ἀνάτασης πρός τόν Θεό. Οἱ χρι-
στιανοί μέσω τῆς νηστείας βοη-
θοῦνται στόν συνεχῆ πνευματικό
ἀγώνα. 

Ἡ νηστεία βοηθάει στόν πό-
λεμο κατά τῶν παθῶν. Ἡ νηστεία,
καθώς ἀποτελεῖ θυσία γιά τόν Θεό
καί καλλιεργεῖ τήν ταπείνωση,
ἑλκύει τή θεία Χάρη καί πολε-
μοῦνται τά σκοτεινά πάθη. Πρω-
ταρχικά πολεμᾶται ἡ φιλαυτία, δηλ. ἡ ἐμπαθής
ἀγάπη τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ὁ νηστεύων μέ τήν ἐγκρά-
τεια τῶν τροφῶν ἀρνεῖται τή φιλαυτία, δηλ. τήν
ἱκανοποίηση τοῦ πόθου τῆς ἀπόλαυσης τοῦ φαγη-
τοῦ (λαιμαργία καί γαστριμαργία). Συγχρόνως πο-
λεμοῦνται καί τά παιδιά τῆς φιλαυτίας, ἡ φιληδο-
νία (σαρκολατρεία) καί ἡ φιλοδοξία. Ἡ νηστεία
κοιμίζει τά πάθη τῆς σάρκας καί τοῦ θυμοῦ καί ξυ-
πνάει τίς ἀντίθετες ἀρετές τῆς ἁγνότητας, τῆς τα-
πείνωσης καί τῆς πραότητας. Συνήθως οἱ λαίμαρ-
γοι ἔχουν μέ τό φαγητό παράλληλο στόχο καί τίς
σαρκικές ἀπολαύσεις. Ἡ νηστεία μέ τήν ταπείνωση
τοῦ σώματος κατευνάζει τά σαρκικά πάθη καί βοη-
θάει στήν κυριαρχία πάνω στή σάρκα. Μέ τή νη-
στεία ὑποχωροῦν καί οἱ ἀνήθικες σκέψεις καί ἐπι-
θυμίες, οἱ ὁποῖες, ὅταν εἶναι ἀχαλίνωτες, κατα-
στρέφουν. 

Ἡ νηστεία βοηθάει στήν ταπείνωση, γιατί τα-
πεινώνει τό ἐγωιστικό φρόνημα. Ὁ γνήσιος νη-

στευτής θυσιάζοντας τήν ἀπόλαυση τοῦ φαγητοῦ
χάριν τοῦ Θεοῦ ταυτόχρονα θυσιάζει καί τόν ἐγωι-
σμό του. Οἱ καλοφαγάδες συνήθως εἶναι καί ἐγωι-
στές, φιλόδοξοι καί ὑπερόπτες.  Μέ τήν ἐγκράτεια
τοῦ φαγητοῦ χρειάζεται νά συνυπάρχει  ἐγκράτεια
σκέψεων, ἐπιθυμιῶν, λόγων καί ἔργων καί φυλακή
(προσοχή) τῶν αἰσθήσεων. Δέν ὠφελεῖται κάποιος
πού νηστεύει, ἐνῶ συγχρόνως δέν προσέχει τίς σκέ-
ψεις του, τίς ἐπιθυμίες του, τίς αἰσθήσεις του, τά
λόγια του καί τά ἔργα του. Μαζί μέ τή νηστεία τῶν
φαγητῶν χρειάζεται καί ἡ νηστεία τῶν αἰσθήσεων.
Ὅταν νηστεύεις καί δέν προσέχεις τίς αἰσθήσεις
σου μοιάζεις μέ ἐκεῖνον τόν κτίστη πού μέ τό ἕνα
χέρι κτίζει καί μέ τό ἄλλο γκρεμίζει. Τά μάτια καί τά
αὐτιά, ἐνῶ ἀποτελοῦν μέσο γνώσεως καί ἐπικοινω-
νίας, ὅταν δέν τά προσέχουμε γίνονται αἰτία ψυ-
χικῆς μόλυνσης. Τά μάτια μας μολύνουν ὅταν βλέ-
πουμε ἀπρόσεκτα στήν τηλεόραση, στό internet

καί στά βρώμικα περιοδικά. Τά
αὐτιά μᾶς μολύνουν, ὅταν ἀκοῦμε
βρώμικα τραγούδια, λόγια κατά-
κρισης καί αἰσχρολογίες. Ὅταν
βλάπτουμε τό συνάνθρωπό μας μέ
διάφορες κατακρίσεις καί συκο-
φαντίες ἤ βρομίζουμε τήν ψυχή
μας μέ ἀνήθικα θεάματα, ἡ νη-
στεία δέν γίνεται εὐάρεστη στόν
Κύριο καί δέν βοηθάει στήν κά-
θαρση τῶν παθῶν.

Ἡ νηστεία μᾶς βοηθάει στόν
πόλεμο κατά τοῦ σατανᾶ. Μέ τό

φαγητό ὁ σατανᾶς ἔριξε τούς πρωτόπλαστους
στήν ἀνυπακοή, στήν ἁμαρτία. Μέ τή στέρηση τοῦ
φαγητοῦ, ἄς δείξουμε ὑπακοή στό Χριστό καί ἄς
ἀντισταθοῦμε στόν πονηρό. Ὁ χριστιανός, πού
προσεύχεται μέ νηστεία, ἔχει κατανυκτική προ-
σευχή καί γίνεται ἀπρόσβλητο ὀχυρό στίς ἐπιθέσεις
τοῦ πονηροῦ. Ἡ νηστεία ταπεινώνει τήν ψυχή καί
ἑλκύεται ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί φρουρεῖται ἀποτε-
λεσματικά ἀπό τόν χαιρέκακο σατανᾶ. Ὅταν ὁ
Χριστός κατέβηκε ἀπό τή Μεταμόρφωσή Του, εἶπε
στούς μαθητές Του, πού δέν μπόρεσαν νά θερα-
πεύσουν ἕναν δαιμονισμένο, ὅτι ὁ πονηρός βγαίνει
ἀπό τούς δαιμονισμένους μόνο μέ προσευχή καί
νηστεία (Ματθ. 17, 21). Ὁ Χριστός θέτει τή νηστεία
δίπλα στήν προσευχή, γιατί ἡ προσευχή, ὅταν συν-
δυάζεται μέ τή θυσία τῆς νηστείας, ἑλκύει τή Χάρη
τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐρχόμενη διώχνει τόν πονηρό.

Ἡ νηστεία ἀποτελεῖ ἄσκηση γενικότερης ἐγ -
κράτειας. Ἄν κανείς δέν βάλει χαλινάρι στό στο-

«Καλύτερα 

νά συνοδεύεται 

ἡ προσευχή μέ νηστεία, 

ἐλεημοσύνη καί 

δικαιοσύνη».
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μάχι, δέν βάζει πουθενά. Δέν ζοῦμε γιά νά τρῶμε,
ἀλλά τρῶμε, ὅσο χρειάζεται, γιά νά ζήσουμε. Πολ-
λοί ἄνθρωποι σήμερα ἔχουν πρώτη προτεραιότητα
στή ζωή τους τό φαγητό. Ἡ εὐτυχία γι’ αὐτούς πε-
ριορίζεται στό καλό καί πολύ φαγητό. Λέγοντας μέ
τήν νηστεία ὄχι στίς λιχουδιές, μπορεῖς νά πεῖς ὄχι
καί σέ μεγαλύτερους πειρασμούς. Μέ τή νηστεία
κυριαρχοῦμε στό σῶμα καί φανερώνουμε ὅτι ἡ ζωή
δέν περιορίζεται μόνο στίς ἀνάγκες τῆς σάρκας,
ἀλλά ἔχει πνευματικό βάθος. Μέ τήν νηστεία
ἀποκτᾶται ἡ γενική ἐγκράτεια στό φαγητό καί
ἐκτός νηστείας τό περιορίζουμε μόνο στήν κάλυψη
τῶν βιολογικῶν ἀναγκῶν.

Ἡ νηστεία βοηθάει στήν ἐξάσκηση τῆς θέλησης.
Οἱ ἄνθρωποι παρασύρονται ἀπό τό ἁμαρτωλό πε-
ριβάλλον τους καί ἀπό τόν πονηρό στήν ἁμαρτία,
γιατί δέν ἔχουν ἰσχυρή θέληση. Ἡ θέληση ἐξα-
σκεῖται μέ μικρά καί μέ μεγάλα γυμνάσματα, πού
ἀνάμεσα τούς  εἶναι καί ἡ νηστεία. Ἡ νηστεία ἰσχυ-
ροποιεῖ τή θέληση καί ἀναπτύσσει ἀνδρεῖο φρό-
νημα. Μέ τήν νηστεία π.χ. ἀρχικά ἀρνεῖσαι νά φᾶς
τή σοκολάτα τήν Τετάρτη, μετά μπορεῖς νά ἀρνη-
θεῖς τή βουλιμία στό φαγητό καί  ἀργότερα κατορ-
θώνεις νά ἀποφύγεις τά βρώμικα θεάματα. Ἡ νη-
στεία ἐκτός ἀπό τήν κυριαρχία στίς ἐπιθυμίες βοη-
θάει καί στόν ἔλεγχο τοῦ νοῦ. Ὁ νηστευτής ἐνι-
σχύεται στήν προσπάθεια γιά συγκράτηση τοῦ νοῦ
στήν προσευχή. 

Ἡ νηστεία μας βοηθάει νά κάνουμε καί φιλαν-
θρωπία. Ἡ ἐλεημοσύνη χρειάζεται νά ἐξασκεῖται
πάντοτε, ἰδιαίτερα τίς περιόδους τῶν νηστειῶν.
Εἶναι ἄσκοπη ἡ πνευματική προσπάθεια, ὅταν
γνωρίζεις κάποιον νά πεινᾶ καί νά ταλαιπωρεῖται,
κι ἐσύ νά δείχνεις ἀσπλαχνία καί ἀπονιά. Προσευχή
χωρίς ἀγάπη καί ἀλληλεγγύη εἶναι ἀπαράδεκτη
ἀπό τόν Θεό. Ὅσο πλησιάζει κανείς τόν Θεό, τόσο
μέσα του ἀναπτύσσεται ἡ ἀγάπη. Τά λιγότερα
ἔξοδα τροφῆς ἀφήνουν περιθώριο ἐλεημοσύνης. Γι’
αὐτό καί τό νηστήσιμο φαγητό χρειάζεται νά εἶναι
λιτό κι ὄχι πολυέξοδο. 

4. Πῶς βοηθάει ἡ νηστεία στή
σωματική ὑγεία; 
Ἔχει διαπιστωθεῖ μέ ἔρευνες διαιτολογίας ὅτι ἡ

καλύτερη δίαιτα εἶναι ἡ νηστεία. Ἡ θέσπιση τῆς
νηστείας ἔγινε μετά ἀπό φώτιση τοῦ Θεοῦ. Οἱ Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας φωτισμένοι ἀπό τόν Θεό καί
γνῶστες τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ τοποθέτη-
σαν νηστεῖες καθ’ ὅλο τό χρόνο, γιά νά ξεκουράζε-
ται ὁ ὀργανισμός ἀπό τά ἀρτύσιμα φαγητά, νά μήν

ὑπερβαρύνεται καί νά προστατεύεται ἀπό ἀσθέ-
νειες. 

Ὅταν λόγω τῆς σύγχρονης ὑπερκατανάλωσης
τρῶμε μεγάλες ποσότητες ζωικῶν τροφῶν, γινό-
μαστε παχύσαρκοι, κουράζεται ἡ καρδιά καί βλά-
πτεται ὁ ὀργανισμός. Τό λίπος τῶν ζωικῶν τροφῶν
φράζει τίς ἀρτηρίες καί τίς φλέβες καί προετοιμά-
ζει τόν ὀργανισμό γιά καρδιακά καί ἐγκεφαλικά
ἐπεισόδια. Στίς ἀνεπτυγμένες χῶρες ἡ πολλή κρε-
ατοφαγία ἐνοχοποιεῖται γιά τίς βλάβες τοῦ κυκλο-
φορικοῦ συστήματος καί τούς πολλούς θανάτους
ἐξ αἰτίας τους.  

Ὅταν κανείς τρώει κατά τό πρόγραμμα τῆς νη-
στείας, δέν κινδυνεύει νά παρουσιάσει τριγλυκερί-
δια, χοληστερίνη, οὐρικό ὀξύ καί ἄλλα ἐπιβλαβῆ
στοιχεῖα στόν ὀργανισμό του. Οἱ μεγάλες νηστεῖες
ἀποτοξινώνουν σέ τακτά διαστήματα τόν ὀργανι-
σμό καί ξεκουράζουν τό πεπτικό σύστημα. Διαπι-
στώθηκε ὅτι οἱ λιτοδίαιτοι ζοῦν καί πιό πολύ καί
πιό ὑγιεινά ἀπό τούς πολυφαγάδες. 

Οἱ φυτικές ἴνες καί τά ἰχθυέλαια βοηθοῦν στήν
πρόληψη καρδιοπαθειῶν, ρευματισμῶν καί καρκί-
νου. Ἡ μεσογειακή δίαιτα, πού στηρίζεται στό λάδι
τῆς ἐλιᾶς, ἀποτρέπει τίς καρδιοπάθειες, τό σακχα-
ρώδη διαβήτη καί τήν ὑπέρταση. Μέ συνδυασμό
ποικίλων φυτικῶν τροφῶν καί θαλασσινῶν μπο-
ροῦμε νά ἀναπληρώσουμε τίς ἀνάγκες τοῦ ὀργανι-
σμοῦ ἀπό διάφορα στοιχεῖα, ὅπως τό σίδηρο, τό
ἀσβέστιο, μαγνήσιο, βιταμίνες κλπ. Τά ὄσπρια π.
χ. ἀντικαθιστοῦν τό ἀσβέστιο τῶν τυροκομικῶν
προϊόντων. Οἱ φυτικές ἴνες τῆς χορτοφαγίας ἀπο-
τρέπουν τήν ἀνάπτυξη καρκίνων τοῦ πεπτικοῦ συ-
στήματος. 

Ἄν δέν προσέξουμε καί ἀρρωστήσουμε στό
σῶμα, βλάπτουμε καί τήν ψυχή. Τά ἐγκεφαλικά
φέρνουν μεγάλες ἤ μικρές ἀναπηρίες μέ τίς ἀνάλο-
γες συνέπειες στόν ψυχισμό. Οἱ καρδιοπάθειες πε-
ριορίζουν τίς δραστηριότητες καί ἐπηρεάζουν τήν
ὅλη προσωπικότητα τοῦ καρδιοπαθοῦς. �
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Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁ Θεός, ὁ δηµιουργήσας τὸ Σύµπαν καὶ διαµορφώ-
σας τὴν γῆν εἰς τέλειον κατοικητήριον τοῦ ἀνθρώπου,
ἔδωκεν εἰς αὐτὸν ἐντολὴν καὶ δυνατότητα νὰ αὐξάνη-
ται καὶ νὰ πληθύνηται καὶ νὰ πληρώσῃ αὐτὴν καὶ νὰ
κυριεύσῃ αὐτῆς καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῇ ζῴων καὶ
φυτῶν (Γεν. α΄ 28).

Ὁ περιβάλλων ἡµᾶς κόσµος ἐχαρίσθη ἡµῖν ὑπὸ τοῦ
∆ηµιουργοῦ ὡς στάδιον κοινωνικῆς δραστηριοποιήσεως,
ἀλλὰ καὶ ἁγιασµοῦ, πρὸς κληρονοµίαν τῆς ἀνακαινι-
σθησοµένης ἐν τῷ µέλλοντι αἰῶνι κτίσεως. Τὴν τοιαύ-
την θεολογικὴν θέσιν ἔχει καὶ βιοῖ ἀείποτε ἡ Μήτηρ Ἁγία
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, διὸ καὶ ἡ ἡµετέρα Με-
τριότης ἐτέθη, ὡς γνωστόν, ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἀναλη-
φθείσης παρὰ τοῦ καθ' ἡµᾶς πανιέρου Οἰκουµενικοῦ
Θρόνου οἰκολογικῆς προσπαθείας διὰ τὴν προστασίαν
τοῦ πολλὰ ταλαιπωρουµένου ὑφ  ἡµῶν ἐν ἐπιγνώσει καὶ
ἀνεπιγνώστως πλανήτου µας.

Ἡ  β ι ο π ο ι κ ι λ ό τ η ς , ἡ ὁποία εἶναι τὸ ἔργον τῆς
πανσοφίας τοῦ Θεοῦ, δὲν ἐδόθη ἀσφαλῶς εἰς τὴν ἀνεξέ-
λεγκτον ἐξουσίαν τοῦ ἀνθρώπου. Κ α τ α κ υ ρ ί ε υ σ ι ς
τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου σηµαίνει
ἔλλογον χρῆσιν καὶ ἀπόλαυσιν τῶν προσφεροµένων
ἀγαθῶν καὶ ὄχι καταστρεπτικὴν ἐκ πλεονεξίας ἄντλησιν
καὶ κάρπωσιν ἢ καταστροφὴν τῶν πόρων αὐτῆς.

Ἐν τούτοις, ἰδίᾳ ἐπὶ τῶν ἡµερῶν µας, παρατηροῦµεν
µίαν ὑπερβολικὴν ἐκµετάλλευσιν τῶν φυσικῶν πόρων,
µὲ συνέπειαν τὴν καταστροφὴν τῆς περιβαλλοντικῆς
ἰσορροπίας τῶν οἰκοσυστηµάτων καὶ γενικώτερον τῶν
περιβαλλοντικῶν συνθηκῶν, εἰς τρόπον ὥστε οἱ ὑπὸ τοῦ

Θεοῦ τεταγµένοι ὅροι διαβιώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς
γῆς νὰ γίνωνται δυσµενέστεροι δι' αὐτόν. Ἐπὶ παραδείγ-
µατι, ὡς παρατηροῦµεν ἅπαντες, ἐπιστήµονες, ἐκκλη-
σιαστικοὶ καὶ πολιτικοὶ ἄρχοντες καὶ ἐν γένει ἡ ἀνθρω-
πότης, αὐξάνεται ἡ θερµοκρασία τῆς ἀτµοσφαίρας, ἐκδη-
λοῦνται ὑπερβολικαὶ βροχοπτώσεις, µολύνονται ἐπίγεια
καὶ θαλάσσια οἰκοσυστήµατα, καί, γενικώτερον, διατα-
ράσσεται, ἐνίοτε δὲ καὶ καταστρέφεται πλήρως, ἡ δυνα-
τότης συνεχίσεως τῆς ζωῆς εἰς ὡρισµένας περιοχάς.

Βλέπουσα καὶ ἐµπειρικῶς ἀξιολογοῦσα τοὺς ἐκ τῆς
τοιαύτης ἐξελίξεως τῶν περιβαλλοντικῶν συνθηκῶν
κινδύνους διὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία κα-
θιέρωσεν ἤδη ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ προκατόχου ἡµῶν ἀοι-
δίµου Πατριάρχου ∆ηµητρίου τὴν πρώτην Σεπτεµβρίου
ἑκάστου ἔτους ὡς ἡµέραν προσευχῆς διὰ τὸ περιβάλλον. 

Ἀλλ'  ὀφείλοµεν νὰ παραδεχθῶµεν ὅτι τὰ αἴτια τῶν
δυσαρέστων περιβαλλοντικῶν ἀλλαγῶν δὲν εἶναι θεο-
κίνητα ἀλλὰ ἀνθρωποκίνητα καί, ἑποµένως, ἡ παρά-
κλησις καὶ ἡ προσευχητικὴ δέησις τῆς Ἐκκλησίας καὶ
ἡµῶν πρὸς τὸν Θεόν, τὸν Κύριον τῶν κυρίων καὶ Κυβερ-
νήτην τοῦ παντός, πρὸς βελτίωσιν τῶν περιβαλλοντικῶν
συνθηκῶν, εἶναι οὐσιαστικῶς αἴτηµα  µ ε τ α ν ο ί α ς τῆς
ἀνθρωπότητος διὰ τὸ  ἁ µ ά ρ τ η µ ά της νὰ καταστρέφῃ
τὰ ἐν τῇ γῇ, ἀντὶ νὰ καρπῶται µετὰ λόγου καὶ προσοχῆς
διὰ τὴν διατήρησιν τῆς ἀ ε ι φ ο ρ ί α ς  τοὺς πόρους
αὐτῆς.

Προσευχόµενοι καὶ αἰτούµενοι παρὰ τοῦ Θεοῦ τὴν
διατήρησιν τοῦ περιβάλλοντος τῆς γῆς καταλλήλου διὰ
τὴν ἐν αὐτῇ ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου, κατ' οὐσίαν παρακα-
λοῦµεν ὅπως ὁ Θεὸς ἀλλάξῃ τὸν λογισµὸν τῶν ἰσχυρῶν
τῆς γῆς, καὶ φωτίσῃ αὐτοὺς νὰ µὴ καταστρέφουν τὸ γή-
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«Χριστός γεννᾶται· δοξάσατε. Χριστός ἐπί
γῆς· ὑψώθητε».

Ἄς πανηγυρίσωµεν χαρµοσύνως τήν ἄφατον
Θεοῦ συγκατάβασιν. Οἱ Ἄγγελοι προηγοῦνται
ψάλλοντες «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Ἐπί τῆς γῆς ὅµως βλέποµεν καί βιοῦµεν
πολέµους καί ἀπειλάς πολέµων. Καί ὅµως δέν
ἀναιρεῖται ἐκ τούτου ἡ χαρµόσυνος  ἀ γ γ ε λ ί α.
Ἡ  ε ἰ ρ ή ν η, πράγµατι ἦλθεν ἐπί τῆς γῆς διά τῆς
καταλλαγῆς, ἐν τῷ προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ
Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά, ἀτυχῶς, δέν κα�
τηλλάγηµεν, παρά τό ἅγιον θέληµά Του, οἱ

ἄνθρωποι µεταξύ µας. ∆ιακείµεθα ἐχθρικῶς πρός
ἀλλήλους. ∆ιακρινόµεθα διά φανατισµούς ὡς
πρός τάς θρησκευτικάς καί πολιτικάς µας πε�
ποιθήσεις, διά πλεονεξίαν ὡς πρός τήν ἀπόκτησιν
τῶν ἀγαθῶν, διά ἐπεκτατισµόν ὡς πρός τήν ἄσκη�
σιν τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Καί οὕτω συγκρουό �
µεθα πρός τούς συνανθρώπους µας.

Ὁ πεφωτισµένος αὐτοκράτωρ τῶν Ρωµαίων
Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ  Μέγας, διά τοῦ ∆ιατάγµα�
τος τῶν Μεδιολάνων, τοῦ ἐκδοθέντος ἐν ἔτει 313
µετά Χριστόν, ἐθέσπισε τήν ἐλευθέραν ἄσκησιν
τῆς χριστιανικῆς πίστεως, παραλλήλως καί τήν
ἐλευθέραν ἄσκησιν πάσης ἄλλης θρησκείας. ∆υ�
στυχῶς, µετά τήν πάροδον, ἔκτοτε, χιλίων ἑπτα�
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ϊνον οἰκοσύστηµα διὰ λόγους οἰκονοµικοῦ ὀφέλους καὶ
συµφέροντος παροδικοῦ. Τοῦτ’ αὐτὸ ὅµως ἰσχύει καὶ διὰ
πάντα ἄνθρωπον ἐξ ἡµῶν, διότι καὶ ἕκαστος ἐξ ἡµῶν ἐν
τῷ µέτρῳ τῶν µικρῶν δυνατοτήτων του ἐπιφέρει τὰς
µικρὰς περιβαλλοντικὰς καταστροφάς, τὰς ὁποίας ἡ
ἀφροσύνη του τοῦ ἐπιτρέπει. 

Ἑποµένως, προσευχόµενοι ὑπὲρ τοῦ περιβάλλοντος,
προσευχόµεθα ὑπὲρ τῆς µετανοίας ἑνὸς ἑκάστου ἐξ ἡµῶν
διὰ τὴν µικρὰν ἢ µεγάλην συµβολήν µας εἰς τὴν βλάβην
καὶ καταστροφὴν τοῦ περιβάλλοντος, τὴν ὁποίαν βιοῦµεν
συνολικῶς ὡς ἄθροισµα µερικωτέρων ἐπιζηµίων ἐπεµβά-
σεων διὰ τῶν κατὰ τόπους καὶ χρόνους µεγάλων καὶ κα-
ταστροφικῶν καιρίων φαινοµένων.

Τὴν ἔκκλησιν, προσευχὴν καὶ προτροπὴν ταύτην
ἀπευθύνοντες ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας
πρὸς τὴν οἰκουµένην καὶ πρὸς συνόλην τὴν ἀνθρωπό-
τητα, δεόµεθα ὅπως ὁ ἀγαθοδότης Κύριος, ὁ χαρισάµενος
εἰς ἡµᾶς πάντας τοὺς ἐπὶ τοῦ πλανήτου γῆ οἰκοῦντας τὸν

γήϊνον παράδεισον, λαλήσῃ ἀγαθὰ εἰς τὰς καρδίας ὅλων
τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ σεβώµεθα τὴν περιβαλλοντικὴν
ἰσορροπίαν, τὴν ὁποίαν Οὗτος ἐν τῇ πανσοφίᾳ Του καὶ
τῇ ἀγαθότητί Του µᾶς παρέδωκεν, ὥστε καὶ ἡµεῖς καὶ αἱ
ἐπερχόµεναι γενεαὶ νὰ ἀπολαµβάνωµεν τὰς δωρεὰς τοῦ
Θεοῦ µετ' εὐχαριστίας καὶ δοξολογίας.

Αὐτῆς τῆς Σοφίας, τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς ∆υνάµεως τοῦ
Θεοῦ, τῆς δηµιουργησάσης καὶ συντηρούσης καὶ κατευ-
θυνούσης τὴν ἀποκαραδοκοῦσαν τὴν σωτηρίαν αὐτῆς
κτίσιν πρὸς τὰ ἔσχατα, δεόµεθα ὅπως διαφυλάττῃ τὸ πε-
ριβάλλον ἀειφόρον καὶ προσφέρον συνεχῶς εἰς τὴν
εὐηµερίαν τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁδηγῇ καρποφόρως τὰ
ἀγαθὰ ἔργα τῶν χειρῶν τῶν ἐργαζοµένων πρὸς τοῦτο συ-
νανθρώπων, καὶ ἐπικαλούµεθα τὴν Χάριν καὶ τὸ ἄπειρον
Ἔλεος Αὐτοῦ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους, µάλιστα τοὺς
σεβοµένους τὴν δηµιουργίαν καὶ φυλάσσοντας αὐτήν.

΄
βιβ΄ Σεπτεµβρίου α΄
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(συνέχεια ἀπό τήν προηγούμενη σελίδα)
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κοσίων ἀκριβῶς ἐτῶν, ἐξακολουθοῦν ἀσκούµενοι
κατά τόπους θρησκευτικοί διωγµοί κατά χρι�
στιανῶν ἤ ἄλλων θρησκευτικῶν µειονοτήτων.

Παραλλήλως, οἱ οἰκονοµικοί ἀνταγωνισµοί
ἐντείνονται παγκοσµίως καί ἡ ἐπιδίωξις τοῦ προ�
σκαίρου κέρδους προωθεῖται ὡς κεφαλαιώδης
σκοπός. Αἱ θλιβεραί συνέπειαι τῆς ὑπερσυγ�
κεντρώσεως τοῦ πλούτου εἰς χεῖρας ὀλίγων καί
τῆς οἰκονοµικῆς ἐξαθλιώσεως µεγάλων ἀνθρω �
πίνων µαζῶν παραβλέπονται. Ἡ δυσαναλογία
αὕτη, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται παγκοσµίως ὡς
ο ἰ κ ο ν ο µ ι κ ή  κ ρ ί σ ι ς , εἶναι κατ᾿ οὐσίαν ἀπότο�
κος τῆς ἠ θ ι κ ῆ ς κ ρ ί σ ε ω ς . Εἰς τήν ἠθικήν ταύ �
την κρίσιν, ἀτυχῶς ἡ ἀνθρωπότης δέν δίδει τήν
πρέπουσαν σηµασίαν. Πρός δικαιολόγησιν τῆς
στάσεώς της ἐπικαλεῖται τήν ἐλευθερίαν τῶν συ�
ναλλαγῶν. Ἡ ἐλευθερία ὅµως τῶν συναλλαγῶν
δέν ἐπιτρέπει τό ἔγκληµα. Καί ἐγκληµατική συµ�
περιφορά δέν εἶναι µόνον ἡ περιγραφοµένη εἰς
τούς ποινικούς κώδικας. Εἶναι καί ἐκείνη ἡ ὁποία,
ἄν καί δέν προβλέπεται ὑπό τῶν ἐπιταγῶν τῶν
ποινικῶν νόµων, ὑφαρπάζει τόν πλοῦτον τῶν
ἄλλων διά καταλλήλων µεθοδεύσεων. Ἐφ᾿ ὅσον
ὁ νόµος δέν ἐπιβάλλεται, αἱ ἀντιδράσεις τῶν θι�
γοµένων πολιτῶν ἐκδηλοῦνται πολλάκις ἀνε�
ξελέγκτως καί προκαλοῦν διασά λευσιν τῆς κοι�
νωνικῆς εἰρήνης.

Παρακολουθοῦντες, λοιπόν, ἀπό τοῦ Οἰκου�
µενικοῦ ἡµῶν Πατριαρχείου, τά «σηµεῖα τῶν και �
ρῶν», κατά τά ὁποῖα «ἀκούονται» παντα χόθεν
καί βιοῦνται «πόλεµοι καί ἀκαταστασίαι» καί
ἐγείρεται ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί βασι�
λείαν, σεισµοί τε µεγάλοι κατά τόπους καί  λιµοί
καί λοιµοί, φόβητρά τε καί σηµεῖα ἀπ᾿ οὐρανοῦ
µεγάλα παρουσιάζονται (πρβλ. Λουκ. κα΄, 10�12),
βιοῦντες δέ ἐµπραγµάτως τό Βασιλειανόν, ὅτι
«τῆς ἀγάπης ἐξαίρετα δύο ταῦτα· τό λυπεῖσθαι
µέν καί ἀγωνιᾶν ἐφ᾿ οἷς βλάπτεται ὁ ἀγαπώµενος,
χαίρειν δέ καί ἀγωνίζεσθαι ὑπέρ τῆς ὠφελείας
αὐτοῦ·...ὁ δέ µή οὕτω συνδιατιθέµενος φανερός
ἐστι µή ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν» (Μ. Βασιλείου,
Ὅροι κατ᾿ ἐπιτοµήν, P.G. 31, 1200Α), κηρύττοµεν
ἀπό τῆς Ἱερᾶς ταύτης Καθέδρας τοῦ Κέντρου τῆς
Ὀρθοδοξίας  τό ἐπί θύραις νέον Ἔτος  ὡς Ἔ τ ο ς
Π α ν α ν θ ρ ω π ίν η ς  Ἀ λ λη λ ε γ γ ύ η ς .

Ἐλπίζοµεν ὅτι οὕτω θά εὐαισθητοποιήσωµεν
ἀρκετάς καρδίας τῶν µελῶν τῆς ἀνθρωπότητος
ἐπί τοῦ προβλήµατος τῆς µεγάλης καί ἐκτεταµένης
πτωχείας καί ἐπί τῆς ἀνάγκης λήψεως µέτρων,
πρός ἀνακούφισιν τῶν πεινώντων καί δυστυ�
χούντων. 

Ζητοῦµεν, ὡς πνευµατικός ἐκκλησιαστικός
ἡγέτης, τήν σύµπραξιν ὅλων τῶν καλῆς θελήσεως
προσώπων καί Κυβερνήσεων διά τήν πραγµατο�
ποίησιν ἐπί τῆς γῆς τῆς τοῦ Κυρίου ε ἰ ρ ή ν η ς . Τῆς
εἰρήνης, τήν ὁποίαν ἐπηγγέλθησαν οἱ Ἄγγελοι καί
ἔφερε τό βρέφος Ἰησοῦς. Ἐπιθυµοῦντες τήν ἀληθῆ
εἰρήνην ταύτην, τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν,
ὀφείλοµεν νά τήν ἐπιδιώκωµεν ἐµπράκτως, µή
ἀδιαφοροῦντες διά τάς ἀδυναµίας, πνευµατικάς
καί ὑλικάς, τοῦ συνανθρώπου, ὑπέρ τοῦ ὁποίου
Χριστός κατῆλθεν εἰς τόν κόσµον.

Ἡ ἀγάπη καί ἡ εἰρήνη εἶναι γνωρίσµατα τῶν
Μαθητῶν καί Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου καί παντός
Χριστιανοῦ. Ὅθεν, προτρεπόµεθα ἑαυτούς καί
ἀλλήλους, ὅπως κατά τό ῎Ε τ ο ς  τοῦτο τῆς  Π α �
ν  α ν θ ρ ω π ίν η ς  Ἀ λ λη λ ε γ γ ύ η ς καταβάλλω�
µεν ὡς ἄτοµα καί ὡς λαοί, συνειδητάς προσπα�
θείας διά τήν ἄµβλυνσιν τῶν ἀπαν θρώπων συνε�
πειῶν τῶν µεγάλων ἀνισοτήτων καί διά τήν
ἀναγνώρισιν ὑπό πάντων τοῦ δικαιώµατος τῶν
ἀσθενεστέρων πρός ἀπόλαυσιν τῶν ἀπαραιτήτων
διά τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου ἀγαθῶν.

Τοιουτοτρόπως θά ἴδωµεν πραγµατοποιου �
µένην ἐν τῷ µέτρῳ τοῦ ἀνθρωπίνως ἐφικτοῦ καί
ἐπί τῆς γῆς τήν εἰρήνην.

Προσκυνοῦντες µεθ᾿ ἁπάσης τῆς αἰσθητῆς καί
τῆς νοητῆς κτίσεως τήν ἐκ Παρθένου ἐπί γῆς ἐν �
δηµίαν τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί κλίνον�
τες γόνυ ἐνώπιον τοῦ Βρέφους ᾽Ιησοῦς, τοῦ φωτι�
στοῦ καί σωτῆρος µας, τοῦ ὑπερασπιστοῦ τῆς
ζωῆς µας, διερωτώµεθα ἀληθῶς µετά τοῦ Ψαλ �
µῳδοῦ τίνα φοβηθησόµεθα ἤ ἀπό τίνος δειλιάσω�
µεν (πρβλ. Ψαλµ. 26) οἱ χριστιανοί, ἐφ᾿ ὅσον «ἐτέ �
χθη ἡµῖν σήµερον Σωτήρ» (πρβλ. Λουκ. β΄ 11), «ὁ
Κύριος τῶν δυνάµεων καί βασιλεύς τῆς δόξης»
(πρβλ. Ψαλµ. 23);

Εὐχόµεθα καί προσευχόµεθα ἐκτενῶς καί ὁλο�
καρδίως, ὅπως τό ἀνατέλλον ἔτος 2013 καταστῇ
διά πάντας ἔτος πανανθρωπίνης ἀλληλεγγύης,
ἐλευθερίας, καταλλαγῆς, εὐδοκίας, εἰρήνης καί
εὐφροσύνης καί ὅπως ὁ ἐν Σπηλαίῳ τεχθείς προ�
αιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ ἑνώσας τούς ἀγ �
γέλους καί τούς ἀνθρώπους ἐν ἑνί τάγµατι καί
ποιήσας εἰρήνην ἐπί τῆς γῆς, χαρίζῃ εἰς πάντας
ὑποµονήν, ἐλπίδα καί δύναµιν καί εὐλογῇ τόν
κόσµον διά τῶν θείων δωρεῶν τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ.
Ἀµήν. 

Φανάριον, Χριστούγεννα 
΄
βιβ´  

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολοµαῖος
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑµῶν



H O∆OΣ�22

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Ὁ ἄναρχος καὶ ἄσαρκος Λόγος τοῦ προανάρχου Πα-
τρός, ὁ δεύτερος τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος, ὁ ἕνας
Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου
σαρκώθηκε «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθέ-
νου», ὅπως ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς πίστεώς μας.
Ἐνανθρώπησε, ἔγινε δηλαδὴ ἄνθρωπος, προσέλαβε ὅλη τὴν
ἀνθρώπινη φύση, πλὴν τῆς ἁμαρτίας, γιὰ νὰ ἀποκαταστή-
σει τὸν ἄνθρωπο στὴν πραγματική του δόξα, νὰ τοῦ φανε-
ρώσει τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν δικαιοσύνη. Ὁ Θεὸς ταπεινώθηκε
γιὰ νὰ ἀνυψώσει τὸ πλάσμα Του, γεννήθηκε στὸ χρόνο γιὰ
νὰ ὑπερβεῖ ὁ χοϊκὸς τὸν χρόνο, ἦλθε στοὺς δικούς Του, σὲ
μᾶς τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μᾶς δώσει τὴν εἰρήνη, τὴν κα-
ταλλαγὴ, τὴν χαρά, τὴν αἰσιοδοξία, τὸ πλήρωμα ὅλων τῶν
ἀγαθῶν.

Τοῦτο τὸ γεγονὸς ἑορτάζουμε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ
τέκνα ἐν Κυρίῳ, καὶ ἐφέτος, κατὰ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς Χρι-
στοῦ γεννήσεως, τὰ Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ καὶ δω-
δεκάτου σωτηρίου ἔτους. Ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος μᾶς προσκα-
λεῖ νὰ ἀκολουθήσουμε μαζὶ μὲ τοὺς Μάγους τῆς Ἀνατολῆς
τὴν πορεία τοῦ ἀστέρος καὶ νὰ φτάσουμε στὴν φάτνη ὅπου
νηπιάζει ὁ Θεὸς. Ἐκεῖ ὅπου ψάλλουν τὸν ὕμνο τῆς εἰρήνης οἱ
Ἄγγελοι καὶ ξαγρυπνοῦν μὲ γρηγοροῦσα συνείδηση οἱ ταπει-
νοί ποιμένες. Γιὰ νὰ τὸν συναντήσουμε καὶ νὰ τὸν προσκυ-
νήσουμε, νὰ τοῦ προσφέρουμε τὰ δῶρα τῆς καρδιᾶς μας καὶ
νὰ τὸν ἀναγνωρίσουμε ὡς Σωτῆρα καὶ Κύριό μας.

Ἡ ἀνταπόκρισή μας στὴν πρόσκληση αὐτή, ἡ πορεία
μας πρὸς τὴν Φάτνη καὶ ἡ συνάντηση μὲ τὸν γεννηθέντα
Χριστό, εἶναι γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ γιὰ μᾶς καὶ γιὰ κάθε
ἄνθρωπο τὸ ζητούμενο. Θὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιδείξουμε τὴν
τόλμη ποὺ χρειάζεται; Θὰ προχωρήσουμε; Ἔχουμε εὐνοϊκὲς
καὶ κατάλληλες τὶς συνθῆκες; Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ κόσμος
καὶ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου μπορεῖ νὰ τοποθετοῦν στὸ
δρόμο μας μεγάλα ἤ μικρὰ ἐμπόδια. Ἡ ἀτμόσφαιρα τῶν
ἡμερῶν μας μπορεῖ νὰ σκοτεινιάζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ
νὰ καθιστᾶ δύσκολο τὸν βηματισμό μας. Παγκόσμια, ἀκοὲς
πολέμων, καταστροφῶν, πείνας καὶ ἄλλων πολλῶν δεινῶν.
Στὸν χῶρο μας κρίση, ἀναστάτωση, βαρυθυμία, καὶ ἀπο-
γοήτευση. Πολλὰ τὰ δεινὰ θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανείς. Δύ-
σκολο τὸ σήμερα, ἀβέβαιο τὸ αὔριο. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἀνη-
συχία καὶ ἡ ἀπαισοδοξία χαρακτηρίζει τὸ τώρα τῆς ζωῆς μας.

Ὅμως πάνω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ὑπάρχει ἡ πραγματικότητα
τῆς «σήμερον» γεννήσεως τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ. Ὁ

Χριστὸς γεννᾶται γιὰ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς τὴν δυνατότητα ὑπερ-
βάσεως κάθε κοσμικῆς καταστάσεως ποὺ ἐπιζητεῖ νὰ ἀμαυ-
ρώσει τὴν προσωπικὴ καὶ κοινωνική μας ζωή. Ὁ Χριστὸς δὲν
γεννήθηκε τότε, πρίν δύο χιλιάδες καὶ τόσα χρόνια. Γεννᾶται
καὶ σήμερα, στὸ σήμερα τῆς δικῆς μας ζωῆς, τοῦ καθενὸς ξε-
χωριστά καὶ ὅλων μαζί τῶν ἀνθρώπων.

Ἄς κάνουμε λοιπὸν νοερῶς τὴν πορεία πρὸς τὴν Βηθλεὲμ
γιὰ τὴν συνάντηση μὲ Ἐκεῖνον. Ἄς κάνουμε καὶ τὴν ἄλλη
πορεία γιὰ τὴν συνάντηση μὲ τὸν συνάνθρωπο, τὸν πλησίον
μας. Ὁ Χριστὸς ταύτισε τὸν ἑαυτό του μὲ τὸν πεινασμένο,
τὸν διψασμένο, τὸν ξένο, τὸν φυλακισμένο, τὸν κατατρεγ-
μένο, τὸν θλιμμένο, τὸν ἀπογοητευμένο, μὲ τὸν κάθε ἕνα ποὺ
ἔχει ἀνάγκη. Ἔχουμε τὴν δυνατότητα αὐτῆς τῆς συνάντη-
σης, πρῶτα μὲ τὴν προσευχή μας καὶ κατόπιν μὲ τὴν
ἔκφραση ἔμπρακτα τῆς ἀγάπης μας. Εἴμαστε ἕνα σῶμα οἱ
πολλοί. Ἄς τὸ δείξουμε στὴν καθημερινότητά μας. Αὐτὸς
εἶναι ὁ μόνος δρόμος γιὰ νά φτάσουμε γνήσιοι καὶ ἀληθινοὶ
προσκυνητὲς στὴν φάτνη τῆς Βηθλεέμ. 

Ἔχουμε ἀνάγκη νά γιορτάσουμε τὰ ἀληθινὰ Χριστού-
γεννα. Νὰ μὴν ἀφήσουμε τὰ λαμπιόνια ποὺ τοποθετήσαμε
στοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες μας νὰ ἐμποδίσουν τὸ ἀλη-
θινὸ φῶς νά φτάσει  καὶ νὰ καταυγάσει τὴν ὕπαρξή μας. Ὁ
Χριστὸς ἦλθε. Νὰ ἀνοίξουμε τὴν καρδιά μας. Ἀγάπη καὶ
ἀλληλεγύη εἶναι οἱ ἀξίες ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἐνθουσιάσουν.
Εἰρήνη καὶ κοινωνικὴ δικαιοσύνη πρέπει νὰ εἶναι τὸ αἴτημα
τῆς προσευχῆς μας. Οἱ ἀριθμοὶ δἐν σώζουν. Τὸ πύρωμα τῆς
καρδιᾶς θὰ ζεστάνει ἐμᾶς καὶ τὸν κόσμο μας. Αὐτὸν τὸν
κόσμο νὰ ἀντικρύζουμε μὲ αἰσιοδοξία γιατὶ ἀληθῶς «Σήμερον
ὁ Χριστὸς ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου».

«Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε», ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν
Κυρίῳ.

Εὐχόμαστε ὁ Χριστὸς νὰ γεννηθεῖ στὶς καρδιὲς ὅλων μας.
Νὰ μᾶς  δώσει χαρὰ καὶ ἐλπίδα. Νὰ ὑποστασιάσει τὴν ἐλπίδα
μας, τὶς ἐλπίδες μας, σὲ γνήσια κατὰ Θεόν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρ-
ξεώς μας. Νὰ μᾶς γεμίσει μὲ τὴν δική Του, τὴν ἀληθινὴ
εἰρήνη. Νὰ μᾶς πυρπολήσει μὲ τὴν φωτιὰ τῆς ζωογόνου
ἀγάπης Του.

Χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί γεμάτα ἀπό τή χάρη τοῦ
ἐν Βηθλεὲμ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ.

Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ καὶ δωδεκάτου 
σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν τεχθέντα εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΡΟΔΟυ  ΚυΡΙΛΛΟΣ

ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟυυΓΓΕΕΝΝΝΝΙΙΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΗΗΝΝυυΜΜΑΑ  ΣΣΕΕΒΒ..  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΟΟυυ  ΡΡΟΟΔΔΟΟυυ  κκ..   ΚΚυυΡΡΙΙΛΛΛΛΟΟυυ

ΚΚυυΡΡΙΙΛΛΛΛΟΟΣΣ
διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτά-
της Μητροπόλεως Ρόδου, πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν φιλόχριστον λαὸν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Μάγοι καὶ Ποιμένες ἦλθον προσκυνῆσαι Χριστὸν 
τὸν γεννηθέντα ἐν Βηθλεὲμ τῇ πόλει;»

BCBCBCBCBCBCBCBCBCB
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Σ
υγκεντρωθήκαμε καί ἐφέτος
εἰς τόν  περίλαμπρον τοῦτον

Ἱερόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς
Ὑπεραγίας μας Θεοτόκου εἰς τήν
ἱστορικήν παλαιάν καί φορτωμέ-
νην ἀπό μνῆμες, συνοικίαν τῆς
πόλεώς μας, τοῦ Νεοχωρίου,  διά
νά τιμήσωμεν ψαλμοῖς καί ὕμνοις
καί ὠδαῖς πνευματικαῖς τόν διά
Χριστόν ἐναθλήσαντα, τό εὐωδέ-
στατον ἀπάνθισμα τῆς Ὕδρας καί
τό θεοδώρητον ἀγλάισμα τῆς
Ρόδου, τόν Νεομάρτυρα Κων-
σταντῖνον τόν ἐξ  Ὕδρας.   

Σεβασμιώτατε, Πάτερ καί Δέ-
σποτα καί σεπτέ μας Ποιμενάρχα
κ. Κύριλλε, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Λέρου,
Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιε, Σεβασμιώ-
τατε Μητροπολῖτα Κώου καί Νισύρου κ. Ναθα-
ναήλ, Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Μπουρούντι καί
Ρουάντας κ. Σάββα, σεβαστοί Πατέρες, Ὁσιώτατες
μοναχές, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, λοιπές Στρατιω-
τικές καί Πολιτικές Ἀρχές, ἀσίγητοι τέττιγες τῶν
ἱερῶν μας ἀναλογίων, λαέ τοῦ Θεοῦ περιφρούρητε,
πεφιλημένε καί ἠγαπημένε.

Μεγάλη ἡ εὐθύνη νά ὁμιλήσει κανείς γιά τό
θαῦμα τῆς Πόλης μας, τόν σήμερα λαμπρῶς ἑορ-
ταζόμενο Πολιοῦχο Ἅγιό μας, τόν γενναῖο ἀθλητή
τῆς πίστεως, πού ἡ  μικρή χρονικά ἀλλά πολυκύ-
μαντη ζωή του, καί κυρίως  τό μαρτυρικό του αἷμα,
δέν  πρέπει νά μᾶς ἀφήσουν ἀσυγκίνητους. «Ποίοις
εὐφραντικοῖς μέλεσι ἐπαινέσωμεν τόν Κωνσταν -
τῖνον»; Ἡ ἀπορία τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου γίνεται
συγχρόνως θαυμασμός γιά καθέναν, πού θά θελήσει
νά διεισδύσει καί νά ἐξυμνήσει τόν ἀκοίμητο καί
διαχρονικό βοηθό μας, τόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο. 

Πράγματι εἶναι  ἰδιαίτερη ἡ σημερινή ἡμέρα γιά
ὅλους μας, ἄν ἀναλογισθοῦμε  πῶς μπορεῖ ἕνας νέος
μέ πτώσεις  ἀκόμη καί ἀρνήσεις καί ἀλλαξοπιστίες
ἐνδίδοντας στά φοβερά καί σαγηνευτικά  θέλγητρα
τοῦ κόσμου νά γίνει τό εὐλογημένο θήραμα τῆς χά-
ριτος τοῦ Θεοῦ, νά ἀνανήψει, νά χαλυβδωθεῖ συνει-
δησιακά  καί νά ὁδηγηθεῖ ἀπό τήν  ὁμολογία καί τήν
μαρτυρία στό περιπόθητο μαρτύριο. 

Θά μοῦ ἐπιτρέψετε πολύ σύν-
τομα νά ἀναφέρω κάποιους
σταθμούς στήν πορεία τοῦ Ἁγίου
Κωνσταντίνου, πού συνθέτουν
ἕνα σχῆμα, πού ἀποτελεῖται ἀπό
τήν  πτώση, τήν ἁμαρτία, τήν με-
τάνοια καί τή σωτηρία.

Γόνος φτωχῆς οἰκογένειας
ἀπό τήν Ὕδρα γεννημένος τό
1770  φεύγει σέ ἡλικία 18 ἐτῶν
ἀπό τό νησί του καί ἔρχεται ἐδῶ
στή Ρόδο πιάνοντας δουλειά στό
ἐμπορικό κατάστημα τοῦ Νικο-
λάου Καλόγλου κοντά στούς Ἁγί-
ους Ἀναργύρους. Τίμιος καί ἐργα-
τικός κερδίζει τήν ἐμπιστοσύνη

καί τῶν Ἑλλήνων ἀλλά καί τῶν Τούρκων. Παρα-
σύρεται ὅμως ἀπό τόν Τοῦρκο ἡγεμόνα καί μία
βραδιά μετά ἀπό ἕνα γλέντι ἐξισλαμίζεται καί παίρ-
νει τό ὄνομα Χασάν. Τρία ὁλόκληρα χρόνια ἀπο-
λαμβάνει  τιμῶν καί  ἀπολαύσεων. Στή γενέτειρά
του ὅμως, τήν Ὕδρα, τό μαντάτο αὐτό δημιουργεῖ
μεγάλη θλίψη στό πατέρα του, ὁ ὁποῖος πεθαίνει
ἀπό τόν καημό του, ἀλλά καί στή μητέρα του, ἡ
ὁποία δέν τόν θεωρεῖ πιά γυιό της, λέγοντας ὅτι
δέν γέννησε κανένα Τοῦρκο Χασάν.

Ἀποφασίζει νά ἐπισκεφθεῖ  τήν Ὕδρα. Ἐκεῖ
ὅμως εἰσπράττει τήν περιφρόνηση τῶν συμπα-
τριωτῶν του. Ἡ ἄρνηση τῆς μητέρας  του νά τόν
δεχθεῖ στό σπίτι της ἀλλά καί τό σπάσιμο μίας στά-
μνας ἀπό τή γειτόνισσα μετά ἀπό τό νερό, πού τοῦ
δίνει νά πιεῖ, ἀρχίζουν νά λειτουργοῦν ἀφυπνι-
στικά. Τώρα εἶναι ἡ ὥρα τῆς ἀλλαγῆς, τῆς μετά-
νοιας, τῆς συντριβῆς. Ὡς ἄλλος ἄσωτος  «εἰς ἑαυ-
τόν ἐλθών» ἀρχίζει νά ἀναλογίζεται τό λάθος πού
ἔκανε. Εἶναι ἡ εὐλογημένη ὥρα τῆς χάριτος τοῦ
Θεοῦ νά ἐνεργήσει στόν καλοπροαίρετο τώρα νέο
καί νά τόν ὁδηγήσει ὄχι σέ ὑλικά πλούτη, ὅπως τοῦ
ὑποσχέθηκαν, ἀλλά στό ἄφθαρτο στεφάνι τῆς βα-
σιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἐπιστρέφει στή Ρόδο βαθειά μετανιωμένος. Ζη-
τάει  συμβουλές ἔμπειρου Πνευματικοῦ, ὁ ὁποῖος
τόν ἐξομολογεῖ καί τόν κατευθύνει πνευματικά.

Ἑορτή ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου

Ἀρχιμ. Νεκταρίου Πόκια 

«Σήμερον ὁ τῆς Ρόδου

μέγας πολιοῦχος, 

καί ἡμέτερος τῶν εὐσεβῶν

προστάτης, Κωνσταντῖνος,

τῆς Ὕδρας τό βλάστημα,

ἐπί τῇ μνήμῃ αὐτοῦ 

ἡμᾶς συνεκάλεσε…»
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Ἀρχίζει τίς ἱερές ἀποδημίες περνώντας ἀπό τήν
Κριμαία, ὅπου μένει τρία χρόνια, ἀπό τήν Κων-
σταντινούπολη, ὅπου συναντᾶ τόν μεγάλο Ἐθνο-
μάρτυρα Πατριάρχη Γρηγόριο τόν Ε΄, καί ἀπό τό
Ἅγιον Ὄρος ἀπό τή Μονή Ἰβήρων, ὅπου συναντᾶ
τόν  Ὅσιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη. Αὐτές οἱ ἱερές
ἀναστροφές τόν δυναμώνουν πνευματικά καί δια-
δραματίζουν σπουδαῖο ρόλο στήν ἀπόφαση, πού
ἔχει πάρει, γιά τό μαρτύριο  μέ τό ὁποῖο θέλει νά
ἀπαλείψει τόν πρότερο βίο τοῦ ἐξισλαμισμοῦ του
καί τῆς ἄρνησης τοῦ Θεοῦ.

Ἡ φωνή τῆς συνειδήσεώς
του τόν καθοδηγεῖ ἀλάνθαστα
τώρα, νά πάει στόν Τοῦρκο
ἡγεμόνα καί μέ παρρησία νά
ὁμολογήσει τήν πίστη στόν ἕνα
καί μοναδικό Τριαδικό Θεό
μας. Αὐτή ἡ ὁμολογία ἔχει ὡς
ἀναμενόμενο ἀποτέλεσμα τήν
φυλάκιση καί τά φρικτά βασα-
νιστήρια.  Ἀπαγχονισμός εἶναι
ἡ σκληρή καί ἀμετάκλητη ἀπό-
φαση τοῦ ἡγεμόνα. Τό νεανικό
αἷμα τοῦ Νεομάρτυρα ποτίζει
τήν ροδίτικη γῆ καί ἀποτελεῖ
ἀπό τότε αἰώνια πηγή εὐλογίας
καί ἁγιασμοῦ.

Τό δέος,  πού προκαλεῖ  ἡ
θυσία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου
τοῦ Ὑδραίου, πρέπει νά ἔχει
ἀποδέκτες ὅλους ἐμᾶς τούς
ἐπιγόνους του, πού κατοικοῦμε
σ΄αὐτή τήν ὄμορφη καί εὐλογη-
μένη ἀπό τόν Θεό  γωνιά τῆς
πατρίδας μας, στό Ροδονήσι
μας. Τί χρείαν ἔχομεν ἄλλων  παραινέσεων καί συμ-
βουλῶν; Ὁλοζώντανο θαῦμα ὁ Ἅγιός μας μέ τήν
μαρτυρία καί τό μαρτύριό του  μᾶς δίνει τό ἐρέθι-
σμα νά παραθέσουμε κάποιους σύγχρονους προ-
βληματισμούς  καί νά ἐνωτισθοῦμε τήν διαχρονία
τῆς αἱματοβαμμένης προσφορᾶς του. 

Ἡ ζωντανή παρουσία του  σήμερα ἐδῶ στήν
εὐχαριστιακή σύναξη μέ τά χαριτόβρυτα λείψανά
του ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας  ἀφυπνιστικό σάλπι-
σμα,  ξύπνημα ἀπό τόν σύγχρονο λήθαργο τῆς κα-
θημερινότητάς μας.  Ἐπιδεικνύοντας ἀξιοθαύμα-
στη εὐψυχία καί καρτερικότητα  κατά τήν διάρκεια
τῶν σκληρῶν βασανιστηρίων προκαλεῖ τόν θαυμα-
σμό μας,  καί μέ τήν γενναιότητά του γίνεται πρό-
μαχος τῆς ἐλευθερίας τῆς σκέψεως καί τῆς συνει-

δήσεως ἐνισχυόμενος ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί
ἐπαληθεύοντας γιά μία ἀκόμη φορά τό ὅτι ὁ Νέ-
στορας ὅσο μικρός καί ἄν εἶναι πάντοτε νικάει τόν
γιγαντόσωμο Λυαῖο, ὅταν θωρακίζεται πνευματικά.
Αὐτή εἶναι ἡ ἀκατάλυτη καί αἰώνια δύναμη τῆς
ὀρθόδοξης  πίστης μας,  ἡ ὁποία τόν τελευταῖο
καιρό βάλλεται πανταχόθεν μέ ἐνέργειες πού θέ-
λουν νά ξεριζωθεῖ  ἀπό τά κατάβαθά μας ἤ νά
ἀλλοτριωθεῖ καί νά ἀτονήσει.

Γι’ αὐτό ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης χαρα-
κτηρίζει τήν ὕπαρξη τῶν Νεομαρτύρων θαῦμα πα-

ρόμοιον, ὡσάν νά βλέπει κανείς
μέσα εἰς τήν καρδίαν τοῦ χει -
μῶνος ἐαρινά ἄνθη καί τριαντά-
φυλλα, μέσα εἰς τήν βαθυτάτην
νύκτα ἡμέραν καί ἥλιον, ἐν
καιρῷ αἰχμαλωσίας  νά βλέπει
ἐλευθερίαν.   Οἱ Νεομάρτυρες ἐξ -
έ πληξαν τούς ἀγγέλους, εὔφρα-
ναν τούς Ἁγίους, ἐταπείνωσαν
τούς δαίμονες, ἐλύπησαν τούς
ἀλλοπίστους, παρηγόρησαν
τούς ἐν θλίψεσι ἀδελφούς, ἐχα-
ροποίησαν τήν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ ἡ ὁποία στερεώθηκε μέ
τό αἷμα τους, γι’ αὐτό καί τά
ἱερά λείψανά τους τοποθετοῦν -
ται στά ἱερά θυσιαστήρια- στίς
Ἅγιες Τράπεζες- καί χωρίς αὐτά
δέν ἐγκαινιάζεται Ἱερός Ναός.

Ἐπίσης ἔννοιες-σταθμοί ὅ -
πως: πτώση-ἁμαρτία-μετά νοι α
- σωτηρία  πού συμβαίνουν  στή
ζωή ὅλων μας, πρέπει νά μήν
νοοῦνται ἀποσπασματικά. Ὁ

σύγχρονος  ὑλιστικός καί καταναλωτικός τρόπος
ζωῆς μέ ἀντιεκκλησιαστική χροιά καί μέ βερμπαλι-
στικά συνθήματα προσπαθεῖ νά σταθεῖ μέ ἕνα προ-
παγανδιστικό τρόπο καί νά λανσάρει ἰδιαίτερα
στούς νέους μόνον τίς δυό πρῶτες λέξεις  δηλαδή
τίς ποικίλλες πτώσεις καί τίς κάθε εἴδους ἁμαρτίες.
Ἐδῶ καλεῖται καί πάλι  ἡ Ἐκκλησία  νά πράξει τήν
διαχρονική ἀποστολή της καί νά μᾶς ἐπαναφέρει
καί πάλι στό σωστό δρόμο. Νά μᾶς ὁδηγήσει στήν
ἀφύπνιση τήν ἐσωτερική, στόν σεισμό τῆς συνεί-
δησης  καί στήν ἀποτίναξη τῶν δεσμῶν καί τῶν
ἐξαρτήσεών μας,  μέ λίγα λόγια νά μᾶς ὁδηγήσει
στήν μετάνοια, τήν ἀνακαινιστική αὐτή λέξη, πού
ἄν δέν τήν λέγαμε μόνο, ἀλλά καί τήν ἐφαρμόζαμε
ὅλοι μας, θά εἴχαμε λύσει ὅλα τά προβλήματα τῆς
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κοινωνίας μας καί θά εἴχαμε ἀποσοβήσει τίς ὁποι-
εσδήποτε κρίσεις  καί τίς κάθε λογῆς σύγχρονες
παθογένειές μας.

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,  ἁγιόφιλοι  συμ-
 πανηγυριστές.

Πῶς θά φύγουμε σέ λίγο ἀπό τόν ἱστορικό αὐτό
ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νεοχωρίου, ἐδῶ
πού μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη καί συγκίνηση  ἐψάλ-
λαμε χθές τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό καί σήμερα
τελέσαμε τήν Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία;
Μέ τί αἰσθήματα; Πάλι μέ μεμψιμοιρίες καί παρά-
πονα; Πάλι μέ διάθεση ὑποτονική καί χαμαίζηλο
φρόνημα; Πέρασε δηλαδή ἄλλη μία ἡμέρα  καθη-
μερινῆς ρουτίνας καί ἐπανάληψης τῶν ἰδίων πραγ-
μάτων; Ἐπανερχόμεθα καί πάλι εἰς τά ἴδια, μέ κυ-
ρίαρχο τό θέμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, τῆς δόσης,
τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ ταμείου καί τῶν ἄλλων
συνηθειῶν μας; 

Ἤ μήπως ἦλθε ἡ ὥρα τῆς ἀνακαινιστικῆς δυ-
νάμεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;  Ἡ ὥρα πού θά ἀπο-
τινάξουμε τίς ἐξαρτήσεις μας, κυρίως τίς ἀτομικές,
καί θά ἀντιτάξουμε τό γενναῖο ἐσωτερικό μας φρό-
νημα; Ἡ ὥρα πού θά ποῦμε πόσο καταλυτική μπο-
ρεῖ νά γίνει στή ζωή μας ἡ μετάνοια μέ τήν Χάρη

τοῦ Θεοῦ; Ἡ ὥρα πού θά  κάνουμε τήν αὐτοκρι-
τική μας ὅλοι καί θά βροῦμε τούς αὐθεντικούς μας
ρυθμούς; Ἡ ὥρα πού θά  βάλουμε ἕνα φρένο στήν
ἐμπορευματοποίηση τῆς ζωῆς μας, ὅπως τήν προ-
βάλλουν τά μέσα ἐνημέρωσης μέ ξένα ἤθη καί μέ
τηλεοπτικά ἔργα ἄλλης κουλτούρας, μέ τόν εὐτελι-
σμό τῆς Ἐκκλησίας, μέ τό ξερίζωμα τῆς Παραδό-
σεώς μας καί μέ τήν καθημερινή πλύση ἐγκεφάλου,
πού  μας κάνουν λές καί εἴμαστε νωθροί, ἀδιάφο-
ροι, ἀπρόσωποι, ἄψυχοι, ἀδρανεῖς, ἀπαθεῖς; 

Ἅγιέ μας, πολιοῦχε μας, Ἅγιε Κωνσταντῖνε, σ’
ἐσένα καταφεύγουμε τούτη τή δύσκολη ὥρα. Ἀπό
ἐσένα ἀντλοῦμε  κουράγιο, ἐλπίδα  καί θάρρος.
Δῶσε μας τή δύναμη νά ἀγαπήσουμε ἀληθινά καί
καρδιακά  τόν Θεό μας, νά ταπεινωθοῦμε γιά νά
ἑλκύσουμε τήν Χάρη Του, νά συγχωρεθοῦμε γιά τίς
ἀστοχίες καί τά λάθη τοῦ παρελθόντος, νά ὁμολο-
γήσουμε τή ζωντανή καί καθάριά μας πίστη  χωρίς
ἐνδοιασμούς,   καί νά ζήσουμε τήν μεταμορφωτική
δύναμη τῆς μετάνοιας, ὅπως κι ἐσύ τήν βίωσες.

Ἔχων παρρησίαν πρός τόν Θεόν, τόν δο-
ξάσαντά σε, Κωνσταντῖνε, ἐν οὐρανῷ, φύλαττε καί
σκέπε, τήν νῆσον τῶν Ροδίων, ἐνθέως καυχομένην,
τῷ μαρτυρίῳ σου. Ἀμήν. �

Τό «ἀνάποδο»ρολόι

Πρωτ. Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη

Χ
αιρετᾶμε τόν καινούργιο χρόνο μέ ἕνα
ρολόι «πού μετράει τόν χρόνο ἀνάποδα».

Τήν πληροφορία αὐτή διαβάσαμε καί μᾶς ἔκαμε
ἐντύπωση γιά τό παράξενο αὐτό ρολόι, πού
βρίσκεται στή βιτρίνα ἑνός Ἀθηναϊκοῦ κατα-
στήματος καλλυντικῶν. Εἶναι ἕνα τεράστιο
ρολόι, ὅπως ὅλα τά ἄλλα, μέ τή σημαντική δια-
φορά, ὅτι οἱ τεράστιοι δεῖκτες του γυρίζουν
ἀνάποδα. Ὁ κατασκευαστής του, προφανῶς,
παράξενος καί ὁ ἴδιος, ἀλλ’ εὐφυής καί μέ
ἀρκετή φαντασία, θέλει νά δώσει τήν ψευδαί-
σθηση στούς πελάτες τοῦ καταστήματός του,
ὅτι ὁ ἄν θρωπος μπορεῖ νά ἀναστρέψει τόν
χρόνο, νά τόν γυρίσει πίσω! 

Καί, φυσικά, ἀφοῦ πρόκειται γιά κατάστημα

καλλυντικῶν, ἡ διαφήμιση εἶναι σαφής:  οἱ πε-
λάτες καλοῦνται νά ἀγοράσουν τά θαυμα-
τουργά προϊόντα –πανάκριβα «ματζούνια»–
τά ὁποῖα τούς ὑπόσχονται «αἰωνίαν νεότητα».
Βεβαίως, τά «μαντζούνια» αὐτά εἶναι «ἐπώ-
νυμα», μέ ξένα ὀνόματα καί σήματα, σέ ἄψο-
γες συσκευασίες, πού, ὁπωσδήποτε, στοιχί-
ζουν περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι τό περιεχόμενό
τους. 

«Τό ΄΄ἀνάποδο΄΄ αὐτό ρολόι, σχολιάζει ὁ
΄΄παρατηρητής΄΄  στίς ΄΄ἐπισημάνσεις΄΄ του,
συμβολίζει καί τήν ἐποχή μας. Τήν ἐποχή τῆς
ματαιότητος καί, κυρίως, τῆς ματαιοδοξίας.
Ἀσφαλῶς ὁ ἄνθρωπος, ὅταν μάλιστα ΄΄προ-
χωράει΄΄  στήν ἡλικία, δέν αἰσθάνεται ἄνετα



ὅταν βλέπει πάνω του τά σημάδια τοῦ χρό-
νου. Τοῦ ΄΄πανδαμάτορα χρόνου΄΄, πού ἔλεγαν
καί οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι. Καί προσπαθεῖ
νά βρεῖ τρόπους νά ἀναστρέψει τή διαδικα-
σία αὐτῆς τῆς γήρανσης. Καί τήν μέν ἐσωτε-
ρική γήρανση δέν μποροῦμε νά τήν ἀναστρέ-
ψομε. Τήν ἐξωγενῆ ὅμως γήρανση τοῦ δέρ-
ματος, ὅπως λένε οἱ δερματολόγοι, μποροῦμε
νά τήν ΄΄ἐξωραΐσομε΄΄. Ἐπειδή δέ ζοῦμε σέ μία
περίοδο τῆς ἱστορίας, στήν ὁποία κυριαρχεῖ
τό ΄΄φαινομενικό΄΄, ὅλες οἱ προσπάθειες,
ἀνδρῶν καί γυναικῶν, στρέφονται στό νά
φαίνονται νεότεροι!

Πράγματι, ὁ ἄνθρωπος ἔχει ὄχι μόνο ἐπιθυ-
μία, ἀλλά καί ζωτική ἀνάγκη νά σταματήσει
τόν χρόνο. Καί ἐπειδή γνωρίζει ὑποσυνείδητα
ὅτι ὁ χρόνος, ὅπως καί τά ποτάμια, δέν γυρί-
ζει πίσω, θέλει τουλάχιστον νά φαίνεται νέος.
Τήν ὁποία τελικά, ἐπιθυμία, τήν κάνει πραγ-
ματικότητα μέ μία ψυχολογική διαδικασία. Στή
διαδικασία αὐτή δέν εἶναι μόνο τά καλλυντικά,
τά ὁποῖα ἔχουν ὡς ἀντικείμενο τόν ΄΄ἐξωραϊ-
σμό΄΄ ἤ τήν προσωρινή ἀνακοπή της ΄΄ἐξωγε-
νοῦς γηράνσεως΄΄.  Διότι ὑπάρχει καί ἡ ψυχο-
λογική πλευρά, πού παίζει σημαντικότερο
ρόλο. Καί αὐτή τήν ἔχουν ἀναλάβει τά ΄΄μίν-
τια΄΄. Ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά. Καί ἔτσι, τά
περιοδικά, κυρίως, ἀπό τά ποικίλης ὕλης γυ-
ναικεῖα, ἕως αὐτά πού ἀσχολοῦνται μέ τά προ-
γράμματα τῆς τηλοψίας, κοσμοῦνται μέ ὡραῖα
πρόσωπα, λυγερά κορμιά –ἀνδρικά καί γυναι-
κεῖα- καί διαφημίζουν θαυματουργά ΄΄μαντζού-
νια΄΄. Γιατί δέν εἶναι μόνο οἱ γυναῖκες, πού
ἀσχολοῦνται μέ τήν ἀναστροφή τοῦ χρόνου,
ἀλλά καί οἱ ἄνδρες πού πάσχουν ἀπό τήν ἴδια
ἀρρώστια, τῆς ματαιοδοξίας».

Πάντοτε ἡ ματαιοδοξία τροφοδοτεῖται ἀπό
τήν ἀνοησία ἤ, τουλάχιστον, ἀπό κενές καί
ἀφιλοσόφητες σκέψεις. Καί, τό μόνο βέβαιο
εἶναι, πώς, ὅταν ὁ ἀφιλοσόφητος νοῦς ὁδηγή-
σει τόν ἤ τήν στήν πραγμάτωση αὐτῶν τῶν

ἀπραγματοποίητων ἐπαγγελιῶν τῶν διαφό-
ρων ἐπιτηδείων, νά γεμίζει τήν τσέπη τους
ἀδειάζοντας τή δική τους. Ὁ χρόνος δέν νικιέ-
ται μέ τά διάφορα διαφημιζόμενα ΄΄μαντζού-
νια΄΄. Ταυτίζεται μέ τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου καί
οἱ πολύπλευρες σχέσεις μαζί του εἶναι κατά κα-
νόνα  ἐπώδυνες. Ἀπό τότε, πού ὁ ἄνθρωπος
βγῆκε ἀπό τά σπήλαια τῆς ἀγνωσίας στό φῶς
τῆς γνώσεως καί ἄρχισε νά σκέπτεται, προ-
σπάθησε νά ἑρμηνεύσει, νά κατανοήσει καί νά
δαμάσει τόν χρόνο. Τίποτα δέν κατάφερε. Ὁ
δέ πολυμήχανος ἄνθρωπος τοῦ καιροῦ μας τό
μόνο πού κατάφερε εἶναι, νά συνειδητοποιήσει
ἁπλά ὅτι ὁ χρόνος εἶναι ὁ ἀνίκητος ρυθμιστής
τῆς προσωπικῆς του φθορᾶς  καί ὁ ἀδυσώπη-
τος χειραγωγός πρός τό ἀναπόφευκτο τέλος,
τόν θάνατο. Καί ἐπειδή αὐτό τό γνωρίζει ἀπό
τά παμπάλαια χρόνια, προσπαθεῖ νά τό ξορκί-
σει μέ τήν πιό ἀνόητη εὐχή: «χρόνια πολλά».

Ἡ κάθε ἡλικία ἔχει τήν ὀμορφιά της. Καί τά
ροδαλά πρόσωπα τῶν νέων καί τά ρυτιδωμένα
τῶν ἡλικιωμένων καί τά βαθιά χαρακωμένα
τῶν γερόντων. Μά πέρα ἀπό τήν ὀμορφιά τῶν
προσώπων εἶναι ἡ ὀμορφιά τῆς ψυχῆς.
Ὅποιος ἔζησε καί ζεῖ πραγματικά τά Χρι-
στούγεννα, στοχάζεται καί ζεῖ τόν ἐπαναστα-
τικό προσδιορισμό τῶν σχέσεων ἀνθρώπου καί
χρόνου. Ὁ χρόνος, ἀπό ἀδυσώπητος πανδα-
μάτωρ, μεταβάλλεται μέ τήν ἔνταξή μας στή
ζωή τοῦ Χριστοῦ σέ ἐργαλεῖο, μέ τό ὁποῖο ὁ
ἄνθρωπος μπορεῖ ἄν θέλει νά ὑφάνει μέ τίς
χρονικές στιγμές τῆς ζωῆς του τόν χιτώνα τῆς
αἰωνιότητας. Νά νικήσει τόν θάνατο. Καί τό
ρολόι τῆς ζωῆς ἀκολουθεῖ τόν κανονικό του
ρυθμό. Οἱ πραγματικά χριστιανοί δέν χρει-
άζονται  «ἀνάποδα» ρολόγια! �
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Πράξις 116/2012

Ἡμεῖς ὁ Μητροπολίτης Ρόδου ΚΥ-
ΡΙΛΛΟΣ λαβόντες ὑπ᾿ ὄψιν:

Τόν ἀπό 3-6-2005 Κανονισμόν τοῦ
Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς

καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ρόδου

Ἀποφασίζομεν

Ληξάσης τῆς θητείας τοῦ Δ. Σ. δ ι ο -
ρ ί ζο μ ε ν νέον Διοικητικόν Συμβού-
λιον τοῦ  Γενικοῦ Φιλοπτώχου Τα-
μείου ὑπό τήν ἡμετέραν Προεδρίαν,
ἀποτελουμένην ἐκ τῶν κάτωθι:
� Αἰδεσ. Πρωτ. Ἰωάννης Χαλκιάς, 

Ἀντιπρόεδρος
� Αἰδεσ. Πρεσβ. Κάλλιστος Ἀναστα-

σίου, Ταμίας-Ὑπεύθυνος
� κ. Φώτιος Μπάρδος, Γραμματεύς
� κ. Ἀντώνιος Ξεπαπαδάκης τοῦ

Ἀποστόλου, Μέλος
� κ. Ἑλένη Παναγῆ, Μέλος
� κ. Στέργος Παρασκευάς, Μέλος
� κ. Λίνα Φωστιέρη, Μέλος
� κ. Ζηνοβία Χατζηδάκη, Μέλος

Ἡ θητεία τοῦ ὡς ἄνω Διοικητικοῦ
Συμβουλίου ὁρίζεται τριετής.

Προτρεπόμενοι πατρικῶς τούς διο-
ρισθέντας ὅπως ἐπιτελῶσι τά ἀνατι-
θέμενα αὐτοῖς καθήκοντα μετά προ-
θυμίας, ζήλου καί φόβου Θεοῦ.

Ἐν Ρόδῳ τῇ  12-12-2012

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Εὐχαριστήριον

Τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου ἐκφράζει
πρός τούς κάτωθι τάς θερμάς εὐχαρι-
στίας του καί τήν εὐγνωμοσύνη του
διά τάς ὑπέρ τῶν φιλανθρωπικῶν
σκοπῶν αὐτοῦ δωρεάς διά τό ἔτος
2012,

� οἰκογένειες:
Εὐγόρα Νικολάου
Φωτίου Καλαφάτη
Ἀναστασίου Μαρκουλῆ
Χρήστου Γιαννακοπούλου
Δημητρίου-Σταυρούλας Σπανοῦ
Κωνσταντίνου Βαρδελλῆ
Παντελῆ Γεωργάκη
Σταματίας Χαλκιᾶ
Γεωργίου Πάππου
Νικολάου Σταυριανοῦ
Σταματίας Παπαβασιλείου
Βασιλικῆς Πάππου
Νικολάου Παναγιωτοπούλου
Βασιλείου Παπαβασιλείου
Ἀνδρέα Γιαννακοπούλου
Στεργίου Καλαούζη
Χρυσούλας Καραγιάννη
Σεβαστιανοῦ Γανωτάκη
Χαραλάμπους Γανωτάκη
Ἰωάννη –Δημητρίου Πάππου
Γεωργίου Καραΐσκου
Χρήστου Σωτοπούλου
Δημητρίου Πάππου
Ἰωάννη Κατσουράκη
Ἀλεξάνδρου Γλυνοῦ
Μαίρης Παπανδρέου
Ἐμμανουήλ Ἀδαμάκη
Στέργου Παρασκευᾶ
Ἀριστείδη Κουτρᾶ

� Σύλλογος Πολιτικῶν Συνταξιούχων

� Ξενοδοχεῖο CACTUS

Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον
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Ο
{ς oν�� �μβαίνει γιὰ κάb �νειδη� ἀνiώtνη
zάξη, ἔτ~ καὶ u� ἀy �ν �όw μὲ �ν ὁwῖο ρυθμί-

ζον�ι οἱ �έσεις Ἐκκλη�] καὶ Πολι�ί] κρύπ��ι μία �γκε-
κριμένη φιλοσοφία, ἡ ὁwία ἀwρρέει εἴ� ἀy �ν Ὀρhδοξη
Πίσ�, εἴ� ἀy �ν αἱρε�κὴ uσ�, εἴ� ἀκόμη καὶ ἀy �ν �λεία
ἄρνη| �ς uσ�ως. Γι’ αὐ� εἶναι ἰδιαί�ρα |μαν�κὸ, ὅσοι �-
wb�ῦν�ι σ� ζή�μα �ν �έσεων Ἐκκλη�]-Πολι�ί] νὰ
ὁμολογοῦν μὲ εἰλικρίνεια � ὑxβαiο �ς uσ�ως καὶ �ς φιλο-
σοφί], ἐoνω σ� ὁwῖο σ�ρίζον�ι γιὰ νὰ �wb�gῦν.

Ἡ Ὀρhδοξη Διδα�αλία, ὅ{ς γιὰ ὅλα � ζη�μα�, ἔτ~ καὶ
γι’ αὐ� wὺ ἐδῶ μ^ ἀn�ολεῖ, ἔχει �ς δικές �ς ἐκpφρασμένες
cσεις, οἱ ὁwῖες σ�ρίζον�ι σ�ν ἀwκεκαλυμμένη uσ� �ῦ Χρι-
σ�ῦ. Οἱ cσεις αὐ�ς ἐξαρ�ν�ι zω�σ�ς ἀy �ν ἀoν�|
wὺ δίνει σ� βα~κὸ ἐρώ�μα, � εἶναι ἡ Ἐκκλη�α καὶ � ἡ Πολι-
�ία. Σύμφωνα μὲ �ν Ὀρhδοξη Διδα�αλία, καὶ οἱ δύο ἐξου�ες
ἔχουν κοινὴ �ν zοέλευ} �υς, Αὐ�ν �ν ἐν Τριάδι Θεό. Ὁ bό-
vευσ�ς λόγος �ῦ ἀwσ�λου Παύλου εἶναι κα�γορημα�κός.
«Οὐ γὰρ ἐσ�ν ἐξου�α εἰ μὴ ὑy Θεοῦ. Αἱ δὲ οὗσαι ἐξου�αι ὑy �ῦ
Θεοῦ ��γμέναι εἰ�» (Ρωμ. 13,1). Ὑoρχει ὅμως ἡ με�ξύ �υς
διαφοροwίη| ὡς zὸς �ν οὐ�α καὶ � ὅριά �υς. Ἡ Ἐκκλη�α
εἶναι � ἀaνα� bανiώtνο Σῶμα �ῦ Χρισ�ῦ (Μτθ. 16,18 καὶ
Ἐφ. 1,23), ἐνῶ ἡ Πολι�ία εἶναι ὁ ληξιzόbσμος ἐγκόσμιος Ὀργα-
νισμός (Μτθ. 12,25). Ἔχουν ἐu|ς καὶ κοινὴ ἀwσ�λή, � βοήbια
σ�ν ἄνiωw, wὺ εἶναι � πλάσμα �ῦ Θεοῦ. Σ� |μεῖο αὐ�
ὑoρχει καὶ ἄmη διαφοροwίη|. Ἡ μὲν ἀwσ�λὴ �ς Πολι�ί]
ἐξαντλεῖ�ι σ�ν ἐξασφάλι| καὶ δια�ρη| ἐγκοσμίων ἀγαlν,
ὅ{ς εἶναι ἡ ἀσφάλεια, ἡ �ξη, ἡ δίκαιη ἀwνομὴ �ν ὑλικῶν
ἀγαlν, wὺ ἐtβάmε�ι μὲ �ν κοσμικὴ δύναμη (Ρωμ. 13,4-7),
ἐνῶ ἡ ἀwσ�λὴ �ς Ἐκκλη�] ἐν�uζε�ι κυρίως σ�ν vευμα-
�κὴ καmιέργεια γιὰ � ��ρία �ῦ ἀνiώwυ, ἡ ὁwία ἀ�εῖ�ι
μὲ vευμα�κὰ μέσα (Μτθ. 20,25,28). Ἐpιδὴ ὅμως ὁ ὑλικὸς καὶ ὁ
vευμα�κὸς κόσμος εἶναι ἀmηλένδη�ι ὡς ἔργα �ῦ ἰδίου ἀληfνοῦ
Θεοῦ, ἡ Ἐκκλη�α, ὡς ἐκφρασ�ς �ῦ bλήμα�ς �ῦ Θεοῦ, ἔχει
λόγο καὶ γιὰ �ὺς δύο κόσμους, �ν ὁwῖο λόγο ὀφείλουν νὰ δέχον-
�ι ὅσοι ἔχουν ἐλεύbρα ἐtλέξει νὰ εἶναι χρισ�ανοί. 

Ἡ κοινὴ bία zοέλευ| �ν δύο ἐξου~ῶν μὲ διακεκριμένα �
ὅριά �υς, ἀmὰ καὶ ἡ κοινὴ ἀwσ�λή �υς μὲ διακεκριμένους
�ὺς ρόλους �υς, μ^ δίνουν ἀνάγλυφο � πλαί~ο �ν �έσεών

�υς κα� �ν ὀρhδοξη ἄwψη. Μὲ δεδομένο μάλισ� ὅ� � μέλη
�υς σ� μεγίσ� πλειονοψηφία, ὅ{ς �μβαίνει σ�ν n�ίδα
μ], εἶναι Ὀρhδοξοι Χρισ�ανοί, οἱ nραoνω zοϋwcσεις
ἀnι�ῦν �ν σ�νὴ ἀmὰ διακρι�κὴ με�ξύ �υς �νεργα�α.

Κάb �έψη γιὰ χωρισμὸ με�ξὺ Ἐκκλη�] καὶ Πολι�ί]
zοϋwc�ι ἄmη, μὴ Ὀρhδοξη uσ�, �σο γιὰ � � εἶναι ἡ
Ἐκκλη�α καὶ � ἡ Πολι�ία, ὅσο καὶ γιὰ �ς με�ξύ �υς �έσεις.
Ἐκ�ς ἀy �ν ἀbῒα, μόνον ἡ αἵρε| εὐνοεῖ �ν χωρισμὸ καὶ �ν
�λείως ἀνεξάρ�� wρεία �υς. Δὲν εἶναι δὲ καhλου �χαῖο �
γεγονὸς ὅ� � �σ�μα χωρισμοῦ Ἐκκλη�] καὶ Πολι�ί] ἔχει
�ν ἀρχή �υ σὲ λαούς μὲ ἔν�νη �ν nρου�α Προ�σ�ν�κῶν
Ὁμολογιῶν, ὅ{ς εἶναι οἱ Ἡνωμένες Πολι�ῖες �ς Ἀμερικῆς, ἡ
Ἰρλανδία, ἡ Γαmία, � Βέλγιο, xλεις �ς Ἑλβε�] κ.ἄ. Τὸ �-
σ�μα αὐ� εἶναι �νεqς μὲ �ν zο�σ�ν�κὴ bολογία, �μ-
φωνα μὲ  �ν ὁwία �σον ἡ Ἐκκλη�α, ὅσο καὶ ἡ Πολι�ία ἀw-
�λοῦν ἀνiωwκεν�ικοὺς Ὀργανισμούς, wὺ ἀντλοῦν �ν ἰ�ὺ
καὶ �ν ἐξου�α �υς ἀy � ἀνiώtνα μέλη �υς. Σύμφωνα μὲ
�ν αἱρε�κὴ αὐ� bολογία ἡ Ἐκκλη�α δὲν εἶναι � Σῶμα �ῦ
ἐνανiωrσαν�ς Χρισ�ῦ, ἀmὰ κοινωνία ἀνiώ{ν, �ὺς ὁwί-
ους �νενώνουν κοινὲς iη�ευ�κὲς ἀνάγκες. Ἑwμένως ἡ
Ἐκκλη�α δὲν εἶναι διαφορε�κὴ ἀy �ν Πολι�ία, οὔ� σ�ν
οὐ�α �ς, οὔ� σ� ὅριά �ς, ἀφοῦ καὶ ἐκείνη εἶναι ἀνiώtνος
ὀργανισμός. Ἡ διαφοροwίη| �ν δύο ἐξου~ῶν ἐν�uζε�ι
σ�ὺς ἀxλυ� διαχωρισμένους �μεῖς εὐkνης �ς καb μι^,
σ�ν ὑλικὸ καὶ ἐγκόσμιο γιὰ �ν Πολι�ία καὶ σ�ν vευμα�κὸ καὶ
ὑpρκόσμιο γιὰ �ν Ἐκκλη�α. Εἶναι ὁλοφάνερη ἔτ~ ἡ αἱρε�κὴ
διαφοροwίη| ἀy �ν ἀν�σ�ιχη Ὀρhδοξη �wc�|.

Αὐ� ἡ ἀν�ληψη ἔχει �ς ρίζες �ς σ�ν αἱρε�κὴ διδα�αλία
�ῦ δυαλισμοῦ, �μφωνα μὲ �ν ὁwία ἡ zαγμα�κό�� χωρί-
ζε�ι σὲ σ�γανὰ διαμερίσμα�, σ’ αὐ� �ν ὑλικῶν καὶ ἐγκο-
σμίων,  καὶ σ’ ἐκεῖνο �ν vευμα�κῶν καὶ ἐwυρανίων. Ἑwμένως,
κατ’ αὐ�ύς, καὶ ἡ κάb ἐξου�α σ�ν �μέα εὐkνης �ς εἶναι
ἐnρκής καὶ δὲν χρειάζε�ι �ν  σ�νὴ �νεργα�α μὲ �ν ἄmη.

Ἱσ�ρικὰ oλι ἡ ἐξέλιξη �ῦ χωρισμοῦ Ἐκκλη�] καὶ Πολι-
�ί] εὐνοήdκε ἀy �ν tκρὴ ἐμpιρία wὺ εἶχαν οἱ λαοὶ αὐ�ὶ
ἀy �ς αὐ`ιρε�ες ἄmης αἱρέσεως, αὐ�ς �ῦ Παtσμοῦ, ὁ
ὁwῖος ὁδη_dκε σ� ἄmο ἄκρο καὶ cλησε νὰ �γκεν�ώ| μαζὶ
μὲ �ν vευμα�κὴ καὶ �ν κοσμικὴ ἐξου�α σ�ὺς vευμα�κούς
n�ρες �ς Ἐκκλη�], μὲ ὅλα � �αγικὰ ἐnκόλου` καὶ �

Ὀρθοδοξία καί αἵρεση στίς σχέσεις 
Ἐκκλησίας - Πολιτείας

Ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Γ. Μύρου, Δρ Θ.
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Εἰσαγωγικά

Ο
Χριστιανισμός, ἡ νέα θρησκεία τῆς ἀγάπης, τῆς
συγγνώμης, τῆς συναδελφώσεως λαῶν καί πο λι-

τισμῶν, ἡ ὁποία κήρυσσε τή λύτρωση τῶν ἀνθρώπων
ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν ἔλευση τῆς βασιλείας τοῦ
Θεοῦ στόν κόσμο, ἔγινε ἐνωρίτατα γνωστή στή Ρόδο
καί στά Δωδεκάνησα γενικότερα.

Ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος, ὁ πρῶτος μετά
τόν Ἕνα, περί τό 60 μ. Χ. ἦλθε στή Μίλητο, ὅπου
ὑπῆρχε ἀπό προηγούμενη περιοδεία του ὀργανωμένη
τοπική Ἐκκλησία. Ἐκεῖ συνεκάλεσε τούς πρεσβυ -
τέρους ἀπό τήν Ἔφεσο, προκειμένου νά ἐπι κοι -
νωνήσει μαζί τους. Ἀπό ἐκεῖ ταξίδευσε μέσω θαλάσ-
σης στήν Παλαιστίνη, γιά νά παρευρίσκεται στά Ἱερο-
σόλυμα κατά τήν ἐπικείμενη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς.
Κατά τό ταξίδι του αὐτό ὁ Παῦλος πέρασε καί ἀπό
τίς νήσους Κῶ καί  Ρόδο, σύμφωνα μέ τίς Πράξεις τῶν
Ἀπο στόλων. «Ὡς δέ ἐγένετο ἀνα χθῆναι ἡμᾶς, ἀπο-
σπασθέντας ἀπ΄ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς
τήν Κῶ, τῇ δέ ἑξῆς εἰς τήν Ρόδον κἀκεῖθεν εἰς Πά-
ταρα» (Πράξεις 21, 1). Ἀπό τά Πάταρα συνέχισε κα-
τόπιν τό ταξίδι του γιά τήν Παλαιστίνη.  Γι’  αὐτό καί
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρόδου ἀνάγει τήν ἵδρυσή της στόν
ἀπόστολο Παῦλο. Μέχρι σήμερα διατηρεῖται ζωντανή
ἡ παράδοση, ὅτι ὁ ἀπ. Παῦλος ἦλθε στή Ρόδο, ἀπεβι-
βάσθη στήν Λίνδο, κήρυξε τόν Χριστιανισμό καί ἔτσι
ἀπέβη ὁ ἱδρυτής τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ἤδη στά
τέλη τοῦ 3ου αἰ. ὑπῆρχε στή Ρόδο ὀργανωμένη χρι-
στιανική Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας ἠγεῖτο ὁ Ἐπίσκοπος
Φωτεινός (PG 114, 849B-C).  Κατά τήν Α΄ Οἰκουμε-
νική Σύνοδο  (Νίκαια Βιθυνίας, 325 μ. Χ.), παρέστη ὁ

Ἐπί σκοπος Ρόδου Εὐφρόσυνος (MANSI, II 695 D, 700
G).

Ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου
(313-337) καί ἑξῆς καί κυρίως κατά τόν 5ο καί 6ο αἰ.,
ἀνεγείρονται σ’ ὅλη τή χριστιανική οἰκουμένη καί στή
νῆσο τῆς Ρόδου πολυάριθμοι χριστιανικοί ναοί. Συχνά
ἱδρύονται στή θέση ἀρχαίων Ἱερῶν τῶν προ χριστια-
νικῶν χρόνων. Πρόκειται κατά κανόνα γιά τρίκλιτες,
ξυλόστεγες βασιλικές τοῦ ἁπλοῦ ἑλληνιστικοῦ τύπου.
Αὐτές εἶναι συνήθως μεγάλων διαστάσεων καί περι-
βάλλονται ἀπό διάφορα προσκτίσματα, ὅπως ἦσαν :
ἡ Πρόθεση, τό Διακονικόν, τό Μαρτύριον, τό Βαπτι-
στήριον, τό Πρεσβυτέριον, ὁ ξενώνας, ἡ Ἑστία, Λου-
τρά, οἱ βοηθητικοί χῶροι κ.λπ. Ἡ βασιλική ἀπετέλει
ὄχι μόνον τόν τόπο, ὅπου ἐτελεῖτο ἡ χριστιανική λα-
τρεία, ἀλλά  τό κέντρο τῆς χριστιανικῆς κοινότητος,
ὅπου ἠσκεῖτο καί πλούσιο φιλανθρωπικό ἔργο.

Ὁ ἀριθμός τῶν μέχρι σήμερα γνωστῶν παλαιοχρι-
στιανικῶν μνημείων τῆς νήσου Ρόδου ἀνέρχεται πε-
ρίπου σέ ἑκατό (100), ἐνῶ σέ ὅλα τά Δωδεκάνησα
ὑπερβαίνει τά διακοσιαπενήντα (250). Πρόκειται κατά
κανόνα γιά μεγάλων διαστάσεων οἰκοδομήματα, τά
ὁποῖα καλύπτονται μέ ξύλινες ὀροφές καί κεραμίδια.
Οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων αὐτῶν καλύ-
πτονται ἐνίοτε μέ γραπτό διάκοσμο  (ἀνεικονικό ἤ
εἰκονικό). Τά δάπεδα αὐτῶν καλύπτονται μέ πλάκες
ἀπό μάρμαρο, μέ ἁπλές λίθινες πλάκες, μέ πήλινες
πλάκες ἤ ὀπτοπλίνθους, ἐνίοτε δέ καί μέ πολύχρωμα
ψηφιδωτά κλπ..

Τά μνημεῖα αὐτά ἐρειπώνονται ἀπό τόν 7ο αἰ. καί
μετά λόγω πολλῶν καί διαφόρων αἰτίων, μεταξύ τῶν
ὁποίων περιλαμβάνονται καί τά ἑξῆς: ἡ φυσική φθορά

ἀνα�ιχιασ�κὰ ἐγκλήμα� �ῦ Μεσαίωνα. Αν�b�, σ� ἑmη-
νικὸ Γένος ἡ Ὀρhδοξη Ἐκκλη�α w� δὲν βρέdκε διεκδική�ια
�ς κοσμικῆς ἐξου�]. Ἦ�ν oν�� ἡ �μnρασ��ια σ�
καλὰ ἔργα �ς Πολι�ί], καὶ γενικὰ ὑsρξε ἡ vευμα�κὴ �ο-
φός �ῦ Γένους. Σ� χίλια χρόνια �ς χρισ�ανικῆς αὐ�κρα�-
ρί] �ς Ρωμιο�νης �μwρεύdκε μὲ �ν Πολι�ία σὲ μία `υ-
μασ� �έ| �ναmηλί] καὶ ἀmηλοpριχώρη|ς, ὅ{ς ἀκριβῶς
ὑnγόρευε ἡ Ὀρhδοξη bολογία.  Σ�ν pρίοδο �ς Τουρκοκρα-
�] ἡ Ἐκκλη�α ἔ�σε κυριολεκ�κὰ � ἑmηνικὸ Γένος. Τε�α-
κό~α ὁλόκληρα χρόνια δὲν ὑsρχε κἄν ἑmηνικὴ Πολι�ία.

Ὑsρχε μόνον ἡ Ὀρhδοξη Ἐκκλη�α, ἡ ὁwία μὲ ἀμέ�η�ς j-
�ες }κωσε σ�ὺς ὤμους �ς ὅλο � βάρος �ῦ �λαβωμένου
λαοῦ, �ν ὁwῖο καὶ δια�ρησε, ὥσ� με� �ν ἀpλευcρω| νὰ
μwρῆ νὰ ἐnνιδρυe ἡ ἑmηνικὴ Πολι�ία.

Εἶναι φανερὸ ὅ� γιὰ νὰ ὑwσ�ρίξη κάwιος σοβαρὰ �ν χω-
ρισμὸ Ἐκκλη�] καὶ Πολι�ί] σ�ν n�ίδα μ], ὅ{ς αὐ�ς
μὲ ogς zοβάmε�ι καὶ ἐtδιώκε�ι }μερα, zέpι νὰ ἀρνηe
zῶ� �ν Ὀρhδοξη bλογία καὶ ἱσ�ρία μ] καὶ ὕσ�ρα νὰ
ἐγκολ{e �ν αἱρε�κὴ bολογία καὶ νὰ δικαιώ| �ν ἱσ�ρία
�ν αἱρέσεων. �

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

1. Ἡ παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση «Παληοκκλησιά» Σαλάκου

Δρ. Ἰωάννη Ἠλ. Βολανάκη
Ἐφόρου Ἀρχαιοτήτων Ε. Τ.
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ἀπό τό χρόνο (γήρανση τῶν οἰκοδομημάτων), φυσι-
κές καταστροφές ( σεισμοί, πυρκαϊές, πλημμύρες),
πειρατικές ἐπιδρομές, ἐμφύλιοι πόλεμοι, θρησκευτι-
κές ἔριδες, μετακινήσεις πληθυσμῶν, μέ ἐπακόλουθο
τήν ἐγκατάλειψη καί τήν ἐρείπωση οἰκισμῶν καί μνη-
μείων. Ἀκολουθεῖ ἡ  λεγόμενη «σκοτεινή περίοδος»
(ἀρχές 7ου αἰ. ἕως περίπου τά μέσα του 9ου αἰ.), ἀπό
τήν ὁποία δέν ὑπάρχουν μνημεῖα καί γιά τήν ὁποία
δέν διαθέτουμε ἐπαρκεῖς πληροφορίες. 

Ἀπό τά μέσα τοῦ 9ου αἰ. καί μετά ἀρχίζει νά ἀνα-
δύεται ἕνας νέος κόσμος, ὁ ὁποῖος ὅμως εἶναι τελείως
διάφορός του παλαιοῦ. Ἐπί τῶν ἐρειπίων τῶν παλαι-
οχριστιανικῶν βασιλικῶν  ἀνεγείρονται μικρῶν δια-
στάσεων χριστιανικοί ναοί, στούς ὁποίους συνεχίζεται
νά τελεῖται ἡ χριστιανική λατρεία.

Ἡ παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση
«Παληοκκλησιά» Σαλάκου τῆς Ρόδου

Στή Σάλακο τῆς Ρόδου ἀνεσκάφη ἀπό τήν 4η
Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
κατά τά ἔτη 1989-2000 καί ὑπό τήν εὐθύνη τοῦ γρά-
φοντος, μία παλαιοχριστιανική βασιλική, ἡ ὁποία
ἔκειτο στό κέντρο ἑνός οἰκισμοῦ, πού ἤκμασε κατά
τήν ἑλληνορρωμαϊκή ἐποχή καί τούς παλαιοχριστια-
νικούς χρόνους. Ὁ ἀρχαῖος αὐτός οἰκισμός φαίνεται,
ὅτι ἔφερε τό ἴδιον ὄνομα μέ τόν σημερινόν, ὅπως
ἀπεδείχθη ἀπό τήν εὕρεση κατά τά τελευταῖα ἔτη
σχετικῆς ἀρχαίας ἐπιγραφῆς, στήν ὁποία ἀναφέρον-
ται τά ὀνόματα Σάλακος καί Φάνες.

Ὁ  οἰκισμός αὐτός ἔκειτο κατά τήν ἀρχαιότητα
ΝΔ. τοῦ σημερινοῦ οἰκισμοῦ καί σέ ἀπόσταση 1,5 χλμ.
ἀπό τοῦ κέντρου αὐτοῦ, στή περιοχή «Λίμνη». Ἡ βα-
σιλική ἔκειτο ἐπί ἑνός χαμηλοῦ γηλόφου καί στή θέση
«Παληοκκλησιά». Πρόκειται γιά ἕνα μεγάλων δια-
στάσεων οἰκοδομικό συγκρότημα ( ἐξωτ. διαστ. 31.00
Χ 17.00 μ.). Τό κυρίως σῶμα τῆς βασιλικῆς ἐμφανίζει
ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη ( ἐσωτ. διαστ. 18.05 Χ
15.10 μ.) καί ἐχωρίζετο ἀρχικά μέ δυό κιονοστοιχίες
καί ἀργότερα μέ δυό πεσσοστοιχίες σέ τρία κλίτη. 

Ἀπό αὐτά τό μεσαῖον κλίτος ( ἐσωτ. πλάτους 6.51
μ.) ἐπερατοῦτο πρός Α. σέ μίαν ἡμικυκλικήν ἁψίδα
(χορδῆς 4.55 καί βέλους 2.50 μ.). Ἐντός τῆς ἁψίδας
ἔκειτο τό σύνθρονον, στό μέσον τοῦ ὁποίου εὑρί-
σκετο ὁ θρόνος τοῦ Ἐπισκόπου, ἡ βάση τοῦ ὁποίου
διατηρεῖται στή θέση της. Στό μέσον τοῦ Ἱεροῦ Βή-
ματος ἔκειτο ἡ Ἁγία Τράπεζα. Ἄνωθεν τῆς Ἁγίας
Τραπέζης ὑπῆρχε Κιβώριον, τό ὁποῖον ἐφέρετο ἐπί
τεσσάρων μαρμαρίνων κιόνων, στηριζομένων σέ βά-
σεις καί στεφομένους μέ κορινθιάζοντα κιονόκρανα.
Τμήματα αὐτῶν ἀπεκαλύφθησαν κατά τό διάστημα
τῆς ἀνασκαφῆς.

Τό Ἱερόν Βῆμα ἐχωρίζετο τοῦ Κυρίως Ναοῦ μέ χα-
μηλόν τέμπλον ( ὕψους περίπου 0.60 μ.), τό ὁποῖον
ἀπετελεῖτο ἀπό λίθινα θωράκια, φέροντα ἀνάγλυφον
διάκοσμον. Τμήματα αὐτῶν ἀνευρέθησαν κατά τήν

διάρκειαν τῶν ἀνασκαφικῶν ἐργασιῶν, καθώς καί λεί-
ψανα  τοῦ στυλοβάτου τοῦ τέμπλου. Στό μέσον τοῦ
τέμπλου ἠνοίγετο ἡ Ὡραία Πύλη, ἐνῶ πρό αὐτῆς
ἔκειτο ἡ σολέα.

Στό κέντρον τοῦ Κυρίως Ναοῦ ἵστατο ὁ ἄμβωνας,
ἡ βάση τοῦ ὁποίου διατηρεῖται στή θέση της. Στό
μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ μεσαίου κλίτους ἠνοί-
γετο μία θύρα (πλάτους 1.68 μ.), ἡ ὁποία ἐπέτρεπε τήν
ἐπικοινωνίαν αὐτοῦ πρός τόν ἐσωνάρθηκα τῆς βασι-
λικῆς. Τό νότιον κλίτος (πλάτους 3.70 μ.) ἐπερατοῦτο
πρός Α. σέ μίαν εὐθείαν πλευρά. Στό μέσον της δυ-
τικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο  μία θύρα (πλάτους
1.20 μ.), ἡ ὁποία ἐπέτρεπε τήν ἐπικοινωνίαν αὐτοῦ
πρός τόν ἐσωνάρθηκα τῆς βασιλικῆς. Στό δυτικόν
τμῆμα τῆς νοτίας αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο δεύτερη
θύρα (πλάτους 1.05 μ.), ἡ ὁποία ἐπέτρεπε τήν ἐπικοι-
νωνίαν αὐτοῦ πρός τά νοτίως τῆς βασιλικῆς κείμενα
προσκτίσματα. Τό βόρειον κλίτος (πλάτους 3.60 μ.)
ἐπερατοῦτο πρός Α. ἐπίσης σέ μίαν εὐθείαν πλευράν.
Στό μέσον της δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία
θύρα (πλάτους 1.30 μ.), μέσω τῆς ὁποίας ἐπεκοινώνει
τοῦτο μετά τοῦ ἐσωνάρθηκα τῆς βασιλικῆς. Στό δυ-
τικόν τμῆμα τῆς βορείας πλευρᾶς τοῦ βορείου κλί-
τους ἠνοίγετο δεύτερη θύρα (πλάτους 1.90 μ.), ἀπό
τήν ὁποίαν εἰσήρχοντο οἱ πιστοί, προερχόμενοι ἀπό
τήν βόρειαν αὐλήν τῆς βασιλικῆς. 

Δυτικά τοῦ κυρίως σώματος τῆς βασιλικῆς ἦτο
προσκεκολλημένος διπλοῦς νάρθηκας, ἀποτελούμε-
νος ἀπό τόν ἐσωνάρθηκα καί τόν ἐξωνάρθηκα, ἤτοι:

ἘἘσσωωννάάρρθθηηκκααςς..
Ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ.

διαστ. 15.10 Χ 3.53 μ.) καί ἐχωρίζετο δι’ ἑνός τοίχου, ὁ
ὁποῖος εὑρίσκετο σέ προέκταση πρός Δ. τοῦ νοτίου
στυλοβάτη τῆς βασιλικῆς, σέ δυό ἀνισομερεῖς χώρους,
ἤτοι :  

αα))  ΝΝόόττιιοοςς  χχῶῶρροοςς::  Ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχή μα-
τος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 4.10 Χ 3.40 μ.).  Στό μέσον
τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται μία θύρα (πλά-
τους1.22 μ.), ἡ ὁποία ἐπέτρεπε τήν ἐπικοινωνία αὐτοῦ
πρός τόν χῶρο Α τοῦ ἐξωνάρθηκα, ὁ ὁποῖος ἀπετέ-
λει τό ἐξώτερον ἤ προαύλιον οἶκον τοῦ Βαπτιστη-
ρίου. Στό μέσον τῆς νοτίας αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται
δεύτερη θύρα (πλάτους 1.20 μ.), ἡ ὁποία ἐπέτρεπε τήν
εἴσοδον ἀπό τό νότιον Πρόπυλον. 

ββ))  ΒΒόόρρεειιοοςς  χχῶῶρροοςς:: Ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήμα-
τος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 11.50 Χ 3.25 μ.). Στό μέσον
τῆς βορείας αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται μία θύρα (πλά-
τους 1.20 μ.), ἡ ὁποία ἐπέτρεπε τήν εἴσοδο ἀπό τό
βόρειο Πρόπυλον. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ
πλευρᾶς ἀνοίγεται δεύτερη θύρα, ἡ ὁποία ἐπέτρεπε
τήν ἐπικοινωνίαν αὐτοῦ πρός τόν χῶρον Γ τοῦ ἐξω-
νάρθηκα, πού ἀπετέλει τό Χρισμάριον (Consignato-
rium) τοῦ Βαπτιστηρίου.
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ἘἘξξωωννάάρρθθηηκκααςς..
Ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ.

διαστ. 15.10 Χ 4.35 μ.) καί ἐχωρίζετο μέ δυό τοίχους,
οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατεύθυνση ἀπό Α. πρός Δ., σέ τρεῖς
ἄνισους μεταξύ των  χώρους, οἱ ὁποῖοι ἀπετέλουν
τούς χώρους τοῦ συγκροτήματος τοῦ Βαπτιστηρίου,
ἤτοι (ἀπό Ν. πρός Β.):

αα))  ΧΧῶῶρροοςς  ΑΑ:: Ἐξώτερος ἤ προαύλιος οἶκος τοῦ βα-
πτίσματος. Αὐτός ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος
κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 4.87 Χ 4.55 μ.). Στό μέσον ἑκά-
στης αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται ἀνά μία θύρα. Μέσω
τῆς βορείας θύρας ἐπεκοινώνει μέ τόν ἐσώτερον
οἶκον τοῦ βαπτίσματος ἤ τό φωτιστήριον.

ββ))  ΧΧῶῶρροοςς  ΒΒ:: Ἐσώτερος οἶκος τοῦ βαπτίσματος ἤ
φωτιστήριον. Αὐτός ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος
κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 4.55 Χ 3.25 μ.), στό μέσον τοῦ
ὁποίου ἔκειτο ἡ κολυμβήθρα τοῦ βαπτίσματος, ἡ ὁποία
ἔφερε τό σχῆμα ἰσοσκελοῦς σταυροῦ.

γγ))  ΧΧῶῶρροοςς  ΓΓ:: Χρισμάριον. Βόρεια τοῦ Φωτιστηρίου
κεῖται τό Χρισμάριον. Τοῦτο ἐμφανίζει ὀρθογωνίου
σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 7.80 Χ 4.55 μ.). Στό
μέσον τῆς νοτίας αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία θύρα
(πλάτους 1.20 μ.), μέσω τῆς ὁποίας ἐπεκοινώνει μέ
τόν ἐσώτερον οἶκον τοῦ βαπτίσματος ἤ τό φωτιστή-
ριον. Στό μέσον τῆς  βορείας αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο
δεύτερη θύρα (πλάτους 1.20 μ.), μέσω τῆς ὁποίας ἐπε-
κοινώνει πρός τήν βόρειον αὐλήν τῆς βασιλικῆς. Τό
δάπεδον αὐτοῦ ἐκαλύπτετο μέ πολύχρωμα ψηφιδωτά.   

Ἡ παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Παληοκ-
κλησιά τῆς Σαλάκου καί ὁ γύρος ἀπό αὐτήν χῶρος
ἔχουν καθαρισθεῖ καί  διαμορφωθεῖ κατάλληλα, ἔχουν
περιφραχθεῖ καί ὁ ἀρχαιολογικός χῶρος εἶναι ἐπι-
σκέψιμος.

ΣΣ  υυ  ΜΜ  ΠΠ  ΕΕ  ΡΡ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  ΤΤ  ΑΑ
Συνοψίζοντας τά στοιχεῖα ἐκεῖνα, τά ὁποῖα προέκυ-

ψαν ἀπό τήν ἀνασκαφική ἔρευνα, τή μελέτη καί τή δη-
μοσίευση τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς στή θέση
«Παληοκκλησιά» Σαλάκου Ρόδου, καταλήγουμε στά
ἀκόλουθα συμπεράσματα:

1. Ἡ βασιλική αὐτή ἀνηγέρθη στά τέλη τοῦ 5ου αἰ. μ.
Χ., πιθανῶς στή θέση ἀρχαίου Ἱεροῦ τῶν προ χριστια-
νικῶν χρόνων, ὡς εἰκάζεται ἐκ τῆς θέσεως τοῦ μνημείου
καί ἀπό τήν ἀνεύρεση ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν, προερχο-
μένων ἀπό ἀρχαιότερα οἰκοδομήματα, τά ὁποῖα ἐχρη-
σιμοποιήθησαν κατά τήν ἀνέγερση τῆς βασιλικῆς ὡς
οἰκοδομικά ὑλικά. 

2. Ἡ βασιλική ἐγνώρισε τουλάχιστον δυό οἰκοδομι-
κές περιόδους. Κατά τήν πρώτην ἀπό αὐτές τό κυρίως
σῶμα τοῦ μνημείου ἐχωρίζετο διά δυό κιονοστοιχιῶν σέ
τρία κλίτη. Οἱ κίονες ἦσαν ἀπό φαιόχρωμο μάρμαρο,
κυλινδρικοί, ἀρράβδωτοι, ἐστηρίζοντο σέ βάσεις καί
ἐστέφοντο μέ κορινθιάζοντα κιονόκρανα. Τμήματα
αὐτῶν ἀνευρέθησαν κατά τό διάστημα τῶν ἀνασκα-
φικῶν ἐργασιῶν. Οἱ κίονες ἐστήριζαν τόξα καί ἡ βασι-

λική ἐκαλύπτετο μέ ξύλινη στέγη καί κοῖλα κεραμίδια.
3. Περί τά μέσα τοῦ 6ου αἰ., πιθανῶς λόγω σεισμῶν,

πού ἔπληξαν τή Ρόδο καί τή Δωδεκάνησο γενικότερα,
τό μνημεῖο ὑπέστη σοβαρές βλάβες. Στή συνέχεια ἀνα-
καινίσθηκε καί οἱ κιονοστοιχίες ἀντικατεστάθησαν ἀπό
πεσσοστοιχίες. Οἱ πεσσοί ἐστήριζαν ἐπίσης τόξα, τμή-
ματα τῶν ὁποίων ἀπεκαλύφθησαν κατά τίς ἀνα σκαφές.
Καί κατά τήν β΄ οἰκοδομική περίοδον ἡ βασιλική ἐκαλύ-
πτετο μέ ξύλινη στέγη καί κοῖλα κεραμίδια, τμήματα τῶν
ὁποίων ἀπεκαλύφθησαν κατά τίς ἀνασκαφικές ἐργασίες.

4. Ἡ βασιλική καί ὁ γύρω ἀπό αὐτή οἰκισμός κατε-
στράφησαν πιθανῶς ἀπό πειρατικές ἐπιδρομές ἀπό τά
μέσα τοῦ 7ου μ. Χ. αἰ. καί μετά. Διατηρεῖται μέχρι σή-
μερα σχετική παράδοση, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στήν ὑπό
τῶν πειρατῶν καταστροφή τοῦ οἰκισμοῦ, κατά τήν
ὁποία ἄλλοι ἀπό τούς κατοίκους ἐφονεύθησαν, ἄλλοι
αἰχμαλωτίσθησαν καί ἄλλοι διεσώθησαν, ἀφοῦ κατώρ -
θωσαν νά διαφύγουν. 

5. Ὅσοι ἀπό τούς κατοίκους τοῦ οἰκισμοῦ ἐπέζησαν
τῆς καταστροφῆς, μετώκισαν καί ἐγκατεστάθησαν στή
θέση, ὅπου κεῖται ὁ σημερινός οἰκισμός τῆς Σαλάκου,
ὅπου ὑπῆρχε μεγαλύτερη ἀσφάλεια. Ἐκεῖ, κατά τήν ἐπο-
χήν τῆς Ἰπποτοκρατίας (1310-1522), ἱδρύθηκε φρού-
ριον, λείψανα τοῦ ὁποίου διατηροῦνται μέχρι σήμερα.

6. Ἡ βασιλική ἐγκατελείφθη καί ἐρειπώθηκε. Ἀργό-
 τερα ὅμως, πιθανῶς ἀπό τά μέσα τοῦ 9ου αἰ. καί μετά,
στό ἀνατολικό τμῆμα τοῦ βορείου κλίτους τῆς βασιλικῆς
ἀνηγέρθη μικρῶν διαστάσεων ναΰδριον, στό ὁποῖο συ-
νεχίσθηκε ἡ τέλεση τῆς χριστιανικῆς λατρείας. 

7. Κατά τούς μέσους χρόνους τό ναΰδριον αὐτό ἐρει-
πώθηκε καί ὁ χῶρος ἐγκαταλείφθηκε. Ὅμως παρέμεινε
ἄσβεστη στήν μνήμη τῶν κατοίκων τῆς Σαλάκου ἡ ἀνά-
μνηση τῆς ὕπαρξης χριστιανικοῦ ναοῦ στήν περιοχή,
ὅπως δεικνύει ἀφ’ ἑνός μέν ἡ διατήρηση τοῦ τοπωνυμίου
«Παληοκκλησιά», ἤτοι «παλαιά Ἐκκλησία», ἀφ’ ἑτέρου δέ
ἡ συνέχιση ὑποτυπώδους λατρείας μέ τήν ἵδρυση μικροῦ
εἰκονοστασίου καί τό ἄναμμα ἀκοίμητης κανδήλας.

8. Τό μέγεθος, τό σχῆμα καί ὁ πλοῦτος τῆς βασιλικῆς
αὐτῆς προϋποθέτουν πολυάριθμον πληθυσμόν, καθώς
καί οἰκονομική, πνευματική, καλλιτεχνική καί πολι -
τιστική ἀκμή, ἡ ὁποία εἶναι χαρακτηριστική τῆς παλαι-
οχριστιανικῆς περιόδου, πού ἀποτελεῖ καί τήν τελευ-
ταίαν περίοδον τῆς ἀρχαίας τέχνης (ὄψιμη ἀρχαιότητα). 

9. Ὁ χῶρος γύρω ἀπό τή βασιλική ἐχρησιμοπιεῖτο
κατά τήν παλαιοχριστιανική ἐποχή, τούς μέσους καί
τούς νεώτερους χρόνους ὡς νεκροταφεῖον, πλῆθος δέ
τάφων εὑρίσκονται γύρω ἀπό τό μνημεῖον, ὁρισμένοι
ἀπό τούς ὁποίους ἀνεσκάφησαν. Πρόκειται κατά κα-
νόνα γιά ὑπόγειους, κτιστούς, λακκοειδεῖς ἤ κιβωτιό-
σχημους τάφους, οἱ ὁποῖοι καλύπτονται μέ πλάκες ἀπό
ἐγχώριον ἀσβεστόλιθον ἤ σχιστόλιθον.

10. Τά εὑρήματα αὐτά ἔχουν μεγάλη ἱστορική καί
ἀρχαιολογική ἀξία, διότι φωτίζουν ὁρισμένες πλευρές
τῆς ἱστορίας καί τῆς τέχνης τῆς περιοχῆς κατά τήν πα-
λαιοχριστιανική ἐποχή καί τούς μέσους χρόνους. �
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� Πραγματοποιήθηκε ἡ τακτική ἀνασυγ-
κρότηση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ
ὁποία γιά τό ἑξάμηνο 01.09.2012 –
28.02.2013, καί  ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-
μαίου, θά ἀποτελείται ἐκ τῶν Σεβ. Μητρο-
πολιτῶν: Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανα-
σίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου,
Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Ἰταλίας καί Μελίτης
κ. Γενναδίου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμα-
νοῦ, Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Μιλήτου κ.
Ἀποστόλου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως
κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Πιτ-
τσβούργου κ. Σάββα, Κισάμου καί Σελίνου
κ. Ἀμφιλοχίου και Χόνγκ-Κόνγκ κ. Νεκτα-
ρίου.

� Μέ ἱεροπρέπεια καί ἐκκλησιαστική τάξη
ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος
καί ἡ ἑορτή της, εἰς τόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό ἀπό
αἰώνων τεθησαυρισμένης, Ἱερᾶς Εἰκόνας Παναγίας τῆς Παμ-
μακαρίστου, καθώς  καί ἡ ἡμέρα προσευχῶν ὑπέρ τῆς προ-
στασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Παρασκευῆς,
31ης Αὐγούστου, καί κατά τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Σαββά-
του, 1ης Σεπτεμβρίου, σέ συγχοροστασίᾳ μέ ἄλλους ἀρχιερεῖς,
μέ τή συμμετοχή πλήθους κληρικῶν καί ὁμίλων προσκυνητῶν.
Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιο ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθο-
λομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,  ἀνέ-
γνωσε, ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος, τό ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν
ὑπέρ τῆς προστασίας τῆς κτίσεως Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας, ἀναγνώσθηκε ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἡ νενομισμένη
εὐχή καί Πρᾶξις τῆς νέας, ΣΤ’ Ἰνδικτιῶνος, ἡ ὁποία στή συνέ-
χεια ὑπογράφηκε ὑπό τοῦ  Πατριάρχου καί τῶν συγχοροστα-
τησάντων Ἀρχιερέων. Εἰς τό τέλος, ὁ Πατριάρχης, ἁγίασε τό
ἐκκλησίασμα διά τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 1ης τοῦ μηνός.

� Ἀπό τό ἑσπέρας τῆς 1ης ἕως τό ἑσπέρας τῆς 4ης Σεπτεμ-
βρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπι-
σκέφθηκε τήν Κρήτη καί συγκεκριμένα τίς Ἱερές Μητροπόλεις
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου καί
Κισάμου καί Σελίνου. 

� Τήν 29η Σεπτεμβρίου ἐκδόθηκε ἐκ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας
ἀνακοινωθέν «διά τόν σεβασμόν τῆς θρησκευτικῆς διαφορετι-
κότητος καί  τήν κατάπαυσιν τῆς βίας», τό ὁποῖο ἔχει ὡς ακο-
λούθως: 

«Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐκ φράζει τήν βαθεῖαν
λύπην του καθώς ἡ ἀνθρωπότης εἰσέρχεται εἰς περίοδον συγ-

χύσεων καί ρευστότητος, χαρακτηριζομέ-
νην διά τάς θρησκευτικάς ἐξάρσεις, ἀποτέ-
λεσμα τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἐκδήλωσις βίας,
καί διακρινομένην διά τήν ἔλλειψιν σεβα-
σμοῦ πρός τήν θρησκευτικήν διαφορετικό-
τητα. Ὅταν ἐνεργῶμεν κατά τρόπον
ἀναιδῆ καί βίαιον ἐν ὀνόματι τῶν θρησκευ-
τικῶν προκαταλήψεων ἤ τῶν θρησκευ-
τικῶν μας πεποιθήσεων, τότε ὑποτιμῶμεν
αὐτήν ταύτην τήν ζωήν καί τήν πίστιν μας,
ἐνῷ ταὐτοχρόνως δημιουργοῦμεν κλίμα
θυμοῦ, μίσους καί δυσπιστίας τό ὁποῖον
φθείρει τούς ἀπό τῆς συστάσεως τοῦ κό-
σμου συνεκτικούς δεσμούς τῆς ἀνθρωπό-
τητος.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐξέ-
δωκε τόν Αὔγουστον Ἀνακοινωθέν “Περί
τῆς ἀναζωπυρώσεως τῆς βίας καί τῆς ἐξα-

πλώσεώς της ἀνά τήν ὑφήλιον’’ καί ἐκάλεσεν ὅλους τούς
ἀνθρώπους τούς ἐμπλεκομένους εἰς καταστάσεις βίας νά κα-
ταθέσουν τά ὅπλα των. Λαμβανομένων ὑπ’ ὄψιν τῶν ὅσων συ-
νέβησαν κατά τάς τελευταίας ἑβδομάδας, ἡ ὡς ἄνω ἔκκλησις
διά τήν ἀνάληψιν δεσμεύσεων πρός ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης
καί τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ δι’ ὁλόκληρον τήν ἀνθρωπότητα,
καθίσταται περισσότερον κρίσιμος παρά ποτέ.

Ἡ Ἁγία Γραφή εἰς τό Βιβλίον τῶν Παροιμιῶν (10.12) μᾶς
διδάσκει ὅτι  «μῖσος ἐγείρει νεῖκος, πάντας δέ τούς μή φιλο-
νεικοῦντας καλύπτει φιλία». Συνεπῶς, ἄς ἀγαπήσωμεν ἀλλή-
λους ἐπειδή γνωρίζομεν ὅτι ἡ ἀληθινή ἀγάπη προέρχεται ἀπό
τόν Θεόν, ὁ Ὁποῖος ἐδημιούργησε πάντα ἄνθρωπον καί
ἀγαπᾷ ἕκαστον πρόσωπον ἐν τῇ Θείᾳ Αὑτοῦ Προνοίᾳ. Ἡμεῖς,
οἱ ὁποῖοι ἐπαγγελλόμεθα ὅτι γνωρίζομεν τόν Θεόν, πρέπει νά
ἀναγνωρίσωμεν τό θεόσδοτον δῶρον τῆς ζωῆς εἰς ἕνα ἕκαστον
τῶν ἀνθρώπων καί νά σεβασθῶμεν τὸ Θεῖον τοῦτο δημιούρ-
γημα. Ἡμεῖς, οἱ ὁποῖοι ὀνομάζομεν τόν Θεόν Κύριον ἡμῶν,
πρέπει νά περιφρουρήσωμεν τήν ἀνθρωπίνην ζωήν καί νά
προσεγγίσωμεν μετά τιμῆς ἀκόμη καί τό πρόσωπον μέ τό
ὁποῖον διαφωνοῦμεν.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον φρονεῖ ὅτι εἶναι ὑποχρέ-
ωσίς μας νά συνδιαλεγώμεθα μέ ὅσους εἶναι διαφορετικοί ἀπό
ἡμᾶς, μέ σκοπόν τήν ἐξοικείωσίν μας πρός τά σύμβολα, τάς
προτεραιότητας καί τόν τρόπον σκέψεως τῶν “ἄλλων’’. Τά
σύμβολα ἀποτελοῦν ἐξωτερικάς χαρακτηριστικάς ἀπεικονί-
σεις, πρός τάς ὁποίας ὅλοι οἱ ἄνθρωποι συνδέουν τάς ἐσωτε-
ρικάς των ἐννοίας καί ἀξίας. Διά τῆς ἀναπτύξεως τῆς κατα-
νοήσεως τῶν συμβόλων, δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν τό
ἀνθρώπινον πρόσωπον. Ἡ καταστροφή τῶν συμβόλων ἀντι-
στοιχεῖ πρός τήν πρόκλησιν πόνου εἰς τούς ἀνθρώπους οἱ

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

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθήνα
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ὁποῖοι τιμοῦν τά σύμβολα ταῦτα καί τάς παραδόσεις πού φέ-
ρουν ἐντός τῶν καρδιῶν των.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαῖος ἐπανειλημμένως ἔχει καλέσει ὁλόκληρον τήν
ἀνθρωπότητα νά υἱοθετήσῃ “μίαν ριζικήν ἀλλαγήν στάσεως,
συνηθειῶν καί πρακτικῶν’’ καί νά φθάσῃ εἰς τοιοῦτον ἐπίπεδον
δεσμεύσεως ὥστε νά “εἴμεθα ἕτοιμοι νά μοιρασθῶμεν ὅλα τά
ἀγαθά μέ ὅλους τούς συνανθρώπους μας”. Ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης ὑπενθυμίζει τό ρηθέν ὑπό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου εἰπόντος  ὅτι “τό μυστήριον τοῦ πλησίον μας
δέν δύναται νά ἀπομονωθῇ ἀπό τό μυστήριον τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας’’. Διά τήν ἐκπλήρωσιν τῶν ἀνωτέρω ἀληθειῶν καί διά
τήν διακριτικήν ἀναγνώρισιν τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ εἰς ἕκα-
στον τῶν ἀνθρώπων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης Βαρ-
θολομαῖος καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀποκηρύσσουν
τήν ἀντιμετώπισιν τῶν συνανθρώπων μας μέ ἔλλειψιν σεβα-
σμοῦ, περιφρόνησιν καί καταστροφικόν μῖσος. Ἐν κατακλεῖδι,
οὐδένα ὠφελοῦν οἱ λόγοι, οἱ πλήρεις μισαλλοδοξίας, αἱ ἀβάσι-
μοι κατηγορίαι, ἡ ἀδυναμία κατανοήσεως τῶν πολιτιστικῶν
διαφορῶν καί ἡ κατάκρισις τοῦ ἄλλου ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ εἰς
τήν ἀποφυγήν τῶν εὐθυνῶν. Ἀνεξαρτήτως τῆς ὁδοῦ τήν
ὁποίαν ὁ καθείς ἀπό ἡμᾶς ἐνσυνειδήτως ἐπέλεξε νά ἀκολου-
θήσῃ, οἱ πάντες εἴμεθα ἀρρήκτως συνδεδεμένοι πρός ἀλλή-
λους, ὡς τά νήματα τοῦ ἰδίου τάπητος, δημιουργήματος τοῦ
Θεοῦ, καί πρέπει νά ἀναγνωρίσωμεν τό κάλλος καί τήν ἐσω-
τέραν ἀξίαν ἑκάστου καί νά παύσωμεν τήν καταστροφήν
ὁποιουδήποτε τμήματος τοῦ συλλογικοῦ ἡμῶν κάλλους». 

� Ἀνταποκρινόμενος στήν ἀδελφική πρόσκληση τοῦ Πάπα
Ρώμης Βενεδίκτου Ι΄ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθο-
λομαῖος μετέβη τήν 10ην Ὀκτωβρίου 2012 στη Ρώμη, προκει-
μένου νά συμμετάσχει εἰς τόν ἑορτασμό τῆς συμπληρώσεως 50
ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνό-
δου (11 Ὀκτωβρίου 1962), ἐπί τοῦ μακαριστοῦ Πάπα Ἰωάννου
ΚΓ΄. Ο Πατριάρχης καί η συνοδεία του, παρέστησαν εἰς τήν
λειτουργία τήν ὁποία ἐτέλεσε, εἰς τήν Πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέ-
τρου, ὁ Πάπας, ὁ ὁποῖος στήν ἀρχή  τῆς ὁμιλίας του ἀπηύθυνε
ἰδιαίτερο χαιρετισμό καί εὐχαριστίες εἰς τόν Οἰκουμενικό Πα-
τριάρχη καί εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπο Καντουαρίας διά τήν τιμη-
τική παρουσία τους εἰς τό ἑορταστικό αὐτό γεγονός τῆς ΡΚα-
θολικῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τό τέλος τῆς λειτουργίας, κατά τό
πρόγραμμα, ὁ Πατριάρχης ἐξεφώνησε ἰταλιστί τήν ὁμιλία Του,
ἀναφερθείς εἰς τήν Β΄ Βατικανή Σύνοδο καί τις μεταρρυθμίσεις
που εισήγαγε, ἰδιαιτέρως εἰς τόν χῶρο τῆς οἰκουμενικῆς κινή-
σεως. Ο Παναγιώτατος είχε ιδιαίτερη συνάντηση με τον Πάπα
Βενέδικτο ΙΣΤ΄ καθώς και με τον Αρχιεπίσκοπο Καντουαρίας.

� Τήν Μητέρα Ἐκκλησία καί τόν Σεπτόν Αὐτῆς Προκαθή-
μενο ἐπισκέφθηκαν, τήν 16η Ὀκτωβρίου, οἱ νεοκλεγέντες Σεβ.
Μητροπολίτες Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος καί
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος.

� Τίς Ἱερές Μητροπόλεις Σιδηροκάστρου καί Σισανίου καί
Σιατίστης, κατόπιν προσκλήσεων τῶν οἰκείων ποιμεναρχῶν,
ἐπισκέφθηκε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος,
ἀπό 20 ἕως 27 Οκτωβρίου. Στήν Ἱ. Μητρόπολη Σιδηροκά-
στρου, καί συγκεκριμένα στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο τοῦ Τιμίου
Προδρόμου στό Ἀκριτοχώριον, ὁ Πατριάρχης ἔφτασε τό ἀπό-
γευμα τῆς 20ῆς Ὀκτωβρίου καί ἐτέλεσε, τήν ἑπομένη, μέ τή
συμμετοχή πλήθους κλήρου καί λαοῦ, τά ἐγκαίνια τοῦ νέου
Καθολικοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου. Κατά τήν παραμονή
του, μέχρι τό μεσημέρι τῆς 25ης Ὀκτωβρίου, στό Ἀκριτοχώ-

ριον, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε τό Σιδηρόκα-
στρο, ὅπου καί ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως, καί διάφορα ἄλλα
μέρη, χωριά καί κοινότητες τῆς Μητροπόλεως, εἰς τά ὁποῖα
ἔγινε δεκτός μέ ἐνθουσιασμό ἀπό τούς κατοίκους τῶν πε-
ριοχῶν αὐτῶν. Ὁ Πατριάρχης ὁμίλησε στούς Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως καί ἦλθε σέ ἰδιαίτερη ἐπικοινωνία μέ τούς νέους
καί τά παιδιά, καθώς σχολεῖα τῶν περιοχῶν αὐτῶν τόν συ-
νάντησαν καί συνομίλησαν μαζί του. Ἐπίσης, ἐπισκέφθηκε τή
λίμνη Κερκίνη καί τόν ποταμό Στρυμόνα, ἀπολαμβάνοντας
τήν φυσική ὀμορφιά τοῦ τοπίου καί μαθαίνοντας ἀπό τούς το-
πικούς παράγοντες τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά καί προβλή-
ματα τῶν περιοχῶν αὐτῶν.  Στή Σιάτιστα ὁ Πατριάρχης ἀφί -
χθη τό ἑσπέρας τῆς 25ης Ὀκτωβρίου, προκειμένου νά συμμε-
τάσχει εἰς τούς ἑορτασμούς τῆς 100ετηρίδος τοῦ Ἱ. Μητροπο-
λιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης, εἰς τόν ὁποῖο προ-
εξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, μέ τή συμμετοχή
πλήθους κλήρου καί λαοῦ, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου.
Κατά τήν παραμονή του στή Σιάτιστα ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης ἐπισκέφθηκε Μονές, Ἐκκλησίες, μνημεῖα τῆς πε-
ριοχῆς, ὁμίλησε σέ ἱερατική σύναξη τῶν ἐφημερίων τῆς Μη-
τροπόλεως καί ἦλθε σέ ἐπαφή μέ τόν εὐσεβῆ λαό τῆς ἐπαρ-
χίας αὐτῆς.

� Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος μετέβη
στήν πρωτεύουσα τῆς Βουλγαρίας Σόφια, συνοδευόμενος ἀπό
τόν Σεβ. Μητροπολίτη Τρανουπόλεως κ. Γερμανό καί τόν
Μέγα Ἀρχιδιάκονο Μάξιμο, καί προέστη στήν ἐξόδιο ἀκολου-
θία τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Βουλγαρίας κυροῦ Μαξίμου,
ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τήν Τρίτη 6 Νοεμβρίου σέ ἡλικία
98 ἐτῶν.

� Τήν Κυριακή 18η Νοεμβρίου προέστη κατά τήν Πατριαρ-
χική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία στόν Πάνσεπτο Πατριαρ-
χικό Ναό καί τέλεσε τήν εἰς Ἐπίσκοπο χειροτονία τοῦ ἐψηφι-
σμένου Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, συλλει-
τουργούντων Ἀρχιερέων, καί συμπροσευχομένου τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου.

� Τήν Τετάρτη 21η Νοεμβρίου, ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θε-
ο τόκου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος προέστη
στήν καθιερωμένη Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουρ-
γία στόν πανηγυρίζοντα φερώνυμο Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς
μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου. Τόν Παναγιώτατο
προσφώνησε κατάλληλα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπό-
λεως κ. Γερμανός καί ἀντιφώνησε ὁ Πατριάρχης.

� Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μετέβη στή
Βιέννη τήν 26η Νοεμβρίου, καί μίλησε στήν ἐπίσημη τελετή
ἔναρξης τῆς λειτουργίας τοῦ “Κέντρου Βασιλιᾶ Ἀμπντουλάχ
γιά τόν Διαθρησκευτικό Διάλογο”, πού ἐγκαινιάστηκε στή
Βιέννη, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ
Ἡνωμένων Ἐθνῶν, Μπάν Κί Μούν καί μέ τή συμμετοχή ἡγε-
τικῶν προσωπικοτήτων τῶν παγκοσμίων Ἐκκλησιῶν καί τῆς
πολιτικῆς.

� Μέ μεγάλη λαμπρότητα καί ἐκκλησιαστική τάξη ἑόρτασε
τήν Παρασκευή 30 Νοεμβρίου τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἱδρυτοῦ καί
προστάτου της Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρω-
τοκλήτου καί τήν Θρονική της ἑορτή. Κατά τήν Πατριαρχική
Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό
Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου προεξῆρχε ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος καί ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητρο-
πολίτες Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ.
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Ἀπόστολος, Ἰταλίας κ. Γεννάδιος, Σύμης κ. Χρυσόστομος, Μι-
λήτου κ. Ἀπόστολος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Πίτσμπουργκ
κ. Σάββας, Κισσάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Κιλκισίου κ.
Ἐμμανουήλ καί Ζακύνθου κ. Διονύσιος, ἐνῶ ἡ ὁμιλία τῆς ἡμέ-
ρας ἔγινε ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτά-
ριο. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πολλοί Ἱεράρχες τοῦ
Θρόνου καί ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Κληρικοί ἀπό τίς
ἐπαρχίες τοῦ Θρόνου, ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλά-
δος κ. Κων. Τσιάρας, Διπλωμάτες, Πρέσβεις καί πολλοί ὀφφι-
κίαλοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Ἐπίσης τή Θρονική ἑορτή τῆς Μητρός
Ἐκκλησίας τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Ἄρχων Μέγας
Λογοθέτης τῆς ΜτΧΕ κ.Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, ὁ Γενικός
Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στήν Κωνσταντινούπολη κ. Νικ. Ματ-
θιουδάκης καί ἀντιπροσωπεία τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλη-
σίας μέ ἐπικεφαλῆς τόν Καρδινάλιο κ. Κώχ, Συμπρόεδρο τῆς
Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ διαλόγου μεταξύ Ρωμαιοκαθολικῆς καί
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης ἐκπροσώπησε Συνοδική Ἀντιπροσωπεία,
ἀποτελουμένη ἀπό τόν ἐπικεφαλῆς Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύ-
μνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κι-
σάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο καί τόν Ἀρχιγραμματέα Αὐτῆς
Ἀρχιμ. Κύριλλο Διαμαντάκη.

� Τήν Τετάρτη 5η Δεκεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός
ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυμα-
τουργοῦ, ὁ Πατριάρχης χοροστάτησε στόν πανηγυρίσαντα
φερώνυμο Ἱ. Ναό τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων. Μετά τήν
ἀπόλυση, μίλησαν ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος,
Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως
καί ὁ Πατριάρχης καί στή συνέχεια ὁ Μουσικολ. κ. Πρόεδρος
καί ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχης τοῦ Ζω-
γραφείου Λυκείου, ἀπένειμαν τιμητική πλακέττα καί δίπλωμα
στόν Δημοσιογράφο-Φωτογράφο κ. Νικόλαο Μαγγίνα, ἐνῶ ὁ
Παναγιώτατος τοῦ ἀπένειμε τόν σταυρόν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου
καί τιμητικό πιττάκιο γιά τήν προσφορά καί ἀφοσίωσή του
στή Μητέρα Ἐκκλησία καί τήν Ὁμογένεια τῆς Πόλεως καί τοῦ
εὐχήθηκε πατρικά γιά τήν ὀνομαστική του ἑορτή. Ἀκολούθως
ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς
τοῦ ἄρτι ἐκδημήσαντος πρός Κύριον ἀοιδίμου Πατριάρχου
Ἀντιοχείας κυροῦ Ἰγνατίου Δ´.

� Τήν Παρασκευή 7η Δεκεμβρίου ὁ Πατριάρχης, μετέβη ἀερο-
πορικῶς στίς Κάννες καί μίλησε κατά τό συνέδριο “5th
WORLD POLICY CONFERENCE”, πού διοργάνωσε τό Γαλ-
λικό Ἰνστιτοῦτο Διεθνῶν Σχέσεων (IFRI). Τό Σάββατο 8η Δε-
κεμβρίου ὁ Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε τήν ἑλληνική παροικία
Κυανῆς Ἀκτῆς-Μονακό καί στό Πριγκηπάτο παρέλαβε ἀπό
τόν Ρωμαιοκαθολικό Ἀρχιεπίσκοπο ναό πού τέθηκε στή διά-
θεση τῶν Ὀρθοδόξων τῆς περιοχῆς γιά τήν κάλυψη τῶν λει-
τουργικῶν ἀναγκῶν τους.

� Τήν Κυριακή 9η Δεκεμβρίου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαῖος μετέβη στή Βυρητό, ὅπου προέστη κατά
τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀντιοχείας
κυροῦ Ἰγνατίου. Ὁ Πατριάρχης ἐκφώνησε τόν ἐπικήδιο λόγο
σημειώνοντας ὅτι «ἰδιαιτέρως δεόμεθα ὅπως ὁ Θεός φωτίσῃ
ἅπαντα τά μέλη τῆς προσφιλοῦς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας διά
νά ἀναδείξουν ἕνα ἀντάξιον διάδοχον τοῦ μακαριστοῦ Πα-
τριάρχου, ὁ ὁποῖος θά βαδίσῃ ἐπί τά ἴχνη τῶν ποδῶν αὐτοῦ

καί θά συνεχίσῃ τό ἔργον του, φυλάττων τάς παρακαταθήκας
του καί ζωντανήν πάντοτε τήν μνήμην τοῦ μακαρίου ἀνδρός».

� Τριήμερη ἐπίσκεψη στήν Γαλλία ἀπό 9ης ἕως καί 11ης Δε-
κεμβρίου πραγματοποίησε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαῖος. Τόν Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος εἶχε συνάντηση μέ
τόν κ. Francois Hollande, Πρόεδρο τῆς Γαλλίας, τόν Πρωθυ-
πουργό κ. Jean-Marc Ayrault, Ὑπουργούς καί ἄλλους ἐπισή-
μους, συνόδευαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ,
ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανοσιολ.
Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας, ὁ Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Βησσαρίων καί ὁ
Ἀρχικλητήρ κ. Συμεών Φραντζελᾶς.

� Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 15ης Δεκεμβρίου ἐπισκέφθηκε
στά Πατριαρχεῖα ὁ κ. Δημήτριος Κούρκουλας, Ὑφυπουργός
Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, πού βρέθηκε στήν Πόλη γιά τό Συ-
νέδριο τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης
Θαλάσσης (Ο.Σ.Ε.Π.). Ὁ Ἕλληνας Ὑφυπουργός, ἀφοῦ συμ-
προσηυχήθηκε στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό κατά τόν
τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινό, ἔγινε δεκτός μέ τίς προσήκουσες
τιμές ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο.

� Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 24ης Δεκεμβρίου ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης ἄκουσε στήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου τά πατροπα-
ράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ἀπό ὁμίλους νέων τοῦ
Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ, καί ἀπό
μαθητές καί μαθήτριες τῶν Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείων,
ἐνῶ τό Ὀργανικό Σύνολο καί ἡ χορωδία διδασκομένων μα-
θητῶν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν ἔψαλε παραδο-
σιακά κάλαντα. Μίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννή-
σου κ. Ἰωσήφ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας,
ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης καί ὁ Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος
συνεχάρη πατρικῶς τούς μαθητάς καί νέους, τούς μίλησε γιά
τή χριστιανική ἀλληλεγύη καί τούς εὐχήθηκε γιά τίς γιορτές
τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

� Μέ λαμπρότητα, τάξη καί ἱεροπρέπεια ἑορτάσθηκε στά Πα-
τριαρχεῖα ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυ-
ρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς
ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους προέστη στήν καθιερωμένη Πα-
τριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία, καί χειροτόνησε σέ
Διάκονο τόν Δρ. Θεολογίας κ. Κωνσταντῖνο Κενανίδη, τ. Γε-
νικό Διευθυντή τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ὁ ὁποῖος
θά ὑπηρετήσει στή Μητρόπολη Βελγίου. Τήν Πατριαρχική
Ἀπόδειξη ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις ἀνέγνωσε ὁ Πανοσιολ.
Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθο-
λομαῖος.

� Κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, μετά τήν Χριστοῦ
Γέννησιν, 30ῆς Δεκεμβρίου ὁ Πατριάρχης χοροστάτησε στόν
Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγ. Γεωργίου. Στή συνέχεια
ὁ Παναγιώτατος δεξιώθηκε τούς διδάσκοντες καί τούς μαθη-
τές τῆς πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης τῆς Ὁμογένειας κατά τήν
ἑορταστική ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε στά Πατριαρ-
χεῖα γιά τίς ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Μίλησε κατάλ-
ληλα ὁ Πατριάρχης ἐνῶ οἱ μαθηταί παρουσίασαν ἑορταστικό
πρόγραμμα.
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ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΕΣ

Τό Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου, Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν
Ἐνοριακό Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Φαληρακίου καί προέβη
στή χειροτονία σέ Πρεσβύτερο τοῦ Διακόνου π. Θεοδούλου
Κασταμούλα. Πρό τῆς Ἀπολύσεως ἀνεγνώσθη τό Μήνυμα τῆς
Α. Θ. Παναγιότητος,  τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ Βαρ-
θολομαίου, γιά τήν ἡμέρα τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος. Ὁ Σε-
βασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στό ἔργο τοῦ Ἱερέως
καί τίς δυσκολίες, πού σήμερα  ἐμπεριέχει. Τόνισε ὅτι γιά τό ἔργο
του ὁ κληρικός πρέπει νά ἔχει ὡς γνώμονα τήν πίστη πρός τόν
Θεό καί νά πατάει σταθερά  στό ἔδαφος ὑγιοῦς ἐκκλησιαστικῆς
συνειδήσεως, εὐχαρίστησε προσωπικά τόν νεοχειροτονούμενο
γιά τήν ἐπί τετραετία πιστή καί ἀφοσιωμένη διακονία κοντά του
καί εὐχήθηκε ἡ ἱερατική διακονία του νά εἶναι πρός δόξαν Θεοῦ
καί καταρτισμό τοῦ πιστοῦ λαοῦ, πού τοῦ ἐμπιστεύεται ἡ
Ἐκκλησία. Ὁ νέος Πρεσβύτερος θά διακονήσει ὡς ἐφημέριος
στήν ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου Φαληρακίου.

Τήν Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν ἱερό Ναό Ταξιαρχῶν
Μεσαναγροῦ καί προέβη στή χειροτονία σέ Πρεσβύτερο τοῦ
Διακόνου Ἀγαθαγγέλου Μανωλᾶ. Ἡ Ἐνορία Μεσαναγροῦ ἀπό
διετίας παρέμεινε χωρίς τακτικό ἐφημέριο καί ἐξυπηρετήθηκε
μέ τήν ἀποστολή Ἐφημερίων ἄλλων ἐνοριῶν κατά τίς Κυ-

ριακές καί τίς μεγάλες Ἑορτές. Ἡ Χειροτονία τοῦ νέου Πρε-
σβυτέρου καί ἡ τοποθέτησή του ὡς Ἐφημερίου στήν Ἐνορία
Μεσαναγροῦ χαροποίησε ἰδιαίτερα τήν τοπική κοινωνία. Ὁ
Σεβασμιώτατος στήν προσφώνησή του κάλεσε τόν νέο
Πρεσβύτερο νά ὑπηρετήσει μέ ζῆλο καί ἀφοσίωση τό «μικρόν
ποίμνιον» τῆς Μεσαναγροῦ, τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό εὐσε-
βεῖς καί παραδοσιακούς πιστούς. Παράλληλα εὐχαρίστησε τόν
π. Σάββα Σαββίδη, Ἐφημέριο Ἀρνίθας ὁ ὁποῖος εἶχε κατά τήν
παρελθοῦσα διετία τήν εὐθύνη διοικήσεως τῆς Ἐνορίας.
Ἐπίσης προέβη στή χειροθεσία σέ Ἱεροψάλτη τοῦ κ. Μιχαήλ
Πιζήμονα ὁ ὁποῖος ἀπό δεκαετιῶν  διακονεῖ τό ἀναλόγιο τοῦ
Ναοῦ τοῦ Ταξιάρχου καί ἐξέφρασε πρός αὐτόν τήν εὐαρέσκια
τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν μακρόχρονη προσφορά του.

Τήν Τετάρτη 21 Νοεμβρίου κατά τήν πανήγυρη τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἔλαβε χώρα
ἡ χειροτονία σέ διάκονο τοῦ Νικολάου Καλαφάτη, ἀποφοίτου
τῆς Ἀθωνιάδος καί τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας
Θεσσαλονίκης, στόν ὁποῖο δόθηκε τό ὄνομα Εὐγένιος. 

Τό Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου κατά τήν πανήγυρη τῆς ἱερᾶς
Μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Σκιαδίου ὁ Σεβασμιώτατος
κατά τήν Θεία Λειτουργία ἀπένειμε τό ὀφίκκιο τοῦ Ἀρχι-
μανδρίτου στόν Ἡγουμενεύοντα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς π. Γεννάδιο
Συμιακό καί τοῦ ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκεια τῆς Ἐκκλησίας γιά
τόν ζῆλο πού ἐπιδεικνύει στήν ἐνάσκηση τῆς διακονίας πού
τοῦ ἐμπιστεύθηκε ἡ Ἐκκλησία στήν ἱστορική καί πανσέβαστο
Μονή τῆς Παναγίας.

Τήν Κυριακή  30 Σεπτεμβρίου ἔλαβε χώραν στήν ἱερά
Μονή Ὑψενής ἡ χειροθεσία σέ μεγαλόσχημη Μοναχή τῆς
δοκίμου Δέσποινας Μοσχάκη, ἡ ὁποία ἔλαβε τό μοναχικό
ὄνομα Φεβρωνία. Στήν τελετή παρέστησαν ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος καί ὁ Καθη-
γούμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ἀρχιμανδρίτης Τύχων, πνευματικός τῆς ἱερᾶς Μονῆς. Ἐπίσης
τήν Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου καί τήν Κυριακή 28 Ὀκτωβρίου
στήν ὡς ἄνω Ἱερά Μονή ἔλαβε χώραν ἡ ρασοφορία δύο νέων
μοναχῶν, τῶν δοκίμων Ἑλένης Μπαριανοῦ καί Καθολικῆς Κα-
λημεράκη, στίς ὁποῖες δόθηκαν τά ὀνόματα Εὐπραξία καί Θε-
οδοσία ἀντίστοιχα.  

Ι Ε Ρ Α   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ

ΧΡΟΝΙΚΑ - ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
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Κατά τόν Ἑσπερινό τήν Παρασκευή 2 Νοεμβρίου χορο -
στάτησε στόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Πλατανίων
καί προέβη στήν χειροθεσία σέ ἀναγνώστη τοῦ Ἰωάννη
Πουλλῆ.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ
ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

Τήν Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης χοροστάτησε κατά τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στήν
Ἱερά Μονή Παναγίας Τσαμπίκας, ἡ ἀρχή τῆς ὁποίας ἀνάγε-
ται στόν 16ο αἰῶνα καί εἶναι ἀφιερωμένη στό Γενέσιο τῆς Θε-
οτόκου.

Μετά τήν Ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος
τέλεσε τόν Ἁγιασμό τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μου-
σείου τῆς Ἱ. Μονῆς τό ὁποῖο διαμορφώθηκε στό κτιριακό
συγκρότημα τῶν παλαιῶν «Ὀντάδων» μέ τή χρηματοδότηση
ἀπό τά  προγράμματα leader. Τήν μουσειολογική μελέτη
ἐκπόνησε μέ τήν ἐπίβλεψη τῆς 4ης Ἐφορίας Βυζαντινῶν καί
Μεταβυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων ὁ κ. Νικόλαος Σησαμάκης. Ὁ
Σεβασμιώτατος στήν προσφώνησή του τόνισε τήν ἀνάγκη
διαφυλάξεως τοῦ πολιτιστικοῦ μας πλούτου ἀναφέρθηκε στίς
προσπάθεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρός αὐτή τήν κα-
τεύθυνση καί εὐχαρίστησε ὀνομαστικά τούς συντελεστές τοῦ
ἔργου. Στή συνέχεια τόν λόγο πῆραν ἡ Διευθύντρια τῆς  4ης
Ἐφορίας Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων κ.
Μάνια Μιχαηλίδου (τήν ὁμιλία τῆς ὁποίας παραθέτουμε πα-
ρακάτω), ὁ Προϊστάμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Πρωτοπρεσβύτερος
π. Βασίλειος Στάτης, ὁ ὁποῖος ἐξ ὀνόματος τῆς Ἱ. Μονῆς καί
τῆς κωμοπόλεως τοῦ Ἀρχαγγέλου εὐχαρίστησε τόν Σεβα-
σμιώτατο γιά τήν πρωτοβουλία του νά ἱδρυθεῖ Ἐκκλησιαστικό
Μουσεῖο στόν χῶρο τῆς Ἱ. Μονῆς, ὁ μουσειολόγος κ. Ν. Ση-
σαμάκης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στά ἐκθέματα τοῦ Μουσείου
καί τή θεματολογία του. Προσφώνησαν ἐπίσης οἱ βουλευτές
Δωδ/σου κ. Βασίλειος Ὑψηλάντης καί κ. Μίκα Ἰατρίδου, ὁ
Δήμαρχος Ρόδου κ. Εὐστάθιος Κουσουρνάς καί ὁ Διευθυντής
τῆς ΑΝ.ΔΩ  κ. Γεώργιος Πόκιας.

Μετά τό πέρας τῆς τελετῆς ὁ Σεβασμιώτατος καί οἱ
ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν ξεναγήθηκαν στούς χώρους τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου καί ἀκολούθως παρεκάθησαν στήν
ἑορταστική τράπεζα.

Ἀκολούθως παραθέτουμε τήν ὁμιλία τῆς κ. Μάνιας Μι-
χαηλίδου:

«Σεβασμιώτατε, κύριοι Βουλευταί, κύριε Περιφερειάρχα,
κύριε Δήμαρχε, κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν καί στρα-
τιωτικῶν ἀρχῶν, κύριε πρόεδρε τῆς Ἀναπτυξιακῆς Δωδε-
κανήσου, κυρίες καί κύριοι, ἀγαπητοί συνάδελφοι.

Ἀπόψε, μετά τό πέρας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, πα-

ραμονή τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου,
σκέφτομαι πραγματικά πώς δέν θά μποροῦσε νά ἀποδοθεῖ με-
γαλύτερος σεβασμός στήν ἡμέρα, ἀπό μιά συλλογική καί
συνάμα ἐξατομικευμένη προσφορά τῶν κατοίκων τῆς
Ἀρχαγγέλου, ὅπως αὐτή πού εὐλαβικά κατατίθεται σήμερα, μέ
τά ἐγκαίνια τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παναγίας Τσαμπίκας.

Εἶχα τή χαρά, πρίν δύο χρόνια περίπου, νά γνωρίσω τόν κ.
Νίκο Σησαμάκη, Συντηρητή Ἔργων Τέχνης, ἐξειδικευμένο στή
Διαχείριση τῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς, νά μοιραστῶ τόν
ἐνθουσιασμό του γιά τό ἐγχείρημα πού ἀνελάμβανε καί νά
θαυμάσω τήν γνώση καί ἱκανότητά του νά ἀποθησαυρίσει σχο-
λαστικά καί μέ ἐπιμέλεια τό διάσπαρτο καί φαινομενικά ἀνο-
μοιογενές ἀρχαιολογικό καί λαογραφικό ὑλικό πού προοριζόταν
γιά τήν ἔκθεση πού ἐγκαινιάζεται σήμερα. Τό ὑλικό αὐτό, τό
ὁποῖο σχεδόν καθημερινά ἐμπλουτιζόταν, τό ὀργάνωσε καί τό
ἀποδίδει σήμερα στό κοινό, συγκροτημένα καί τεκμηριωμένα,
μέσα ἀπό ἐνδιαφέρουσες ἑρμηνευτικές προσεγγίσεις. Ἡ μουσει-
ογραφική καί μουσειολογική μελέτη τῆς “Συλλογῆς Κειμηλίων
Προσκυνήματος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τσαμπίκας” τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, πού συντάχθηκε ἀπό ὁμάδα μελε-
τητῶν διαφόρων εἰδικοτήτων ὑπό τίς ὁδηγίες του, καί σέ συ-
νεργασία μέ ἀρχαιολόγους τῆς  Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαι-
οτήτων, ἦταν ὑποδειγματική καί κάλυψε ὅλους τούς τομεῖς καί
τίς λειτουργίες ἑνός σύγχρονου καί ἀναπτυξιακοῦ ὀργανισμοῦ,
ὅπως ὀφείλουν νά εἶναι τά  μουσεῖα σήμερα. 

Τό ἔναυσμα γιά τήν ὑλοποίηση αὐτοῦ τοῦ ἔργου καί τό
κλίμα πού καλλιεργήθηκε, ὥστε νά δημιουργηθοῦν οἱ προ-
ϋποθέσεις ἐκεῖνες, πού θά ἐπέτρεπαν στούς μελετητές νά ἐργα-
στοῦν ἐλεύθερα καί στοχευμένα, ὀφείλονται στόν ἐντολέα τους,
τήν Ἱερά Μητρόπολη Ρόδου καί, ἀσφαλῶς, στόν πεφωτισμένο
ἱεράρχη καί ποιμενάρχη κ.κ. Κύριλλο, ὁ ὁποῖος ὑποστήριζε δυ-
ναμικά καί ἀποφασιστικά τήν προσπάθεια σέ ὅλα τά στάδια. Ὁ
διαρκής διάλογος, ἡ συνεχής ἀναζήτηση καί ἡ ἐποικοδομητική
ἀνταλλαγή ἀπόψεων μέσα σέ ἕνα -ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ τεχνο-
κρατική λέξη- ‘’ὀργανόγραμμα’’, ἔφεραν τό σημερινό ἀποτέλε-
σμα, ἕνα πολύτιμο δῶρο στόν τόπο καί τούς ἀνθρώπους  του,
παρακαταθήκη, ἐξάλλου, γιά τίς ἑπόμενες γενιές.

Τό Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τσαμπίκας, τόν
πυρήνα τοῦ ὁποίου ἀπαρτίζει ἡ Συλλογή Κειμηλίων τοῦ Προ-
σκυνήματος, ἀποτελεῖ μέρος ἑνός συστήματος περιφερειακῶν
ἐκκλησιαστικῶν μουσείων καί θρησκευτικῶν χώρων ἀναγνω-
ρισμένης ἀξίας καί ἐντάσσεται στό ὀργανωτικό σχῆμα ἑνός
σχεδιασμένου, ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, ἀνοιχτοῦ δικτύου
πού ἀναπτύσσεται σέ ὅλο τό νησί. Ἀφετηρία καί κόμβος τοῦ
δικτύου θά εἶναι τό Μοναστηριακό Συγκρότημα τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου (Χουρμαλί) στή μεσαιωνική πόλη τῆς Ρόδου, ὅπου θά
στεγαστεῖ τό Ἐκκλησιαστικό Τμῆμα τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ καί
Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου,
ἑνός πολύπλευρου καί εὐρύτερου ὀργανισμοῦ πού ἱδρύθηκε
χάρις στήν πρωτοβουλία καί διορατικότητα τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτη μας. Ἡ ἀπρόσκοπτη λειτουργία τῶν
τμημάτων αὐτοῦ τοῦ Ὀργανισμοῦ, ὅπως περιγράφεται στόν
Κανονισμό του, ἐξασφαλίζει στήν πραγματικότητα καί τή βιω-
σιμότητα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παναγίας Τσαμπίκας, πρόβλημα πού, δυστυχῶς, πολλά περι-
φερειακά δημόσια μουσεῖα ἀντιμετωπίζουν.

Ὅπως προαναφέραμε, ὁ πυρήνας τοῦ νέου Μουσείου εἶναι
ἡ Συλλογή τῶν Κειμηλίων τοῦ Προσκυνήματος, διάφορα
ἐκκλησιαστικά λατρευτικά ἀντικείμενα ἀπό ἄλλους ναούς,
ἀλλά κυρίως τάματα καί δωρεές εὐσεβῶν πιστῶν, πολλά ἀπό
τά ὁποῖα παρουσιάζουν ἀρχαιολογική, λαογραφική καί ἱστο-
ρική ἀξία. Συνεπῶς, ἐνέργειες ὅπως ἡ συγκέντρωση, ἡ
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διαφύλαξη, ἡ συντήρηση, ἡ καταγραφή- τεκμηρίωση, ἡ ἔκ -
θεση, ἡ ἔρευνα, ἡ δημοσίευση τῶν ἀντικειμένων τῆς Συλλογῆς,
ἀπετέλεσαν τούς πρωταρχικούς σκοπούς τοῦ νέου Μουσείου
γιά νά  περιλάβουν στή συνέχεια θέματα ἐπικοινωνίας καί
διάδοσης, καθιστώντας το ἐν τέλει ἕναν ὀργανισμό μέ ἐπιστη-
μονικό, ἐκπαιδευτικό, πολιτιστικό, κοινωνικό καί ἀναπτυξιακό
συγχρόνως ρόλο.

Θά ἤθελα ὅμως νά ἐπισημάνω μιά ἰδιαιτερότητα στή Συλ-
λογή τῶν Κειμηλίων τοῦ Προσκυνήματος, πού πραγματικά
ἐντυπωσιάζει καί καθιστᾶ τό νέο Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τσαμπίκας μοναδικό. Μέ ἀφορμή τά
τάματα καί τίς δωρεές, πού ἐκτίθενται, ὁ ἐπισκέπτης γίνεται
ἀποδέκτης, σχεδόν κατακλύζεται, ἀπό ἕναν ἀπίστευτο πλοῦτο
πληροφοριῶν καί ἑρμηνειῶν. Πολλά ἀπό τά ἐκτεθειμένα ἀντι-
κείμενα ἀπηχοῦν λαϊκές δοξασίες, βιώματα καί παραδόσεις μέ
ρίζες πανάρχαιες, αἰῶνες πίσω, πού ὁδηγοῦν σέ πρακτικές οἱ
ὁποῖες στή τοπική κοινωνία τῆς Ἀρχαγγέλου ἐπιβιώνουν μέχρι
σήμερα. Τό χαρακτηριστικό αὐτό ἀποτελεῖ καί τήν ταυτότητα-
μοναδικότητα τοῦ Μουσείου σας, σύγχρονου πόλου ἕλξης γιά
δημιουργική δράση, αὐτογνωσία καί σφυρηλάτηση τῆς ἰδιαίτε-
ρης πολιτισμικῆς φυσιογνωμίας τῆς περιοχῆς.

Τελειώνοντας, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω θερμά τόν Σεβα-
σμιότατο Μητροπολίτη Ρόδου κ.κ. Κύριλλο γιά τήν τιμή πού
ἔκανε στό πρόσωπό μου νά μέ προσκαλέσει στό σημερινό ἑορ-
τασμό. Εὐχαριστῶ ἐπίσης, τόν ἐπικεφαλής τῆς μελετητικῆς
ὁμάδας κ. Νίκο Σησαμάκη γιά τήν ἄψογη καί δημιουργική συν-
εργασία καθώς καί τόν Πρωτοπρεσβύτερο, ἐφημέριο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς τῆς Παναγίας Τσαμπίκας καί πρόεδρο τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Ἐπιτροπῆς, πατέρα Βασίλειο Στάτη γιά τήν προθυμία
καί ἀμεσότητά του. Τόν κ. Θεοδόση Κολιάδη, πολιτικό μηχα-
νικό γιά τὴν ἐκπόνηση τῆς μελέτης ἀποκατάστασης τοῦ
κτηρίου τῶν ὀντάδων, ὅπου στεγάζεται τό ἐκκλησιαστικό
Μουσεῖο, ἐπίσης γιά τήν καλή συνεργασία. Τούς συναδέλφους
ἀρχαιολόγους καί συντηρητές  πού ἐργάστηκαν καταγράφον-
τας, συντηρώντας καί μελετώντας τά ἀντικείμενα πού ἐκτίθεν-
ται, καθώς καί ἄλλα ἐκκλησιαστικά κειμήλια πού φυλάσσον-
ται στούς ναούς τῆς περιοχῆς: Νίκο Μαστροχρῆστο, Ἄννα-
Μαρία Κάσδαγλη, Σωτήρη Πατατοῦκο, Φώτη Σιδηρόπουλο,
Μαρία Μπράτιτση, Μαντῶ Τσέκερη καί Κατερίνα Πεζουβάνη.
Ἄφησα τελευταία τήν ἐξαιρετική καί ἀκαταπόνητη συνάδελφο
καί συμπατριώτισσά σας, κ. Χαρούλα Γιακουμάκη. Πιστεύω
ἀκράδαντα, ὅτι ἡ βαθιά ἐπιστημονική της γνώση γιά τά μνη-
μεῖα καί τήν ἱστορική τοπογραφία τῆς Ἀρχαγγέλου διαχρο-
νικά, σέ συνδυασμό μέ τή βιωματική της ἐμπειρία καί τήν
ἀγάπη στόν τόπο, ἔχουν συμβάλει σέ μεγάλο βαθμό στήν ἐπι-
τυχία τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος.

Τό νέο Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο πού ἐγκαινιάζεται εἶναι
ἕνα κόσμημα πού ἀπό σήμερα ἐπάξια συμπληρώνει τήν ὀνο-
μαστή καί σεβάσμια Μονή τῆς Παναγίας Τσαμπίκας,
προβάλλοντας διεθνῶς τή φήμη καί τήν ἱστορία τόσο τοῦ
ἱεροῦ χώρου, ὅσο καί τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου της. Συγχαίρω
ὁλόθερμα ὅλους ὅσους ὁραματίστηκαν, μόχθησαν κι ἔφεραν
σέ πέρας αὐτό τό θεάρεστο ἔργο κι εὔχομαι νά εἶναι ἕνας
χῶρος μέ ἀνοικτούς ὁρίζοντες στό μέλλον καί στίς ἀλλαγές
πού ἔρχονται.

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ».

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Τήν Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου στόν Καθεδρικό ἱερό Ναό
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἐτελέσθη   τό διετές μνημόσυνο
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Ρόδου  κυροῦ
Ἀποστόλου.

Τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ Μνημοσύνου προέστη ὁ

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰκονίου κ.κ Θεόληπτος ὁ
ὁποῖος εἶπε καί τόν ἐπιμνημόσυνο λόγο ἀναφερθεῖς  στήν
προσωπικότητα καί τήν προσφορά πρός τήν Ἐκκλησία τοῦ
ἀειμνήστου Μητροπολίτου.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας προσφώνησε τόν Ἅγιο Ἰκονίου
καί τόν εὐχαρίστησε γιά τήν παρουσία του στήν Ἱερά
Μητρόπολη καί τήν συμμετοχή του στό Μνημόσυνο τοῦ μα-
καριστοῦ Μητροπολίτου Ἀποστόλου.

Στό Μνημόσυνο παρέστησαν Βουλευτές τοῦ Νομοῦ, ὁ Πε-
ριφερειάρχης Νοτίου Αἰγαίου κ. Μαχαιρίδης, ὁ Δήμαρχος
Ρόδου κ. Κουσουρνᾶς  καί ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων τοπικῶν
πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

Τήν Κυριακή  14 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος  τέλεσε τήν
Θεία Λειτουργία καί προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ μα-
καριστοῦ Πρεσβυτέρου Γεωργίου Καλιβούρη στόν Ἐνοριακό
ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀρνίθας.

Στή συνέχεια μετέβη στήν Ἐνορία Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Ἀσκληπιείου Ρόδου καί τέλεσε τόν Ἁγιασμό ἐπί τῇ θεμελιώσει
τοῦ πνευματικοῦ κέντρου τῆς Ἐνορίας. Στήν προσφώνησή του
τόνισε ὅτι τό ὄνειρο τῶν κατοίκων τοῦ Ἀσκληπιειοῦ ἀρχίζει
σήμερα νά γίνεται πραγματικότητα, συνεχάρη τήν Ἐκκλησια-
στική Ἐπιτροπή καί τούς τοπικούς παράγοντες γιά τίς προσ -
πάθειές τους, εὐχαρίστησε ὅσους συνέβαλαν νά ξεπεραστοῦν τά
διάφορα ἐμπόδια ἀδειοδοτήσεως καί εὐχήθηκε σύντομα νά ἔρθει
ἡ ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων.



ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Τήν Κυριακή 4 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τά
Ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (Κυρά-Να-
πενής) τῆς ἐνορίας Ἀρχαγγέλου. Στό φυτό τῆς Ἁγίας
Τραπέζης ἐναπέθεσε τίμια λείψανα τῶν Ἁγίων: Μεγαλομάρτυ-
ρος Βαρβάρας, Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς καὶ
Ἱερομάρτυρος Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως.

Ὁ Ναός οἰκοδομήθηκε ἀπό τό ζεῦγος Νικολάου καί Φω-
τεινῆς Ἀφαντενοῦ στήν περιφέρεια Νάπες κωμοπόλεως Ἀρ -
χαγγέλου, κοντά στά ἐρείπια παλαιοχριστιανικῆς Βασιλικῆς καί
βυζαντινοῦ Ναοῦ ἀφιερωμένο στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί
ἀπεδόθη  μέ συμβολαιογραφική πράξη στήν ἐνορία Ἀρχαγγέλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν προσφώνησή του συνεχάρη τούς
εὐσεβεῖς κτίτορες γιά τήν προσφορά τους στήν τοπική
Ἐκκλησία καί εὐχήθηκε τά δέοντα.  

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΡΟ∆ΟΥ

Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί θρησκευτική εὐλάβεια ἡ
Ρόδος τίμησε τήν μνήμη τοῦ πολιούχου της Ἁγίου Νε-
ομάρτυρα Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου στόν ἐνοριακό Ναό
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νεοχωρίου, ὅπου ὁ Ἅγιος ἐτάφη μετά
τήν μαρτυρική τελείωσή του.

Κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Μνήμης τοῦ χοροστάτησε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπα-
λαίας κ. Παΐσιος, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν θεῖο λόγο, ἀναφερ-
θείς στό μαρτύριο τοῦ Νεομάρτυρος καί τήν σχέση μέ τήν
πόλη τῆς Ρόδου. Μετά τήν Ἀπόλυση ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης μας, κατά ἀνάθεσιν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Πανα-
γιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟ-
ΜΑΙΟυ,  προέβη στή χειροθεσία σέ Ἄρχοντα Λαοσυνάκτη τῆς
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ κ. Ἀθανασίου
Στάμου, πρώην Διευθυντοῦ τῆς Ἀνωτέρας Σχολῆς Τουρι-
στικῶν Ἐπαγγελμάτων Ρόδου.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Μνήμης τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος

κατά τόν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ἐνῶ τῆς Θείας Λειτουργίας
προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, συλλειτουρ-
γούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λέρου καί Κώου καί τοῦ
Θεοφ, Ἐπισκόπου Μπουρούντι κ. Σάββα. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε
ὁ Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Νεκτάριος Πόκιας.

Τούς ὕμνους κατά τόν Ἑσπερινό, τόν Ὄρθρο καί τήν Θεία
Λειτουργία ἀπέδωσε ἡ χορωδία τῆς Ἑνώσεως Ἱεροψαλτῶν
Ρόδου. Πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε
ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καί τοῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου στό
κέντρο τῆς πόλεως συνοδείᾳ ἀγήματος τοῦ στρατοῦ καί τῆς φι-
λαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ρόδου. Ἡ πομπή κατέληξε στήν εἴσοδο
τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου, ὅπου ἔλαβε χώρα ἡ εὐλόγησις τῶν
ἄρτων καί ἀκολούθως ἡ ἀπόλυσις παρουσίᾳ τοῦ κλήρου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν,
τῆς μαθητικῆς καί ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας καί πλήθους
κόσμου. Ἡ καλοκαιρία πού ἐπικρατοῦσε ἔδωσε τή δυνατότητα
στούς συμπολῖτες μας νά συμμετάσχουν καί νά τιμήσουν τήν
μνήμη τοῦ Πολιούχου μας. 

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Τήν 25η  Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μᾶς πανηγυρίζει τήν Μνήμη
τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης. Ὁ Σεβασμιώτατος
κατά τόν Ἑσπερινό χοροστάτησε στόν ἱερό Ναό  τῆς Ἁγίας Αἰκα-
τερίνης τοῦ πρώην Γενικοῦ Νοσοκομείου Ρόδου. Τήν κυριώνυμη
ἡμέρα τῆς Μνήμης τῆς Ἁγίας χοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί
λειτούργησε στόν φερώνυμο Ἐνοριακό ἱερό Ναό Καλαβάρδων.
Πρό τῆς Ἀπολύσεως τέλεσε τόν Ἁγιασμό τῶν Ἐγκαινίων τῆς πα-
ρακείμενης  στό Ναό νέας αἴθουσας τῆς Ἐνορίας. Στήν ὁμιλία
του ἐπαίνεσε τόν ἐφημέριο π. Παναγιώτη Πατελάκη καί τήν
Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή γιά τό ἔργο πού ἐπιτελοῦν. Μετά τό
πέρας τῆς ἑορταστικῆς τράπεζας, πού παρέθεσε ἡ Ἐνορία, ὁ Σε-
βασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τό ἵδρυμα ΚΑΦΚΑ Κολυμπίων καί ξε-
ναγήθηκε στούς χώρους του ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος κ.
Σάββα Πεταλᾶ.
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Ἡ Ἕνωση Ἱεροψαλτῶν Ρόδου καί Περιχώρων, μέ τήν
συναδελφικότητα καί ἀλληλεγγύη τῶν μελῶν της συνεχίζει
ἀκούραστα μέ σεβασμό καί ἀγάπη πρός τήν τοπική Ἐκκλη-
σία μας τίς ποικίλες δραστηριότητές της, εὐχαριστώντας
τούς ἀγαπητούς Ἱεροψάλτες γιά τήν ὑποστήριξη καί τήν
ἄμεση ἀνταπόκριση σέ κάθε ἐκδήλωση. 

Ἁγιασμός στό γραφεῖο τοῦ Συλλόγου

Στίς 28/09, τελέσθηκε ὁ Ἁγιασμός στό γραφεῖο τοῦ Συλ-
λόγου μας, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους,
ἀπό τόν Ἀρχιμ. π. Νεκτάριο Πόκια καί τήν χορωδία τοῦ Συλ-
λόγου μας, ἐνῶ μετά  προσφέρθηκαν κεράσματα καί ροφή-
ματα. Τό γραφεῖο εἶναι ἀνοιχτό κάθε Τρίτη καί Πέμπτη
ἀπόγευμα γιά ὁποιοδήποτε θέμα τῶν μελῶν.

Ἁγιασμός στήν Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Στίς  29/09, πραγματοποιήθηκε ὁ Ἁγιασμός στήν Σχολή
Βυζαντινῆς Μουσικῆς γιά τό ξεκίνημα τοῦ νέου σχολικοῦ
ἔτους 2012-2013. Στήν ἐκδήλωση παρευρέθηκαν παλιοί καί
νέοι μαθητές τῆς Σχολῆς, καθώς καί Ἱεροψάλτες οἱ ὁποῖοι
τίμησαν μέ τήν παρουσία τους δίνοντας κουράγιο στούς
νέους Ἱεροψάλτες.

Συμμετοχές τῆς χορωδίας

Πολλές οἱ συμμετοχές τῆς χορωδίας τοῦ Συλλόγου μας
πού λάπρυναν τίς ἱερές ἀκολουθίες.

Στίς 08/09, μέλη τοῦ Συλλόγου συμμετεῖχαν στήν πανη-
γυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Πα-
ναγίας Σκιαδενῆς. 

Στίς 30/09, ὁ Σύλλογός μας τέλεσε μεσονυχτική Θεία Λει-
τουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χριστοφόρου, μέ ἀπευθείας
μετάδοση ἀπό τό κανάλι ΘΑΡΡΙ, γιά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων,
Ἰωάννου Κουκουζέλη, Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ καί Γρηγο-
ρίου Δομεστίκου.

Στίς 13/11, μέλη τοῦ Συλλόγου συμμετεῖχαν στόν Πανη-
γυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό καί στίς 14 στήν πανηγυρική
πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία πρός τιμήν τοῦ Πολιού-
χου τῆς Ρόδου Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, στόν Ἱερό
Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νεοχωρίου.

Στίς 21/11, μέλη τοῦ Συλλόγου συμμετεῖχαν στόν Ἀρχιε-
ρατικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου. 

Στίς 22/12, ἡ χορωδία τοῦ Συλλόγου μας ἀπέδωσε ὕμνους
τῶν Χριστουγέννων στόν ἱἐρό Ναό Ταξιαρχῶν Μαριτσῶν.

Τά μέλη τοῦ Συλλόγου μας συμμετεῖχαν ἐπίσης καί σέ
πολλές πανηγύρεις τοῦ νησιοῦ μας λαμπρύνοντας τίς ἀκο-
λουθίες. 

Ψηφίσματα

Τό Συμβούλιο τῆς Ἑνώσεως Ἱεροψαλτῶν Ρόδου καί Πε-

ριχώρων συμμετέχοντας στό θλιβερό ἄγγελμα τῆς ἐκδημίας
τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Προέδρου μας, Παντελῆ Παρασκευά τήν
01/12 καί τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ ἐπιτίμου Προέδρου καί Χοράρχη
μας, ἐκλεκτοῦ μέλους καί συναδέλφου Σταύρου Θεουλάκη,
ἐξέδωσε ψηφίσματα συμπαράστασης μέ τά ὁποῖα ἐκφρά-
στηκαν τά συλλυπητήρια ὅλων τῶν συναδέλφων. Στήν
μνήμη τους ἐπίσης κατατέθηκαν χρηματικά ποσά ἀντί στε-
φάνου στό φιλόπτωχο ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Ἄς εἶναι αἰώνια τους ἡ μνήμη.

Ἐκδήλωση κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης

Στίς 14/12, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση κοινωνικῆς
ἀλληλεγγύης γιά τήν στήριξη τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου
Ρόδου ἀπό τήν Ἕνωση ξενοδόχων Ρόδου στόν Ἱερό Καθε-
δρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου μέ διάφορα μουσικά
σύνολα, ἀλλά καί ὁμιλίες, μέ κεντρικό θέμα τήν ἀγάπη. Ὁ
Σύλλογός μας συμμετεῖχε μέ τήν ἀπόδοση τοῦ Ἀποστόλου
τῆς ἀγάπης ἀπό τόν Γεν. Γραμματέα τοῦ Συλλόγου μας, κ.
Χριστοφῆ Ἀπόστολο, ἀποσπώντας τά συγχαρητήρια τῶν
παρευρισκομένων.

Ἐκδήλωση ἀγάπης

Στίς 19/12, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση ἀγάπης ἀπό
τόν Σύλλογο Αἱμοδοτῶν Ρόδου μέ σκοπό τή συγκέντρωση
τροφίμων γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ φιλοπτώχου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας. Στήν ἐκδήλωση συμμετεῖχε ἡ χορωδία τοῦ
Συλλόγου μας ἀποδίδοντας ὕμνους τῶν Χριστουγέννων ὑπό
τήν διεύθυνση τοῦ κ. Κωνσταντίνου Κουκιᾶ.

Κάλαντα καί κοπή βασιλόπιτας στό Ἐπισκοπεῖο

Στίς 24/12, μέλη τοῦ Συλλόγου μας ἀλλά καί μαθητές τῆς
Σχολῆς ἐπισκέφτηκαν τόν Μητροπολίτη μας, ὅπου ἔψαλαν
ὕμνους καί κάλαντα Χριστουγέννων.  

Στίς 30/12, ἡ χορωδία μας ἔψαλλε στόν Ἀρχιερατικό
Ἑσπερινό του Μεγάλου Βασιλείου, στόν Ἱερό Μητροπολι-
τικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί ἐν συνέχειᾳ στό Ἐπι-
σκοπεῖο κατά τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας.

Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἡ ἐκκλησιαστική μας μουσική προάγει τήν ἑλληνορθό-
δοξη κληρονομιά τῆς πατρίδας μας καί ἐπιδρᾶ ἠθικοπλα-
στικά στήν ψυχή τῶν παιδιῶν. Ἐπ' εὐκαιρίᾳ ἐνημερώνουμε
ὅτι λειτουργοῦν παραρτήματα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μου-
σικῆς στήν Κρεμαστή, στόν Ἀρχάγγελο καί στό Γεννάδι.
Πληροφορίες γιά ἐγγραφές στά τηλέφωνα 6972235951,
6932220378, στήν Σχολή (Ἀντιβασιλέως Δαμασκηνοῦ 2, στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό) ἤ στά κατά τόπους παραρτή-
ματα.
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ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΙΝ

Πολλοί χριστιανοί δέν ἀκολουθοῦν τή νηστεία τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλά ἀκολουθοῦν δικό τους πρόγραμμα. Ἄλλος
π.χ. τή Μεγάλη Σαρακοστή δέν τρώει κρέας, ἀλλά τρώει γα-
λακτοκομικά καί αὐγά. Ἄλλος πάλι τή Μεγάλη Σαρακοστή
νηστεύει μόνο τήν πρώτη Ἑβδομάδα καί τίς ὑπόλοιπες κα-
ταλύει τή νηστεία. Ἄλλος καί κάθε Τετάρτη καί Παρασκευή
νηστεύει μόνο τό κρέας. Παρατηρεῖται αὐτός ὁ αὐθαίρετος
τρόπος τῆς νηστείας, εἴτε γιατί οἱ χριστιανοί τῆς ἐποχῆς μας
ἔχουμε πολύ ἐγωισμό καί θέλουμε νά φέρνουμε τά πάντα
στά μέτρα μας, εἴτε γιατί οἱ συνθῆκες τῆς σύγχρονης ζωῆς
καί τό ἄγχος της μᾶς ἐμποδίζουν νά νηστεύουμε αὐστηρά.
Μικρός εἶναι ὁ ἀριθμός αὐτῶν πού ὄντως δέν μποροῦν νά
ἀκολουθήσουν τό ἐπίσημο πρόγραμμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς
νηστείας. Οἱ περισσότεροι αὐθαιρετοῦν. Ὅταν ὁ ἄρρωστος
παίρνει τά φάρμακά του ὅπως θέλει κι ὄχι ὅπως τοῦ συνέ-
στησε ὁ γιατρός, τότε ἡ θεραπευτική ἀξία τους ἐκμηδενίζε-
ται καί δέν γίνεται καλά. Μέ τόν ἴδιο τρόπο καί ἡ νηστεία,
ὅταν γίνεται αὐθαίρετα, δέν προσφέρει καμία πνευματική
βοήθεια. 

Ὅπως εἶναι ἀναποτελεσματική ἡ αὐθαίρετη ἐλλιπής νη-
στεία, τό ἴδιο εἶναι ἄχρηστη ἤ μᾶλλον ἐπικίνδυνη καί ἡ
αὐθαίρετη ὑπερβολική νηστεία. Κάποιοι χριστιανοί νη-
στεύουν ἡμέρες καί ἐκτός τῶν διατεταγμένων ἡμερῶν.
Ἄλλοι νηστεύουν πιό αὐστηρά ἀπό τόν τρόπο, πού ἡ
Ἐκκλησία ἔχει ὁρίσει. Αὐτό πιθανόν νά προκαλέσει τίς ἑξῆς
ἀρνητικές συνέπειες: ἤ ὁ αὐστηρός νηστευτής θά ἀποκτή-
σει ἐγωισμό ἤ θά φθάσει στήν ἐξάντληση καί δέν θά μπορεῖ
νά νηστεύει καθόλου. 

Αὐτοί οἱ αὐτοσχεδιάζοντες χριστιανοί νά γνωρίζουν ὅτι ἡ
νηστεία πού γίνεται ἔξω ἀπό τόν τρόπο, πού οἱ Πατέρες  τῆς
Ἐκκλησίας ὅρισαν, δέν εἶναι ἀποδεκτή ἀπό τόν Θεό. Ἄν
τυχόν θέλουν νά κάνουν κάποια νηστεία γιά κάποιο δικό
τους προσωπικό λόγο, ὅπως ἐξιλέωση ἁμαρτιῶν ἤ προσευχή
γιά ἕνα σοβαρό ζήτημά τους, τότε νά ζητήσουν τήν εὐλογία
τοῦ πνευματικοῦ τους πατέρα καί νά ὑπακούσουν σ’αὐτόν.

ΝΗΣΤΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Οἱ ἀσθενεῖς καί οἱ ἡλικιωμένοι θά νηστεύουν ἀνάλογα
μέ τήν ἀσθένεια καί τήν κράση τοῦ σώματος. Οἱ ἀσθενεῖς σέ
συνεργασία μέ τό γιατρό καί τόν πνευματικό τους θά νη-
στεύουν, ὅσο τούς ἐπιτρέπει ἡ ἀρρώστια τους. Ἡ κατάλυση
τῆς νηστείας θά γίνει ἐν μέρει, ὄχι ὁλική. Ὁ ἀσθενής κάπου
πρέπει νά κάνει νηστεία.  Δέν εἶναι ὅλα τά ἀρτύσιμα φα-
γητά ἀναγκαῖα γιά τήν ἀνάρρωσή του. Τό  «ἀσθενής καί
ὁδοιπόρος ἁμαρτίαν οὐκ ἔχει» ἴσχυε γιά παλαιότερες ἐπο-
χές, πού οἱ τροφές ἦταν περιορισμένες καί οἱ ὁδοιπόροι δέν

ἔβρισκαν εὔκολα νηστίσιμο φαγητό. Σήμερα μέ τά σύγχρονα
μέσα μεταφορᾶς δέν ὑπάρχουν ὁδοιπόροι. 

Οἱ ἡλικιωμένοι συνήθως πάσχουν ἀπό διάφορες ἀσθέ-
νειες, γιατί ‘τό γῆρας δέν ἔρχεται μόνο του’, ὅπως ἔλεγαν οἱ
ἀρχαῖοι Ἕλληνες. Οἱ ἡλικιωμένοι ἄνω τῶν ἑβδομήντα ἐτῶν
δέν χρειάζεται νά νηστεύουν, ἐκτός κι ἄν εἶναι δυνατοί καί
ὑγιεῖς, πράγμα σπάνιο. Οἱ ἀσθένειες καί ἡ σωματική ἀδυ-
ναμία δέν ἐπιτρέπουν τή νηστεία τῶν φαγητῶν. Αὐτοί νά
κάνουν ἀντί τῆς νηστείας τῶν φαγητῶν κάποιες πνευματικές
ἀσκήσεις, ὅπως εἶναι ἡ ἀποφυγή τῆς κατάκρισης, τό κλεί-
σιμο τῆς τηλεόρασης, ἡ μελέτη πνευματικῶν βιβλίων καί τό
διάβασμα διάφορων παρακλήσεων. 

ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Κάποτε ὅλοι μας θά προσκληθοῦμε νηστήσιμη ἡμέρα σέ
ἑορταστικό τραπέζι καί θά βρεθοῦμε στό δίλημμα τί νά κά-
νουμε.

Τό καλύτερο εἶναι νά μήν ἀρνηθοῦμε τή νηστεία καί νά
ἀπέχουμε ἀπό τά ἀρτύσιμα φαγητά. Σίγουρα θά ἔχουν καί
κάτι νηστήσιμο. Θά μπορούσαμε νά τούς εἴχαμε προειδο-
ποιήσει, ὅταν μᾶς προσκαλοῦσαν, ὅτι νηστεύουμε ἐκείνη
τήν ἡμέρα καί νά τούς ζητήσουμε νά μᾶς κάνουν κάτι νη-
στήσιμο.

Ἡ κατάλυση τῆς νηστείας σίγουρα δέν βοηθᾶ οὔτε ἐμᾶς
οὔτε τούς ἄλλους συνδαιτυμόνες.  Ἡ ὁμολογία μας αὐτή
τούς διδάσκει, ὅτι ἡ πίστη μας καί ἡ ὑπακοή μας στήν
Ἐκκλησία εἶναι σταθερή. Καταλύοντας πιθανόν κάποιους,
πού γνωρίζουν τήν χριστιανική μας πίστη, νά τούς σκανδα-
λίσουμε καί νά τούς δώσουμε κι ἄλλη μία ἀφορμή νά ἀπο-
μακρυνθοῦν ἀπό τήν κατά Θεό ζωή. Ἴσως μερικοί νά μᾶς
εἰρωνευτοῦν. Μήν  τό δοῦμε αὐτό ὡς ὑποτίμηση καί ὡς
ἐξευτελισμό, ἀλλά ὡς δόξα καί στεφάνι. Ὁ Θεός θά τό θε-
ωρήσει μικρό μαρτύριο καί θά μᾶς τό ἀνταποδώσει πολλα-
πλά καί ἐδῶ ἀλλά καί στήν αἰωνιότητα. Αὐτοί πού εἰρω-
νεύονται τόν νηστευτή, τό κάνουν ἐπειδή ἔμμεσα αἰσθά-
νονται ἀπειλή. Ὁ νηστευτής φανερώνει τή δική τους πνευ-
ματική ὀκνηρία καί μαλθακότητα. 

Γιά τόν καλό χριστιανό ἡ γνώμη τοῦ Χριστοῦ μετράει
περισσότερο ἀπό τήν ἐκτίμηση τῶν ἀνθρώπων. Πολλοί, ὅταν
βρίσκονται σέ πρόγραμμα διαίτης, ἀρνοῦνται νά φᾶνε κρέ-
ατα σέ τραπέζι, γιά νά μή χαλάσουν τό πρόγραμμά τους.
Ἐμεῖς γιά τόν Χριστό εἶναι σωστό νά ἔχουμε ἐνδοιασμούς
καί νά μήν ὁμολογοῦμε τήν ὑπακοή μας στίς ἐντολές Του; 

Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου
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