
ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ
Ὁ ἀπόστολος Ματθαῖος μι

λώντας γιὰ τὰ χαρακτηριστικά 
τοῦ τέλους τοῦ κόσμου γράφει: 
«Καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν 
ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν 
πολλῶν».

Ὁ δὲ ἅγιος Βασίλειος θὰ πῇ
γιὰ τὴν ἀγάπη: «Ὁ Θεὸς ὡς χα
ρακτηριστικὸ γνώρισμα τῶν 
μαθητῶν Του ὅρισε τὴν τελεία 
ἀγάπη… Ἡ μὲν κοσμικὴ ἀγάπη 
χρειάζεται μάτια καὶ συνάντηση, 
ὥστε ἀπὸ ἐκεῖ νὰ πραγματοποι
ηθεῖ ἡ ἀφετηρία τῆς ἐξοικείωσης, 
οἱ δὲ γνωρίζοντες νὰ ἀγαποῦν 
πνευματικὰ δὲν χρησιμοποιοῦν 
τὴ σάρκα ὡς πρόξενο τῆς ἀγά
πης, ἀλλὰ ὁδηγοῦνται στὸν 
πνευματικὸ σύνδεσμο διὰ τῆς 
κοινωνίας τῆς πίστεως… Πρέπει 
νὰ ἐκλείψουν ἀπὸ τὴν ἀδελφό
τητα ὁ ἀπρεπὴς ἀνταγωνισμὸς 
καὶ οἱ ἰδιαίτερες φιλίες. Γιατὶ ἀπὸ 
τὸν ἀνταγωνισμὸ προέρχεται ἡ 
ἔχθρα, καὶ ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη φι
λία καὶ παρέα γεννιοῦνται ὑπο
ψίες καὶ φθόνοι. Γιατί παντοῦ 
ἡ ἔλλειψη ἰσότητας προκαλεῖ 
φθόνο καὶ δυσμένεια ἐκ μέρους 
αὐτῶν ποὺ μειονεκτοῦν. Γι᾽ αὐτὸ 
ὁ Κύριός μας παρήγγειλε νὰ μι
μούμαστε τὴν ἀγαθότητα τοῦ 
Θεοῦ, ποὺ ἀνατέλλει τὸν ἥλιο ἐξ 

ἴσου γιὰ τοὺς δικαίους καὶ τοὺς 
ἀδίκους».

Ὁ στάρετς Μακάριος τῆς 
Ὄπτινα θὰ ἀναφέρει γιὰ τὴν 
ἀρετὴ τῆς ἀγάπης: «Πάνω ἀπὸ 
ὅλα προσπάθησε νὰ ἀγαπήσεις 
τὸν πλησίον σου, γιατί ἔτσι θὰ 
ἀγαπήσεις καὶ τὸν Θεό.Ἐκεῖνοι 
ποὺ δὲν σὲ ἀγαπᾶνε ἐσὺ νὰ τοὺς 
ἀγαπᾶς. Τὸ ὅτι δὲν σὲ ἀγαπᾶνε 
δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐσένα. Τὸ νὰ 
τοὺς ἀγαπᾶς ὅμως ἀνήκει σὲ ἐσέ
να, στὴν δύναμή σου, εἶναι κα
θῆκον σου, ἀφοῦ ὁ Κύριος εἶπε 
πὼς δὲν πρέπει νὰ ἀγαπᾶμε μόνο 
ἐκείνους ποὺ μᾶς ἀγαποῦν, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς ἐχθρούς μας. Ὅταν ὅ 
μως δὲν ἔχουμε ἀγάπη μέσα μας 
πρέπει νὰ ταπεινωνόμαστε, νὰ 
διώξουμε μακριά μας τὴν ὑπερη
φάνεια καὶ νὰ ζητᾶμε τὴν βοή
θεια τοῦ Θεοῦ».

Ὁ ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος ση
μειώνει γιὰ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν 
ἀγάπη: «Εἶναι ἄθλιος καὶ ταλαί
πωρος ἐκεῖνος ποὺ ζεῖ μακριὰ 
ἀπὸ τὴν ἀγάπη. Δὲν ψεύδεται ὁ 
Ἀπόστολος ποὺ εἶπε, ὅτι αὐτὸς 
ποὺ μισεῖ τὸν ἀδελφό του εἶναι 
φονιάς, καὶ περιπατεῖ στὸ σκο
τάδι, καὶ εὔκολα κυριεύεται ἀπὸ 
κάθε ἁμαρτία. Γιατί ἐκεῖνος ποὺ 
δὲν ἔχει ἀγάπη, ἔντονα θυμώνει, 

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6)
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Τό περιοδικό αὐτό εἶναι 
ἀφιερωμένο στήν ἀγάπη πρός 
τόν Θεό. Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν 
Θεό ζεῖ θεοκεντρικά. Αὐτός 
βλέπει τόν ἑαυτό του ὡς δημι-
ούργημα τοῦ Θεοῦ καί θεωρεῖ 
ὅτι τά πάντα, ὅπως ἡ ὑγεία, ἡ 
τροφή, ἡ οἰκογένεια, ἡ μόρφω-
ση, ἡ ἐργασία, τά φυσικά χα-
ρίσματα (ἐξυπνάδα, μουσικό 
ταλέντο, μνήμη, ὀμορφιά κ.λπ.) 
καί τά πνευματικά κατορθώμα-
τα (ἀνεξικακία, κατανυκτική 
προσευχή, πραότητα, φιλαν-
θρωπία κ.λπ.) εἶναι δῶρα τοῦ 
Θεοῦ. Ἔλεγε ὁ Χριστός «χωρίς 
ἐμένα δέν μπορεῖτε νά κάνετε 
τίποτε» (Ἰωάν. 15,5). Ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος τόνιζε: «πάντα 
ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με 
Χριστῷ» (Φιλ. 4,13).  Ὁ σωστός 
χριστιανός διακρίνει τήν πνευ-
ματική ἀδυναμία του καί καθώς 
βλέπει τίς συνεχεῖς πτώσεις 
του, καταφεύγει γιά βοήθεια 
στόν παντοδύναμο Οὐράνιο 
Πατέρα καί ζεῖ μέ ταπείνωση, 
μετάνοια καί θερμή προσευχή. 
Ὁ θεοκεντρικά ζῶν βλέπει τό 
περιβάλλον του ὡς δωρεά τοῦ 
Θεοῦ καί διακρίνει σ’ αὐτό τή 
δύναμη, τήν ἀγάπη καί τή σο-
φία τοῦ Θεοῦ. Ὁ θεοκεντρικά 
ζῶν αἰσθάνεται τόν συνάνθρω-
πό του ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί 
τόν σέβεται ὡς γνήσιο ἀδελφό 
του. Ὁ θεοκεντρικά ζῶν ὁδη-
γεῖται μέ τά πάντα κοντά στόν 
Θεό: ἡ λύπη τόν ὁδηγεῖ στήν 
προσευχή τῆς μετάνοιας καί 
ἡ χαρά στήν προσ ευχή τῆς εὐ-
γνωμοσύνης.
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ἔντονα παροργίζεται, ἔντονα μισεῖ. Ἐκεῖνος ποὺ 
δὲν ἔχει ἀγάπη χαίρεται μὲ τὴν ἀδικία τῶν ἄλλων, 
δὲν συμπάσχει μὲ αὐτὸν ποὺ ἔπεσε σὲ σφάλμα, δὲν 
ἁπλώνει γιὰ βοήθεια τὸ χέρι του στὸν πεσμένο, δὲν 
συμβουλεύει αὐτὸν ποὺ παρασύρθηκε, δὲν στηρίζει 
αὐτὸν ποὺ κλονίζεται. Ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἔχει ἀγάπη 
εἶναι ἀνάπηρος στὸ νοῦ, εἶναι ὄργανο τοῦ Ἐχθροῦ, 
καὶ πλανιέται σὲ ὅλα τὰ μονοπάτια τῆς ζωῆς του, 
καὶ δὲν ξέρει ὅτι βαδίζει μέσα στὸ σκοτάδι».

Ὁ γέροντας Πορφύριος σὲ λόγο του Περὶ τῆς 
ἀγάπης εἰς τὸν πλησίον ἔλεγε: «Ἂν ζοῦμε ἑνωμένοι, 
θὰ εἴμαστε μακάριοι, θὰ ζοῦμε στὸν Παράδεισο. Ὁ 
κάθε διπλανός μας, ὁ κάθε πλησίον μας εἶναι “σὰρξ 
ἐκ τῆς σαρκός μας”. Μπορῶ νὰ ἀδιαφορήσω γι᾽ 
αὐτόν, μπορῶ νὰ τὸν πικράνω, μπορῶ νὰ τὸν μι
σήσω; Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο μυστήριο τῆς Ἐκ
κλησίας μας. Νὰ γίνουμε ὅλοι ἕνα ἐν Θεῷ. Ἂν αὐτὸ 
κάνουμε, γινόμαστε δικοί Του. Τίποτε καλύτερο 
δὲν ὑπάρχει ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἑνότητα. Αὐτὴ εἶναι ἡ 
Ἐκκλησία. Αὐτὸς εἶναι ὁ Παράδεισος… Μποροῦ
με εὔκολα νὰ φτάσουμε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Ἀγαθὴ 
προαίρεση χρειάζεται κι ὁ Θεὸς εἶναι ἕτοιμος νὰ 
ἔλθει μέσα μας. Ἂς σκορπίζουμε σὲ ὅλους τὴν ἀγά
πη μας ἀνιδιοτελῶς, ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν στάση 
τους. Ὅταν ἔλθει μέσα μας ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, δὲν 
θὰ ἐνδιαφερόμαστε ἂν μᾶς ἀγαποῦν, ἂν δὲν μᾶς μι
λοῦν μὲ καλοσύνη».

Ὁ ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς σὲ κείμενό του περὶ 
ἀδελφικῆς ἀγάπης τονίζει: «Ὅταν ἀρχίσῃ κανεὶς 
νὰ αἰσθάνεται στὴν ψυχή του ἔντονα τὴν ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ, τὸν ἴδιο καιρὸ ἀρχίζει νὰ ἀγαπᾶ καὶ τὸν 
πλησίον μὲ αἴσθησιν πνευματικήν. Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ 
ἀγάπη περὶ τῆς ὁποίας ὁμιλοῦν αἱ ἅγιαι Γραφαί. Ἡ 
μὴ πνευματικὴ φιλία, ἡ σαρκική, διασπᾶται πολὺ 
εὔκολα μόλις εὑρεθῇ μία μικρὴ αἰτία, ἐπειδὴ δὲν εἶ
ναι δεμένη μὲ τὴν πνευματικὴν αἴσθησιν. Ἀλλὰ μὲ 
τὴν πνευματικὴν φιλίαν δὲν συμβαίνει αὐτό. Για
τὶ ἐὰν συμβῇ κάποιος παροξυσμὸς εἰς τὴν ψυχὴν 
ἐκείνου, ποὺ τὴν ἐνεργεῖ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, ὁ δε
σμὸς τῆς ἀγάπης δὲν λύεται. Ἀλλὰ μὲ τὴν θερμότη
τα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἡ ψυχή, ἀναθερμαίνουσα 
ἑαυτήν, δι᾽ ὀλίγον χρόνον ψυχρανθεῖσαν, γρήγορα 
ξαναφέρνει μέσα της μὲ πολλὴν χαρὰν τὴν ἀγάπην 
τοῦ πλησίον ἔστω καὶ ἂν τὸ πρόσωπον αὐτὸ προ
σέβαλε πολὺ ἤ ἐζημίωσε τήν ἀγαπῶσαν ψυχήν».

Καὶ ὁ ἅγιος Νεκτάριος τόνιζε: «Ἀγάπη! Θεῖον 
ἰδίωμα, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστι· διὸ καὶ ὁ μένων ἐν 
τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ. Ἡ 
ἀγάπη ἡ πρὸς Θεὸν ἄγει εἰς τήρησιν τῶν ἐντολῶν 
τῶν εἰς γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀναγουσῶν».
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Γιά τήν ἀγάπη στήν Καινή Διαθήκη
Πρωτοπρεσ. Ἰωάννου Γ. Σκιαδαρέση,  

Ἀν. Καθηγητῆ Α.Π.Θ.

Ἡ Κ. Διαθήκη προβάλλει τήν ἀγάπη ὄχι 
ἁπλά ὡς καλό ἀνθρώπινο συναίσθη

μα ἀλλ’ ὡς μυστήριο πού προσδιορίζεται ἀπό τήν 
οὐσία τοῦ Θεοῦ καί διαποτίζεται ἀπό τόν σταυρό 
τοῦ Χριστοῦ. Γιά νά φτάσει ὅμως στό ὕψιστο αὐτό 
σημεῖο ἡ Κ. Διαθήκη ἔπρεπε νά ἀφήσει πίσω της, 
ὡς δεύτερες ἤ τρίτες, ἀντιλήψεις πού πρίν περιό
ριζαν τήν ἀγάπη συχνά μόνο σέ ἐνδοκοσμικές καί 
πάντως ἀνθρώπινες, κατά τά ἄλλα συμβατές σέ μιά 
ἐπίπεδη κοινωνία, καταστάσεις. Νά ξεχάσει δη
λαδή ἀντιλήψεις πού ἐγκλώβιζαν τό εὖρος της σέ 
οἰκογενειακούς μόνο δεσμούς (στή φιλία, στή φι
λότητα, κ.λπ.). Νά ὑπερβεῖ ἀκόμη καί δυνατά συν
αισθήματα πού τά χαρακτήριζαν γενικά ὡς ἀγάπη 
(τόν ἔρωτα, τή φιλανθρωπία, τή στοργή, τήν τρυ
φερότητα). Νά ξεπεράσει τέλος καί καλές ἐνσυνεί
δητες ὑπερβατικές καταστάσεις τοῦ ἀνθρώπου, 
μέσα στίς ὁποῖες πίστευε ὅτι πέτυχε τό ὕψιστο 
(θρησκευτικές ἐπιταγές γιά τήν ἀγάπη πρός τόν 
πλησίον, φιλαδελφία κ.λπ.). Ἔτσι ἡ Κ. Διαθήκη, 
στήν ὁποία τό ρῆμα «ἀγαπῶ» καί τό οὐσιαστικό 
«ἀγάπη» ἀπαντοῦν ἀντίστοιχα 141 καί 116 φορές, 
ἀνεβάζει κατά πολύ ψηλότερα, ἀπό ὅ,τι ὑπῆρχε 
στό παρελθὀν, τόν πήχυ τῆς ἀγάπης. Μᾶς λέει ὅτι 
μιλώντας γιά τήν άγάπη μιλᾶς γιά τόν ἴδιο τόν Θεό 
μας. Μιλᾶς γιά τό Α καί τό Ω τῆς πίστεώς μας καί 
τῆς ἠθικῆς μας. Μιλᾶς γιά τό πιό «καθαρό πρᾶγμα» 
τῆς δημιουργίας. Μιλᾶς γιά τήν ὕψιστη ἐντολή τοῦ 
Θεοῦ τῆς ἀγάπης. Μιλᾶς γιά τή σπουδαιότερη καί 
κορυφαία ἀρετή τῶν Χριστιανῶν. Μιλᾶς, κοντο
λογίς, γιά τό ἅπαν τῆς ὕπαρξής μας. 

Νά δοῦμε ὅμως τί ἡ Κ. Διαθήκη λέει γιά τήν ἀγά
πη κάπως ἀναλυτικότερα, ἀφοῦ προηγουμένως 
ρίξουμε μιά σύντομη ματιά γι’ αὐτήν στήν Π. Δια
θήκη. 

Ι. Ἡ ἀγάπη στήν Π. Διαθήκη
 Ὁ Θεός στήν Π. Διαθήκη, δημιουργώντας τόν 

ἄνθρωπο καί τήν κτίση καί περιβάλλοντάς τους 
μέ τόση καλοσύνη, συνῆψε δεσμούς οἰκείους καί 
ἄνοιξε διάλογο ἀγάπης μαζί τους. Δεσμούς προσω
πικούς καί διάλογο ἀγάπης πού θά ὁδηγοῦσαν σέ 
πλήρωμα ζωῆς καί τόν ἄνθρωπο καί τήν κτίση. 

Μέ τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου ὅμως, μέ τήν ἄρ
νησή του δηλαδή νά διαλεχθεῖ «ἐν ἀγάπῃ» μέ τόν 
Θεό καί τόν συνάνθρωπο, οἱ δεσμοί καί ἡ ἐντολή 
αὐτή γιά διάλογο φάνηκε ὅτι ναυάγησαν. 

 Ὁ Θεός ὅμως οἰκονόμησε τά πράγματα γιά κάτι 
βαθύτερο καί πιό οὐσιαστικό ἀπό τόν ἀρχικό του 
σχεδιασμό: τήν ἀποστολή στόν κόσμο τοῦ Υἱοῦ τῆς 
ἀγάπης, πού θά σαρκώσει πλήρως τήν οὐσία, τό νό
ημα καί τό περιεχόμενο τῆς ἀγάπης καί θά «ζήσει 
ὡς θεάνθρωπος πιά τό δράμα τοῦ διαλόγου ἀγάπης 
μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου». Ἐγκαινίασε συνεπῶς 
ἀπό τήν πτώση καί μετά ὁ Θεός μιά συμπεριφορά 
μακροχρόνια πρός προπαρασκευή τοῦ κόσμου, μέ 
σκοπό ἡ ἀποστολή τοῦ Υἱοῦ του νά βρεῖ ἀνταπό
κριση. Ἔτσι, ἀπό τήν κλήση τοῦ Ἀβραάμ καί τοῦ 
Μωυσῆ ὥς τούς προφῆτες, σέ πρῶτο πλάνο ὑποδεί
κνυε προοδευτικά καί ἀσταμάτητα στόν Ἰσραήλ ἀφ’ 
ἑνός νά ἀναγνωρίζει στόν Θεό κυριότητα, πιστό
τητα στή διαθήκη καί στίς ὑποσχέσεις, καλοσύνη, 
χάρη, στοργή ἀφ’ ἑτέρου νά ἐκφράζει ἀγάπη πρός 
τόν πλησίον καί πρός κάθε δημιούργημα. Ἀκόμη καί 
πρός τούς ἀλλοεθνεῖς ἐθνικούς καί τούς ξένους. Σέ 
δεύτερο ὅμως πλάνο καλλιεργοῦσε, «πολυμερῶς καί 
πολυτρόπως», τήν ἀναμονή τοῦ Υἱοῦ τῆς ἀγάπης. 
Ὑπενθύμιζε, φανερῶς καί ἀφανῶς, τήν ἔλευση στόν 
κόσμο τοῦ Υἱοῦ του, πού δέν θά ἦταν ἁπλά ὁ ἐπηγ
γελμένος Μεσσίας ἀλλά ὁ ἐκφραστής τῆς τέλειας 
ἀγάπης του. Αὐτός θά διόρθωνε τό σφάλμα τοῦ 
Ἀδάμ, πού ἀρνήθηκε καί τήν θεϊκή καί τήν ἀνθρώπι
νη ἀγάπη. Θά ἔστηνε ξανά καί τό κάθετο καί τό ὁρι
ζόντιο, ὅπως λέμε, δοκό τῆς ἀγάπης: μέ τό κάθετο 
θά ὑπενθύμιζε τήν ἀγάπη Θεοῦ καί ἀνθρώπων, μέ τό 
ὁριζόντιο, τήν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ἀγάπη. Καί θά 
ἦταν ὁ δάσκαλος τῆς ἀγάπης. Καί πέραν αὐτοῦ θά 
ὑπεδείκνυε τό «περισσόν» τῆς ἀγάπης.

Καί ὁ Ἰσραήλ πορεύτηκε διά μέσου τῶν αἰώνων, 
ἄλλοτε συμμορφούμενος, συχνά ὅμως ὄχι, σ’ αὐτήν 
τήν ἀπαίτηση τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ πορεία, πορεία 
πόνου, κράτησε ὥς τό ὁριοθετημένο «πλήρωμα 
τοῦ χρόνου» στήν Κ. Διαθήκη, πλήρωμα κατά τό 
ὁποῖο ἡ ἀνθρωπότητα ἔφτασε στό δυνατό ἐπίπε
δο, πού μερικῶς τουλάχιστον θά δεχόταν αὐτή τή 
σαρκωμένη ἀγάπη. 
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ΙΙ. Ἡ ἀγάπη στήν Κ. Διαθήκη

i.  «Ὁ Λόγος» ὡς ἡ σαρκωμένη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
στόν κόσμο

Στήν Κ. Διαθήκη, λοιπόν, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ
φράστηκε στόν κόσμο μέ ἕνα μοναδικό γεγονός: τή 
σάρκωση «τοῦ Λόγου». «Ὁ Λόγος» τοῦ Θεοῦ ἦλθε 
στόν κόσμο γιά «νά ζήσει ὡς Θεάνθρωπος τό δράμα 
τοῦ διαλόγου τῆς ἀγάπης μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώ
πων». Ἡ ἀγάπη δόθηκε δωρεάν καί ὁριστικά στόν 
κόσμο, σαρκωμένη καί ὄχι ἰδεατή, στό πρόσωπο 
«τοῦ Λόγου». Ὁ Υἱός, ὡς νυμφίος, συνῆψε «διαθή
κη» καί τέλεσε τούς γάμους του μέ τήν ἀνθρωπότητα 
ἀμετάκλητα. Ὁ ἄνθρωπος, δεχόμενος τόν Υἱό, κλή
θηκε ἀπό τή μιά νά ἐγκαταλείψει τήν οἴηση καί τήν 
καύχηση, πού βασιζόταν στήν ἀτομική του ἀξία ἤ 
στήν τήρηση τοῦ Νόμου κι ἀπό τήν ἄλλη ἀποδεχό
μενος τόν θάνατό του ἔγινε κι αὐτός ἀγαπητός υἱός 
τοῦ Θεοῦ προορισμένος νά ζήσει στήν αἰωνιότητα. 

ii. Ο Χριστός ἐκφραστής τῆς τέλειας ἀγάπης 

α) πρός τόν Πατέρα
Ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσμο ὡς θεάνθρωπος, 

ἤ ὡς δεύτερος Ἀδάμ, πού ζεῖ τήν πρός τόν Θεόν 
ἀγάπη σέ τέλειο βαθμό. Ἡ ζωή Tου ὅλη, οἱ πράξεις 
Tου καί οἱ λόγοι Tου, ἦταν μιά διηνεκής εὐχαριστία 
στόν Θεό Πατέρα. Πρωτίστως ὅμως ἡ θυσία Tου 
ἦταν μιά πράξη πλήρους ὑπακοῆς καί ἀγάπης σέ 
αὐτόν. Καί ἡ θυσία αὐτή ἔφερε τήν πλήρη καταλ
λαγή καί συμφιλίωση ἀνθρώπου καί Θεοῦ. Ἔφερε 
τήν ἀπολύτρωση «διά τοῦ αἵματος αὐτοῦ», τήν 
ἄφεση τῶν παραπτωμάτων. Ἡ παλαιά ἔχθρα ἤρθη. 
«Τό μεσότειχον τοῦ φραγμοῦ» κατερρίφθη.

β) πρός τούς ἀνθρώπους
Ἀλλά καί πρός τούς ἀνθρώπους ὁ Χριστός ἐκ

φράζει τέλεια τήν ἀγάπη τοῦ Πατέρα καί τή δική 
Του. Ἡ ἀγάπη «τοῦ Θεοῦ Λόγου» πρός τόν ἄνθρω
πο καί τήν κτίση ὅλη εἶχε ἐκδηλωθεῖ κατ’ ἀρχάς 
στήν πρώτη δημιουργία. Ἐκφράστηκε ὅμως σέ τέ
λειο βαθμό στήν ἀναδημιουργία, πού ἐπιτελέσθηκε 
μέ τό μυστήριο τῆς σάρκωσης. Στό μυστήριο κατά 
τό ὁποῖο ὁ Ἰησοῦς ἦλθε κοντά μας καί δίπλα μας 
νά ζήσει ὡς ἄνθρωπος.

Νά ἀφήσουμε τήν ἀγάπη Του πρός τήν κτίση 
ὅλη, γιατί αὐτή θά ἀποτελοῦσε ξεχωριστό κεφά
λαιο καί νά μιλήσουμε, πάλι πολύ συνοπτικά, γιά 
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στόν ἄνθρωπο. 

Αὐτή ἐκδηλώθηκε κατ’ ἀρχάς μέ τό κήρυγμά 
Του καί τόν συνεχῆ Του λόγο πρός τούς ἀνθρώ
πους, πού, κατά τή ρήση τοῦ Πέτρου, ἦταν «ρή
ματα ζωῆς αἰωνίου». Ἔπρεπε νά ζωογονηθεῖ ἀρ

χικά καί νά ἀναγεννηθεῖ κατά πρῶτο λόγο αὐτό, 
πού προσεβλήθη πρῶτο κατά τήν πτώση, δηλαδή 
ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά βρεῖ σ’ αὐτόν πρῶτα 
θέση καί ἔπειτα ἀνταπόκριση τό πλῆρες μυστήριο 
τῆς ἀγάπης. Γιατί τό νά ἀγαπᾶς τόν Ἰησοῦ ση
μαίνει ὅτι ἀποδέχεσαι καί φυλᾶς στό κέντρο τῆς 
ὕπαρξής σου τίς ἐντολές Του.

Ἔπειτα ἐκδηλώθηκε μέ τή ζωή Του ὅλη, πού ἦταν 
μιά ἀνιδιοτελής προσφορά ἀγάπης στόν ἄνθρω
πο. Προσφορά πρός πάντας καί ἐντελῶς ἰδιαίτερα 
πρός τούς περιφρονημένους καί ἀναξίους. Ἐκεῖνο 
τό «διῆλθεν εὐεργετῶν» συνοψίζει καί συμ πυκνώνει 
τήν ἀγαπητική του προσφορά πρός ὅλους. Ἡ λέξη 
«οἰκουμενική» ἤ ἡ λέξη πανανθρώπινη δέν ταιριάζει 
περισσότερο σέ τίποτε ἄλλο παρά στήν ἔμπρακτη 
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πρός ὅλους.

Ἐκδηλώθηκε ὅμως, σέ πλήρη συμφωνία μέ τόν 
Πατέρα, μέ τρόπο ἀποφασιστικό, στή σταυρική 
θυσία Του γιά χάρη μας. Μέ τήν πράξη αὐτή ἀπο
καλύφθηκε ἡ πλήρης ὑπακοή τοῦ Χριστοῦ στόν 
Πατέρα καί ἡ ἀγάπη Του πρός τούς δικούς Του. Σ’ 
αύτή τήν πράξη, συγχωρώντας καί δεχόμενος τούς 
πάντες, ἐκεῖνος μέν ἔφτασε στή μοναδική στιγμή 
τῆς «μείζονος ἀγάπης»· ἐμεῖς δέ, ἐνῶ εἴμασταν, ὡς 
«τέκνα φύσει ὀργῆς», νεκροί διά τῆς ἀπιστίας, ζωο
ποιηθήκαμε καί ἀναστηθήκαμε, ἐξ αἰτίας τῆς πολ
λῆς αὐτοῦ ἀγάπης, σέ νέα ὕπαρξη, ἀναγεννημένοι, 
«συμπολῖτες τῶν ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ», ἱκα
νοί νά ἀγαποῦμε. 

 iii.  Ὁ Χριστός ὡς κήρυκας τῆς ἀγάπης μεταξύ 
τῶν ἀνθρώπων 

Ἡ σαρκωμένη ὅμως ἀγάπη ἀπαιτεῖ ἀμοιβαι
ότητα. Ὁ Χριστός ἦλθε στό κόσμο ὡς πρόσωπο 
διαλεγόμενο μέ ἀδελφούς, ὡς πρόσωπο πού ἀπευ
θύνει προσκλητήριο ἀγάπης πρός ἐλεύθερους ἀν
θρώπους. Καί σέ τοῦτο ἀκριβῶς βρίσκεται τό δρά
μα τῆς συμμετοχῆς του στόν διάλογο ἀγάπης: ὁ 
ἀνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος νά δεχθεῖ ἤ νά ἀρνηθεῖ 
αὐτήν τήν ἀγάπη. Ἦλθε λοιπόν στόν κόσμο ὁ Χρι
στός καί ὑπέδειξε:

α) Ἀγάπη πρός τόν Πατέρα
Ἡ ἀπαιτούμενη στήν Κ. Διαθήκη ἀγάπη τοῦ 

ἀνθρώπου πρός τόν Θεό Πατέρα εἶναι ἡ ζητού
μενη στήν Π. Διαθήκη ἀπάντηση τῶν ἀνθρώπων 
στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ «ἐξ ὅλης τῆς καρδίας». Νά 
ἀναπτυχθεῖ δηλαδή διάλογος ἀγάπης μεταξύ Θεοῦ 
καί ἀνθρώπων. Ἕνας διάλογος πού ὁπωσδήποτε 
στοχίζει. Ἀλλά ἡ ἀγάπη δέν εἶναι κατορθωτή παρά 
μόνο ἄν ὁ Θεός προβεῖ στήν περιτομή τῆς καρδιᾶς 
καί δώσει στόν ἄνθρωπο τήν ἱκανότητα νά ἀγαπά
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ει. Ὁ Θεός ἐξάπαντος γνωρίζει πολλούς τρόπους 
γιά νά διαλεχθεῖ μέ τό πλάσμα του. Ἐκεῖνος παίρνει 
πάντα τήν πρωτοβουλία. Ἡ ἀγάπη Του κατευθύ
νεται πάντα στούς ἀνθρώπους. Ἡ Κ. Διαθήκη προ
σθέτει ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἶναι θεοδίδακτοι1. Αὐτό 
σημαίνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν διδαχθεῖ, ἀπό τόν 
ἴδιο τόν Θεό, τήν θεϊκή ἀγάπη, πού εἶναι τό γνώ
ρισμα τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχει μέσα μας ἡ θεϊκή αὐτή 
ἀγάπη, ἐπειδή γίναμε παιδιά τοῦ Θεοῦ2. Μᾶς λέει 
ἐπίσης ὅτι ὁ Θεός ἐμπνέει τήν ἀγάπη, στήν πράξη, 
ἐν Χριστῷ, καί ὄχι θεωρητικά. Ἀπομένει λοιπόν νά 
ἐνεργοποιήσουν οἱ ἄνθρωποι τήν ὑπάρχουσα μέσα 
τους ἀγάπη πρός τόν οἰκτήρμονα Θεό. Μέ γεναιο
δωρία καί χαρά. Γιατί μόνο ὅποιος βιώνει τήν ἀγά
πη τοῦ Θεοῦ ἔντονα μπορεῖ νά τήν προσφέρει καί 
στούς ἄλλους ἀληθινά καί ὄχι κάλπικα. 

β. Ἀγάπη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων 
Ἡ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ἀγάπη εἶναι γιά τήν 

Κ. Διαθήκη χρέος ἀνεξάντλητο. Οἱ σπουδαιότερες 
ὅμως ἐκφάνσεις της καί οἱ βασικότερες πτυχές της 
εἶναι οἱ παρακάτω:

1. Λόγῳ τῆς υἱκῆς σχέσης μέ τόν Πατέρα καί 
τῆς πίστης τους στό Χριστό οἱ ἄνθρωποι ἀπό «ἄλ
λοι» ἔστω καί «πλησίον» ἔγιναν «ἀδελφοί». Αὐτό σέ 
καλεῖ νά συνδυάζεις στόν κάθε ἕνα ἄνθρωπο τή δι
πλή ἐντολή. Νά ἐφαρμόζεις δηλαδή τήν ἐντολή τῆς 
ἀγάπης πρός τόν Θεό καί τήν ἐντολήν τῆς ἀγάπης 
στόν κάθε πλησίον, γενόμενος ἐσύ ἀδελφός στόν 
ἄλλο3. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ ἀγάπη στήν Κ. Διαθήκη 
ἔγινε πανανθρώπινη, χωρίς διαχωρισμό κοινωνικό 
ἤ φιλετικό4. Χωρίς περιφιφρόνηση σέ κανένα. 

2. Ἡ προηγούμενη πανανθρώπινη διάσταση 
τῆς ἀγάπης σημαίνει ὅτι ὁ ἀγαπῶν καλεῖται συ
νέχεια σέ μιά ὑπέρβαση καί ἀκόμη περισσότερο σέ 
ἄρνηση τοῦ ἑαυτοῦ του5. Αὐθόρμητα ἀφήνεις τόν 
ἑαυτό σου καί κινεῖσαι πρός τόν ἄλλο, τόν ἐχθρό, 
τόν ἀλλοεθνῆ, τόν ἀλλόθρησκο. Συγχωρεῖς. Ἀνα
λαμβάνεις νά σηκώσεις τό σταυρό του. Ἀνέχεσαι. 
Νεκρώνεσαι, γιατί χωρίς αὐτή τή νέκρωση δέν 
ὑπάρχει γονιμότητα6. Αὐτά ὅλα συνιστοῦν ἐπανά
σταση γιατί ἡ ἐντολή τῆς ἀγάπης ὑπερβαίνει τά μέ
τρα τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων.

3) Xωρίς ἀγάπη ὅμως κανένα ἄλλο ἀνθρώπι
νο χάρισμα δέν ἔχει ἀξία7. Ἡ ἀγάπη εἶναι πάνω 
καί ἀπό τή γλωσσολαλία, προφητεία, ἐπίγνωση 
μυστηρίων, φιλανθρωπία, αὐτοθυσία, παράδοση 
για καύση τοῦ σώματος. Ἡ ἀγάπη εἶναι τό μέτρο 
ὅλων, καθώς εἶναι ἡ μοναδική πραγματικότη
τα πού θά μείνει ἐνεργός καί στά ἔσχατα. Ὅλα τά 
ἄλλα εἶναι χαρίσματα πρόσκαιρα. Τό χάρισμα λ.χ. 

τῆς προφητείας καί τῆς γνώσης, τό χάρισμα τῆς 
πίστης καί τῆς ἐλπίδας εἶναι μέσα προετοιμασίας ἤ 
πρόγευσης τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τά ὁποῖα ὅταν 
ἔλθει τό τέλειο θά πάψουν. Θά ὑπάρχει ὅμως τό 
χάρισμα τῆς ἀγάπης μαζί μέ τήν ἄμεση γνώση τοῦ 
Θεοῦ, πού ἀνήκουν στό μέλλον.

4. Μέ τήν ἀγάπη κυρίως οἰκοδομεῖται ἡ ἐκκλη
σία8. Αὐτή ἐξασφαλίζει κοινωνία μέ τόν Θεό9. Αὐτή 
ἀποδεικνύει τήν κοινωνία τῶν ἀδελφῶν. Μέ αὐτή 
εἰρηνεύει ὁ κόσμος καί ἡ ἐκκλησία. Μέ τήν μαρτυ
ρία της ὁ κόσμος ἀναγνωρίζει τόν Ἰησοῦ ὡς ἀπε
σταλμένο τοῦ Πατέρα10. Αὐτή συνιστᾶ τό κέντρο 
τῆς διαθήκης πού ἄφησε ὁ Χριστός11.

5. Ἡ ἀγάπη, ὡς καρπός τοῦ Πνεύματος12, βρί
σκεται πάνω καί ἀπό τόν Νόμο τῆς Παλαιᾶς13 καί 
τόν ὑπόλοιπο Νόμο τῆς Καινῆς. Αὐτή τόν ὁλο
κλώνει καί τόν νοηματοδοτεῖ. 

6. Ἡ ἀγάπη γίνεται φανερή καί ἐντός καί ἐκτός 
ἐκκλησίας μέ πράξεις. Δέν ὑπάρχει νοητική μόνο ἤ 
θεωρητική ἀποδοχή τῆς ἀγάπης παρά ἔμπρακτη. 
Ἁπλό παράδειγμα ἀπό τήν Κ. Διαθήκη εἶναι ὁ ἔρα
νος (λογεία) ὑπέρ τῶν πτωχῶν ἐκκλησιῶν τῶν ἱε
ροσολύμων, πού πραγματοποιοῦσε ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος14.Ὁ ἀπό ἀγάπη κινούμενος αὐτός ἔρανος 
ἀποδεικνύει ὅτι αὐτή καί μόνο αὐτή ἀποτελεῖ ὅπλο 
ἀποτελεσματικό γιά τήν κατάργηση ἀνισοτήτων 
ἤ ἄλλων θεσμικά κατοχυρωμένων «μέτρων» αὐτῆς 
τῆς κοινωνίας (δουλεία κ.λ.π.).

7. Μέ αὐτή ὁ ἄνθρωπος καθίσταται τέλειος 
γιά τήν ἡμέρα Κυρίου15. Καί σύμφωνα μέ αὐτή θά 
κριθοῦμε τήν ἡμέρα ἐκείνη16. Δέν θά ὑπάρχει ἄλλο 
συγ κεκριμένο καί χειροπιαστό κριτήριο.

Ὅλες αὐτές οἱ ἐκφάνσεις καί τά γνωρίσματα 
τῆς ἀγάπης τήν ἀναδεικνύουν ὡς τή μόνη σταθερή 
ἀξία καί τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος. ■

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Α΄ Θεσ 4,9.
2. Α΄ Ιω. 4,7.
3. Λκ. 19,26 ἑξ.
4. Γαλ. 3,28.
5. Ιω. 12, 24ἑξ.
6. Ἰω. 12,24 ἑξ.
7. Βλ. τόν ὕμνο τῆς ἀγάπης στήν Α΄ Κορ. κεφ. 13.
8. Α΄ Κορ. 8,1. Ἐφ 4,16.
9. Α΄ Ἰω. 4,75,4.
10. Ἰω. 17,21.
11. Ἰω. 13,34 ἑξ.
12. Ρωμ. 5,5. Γαλ. 5,2223.
13. Βλ. ὅλη τήν πρός Γαλάτας.
14. Β΄ Κορ. Κεφ. 8 καί 9.
15. Φιλ.1,9ἑξ.
16. Μθ. 25,3146.
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«Ἡ πρός τόν Θεόν ἀγάπη καί ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν Αὐτοῦ»
Ἀρχιμ. Ἱερεμίου Γεωργαλῆ

«Ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς, 
ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δέ ἀγαπῶν με ἀγα
πηθήσεται ὑπό τοῦ πατρός μου, καί ἐγώ ἀγαπήσω 
αὐτόν καί ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν» (Ἰω. 14,21). 

Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ὁ ἐπι
στήθιος φίλος καί παρθένος, ὁ ἠγαπημένος τοῦ 
Κυρίου μαθητής, Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, καταγρά
φοντας τόν λόγο αὐτόν τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, τοῦ μοναδικοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου, μᾶς 
ἀποκαλύπτει τόν τρόπο τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί 
σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Στήν ταραγμένη ἐποχή 
μας, πού τά πάθη καί ἡ ἁμαρτία προβάλλονται, 
ἐπιμόνως καί δαιμονικῶς, ὡς φυσικός καί πολιτι
σμένος τρόπος ζωῆς· σήμερα, πού ἀκόμα καί ὀρ
θόδοξοι θεολόγοι προβάλλουν μιά Ὀρθοδοξία 
ἄνευ ἀσκητικοῦ καί θυσιαστικοῦ ἤθους· τώρα πού 
ὁρισμένοι, ἐντέχνως, παρερμηνεύουν ἤ καί προ
κλητικῶς θέτουν τούς θεοφόρους Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας μας στό περιθώριο, εἶναι ἀνάγκη νά 
κατανοήσουμε τόν θεραπευτικό καί σωτήριο χα
ρακτήρα τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, 
ὅπως οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσα 
ἀπό τήν ἀλάνθαστη ἁγιοπνευματική τους ἐμπει
ρία, μᾶς διδάσκουν.

Ὁ πιστός, μέ τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, 
εἰσέρχεται στόν σωτήριο χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ, γίνεται μέλος της καί πολιτογραφεῖται 
ὡς ὑποψήφιος πολίτης τῆς αἰώνιας Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ. Μέ τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος λαμβάνει 
τά Χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί, ἔτσι, πε
ριβεβλημένος τήν πανοπλία τοῦ Χριστοῦ, μπορεῖ 
νά ὑπερβεῖ τήν φθορά καί τόν θάνατο ἀλλά καί νά 
ἀντιπαλέψει τόν θεομάχο καί ἄσπονδο ἐχθρό του, 
τόν ὄφι τόν ἀρχαῖο, τόν σατανᾶ. Δυστυχῶς, ὁ πι
στός μεγαλώνοντας μέσα στόν κόσμο τῆς ἁμαρ
τίας, ἀμαυρώνει μέ τήν αὔξηση τοῦ ἐγωισμοῦ, τήν 
καλλιέργεια τῶν παθῶν καί τῆς κακίας, τό Μυστή
ριο τοῦ Βαπτίσματος καί, ἔτσι, ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος παραμένει στήν καρδιά τοῦ βαπτισμέ
νου καλυμμένη καί ἀνενεργής. Οἱ θεοφόροι Πατέ
ρες τῆς Ἐκκλησίας μας λέγουν, ὅτι ἡ τήρηση τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Κυρίου εἶναι ὁ ἀληθινός τρόπος τῆς 
ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν σκλαβιά τῶν 
παθῶν, τοῦ διαβόλου καί τοῦ θανάτου. Εἶναι ἡ 

ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης μας πρός τόν Θεό, ὅπως μᾶς 
ἀποκαλύπτει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, στό κατά Ἰωάννην 
Εὐαγγέλιο. Αὐτή ἐνεργοποιεῖ τήν Χάρη τοῦ Βαπτί
σματος καί τοῦ Χρίσματος, πού ἐνδημεῖ στήν καρ
διά τοῦ κάθε βαπτισμένου ὀρθοδόξου χριστιανοῦ. 
Ἐκεῖ ἀποκαλύπτεται ὁ Χριστός καί ὅπου ὁ Χριστός 
ἐκεῖ καί ἡ αἰώνια ζωή, ἐκεῖ καί ἡ σωτηρία. Γιά τήν 
ἀποκάλυψη τοῦ Κυρίου, μέσα ἀπό τήν ἐργασία τῶν 
θείων ἐντολῶν, λέγει ὁ ἅγιος Μάρκος, ὁ ἀσκητής: 
«Ὁ Κύριος εἶναι κρυμμένος μέσα στίς ἐντολές Του, 
καί σ’ ἐκείνους πού Τόν ζητοῦν, βρίσκεται ἀνάλο
γα μέ τήν προθυμία καί τήν ἐργασία τῶν ἐντολῶν. 
Μήν πεῖς: «Ἔκανα τίς ἐντολές καί δέν βρῆκα τόν 
Κύριο». Γιατί γνώση καί ἀρετή, κατά τήν Γραφή, 
πολλές φορές βρῆκες. Καί ὅποιοι ὀρθά Τόν ζη
τοῦν, θά εὕρουν εἰρήνη» (Παροιμ. 16,8). 

Γιά τήν ἀλληλοεξάρτηση τῆς ἀγάπης πρός τόν 
Θεό καί τῆς τήρησης τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, μᾶς 
λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος: «Οὕτως γάρ προσγίνεται 
ἡμῖν ἡ πρός Θεόν ἀγάπη, ἅμα τε διεγείρουσα τήν 
ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, καί ὑπ’ αὐτῶν 
πάλιν αὕτη συντηρουμένη πρός τό διαρκές καί ἀδι
άπτωτον». Πρέπει νά διευκρινίσουμε ὅτι ἡ τήρηση 
τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ δέν ἔχει στήν ὀρθόδοξη πα
ράδοση καί ζωή χαρακτήρα νομικίστικο καί ἀντα
ποδοτικό, ὅπως ἰσχυρίζεται ἡ λατινική θεολογία. 
Δέν ἀγωνιζόμαστε νά τηρήσουμε τίς ἐντολές τοῦ 
Κυρίου ὑπό τήν ἀπειλή καί τόν φόβο τῆς τιμωρίας 
ἑνός ἀδυσώπητου καί σκληροῦ Θεοῦ, ὅπως τόν βί
ωσε ἡ καθολική Δύση. Μή λησμονοῦμε ὅτι: «Οὕτω 
γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν υἱόν 
αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς 
αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον· οὐ γάρ 
ἀπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ εἰς τόν κόσμον 
ἵνα κρίνῃ τόν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ 
αὐτοῦ» (Ἰω. 3,1617). Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Θεοῦ στήν ὀρθοδοξη παράδοση εἶναι ὁ αὐθεντικός 
καί ἀνόθευτος εὐαγγελικός καί πατερικός τρόπος 
πολέμου ἐναντίον τοῦ σατανᾶ, ὑπέρβασης τοῦ θα
νάτου καί κοινωνίας μετά τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, τοῦ μοναδικοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου. Εἶ
ναι ἡ ὁδός πού ὀδηγεῖ στήν αἰώνια Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ τῆς ὁποίας οὐκ ἔσται τέλος. 

Ὁ ὀρθόδοξος τρόπος τῆς σωτηρίας τοῦ ἀν
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θρώπου, λοιπόν, εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό, πού 
ἀποκαλύπτεται μέ τήν τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν 
καί βεβαιώνεται μέ τήν πρός τόν πλησίον ἀγάπη. 

Κηρύττει, μεγάλῃ τῇ φωνῇ, ὁ Εὐαγγελιστής 
τῆς ἀγάπης, Ἰωάννης ὁ Θεολόγος: «Καί ἐν τούτῳ 
γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐάν τάς ἐντο
λάς αὐτοῦ τηρῶμεν. ὁ λέγων, ἔγνωκα αὐτόν, καί 
τάς ἐντολάς αὐτοῦ μή τηρῶν, ψεύστης ἐστί, καί ἐν 
τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν· ὃς δ’ ἂν τηρῇ αὐτοῦ 
τόν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
τετελείωται· ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ 
ἐσμεν· ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει, καθώς ἐκεῖ
νος περιεπάτησε, καί αὐτός οὕτω περιπατεῖν» (Α΄ 
Ἰω. 2,36).

Χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ ἀνθρώπου πού 
ἀγαπᾶ τόν Θεό εἶναι ἡ σφοδρή ἐπιθυμία νά δοξά
ζεται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Μᾶς λέγει χαρακτηριστι
κά ὁ ἅγιος Διάδοχος, Ἐπίσκοπος Φωτικῆς: «Εἶναι 
ἰδίωμα τῆς ψυχῆς πού ἔχει πνευματική αἴσθηση καί 
ἀγαπᾶ τόν Θεό, τό νά ζητεῖ πάντοτε τήν δόξα τοῦ 
Θεοῦ σέ ὅλες τίς ἐντολές, πού πράττει καί νά εὐχα
ριστεῖται στήν δική της ταπείνωση». Ἡ πρός τόν 
Θεό ἀγάπη προϋποθέτει καθαρή ἀπό πάθη καρδιά 
καί φωτισμένο νοῦ ὑπό τοῦ Παναγίου Πνεύματος. 
Ἄν δέν ὑπάρχουν αὐτές οἱ προϋποθέσεις, ἄν ὁ πι
στός δέν ἀγωνίζεται μέ τόν ὀρθόδοξο, ἡσυχαστι
κό τρόπο, τότε ἡ ἀγάπη αὐτή ἐνέχει ἐμπάθεια καί 
ἰδιοτέλεια. Χωρίς τόν ἀσκητικό τρόπο μετοχῆς 
τοῦ πιστοῦ στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας 

οἱ ὄμορφες διακηρύξεις καί τά καλά ἔργα δέν μπο
ροῦν νά σώσουν τόν ἄνθρωπο καί οἱ προσπάθειές 
του θά ἁλωθοῦν ὑπό τοῦ διαβόλου. 

Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀκατόρθωτες. 
Τό Πανάγιο Πνεῦμα ἐνισχύει τόν ἀγωνιζόμενο 
στήν τήρηση καί ἐφαρμογή τους. Νά ἐνθυμούμα
στε πάντοτε ὅτι: «Αὐτός πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς».
(Α΄ Ἰω. 4,19). Ὁ ἄνθρωπος πού καθαίρεται ἀπό 
τά πάθη του καί αὐξάνει τήν ἀγάπη του πρός τόν 
Χριστό, ἀλλοιώνεται ὁλόκληρος. Γίνεται ἡ ὕπαρξή 
του ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί στό βάθος τῆς 
καρδιᾶς του τελεσιουργεῖται τό μυστήριο τῆς πα
ρουσίας τοῦ Θεοῦ, πού τοῦ χαρίζει πρόγευση τῶν 
μελλόντων καί ἀρρήτων ἀγαθῶν καί ὑπέρβαση τοῦ 
φόβου τοῦ θανάτου. Ὁ ἀγαπῶν τόν Θεό περιφρο
νεῖ τίς ἡδονές τοῦ κόσμου καί ἄνευ φόβου ἤ ἐλπί
δας ἀνταποδόσεως τηρεῖ τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου 
ἀπό σφοδρό ἔρωτα γιά Ἐκεῖνον. «Διηνεκῶς ἐκεῖ
νον φαντάζεται, τόν ποθούμενον, καί ἐν νυκτί, καί 
ἐν ἡμέρᾳ, καί κοιταζόμενος, καί διανιστάμενος», 
μᾶς λέγει ἐμπειρικά ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Ὅταν 
ἀγαποῦμε ἕνα πρόσωπο, τό ἔχουμε συνεχῶς στό 
νοῦ μας. Ἀπόδειξη τῆς πρός τόν Θεό ἀγάπης μας 
εἶναι ἡ εἰλικρινής μετάνοια καί ἡ συνεχής μνήμη 
Του, διά τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς. «Μνημονευ
τέον τοῦ Θεοῦ μᾶλλον ἤ ἀναπνευστέον», μᾶς λέγει 
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ἄς ἀκούσουμε λοι
πόν τοῦ Κυρίου λέγοντος: «Ἐάν ἀγαπᾶτέ με, τάς 
ἐντολάς τάς ἐμάς τηρήσατε» (Ἰω. 14,15). ■

Κανών ἱκετήριος εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.  
Ἕνας Κανόνας ὅλο γλυκύτητα καί ἀγάπη

 τοῦ Πρωτοπρ. Νεκταρίου Κάνια

Ὁ προσευχητικός Κανόνας πού θά ἀσχοληθοῦ
με, εἶναι ἕνας Κανόνας πού ἔχει ὡς κύριο χα

ρακτηριστικό του, τήν συνεχῆ ἐπίκληση τοῦ ὀνό
ματος τοῦ Ἰησοῦ. 

Χαρακτηρίζεται ἀπό αἰσθήματα συνεχοῦς θαυ
μασμοῦ, ὁλοκληρωτικῆς ἀφοσίωσης, ἀπόλυτης 
ἐμπιστοσύνης, ἀέναης δοξολογίας, τρυφερῆς ἀγά
πης πρός τόν Κύριο Ἰησοῦ καί ὁδηγεῖ τόν προσευ
χόμενο πρός ἕναν ἔρωτα πρός τόν Χριστό.

Ἔτσι βλέπουμε χαρακτηρισμούς πρός τόν Ἰη
σοῦ, ὅπως: «Ἰησοῦ γλυκύτατε Χριστέ, πολυέλεε, 

ὡραιότατε, τό φῶς τοῦ κόσμου, πανάγαθε, τῶν 
ἀποστόλων ἡ δόξα, καύχημα τῶν μαρτύρων, εὔ
σπλαγχνε, εὐεργέτα, μακρόθυμε, φιλάνθρωπε σω
τήρ, ἡ κάθαρσις τοῦ νοός μου, ἀσκητῶν ἐντρύφημα 
καί καλλώπισμα, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν, Δέσπο
τα, σύ φωτισμός, σύ σωτηρία τῆς ἀπεγνωσμένης 
ψυχῆς μου, ὁ τῶν πατέρων Θεός, παν τοδύναμε, 
τῶν μοναζόντων τό κλέος...». Χαρακτηρισμούς 
πού πηγάζουν ἀπό μία καρδιά πού ἀναγνωρίζει 
πόσο ὁ Θεός τήν ἀγαπᾶ, πόσο ἔχει ἀνάγκη τήν 
ἀγάπη Του καί πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀγκαλιά τοῦ 
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Κυρίου Ἰησοῦ, πού μπορεῖ νά χωρέσει τόν κάθε με
τανοοῦντα ἀγωνιστή.

Ὁ Κανόνας σάν προετοιμασία  
γιά τήν ἄσκηση τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ

Προσευχητικός Κανόνας λέγεται ἕνα σύνολο 
προσευχῶν, πού ἔχουν συντάξει οἱ θεόπνευστοι 
ἅγιοι Πατέρες καί ἔχουν προσαρμόσει στίς διάφο
ρες συνθῆκες καί ἀνάγκες τῆς καθημερινῆς ζωῆς. 
Σκοπός τοῦ Κανόνα εἶναι νά τροφοδοτήσει τήν 
ψυχή μέ προσευχητικές σκέψεις καί αἰσθήματα ὄχι 
μόνο ἐπαρκῆ ἀλλά καί ὀρθά, ἅγια, εὐάρεστα στόν 
Θεό. Ἀπό τέτοιες σκέψεις καί τέτοια αἰσθήματα 
ξεχειλίζουν οἱ θεοχαρίτωτες προσευχές τῶν ἁγίων 
Πατέρων.

Ἡ προσευχητική ἀνάγνωση τοῦ Κανόνα στόν 
γλυκύτατό μας Ἰησοῦ, ἐκτός ἀπό τήν γενικότερη 
πνευματική ὠφέλεια πού μᾶς παρέχει, ἀποτελεῖ 
καί ἐξαιρετική προετοιμασία γιά τήν ἄσκηση τῆς 
προσ ευχῆς τοῦ Ἰησοῦ, τῆς ὁποίας ἡ πλήρης μορφή 
εἶναι: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν 
με, τόν ἁμαρτωλό». Ὁ Κανόνας αὐτός, λοιπόν, δεί
χνει μέ ποιές ἱερές σκέψεις μπορεῖ νά συνοδεύεται ἡ 
προσευχή τοῦ Ἰησοῦ ... ( Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαν
τσιανίνωφ).

 Ὁ δημιουργός τοῦ Κανόνα

Ὁ κατανυκτικότατος ἱκετήριος Κανών εἰς τόν 
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν εἶναι ποίημα τοῦ 
μοναχοῦ Θεοκτίστου τοῦ Στουδίτου καί περιέχεται 
στό Μέγα Ὡρολόγιον. Ὁ Θεόκτιστος ἔζησε τόν 
ΙΔ΄ αἰώνα μ.Χ. καί ὑπῆρξε μοναχός τῆς μονῆς τοῦ 
Στουδίου. Διακρίθηκε ὡς ὑμνογράφος καί συγγρα
φέας ἁγιολογικῶν ἔργων. 

Συνέθεσε στιχηρά ἰδιόμελα στήν Κοίμηση τῆς 
Θεοτόκου καί ἀσματικούς κανόνες στόν Ἰησοῦ, 
τόν ἅγιο Νικόλαο, στίς ἄυλες καί ἐπουράνιες Δυνά
μεις καί στή Θεοτόκο (δύο ἀπό τούς ὁποίους ἔχουν 
καταχωρηθεῖ στό «Θεοτοκάριο» τοῦ Νικόδημου 
τοῦ Ἁγιορείτου). Ἀριθμεῖται στούς Θεοτοκαριο
γράφους. 

Τί ζητᾶμε ἀπό τόν Κύριό μας;

Πάντοτε ἕνας Κανόνας συνοδεύεται καί ἀπό 
αἰτήσεις πρός τό πρόσωπο, πού εἶναι ἀφιερωμέ
νος ὁ Κανόνας. Ἔτσι καί σέ αὐτόν τόν Κανόνα 

βλέπουμε νά ἀναπέμπονται τά ἑξῆς πανέμορφα 
αἰτήματα: «ἐξομολογούμενον δέξαι με, τά τῆς ψυ
χῆς μου θεράπευσον τραύματα, γλύκανον τήν καρ
δίαν μου, διάνοιξον τῆς μετανοίας μοι πύλας, δέξαι 
μέ σοι προσπίπτοντα, ἐξάρπασόν με ἐκ τῆς χειρός 
τοῦ δολίου Βελίαρ, ποίησον δεξιόν κἀμέ παραστά
την τῆς δόξης σου, μή ἀπορρίψης, μή καταλίπης 
με, ἀνακάλεσαι, καί διάσωσον, ἐλέησον, σῶσόν με, 
κάθαρον, οἴκτειρον, κυβέρνησον, καθήλωσόν με, 
βασιλείας τῆς σῆς με καταξίωσον, βοηθείας μοι 
χεῖρα καταπέμψας ἔκσπασον, κάθαρόν μου ρύπου, 
λύτρωσαί με, φθορᾶς με ἐξάρπασον, ψυχήν μου 
φώτισον, τῆς ἀλογίας ρῦσαι, προφθάσας με διά
σωσον, κρίμασί σου σῶσόν με, ἀνάπαυσον ὡς εὔ
σπλαγχνος, τῆς τρυφῆς τοῦ παραδείσου ἀξίωσον, 
τῷ χορῷ τῶν ἐκλεκτῶν σού με σύνταξον, ἀξίωσον 
τῆς τῶν σωζομένων μερίδος, λύτρωσαι κολάσεως, 
χειρός ἐξάρπασον τοῦ δράκοντος, τῶν παγίδων 
ἐλευθέρωσον, ἀναγαγών λάκκου κατωτάτου, δε
ξιοῖς με συναρίθμησον προβάτοις, χάρισαί μοι δά
κρυα κατανύξεως, γλύκανόν μου τήν ψυχήν τῷ σῷ 
τιμίῳ αἵματι, Ὕψωσον τόν νοῦν μου πρός σέ, ἀνά
γαγέ με ἀπό τοῦ χάσματος τῆς ἀπωλείας, δώρησαί 
μοι μετάνοιαν ὁλόκληρον καί καρδίαν ἐπίπονον εἰς 
ἀναζήτησίν σου, ἔξελθε εἰς ἀναζήτησίν μου, ἐπα
νάγαγέ με πρός τήν νομήν σου, συναρίθμησόν με 
τοῖς προβάτοις τῆς ἐκλεκτῆς σου ποίμνης καί διά
θρεψόν με σύν αὐτοῖς ἐκ τῆς χλόης τῶν θείων σου 
μυστηρίων ...».

Ἐπειδή στή ζωή μας λείπει ἡ αἴσθηση τῆς γλύ
κας τοῦ Θεοῦ, ἀναζητοῦμε μέσα ἀπό τόν ὑπέροχο 
αὐτό ἰκετήριο Κανόνα στόν Ἰησοῦ Χριστό τήν γλύ
κα καί ἡ πληρότητα τῆς δικῆς Του τέλειας ἀγάπης! 
Ξεκινώντας ἀπό αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης πρός 
τό Θεανθρώπινο Πρόσωπό Του, γιά τίς πάμπολ
λες εὐεργεσίες του, καταλήγουμε στό συμπέρασμα 
ὅτι «Ὁ Χριστός εἶναι ἡ χαρά, τό φῶς τό ἀληθινό, ἡ 
εὐτυχία. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἐλπίδα μας. Ἡ σχέση μέ 
τόν Χριστό εἶναι ἀγάπη, εἶναι ἔρωτας, εἶναι ἐνθου
σιασμός, εἶναι λαχτάρα τοῦ θείου. Ὁ Χριστός εἶναι 
τό πᾶν. Αὐτός εἶναι ἡ ἀγάπη μας, Αὐτός ὁ ἔρωτάς 
μας» ( Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης). 

Σέ αὐτή τήν ἀναζήτηση τῆς Ἀγάπης Του μᾶς 
βοηθᾶ πολύ ἡ συχνή καί μέ κατάνυξη ἀνάγνω
ση τοῦ Κανόνα πρός τόν Κύριο Ἰησοῦ. Εἴθε κάθε 
φορά πού τόν ἀναγινώσκουμε ἤ τόν ψάλλουμε νά 
μᾶς γλυκαίνει ὁ Κύριος τήν καρδιά μας, νά μᾶς 
ὑψώνει τόν νοῦ πρός τό γλυκύτατο πρόσωπό Του 
καί νά μᾶς ἀξιώσει τῆς τρυφῆς τοῦ παραδείσου. ■
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Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό
τοῦ Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου

Τί θά πεῖ ἀγαπῶ τόν Θεό;

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ πόθος τῆς ψυχῆς μας 
γιά ζωντανή ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό. Βασική ἐντο
λή τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι νά ἀγαπήσουμε τόν 
Θεό μέ ὅλη μας τήν καρδιά, μέ ὅλη μας τήν ψυχή 
καί μέ ὅλη μας τή διάνοια (Ματθ. 22,37). Ἡ καρδιά, 
ἡ ψυχή καί ἡ διάνοια ἐδῶ δηλώνουν ὅτι ἡ ἀγάπη 
πρός τόν Θεό χρειάζεται νά ἀναβλύζει ἀπ’ ὅλη τήν 
ὕπαρξή μας καί νά καταλαμβάνει ὅλες τίς πλευρές 
τῆς προσωπικότητάς μας. Ὁ Θεός θέλει νά τόν 
ἀγαπᾶμε, ὄχι γιατί αὐτό συμφέρει τόν ἴδιο, ἀλλά 
ἐμᾶς. Ὁ Θεός δέν χάνει τίποτε, ἄν ἐμεῖς δέν τόν 
ἀγαπᾶμε. Ἀντίθετα ἐμεῖς χάνουμε καί ἐδῶ καί στήν 
αἰωνιότητα. Δέν φταίει τό τζάκι πού ἐμεῖς κρυώ
νουμε, ἀλλά ἐμεῖς φταῖμε πού δέν τό πλησιάζουμε. 
Ὅπως, ὅταν ἀγαπᾶς ἕναν ἄνθρωπο, ἐπιθυμεῖς νά 
βρίσκεσαι πάντα κοντά του ἤ νά ἔχεις τακτική ἐπι
κοινωνία μαζί του, ἔτσι καί μέ τόν θεῖο ἔρωτα πο
θεῖς τή συνεχῆ ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό. Ἡ ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἕνα στιγμιαῖο συναίσθημα, ἀλλά 
τό κέντρο τῆς ζωῆς τοῦ χριστιανοῦ καί ἡ κινητήρια 
δύναμη κάθε ἐνέργειάς του.

Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό εἶναι μία φυσική ἀνάγκη 
τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Ὑπάρχουμε ὡς ‘εἰκόνες’ 
τοῦ Θεοῦ μέ κυρίαρχο στοιχεῖο μέσα μας τήν ἀγά
πη. Ὁ ἄνθρωπος εἰκονίζει τόν Τριαδικό Θεό, πού 
εἶναι ἀγάπη (Α΄ Ἰωάν. 4,8). Ἄνθρωπος πού δέν ἔχει 
ἀγάπη δέν εἶναι σωστός ἄνθρωπος. Ἀγαποῦμε τόν 
Θεό, ἐπειδή ἀναγνωρίζουμε ὅτι αὐτός εἶναι ὁ προ
στάτης καί ὁ Πατέρας μας. Ὅπως κάθε παιδί πο
θεῖ τήν ἐπικοινωνία μέ τούς προστάτες γονεῖς του, 
ἔτσι καί κάθε ψυχή ποθεῖ τήν ἐπικοινωνία μέ τόν 
οὐράνιο Πατέρα της. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι αἰσθάνον
ται ἀνεπαρκεῖς μπροστά στίς μεγάλες καί πολλές 
φορές ἐπικίνδυνες δυνάμεις τῆς φύσης. 

Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό ἐκδηλώνεται ὡς ἀπάν
τηση στήν ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἀγαποῦμε τόν Θεό, 
γιατί Αὐτός πρῶτος μᾶς ἀγάπησε δημιουργώντας 
μας καί θυσιαζόμενος γιά μᾶς στή σταυρική θυσία 
Του. Δέν μᾶς ἔβαλε σέ ἕνα ψυχρό σύμπαν, σέ μία 
ἀπρόσωπη μηχανή, ἀλλά μᾶς φροντίζει συνεχῶς. 
Ἡ γῆ εἶναι τό ζεστό καί στολισμένο σπίτι, πού μᾶς 
ἑτοίμασε ὁ Θεός γιά νά ζήσουμε. Κι ὅταν ξεπέσα
με ἀπό τήν πρώτη θέση μας κοντά Του, κατέβηκε 
στή γῆ καί θυσιάσθηκε γιά μᾶς στό Σταυρό. Ἡ θεία 

πρόνοια συνεχίζεται μέ τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύμα
τος στήν Ἐκκλησία καί τή φροντίδα τοῦ φύλακα 
ἀγγέλου στήν προσωπική ζωή τοῦ καθενός. Ὅπως 
ἕνα μικρό παιδί πρῶτα ἀγαπήθηκε ἀπό τούς γονεῖς 
του καί ὕστερα, ὅταν τούς χαμογελᾶ καί τούς ἀνα
ζητᾶ, γίνεται ἀξιαγάπητο καί περιπόθητο, ἔτσι κι 
ὁ κάθε χριστιανός πρῶτα ἀγαπήθηκε ἀπό τόν Θεό 
καί κατόπιν, ὅταν τόν ἀγαπᾶ καί ἀγωνίζεται νά τόν 
εὐαρεστεῖ, γίνεται ἀξιαγάπητος τοῦ Θεοῦ. 

Ὅταν κάποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό καί ἔχει ἁμαρτή
σει, δέν παραμένει στήν πτώση, ἀλλά μετανοεῖ καί 
προσπαθεῖ νά ἐπανέλθει στήν καλή σχέση μαζί Του. 
Ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐπιρρεπής στήν ἁμαρτία 
καί ἁμαρτάνει συνέχεια, χρειάζεται νά ζεῖ συνεχῶς 
μέ μετάνοια. Ὁ καλός χριστιανός στενοχωριέται μέ 
τίς πτώσεις του, ὄχι τόσο γιατί ἁμάρτησε, ὅσο για
τί πίκρανε τόν Θεό καί ἀπομακρύνθηκε ἀπ’ Αὐτόν. 
Μέ κάθε ἐξομολόγηση ὁ μετανοῶν ἀποκτᾶ δύναμη 
καί βάζει νέα ἀρχή στήν προσπάθεια γιά ἁγιασμό 
καί σωτηρία. Κοντά στόν Θεό καί μέ τή βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ προσπαθεῖ μέ συνεχῆ ἀγώνα καί ἄσκηση 
νά γιατρέψει τήν ψυχή του ἀπό τά πάθη. 

Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, ἀγαπᾶ καί τούς συναν
θρώπους του, γιατί τούς βλέπει ὡς ἀδέλφια του. Ὁ 
Χριστός ἀπαίτησε μαζί μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί 
τήν ἀγάπη τοῦ πλησίον. Ὁ Θεός, πού εἶναι ἡ πηγή 
τῆς ἀγάπης τοῦ ἀγωνιστῆ χριστιανοῦ, τόν πλουτί
ζει μέ ὅλες τίς καλοσύνες, πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν 
ἀγάπη τοῦ πλησίον, ὅπως π. χ. τήν ταπείνωση, τήν 
ὑπομονή, τήν πραότητα καί τήν εὐαισθησία γιά τά 
δικαιώματα τοῦ ἄλλου. Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, 
ἀγαπᾶ χωρίς συμφέρον τό συνάνθρωπό του, δέν 
συμπεριφέρεται ἀνταγωνιστικά καί ἐγωιστικά καί 
δημιουργεῖ γύρω του ἀτμόσφαιρα καλοσύνης καί 
σεβασμοῦ.

Διαχρονικά δείγματα τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό 
εἶναι ἡ ζωή ὅλων τῶν ἁγίων. Οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησί
ας ἔχουν ἐμπειρική αἴσθηση τῆς θείας παρουσίας κι 
ὄχι διανοητική σύλληψη. Γι’ αὐτούς ὁ Θεός δέν εἶ
ναι μία θεωρητική ἰδέα ἀλλά ἕνα ὑπαρκτό πρόσω
πο. Αὐτοί μιλοῦν μέ τόν Θεό καί ὄχι περί τοῦ Θεοῦ. 
Γιά τό βαθύ βίωμα τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό καί 
τῆς ἑνότητας μ’ Αὐτόν οἱ μάρτυρες ὁμολόγησαν 
τήν πίστη τους μπροστά στούς πολέμιους τοῦ Χρι
στοῦ καί θυσίασαν τή ζωή τους. Γιά τήν οὐράνια 
χαρά τῆς ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό οἱ ὅσιοι ἐγκα
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τέλειψαν ὅλες τίς ἐπίγειες χαρές καί ἀπολαύσεις. 
Σήμερα, ὅποιος πιστεύει στόν Θεό, εἶναι σέ κάποιο 
βαθμό καί μάρτυρας καί ὅσιος. Ἡ πίστη του φαίνε
ται ὄχι μέ τά λόγια του, ἀλλά μέ τήν ἄφοβη ὁμολο
γία τῆς πίστης του καί τή θεάρεστη ζωή του. Αὐτός 
ἀγαπᾶ γνήσια τόν Θεό καί ὁ Θεός ἀντιπροσφέρει 
σ’ αὐτόν τήν ἀγάπη Του. Μᾶς ἐκπλήσσει καί σή
μερα ἡ στροφή πολλῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν ἁμαρ
τωλή ζωή πρός τόν Χριστό. Αὐτή ἡ ἀνεξήγητη με
ταστροφή εἶναι ἔργο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ θεία 
Χάρη τούς ἄγγιξε στήν καρδιά, βίωσαν οὐράνια 
χαρά καί ἄλλαξαν ζωή.

Πῶς ἀναπτύσσεται ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό; 
Τό ὅτι ὁ Χριστός ἔδωσε τήν ἐντολή νά ἀγαπᾶ

με τόν Θεό, αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἀγάπη αὐτή εἶναι 
κατορθωτή. Ὅταν ἡ ἐκ φύσεως ἀγάπη πρός τόν 
Θεό καλλιεργηθεῖ, μεγαλώνει καί ἀναπτύσσεται. Ὁ 
ἄνθρωπος προῆλθε ἀπό τόν Θεό καί Αὐτόν ἀνα
ζητᾶ διακαῶς. Ὁ ἄνθρωπος ἀγαπώντας τόν Θεό 
δέν ἀγαπᾶ μία ἀφηρημένη ἰδέα, ἀλλά ἕνα συγκε
κριμένο πρόσωπο. Ὁ Θεός δέν εἶναι στό ὑπερπέ
ραν ἀλλά δίπλα μας καί ἐντός μας. Ὁ ἄνθρωπος 
ζεῖ καί κινεῖται μέσα στήν παρουσία καί τήν ἀγά
πη τοῦ παν ταχοῦ παρόντος Θεοῦ (Πράξεις 17,27
28). Ὅπως ἕναν ἄνθρωπο τόν ἀγαπᾶς ὅλο καί πιό 
πολύ, καθώς σταδιακά τόν γνωρίζεις, ἔτσι καί τόν 
Θεό τόν ἀγαπᾶς περισσότερο μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς 
γνώσης Του. Ὁ Θεός γνωρίζεται ἔμμεσα μέσῳ τῆς 
λογικῆς στή φύση καί ἄμεσα μέσῳ τῆς Ἀποκάλυ
ψής Του. Ἡ φυσική γνώση εἶναι περιορισμένη ἐν 
σχέσει μέ τήν ἀποκαλυπτική. Ἡ ἀποκαλυπτική 
γνώση ἀποκτᾶται μέ τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς 
καί τῆς Παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας, μέ τόν πνευ
ματικό ἀγώνα, τήν προσευχή, τή λατρεία καθώς 
καί τή συμμετοχή στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. 
Μέ τήν πνευματική ζωή, πού ἵδρυσε ὁ Χριστός 
καί προσφέρεται ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, ἡ φυσική 
ἀγάπη πρός τόν Δημιουργό ὁλοκληρώνεται μέ τήν 
ἀγάπη, πού καλλιεργεῖ ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύμα
τος. Ἡ ἀγάπη εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
(Γαλ. 5,22). Ὅσο κανείς πλησιάζει τόν Θεό, διαπι
στώνει τή μεγάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός αὐτόν καί 
ἀναδύεται ἀπό μέσα του ὁ πόθος τῆς ἀνταπόκρι
σης σ’ αὐτή.

Ὅταν στόν κόσμο διακρίνουμε τήν ἄπειρη ἀγά
πη τοῦ Θεοῦ, ἀναβλύζει μέσα μας ἡ ἀγάπη πρός 
Αὐτόν ἀπό εὐγνωμοσύνη. Ὁ ἱερός Αὐγουστίνος 
ἔγραψε στίς «Ἐξομολογήσεις» του: «Ἕνα γνωρίζω, 
Κύριε, γιά ἕνα εἶμαι βέβαιος στή συνείδησή μου, ὅτι 
σέ ἀγαπῶ. Ἄκουσα μέσα μου τόν λόγο σου καί σέ 

ἀγάπησα. Ἀλλά καί ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, τά πάντα 
ἀπό παντοῦ μοῦ λένε νά σέ ἀγαπῶ» (Βιβλίο 10). Καί 
χίλιες ζωές ἄν εἴχαμε, δέν θά ἀρκοῦσαν νά ἐκφρά
σουμε τίς πολλές εὐχαριστίες πρός τόν Δωρεοδό
τη τῶν πάντων Θεό. Ἡ εὐχαριστιακή στάση ζωῆς 
στρέφει τόν νοῦ μας πρός τόν Θεό καί ἀναπτύσσει 
τήν ἀγάπη πρός Αὐτόν.

Ἀγαποῦμε τόν Θεό, καθώς διαπιστώνουμε ὅτι 
συνεχῶς μᾶς βοηθᾶ στήν προσωπική μας ζωή καί 
μᾶς συμπαραστέκεται. Πολλοί λένε ὅτι, ὅταν ἄνοι
ξαν τά μάτια τῆς ψυχῆς τους, διέκριναν παντοῦ 
τό χέρι τοῦ Θεοῦ. Ὅπως ἕνα παιδί ἀγαπᾶ τή μάνα 
του, ἐπειδή τό τρέφει καί τό φροντίζει, ἔτσι καί ὁ 
χριστιανός ἀγαπᾶ τόν Θεό, γιατί παντοῦ βλέπει 
τήν πρόνοιά Του. Ἀγαποῦμε τόν Θεό, ὅταν ἀνα
γνωρίζουμε τίς εὐεργεσίες Του καί τόν εὐχαριστοῦ
με γι’ αὐτές. Ἀγάπη ἐκφράζουμε ἐπίσης, ὅταν εὐ
χαριστοῦμε τόν Θεό καί γιά τίς ἀσθένειες, πού γιά 
κάποιο θετικό λόγο ἐπέτρεψε νά ἐμφανισθοῦν στή 
ζωή μας.

Ἡ πνευματική χαρά τῆς τήρησης τῶν ἐντολῶν 
τοῦ Θεοῦ ἀναπτύσσει μέσα μας βαθιά ἀγάπη πρός 
τόν χορηγό της, τόν Θεό. Ἡ ἀγάπη μας πρός τόν 
Θεό αὐξάνεται, ὅταν βλέπουμε τά ἀποτελέσματα 
τῆς ὑπακοῆς μας σ’ Αὐτόν. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος 
ὑπάκουσε στόν Χριστό καί ἔριξε τά δίχτυά του γιά 
ψάρεμα στή λίμνη τῆς Γενησαρέτ μέρα μεσημέ
ρι, πρᾶγμα παράλογο. Τότε ἀξιώθηκε νά κάνει τή 
μεγαλύτερη ψαριά τῆς ζωῆς του (Λουκᾶ 5,411). 
«Ὅποιος μέ ἀγαπᾶ», εἶχε πεῖ ὁ Χριστός, «θά τηρεῖ 
τό λόγο μου καί ὁ Πατέρας μου θά τόν ἀγαπήσει 
καί θά ἔρθουμε (ἡ ἁγία Τριάδα) πρός αὐτόν καί θά 
κατοικήσουμε μέσα του» (Ἰωάν. 14,23). Ἡ τήρηση 
τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ γίνεται μέ τήν τήρηση τῶν 
ἐντολῶν Του. Ὑπακούοντας στίς θεῖες ἐντολές, 
πράττουμε τό καλό, ζοῦμε θεάρεστα, βελτιωνόμα
στε πνευματικά καί αἰσθανόμαστε θεία εὐφροσύνη. 
Οἱ ἐντολές Του εἶναι αἰώνια ζωή (Ἰωάν. 12,50), γιατί 
ὁ τηρητής τους εὐαρεστεῖ τόν Θεό, γίνεται κατοι
κητήριό Του, ἑνώνεται μέ τόν αἰώνιο καί ἄφθαρτο 
Θεό καί σώζεται στήν αἰώνια ζωή. Πόσο μεγάλη εἶ
ναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού καταδέχεται νά ἔρθει 
καί νά κατοικήσει στή φθαρτή ἀνθρώπινη ὕπαρξη! 
Ἠθικά τέλειος δέν εἶναι ἐκεῖνος πού τηρεῖ τυπικά 
τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τόν 
Θεό. Αὐτός τίς ἐντολές τίς τηρεῖ γιά νά μή φύγει 
ἀπό τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στόν Θεό. Στόχος τοῦ 
χριστιανοῦ δέν εἶναι μόνο νά τηρεῖ τίς ἐντολές τοῦ 
Θεοῦ, ἀλλά νά γίνει κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ. 

Ὅσο καθαρίζεται ἡ ψυχή μας ἀπό τά πάθη, τόσο 
προοδεύουμε στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὅταν καθαρί
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ζουμε τήν ψυχή μας ἀπό τά πάθη, τότε αὐτή γίνεται 
κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ, γιατί ὁ Θεός δέν κατοικεῖ 
σέ βρώμικες ψυχές. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἀναφύεται 
σέ καθαρές ἀπό πάθη ψυχές. Ἡ καθαρή ψυχή ἑλ
κύεται ἀπό τόν Θεό καί φυσιολογικά τόν ἀγαπᾶ 
ἔνθερμα καί ποθεῖ τήν κοινωνίαἐπικοινωνία μαζί 
Του. Ὁ πνευματικός ἀγώνας στοχεύει στήν κάθαρ
ση ἀπό τά πάθη καί τήν ἀντικατάστασή τους μέ τίς 
ἀρετές. Ἡ κάθαρση τῆς ψυχῆς γίνεται μέ τήν πνευ
ματική ζωή, δηλ. τήν προσευχή, τήν ἄσκηση, τήν 
ἐγκράτεια, τήν ἐξομολόγηση καί τή θεία Κοινωνία. 
Ὁ ἁγιασμός εἶναι ἀνάλογός τῆς κάθαρσης. Κάθαρ
ση καί πνευματική ἄνοδος συμπορεύονται. Ὅσο 
κανείς ἀποσπᾶται ἀπό τίς ἁμαρτωλές προσκολλή
σεις, τόσο πιό πολύ ἀγαπᾶ τόν Θεό. Οἱ ἀσκητές, 
οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν τήν πλήρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, 
ἀπομακρύνονται ἀπό κάθε γήινη προσκόλληση. 
Γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ χρειάζεται νά ὑπερνικήσει 
κανείς τόν κακό ἑαυτό του καί τίς κακές ἐπιρροές 
τοῦ κοινωνικοῦ περιβάλλοντός του. Ὅταν αὐξηθεῖ 
ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό, ὁ πιστός θεωρεῖ καί τίς μι
κρές ἁμαρτίες μεγάλες, γιατί καί μ’ αὐτές ἀρνεῖται 
τήν ἀγάπη του πρός Αὐτόν. Ὁ φιλήδονος δέν μπο
ρεῖ νά ἀγαπήσει τόν Θεό, γιατί ἡ ἐνοχή τῆς ἁμαρ
τίας δέν τόν ἀφήνει νά προσευχηθεῖ. Ὅταν ἀγα
πήσει τόν Θεό, τότε ἀντιστέκεται καί δέν πράττει 
ἀνηθικότητες, γιατί ἡ προσευχή τόν προστατεύει 
ἀπό τίς πτώσεις καί ὁ φόβος τῆς ἀπομάκρυνσης 
ἀπό τόν Θεό τόν κρατᾶ σέ ἑτοιμότητα. Ὁ ἐγωιστής 
δέν ἀφήνει χῶρο στήν καρδιά του γιά τήν ἀγά
πη τοῦ Θεοῦ. Αὐτός δέν θέλει κανέναν πάνω ἀπό 
τό κεφάλι του· ἐπιδιώκει νά κάνει ὅ,τι τοῦ ἀρέσει. 
Ὅταν ἀγαπήσει τόν Θεό, τότε ὁ ἐγωισμός του με
τατρέπεται σέ δυνατό πόθο τελείωσης καί προσ
έγγισης τοῦ Θεοῦ. Ὁ φιλάργυρος, πού δαπανᾶ τή 
ζωή του στό κυνήγι τῶν χρημάτων καί εἶναι βου
τηγμένος στήν ὕλη, δέν ἀσχολεῖται καθόλου μέ τήν 
ψυχή του καί μέ τόν Θεό. Ὅταν ὅμως ξυπνήσει ἀπό 
τόν πνευματικό ὕπνο καί ἀγαπήσει τόν Θεό, τότε 
ἐπικεντρώνεται στά πνευματικά καί μέ τά χρήμα
τά του γίνεται φιλάνθρωπος. Ὅπως, ὅταν κάποιος 
ἐρωτευθεῖ, γιά νά εὐαρεστήσει τό ἀγαπημένο του 
πρόσωπο, ἀλλάζει τή συμπεριφορά του, ἔτσι κι 
ὅταν ἀγαπήσει κάποιος τόν Θεό, ἀλλάζει τόν τρό
πο ζωῆς του, γιά νά γίνει ἄξιος τῆς θείας ἀγάπης. 

Ἰδιαίτερη ἀξία γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ἀγάπης 
πρός τόν Θεό ἔχει ὁ πλούσιος ἐρχομός τῆς θείας 
Χάρης μέσω τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Ὅλα τά Μυστήρια μᾶς συνδέουν μέ τόν Κύριο. Σέ 
ὅλα τά Μυστήρια ἐνεργεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα τή σω
τηρία τῶν χριστιανῶν. Αὐτή ἡ αἴσθηση τῆς σωτη

ρίας μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀγάπη τοῦ Σωτῆρος Θεοῦ. 
Γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στούς χριστιανούς 
τῆς Ρώμης: «ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πλημμύρισε στίς 
καρδιές μας μέσῳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού μᾶς 
δόθηκε» (Ρωμ. 5,5). Στό Βάπτισμα γίνεται ἡ ἐπανέ
νωση μέ τόν Θεό καί ἡ ἔνταξή μας στήν Κιβωτό τῆς 
σωτηρίας, τήν Ἐκκλησία. Στό Χρῖσμα γινόμαστε 
κατοικητήρια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στήν Ἐξο
μολόγηση καθαριζόμαστε ἀπό τίς ἁμαρτίες τοῦ 
παρελθόντος καί ἐπανακτοῦμε τήν ἐπικοινωνία 
μέ τόν Θεό. Στή θεία Κοινωνία ἔρχεται μέσα μας ὁ 
Χριστός, μᾶς καθαρίζει ἀπό ἁμαρτίες καί μᾶς ὁδη
γεῖ στήν αἰώνια ζωή.

Ἡ ἀγάπη μας πρός τόν Θεό καλλιεργεῖται στήν 
ἀτομική προσευχή καί στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας. 
Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, ἀγωνίζεται νά ἐπικοινωνεῖ 
μαζί Του μέ θερμή τακτική προσευχή. Ἡ προσευ
χή ἀποτελεῖ σπουδαιότατο μέσο ἀπόκτησης τῆς 
ἀγάπης πρός τόν Θεό. Ἡ κατανυκτική καί ταπει
νή προσευχή ἑλκύει τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία 
αὐξάνει τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί διατηρεῖ τή 
φλόγα της ἄσβεστη. Ἡ ἀδιάλειπτος «προσευχή 
τοῦ Ἰησοῦ» κρατᾶ τήν καρδιά σταθερή στήν ἀνά
μνηση τοῦ Θεοῦ καί ὁ Θεός τήν εὐλογεῖ καί τή χα
ριτώνει. Ὅσο πιό πολύ κανείς προσεύχεται, τόσο 
πιό πολύ συνδέεται μέ τόν Κύριο. Ὅπως στήν συν
αισθηματική ἀνθρώπινη ἀγάπη δέν κουράζεται κα
νείς νά ἐπικοινωνεῖ μέ τό ἀγαπημένο του πρόσω
πο, ἔτσι καί σέ μεγαλύτερο βαθμό στήν προσευχή 
καί στή λατρεία τοῦ Θεοῦ δέν ὑπάρχει κόπος ἀλλά 
ξεκούραση καί χαρά. Ὁ ἀγωνιστής χριστιανός 
στήν προσευχή καί στή λατρεία τοῦ Θεοῦ αἰσθά
νεται βιώματα πνευματικῆς χαρᾶς καί ἀγαλλίασης. 
Αὐτά τά θεόσδοτα βιώματα τόν ὁδηγοῦν στήν πε
ραιτέρω αὔξηση τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό. Ἔλε
γε ὁ γέροντας Παΐσιος ὅτι «ὁ Θεός δίνει ‘σοκολά
τες’, γιά νά καταλάβουμε πόσο Γλυκύς εἶναι καί νά 
ἀγωνισθοῦμε νά τόν εὐαρεστήσουμε, γιά νά πᾶμε 
κοντά Του» (Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι 
ΣΤ΄ Περί Προσευχῆς, σελ. 241). Μέ τή λατρεία τοῦ 
Θεοῦ, ὅπως τό φανερώνει καί ἡ λέξη λατρεία, δεί
χνουμε ἰδιαίτερη ἀγάπη καί ἀφοσίωση στόν Θεό. 
Στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας κατανύσσεται ἡ ψυχή 
μας καί ἀνεβαίνει πρός τόν Κύριο μέ ἱκεσίες, εὐ
χαριστίες καί δοξολογίες. Στίς ἀκολουθίες ἀκοῦμε 
συνέχεια τό ἱκετευτικό ‘Κύριε, ἐλέησον’, πού ση
μαίνει ‘Κύριε, δεῖξε ἀγάπη’. Ὁ Θεός σίγουρα μᾶς 
ἀγαπᾶ καθώς μᾶς συγχωρεῖ καί μᾶς προστατεύει, 
ἐμεῖς χρειάζεται νά βοηθηθοῦμε ἀπ’ Αὐτόν, ὥστε 
νά ἀνταποκριθοῦμε στήν ἀγάπη Του. Τό περιε
χόμενο τῶν ὕμνων καί ἡ κατανυκτική βυζαντινή 
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μουσική συγκινοῦν τόσο βαθιά τόν χριστιανό, πού 
νομίζει ὅτι βρίσκεται στόν οὐρανό καί ἀκούει τούς 
χορούς τῶν ἀγγέλων καί δέν θέλει νά σταματήσει 
αὐτή ἡ εὐφροσύνη. Χαρακτηριστικά τή Μεγάλη 
Σαρακοστή καί τή Μεγάλη Ἑβδομάδα οἱ χριστια
νοί νοιώθουν τόση μεγάλη χαρά καί εὐφροσύνη μέ 
τίς λατρευτικές συνάξεις τῶν περιόδων αὐτῶν, πού 
λυποῦνται, ὅταν τελειώνουν. 

Μελετώντας κάποιος τόν λόγο τοῦ Θεοῦ εὐ
φραίνεται ἀπ’ αὐτόν καί ἀναπτύσσεται μέσα του 
ἡ ἀγάπη πρός τήν πηγή αὐτοῦ τοῦ βιώματος, τόν 
Θεό. Ὅπως τά παιδιά ἀγαποῦν τούς γονεῖς τους 
πού τά τρέφουν, ἔτσι καί οἱ μελετητές τοῦ λόγου 
τοῦ Θεοῦ ἀγαποῦν τόν Θεό, γιατί τρέφει τήν ψυχή 
τους. Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν πατερι
κῶν κειμένων ἑλκύει στόν μελετητή τή θεία Χάρη, 
πού κατανύσσει καί φωτίζει τήν ψυχή. Μελετών
τας κάποιος τίς διδασκαλίες τῶν ἀπεσταλμένων 
τοῦ Θεοῦ, τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, 
πού μιλοῦσαν φωτισμένοι ἀπό τόν Θεό, διαπιστώ
νει ὅτι τά θεόπνευστα λόγια τους εἶναι τροφή τῆς 
ψυχῆς. Σέ μεγαλύτερο βαθμό αἰσθάνεται πνευμα
τική εὐφροσύνη στή μελέτη τῆς διδασκαλίας τοῦ 
Χριστοῦ καί τῶν μαθητῶν Του, τῶν ἀποστόλων. 
Καί στή διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας 
αἰσθάνεται ὁ μελετητής τό ἴδιο βίωμα, γιατί τό ἴδιο 
τό Ἅγιο Πνεῦμα φώτισε κι αὐτούς. Ἡ διδασκαλία 
π.χ. τοῦ συγχρόνου μας ἁγίου Πορφυρίου ἀναπαύ
ει πνευματικά, γιατί μεταφέροντας τόν λόγο τοῦ 
Εὐαγγελίου στήν σύγχρονη ἐποχή συγκινεῖ βαθειά 
κάθε ψυχή.

Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό γιά νά καλλιεργηθεῖ, 
νά διατηρηθεῖ καί νά αὐξηθεῖ ἀπαιτεῖ ἄσκηση καί 
θυσίες. Ὅπως γιά νά ἀγαπήσεις ἕναν ἄνθρωπο γιά 
φίλο ἤ γιά σύντροφο τῆς ζωῆς σου χρειάζεται πολ
λή προσπάθεια, ἔτσι καί γιά νά ἀγαπήσεις τόν Θεό 
ἀπαιτεῖται ἔντονος ἀγώνας καί προσπάθεια. Εἶχε 
πεῖ ὁ Χριστός στούς ἀκροατές Του: «Ὅποιος θέλει 
νά μέ ἀκολουθεῖ ὡς μαθητής μου, ἄς ἀπαρνηθεῖ τόν 
κακό ἑαυτό του κι ἄς σηκώνει τό σταυρό του κι ἄς 
μέ ἀκολουθεῖ» (Μάρκ. 8,34). Δέν εἶπε νά μέ ἀκολου
θήσει μία φορά, ἀλλά νά μέ ἀκολουθεῖ συνεχῶς. Καί 
ἄλλοτε: «ὅποιος ἀγαπᾶ τόν πατέρα του ἤ τή μη
τέρα του πάνω ἀπό μένα, δέν εἶναι γιά μένα ἄξιος· 
καί ὅποιος ἀγαπᾶ τό γιό ἤ τήν θυγατέρα πάνω ἀπό 
μένα, δέν εἶναι γιά μένα ἄξιος» (Ματθ. 10,37). Ἐδῶ 
ἐννοεῖ τήν ἄρνηση πρός τούς συγγενεῖς, ὅταν μᾶς 
ἀπομακρύνουν ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χρι
στός ζητᾶ νά μήν εἴμαστε ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλά 
θεάρεσκοι, δηλ. γιά μᾶς νά ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ἡ 
γνώμη τοῦ Θεοῦ ἀπό τή γνώμη τῶν συγγενῶν καί 

τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Ἀγαπῶ τόν Θεό σημαίνει 
ὅτι γιά μένα ὁ Θεός εἶναι τό πᾶν, εἶναι πάνω ἀπό 
κάθε ἐπίγεια ἀξία καί πάνω ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό 
μου. Αὐτές οἱ θυσίες γίνονται εὐάρεστες στόν Κύ
ριο. Καθώς θά αὐξάνεται ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό, 
θά αὐξάνονται καί οἱ θυσίες γι’ Αὐτόν. Ἡ νηστεία, ὁ 
ἐκκλησιασμός τῆς Κυριακῆς, ἡ ἐπιμονή στήν ἀμε
τεώριστη προσευχή, ἡ καλλιέργεια τῆς ἀδιάλειπτης 
προσευχῆς, ἡ ἐγκράτεια στίς σκέψεις, στίς ἐπιθυμί
ες καί στίς αἰσθήσεις εἶναι θυσίες, πού γίνονται γιά 
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Δέν ἀγαποῦμε τόν Θεό, ὅταν 
τόν θυμόμαστε μόνον στήν κυριακάτικη θεία Λει
τουργία ἤ μόνο στή βραδινή προσευχή. Δέν ἀγα
ποῦμε τόν Θεό, ὅταν, ἀντί νά λειτουργηθοῦμε τήν 
Κυριακή, προτιμᾶμε τόν ὕπνο, τή βόλτα, τό παι
χνίδι, τήν τηλεόραση ἤ τό ἰντερνέτ. Δέν ἀγαποῦμε 
τόν Θεό, ὅταν προσευχόμαστε ψυχρά καί τυπικά. 
Ὅταν κάποιος σταματᾶ τήν ἄσκηση καί τή συμ
μετοχή στά Μυστήρια, τότε ἡ καρδιά του ψυχραί
νεται καί δέν ἀγαπᾶ τόν Θεό. Ὁ Θεός ὡς δημιουρ
γός καί προνοητής τῶν πάντων ἀγαπᾶ ὅλους τους 
ἀνθρώπους. Ἐκείνους, ὅμως, πού κάνουν θυσίες γι’ 
Αὐτόν τούς ἀγαπᾶ διπλά. 

Σφάλλω πού στίς θλίψεις τῆς ζωῆς  
νομίζω ὅτι ὁ Θεός δέν μέ ἀγαπᾶ;

Στίς δυσκολίες φαίνεται ἡ ἀγάπη μας πρός τόν 
Θεό. Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, στίς δυσκολίες τῆς 
ζωῆς δέν τά βάζει μ’ Αὐτόν, ἀλλά ταπεινά δέχεται 
τήν κάθε δυσκολία ὡς σταλμένη ἤ ἐπιτρεπτή ἀπ’ 
Αὐτόν καί προσπαθεῖ νά τήν ξεπεράσει καί νά ὠφε
ληθεῖ ἀπ’ αὐτή. Σ’ ὅλα τά κακά τῆς ζωῆς μας νά 
καταφεύγουμε στή στοργική ἀγάπη τοῦ Οὐράνιου 
Πατέρα. Ὅταν π.χ. οἱ ἄνθρωποι μᾶς ἀπορρίπτουν 
νά σκεφτόμαστε ὅτι ἀξία ἔχει ἡ γνώμη τοῦ Θεοῦ καί 
ὄχι τῶν ἀνθρώπων. Νά προσπαθοῦμε κοντά στόν 
Θεό νά βροῦμε ἀξία καί νόημα ζωῆς. Στίς δυσκο
λίες χρειάζεται περισσότερη προσευχή, μελέτη καί 
ἄσκηση. 

Ὅσοι γκρινιάζουν πρός τόν Θεό, ἔμμεσα τόν 
βλασφημοῦν ἀντί νά τόν δοξάζουν. Πολλοί συνε
χῶς γκρινιάζουν στόν Θεό γιά τίς ὅποιες ἐλλείψεις 
τους, γιά τά οἰκογενειακά προβλήματα, γιά τίς ἀρ
ρώστιες, ἀκόμα καί γιά τίς ἀποτυχίες τους καί τά 
λάθη τους. Νά σκεφτόμαστε ὅτι ὅλα αὐτά συμ
βαίνουν ἤ ἀπό εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἤ ἀπό ἀνοχή τοῦ 
Θεοῦ. Ἐφόσον ὅλα εἶναι ὑπόψη τοῦ Θεοῦ δέν πρέ
πει νά ἀπελπιζόμαστε καί νά ἀπογοητευόμαστε. Ὁ 
Θεός κάτι καλό θά βγάλει.

Ὅταν στεναχωριέσαι λόγῳ ἀξεπέραστων προ
βλημάτων νά σκέφτεσαι ὅτι ὁ Θεός Πατέρας τά 
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ἐπιτρέπει γιά τό καλό σου. Νά καταφεύγεις στήν 
ἀγκάλη τοῦ Θεοῦ μέ τήν προσευχή. Νά σκέφτεσαι 
τίς πολλές δωρεές τοῦ Θεοῦ στή ζωή σου. Ἡ ἀγά
πη μας πρός τόν Θεό συνήθως μᾶς κάνει δυνατούς 
στήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς. 
Δέν φοβόμαστε τίποτε, γιατί ἀγαποῦμε τόν Θεό 
καί γνωρίζουμε ὅτι καί ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ.

 Ἄν ἡ στενοχώρια ὀφείλεται σέ σφάλμα σου, νά 
τήν ἀντιμετωπίσεις μέ ταπείνωση καί νά διορθώ
σεις τό σφάλμα σου. Νά σκέφτεσαι ὅτι εἶσαι ἀδύ
νατος ἄνθρωπος στή γνώση, στή θέληση καί στήν 
ἀγάπη κι ὅτι χωρίς τή θεία βοήθεια κινδυνεύεις νά 
πέφτεις συνεχῶς. Νά πάρεις ἀπόφαση νά εἶσαι στό 
μέλλον πιό προσεκτικός καί νά ἀρχίζεις κάθε ἔργο 
σου μέ προσευχή. Ὅποιος θλίβεται γιά τά λάθη του 

καί φθάνει στή μελαγχολία, αὐτό σημαίνει ὅτι ἔχει 
ἐγωισμό. Ὅποιος ὅμως θλίβεται καί καταφεύγει 
ταπεινά μέ τήν προσευχή στόν Θεό ἐλεεινολογών 
τας τήν μικρότητά του καί τήν κακία του, βρίσκει 
παρηγοριά. Χρειάζεται νά ἀγαποῦμε θερμά τόν 
Θεό καί νά καταφεύγουμε ταπεινά σ’ Αὐτόν γιά νά 
προστατευόμαστε ἀπό τίς πτώσεις. Οἱ πτώσεις νά 
μᾶς ὁδηγοῦν στήν οὐσιαστική μετάνοια καί στή 
θερμή προσευχή. Ὑπάρχει καί τό ἐνδεχόμενο αὐτή 
ἡ θλίψη νά εἶναι πειρασμός ἐκ τοῦ πονηροῦ μέ στό
χο νά διαταράξει τήν πνευματική ἰσορροπία μας 
καί νά μᾶς ὁδηγήσει στήν ἀπελπισία, στή μελαγχο
λία καί στήν αὐτοκτονία. Κάνε θερμή προσευχή καί 
ὁ Θεός δέν θά σέ ἀφήσει ἀπαρηγόρητο. ■

Ὁ Χριστός εἶναι φίλος μας
Γέροντος Πορφυρίου, Βίος καί Λόγοι, σελ. 232-235

Τόν Χριστό νά τόν αἰσθανόμαστε φίλο μας. Εἶναι 
ὁ φίλος μας. Τό βεβαιώνει ὁ ἴδιος, ὅταν λέει: «Ὑμεῖς 
φίλοι μου ἐστέ...» (Ἰωάν. 15,14). Σάν φίλο νά τόν ἀτε-
νίζομε καί νά τόν πλησιάζομε. Πέφτομε; Ἁμαρτάνο-
με; Μέ οἰκειότητα, ἀγάπη κι ἐμπιστοσύνη νά τρέχομε 
κοντά Του· ὄχι μέ φόβο ὅτι θά μᾶς τιμωρήσει ἀλλά μέ 
θάρρος, πού θά μᾶς τό δίδει ἡ αἴσθηση τοῦ φίλου. Νά 
τοῦ ποῦμε: «Κύριε, τό ἔκανα, ἔπεσα, συγχώρεσέ με». 
Ἀλλά συγχρόνως νά αἰσθανόμαστε ὅτι μας ἀγαπάει, 
ὅτι μας δέχεται τρυφερά, μέ ἀγάπη καί μᾶς συγχωρεῖ. 
Νά μή μᾶς χωρίζει ἀπ’ τόν Χριστό ἡ ἁμαρτία. Ὅταν 
πιστεύομε πώς μᾶς ἀγαπάει καί τόν ἀγαπᾶμε, δέν 
αἰσθανόμαστε ξένοι καί χωρισμένοι ἀπ’ Αὐτόν, οὔτε 
ὅταν ἁμαρτάνομε. Ἔχομε ἐξασφαλίσει τήν ἀγάπη Του 
κι ὅπως καί νά φερθοῦμε, ξέρομε ὅτι μᾶς ἀγαπάει.

Τό Εὐαγγέλιο, βέβαια, λέει μέ συμβολικές λέξεις γιά 
τόν ἄδικο ὅτι θά βρεθεῖ ἐκεῖ, ὅπου ὑπάρχει «ὁ τριγμός 
καί ὁ βρυγμός τῶν ὀδόντων» (Ματθ. 8,12 καί 13,42), 
διότι μακράν τοῦ Θεοῦ ἔτσι εἶναι. Καί ἀπό τούς νηπτι-
κούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας πολλοί ὁμιλοῦν γιά φόβο 
θανάτου καί κολάσεως. Λένε: «Ἔχε μνήμην θανάτου 
διηνεκῶς». Αὐτές οἱ λέξεις, ἄν τίς ἐξετάσομε βαθιά, δη-
μιουργοῦν τό φόβο τῆς κολάσεως. Ὁ ἄνθρωπος, προ-
σπαθώντας ν’ ἀποφύγει τήν ἁμαρτία, κάνει αὐτές τίς 
σκέψεις, γιά νά κυριευθεῖ ἡ ψυχή του ἀπ’ τό φόβο τοῦ 
θανάτου, τῆς κολάσεως καί τοῦ διαβόλου.

Ὅλα ἔχουν τή σημασία τους, τό χρόνο καί τήν πε-
ρίστασή τους. Ἡ ἔννοια τοῦ φόβου εἶναι καλή γιά τά 
πρῶτα στάδια. Εἶναι γιά τούς ἀρχαρίους, γι’ αὐτούς 
πού ζεῖ μέσα τους ὁ παλαιός ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρω-

πος ὁ ἀρχάριος, πού δέν ἔχει ἀκόμη λεπτυνθεῖ, συγ-
κρατεῖται ἀπ’ τό κακό μέ τόν φόβο. Καί ὁ φόβος εἶναι 
ἀπαραίτητος, ἐφόσον εἴμαστε ὑλικοί ἄνθρωποι καί 
χαμερπεῖς. Ἀλλ’ αὐτό εἶναι ἕνα στάδιο, ἕνας χαμη-
λός βαθμός σχέσεως μέ τό θεῖον. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
προχωρήσει καί μπεῖ στήν ἀγάπη τοῦ Θεού, τί τοῦ 
χρειάζεται ὁ φόβος; Ὅ,τι κάνει, τό κάνει ἀπό ἀγάπη 
κι ἔχει πολύ μεγαλύτερη ἀξία αὐτό. Τό νά γίνει καλός 
κάποιος ἀπό φόβο στόν Θεό κι ὄχι ἀπό ἀγάπη δέν 
ἔχει τόση ἀξία. 

Προχωρώντας, καί τό Εὐαγγέλιο μᾶς δίνει νά κα-
ταλάβομε πώς ὁ Χριστός εἶναι ἡ χαρά, ἡ ἀλήθεια, πώς 
ὁ Χριστός εἶναι ὁ Παράδεισος. Πῶς τό λέει ὁ Εὐαγγε-
λιστής Ἰωάννης; «Φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ’ 
ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβον, ὅτι ὁ φόβος 
κόλασιν ἔχει· ὁ δέ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ 
ἀγάπῃ» (Α΄ Ἰωάν. 4,18). Προσπαθώντας διά τοῦ φό-
βου μπαίνομε σιγά σιγά στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Πάει 
τότε ἡ κόλαση, πάει ὁ φόβος, πάει ὁ θάνατος. Ἐνδια-
φερόμαστε μόνο γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Κάνομε τό 
πᾶν γι’ αὐτή τήν ἀγάπη. Ὅ,τι ὁ γαμπρός γιά τήν νύφη.

Ἄν θελήσομε καί τόν ἀκολουθήσομε, καί τούτη ἡ 
ζωή μέ τόν Χριστό εἶναι χαρά, ἔστω καί μέσα σέ δυ-
σκολίες. Ὅπως τό λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Χαίρω 
ἐν τοῖς παθήμασί μου». Αὐτή εἶναι ἡ θρησκεία μας, 
ἐκεῖ πρέπει νά πᾶμε. Δέν εἶναι τά τυπικά, ὅσο εἶναι νά 
ζεῖ κανείς μέ τόν Χριστό. Ὅταν αὐτό τό πετύχεις, τί 
ἄλλο θέλεις; Κέρδισες τό πᾶν. Ζεῖς τόν Χριστό καί ὁ 
Χριστός ζεῖ μέσα σου. Ὅλα μετά εἶναι πολύ εὔκολα, ἡ 
ὑπακοή, ἡ ταπείνωση, ἡ εἰρήνη.
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Πῶς συμμετέχει ἡ φύση στή Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας (3)
τῆς Παρασκευῆς Μαντικοῦ, δασκάλας

Ἐλιά καί λάδι. Ἱστορία τῆς ἐλιᾶς
Ἡ ἱστορία τῆς ἐλιᾶς ἀνάγεται στά πρῶτα χρόνια 

τῆς ὀργανωμένης ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου πάνω στή γῆ. 
Ὡστόσο, φύλλα καί κλαδιά ἐλιᾶς βρέθηκαν στά ἐδα
φικά προϊστορικά στρώματα τῆς Κύμης (Εὔβοια) 
πού ἀνήκουν στή γεωλογική περίοδο τῆς Ὀλιγόκαι
νης, καί ἀποδεικνύουν ὅτι τό πολύτιμο αὐτό δέντρο 
φύτρωνε στήν περιοχή δεκάδες χιλιάδες χρόνια πρίν 
νά ὑπάρξει ὁ ἄνθρωπος. Οἱ προϊστορικοί κάτοικοι 
τῆς Θήρας καλλιεργοῦσαν τήν ἐλιά πρίν τήν ἔκρηξη 
τοῦ ὁμώνυμου ἡφαιστείου. Τοῦτο ἐπιβεβαιώνουν τά 
ἴχνη ἐλαιοπιεστηρίου κατασκευασμένου ἀπό λάβα 
πού ἀνακάλυψε ὁ Fouqué, τό ὁποῖο καί θεωρεῖται 
ἀπό τά σημαντικότερα προϊστορικά μνημεῖα1. Φύλ
λα καί κλαδιά ἐλιᾶς βρέθηκαν καί στά ἐδαφικά προ
ϊστορικά στρώματα τῆς Ἰταλίας καί τῆς Ἱσπανίας. 
Ἡ ἐλιά ἐμφανίστηκε γιά πρώτη φορά ὡς ἀγριελιά 
στήν ἀνατολική Μεσόγειο, ἐκεῖ ὅπου ἀναπτύχθη
καν μερικοί ἀπό τούς ἀρχαιότερους πολιτισμούς. Ἡ 
ἀγριελιά θεωρεῖται πρόγονος τῆς καλλιεργήσιμης 
ἐλιᾶς. Στήν Ἑλλάδα καλλιεργεῖται τό εἶδος Ἐλαία ἡ 
Εὐρωπαϊκή (Olea Europaea) πού εὐδοκιμεῖ κυρίως 
στίς παραμεσόγειες χῶρες. Στίς χῶρες τῆς Μεσο
γείου ἡ ἐλιά βρῆκε εὐνοϊκούς ὅρους γιά ν’ ἀναπτυ
χθεῖ καί εὐδοκίμησε θαυμάσια. Τό εἶδος αὐτό ἔχει 
δυό ποικιλίες τήν εὐρωπαϊκή, πού καλλιεργεῖται γιά 
τούς καρπούς της, καί τή δασική ἤ ἄγρια ἤ στείρα 
ἐλιά, πού οἱ πολύ μικροί καρποί της ἔδιναν πικρό καί 
ἐλάχιστα χρησιμοποιούμενο ἔλαιο2. 

Ὁ ἄνθρωπος τῶν Μεσογειακῶν περιοχῶν στή 
διάρκεια τῶν προϊστορικῶν χρόνων σκέφτηκε νά 
ὀργανώσει τήν παραγωγή τοῦ ἐλαιοκάρπου καί 
τοῦ ἐλαιολάδου εἴτε δημιουργώντας ἐλαιόφυτα 
εἴτε ἐξημερώνοντας τό μέχρι τότε ἄγριο καί αὐτο
φυές ἐλαιόδεντρο. Ἡ διαδικασία αὐτή ὑπῆρξε μα
κροχρόνια καί ἐπίπονη. Ἡ Κρήτη εἰκάζεται πώς 
ἦταν ἡ περιοχή ἀπό τήν ὁποία ξεκίνησε νά καλ
λιεργεῖται συστηματικά ἡ ἐλιά. Ἡ συστηματική 
καλλιέργεια τῆς ἐλιᾶς ἀπό τούς χωρικούς τῆς Με
γαλονήσου συνέβαλε στήν ἁλματώδη ἀνάπτυξη 
τοῦ Μινωικοῦ πολιτισμοῦ. Κουκούτσια ἐλιᾶς στό 
Μύρτο Ἱεράπετρας, στήν Κνωσό, στή Ζάκρο στό 
Χαμαλεύρι Ρεθύμνου, ἐπιβεβαιώνουν τήν παρου
σία τοῦ πολύτιμου καρποῦ στήν πρώιμη ἐποχή τοῦ 
χαλκοῦ (Πρωτομινωική περίοδος 28002100 π.Χ.). 

Στίς πινακίδες τῆς Γραμμικῆς Β΄ γραφῆς πού ἀνα
καλύφθηκαν στήν Ἀρχαία Πύλο, ὑπάρχει τό ἰδεό
γραμμα τῆς ἐλιᾶς καί τοῦ ἐλαιόλαδου3. 

Οἱ Ἀρμένιοι, οἱ Ἑβραῖοι καί οἱ Αἰγύπτιοι γνώρι
ζαν τήν ἐλιά. Κλαδιά τοῦ ἐλαιόδεντρου βρέθηκαν 
στούς τάφους τῶν Φαραώ καί ἡ καλλιέργειά του 
περιγράφεται σέ πάπυρο πού χρονολογεῖται πρίν 
ἀπό τό 1500 π.Χ. 

Χρήση ἐλιᾶς καί λαδιοῦ πρό Χριστοῦ
Ἡ ἐλιά στήν ἑλληνική μυθολογία εἶναι σύμβολο 

εἰρήνης καί συμφιλίωσης. Ἡ Ἀθηνᾶ δωρίζει στούς 
Ἀθηναίους τό μέγιστο ἀγαθό, τήν ἐλιά, ὡς σύμ
βολο εὐημερίας, συμφιλίωσης καί πολιτισμοῦ. Ὁ 
Ἡρακλῆς φτιάχνει τό ρόπαλό του ἀπό μία ἀγριε
λιά πού βρῆκε στίς ἀκτές τοῦ Σαρωνικοῦ. Ὁ ἴδιος 
μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἄθλων του φυτεύει τήν 
πρώτη ἀγριελιά στήν Ὀλυμπία. Τά κλαδιά αὐτοῦ 
τοῦ δέντρου ἔγιναν στεφάνια γιά νά στεφανώνουν 
τούς νικητές τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων. Ὁ πολύτι
μος χυμός τῶν καρπῶν του, τό ἐλαιόλαδο, ἦταν τό 
βραβεῖο γιά τούς νικητές τῶν Παναθηναϊκῶν ἀγώ
νων, πού γίνονταν πρός τιμή τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς. Γιά 
τούς Ἕλληνες ἡ ἐλιά ἦταν θεϊκῆς καταγωγῆς καί 
ἀθηναϊκῆς ἰθαγένειας. Ὁ Σοφοκλῆς στόν Οἰδίπο
δα ἐπί Κολονῷ ἀναφέρει: «…θάλλει εἰς τήν χώραν 
ταύτην ἡ γλαυκή παιδοτρόφος ἐλαία, φύτευμα γη
γενές μή φυτευθέν διά τῶν χειρῶν…». Τό δέντρο 
τῆς ἐλιᾶς καί ὁ καρπός του, τό πολύτιμο ἐλαιόλα
δο, εἶχαν ξεχωριστή θέση στίς τελετές τῶν ἀρχαίων 
Ἑλλήνων καί τῶν ἄλλων λαῶν τῆς Μεσογείου.

Τά κλαδιά τῆς ἐλιᾶς, τά φύλλα της, σκηνές ἀπό 
τό μάζεμα τοῦ καρποῦ της, στόλισαν τοίχους ἀρ
χαίων παλατιῶν, ἀλλά καί ἀρχαίους ἀμφορεῖς καί 
ἀγγεῖα. 

Χρήση ἐλιᾶς καί λαδιοῦ μετά Χριστόν
Ἡ ἐλιά χρησιμοποιήθηκε ὡς χριστιανικό σύμβο

λο ἀπό τήν ἀρχή. Τό κλαδί τῆς ἐλιᾶς εἶναι τό σύμβο
λο τῆς συμφιλίωσης καί τῆς εἰρήνης. Τό περιστέρι, 
μετά τόν κατακλυσμό, φέρνει στόν Νῶε κλαδί ἐλιᾶς, 
σύμβολο ἐλέους καί εἰρήνης, σημάδι ὅτι τά νερά 
ὑποχωροῦν καί ἡ φύση γαληνεύει. Ἡ καρποφορία 
τῆς ἐλιᾶς συμβολίζει τίς πλούσιες εὐλογίες τοῦ Θεοῦ 
στή ζωή τῶν πιστῶν (Ψαλμ. 51,10). Στό ἴδιο βιβλίο 
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ἡ πολύκαρπη ἐλιά συμβολίζει, εἰδικότερα, τή χρι
στιανική μητέρα, πού μέ τούς καρπούς τῆς ἀγάπης 
της, τά παιδιά της, πλουτίζει τό σπιτικό της (Ψαλμ. 
127,3). Στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καί στόν κῆπο τῆς 
Γεθσημανῆ, διαδραματίζονται τά μεγάλα γεγονότα 
τοῦ θείου δράματος (Ματθ. 26,30 καί 38). Ὁ ἀπό
στολος Παῦλος κάνει καί μία ἄλλη συμβολική χρήση 
τοῦ ἐλαιόδεντρου. Παρομοιάζει τόν ἄπιστο ἄνθρω
πο μέ ἄγρια ἐλιά («ἀγριέλαιος») καί τήν Ἐκκλησία 
μέ ἥμερη ἐλιά («καλλιέλαιος»). Τό κλαδί τῆς ἄγριας 
ἐλιᾶς (ὁ ἄνθρωπος), πού θά ἐμβολιασθεῖ στήν ἥμερη 
ἐλιά (τήν Ἐκκλησία), ἀποκτᾶ τίς ἰδιότητες τοῦ ἥμε
ρου δέντρου (Ρωμ. 11,16 καί 24). Τό ἔλαιον (λάδι), τό 
προϊόν τῆς ἐλιᾶς, ἔχει κι αὐτό συμβολική σημασία. 
Στήν Ἁγία Γραφή εἶναι σύμβολο χαρᾶς, γιατί ὁ ἄν
θρωπος πού ἀλείφει τό πρόσωπό του μέ λάδι, λά
μπει (Ψαλμ. 103,15). Ἐπίσης εἶναι σύμβολο φιλίας 
καί τιμῆς (Ψαλμ. 22,5, Λουκ. 7,46).

Λάδι καί ὀρθόδοξη λατρεία
Τό ἐλαιόλαδο, ἱερό σύμβολο τοῦ κύκλου τῆς 

ζωῆς, χρησιμοποιεῖται σέ ὅλες τίς σημαντικές στι
γμές καί τελετουργίες, γέννηση, βάπτιση, γάμο καί 
θάνατο. Γιά τούς ὀρθόδοξους χριστιανούς τό λάδι, 
ὅπως καί τό κρασί καί τό σιτάρι, ἔχει τή σημασία 
θρησκευτικοῦ ἀγαθοῦ καθώς εἶναι συνδεδεμένο μέ 
τά μυστήρια τοῦ Χρίσματος, τοῦ Βαπτίσματος καί 
τοῦ Εὐχελαίου. Τά καντήλια πού ἀνάβουν μέ τό 
ἐλαιόλαδο φωτίζουν τό χῶρο τοῦ ναοῦ, διευκολύ
νουν τή διεξαγωγή τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καί τό 
φῶς τους μᾶς ὁδηγεῖ στό νοητό φῶς, τόν Κύριο, 
ὁ ὁποῖος εἶναι «τό φῶς τοῦ κόσμου» καί «φωτίζει 
πάν τα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον» (Ἰω. 
8,12 καί 1,9). Τά καντήλια εἶναι ἀναμμένα μπροστά 
στίς ἅγιες εἰκόνες, ἀφοῦ ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου 
καί τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι παρουσία 
φωτεινή. Τό φῶς τῶν καντηλιῶν θυμίζει στούς πι
στούς πώς πρέπει τά ἔργα τους νά εἶναι πάντα φω
τεινά καί ἡ ζωή τους νά εἶναι πορεία στό φῶς.

Τό λάδι στά Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος  
καί τοῦ Χρίσματος

Τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος τό ἵδρυσε ὁ 
ἴδιος ὁ Κύριος, ὅταν μετά τήν Ἀνάστασή Του πα
ρήγγειλε στούς ἀποστόλους Του νά ὑπάγουν εἰς τά 
ἔθνη καί νά βαπτίζουν, ὅσους πιστεύουν εἰς Αὐτόν, 
«εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος». Καί οἱ Ἰουδαῖοι συνήθιζαν νά 
βαπτίζουν τούς προσηλύτους εἰς τήν θρησκείαν 
τους καί τούς μετανοοῦντας, ἀλλά τό ἰουδαϊκό βά
πτισμα ἦταν βάπτισμα μετανοίας καί ὄχι σωτηρί

ας4. Το λάδι, μέ τό ὁποῖο στό Μυστήριο τοῦ Βαπτί
σματος ἀλείφεται ὅλο τό σῶμα τοῦ βαπτιζόμενου, 
συμβολίζει τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία 
τόν δυναμώνει στήν πορεία πρός τήν πνευματική 
τελείωσή του. 

Τό Χρῖσμα εἶναι τό μυστήριο, κατά τό ὁποῖο 
ὁ ἱερέας μετά τό Βάπτισμα χρίει, δηλ. ἀλείφει, 
σταυροειδῶς ὅλα τά μέλη τοῦ βαπτιζομένου μέ 
Ἅγιο Μύρο, λέγοντας τίς λέξεις: «Σφραγίς δω
ρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμήν». Μέ τό Μυστήριο 
τοῦ Χρίσματος αὐτός πού βαπτίζεται λαμβάνει μέ 
ἀόρατο, θαυμαστό τρόπο τά χαρίσματα τοῦ Ἁγί
ου Πνεύματος. Στούς πρώτους χρόνους τοῦ Χρι
στιανισμοῦ ἡ μετάδοση τῶν δωρεῶν καί τῶν χαρι
σμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γινόταν ἀπό τούς 
ἀποστόλους «δι’ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν» (Πράξεις 
8,1417 καί 19,16). Ἡ διαδικασία αὐτή ἔγινε δύ
σκολη, ὅταν αὐξήθηκαν οἱ κατά τόπους Ἐκκλησίες 
καί πλήθυνε ὁ ἀριθμός τῶν πιστῶν πού ἐπιθυμοῦ
σαν νά βαπτισθοῦν. Ἔτσι οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι και οἱ 
διάδοχοί τους ἐπίσκοποι ἀντικατέστησαν τήν «δι’ 
ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν» μετάδοση τῶν χαρισμάτων 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς βαπτιζόμενους μέ τήν 
χρήση ἁγιασμένου Μύρου. Σήμερα ἡ παρασκευή 
καί ὁ καθαγιασμός νέας ποσότητας Ἁγίου Μύρου 
γίνονται κάθε δέκα χρόνια, στό Οἰκουμενικό Πα
τριαρχεῖο, τή Μεγάλη Ἑβδομάδα, μέ τήν ἁρμονική 
συνεργασία ἀφενός τῆς χημικῆς καί φαρμακευ
τικῆς ἐπιστήμης καί ἀφετέρου «τῆς σιωπώμενης 
καί μυστικῆς παραδόσεως» τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐκ
κλησιαστική παράδοση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι
αρχείου διαθέτει ἀπό τό 1850 τόν «Κατάλογο τῶν 
εἰδῶν τῶν ἀρωμάτων, ἐξ ὧν συντίθεται τό Ἅγιον 
Μύρον», πού περιλαμβάνει λάδι, κρασί καί ἄλλες 
55 ἀρωματώδεις οὐσίες, πού συμβολίζουν τά πολυ
ποίκιλα χαρίσματα καί τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύ
ματος. Οἱ ἐπιστῆμες τῆς Χημείας καί τῆς Φαρμα
κευτικῆς συμβάλλουν στήν ἀρτιότερη παρασκευή 
του. Ἡ τυπική διάταξη παρασκευῆς καί καθαγια
σμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου πού ἀκολουθεῖται, ἀρχίζει 
τήν Κυριακή τῶν Βαΐων ξεχωριστά, συγκλίνει καί 
ἑνοποιεῖται τή Μεγάλη Πέμπτη μέ μία ἰδιαίτερη 
ἱεροτελεστία καθαγιασμοῦ. Τό Ἅγιο Μύρο τοπο
θετεῖται σέ ἀλαβάστρινα δοχεῖα, φυλάγεται στό 
«Μυροφυλάκιον», χῶρο δροσερό, ἀεριζόμενο καί 
προστατευμένο ἀπό ἔντονες ἡλιακές ἀκτίνες, μέ
χρις ὅτου ἐξαντληθεῖ τό ἀπόθεμα, ὅποτε θά ἀρχίσει 
ἡ προετοιμασία τῆς νέας παρασκευῆς5.

Τό λάδι στό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου
Τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου στηρίζεται στά λό
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για τοῦ ἀποστόλου Ἰακώβου, ὁ ὁποῖος στήν Καθο
λική Ἐπιστολή του γράφει: «Εἶναι κανείς ἀπό σᾶς 
ἄρρωστος; Ἄς προσκαλέσει τούς πρεσβυτέρους κι 
ἄς προσευχηθοῦν κοντά του, ἀφοῦ τόν ἀλείψουν 
μέ λάδι, εἰς τό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Καί ἡ προσευχή 
πού γίνεται μέ πίστη θά σώσει τόν ἄρρωστο καί ὁ 
Κύριος θά τόν κάνει καλά, ὥστε νά σηκωθεῖ ἀπό τό 
κρεβάτι κι ἄν τυχόν ἔχει κάνει ἁμαρτίες, θά τοῦ συγ
χωρεθοῦν» (Ἰακ. 5,14). Ἡ προτεινόμενη ἀπό τόν 
ἀδελφόθεο Ἰάκωβο ἀκολουθία ἀπό τά δυό χαρα
κτηριστικά της γνωρίσματα, δηλ. τήν «εὐχή» (προ
σευχή) καί «τό ἔλαιο» (λάδι), ὀνομάστηκε ἀργότε
ρα «Εὐχέλαιο». Στούς πρώτους αἰῶνες ἡ ἀκολουθία 
περιλάμβανε μία μόνο προσευχή. Οἱ χριστιανοί 
ἔφερναν λάδι, πού ἁγιαζόταν μέ συγκεκριμένη εὐχή 
στό τέλος τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί μέ αὐτό ἄλει
φαν τούς ἀσθενεῖς, πού εἶχαν σπίτι τους. Ἡ ὅλη, 
ὅμως, ἀκολουθία γινόταν καί ἀνεξάρτητα ἀπό τή 
θεία Εὐχαριστία. Ἔτσι ἄρχισαν νά προστίθενται 
εὐχές, ὕμνοι καί ἀναγνώσματα ἀπό τήν Καινή Δι
αθήκη μέχρι πού τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου πῆρε 
τήν τελική του μορφή, τήν ὁποία ἔχει σήμερα. Ἀπό 
τότε πού τό Εὐχέλαιο ἔπαψε νά τελεῖται κατά τή 
διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐπικράτησε νά γί
νεται ἡ τελετή καί στά σπίτια6. Τό Μυστήριο τοῦ 
Εὐχελαίου τελεῖται γιά τούς ἀσθενεῖς καί συντελεῖ 
στή θεραπεία τους, ἐφόσον ἐκεῖνοι δεχτοῦν μέ πί
στη τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής 
Μᾶρκος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι οἱ Ἀπόστολοι «ἤλει
φον ἐλαίῳ πολλούς ἀρρώστους καί ἐθεράπευον» 
(Μάρκ. 6, 13). Οἱ Χριστιανοί ὅμως ζητοῦν τήν τέ
λεση τοῦ Εὐχελαίου ἀνεξάρτητα ἀπό τήν περίπτω
ση τῆς ἀσθενείας. Τοῦτο δικαιολογεῖται ἀπό τό 
γεγονός ὅτι μέ τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου προσ
φέρεται ἡ δυνατότητα κάθαρσης τῆς ψυχῆς καί 
τοῦ σώματος. Ἔτσι τό Εὐχέλαιο τελεῖται συχνά κά 
τήν περίοδο τῆς Μ. Σαρακοστῆς, πού εἶναι κατε
ξοχήν πνευματική περίοδος. Συνηθίζεται μάλιστα 
νά τελεῖται κάθε Μεγάλη Τετάρτη στούς ναούς γιά 
νά προετοιμαστοῦν οἱ πιστοί νά κοινωνήσουν τῶν 
ἀχράντων Μυστηρίων τήν Μεγάλη Πέμπτη.

 Ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας
Ὁ ἱερέας στήν ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας εὐ

λογεῖ μαζί μέ τούς ἄρτους (τό σιτάρι), τό κρασί καί 
τό λάδι, τά τρία βασικά στοιχεῖα τῆς τροφῆς καί 
τῆς συντήρησης τῶν ἀνθρώπων.

Φαρμακευτικές χρήσεις τοῦ ἐλαιόλαδου
Τό λάδι στήν ἀρχαιότητα χρησιμοποιήθηκε γιά 

θεραπευτικούς σκοπούς. Στόν Ἱπποκράτειο Κώδι

κα συναντῶνται περισσότερες ἀπό 60 φαρμακευ
τικές χρήσεις τοῦ ἐλαιόλαδου μέ κυριότερη τή χρή
ση κατά τῶν δερματικῶν παθήσεων. Ὁ μεγάλος 
γιατρός τῆς ἀρχαιότητας ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι τό 
λάδι τῆς ἐλιᾶς θεραπεύει τή μαστίτιδα (ὑδρέλαιο), 
τίς μικρές πληγές, τά ἀποστήματα, τά ἐρεθισμένα 
οὖλα, διατηρεῖ λευκά τά δόντια, δίδεται ὡς ἀντίδο
το σέ περιπτώσεις ἐλαφρῶν δηλητηριάσεων. Στό 
ἱερό τοῦ Ἀσκληπιοῦ χρησιμοποιοῦσαν τό λάδι γιά 
νά παρασκευάσουν εἰδικές ἀλοιφές καί ἰάματα. Ρο
φήματα ἀπό φύλλα καί ἄνθη ἐλιᾶς χρησιμοποιή
θηκαν ὡς κρύο κολλύριο γιά ἐρεθισμένα μάτια καί 
γιά τό ἕλκος τοῦ στομάχου. Ὁ καλός Σαμαρείτης 
προσέφερε τίς πρῶτες βοήθειες στόν «ἐμπεσόντα 
εἰς τούς ληστάς», ἀλείφοντας τίς πληγές του μέ 
λάδι. Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες μίας θαυμαστῆς 
ἐπανάστασης στό χῶρο τῆς ἰατρικῆς. Ἡ ἐπιστήμη 
τῆς ἰατρικῆς ἐφιστᾶ τήν προσοχή στήν πρόληψη 
παρά στή θεραπεία καθώς καί στή χρήση φυσικῶν 
μεθόδων θεραπείας πού θά συνεπικουροῦν ἤ θά 
ὑποκαθιστοῦν τά συμβατικά φάρμακα. Ἔγκριτα 
ἰατρικά περιοδικά εἶναι γεμάτα μέ ἀναφορές, πού 
πιστοποιοῦν τίς ἐκπληκτικές καρδιοπροστατευ
τικές ἰδιότητες τοῦ ἐλαιόλαδου. Εἶναι δύσκολο νά 
ἀπαριθμήσει κάποιος τίς πολυάριθμες εὐεργετικές 
ἐπιδράσεις τοῦ ἐλαιόλαδου στίς ἀρτηρίες καί στή 
συγκράτηση τῶν ἐπιπέδων της χοληστερόλης. Ὁ 
Δρ. Ἄνσελ Κάς, διεθνοῦς φήμης ἐπιδημιολόγος βε
βαιώνει ὅτι ἀπό ἔρευνες, πού ἔγιναν στό νησί τῆς 
Κρήτης, προέκυψε πώς τό ὑψηλό ποσοστό τῶν 
αἰωνόβιων κατοίκων τῆς Μεγαλονήσου εἶναι χω
ρικοί τῶν ὁποίων τό πρόγευμα ἀποτελεῖται συχνά 
μόνο ἀπό ἕνα ποτήρι τοῦ κρασιοῦ ἐλαιόλαδο7. 

Τό ἐλαιόλαδο  
στό μυστήριο τοῦ θανάτου

Ἀπό τά προϊστορικά χρόνια τά δυό πολύτιμα 
ὑγρά τοῦ μεσογειακοῦ χώρου, τό λάδι καί τό κρα
σί, φαίνεται νά διαδραματίζουν τό δικό τους ξεχω
ριστό ρόλο στίς νεκρικές τελετές. Ἡ συνήθεια νά 
ἀλείφουν τό σῶμα τῶν νεκρῶν μέ λάδι μαρτυρεῖται 
ἀπό τά ὁμηρικά χρόνια. Τά σώματα τῶν ἡρώων 
τοῦ Τρωικοῦ πολέμου πλένονται καί ἀλείφονται μέ 
λάδι ἤ ροδόλαδο.

Στήν ὀρθόδοξη χριστιανική λατρεία τό ἐλαιό
λαδο χρησιμοποιεῖται τήν ὥρα τῆς ταφῆς τοῦ νε
κροῦ σώματος ἀπό τόν ἱερέα. Ὁ ἱερέας ραντίζει τό 
σῶμα μέ λάδι ψάλλοντας «ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καί 
καθαρισθήσομαι. Πλυνεῖς με καί ὑπέρ χιόνα λευ
κανθήσομαι» (Ψαλμ. 50,9).
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Οἱ ἐλιές στή νηστεία τῆς ὀρθοδοξίας
Στόν ὀρθόδοξο κόσμο ἡ νηστεία, ἀποτελεῖ τό 

κυριότερο χαρακτηριστικό τῆς σύνδεσης λατρείας 
καί διατροφῆς. Ἐνῶ κατά τίς μεγαλύτερες νηστεῖες 
ἀπαγορεύεται ἡ κατανάλωση ἐλαιολάδου αὐστη
ρά, ἐπιτρέπεται ἡ κατανάλωση τῶν ἐλαιῶν. Βασική 
τροφή τῶν χριστιανῶν κάθε Τετάρτη καί Παρα
σκευή, ἀλλά καί τίς Σαρακοστές, εἶναι οἱ ἐλιές. Στά 
μοναστήρια οἱ μοναχοί ἐπινοοῦν νόστιμα φαγητά 
(ἐλιόψωμο, ἐλιόπιτα) στά ὁποῖα προσθέτουν ἐλιές, 
ἀντικαθιστώντας ἔτσι τό ἐλαιόλαδο. 

«Λάδι, τό πιό σταθερό… ρευστό νόμισμα!»
Στίς ἐλαιοπαραγωγικές περιοχές τῆς πατρίδας 

μας τό λάδι θεωρεῖται τό μόνο ἀσφαλές εἰσόδη
μα τοῦ ἀγρότη. Τό λάδι τῆς ἐλιᾶς κυριάρχησε γιά 
πολλούς αἰῶνες στήν παραδοσιακή ἑλληνική οἰκο
νομία ὡς σταθερή νομισματική συναλλακτική μο
νάδα. Ὁ φτωχός ἀγρότης ἔκανε ὅλες τίς δουλειές 
καί διεκπεραίωνε ὅλες τίς συναλλαγές του μέ λάδι. 
Συχνά καί τά «δῶρα» πού ἔκανε σέ διάφορους κρα
τικούς ὑπαλλήλους ἤ φορεῖς τῆς ἐξουσίας ἀποσκο
πώντας στήν εὐνοϊκή μεταχείρισή του ἦταν λάδι! 
Τό γεγονός αὐτό προσέδωσε μία ἐνδιαφέρουσα 
σημασία στό ρῆμα «λαδώνω»8. Στις ἐλαιοπαραγω
γικές περιοχές τῆς πατρίδας μας μέ λάδι προμη
θευόταν ἡ νοικοκυρά τά μικροαντικείμενα, πού 
χρειαζόταν ἀπό τόν γυρολόγο, πανερᾶ (περαστικό 
μικρέμπορα). Μέ λάδι γίνονταν οἱ μεγάλες ἀγορές 
σπιτιῶν καί χωραφιῶν. Λάδι ἔδιναν στούς ἐράνους. 
Οἱ ἐπαῖτες, «διακονιάρηδες», κρατοῦσαν ἕνα με
ταλλικό δοχεῖο γιά νά συγκεντρώνουν τό λάδι ἀπό 
τίς ἐλεημοσύνες. Τό ἐλαιόλαδο ἀποτελοῦσε τήν 
ἀμοιβή τῶν καλαντιστάδων σέ ὅλες τίς ἐλαιοπαρα
γωγικές περιοχές τῆς Ἑλλάδας. Μέ λάδι κερνοῦσαν 
τόν παπά, πού ἁγίαζε τό σπίτι τά Φῶτα9.

Ἐλιά καί λαογραφία
Ἐντυπωσιακή παράδοση γιά τό δέντρο τῆς 

ἐλιᾶς πού ξεκίνησε ἀπό τή Νάξο: «Τότε, πού σταύ
ρωσαν τόν Χριστό, ὅλα τά δέντρα ἔριξαν τά φύλ
λα τους ἐκτός ἀπό τήν ἐλιά. Τά ἄλλα δέντρα τήν 
παρεξήγησαν μά ἐκείνη τούς ἀπάντησε: ‘Τά δικά 
σας φύλλα ἔπεσαν, μά φύλλα θά ξανακάνετε. Ἐμέ
να δέν ἔπεσαν τά φύλλα μου, μά τό ξέρει ἡ καρδιά 
μου!’ Γι’ αὐτό ἡ καρδιά τῆς ἐλιᾶς εἶναι πάντα ξερή».

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων οἱ πιστοί φέρνουν 
στήν Ἐκκλησία εἰκόνες μαζί μέ κλαδιά ἐλιᾶς, τά 
φύλλα τῶν ὁποίων θά γίνουν φυλαχτά ἤ θυμιά
ματα. Σέ μερικά μέρη τῆς Ἑλλάδας τό πρωί τῆς 

Πρωτοχρονιᾶς συνηθίζουν οἱ μητέρες νά χτυποῦν 
ἐλαφρά τά παιδιά τους μέ κλωνάρι τῆς ἐλιᾶς καί 
τήν ἴδια στι γμή νά τούς εὔχονται: «Χρόνια πολλά 
σάν τήν ἐλιά». Στά περισσότερα νησιά τοῦ Αἰγαί
ου καί σέ ἠπειρωτικές παραθαλάσσιες περιοχές 
τό λάδι ἀπό τό καντήλι τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἤ τό 
λάδι τῆς κολυμβήθρας γαληνεύει τά νερά! Ἀπό τή 
συνήθεια αὐτή τῶν Ἑλλήνων ναυτικῶν νά ρίχνουν 
στήν ἀγριεμένη θάλασσα λάδι ἀπό τό καντήλι τοῦ 
ἍηΝικόλα γιά νά ἠρεμήσει, ἔχει μείνει στή γλώσσα 
μας ἡ πασίγνωστη λαϊκή φράση «ἡ θάλασσα εἶναι 
λάδι», ὅταν τά νερά της εἶναι γαληνεμένα. Στά Φά
ρασα τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ἔριχναν στή 
φωτιά χλωρά φύλλα ἐλιᾶς καί ἀπό τό σκάσιμο, τόν 
θόρυβο, τήν κίνηση μάντευαν γιά θάνατο, ταξί
δια κ.λ.π.10. Σέ ἄλλα μέρη «ἡ ξεματιάστρα» παρα
τηρώντας τά σχήματα τοῦ λαδιοῦ πάνω στό νερό 
ἀποφαίνεται, ἄν ὑπάρχει μάτιασμα. Καί μέ τόν ἴδιο 
τρόπο, μέ εὐχές καί λόγια μαγικά προσπαθεῖ νά τό 
διώξει! Ἡ ἐλιά ἐπηρέασε τά ἤθη καί τά ἔθιμα τῶν 
Ἑλλήνων. Στά μνημόσυνα καί στά κόλλυβα οἱ νοι
κοκυρές στά Δωδεκάνησα προσφέρουν τή Ψυχό
πιτα, γλυκιά πίτα παρασκευασμένη μέ ἐλαιόλαδο, 
ἀλεύρι, ζάχαρη καί μυρωδικά.

Ἡ λαϊκή σοφία ὕμνησε τό δέντρο καί τόν καρπό 
μέ παροιμίες καί μαντινάδες. 

«Ἄνθρωπος χωρίς ὑπομονή, λυχνάρι χωρίς 
λάδι» (Νίσυρος)

«Ἐγώ ἀγαπάω τήν ἐλιά γιατί κάνει τό λάδι καί 
φέγγει στήν ἀγάπη μου, ὅταν δειπνᾶ τό βράδυ» 
(Κρητική μαντινάδα). ■
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 
2. Ὁ βυζαντινός ναός τοῦ ἁγίου Νικολάου στή Διμυλιά Ρόδου (Φουντουκλί).

 τοῦ Δρ. Ἰωάννη Ἠλ. Βολανάκη, 
Ἐφόρου Ἀρχαιοτήτων Ε. Τ.

Θέση καί ὀνομασία
Βορειοδυτικά τῆς πόλεως τῆς Ρόδου καί σέ 

ἀπόσταση 50 χλμ. περίπου ἀπό αὐτή, ἐπί τῶν ἀνα
τολικῶν κλιτύων τοῦ ὄρους «Προφήτης Ἠλίας», 
(ὑψόμ. 780 μ.), κεῖται ὁ μικρός οἰκισμός «Διμυλιά». 
Νότια τῆς Διμυλιᾶς καί σέ ἀπόσταση 600 μ. περί
που ἀπό αὐτήν, δυτικά τῆς Ἐλεούσας καί νοτιανα
τολικά τῆς Σαλάκου, ἐπί τῶν ἀνατολικῶν κλιτύων 
τοῦ ὄρους «Προφήτης Ἠλίας», νότια τοῦ ὑψώμα
τος «Περιόλι»1 καί στή θέση Φουντουκλί2, σέ περι
οχή κατάφυτη ἀπό διάφορους θάμνους καί ἄγρια 
δένδρα (ἀλισφακιές, κίσθους, μυρτιές, κουμαριές, 
σχίνα, στύρακες κυπαρίσσια, πλατάνια, κλπ.), κα
θώς καί ἥμερα δένδρα (ἐλιές, συκιές, κορομηλιές, 
κυδωνιές, ἀχλαδιές, λεμονιές κ.λπ.) βρίσκεται ὁ 
ναός τοῦ ἁγίου Νικολάου.

 Γύρω ἀπό τόν ναό διατηροῦνται λείψανα ἀπό 
παλαιά οἰκοδομήματα, καθώς καί ἕνα λίθινο ἀντί
βαρο ἐλαιοπιεστηρίου, τά ὁποῖα ἀνήκουν στά κτί
σματα τοῦ Μετοχίου, πού ἔκειτο ἐκεῖ καί ὑπήγετο 
στήν παλαιά καί ἱστορική Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας 
Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ3. 

Τό Μετόχι αὐτό εἶχε στήν ἰδιοκτησία του κτή
ματα, τά ὁποῖα ἐκαλλιεργοῦντο καί διά τῶν ὑπ’ 
αὐτῶν παραγομένων προϊόντων ἀφ΄ ἑνός μέν συν
ετηρεῖτο τό Μετόχι, ἀφ’ ἑτέρου δέ τά περισσεύμα
τα ἐστέλλοντο στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Αἰκατε
ρίνης, ἡ ὁποία εὑρίσκεται στήν ἔρημο τοῦ Σινᾶ καί 
ἡ ἐπιβίωσή της ἐξαρτᾶτο ὡς ἐπί τό πλεῖστον –καί 
ἐν μέρει ἐξαρτᾶται μέχρι σήμερα– ἀπό τά Μετόχια 
αὐτῆς4. Στό Μετόχι ἐστέλλετο Μοναχός ἤ συνη
θέστερον Ἱερομόναχος ἀπό τήν Μονήν τοῦ Σινᾶ, 
ὁ ὁποῖος ὀνομάζετο «Ἐπιστάτης» καί προΐστατο 
τοῦ Μετοχίου, ἐξυπηρετώντας καί τίς λατρευτικές 
ἀνάγκες αὐτοῦ. Ἐκεῖνος εἶχε ὑπό τήν εὐθύνην του 
ὅλα, ὅσα ἐσχετίζοντο μέ τό Μετόχι, καθώς καί τό 
προσωπικό, τό ὁποῖον διέμενε ἐκεῖ καί ἐργαζόταν 
διά λογαριασμόν τοῦ Μετοχίου5.

Α΄) Ἀρχιτεκτονική
 Ὁ ναός τοῦ ἁγίου Νικολάου στό Φουντουκλί 

τῆς Ρόδου εἶναι μικρῶν διαστάσεων οἰκοδόμημα, 

τό ὁποῖο ἀνήκει στόν σπάνιο ἀρχιτεκτονικό τύπο 
τοῦ τετρακόγχου ναοῦ. Σέ ὁλόκληρη τήν Δωδε
κάνησο ἀπαντοῦν τρία μόνον παραδείγματα τοῦ 
τύπου αὐτοῦ. Εἶναι ἐνδιαφέρον, ὅτι καί τά τρία 
βρίσκονται στό νησί τῆς Ρόδου καί προέρχονται 
περίπου ἀπό τήν ἴδια ἐποχή, ἤτοι : 

1)  Ρόδος, μεσαιωνική πόλη, ἅγιος Γεώργιος  
Χουρμαλί (Χουρμαλί Μεδρεσέ), 15ος αἰ.

 Πρόκειται διά μεγάλων διαστάσεων τετράκογ
χον οἰκοδόμημα6, τό ὁποῖο καλύπτεται μέ ἡμισφαι
ρικό τροῦλλο καί διατηρεῖται σέ καλή σχετικῶς 
κατάσταση. Στό κέντρον τοῦ οἰκοδομήματος σχη
ματίζεται ἕνα τετράγωνο, σέ ἑκάστη πλευρά τοῦ 
ὁποίου ἀνοίγεται ἀνά μία κόγχη, ἐσωτερικά ἡμικυ
κλική καί ἐξωτερικά τρίπλευρη ἤ ἡμιεξαγωνική. 

 Δυτικά τοῦ κυρίως ναοῦ κεῖται ὀρθογωνίου 
κατόψεως νάρθηκας, ὁ ὁποῖος καλύπτεται μέ ἡμι
κυλινδρική καμάρα καί ἀποτελεῖ μεταγενέστερη 
προσθήκη. Στήν βόρεια πλευρά τοῦ ναοῦ ὑπάρχει 
μνημειῶδες Πρόπυλον, τό ὁποῖον ἐπίσης ἀποτελεῖ 
μεταγενέστερη προσθήκη. 

 Στίς ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων τοῦ 
ναοῦ ὑπῆρχαν τοιχογραφίες, ἀπό τίς ὁποῖες ἐλάχι
στα μόνο λείψανα διατηρήθηκαν.

Ὁ ναός αὐτός ἀπετέλει κατά τούς μέσους χρό
νους Καθολικό Μονῆς, τά κελλιά καί οἱ βοηθητικοί 
χῶροι τῆς ὁποίας διατηροῦνται γύρω ἀπό τόν ναό.

 Μετά τήν κατάληψη τῆς Ρόδου ἀπό τούς Ὀθω
μανούς (1522)7, τό οἰκοδομικό συγκρότημα τῆς 
Μονῆς μετετράπη σέ Σχολή σπουδῆς τοῦ Κορανί
ου (Μεδρεσές), γνωστόν ὡς «Χουρμαλί Μεδρεσέ», 
ἤτοι «τό Ἱεροδιδασκαλεῖον μέ τούς φοίνικες»8.

2) Σάλακος, Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, 15ος αἰ.

 Ἐντός τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Σαλάκου κεῖται ὁ 
ἐνοριακός ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ 
ὁποῖος ἀρχικά ἀνηγέρθη ὡς τετράκογχος ναός9. 
Πρόκειται διά ἱκανῶν διαστάσεων οἰκοδόμημα, τό 
ὁποῖον καλύπτεται μέ ἡμισφαιρικό τροῦλλο καί δι
ατηρεῖται σέ καλή σχετικῶς κατάσταση. Στό κέν
τρον τοῦ ναοῦ σχηματίζεται ἕνα τετράγωνο, σέ 
ἑκάστη πλευρά τοῦ ὁποίου ἠνοίγετο ἀνά μία κόγ
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ 
ΚΑΙ Τῌ ΗΜΕΡᾼ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ 
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἔφθασεν ἡ πρώτη Σεπτεμβρίου, ἡ πρώτη τοῦ ἐκ

κλησιαστικοῦ ἔτους, τὴν ὁποίαν πρὸ ἐτῶν τὸ Οἰκουμε
νικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἐν συνεχείᾳ σύνολος ἡ Ὀρθό
δοξος ἡμῶν Ἐκκλησία ὡρίσαμεν ὡς ἡμέραν προσευχῆς 
διὰ τὸ περιβάλλον. Ἔκτοτε, λόγῳ καὶ τῆς ἡμετέρας 
πρωτοβουλίας ταύτης, ἔχει γενικευθῆ τὸ ἐνδιαφέρον 
διὰ τὴν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ 
πολλὰ λαμβάνονται  μέτρα ἐν προκειμένῳ διὰ τὴν ἀει
φορίαν καὶ τὴν ἰσορροπίαν τῶν οἰκοσυστημάτων ἀλλὰ 
καὶ διὰ πᾶν σχετικὸν πρὸς αὐτὰς πρόβλημα. 

Καθὼς μάλιστα τυγχάνει γνωστὸν καὶ ἐπιμεμαρτυ
ρημένον ὅτι «οὐ λύονται οἱ νόμοι τῆς φύσεως, οὐδὲ 
σαλεύονται, ἀλλὰ μένουσιν ἀκίνητοι» (πρβλ. Ἱεροῦ 
Χρυσοστόμου, Εἰς τὸν πτωχὸν Λάζαρον ΣΤ΄, P.G. 48, 
1042), ὀφείλομεν σήμερον νὰ ἐπικεντρώσωμεν τὴν 
προσοχήν μας εἰς τὰς ἀφανεῖς ἐπεμβάσεις τοῦ ἀνθρώ
που εἰς τὴν ἰσορροπίαν τοῦ περιβάλλοντος, ἡ ὁποία 
διασαλεύεται ὄχι μόνον δι’ ἐμφανῶν καταστρεπτικῶν 
ἐνεργειῶν, ὡς αἱ ἐκριζώσεις τῶν δασῶν, ἡ ὑπεράντλη
σις τῶν ὑδάτων, ἡ ἐν γένει ὑπερεκμετάλλευσις τῶν 
φυσικῶν καὶ ἐνεργειακῶν πόρων καὶ ἡ μέσῳ διαρροῆς 
καὶ ἀποθέσεως τοξικῶν καὶ χημικῶν οὐσιῶν μόλυν
σις μεγάλων χερσαίων καὶ ὑδατίνων περιοχῶν, ἀλλὰ 
καὶ δι’ ἀφανῶν διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ πράξεων. Καὶ 
τοιαῦται τυγχάνουν αἱ ἐπεμβάσεις εἰς τὰ γονιδιώματα 
τῶν ἐμβίων ὄντων καὶ ἡ δημιουργία κατ’ αὐτὸν τὸν 
τρόπον μετηλλαγμένων εἰδῶν ἀγνώστου ἐν συνεχείᾳ 
μετεξελίξεως, ὡς καὶ ἡ ἀνεύρεσις τρόπων ἀποδεσμεύ
σεως τεραστίων δυνάμεων, τῶν ἀτομικῶν καὶ πυρηνι
κῶν, τῶν ὁποίων ἡ μὴ ὀρθὴ χρῆσις δύναται νὰ ἐξαφα
νίσῃ πᾶν ἴχνος ζωῆς καὶ πολιτισμοῦ εἰς τὸν πλανήτην 
μας. Εἰς τὰς περιπτώσεις ταύτας δὲν εἶναι ἡ πλεονεξία 
καὶ ἡ ἐπιθυμία τῆς ὑπερισχύσεως τὰ μόνα κίνητρα τῶν 
ἐπιδιωκόντων νὰ ἐπέμβουν καὶ νὰ μεταλλάξουν τὰ 

ἔμβια ὄντα, τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς ἐδημιούργησεν ὡς «καλὰ 
λίαν», ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπεροψία ὡρισμένων ὅπως ἀντιπα
ραταχθοῦν εἰς τὴν Σοφίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἀποδείξουν 
ἑαυτοὺς ἱκανοὺς νὰ βελτιώσουν τὸ ἔργον Αὐτοῦ. Ἡ 
ψυχικὴ στάσις αὕτη χαρακτηρίζεται ὑπὸ τῶν ἀρχαίων 
Ἑλλήνων ὡς «ὕβρις», δηλαδὴ ὑπεροπτικὴ αὐθάδεια 
τοῦ ἔχοντος περιωρισμένον νοῦν ἔναντι τοῦ Πανσό
φου καὶ Παντοδυνάμου Δημιουργοῦ.

Ἀσφαλῶς δὲν ἀντιτασσόμεθα πρὸς τὴν ἐπιστη
μονικὴν ἔρευναν,  ἐὰν καὶ ἐφ’ ὅσον παρέχῃ ἐπωφε
λεῖς ὑπηρεσίας εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸ περιβάλλον. 
Τοιουτοτρόπως, ἡ χρησιμοποίησις τῶν πορισμά
των αὐτῆς διὰ τὴν θεραπείαν, παραδείγματος χάριν, 
ἀσθενειῶν εἶναι ἀσφαλῶς θεμιτή, ἀλλὰ ἡ βεβιασμένη 
ἐμπορικὴ ἐκμετάλλευσις προϊόντων τῆς συγχρόνου 
χημικῆς καὶ βιολογικῆς τεχνολογίας πρὸ τῆς τετε
λεσμένης διαπιστώσεως ὅτι εἶναι διὰ τὸν ἄνθρωπον 
ἀβλαβῆ, εἶναι ἀσφαλῶς κατακριτέα, καθὼς ἐπανει
λημμένως ὡδήγησεν εἰς τραγικὰς συνεπείας αὐτὸν 
καὶ τὸ περιβάλλον.

Ἡ ἐπιστήμη, καλῶς πράττουσα, διαρκῶς ἐρευνᾷ 
καὶ προσπαθεῖ νὰ ἑρμηνεύσῃ τὴν φυσικὴν νομοτέλει
αν καὶ τάξιν. Ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς πρωτο
πλάστους «κατακυριεύσατε τῆς γῆς» (Γεν. θ΄ 1) παρέχει 
τὴν ἄδειαν τῆς ἐρεύνης καὶ γνώσεως τῶν φυσικῶν καὶ 
βιολογικῶν μηχανισμῶν οἱ ὁποῖοι δροῦν εἰς αὐτήν, διὰ 
νὰ εἶναι σύνολον τὸ φυσικὸν περιβάλλον παραδείσι
ον. Ἀρκεῖ ἡ ἐπιδίωξις τῆς γνώσεως καὶ ἡ ἐκμετάλλευσις 
αὐτῆς νὰ μὴ στοχεύῃ μόνον εἰς τὸ κέρδος καὶ νὰ μὴ 
εἶναι ἀλαζονικὴ προσπάθεια οἰκοδομήσεως ἑνὸς νέου 
πύργου τῆς Βαβέλ, διὰ τοῦ ὁποίου τὸ δημιούργημα 
θὰ προσπαθήσῃ νὰ φθάσῃ καὶ ἴσως, κατὰ τὴν ἔπαρ
σιν ὡρισμένων, νὰ ὑπερβῇ καὶ Αὐτὸν τὸν Δημιουργόν. 
Δυστυχῶς λησμονεῖ ἐνίοτε ὁ ἄνθρωπος ὅτι ὁ τοῦ «κάλ
λους γενεσιάρχης ἔκτισεν αὐτά» (Σοφ. Σολ. ιγ΄, 3) καὶ 
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χεὶρ Κυρίου «ἐθεμελίωσε τὴν γῆν, καὶ ἡ δεξιὰ Αὐτοῦ 
ἐστερέωσε τὸν οὐρανόν» (πρβλ. Ἡσ. μη΄, 13).

Καθῆκον, λοιπόν, ἡμῶν τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλη
σίας καὶ τῶν ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπι
στήμης, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν, 
εἶναι νὰ ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν καὶ κυρίως νὰ προσ
ευχώμεθα ὅπως ὁ Δημιουργὸς τοῦ παντὸς Θεὸς φω
τίζῃ τοὺς εἰδικῶς μὲ τὰ ἀνωτέρα θέματα ἀσχολουμέ
νους ἐπιστήμονας ἵνα ἐν ταπεινώσει ἔναντι Αὐτοῦ καὶ 
ἐν σεβασμῷ πρὸς τὴν φυσικὴν νομοτέλειαν καὶ τάξιν 
εἰσέρχωνται εἰς τὰ ἐνδότερα αὐτῆς καὶ ἀποφεύγουν 
τὴν διὰ λόγους οἰκονομικῆς ἐκμεταλλεύσεως ἤ ἄλ
λους, ὡς ἀνεφέρομεν, βεβιασμένην χρησιμοποίησιν 
τῶν πορισμάτων τῆς ἐρεύνης των. Χρειάζεται μακρὰ 
πεῖρα διὰ νὰ βεβαιωθῇ ὅτι αἱ διαπιστωθεῖσαι εὐεργε
τικαὶ ἐπιρροαὶ ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν νέων γνώσεων 
δὲν συνεπάγονται παραπλεύρως ἐπιβλαβεῖς παρενερ
γείας εἰς τὸ περιβάλλον καὶ βεβαίως εἰς αὐτὸν τοῦτον 
τὸν ἄνθρωπον.

Κατὰ τὴν δημιουργίαν τοῦ κόσμου ἡ τότε φωνὴ 
καὶ τὸ πρῶτον πρόσταγμα τοῦ Κυρίου «οἷον νόμος 
τις ἐγένετο φύσεως, καὶ ἐναπέμεινε τῇ γῇ, τὴν τοῦ 
γεννᾶν αὐτῇ καὶ καρποφορεῖν δύναμιν εἰς τὸ ἑξῆς 
παρεχόμενος...»  (Μεγάλου Βασιλείου, εἰς τὴν ἑξαή

μερον Θ΄, P.G. 29, 96A), ἐξασφαλίζουσα τὴν ἀειφορίαν 
αὐτῆς. Καὶ ἡ γῆ θὰ συνεχίσῃ νὰ γεννᾷ καὶ νὰ καρπο
φορῇ ἐφ’ ὅσον ἀφεθῇ εἰς τὴν φυσικὴν αὐτῆς τάξιν 
καὶ ἐφ’ ὅσον ἡμεῖς οἱ πάροικοι ἐπ’ αὐτῆς πορευθῶμεν 
κατὰ τὰ προστάγματα καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ 
φυλάττωμεν καὶ ποιῶμεν αὐτάς. Τότε Ἐκεῖνος μόνον 
«δώσει τὸν ὑετὸν ἡμῖν ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ ἡ γῆ δώσει  
τὰ γενήματα αὐτῆς, καὶ τὰ ξύλα τῶν πεδίων ἀποδώσει 
τὸν καρπὸν αὐτῶν [...] καὶ φαγώμεθα τὸν ἄρτον ἡμῶν 
εἰς πλησμονὴν καὶ κατοικήσωμεν μετὰ ἀσφαλείας ἐπὶ 
τῆς γῆς ἡμῶν. Καὶ πόλεμος οὐ διελεύσεται διὰ τῆς γῆς 
ἡμῶν [...]» (πρβλ. Λευιτ. 26, 45).

Προσευχόμενοι ἐπὶ τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ καὶ τῇ 
εἰσόδῳ τοῦ ἐνιαυτοῦ μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, Συμεὼν 
τοῦ ἰσαγγέλου καὶ τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπταρίθμων παίδων 
καὶ μετὰ τοῦ ἱεροῦ Ψαλμῳδοῦ Δαυίδ πρὸς τὸν Κύριον 
ὅπως ἐξαποστείλῃ τὸ πνεῦμα Αὐτοῦ καὶ ἀνακαινίσῃ 
τὸ πρόσωπον τῆς γῆς (πρβλ. Ψαλμ. 103, 30), εὐλογῶν 
τὰ ἔργα τῶν χειρῶν Αὐτοῦ καὶ καταξιῶν ἡμᾶς λυσι
τελῶς περαιῶσαι τὴν τοῦ χρόνου περίοδον, ἐπικα
λούμεθα ὑπὲρ τῶν ἐρευνώντων τὰς δυνάμεις τῆς φύ
σεως τὸν φωτισμόν, τὴν χάριν καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

͵βιγ΄ Σεπτεμβρίου α΄

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ
 

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

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
«Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν»! 
(Ἡσ. θ΄ 5)
Ἐνθουσιωδῶς καὶ χαρμοσύνως ὁ Προφήτης μᾶς 

γνωστοποιεῖ προορατικῶς πρὸ αἰώνων πολλῶν τὴν 
ἐκ τῆς Ἀειπαρθένου Γέννησιν τοῦ Παιδίου Ἰησοῦ. Βε
βαίως, δὲν εὑρέθη καὶ τότε, περίοδον ἀπογραφῆς ἐπὶ 
Καίσαρος Αὐγούστου, τόπος ἐν τῷ καταλύματι διὰ 
τὴν στέγασιν τῆς κυοφορούσης ἐκ Πνεύματος Ἁγίου 
Παρθένου καὶ οὕτως ἠναγκάσθη ὁ μνήστωρ καὶ φύ
λαξ αὐτῆς ἅγιος Ἰωσὴφ νὰ τὴν ὁδηγήσῃ εἰς σπήλαι
ον, εἰς τὴν φάτνην τῶν ἀλόγων, «τοῦ τεκεῖν τὸ Παιδί
ον». Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ὑποδέχονται, προσφέροντες 
τὴν εὐχαριστίαν εἰς τὸν Δημιουργόν: «οἱ Ἄγγελοι τὸν 
ὕμνον˙ οἱ οὐρανοὶ τὸν ἀστέρα˙ οἱ Μάγοι τὰ δῶρα˙ οἱ 
ποιμένες τὸ θαῦμα˙ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον˙ ἡ ἔρημος τὴν 
φάτνην˙ ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον»˙ οἱ ποιμένες 
ἀγραυλοῦν ἐπὶ «τὴν ποίμνην αὐτῶν» καὶ φυλάσσουν 
«φυλακάς νυκτός», καὶ ἄγγελοι θεωροῦντες ἐκστα

τικοὶ τὸ Μυστήριον ὑμνολογοῦν (Ἑσπέρια Ἑορτῆς 
Χριστουγέννων). 

Ἡ γλυκύτης τῆς Ἁγίας Νυκτὸς τῶν Χριστουγέν
νων περιβάλλει καὶ πάλιν τὸν κόσμον. Καὶ ἐν μέσῳ 
τῶν ἀνθρωπίνων καμάτων καὶ πόνων, τῆς κρίσεως 
καὶ τῶν κρίσεων, τῶν παθῶν καὶ τῶν ἐχθροτήτων, 
τῶν ἀνησυχιῶν καὶ τῶν ἀπογοητεύσεων, προβάλλει 
πραγματικὸν καὶ ἐπίκαιρον ὅσον ποτὲ τὸ μυστήριον 
τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, Ὅστις κατῆλ
θεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον εἰς τὴν κοιλίαν τῆς ἀειπαρ
θένου Μαρίας ἵνα ἀνατείλῃ δικαιοσύνην καὶ πλῆθος 
εἰρήνης (πρβλ. Ψαλμ. οα΄ 7).

Ὑπὸ τὴν σιωπὴν καὶ τὴν εἰρήνην τῆς ἱερᾶς Νυκτὸς 
τῶν Χριστουγέννων, Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἄναρχος, ὁ 
ἀόρατος, ὁ ἀκατάληπτος, ὁ ἄϋλος, ὁ ἀεὶ ὤν, ὁ ὡσαύτως 
ὤν, εἰσέρχεται σαρκοφόρος, ἄσημος, ἁπλοῦς, πτωχός, 
ἄγνωστος, εἰς τό δρᾶμα τῆς ἱστορίας. Εἰσέρχεται συγ
χρόνως ὡς «μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστὸς σύμ
βουλος, [...] ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ 
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μέλλοντος αἰῶνος» (Ἡσ. θ΄ 6). Ναί, ἔρχεται ὡς ἄνθρω
πος ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου καὶ λύει τὴν περιπλοκὴν 
τῆς ἀνομίας καὶ δίδει μὲ τὴν Χάριν καὶ τὸ Ἔλεός Του 
διέξοδον εἰς τὰς ἀπορίας τῆς ζωῆς, προορισμὸν καὶ 
ἀξίαν καὶ περιεχόμενον καὶ ὑποδειγματικὸν ἦθος καὶ 
πρότυπον εἰς τὴν ἀνθρωπίνην περιπέτειαν. 

Ὁ Κύριος προσελάβετο ἅπασαν τὴν ἀνθρωπίνην 
φύσιν καὶ ἡγίασεν αὐτήν. Ὁ προαιώνιος Θεὸς κατεδέ
χθη νὰ γίνῃ δι’ ἡμᾶς ἔμβρυον καὶ νὰ κυοφορηθῇ εἰς τὴν 
γαστέρα τῆς Θεοτόκου. Οὕτως ἐτίμησε καὶ τὴν ἀνθρω
πίνην ζωὴν ἐκ τοῦ πρωταρχικοῦ σταδίου αὐτῆς καὶ ἐδί
δαξε τὸν σεβασμὸν εἰς τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τῆς ἀρχῆς 
τῆς κυήσεως αὐτοῦ. Ὁ τὰ πάντα Δημιουργήσας συγ
κατέβη νὰ γεννηθῇ ὡς Βρέφος καὶ νὰ γαλακτοτροφη
θῇ ὑπὸ τῆς Παρθένου. Οὕτως ἐτίμησε τὴν παρθενίαν 
καὶ τὴν μητρότητα, τὴν πνευματικὴν καὶ τὴν φυσικήν. 
Διὰ τοῦτο ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος προτρέπει: 
«γυναῖκες παρθενεύετε, ἵνα Χριστοῦ γένησθε μητέρες» 
(Λόγος ΛΗ΄, Εἰς τὰ Θεοφάνεια, PG 36, 313A). 

Καὶ ὥρισεν ὁ Κύριος τὴν συζυγίαν τοῦ ἄρρενος 
καὶ τοῦ θήλεος ἐν τῇ εὐλογημένῃ οἰκογενείᾳ. Αὐτὸς 
ὁ θεσμὸς τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας ἀποτελεῖ τὸ 
κύτταρον τῆς ζωῆς καὶ τὴν θερμοκοιτίδα τῆς ὑγιοῦς 
ψυχικῶς καὶ σωματικῶς ἀναπτύξεως τῶν τέκνων. Ὡς 
ἐκ τούτου, ἀποτελεῖ ὀφειλὴν τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ 
καθῆκον τῆς ἡγεσίας ἑκάστου λαοῦ ἡ διὰ ποικίλων 
τρόπων ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας. 

Διὰ νὰ ἀναπτυχθῇ ἓν παιδίον ὑγιῶς καὶ ὁμαλῶς 
ἀπαιτεῖται μία οἰκογένεια ὅπου ὁ ἀνὴρ καὶ ἡ γυνὴ 
ζοῦν ἁρμονικῶς, ὡς ἓν σῶμα, μία σάρξ, μία ψυχή, ὑπο
τασσόμενοι ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον. 

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι πάντες οἱ πνευματικοὶ καὶ ἐκ
κλησιαστικοὶ ἡγέται, ὡς ἄλλοι ἀγραυλοῦντες ποιμέ
νες, ἀλλὰ καὶ οἱ ἰθύνοντες τὰ τοῦ κόσμου, γνωρίζουν 
καὶ ἀποδέχονται τὴν θείαν ἀλήθειαν καὶ πραγματι
κότητα ταύτην, τὴν ὁποίαν διακηρύττομεν ἀπὸ τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ κατὰ τὰ ἐφετεινὰ 
Χριστούγεννα. Πάντες ὀφείλομεν νὰ ἐνθαρρύνωμεν 
τὴν δημιουργίαν καὶ τὴν λειτουργίαν τῶν φυσιολο
γικῶν οἰκογενειῶν διὰ νὰ ἀναπαράγουν ὑγιεῖς ψυχι
κῶς καὶ χαρούμενους πολίτας, πλήρεις αἰσθημάτων 
ἀσφαλείας, στηριζομένους εἰς τὸ αἴσθημα τῆς προ
στασίας τοῦ ἰσχυροῦ καὶ προστατεύοντος πατρὸς καὶ 
τῆς στοργικῆς καὶ ἀγαπώσης μητρός. Οἰκογενείας, 
εἰς τὰς ὁποίας θὰ ἀναπαύεται ὁ Θεός. Προσκαλοῦμεν 
καὶ προτρεπόμεθα ἅπαν τὸ πλήρωμα τῆς Ἁγίας Ὀρ
θοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ὅπως πολιτευόμενον ἀξίως 
τῆς ἧς ἐκλήθη κλήσεως πράττῃ πᾶν τὸ δυνατὸν διὰ 
τὴν στήριξιν τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας. 

Ἀδελφοί, «ἡ νύξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἥμερα ἤγγικεν» 
(Ρωμ. ιγ΄ 12). Ἤδη οἱ ποιμένες πορεύονται πρὸς τὴν 
Βηθλεέμ τὸ θαῦμα ἀνακηρύττοντες καὶ προσκαλοῦν 
ἡμᾶς νὰ τοὺς ἀκολουθήσωμεν, ὡς ἄλλοι «ἀστερο

σκόποι μάγοι χαρᾶς πληρούμενοι» (τροπάριον δ΄ 
ᾠδῆς Ὄρθρου Ἑορτῆς Χριστουγέννων), «δῶρα τί
μια» προσάγοντες Αὐτῷ «χρυσὸν δόκιμον, ὡς Βασιλεῖ 
τῶν αἰώνων, καὶ λίβανον ὡς Θεῷ τῶν ὅλων, ὡς τρι
ημέρῳ δὲ νεκρῷ σμύρναν τῷ ἀθανάτῳ» (Ἀνατολίου, 
Στιχηρὸν ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ Ἑορτῆς Χριστουγέν
νων). Δηλαδὴ τὰ δῶρα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς πίστεώς 
μας καὶ τῆς δοκιμῆς μας ὡς χριστιανῶν καὶ μάλιστα 
ὀρθοδόξων εἰς τὸ ἦθος καὶ τὴν παράδοσιν, τὴν οἰκο
γενειακήν, τὴν πατερικήν, τὴν ἐκκλησιαστικήν, τὴν 
ὀρθοπράττουσαν πάντοτε ἀνὰ τοὺς αἰῶνας καὶ συν
έχουσαν μέχρι σήμερον τὴν εὐλογημένην κοινωνίαν 
μας, τῆς ὁποίας κύτταρον κατὰ Θεὸν βιοτῆς καὶ αὐ
ξήσεως εἶναι, ἐπαναλαμβάνομεν, ἡ οἰκογένεια. 

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, 
2013 χρόνια συνεπληρώθησαν ἀπὸ τῆς κατὰ 

σάρκα Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ˙
2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστός, ὅπως τότε, δὲν παύει νὰ 

καταδιώκεται ἐν τῷ προσώπῳ τῶν ἀδυνάτων ἀπὸ τὸν 
Ἡρώδην καὶ τοὺς παντοειδεῖς συγχρόνους Ἡρώδας˙

2013 χρόνια καὶ ὁ Ἰησοῦς διώκεται εἰς τὰ πρόσω
πα τῶν χριστιανῶν ἐν Συρίᾳ      καὶ ὄχι μόνον˙

2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς φεύγει, ὡς πρόσφυξ 
μετ’ αὐτῶν, ὄχι εἰς τὴν Αἴγυπτον, ἀλλὰ εἰς τὸν Λίβα
νον, εἰς τὴν Εὐρώπην, εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ ἀλλαχοῦ 
δι’ ἀσφάλειαν ἐν τῇ ἀνασφαλείᾳ τοῦ κόσμου˙

2013 χρόνια καὶ τὸ Παιδίον Ἰησοῦς εἶναι ἀκό
μη φυλακισμένον μὲ τοὺς δύο Ἱεράρχας τῆς Συρίας 
Παῦλον καὶ Ἰωάννην, μὲ τὰς Ὀρθοδόξους μοναχὰς 
καὶ πολλοὺς ἀκόμη ἀνωνύμους καὶ ἐπωνύμους χρι
στιανούς˙

2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς σταυρώνεται μαζὶ μὲ 
αὐτοὺς ποὺ βασανίζονται καὶ φονεύονται διὰ νὰ μὴ 
προδώσουν τὴν πίστιν των εἰς Αὐτόν˙

2013 χρόνια καὶ ὁ Ἰησοῦς φονεύεται καθ͵ ἡμέραν 
εἰς τὸ πρόσωπον τῶν χιλιάδων ἐμβρύων, τὰ ὁποῖα οἱ 
γονεῖς των δὲν ἀφήνουν νὰ γεννηθοῦν˙

2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς ἐμπαίζεται καὶ ὀνειδί
ζεται εἰς τὸ πρόσωπον τῶν δυστυχισμένων παιδίων, 
τὰ ὁποῖα ζοῦν ὑπὸ τὴν κρίσιν τῆς οἰκογενείας, τῆς 
ἀνεχείας, τῆς πτωχείας.

Τὸν πόνον, τὴν θλῖψιν καὶ τὰ παθήματα τῶν ἀν
θρώπων ἦλθε καὶ ἔρχεται καὶ κατὰ τὰ ἐφετεινὰ Χρι
στούγεννα νὰ ἀναλάβῃ ὁ Κύριος, ὁ εἰπών «ἐφ’ ὅσον 
ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχί
στων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄ 4041). Δι’ αὐτοὺς 
ἦλθεν ἐκ Παρθένου, δι’ αὐτοὺς ἐγένετο ἄνθρωπος, δι’ 
αὐτοὺς ἔπαθεν, ἐσταυρώθη, ἀνέστη. Δι’ ἡμᾶς ὅλους, 
δηλαδή. Ἂς ἄρωμεν, λοιπόν, ἕκαστος ἡμῶν τὸν προ
σωπικὸν αὐτοῦ σταυρὸν διὰ νὰ εὕρωμεν χάριν καὶ 
ἔλεον εἰς εὔκαιρον βοήθειαν˙ διὰ νὰ εἶναι «μεθ’ ἡμῶν ὁ 
Θεός», ὁ τεχθεὶς Ἐμμανουήλ,  Σωτὴρ καὶ Κύριος. Ἀμήν.     

Χριστούγεννα 
΄
βιγ΄
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ  
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΟΔΟΥ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ
διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Μητροπολίτης  
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ  

τὸν φιλόχριστον λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Χριστὸς ἐφάπαξ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς  
ἀεὶ γεννᾶται τοῖς θέλουσι» (Μάξιμος Ὁμολογητής).

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
Μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς χαρᾶς καὶ 

ἀγαλλιάσεως πανηγυρίζει καὶ ἐφέτος ἡ ἁγία μας Ἐκ
κλησία τὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, τὴν 
Μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν κατὰ τὸν λόγο τοῦ Χρυ
σορρήμονος, καὶ μᾶς καλεῖ νὰ ἀποτολμήσουμε τὴν 
πορεία πρὸς τὴν ταπεινὴ φάτνη τῆς Βηθλεὲμ γιὰ νὰ 
προσκυνήσουμε τὸν γεννηθέντα καὶ ὡς νήπιο σπαρ
γανωθέντα ἀπὸ τὴν Ἁγνὴ Παρθένο Κύριο τῆς δόξας 
Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Σωτῆρά μας, ὁ ὁποῖος «πλούσιος 
ὤν, ἐπτώχευσε  δι᾽ ἡμᾶς ἐκών».

Ἡ Εὐαγγελικὴ ἐξιστόρηση τῆς Γεννήσεως τοῦ 
Χριστοῦ «ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας» παρουσιάζει μὲ 
δωρικὴ λιτότητα καὶ μεγαλοπρέπεια τὸ μοναδικὸ καὶ 
ἀνεπανάληπτο τοῦτο γεγονὸς τῆς κοσμικῆς ἱστορίας, 
καὶ μᾶς πληροφορεῖ ὅτι κατὰ τὴν ἁγία ἐκείνη νύκτα οἱ 
Ἄγγελοι ἔψαλλαν τὸν ὕμνο τῆς εἰρήνης, τὸ «Δόξα ἐν 
ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδο
κία» καὶ μετέφεραν στοὺς ἀγραυλοῦντες ποιμένες τὸ 
χαρμόσυνο μήνυμα, τὸ Εὐαγγέλιο, ὅτι «ἐτέχθη σήμε
ρον Σωτήρ», μὲ ἕνα λόγο, ὅτι ἑνώθηκαν τὰ οὐράνια 
μὲ τὰ ἐπίγεια, ἢ διαφορετικά, ὅτι ἡ γῆ ἔγινε οὐρανός, 
ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς ὁ «ἔχων θρόνον οὐρανόν» ἀνακλίνεται 
ὡς βρέφος σὲ μιὰ κοιλότητα τῆς γῆς.

Οἱ θαυμάσιοι λειτουργικοὶ ὕμνοι τῆς Ἑορτῆς, ποὺ 
ἀκοῦμε νὰ ψάλλονται πανηγυρικὰ στοὺς Ναούς μας, 
ἑρμηνεύουν τὴν Εὐαγγελικὴ διήγηση, καὶ μᾶς καλοῦν 
σὲ μέθεξη τοῦ γεγονότος τῆς Χριστοῦ Ἐνανθρωπήσε
ως, τονίζοντας μὲν τὴν ἀνθρωπολογικὴ ἀλλαγὴ ποὺ 
αὐτὴ κοσμογονικὰ ἐπιφέρει, προτρέποντας δὲ τὸν πι
στὸ ἄνθρωπο νὰ συσχετίσει ὑπαρξιακὰ τὸν ἑαυτό του 
μὲ αὐτή. Τὸ κάλεσμα τοῦ ἱεροῦ ὑμνωδοῦ τῆς Ἐκκλησίας 
«Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε», ποὺ γίνεται κάλεσμα τῆς 
Ἐκκλησίας, θέτει ὡς προαπαιτούμενο ἀπὸ τὸν ἄνθρω
πο τὴν ἄμεση καὶ προσωπικὴ ἐμπειρία τῆς ἔμπρακτης 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία παίρνει σάρκα καί ὀστὰ μέσα 
στὴν ἱστορία, στὸ πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Για
τὶ χωρὶς αὐτὴ τὴν ἐμπειρία ἡ δόξα πρὸς τὸν σαρκωθέντα 
Χριστὸ εἶναι ἀδιανόητος καὶ ἀτελέσφορος.

Τούτη ἡ ἐμπειρία, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔγινε ἄνθρωπος 
γιατὶ αὐτὸς πρῶτος μᾶς ἀγάπησε, μᾶς δίνει καὶ τὴν 
πνευματικὴ ἰκανότητα νὰ ἀποκτήσει ἡ Γέννησή του 
νόημα ὡς γεγονὸς τῆς ὑπάρξεως μας, στὴν ἰδιαι
τερότητα καὶ μοναδικότητα τοῦ προσώπου μας, νὰ 
ἀπαντήσει στὰ προσωπικά μας προβλήματα καὶ τὶς 
ἀγωνίες μας, τὶς φοβίες καὶ τὶς ἀνασφάλειες μας, νὰ 
ἀνετείλει τὸ ἀστέρι τῆς ἐλπίδας μας γιὰ τὴν ζωή, νὰ 
μαλακώσει τὴν καρδιά μας καὶ νὰ  νοηματοδοτήσει 
τὸν καθημερινὸ ἀγῶνά μας. Κανεὶς καὶ τίποτα δὲν 
μπορεῖ νὰ χαθεῖ ἐὰν ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ συντε
λεστεὶ μέσα στὴν καρδιά μας καὶ ἀνάψει σ᾽ αὐτὴν τὴ 
φλόγα τῆς ἀγάπης πρὸς Ἐκεῖνον ποὺ ὑπερβολικὰ 
μᾶς ἀγάπησε καὶ μᾶς ἀγαπᾶ.

Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής διαβεβαιώνει 
ὅτι ὁ Χριστὸς «ἐφάπαξ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἀεὶ 
γεννᾶται τοῖς θέλουσι». Ἡ φράση αὐτὴ ἐκφράζει τὴν 
προσωπικὴ εὐθύνη μας ἀπέναντι στὸ κοσμοσωτήριο 
γεγονὸς τῆς θείας Γεννήσεως. Τοῦ καθενὸς προσω
πικὰ καὶ ὅλων μας συλλογικὰ ὡς Χριστιανῶν τῶν 
ἀρχῶν τῆς τρίτης χιλιετίας, ποὺ ζοῦμε σὲ ἕνα κοινω
νικὸ παγκόσμιο περιβάλλον τὸ ὁποῖο, δυστυχῶς, δὲν 
ἀναπαύει τὶς ψυχὲς μας. Ἡ ὁποιαδήποτε ὅμως ἀλλα
γὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἀρχίσει ἔξω ἀπὸ μᾶς,  ἄν καὶ αὐτὸ 
ἀποτελεῖ τὴν πολυσυζητημένη ἀπαίτησή μας. Ἡ ἀφε
τηρία βρίσκεται στὸ χῶρο τῆς καρδιᾶς μας. Ἄν ἐκεῖ 
τὴν ἐντοπίσουμε τότε εἶναι δυνατὸν νἀ ἀνήκουμε σὲ 
ἐκείνους ποὺ πραγματικὰ θέλουν νὰ γεννηθεῖ ὁ Χρι
στὸς. Τότε καὶ ἡ Ἑορτὴ, παρὰ τὴν λειτουργική της 
κατ᾽ ἔτος ἐπανάληψη θὰ διατηρήσει τήν μοναδικὴ καὶ 
σωτήρια ἀξία της.

Εὐχόμαστε ἀληθινά, εἰρηνικά, εὐφρόσυνα καὶ 
εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν τεχθέντα  
εὐχέτης πάντων ἡμῶν.

 
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο  ΡΟΔΟΥ   ΚΥΡΙΛΛΟΣ
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χη, ἐσωτερικά ἡμικυκλική καί ἐξωτερικά τρίπλευρη 
ἤ ἡμιεξαγωνική.

 Στά μέσα τοῦ 19ου αἰ. κατεδαφίσθηκε ἡ δυτι
κή κόγχη τοῦ οἰκοδομήματος καί ὁ ναός ἐπεξετά
θη πρός τά δυτικά, ὥστε σήμερα νά ἐμφανίζεται 
ὡς τρίκογχος. Εἰδικώτερα, στό μέσον της νοτίας 
κόγχης τοῦ ναοῦ ἀνοίγεται μία εἴσοδος. Δυτικά τῆς 
εἰσόδου αὐτῆς καί σέ ὕψος 1,60 μ. περίπου ἀπό τῆς 
στάθμης τῆς αὐλῆς, διατηρεῖται ἐπί τῆς ἐξωτερικῆς 
ἐπιφανείας τοῦ τοίχου μία μεγαλογράμματη, δίστι
χος ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς: «1845 / Μα
ΐου 12». Πρόκειται γιά τήν χρονολογία, κατά τήν 
ὁποία ἔλαβε χώραν ἡ κατεδάφιση τῆς δυτικῆς κόγ
χης καί ἡ ἐπέκταση τοῦ ναοῦ πρός τά δυτικά.

 Στίς ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων αὐτοῦ 
ὑπῆρχαν ἀρχικά καλῆς ποιότητας τοιχογραφίες, 
ἀπό τίς ὁποῖες διατηροῦνται σήμερα μόνον ἐλά
χιστα λείψανα. Εἰδικώτερα στό δυτικό τμῆμα τῆς 
ἐσωτερικῆς ἐπιφάνειας τῆς βόρειας κόγχης τοῦ 
ναοῦ διατηρεῖται καλῆς ποιότητας τοιχογραφία, ἡ 
ὁποία ἀπεικονίζει τήν κεφαλήν τοῦ ἁγίου Γεωργί
ου. Ὁ ἅγιος Γεώργιος φαίνεται ὅτι εἰκονίζετο ὁλό
σωμος, ἔφιππος, Δρακοντοκτόνος.

3) Διμυλιά, Φουντουκλί, ἅγιος Νικόλαος, 15ος αἰ.

 Ὁ ναός τοῦ ἁγίου Νικολάου ἀνήκει στόν τύπο 
τῶν τετράκογχων ναῶν καί διατηρεῖται σέ καλή 
σχετικῶς κατάσταση10.

Στήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα ὁ ἄστυλος, μονόκλιτος, 
τετράκογχος τύπος ἀπαντᾶ μόνον στόν ἅγιο Γε
ώργιο τῶν Λουκισίων Βοιωτίας11.

 Ναός τετράκογχος, μετά τεσσάρων ἐσωτερι
κῶν κιόνων, εἶναι ὁ ναός τῶν ἁγίων Ἀποστόλων 
τοῦ Σολάκη, στήν Ἀθήνα12.

 Εἰδικώτερα ὁ ναός τοῦ ἁγίου Νικολάου στό 
Φουντουκλί τῆς Ρόδου εἶναι μικρῶν διαστάσεων 
οἰκοδόμημα καί ἀνήκει στόν ἀρχιτεκτονικό ἐκεῖνο 
τύπο τοῦ ἀμιγῶς τετρακόγχου, ἄνευ κιόνων ἤ πεσ
σῶν ἤ λοιπῶν στηριγμάτων ναοῦ. Στό κέντρο του 
σχηματίζεται ἕνα τετράγωνον, σέ ἑκάστη πλευρά 
τοῦ ὁποίου ἀνοίγεται ἀνά μία κόγχη, ἐσωτερικά 
ἡμικυκλική καί ἐξωτερικά τρίπλευρη ἤ ἡμιεξαγωνι
κή13. Δυτικά τῆς ἀνατολικῆς κόγχης καί σέ ἐπαφή 
μέ αὐτήν σχηματίζεται ὀρθογωνίου κατόψεως κε
ραία, ὁ χῶρος τῆς ὁποίας χρησιμεύει ὡς τό Ἱερόν 
Βῆμα τοῦ ναοῦ. Στό μέσον της ἀνατολικῆς κόγχης 
ἀνοίγεται ἕνα παράθυρον ( Ἁγιοθύριδον). Στό μέ
σον ἑκάστης τῶν λοιπῶν τριῶν κογχῶν, ἤτοι: νοτί
ας, βορείας καί δυτικῆς, ἀνοίγεται ἀνά μία εἴσοδος.

Σήμερα δέν ὑπάρχει τέμπλον, τό ὁποῖον συνή
θως χωρίζει τό ἱερόν βῆμα ἀπό τοῦ κυρίως ναοῦ.

Ἄνωθεν τῆς βορείας εἰσόδου τοῦ ναοῦ εἶναι ἐν

τοιχισμένα διακοσμητικά σκυφία. Ἐπίσης ἐπάνω 
ἀπό τήν βορείαν εἴσοδον ὑψώνεται μεταγενέστε
ρον, μονόλοβον κωδωνοστάσιον.

Στό κέντρον τοῦ ναοῦ ὑψώνεται ὁ ἡμισφαιρικός 
τροῦλλος, ὁ ὁποῖος φέρεται ἐφ’ ὑψηλοῦ κυλινδρι
κοῦ τυμπάνου. Ἐξωτερικά ἡ ὀροφή καλύπτεται μέ 
κοῖλα κεραμίδια14.

Ἐσωτερικά τοῦ ναοῦ καί στό μέσον περίπου τῶν 
σφαιρικῶν τριγώνων ἤ λοφίων εὑρίσκονται τά λε
γόμενα ἀκουστικά ἀγγεῖα ἤ ἠχεῖα. Πρόκειται διά 
μικροῦ μεγέθους πηλίνους ἀμφορεῖς, λαγήνους ἤ 
φλασκοειδή ἀγγεῖα, πού ἔχουν ἐντοιχισθεῖ στό πά
χος τῶν τοίχων, μέ κυκλικήν ὀπήν ( διαμ. 0,030,05 
μ.), ἀπό τήν ὁποίαν εἰσέρχεται ὁ ἦχος, ὁ ὁποῖος, 
ἀφ’ ἑνός μέν ἐνισχύεται, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἐξευγενίζεται.

Β΄) Τοιχογραφίες

 Οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων τοῦ ναοῦ 
καλύπτονται μέ τοιχογραφίες. Ἐπειδή ὁ ναός εἶχε 
ὑποστεῖ πολλές φθορές ἀπό τόν χρόνο καί τήν 
ὑγρασία, ἡ Ἰταλική Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία προ
έβη κατά τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰ. στή στερέωση τοῦ 
μνημείου καί στή συντήρηση καί ἐν μέρει ἐπιζω
γράφιση τῶν τοιχογραφιῶν. Τό εἰκονογραφικόν 
πρόγραμμα τοῦ ναοῦ ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ι. Ἱερόν Βῆμα

Τεταρτοσφαίριον: Στό τεταρτοσφαίριον τῆς 
ἁψίδας τοῦ Ἱεροῦ Βήματος εἰκονίζεται ἡ Δέηση15. 
Στό κέντρον τῆς συνθέσεως παρίσταται ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός στηθαῖος, μετωπικός. Φέρει πορφυρό
χρωμον, χειριδωτόν χιτώνα καί κυανοῦν ἱμάτιον. 
Ἡ κεφαλή Αὐτοῦ περιβάλλεται μέ ἔνσταυρον φω
τοστέφανον. Εὐλογεῖ μέ τό δεξί Του χέρι καί κρατεῖ 
ἀνοικτόν, ἐνεπίγραφον κώδικα Εὐαγγελίου μέ τό 
ἀριστερό.

Δεξιά τοῦ Χριστοῦ (βόρεια) παρίσταται ὁλό
σωμος ἡ Θεοτόκος, ἡ ὁποία προσκλίνει πρός τόν 
Χριστό, δεομένη. Ἡ Παναγία κρατεῖ ἀνεπτυγμένο 
ἐνεπίγραφο εἰλητάριο. 

 Ἀριστερά του Ἰησοῦ (νότια) εἰκονίζεται ὁλόσω
μος, ὄρθιος, στραμμένος πρός τόν Ἰησοῦν, ὁ Ἰω
άννης ὁ Πρόδρομος, δεόμενος. Φέρει ἐπίσης ἀνε
πτυγμένο ἐνεπίγραφο εἰλητάριο.

Κόγχη: Ἄνω ζώνη: Ἡ Κοινωνία τῶν Ἀποστό
λων. Κάτω ἀκριβῶς ἀπό τή Δέηση εἰκονίζεται ἡ 
Κοινωνία τῶν Ἀποστόλων. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός πα
ρίσταται δύο φορές, ὁλόσωμος, ὄρθιος, φέρων ἀρ
χιερατικά ἄμφια καί ἱστάμενος μπροστά ἀπό Ἁγία 
Τράπεζα, ἄνωθεν τῆς ὁποίας ὑπάρχει Κιβώριον. 
Στό νότιον μισό εἰκονίζεται νά κρατεῖ Ἅγιο Ποτή
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ριο, ὑπό μορφήν ἀμφορέα καί νά μεταδίδει τό αἷμα 
Του στούς Ἀποστόλους. Στό βόρειον μισό παρί
σταται νά κρατεῖ ἄρτον καί ὑπό τήν μορφήν αὐτοῦ 
νά μεταδίδει τό σῶμα Του στούς μαθητές Αὐτοῦ.

Κάτω ζώνη: Στή θέση αὐτή παρίστανται τέσσε
ρεις Ἅγιοι Ἱεράρχες, στραμμένοι πρός τό κέντρον 
τῆς ἁψίδας, συλλειτουργοῦντες. Φέρουν ἀρχιερα
τικά ἄμφια καί κρατοῦν ἀνεπτυγμένα, ἐνεπίγραφα, 
λειτουργικά εἰλητάρια. Εἰκονίζονται οἱ ἑξῆς (ἀπό 
Β. πρός Ν.) : 1) Μέγας Ἀθανάσιος Ἀλεξανδρείας, 2) 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 3 ) Μέγας Βασίλειος καί 
4) Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.

Μελισμός: Στό μέσον τῆς κόγχης τῆς ἁψίδας 
τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί κάτω ἀπό τό Ἁγιοθύρι
δον παρίσταται ὁ Μελισμός, ἤτοι εἰκονίζεται Ἅγια 
Τράπεζα καί ἐπάνω σέ αὐτήν τό Ἅγιο Δισκάριο καί 
τό Ἅγιο Ποτήριο.

Καμάρα:  Στήν καμάρα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος πα
ρίσταται, ὡς συνήθως, ἡ Ἀνάληψις τοῦ Χριστοῦ.

Νότια πλευρά: Ἄνω ζώνη: Εἰκονίζονται τρεῖς 
Ἅγιοι σέ στηθάρια. Κάτω ζώνη: Στό μέσον περίπου 
αὐτῆς καί ἐντός τοῦ πάχους τοῦ τοίχου ἀνοίγε
ται μία κόγχη. Ἀνατολικά αὐτῆς παρίστανται δυό 
΄Ἅγιοι στηθαῖοι, μετωπικοί καί δυτικά εἰκονίζεται ὁ 
Πάτρωνας τοῦ ναοῦ, ἤτοι ὁ ἅγιος Νικόλαος, Ἀρ
χιεπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Παρίσταται στη
θαῖος, μετωπικός, φέρων ἀρχιερατικά ἄμφια. 

Βόρεια πλευρά: Ἄνω ζώνη: Εἰκονίζονται τρεῖς 
Ἅγιοι σέ στηθάρια. Κάτω ζώνη: Στό ἀνατολικό 
τμῆμα αὐτῆς καί ἐντός τοῦ πάχους τοῦ τοίχου 
ἀνοίγεται ἡ κόγχη τῆς Προθέσεως. Πάνω ἀπό 
αὐτήν παρίστανται δύο Ἅγιοι σέ στηθάρια. Δυτι
κά αὐτῆς εἰκονίζονται δυό Ἅγιοι ὁλόσωμοι, ὄρθιοι, 
μετωπικοί. 

ΙΙ. Κυρίως ναός

Τροῦλλος: Στήν ἐσωτερικήν ἐπιφάνειαν τοῦ 
τρούλλου θά εἰκονίζετο, ὡς συνήθως, ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός, στόν τύπον τοῦ Παντοκράτορα. Ἡ πα
ράσταση ἀτυχῶς δέν διατηρεῖται.

Τύμπανον: Στό τύμπανον τοῦ τρούλλου πα
ρίστανται δώδεκα ὁλόσωμοι, ὄρθιοι Προφῆτες, 
οἱ ὁποῖοι φέρουν ποδήρεις χιτῶνες καί ἱμάτια καί 
κρατοῦν ἀνεπτυγμένα ἐνεπίγραφα εἰλητάρια. Σέ 
αὐτά ἀναγράφονται μεσσιανικές προφητεῖες, οἱ 
ὁποῖες προανήγγειλαν τήν ἔλευση τοῦ Ἰησοῦ Χρι
στοῦ, τοῦ Σωτήρα τοῦ κόσμου16.

Σφαιρικά τρίγωνα: Στά τέσσερα σφαιρικά τρί
γωνα ἤ λοφία εἰκονίζονται οἱ τέσσερεις Εὐαγγελι
στές, ἤτοι : 1) Ματθαῖος, 2) Μάρκος, 3) Λουκᾶς καί 
4) Ἰωάννης.

Νότιον τεταρτοσφαίριον: Ἄνω ζώνη: Ἡ Γέννη

σις τοῦ Χριστοῦ. Κάτω ζώνη (ἀπό Ἀνατολάς πρός 
Δυσμάς): 1) Ἡ Φυγή στήν Αἴγυπτο, 2) Ἡ Ὑπαπα
ντή τοῦ Χριστοῦ καί 3) Ἡ Βάπτισις τοῦ Χριστοῦ.

Βόρειον τεταρτοσφαίριον: Ἄνω ζώνη: Ἡ Σταύ
ρωσις τοῦ Χριστοῦ. Κάτω ζώνη (ἀπό Δυσμάς πρός 
Ἀνατολάς): 1) Ὁ Σίμων ὁ Κυρηναῖος, αἴρει τόν 
σταυρόν τοῦ Κυρίου, 2) Ἡ Ἀνάστασις ( Ἡ εἰς Ἅδου 
Κάθοδος ) καί 3) Ὁ Λίθος.

Δυτικόν τεταρτοσφαίριον: Ἄνω ζώνη: Ἡ Κοί
μησις τῆς Θεοτόκου. Κάτω ζώνη ( ἀπό Βορράν 
πρός Νότον): 1) Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Χριστοῦ 2) 
Ἡ Ἔγερσις τοῦ Λαζάρου καί 3) Ἡ Βαϊοφόρος. 

Νότια κόγχη: Ἄνω ζώνη: Εἰκονίζονται πέντε 
στηθάρια Ἁγίων, μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβά
νονται οἱ Ἅγιοι : Κοσμᾶς ὁ Ποιητής καί ὁ Παῦλος 
τῆς Θηβαῖδος. Κάτω ζώνη ( ἀπό Ἀνατολάς πρός 
Δυσμάς): 1) Ἀρχάγγελος Μιχαήλ καί 2) ἅγιος Γεώρ
γιος ὁ Διασορίτης.

Βόρεια κόγχη: Ἄνω ζώνη (ἀπό Δυσμάς πρός 
Ἀνατολάς): 1) ἅγιος Παχώμιος, 2) Ὅραμα Ἰωάν
νου Εὐχαΐτων καί 3) Ὅραμα Πέτρου Ἀλεξανδρεί
ας. Κάτω ζώνη ( ἀπό Δυσμάς πρός Ἀνατολάς): 1) 
Γεράσιμος ὁ Ἰορδανίτης, ὑπηρετούμενος ὑπό θη
ρίου, 2) Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης καί 3) Σάββας 
ὁ Ἡγιασμένος.

Δυτική κόγχη: Ἑκατέρωθεν τῆς δυτικῆς εἰσόδου 
εἰκονίζεται ἡ οἰκογένεια τῶν κτιτόρων τοῦ ναοῦ, 
ἤτοι: Νότια εἰσόδου: Παρίσταται τό ζεῦγος τῶν 
κτιτόρων, ἤτοι οἱ γονεῖς, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν 
ὁμοίωμα τοῦ ναοῦ στόν Ἰησοῦ Χριστό. Βόρεια εἰ
σόδου: Εἰκονίζονται τά τρία τέκνα τοῦ ζεύγους τῶν 
κτιτόρων, τά ὁποῖα ἔχουν ἀποβιώσει καί στήν μνή
μη τῶν ὁποίων ἀνηγέρθη ὁ ναός.

Τεχνοτροπία: Τό γεγονός, ὅτι οἱ τοιχογραφίες 
τοῦ ναοῦ αὐτοῦ ἔχουν ἐπιζωγραφιθεῖ στίς ἀρχές 
τοῦ 20ου αἰ. καί κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐργασι
ῶν τοῦ καθαρισμοῦ καί τῆς συντηρήσεως αὐτῶν, 
δυσχεραίνει τήν ἀκριβῆ ἀποτίμηση αὐτῶν. Παρά 
ταῦτα διαπιστώνονται μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς : 
Οἱ μορφές εἶναι ραδινές καί σχεδιασμένες μέ ἀκρί
βεια, οἱ κινήσεις τῶν σωμάτων διακρίνονται γιά 
τήν ἐκφραστικότητα αὐτῶν, παρατηρεῖται ρεαλι
σμός καί ἀπόδοση ἀκόμη καί τῆς δυσμορφίας ὁρι
σμένων προσώπων, οἱ συνθέσεις χαρακτηρίζονται 
ἀπό δραματικότητα καί γενικά οἱ τοιχογραφίες 
εἶναι ἐπηρεασμένες ἀπό τήν μνημειακή βυζαντινή 
ζωγραφική. 

 Οἱ τοιχογραφίες αὐτές ἔχουν δεχθεῖ δευτερευ
ούσης σημασίας ἐπιδράσεις ἀπό τήν δυτική τέχνη, 
οἱ ὁποῖες ὅμως ἔχουν ἀφομοιωθεῖ μέ ἐπιτυχία καί 
ἔχουν ἐνταχθεῖ στή βυζαντινή παράδοση.
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Χρονολογία: Τόσον οἱ εἰκονογραφικές συν
θέσεις, ὅσο καί οἱ ἐπί μέρους μορφές ἀνακαλοῦν 
στή μνήμη μας ἔργα τῆς μνημειώδους βυζαντινῆς 
ζωγραφικῆς τοῦ 14ου αἰ. Ἐπειδή ὅμως οἱ μορφές 
χαρακτηρίζονται ἀπό κάποια ξηρότητα καί τυπι
κή ἐπανάληψη, εἶναι δυνατόν νά χρονολογηθοῦν 
στόν 15ον αἰ.

 Ὁ ναός τοῦ ἁγίου Νικολάου στή θέση Φου
ντουκλί, τῆς Διμυλιᾶς τῆς Ρόδου, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό 
τά σημαντικότερα βυζαντινά μνημεῖα τῆς Δωδε
κανήσου καί τῆς Ἑλλάδος γενικώτερα. Ἡ μελέτη 
τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καί τῶν τοιχογραφιῶν αὐτοῦ 
φωτίζουν πολλές πλευρές τῆς Ἱστορίας καί τῆς Τέ
χνης τῆς περιοχῆς κατά τούς μέσους χρόνους.

Τό μνημεῖο αὐτό εὑρίσκεται σέ ἕνα καταπληκτι
κό καί πανέμορφο φυσικό περιβάλλον καί δέχεται 
κατ’ ἔτος μεγάλο ἀριθμό ἐπισκεπτῶν, ἐντοπίων καί 
ξένων, οἱ ὁποῖοι τό ἐπισκέπτονται, γιά νά γνωρί
σουν τήν ἱστορίαν καί τήν τέχνη τῆς Ρόδου καί νά 
ἀπολαύσουν τίς φυσικές ὀμορφιές της. ■

Σημειώσεις
1. Τό τοπωνύμιον «Περιόλι, τό», προφανῶς ἀπό τό περι

βόλι, κατά συγκοπήν τοῦ β.
2. Ἡ ὀνομασία «Φουντουκλί, τό» προέρχεται πιθανῶς ἀπό 

τήν ὕπαρξη ἤ τήν καλλιέργεια στήν περιοχή αὐτή τοῦ φυ
τοῦ Φουντουκιά, τό βοτανολογικόν ὄνομα τῆς ὁποίας εἶναι 
«Κόρυλος ἡ ἀβελλάνιος» (Corylus avellanius). Πρόκειται γιά 
μικρό δένδρο ἤ θάμνο, ὁ ὁποῖος ἀπαντᾶ ὡς αὐτοφυής σέ δι
άφορες περιοχές τῆς Ἑλλάδος, ἰδιαίτερα τῆς βορείου, ἀλλά 
καί καλλιεργεῖται, ἐπειδή παράγει τά φουντούκια, τά ὁποῖα 
εἶναι πολύ νόστιμα καί θρεπτικά. Ἡ φουντουκιά προτιμᾶ εὔ
φορα, σκιερά καί ὑγρά ἐδάφη, ὅπως εἶναι ἐκεῖνα τῆς περιοχῆς 
τοῦ Φουντουκλί.  Στήν βόρεια Ἑλλάδα καί ἰδιαίτερα στό Ἅγιο 
Ὅρος ἡ φουντουκιά καλλιεργεῖται εὐρύτατα καί παράγονται 
ἀρίστης ποιότητος φουντούκια. Σημειωτέον, ὅτι ἡ Τουρκία, 
εἶναι ἡ χώρα μέ τήν μεγαλύτερη παραγωγή φουντουκιῶν 
παγ κοσμίως. Σύμφωνα μέ μία ἄλλη ἐκδοχή, ἡ ὀνομασία «Φου
ντουκλί» πιθανῶς προέρχεται ἀπό τό οἰκογενειακό ἐπώνυμο 
«Φουντουκλής», τό ὁποῖο ἀπαντᾶ σήμερα στή νῆσο Χάλκη 
τῆς Δωδεκανήσου. Χρ. Ι. Παπαχριστοδούλου, Ἱστορία τῆς 
Ρόδου, Ἀθήνα 1994, σ. 322. Ἐπίσης στήν Κρήτη (οἰκισμοί Γε
ρακάρι καί Ἀποδούλου Ἀμαρίου Ρεθύμνης) ἀπαντᾶ σήμερα 
τό ἐπώνυμον «Φυντικάκης». Ἀλλά, τόσον τό «Φουντουκλής», 
ὅσον καί τό «Φυντικάκης», προφανῶς προέρχονται ἀπό τό 
ὄνομα τοῦ φυτοῦ «Φουντουκιά». 

3. Ἡ Μονή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης εὑρίσκεται ἐπί τοῦ 
ὅρους Σινᾶ, στή θέση, ὅπου  σύμφωνα μέ τήν ὑπάρχουσα 
παράδοση  ὁ Μωϋσῆς εἶδε τό ὅραμα «τῆς φλεγομένης καί 
μή κατακαιομένης βάτου» καί συνομίλησε μέ τόν ἴδιο τόν Θεό 
(Ἐξοδ. Γ΄, 315).  Ἡ Μονή τοῦ Σινᾶ ἱδρύθηκε στά μέσα του 
6ου αἰ. μ.Χ. ἀπό τόν Αὐτοκράτορα Ἰουστινιανόν ( 527565) 
καί ἔκτοτε λειτουργεῖ συνεχῶς μέχρι σήμερα. Ἀρχικά ἦτο ἀφι
ερωμένη στήν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (6. Αυ
γούστου). Ἀργότερα καί ὕστερα ἀπό τή μεταφοράν σέ αὐτή 
τῶν λειψάνων τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, αὐτή 
τιμᾶται στή μνήμη τῆς ἐν λόγῳ ἁγίας ( 25. Νοεμβρίου).

4. Μετόχια τῆς Μονῆς τοῦ Σινᾶ ὑπῆρχαν ἐπίσης στήν 
Κρήτη, ὅπως ἦσαν μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: α) Χάνδακας 
(σημερινόν Ἡράκλειον), ἁγία Αἰκατερίνη καί ἅγιος Ματθαῖος, 
β) Χανιά, Ἁγία Τριάς. Τά δυό τελευταῖα Μετόχια διατηροῦ
νται μέχρι σήμερα. Ι. Βολανάκης, Τό Σιναϊτικό Μετόχι τοῦ 
ἁγίου Ματθαίου στό Ἡράκλειο Κρήτης, «Σιναϊτικά Μετόχια 
σέ Κρήτη καί Κύπρο», Ἀθῆναι 2009, σ. 3549.

 Ἡ Ἱερά Μονή Σινᾶ εἶχεν ἐπίσης Μετόχια στή λοιπή Ἑλ
λάδα, στήν Κύπρο, στήν Κωνσταντινούπολη, σέ χῶρες τῆς 
Βαλκανικῆς, στή Ρωσίαν, στήν Αἴγυπτον καί ἀλλαχοῦ. Ὁρι
σμένα ἀπό αὐτά διατηροῦνται μέχρι σήμερα. 

5. Σημειωτέον, ὅτι ἡ Ἱερά Μονή τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης 
τοῦ Σινᾶ εἶχε στή Ρόδο καί δεύτερο Μετόχι, τό ὁποῖο ἔκειτο 
στήν Ἰαλυσό (Τριάντα). Μέχρι σήμερα διατηρεῖται ἐκεῖ ὁ ναός 
τοῦ Μετοχίου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀφιερωμένος ἐπίσης στόν ἅγιο 
Νικόλαο, Ἀρχιεπίσκοπο Μύρων τῆς Λυκίας. Οἱ ἐσωτερικές 
ἐπιφάνειες τῶν τοίχων αὐτοῦ κοσμοῦνται μέ καλῆς ποιότη
τας τοιχογραφίες, τοῦ τέλους τοῦ 14ου – ἀρχῶν τοῦ 15ου αἰ.

6. Ἀναστάσιος Κ. Ὀρλάνδος, Ἀρχεῖον Βυζαντινῶν Μνη
μείων Ἑλλάδος (ΑΒΜΕ), τ. 6 (1948), σ. 105, εἰκ. 92.

7. Οἱ Ὀθωμανοί Τοῦρκοι ἐπεχείρησαν ἐπανειλημμένως νά 
καταλάβουν τήν νῆσο Ρόδο, ὅμως συνήντησαν μεγάλην ἀντί
σταση καί ἀπέτυχαν. Τελικά καί ὕστερα ἀπό πολύμηνη πολι
ορκία τῆς πόλεως τῆς Ρόδου, ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Σουλτάνου 
Σουλεϊμάν τοῦ Μεγαλοπρεποῦς ἤ Νομοθέτου (14941556) καί 
μέ τήν προσωπικήν αὐτοῦ συμμετοχή, οἱ Ὀθωμανοί κατώρ
θωσαν νά κυριεύσουν τή Ρόδο καί τά λοιπά νησιά τῶν Νοτίων 
Σποράδων ἤ τῆς Δωδεκανήσου καί νά τά κρατήσουν ὑπό τήν 
κατοχήν τους μέχρι τό ἔτος 1912.

8. Ἡ ὀνομασία «Χουρμαλί» ὀφείλεται προφανῶς στό γε
γονός τῆς ὕπαρξης στήν αὐλή του φοινίκων.

9. Ἀν. Ὀρλάνδος, ΑΒΜΕ, τ. 6 ( 1948), σ. 104, εἰκ. 91.
10. Ἀν. Ὀρλάνδος, ΑΒΜΕ, τ. 6 ( 1948), σ. 101, εἰκ. 87.
11. Ἀν. Ὀρλάνδος, ΑΒΜΕ, τ. 3 ( 1937), σ. 166 κ.ἕ.
12. Ἀν. Ὀρλάνδος, ΑΒΜΕ, τ. 6 ( 1948), σ. 99.
13. Σημειωτέον, ὅτι ἐσωτερικά ἡμικυκλικές καί ἐξωτερικά 

τρίπλευρες ἤ ἡμιεξαγωνικές εἶναι ἐπίσης καί οἱ κόγχες τῶν 
δυό ὑπολοίπων τετρακόγχων ναῶν τῆς νήσου Ρόδου.

14. Τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, διά τῆς 4ης Ἐφορείας 
Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, προέβη πρόσφατα 
στήν στερέωση τοῦ ναοῦ καί στήν ἀνακεράμωση τῆς ὀροφῆς 
αὐτοῦ.

15. Ἐκτός ἀπό τήν Δέηση, στό τεταρτοσφαίριον τῆς ἁψί
δας τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἀπό τοῦ τέλους τῆς Εἰκονομαχίας καί 
ἑξῆς, συνήθως ἀπαντοῦν οἱ παραστάσεις : 1) Ἰησοῦς Χριστός, 
Παντοκράτωρ καί 2) Ἡ Θεοτόκος Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν. 
Κατά τήν περίοδον τῆς Εἰκονομαχίας ( 718843 μ. Χ.), συ
νήθως στό τεταρτοσφαίριον τῆς ἁψίδας τοῦ Ἱεροῦ Βήματος 
εἰκονίζετο ἁπλῶς ἕνας σταυρός. 

 Χαρακτηριστικόν εἶναι τό παράδειγμα τοῦ ναοῦ τῆς 
Ἁγίας Σοφίας τῆς Θεσσαλονίκης: Πρό τῆς Εἰκονομαχίας στό 
τεταρτοσφαίριον τῆς ἁψίδας τοῦ Ἱεροῦ Βήματος εἰκονίζετο 
πιθανῶς ἡ Θεοτόκος. Κατά τήν Εἰκονομαχίαν ἡ παράσταση 
αὐτή ἀντεκατεστάθη μέ ψηφιδωτόν, στό ὁποῖον παρίστατο 
μεγάλου σχήματος ἀνιοσοσκελῆς σταυρός. Μετά τήν Εἰκονο
μαχίαν παρεστάθη καί πάλιν ἡ Θεοτόκος ὁλόσωμος, ἔνθρο
νος, βρεφοκρατούσα. Ἀπό τήν πρώην παράσταση τοῦ σταυ
ροῦ διατηροῦνται ἀκόμη λείψανα. 

16. Πρόκειται γιά τή λεγόμενη συμφωνία τῶν δυό Διαθη
κῶν, ἤτοι τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ὅ,τι προ
φήτευσαν οἱ Προφῆτες καί τό ὁποῖο περιέχεται στήν Παλαιά 
Διαθήκη, τοῦτο πραγματοποιήθηκε στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καί περιέχεται στήν Καινή Διαθήκη. 
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Η ΑΙΡΕΣΗ ΩΣ ΑΜΕΤΡΙΑ
Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει τήν διδασκα
λία τῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας «ὑγιαίνουσαν», 

γιά νά τήν ἀντιδιαστείλη ἀπό τή νοσηρή ἐκείνη 
τῶν αἱρετικῶν (Β΄ Τιμ. 4,3· Τιτ. 1,9 & 2,1). Μέ τόν 
τρόπο αὐτό δείχνει ὅτι ἀντιλαμβάνεται τήν αἵρεση 
ὡς ἀσθένεια στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἴδια εἶναι 
καί ἡ θέση τῶν ἐκκλησιαστικῶν πατέρων. Αὐτοί, 
ὡς ἄριστοι πνευματικοί γιατροί, μιμοῦνται τούς 
ἐμπείρους γιατρούς τῶν σωμάτων· πρίν δηλαδή 
φθάσουν στήν ἀντιμετώπιση τῆς αἱρέσεως, τήν 
μελετοῦν προσεκτικά καί κάνουν τήν ἀκριβῆ της 
διάγνωση. Ἡ ἐμπεριστατωμένη αὐτή μελέτη, πού 
γίνεται μέ τά καθαρισμένα καί φωτισμένα ἀπό τό 
Ἅγιο Πνεῦμα αἰσθητήριά τους, 
τούς ὁδηγεῖ νά δια κρίνουν καί νά 
περιγράψουν βασικά γνωρίσματα 
τῆς αἵρεσης. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι 
ἡ ἀμετρία της.

Τί εἶναι ἡ ἀμετρία; Γενικά εἶ
ναι ἡ ἀπουσία τοῦ μέτρου. Εἰδι
κώτερα γιά τό ζήτημα τῆς Πίστε
ως σημαίνει τήν ἀπόκλιση ἀπό 
τό μέτρο τῆς Ἀληθείας. Ὅπως ἡ 
ἀσθένεια εἶναι ἡ ἀπόκλιση ἀπό τό 
μέτρο τῆς ὑγείας, εἴτε ὡς ὑπερ
βολή (πυρετός, ὑψηλή πίεση, 
παχυσαρκία), εἴτε ὡς ὑστέρηση 
(ὑποθερμία, χαμηλή πίεση, ἰσχνό
τητα), κατά παρόμοιο τρόπο καί ἡ αἵρεση νοεῖται 
ὡς ἀπόκλιση ἀπό τό μέτρο τῆς Ἀληθείας, εἴτε ὡς 
ὑπερβολή, εἴτε ὡς ἔλλειψη.

Ἐδῶ τίθεται τό πρῶτο καίριο καί κρίσιμο ἐρώ
τημα, στό ὁποῖο καλούμαστε ἀπαραίτητα νά 
ἀπαν τήσουμε: Ποιό εἶναι τό μέτρο τῆς Ἀληθείας; 
Ἐάν αὐτό τό ἀγνοοῦμε, ἀδυνατοῦμε νά κατανοή
σουμε μέ σαφήνεια καί ἀκρίβεια τί εἶναι ἡ αἵρεση, 
ποιά τά γνωρίσματά της καί ποιές οἱ ἐπιπτώσεις 
της στή ζωή μας. Γι αὐτό καί ὀφείλουμε νά ἀνα
ζητήσουμε τήν αὐθεντική ἀπάντηση στό ἐρώτημα.

Στήν προσπάθειά μας αὐτή ἀσφαλεῖς ὁδηγοί 
εἶναι καί πάλι οἱ ἅγιοι πατέρες τῆς Ἐκλησίας, οἱ 
ὁποῖοι ἀκολουθώντας τούς προφῆτες καί τούς ἀ 
πο στόλους, δέχονται ὡς μέτρον ἀληθείας αὐτόν 
τόν ἴδιο τόν Θεό. «Μέτρον δ’ αὖ Θεός ἐστί», λέ

γει ἐπιγραμματικά ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 
(Ποιήματα Δογματικά, 446,7). Καί ὁ Μέγας Ἀθα
νάσιος ὀνομάζει τόν Θεό «αὐτοαλήθεια... διά τό 
ἄτρεπτον τῆς οὐσίας» (PG 28,53), ἐξαιτίας, δηλαδή, 
τοῦ ἀμεταβλήτου τῆς οὐσίας του. Ἀληθινά, τίπο
τε ἄλλο δέν ὑπάρχει ἀμετάβλητο στήν ουσία του, 
ὅπως ὁ Θεός, καί ἑπομένως Αὐτός εἶναι τό μόνο 
σταθερό καί αἰώνια ἀμετακίνητο μέτρο Ἀληθείας.

Αὐτό ἰσχύει καί γιά τά τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας 
Τριάδος, ἀλλά γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους ἀποκαλύ
πτεται καθαρώτερα στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, πού ἔγινε 
καί τέλειος ἄνθρωπος. Αὐτός εἶναι «ἡ ὁδός καί ἡ 
ἀλήθεια» (Ἰω. ), «τό Α καί τό Ω, ἡ ἀρχή καί τό τέ

λος... ὁ ἦν ὁ ὤν καί ὁ ἐρχόμενος» 
(Ἀπ. 1,8). Ἐπειδή δέ ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός, ὡς ἡ Κεφαλή τοῦ Σώ
ματος τῆς Ἐκκλησίας, μορφώνει 
μέ τή δική του ὑπόσταση αὐτό τό 
πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας, οἱ πι
στοί μποροῦν νά δοῦν σ’ Αὐτήν 
καθαρώτερα τόν ἀόρατο Θεό (Γρ. 
Νύσσης, Εἰς τό Ἆσμα Ἀσμάτων, 
6,256,17). Ἑπομένως τό μέτρον 
τῆς Ἀληθείας εὐρίσκεται στήν μία 
Ἐκκλησία τοῦ «ζῶντος Θεοῦ», 
ἡ ὁποία γι αὐτόν τόν λόγο εἶναι 
«στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθεί
ας» (Α΄ Τιμ. 3,15).

Ἔχοντας λοιπόν συνειδητοποιήσει καλά οἱ ἅ
γιοι ποιό εἶναι καί ποῦ εὑρίσκεται τό μέτρο τῆς 
Ἀληθείας, διακρίνουν μέ εὐκολία τήν αἵρεση ἀπό 
ὁποιαδήποτε κατεύθυνση καί ἐάν ὑπερβῆ τό μέ
τρο. Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος διαπιστώνει ὅτι ὅλοι 
οἱ αἱρετικοί ἔφθασαν στήν πλάνη, διότι ἐγκατέλει
ψαν τό μέτρο καί ἐπέλεξαν τήν ἀμετρία. «Πρόσεχε 
ἀμέσως πῶς ὅλοι ἔπεσαν σέ πλάνη ἀπό ἔλλειψη μέ
τρου, ἀφοῦ ἄλλοι παρουσίασαν κάτι περισσότερο 
καί ἄλλοι κάτι λιγότερο. Γιά παράδειγμα, πρώτη 
ἀπ’ ὅλες ἦταν ἡ αἵρεση τοῦ Μαρκίωνα. Αὐτή πα
ρουσίασε ἄλλον θεό, πού δέν ὑπάρχει. Νά τό πε
ρισσότερο. Ὕστερα ἀπό ἐκείνη ἡ αἵρεση τοῦ Σα
βελλίου, πού λέγει ὅτι ὁ Υἱός καί ὁ Πατέρας καί τό 
Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἕνα πρόσωπο. (Νά τό λιγότε
ρο). Ἔπειτα ἡ αἵρεση τοῦ Μαρκέλλου καί τοῦ Φω

«Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος 

μᾶς πληροφορεῖ ὁτι «πα-

ντοῦ ἡ ἀμετρία προκαλεῖ τή 

φθορά», ἐνῶ ὁ ἅγιος Χρυ-

σόστομος μᾶς ἀποκαλύπτει 

ὅτι ἡ ἀμετρία «εἶναι ἐφεύ-

ρημα τοῦ διαβόλου»
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τεινοῦ.... Ὑπάρχουν ὅμως καί ἄλλες. Ἀλλά ἐμεῖς γι’ 
αὐτό παραλάβαμε κατά ἕνα μόνον τρόπο τήν Πί
στη, γιά νά μήν ἀναγκαζόμαστε νά πλησιάσουμε σέ 
ἄπειρες αἱρέσεις... ἀλλά ὅ,τι θά ἐπιχειροῦσε κανείς 
νά προσθέση ἤ νά ἀφαιρέση ἀπ’ αὐτήν νά τό θεω
ρήσουμε νόθο» (Εἰς Ἑβρ., 8,4).

Ἡ τακτική αὐτή τῆς προσθέσεως καί τῆς ἀφαι
ρέσεως, ἤ τῆς ὑπερβολῆς 
καί τῆς ἐλαττώσεως, πού 
συνιστοῦν τά βασικά γνω
ρίσματα τῆς ἀμετρίας στήν 
Πίστη, παρατηρεῖται σέ 
ὅλες τίς μετέπειτα αἱρέ
σεις, μέχρι καί αὐτές τῶν 
ἡμερῶν μας, καί σέ ὅλα τά 
ἐπί μέρους δόγματα τῆς 
Πίστεως. Δειγματολογικά 
ἀναφέρομαι στό Χριστο
λογικό δόγμα. Οἱ αἱρετι
κοί Ἀρειανοί πίστευαν ὅτι 
ὁ Ἰησοῦς δέν εἶναι Θεός, 
ἀλλά κτίσμα τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ 
οἱ Μονοφυσίτες δέχονταν 
ὅτι ὁ Χριστός εἶχε τελικά 
μία φύση, τή θεία, ἡ ὁποία 
ἀπορρόφησε τήν ἀνθρω
πίνη φύση. Ἕνα ἄλλο πα
ράδειγμα εὑρίσκουμε στό 
δόγμα γιά τήν Παναγία. 
Πολλές ἀρχαῖες αἱρέσεις, 
ἀλλά καί σύγχρονες προ
τεσταντικές παραφυάδες, 
μειώνουν δραματικά τήν 
ἀλήθεια γιά τήν Παναγία 
καί ἀρνοῦνται νά τήν ὀνο
μάσουν Θεοτόκο. Ἀντί
θετα, ἄλλοι ὑπερβάλλουν 
καί σχεδόν τήν θεοποιο
οῦν, ὅπως οἱ Παπικοί μέ 
τήν ἐφεύρεση τοῦ καινο
φανοῦς δό γματος γιά τήν 
ἄσπορη σύλληψή της. Χα
ρακτηριστικό, τέλος, εἶναι 
τό παράδειγμα ἀπό τό σωτηριολογικό δόγμα. Γιά 
τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, οἱ μέν Παπικοί ὑπολο
γίζουν τά ἀνθρώπινα ἔργα καί ὑποτιμοῦν τή θεία 
χάρη, γεγονός πού δικαιολόγησε τήν πυρά καί τά 
συγχωροχάρτια μέ ὅλες τίς τραγικές συνέπειες, 
ἐνῶ οἱ Προτεστάντες ὑπετονίζουν τή θεία χάρη καί 
ὑποβαθμίζουν τά ἀνθρώπινα ἔργα, μέ ἀποτέλεσμα 

τήν ἀποδοχή τοῦ ἀπολύτου προορισμοῦ.
Συνοψίζοντας ὁ Μέγας Ἀθανάσιος μᾶς πληρο

φορεῖ ὁτι «παντοῦ ἡ ἀμετρία προκαλεῖ τή φθορά» 
(PG 28,1549,17), ἐνῶ ὁ ἅγιος Χρυσόστομος μᾶς 
ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ ἀμετρία «εἶναι ἐφεύρημα τοῦ 
διαβόλου» (PG 50,663,61). Ἀντιλαμβανόμαστε ἔτσι 
καλύτερα τήν κύρια ρίζα τῆς αἱρέσεως, ἀλλά καί τίς 

δραματικές της ἐπιπτώσεις. Γι αὐτό ἀκριβῶς ἡ Ὀρ
θόδοξη Ἐκκλησία ἀποφεύγει ἀμφίπλευρα τήν ἀμε
τρία καί παραμένει σταθερά μέσα στά ὅρια τοῦ μέ
τρου τῆς Ἀληθείας. Πορεύεται ὅπως ὁ ἀκροβάτης, 
ὁ ὁποῖος προσέχει νά μήν πέση οὔτε ἀπό τά δεξιά, 
οὔτε ἀπό τά ἀριστερά. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πάντοτε 
«σχοινοβατοῦσα». ■
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ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕ΄ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 

ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
(Βόλος, 4 – 6.11.2013)

Ἡ ΚΕ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλ
μένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν 

Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρη
σκείας, πού πραγματοποιήθηκε, ὑπό τήν αἰγίδα 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί 
Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στό Συνεδριακό 
Κέντρο Θεσσαλίας στά Μελισσιάτικα Βόλου, ἀπό 
4 ἕως 6.11.2013, μέ τή φιλόξενη φροντίδα τοῦ Σε
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος καί 
Ἁλ μυροῦ κ. Ἰγνατίου καί ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. 
Ἀν θίμου, Προέδρου τῆςΣυνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί 
τῶν Αἱρέσεων, μέ θέμα: «Τό πρόβλημα τῆς ἀσθε
νείας, αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές προσεγγίσεις», 
μετά ἀπό ἐκτενῆ συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων,ἐ
νέκρινε ὁμοφώνως τά ἀκόλουθα Πορίσματα:

 1. Ἡ Συνδιάσκεψη ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα τῆς 
ἀσθενείας καί τῆς θεραπείας της, ὅπως κατανοοῦν
ται, ἀφ᾽ ἑνός στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἀφ᾽ 
ἑτέρου στίς σύγχρονες αἱρετικές,ἀποκρυφιστικές 
καί ἀνατολικοθρησκευτικές ὁμάδες.

Γιά νά κατανοηθοῦν οἱ ριζικές διαφορές ἀνά
μεσα στίς δύο αὐτές προσεγγίσεις τοῦ θέματος, εἶ
ναι ἀπαραίτητη ἡ γνώση τῆς ἀνθρωπολογίας, πού 
προϋποτίθεται στήν κάθε περίπτωση.

Ἡ Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία, στήν ὁποία βα
σίζεται ἡ Ὀρθόδοξη θεώρηση τοῦ προβλήματος 
τῆς ἀσθενείας καί τῆς θεραπείας της, δέχεται ὅτι 
ὁ ἄνθρωπος εἶναι δημιούργημα τοῦΘεοῦ, ἀπο
τελούμενο ἀπό δύο ἁρμονικῶς ἑνωμένα, διάφορα 
ὅμως, συστατικά στοιχεῖα, τό σῶμα καί τήν ψυχή. 
Ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνον ἡ ψυχή, οὔτε μόνον τό 
σῶμα, ἀλλά τό«συναμφότερον».

2. Ἡ ἀσθένεια, σύμφωνα μέ τή διδα σκαλία τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἔχει σχέση μέ τήν κτι
στότητα τοῦ ἀνθρώπου καί εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς 
πτώσεως, δηλαδή τῆς ἑκουσίαςἀπομακρύνσεώς 
του ἀπό τήν πηγή τῆς ζωῆς καί τῆς ἀφθαρσίας, 
τόν Θεό. Ἡ πτώση διετάραξε τήν ἁρμονική συνύ
παρξη σώματος καί ψυχῆς, μέ ὀλέθριες συνέπειες 
καί γιά τά δύο.

3. Ἡ πρόσληψη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀπό 

τόν Θεό Λόγο ἄνοιξε τό δρόμο γιά τήν ἀναίρεση 
τοῦ θανάτου καί τή σωτηρία τοῦ ὅλου ἀνθρώπου. 
Ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Λόγου καί ἡ νίκη Του κατά 
τοῦ θανάτου μετέτρεψαν τόν πόνο καί τήν ἀσθέ
νεια σέ «τόπο» καί «τρόπο» γιά τή σωτηρία μας. 
Ἔκτοτε γίνονται αὐτά τά δύο μέσα σωτηρίας, ἐάν ὁ 
ἄνθρωπος ἐνἐλευθερίᾳ ἐπιλέξει τήν ἐν Χριστῷ ἀξι
οποίησή τους.

4. Στίς διάφορες αἱρετικές, ἀποκρυφιστικές 
καί ἀνατολικοθρησκευτικές ὁμάδες συναντᾶμε δι
αφορετικές ἀντιλήψεις γιά τήν ἀσθένεια καί τήν 
προέλευσή της, ἤτοι: α) Στίς αἱρετικές ὁμάδες τοῦ 
εὐρύτερου προτεσταντικοῦ χώρου ἡ ἀσθένεια κα
τανοεῖται, εἴτε ὡς ἔργο ἑνός τιμωροῦ Θεοῦ, ἐξαιτίας 
προσωπικῶν ἁμαρτημάτων, εἴτε ὡς ἀποκλειστικό 
ἔργο τοῦ διαβόλου. β) Στίς ἀποκρυφιστικές ὁμά
δες τῆς «Νέας Ἐ ποχῆς» καί τίς ὁμάδες πού προ
έρχονται ἀπό τίς ἀνατολικές θρησκεῖες, ἡ ἀσθένεια 
κατανοεῖται ὡς «μπλοκάρισμα» τῆς ὁμαλῆς ροῆς 
τῆςἐνέργειας (τύπου Πράνα, Τσί, Συμπαντικῆς 
ἐνέργειας κ.ἄ. ) στό ἀνθρώπινο σῶμα.

5. Οἱ λεγόμενες «ἐναλλακτικές θεραπεῖες» ἀποτε
λοῦν ἐφαρμογή στό χῶρο τῆς ὑγείας τῶν περί Θεοῦ, 
ἀνθρώπου καί κόσμου ἀντιλήψεων τῶν ἀνατολικῶν 
θρησκειῶν καί τῆς «Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου» 
καί γι᾽ αὐτό εἶναι πιό σωστό νά ὀνομάζονται: «Ἰα
τρική τῆς Νέας Ἐποχῆς». Γιά τίς ὁμάδες αὐτές ὅλα 
εἶναι ἐνέργεια, ὅλα εἶναι Ἕνα («Ἕν τό πᾶν» τῆς 
Θεοσοφίας) καί ὅλα εἶναι Θεός. Μέ βάση αὐτή τή 
θεώρηση, διδάσκουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ἀνακαλύπτο
ντας τόν «Θεό  Ἑαυτό» του καί ἐνεργοποιώντας τίς 
ἀπόκρυφες δυνάμεις, πού δῆθεν κρύβει μέσα του, 
μπορεῖ νά αὐτοθεραπεύεται. Ὡς αὐτοθεραπεία νο
εῖται τό «ξεμπλοκάρισμα» τῆςἐνέργειας.

6. Οἱ ποικιλώνυμες «ἐναλλακτικές θεραπεῖες» εἰ
σηγοῦνται τρόπους «ξεμπλοκαρίσματος» αὐτῆς τῆς 
ἐνέργειας. Ἔτσι, ἡ Ὁμοιοπαθητική, π.χ. προτείνει 
τό δυναμοποιημένοὁμοιοπαθητικό φάρμακο, ὁ Βε
λονισμός τήν τοποθέτηση βελονῶν σέ κατάλληλα 
σημεῖα τῶν, κατ᾽ αὐτούς, «ἐνεργειακῶν καναλιῶν» 
τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Ἄλλες πάλι «θεραπεῖες», 
ὅπως τό Ρέϊκι, προτείνουν τό «ξεμπλοκάρισμα» «δι᾽ 
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ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν ἀπό ἕνα ὑψηλῆς πνευματικῆς 
στάθμης ἄτομο… πού στην πραγματικότητα εἶναι 
κανάλι παγκόσμιων ἐνεργειῶν…».

Σέ ὁρισμένες «θεραπεῖες» δέν ἀπουσιάζει καί 
ἡ πρακτική σύζευξης χριστιανικῆς ὁρολογίας μέ 
ἀποκρυφιστικές ἑρμηνεῖες, στό πλαίσιο τῆς θεω
ρητικῆς τεκμηρίωσης τοῦ τρόπου μέτόν ὁποῖο, 
ὑποτίθεται, ὅτι ἐνεργεῖ ἡ μέθοδος. Οἱ περισσότερες 
ὁμάδες χρησιμοποιοῦν ἐπιστημονικοφανῆ ὁρολο
γία, μέ στόχο νά ἐντυπωσιάσουν καί νά παραπλα
νήσουν τό ἀνυποψίαστοΚοινό.

Ἄλλες πάλι, ὅπως ἡ Ὁμοιοπαθητική, ἰσχυριζό
μενες ὅτι μέ τά «φάρμακά» τους θεραπεύουν ἀκό
μη καί τά πάθη τῆς ψυχῆς, ὅπως τόν ἐγωϊσμό, τή 
ζήλεια, τήν ὀργή, τόν θυμό κ.ἄ., σφετερίζονται 
τό ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς «ἰατρείου 
πνευματικοῦ».

7. Οἱ λεγόμενες ἐναλλακτικές θεραπεῖες δέν 
ἔχουν ἁπλῶς ἀποκρυφιστικές προεκτάσεις, ἀλλά 
τά ἴδια τά θεμέλιά τους εὑρίσκονται στόν ἐξωχρι
στιανικό καί μάλιστα στόνἀποκρυφιστικό χῶρο. 
Οἱ περισσότερες ἀποτελοῦν, ὄχι μόνο μία πρόταση 
θεραπείας τοῦ σώματος, ἀλλά ἐπαγγέλλονται τήν 
μετάβαση, μέσῳ τοῦ ἀποκαλούμενου «κβαντικοῦ 
ἅλματος»,κ.ἄ. στή «Νέα Ἐποχή» καί τή δημιουρ
γία ἑνός νέου τύπου ἀνθρώπου. Ἡ Συνδιάσκεψη 
διεπίστωσε ὅτι οἱ «θεραπεῖες» αὐτές (Ἀγγελοθερα
πεία, Ἀγιουρβέδα, Ἀνθοϊάματα Μπάχ, Aura Soma, 
Ἀρωματοθεραπεία, Βελονισμός, Βιοενεργειακές 
Θεραπεῖες,Ἐσωτέρα Θεραπευτική, Κρανιοϊερή 
Θεραπεία, Κρυσταλλοθεραπεία, Ὁμοιοπαθητική, 
Ρέϊκι, Ρεφλεξολογία, Σιάτσου, ψευδοεπιστημονι
κές ψυχοθεραπεῖες κ.ἄ. ) θεμελιώνονται σέκοσμο
θεωριακό ὑπόβαθρο, τό ὁποῖο εἶναι ἀντίθετο καί 
ἀσυμβίβαστο μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη.

8. Ἡ εὐρεία διάδοσή τους ἐξελίσσεται σέ μεῖζον 
κοινωνικό πρόβλημα ἰατρικῆς καί φαρμακευτικῆς 
φύσεως μέ ἠθικές, κοινωνικές καί πνευματικές προ
εκτάσεις, θέτοντας ἐνίοτε σέκίνδυνο ἀνθρώπινες 
ζωές. Δημιουργεῖ ἐπίσης σοβαρά πνευματικά καί 
ποιμαντικά προβλήματα. Ἡ Πολιτεία, καθώς ἐγγυ
ᾶται – καί διά τοῦ Συντάγματος – τό ἔννομο ἀγα
θό τῆς ὑγείας, τό ὁποῖο τίθεται ἐν κινδύνῳ ἀπό τίς 
προαναφερθεῖσες «θεραπεῖες», ὀφείλει νά δράσει 
καίπρακτικά γιά τή διασφάλισή του.

Οἱ «θεραπεῖες» αὐτές ἀπειλοῦν μέ ἀλλοίωση τό 
Ὀρθόδοξο φρόνημα. Ἀποτελοῦν δυνητικά «γέφυ
ρες», πού μποροῦν νά φέρουν σέ ἐπαφή ἀνύπο
πτους Ὀρθοδόξους χριστιανούς μέτίς ἀνατολικές 
θρησκεῖες καί τόν Ἀποκρυφισμό.

9. Οἱ λεγόμενες ἐναλλακτικές θεραπεῖες ἤ σύμ
φωνα μέ τόν Ἰατρικό Σύλλογο Ἀθηνῶν «Ἀνορθό
δοξες Θεραπευτικές Μέθοδοι» (ΑΝ.ΘΕ.Μ.), στίς 
ὁποῖες κυριαρχεῖ μιά μεταφυσικῆςτάξεως ἐνέργεια, 
στηρίζονται σέ πεπαλαιωμένα καί μυθώδη δεδομέ
να. Λείπει σ᾽ αὐτές ἡ αὐστηρή ἐπιστημονική μεθοδο
λογία. Βασίζονται σέ ἀναπόδεικτες ἀρχές, οἱ ὁποῖες 
κατά κανόναεὑρίσκονται στόν χῶρο τοῦ φαντα
στικοῦ. Δέν ἀξιοποιοῦν τίς σύγχρονες ἐξελίξεις καί 
μεθόδους τῆς ἐπιστήμης καί ὡς ἐκ τούτου χαρακτη
ρίζονται, ἀπό ἐπίσημους ἑλληνικούς καί διεθνεῖςἰα
τρικούς φορεῖς καί συλλόγους, ὡς ψευδοεπιστῆμες.

Σύμφωνα μέ τούς ἀνωτέρω ἐπιστημονικούς φο
ρεῖς, τό τυχόν θεραπευτικό ἀποτέλεσμα, ἐάν καί 
ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει, ἐκδηλώνεται συνήθως σέ αὐτοϊ
άσιμα, ψυχοσωματικά καίνευροφυτικά νοσήματα. 
Ὀφείλεται στόν μηχανισμό τοῦ εἰκονικοῦ φαρμά
κου (placebo), τό ὁποῖο δρᾶ μέσῳ αὐθυποβολῆς. Ἡ 
Κλασσική Ἰατρική εἶναι ἐφηρμοσμένη ἐπιστήμη, ἡ 
ὁποίαδιαρκῶς ἐρευνᾶ καί προοδεύει, προσφέροντας 
οὐσιαστική φροντίδα σέ ἑκατομμύρια ἀσθενῶν.

10. Τήν Συνδιάσκεψη ἀπασχόλησαν ἐπίσης καί 
οἱ τελούμενες «θεραπεῖες» στίς ὁμάδες τοῦ εὐρύτε
ρου Προτεσταντικοῦ χώρου (Νεοπεντηκοστιανοί, 
«Χαρισματικοί», ChristianScience κλπ. ), ἀλλά καί 
σέ αὐτές τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, στό βαθμό πού 
ἔχει υἱοθετήσει προτεσταντικές «χαρισματικές» 
πρακτικές. Ἀπό τίς ὑποτιθέμενες θεραπεῖες στούς 
παραπάνω χώρους, δέν ἀπουσιάζουν «θεραπεῖες» 
κατά παραγγελίαν (φαινόμενα ἀπάτης), ἕνα εἶδος 
«σόου», πού ὄχι μόνο δέν προσφέρει πραγματική 
ἴαση, ἀλλά ἀντιθέτως γίνεται ἀντικείμενοαὐστηρῆς 
κριτικῆς καί ἀπό ἄλλες ὁμάδες τοῦ ἰδίου χώρου.

11. Οἱ ψευδοθεραπεῖες, εἴτε πεντηκοστιανικοῦ 
εἴτε νεοεποχίτικου τύπου, θεωροῦνται ἤ περιπτώ
σεις καλυμμένης ἀπάτης, ἤ φαινόμενα ψυχολογι
κῆς ὑποβολῆς ἤ κακέκτυπεςἀπομιμήσεις θαυμα
στῶν βιβλικῶν θεραπειῶν, χωρίς νά ἀποκλείεται 
καί ἡ περίπτωση δαιμονικῆς συνεργείας. Ὡς τέ
τοιες ἀποτελοῦν σημεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου.

Ἡ βασική τους διαφορά μέ τίς θαυματουργικές 
θεραπεῖες τῶν Ἁγίων εἶναι ὅτι γίνονται μέ ἀπώτερο 
σκοπό νά παραπλανήσουν καί νά ἀπομακρύνουν 
τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν μόνοἀληθινό Ἰατρό ψυχῶν 
καί σωμάτων, τόν Ἰησοῦν Χριστόν.

12. Ὁ ἄνθρωπος ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, 
εἶναι ὁλοκληρωμένος καί πραγματικά θεραπευμέ
νος, κατά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, μόνο στήν 
πλήρη ἕνωσή του μέ τόν ἸησοῦνΧριστόν, μέσα 
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. ■
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

XΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
τοῦ κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, Γραμματέως τοῦ Γραφείου ἐκπροσωπήσεως 

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθήνα
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ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

XΡΟΝΙΚΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ἑορτή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου

Ἡ Θεομητορική Ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου ἑορ
τάσθηκε μέ κατάνυξη καί ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί τήν προσ
έλευση πλήθους προσκυνητῶν στίς ἱερές Μονές Παναγίας 
Τσαμπίκας καί Παναγίας Σκιαδενῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς χο
ροστάτησε στό Καθολικό τῆς ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τσαμ
πίκας.

Κατά τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς προέστη τῆς πα
νηγύρεως στήν ἱερά Μονή Παναγίας Σκιαδενῆς (Σκιαδίου). 
Κατά τή διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας, τέλεσε τήν εἰς Διάκο
νον χειροτονία τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μοναχοῦ Σιλ
βέστρου. Ὁ νέος Διάκονος π. Σίλβεστρος κατάγεται ἀπό τήν 
Οὐγκάντα, εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν 
καί συνεχίζει μεταπτυχιακές σπουδές στήν ἴδια Σχολή.

Μετά τό πέρας τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λει
τουργίας ἔγινε ἡ λιτάνευση τῆς ἐφεστίου θαυματουργοῦ Εἰκό
νος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Σκιαδενῆς» καί ἀκολούθησε ἡ 
ἀρτοκλασία στόν αὔλειο χῶρο τῆς ἱερᾶς Μονῆς. Στή συνέχεια 
παρετέθη τράπεζα στήν ὁποία παρεκάθισαν οἱ ἐκπρόσωποι 
τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί ὁ ἱερός κλῆρος, ἐνῶ γεῦμα προσεφέρ
θη σέ ὅλους τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές.

Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος χορο
στάτησε στόν Ἑσπερινό καί προέστη τοῦ κτιτορικοῦ μνημο
σύνου.

Ἐγκαίνια Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου

Τήν Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου τελέστηκαν, μέ τήν συμμε
τοχή πλήθους πιστῶν καί τήν παρουσία τοῦ Δημάρχου Ρόδου 
κ. Στάθη Κουσουρνᾶ, τά Ἐγκαίνια τῶν ἱερῶν Παρεκκλησίων 
Παναγίας Παμμακαρίστου καί Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου 
(κατακόμβη) τοῦ ἐνοριακοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σκέπης πόλε

ως Ρόδου (περιοχή Καρακόνερου), μέ ἀποτμήματα ἱερῶν λει
ψάνων τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Χαραλάμους καί Κυρίλλου 
τοῦ Λουκάρεως καί τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας.

Τό ἱερό Παρεκκλήσιον τῆς Παναγίας εἶναι ἀρχαῖος τα
φικός θάλαμος καί ἀποτελεῖ τόν χῶρο εὑρέσεως τῆς ἱερᾶς 
Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἀμέσως μετά τήν εὕρεση 
διαμορφώθηκε σέ ἱερό Ναό, Παρεκκλήσιο τοῦ κοιμητηριακοῦ 
ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ἀργότερα πάνω ἀπό τό Πα
ρεκκλήσιο κτίστηκε ὁ μονόκλιτος Ναός τῆς Ἁγίας Σκέπης καί 
ἱδρύθηκε ἡ ὁμώνυμη Ἐνορία.

Οἱ ἀνάγκες τῆς Ἐνορίας ὁδήγησαν στήν ἀπόφαση προσ
θήκης δεύτερου κλίτους ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Εὐθύμιο Ρό
δου, τό ὁποῖο βρίσκεται στό στάδιο τῆς ἀποπεράτωσης. Ὁ 
χῶρος, πού δημιουργήθηκε κάτω ἀπό τό νέο κλίτος, συνεχό
μενος μέ τόν χῶρο τῆς κατακόμβης διαμορφώθηκε σέ δεύτερο 
Παρεκκλήσιο, τό ὁποῖο ἀφιερώθηκε στόν Ἅγιο Ἀντώνιο.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προσφώνησε ὁ 
Ἐφημέριος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ π. Γαβριήλ Γιατροῦ μέ τά παρα
κάτω λόγια:

«Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Ὡς Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ αἰσθάνομαι σή

μερα ἀνεκλάλητη χαρά καί ἰδιαίτερη συγκίνηση γιατί μετά 
ἀπό 14 μῆνες συνεχοῦς, ἐπίμονης καί ἐπίμοχθης ἐργασίας καί 
ἐπίβλεψης ἀποπερατώθηκε τελικά μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί 
τήν δική σας εὐλογία ὁ κατανυκτικός τοῦτος ἱερός Ναός, ὁ 
ὁποῖος ἀφιερώθηκε στόν ἀσκητή καί καθηγητή τῆς ἐρήμου 
τόν Μέγα Ἀντώνιο· ταυτόχρονα δέ, ἀνακαινίσθηκε καί ἡ πα
ρακείμενη κατακόμβη, πού πλαισιώνει τόν Ἱερό Ναό μας, πού 
ἀφιερώθηκε στήν Παναγία τήν Παμμακάριστο, ἐνῶ συνεχίζον
ται οἱ ἐργασίες κατασκευῆς τοῦ δευτέρου κλίτους τοῦ ἱεροῦ 
Ναοῦ μας, τοῦ ὁποίου τά ἐγκαίνια ἐλπίζουμε νά ἑορτάσουμε 
σύντομα.

Μαζί μέ ἐσᾶς πού πρωτοστατήσατε στό μεγάλο αὐτό ἔργο 
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εἶμαι σίγουρος πώς βαθιά συγκίνηση καί χαρά διακατέχει σή
μερα καί ὁλόκληρο τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐνορίας 
μας, τό ὁποῖο εἶχε ἀπό ἐτῶν μύχιο πόθο νά μεγαλώσει ὁ ἱερός 
Ναός γιά νά ἐπαρκεῖ στίς ἀνάγκες μιᾶς πυκνοκατοικημένης 
συνοικίας τῆς πόλεως μας.

Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε οἱ δυσκολίες, πού προκύπτουν 
ἀπό τέτοιου εἴδους ἐργασίες, εἶναι τεράστιες τόσο σέ οἰκο
νομικούς πόρους ὅσο καί σέ γραφειοκρατικές διαδικασίες καί 
πολλές φορές ἐξελίσσονται σέ πολυδαίδαλες καί χρονοβόρες. 
Ὅμως ὅλα αὐτά ξεπερνιοῦνται μέ τή δύναμη τῆς πίστεως, ἡ 
ὁποία εἶναι τελικά ὁ ἀλάνθαστος ὁδηγός καί τό στήριγμα γιά 
κάθε θεάρεστο ἔργο. Ἔτσι, καί στήν περίπτωση τοῦ δικοῦ μας 
Ἱεροῦ Ναοῦ ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί ἡ στήριξη τῶν ἀνθρώπων 
τῆς Ἐκκλησίας ἦρθαν ἀρωγός σέ αὐτό τό δύσκολο πνευματι
κό ἔργο. Ἀπό τή θέση αὐτή τοῦ ἐφημέριου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, 
καθώς καί τοῦ Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, θά 
ἤθελα νά εὐχαριστήσω θερμά τούς συντελεστές τῆς μεγάλης 
αὐτῆς προσπάθειας πού δέν εἶναι καί λίγοι καί σέ αὐτούς σή
μερα θά ἤθελα ἐπιγραμματικά νά ἀναφερθῶ: 

Σεβασμιώτατε, ὅπως προεῖπα, ἡ προσπάθεια αὐτή ὁλο
κληρώθηκε μέ τή δική σας ἐπίβλεψη καί εὐλογία. Δέν ἦταν 
λίγες οἱ φορές πού ἤλθατε καί ἐπιβλέψατε προσωπικά τίς ἐρ
γασίες τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ καί βοηθήσατε τά βέλτιστα μέ τήν 
καθοδήγηση, τίς πολύτιμες συμβουλές, καί τήν πολύχρονη 
ἐμπειρία σας. Ἡ ἐνορία καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ, σᾶς εὐχαριστεῖ θερμά.

Νά εὐχαριστήσω θερμά καί τήν ἀμέριστη συμπαράσταση 
τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τῆς Ρόδου (κτηματολόγιοἀρχαιο
λογική ὑπηρεσίαΔῆμο Ρόδου) πού στάθηκαν πολύτιμοι ἀρω
γοί καί συνεργάτες στό δύσκολο ἔργο μας.

Πολλές εὐχαριστίες ἐπίσης, ἀνήκουν καί στούς ἐπιβλέπον
τες πολιτικούς μηχανικούς: στήν κ. Μασαούτη Μαρία, στόν κ. 
Καζούλλη Μανώλη καί τόν κ. Χατζημιχαήλ Νικήτα τόσο γιά 
τήν ἐκπόνηση τῶν σχεδίων ὅσο καί γιά τήν σχολαστική ἐπί
βλεψη τῶν ἔργων.

Θά ἦταν παράλειψη νά μήν ἀναφερθῶ καί στή δραστήρια 
ὁμάδα τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ἐργάσθηκε καί ἐρ
γάζεται μέχρι σήμερα ἀόκνως μέ μοναδική ἀμοιβή τήν ἠθική 
ἐπιβράβευση πού ἀντλεῖ κάποιος ἀπό τήν προσφορά του σέ 
ἕνα τόσο μεγάλο καί θεάρεστο ἔργο.

Σημαντική βοήθεια ἐπίσης, στή πολύμηνη προσπάθειά μας 
ὑπῆρξε καί ἐκείνη ἐκτός τῶν συνόρων τῆς χώρας μας προερ
χομένη, τῶν ὁμογενῶν συμπολιτῶν μας τόσο ἀπό τόν Καναδᾶ 
ὅσο καί ἀπό τή μακρινή Αὐστραλία, οἱ ὁποῖοι μέ πατριωτικό 
πόθο καί ἀφοσίωση στήν Παναγία προσέφεραν ἀξιόλογες δω
ρεές ἀπό τό ὑστέρημά τους γιά τήν ἐπιτυχῆ ἀποπεράτωση ἔρ
γων ἱερῶν στήν πατρίδα τους.

Κλείνοντας, νά εὐχαριστήσω καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησια
στικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ γιά τήν ὑποδειγματική, 
συντονισμένη, ἄψογη καί φιλότιμη συνεργασία τους ὅλο αὐτό 
τόν καιρό, καθώς καί ὅλους ἐκείνους τούς ἀφανεῖς ἀνθρώ
πους τῆς πίστεως πού μέ ὁποιοδήποτε τρόπο ἀγκάλιασαν καί 
στήριξαν τό δύσκολο ἀγώνα μας καί ἑκουσίως θέλησαν νά 
παραμείνουν ἀφανεῖς ὥστε νά φτάσουμε στήν εὔσημη τούτη 
ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων.

Μέ αἰσθήματα ἀπείρου εὐχαριστίας πρός τόν ἐν Τριάδι 
Θεό καί εὐγνωμοσύνης πρός τό πρόσωπό σας κλείνω τόν λό
γον μέ τόν λειτουργικό ὕμνο· «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημέ
νον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος».

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ἀντιφώνησή του ἐπαίνεσε τόν 
Ἐφημέριο π. Γαβριήλ καί τήν Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή γιά 
τήν προσπάθεια καί τόν ζῆλο τους, εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι 
βοήθησαν καί βοηθοῦν τό ἔργο τῆς ἀνέγερσης καί ἀπο
περάτωσης τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καί εὐχήθηκε σύντομα νά ἔλθει ἡ 
ἡμέρα τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ.

Σέ ἀνάμνηση τῆς ἡμέρας τῶν Ἐγκαινίων ὁ Σεβασμιώτατος 
φύτευσε πίσω ἀπό τό ἱερό Βῆμα τοῦ Ναοῦ ἕνα κυπαρίσσι.

Ἐγκαίνια Ἱ. Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

Τήν Τρίτη 12 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τά 
ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, 
Παρεκκλησίου τῆς Ἐνορίας Κρεμαστῆς. Στό φυτό τῆς ἁγίας 
Τραπέζης κατετέθησαν λείψανα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος 
Παντελεήμονος καί τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Κυρίλλου τοῦ 
Λουκάρεως, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καί Ἰσιδώρου 
τοῦ Κρητός.

Ὁ νέος ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου οἰκοδομήθηκε 
ἀπό τήν οἰκογένεια Ἀντωνίου Τριανταφύλλου καί παραχω
ρήθηκε μετά τήν ἀποπεράτωσή του στήν Ἐνορία Κρεμαστῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν προσφώνησή του συνεχάρη τούς 
εὐσεβεῖς κτίτορες καί τούς ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκεια τῆς Ἐκ
κλησίας γιά τό γεγονός τῆς παραχωρήσεως τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ 
στήν Ἐνορία. Ἀναφέρθηκε διεξοδικά στή σχέση τῆς τελετῆς 
τοῦ Ἐγκαινίων μέ τήν πνευματική ζωή τοῦ πιστοῦ, τονίζοντας 
ὅτι ὁ ἐγκαινισμός τῆς καρδιᾶς τοῦ κάθε πιστοῦ πρέπει νά ἀπο
τελεῖ τήν προτεραιότητα στή ζωή του.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος 
μαζί μέ τούς ἱερεῖς παρεκάθισε στήν ἑορταστική τράπεζα, πού 
παρέθεσε ἡ οἰκογένεια Τριανταφύλλου στήν οἰκία της.

Μνήμη Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου

Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα, ἐπισημότητα καί θρησκευτι
κή εὐλάβεια, ἡ Ρόδος τίμησε τήν Μνήμη τοῦ Πολιούχου της, 
Νεομάρτυρα Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, τήν Πέμπτη 



34 H OΔOΣ

14 Νοεμβρίου. Κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, τό ἑσπέρας 
τῆς Τετάρτης 13 Νεομβρίου χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσι
ος, ὁ ὁποῖος καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

Μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, στό 
Δημαρχεῖο τοῦ Δήμου Ρόδου, ὅπου ὑπάρχει Παρεκκλήσιο τοῦ 
Νεομάρτυρα, τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν του 
ἀπό τήν χορωδία τοῦ Φροντιστηρίου Ἐκκλησιαστικῆς Ὑμνω
δίας ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Πίκια.

Τήν Πέμπτη 14 Νοεμβρίου, κατά τόν Ὄρθρο, χορο
στάτησε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυ
σόστομος, ὁ ὁποῖος προέστη τῆς τρισαρχιερατικῆς Θείας 
Λειτουργίας, συλλειτουργούντων τοῦ ἁγίου Λέρου καί τοῦ Σε
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας. Ὁ ἅγιος Κυρηνείας κατά τό 
Κοινωνικό μίλησε καταλλήλως, παρουσίᾳ τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν 
καί πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ 
περιφορά τῆς Εἰκόνας καί τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου, κα
θώς καί τῆς Εἰκόνας τῆς Παναγίας Σκιαδενῆς, στό κέντρο τῆς 
πόλης μέ τή συνοδεία ἀγήματος τοῦ στρατοῦ καί τῆς Φιλαρ
μονικῆς τοῦ Δήμου Ρόδου.

Ἡ πομπή κατέληκε στήν εἴσοδο τοῦ Δημαρχιακοῦ Με
γάρου, ὅπου εὐλογήθηκε ἡ ἀρτοκλασία καί ἔγινε ἡ ἀπόλυση.  
Στήν προσφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν 
ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τόν ἱερό κλῆρο, τούς τοπικούς ἄρχοντες, 
τόν στρατό, τά σχολεῖα καί τήν χορωδία τοῦ Συλλόγου Ἱερο
ψαλτῶν Ρόδου καί εὐχήθηκε οἱ πρεσβεῖες τοῦ Πολιούχου μας 
νά εἶναι σωτήριες γιά τόν λαό πού σήμερα τόν τιμᾶ καί γε
ραίρει τήν μνήμη του, τονίζοντας ἰδιαίτερα ὅτι ὁ Νεομάρτυς 
Κωνσταντῖνος ἐξέφρασε μέ τό μαρτύριο του τήν αὐτοσυνει
δησία τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ μας σέ χρόνους ἰδιαίτερα δυσχει
μέρους.

Τό μεσημέρι ὁ Δήμαρχος Ρόδου κ. Εὐστάθιος Κουσουρνᾶς 
παρέθεσε γεῦμα στούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς καί στούς ἐκπροσώ
πους τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν στήν Μεγάλη Ροτόντα τῶν πηγῶν 
Καλλιθέας.

Παρουσίαση θεατρικοῦ ἔργου

Ἡ Θεατρική Ὁμάδα τῆς Ἀδελφότητας Κρητῶν Ρόδου, 
παρουσίασε τήν κρητική ἠθογραφία τοῦ Μανώλη Μαστορο
γιαννάκη:

ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Φλῶρος
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΟΥ  στίς ὀκτώ τό βράδυ

Ἀντί γιά εἰσιτήριο, προσκομίσθηκαν τρόφιμα μακρᾶς δι
αρκείας (γάλα, λάδι, ὄσπρια, ζάχαρη, ἀλεύρι, κονσέρβες το
μάτας, φρυγανιές, ρύζι).

Τά τρόφιμα διατέθηκαν στό Γεν. Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου.

Μνήμη Ἁγίου Νικολάου Μύρων

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε τήν Παρασκευή 6 
Δεκεμβρίου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων 
τῆς Λυκίας στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στήν πόλη τῆς Ρόδου.

Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς Δοξολογίας, 
πού ἀκολούθησε, προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας. Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματο
ποιήθηκε ἡ καθιερωμένη λιτανεία τῆς Εἰκόνος καί τοῦ τιμίου 
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νικολάου, παρουσίᾳ τῶν τοπικῶν πολι
τικῶν, στρατιωτικῶν καί λιμενικῶν Ἀρχῶν. Ὁ Πλωτάρχης κ. 
Ἰωάννης Μαστρογιαννίδης ἐκφώνησε τόν πανηγυρικό τῆς 
ἡμέρας, ὁ δέ Σεβασμιώτατος ἀντιφώνησε ἑόρτια, συνεχάρη 
τούς ἐκπροσώπους τοῦ πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καί τοῦ λιμενι
κοῦ σώματος καί εὐχήθηκε ὁ προστάτης τους Ἁγιος Νικόλαος 
νά εἶναι ὁ πηδαλιοῦχος τῆς ζωῆς καί τοῦ πολυεύθυνου ἔργου 
τους.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἐπιτροπή παρέθεσε δεξίωση στήν αἴθουσα τῆς Ἐνορίας.

Θρησκευτικός τουρισμός στά Δωδεκάνησα

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ τοῦ ὑπουργείου Τουρι
σμοῦ καί τῶν Μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
στή Δωδεκάνησο, ὑπέγραψαν τήν Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου ἡ 
ὑπουργός Τουρισμοῦ κ. Ὄλγα  Κεφαλογιάννη καί ὁ Σεβασμι
ώτατος Μητροπολίτης μας, μέ στόχο τήν προώθηση  καί τήν 
ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στά Δωδεκάνησα.

Παρόντες ἦταν ὁ γενικός γραμματέας τοῦ ὑπουργείου 
Τουρισμοῦ κ. Ἀναστάσιος Λιάσκος καί ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης  
Δωδεκανήσου κυρία Ἐλευθερία Φτακλάκη .

Σκοπός τῆς συνεργασίας εἶναι ἡ προβολή τῶν κορυ
φαίων θρησκευτικῶν μνημείων τῆς περιοχῆς καί ἡ καθιέρωση 
τῆς Δωδεκανήσου σέ σημαντικό θρησκευτικό προορισμό τῆς 
χώρας.

Μέσα ἀπό τήν ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ  τουρισμοῦ ἐπι
διώκεται ἡ προβολή τοῦ πλούτου τῆς θρησκευτικῆς καί ἐκκλη
σιαστικῆς μας παράδοσης, ἡ καλλιέργεια τῶν σχέσεων μέ τούς 
ὁμοδόξους λαούς καί ἡ ἐπιμήκυνση  τῆς τουριστικῆς περιόδου, 
πού ἀποτελεῖ μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες προσκλήσεις γιά τόν ἑλ
ληνικό τουρισμό. Σχετική ἀναφορά ὑπάρχει καί στό πρωτόκολ
λο συνεργασίας.

Ἐπίσης γιά τήν προώθηση τοῦ προσκυνηματικοῦ  τουρι
σμοῦ στά Δωδεκάνησα συζητήθηκε καί ἡ ἔκδοση  τουριστικοῦ 
ὁδηγοῦ γιά τά θρησκευτικά μνημεῖα σέ διάφορες γλῶσσες καί 
ἡ συμμετοχή τῶν Μητροπόλεων τῆς Δωδεκανήσου σέ τουρι
στικές ἐκθέσεις στό ἐξωτερικό.
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Ἡμερίδα

Τό Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ἡ ἡμερίδα 
πρός τιμήν τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ρόδου, Ἀποστόλου 
Τρύφωνος. Ἡ ἡμερίδα ἔλαβε μέρος στό Δημοτικό Θέατρο καί 
τήν παρακολούθησε πλῆθος κόσμου, καθώς καί τό σύνολο 
σχεδόν τῶν ἱερέων τοῦ νησιοῦ μας.

Τίς ἐργασίες τῆς ἡμερίδας ἄνοιξε ὁ πατήρ Ἀντώνιος Πα
τρός, ὁ ὁποῖος ἔκανε μιά σύντομη εἰσαγωγή γιά τόν Ἀπόστολο 
Τρύφωνος. Στή συνέχεια ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μη
τροπόλεως πατήρ Ἰωάννης Χαλκιᾶς διάβασε τόν χαιρετισμό 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ὁ Οἰκου
μενικός Πατριάρχης στό μήνυμά του συγχαίρει τόν μητροπο
λίτη Ρόδου κ. Κύριλλο, γιά τήν πρωτοβουλία διεξαγωγῆς τῆς 
ἡμερίδας αὐτῆς καί καταλήγει λέγοντας, πώς ὁ Μητροπολίτης 
Ἀπόστολος Τρύφωνος ἐπιτέλεσε σπουδαῖο ἔργο σέ χαλεπούς 
καιρούς στήν Μητρόπολη Ρόδου. Χαιρετισμό ἐπίσης ἔστειλε ὁ 
βουλευτής Δωδεκανήσου κ Βασίλης Ὑψηλάντης.

Τόν λόγο ἔλαβε ἔπειτα ὁ δικηγόρος, συγγραφέας καί 
πρόεδρος τῆς Στέγης Γραμμάτων καί Τεχνῶν Δωδεκανήσου κ. 
Μανόλης Μακρῆς, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ συντονιστής καί παρου
σιαστής τῶν εἰσηγητῶν.

Πρῶτος εἰσηγητής ἦταν ὁ δικηγόρος κ. Στέφανος Στε
φανίδης, ὁ ὁποῖος παρουσίασε ἕνα ἐκτενές βιογραφικό τοῦ 
Μητροπολίτου Ἀποστόλου καί σκιαγράφησε τίς σημαντι
κότερες στιγμές τοῦ βίου του. Ἀκολούθησε ὁ δικηγόρος κ. 
Ἰωάννης Χαρίτος, ὁ ὁποῖος διαπραγματεύτηκε στήν εἰσήγη
σή του τήν ἐθνική καί πατριωτική προσφορά τοῦ Ἀποστόλου 
Τρύφωνος καί χαρακτηριστικά ἀνέφερε ὅτι αὐτός μαζί μέ τόν 
κ. Στεφανίδη, τόν κ. Παντελίδη καί μερικούς ἀκόμη ρόδιους 
πολίτες ἦσαν οἱ πρῶτοι, πού εἰσηγήθηκαν τήν κατασκευή 
ἀνδριάντα πρός τιμή τοῦ Ἀποστόλου, πρόταση πού ἔκαναν 
ἀποδεκτή δύο δήμαρχοι (κ .κ. Γιαννόπουλος καί Χατζηευθυ
μίου). Τρίτος ὁμιλητής ἦταν ὁ οἰκονομολόγος καί συγγρα
φέας κ. Κυριάκος Φίνας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε εἰδικότερα στά 
Κατηχητικά σχολεῖα  τά Κρυφά σχολεῖα τῆς Δωδεκανήσου, 
πού λειτούργησαν χάρη στόν Ἀπόστολο  καί παρουσίασε καί 
τίς προσωπικές του ἀναμνήσεις.

Στή συνέχεια ὁ κ. Σταῦρος Παπαδόπουλος, διδάκτωρ 
Ἱστορίας τῆς Ἐκπαίδευσης,  ἑστίασε στό σημαντικότατο ἔργο 
τοῦ Ἀποστόλου Τρύφωνος στό χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης καί πα
ρουσίασε μέσῳ πρωτογενῶν πηγῶν τή δράση τοῦ Ἀποστόλου 

στήν παιδεία καί πώς χάρη στίς ἐνέργειές του ἡ παιδεία ἀπο
τέλεσε πολύ  σημαντικό ἀνάχωμα στά σχέδια ἐξιταλισμοῦ τῶν 
νησιῶν μας.

Τελευταία εἰσήγηση ἦταν τοῦ οἰκονομολόγου καί συγγρα
φέα κ. Μιλτιάδη Λογοθέτη. Ὁ κ. Λογοθέτης παρουσίασε τό 
περιοδικό, πού ἐξέδιδε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρόδου τήν περίοδο 
19151919 τήν «Ὀρθόδοξο Διδαχή». Τό περιοδικό αὐτό  ἦταν 
πρωτοποριακό γιά τήν ἐποχή του καί κύριος ἐμπνευστής ἦταν 
ὁ Μητροπολίτης Ἀπόστολος.  Θά πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι 
ἡ «Ὀρθόδοξος Διδαχή» τυπωνόταν στή Ρόδο.

Τήν ἡμερίδα ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρό
δου κ.  Κύριλλος. Στήν ὁμιλία του ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ὅτι ἡ 
ἡμερίδα αὐτή θά ἀποτελέσει τήν ἀρχή μιᾶς σειρᾶς ἐκδηλώσεων 
πρός τιμήν τοῦ Ἀποστόλου Τρύφωνος. Συγκεκριμένα ἀνέφερε 
ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρόδου σχεδιάζει τήν πραγματοποίηση 
ἑνός ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου μέ θέμα τήν πολυσχιδῆ προσω
πικότητα τοῦ ἀειμνήστου Ἀποστόλου. Εὐχαρίστησε τούς εἰ
σηγητές γιά τίς τεκμηριωμένες  ἐργασίες καί τό κοινό γιά τήν 
παρουσία του καί ὑπενθύμισε ὅτι οἱ ἐκδηλώσεις πρός τιμήν 
τοῦ Ἀποστόλου Τρύφωνος θά ὁλοκληρώνονταν τήν Κυρια
κή 8 Δεκεμβρίου μέ Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο, πού τελέστηκε 
στόν Μητροπολιτικό ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

Τήν Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στόν Μητροπολιτικό ἱερό Ναό 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἔλαβε χώρα τό μνημόσυνο τοῦ μακα
ριστοῦ Ἱεράρχη.

Τόν Ἐπιμνημόσυνο λόγο ἐκφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος ὡς 
ἀκολούθως:

«Τό μνημόσυνον αὐτοῦ ἔσται ἐν εὐλογίαις»
 Ἐπιτρέψατέ μου τήν παραπάνω ρήση τοῦ σοφοῦ Σειρα

χίδου νά ἐπαναλάβω τήν ἱερά αὐτή στιγμή, κατά τήν ὁποία 
ἐπιτελοῦμε τό μνημόσυνο τοῦ ἀοίδιμου Μητροπολίτου κυροῦ 
Ἀποστόλου Τρύφωνος, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 
ἑκατονταετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς του στόν Μητροπολιτικό 
Θρόνο τῆς Ρόδου (11 Ἰουνίου 1913). Συγκεντρωμένοι κάτω 
ἀπό τούς θόλους τοῦ ἱστορικοῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ, 
ἱστάμενοι στόν τόπο «οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ», χρεω
στικῶς μνημονεύουμε τῆς μεγάλης καί χαρισματικῆς προσω
πικότητάς του, προσωπικότητας γνησίου Φαναριώτου ἐκ
κλησιαστικοῦ ἀνδρός, ὁ ὁποῖος, ὡς γνήσιος συνεχιστής τῆς 
παραδόσεως τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Μητέρας μας Ἁγίας τοῦ Χρι
στοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρ
χείου βάσταξε «τῆς ἡμέρας τόν καύσωνα καί τόν παγετό τῆς 
νυκτός» καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς σκληρῆς ἰταλικῆς κατοχῆς 
τῶν Δωδεκανήσων καί ὁ ὁποῖος ἀναδείχθηκε πραγματικός 
Ἐθνάρχης τοῦ Δωδεκανησιακοῦ λαοῦ κατά τήν πιό κρίσιμη 
περίοδο τῆς νεωτέρας ἱστορίας του.

Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος, κατά κόσμον Ἀπό
στολος, υἱός τοῦ Τρύφωνος Χατζηαποστόλου, γεννήθη
κε στήν Κωμόπολη Κριθιά τῆς Θρακικῆς Χερσονήσου στίς 
26 Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1878. Μετά τά ἐγκύκλια μαθήματα 
στήν γενέτειρά του καί τό Σχολαρχεῖο Δαρδανελλίων φοίτησε 
στήν Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή καί κατόπιν στήν Θεολογική 
Σχολή τῆς Χάλκης, ἀπό τήν ὁποία ἀποφοίτησε ἀριστοῦχος 
τό 1901, ἀφοῦ ὑπέβαλλε ἐναίσιμο ἐπί πτυχίῳ διατριβή «Τίς ἡ 
σχέσις τῆς περί Λόγου διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάν



36 H OΔOΣ

νου πρός τήν τοῦ Ἰουδαίου Φίλωνος». Μέ τήν προτροπή τοῦ 
ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ΄ τοῦ Μεγαλοπρεποῦς 
εἰσ ῆλθε στόν Κλῆρο καί τήν Πατριαρχική Αὐλή. Χειροτο
νήθηκε Διάκονος στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
ἀπό τόν Μητροπολίτη Ἡρακλείας Γρηγόριο στίς 6 Αὐγού
στου τοῦ ἔτους 1901. Διετέλεσε Διάκονος τοῦ Πατριαρχικοῦ 
Ναοῦ, Εἰσηγητής τοῦ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, Βοηθός τοῦ 
Α΄ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, βοηθός τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς 
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Δια
κόνων, ὑπογραμματεύς (6101906) καί ἀρχιγραμματεύς τῆς 
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (1251909). Μητροπολίτης Ρόδου 
ἐξελέγη τήν 11η Ἰουνίου 1913 καί ἐνθρονίστηκε στήν ἕδρα του 
τήν 1η Ἀπριλίου 1914, ἐξαιτίας τῆς ἐπί δεκάμηνον ἀρνήσεως 
τῶν Ἰταλικῶν Ἀρχῶν νά ἐπιτρέψουν τήν ἔλευσή του στή Ρόδο.

Ὡς Μητροπολίτης Ρόδου ἐργάστηκε συστηματικά καί με
θοδικά, παρά τίς δύσκολες ἱστορικές συγκυρίες, ἐξαιτίας τῆς 
Ἰταλικῆς κατοχῆς. Ἔδωσε ἰδιαίτερη ὤθηση στά Ἐκκλησιαστι
κά, Κοινοτικά, Ἐκπαιδευτικά καί Μοναστηριακά θέματα τῆς 
Ἐπαρχίας του καί διοργάνωσε ἀποδοτικά τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως σύμφωνα μέ τίς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς. Τό 1915 
ἐξέδωσε τό θρησκευτικό δεκαπενθήμερο περιοδικό «Ὀρθόδο
ξος Διδαχή», πού κυκλοφόρησε μέχρι τό 1921, ὅταν ἡ ἰταλική 
λογοκρισία ἀπαγόρευσε τήν ἔκδοσή του. Ἀγωνίστηκε γιά τήν 
ἐθνική ἀποκατάσταση τῆς Δωδεκανήσου καί ἠταν ὁ ἐμπνευ
στής καί διοργανωτής τῶν Συλλαλητηρίων ὑπέρ τῆς ἑνώσεως 
μέ τήν Ἑλλάδα, τό αἱματηρό Πάσχα τοῦ 1919.

Στίς 26 Σεπτεμβρίου 1921, οἱ ἰταλικές ἀρχές τῆς Δωδε
κανήσου τόν συνέλαβαν καί τόν ἐξόρισαν στήν Πάτμο καί στίς 
18 Νοεμβρίου 1921 τόν ἀπέλασαν στήν Κωνσταντινούπολη, 
ὅπου παρέμεινε μέχρι τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1923 ὡς συνοδικός 
πάρεδρος καί πρόεδρος τοῦ Δ.Ε.Μ. Μετά τήν ἐπικράτηση 
τῶν κεμαλικῶν ἀναγκάστηκε νά ἐγκαταλείψει τήν Τουρκία 
καί ζήτησε ἀπό τούς Ἰταλούς νά τοῦ ἐπιτρέψουν νά ἐπανέλθει 
στήν Ἐπαρχία του. Ἐπειδή ὅμως ἡ ἄδεια ἀργοῦσε νά δοθεῖ, τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τόν ἐξέλεξε Μητροπολίτη Βεροίας 
(Φεβρουάριος 1924) μέ τήν ἐλπίδα ὅτι οἱ Ἰταλοί θά ἐπέτρεπαν 
τήν ἐγκατάσταση στόν διάδοχό του Χρυσόστομο Χατζη
σταύρου (τότε Μητροπολίτη Ἐφέσου καί μετέπειτα Ἀρχιεπί
σκοπο Ἀθηνῶν). Ἡ ἄρνηση τῶν Ἀρχῶν κατοχῆς νά δεχθοῦν 
τόν νέο Μητροπολίτη εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τό Πατριαρχεῖο νά 
ἐπαναφέρει στήν Μητρόπολη Ρόδου τόν Ἀπόστολο.

Στήν Ρόδο ἐπανῆλθε στίς 9 Ὀκτωβρίου 1924. Στά χρόνια 
πού ἀκολούθησαν οἱ Ἰταλικές ἀρχές ἐπεδίωξαν νά χορηγηθεῖ 
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου Αὐτοκέφαλο, 
γεγονός πού προσέκρουσε στήν ἀντίδραση τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου καί τοῦ Δωδεκανησιακοῦ λαοῦ. Ὁ Μητροπο
λίτης Ἀπόστολος βρέθηκε στό ἐπίκεντρο τῆς σχετικῆς διαμά
χης καί ἔγινε δολοφονική ἀπόπειραἐναντίον του στίς 2 Σε
πτεμβρίου 1927, κατά τήν διάρκεια περιοδείας του στή Νότια 
Ρόδο.

Κατά τίς παραμονές καί τήν διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, ὅταν οἱ Ἰταλοί ἀπαγόρευσαν τήν λειτουργία τῶν 
ἑλληνικῶν σχολείων καί θέσπισαν τήν ὑποχρεωτική φοίτηση 
στά ἰταλικά σχολεῖα, ὁ Μητροπολίτης Ἀπόστολος ὀργάνωσε 
τήν ἑλληνική παιδεία μέ τήν μορφή τῶν Κατηχητικῶν σχο

λείων, τά ὁποῖα στά σκλαβωμένα τότε Δωδεκάνησα, ὑπῆρξαν 
ἡ συνέχεια τῶν Κρυφῶν Σχολείων τῆς Τουρκοκρατίας καί τά 
ὁποῖα παρέδιδαν ὄχι μόνο θρησκευτικά μαθήματα, ἀλλά καί 
μαθήματα ἑλληνικῆς γλώσσας (ἀρχαίας καί νέας) καί ἱστορίας. 
Ἐπίσης διοργάνωσε τά μαθητικά συσσίτια, τή Σχολή Βυζαντι
νῆς Μουσικῆς καί τά Φροντιστήρια γιά τήν ἐπιμόρφωση τοῦ 
Κλήρου. Κατά τήν διάρκεια τοῦ πολέμου καί ἰδιαίτερα κατά 
τήν Γερμανική Κατοχή, στάθηκε συμπαραστάτης τῶν κατα
διωκομένων, ἀπέτρεψε πολλές θανατικές ἐκτελέσεις καί συν
ετέλεσε ὥστε οἱ Γερμανοί ἀποχωρώντας νά μήν πραγματο
ποιήσουν τήν προγραμματισμένη ἀνατίναξη τῶν κτιρίων τῆς 
Νέας Ἀγορᾶς τῆς πόλεως Ρόδου.

Στίς 15 Μαΐου 1945 ὑποδέχτηκε γονυκλινής στήν ἕδρα του 
τόν ἈντιβασιλέαἈρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Δαμασκηνό. Ἀργότε
ρα μέ τήν ὑποκίνηση διαφόρων κυβερνητικῶν καί τοπικῶν πα
ραγόντων, ἄρχισε ἡ ἐναντίον του ἄδικη ἐκστρατεία. Τό Οἰκου
μενικό Πατριαρχεῖο, παρόλο πού δέν ἀποδεχόταν τίς ἐναντίον 
του κατηγορίες, τοῦ συνέστησε, γιά λόγους σκοπιμότητας νά 
ὑποβάλλει παραίτηση, τήν ὁποία ἔθεσε στήν διάθεση τῆς Ἁγίας 
καί Ἱερᾶς  Συνόδου καί ἡ ὁποία ἔγινε ἀποδεκτή στίς 8 Ἰουνίου 
1946.  Ἀποσύρθηκε τότε καί ἐφησύχασε μέχρι τόν θάνατό του 
στήν κατοικία του στά Τριάντα (Ἰαλυσό), ὅπου καί συνέγρα
ψε τά Ἀπομνημονεύματά του. Στίς 25 Ὀκτωβρίου 1951 ἐξελέγη 
Μητροπολίτης Ἀμασείας. Ἀπεβίωσε στίς 29 Νοεμβρίου 1957 καί 
ἐτάφη στό Κοιμητήριο τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητας Ρόδου.

Ὁ Μητροπολίτης Ἀπόστολος μέ τήν εὐφυία καί τήν δι
πλωματική ἱκανότητα, πού τόν χαρακτήριζε, ὑπῆρξε ἀληθινός 
«ἐθνάρχης» τοῦ Δωδεκανησιακοῦ λαοῦ καθ’ ὅλη τήν διάρκεια 
τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς καί ἀγωνίστηκε μέ σθένος γιά τά δίκαιά 
του. Ἡ ἐναντίον του ἄδικη πολεμική διαφόρων παραγόντων, 
κυρίως πολιτειακῶν, πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν παραίτησή 
του, δέν μπόρεσε νά ἀμαυρώσει τήν προσωπικότητά του καί 
νά μειώσει τήν ἀγάπη τοῦ λαοῦ πρός τό πρόσωπό του, στή 
συνείδηση τοῦ ὁποίου παραμένει ὁ εὐαγγέλικος ποιμήν, πού 
θυσίασε ἑαυτόν «ὑπέρ τῶν προβάτων». Ἀνέλαβε τό πηδάλιον 
τοῦ σκάφους τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου σέ περίο
δο μεγάλης τρικυμίας καί διαχειρίστηκε τά ἐκκλησιαστικά 
καί ἐθνικά πράγματα σέ μιά πολυτάραχη καί ρευστή, πλήρη 
ἀντιξοοτήτων περίοδο, μέ συνέπεια καί σύνεση, ἔχοντας ὡς 
γνώμονα τόν λόγο τοῦ μεγάλου Ἀρχιποίμενος Ἰησοῦ Χριστοῦ: 
«Γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καί ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστε
ραί». Ἐνῶ γύρω τά πάντα ἐταράσσοντο παρέμεινε ἀμετακίνη
τος στήν πέτρα τοῦ καθήκοντος, μέ τήν ἀπόλυτη συναίσθηση 
τοῦ χρέους του πρός τήν Ἐκκλησία καί τόν λαό, πού τοῦ ἐμπι
στεύθηκε ὁ Κύριος.

Χρεωστικῶς σήμερα ἐπιτελοῦμε τό ἱερό του μνημόσυ
νο καί μνημονεύουμε μέ εὐγνωμοσύνη τοῦ σεπτοῦ ὀνόματός 
του κατά τήν παύλειο προτροπή: «ἀδελφοί, μνημονεύετε τῶν 
ἡγουμένων ἡμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ἡμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ· 
ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τήν 
πίστιν».

Παράλληλα τό ἱερό του μνημόσυνο ἀποτελεῖ γιά ὅλους 
μας ἱερά ὑπόμνηση χρέους πρός τόν τόπο τῆς παροικίας μας, 
τό σμαραγδένιο νησί τῆς Ρόδου. Ὑπόμνηση τοῦ χρέους μας 
γιά ἑνότητα, ἔχοντας ἕνα καί μοναδικό κριτήριο τήν πρόοδο 
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τῶν τοπικῶν πραγμάτων γιά νά ἔχει ἡ κοινωνία μας περιεχό
μενο καί νά καλλιεργοῦμε τό φρόνημα μᾶς «ἐν παιδεία καί νου
θεσία Κυρίου».

Τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ρόδου κυροῦ Ἀποστόλου 
εἴη ἡ μνήμη αἰωνία.   

Σύναξη Ἐφημερίων

Σύναξη τῶν Ἐφημερίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγ
ματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στόν Καθεδρικό ἱερό 
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Εἰσηγητής ἦταν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερμός 
ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ προσωπικότητα τοῦ κληρι
κοῦ. Ἀλήθειες καί  ψέματα».

Μετά τήν εἰσήγηση ἀκολούθησε συζήτηση ἐπί τῶν λεχθέ
ντων καί πραγματοποιήθηκε ἕνας ἐποικοδομητικός διάλογος.

Στό δεύτερο μέρος τῆς Συνάξεως ἔγινε ἐνημέρωση ἀπό τόν 
Σεβασμιώτατο σέ διοικητικά θέματα.

Κάλαντα

Τήν Ἱερά Μητρόπολη καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπο
λίτης μας κ. Κύριλλο ἐπισκέφθηκαν καί ἔψαλαν τά κάλαντα 
τῶν Χριστουγέννων Φορεῖς καί μαθητές Δημοσίων καί Κατη
χητικῶν Σχολείων τῆς Ρόδου.

Τήν Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου Μαθητές καί μαθήτριες 
ἀπό τό 15ο Δημοτικό Σχολεῖο (Ροδινίου).

 Τήν Δευτέρα 23η Δεκεμβρίου 2013: α) ὁ Σύλλογος Τηλίων 
Ρόδου «Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων», β) Ὁ Παγκαρπαθιακός Σύλ
λογος Ρόδου καί γ) τό Μουσικό Γυμνάσιο Ρόδου.

Τήν Τρίτη 24η Δεκεμβρίου 2013, Παραμονή τῶν Χρι
στουγέννων: α) Ἡ χορωδία καί ἡ ὀρχήστρα τῆς 95ΑΔΤΕ, β) ἡ 
Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Ρόδου, γ) Ὁ Σύλλογος Ἱεροψαλτῶν 
Ρόδου, δ) Ὁ Σύλλογος Πελλοπονησίων Ρόδου «Βορᾶς», ε) Τά 
Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στ) Ἡ Ἀδελ
φότης Ὀλυμπιτῶν Ρόδου «Ἡ Βρυκούς», καί θ) Τό Νηπιαγω
γεῖο Σορωνής.

Οἱ Μεγάλες καί Βασιλικές Ὧρες τῆς Ἑορτῆς ἐψάλλησαν 
στόν Μητροπολιτικό ἱερό Ναό τῶν Εἰσοδίων τό βράδυ τῆς 
Δευτέρας 23 Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιω
τάτου.

Τήν Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ὅ Σεβασμιώτατος ἐχορο
στάτησε κατά τόν Ὄρθρο, ὁ ὁποῖος ἄρχισε τήν 21η ὥρα τῆς 
Τρίτης 24 Δεκεμβρίου καί τέλεσε τήν νυκτερινή θεία Λειτουρ
γία στόν Μητροπολιτικό ἱερό Ναό.

Κατά τή διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Ἀρχιμ. Κύριλλος Πα
πανθίμου ἀνέγνωσε τήν σεπτή Πατριαρχική Ἐγκύκλιο, μετά 
τό πέρας τῆς ὁποίας οἱ χοροί ἔψαλλαν τό πολυχρόνιο τῆς 
Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ
χου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.

Τήν ἑπομένη 26η Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἐλειτούρ
γησε κατά τό ἔθος στόν ἐνοριακό ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεο
τόκου Κρεμαστῆς.

Ἐγκαίνια Ναοῦ

Τήν Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος τέλε
σε τά Ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στε
φάνου, (Κατακόμβη τοῦ ἐνοριακοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἀναλήψεως 
πόλεως Ρόδου). Στό φυτό τῆς ἁγίας Τραπέζης κατετέθησαν 
λείψανα τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως, 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καί Ἰσιδώρου τοῦ Κρητός 
καί τῶν Ἁγίων Ὁσιομαρτύρων Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ὁσίου Θεοδοσίου.

Οἱ χῶροι κάτω ἀπό τόν ἱερό Ναό τῆς Ἀναλήψεως (ἰσόγειο 
ἀπό τίς τρεῖς πλευρές τους) ἀνακαινίστηκαν καί διαμορφώθη
καν σέ ἱερό Ναό γιά νά ἐξυπηρετήσει τήν ἀνάγκη τέλεσης 
δεύτερης Θείας Λειτουργίας στίς μεγάλες ἡμέρες τῶν Ἑορτῶν, 
καθώς καί σέ χῶρο αἰθούσης γιά πνευματικές ἐκδηλώσεις καί 
σέ μικρότερες αἴθουσες γιά τήν λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν 
Σχολείων τῆς Ἐνορίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν προσφώνησή του συνεχάρη τόν 
νέο Προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιο Ἀναγνώστου 
καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν ἔργο πού 
ἐπιτέλεσαν, παρουσίασε τόν νέο Ἐφημέριο π. Εὐστάθιο Κα
ραγιάννη καί μνημόνευσε χρεωστικῶς τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀεί
μνηστου Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Ποντικίνα ὁ ὁποῖος 
ἀνήγειρε μέ πολλούς κόπους καί θυσίες τόν ἱερό Ναό τῆς 
Ἀναλήψεως.
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Κίνηση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης:

Α. Ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ 
Ἑσπερινοῦ στούς Ἱ. Ναούς: 1. Τριῶν Ἀρχαγγέ
λων (Τρεῖς) (5/9), 2. Ἱ. Μονῆς Τσαμπίκας (6/9), 3. 
Ἱ. Μονῆς Σκαιδίου (8/9), 4. Μεταμορφώσεως Κα
λυθιῶν (13/9), 5. Ἁγίου Νικήτα Φανῶν (14/9), 6. Ἱ. 
Μονῆς Φιλερήμου (23/9), 7. Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Ἀφάντου (17/10), 8. Ἁγίου Δημητρίου Ροδινίου 
(25/10), 9. Ἁγίας Σκέπης πόλεως Ρόδου (27/10), 10. 
Ἁγίας Ἀναστασίας Γενναδίου (28/10), 11. Ταξιαρ
χοῦ Μιχαήλ Ἰαλυσοῦ (711), 12. Ἁγίου Νεκταρίου 
Φαληρακίου (7/11), 13. Εἰσοδίων Θεοτόκου Νεο
χωρίου (13/11), 14. Μητροπολιτικό Εισοδίων τῆς 
Θεοτόκου (20/9), 15. Ἁγίας Αἰκατερίνης παλαιού 
Νοσοκομείου (24/11), 16. Αγίου Νικολάου Παστί
δας (5/12), 17. Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως Ρόδου 
(14/12), 18. Ἀναλήψεως πόλεως Ρόδου (26/12), 19. 
Μητροπολιτικός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (31/12).

Β. Ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί ἐτέλε
σε τήν Θεία Λειτουργία στούς Ἱ. Ναούς: 1. Ἱ. Μο
νῆς Σκιαδίου (8/9), 2. Τιμίου Σταυροῦ Ἀπολλώνων 
(14/9), 3. Ἁγίας Σκέπης πόλεως (Ἐγκαίνια 15/9), 
4. Ἁγίου Δημητρίου Ροδινίου (22/9), 5. Ἱ. Μονῆς 
Ἀρταμίτου (26/9), 6. Κοιμήσεως Θεοτόκου Λίνδου 
(29/9) 7. Ἀποστόλου Θωμᾶ Μονολίθου (6/10), 8. 
Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Φιλήμονος (13/10), 9. Ἀποστόλου 
Λουκᾶ Σορωνῆς (18/10), 10. Ἁγίου Γερασίμου Πυ
λώνας (20/10), 11. Ἁγίου Δημητρίου Ἀρχιπόλεως 
(26/10), 12. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἰαλυσοῦ (27/10), 
13. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ἑλληνικοῦ (Ἱ. 
Μητρόπολις Γλυφάδας (3/11), 14. Ταξιαρχῶν Ἀρ
χαγγέλου (8/11), 15. Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου 
Κρυονερίου (9/11), 16. Καθεδρικό Εὐαγγελισμοῦ 

τῆς Θεοτόκου (10/11), 17. Ἁγίου Νεκταρίου Κρε
μαστῆς (12/11), 18. Εἰσοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου 
(14/11), 19. Ἀναλήψεως πόλεως Ρόδου (17/11), 20. 
Μητροπολιτικό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (21/11), 
21.  Ἁγίου Νικολάου Κρεμαστῆς (23/11), 22. Κα
θεδρικός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (24/11), 23. 
Ἁγίας Αἰκατερίνης Καλαβάρδων (25/11), 24. Ἁγίου 
Νικολάου πόλεως Ρόδου (6/12), 25. Μητροπολιτι
κό Εισοδίων τῆς Θεοτόκου (8/12), 26. Ἁγίου Σπυ
ρίδωνος Θεολόγου (12/12), 27. Ἁγίου Ἐλευθερίου 
Ἱ. Μονῆς Θαρρίου (15/12), 28. Ἁγίας Ἀναστασίας 
πόλεως Ρόδου (22/12), 29. Μητροπολιτικό Εἰσοδί
ων τῆς Θεοτόκου (25/12), 30. Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Κρεμαστῆς (26/12), 31. Ἀναλήψεως πόλεως Ρόδου 
(27/12), 32. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σαλάκου (29/12).

Γ. Ἐτέλεσε: 1. Τοὺς Γάμους τῶν: Γεωργίου 
Τριαν ταφύλλου Καί Μαρίας Κοσκινᾶ (6/9), Τσα
μπίκου Πατσιούρα καί Χρυσάνθης Μανωλᾶ (15/9), 
Σάββα Καμπουροπούλου καί Σουμέλας Καραχά
λιου (21/9), Ἰωάννη Μπαούρη καί Αἰκατερίνης 
Μαραγκοῦ (22/9). Νικολάου Τζεδάκη καί Ἀθηνᾶς 
Στεφάνου (5/10), Ἐλευθερίου Νικολάου καί Ἀνα
στασίας Πέρου, Ἐμμανουήλ Γρηγορᾶ καί Μαρί
ας Κουφοῦ (20/10), Κωνσταντίνου Ματακάκη καί 
Ἐλευθερίας Σταυριανοῦ (27/10), Ἀνδρέα Γιαταγάνα 
καί Μαρίας Καραγιάννη (27/10), Παναγιώτη Γιαν
νακάκη καί Ἀθηνᾶς Καρακιαούρη (27/10). 2. Τὸ 
Βάπτισμα: τοῦ υἱοῦ τῆς οἰκογενείας Χρήστου Πα
πανικολάου καί Δεσποίνης Παρασκευᾶ (22/9), Τῆς 
θυγατρός τοῦ Ἱερέως Μιχαήλ Κρητικοῦ

Δ. Προέστη τῆς Νεκρωσίμου Ἀκο
λουθίας: 1. Τῆς Ἀναστασίας Φωτάκη 
(14/10).
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Μέ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον καί συμμετοχή  τό τελευταῖο τε-
τράμηνο τοῦ 2013 συνεχίσθηκε ἡ δραστηριότητα τῆς Ἑνώσε-
ως Ἱεροψαλτῶν Ρόδου καί Περιχώρων. Τό Διοικητικό Συμβού-
λιο συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ ὅλους τούς ἱεροψάλτες γιά τήν 
ἀγάπη καί τό μεράκι στό θεάρεστο ἔργο πού ἐπιτελοῦν καί 
τούς εὔχεται καλή δύναμη.

Σχολή βυζαντινῆς μουσικῆς
Μετά ἀπό τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό τήν 1η Ὀκτωβρίου 

ξεκίνησε ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς γιά 
τό νέο σχολικό ἔτος 2013-2014, μέ τήν παρουσία ἱερέων, ἱερο-
ψαλτῶν καί μαθητῶν, παλαιῶν καί νέων. Πιστεύουμε ὅτι μέ 
τήν συνεργασία ὅλων τῶν καθηγητῶν καί τῶν σπουδαστῶν τό 
ἀποτέλεσμα θά εἶναι θετικό. Ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιά τή λει-
τουργία τῆς Σχολῆς ἀλλά καί γιά ἐγγραφές σ’αύτή μποροῦν 
νά ἀπευθυνθοῦν στά τηλέφωνα 6972235951, 6932220378.

Ἐκδημία Θεολόγου
Τήν 2α Σεπτεμβρίου, ἐξεδήμησε εἰς Κύριον ὁ ἀγαπητός 

θεολόγος καί φίλος τοῦ Συλλόγου μας, Χαράλαμπος Μελε-
ούνης. Ἡ Ἕνωση Ἱεροψαλτῶν Ρόδου καί Περιχώρων αἰσθάν-
θηκε τήν ὑποχρέωση μετά καί τήν ἀφιέρωση ἑνός βιβλίου του 
στόν Σύλλογο νά ἐκδώσει συλλυπητήριο ψήφισμα. Μέλη της 
παρέστησαν στήν ἐξόδιο ἀκολουθία, ἐνῶ κατατέθηκε χρημα-
τικό ποσό ἀντί στεφάνου, στό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως. Ἄς εἶναι αἰωνία του ἡ μνήμη.

Συνεστίαση
Στίς 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήσαμε συνεστίαση τῶν 

μελῶν τοῦ Συλλόγου μας στό ἑστιατόριο Μιμάκος μετά ἀπό 
ἑσπερινό στό ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Δημητρίου Καλυθιῶν. Ἡ 
συνεστίαση ἦταν μία εὐγενική προσφορά τοῦ κ. Δημήτρη Μι-
μάκου πρός τήν Ἕνωση Ἱεροψαλτῶν Ρόδου καί Περιχώρων 
καί θέλουμε νά τόν εὐχαριστήσουμε ἐκ βάθους καρδίας γιά 
τήν χειρονομία του καί γιά τόν λόγο ὅτι εἶναι ἴσως ἡ πρώτη 
φορά πού προσφέρεται κάτι ἀνάλογο στό Σύλλογο.

Ἐκδήλωση Ἀπολλώνων
Στίς 15 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαμε μέ τήν χορωδία τοῦ 

συλλόγου μας ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Χοράρχη καί Πρωτο-
ψάλτου τοῦ ἱεροῦ καθεδρικοῦ ναοῦ κ. Ἐμμανουήλ Θεουλάκη 
στήν ἑορταστική ἐκδήλωση τοῦ πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀπολ-
λώνων «Νέοι ὁρίζοντες», ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμί-
ου Σταυροῦ στήν ὁμώνυμο Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ. Ἡ χορωδία 
ἔψαλλε ἐκκλησιαστικούς ὕμνους καί δημοτικά ἄσματα τοῦ τό-
που μας, σέ μία κοινή παρουσία μέ τήν ἐκλεκτή ἑρμηνεύτρια 
τῆς παραδοσιακῆς μας μουσικῆς κ. Νεκταρία Καραντζῆ. Ἡ 
ἐκδήλωση χαροποίησε καί διασκέδασε τό πολυπληθές ἀκρο-
ατήριο. Ἰδιαίτερη ἦταν ἡ φιλοξενία ἐκ μέρους τοῦ πολιτιστι-
κοῦ Συλλόγου, τόν ὁποῖο καί εὐχαριστοῦμε θερμά. Στό τέλος 
ἀνταλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα. 

Ἐκδήλωση 65 χρόνων (1948-2013)  
τῆς Ἑνώσεως Ἱεροψαλτῶν

Στίς 12 Νοεμβρίου γιορτάσαμε τά 65 χρόνια τῆς Ἑνώσε-

ως Ἱεροψαλτῶν Ρόδου καί Περιχώρων ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της 
(1948-2013). Ἦταν μία ἰδιαίτερη στιγμή γιά ὅλους ἐμᾶς, γιατί 
ἦταν μία εὐκαιρία νά παρουσιάσουμε στούς φίλους τοῦ Συλ-
λόγου μας τό 65ετές ἔργο, ἀλλά καί νά πραγματοποιήσουμε 
καί ἕνα μνημόσυνο, γιά ὅλους αὐτούς πού μόχθησαν, ἔτσι 
ὥστε νά γραφτεῖ ἀνεξίτηλα ἡ προσφορά τοῦ Ἱεροψάλτη στήν 
τοπική κοινωνία. Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε στήν αἴθου-
σα ἐκδηλώσεων «Ροδίνι», ἐνῶ ἐντάχθηκε μέ τήν εὐλογία τοῦ 
Μητροπολίτου μας κ. Κυρίλλου, στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις 
τοῦ Πολιούχου μας, Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου. 

Στό πρῶτο μέρος ἔγινε μία ἱστορική ἀναδρομή τῆς πορεί-
ας τοῦ Συλλόγου ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του ἕως σήμερα, ἀπό τόν 
ἐπίτιμο Πρόεδρο καί Χοράρχη κ. Ἐμμανουήλ Θεουλάκη, στή 
συνέχεια ἡ χορωδία τοῦ Συλλόγου μας ἀπέδωσε ὕμνους. 

Στό δεύτερο μέρος ὁ Σύλλογος ἀπένειμε τιμητικές πλα-
κέτες σέ 22 παλαιούς Ἱεροψάλτες γιά τήν πολύχρονη καί πο-
λύπλευρη προσφορά τους στά Ἱερά ἀναλόγια. Τήν ἐκδήλωση 
τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Κύριλλος, ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐκπρόσωποι 
τοπικῶν ἀρχῶν καί πλῆθος κόσμου, φίλοι τοῦ Συλλόγου.

 Συμμετοχές τῆς χορωδίας
Τά μέλη τοῦ Συλλόγου μας συμμετεῖχαν σέ πολλές 

πανη  γύρεις τοῦ νησιοῦ μας λαμπρύνοντας τίς ἱερές ἀκο-
λουθίες. Στίς 30 Σεπτεμβρίου, ἑορτάσαμε τήν μνήμη τῶν 
ἁγίων Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννη Κουκουζέλους καί 
Γρηγορίου τοῦ Δομεστίχου, μέ  ἀγρυπνία στόν Ἱερό Ναΰδριο 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θάρρι. Στίς 
13 Νοεμβρίου ἡ χορωδία τοῦ Συλλόγου μας, ἔψαλλε κατά 
τόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό πρός τιμήν τοῦ Πολιούχου μας 
Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, ὅσο καί κατά τήν πο-
λυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στόν Ἱερό Ναό Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου Νεοχωρίου μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη, ἀποσπώντας 
τά συγχαρητήρια τῶν Ἀρχιερέων πού ἔλαβαν μέρος. Στίς 21 
καί 22 Νοεμβρίου, μέλη τοῦ Συλλόγου μας συμμετεῖχαν στήν 
πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου.

Κοινωνικές δράσεις
Ὅλα τά μέλη τοῦ Συλλόγου μας ἀλλά καί οἱ μαθητές τῆς 

Σχολῆς, στά πλαίσια τῆς κοινωνικῆς δράσης καί μέ πνεῦμα 
ἀλληλεγγύης στούς συνανθρώπους μας πού δοκιμάζονται ἀπό 
τήν κρίση, συγκέντρωσαν διάφορα τρόφιμα πρός ἐνίσχυση 
τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, γιά 
τίς ἑορτές τῶν Χριστουγέννων. Ἡ δραστηριότητα αὐτή θά 
συνεχισθεῖ καί σέ μηνιαία βάση ἀπό τό νέο ἔτος. 

Τηρώντας τό ἔθιμο καί πιστοί στήν παράδοση, ἱεροψάλτες 
σέ συνεργασία μέ τήν Σχολή βυζαντινῆς μουσικῆς, ἔψαλλαν 
χριστουγεννιάτικους ὕμνους καί  κάλαντα στόν ποιμενάρχη 
μας κ. Κύριλλο τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἀπό τόν 
ὁποῖο πήραμε τήν εὐλογία καί τίς εὐχές γιά τό νέο ἔτος. Ὁ 
Σεβασμιώτατος ἀφοῦ μᾶς εὐχαρίστησε, ἐξῆρε τό ἔργο τῶν 
ἱεροψαλτῶν καί τίς προσπάθειες, πού γίνονται ἀπό τήν Σχολή 
βυζαντινῆς μουσικῆς καί εὐχήθηκε καλό καί εὐλογημένο τό 
νέο ἔτος.



Ὁ ἀρρωστημένος φόβος τοῦ Θεοῦ
Κάποιοι χριστιανοί δέν ζοῦν ὑγιῶς τή χριστιανική ζωή, 

ἀλλά ἀρρωστημένα. Αὐτοί δέν ἀγαποῦν τόν Θεό, ἀλλά 
τόν φοβοῦνται. Αὐτοί τηροῦν τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου 
καταναγκαστικά κι ὄχι ἐλεύθερα. 

Στά πλαίσια τῆς θρησκόληπτης αὐτῆς ζωῆς συναντᾶμε 
πολλές ἀνόητες ψυχαναγκαστικές ἐνέργειες. Ἡ πίστη τῶν 
θρησκόληπτων εἶναι βάρος δυσβάστακτο κι ὄχι χαρούμενη 
ὑπόθεση. Οἱ περιδεεῖς χριστιανοί δίνουν σημασία στά 
δευτερεύοντα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς κι ὄχι στά πρωτεύοντα.

Μερικοί πιστοί μέσα στίς περιπέτειες τῆς ζωῆς τους 
τάζουν μεγάλα τάματα στόν Θεό καί κατόπιν, καθώς δέν 
μποροῦν λόγω οἰκονομικῶν δυσκολιῶν νά ἐκπληρώσουν τά 
μεγάλα τάματά τους, ζοῦν τρομοκρατημένοι φοβούμενοι 
μήπως ὁ Θεός τούς τιμωρήσει. Συνήθως ἡ ἀγωνία τους δέν 
συνοδεύεται καί ἀπό τόν πνευματικό ἀγώνα νά τηρήσουν τίς 
ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί νά τόν εὐαρεστήσουν. Ὁ Θεός δέν ἔχει 
ἀνάγκη ἀπό ὑλικά πράγματα, ἀλλά ποθεῖ νά βρεθοῦν κοντά 
Του στήν αἰώνια ζωή τά πλάσματά Του. 

Κάποιοι ἄλλοι, πού πῆραν μέ τό ταχυδρομεῖο γράμματα 
δῆθεν κάποιων ἁγίων τρομοκρατημένοι τά ἀντιγράφουν 
πολλές φορές καί τά στέλνουν σέ πολλούς ἀποδέκτες. Τό 
κάνουν αὐτό, ἐπειδή φοβοῦνται, ὅπως προειδοποιοῦν οἱ 
συγγραφεῖς τῶν γραμμάτων, ὅτι θά πάθουν μεγάλο κακό, ἄν 
δέν τά στείλουν παραπέρα. Αὐτά τά φυλλάδια πρέπει νά 
σχίζονται καί νά πετιοῦνται στά σκουπίδια. Ἡ βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τή γραφή ἤ ὄχι κάποιου κειμένου, 
ἀλλά ἀπό τήν ἀγάπη μας πρός Αὐτόν καί ἀπό τήν τήρηση τῶν 
ἐντολῶν Του. Αὐτά τά κείμενα εἶναι ἁπλοϊκά καί στηρίζονται 
στόν φόβο τῶν ἀνθρώπων γιά τό ἀβέβαιο μέλλον. 

 Αὐτά θυμίζουν καί τίς συμβουλές κάποιων μέντιουμ 
καί ‘καλών’ μάγων πού γιά νά ἐξαπατήσουν τούς ἀφελεῖς 
ἐπισκέπτες τους ζητᾶνε ἀπό αὐτούς νά λένε ἑπτά φορές τό 
‘Πάτερ ἡμῶν’ ἤ νά κάνουν τρία Εὐχέλαια. Αὐτό εἶναι μαγική 
χρήση τῆς προσευχῆς. Ἄν κάποιος δέν μετανοήσει καί δέν 
ἀγωνίζεται πνευματικά δέν ὠφελοῦν καί τά πολλά ‘Πάτερ 
ἡμῶν’ καί τά πολλά Εὐχέλαια.

Ἡ γκρίνια πρός τόν Θεό
Πολλοί συνεχῶς γκρινιάζουν στόν Θεό γιά τίς ὅποιες 

ἐλλείψεις τους, γιά τά οἰκογενειακά προβλήματά τους, γιά 
τίς ἀρρώστιες, ἀκόμα καί γιά τίς ἀποτυχίες καί τά λάθη τους. 
Ὅσοι γκρινιάζουν πρός τόν Θεό, ἔμμεσα τόν βλασφημοῦν. 
Ἐφόσον ὅλα εἶναι ὑπόψη τοῦ Θεοῦ δέν πρέπει νά 
ἀπελπιζόμαστε καί νά ἀπογοητευόμαστε. Νά σκεφτόμαστε 
ὅτι ὅλα αὐτά συμβαίνουν ἤ ἀπό εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἤ ἀπό ἀνοχή 
Του. Ὁ Θεός κάτι καλό γιά την αἰώνια σωτηρία θά  βγάλει.

Στίς δυσκολίες φαίνεται ἡ ἀγάπη μας πρός τόν Θεό. 
Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς δέν τά 
βάζει μ’ Αὐτόν,  ἀλλά ταπεινά  δέχεται τήν κάθε δυσκολία 
ὡς σταλμένη ἤ ἐπιτρεπτή ἀπ’ Αὐτόν καί προσπαθεῖ νά τήν 
ξεπεράσει καί νά ὠφεληθεῖ ἀπ’ αὐτή.  Σ’ ὅλες τίς περιπέτειες 
τῆς ζωῆς ἀντί νά γκρινιάζουμε, νά ἀγαποῦμε θερμά τόν Θεό 
καί νά καταφεύγουμε μέ τήν προσευχή στή στοργική ἀγάπη 

Του, ὅπου θά βρίσκουμε ἀνάπαυση, ἀγάπη καί στοργή. 
Ἔλεγε ὁ Χριστός: «Δεῦτε πρός μέ πάντες οἱ κοπιῶντες καί 
πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11,28). 

Ὑπάρχει, βέβαια, καί τό ἐνδεχόμενο κάποιες θλίψεις, 
π.χ. τό ὑπερβολικό ἄγχος καί ἡ ἀγωνία γιά τό μέλλον, νά 
εἶναι πειρασμοί ἐκ τοῦ πονηροῦ μέ στόχο νά διαταραχθεῖ ἡ 
πνευματική ἰσορροπία μας, νά ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό τόν 
νόμο τοῦ Θεοῦ καί νά ὁδηγηθοῦμε στήν ἀπελπισία, στή 
μελαγχολία, ἀκόμα καί στήν αὐτοκτονία. Καί ἐδῶ μέ τή 
θερμή προσευχή ὁ Θεός θά παρέμβει καί δέν θά μᾶς ἀφήσει 
ἀπροστάτευτους.

Ἡ ψεύτικη ἀγάπη πρός τόν Θεό
Ὑπάρχουν, δυστυχῶς, πολλοί ψεύτικοι χριστιανοί, πού 

παρουσιάζονται ὡς εὐλαβεῖς ἤ νομίζουν ὅτι εἶναι σωστοί, γιά 
νά ἐπαινεθοῦν ἀπό τήν τοπική χριστιανική κοινότητα, ἤ γιά νά 
φιμώσουν τή φωνή τῆς συνείδησής τους.

Οἱ ὑποκριτές χριστιανοί ζοῦν διπλή ζωή. Στίς παρέες τῶν 
χριστιανῶν σoύπερ χριστιανοί, στίς παρέες τῶν κοσμικῶν 
κοσμικότατοι. Αὐτοί χρησιμοποιοῦν τόν Θεό γιά δική τους 
ὠφέλεια. Αὐτοί ἄς μή ξεχνοῦν τά λόγια της Ἁγίας Γραφῆς 
ὅτι «ὁ Θεός οὐ μυκτηρίζεται», δήλ. «ὁ Θεός δέν ἐμπαίζεται» 
(Γάλ. 6,7). Αὐτοί κάποτε θά ἀρνηθοῦν τή χριστιανική ζωή, 
γιατί δέν αἰσθάνονται ἐσωτερική χαρά καί γλυκύτητα, πού 
ὀφείλεται στήν παρουσία τῆς θείας Χάρης, πού ἀποστέλλεται 
ἀπό τόν Θεό στίς ψυχές, πού τόν εὐαρεστοῦν.

Στήν κατηγορία τῶν ὑποκριτῶν χριστιανῶν ἀνήκουν καί 
οἱ ἀδιάφοροι χριστιανοί, πού ἰσχυρίζονται ὅτι πιστεύουν 
καί ἀγαποῦν τόν Θεό, ἀλλά μέ τό δικό τους τρόπο. Λένε μέ 
ἱκανοποίηση πώς πηγαίνουν στά ἐξωκκλήσια καί προσεύχονται 
κι ὄχι στόν ἐνοριακό ναό γιά τήν κυριακάτικη θεία Λειτουργία. 
Στήν Ἐκκλησία πηγαίνουν μόνο στίς μεγάλες γιορτές καί στίς 
κοινωνικές τους ὑποχρεώσεις, τούς γάμους, τίς κηδεῖες καί τά 
βαφτίσια. Ὁ Χριστός ὅμως θέσπισε τό Μυστήριό της θείας 
Κοινωνίας καί ζήτησε νά συμμετέχουμε ὅλοι οἱ χριστιανοί 
λέγοντας: «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν» (Λούκ. 
22,19). Κι αὐτοί δέν γεύονται τή χαρά τῆς θείας Χάρης καί 
περνοῦν τή ‘χριστιανική’ ζωή τούς ἀδιάφορα καί ψυχρά. 

Οἱ ψεύτικοι χριστιανοί δέν ἀγαποῦν πραγματικά τόν Θεό, 
καθώς δέν ὑπακούουν στίς ἐντολές Του. Ἔλεγε ὁ Χριστός : 
«Ἐάν ἀγαπᾶτε μέ τᾶς ἐντολᾶς τᾶς ἐμᾶς τηρήσετε» (Ἰωάν. 
14,15). Μά καί στή συζυγική ἀγάπη ἀγαπᾶς τόν σύντροφο τῆς 
ζωῆς σου προσπαθώντας μέ κάθε τρόπο νά τόν εὐαρεστεῖς.
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