
Χριστιανισμός, ὡς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐκφράστηκε 
ἀπό τήν ἵδρυσή του, τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὄχι 
μό νο ὡς διδασκαλία, ἀλλά καί ὡς λατρεία, πού κατέλα
βε κεντρική θέση στή ζωή του. Ἡ λατρεία ἀποδείχτηκε 

ὄχι μόνο ὁ τρόπος, πού ἡ Ἐκκλησία ἐξέφρασε τόν βαθύτερο ἑαυτό 
της, ἀλλά καί ὡς τό κατ’ ἐξοχήν μέσο διαμόρφωσης τῆς πίστης καί 
ὅλης συνολικά τῆς ζωῆς της. Χωρίς νά ἐξαντλεῖται στή λατρεία ἡ ζωή 
τῆς Ἐκκλησίας, μεταμορφώνεται ὁλόκληρη σέ λατρεία τοῦ Τριαδι
κοῦ Θεοῦ, ὡς ἀπόλυτου κέντρου καί κεφαλῆς της.

Ἡ ἐκκλησιαστική λατρεία εἶναι κατανοητή μόνο ἐν Χριστῷ, στόν 
ὅποιο γίνεται γνωστός ὁ Θεός (Ἰω. 1, 18). Ἡ πίστη στόν Χριστό, ὡς 
Θεό καί Σωτῆρα, προηγεῖται τῆς λατρείας Του. Ὁ Χριστός εἶναι 
αὐτός, πού διαφοροποιεῖ τή χριστιανική ἀπό κάθε ἄλλη λατρεία. Ὁ 
χριστοκεντρικός χαρακτήρας τῆς ἐκκλησιαστικῆς λατρείας τή δια
χώρισε ριζικά ὄχι μόνο ἀπό τήν ἐθνική, ἀλλά καί ἀπό τήν ἰουδαϊκή 
λατρεία (βλ. Ἑβρ. κεφ. 9). Τά ὁποιαδήποτε ἐθνικά ἤ ἰουδαϊκά τελε
τουργικά στοιχεῖα, πού προσέλαβε ἡ Ἐκκλησία, εἶναι δευτερεύοντα 
καί περιφερειακά καί δέν ἀλλοιώνουν τή λατρεία της.

Οὐσιαστικό στοιχεῖο τῆς χριστιανικῆς λατρείας εἶναι ἡ ἐσωτε
ρικότητα, ἡ καρδιακή εὐχαριστία καί δοξολογία τοῦ Θεοῦ γιά τίς 
δωρεές Του. Γι’ αὐτό ἡ χριστιανική λατρεία θεμελιώνεται στά ὅσα 
ἔπραξε ὁ Θεός γιά τόν ἄνθρωπο καί ὄχι στό τί μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος 
νά πράξει, γιά νά εὐχαριστήσει τόν Θεό καί νά Τόν ἐξευμενίσει. 
Σκοπός της δέν εἶναι μία θρησκευτική τελετουργία, ἀλλά ἡ μέσῳ 
αὐτῆς φανέρωση τῆς Ἐκκλησίας ὡς «σώματος Χριστοῦ». Ὁ μόνος 
καί ἀληθινός λειτουργός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός 
(Ἑβρ. 8, 2), ὁ ὁποῖος στό πρόσωπό Του εἰσάγει στήν ἱστορία ἕνα 
ἄλ λο εἶδος ἱερωσύνης. Οἱ ὅροι «ἱερεύς», «θυσία», «ἱερωσύνη» 
στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή, τό πρῶτο λειτουργιολογικό κείμενο 
τῆς Ἐκκλησίας, συνδέονται ἀποκλειστικά μέ τόν Χριστό, τόν μόνο 
αὐθεντικό Ἀρχιερέα, πού προσέφερε καί προσφέρει τήν τέλεια θυ
σία, δηλαδή τόν ἑαυτό Του. Ἡ θυσία Του στή λατρεία τῆς Ἐκκλη
σίας εἶναι ἀναίμακτη καί πνευματική καί ὁ Χριστός, τελικά, εἶναι 
«ὁ προσφέρων καί προσφερόμενος καί προσδεχόμενος» τή θυσία. 
Οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας δέν θυσιάζουν, ὅπως στά διάφορα θρη
σκεύματα τοῦ κόσμου, ἄλλα «δανείζουν» τή γλώσσα καί τά χέρια 

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6)
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Ζοῦμε σέ ἐποχή οἰκονομικῆς κρίσης, 
ὅπου ἡ φτώχια καί ἡ ἀνεργία ταλαιπω
ροῦν ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ μας. Ἡ 
διαφθορά ὑπῆρξε ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς κρί
σης. Τό δανεικό χρῆμα, πού κυκλοφόρη
σε τίς προηγούμενες δεκαετίες, διέφθει
ρε πολλούς συνανθρώπους μας. Ἡ δια
φθο ρά ἐπεκτάθηκε σέ ὅλη τήν κοινωνία. 
Κι ἄν ξεπερασθεῖ ἡ οἰκονομική κρίση, 
πάλι ἡ διαφθορά κάποιων πολιτικῶν καί 
ὅσων διαχειρίζονται τόν δημόσιο πλοῦτο 
θά τήν ἐπαναφέρει. Τά χρήματα δια
φθεί ρουν πάντοτε τούς ἀνώριμους καί 
ἐμπαθεῖς ἀνθρώπους. Χρειάζεται ἡ με
τά νοια καί ἡ διόρθωση τῶν ψυχῶν μας. 
Ἄν ὁ ἄνθρωπος ἀπό τόν ἀνώτερο πολιτι
κό ἕως τόν ἁπλό ἐργάτη δέν καθαρθεῖ 
ἀπό τά πάθη του, κυρίως ἀπό τόν ἐγωι
σμό, τή φιληδονία καί τή φιλαργυρία, 
δέν θά ξεπερασθοῦν οἱ αἰτίες τῆς οἰκο
νομικῆς κρίσεως. 

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προβάλλει μέ τή 
διδασκαλία τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα τόν 
τρόπο τῆς κάθαρσης καί τῆς ὑπέρβασης 
τῶν παθῶν, πού δημιουργοῦν τή διαφθο
ρά. Κεν τρικό στοιχεῖο τοῦ πνευματικοῦ 
ἀγώνα εἶναι καί ἡ συμμετοχή στή λατρεία 
τοῦ Θεοῦ. Μέ τή λατρεία ὁ πιστός αἰσθά
νεται συνεχῶς ὅτι βρίσκεται ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ καί ἐπικοινωνεῖ μαζί Του. Αὐτή ἡ 
αἴσθηση του ἐμβάλλει σοβαρότητα καί 
ὑπευθυνότητα σέ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς 
του. Ἡ συμπροσευχή τῆς κοινῆς λατρεί
ας στόν ναό τοῦ Θεοῦ καί ἡ συναδέλφω
ση μέ τή θεία Κοινωνία ἀπό τό ἴδιο Δι
σκοπότηρο δημιουργοῦν εὐνοϊκές προϋ
ποθέσεις συνύπαρξης καί ἀλληλοσεβα
σμοῦ. Ἡ θεία Χάρη, πού πλημμυρίζει τόν 
ναό τοῦ Θεοῦ κατά τά Μυστήρια καί τίς 
τελετές τῆς Ἐκκλησίας μας, σάν δυνατό 
φῶς εἰσέρχεται στίς ψυχές τῶν πιστῶν 
καί διώχνει τό σκοτάδι τῶν παθῶν ἀπό 
ἐκεῖ. Τά πάθη δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά 
τά νικήσει μόνος του χωρίς τή βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ. Βέβαια ἡ λατρεία καί ἡ ὑπό
λοιπη πνευματική ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
δέν θεραπεύει μέ τρόπο μαγικό τήν ψυχή 
ἀπό τά πάθη, ἀλλά βοηθᾶ καί ἐνισχύει 
τόν ἀγωνιζόμενο.

Τό περιοδικό αὐτό ἀφιερώθηκε σέ 
κάποια θέματα τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ.

Π
ΡΟ

Ο
ΙΜ

ΙΟ
Ν

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ὁ



2 H OΔOΣ

τους στόν Χριστό, γιά νά τελέσει Αὐτός τά πάντα 
(ἱ. Χρυσόστομος). Ὅλοι οἱ πιστοί, μέ τό βάπτισμα 
καί τό χρῖσμα τους, μετέχουν στήν ἱερωσύνη τοῦ 
Χριστοῦ, «παριστῶντες τά σώματα αὐτῶν θυσίαν 
ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ» (Ρωμ. 12, 1).

Ἡ Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας συνιστᾶ ἀποκάλυ
ψη τοῦ τριπλοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς: τοῦ μυστη
ρίου τοῦ Θεοῦ, τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀνθρώπου καί 
τοῦ μυστηρίου τῆς κτίσεως, καθώς καί τῆς μεταξύ 
τους σχέσης. Στήν Ὀρθόδοξη Λατρεία συντελεῖται 
ἡ βίωση τοῦ νέου «καιροῦ», πού ἔχει «εἰσβάλει» 
στήν ἱστορία μέ τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου 
τοῦ Θεοῦ καί προσφέρει τή δυνατότητα νίκης μας 
πάνω στήν ἁμαρτία, στή φθορά καί στόν θάνα
το. Ὁλόκληρη ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη τάσσεται ὑπό 
τήν ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ καί δοξάζει τόν Τριαδικό 
Θεό, ὅπως Τόν δοξάζουν στόν οὐρανό οἱ ἀγγελικές 
Δυνάμεις (Ἡσ. 6, 1 ἑ.).

Στή χριστιανική λατρεία πραγματοποιεῖται μία 
διπλή κίνηση: τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό, πού 
δέχεται τήν εὐχαριστία καί δοξολογία μας, καί τοῦ 
Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, πού ἁγιάζεται ἀπό τή θε
ϊκή Χάρη. Εἶναι ἕνας διάλογος μεταξύ Πλάστη καί 
πλάσματος, συνάντηση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν «Ἀλη
θινόν» (Α΄ Ἰω. 5, 20), προσφορά τῆς ὕπαρξης στήν 
πηγή της, κατά τόν λειτουργικό λόγο: «ἑαυτούς καί 
ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ 
παραθώμεθα». Ὁ πιστός εὐχαριστεῖ τόν Θεό γιά 
τή σωτηρία του καί τίς συνεχεῖς δωρεές τοῦ Θεοῦ, 
«ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα». Προσφέρει στόν 
Θεό «ἄρτον καί οἶνον» καί λαμβάνει σῶμα καί αἷμα 
Χριστοῦ προσφέρει θυμίαμα καί δέχεται ἄκτιστη 
Χάρη. Ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας δέν προσφέρεται 
στόν Θεό, διότι ὁ Θεός τήν ἔχει ἀνάγκη, ἀλλά γιά 
τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο, πού δέχεται πολύ περισσότε
ρα καί σημαντικότερα ἀπό τά ὅσα προσφέρει.

Ἡ λατρεία τότε εἶναι ἐκκλησιαστική, ὅταν δια
τηρεῖ τόν ὑπερκόσμιο καί πνευματικό της χαρακτή
ρα καί ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο, ὁδηγώντας τον 
στήν τέλεια γνώση («ἐπίγνωση») τοῦ Θεοῦ (Ἐφεσ. 
4, 13. Ἀποκ. 4, 10· 5, 6 κ.λπ.). Σκοπός της ὅ μως δέν 
εἶναι νά κατεβάσει τόν οὐρανό στή γῆ, ἀλ λά νά 
ἀνεβάσει στόν οὐρανό τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο. 
Δίνει τή δυνατότητα στόν ἄνθρωπο καί ὅλη τήν 
κτίση νά «βαπτιστοῦν», νά πεθάνουν καί νά ἀνα
στηθοῦν μέσα στή θεία Χάρη.

π. Γεώργιος Μεταλληνός
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Τό ἁγιαστικό ἔργο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας  
μέσα ἀπό τή Λατρεία.

Γ. Ν. Φίλια, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν

(Α) Ὅπως ψάλλουμε κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς 
Πεντηκοστῆς, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα «συγκροτεῖ ὅλον 
τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας» καὶ ἡ ἔλευσίς Του ἀπο-
τελεῖ «συμπλήρωση τῆς ἐλπίδας»1. Οἱ ἀλήθειες 
αὐτὲς εἶχαν προαναγγελθεῖ ἀπὸ τὸν Κύριο κατὰ 
τὶς τελευταῖες ἡμέρες πρὸ τοῦ Πάθους Του: Κἀγὼ 
ἐρωτήσω τὸν Πατέρα καὶ ἄλλον Παράκλητον δώ-
σει ὑμῖν, ἵνα μεθ’ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ᾖ, τὸ Πνεῦμα 
τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ 
θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει… Συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ 
ἀπέλθω. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ 
ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς 2.

Ἡ παρουσία, ἑπομένως, τοῦ Παρακλήτου Πνεύ - 
ματος στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας συνιστᾶ τὴν συνέχι-
ση «εἰς τὸν αἰῶνα» τοῦ σωτηριώδους καὶ ἁγιαστι-
κοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου, ἐπισφραγίζοντας τὴν τε-
λευταία ὑπόσχεση πρὸς τοὺς Μαθητές Του (καὶ 
ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ἡμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς 
συντελείας τοῦ αἰῶνος3). Καὶ ἐφόσον τὸ ἔργο αὐτὸ 
συνεχίζεται, νομιμοποιούμαστε νὰ μιλᾶμε γιὰ «Ἐκ-
κλησία», ἡ ὁποία ὑπάρχει ὄχι μόνο διότι ὑφίσταν-
ται τὰ μέλη τοῦ Σώματος, ἀλλὰ διότι εἶναι πάντοτε 
παροῦσα καὶ ἡ Κεφαλή της. Μὲ τὶς διαπιστώσεις 
αὐτὲς μποροῦμε νὰ ἑρμηνεύσουμε τὴν ὑμνογραφι-
κὴ ἐπισήμανση ὅτι «τὸ Ἅγιο Πνεῦμα συγκροτεῖ 
ὁλόκληρο τὸν θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας». Καὶ ἐπιβάλ-
λεται νὰ προσθέσουμε τὴ μεγάλη ἀλήθεια, ἡ ὁποία 
πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀντιστροφὴ τῆς προηγουμένης 
ἐπισημάνσεως: ὅτι ἐὰν δὲν ὑφίσταται ἡ παρουσία 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴ ζωὴ ἑνὸς συνόλου κά-
ποιων ἀποκαλούμενων «Χριστιανῶν», τότε δὲν 
ἰσχύει ἡ ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸ συγκεκριμένο 
σύνολο. «Ἐκκλησία» ὑπάρχει ἐκεῖ ὅπου πιστοποι-
εῖται καὶ διαδηλώνεται ἡ συνεχὴς ἁγιαστικὴ πα-
ρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δηλαδὴ ἡ διαιώνιση 
τοῦ σωτηριώδους ἔργου τοῦ Κυρίου.

Τὰ παραπάνω ἀποτελοῦν τὴν ὀρθότερη εἰσα-

γωγικὴ προσέγγιση τῆς Λατρείας στὴν Ἐκκλησία. 
Διότι ἡ Λατρεία εἶναι ἡ «ὁδός», μέσῳ τῆς ὁποίας τὸ 
Πανάγιον Πνεῦμα «μᾶς ὁδηγεῖ εἰς πᾶσαν τὴν ἀλή-
θειαν»4. Γι’ αὐτὸ εὐστοχότατα ὁ ἅγ. Νικόλαος Κα-
βάσιλας ταυτίζει τὴν ὕπαρξη τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴ 
Λατρεία, ὅταν διακηρύσσει ὅτι ἡ Ἐκκλησία σημαί-
νεται ἐν τοῖς Μυστηρίοις5. Μόνο μέσα ἀπὸ τὴ συμ-
μετοχή μας στὴ Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μποροῦμε 
νὰ διακηρύξουμε τὸ σωτηριῶδες γεγονὸς ποὺ ἐκ-
φράζει ὁ εὐχαριστήριος ὕμνος μετὰ ἀπὸ τὴ Θεία 
Μετάληψη: Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν 
Πνεῦμα ἐπουράνιον· εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαί-
ρετον Τριάδα προσκυνοῦντες· αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσω-
σεν. Αὐτὴ εἶναι ἡ «εἴσοδός» μας «εἰς πᾶσαν τὴν 
ἀλή θειαν»· αὐτὴ εἶναι ἡ πραγμάτωση τοῦ ἔργου 
τῆς Ἐκκλησίας.

Μέσα ἀπὸ τὴ Θεία Λατρεία ὁδηγούμαστε στὴ 
διακήρυξη μιᾶς θεμελιώδους ἀλήθειας γιὰ τὴ σωτη-
ρία μας, τὴν ὁποία (ἀλήθεια) ἀποτυπώνει κατὰ 
τρόπο ἐρωτηματικὸ ὁ Μ. Βασίλειος: Τὰς περὶ τὸν 
ἄνθρωπον οἰκονομίας, τὰς ὑπὸ τοῦ μεγάλου Θεοῦ 
καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γενομένας, τίς 
ἀντερεῖ μὴ οὐχὶ διὰ τῆς τοῦ Πνεύματος χάριτος πε-
πληροῦσθε;6. Ὁ ἴδιος ἱερὸς Πατὴρ ἐπισημαίνει ὅτι 
ἡ ἐξύμνηση τοῦ Θεοῦ μέσα στὴ Θεία Λειτουργία 
ἀποτελεῖ δωρεὰ τοῦ Κυρίου, τὴν ὁποία ὁλοκληρώ-
νει καὶ συντηρεῖ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα7. Ἡ Θεία Λα-
τρεία ὁλοκληρώνει τὸ ἔργο ποὺ ἄρχισε μὲ τὴν Σάρ-
κωση τοῦ Κυρίου, ὅπως τονίζει εὐστοχότατα ὁ ἅγ. 
Ἰ. Δαμασκηνὸς: Ἡ τελετὴ τῶν ἁγίων Μυστηρίων 
πᾶσαν πληροῖ τὴν πνευματικὴν καὶ ὑπερφυῆ οἰκο-
νομίαν τῆς τοῦ Θεοῦ Λόγου σαρκώσεως8.

(Β) Ὅπως τονίστηκε παραπάνω, μέσα στὴ Λα-
τρεία διαδηλώνεται ἡ ἁγιαστικὴ παρουσία τοῦ Πα-
ρακλήτου Πνεύματος καὶ συγκροτεῖται, τοιουτο-
τρόπως, «ὁ θεσμὸς τῆς Ἐκκλησίας». Ὅ,τι ἐπιτε-
λεῖται στὴ Λατρεία ἀποτελεῖ καθαγιασμὸ (ἤ ἐξα-
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γιασμὸ) τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, συνιστᾶ δὲ 
τὴν ἁγιαστικὴ παρουσία τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ 
μέσῳ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γι’ 
αὐτὸ καὶ οἱ συμμετέχοντες στὴ Θεία Λατρεία συμ-
μετέχουν οὐσιαστικῶς σὲ μία διαρκὴ Πεντηκοστή. 
Ἡ μεγάλη αὐτὴ ἀλήθεια δὲν ἀφορᾶ μόνο στὰ ἑπτὰ 
Μυστήρια, ἀλλὰ σὲ ὅλες τῆς ἁγιαστικὲς τελεσιουρ-
γίες τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι, ἄλλωστε, σοβαρότατο 
σφάλμα ὁ ἐγκλωβισμὸς σὲ μία σχολαστικὴ θεώρη-
ση, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐπιτε-
λεῖ τὸ ἁγιαστικό Του ἔργο μόνο κατὰ τὴν τελεσι-
ουργία τῶν ἑπτὰ Μυστηρίων9.

Μέσα ἀπὸ τὴ συμμετοχή του σὲ ὅλα τὰ Μυστή-
ρια τῆς Ἐκκλησίας (καὶ ὄχι μόνο στὰ ἑπτὰ), ὁ πι-
στὸς δέχεται τὴ Θεία Χάρη, δηλαδὴ δέχεται τὴν 
ἁγιαστικὴ παρουσία τοῦ Κυρίου στὴ ζωή του. Διότι 
ὁ Κύριος σαρκώθηκε ἵν’ ἑνωθῶμεν αὐτῷ καὶ ἁγια-
σθῶμεν δι’ αὐτοῦ, ὅπως τονίζει ὁ ἅγ. Συμεὼν Θεσ-
σαλονίκης10. Γι’ αὐτὸ ὁ ἅγ. Συμεὼν ἐπισημαίνει ὅτι, 
ὁ Χριστός, καθ’ ἡμᾶς γεγονός, ἵνα ἁγιάσῃ ἡμᾶς δι-
πλοῦς ὄντας, καὶ μυστηρίων ἐδεήθη, καὶ διπλῶς 
ἡμῖν τὴν χάριν ἐβράβευσεν11· καὶ ὁ ἱερὸς Πατὴρ κα-
ταλήγει, διακηρύσσοντας τὴν ἀλήθεια τῆς «προ-
σλήψεως» τοῦ Κυρίου ἀπὸ ἐκείνους ποὺ συμμετέ-
χουν στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας: Ὢ τοῦ Θαύ-
ματος! Τοῖς μυστηρίοις γινόμενος καὶ φαινόμενος 
καὶ διδόμενος, καὶ φερόμενος, καὶ ἱλεούμενος, καὶ 
μεταλαμβανόμενος12.

Εἶναι προφανὲς ὅτι, ὁ ἁγιασμὸς τοῦ πιστοῦ 
πραγματοποιεῖται διὰ τῆς συμμετοχῆς καὶ ὄχι διὰ 
τῆς ἁπλῆς παρακολουθήσεως τῆς Λατρείας. Ἡ 
παρουσία τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἁπλοῦ ἀκροατοῦ καὶ 
ὄχι ὡς συμμετέχοντος, δὲν μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει 
στὴν οἰκειοποίηση τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν τὸ 
ἁγιαστικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας στὴ Λατρεία ἐπετε-
λεῖτο μόνο διὰ τῆς παρουσίας τοῦ πιστοῦ κατὰ τὰ 
τελούμενα καὶ χωρὶς νὰ ὑπάρχει λειτουργικὴ μετο-
χή, τότε θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν αὐτόματη 
ἁγιαστικὴ δύναμη τῆς Λατρείας, δύναμη ἡ ὁποία 
ἐπενεργεῖ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη βούλη-
ση καὶ, ἑπομένως, ἐπιβάλλεται καὶ δρᾶ κατὰ τρόπο 
μαγικὸ στὸν ἄνθρωπο.

Ὅπως τονίζει ὁ ἅγ. Ἰ. Χρυσόστομος, ἡ συνεχὴς 
μετοχὴ τοῦ πιστοῦ στὴν ἁγιαστικὴ Χάρη ποὺ προ-
σφέρεται διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴ Λατρεία, 
δὲν εἶναι δεδομένη καὶ ἐγγυημένη «ἐφ’ ἅπαξ» διὰ 
τοῦ Βαπτίσματος13. Ὁ καθημερινὸς πνευματικὸς 
ἀγώνας τοῦ πιστοῦ καὶ ἡ πνευματική του προετοι-
μασία γιὰ τὴ μυστηριακὴ συμμετοχή, ἀποτελοῦν 
τὶς προϋποθέσεις οἰκειοποιήσεως τοῦ ἁγιασμοῦ. Ὁ 
πιστὸς ἐξαγιάζεται ἀπὸ τὴ ζωοποιὸ ἐνέργεια τοῦ 

Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὴ Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας 
ὄχι διότι εὑρίσκεται σὲ ὕψη ἁγιότητας, ἀλλὰ διότι 
εὑρίσκεται σὲ κατάσταση διαρκοῦς ἀγώνα.

Ἡ κεφαλαιώδης αὐτὴ ἀλήθεια συνοψίζεται κατὰ 
τὸν καλύτερο τρόπο τὴν ὥρα τῆς ὑψώσεως τοῦ 
ἁγίου Ἄρτου λίγο πρὶν ἀπὸ τὴ Θεία Μετάληψη: ὁ 
ἱερέας ἀποκαλεῖ «ἁγίους» ὅλους ἐκείνους ποὺ πρό-
κειται νὰ μεταλάβουν, ἐνῶ ἐκεῖνοι ἀπαντοῦν ὅτι ἡ 
πραγματικὴ (ὀντολογικὴ) ἁγιότητα εἶναι στοιχεῖο 
μόνο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Ἡ μετοχὴ στὴν ἁγιάζουσα 
Χάρη κατὰ τὴν ἐπιτέλεση τῆς Θείας Λατρείας προ-
ϋποθέτει καθημερινὸ πνευματικὸ ἀγώνα, ὁ ὁποῖος 
«ὁδηγεῖ» τὸν πιστὸ «στὸ βάθος τοῦ Μυστηρίου», 
δηλαδὴ τὸν «Μυσταγωγεῖ», ὅπως γλαφυρότατα 
τονίζει ὁ ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς: Ὁ τηρῶν τὰς 
ἐντολὰς καθαίρεται, ὁ δὲ καθαρθεὶς ἐλλάμπεται, ὁ 
δὲ ἐλλαμφθεὶς ἐν τῷ ταμιείῳ τῶν μυστηρίων ἀξι-
οῦται τῷ Νυμφίῳ Λόγῳ συγκοιτασθῆναι14.

(Γ) Ἡ ἁγιαστικὴ δωρεὰ τοῦ Παρακλήτου Πνεύ-
ματος μέσα στὴ Λατρεία ξεκινάει γιὰ τὸν ἄνθρωπο 
μὲ τὴν εὐχὴ τῆς πρώτης ἡμέρας ἀπὸ τῆς γεννήσεώς 
του. Στὴν Ἀκολουθία τοῦ Βαπτίσματος ἡ ἀλήθεια 
αὐτὴ ἐξαίρεται μὲ τὴν δοξολογικὴ ἀναφώνηση τοῦ 
ἱερέα: Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ φωτίζων καὶ ἁγιάζων πά-
ντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον15. Λίγο ἀρ-
γότερα, κατὰ τὴν ἐπιτέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ 
Χρίσματος, ἡ ἴδια ἀλήθεια ἀναδεικνύεται μέσα ἀπὸ 
τὴν εὐχὴ ποὺ προηγεῖται τῆς Σφραγίσεως: Εὐλογη-
τὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ... ὁ χαρισάμε-
νος ἡμῖν... τὸν θεῖον ἁγιασμὸν ἐν τῷ ζωοποιῷ Χρί-
σματι16. Ἀλλὰ καὶ στὴν εὐχὴ τῆς Κεφαλοκλισίας μετὰ 
τὴν Τριχοκουρία (πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Βαπτίσμα-
τος), ὁ Θεὸς ἀποκαλεῖται ὡς ὁ ἐκ τοῦ πληρώματος 
τῆς κολυμβήθρας ἁγιάσας τοὺς πιστεύοντες17.

Ὁ νεφώτιστος λαμβάνει τὸν ἁγιασμὸ διὰ τοῦ 
Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος, καθίσταται δὲ 
ἱκανὸς νὰ συμμετάσχει στὴν κορύφωση τοῦ ἁγια-
σμοῦ: τὴ Μετάληψη τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος 
τοῦ Κυρίου. Τὸν ἁγιασμὸ αὐτὸ ἀναλύει ἡ εὐχὴ τῆς 
Ἐπικλήσεως κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγ. Ἰ. 
Χρυσοστόμου, ὅπου τονίζεται ὅτι ἡ Θεία Μετάλη-
ψη συνιστᾶ γιὰ τὸν μεταλαμβάνοντα «νήψη ψυ-
χῆς», «ἄφεση ἁμαρτιῶν», «κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύ- 
   ματος», «πλήρωμα τῆς βασιλείας τῶν οὐ ρα νῶν», 
καὶ «παρρησία μπροστὰ στὸ Θεό»18. Ὅλα αὐτὰ 
συν οψίζονται στὴν ἔννοια τοῦ ἁγιασμοῦ διὰ τῆς 
Θείας Μεταλήψεως· γι’ αὐτὸ καὶ λίγο πρὶν ἀπὸ 
αὐτήν, ὁ ἱερέας παρακαλεῖ τὸν Κύριο «νὰ ἔλθει καὶ 
νὰ μᾶς ἁγιάσει»19, ἐνῶ στὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. 
Βασιλείου ἡ Θεία Μετάληψις ἀποκαλεῖται «μερίδα 
τῶν ἁγιασμάτων» τοῦ Θεοῦ20.
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Ἀλλὰ καὶ στὴν γλαφυρότατη Ἀκολουθία τῆς 
Θείας Μεταλήψεως ἐξαίρεται τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πι-
στὸς «ἁγιάζεται εἰσδεχόμενος τὸν νοητὸν μαργα-
ρίτην»21, ὅτι ἡ «μέθεξη τῶν ἁγίων Μυστηρίων» 
ἀποτελεῖ «ἁγιασμὸ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος»22 
καὶ ὅτι ὁ Κύριος μᾶς «ἐχάρισε τὰ φρικτὰ καὶ ζωο-
ποιά Του Μυστήρια» ἐπ’ εὐεργεσίᾳ καὶ ἁγιασμῷ 
τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν23.

Μέσα στὴ Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, ὅμως, δὲν 
ἁγιάζεται μόνο ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑλικὰ 
στοιχεῖα τοῦ κόσμου, διὰ τῶν ὁποίων παρέχεται ὁ 
ἁγιασμὸς στὸν πιστό. Κορυφαῖο παράδειγμα τοῦ 
γεγονότος αὐτοῦ εἶναι ἡ προσφορὰ τοῦ ἄρτου καὶ 
τοῦ οἴνου, τὰ ὁποῖα καθαγιάζονται σὲ Σῶμα καὶ 
Αἷμα Χριστοῦ. Στὴ Θεία Λειτουργία, ἡ ἁγιαστικὴ 
παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μεταμορφώνει τὸ 
κτιστὸ καὶ τὸ ἀνάγει πρὸς τὸ ἄκτιστο, διαδηλώνο-
ντας τὴν ἀλήθεια ὅτι «προσφέρουμε στὸ Θεὸ τὰ 
δικά Του ἀπὸ τὰ δικά Του». Ὁ ἁγιασμὸς τῆς κτι-
στῆς φύσεως μέσα ἀπὸ τὴ Λατρεία «συναντᾶται» 
μὲ τὴ δοξολογία τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν ἄϋλη δημιουρ-
γία, ὅπως τονίζει ὁ ἐπίλογος τῆς εὐχῆς καθαγια-
σμοῦ τοῦ ὕδατος κατὰ τὸν Μέγα Ἁγιασμὸ τῶν Θε-
οφανείων: Ἵνα καὶ διὰ στοιχείων καὶ διὰ ἀγγέλων 
καὶ διὰ ἀνθρώπων καὶ διὰ ὁρωμένων καὶ διὰ ἀορά-
των δοξάζηταί σου τὸ πανάγιον ὄνομα24.

Μέσα στὴ Θεία Λατρεία καθαγιάζεται κάθε στοι-
χεῖο τῆς δημιουργίας, τὸ ὁποῖο ἔρχεται σὲ συνάφεια 
μὲ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ ἁγιασμὸς τῆς Λατρείας, ἐπίσης, 
προβλέπεται γιὰ τὶς ποικίλες περιστάσεις τῆς ἀν-
θρώπινης ζωῆς καὶ τοῦ πολιτισμοῦ. Γι’ αὐτὸ ἀποκτᾶ 
μεγάλο ἐνδιαφέρον τὸ τελευταῖο, συνήθως, τμῆμα 
τῶν διαφόρων εὐχολογίων (χειρογράφων καὶ ἐντύ-
πων), τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει τὶς λεγόμενες «περι-
στατικὲς εὐχὲς», δηλαδὴ τὶς εὐχὲς μὲ τὶς ὁποῖες πα-
ρέχεται ἡ εὐλογία καὶ ὁ ἁγιασμὸς τῆς Ἐκκλησίας 
γιὰ ὅλες τὶς πτυχὲς καὶ περιστάσεις τῆς δημιουργί-
ας. Οἱ περιστατικὲς εὐχὲς ποικίλουν ἀπὸ ἐποχὴ σὲ 
ἐποχή, καταδεικνύοντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία, μέσα στὴν 
ἱστορική της διαδρομή, ἀγκαλιάζει καὶ προνοεῖ 
ἁγια στικὰ γιὰ κάθε νέα πτυχὴ ποὺ ἐμφανίζεται στὴν 
ἐξέλιξη τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν πολιτισμῶν.

(Δ) Ὅπως προαναφέρθηκε, δὲν νοεῖται «Ἐκ-
κλησία» χωρὶς Λατρεία μυστηριακὴ καὶ καθαγιά-
ζουσα τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ὑπόλοιπη δημιουργία. 
Ὁ ἁγιασμός, ὅμως, ποὺ προσφέρεται διὰ τῆς Λα-
τρείας ἐνεργεῖται μόνο μὲ τὴν τελεσιουργὸ παρου-
σία ἐκείνων ποὺ ἔλαβαν τὴ ἱερατικὴ χάρη, δηλαδὴ 
τῶν κληρικῶν. Ὅπως δὲν ὑφίσταται «Ἐκκλησία» 
χωρὶς Μυστήρια, ἔτσι δὲν ὑφίσταται καὶ χωρὶς τὴ 
Ἱερωσύνη (καὶ πῶς θὰ συνέβαινε, ἄλλωστε, αὐτὸ 

ἐφόσον ἡ Ἱερωσύνη ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ Μυστή-
ρια τῆς Ἐκκλησίας;).

Ἡ ἁγιαστικὴ παρουσία τοῦ Παναγίου Πνεύμα-
τος ἀναδεικνύει τοὺς ἱερουργούς, μέσῳ τῶν ὁποίων 
παρέχεται ὁ καθαγιασμὸς διὰ τῆς Θείας Λατρείας. 
Ἡ πηγὴ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἑπομένως, εἶναι κοινὴ καὶ 
γιὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ γιὰ τοὺς λαϊκούς-πιστούς, 
ποὺ δέχονται τὸν καθαγιασμὸ διὰ τῆς Λατρείας. 
Μέσα ἀπὸ τὴν τελεσιουργία τοῦ ἁγιασμοῦ, ἡ Θεία 
Λατρεία ἐπιβεβαιώνει τὴ μεγάλη ἀλήθεια περὶ τῆς 
φύσεως τῆς Ἐκκλησίας, ἀλήθεια τὴν ὁποία διαδη-
λώνει στὴν πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολὴ ὁ ἀπ. Παῦλος: 
Ὁ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες, δι’ ἥν 
αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν 
λέγων· ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, 
ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε (2, 11-12). n
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Τό ὀρθόδοξο λατρευτικό ἦθος 
Ἀποστόλου Β. Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν

Ἡ θεία λατρεία ἀποτελοῦσε πάντοτε τό κέν-
τρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Χωρίς αὐ-

τή εἶναι ἀδύνατο νά ὑπάρχουν δόγματα καί ἤθη, 
κοινωνία Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ἐπενέργεια τοῦ ἁγί-
ου Πνεύματος, ἀνάδειξη καί ἐνεργοποίηση τῶν 
πολλῶν καί διαφορετικῶν χαρισμάτων, μεταξύ 
αὐτῶν καί τῆς ἱεροσύνης, διασφάλιση τῆς συνέχει-
ας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου, ἐν τέλει σωτηρία τῶν 
πιστῶν. Εἶναι ἡ πατρίδα τῶν πάντων καί χωρίς 
αὐτή δέν ὑπάρχει τίποτε πού νά ἀναφέρεται στή 
χριστιανική ζωή.

Στίς λατρευτικές συνάξεις πραγματοποιεῖται ἡ 
ἐνσωμάτωση τῶν νέων ἀνθρώπων στό ἐκκλησια-
στικό σῶμα, ἐκεῖ γίνεται ὁ ἐμβολιασμός στήν ἐκ-
κλησιαστική ζωή ἀλλά καί ἡ γνωριμία καί κοινωνία 
μέ τήν κεφαλή τοῦ σώματος, τό Χριστό. Ἐκεῖ γίνε-
ται δυνατή ἡ πνευματική τροφοδοσία καί ἡ μόρφω-
ση καί ἡ χριστιανική μορφοποίηση τοῦ προσώπου, 
ἐνῶ συνειδητοποιεῖται ἡ ἀνάγκη ἀνάπτυξης τῶν 
διαπροσωπικῶν σχέσεων. Ἐκεῖ στεγάζονται ὅλα τά 
κίνητρα καί οἱ αἰτίες τῆς καθημερινότητας. Γενικά 
ἐκεῖ ἀναπτύσσεται ἡ αἴσθηση ὅτι ὅλοι ἀποτελοῦν 
μέλη ἑνός σώματος μέ διαφορετικές μέν λειτουργίες 
ἀλλά κοινό σκοπό (περισσότερα γιά ὅλα τά παρα-
πάνω στά βιβλία μας Ἡ κοινωνική δυναμική τῶν 
ἑορτῶν, Ἀθήνα 2002 καί Κοινωνιολογία τῆς Θρη-
σκείας, Ἀθήνα 2007, σ. 113 ἑξ.). 

Ὡς πρός τό χριστιανικό ἦθος, ἕνα πλαίσιο πού 
περιλαμβάνει τίς γενικές ἀρχές πού διέπουν τή σκέ-
ψη καί τή δράση τῶν χριστιανῶν, αὐτό διδάσκεται 
καί πραγματώνεται κυρίως στή θεία λατρεία. Θά 
ἐπιχειρήσουμε νά δοῦμε πλευρές αὐτοῦ τοῦ ἤθους 
ὅπως αὐτό ἐξάγεται ἀπό τά λατρευτικά λεγόμενα 
καί δρώμενα. 

1. Δέν ὑπάρχει χριστιανικό ἦθος ἀνεξάρτητο ἀπό 
τή δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, τή διδα-
σκαλία δηλαδή πού ἀναφέρεται στίς ἀλήθειες τῆς 
πίστεως. Χωρίς αὐτές θά εἴχαμε μία ἀπέραντη ἠθι-
κολογία πού θά μποροῦσε νά ἀντιστοιχεῖ σέ ὅλες τίς 

θρησκεῖες τοῦ κόσμου. Οἱ ἀλήθειες τῆς πίστεως, τῶν 
ὁποίων ἡ ἀποδοχή εἶναι βασική προϋπόθεση γιά τή 
δημιουργία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταυ τότητας τῶν πι-
στῶν, δημιουργοῦν τίς προϋποθέσεις ἑνός ἀντίστοι-
χου ἤθους, μάλιστα δέ λειτουργοῦν ὡς κριτήρια 
αὐτοῦ τοῦ ἤθους. Τά ὀρθόδοξα δόγματα παράγουν 
ὀρθόδοξο ἦθος, ἐνῶ τά κακόδοξα ἑτερόδοξο καί γι’ 
αὐτό ἐπικίνδυνο ἦθος. Αὐτό ἰσχύει καί ἀνάποδα. 
Ἀπό τήν ποιότητα τοῦ ἤθους συμπεραίνουμε γιά 
τήν ὀρθοδοξία τοῦ δόγματος. Αὐτή ἡ ἄρρηκτη σχέ-
ση γίνεται ἰδιαίτερα αἰσθητή στή θεία λατρεία. Οἱ 
πιστοί κοινωνοῦν μέ τό Θεό καί μέσα σ’ αὐτή τήν 
κοινωνία βρίσκουν τήν ἠθική τους ταυτότητα. Μέ 
τά αἰτήματα καί τή γενικότερη στάση τους κατά τή 
θεία λατρεία ἐπιτρέπουν στόν τριαδικό Θεό νά πα-
ρεμβαίνει, νά ζωογονεῖ, νά τροφοδοτεῖ καί νά καθο-
δηγεῖ τή ζωή τους. Ἕνας Θεός ἐλεήμων, ἀγαπητι-
κός, φιλάνθρωπος, καρτερικός καί μακρόθυμος, τα-
πεινός καί θυσιαστικός γίνεται τό καλύτερο πεδίο 
ἀναφορᾶς γιά τή δημιουργία ἀντίστοιχων στάσεων 
ζωῆς, ἐνῶ συνιστοῦν πεδία γιά μία συνεχῆ δοκιμασία 
τοῦ θεάρεστου ἤθους. 

2. Στή θεία λατρεία δηλώνεται ὁ ἐκκλησιαστικός 
χαρακτήρας τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους. Εἶναι ἦθος 
πού διατυπώνεται καί δοκιμάζεται στίς κοινές λα-
τρευτικές συνάξεις, ὅπου κάποιος συνειδητοποιεῖ 
ὅτι εἶναι μέλος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Εἶναι 
προφανές ὅτι κέντρο τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους εἶναι ὁ 
ἴδιος ὁ Χριστός. Ἄν δέ λάβουμε ὑπόψη ὅτι ὁ Χριστός 
ὑπάρχει μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία Του, γι’ αὐτό ἄλ-
λωστε χαρακτηρίζεται αὐτή ὡς θεανθρώπινο σῶμα, 
χριστιανικό ἦθος δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει ἐκτός Ἐκ-
κλησίας. Μία τέτοια ἀντίληψη δέν ἀφήνει περιθώρια 
ἀνάπτυξης ἐπιμέρους ἠθῶν ἀτομικοῦ χαρακτήρα. 
Τό χριστιανικό ἦθος εἶναι κοινό γιά ὅλα τά μέλη, 
ὅπως κοινή εἶναι καί ἡ πίστη. Εἶναι ἦθος κατ’ εἰκόνα 
τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι τῶν ἀνθρώπων. 

3. Ἡ θεία λατρεία εἶναι ὁ πλέον ἐνδεδειγμένος 
τρόπος γιά νά κατανοήσουμε ὅτι τό χριστιανικό 
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ἦθος εἶναι προϊόν συνέργειας Θεοῦ καί ἀνθρώπων. 
Κανείς δέν μπορεῖ νά συμπεριφέρεται ὡς χριστια-
νός ἐρήμην τοῦ Χριστοῦ. Ἄρα τό ἦθος ἔχει ἕναν θε-
ανθρώπινο χαρακτήρα. Ὁ πιστός ὀφείλει νά ἀκο-
λουθεῖ τά ἀχνάρια τοῦ Χριστοῦ, μιμούμενος τό πά-
θος καί τήν ἀνάστασή Του. Αὐτά εἶναι καί τά χαρα-
κτηριστικά τῆς μίμησης Χριστοῦ στήν ὁποία ἀνα-
φέρεται ὁ ἀπ. Παῦλος (Ρωμ. 6, 3-5). Ὁ πιστός ἐνδύ-
εται τό Χριστό, συσταυρώνεται καί συνανασταίνε-
ται μαζί του. Ἄρα ἡ μίμηση ἔχει ὀντολογικό καί ὄχι 
ἠθικίστικο χαρακτήρα. Ἡ θεία λατρεία δέν προ-
σφέρεται γιά μία ἐπιπόλαια, ἐπιφανειακή, προσποι-
ητή καί ἐξωτερική μίμηση, πού ὁδηγεῖ εὔκολα σέ 
τυπολατρικές καί ἄλλες ἀποπροσανατολιστικές 
στάσεις ζωῆς. Ἀντίθετα, ἡ μυστηριακή ζωή δίνει τήν 
εὐκαιρία γιά μία σχέση ἠθικοῦ ἐμβολιασμοῦ, ἐνσω-
μάτωσης καί συσσωμάτωσης τῶν πιστῶν στό σῶμα 
τοῦ Χριστοῦ, μία σχέση πού ἐπηρεάζει ὅλο τό φά-
σμα τῆς ζωῆς τῶν χριστιανῶν (βλ. περισσότερα στό 
βιβλίο μας Προβληματισμοί Χριστιανικοῦ Ἤθους, 
Ἀθήνα 2002, σ. 36-37). 

4. Στή θεία λατρεία κατανοεῖ ὁ πιστός ὅτι εἶναι 
μέλος ἑνός σώματος ἐκτός τοῦ ὁποίου δέν ἔχει κα-
μιά τύχη. Ἡ εἰκόνα τοῦ σώματος εἶναι ἡ πλέον κα-
τάλληλη γιά νά ἐννοήσει:

α) ὅτι ἡ σχέση πρός τό Θεό περνᾶ ὑποχρεωτικά 
ἀπό τή σχέση πρός τόν πλησίον. Αὐτό σημαίνει ὅτι 
κανείς δέν μπορεῖ νά κοινωνήσει μέ τό Θεό ἐρήμην 
τοῦ πλησίον. Πρῶτα ἀποκαθιστᾶ τή σχέση κοινωνί-
ας πρός ὅλους καί μετά τολμᾶ νά προσεγγίζει καί νά 
ὁμολογεῖ τό Θεό: «Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν 
ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν». Ἐξάλλου εἶναι γνωστό ὅτι 
ὁ Χριστός εἶναι παρών ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ἡ ὁμάδα, 
καί ἀκόμη ὅτι δέν μπορεῖ νά τελεσθεῖ Θεία Λειτουρ-
γία χωρίς τήν παρουσία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώμα-
τος: «ὁ καί δυσί καί τρισί συμφωνοῦσιν ἐπί τῷ ὀνό-
ματί σου τάς αἰτήσεις παρέχειν ἐπαγγειλάμενος» 
(Εὐχή γ΄ ἀντιφώνου). Τό λατρευτικό ἦθος χωρᾶ 
ὅλους τούς ἐν πίστει κατοικοῦντες στήν τοπική καί 
παγκόσμια κοινότητα. Ὁ ἱερέας εὔχεται ὑπέρ τῶν 
πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων 
καί τῶν αἰχμαλώτων. Τό ἴδιο νόημα ἔχει καί ἡ προ-
σευχή ὑπέρ τῶν προαναπαυσαμένων, τῶν ἐν πίστει 
τετελειωμένων, τῶν κεκοιμημένων (Δίπτυχα). 

β) ὅτι ὁ καθένας ἔχει τή δική του θέση καί παίζει 
τό δικό του ρόλο στήν ὑπηρεσία τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ σώματος, ἀποφεύγοντας τίς συγκρίσεις, τίς 
ὑποτιμήσεις καί τούς ἀποκλεισμούς. Αὐτό σημαίνει 
ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖ τό ἀξίωμα ἤ 
τό χάρισμά του ὡς εὐκαιρία ἄσκησης ἐξουσίας ἤ δι-
εκδίκησης δικαιωμάτων, ἀλλά ὡς ὑποχρέωση δια-

κονίας κατ’ ἀπομίμηση τοῦ Χριστοῦ πού δέν ἦλθε 
στόν κόσμο ὡς κριτής ἀλλά ὡς διάκονος. Μέ τό 
ἴδιο πνεῦμα κινεῖται καί ὁ πιστός, ὁ ὁποῖος εἶναι 
ἕτοιμος νά ὑποτάσσει τό θέλημά του στούς ἀνθρώ-
πους πού ὁ Θεός καί ἡ ἐκκλησιαστική λατρευτική 
κοινότητα ἔθεσε σέ θέσεις εὐθύνης. Τό ἴδιο ἰσχύει 
καί μέ τούς κατέχοντες κάποια ἐξουσία. Στή θεία 
λατρεία δέν ὑπάρχουν διακρίσεις σέ ἄρχοντες καί 
ἀρχόμενους, πλούσιους καί φτωχούς, ἀλλά ὅλοι εἶ-
ναι ἴσοι, ἰσότιμα μέλη τοῦ λατρευτικοῦ σώματος. 

5. Ἡ θεία λατρεία εἶναι ὁ τόπος καί ὁ τρόπος 
θεμελίωσης καί ἀνάπτυξης τοῦ ἤθους τῆς φιλαν-
θρωπίας πού ἐκκινεῖ ἀπό τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ 
καί ἐκτείνεται στούς ἀνθρώπους. Ἡ λογική λατρεία 
περιλαμβάνει δεήσεις γιά εὐκρασία τῶν ἀέρων, γιά 
τήν εὐφορία τῶν καρπῶν τῆς γῆς καί τό καλό κλίμα 
ὥστε νά μή πηγαίνουν χαμένοι οἱ κόποι ὅσων ἀσχο-
λοῦνται μέ τή γῆ. Δεήσεις γιά τήν προστασία τῶν 
ναυτικῶν, τῶν ὁδοιπόρων, τῶν ἀρρώστων καί γενι-
κά τῶν ἐμπερίστατων ἀνθρώπων. Ἀλλά καί δεήσεις 
ὑπέρ τῶν ἐργαζομένων στόν ἱερό ναό καί τοῦ λαοῦ, 
πού εἶναι παρών στή λατρευτική σύναξη. Δεήσεις 
γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό θλίψεις, ὀργή, κίνδυνο καί 
ἀνάγκη, γιά τή συγχώρηση ἁμαρτημάτων καί ἀγνο-
ημάτων, γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης στόν κό-
σμο, γιά τή διασφάλιση ἑνός ἀνώδυνου, ἀνεπαίσχυ-
ντου καί εἰρηνικοῦ θανάτου. 

6. Ἡ θεία λατρεία ἔχει ὡς ἀρχή, μέσο καί τέλος 
τήν ἐλευθερία. Αὐτό σημαίνει ὅτι τίποτε σ’ αὐτή δέν 
εἶναι καί δέν λειτουργεῖ ἐξαναγκαστικά. Τό πνεῦμα 
ἐλευθερίας δέν διασφαλίζεται ὅταν κάποιος μετέχει 
στή λατρεία ἀκούσια ἤ σκοπίμως, δηλαδή ἀπό κα-
θῆκον, ὑποχρέωση ἤ ἰδιοτέλεια, ἀλλά ἑκούσια. Ὁ 
ἐκκλησιασμός καί ἡ μετοχή στή λατρεία εἶναι μέν 
ὑποχρεωτικά ὡς ἀπαραίτητα γιά τήν πνευματική 
ζωή τοῦ πιστοῦ, ἐξαρτῶνται ὅμως ἀπόλυτα ἀπό τήν 
προαίρεση καί τήν ἐλεύθερη συγκατάθεση. Ἑπομέ-
νως κανείς δέν μετέχει γιά νά μή τιμωρηθεῖ ἤ γιά νά 
ἀνταμειφθεῖ ἀπό τό Θεό ἀλλά γιατί αἰσθάνεται τήν 
ἀνάγκη κοινωνίας μέ τό Θεό καί τούς ἄλλους ὡς συ-
στατικό στοιχεῖο τῆς πνευματικῆς του ζωῆς. Εἶναι 
ὡστόσο προφανές ὅτι ἡ ἐλευθερία δέν νοεῖται ὡς 
δυνατότητα παραβίασης τῶν καθιερωμένων τυπι-
κῶν, πού διέπουν τίς λατρευτικές συνάξεις, καί δρο-
μολόγησης ἀτομικῶν παρεμβάσεων. Ἡ συμμόρφω-
ση στά τυπικά δέν ἐκλαμβάνεται ὡς ἀνελευθερία 
ἀλλά ὡς τρόπος ὑποταγῆς τῆς ἀτομικῆς στή συλ-
λογική συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας, ὡς τρόπος ἀπο-
φυγῆς ἐξατομικεύσεων πού στρέφονται κατά τῆς 
συνοχῆς καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας. 

Ἡ ἐλευθερία ὡς βασικό συστατικό τοῦ χριστιανι-
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κοῦ ἤθους δέν ἀκυρώνει οὔτε ἀντιτίθεται στήν ἀρχή 
ὅτι τό ἐν λόγῳ ἦθος εἶναι ἦθος ὑπακοῆς καί ὑποτα-
γῆς στό Θεό. Αὐτό τό ἦθος ἐκφράζουν οἱ δεήσεις καί 
οἱ εὐχές πού διανθίζουν τή Θεία Λειτουργία. Ἡ ὑπο-
ταγή λειτουργεῖ ἀπελευθερωτικά μέ τήν ἔννοια ὅτι ἡ 
κατάθεση τῶν δικαιωμάτων στό Θεό εἶναι ἡ ἀπαρχή 
γιά τόν ἀπεγκλωβισμό τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή φιλαυ-
τία, τόν ἐγωισμό καί τά ἐγωκεντρικά πάθη του καί ἡ 
βασική προϋπόθεση αὐτογνωσίας. Στήν ἐν λόγῳ 
ἐγωπάθεια ἐντοπίζεται ἄλλωστε καί ἡ οὐσία τῆς 
ἁμαρτίας. Ὅποιος ἔχει τόν ἑαυτό του δέν μπορεῖ νά 
ἔχει τό Θεό οὔτε βέβαια καί τούς ἄλλους ἀνθρώπους. 
Ἀντίθετα, ἡ ἀνυποταγή στά πάθη ἀφήνει ἀνοικτό τό 
δρόμο γιά τήν χρηστοήθεια. 

7. Στή θεία λατρεία δηλώνεται ὁ ἀσκητικός χαρα-
κτήρας τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους. Ὁ πιστός καλεῖται 
νά «καταπατήσει» τίς σαρκικές ἐπιθυμίες, γιά νά 
μπο ρέσει νά μετέλθει στήν πνευματική πολιτεία (εὐ-
χή πρό τοῦ Εὐαγγελίου), τή βασιλεία τῶν Οὐρα νῶν. 
Νά ἀποθέσει κάθε κοσμική μέριμνα γιά νά ὑποδεχθεῖ 
τό βασιλέα Χριστό (Χερουβικός ὕμνος). 

Ὁ πιστός συνειδητοποιεῖ ὅτι ὅλα ὅσα ἔχει εἶναι 
δωρεές τοῦ Θεοῦ καί ὡς τέτοια αἰσθάνεται ὑποχρεω-
μένος νά τά μοιράζεται μέ τούς ἄλλους καί ἐν τέλει νά 
τά ἐπαναποδίδει στό δωρεοδότη του. Αὐτό δηλώνε-
ται μέ τό «τά σά ἐκ τῶν σῶν». Μέσα ἀπό τήν ἀσκητι-
κή χρήση τοῦ φυσικοῦ κόσμου ἐπιτυγχάνεται τόσο ἡ 
συμφιλίωση μέ τόν κόσμο ὅσο καί ἡ κοινωνία μέ τό 
Θεό. Ἡ ἀσκητική τοῦ ἤθους ἀπειλεῖται ἀπό τήν ἰδιο-
ποίηση καί τήν ἰδιοκτησία τῶν κοινῶν. Στή θεία λα-
τρεία πιστοποιεῖται ὅτι ὅλα ἀνήκουν σέ ὅλους, κάτι 
πού θά ἔπρεπε νά συμβαίνει καί στήν καθημερινότη-
τα, ὅπου θά ἔπρεπε νά κυριαρχεῖ ἡ ἀντίληψη ὅτι ὁ 
φυσικός κόσμος πλάστηκε μέν γιά τόν ἄνθρωπο 
ἀλλά ὄχι γιά ἀτομική χρήση, ἐπειδή ἔτσι ὁδηγεῖται 
στήν κατάχρηση καί παράχρηση τῶν φυσικῶν πό-
ρων, κάτι πού ἀποτελεῖ τήν αἰτία γιά τίς περισσότε-
ρες ἀπό τίς συγκρούσεις καί τίς πολεμικές διαμάχες 
παγκοσμίως, ἀλλά γιά τό πρόβλημα τῆς φτώχειας 
καί τῆς ἐξαθλίωσης λαῶν καί ἀτόμων. Στή θεία λα-
τρεία λοιπόν ἀποκαθίσταται αὐτή ἡ ἀρχική ἑνότητα 
μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ἀλλά καί τῶν ἀνθρώπων μέ 
τό περιβάλλον τους.

8. Στή θεία λατρεία τό χριστιανικό ἦθος ἀποδει-
κνύεται ξένο στό νομικισμό καί οἰκεῖο στό νόμο τῆς 
Χάριτος πού δεσπόζει σέ κάθε λόγο καί λατρευ τικό 
δρώμενο. Ὁ ἱερέας ἐπικαλεῖται τή «χάρη τοῦ Κυ ρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ», τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τήν 
κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ δέ λαός ἐπανα-
λαμβάνει τό «καί μετά τοῦ Πνεύματός σου». Ἠθικός 
κατά Χριστόν εἶναι αὐτός πού εἶναι δεκτικός τῆς 

Χάριτος καί μετέχει μυστηριακά στούς καρπούς τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, καί ὄχι αὐτός πού ὑπακούει τυ-
φλά καί ἄκριτα σέ νομικές διατάξεις καί ἐντολές. Ἡ 
δέ παρουσία τῆς Χάριτος εἶναι ἔκδηλη σέ ὅλες τίς 
ἐκφάνσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἰδιαίτερα στή 
μυστηριακή ζωή. Χωρίς αὐτή δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει 
τίποτε. Εἶναι αὐτή πού ζωοποιεῖ καί κινητοποιεῖ 
τούς μηχανισμούς τῆς σωτηρίας τῶν μελῶν τοῦ ἐκ-
κλησιαστικοῦ σώματος. Χωρίς αὐτή δέν ὑπάρχει 
κἄν Ἐκκλησία, δέν νοεῖται πνευματική ζωή οὔτε βέ-
βαια καί χριστιανικό ἦθος. Εἶναι αὐτή πού τό τρο-
φοδοτεῖ ἀλλά καί αὐτή πού τό δοκιμάζει. Εἶναι αὐτή 
πού ἐγγυᾶται τήν ἐλευθερία τοῦ ἤθους, πού αἵρει 
τήν τυπολατρία, πού ἀκυρώνει προσωπολατρικές 
καί ἄλλες παρόμοιου ἤθους σχέσεις ἰδιοποίησης τῆς 
πνευματικῆς ἐλευθερίας καί ὑπακοῆς τῶν πιστῶν. 

9. Τό λατρευτικό ἦθος ἔχει ἐσχατολογικό καί σω-
τηριολογικό χαρακτήρα. Ἡ θεία λατρεία δέν στο-
χεύει στή δημιουργία ἠθικῶν καί ἐνάρετων ἀνθρώ-
πων, ἐπιτυχημένων στή ζωή. Ὁ Χριστός δέν προ-
βάλλεται ὡς ἠθικό πρότυπο ἀλλά ὡς σωτήρας. Δέν 
στοχεύει ἐπίσης στήν συναισθηματική κάλυψη τῶν 
πιστῶν ἤ τήν ἱκανοποίηση ἄλλων ἀναγκῶν, πού 
ἐγκλωβίζουν τόν πιστό στό παρόν καί τό πεπερα-
σμένο. Τό ζητούμενο εἶναι ἡ ὑπέρβαση τῆς πνευμα-
τικῆς θνητότητας καί ἡ εἴσοδος στήν περιοχή τῆς 
ὄντως ζωῆς, πού εἶναι ὁ Θεός, χωρίς αὐτό νά δηλώ-
νει ἀποχή ἀπό τή ζωή τῆς καθημερινότητας. Σκο-
πός εἶναι αὐτή ἡ καθημερινότητα νά ἔχει τήν προο-
πτική τῆς αἰωνιότητας, πού σημαίνει ὅτι κάθε σκέ-
ψη καί ἐνέργεια δέν ἐγκλωβίζονται σέ σκοπιμότητες 
καί ἰδιοτέλειες, ἀλλά κινοῦνται πέρα καί πάνω ἀπό 
αὐτά. Καί αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό γιά τήν πνευ-
ματική ζωή, ἀφοῦ μόνο ἔτσι μποροῦν νά ἐνεργοποι-
ηθοῦν ἔννοιες πού ὑπερβαίνουν τήν κοσμική λογι-
κή, ὅπως εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ἀγάπης καί τῆς ἄσκη-
σης. Ἡ ὀπτική τῆς αἰωνιότητας γενικότερα προ-
σφέρει ἕνα διαφορετικό ἔδαφος γιά τήν ἀπάντηση 
στό ἐρώτημα γιά τό νόημα ὅλων τῶν πτυχῶν τῆς 
ζωῆς. Ἀπελευθερώνει δέ τό ἦθος ἀπό ἐκκοσμικευτι-
κές πρακτικές, πού τό ἀλλοιώνουν καί τό καθιστοῦν 
εἴτε ἀνενεργό εἴτε ἀνυπόληπτο εἴτε ἀκόμη καί κα-
ταστροφικό. 

Τελειώνοντας μποροῦμε νά συμπεράνουμε ὅτι ἡ 
θεία λατρεία εἶναι ἡ πατρίδα τοῦ χριστιανικοῦ ἤ -
θους. Χωρίς τή λατρεία δέν θά ὑπῆρχε χριστιανι κό 
ἦθος, δέν θά μποροῦσε νά μεταδοθεῖ, ποῦ νά στη -
ριχθεῖ, ἀπό ποῦ νά ἐμπνευσθεῖ, ποιές ἀρχές νά ἔχει, 
πῶς νά δοκιμάζεται ἡ ὀρθότητά του καί πῶς νά 
πρα γματώνεται. n
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Ἡ παιδευτική σημασία τῆς σύγχρονης ἐνορίας
Ἐμμανουήλ Π. Περσελῆ, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν

Ἡ ἱστορία τῆς γένεσης καί ἐξέλιξης τῆς ἐνο-
ρίας ὡς ἀναπόσπαστου κέντρου τέλεσης, 

κατ᾽ ἀρχάς τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας 
καί ἔπειτα ὅλων τῶν μυστηρίων, ἀναμφίβολα 
προσδιορίζει μέχρι σήμερα τή θεολογική καί παι-
δευτική σημασία αὐτοῦ τοῦ χώρου. Ἤδη ἀπό τόν 
4ο αἰώνα, ὅπως σημειώνει ὁ Μητροπολίτης Περ-
γάμου Ἰωάννης (Ζηζιούλας): «Ἡ ἐνορία δέν ἀπετέ-
λει αὐτάρκη καί αὐτοτελῆ εὐχαριστιακήν ἑνότητα, 
ἀλλά προέκτασιν ἐν τόπῳ αὐτῆς ταύτης τῆς μιᾶς 
ἐπισκοποκεντρικῆς Εὐχαριστίας. Ὁ Πρεσβύτερος 
ἐτέλει οὕτω τήν Εὐχαριστίαν ἐξ ὀνόματος τοῦ Ἐπι-
σκόπου, ὁ ὁποῖος καί παρέμενεν ἡ μόνη κατ᾽ οὐσί-
αν κεφαλή τοῦ μυστηριακοῦ τούτου σώματος τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῡ»1.

Στή λύση αὐτή ὁδηγοῦνται οἱ ταγοί τῆς πρωτο-
χριστιανικῆς Ἐκκλησίας γιά νά ἀντιμετωπίσουν τό 
πρόβλημα τῆς αὔξησης τοῦ χριστιανικοῦ πληρώ-
ματος καί τή συνεπαγόμενη δυσκολία τῆς παρου-
σίας τοῦ ἐπισκόπου σέ κάθε εὐχαριστιακή σύναξη 
τῶν πιστῶν. 

Τό γεγονός, λοιπόν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία —ἀνταπο-
κρινόμενη στίς προκλήσεις ἐκείνης τῆς ἐποχῆς— 
ἔδωσε τή δυνατότητα διά μέσου τῆς ἐνορίας στούς 
πρεσβυτέρους νά τελοῦν μιά ἀπό τίς οὐσιαστικότε-
ρες λειτουργίες τοῦ ἱερατικοῦ (ἐπισκοπικοῦ) ἀξιώμα-
τος, δηλαδή, τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, 
ἀποτελεῖ ἀναμφίβολα τή θεολογική βάση τῆς παι-
δευτικῆς λειτουργίας τῆς ἐνορίας. Μέ αὐτή τήν ἔν-
νοια ἡ κάθε ἐνορία εἶναι ἡ τοπική ἐκκλησιαστική κοι-
νότητα πού ὁρίζεται μέ κριτήριο τόν πληθυσμό καί 
τήν ἔκταση τοῦ οἰκοδομημένου χώρου καί ἡ ὁποία 
ὁπωσδήποτε τελεῖ ὑπό τήν ἄμεση ἐποπτεία καί τήν 
οὐσιαστική σχέση μέ τόν ἐπίσκοπο καί τήν τοπική 
Ἐκκλησία τῆς ὁποίας ὁ τελευταῖος προΐσταται.

Ἀφοῦ, ὅμως, ἡ ἐνορία λειτουργεῖ ἐντός τοῦ κό-
σμου, ἐπιτελώντας σωτηριῶδες παιδευτικό ἔργο, 
εἶναι φυσικό ὁρισμένοι δεῖκτες λειτουργίας της νά 

προσδιορίζονται ἤ/καί νά ἐπηρεάζονται ἀπό τόν 
τρόπο μέ τόν ὁποῖο δομεῖται ἡ σημερινή κοινωνία. 
Μέ ἄλλα λόγια, ἡ σημερινή ἐνορία ὡς πρός τά κρι-
τήρια τῆς σύνθεσης τοῦ πληθυσμοῦ καί τοῦ οἰκο-
δομημένου χώρου δέν εἶναι ἡ ἴδια μέ ἐκείνη τήν 
ἐνορία τοῦ 3ου καί 4ου αἰώνα. Ἤ, γιά νά εἶμαι πε-
ρισσότερο κατανοητός, σέ τί διαφέρει ἡ ἐνορία τοῦ 
ἀγροτικοῦ πολιτισμοῦ ἀπό αὐτήν τοῦ σύγχρονου 
μεταβιομηχανικοῦ ἤ μετανεοτερικοῦ πολιτισμοῦ· 
τοῦ πολιτισμοῦ, δηλαδή, τῆς συσσωρευμένης 
πλού σιας καί ἀπεριόριστης γνώσης, τῆς τεχνολο-
γίας καί τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας; 

Ἡ σύγκριση εἶναι προφανής ὡς πρός τίς μεγά-
λες διαφορές πού ὑπάρχουν μεταξύ τῶν προϋπο-
θέσεων πάνω στίς ὁποῖες ὀργανώνεται ὁ ἀγροτι-
κός καί ὁ μεταβιομηχανικός-μετανεοτερικός πολι-
τισμός, ἀντίστοιχα. Ἀναμφισβήτητα τό τέλος τοῦ 
19ου καί οἱ ἀρχές τοῦ 20ου αἰώνα ἦταν μιά ἀπό τίς 
πιό σημαντικές ἱστορικές περιόδους γιά μεγάλες 
ἀποφάσεις καί ἀλλαγές στόν τρόπο ζωῆς πολλῶν 
ὁμάδων πληθυσμοῦ στήν εὐρωπαϊκή ἤπειρο. Ἡ 
περίοδος αὐτή ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή τῆς μετάβα-
σης ἀπό τή σχετική σταθερότητα τῆς κοινωνικῆς 
συμβίωσης —καί ὁπωσδήποτε τίς περιορισμένες 
οἰκονομικές δυνατότητες πού παρεῖχε ἡ ἀγροτική 
κοινωνία— στήν πολυπλοκότητα τῆς κοινωνικῆς 
συμβίωσης καί τῶν ἐξαρτημένων ἐργασιακῶν σχέ-
σεων πού χαρακτηρίζουν τά ἀστικά κέντρα. 

Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά λεχθεῖ ὅτι ἕνα ση-
μαντικό μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδας καί 
κυρίως τῶν ἀστικῶν κέντρων ἐπηρεάστηκε ἀπό τίς 
παραπάνω κοινωνικοοικονομικές ἀνακατατάξεις. 
Σ᾽ αὐτές θά πρέπει νά προστεθεῖ καί ἡ νέα κατά-
σταση πού δημιουργεῖται στόν τόπο μας, μέ τήν 
ἀλλαγή σύνθεσης τοῦ πληθυσμοῦ σέ πολλές ἀστι-
κές ἤ ἡμιαστικές περιοχές, ἐξαιτίας τῶν οἰκονομι-
κῶν μεταναστῶν πού τίς τελευταῖες δεκαετίες 
ἐγκαθίστανται στή χώρα μας προερχόμενοι κυρίως 
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ἀπό βαλκανικές, ἀφρικανικές καί ἀσιατικές χῶρες.
Μέ βάση αὐτά τά δεδομένα, εἶναι ἡλίου φαεινό-

τερον ὅτι ἡ σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ τῶν ἐνοριῶν, 
ὄχι μόνο στίς μεγάλες ἀλλά καί σέ ἐπαρχιακές πό-
λεις τῆς χώρας μας μέ βάση τή μόρφωση, τίς ἐπαγ-
γελματικές ἀσχολίες, τήν ἐθνικότητα κ.ἄ., ἔχει δια-
φοροποιηθεῖ σημαντικά σέ σχέση μέ τό πολύ πρό-
σφατο παρελθόν. Ἡ κατάσταση αὐτή, ἡ ὁποία θά 
μποροῦσε ν᾽ ἀποτελέσει καί γνώρισμα τοῦ γενικό-
τερου φαινομένου πού ἀποκαλεῖται πλουραλισμός 
καί πολυπολιτισμικότητα, ἐπηρεάζει τή ζωή τῆς 
ἐνορίας στό βαθμό πού τά μέλη-πιστοί τῆς Ἐκκλη-
σίας προέρχονται ἀπό διαφορετικά κοινωνικοοι-
κονομικά καί μορφωτικά περιβάλλοντα. Τά περι-
βάλλοντα αὐτά εἶναι ἐπίσης ἔκθετα στό γενικότερο 
κλίμα καί πνεῦμα τῆς ἀποϊεροποίησης τῆς ζωῆς 
καί τῆς βαθμιαίας φανερῆς ἤ κεκαλυμμένης ἀπαξί-
ωσης θρησκευτικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ἀξιῶν, ἰδι-
αίτερα ὅταν αὐτές συνδέονται μέ θεσμούς καί πρό-
σωπα πού ἐκδηλώνουν συμπεριφορές ἀνάρμοστες 
στό κοινό θρησκευτικό καί κοινωνικό αἴσθημα δι-
καίου καί ἠθικῆς.

Γιά τήν ἀποτελεσματική ἀντιμετώπιση τῆς κα-
τάστασης πού σκιαγραφήθηκε παραπάνω θ᾽ ἀνα-
φέρω, ἐν συντομίᾳ, ὁρισμένες προϋποθέσεις τοῦ 
σύγχρονου ἐνοριακοῦ παιδευτικοῦ ἔργου. Πρῶτ’ 
ἀπ’ ὅλα, τό παιδευτικό ἔργο τῆς ἐνορίας ἀντλεῖ τή 
νομιμοποιητική του ὑπόσταση ἀπό τό ἴδιο τό γε-
γονός τῆς θείας Εὐχαριστίας. Κυρίως μέσῳ τῆς θεί-
ας Εὐχαριστίας, ἀλλά καί τῶν ἄλλων μυστηρίων, 
διαρκῶς ἀποκαλύπτεται καί διακηρύσσεται, διά 
τοῦ ἐπισκόπου καί τῶν ἐξ ὀνόματός του ἐνεργού-
ντων πρεσβυτέρων, ὅτι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ 
σαρκώθηκε γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου καί ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων. Ὅσοι ἀσπάσθηκαν καί ἀσπάζο-
νται ἀνά τούς αἰῶνες αὐτή τή διακήρυξη πίστευ-
σαν καί πιστεύουν ὅτι μέ τήν ἐφαρμογή τῆς διδα-
σκαλίας τοῦ Ἰησοῦ Xριστοῦ στήν καθημερινή ζωή 
ὁ ἄνθρωπος, μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λυ-
τρώνεται ἀπό τήν ἁμαρτία. Ὁ πιστός, δηλαδή, χρι-
στιανός υἱοθετώντας καί ἐφαρμόζοντας στήν πρά-
ξη, μεταξύ τῶν ἄλλων, τίς ἐντολές τῆς ἀγάπης 
πρός τόν πλησίον, τῆς μετάνοιας καί τῆς ταπείνω-
σης μεταμορφώνεται, σώζεται καί γίνεται κατά 
χάρη θεοφόρος.

Στηριζόμενο σέ αὐτή τή θεολογική ἀρχή, τό 
παι δευτικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλει νά ὀργα-
νωθεῖ κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε μέσα στό πλαίσιο 
τῆς ἐνορίας ν᾽ ἀνταποκριθεῖ στίς σύγχρονες ἀπαι-
τήσεις τῶν ἀνθρώπων καί τίς κοινωνικές προκλή-
σεις πού τίς δημιουργοῦν. Μέ ἄλλα λόγια, οἱ θεο-
λογικές καί κοινωνικές προϋποθέσεις συνηγοροῦν 
περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά, ὥστε ἡ παιδευ-
τική λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας νά ἐκχωρηθεῖ ὡς 
ποιμαντική δυνατότητα γιά διδασκαλία, μαρτυρία 
καί διακονία στήν ἐνορία. Ἡ ἐκχώρηση αὐτή θά 
πρέπει νά συντελεστεῖ σέ μεγαλύτερο καί ἀποτελε-
σματικότερο βαθμό ἀπό ὅ,τι συμβαίνει μέχρι σήμε-
ρα. Στήν ἐνορία, δηλαδή, ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ 
τοπικοῦ ἐπισκόπου καί τή συνεργασία τῶν πρε-
σβυτέρων, διακόνων καί λαϊκῶν συνεργατῶν, θά 
πρέπει νά μετατοπιστεῖ τό βάρος καί ἡ εὐθύνη γιά 
τή χριστιανική παιδεία καί ἀγωγή τῶν σημερινῶν 
πιστῶν-μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Στήν περίπτωση 
αὐτή ἡ ἐνορία θά μπορέσει νά χειριστεῖ ὑπαρξιακά 
καί κοινωνικά θέματα πού ἀφοροῦν τό σύγχρονο 
ἄνθρωπο μέ μεγαλύτερη ἄνεση, εὐαισθησία καί 
ὑπευθυνότητα. 

Καί αὐτό, γιατί ἡ ἐνορία ἀπό τή φύση καί τό χα-
ρακτήρα της εἶναι σέ θέση νά συγκεκριμενοποιεῖ 
καταστάσεις καί νά ἐφευρίσκει λύσεις, πού μέ τή 
βοήθεια τῆς κεντρικῆς ἐκκλησιαστικῆς διοίκησης 
καί τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, θά μπορεῖ νά κινητοποιεῖ 
ἀνθρώπινες δυνάμεις καί νά ἐξασφαλίζει χρηματι-
κούς πόρους μέ σκοπό τήν ὑλοποίηση τοῦ διδακτι-
κοῦ, λυτρωτικοῦ καί φιλάνθρωπου ἔργου τῆς Ἐκ-
κλησίας.

 Ἡ ἐνορία, ἑπομένως, εἶναι ὁ χῶρος στόν ὁποῖο 
ἡ ἐκκλησιαστική, μυστηριακή καί ἀναγωγική Ὀρ-
θόδοξη διδασκαλία καί τό βίωμα μποροῦν νά ἐκ-
φράζονται ὡς συμπάθεια, φιλευσπλαχνία, συμπό-
νοια καί ἀγάπη ὄχι μόνο μεταξύ τοῦ ἑαυτοῦ μας καί 
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ἀπέναντι στόν πλη-
σίον, στόν ξένο, στόν ἄλλον, στόν διαφορετικό 
ἀκόμη καί στόν ἐχθρό μας! n

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ἰωάννης Δ. Ζηζιούλας, Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ 

θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καί τῷ Ἐπισκόπῳ κατά τούς τρεῖς πρώτους 
αἰῶνας. Διατριβή ἐπί διδακτορίᾳ ὑποβληθεῖσα εἰς τήν Θεολο-
γικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἐν Αθήναις 1965, 
σ. 188.
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Θεία Λατρεία καί Οἰκολογία
Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης

Ὁ λειτουργικός πλοῦτος τῆς Ἐκκλησίας ἐκτός 
τῶν ἄλλων χαρακτηρίζεται καί ἀπό τήν ξεχω-

ριστή ἀναφορά στό περιβάλλον καί σέ αὐτό πού στήν 
ἐποχή μας ὀνομάζομε οἰκολογική συνείδηση καί ἐνδι-
αφέρον γιά τήν ἰσορροπία τοῦ οἰκοσυστήματος.

Τήν 1η π.χ. Σεπτεμβρίου, ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου καί 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ὥρισε ἡ Μεγάλη τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησία «πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι 
δεή σεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας ὑπέρ 
πάντων ἀνθρώπων καί ὑπέρ προστασίας καί δια-
φυλάξεως τῆς περιβαλλούσης ἡμᾶς φύσεως ἀπό 
φθορᾶς καί ἀλλοιώσεων· τοῦτο γάρ καλόν καί 
ἀ πο δεκτόν ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ». Γιά 
τή νέα αὐτή οἰκολογική ἑορτή ἔγινε καί σχετική 
ἀκολουθία ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Πα-
τρῶν κυρό Νικόδημο Βαλληνδρά1, ἀλλά καί τόν 
μακαριστό ὑμνογράφο τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας κυρό Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη2.

Ὅπως κάθε ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας ἔτσι καί ἡ ἑορ-
τή γιά τό περιβάλλον δέν ὑπαγορεύεται ἀπό κοσμι-
κά κριτήρια καί φυσιολατρικές ἀντιλήψεις, ἀλλά ἐν-
νοεῖται ὡς προέκταση καί ἑρμηνεία «τοῦ μυστηρίου 
τοῦ Χριστοῦ»3, «τῆς τοῦ Λόγου σαρκώσεως καί τῆς 
ἡμῶν θεώσεως»4. Ἡ φύση δέν ἑορτάζει κοσμικά, εἰ-
δωλολατρικά, οὔτε λατρεύεται «παρά τόν κτίσαν-
τα», ἀλλά «καινοτομεῖται»5. Ἀνακαλύπτει τόν ἀλη-
θινό ἐσχατολογικό της προορισμό μέσα στήν Ἐκ-
κλησία. Μεταμορφώνεται μέσα στή νέα πραγματι-
κότητα πού ἔφερε ὁ Χριστός στόν κόσμο καί συμμε-
τέχει δοξολογικά καί εὐχαριστιακά μαζί μέ τόν ἄν-
θρωπο στά γεγονότα τῆς σωτηρίας του.

Μ’ αὐτήν ἀκριβῶς τή λογική καί τά πνευματικά 
κριτήρια συμμετέχει καί ἡ Ἐκκλησία στήν ἀγωνία 
τοῦ κόσμου γιά τήν οἰκολογική ἀπειλή πού ὑφί-
σταται καθημερινά τό περιβάλλον. Μ’ αὐτό τό 
πνεῦμα καί ἡ σύνοδος τῶν προκαθημένων τῶν 
Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στό κοινό μή-
νυμα κατά τήν σύναξή τους τήν Κυριακή τῆς Ὀρ-
θοδοξίας (15 Μαρτίου 1992) στό Φανάρι, ἐπεσήμα-

ναν τούς κινδύνους, γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος ἀπό τήν ἀλόγιστη καί εὐδαιμονι-
στική χρήση τῆς ὑλικῆς δημιουργίας ἀπό τόν ἄν-
θρωπο, μέ τή βοήθεια τῆς ἐπιστημονικῆς καί τε-
χνολογικῆς προόδου καί κάλεσαν ὅλους τούς Ὀρ-
θοδόξους «ὅπως ἀφιερώσουν τήν πρώτην Σεπτεμ-
βρίου ἑκάστου ἔτους, εἰς προσευχάς καί δεήσεις 
ὑπέρ τῆς διασώσεως τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ καί 
εἰς ἐστερνισμόν τῆς πρός τήν φύσιν στάσεως, τήν 
ὁποίαν ὑπαγορεύει ἡ θεία Εὐχαριστία καί ἡ ἀσκητι-
κή παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας».

Στή θεία Εὐχαριστία, πού εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν 
ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἐκεῖ γίνεται λειτουργική 
ἀνάμνηση καί πραγματική μετοχή στό μυστήριο τῆς 
Οἰκονομίας «τοῦ σταυροῦ, τοῦ τάφου, τῆς τριημέ-
ρου ἀναστάσεως… τῆς δευτέρας καί ἐνδόξου πάλιν 
παρουσίας», φανερώνεται τό μεγαλεῖο καί τό πραγ-
ματικό μέγεθος τοῦ κόσμου καί τῆς κτίσης. Μέ τόν 
ἄρτο καί τόν οἶνο ἐκπροσωπεῖται ὅλος ὁ ὑλικός κό-
σμος στό μυστήριο τῆς ζωῆς καί τῆς αἰωνιότητας. 
Γίνεται σεβαστή ἡ ἀλήθεια περί τῆς δημιουργίας τοῦ 
κόσμου ἀπό τό Θεό ὡς «καλῆς λίαν»6, καί ὅτι «πᾶν 
κτίσμα Θεοῦ καλόν»7. Μαρτυρεῖται ἡ ἱερότητα τῆς 
ὕλης καί ὁ λειτουργικο-εὐχαριστιακός καί ἁγιαστι-
κός προορισμός της, ἀφοῦ τά πάντα προσφέρονται 
στό Θεό ὡς ἀντίδωρο στήν ἀγάπη Του· «τά σά ἐκ 
τῶν σῶν… κατά πάντα καί διά πάντα». Ἑπομένως 
ὁποιαδήποτε ἐγωϊστική κυριαρχική βλέψη καί κα-
ταστροφική ἐπέμβαση στήν κτίση θεωρεῖται ὑποτί-
μηση τοῦ ἔργου τῆς δημιουργίας.

Ἡ ἀσκητική ἐπίσης παράδοση καί τά λατρευτι-
κός κείμενα τῆς Ἐκκλησίας ἐπιβάλλουν τό σεβα-
σμό καί τήν ἀγάπη ἀπέναντι στήν ὕλη καί τή φύση, 
καταγράφουν τούς λόγους καί τά αἴτια τῆς οἰκο-
λογικῆς ἀνασφάλειας καί ἀπειλῆς καί ἐπισημαί-
νουν τά μέτρα ἐκεῖνα πού χρειάζονται γιά τό ξεπέ-
ρασμα τῆς κρίσης, γιά τήν εἰρηνική καί σωστή συ-
μπόρευση ἀνθρώπου καί κόσμου.

Ἡ κοσμολογική ἀναστάτωση καί ἀκαταστασία, 
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ὁ οἰκολογικός τρόμος καί ὁ καθημερινός θάνατος 
τῆς φύσης εἶναι ἀλληλένδετα μέ τήν ἀποστασία, 
τήν ἁμαρτία, τή φυγή ἀπό τόν παράδεισο καί τό 
θάνατο τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος ἀπό βασιλιάς 
τῆς δημιουργίας καί ὑπερασπιστής τῆς ἰσορροπίας 
της ἔγινε ὁ χειρότερος ἐχθρός της, ἔτσι ὥστε μπο-
ρεῖ κάλλιστα νά ἰσχυρίζεται ὅτι «γέγονα μολυσμός 
ἀέρος καί γῆς καί ὑδάτων»8. Συμπαρέσυρε στή μα-
ταιότητα καί τή φθορά τήν κτίση ἡ ὁποία «συστε-
νάζει καί συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν»9. Τόν «στεναγμό» 
αὐτό τῆς κτίσης τόν συντηρεῖ μέχρι καί σήμερα «ἡ 
ἀλαζονία τῶν λογισμῶν» καί ἡ ἀλογία τῶν δικῶν 
μας παθῶν. Περιμένει ὅμως ἡ κτίση τήν ἀπελευθέ-
ρωση «ἀπό τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τήν ἐλευ-
θερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ»10.

Ἑπομένως εἶναι συνυφασμένη ἡ ἀκεραιότητα 
τῆς δημιουργίας μέ τήν ἠθική διάσταση καί τήν 
πνευ ματική ἀκεραιότητα τοῦ ἀνθρώπου. Τό οἰκο-
λο γικό πρόβλημα δέν λύνεται μέ τά ἡμίμετρα τῶν 
τεχνολογικῶν διαδικασιῶν καί ἐλέγχων, ἐάν τό κα-
κό δέν ἀντιμετωπισθεῖ στή ρίζα του, στή φίλαυτη 
καί ἐγωϊστική συμπεριφορά τοῦ ἀνθρώπου.

Γι’ αὐτό τό σύνθημα «ἐπιστροφή στή φύση», δέν 
πρέπει νά ἐκτιμηθεῖ ὡς ἕνας φυσιολατρικός ρομα-
ντισμός, ἀλλά ὡς ἀσκητική πορεία ἀλλαγῆς καί με-
τάνοιας γιά τήν ἐν Χριστῷ ἐπιστροφή στήν ἀρχική 
μας ὡραιότητα. Ἡ ἄσκηση ἐμβάλλει «βιαίως» τόν 
κατά φύση ἔλλογο νόμο στό σῶμα πού πάσχει ἀπό 
τόν «παρά φύσιν» νόμο τοῦ θανάτου, καί τοῦ δίδει 
τή δυνατότητα νά ξαναβρεῖ τήν αἴσθηση τῆς εὐτα-
ξίας καί τῆς ὡραιότητας τῆς δημιουργίας11. Ὁ νέος 
τρόπος ζωῆς πού ἐπιβάλλουν ἡ ἐγκράτεια, ἡ νη-
στεία, ἡ αὐτάρκεια, ἡ νήψη, ἡ προσευχή καί ἐν γένει 
ἡ λειτουργική ζωή ἀλλάζουν καί τή στάση μας ἀπέ-
ναντι στή δημιουργία· «τοῦ γάρ νῆψιν κατορθοῦ-
ντος, ἢ κατορθῶσι σπεύδοντος, καρδίᾳ μακαρίᾳ, 
σύν ἡλίῳ τε καί σελήνῃ καί ἄστροις νοητός οὐρα-
νός κατεσκεύασται, Θεοῦ τε τοῦ ἀχωρήτου χώρη-
μα γίνεται, κατά μυστικήν θεωρίαν καί ἀνάβασιν»12.

Ἔτσι λοιπόν ἡ ἑορτή τῆς οἰκολογίας καί τοῦ πε-
ριβάλλοντος (Ἴνδικτος) καί ὅλες οἱ ἑορτές, ἀλλά καί 
τά μυστήρια, μᾶς θέτουν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν μας 
καί καλλεργοῦν στή συνείδηση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ 
τό σωστό ἀσκητικό, πνευματικό καί εὐχαριστιακό 
φρόνημα ὅσον ἀφορᾶ τή στάση μας ἀπέναντι στή 
φίλη κτίση. Καί ἄλλες πτυχές τῆς Λατρείας ἐπίσης, 
ὅπως τά εὐχολογικά κείμενα περί καιρῶν καί καρ-
πῶν, περί σεισμοῦ, περί μιανθέντων πραγμάτων, εὐ-
χές γιά ζῶα καί πολλά ἄλλα, τοποθετοῦν τό πρό-
βλημα τοῦ περιβάλλοντος στή σωστή σωτηριολογι-

κή καί πνευματική διάσταση καί δέν ἀποσυνδέουν 
τό ὅλο θέμα ἀπό τό δρόμο τῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώ-
που καί τό ἐσχατολογικό ὅραμα τῆς Ἐκκλησίας.

Τό πνεῦμα τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τῆς σπα-
τάλης, ὁ τύπος τοῦ οἰκονομικά ἀνεξάρτητου ἀν-
θρώπου πού δέν ἔχει ἠθικούς καί πνευματικούς 
φραγμούς, ἡ ταύτιση τῆς εὐτυχίας μέ τήν ἄνεση καί 
τόν πλοῦτο δέν συμφωνοῦν μέ τόν εὐαγγελικό 
τρόπο ζωῆς καί τό λειτουργικό βίωμα τῆς Ἐκκλη-
σίας. Στήν οὐσία ἑορτάζω καί μιλῶ, γιά τό περιβάλ-
λον σημαίνει πώς χαίρομαι τή ζωή μου καί μάχομαι 
ὅλες ἐκεῖνες τίς δυνάμεις πού προσπαθοῦν νά τήν 
ἀλλοτριώσουν. Σημαίνει πώς σέβομαι τόν κόσμο 
καί τό κάλλος πού μᾶς περιβάλλει, ὅτι συμμετέχω 
στή συμπαντική λειτουργία καί πανήγυρη τῆς δη-
μιουργίας, στή χαρά δηλαδή τῆς ἀνακαίνισης καί 
μεταμόρφωσης τοῦ κόσμου πού ἐπιτυγχάνει ὁ Χρι-
στός, ὁ ὁποῖος «νεουργικῶς τά παλαιοθέντα καινί-
ζει, τά φθαρέντα τῇ κτίσει ἀναπλάσσει»13. Ἡ θεία 
Λατρεία εἶναι θησαυρός ἀδαπάνητος στόν ὁποῖο ἡ 
κτιστή δημιουργία, τό περιβάλλον βρίσκουν τή 
θέση καί καταξίωσή τους. Ἄνθρωπος καί κόσμος 
συμπορεύονται καί στή βάση τῆς ἐν Χριστῷ ἀνα-
δημιουργίας ἀναμένουν τήν ἐσχατολογική κρίση 
καί ἐλευθερία. n
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Kαινὴ Διαθήκη καὶ Λατρεία
Πρωτοπρεσβ. Ἰωάννου Γ. Σκιαδαρέση, Ἀν. Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης 

1. Ἀρχίζοντας τὶς σκέψεις μας γιὰ τὴ λατρεία 
στὴν Κ. Διαθήκη τὸ πρῶτο ποὺ σκεπτόμαστε εἶναι 
ὅτι ὁ Θεὸς μέσα σ’αὐτὴ δὲν εἶναι μονολογῶν Θεὸς 
καὶ δεσπότης, ἀλλά διαλεγόμενος μὲ τὸν ἄνθρωπο 
καὶ τὴν κτίση. Εἶναι Θεὸς ποὺ θέλει τὸν ἄνθρωπο 
πρωτίστως, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ κτιστὰ δευτερευόντως, 
μέσα στὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας μετόχους καὶ ὄχι 
παθητικοὺς παρατηρητές. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ ἄν-
θρωπος πρῶτα καὶ τὰ ὑπόλοιπα κτίσματα μετά, μι-
λοῦν, δροῦν, ἀντιδροῦν, παραπονοῦνται, διαμαρ-
τύρονται, ἀπαντοῦν, ὁμολογοῦν, ἄδουν, ἱκετεύουν, 
εὐχαριστοῦν, δοξολογοῦν. Δὲν εἶναι, λοιπόν, ὁ ἄν-
θρωπος καὶ γενικὰ ἡ κτίση στὴν πίστη μας, ἀλλά, θὰ 
ἔλεγα, καὶ σὲ ὅλες, λίγο ὣς πολύ, τὶς θρησκεῖες τοῦ 
κόσμου, βουβά, σιωπηλὰ καὶ ἀνενεργῆ ἄτομα ἢ 
ἀντικείμενα, πάνω στὰ ὁποῖα ἐνεργεῖ ὡς αὐθέντης ὁ 
Θεὸς, ἀλλὰ ὁμιλοῦντα καὶ ἄρα ὑπεύθυνα ὄντα. Συ-
ναφὲς πρὸς τὰ προηγούμενα εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς 
ὅτι εἰδικὰ ὁ Κύριός μας, στὴν Κ. Διαθήκη ρωτάει νὰ 
πληροφορηθεῖ ἀπὸ τοὺς μαθητές του τὶ ἀκριβῶς 
πιστεύει ὁ κόσμος γιὰ κεῖνον. Ρωτάει τελικὰ καὶ τὶ 
φρονοῦν οἱ ἴδιοι γιὰ τὴν ταυτότητά του καὶ τὸ ἔργο 
του. Καὶ οἱ μαθητὲς ἀπαντοῦν καὶ τελικὰ ὁμολο-
γοῦν τὴ θεότητά του καὶ τὴ θεϊκὴ του ἀποστολὴ. 
Αὐτὴ ἡ ἀπάντηση τῶν μαθητῶν εἶναι ἡ ἀπαρχὴ 
τῶν ὁμολογιῶν πίστεως τῆς ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες 
ἔγιναν ὑμνολογία, τιμή, προσκύνηση καὶ μὲ ἕνα 
λόγο ἔγιναν γενικὰ λατρεία. 

2. Τὸ δεύτερο βασικὸ πράγμα, ποὺ θὰ πρέπει νὰ 
ποῦμε σ’αὐτὴ τὴ συνάφεια εἶναι ὅτι οἱ διάφορες 
κοινότητες, ἡ ἐκκλησία γενικά, πρῶτα λάτρευσε μὲ 
διάφορα κείμενά της τὸν Χριστὸ καὶ μετά ἐθεολό-
γησε γενικότερα. Πρῶτα δοξολόγησε καὶ ὕμνησε 
τὸν Χριστὸ ὡς σωτήρα καὶ κατόπιν ἀνέπτυξε τὰ 
κείμενά της εὐρύτερα. Στὴν Κ. Διαθήκη, θὰ λέγαμε 
πολὺ γενικά, ὅτι προηγήθηκε ἡ πράξη τῆς ἐκκλη-
σίας ὡς ὕμνοι, ὡς εὐχαριστία, ὡς ὁμολογία (πι-
στεύω), ὡς δοξολογία, ὡς λειτουργικὲς εὐχὲς καὶ 

ἀκολούθησε, κατὰ κάποιο τρόπο, ἡ «θεωρητικὴ 
στή ριξη». Ἀκολούθησε ἡ ἀναπτυσσόμενη Θεολο-
γία, Χριστολογία, Πνευματολογία, Ἐκκλησιολογία 
κ.λ.π. Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ ἦταν 
πρῶτα οἱ ἐν λατρευτικῇ συνάξει αἰνοῦντες τὸν Θεό 
καὶ ἔπειτα ἢ ταυτόχρονα οἱ οἰκοδομούμενοι πιστοί. 
Τὰ διάφορα βιβλία τῆς Κ. Διαθήκης, ὅπως ἄλλωστε 
καὶ τῆς Παλαιᾶς, ἀναγινωσκόμενα ἐντὸς λατρείας, 
ἀποκτοῦσαν κανονικότητα καὶ ἐπικυρώνονταν ὡς 
κείμενα ποὺ ἀποδέχονταν οἱ κοινότητες, τὶς ὁποῖες 
καὶ ἐξέφραζαν.

3. Τὰ ὑμνικὰ καὶ λειτουργικά-λατρευτικὰ κείμε-
να τῆς Κ. Διαθήκης, ποὺ ἀναφέραμε ὅτι μὲ αὐτὰ ἡ 
ἐκκλησία πρωτοΰμνησε καὶ λάτρευσε τὸν Κύριό 
της, εἶναι, ὅπως καταλαβαίνει κανείς, καὶ χρονο-
λογικῶς τὰ πρῶτα κείμενα τῆς Βίβλου. Ἀπὸ τὴν Π. 
Διαθήκη λ.χ. τὸ παλαιότερο κείμενο φαίνεται ὅτι 
εἶναι ἡ ᾠδὴ τοῦ Μωϋσῆ, τὴν ὁποία ἔψαλλαν στὸ 
Θεὸ οἱ Ἰσραηλίτες εὐθύς μετά τὴ διάβαση τῆς Ἐρυ-
θρᾶς. Ἐκείνη τὴν ᾠδὴ ἀπηύθυναν στὸ Θεὸ οἱ Ἰσ-
ραηλίτες δίχοροι καὶ ἐναλλάξ (Ἔξ. 15,1-18). Τοῦ 
χοροῦ τῶν ἀνδρῶν κορυφαῖος ἦταν ὁ Μωϋσῆς, 
τοῦ δὲ γυναικείου ἡ ἀδελφή του Μαριάμ. Ἀπὸ τὴν 
Κ. Διαθήκη, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς γνωστὲς ὁμολογίες πί-
στεως (βλ. τὴν κυριότερη στὴν Α΄ Κορ. 15,3-5) καὶ 
τὸ ἄλλο ὑλικὸ ποὺ χρησιμοποιοῦσε ἡ ἐκκλησία γιὰ 
τὶς ἀνάγκες της (βαπτίσεις, ἐξορκισμούς κ.λ.π.), τὸ 
ἀρχαιότερο ὑλικό της εἶναι τὸ ὑμνικό. Ὑμνικὸ δὲ 
ὑλικὸ ὀνομάζουμε τὰ κείμενα ποὺ χαρακτηρίστη-
καν ὡς ὕμνοι. Οἱ ὕμνοι αὐτοὶ εἶναι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖ-
στον, αὐτούσιες ἐνσωματώσεις ἢ τροποποιήσεις 
προγενέστερου παραδοσιακοῦ ὑλικοῦ, τὸ ὁποῖο 
χρησιμοποιοῦσε ἡ ἐκκλησία στὴ λατρεία της. Τέ-
τοιο ὑλικὸ εἶναι π.χ. ὁ ὕμνος τῆς πρὸς Φιλιππησί-
ους (2,5-11), ὁ ὕμνος τῆς πρὸς Κολοσσαεῖς (1,15-
20), ὁ ὕμνος τῆς Α΄πρὸς Τιμόθεον (3,16), ὁ ὕμνος 
τοῦ Λόγου στὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιο (1,1-14), 
οἱ ὕμνοι τοῦ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίου (1,46-55) 
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κ.λ.π. Οἱ ὕμνοι αὐτοὶ εἶναι Χριστολογικοὶ ὕμνοι καὶ 
ἴσως εἶναι αὐτοί, τοὺς ὁποίους ἐννοεῖ ὁ Εὐσέβιος 
Καισαρίας ὅταν λέει ὅτι γράφτηκαν ἀπὸ τὴν ἀρχή 
γιὰ νὰ ὑμνοῦν τὸ Χριστό «…ψαλμοὶ δὲ ὅσοι καὶ 
ᾠδαὶ ἀδελφῶν ἀπ’ ἀρχῆς ὑπὸ πιστῶν γραφεῖσαι 
τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ τὸν Χριστὸν ὑμνοῦσιν θεολο-
γοῦντες». (Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία V 28,5).

Κοντὰ στὴ μαρτυρία τοῦ Εὐσεβίου ὑπάρχουν 
καὶ ἀρκετὲς ἀκόμη, χριστιανῶν συγγραφέων καὶ 
μή, ποὺ μαρτυροῦν ὕπαρξη πολὺ πρώϊμων ὕμνων 
(Πλίνιου τοῦ Νεώτερου, Ἰγνατίου, Ὠριγένους κ.λ.π.) 
ποὺ δὲν χρειάζεται νὰ τὶς μνημονεύσουμε ἐδῶ. Αὐ-
τὲς οἱ μαρτυρίες ἐπιβεβαιώνουν τὶς προτροπὲς τοῦ 
Παύλου, γιὰ ὑμνώδηση ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ψαλμῶν 
καὶ ὕμνων καὶ ᾠδῶν πνευματικῶν (Ἐφ. 5,18-20. 
Κολ. 3,16).

4. Ἕνα βασικό, ποὺ χαρακτηρίζει τὰ περισσότε-
ρα ὑμνικὰ κομμάτια ποὺ ἀναφέραμε, ἀλλὰ καὶ τὰ 
ἄλλα, ποὺ δὲν μνημονεύσαμε ἕνεκα χώρου, εἶναι, 
ἐκτὸς τοῦ ὅτι βρίθουν ἀπὸ ρητορικὰ καὶ ἄλλα σχή-
ματα τῆς Ἑβραϊκῆς (π.χ. παραλληλισμὸς τῶν μελῶν 
κ.λ.π.) ἀλλὰ καὶ Ἑλληνικῆς (π.χ. ἀναδιπλώσεις, 
ὑπερβατά, ἐπιφορές, ὁμοιοτέλευτα κ.λ.π.) λογοτε-
χνίας καὶ ποίησης, εἶναι ὅτι ἔχουν κοινὴ θεματική. 
Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ Χριστολογικοὶ αὐτοὶ παλαιότα-
τοι ὕμνοι ἐξυπηρετοῦσαν τὴν κοινὴ Χριστιανικὴ 
λατρεία, ἔχοντας, λίγο ὣς πολύ, κοινὴ θεματική. Ἡ 
θεματικὴ αὐτή, ὅπως ξεκάθαρα δείχνουν οἱ περισ-
σότεροι ἀπὸ τοὺς ὕμνους αὐτούς, εἶναι: α) ξεκίνημα 
μὲ ἀναφορὰ στὴν προΰπαρξη τοῦ Λόγου β) ἐνίοτε 
ἀναφορὰ στὴ συμμετοχή τοῦ Λόγου στὴ δημιουρ-
γία γ) πάντοτε ἀναφορὰ στὴ σάρκωση τοῦ Λόγου 
δ) πάντοτε ἀναφορὰ στὸ πάθος καὶ στὸ σταυρό ε) 
ἀναφορὰ στὴν ὕψωση-ἀνάσταση καὶ στ) μνημόνευ-
ση τῶν σωστικῶν συνεπειῶν τοῦ σταυροῦ καὶ τοῦ 
πάθους γιὰ τοὺς πιστεύοντας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ 
πρώτη ἐκκλησία ὑμνογραφοῦσε, στὰ πρῶτα της 
βήματα, ἐπιδιώκοντας μιά, σὲ γενικὲς γραμμές, συμ-
φωνία καὶ ὁμογνωμία καὶ σ’αὐτό τὸ θέμα. Θὰ ἔλεγα 
ὅτι ἐκινεῖτο πάνω σὲ μιὰ ἑνιαία θεματικὴ γραμμή. 
Δὲν ὑμνογραφοῦσε ὁ καθένας κατὰ τὸ δοκοῦν.

5. Τὴν προηγούμενη πρακτική, ποὺ ἀφοροῦσε 
τὴν ὑμνογραφία, φαίνεται ὅτι ἀκολουθοῦσε ἡ πρώ-
τη ἐκκλησία καὶ στὸ θέμα τοῦ κηρύγματος, ποὺ εἶ-
ναι συστατικὸ τῆς λατρείας μας. Παρατηρεῖ κανεὶς 
τὴν ἴδια θεματικὴ λ.χ. στοὺς σαράντα περίπου λό-
γους ἢ δημηγορίες, ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖ ὁ Θεοφύ-
λακτος, ποὺ διασώζονται στὶς Πράξεις τῶν Ἀπο-
στόλων. Παρατηρεῖται δηλαδὴ ὅτι ἂν καὶ οἱ λόγοι 
αὐτοὶ ἐξεφωνήθησαν ἀπὸ διάφορα πρόσωπα τῆς 

ἐκκλησίας καὶ σὲ διαφορετικοὺς χρόνους καὶ περι-
στάσεις τῆς ζωῆς της, ἐν τούτοις ἔχουν ὅλοι, πάνω 
κάτω, τὴν ἴδια θεματική. Αὐτὸ ἁπλᾶ σημαίνει ὅτι ὁ 
καθένας ὁμιλητὴς δὲν ἐκήρυττε κατὰ τὸ δοκοῦν. 
Ἀκολουθοῦσε ὀργανωμένο καὶ δεσμευτικὸ σχῆμα: 
δηλαδὴ ἀναφορά α) στὴν ἱστορικὴ δράση τοῦ Ἰη-
σοῦ β) στὴ σταύρωση γ) στὴν ἀνάσταση δ) στὴν 
ἀνάληψη ε) μιὰ χριστολογικὴ ὁμολογία, μὲ κορύ-
φωση τὴ διακήρυξη τῆς ἀνάστασης τοῦ Χριστού 
στ) στὴ διακήρυξη τῆς ὕψωσής του καὶ ζ) πρό-
σκληση σὲ μετάνοια. Μὲ βάση τὶς προηγούμενες 
παρατηρήσεις, θὰ πρέπει νὰ δεχθοῦμε ὅτι στὶς 
Πράξεις ὁ Λουκᾶς φαίνεται ὅτι ἀκολουθεῖ καὶ πα-
ραδίδει ἕνα καθιερωμένο δεσμευτικό, ὣς ἕνα ση-
μεῖο, τύπο ὁμιλίας - κηρύγματος, τὸ ὁποῖο φυσικὰ 
προσαρμόζει, κατὰ περίσταση, στὶς ἀνάγκες τοῦ 
εὐαγγελισμοῦ τοῦ κόσμου. Γι’ αὐτό, κυρίως, ζοῦσαν 
κοινὰ οἱ πρῶτοι Χριστιανοί: νὰ μποροῦν νὰ ἀκο-
λουθοῦν μὲ πιστότητα καὶ νὰ ἐνεργοῦν, ὅλοι μαζὶ, 
στὶς ἀνάγκες τῆς ἱεραποστολικῆς δράσης. Νὰ ὀρ-
γανώνουν π.χ. τὴ λατρεία, τὴν ὑμνογραφία, τὶς ἱε-
ραποστολὲς καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος 
κατὰ καθιερωμένο, δεσμευτικὸ καὶ ἑνιαῖο τρόπο. 

6. Ἕνα στοιχεῖο βασικὸ τῆς λατρευτικῆς ζωῆς 
τῆς πρώτης ἐκκλησίας, ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὰ ὅσα 
μέχρι στιγμῆς εἴπαμε, εἶναι ὅτι ὅλων τῶν ὑμνικῶν 
ἀλλὰ καὶ κηρυκτικῶν κειμένων της ἐπίκεντρο εἶναι 
τὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅ,τι συγ-
κίνησε πρωτίστως τὴν ἐκκλησία ἦταν ὁ σταυρὸς 
καὶ κατ’ἐπέκταση ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Τὸ πά-
θος ἔγινε τὸ ἐπίκεντρο λοιπὸν τῆς ζωῆς, τῆς ἀνά-
μνησης καὶ τῆς λατρείας της. Μετὰ ἦλθε τὸ κήρυγ-
μα τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὰ θαύματά του. Ἔχει δίκαιο 
ἀπόλυτο ὁ Μ. Kähler (Γερμανὸς ἑρμηνευτὴς) ὅταν 
ὑποστήριζε ὅτι «τὰ εὐαγγέλια εἶναι κυρίως ἱστορία 
τοῦ πάθους τοῦ Ἰησοῦ, μὲ ἐκτενὴ εἰσαγωγή». Καὶ 
δὲν πείθομαι γιὰ τὶς θεωρίες ποὺ ὑποστηρίζουν ὅτι 
τὰ πρῶτα κείμενα τῆς πρώτης ἐκκλησίας ἀποτε-
λοῦσαν συλλογὴ λογίων ἢ συλλογὴ σημείων (θαυ-
μάτων) τοῦ Χριστοῦ. 

7.Ὅταν μιλᾶμε γιὰ λατρευτικὴ ζωὴ στὴν ἐκκλη-
σία τῆς Κ. Διαθήκης ἐννοοῦμε κυρίως τὴν τέλεση 
τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας καὶ κατ’ ἐπέ-
κταση τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου τοῦ βαπτίσματος 
καὶ τοῦ χρίσματος, γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν θὰ μιλήσουμε 
στὸ παρὸν πολὺ σύντομο ἄρθρο. Σίγουρα ὑπάρ-
χουν καὶ οἱ ἄλλοι καιροὶ προσευχῆς, κατ’ἐπίδραση 
τῶν καιρῶν προσευχῆς τῆς Π. Διαθήκης, ἀλλὰ ἐπί-
κεντρο ἦταν τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. 
Αὐτὸ προσδιόριζε τὴ ζωὴ ἀλλὰ καὶ τοὺς ἴδιους τοὺς 
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πιστοὺς καὶ τοὺς διέκρινε ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους.
Γιὰ τὴν τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας, τὴν κλά-

ση τοῦ ἄρτου καὶ τὴν εὐλογία τοῦ ποτηρίου, ἔχου-
με κυρίως τὶς ὁλοφάνερες, πλὴν φειδωλές, μαρτυ-
ρίες τῆς Α΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς τοῦ Παύλου 
καὶ τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων. Ἔχουμε ὅμως 
καὶ τοὺς ἀμέτρητους ὑπαινιγμοὺς ἄλλων σημείων 
τῆς Κ. Διαθήκης, σημείων, ποὺ ἡ σύγχρονη ἐπιστή-
μη (τῆς Κ. Διαθήκης) μὲ ἀδιαμφισβήτητο τρόπο 
ὑποδεικνύει. 

Ἀπὸ τὴν Α΄ πρὸς Κορινθίους ἔχουμε κυρίως τὴν 
ἑνότητα ἀπὸ 11,17-34, στὴν ὁποία ὁ Παῦλος μιλάει 
γιὰ τὴν παραλαβὴ καὶ παράδοση τοῦ μυστηρίου 
τῆς Εὐχαριστίας, τὴν τέλεσή του ἀπὸ τὴν κοινότη-
τα τῶν Κορινθίων καὶ διορθώνει τὰ ἔκτροπα, ποὺ 
σημειώνονται κατ’ αὐτή.

 Ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὑπάρχουν οἱ 
μαρτυρίες τοῦ 2ου κεφαλαίου, στ. 42 καὶ 46. 47, 
ποὺ παρουσιάζουν τὴν κλάση τοῦ ἄρτου καὶ κατ’ 
ἐπέκταση τὴν εὐλογία τοῦ ποτηρίου σὲ καθημερινὴ 
βάση στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἔχουμε ὅμως καὶ τὴν μαρ-
τυρία τοῦ κεφ. 20, 7-12, ἡ ὁποία εἶναι σαφὴς εἴδη-
ση, ἡ ὁποία μᾶς πληροφορεῖ γιὰ τὴν κλάση τοῦ ἄρ-
του καὶ τὴν εὐλογία τοῦ ποτηρίου, σὲ ἔδαφος ἐκτὸς 
Ἱεροσολύμων, στὴν Τροία. Πρόκειται γιὰ τὸ ἐπει-
σόδιο μὲ τὸν Εὔτυχο, ὁ ὁποῖος κοιμηθεὶς στὸ πα-
ράθυρο τοῦ τριόροφου οἰκήματος καὶ ἀπωλέσας 
τὴ ζωὴ του ξαφνικὰ καὶ βίαια, στὸ πλαίσιο τῆς θεί-
ας Εὐχαριστίας, ἐπανῆλθε μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ 
Παύλου στὴ ζωή.

Ἔχουμε ὅμως καὶ ἄλλες περιπτώσεις ἔμμεσων 
ἀναφορῶν στὴν θεία Εὐχαριστία, ὅπως λ.χ. στὸ Α΄ 
Κορ. κεφ. 8 καὶ 9 καὶ 16,1 ἑξ., ὅπου ὁ λόγος γιὰ τὴ 

λογεία (ἔρανος ὑπὲρ τῶν πτωχῶν τῶν Ἱεροσολύ-
μων), ἡ ὁποία γινόταν στὸ πλαίσιο τῆς Εὐχαριστί-
ας κ.π.ἄ. καὶ

8. Nὰ σημειώσουμε τέλος τὴ βασικὴ πληροφο-
ρία τῆς Κ. Διαθήκης γιὰ αὐτὴν τὴ λατρεία, ποὺ εἰ-
σήγαγε στὸν κόσμο ὁ Χριστός: Εἶναι ἡ νέα «ἐν 
πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» προσκύνηση τοῦ Πατρός, 
τοὐτέστιν ἡ «ἐν Χριστῷ» λατρεία. Γιὰ αὐτὴν τὴν 
προσκύνηση μίλησε ὁ Χριστὸς στὸν Ναθαναὴλ, μὲ 
τὴν ὑπέρβαση τῆς Βαιθὴλ καὶ τῶν παλαιῶν τόπων 
ἀποκλειστικῆς φανέρωσης τοῦ Θεοῦ (Ἰω. 1,51), 
τὴν προκατήγγειλε στὸ ἐν Κανᾷ σημεῖο μὲ τὴν ἀλ-
λαγὴ ρόλου τῶν ὑδριῶν (Ἰω. 2,6-8), τὴν ὑπέδειξε 
στὴν ἐκδίωξη τῶν ἐμπόρων ἀπὸ τὸ Ναό, ὅταν ὁ 
Χριστὸς μίλησε γιὰ τὸ σῶμα του ὡς τὸν (νέο) ναὸ 
(Ἰω. 3,19.21), τὴν ἔδειξε ὡς ἤδη παροῦσα στὴν Σα-
μαρείτιδα, ὅταν τῆς καταργοῦσε τὰ Ἱεροσόλυμα 
καὶ τὸ Γαριζεὶν ὡς ἀποκλειστικοὺς τόπους λατρεί-
ας τοῦ Θεοῦ (4,21-24 ) καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα σημεῖα. 
Αὐτὴ ἡ λατρεία δὲν ἐξασφαλίζεται οὔτε μὲ τὸ ἐκλε-
πτυσμένο καὶ καθαρὸ καὶ ἐξασκημένο ἀνθρώπινο 
πνεῦμα, οὔτε μὲ τὴν ἠθικὴ καθαρότητα τοῦ ἀνθρώ-
που. Τὴν δωρίζει στὸν κόσμο μόνο τὸ πρόσωπο 
τοῦ σαρκωθέντος Λόγου. Μόνο ἐν τῷ Λόγῳ ἢ «ἐν 
Χριστῷ», ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Παῦλος, εἶναι δυνατὴ 
αὐτὴ ἡ προσκύνηση. Μόνο ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι δικαιολογημένη ἡ ὕπαρξη Ναῶν λα-
τρείας, ἡ ὕπαρξη καιρῶν λατρείας, ἡ ὕπαρξη σκη-
νικῶν (θυμιάματα, λατρευτικὲς κινήσεις, πομπὲς 
κ.λ.π.). Ἔτσι, «ἐν Χριστῷ» οὐσιαστικοποιεῖται καὶ 
ὁλοκληρώνεται καὶ ἡ τῆς Παλαιᾶς λατρείας, στὴν 
ὁποία δικαιούμεθα νὰ κράζουμε, σὰν τὰ παιδιά, 
Ἀββᾶ ὁ Πατήρ. n
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Μπορεῖς νά μήν λατρεύεις ἕνα τέτοιο Θεό;
Πρωτοπρεσβ. Νεκταρίου Κάνια

Τ ήν πρωτομαγιά βρέθηκα μαζί μέ μία παρέα 
ἀγαπημένων προσώπων σέ μία ἀνατολή τοῦ 

ἥλιου δίπλα στό ἤρεμο κύμα ἀπέναντι ἀπό ἕνα βρα-
χώδη τοπίο τῆς Ρόδου. Παραδίπλα σέ μία βελανιδιά 
ἕνας κότσυφας ξεδίπλωνε τίς φωνητικές τοῦ ἱκανό-
τητες. Τό ἀεράκι ἔφερνε τήν εὐωδία τοῦ φασκόμη-
λου (ἀλεσφακιά, ὅπως τό λένε στή Ρόδο). Καθώς 
ἀπολάμβανα μέ ὅλες μου τίς αἰσθήσεις τά δῶρα τῆς 
φύσης, τήν ἀγάπη τῶν φίλων, αἰσθανόμουν ὅτι γευ-
όμουν ἕνα μικρό κομμάτι ἀπό τόν παράδεισο. Καί 
καθώς ὁ ἥλιος ἀνέτειλε ξέσπασα μυστικά σέ ἕνα 
«δόξα σοι τῷ δείξαντι τό φῶς». Καί ἀναρωτήθηκα. 
Μπορεῖς νά μήν λατρεύεις ἕνα τέτοιο Θεό; 

Ἄν τό ἄγγιγμά Του ξεδιπλώνει τόση ὀμορφιά, σέ 
τί μέγεθος καί ποιά ἀσύλληπτη ὀμορφιά θά βιώσου-
με, ὅταν θά ζοῦμε στό δικό Του ἀνακαινισμένο κό-
σμο, ἐκεῖ πού κυριαρχεῖ ἡ Ἀγάπη; Ἐκεῖ πού δέν θά 
ἀντικρίζουμε ἁπλά τά ἔργα τῶν χειρῶν Του, τά θαυ-
μάσια τῆς δημιουργίας Του, ἀλλά τόν ἴδιο τόν Θεό, 
πρόσωπο πρός πρόσωπο; Πόση ὀμορφιά ἔχεις Θεέ 
μου τυπωμένη στά ἔργα σου; Καί μέ πόση ἀγάπη 
δημιούργησες τόν ἄνθρωπο ὥστε νά μπορεῖ ὁ κάθε 
ἄνθρωπος νά γίνει ἕνας παράδεισος ἀγάπης γιά τόν 
ἄλλο ἄνθρωπο; Ὅταν ἀπό ἀγάπη γιά Ἐσένα προ-
σφέρει ἀγάπη σέ ἐμένα. Καί πάλι ἀναρωτήθηκα. 
Μπορεῖς νά μήν λατρεύεις ἕνα τέτοιο Θεό; 

Λατρεία. Μία λέξη πού περιλαμβάνει τόσες ἄλ-
λες: πόθο, μέθη ψυχῆς, σφοδρή ἐπιθυμία γιά συνά-
ντηση, ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη, ἀφοσίωση, παρά-
δοση ὅλων τῶν δυνάμεων τοῦ νοῦ, τῆς καρδιᾶς, 
τῆς ἐπιθυμίας, ἕνωση, ἀγάπη, ἑνότητα, εὐγνωμο-
σύνη, εὐχαριστία, προσμονή, θυσία, λαχτάρα. Κάτι 
σάν αὐτό πού νιώθουν οἱ ἐραστές: 

Σέ λατρεύω, σ’ ἀγαπῶ,
σ’ ἀγαπῶ, σέ λαχταρῶ
γιατί εἶσαι ἐκείνη
πού περίμενα καιρό
στά ὄνειρά μου.

Εἶσαι τό τέλος μου, τό δράμα κι ἡ χαρά μου,
εἶσαι τό πάθος, πού ζητοῦσε ἡ καρδιά μου.
Κι ἄν μου φύγεις
κι ἀπ’ τά μάτια μου χαθεῖς,
ὅπου καί νά ’σαι
θά σέ λατρεύω, νά τό θυμᾶσαι.

(Στίχοι: Ἠλίας Λυμπερόπουλος)

Δέν παραπέμπει τό τραγούδι αὐτό στό Ἆσμα 
Ἀσμάτων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης; Ἄν στό τρίτο 
στί  χο ἀντικαθιστούσαμε τή λέξη ἐκείνη μέ τήν λέξη 
Ἐκεῖνος, δέν θά ἔμοιαζε μέ προσευχή; «Μακάριος 
ἐκεῖ νος ποὺ ἀπέκτησε τέτοιο πόθο πρὸς τὸν Θεόν, 
σὰν αὐτὸν ποὺ ἔχει ὁ μανιώδης ἐραστὴς πρὸς τὴν 
ἐρωμένη του». (Ἰωάννου τῆς κλίμακος, Περὶ τοῦ 
συνδέσμου τῆς ἐναρέτου τριάδος ἐν ἀρεταῖς, ἐδάφ. 
11). Τέτοια λατρεία καί τέτοια λαχτάρα ἔνιωσαν οἱ 
ἅγιοί μας πρός τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. 

«Ν’ ἀγαπήσουμε τόν Χριστό. Τότε ἀπό μέσα 
μας θά βγαίνει μέ λαχτάρα, μέ θέρμη, μέ θεῖο ἔρωτα 
τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, θά φωνάζουμε τό ὄνομά 
Του μυστικά, ἀλάλητα. Νά στεκόμαστε ἀπέναντι 
στόν Θεό μέ λατρεία, ταπεινά, πάνω στά χνάρια 
τοῦ Χριστοῦ. Νά μᾶς ἐλευθερώσει ὁ Χριστός ἀπό 
κάθε πτυχή τοῦ παλαιοῦ μας ἀνθρώπου. Νά παρα-
καλοῦμε νά μᾶς ἔλθουν δάκρυα πρίν τήν προσευχή. 
Νά προσεύχεσθε μέ συντριβή: «Εἶμαι ἄξιος νά μοῦ 
δώσεις τέτοια χάρι, Χριστέ μου;». Καί τότε τά δά-
κρυα αὐτά γίνονται δάκρυα εὐγνωμοσύνης. Συγκι-
νοῦμαι· δέν ἔκανα τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ζητῶ 
τό ἔλεός Του. Νά προσεύχεσθε στόν Θεό μέ λαχτά-
ρα κι ἀγάπη, μέσα σέ ἠρεμία, μέ πραότητα, μαλα-
κά, χωρίς ἐκβιασμό. Κι ὅταν λέτε τήν εὐχή, «Κύριε 
Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», νά τή λέτε ἀργά, ταπει-
νά, ἁπαλά, μέ θεῖο ἔρωτα. (Ἁγίου Πορφυρίου, Βίος 
καί λόγοι, σελ. 274-275).

Νά γιατί τό κέντρο τῆς ζωῆς ἑνός χριστιανοῦ 
ὀνο μάζεται Εὐχαριστία. Θεία Εὐχαριστία. Ἐκεῖ πού 
συγκλονίζεται ἡ ὕπαρξη, ὅταν ὅλων μας τά μάτια 
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καί οἱ καρδιές μας συναντῶνται καί ἑνώνονται 
στόν Χριστό πού θυσιάζεται καί προσφέρεται γιά 
νά ζήσουμε ὅλοι μαζί, τήν Ἀγάπη Του καί τήν Χαρά 
Του. Καί νοιώθουμε τήν Ἀγάπη Του σάν τέλειο 
δῶρο νά μᾶς ἀγκαλιάζει καί νά μᾶς μεταφέρει κο-
ντά Του καί ταυτόχρονα κοντά τόν ἕνα μέ τόν 
ἄλλο. Σάν τίς χορδές μιᾶς λύρας. Πού μπορεῖ νά εἶ-
ναι πολλές ἀλλά συγκλίνοντας ἁγιοπνευματικά σέ 
μία συμφωνία ψάλλουν τραγούδι χαροποιό. Ὅταν 
ὑπάρχει αὐτή ἡ ἀγαπητική ἑνότητα νοιώθεις τήν 
Ἐκκλησία σάν παλάτι, πού ὅμοιό του δέν ὑπάρχει 
στόν κόσμο αὐτό. Ἀλλοιώνονται θεϊκά οἱ καρδιές, 
εὐωδιάζουν, ὅταν ἀπό λαχτάρα καί ἀγάπη πρός 
τόν Ἰησοῦ Χριστό καίγονται σάν καρβουνάκι 
ἀναμ  μένο καί περιμένουν μέ λαχτάρα τό λιβανάκι 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (τά χαρίσματά Του).

Εἶναι λοιπόν ἡ Θεία Λειτουργία μία γωνιά τοῦ 
Πα  ραδείσου, μία πρόγευση τῆς Ἀγάπης καί τῆς Βα-
σιλείας Του. 

Ἄν ἡ λατρεία εἶναι ἡ ἀγάπη σέ ὅλες τίς διαστά-
σεις τῆς ἀνθρώπινης ψυχοσωματικῆς ὕπαρξης, 
αὐτός πού ἔσπασε τά κοντέρ τῆς ἀγάπης, αὐτός 
πού λάτρεψε καί λατρεύει ὅσο κανείς τό κάθε ἀν-
θρώπινο πρόσωπο εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός στό θεαν-
δρικό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄν λοιπόν 
ἔχουμε στή ζωή μας ἕνα Θεό πού μᾶς λατρεύει, λα-
τρεύοντάς Τον τό μόνο πού ἀντιπροσφέρουμε εἶ-
ναι ἕνα ταπεινό Εὐχαριστῶ. Ἔχουμε τήν βεβαιότη-
τα ὅτι ἡ λατρεία μας πρός Αὐτόν δέν θά εἶναι ποτέ 
ἔστω καί στό ἐλάχιστο ἀντάξια τῆς δικῆς Του πρός 
ἐμᾶς. Αὐτό μᾶς λυγίζει, μᾶς πονᾶ, ἀλλά μέ ἕνα πόνο 
πού τόν γλυκαίνει ἡ ἐλπίδα καί ἡ δύναμη τῆς δικῆς 
Του ἀγάπης. Καί ἄν πονώντας γι’ αὐτό δακρύσου-
με, αὐτό τό δάκρυ εὐγνωμοσύνης εἶναι πέρα γιά 
πέρα ἀληθινή λατρεία ἀπέναντι σέ Αὐτόν πού ἔγινε 
καί γίνεται τά πάντα γιά ἐμᾶς: «Ἐγώ πατέρας, ἐγώ 
ἀδελφός, ἐγώ σπίτι, ἐγώ τροφή, ἐγώ ἱμάτιο, ἐγώ 
ρίζα, ἐγώ θεμέλιο, ὅ,τι θέλεις ἐγώ· τίποτε νά μή σοῦ 
λείψει· Ἐγώ καί θά ὑπηρετήσω· γιατί ἦλθα γιά νά 
διακονήσω, ὄχι νά διακονηθῶ· Ἐγώ καί φίλος καί 
μέλος καί κεφαλή καί ἀδελφός καί ἀδελφή καί μη-
τέρα, ὅλα ἐγώ· μόνο νά εἶσαι δικός μου. Ἐγώ φτω-
χός γιά σένα· καί ἀλήτης γιά σένα· σέ σταυρό γιά 
σένα· σέ τάφο γιά σένα· πάνω γιά σένα παρακαλῶ 

τόν Πατέρα, κάτω γιά σένα ἦλθα πρεσβευτής ἀπό 
τόν Πατέρα. Εἶσαι τά πάντα γιά μένα, καί ἀδελφός 
καί συγκληρονόμος καί φίλος καί μέλος. Τί πιό 
πολύ θέλεις;» (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, 
ΕΠΕ 12, σελ. 34).

Εἶναι τό πᾶν γιά μᾶς ἀλλά καί μεῖς τό πᾶν γι’ 
Αὐτόν. Πῶς νά μήν Τόν εὐχαριστοῦμε; Ἂλλωστε ἡ 
λατρεία μας, ἡ δοξολογία καί ἡ εὐχαριστία μας εἶ-
ναι τό μόνο πού μποροῦμε νά ἀντιπροσφέρουμε 
στόν Κύριο πού εἶναι τό πᾶν γιά μᾶς. «Γιά ὅλα αὐτά 
Σ’ εὐχαριστοῦμε καί τόν Μονογενῆ Σου Υἱό καί τό 
Ἅγιό Σου Πνεῦμα, γιά ὅλα ὅσα γνωρίζουμε καί γιά 
ὅλα ὅσα δέν γνωρίζουμε, τίς φανερές καί τίς ἀφα-
νεῖς εὐεργεσίες... » Εὐχή Θ. Λειτουργίας. 

Ἔλεγε καί ἡ Γερόντισσα Γαβριηλία: «Ὅταν στ’ 
ἀλήθεια συνειδητοποιοῦμε τά δῶρα πού μᾶς κάνει 
ὁ Θεός δέν ἔχουμε πιά καιρό νά ζητήσουμε τίποτα. 
Τρέχουμε καί λέμε εὐχαριστῶ... εὐχαριστῶ... εὐχα-
ριστῶ. Βλέπουμε ἕναν ἄνθρωπο...εὐχαριστῶ. Βλέ-
πουμε ἕνα λουλούδι... εὐχαριστῶ. Βλέπουμε ἕνα 
ποτήρι γάλα... εὐχαριστῶ. Γιά ὅλα... εὐχαριστῶ. 
Καί ἔρχεται μιά τέτοια χαρά στή ζωή μας πού πολ-
λοί δέν καταλαβαίνουν, ἄς εἶναι καί κοντινοί, τί εἶ-
ναι ὅλ’ αὐτά! Μοῦ λέγαν κάποτε στήν Ἀγγλία: «Τί 
τρέχει; Γιατί εἶσαι τόσο εὐτυχισμένη»; «Ἐπειδή 
εἶμαι ζωντανή καί σᾶς βλέπω»! ...Καλημέρα σας!». 
«Τίποτα δέν εἶναι τόσο ἀγαπητό στό Θεό, ὅσο τό 
νά εἴμαστε εὐγνώμονες καί γιά τούς ἑαυτούς μας 
καί γιά τούς ἂλλους» καί «νά λέμε: Δόξα τῷ Θεῷ γιά 
τήν ὕπαρξή μας. Δόξα τῷ Θεῷ καί γιά τήν ὕπαρξη 
τοῦ ἄλλου. Δόξα τῷ Θεῷ γιά ὅλα» (Γαβριηλία Μο-
ναχή, Ἡ ἀσκητική τῆς ἀγάπης σελ. 370).

Ἄς σκεφτοῦμε πόσο μᾶς εὐεργέτησε ὁ Θεός στή 
ζωή μας. Ἀκόμα καί μέσα ἀπό τόν πόνο πῶς μᾶς 
ὁδήγησε στήν χαρά καί τήν ἐλπίδα. Θά ἀνακαλύ-
ψουμε πώς πάντα εἶναι δίπλα μας. Συνοδοιπόρος 
στή ζωή μας. Μπορεῖ λοιπόν νά μήν λατρεύεις ἕνα 
τέτοιο Θεό στήν κάθε ἀναπνοή σου, στό κάθε χτύ-
πημα τῆς καρδιᾶς σου; Ναί, εἴμαστε ἐλεύθεροι νά 
μήν τό κάνουμε καί νά λατρέψουμε ἀντί γιά Αὐτόν 
τά δῶρα Του. Θά εἶναι ὅμως θλιβερό γιατί ποτέ δέν 
θά νοιώσουμε τί θά πεῖ εὐγνωμοσύνη καί Ἀγάπη. Καί 
χωρίς αὐτά τά βιώματα ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ. Γιατί 
χωρίς ἀγάπη ὁ κόσμος καί ἡ ζωή δέν ἔχει νόημα.   n
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 

6. Ὁ ναός τῆς ἁγίας Ἀγάθης στή Μαλώνα Ρόδου
Δρ. Ἰωάννη Ἠλ. Βολανάκη, Ἐφόρου Ἀρχαιοτήτων Ε. Τ.

Σ τήν ἀνατολική παραλία τῆς νήσου Ρόδου, νό-
τια τοῦ οἰκισμοῦ «Μαλώνα, ἡ»1 καί σέ ἀπό-

σταση περίπου 1,5 χλμ. ἀπό αὐτήν, ἀριστερά τῆς 
ἁμαξιτῆς ὁδοῦ Ρόδου – Λίνδου καί σέ ἀπόσταση 
περί τά 500 μ. ἀπό αὐτήν, κεῖται ὁ παράλιος οἰκι-
σμός «Χαράκι, τό»2, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τό ἐπίνειο 
τῆς Μαλώνας καί τῶν Μασάρων καί θέρετρο, ὅπου 
παραθερίζουν πολυάριθμοι Ἕλληνες καί ξένοι κατά 
τούς θερινούς μῆνες. 

Στό Χαράκι καί στήν γύρω ἀπό αὐτό περιοχή 
ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἀρχαιότητες καί μνημεῖα, πού 
προέρχονται ἀπό τήν προϊστορική ἐποχή μέχρι 
καί τούς νεωτέρους χρόνους. Διατηροῦνται τά λεί-
ψανα ἀρχαίων ὀχυρώσεων, ἐρείπια διαφόρων οἰκο-
δομημάτων καί πολυάριθμοι τάφοι τῶν προχρι-
στια νικῶν, ἀλλά καί τῶν πρώτων χριστιανικῶν 
χρό  νων, καθώς καί τά ἐρείπια τεσσάρων παλαιο-
χριστιανικῶν βασιλικῶν (4ος-6ος αἰ. μ. Χ.). 

Ὅσον ἀφορᾶ στίς βασιλικές πρόκειται γιά με-
γάλων διαστάσεων οἰκοδομήματα, τά ὁποῖα ἐμφα-
νίζουν ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη καί ἀνήκουν 
στόν τύπο τῆς τρίκλιτης, ξυλόστεγης, ἁπλῆς, ἑλ-
ληνιστικῆς βασιλικῆς. Τό κυρίως σῶμα τῶν βασιλι-
κῶν αὐτῶν ἐχωρίζετο μέ δυό κιονοστοιχίες ἤ πεσ-
σοστοιχίες σέ τρία κλίτη. Ἀπό αὐτά τό μεσαῖο ἦτο 
εὐρύτερο τῶν πλαγίων καί ἐπερατοῦτο σέ μία με-
γάλη ἡμικυκλική ἁψίδα πρός Α. Δυτικά τοῦ κυρίως 
σώματος τῆς βασιλικῆς ἔκειτο ὀρθογωνίου κατό-
ψεως νάρθηκας. Οἱ βασιλικές ἔφεραν πλούσιο μαρ-
μάρινο διάκοσμο, λείψανα τοῦ ὁποίου διατηροῦν-
ται. Ἐπίσης τά δάπεδα αὐτῶν ἐκαλύπτοντο συχνά 
μέ πολύχρωμα ψηφιδωτά, τμήματα τῶν ὁποίων δι-
ατηροῦνται κατά χώραν. Ὁ ἀριθμός, τό μέγεθος 
καί ὁ πλοῦτος τῶν παλαιοχριστιανικῶν αὐτῶν βα-
σιλικῶν προϋποθέτουν μεγάλο ἀριθμόν χριστιανῶν 
κατοίκων στήν περιοχή, καθώς καί οἰκονομική, 

καλ λιτεχνική, πνευματική καί γενικότερα πολιτι-
στι κή ἄνθηση. 

Ἀπό τό πλῆθος τῶν παραπάνω ἀρχαιολογικῶν 
λειψάνων συνάγεται τό συμπέρασμα, ὅτι στή θέση 
αὐτή ἔκειτο σημαίνων ἀρχαῖος οἰκισμός, ὁ ὁποῖος 
ἤκμασε ἰδίως κατά τήν ἑλληνορρωμαϊκή ἐποχή καί 
τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους καί κατεστρά-
φη ἀπό τῶν μέσων τοῦ 7ου αἰ. μ. Χ., συνεπείᾳ τῶν 
ἀραβικῶν καί ἄλλων ἐχθρικῶν ἐπιδρομῶν. Οἱ κά-
τοικοι τοῦ οἰκισμοῦ αὐτοῦ κατέφυγαν στήν ἐνδο-
χώρα, κυρίως γιά λόγους μεγαλυτέρας ἀσφαλείας. 
Τό φαινόμενο αὐτό παρατηρεῖται σέ ὅλους σχεδόν 
τούς παράλιους οἰκισμούς, οἱ ὁποῖοι ἔκειντο περί 
τήν Μεσόγειο Θάλασσα κατά τήν ἀρχαιότητα καί 
οἱ κάτοικοι τῶν ὁποίων μετεκινήθησαν στήν ἐνδο-
χώραν γιά λόγους ἀσφαλείας, ἄν καί ἡ θέση των 
στίς παραλίες τούς παρεῖχε πολλά πλεονεκτήματα, 
ἐπειδή ἡ συγκοινωνία τότε ἐγίνετο κατά κανόνα 
διά θαλάσσης.

ΒΑ. τοῦ Χαρακιοῦ καί στήν κορυφή βραχώδους 
ὑψώματος (ὑψόμετρο 130 μ. περίπου) κεῖνται τά 
ἐρείπια τοῦ μεσαιωνικοῦ φρουρίου τοῦ Φερακλοῦ 
ἤ Φαρακλοῦ, τό ὁποῖο ἐδέσποζε στόν χῶρο καί 
ἀπό ἐκεῖ ἦτο δυνατόν νά ἐλέγχεται ἡ γύρω περιο-
χή. Τό φρούριο αὐτό ἱδρύθηκε ἀπό τούς Ἱππότες 
τοῦ Τάγματος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (Ἰωαννίτες) 
κατά τόν 14ον αἰ. καί στή θέση ἀρχαίου ἑλληνικοῦ 
φρουρίου3. Ἐντός τοῦ φρουρίου αὐτοῦ διατηροῦν-
ται τά λείψανα διαφόρων οἰκοδομημάτων, τά 
ὁποία ἐχρησίμευαν προφανῶς γιά τόν στρατωνι-
σμό τῆς φρουρᾶς του, καθώς καί μεγάλη ὑπόγειος 
ὑδατοδεξαμενή γιά τήν συλλογή τῶν ὀμβρίων ὑδά-
των, ἡ ὁποία ἐξυπηρετοῦσε τίς ἀνάγκες τῶν διαμε-
νόντων στό φρούριο στρατιωτῶν καί λοιποῦ βοη-
θητικοῦ προσωπικοῦ.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι ἐντός τοῦ μεσαιωνικοῦ 

(συνέχεια στή σελίδα 23)
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Ἀδελφοί καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,
Διὰ τῆς χάριτος καὶ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ 

εἰσερχόμεθα ἀπὸ τῆς αὔριον εἰς τὸ στάδιον τῆς 
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς καταλλη-
λοτέρας περιόδου διὰ τὴν στροφὴν τῆς ἀνθρωπί-
νης ψυχῆς, τῆς ἰδικῆς μας ψυχῆς, πρὸς τὸν Κύριον.

Ἡ περίοδος αὐτὴ εἶναι μία διαρκὴς κατάνυξις 
ἐνώπιον τοῦ ἐκτυλισσομένου καθ’ ἡμέραν μυστηρί-
ου τοῦ Θεοῦ, τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας τοῦ ἀν-
θρώπου. Διὰ τοῦτο ἡ παρεχομένη εἰς ἡμᾶς εὐκαιρία 
τῶν Ἱερῶν Νηστειῶν ἔχει ἓν ἰδιαίτερον χαρακτηρι-
στικόν: τὴν ἀνάνηψιν καὶ τὴν νῆψιν τῆς ψυχῆς, ἡ 
ὁποία καλεῖται ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν γέμουσαν θεί-
ων προτροπῶν καὶ ἁγιότητος περίοδον αὐτὴν νὰ 
συνειδητοποιήσῃ τὰ παροδικὰ καὶ τὰ ὁρώμενα καὶ 
νὰ μεταβῇ σταδιακῶς πρὸς τὰ μείζονα καὶ τὰ κρείτ-
τονα, πρὸς τὰ ἀόρατα.

Ἀναγλύφως καὶ ἐπιγραμματικῶς Ἀνδρέας ὁ 
Κρήτης διὰ τοῦ Μεγάλου Κανόνος του ὁμιλεῖ πρὸς 
ἑαυτὸν καὶ πρὸς πᾶσαν ψυχὴν θλιβομένην καὶ κα-
ταπονουμένην ὑπὸ τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν περι-
σπασμῶν τῆς παρούσης ζωῆς. Συναισθανόμενος ὁ 
Ἅγιος τὸ βάρος τῆς πονεμένης ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν 
ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ἐν ἀγωνίᾳ κραυγάζει: «Ψυχή 
μου, ψυχή μου, ἀνάστα τί καθεύδεις;». Ἡ κραυγὴ 
αὐτὴ ὁδηγεῖ εἰς τὴν συνειδητοποίησιν τῆς ματαιό-
τητος καὶ εἰς τὸν ἀνέκφραστον φόβον τοῦ τέλους 
τῆς ἐπιγείου ζωῆς: «τὸ τέλος ἐγγίζει καὶ μέλλεις 
(ψυχή μου) θορυβεῖσθαι». Ἐνώπιον τοῦ ἀπροσδο-
κήτου τέλους τῆς ζωῆς ποὺ ἔρχεται «ὡς κλέπτης ἐν 

νυκτί», καλεῖ ἑαυτὸν ὁ τῆς Κρήτης Φωστὴρ καὶ 
κάθε πονεμένην καὶ ὑπὸ τοῦ φόβου τῆς ἀνασφα-
λείας διακατεχομένην ψυχήν: «Ἀνάνηψον», λοιπόν, 
«ἵνα φείσηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ 
παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν».

Ἡ Ὀρθόδοξος Πατερικὴ διδασκαλία καὶ φωνὴ 
μᾶς καλεῖ, κατὰ τὸ ἐνώπιόν μας στάδιον, νὰ συναι-
σθανθῶμεν ὁ καθεὶς «ποῖοι εἴμεθα, ποῦ εὑρισκόμε-
θα καὶ ποῦ ὑπάγομεν», ποῦ κατευθυνόμεθα δηλα-
δή. Νὰ αἰσθανθῶμεν τὸ μάταιον τοῦ προσκαίρου 
βίου καὶ νὰ μετανοήσωμεν δι’ ὅσα «ἐν γνώσει ἢ ἐν 
ἀγνοίᾳ, ἐν λόγοις ἢ ἐν ἔργοις, ἐν ἐπιτηδεύμασι καὶ 
πάσαις (ἡμῶν) ταῖς αἰσθήσεσιν» εἰργάσθημεν μέχρι 
τοῦδε ὄχι κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὸν νόμον τῆς 
Χάριτος τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀνανήψωμεν. Μόνον 
τότε θὰ εὕρωμεν ἔλεος καὶ χάριν καὶ θὰ μᾶς φεισθῇ 
ὁ ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς καὶ τὰ κρύφια πάντα 
τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺς λογισμοὺς γιγνώσκων Κύ-
ριος καὶ δὲν θὰ μᾶς καταλογίσῃ τοὺς ἀδίκους λογι-
σμούς, οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦν εἰς μάταια καὶ ἀνώφελα 
ἔργα.

Ὁ ἐνώπιόν μας ἀγὼν συμποσοῦται εἰς τὴν νῆ-
ψιν καὶ εἰς τὴν ἀνάνηψίν μας, εἰς τὴν μετάνοιαν. 
Διὰ τῆς μετανοίας, διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς κατα-
στάσεώς μας δηλαδή, καὶ διὰ τῆς ἐξομολογήσεως, 
ἡ ζωή μας στεφανώνεται διὰ «τῆς ἀφέσεως τῶν 
ἁμαρτιῶν, διὰ τῆς κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος, διὰ τοῦ πληρώματος τῆς βασιλείας τῶν 
οὐρανῶν». Ἡ ἀνάνηψις ταυτίζεται πρὸς τὴν συνεί-
δησιν τοῦ μετανοοῦντος ἀνθρώπου (Πρβλ. Β΄ Κορ. 
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α΄, 12 καὶ Ρωμ. β΄, 15). Ἡ συνείδησις εἶναι δῶρον 
τοῦ Θεοῦ.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Καλούμεθα οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ βιώσω-

μεν τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσα-
ρακοστῆς ὡς χρόνον συνειδησιακῆς νήψεως καὶ 
ἀνανήψεως, ὡς στιγμὴν αἰωνιότητος τῆς Ὀρθοδό-
ξου ταυτότητός μας. Δηλαδή, καλούμεθα νὰ ζήσω-
μεν καὶ νὰ συμβιώσωμεν μὲ τὸν Χριστόν. Νὰ ζήσω-
μεν ἐκκλησιαστικῶς καὶ πνευματικῶς. Διότι μόνον 
εἰς τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν ὑπάρχει ἡ δυνατότης νὰ 
ἀνανήψῃ ἡ συνείδησίς μας καὶ νὰ ἀνέλθωμεν εἰς 
τὸν χῶρον τῆς πραγματικῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν 
ἀλανθάστων κριτηρίων πρὸς ἀνάπαυσιν καὶ λύ-
τρωσίν μας.

Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς εὐλογημένης ταύτης πε-
ριόδου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ἡ Μήτηρ 
Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐπισκέπτο-
νται πᾶσαν Ὀρθόδοξον Χριστιανὴν ψυχὴν κοπιῶ-
σαν καὶ πεφορτισμένην καὶ ἀπαραμύθητον ὑπὸ 
τῶν ἀξιῶν καὶ ἡδονῶν καὶ ἀπολαύσεων τῆς σαρκὸς 
καὶ τοῦ κόσμου τούτου, συμπορεύονται καὶ συμ-
προσεύχονται πρὸς τὸν «προσερχόμενον σφαγια-
σθῆναι καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς Βασι-

λέα τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριον τῶν κυριευό-
ντων»: Ἀξίωσον, Κύριε, πάντας τοὺς Ὀρθοδόξους 
πιστοὺς ἐν εἰρήνῃ καὶ συντριβῇ καρδίας νὰ διαπο-
ρευθοῦν τὴν ἱερὰν περίοδον καὶ τὸ ἀνοιγόμενον 
στάδιον, «χαριτῶν καὶ δυναμῶν ὅπως προφθάσω-
μεν, ἐκτελέσαντες τὸν δρόμον ἀνδρικῶς, τὴν κυρί-
αν ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεώς Σου, καὶ ἐν χαρᾷ στε-
φανηφοροῦντες αὐτὴν ἀκαταπαύστως αἰνέσωμεν» 
(πρβλ. ποίημα κυρίου Θεοδώρου, Τριώδιον).

Εὐλογοῦντες πατρικῶς ὑμᾶς, τέκνα ἀγαπητὰ 
καὶ πιστὰ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, καὶ ἡνωμένοι 
μαζί σας ἐν προσευχαῖς καὶ δεήσεσιν, ἐπικαλούμεθα 
ἐπὶ πάντας τὴν δύναμιν τοῦ Τιμίου καὶ ζωοποιοῦ 
Σταυροῦ καὶ τὰς πρεσβείας τῆς Κυρίας Θεοτόκου, 
τῶν ἁγίων Ἀγγέλων καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ὥστε 
ἅπαντες ἀξίως τῆς κλήσεως ἡμῶν ὡς Ὀρθοδόξων 
νὰ πολιτευθῶμεν, καὶ νὰ ἀπολαύσωμεν τοιουτο-
τρόπως τῆς τρυφῆς καὶ τῆς δόξης τῆς Ἀναστάσε-
ως τοῦ Κυρίου, εἰς Ὃν τὸ κράτος καὶ ἡ εὐχαριστία 
καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ 
´
βιζ´

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι καὶ τέκνα θεοφιλῆ ἐν τῷ 
Ἀναστάντι Κυρίῳ,

«Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ 
νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰωάν. ις΄, 33), διαβεβαιώνει 
ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον μόνος πατήσας Κύριος τὰς 
γενεὰς τῶν ἀνθρώπων. Χριστὸς Ἀνέστη! ἀναφω-
νοῦμεν καὶ ἡμεῖς πρὸς πάντας τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς 
μακρὰν ἀπὸ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Αὐλῆς τοῦ βιωματι-
κοῦ ἐν τῷ κόσμῳ σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως· ἀλλὰ 
καὶ ἀπὸ τῆς Αὐλῆς τῆς Ἀναστάσεως· ἀπὸ τῆς κόγ-

χης ταύτης τῆς γῆς, τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, 
ἀπὸ ὅπου διακηρύττεται ὅτι «ζωὴ πολιτεύεται», 
δια λυομένης τῆς κάθε εἴδους φθορᾶς καὶ αὐτοῦ 
τοῦ θανάτου.

Ὁ Κύριος πολλάκις προειδοποίησε, κατὰ τὴν 
ἐπὶ γῆς ἔνσαρκον παρουσίαν Του, τοὺς Μαθητάς 
Του περὶ τῆς θλίψεώς των ἐξ αἰτίας τῆς σταυρικῆς 
Του θυσίας ἐπὶ τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, ὡς καὶ ἕνεκα 
τῆς δραστηριότητος καὶ τῆς πορείας των ἐντὸς 
τοῦ κόσμου τούτου –αὐτῶν τῶν ἰδίων ἀλλὰ καὶ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ
† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
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πάν των ὅσων θὰ ἐπίστευον εἰς τὸν Χριστόν–. Μὲ 
μίαν χαρακτηριστικὴν ὅμως λεπτομέρειαν: «ὅτι 
κλαύ σετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρή-
σεται· ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε, ἀλλ’ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς 
χαρὰν γενήσεται... καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν 
ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ 
καρδία» (Ἰωάν. ις΄, 20-22).

Τὴν ἀναστάσιμον ταύτην καὶ ὑπερκόσμιον χα-
ρὰν πρῶται ἐβίωσαν αἱ λίαν πρωῒ ἐλθοῦσαι ἐπὶ τὸ 
μνῆμα τοῦ Ζωοδότου Μυροφόροι Γυναῖκες διὰ τοῦ 
μονολεκτικοῦ Κυριακοῦ λόγου «Χαίρετε» (Ματθ. 
κη΄, 9). Τὴν ἰδίαν ἀναστάσιμον χαρὰν βιοῦσα ἡ 
Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως δια-
κηρύττει σήμερον στεντορίᾳ τῇ φωνῇ: «Αὕτη ἡ 
ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν 
αὐτῇ» (πρβλ. Ψαλμ. 117, 24). Ὁ ἔσχατος ἐχθρός, ὁ 
θάνατος, ἡ λύπη, τὰ προβλήματα, ἡ φθορά, ἡ θλῖ-
ψις, ἡ δοκιμασία, σκυλεύονται καὶ καταργοῦνται 
ὑπὸ τοῦ Νικητοῦ Θεανθρώπου Κυρίου.

Ζῶμεν, ὅμως, ἐντὸς ἑνὸς κόσμου εἰς τὸν ὁποῖον 
τὰ μέσα γενικῆς ἐπικοινωνίας μεταδίδουν συνεχῶς 
δυσαρέστους πληροφορίας περὶ τρομοκρατικῶν 
ἐνεργειῶν, περὶ πολέμων κατὰ τόπους, περὶ κατα-
στροφικῶν φυσικῶν φαινομένων, προβλημάτων 
λόγῳ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, πείνης, προσφυ-
γικοῦ προβλήματος, ἀνιάτων ἀσθενειῶν, πτωχείας, 
ψυχολογικῶν καταπιέσεων, αἰσθήματος ἀνασφα-
λείας καὶ λοιπῶν συμπαρομαρτουσῶν ἀνεπιθυμή-
των καταστάσεων.

Ἔναντι τῶν καθημερινῶν τούτων «σταυρῶν», 
τοὺς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι αἵρομεν μὲ «γογ γυ-
σμούς», ἔρχεται ἡ Μήτηρ μας Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκ-
κλησία νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ ὅτι ἠμποροῦμεν νὰ εἴμε-
θα χαρούμενοι, διότι ὁ ἀρχηγός μας Χριστὸς εἶναι ὁ 
νικητὴς αὐτῶν, εἶναι ὁ φορεὺς τῆς χαρᾶς, ὁ φαιδρύ-
νας τὰ σύμπαντα.

Ἡ χαρά μας στηρίζεται εἰς τὴν βεβαιότητα τῆς 
νίκης τοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν τὴν ἀπόλυτον βεβαι-
ότητα, ὅτι τὸ ἀγαθὸν εἶναι ὁ νικητής, διότι ὁ Χρι-
στὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον «καὶ ἐξῆλθεν ἵνα νικήσῃ» 
(πρβλ. Ἀποκ. ς΄, 2). Ὁ κόσμος εἰς τὸν ὁποῖον θὰ ζή-
σωμεν αἰωνίως εἶναι ὁ Χριστός: τὸ φῶς, ἡ ἀλήθεια, ἡ 
ζωή, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη.

Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλη-
σία, παρὰ τοὺς καθημερινοὺς σταυροὺς καὶ τὰς 
θλίψεις, ζῇ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὸ γεγονὸς 
τῆς χαρᾶς.

Βιώνει ἐντεῦθεν, ἐν τῇ παρούσῃ καὶ ἀπὸ τῆς πα-
ρούσης ζωῆς, τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τοῦ Ἱε-
ροῦ τούτου Κέντρου τῆς Ὁρθοδοξίας, ἀπὸ τῶν 
σπλάγχνων τοῦ μαρτυρικοῦ Φαναρίου, διακηρύτ-
τομεν «κατὰ τὴν φωταυγῆ ταύτην νύκτα», ὅτι προ-
έκτασις καὶ τέλος τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως καὶ 
διασκέδασις τοῦ κάθε ἀνθρωπίνου πόνου καὶ τῆς 
κάθε δοκιμασίας, εἶναι ἡ Κυριακὴ διαβεβαίωσις: 
«Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς» (Ἰωάν. ιδ΄, 18-19).

«Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως 
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη΄, 20). Αὐτὸ τὸ 
μήνυμα πρέπει νὰ ἀκούσωμεν ὅλοι, νὰ ἀκούσῃ ὁ 
σύγχρονος ἄνθρωπος καὶ νὰ ἀφήσῃ τὸν ἑαυτόν του 
νὰ ἴδῃ τὸν Χριστὸν συμπορευόμενον μαζί του. Ναί, 
νὰ Τὸν ἴδῃ δίπλα του. Καὶ θὰ Τὸν ἴδῃ, μόνον ἐὰν 
ἀκούῃ καὶ βιώνῃ τὸν λόγον Του εἰς τὴν ζωήν του.

Τὸ μήνυμα τοῦτο τῆς κατισχύσεως τῆς ζωῆς ἐπὶ 
τοῦ θανάτου, τῆς νίκης τοῦ ἱλαροῦ φωτὸς τῆς πα-
σχαλίου λαμπάδος ἐπὶ τοῦ σκότους τῆς ἀκαταστα-
σίας, καὶ τῆς διαλύσεως, διὰ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτὸς 
τῆς Ἀναστάσεως, τῶν θλίψεων καὶ τῶν προβλημά-
των εὐαγγελίζεται τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον 
εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον καὶ καλεῖ ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους νὰ τὸ βιώσουν.

Τοὺς καλεῖ νὰ σταθοῦν μὲ πίστιν καὶ ἐλπίδα ἐνώ-
πιον τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ἐνώπιον τοῦ μυστη-
ρίου τῆς ζωῆς· τοὺς καλεῖ νὰ ἐμπιστευθοῦν τὸν κρα-
τοῦντα τὰ ἡνία πάσης κτίσεως Ἀναστάντα Κύριον, 
τὸν Κύριον τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εὐφροσύνης.

Χριστὸς Ἀνέστη, λοιπόν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα! 
Αὐτοῦ τοῦ δεσπόζοντος τῆς ζωῆς καὶ κυριεύοντος 
τοῦ θανάτου Κυρίου ἡμῶν ἡ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον 
Ἔλεος εἴησαν μετὰ πάντων.

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα 
΄
βιζ΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα

εὐχέτης πάντων ὑμῶν. 
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ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

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.

«Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται, Πάσχα καινόν,  
ἅγιον, Πάσχα μυστικόν, Πάσχα πανσεβάσμιον...».

Ἀδελφοὶ  καὶ  τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
Τὶς προηγούμενες ἡμέρες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης 

Ἑβδομάδος, ὁ καθένας κατὰ τὸ μέτρο τῆς δωρεᾶς τῆς 
χάριτος, ζήσαμε, σὲ ἰδιαίτερα φορτισμένη συγκινησια-
κὰ ἀτμόσφαιρα, τὴν πορεία τοῦ Κυρίου πρὸς τὸ ἑκού-
σιον πάθος. Ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Νυμφίος 
κάθε ἀνθρώπινης ψυχῆς, Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος «διῆλθεν 
εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας» καταδικάστηκε ἀπὸ 
τὸ Συνέδριο, ἕνα νομικὸ σχῆμα φαινομενικὰ ἄψογων 
ἀνθρώπων, ὡς κακοῦργος. Ὁδηγήθηκε χλευαζόμενος 
ἔξω τῆς πόλεως, στὸν λόφο τοῦ Γολγοθᾶ καὶ σταυρώ-
θηκε ἀνάμεσα σὲ δύο κατάδικους τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ 
δικαίου. Παρέδωσε τὸ πνεῦμα κρεμάμενος στὸν Σταυ-
ρό καὶ τάφηκε στὸ “καινὸ μνημεῖο”.

Τώρα, στὸ μέσο τῆς μυροβόλου αὐτῆς ἀνοιξιάτικης 
νύκτας, κρατώντας τὶς ἀναμμένες λαμπάδες μας, κα-
λούμεθα νὰ βιώσουμε καὶ νὰ διακηρύξουμε τὸ μοναδι-
κὸ καὶ ἀνεπανάληπτο κοσμικῶν διαστάσεων γεγονὸς 
τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ σταυρωθεὶς Κύριος ἐτάφη, κατέ-
βηκε στὸν Ἅδη, ὅπου γκρέμισε τὸν θρόνο τοῦ διαβό-
λου καὶ κατέστρεψε ὅλες τὶς σκευωρίες καὶ συνωμοσίες 
του ἐναντίον τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Ἀπὸ τὸν 
τάφο Του ἀναστήθηκε τὴν τρίτη ἡμέρα, νίκησε καὶ λε-
ηλάτησε τὸν θάνατο, μὲ ὅλους τοὺς προπομποὺς καὶ 
τοὺς συνοδούς του, καὶ ἄνοιξε ἕναν καινούργιο δρόμο 
ζωῆς καὶ σωτηρίας γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ Ἀνάστασή 
Του εἶναι πραγματικὸ γεγονός, ἐγγύηση πλέον τῆς 
ἀναστάσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Τὸ κενὸ μνημεῖο βεβαιώνει τοὺς Μαθητὲς καὶ τὶς 
Μυροφόρες γυναῖκες γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ γεγονότος. 
Οἱ γιὰ σαράντα ἡμέρες ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστάντος πι-
στοποιοῦν τὸ θαῦμα καὶ γίνονται ἄμεση ἐμπειρία πί-
στεως. Ὁ Ἀναστὰς Κύριος παρουσιάζεται  στοὺς τα-
ραγμένους καὶ φοβισμένους Μαθητές, συζητᾶ μαζί 
τους, συντρώγει μὲ αὐτούς, τοὺς συνοδεύει στὴν πο-
ρεία τους καὶ διασκεδάζει τήν ἀθυμία τους. Ὁ συνήθης 
χαιρετισμός Του, κατὰ τὶς συναντήσεις αὐτές, ἦταν τό 
«Εἰρήνη ὑμῖν». Μένει πιστὸς στὴν ὑπόσχεσή Του. 
«Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δί-
δωσι, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν» τοὺς εἶχε βεβαιώσει λίγο πρὶν τὸ 
πάθος. Μὲ τὸν χαιρετισμὸ ἀνανεώνει τὴν ὑπόσχεση 
καὶ τὴν ἀφήνει κληρονομιά, ὄχι μόνο στοὺς δώδεκα, 
ἀλλὰ στοὺς ἀνὰ τοὺς αἰῶνες μαθητές Του.

Ὁ Ἀναστὰς Κύριος εἶναι ὁ Ἄρχοντας τῆς εἰρήνης. 
Τὸ προφήτευσε ὁ Ἡσαΐας, τὸ βεβαίωσε Ἐκεῖνος, τὸ 
διακηρύσσουμε καὶ ἐμεῖς ἀπόψε ἐκφράζοντας τὴν ἐκ-
κλησιαστικότητά μας. Ἡ εἰρήνη ἡ δική Του δὲν ἀποτε-
λεῖ ἀνθρώπινο ἐπίτευγμα ἀλλὰ δωρεὰ Χάριτος. Τὸ θε-
μέλιό της δὲν εἶναι ἡ ποικιλόμορφη βία ἀλλὰ ἡ προσω-
πικὴ θυσία. Ἀφετηρία της ἡ προσφορὰ ποὺ ὑπερβαίνει 
τήν ἀπαίτηση. Ὑπογράφεται πρῶτα στὴν καρδιὰ τοῦ 
ἀνθρώπου, ὅταν αὐτὸς ζεῖ σύμφωνα μὲ τὶς προδιαγρα-
φὲς τῆς ὕπαρξης, αὐτὲς ποὺ ἔθεσε στὴ ζωή του ὁ Δημι-
ουργός του. Ἀπὸ τὴν καρδιὰ ἐξακτινώνεται, ὡς φῶς 
ἱλαρόν, ὄχι γιὰ νὰ κάψει καὶ νὰ καταστρέψει ἀλλὰ γιὰ 
νὰ φωτίσει καὶ νὰ παρηγορήσει.

Ἀδελφοὶ  καὶ  τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
Ὁ Χριστὸς ἀνέστη. Τότε, σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς συναντή-

σεις Του μὲ τοὺς μαθητές, τοὺς ρώτησε: «Τί τεταραγ-
μένοι ἐστέ, καὶ διατὶ διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς 
καρδίαις ὑμῶν;». Τὴν ἴδια ἐρώτηση ἀπευθύνει καὶ σή-
μερα πρὸς τὸν καθένα ἀπὸ μᾶς καὶ τὴν ἀνθρωπότητα 
ὁλόκληρη. Τί ἀπάντηση ἄραγε μποροῦμε νὰ δώσουμε; 
Στὸν ἀναστάντα Θεὸ δὲν μποροῦμε νὰ προτάξουμε δι-
καιολογίες. Μὲ ἐσωτερικὴ συντριβὴ παραδεχόμαστε: 
«Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν ἐνώπιόν σου, 
μηδὲ συνετηρήσαμεν, μηδὲ ἐποιήσαμεν καθὼς ἐνετεί-
λω ἡμῖν». Μὲ  πίστη ὁμολογοῦμε: «Σὺ εἶ Θεὸς ἡμῶν, 
ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζο-
μεν». Μὲ ἀγάπη καὶ ἐλπίδα ἀφήνουμε ἕνα «Κύριε ἐλέη-
σον» ἀπὸ τὰ χείλη μας καὶ τὴν καρδιά μας. «Κύριε ἐλέ-
ησον» ἐμᾶς καὶ τὸν κόσμο Σου, εἰρήνευσε τὴν καρδιά 
μας, εἰρήνευσε τὸ λαό Σου, εἰρήνευσε τὰ ἔθνη Σου.

Χριστὸς ἀνέστη, ἀδελφοί. Εὐχόμαστε σὲ ὅλους ἔτη 
πολλά, εὐλογημένα καὶ καταυγαζόμενα ἀπὸ τὸ ἀνέσπε-
ρο πασχάλιο φῶς ποὺ ἀνέτειλε ἀπὸ τὸν πανάγιο Τάφο.

Ἅγιον Πάσχα τοῦ δισχιλιοστοῦ καὶ δεκάτου ἑβδόμου 
σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα  
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΡΟΔΟΥ  ΚΥΡΙΛΛΟΣ
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φρουρίου τοῦ Φερακλοῦ δέν ἐντοπίσθησαν λείψανα 
χριστιανικοῦ ναοῦ, πράγμα σύνηθες στά μεσαιωνικά 
φρούρια τῆς νήσου Ρόδου καί τῶν ἄλλων νησιῶν 
τῶν Νοτίων Σποράδων ἤ τῆς Δωδεκανήσου.

ΒΑ. τοῦ μεσαιωνικοῦ φρουρίου τοῦ Φερακλοῦ 
καί σέ ἀπόσταση 500 μ. περίπου ἀπό αὐτό, στό ἀνα-
τολικό ἄκρο μικροῦ καί πολύ γραφικοῦ ὅρμου, ἡ πα-
ραλία τοῦ ὁποίου καλύπτεται μέ λεπτή ἄμμο, κεῖται 
τό μεσαιωνικό ναύδριο τῆς ἁγίας Ἀγάθης, ἀπό τό 
ὁποῖο προῆλθε καί ἡ ὀνομασία τῆς περιοχῆς.

Πρόκειται στήν πραγματικότητα γιά ἀρχαῖο 
τάφο τῶν προχριστιανικῶν χρόνων, πού εἶναι 
σκαμμένος στό φαιόχρωμο φυσικό πέτρωμα4 καί ὁ 
ὁποῖος μετά τίς ἀρχές τῆς δευτέρας χιλιετηρίδας  
μ.Χ. μετεσκευάσθη σέ χριστιανικό ναύδριο, τιμώμε-
νο στή μνήμη τῆς ἁγίας Ἀγάθης5. Γύρω ἀπό τό 
ναύδριο αὐτό διατηροῦνται καί ἄλλοι ἀρχαῖοι ὑπό-
σκαφοι τάφοι, οἱ ὁποῖοι φαίνεται νά ἀνήκουν σέ 
κοιμητήριο τῆς ἑλληνορρωμαϊκῆς ἐποχῆς καί τῶν 
παλαιοχριστιανικῶν χρόνων. Μεταξύ τῶν τάφων 
αὐ τῶν ἀπαντᾶ καί ὁ τύπος τοῦ Ἀρκοσολίου, ὁ 
ὁποῖος εἶναι λίαν συνήθης κατά τήν πρωτοχρι-
στιανική περίοδο καί τήν παλαιοχριστιανική ἐπο-
χή6. Βόρεια τοῦ ναϋδρίου καί σέ μικρή ἀπόσταση 
ἀπό αὐτό κεῖται φυσικό σπήλαιο, ἐντός τοῦ ὁποίου 
διατηροῦνται ἀρχαία λείψανα, χρονολογούμενα 
ἀπό τήν προϊστορική ἐποχή μέχρι τούς πρώτους 
χριστιανικούς χρόνους7.

Ὁ ναός τῆς ἁγίας Ἀγάθης ἐμφανίζει ὀρθογωνί-
ου σχήματος κάτοψη, ὁ κυρίως ἄξονας τοῦ ὁποίου 
κεῖται ἀπό δυσμάς πρός ἀνατολάς. Ἡ ἀνατολική 
αὐτοῦ πλευρά περατοῦται σέ δυό ἰσοδύναμες καί 
ἰσομεγέθεις ἡμικυκλικές κόγχες, ὥστε ὁ ναός αὐτός 
νά ἀνήκει στόν τύπον τῶν λεγομένων «δικόγχων 
ναῶν»8. Τό ἀνατολικό τμῆμα τοῦ ναοῦ ἀποτελεῖ τό 
Ἱερό Βῆμα αὐτοῦ καί χωρίζεται τοῦ κυρίως ναοῦ μέ 
χαμηλό τέμπλο.

Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ κυρίως 
ναοῦ ἀνοίγεται ἡ εἴσοδος. Οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνει-
ες τῶν τοίχων τοῦ ναοῦ εἶναι ἐπιχρισμένες καί κα-
λύπτονται μέ παλαιές τοιχογραφίες. Τό εἰκονο-
γραφικό πρόγραμμα τοῦ ναοῦ ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ι. ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ

Βόρεια ἁψίδα
Τεταρτοσφαίριο : Δέησις
Στό σημεῖο αὐτό εἰκονίζεται, ὡς συνήθως, ἡ Δέη-

σις, ἤτοι: στό μέσον ὁ Ἰησοῦς Χριστός, Παντοκρά-
τωρ. Παρίσταται στηθαῖος, μετωπικός, εὐλογῶν μέ 
τό δεξί Του χέρι καί φέρων κώδικα Εὐαγγελίου μέ 
τό ἀριστερό, δεξιά Του (βόρεια) εἰκονίζεται ἡ Θεο-
τόκος δεομένη καί ἀριστερά Αὐτοῦ (νότια ) ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἐπίσης δεόμενος.

Νότια ἁψίδα
Κόγχη : Στή θέση αὐτή παρίστανται ὁλόσωμοι 

οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, ἤτοι (ἀπό Β. πρός Ν.) : 1) Μέγας 
Βασίλειος, 2) Ἰωάννης Χρυσόστομος καί 3) Γρηγό-
ριος Θεολόγος.

 Μεταξύ τῆς βόρειας καί τῆς νότιας ἁψίδας τοῦ 
Ἱεροῦ Βήματος παρίσταται ἕνας Ἄγγελος ὁλόσω-
μος, μετωπικός.

Νότια πλευρά (ἀπό Α. πρός Δ.) : ἁγία Ἀγάθη, 2) 
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος.

Βόρεια πλευρά (ἀπό Δ. πρός Α.) : 1) Θεοτόκος 
βρεφοκρατοῦσα, 2) Ἕνας Ἄγγελος ὁλόσωμος.

 

ΙΙ. ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΣ

Καμάρα
Συνήθως στήν ἐπιφάνεια τῆς καμάρας τοῦ κυρί-

ως ναοῦ εἰκονίζονται σκηνές ἀπό τόν κύκλον τοῦ 
λεγομένου Δωδεκαόρτου, ἤτοι συνθέσεις ἀπό τήν 

(συνέχεια ἀπό τή σελίδα 18)

Ἱερός σπηλαιώδης ναός Ἁγίας Ἀγά θης στό Χαράκι Μαλώνας Ῥό δου.
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ζωή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στήν ἁγία Ἀγάθη καί κατ΄ 
ἐξαίρεση τοῦ κανόνα, στήν ἐπιφάνεια τῆς καμάρας 
καί ἐντός ὀρθογωνίου σχήματος διαχώρων, παρί-
στανται διάφορα διακοσμητικά σχέδια. 

Πιθανῶς αὐτό νά ὀφείλεται μεταξύ ἄλλων καί 
στήν πολύ περιορισμένη ἔκταση τῆς ἐπιφάνειας 
τῆς καμάρας, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν ὑπάρχει ὁ 
ἀπαιτούμενος χῶρος γιά τήν ἀπεικόνιση σκηνῶν 
ἀπό τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ.

Νότια πλευρά (ἀπό Α. πρός Δ.) :
1) Ὁ ἅγιος Ὑπάτιος, 2) ἡ ἁγία Ἀγάθη, ἡ ὁποία 

παρίσταται στό τύμπανο τυφλοῦ ἁψιδώματος καί 
ἔτσι ἐξαίρεται ἡ παρουσία της, ἐπειδή εἶναι ἡ ἁγία, 
στήν ὁποίαν εἶναι ἀφιερωμένος ὁ ναός, 3) ὁ Ἀρ-
χάγγελος Μιχαήλ, εἰκονίζεται ὁλόσωμος, ὄρθιος, 
μετωπικός.

Βόρεια πλευρά (ἀπό Δ. πρός Α.) : 1) Ἡ Βάπτιση 
τοῦ Χριστοῦ, 2) ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁλόσωμος, ἔφιπ-
πος, Δρακοντοκτόνος9.

Δέν διατηρεῖται καί φαίνεται νά μήν ὑπῆρχε ἐξ 
ἀρχῆς κτητορική ἐπιγραφή, στήν ὁποίαν θά ἀνε-
φέροντο πληροφορίες σχετικές μέ τόν κτίτορα, 
τόν ἁγιογράφο καί τήν χρονολογία τοῦ ναοῦ καί 
τῶν τοιχογραφιῶν αὐτοῦ.

Πρόκειται γιά τοιχογραφίες καλῆς τέχνης καί 
σχετικά καλῆς διατηρήσεως, οἱ ὁποῖες προέρχον-
ται πιθανῶς ἀπό τόν 14ον αἰ.   n

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ἡ ὀνομασία τοῦ οἰκισμοῦ «Μαλώνα, ἡ» προέρχεται πι-

θανῶς ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική λέξη «μῆλον, τό», ἡ ὁποία ση-
μαίνει μεταξύ ἄλλων καί πρόβατο, ἤτοι περιοχή μέ πολυάριθμα 
πρόβατα. Εἶναι ὅμως πιθανόν νά προέρχεται ἡ ὀνομασία αὐτή 
καί ἀπό τό ὀπωρικό μῆλον, ἤτοι νά σημαίνει τόπο πολύ εὔφο-
ρο, ὅπου μεταξύ ἄλλων παράγονται καί πολλά μῆλα.

2. Ἡ ὀνομασία «Χαράκι, τό» ὀφείλεται προφανῶς στό 
ὀρεινό καί βραχῶδες της περιοχῆς.

3. Ἡ νῆσος Ρόδος κατά τήν ἀρχαιότητα καί ἰδία κατά τήν 
ἑλληνορρωμαϊκή ἐποχή καί τούς παλαιοχριστιανικούς χρό-
νους, ἀλλά καί κατά τήν περίοδο τῆς Ἰπποτοκρατίας (1310-
1522 μ.Χ.) διέθετε ὁλόκληρο ἀμυντικό σύστημα, τό ὁποῖον 
ἀπετελεῖτο ἀπό σειρά ὀχυρώσεων, οἱ ὁποῖες εἶχαν ἱδρυθεῖ ὡς 
ἐπί τό πλεῖστον στίς κορυφές φύσει ὀχυρῶν ὑψωμάτων. Αὐτές 
οἱ ὀχυρώσεις διέθεταν φρουρές καί εἶχαν ὀπτική ἐπαφή με-
ταξύ των, καθώς καί μέ φρούρια παρακειμένων νησιῶν, ὅπως 
ἐπίσης καί μέ ὀχυρά κείμενα στήν ΝΔ. Ἀνατολία ἤ Μικρά 
Ἀσία. Ἡ ὀπτική αὐτή ἐπαφή ἐχρησίμευε καί ὡς μέσον τῆς με-
ταξύ των ἐπικοινωνίας. Μετέδιδαν μηνύματα, τήν μέν νύκτα 
μέ τό ἄναμμα πυρᾶς, τήν δέ ἡμέραν διά τοῦ καπνοῦ.

4. Τό ναύδριο τῆς ἁγίας Ἀγάθης ὁμοιάζει πρός τούς ὑπόσκα-
φους ναούς, οἱ ὁποῖοι ἀπαντοῦν σέ μεγάλον ἀριθμό στήν περι-
οχή τῆς Καππαδοκίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (σημερινή Τουρκία). 

5. Ἡ ἁγία Ἀγάθη ἐμαρτύρησε στήν Κατάνη τῆς Σικελίας 
κατά τούς διωγμούς τοῦ Ρωμαίου Αὐτοκράτορος Δεκίου (249-
251 μ.Χ.). Ἡ μνήμη της τελεῖται τήν 5η Φεβρουαρίου. Βλ. Ἄρ-
θρον, «Ἀγάθη», Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία, τ. 1 
(Ἀθῆναι 1962), στ. 89-90. 

6. Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι ὁ τύπος τοῦ Ἀρκοσολίου ἐπε-
βίωσε καί διατηρεῖται μέχρι σήμερα σέ ὁρισμένα κοιμητήρια 
τῆς Καρπάθου καί τῆς Κρήτης, ἐπειδή οἱ κάτοικοι τῶν πε-
ριοχῶν αὐτῶν εἶναι πολύ συντηρητικοί γενικά καί εἰδικά ὡς 
πρός τό θέμα τῶν ἠθῶν καί ἐθίμων, τά ὁποία σχετίζονται μέ 
τόν θάνατον.

7. Σημειωτέον, ὅτι τά σπήλαια ἀπετέλεσαν τίς πρῶτες 
ἀνθρώπινες κατοικίες, τά πρῶτα Ἱερά καί τά πρῶτα νεκρο-
ταφεῖα. Οἱ Ἀρχαιολόγοι, οἱ Ἱστορικοί καί οἱ Κοινωνιολόγοι 
θεωροῦν ὡς ὅριον, ἀπό τό ὁποῖον ἀρχίζει ὁ πολιτισμός, τήν 
χρονική ἐκείνη περίοδο, κατά τήν ὁποίαν ὁ ἄνθρωπος ἀρχί-
ζει νά ἐνδιαφέρεται γιά τήν διάθεση τῶν νεκρῶν του (ταφή, 
καύση κλπ.). Ἐπίσης σύμφωνα μέ τήν Χομπσιανή θεωρία, ὁ 
βασικός λόγος, ὁ ὁποῖος ὁδήγησε τούς ἀνθρώπους στό νά 
ὀργανωθοῦν σέ κοινωνίες, εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ἀδήριτου 
γεγονότος τοῦ θανάτου. 

8. Δίκογχοι ναοί ὀνομάζονται οἱ ναοί ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι 
περατοῦνται πρός Α. σέ δυό ἰσομεγέθεις καί ἰσοδύναμες κόγ-
χες. Ὁ ἀριθμός αὐτῶν σέ ὁλόκληρη τήν χριστιανική οἰκουμέ-
νη εἶναι σχετικά περιορισμένος καί ἀνέρχεται περίπου στούς 
ἐκατοντριάντα (130). Γ. Δημητροκάλλης, Οἱ δίκογχοι χριστια-
νικοί ναοί, Ἀθῆναι 1976. σ. 1 κ.ἑ.

9. Ὁ ἅγιος Γεώργιος εἶναι πολύ ἀγαπητός μεταξύ τῶν 
πιστῶν της Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τοῦτο ὀφεί-
λεται μεταξύ ἄλλων καί στό γεγονός, ἐπειδή στή συνείδηση 
τῶν πιστῶν ὁ ἅγιος Γεώργιος φαίνεται νά ἐκπροσωπεῖ τήν 
δύναμη τοῦ ἀγαθοῦ, ἡ ὁποία ἀντιμάχεται καί πολεμᾶ τήν δύ-
ναμη τοῦ κακοῦ, πού συμβολίζει ὁ Δράκων. Ὅμως στό τέλος 
νικᾶ πάντοτε τό ἀγαθό. Μία πολύ αἰσιόδοξη ἄποψη, ἡ ὁποία 
ἐνισχύει καί βοηθᾶ τούς πιστούς, νά ἀντιμετωπίσουν τίς δυ-
νάμεις τοῦ κακοῦ, πού συναντοῦν διαρκῶς ἐνώπιόν των. Εἶναι 
ἀξιοσημείωτο, ὅτι τόν ἅγιο Γεώργιο εὐλαβοῦνται ἐπίσης καί οἱ 
Μουσουλμάνοι.
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Ἡ χρήση τῶν ἀρωματικῶν φυτῶν στήν ὀρθόδοξη λατρεία 
(Μέρος α΄)

Παρασκευῆς Μαντικοῦ, δασκάλας

Ὕσσωπος (Hyssopus) ὁ φαρμακευτικός

Ὁ Ὕσσωπος (Hyssopus) ὁ φαρμακευτικός εἶναι 
ἰθαγενές φυτό τῆς Εὐρώπης, τῶν παραμεσογείων χω-
ρῶν καί τῆς Ἀσίας. Εἶναι πολυετές, φρυγανῶδες, ἀρω-
ματικό καί φαρμακευτικό φυτό (ἡμιαειθαλής θάμνος) 
μέ ἄνθη μπλέ ἤ ρόζ πού σχηματίζουν κορυφές. Ὡς 
ἀρωματικό φυτό ἦταν σέ χρήση ἀπό τά ἀρχαία χρόνια 
ἰδίως ἀπό τούς Ἰουδαίους. Στό φυτό αὐτό ἀναφέρεται 
ὁ κηπευτός Ὕσσωπος τοῦ Διοσκουρίδη ὁ ὀρεινός Ὕσ-
σωπος τοῦ ὁποίου ὑποτίθεται ὅτι εἶναι εἶδος θύμβρας1.  
Ὁ ὀρεινός Ὕσσωπος εἶναι ὁ «θύμβρος ἤ θύμος 
(Thybra)» τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. H λέξη «θύμος» (ἡ 
ἐπιστημονική ὀνομασία τοῦ θυμαριοῦ) προέρχεται 
ἀπό τό ἀρχαιοελληνικό ρῆμα θύω= θυσιάζω, ἐτυμολο-
γία πού δικαιολογεῖ τήν ὕπαρξη τοῦ θυμαριοῦ στά θυ-
μιάματα πού ἔκαναν στούς βωμούς. Στήν πατρίδα μας 
ἀπαντῶνται δυό εἴδη τῶν παραμεσογείων χωρῶν: ἡ 
ἀκιδωτή θύμβρος, ἡ ὁποία φύεται σέ διάφορα μέρη 
ἀλλά εἶναι σπάνια καί ἡ κεφαλωτή, μέ τήν κοινή ὀνο-
μασία: θρούμπα, θρούμπη, θυμάρι, μελιτζίνι2. Μεγαλώ-
νει εὔκολα σέ φτωχά πετρώδη ἐδάφη, ἀλλά ἀπαιτεῖ 
ἄφθονο ἥλιο καί καλή στράγγιση τοῦ ἐδάφους. Ἀνθίζει 
ἀπό τόν Ἰούνιο ὡς τόν Σεπτέμβριο. Χρησιμοποιεῖται 
ὡς μαγειρικό ἀρωματικό βότανο ἀλλά καί ὡς θεραπευ-
τικό βότανο σέ σκευάσματα γιά τόν βήχα, τό ρίγος, 
τόν πυρετό. Εἶναι φυτό μελισσοτροφικό λόγω τῆς 
ἔντονης καί γλυκιᾶς μυρωδιᾶς του. 

Ὁ Ὕσσωπος στήν Παλαιά καί Καινή Διαθήκη

«Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καί καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς 
μέ, καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι» (Ψαλμ.50.9). Θά μέ 
ραντίσεις σύ μέ τό ἔλεος καί τήν χάριν σου ὡσάν διά 
ραντιστηρίου ἐκ κλώνων ὑσσώπου καί θά καθαρισθῶ· 
θά μέ πλύνεις καί θά λευκανθῶ γινόμενος λευκότερος 
καί ἀπό τήν χιόνα3. Στον στίχο αὐτό ὁ προφητάνα-
κτας Δαβίδ δέν ζητᾶ μόνο μία ἐξωτερική ἀνθρώπινη 
πράξη, κατά τό μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἀναγνωρί-

ζοντας τά ἁμαρτήματά του, ζητᾶ μέ ταπεινοφροσύνη 
καί ψυχική συντριβή τόν καθαρισμό τῆς ψυχῆς του. Γι΄ 
αὐτόν τόν λόγο στόν 50ό ψαλμό του, ἀναφέρεται στόν 
ὕσσωπο, τό ἱερό φυτό τῶν Ἑβραίων, ὡς ἐξαγνιστικό 
μέσον τῶν ἁμαρτιῶν του. Οἱ Ἑβραῖοι ἀπέδιδαν στόν 
ὕσσωπο ἐξαγνιστικές ἰδιότητες καί γιά τόν λόγο αὐτόν 
τόν χρησιμοποιοῦσαν σέ τελετουργίες μέ σκοπό τήν 
κάθαρση. 

Στήν Π. Διαθήκη, ὅταν θά γινόταν ἡ σφαγή τῶν 
πρωτότοκων παιδιῶν τῶν Αἰγυπτίων (λόγω τῆς τιμω-
ρίας τους), ὁ Θεός διέταξε τούς Ἑβραίους νά σφάξουν 
ἀπό ἕνα πρόβατο (ἀμνό) καί νά βάψουν τίς πόρτες τῶν 
σπιτιῶν τους μέ τό αἷμα τῶν προβάτων, χρησιμοποιώ-
ντας κλαδιά ὑσσώπου, ὥστε νά μή συμβεῖ θανατικό 
στήν οἰκογένειά τους (Ἔξοδος 12, 22-23). 

Ὁ Μωσαϊκός νόμος ὑποχρέωνε τούς Ἑβραίους νά 
ραντίζονται ἄνθρωποι καί κατοικίες μέ ἕνα καθαρτι-
κό νερό χρησιμοποιώντας κλαδί ὑσσώπου. Σήμερα 
στήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν οἴκων χρησιμο-
ποιεῖται ἀπό τούς ἱερεῖς τῆς ἐκκλησίας μας κλωναρά-
κι βασιλικοῦ.

Στό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιο (19,29) ἀναφέρεται ὅτι 
οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες στήριξαν τό σφουγγάρι μέ τό 
ξύδι , τό ὁποῖο ἔδωσαν νά πιεῖ ὁ Ἰησοῦς ὅταν βρισκό-
ταν πάνω στόν σταυρό, σέ κλωνάρι ἀπό ὕσσωπο.

Σήμερα τό ἀρωματικό αὐτό φυτό δέν χρησιμοποι-
εῖται στήν ὀρθόδοξη λατρεία. Οἱ στίχοι ἀπό τόν 50ό 
ψαλμό τοῦ Δαβίδ λέγονται ἀπό τόν ἱερέα στήν ἀκο-
λουθία τῆς ταφῆς τοῦ χριστιανοῦ πιστοῦ ἀλλά τό ρά-
ντισμα τοῦ νεκροῦ σώματος γίνεται μέ λάδι χωρίς τή 
χρήση κλαδιῶν ἀπό ὕσσωπο. 

Ἀλόη (Aloe vera)

Ἡ Ἀλόη εἶναι ἰθαγενές φυτό τῆς τροπικῆς Ἀφρικῆς 
ὅπου τό χρησιμοποιοῦσαν ὡς ἀντίδοτο γιά τά τραύ-
ματα ἀπό δηλητηριασμένα βέλη. Ἔφτασε στήν Εὐρώ-
πη (Ἑλλάδα, Κύπρος) κατά τήν ἀρχαιότητα καί ἦταν 
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πολύ γνωστή στούς Ἕλληνες καί τούς Ρωμαίους πού 
τήν χρησιμοποιοῦσαν γιά τήν ἐπούλωση τῶν πληγῶν. 
Κύριο συστατικό τῆς ἀλόης εἶναι ἡ ἀλοΐνη, θεραπευτι-
κή οὐσία γιά τή σωστή λειτουργία τοῦ εὐερέθιστου 
ἐντέρου. Ὁ Διοσκουρίδης, Ἕλληνας γιατρός τῆς ἀρ-
χαιότητας (Α΄ αἰ. μ. Χ.) γράφει γιά τίς θεραπευτικές ἰδι-
ότητες τῆς ἀλόης καί ὀνομάζει τό φυτό «ἀλόης ξύλον 
ἤ ἀγάλοχον». Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ὀνομα-
ζόταν ξυλαλόη. Ἡ ξυλαλόη (aloes wood) εἶναι εἶδος 
ἀρωματικοῦ ξύλου. Οἱ Ἰνδοί τό χρησιμοποιοῦσαν κα-
τά τά θυμιάματα στίς θρησκευτικές τους τελετές, οἱ δέ 
Αἰγύπτιοι στήν ταρίχευση τῶν νεκρῶν4. Κατά τόν Με-
σαίωνα καί τούς βυζαντινούς χρόνους ἡ ξυλαλόη ἦταν 
ἀνάμεσα στά πολύτιμα δῶρα πού ἀποστέλλονταν 
στούς ἡγεμόνες.

Σμύρνα (μύρρα καί μύρον),  
(Commiphora molmol)

Ἡ μύρρα εἶναι τό κυριότερο εἶδος κομμιφόρου δέ-
ντρου. Ὀνομάζεται καί βαλσαμόδεντρο. Μέ τήν ὀνο-
μασία βάλσαμο ἤ μπάλσαμο συναντοῦμε τίς ἀρωματι-
κές ρητίνες δέντρων καί θάμνων πού ἔχουν φαρμακευ-
τικές ἰδιότητες. Τό μύρον ἤ μύρρα εἶναι εὐώδης κομμι-
ορητίνη, διάφανη ἤ κοκκινωπή, σέ σχῆμα δακρύου 
πού ἐκκρίνεται ἀπό τόν βλαστό τοῦ φυτοῦ μύρρα ἡ 
κομμιοφόρος, δέντρο τῶν ἀφρικανικῶν ἀκτῶν τῆς 
Ἐρυθρᾶς θαλάσσης. Πρόκειται γιά μία ἀπό τίς ἀρχαιό-
τερες ἀρωματικές κομμιορητίνες οἱ ὁποῖες ἀναφέρο-
νται πολλές φορές στή Βίβλο. Ὑποκίτρινες, ἐλαιώδεις 
σταγόνες πέφτουν ἀπό χαρακιές στόν φλοιό τοῦ δέ-
ντρου, οἱ ὁποῖες σκληραίνουν, σχηματίζοντας κόμ-
βους σέ σχῆμα δακρύου. Οἱ κόμβοι κονιορτοποιοῦνται 
καί χρησιμοποιοῦνται γιά ἰατρικούς σκοπούς. Ἡ 
σμύρνα (μύρον) ἔχει δυνατή μυρωδιά, γεύση πικρή 
ἀλλά δροσιστική καί διαλύεται εὔκολα στό νερό καί 
στό οἰνόπνευμα. Ὁ Ἱπποκράτης χρησιμοποιοῦσε 
στήν Ἰατρική τό μύρον λόγω τῶν τονωτικῶν, ἐμμηνα-
γωγῶν, διεγερτικῶν καί ἀντισπασμωδικῶν ἰδιοτήτων 
του5. Τό μύρο ἔχει στυπτικές ἰδιότητες καί καταπραΰ-
νει τούς ἐρεθισμένους ἱστούς στό στόμα καί τόν λαιμό. 
Εἶναι ἐξαιρετικό συστατικό γιά τά στοματικά διαλύμα-
τα καί τίς ὀδοντόκρεμες6. 

Νάρδος (ἡ) καί νάρδον (τό)

Ἀρχαία ὀνομασία τοῦ φυτοῦ βαλεριανή ἤ βαλεριά-
να ἡ φαρμακευτική (Valeriana officinalis) καί τοῦ 

αἰθέριου ἐλαίου της. Ὁ Διοσκουρί-
δης ἀναφέρεται, τόν 1ο αἰ. μ. Χ., 

στό φυτό μέ τή χαρακτηριστική 
δυσοσμία. Ἡ βαλεριάνα ἀπό 
τούς Ρωμαϊκούς καί Μεσαιω-
νικούς χρόνους ἦταν γνωστή 

ὡς «πανάκεια», λόγω τῶν πολ-

λῶν θεραπευτικῶν της δράσεων καί ἰδιαίτερα γιά τίς 
ἠρεμιστικές, καταπραϋντικές ἰδιότητές της. Οἱ δρα-
στικές οὐσίες της περιέχονται στή ρίζα καί τό ρίζωμά 
της. Στήν οἰκογένεια τῶν βαλεριανοειδῶν ἀνήκει καί 
τό φυτό ναρδοστάχυς (Nardostachis) καθώς καί ἡ κελ-
τική νάρδος. Τά ἔλαια τοῦ ναρδοστάχυ καί τῆς κελτι-
κῆς βαλεριάνας χρησιμοποιοῦνται στήν ἀρωματοποι-
εῖα καί εἶναι ἀπό τά πιό φημισμένα ἀρωματικά ἔλαια7.

Ἡ σμύρνα (μύρρα καί μύρον),  
ἡ ἀλόη καί ἡ νάρδος στήν Ἁγία Γραφή

Ἡ στακτή τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἀλλά καί αὐτή 
γιά τήν ὁποία γίνεται λόγος στήν Π. Διαθήκη ὡς συ-
στατικό του θυμιάματος, (Ἔξοδος 30,34, Ψαλμ. 44,8), 
εἶναι πιθανόν νά εἶναι τό ὑγρό πού βρίσκεται συνήθως 
κλεισμένο στό κέντρο τῶν μαζῶν τοῦ μύρου, τό ὁποῖο 
κονιορτοποιεῖται μέ ἀποξήρανση8. Ἡ πιό γνωστή 
ἀναφορά στό μύρο συνδέεται μέ τούς τρεῖς μάγους 
πού προσέφεραν τό πολύτιμο καί σπάνιο αὐτό βότανο 
στόν νεογέννητο Ἰησοῦ. Στήν Καινή Διαθήκη ἡ σμύρ-
να καί ἡ ἀλόη ἀναφέρονται ὡς οὐσίες μείγματος μέ τό 
ὁποῖο ὁ Νικόδημος ἄλειψε τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ κατά τή 
συνήθεια τῶν Ἰουδαίων (Ἰωάν. 19, 39: «ἦλθεν καί Νικό-
δημος φέρων μεῖγμα σμύρνης καί ἀλόης ὡσεί λίτρας 
ἑκατόν»). Μέ μύρο πολύ μεγάλης ἀξίας, γνήσιο καί 
ἀνόθευτο, παρασκευασμένο ἀπό τό ἀρωματικό φυτό 
νάρδος, ἄλειψε ἡ Μαρία, ἡ ἀδελφή του Λαζάρου, τά 
πόδια τοῦ Ἰησοῦ, τά σκούπισε μέ τά μαλλιά της, ἐνῶ ἡ 
ἀρωματώδης ὀσμή τοῦ μύρου γέμισε τό σπίτι τοῦ 
ἀδελφικοῦ φίλου τοῦ Ἰησοῦ (Ἰωάν.12,3). 

Τά ματσάκια τῆς Κυριακῆς  
της Σταυροπροσκυνήσεως

Στά Δωδεκάνησα τήν Κυριακή τῆς Σταυροπρο-
σκυνήσεως οἱ ἐκκλησίες μοσχοβολοῦν ἀπό τίς μυρω-
διές τῶν ἀρωματικῶν φυτῶν καί τῶν λουλουδιῶν τῆς 
ἐποχῆς. Οἱ γυναῖκες τῶν ἐνοριῶν τό Σάββατο τό 
ἀπόγευμα φτιάχνουν «τά ματσάκια». Τά ματσάκια εἶ-
ναι μικρά μπουκέτα μέ ἀρωματικά φυτά καί λουλού-
δια. Τά ἀρωματικά φυτά πού χρησιμοποιοῦνται συ-
νήθως εἶναι: δεντρολίβανο, ἀγριολεβάντα (ματσίδι), 
ρίγανη, μαντζουράνα. Κάθε ματσάκι στολίζεται μέ 
ἕνα λουλούδι τῆς ἐποχῆς, κομμένο ἀπό τίς αὐλές τῶν 
πιστῶν. Τά λουλούδια συνήθως εἶναι: βιολέτες ὅλων 
τῶν χρωμάτων, κρινάκια, ἀγριολούλουδα. Τά ματσά-
κια μένουν ὅλη τη νύχτα μέσα στήν ἐκκλησία εὐλο-
γοῦνται καί τελειώνοντας ὁ ἱερέας τήν κυριακάτικη 
Θεία Λειτουργία, δίνει μαζί μέ τό ἀντίδωρο ἕνα μα-
τσάκι σέ κάθε πιστό. Οἱ νοικοκυρές, ἀφοῦ τό ἀποξη-
ράνουν, θυμιάζουν μ’ αὐτό γιά τήν καλή ὑγεία τῶν 
μελῶν τῆς οἰκογένειας. Στό χωριό Ἀπόλλωνα τῆς Ρό-
δου στολίζουν τά ματσάκια μέ βαλσαμόχορτο καί τήν 
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως γιορτάζουν ὁ 
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Βάλσαμος καί ἡ Βαλσαμίνα, ὀνόματα πού ἀκούγον-
ται στά χωριά τῆς Ρόδου9. 

Δεντρολίβανο (Rosmarinus officialis)  
ἤ Διοσμαρίνι ἤ Λιβανωτή

Τό δεντρολίβανο (Rosmarinus 
officialis) ἤ Διοσμαρίνι ἤ Λιβανω-
τή εἶναι ἀειθαλής ἀρωματικός 
θάμνος, ἐνδημικός τῆς Μεσο-
γείου. Καλλιεργεῖται σέ ὅλο 
τόν κόσμο ὡς μαγειρικό βότα-
νο, τονωτικό καί χωνευτικό 
στή βοτανοθεραπεία. Σημαντι-
κό συστατικό της βιομηχανίας 
καλλυντικῶν καί ἀρωμάτων. Τά 
μέρη τοῦ φυτοῦ πού χρησιμοποιοῦνται εἶναι φύλλα 
(μαγειρική, ἀλοιφές γιά ἀρθρώσεις), ἄνθη (ζαχαρωμέ-
να στή διακόσμηση γλυκῶν) καί αἰθέριο ἔλαιο (ἀρώ-
ματα, καλλυντικά). Τό δεντρολίβανο ἐνισχύει τή μνή-
μη, γι’ αὐτό καί παλαιότερα τό ἔκαιγαν σάν λιβάνι σέ 
χώρους μελέτης. Εἶναι γνωστή ἡ ἀποτελεσματικότη-
τα τοῦ δεντρολίβανου στήν τόνωση τοῦ τριχωτοῦ 
της κεφαλῆς. Θεωρεῖται ἀναζωογονητικό φυτό καί 
γι’ αὐτό ὁ λαός μας στολίζει τίς ἐκκλησίες τή νύχτα 
τῆς Ἀνάστασης μέ δεντρολίβανα10.

Λεβάντα (Lavandula stoechas)

Ἡ Λεβάντα (Lavandula stoechas) εἶναι ἀειθαλής 
ἀρωματικός θάμνος, ἐνδημικός τῆς Μεσογείου. Εἶναι 
φυτό τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ νότου. Ὑπάρχουν τριάντα πε-
ρίπου εἴδη πού ἀνήκουν στό παραπάνω γένος. Στή 
χώρα μας τή συναντοῦμε μέ τίς ὀνομασίες ἀγριολεβά-
ντα, χαμολίβανο, ἀβαγιανός, μαυροκέφαλο, ματσίδι 
(Δωδεκάνησα). Ὀνομάζεται καί γαλλική ἤ ἱσπανική 
λεβάντα. Εἶναι μελισσοτροφικό φυτό, καθώς ἔχει δυ-
νατή ἀρωματική ὀσμή. Ἡ ὀνομασία της προέρχεται 
ἀπό τό λατινικό ρῆμα lavare=πλένω. Οἱ Ρωμαῖοι ἀρω-
μάτιζαν τά νερά τῶν λουτρών τούς νέ ἄνθη ἀγριολεβά-
ντας. Τά ἄνθη της εἶναι πορφυροϊώδη. Ὁ Διοσκουρί-
δης ἀναφέρει τό ἀρωματικό κρασί τῆς ἀγριολεβάντας 
(στοιχαδίτης οἶνος) καί τό στοιχαδικό ξύδι. Ἡ ἀγριο-
λεβάντα ἦταν περιζήτητο ἀντίδοτο δηλητηριάσεων. 
Τό ἀφέψημα μέ φύλλα καί λουλούδια ἀγριολεβάντας 
εἶναι τονωτικό, σπασμολυτικό, ἀντικαταθλιπτικό11. 

Ρίγανη (Origanum vulgare)

Ἡ κοινή ρίγανη εἶναι χαμηλός θάμνος μέ ἀποξυλω-
μένο βλαστό (φρύγανο). Εὐδοκι-

μεῖ σέ χέρσες καί ξερές περιο-
χές τῆς Μεσογείου καί τῆς 
Ἀσίας. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τή 
χρησιμοποιοῦσαν ὡς ἀρτυμα-
τικό ἀρωματικό καί φαρμα-

κευτικό φυτό. Ὁ Θεόφραστος τήν ὀνομάζει «ὀρίγα-
νον» καί ὁ Διοσκουρίδης «ἠρακλεωτικόν ὀρίγανον». 
Ἦταν γνωστή στούς Αἰγύπτιους καί στό Μεσαίωνα 
χρησιμοποιοῦνταν ὡς φάρμακο. Τά φύλλα καί τά ἄνθη 
της ἔχουν χαρακτηριστική ἔντονη μυρωδιά, πού τρα-
βάει σάν μαγνήτης τίς μέλισσες, γεύση ἐλαφριά πικρή 
καί περιέχουν αἰθέριο ἔλαιο (ὀριγανέλαιο). Ἡ ρίγανη 
ἔχει τονωτικές, ὀρεκτικές, χωνευτικές, σπασμολυτικές, 
ἀναλγητικές (πονόδοντος), στυπτικές (ἐπούλωση 
τραυμάτων) ἀντισηπτικές (φλεγμονές στόματος καί 
λαιμοῦ), διουρητικές καί ἐμμηναγωγικές ἰδιότητες. Τό 
ριγανέλαιο χρησιμοποιεῖται στήν ἀρωματοποιία, πο-

τοποιία καί ὡς ἀρτυματικό12.

Μαντζουράνα (Origanum marjorana)

Ἡ μαντζουράνα (Origanum marjorana) εἶναι 
φυτό ἰθαγενές τῶν μεσογειακῶν χωρῶν. Καλλιερ-
γεῖται στήν Εὐρώπη καί τήν Ἀμερική, ὅπου δέν ἐπι-
κρατεῖ ψύχος. Εἶναι πόα, πολυετής ἤ διετής ἀνάλογα 
μέ τήν περιοχή. Χρησιμοποιοῦνται τά ὑπέργεια μέρη 
τοῦ φυτοῦ, ἀπό ὅπου μέ ἀπόσταξη ἐξάγεται αἰθέριο 
ἔλαιο. Εἶναι φυτό γνωστό ἀπό τήν ἀρχαιότητα. Οἱ 
Αἰγύπτιοι καί οἱ Ἄραβες τή χρησιμοποιοῦσαν γιά τίς 
φαρμακευτικές της ἰδιότητες (χωνευτικό, ἀναλγητι-
κό, σπασμολυτικό, ἀγγειδιασταλτικό, καί εὐεργετικό 
σέ νευρικῆς φύσεως παθήσεις). Οἱ Σύριοι κατασκεύα-
ζαν ἕνα περίφημο ἄρωμα, «τό ἁμαράκινον» ἤ «τό 
σαμψύχινον» τό ὁποῖο εἶχε δυνατή μυρωδιά. Τό ἄρω-
μα αὐτό ὕμνησαν γιατροί καί ποιητές της ἀρχαιότη-
τας ὅπως ὁ Διοσκουρίδης, ὁ Πλίνιος καί ὁ Βιργίλιος. 
Ἀφέψημα μαντζουράνας μέ μέλι ἔπιναν οἱ τραγουδι-
στές ὡς εὐεργετικό γιά τόν λάρυγγα13. 

Ὁ στολισμός τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Μ. Παρασκευῆς

Ἡ ἔντονη ἐπιθυμία τῶν πιστῶν νά συμμετάσχουν 
στό πάθος τοῦ Κυρίου φαίνεται ἀπό κάποιες ἁπλές 
πράξεις του, ὅπως αὐτή τοῦ στολισμοῦ τοῦ Ἐπιταφί-
ου. Ὁ στολισμός γίνεται ἀπό πιστούς τῆς ἐνορίας, 
γυναῖκες καί ἄντρες, μέ λουλούδια τῆς ἄνοιξης: βιο-
λέτες, μενεξέδες, τριαντάφυλλα, λεμονανθοί. Μέ ἴδια 
λουλούδια ραντίζουν οἱ πιστοί τό σῶμα τοῦ Κυρίου 
μετά τήν ἀποκαθήλωση, κατά τήν περιφορά Του 
μέσα στόν ναό. Ὅταν ψάλλονται τά ἐγκώμια κορί-
τσια κρατώντας καλαθάκια γεμάτα πέταλα ἀπό τρια-
ντάφυλλα (ἑκατόφυλλα) καί λεμονανθούς ραίνουν τό 
σῶμα τοῦ Κυρίου μας. Μέ ἀρωματικά φυτά στολίζουν 
οἱ πιστοί τίς εἰκόνες τῶν Ἁγίων καί τίς εἰσόδους τῶν 
ναῶν τήν ἡμέρα πού πανηγυρίζουν.

Μαγιάτικη τριανταφυλλιά ἤ Ροδή ἡ δαμασκηνή 
(Rosa damascene)

 Ἡ Μαγιάτικη τριανταφυλλιά ἤ Ροδή ἡ δαμασκη-
νή (Rosa damascene), θεωρεῖται διασταύρωση (ὑβρί-
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διο τριανταφυλλιᾶς) τῆς Rosa gallica καί τῆς Rosa 
moschata. Εἶναι φυλλοβόλος θάμνος καί τό χρῶμα 
τῶν ἀνθέων της ποικίλει ἀπό ρόζ ἕως ἀνοιχτό κόκκι-
νο. Ἀπό τά πέταλα τῶν ἀνθέων της παράγεται, μέ 
ἀπόσταξη ἀτμοῦ, τό ροδέλαιο πού χρησιμοποιεῖται 
στήν ἀρωματοποιία καί στήν παρασκευή λικέρ. 

Κυριότερη χώρα παραγωγῆς εἶναι ἡ Βουλγαρία 
καί ἀκολουθοῦν ἡ Τουρκία, ἡ Ρωσία, ἡ Γαλλία καί τό 
Μαρόκο. Τό ροδέλαιο θεωρεῖται «καλό γιά τό δέρμα 
καί τήν ψυχή». Τά μέρη τοῦ φυτοῦ πού χρησιμοποι-
οῦνται εἶναι: ἄνθη, αἰθέριο ἔλαιο καί ροδόνερο14.

Ἡ Ἀλόη (Ξυλαλόη), ἡ Σμύρνα (μύρρα καί μύρον), ἡ 
Νάρδος (Κελτική καί Ναρδοστάχυς), ἡ Μαντζουράνα, 
τό Ροδόνερο, ἀνήκουν στά εἴδη τῶν ἀρωμάτων ἀπό τά 
ὁποία συντίθεται τό Ἅγιο Μύρο. Τά ἔλαια τῆς νάρδου 
ἤ λεβάντας, τοῦ δεντρολίβανου, τῆς μαντζουράνας, 
τοῦ τριαντάφυλλου (ροδέλαιο) ἀνήκουν στά ὑλικά πού 
ἐγχέονται στό Ἅγιο Μύρο μετά τήν ἔψηση. 

Ἡ μαντζουράνα, τά τριαντάφυλλα καί ἡ λεβάντα 
στή συνείδηση τοῦ λαοῦ

Στά Ἑκατόλογα τῆς Ἀγάπης ὁ νέος ἀποκαλεῖ τήν 
κοπέλα τοῦ τριανταφυλλιά καί μαντζουράνα, ἐνῶ στί-
βει τά ρόδα τῆς αὐλῆς της γιά νά βγάλει ροδόσταμο νά 
ράνει τό κορμί της. 
Ἐννιά:    «Ἐννιά μῆνες μέ βάσταξεν ἡ ἔρημή μου μάνα 

καί τώρα τήν ἐρνήστηκα γιά σένα μαντζουρά-
να». (Κάρπαθος) 

Τριάντα:  «Τριανταφυλλιά σέ φύτεψα μέσα στά σωθικά μου 
κι ἀντί νερό σέ πότιζα τό αἷμα ἀπ’ τήν καρδιά 
μου». (Κῶς) 

Ἑξήντα:  «Ἑξήντα μέρες ἔστιβγα τά ρόδα στήν αὐλή σου 
νά βγάλω τό ροδόσταγμα νά ράνω τό κορμί 
σου». (Ρόδος)15

Στά χωριά τῆς Ρόδου, στό στόλισμα τοῦ νυφικοῦ κρε-
βατιοῦ τραγουδοῦν :
«Φέρτε σταμνί ροδόσταμο 
νά μπῶ νά ράνω τόν παστό (νυφικό κρεβάτι)
τόν οὐρανοζωγραφιστό» (Ἀσκληπειό). 
«Ἔλα Χριστέ καί Παναγιά μέ ἕνα κλωνί λεβάντα
 κατέβα δῶσε τήν εὐχή στοῦ κρεβατιοῦ τήν πάντα» 
(Ἰα λυσός)16.

Τό λούσιμο τῆς νύφης, γίνεται μέ ροδόσταμο ἐνῶ οἱ 
καλεσμένοι τραγουδοῦν:
« Σήμερα τό πη(γ)άδιν μας ροδόσταμον ἐγένη
νά λούσουμε τήν νύφη μας τήν μαργαριταρένη» (Ἰα-
λυσός).
Στό ντύσιμο τῆς νύφης οἱ καλεσμένοι τραγουδιστάδες 
τήν ἀποκαλοῦν μαντζουράνα, γαρουφαλίτσα (μοστο-
καρφιά) μέ τριανταφυλλένια χείλη καί μάγουλα17. n
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ä Ἐν ἑορταστικῇ ἀτμο-
σφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πα-
τριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς Περι-
τομῆς τοῦ Κυρίου, ἡ μνήμη 
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ἡ 
1η τοῦ νέου ἔτους 2017. Κατά 
τόν Μ. Ἑσπε ρινόν τῆς παρα-
μονῆς, Σαβ βάτου, 31ης Δεκεμ-
βρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ 
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. 
κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστά-
τησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ 
Ναῷ καί ἐν συνεχείᾳ, ἐδέχθη 
τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς ἐν τῷ 
ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, μετά 
τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἐπί 
τῷ νέῳ ἔτει ἑόρτιον ἀσπασμόν, 
καί εὐλογήσας διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλό-
πιτταν. 

Ἐπηκολούθησεν ἡ εἰθισμένη ἀκρόασις τῆς 
Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί ἐν συνεχείᾳ ὑπέβαλον 
σέβη καί ἔλαβον τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν τό 
προσωπικόν τῶν Πατριαρχείων. Εἶτα, ἐν τῇ Αἰ-
θούσῃ τοῦ Θρόνου ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς 
τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς 
ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου. 

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 1ην Ἰανουαρίου, ἡ 
Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτη-
σεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν 
Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου. εἶτα δέ, κατά τήν 
καθιερωμένην ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίω-
σιν, προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην, ἐκ μέρους 
μέν τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, 
ἐξ ὀνόματος δέ τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς 
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ὁ Ἐντιμολ. κ. 
Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Ἄρχων Ἔξαρχος, 
τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως 
ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει. 

ä Μετά μεγαλοπρεπείας 
καί λαμπρότητος ἑωρ τά σθη-
σαν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τά 
Ἅγια Θεοφάνεια. Ἡ Α. Θ. Πα-
ναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐν τῷ 
τέλει τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε 
τόν Μέγαν Ἁγιασμόν καί προ-
έστη τῆς Πατριαρχικῆς καί 
Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας 
ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. 
Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν 
ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐχειροτό-
νησεν εἰς Πρεσβύτερον τόν 
Ἱερολ. Διάκονον κ. Βαρθολο-
μαῖον, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν 
Ἀγγλίᾳ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμί-

ου Προδρόμου Ἔσσεξ. Μετά τό πέρας τῆς Θείας 
Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς τελε-
τῆς τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων καί τῆς Καταδύ-
σεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλασσαν, ἐκ 
τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου. Τόν Τίμιον Σταυ-
ρόν ἀνέσυρεν ἐκ τῶν ὑδάτων ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλα-
ος Σολῆς, ἐξ Ἀγρινίου.

ä Μεταξύ 16-20 Ἰανουαρίου 2017 ἡ Α. Θ. Πα-
ναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρ-
θολομαῖος ἐπεσκέφθη τήν γενέτειραν Αὐτοῦ Ἴμ-
βρον διά νά συνεορτάσῃ μετά τοῦ οἰκείου Ποιμε-
νάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου 
κ. Κυρίλλου τά ὀνομαστήριά του (18 ἰδίου) καί 
διά νά εὐχηθῇ καί εὐλογήσῃ τούς συμπατριώτας 
Του ἐπί τῷ νέῳ ἔτει ἐνισχύων αὐτούς εἰς τόν 
ἀκριτικόν τόπον τῆς διαβιώσεώς των. Ὁ Πατρι-
άρχης κατά τήν διαμονήν Του ἐπεσκέφθη διά-
φορα χωρία καί συμπροσηυχήθη μετά τῶν συγ-
κεντρωθέντων πρός ὑποδοχήν Αὐτοῦ ὁμοπατρί-
ων Του εἰς τούς Ἱ. Ναούς αὐτῶν· ἐπραγματοποί-
ησεν ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν εἰς τόν Ἔπαρχον 
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Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel· παρέστη καί ὡμίλησεν 
εἰς τήν κοπήν τῆς πίττας εἰς τόν Σύνδεσμον τοῦ 
Σχοινουδίου, ἐκκλησιάσθη κατά τήν Θείαν Λει-
τουργίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί 
Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας ἐν τῷ Ἱ. 
Μη τροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας προεξάρχον- 
τος τοῦ ἑορτάζοντος Ποιμενάρχου, τόν ὁποῖον 
καί προσεφώνησε διά θερμῶν ἀδελφικῶν λόγων 
καί προσέφερεν αὐτῷ ἀρχιερατικήν στολήν· ἐπε-
σκέφθη τό Δημοτικόν Σχολεῖον τοῦ γενεθλίου 
χωρίου Αὐτοῦ καί διένειμεν ἀναμνηστικά εἰς τούς 
Ἐκπαιδευτικούς καί τούς μαθητάς αὐτοῦ καί, τέ-
λος, ἐπεσκέφθη κατ’ οἶκον παλαιούς συμμαθη-
τάς καί γνωρίμους Αὐτοῦ καί ηὐλόγησε τάς εὐσε-
βεῖς οἰκογενείας των. 

ä Τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐλλογίμων ἐκπροσώ-
πων τοῦ Ὁμογενοῦς ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου καί 
τῶν μαθητῶν, ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ 
ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας τοῦ Γέ-
νους, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρ-
χῶν. Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Πατριάρ-
χης, ἐκκλησιάσθη κατά τόν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ 
Ναῷ τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν 
Κυ ριακήν, 29ην Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους 
καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, καί ἐχοροστάτη-
σε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 
30ήν ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά Σεβ. Ἀρχιερέ-
ων. Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἡμέρας ἐξεφώ-
νησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου 
Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος. 

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πα-
τριάρχης ἐτέλεσε τό καθιερωμένον Τρισάγιον 
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί 
ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχο-
λαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν 
καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους 
Σχολῆς, καί ηὐλόγησε τά ὑπό μαθητῶν αὐτῆς 
προσαχθέντα κόλλυβα. 

Κατά τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐπακο-
λουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. 
Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμηκήριος καί 
Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Με-
γάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ἐπικαίρως ὁ Πα-
ναγιώτατος. 

ä Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ 
ἱ. Μνήμῃ Ἁγίου Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ 
Καθολικῷ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν 
τῆς Δευτέρας, 6ης Φεβρουαρίου, καθ’ ἥν τόν 
θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων 
κ. Θεόδωρος. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, 
ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό Ὀφφίκιον 
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκο-
πῆς Κωνσταντινουπόλεως τόν ἐκ τῶν ἀδελφῶν 
τῆς Μονῆς Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Καισάριον 
Χρόνην. 

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν ὡς 
ἄνω ἁγ. Ἀρχιερέων, ἐτέλεσε τά ἀποκαλυπτήρια 
τῶν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῆς Μονῆς νέων προσκυνητα-
ρίων, δωρεᾶς Ἱεραρχῶν ἀποφοίτων τῆς Ἱ. Θεο-
λογικῆς Σχολῆς, καί τῆς ἐν τοῖς κήποις αὐτῆς 
προτομῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πρι-
γκηποννήσων Δωροθέου Γεωργιάδου (1891-
1974), καί ἐνεκαινίασε τό νέον μαγειρεῖον τῆς 
Μο νῆς. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ 
Τε λετῶν, καθ’ ἥν ὡμίλησεν ὁ Ἡγούμενος Σεβ. 
Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος.

ä Μεθ’ ἱεροπρεπείας καί τῆς εἰθισμένης ἐκ-
κλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς 
Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ, τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. 
Ἐκκλησίᾳ, ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Α. Θ. 
Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. 
Βαρθολομαῖος, τό Σάββατον, 4ην Μαρτίου, ἐχο-
ροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά 
τόν Μ. Ἑσπερινόν καί τήν ἑπομένην, Κυριακήν 
τῆς Ὀρθοδοξίας, προεξῆρχε τῆς Συνοδικῆς Θεί-
ας Λειτουργίας καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα 
Χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκό-
που Εὐκαρπίας κ. Ἱεροθέου.Τόν πανηγυρικόν 
λόγον τῆς ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος. Μετά τό εἰθι-
σμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μα-
καρίων ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου 
ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων 
ἐν αὐτῇ, ἐγένετο ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, 
προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου, ἐν πομπῇ, με-
τά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, καί ἡ ἀπό τοῦ ἐξώστου 
τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου εὐλογία τοῦ ἐκκλησιά-
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σματος. Ἡ τελετή ἔληξεν ἐν τῇ «Αἰθούσῃ τῆς 
Παναγίας» διά τοῦ πολυχρονισμοῦ τῆς Α. Θ. Πα-
ναγιότητος.

ä Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 21ης Μαρτίου 
2017, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης μετέβη 
εἰς Ἱεροσόλυμα διά νά συμμετάσχῃ εἰς τήν εὐλο-
γίαν τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἱεροῦ ἔργου συντη-
ρήσεως, ἀναστηλώσεως καί ἀποκαταστάσεως 
τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου. 

Ἡ σχετική τελετή ἔμπροσθεν τοῦ Κουβουκλί-
ου ἐγένετο τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 22ας ἰδί-
ου, τῇ παρουσίᾳ τῆς Α. Θ. Μακαριότητος τοῦ 
Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Θεοφίλου τοῦ Γ´, τοῦ 
Μακ. Ἀρμενίου Πατριάρχου τῆς ἰδίας πόλεως, 
τοῦ Φραγκισκανοῦ Κουστωδοῦ, ἄλλων Ὀρθο-
δόξων, Ἀρμενίων καί ΡΚαθολικῶν Ἀρχιερέων, 
τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλε-
ξίου Τσίπρα, Ὑπουργῶν τοῦ Ἰσραήλ, τῆς Ἰορ-
δανίας, τῆς Ἀρμενίας καί ἄλλων ἐπισήμων, πολ-
λῶν κληρικῶν καί μοναχῶν καί εὐλαβῶν προ-
σκυνητῶν ἐκ διαφόρων Χωρῶν. Εἰς τήν ὁμιλίαν 
Αὐτοῦ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνεφέρθη εἰς 
τήν σημασίαν τοῦ ἀναληφθέντος καί ὁλοκληρω-
θέντος ἐγχειρήματος καί συνεχάρη θερμῶς τόν 
Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων διά 
τήν πρωτοβουλίαν καί τήν ἐπίτευξιν τῆς ὁμοφω-
νίας τῶν συμβαλλομένων μερῶν.

ä Μετά λαμπρότητος, ἱεροπρεπείας καί ἐκ-
κλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς 
Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Λαμ-
προφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ Α.Θ. Πα-
ναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρ-
θολομαῖος,προέστη τό μεσονύκτιον τοῦ Μ. Σαβ-
βάτου ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῶν Πατριαρχείων τῆς 
τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως, ἐν μέσῳ πλήθους πι-
στῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθ’ ἥν 
ἀπηύθυνε Πασχάλιον Μήνυμα πρός τό πλήρωμα 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκολούθως, ἐτελέσθη ὁ Ἀναστά-
σιμος Ὄρθρος καί ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουρ-

γία, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου. Τήν 
πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 16ης Ἀπριλί-
ου, ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἀνα-
στάσεως. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, 
κατῆλθεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν με τά 
τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων καί τοῦ ἱ. Κλήρου, Ὀφφι-
κιαλίων καί ἐπισήμων ἐπισκεπτῶν, καί προέστη 
τοῦ Ἑσπερινοῦ, κατά τόν ὁποῖον τό Ἱ. Εὐαγγέλι-
ον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Πατριάρχου 
ἀπό τοῦ ἱ. Συνθρόνου, Τουρκιστί ὑπό τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντί-
νου, Λατινιστί ὑπό τοῦ ΡΚαθολικοῦ ἱερέως Ὁσι-
ολ. κ. Ἰωσήφ Robu, Ἀρμενιστί ὑπό τοῦ Ἱερολ. 
Διακόνου κ. Melkon Arık, Σλαβωνιστί ὑπό τοῦ 
Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, Βουλγα-
ριστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. 
Ἀγγέλου Velkof, Ρουμανιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. 
Πρεσβυτέρου κ. Vlad Sergiu Marcel, Ἀγγλιστί 
ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, 
Γαλλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου 
κ. Βησσαρίωνος, καί πάλιν Ἑλληνιστί, ἀπό τοῦ ἱ. 
Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου 
κ. Ἀνδρέου.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης διένειμεν 
εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας τά εἰθισμένα πασχαλι-
νά ὠά.

ä Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν 
Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 30ήν Ἀπριλίου, με-
τέβη μετά τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱ. Μο-
νήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη 
κατά τό ἔθος τῆς κατ’ ἔτος Πατριαρχικῆς καί Συ-
νοδικῆς Θείας Λειτουργίας. Κατά τήν Θείαν Λει-
τουργίαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐχειροτόνησεν εἰς 
Πρεσβύτερον τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Πρόδρο-
μον, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζά-
βορδας. Τόν θεῖον λόγον ἐπί τῇ ἑορτῇ ἐκήρυξεν 
ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλισσαῖος, Ἡγού  - 
μενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἰ. Πατριαρχικῆς καί 
Σταυ ροπηγιακῆς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
XΡΟΝΙΚΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως
Μέ τή συμμετοχή τῶν Κληρικῶν-Ἐφημερίων τῆς 
πόλεως μας καί τήν ἀθρόα προσέλευση τῶν χρι-
στιανῶν μας, τελέσθηκε στόν Μητροπολιτικό 
ἱερό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (Κυριακή 26 
Φεβρουαρίου) ὁ A΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς 
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (Ἑσπερινός 
τῆς Συγχωρήσεως-Συγγνώμης), χοροστατοῦν-
τος ἀπό τοῦ παραθρονίου τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας. Τούς χορούς πλαισίωσαν 
Ἱερο ψάλ τες-Μέλη τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν 
Ρόδου «Εὐάγ γελος Μουτάφης».

Τόν Κατηχητήριο Λόγο τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης 
Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μᾶς Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου, ἀνέγνωσε ἀπό τόν ἄμβωνα ὁ 
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Κύριλλος Παπανθίμου, Ἱερο-
κήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στό τέλος 
δέ τῆς ἀναγνώσεως ἐψάλη τό Πολυχρόνιο Αὐτῆς.

Πρό τοῦ «Δι’ εὐχῶν», ἀνεγνώσθη ἡ Συγχωρητι-
κή εὐχή ἀπό τόν Σεβασμιώτατο καί ἀκολούθησε 
κατά τό ἔθος ἡ συγχώρηση. Εὐχόμαστε πρός 
ὅλους εὐλογημένο καί καρποφόρο πνευματικά τό 
στάδιο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Πρωτοχρονιά 2017
Τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς (31 Δεκεμβρίου 
2016) ὁ Σεβασμιώτατος στήν Μητροπολιτική κατοι-
κία (Ἐπισκοπεῖο) ἄκουσε κατά τό ἔθος τά παραδοσια-
κά Κάλαντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς ἀπό τήν χορωδία τῆς 
95 ΑΔΤΕ, τήν Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Ρόδου, τίς χο-
ρωδίες διαφόρων τοπικῶν Συλλόγων, καθώς καί ἀπό 
πολλές ὁμάδες μικρῶν καλαντιστῶν.

Τό βράδυ, μετά τόν Ἑσπερινό, εὐλόγησε στήν Μη-
τροπολιτική κατοικία τήν κοπή τῆς πατροπαράδοτης 
Βασιλόπιτας μέ τήν συμμετοχή τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, τοῦ Δημάρχου Ρόδου, 
Βουλευτῶν καί ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν πολιτικῶν 
καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, τῶν Ἐφημερίων τῆς Καθολι-
κῆς καί Εὐαγγελικῆς Κοινότητας τῆς Ρόδου, τόν Πρόξε-
νο τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, τόν Χότζα καί πολλῶν 
Χριστιανῶν τῆς πόλεως καί τῶν χωριῶν μας, ἀπευθύ-
νοντας ἐγκάρδιες εὐχές γιά εἰρηνικό καί εὐλογημένο 
νέο ἔτος. Τονίζοντας τήν ἀνάγκη γιά ἑνότητα καί συ-
μπόρευση ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες του πρός τούς κλη-
ρικούς, τούς Ἱεροψάλτες, τά μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
Συμβουλίων τήν τοπική Αὐτοδιοίκηση καί ὅλους, ὅσοι 
συνήργησαν στό ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας κατά τό 
παρελθόν ἔτος 2016. Τό φλουρί τῆς Βασιλόπιτας βρέθη-
κε ἀπό τήν κ. Ζηνοβία Χατζηδάκη, στήν ὁποία ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἔδωσε τήν, κατά τό ἔθος, χρυσή λίρα.

Τήν Πρωτοχρονιά ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε 
κατά τόν Ὄρθρο, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί προέ-
στη τῆς Δοξολογίας στόν Μητροπολιτικό ἱερό Ναό Εἰ-
σοδίων τῆς Θεοτόκου.

Θεοφάνεια 2017
Μέ λαμπρότητα καί ἱεροπρέπεια ἑορτάστηκαν καί 
φέτος τά ἅγια Θεοφάνεια στήν Ἱερά μας Μητρό-
πολη, μέ ἐπίκεντρο τόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Τήν παραμονή τῆς 
Ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά τήν 
Θεία Λειτουργία καί τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ 
ἁγιασμοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Εἰρήνης Ὀρφανο-
τροφείου Θηλέων Ρόδου. 

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς (6-1-2017) 
ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο, τέλεσε τήν Θεία 
Λειτουργία καί τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου 
Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων στόν Καθεδρικό Ἱερό 
Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμι-
ώτατος μέ τόν ἱερό Κλῆρο, τούς ἐκπροσώπους τῶν 
τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν με-
τέβη στόν καθορισμένο τόπο, στό λιμάνι τοῦ Μαν-
δρακίου, ὅπου ἔλαβε χώρα ἡ τελετή τῆς καταδύ-
σεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν 
ὑδάτων. Τόν Σταυρό ἀνέσυρε ἀπό τά παγωμένα 
νερά ἡ κ. Ἑλένη Καραγιάννη, στήν ὁποία ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀπέδωσε, κατά τό ἔθος, χρυσό Σταυ-
ρό. Στή σύντομη προσλαλιά του ἀναφέρθηκε στό 
μήνυμα τῆς Ἑορτῆς καί εὐχήθηκε τά δέοντα. Στή 
συνέχεια μετέβη στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ναυτικοῦ 
Ὁμίλου Ρόδου γιά τήν καθιερωμένη εὐλογία τῆς 
Βασιλόπιτας τοῦ Ὁμίλου.
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Εὐλογία Βασιλόπιτας  
Στελεχῶν Κατασκηνώσεων

Τήν Κυριακή 8 Ἰανουαρίου 2017 στήν αἴθουσα συνε-
στιάσεων «ΜΙΜΑΚΟΣ», μέσα σέ χαρούμενη καί ἀδελ-
φική ἀτμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε ἡ συνεστίαση 
τῶν Στελεχῶν τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως μας καί τῶν οἰκείων τους. Μετά τήν εὐλο-
γία τῆς Βασιλόπιτας ἀπό τόν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος 
στήν προσφώνησή του, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἐτόνισε 
τό μέγεθος τῆς προσφορᾶς πρός τήν Ἐκκλησία ὅλων 
τῶν Στελεχῶν τῶν Κατασκηνώσεων καί ἐξέφρασε 
πρός αὐτούς τήν εὐαρέσκεια τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας 
καί τίς προσωπικές του εὐχαριστίες, κατακλείοντας 
μέ τήν παρατήρηση ὅτι τό ἔργο τῶν Κατασκηνώσεων 
εἶναι συλλογικό ἔργο προσφορᾶς πρός τά παιδιά μας 
καί τίς οἰκογένειές τους. Μετά τήν τελετή ἀκολούθησε 
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα μέ τό Μουσικό Σχῆμα 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου «ΜΕΝΕΞΕΔΕΣ». Ἡ ὅλη 
ἐκδήλωση ἦταν προσφορά τοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ ἑστια-
τορίου κ. Δημητρίου Παπαγεωργίου, τόν ὁποῖο καί εὐ-
χαριστοῦμε. 

Συνάξεις Ἱερέων

Τήν Δευτέρα 16 Ἰανουαρίου στόν Καθεδρικό 
Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου πραγμα-
τοποιήθηκε ἡ πρώτη γιά τό ἔτος 2017 Σύναξη 
τῶν Ἐφημερίων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως 
μέ εἰσηγητή τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρε-
σβύτερο π. Σταῦρο Κοφινά, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε 
τό θέμα: «Προβληματισμοί τοῦ Ἱερέα στό σύγ-
χρονο κόσμο».

Ἀκολούθησε τήν 31η Ἰανουαρίου ἡ δεύτερη 
Ἱερατική Σύναξη μέ εἰσηγητή τόν Αἰδεσιμολο-
γιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀδαμάντιο Αὐ-
γουστίδη, Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε 
τό θέμα: «Προσωπικές ἀνάγκες τοῦ ἱερέα». 

Τῶν εἰσηγήσεων ἀκολούθησε συζήτηση καί 
γό νιμος προβληματισμός.

Τήν Δευτέρα 17 Ἰανουαρίου 2017 στόν Καθεδρι
κό Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ὁ ἱερός 
Κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Ρόδου ὑποδέχθηκε μέ αἰ
σθήματα συγκίνησης καί πνευματικῆς χαρᾶς τή 
μυροβλύτισσα θαυματουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας 
Μαλεβῆς, τήν ὁποία, μέ πρωτοβουλία τοῦ Συλλό
γου Πελοποννησίων Ρόδου «Ο ΜΩΡΙΑΣ», μετέφε
ρε στήν πόλη μας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, συνο
δευόμενος ἀπό τήν Ὁσιωτάτη Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Μαλεβῆ Μοναχή Παρθενία καί Κληρικούς τῆς 
Μητροπόλεώς του. 

Μετά τήν ὑποδοχή ἡ ἱερά Εἰκόνα μεταφέρθηκε 
στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ὅπου ἐψάλη Δο
ξολογία καί ἀκολούθησε ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός 
τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου χο
ροστατοῦντος τοῦ ἁγίου Μαντινείας.

Τήν ἑπομένη, 18 Ἰανουαρίου 2017, κατά τόν Ὄρ
θρο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας καί τῆς ἀρχιερατικῆς συλλειτουργίας προέστη ὁ 
ἅγιος Μαντινείας, ὁ ὁποῖος πρό τῆς ἀπολύσεως προ
σφώνησε ἐγκάρδια τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήριά του 
Σεβασμιώ τατον Μητροπολίτη μας, τόν ὁποῖο ἐπίσης 
ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ Κλήρου προσφώνησε καί ὁ Ἀρχι

ερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτο
πρεσβύτερος π. Ἰωάννης Χαλκιᾶς. 

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρί
στησε ἀμφοτέρους γιά τά συγκινητικά τους λόγια, 
ὅπως ἐπίσης τούς Κληρικούς μας, τούς ἐκπροσώπους 
τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα 
πού εἶχε κατακλύσει τόν Ἱερό Ναό. 

Ἡ ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας Μαλεβῆ παρέμεινε 
στόν Καθεδρικό μας Ναό μέχρι τό ἀπόγευμα τῆς Πα
ρασκευῆς 20 Ἰανουαρίου, ἀθρόα δέ ἦταν ἡ προσέλευ
ση τῶν Χριστιανῶν τοῦ νησιοῦ καθ’ ὅλη τή διάρκεια 
τῆς παραμονῆς της.

Ἡ Παναγία «ΜΑΛΕΒΗ» στή Ρόδο
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Χειροτονία Διακόνου
Τήν Τετάρτη, 18 Ἰανουαρίου 2017, ἡμέρα μνήμης τῶν 
Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξαν-
δρείας, ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν 
Καθεδρικό Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί προέ-
βη στή χειροτονία σέ Διάκονο τοῦ Ἐμμανουήλ Μυλωνᾶ, 
στόν ὁποῖο ἔδωσε τό ὄνομα Ναθαναήλ. Ὁ νέος Διάκονος 
εἶναι ἔγγαμος, γεννήθηκε στήν κωμόπολη τοῦ Παραδεισίου 
τό ἔτος 1983 καί σπούδασε στήν Ἀνωτάτη Πατριαρχική Σχο-
λή Ἡρακλείου Κρήτης, ἀπό τήν ὁποία ἀποφοίτησε τό ἔτος 
2010. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν προσφώνησή του τόν συνε-
χάρη γιά τήν ἀπόφασή του νά διακονήσει ὡς Κληρικός τήν 
Ἐκκλησία στούς δύσκολους καιρούς μας καί εὐχήθηκε νά 
ἀναδειχθεῖ ἄξιος τῆς κλήσεως καί ἀποστολῆς του.

Ἐκδημία Πρεσβυτέρου π. Μιχαήλ Σκουλῆ
Τίς πρῶτες μεταμεσονύκτιες ὧρες τῆς Κυριακῆς 22 Ἰα-

νουαρίου ἐξεδήμησε πρός Κύριον πλήρης ἡμερῶν ὁ Πρωτο-
πρεσβύτερος Μιχαήλ Σκουλής. Ὁ μακαριστός π. Μιχαήλ γεν-
νήθηκε στό Ἐμπορειό τῆς Νισύρου στίς 25 Ἰανουαρίου 1923. 
Διάκονος χειροτονήθηκε στίς 27 Ἰουλίου 1952 στόν Καθεδρικό 
Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί Πρεσβύτερος στίς 
15 Δεκεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου-Παναγίας Διγενῆ πόλεως Ρόδου, ἀπό τόν ἀοίδιμο Μη-
τροπολίτη Ρόδου κυρό Σπυρίδωνα.

Ὑπηρέτησε ἐπί μία δεκαετία ὡς Ἐφημέριος στήν γενέτει-
ρα του (ἐνορίες Ἁγίων Ἀποστόλων Πάλλων καί Παναγίας Πο-
ταμιτίσσης Μανδρακίου). Τό ἔτος 1962 μετετέθη στήν Ἐνορία 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κοσκινοῦ Ρόδου, ἀπ’ ὅπου καί συντα-
ξιοδοτήθηκε στίς 28 Μαρτίου 2001. Ὑπῆρξε δραστήριος καί δη-
μιουργικός Ἱερέας. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου, ἐψάλη στό ἐνοριακό Ἱερό Ναό τῶν Εἰσοδίων 
τήν Τετάρτη 25 Ἰανουαρίου καί ἡ ταφή ἔλαβε χώρα στό κοιμη-
τήριο Κοσκινοῦ.

Μνήμη Ὁσίου Μελετίου
Μέ λαμπρότητα καί τήν συμμετοχή τῶν τοπικῶν Ἀρ-

χῶν τοῦ νησιοῦ μᾶς καί πλήθους Χριστιανῶν ἑορτάσθη-
κε, τήν Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, γιά τρίτη χρονιά 
ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἐπισήμου ἀναγραφῆς τοῦ ὀνόματός 
του στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ μνήμη 
τοῦ Ὁσίου Μελετίου, ἐπανιδρυτοῦ καί κτίτορος τῆς ἀρ-
χαίας Μονῆς τοῦ Ὕψους, τῆς σημερινῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Παναγίας Ὑψενῆς. Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῆς 
Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

Κυριακή Ὀρθοδοξίας
Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκ-

κλησία μας πανηγυρίζει τήν μνήμη τῆς ἀναστηλώσε-
ως τῶν ἱερῶν Εἰκόνων καί κηρύσσει τό μυστήριο τῆς 
ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδόξου πίστεώς μας ἑορτάστηκε μέ 
εὐλάβεια στήν Ἱερά μας Μητρόπολη, μέ ἐπίκεντρο τόν 
Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης χοροστάτησε κατά τόν 
Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν ὡς ἄνω 
Ἱερό Ναό. Παροῦσα ἦταν σύνολη ἡ τοπική πολιτική καί 
στρατιωτική ἡγεσία, ἀθρόα δέ ἡ προσέλευση τῶν εὐ-
σεβῶν Χριστιανῶν. Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λει-
τουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῶν ἱερῶν 
Εἰκόνων καί τῶν τιμίων Λειψάνων πέριξ τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ, ἐκφωνήθηκε σέ τρεῖς στάσεις τό Σύμβολο τῆς Πί-
στεως καί ἀναγνώσθηκε κατά τήν τάξη ἀπό τόν Σεβα-
σμιώτατο τό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας.
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Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων στή Ρόδο
Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱερο σο λύμων 
κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ἀπό τόν Σεβασμιώ τατο Ἀρχι-
επίσκοπο Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχο, Ἀρχιγραμματέα τοῦ 
Πατριαρχείου, τόν Ἔξαρχο τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Ἀθήνα 
Ἀρχιμανδρίτη Δαμιανό καί τόν Ἀρχιδιάκονό του π. Μάρκο ἐπι-
σκέφτηκε τήν Ρόδο, γιά νά παραστεῖ σέ ἐκδήλωση παρουσίασης 
τῶν ἐργασιῶν συντήρησης καί ἀποκατάστασης τοῦ ἱεροῦ Κου-
βουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, τήν ὁποία διοργάνωσε ὁ Δῆμος 
Ρόδου.

Ἡ ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα στό Παλάτι τοῦ Μεγάλου Μαγί-
στρου τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 6 Μαρτίου 2017 μέ τήν παρου-
σία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, τοῦ Μητρο-
πολίτου μας, ὁ ὁποῖος παρέστη καί ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Αὐτοῦ 
Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, τοῦ Κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκίσκου 
Πατόν, τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσο-
λύμων π. Σαμουήλ, Ἡγουμένου στόν Ναό τῆς Ἀναστάσεως, τοῦ 
ἐπιτετραμμένου Λατίνου Πατριάρχου στά Ἱεροσόλυμα κ. Pierre 
Battista Pizzaballa, τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί πολλῶν προσκε-
κλημένων. Προσφώνησαν ὁ Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτιος Χατζη-
διάκος, ὁ Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος μετέφερε τόν χαιρετισμό 
καί τίς εὐχές τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁ 
Μακαριώτατος, καί οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Λατινικῆς καί Ἀρμενι-
κῆς κοινότητας τῶν Ἱεροσολύμων. Μετά τίς προσφωνήσεις, ἡ 
καθηγήτρια τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Ἀντωνία 

Μοροπούλου παρουσίασε τό ἀνακαινιστικό ἔργο πού πραγμα-
τοποιήθηκε στό ἱερό Κουβούκλιο τοῦ Παναγίου Τάφου.

Τήν ἑπομένη, Τρίτη 7 Μαρτίου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἑορτά-
ζεται ἡ Ἐθνική Ἐπέτειος τῆς Ἐνσωματώσεως τῆς Δωδεκανήσου 
στόν Ἐθνικό κορμό, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων 
προέστη τῆς Δοξολογίας στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου, πλαισιούμενος ἀπό τόν Μητροπολίτη μας, 
τόν ἅγιο Κωνσταντίνης, τούς Κληρικούς τῆς συνοδείας του καί 
τόν ἱερό Κλῆρο τῆς πόλεώς μας, καί παρέστη στήν παρέλαση, 
πού ἀκολούθησε. Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος 
παρέθεσε δεῖπνο στήν μητροπολιτική κατοικία πρός τιμήν τοῦ 
Μακαριωτάτου, ὁ ὁποῖος ἀνεχώρησε ἀπό τήν Ρόδο τό μεσημέρι 
τῆς Τετάρτης 8 Μαρτίου.

Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
Μέ κατάνυξη καί λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ Κυριακή τῆς 
Σταυροπροσκυνήσεως (19 Μαρτίου 2017) στόν Ἐνοριακό 
Ἱερό Ναό Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Ἀπολλώνων, ὅπου 
φυλάσσεται ἀρχαῖος ξυλόγλυπτος Σταυρός (12ος αἰ.) μέ 
τίμιο ξύλο, πολύτιμο κειμήλιο τῆς κωμοπόλεως καί τῆς 
τοπικῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας, τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε κατά 
τόν Ὄρθρο, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βα-
σιλείου καί διένειμε τά ἄνθη στό ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖο 
εἶχε κατακλύσει τόν Ἱερό Ναό. Στήν ὁμιλία του ἀναφέρ-
θηκε στήν ἱστορία τῆς ἑορτῆς, ἀνέλυσε τή σημασία της γιά 
τόν πιστό στήν πορεία του πρός τό Πάσχα καί τόνισε τόν 
χαρακτήρα τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ὡς σταυ-
ροαναστάσιμης πορείας μίμησης Χριστοῦ.

Ἑορτή Εὐαγγελισμοῦ
Μέ κάθε ἐπισημότητα ἑορτάστηκε στήν Ἱερά μας Μητρόπο-
λη ἡ μεγάλη Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου καί ἡ ἐπέτειος τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821, μέ ἐπίκεντρο 
τόν πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

Τῆς πανηγύρεως τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ προέστη 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας. Μετά τήν ἀπόλυση 
τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ἡ καθιερωμένη Δοξολο-
γία γιά τήν Ἐθνική ἐπέτειο κατά τήν ὁποία τόν πανηγυρικό 
τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ ἐκπαιδευτικός κ. Στυλιανή Βουτσᾶ. 
Στή συνέχεια στό Βωμό τῆς Πατρίδας ἐψάλη ἐπιμνημόσυνη 
δέηση, ἔλαβε χώρα ἡ κατάθεση στεφάνων καί ἀκολούθησε 
ἡ παρέλαση. Στό ἑορτασμό τήν Ἑλληνική κυβέρνηση ἐκπρο-
σώπησε ὁ Ὑφυπουργός Ναυτιλίας καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς  
κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, ἐνῶ τό «παρών» ἔδωσε ὅλη ἡ πολι-
τική καί στρατιωτική ἡγεσία τοῦ τόπου μας.
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Προσφορά Τροφίμων
Συνεχίζοντας τήν διακονία του τό «Ἵδρυμα Κοινωνικῆς 
Προνοίας καί Ἀλληλεγγύης» τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλε-
ως ἑτοίμασε καί διένειμε ἀπό τόν χῶρο τοῦ κοινωνικοῦ 
παντοπωλείου «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» περί τίς 600 καί πλέον 
τσάντες τροφίμων σέ οἰκογένειες πού χρειάζονται ἐνί-
σχυση καί συμπαράσταση ἐξαιτίας τῶν ἰδιαιτέρων οἰκο-
νομικῶν συγκυριῶν τῆς ἐποχῆς μας. Τά τρόφιμα πού 
διανεμήθηκαν προῆλθαν ἀπό ἀγορές τοῦ Ἱδρύματος καί 
ἀπό προσφορές καταστημάτων τῆς πόλεώς μας, πολιτι-

στικῶν καί ἄλλων συλλόγων τοῦ νησιοῦ μας, μαθητῶν σχολείων καί εὐαισθητοποιημένων συμπολιτῶν μας. Ἡ συ-
σκευασία τῶν τροφίμων ἔγινε ἀπό τήν ἐθελον τική ὁμάδα κυριῶν, πού δραστηριοποιεῖται στόν τομέα αὐτό κάτω ἀπό 
τήν ἐπίβλεψη τοῦ ὑπευθύνου τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» Ἀρχιμ. Τιμοθέου Ἀποστολάκη.

Σχολή Γονέων

Μέ εἰσηγητή τόν π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, 
κληρικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί 
Ἀρκαδίας ἡ Σχολή γονέων τῆς Μητροπόλεώς μας, 
τμῆμα τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ 
Ἱδρύματος, ἔκλεισε τά μαθήματά της γιά τήν φε-
τινή περίοδο (2016-2017), τό πέμπτο συνεχές ἔτος 
λειτουργίας της. Μέ πολλή ἀγάπη καί κατανόηση 
τῶν ἀγωνιῶν καί τῶν προβλημάτων τῆς σύγχρο-
νης οἰκογένειας τῆς τοπικῆς κοινωνίας πρόσφερε 
τήν εὐκαιρία νά ἀκούσουμε, νά διαλεχθοῦμε καί 
νά γνωρίσουμε ἐπιλεγμένους ὁμιλητές ἀπό ὅλη 
τήν Ἑλλάδα. Ἀσχοληθήκαμε καί φέτος μέ ἐπίκαιρα 
καί φλέγοντα θέματα πού ἀφοροῦν τήν οἰκογένεια 
καί τά πρόσωπα πού τήν συναποτελοῦν. Πάντα 
ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα γιά ἐρωτήσεις καί συζήτη-
ση. Οἱ συναντήσεις πού πραγματοποιήθηκαν στήν 
αἴθουσα τοῦ Ροδινιοῦ ἦταν οἱ παρακάτω:

● Τήν Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου Ὁ Πρωτοπρε-

σβύτερος π. Γεώργιος Δορμπαράκης, συγγραφέας 
πολλῶν βιβλίων, πού ἀφοροῦν τήν οἰκογένεια, 
ἀνέπτυξε τό θέμα : «Προτάσεις γιά τή συζυγική 
ἑνότητα» καί ἡ Πρεσβυτέρα κ. Σοφία Δορμπαράκη, 
φιλόλογος, τό θέμα : «Τί θέλουν τά παιδιὰ ἀπό τούς 
γονεῖς τους;». Θέματα πού ἀφοροῦσαν οὐσιαστικά 
καί πρακτικά τήν λειτουργία τῆς κάθε οἰκογένειας.

● Τήν Τετάρτη 23 Νοεμβρίου ὁ Ἐκπαιδευτικός 
καί Διευθυντής τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Σγου-
ροῦ-Ρόδου κ. Ἐμμανουήλ Τσιρακάκης, μέ ταυ-
τόχρονη προβολή ἀνέπτυξε τό πολύ ἐνδιαφέρον 
θέμα: «Κατακτώντας τήν οἰκογενειακή εὐτυχία».

● Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 ὁ Πρωτοπρεσβύ-
τε ρος π. Ἀντώνιος Καλλιγέρης Διευθυντής τοῦ 
Γρα φείου Νεότητας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθη-
νῶν ἀνέπτυξε τό θέμα: «Σύζυγοι ἤ/καί γονεῖς».

● Τήν Δευτέρα 16 Ἰανουαρίου 2017 ὁ Πρωτο-
πρεσβύτερος π. Σταῦρος Κοφινάς, Διδάκτωρ Ù 
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Θεολογίας καί Κλινικῆς Ψυχολογίας, ἀνέπτυξε τό 
θέμα: «Βία καί ἐπιθετικότητα στήν οἰκογένεια». 

● Τήν Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου 2017 ὁ Καθη γη-
τής Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Ψυ - 
χίατρος-Συγγραφέας, Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀδα - 
μάντιος Αὐγουστίδης, ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ 
ἀνατροφή... τῶν γονέων».

● Τήν Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017, ὁ ΕΥΘΥ-
ΤΑ - ΡΟΔΟΥ, στά πλαίσια τῆς εὐαισθητοποίησης 
ὅλων μας ἀπέναντι στήν ὁδική ἀσφάλεια, ἀνέ-
πτυξε μέ προβολές καί ὁμιλίες τό θέμα: «Ὁδική 
ἀσφάλεια εὐθύνη ὅλων. Ἡ ὁδική συμπεριφορά 
τῶν γονιῶν καί πῶς αὐτή ἐπηρεάζει τά παιδιά 
μας». Ὁμιλητές ἦταν ἡ Ἑλένη Καρύδη, ὁ Δημή-
τριος Ἰωσήφ, Ἰατρός καί ἡ Ἀλεξία Κυπριώτη, Ψυ-
χολόγος.

● Τήν Δευτέρα 3 Ἀπριλίου ὁ Πρεσβύτερος  
π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος Θεολόγος-Συγ-
γρα φέας ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ὁ ἄλλος δέν εἶναι ὁ 
«Θεός» μου, ἀλλά ὁ ἄνθρωπός μου...».

Εὐχαριστοῦμε τούς ὁμιλητές πού ἀνταπο-
κρίθηκαν στήν πρόσκλησή μας, τή διοίκηση τῆς 
ΔΕΡΜΑΕ γιά τήν παραχώρηση τῆς αἴθουσας καί 
τόν ὑπεύθυνο τῆς αἴθουσας τοῦ Ροδινιοῦ κ. Νι-
κόλαο Μανωλᾶ γιά τήν ἄψογη συνεργασία. Τούς 
ἐθελοντές μας γιά τήν προετοιμασία τῆς αἴθου-
σας. Ὅλους ὅσες καί ὅσους παραβρέθηκαν καί 

στήριξαν τίς ἐκδηλώσεις τῆς Σχολῆς μέ τήν πα-
ρουσία καί συμμετοχή τους στίς συναντήσεις.

Ἡ Σχολή Γονέων γιά πέμπτη χρονιά λειτούρ-
γησε ὄχι μέ σκοπό νά μεταδώσει ἀκαδημαϊκές 
γνώσεις γιά τήν οἰκογένεια. Αὐτό πού θεωροῦμε 
πιό σημαντικό εἶναι ὅτι ἔδωσε τήν εὐκαιρία σέ 
ὅλους μας νά συνοδοιπορήσουμε ἀπό ἕνα κοινό 
τόπο ἐδῶ σέ ἕνα κοινό πόθο: νά ἀνοίξουμε τούς 
ὁρίζοντες τῆς καρδιᾶς καί τῆς σκέψης μας στό 
διαφορετικό πρόσωπο πού εἶναι δίπλα μας, νά 
ξαναδώσουμε ζωντάνια καί ὀμορφιά στή σχέση 
μας, νά πάρουμε δύναμη καί τέχνη νά συνομι-
λήσουμε μέ εἰλικρίνεια καί ἀγάπη μέ τά παιδιά 
μας. Ἡ προσπάθειά μας νά βρισκόμαστε μαζί, νά 
θυσιά ζουμε χρόνο πολύτιμο, νά δώσουμε προσο-
χή σέ ὅσα μᾶς εἶπαν οἱ ὁμιλητές δέν εἶναι τίποτε 
ἄλλο ἀπό τό ὑλικό πού μαζεύουμε στήν σκέψη 
καί τήν καρδιά. Αὐτό τό ὑλικό θά ἔχει ἀποτέλε-
σμα στή ζωή μας ἄν τό προσφέρουμε στό Θεό γιά 
νά τό γονιμοποιήσει μέ τή δική Του ἀγάπη καί 
νά τό μεταμορφώσει μέ τή χάρη Του σέ ἐμπειρία 
ἀγάπης. Νά μπορέσουμε νά ἀνοίξουμε τά στε-
γανά τῆς σκέψης καί τῆς καρδιᾶς μας γιά νά εἰσ-
ρεύσει ἡ Ἀγάπη, νά ἀποφασίσουμε μέ ὑπομονή 
καί ἐπιμονή νά μεταμορφώσουμε τίς οἰκογενει-
ακές μας σχέσεις σέ σχέσεις πού νά πρυτανεύει ἡ 
ὀμορφιά τῆς ἑνότητας, ἡ ἐλευθερία τῆς ἀγάπης, 
τό ἄνοιγμα στή χαριτόβρυτο Ἀγάπη.

«Παραδοσιακό Παραδεισιώτικο Σπίτι»
Τήν παραμονή τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων (8 Ἀπριλίου 
2017), μετά τόν Ἑσπερινό, πραγματοποιήθηκε στό Πα-
ραδείσι ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ 
Παραδοσιακοῦ Παραδεισιώτικου Σπιτιοῦ, τό ὁποῖο δημι-
ουργήθηκε καί ἐγκαινιάσθηκε τό ἔτος 1993 καί ἀνακαι-
νίσθηκε πρόσφατα μέ πρωτοβουλία τοῦ Συλλόγου Νέων 
Παραδεισίου «ὁ Ὠρίωνας». Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας τέλεσε τόν Ἁγιασμό καί στήν προσφώνησή του 
συνεχάρη τόν παραπάνω Σύλλογο, ὅλους ὅσοι συνήργη-
σαν στήν ἀνακαίνιση καί τόνισε τή σημασία τῆς πολιτι-
στικῆς μας παράδοσης ὡς ζων τανῆς διαχρονικῆς ἀξίας 
καί παράγοντα καλλιέργειας ὑγιοῦς αὐτοσυνειδησίας.

Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Νέων Παραδεισίου κ. Βασίλειος Πότσος. Προσφώνησαν ὁ Ἀντι-
δήμαρχος Πολιτισμοῦ κ. Τέρης Χατζηιωάννου, ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητας Παραδεισίου κ. Κυριαζῆς Μιχαήλο-
γλου καί μίλησε ἡ Φιλόλογος κ. Εὐαγγελία Παναή, ἡ ὁποία παρουσίασε τή διαρρύθμιση, τή λειτουργικότητα καί τά ἐκ-
θέματα τοῦ παραδοσιακοῦ σπιτιοῦ τοῦ Παραδεισίου (καμαρικό ἤ καμάρα). Ἀκολούθησαν παραδοσιακοί χοροί ἀπό τόν 
Πολιτιστικό Σύλλογο Παραδεισίου «Βιλανόβα» καί προσφέρθηκαν κεράσματα ἀπό τόν Ἀγαθοεργό Σύλλογο «Ἀρετή». 



38 H OΔOΣ

Τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου

Τήν Μεγάλη Τετάρτη (12 Ἀπριλίου 2017) ὁ 
Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τό Μυστήριο τοῦ ἱε-
ροῦ Εὐχελαίου στό Γενικό Νοσοκομεῖο Ρόδου. 
Παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτιος 
Χατζηδιάκος, ὁ Διοικητής τῆς 95 ΑΔΤΕ κ. Νι-
κόλαος Χιονής, ἡ Διοίκηση τοῦ Νοσοκομείου, 
Ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, μέλη τοῦ 
ἰατρικοῦ προσωπικοῦ κ.ἄ. Πρίν τήν ἔναρξη 
τῆς Ἀκολουθίας τό Μουσικό Σχῆμα τῆς 95 
ΑΔΤΕ μέ τόν τενόρο κ. Λεωνίδα Σακελλαρί-
δη ἀπέδωσαν θρησκευτικούς καί ἐκκλησια-
στικούς ὕμνους τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας. Ὁ 
Σεβασμιώτατος στήν προσφώνησή του ἀνα-

φέρθηκε ἑρμηνευτικά στήν Ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου σέ συνδυασμό μέ τόν χῶρο τοῦ Νοσοκομείου. Ἐπίσης τό ἀπό-
γευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας προέστη τῆς τελέσεως τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου στό Καθεδρικό ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Πανήγυρις Μονῆς Φιλερήμου

Τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου (21 Ἀπριλί-
ου 2017), ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας 
ἑορτάζει τήν Σύναξη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
«Ζωοδόχου Πηγῆς», πανηγύρισε ἡ ἱστορική Ἱερά 
Μονή τῆς Φιλερήμου. Τῆς Πανηγύρεως προέστη 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας. Πρό τῆς 
ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματο-
ποιήθηκε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία στόν αὔλειο 
χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τελέσθηκε ἡ Ἀρτο-
κλασία. Ὁ Σεβασμιώτατος στή ὁμιλία του ἀνα-
φέρθηκε στήν διαχρονική τιμή τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου στόν λόφο τῆς Φιλερήμου, στό ἱστορι-
κό τῆς ἑορτῆς καί τόνισε τή συμβολή τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου στό μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ 
ἀνθρώπου, ἐνῶ μετά τήν ἀπόλυση διένειμε στούς 
προσκυνητές τό ἀντίδωρο καί Πασχαλινά αὐγά. 

Πρώτη Ἀνάσταση
Μέ τίς καμπάνες νά ἠχοῦν χαρμόσυνα καί πα-
νηγυρικά, χτυπώντας τά «θρονιά» σύμφωνα μέ 
τό τοπικό ἔθιμο, δέχθηκαν οἱ πιστοί τῆς τοπικῆς 
μας Ἐκκλησίας τό προανάκρουσμα τοῦ μηνύμα-
τος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Μέ τήν παρουσία ἑκατοντάδων πιστῶν, τό 
σύνολο τῶν ὁποίων κοινώνησε τῶν Ἀχράντων 
Μυστηρίων, καί μέσα σέ μιά ἰδιαίτερη ἀτμό-
σφαιρα, τελέσθηκε τό πρωί τοῦ Μεγάλου Σαβ-
βάτου (15 Ἀπριλίου 2017) ἡ Ἀκολουθία τοῦ 
Ἑσπερινοῦ καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη μας στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου.
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ΕΝΩΣΙΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΑ ΝΕΑ
www.ieropsaltesrodou.gr

Ἰδιαίτερη ὑπῆρξε ἡ δραστηριότητα 
τοῦ συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Ρόδου «Εὐάγ-
γελος Μουτάφης» κατά τό πρῶτο τετρά-
μηνο τοῦ 2017.

Ἡ νέα χρονιά ξεκίνησε μέ τήν κοπή 
τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας στό Ἐπισκοπεῖο 
τήν παραμονή τοῦ νέου ἔτους μέ τήν συμ-
μετοχή μελῶν τῆς βυζαντινῆς χορωδίας 
τοῦ συλλόγου.

Ὅπως κάθε χρόνο ὁ σύλλογος τίμησε 
τούς προστάτες Ἁγίους Κλήμη καί Ἀγα-
θάγγελο στίς 22 καί 23 Ἰανουαρίου μέ 
πανηγυρικό Ἑσπερινό καί πανηγυρική 
Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμο-
νος Ρόδου.

Μετά τόν Ἑσπερινό στήν αἴθουσα τε-
λετῶν τοῦ Ἱ. Ν. πραγματοποιήθηκε ἡ 
κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τοῦ συλλόγου, 
τήν δέ ἑπομένη τό πρωί μετά τήν Θ. Λει-
τουργία τελέσθηκε τό ἐτήσιο μνημόσυνο 
γιά τούς κεκοιμημένους Ἱεροψάλτες.

Ὁ σύλλογος εὐχαριστεῖ μέ τήν εὐκαι-
ρία αὐτή τόν ἐφημέριο π. Χρῆστο καί τό 
ἐκκλησιαστικό συμβούλιο γιά τή φιλοξε-
νία καί τήν ἀγάπη τους πρός τό σύλλογο.

Μέλη ἐπίσης τῆς χορωδίας ἔψαλλαν σ’ 
ὅλους τούς κατανυκτικούς Ἑσπερινούς 
τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς στόν Ἱερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Ρόδου, ὅπου χοροστάτησε 

ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. 
Κύριλλος μέσα σέ κλίμα κατάνυξης καί 
ἱεροπρέπειας, ὅπως ἐπιβάλλει ἡ ὡραία 
αὐτή περίοδος τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς.

Μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε ἐπίσης τήν παραμονή τοῦ Λαζά-
ρου ἡ ἐκδήλωση μέ ὕμνους τῆς Μ. Ἑβδο-
μάδος ἀπό τήν βυζαντινή χορωδία τοῦ 
συλλόγου ὑπό τή διεύθυνση τοῦ πρωτο-
ψάλτου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἄνω καί 
καθηγητοῦ τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς 
Ἀπόστολου Χριστοφῆ, ἀλλά καί τά μοι-
ρολόγια τῆς Παναγίας μας ἀπό τήν ἑρμη-
νεύτρια Χριστίνα Κόζα, παρουσίᾳ τοῦ 
Ποιμενάρχη μας, κληρικῶν καί πλῆθους 
κόσμου.

Τέλος τά μέλη τοῦ συλλόγου πιστά στό 
καθῆκον πού ἀπαιτεῖ τό ἐκκλησιαστικό 
λειτούργημά τους ἔψαλλαν μέ ἰδιαίτερη 
ἀφοσίωση καί εὐλάβεια τήν Ἁγία καί Με-
γάλη Ἑβδομάδα σ’ ὅλους τούς Ἱ. Ν. τῆς 
Μητροπόλεώς μας ἀναδεικνύοντας τό 
μεγαλεῖο καί τήν ἀξία τῆς πλούσιας καί 
πατροπαράδοτης ἐκκλησιαστικῆς μας 
βυζαντινῆς μουσικῆς βοηθώντας τούς πι-
στούς νά αἰσθανθοῦν καλύτερα τά Σεπτά 
Πάθη τοῦ Κυρίου μας καί τήν Λαμπρο-
φόρο Ἀνάστασή Του.



Ἔχουν σχέση τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας μέ τά εἰδωλολατρικά μυστήρια;

Ἡ λέξη μυστήριο προέρχεται ἀπό τό ρῆμα μύω, πού ση
μαίνει κλείνω τά μάτια μου, καί ὑπονοεῖ πράγματα, 

καταστάσεις καί ἱεροτελεστίες κρυμμένες ἀπό τόν πολύ λαό. 
Στήν ἀρχαιότητα ὑπῆρχαν τά εἰδωλολατρικά μυστήρια 
(Ἐλευσίνια, Ὀρφικά, Αἰγυπτιακά), ὅπου οἱ συμμετέχοντες (οἱ 
μυημένοι) μέ ἐκστασιασμούς καί ὄργια ζοῦσαν κατά τίς μυστι
κές μυστηριακές τελετές κάποιες ἰδιαίτερες ἐμπειρίες ἔξω 
ἀπό τήν καθημερινότητα. Στά Ἐλευσίνια ζοῦσαν τήν κάθοδο 
στόν Ἅδη καί τήν ἐπάνοδο στή γῆ τῆς Περσεφόνης. Στά Αἰγυ
πτιακά ζοῦσαν τόν θάνατο τοῦ Ὄσιρι καί τήν ἐπάνοδό του στή 
ζωή ἀπό τή ἀδελφή καί σύζυγό του θεά Ἴσιδα. Στά Ὀρφικά 
τόν ἄδικο θάνατο καί τήν ἀνάσταση τοῦ θεοῦ Διόνυσου καί 
τήν πορεία στόν Ἅδη καί ἐπιστροφή στή ζωή τοῦ Ὀρφέα. Ἡ 
συμμετοχή στά μυστήρια ἔδινε τήν ψευδαίσθηση τῆς μυστικῆς 
ἕνωσης τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν τοπικό θεό καί τῆς διά μέσου τοῦ 
θανάτου καί τῆς ἀνάστασης τοῦ θεοῦ λύτρωσης τοῦ ἀνθρώ
που ἀπό τά δεινά της παρούσης ζωῆς καί τῆς αἰώνιας εὐδαί
μονος μεταθανάτιας προοπτικῆς του. 

Στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει κάτι τό κρυ
φό καί σκοτεινό, ἀλλά ὅλες οἱ τελετές εἶναι φανερές καί 
γνωστές σέ κάθε ἐνδιαφερόμενο. Τό μυστηριακό βάθος τῶν 
χριστιανικῶν Μυστηρίων εἶναι ἡ ὕπαρξη πίσω ἀπό τά ὑλικά 
στοιχεῖα τοῦ κάθε Μυστηρίου τῆς θείας Χάριτος. Ἐπίσης 
στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει ὁ ὀργιαστικός 
χαρακτήρας τῶν εἰδωλολατρικῶν μυστηρίων. Στήν Ἐκκλη
σία δέ ζοῦμε εἰκονικά τόν θάνατο καί τήν ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ, ἀλλά οἰκειοποιούμαστε τίς εὐεργεσίες τοῦ θανά
του καί τῆς ἀνάστασής Του. Τά Μυστήρια της Ἐκκλησίας 
ἀποτελοῦν σταθμούς καί ὠθήσεις τῶν χριστιανῶν στήν 
πνευματική τους προκοπή.

Τό ἐκκλησιαστικό κουτσομπολιό

Ε ἶναι γνωστό ὅτι κάποιοι ἐκκλησιαζόμενοι δέν ἔχουν αἴ
σθηση τοῦ μεγαλείου τῶν τελετῶν, πού γίνον ται στό 

ναό, καί γι’αὐτό ὁμιλοῦν ἤ κουτσομπολεύουν. Αὐτοί εἶναι ἤ 
ἀνώριμα παιδιά ἤ ἀπαίδευτοι ἠλικιωμένοι. Τά παιδιά σέ κά
ποιο βαθμό λόγω ἡλικίας εἶναι δικαιολογημένα. Οἱ ἡλικιω
μένοι ὅμως εἶναι ἀδικαιολόγητοι. Κάποιες γιαγιάδες πηγαί
νουν στήν Ἐκκλησία γιά κοινωνικές ἐπαφές καί κοινωνική 
κριτική. Αὐτές συνήθως σχολιάζουν ἀρνητικά ἄλλους ἐκ
κλησιαζόμενους καί γίνονται αἰτία κάποιοι ἀδύναμοι χρι
στιανοί νά ἀποφεύγουν τόν ἐκκλησιασμό. Αὐτοί ξεχνοῦν ὅτι 
στό ναό πηγαίνουμε νά λατρεύσουμε τόν Θεό κι ὄχι νά ἀσχο
ληθοῦμε μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους.

Συνήθως ἡ σκέψη ὅτι οἱ ἄλλοι ἀσχολοῦνται μέ μᾶς εἶναι 
κατά 99% τῆς φαντασίας μας. Κι ἄν κάποιοι ἁπλοϊ κοί ἀσχο
λοῦνται πραγματικά μέ μᾶς, δέν μποροῦν νά μᾶς βλάψουν 
σέ τίποτα. Τό καλύτερο εἶναι νά μήν τούς δίνουμε καμία 
σημασία. Ἐσύ νά προσεύχεσαι ἥσυχα καί νά ἔχεις στραμμένο 
τό μυαλό σου στά τελούμενα. Ὅταν προσεύχεσαι στή θεία 
Λειτουργία καί δέν ἀσχολεῖσαι μέ τούς ἄλλους, βρίσκεσαι 
ἐντός τοῦ θείου δράματος καί ζεῖς τό Μυστήριο, ἐνῶ, ὅταν 
δέν προσεύχεσαι, παρακολουθεῖς ξερά ἕνα ξένο γεγονός.

Ἡ ἐπιπόλαιη συμμετοχή  
στή θεία Κοινωνία

Κ ατά τίς μεγάλες γιορτές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ 
Πάσχα πολλοί χριστιανοί προσέρχονται στή θεία Κοι

νωνία ἀνέτοιμοι, χωρίς μετάνοια καί ἐξομολόγηση. Ἰσχυρί
ζονται πώς τίς γιορτινές ἡμέρες τίς αἰσθάνονται καλύτερα, 
ὅταν κοινωνοῦν. Ὑποτιμοῦν τό Μυστήριo τῆς θείας Κοινω
νίας καί κοινωνοῦν μέ ἐπιβαρυμένη συνείδηση. Δέν εἶναι 
μόνο οἱ μεγάλες ἁμαρτίες πού ἐμποδίζουν τή θεία Κοινωνία 
ἀλλά καί οἱ μικρές. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει πώς 
ὅποιος κοινωνᾶ ἀναξίως ἐνδέχεται νά τιμωρηθεῖ ἀπό τόν 
Θεό μέ ἀσθένεια καί μέ θάνατο (Α΄ Κορ. 11,2730). 

Ἐπίσης συνηθίζεται πολλοί πιστοί νά κοινωνοῦν χωρίς 
προετοιμασία καί στά μνημόσυνα τῶν νεκρῶν συγγενῶν τους. 
Νομίζουν ὅτι ἡ μετάληψη ἀπ’ αὐτούς τῶν Ἀχράντων Μυστη
ρίων θά ὠφελήσει τούς νεκρούς τους. Αὐτό εἶναι καλό μέ τήν 
ἔννοια πώς ὁ ζῶν συγγενής αἰσθανόμενος τό παροδικό τῆς 
ζωῆς αὐτῆς καί ἀναλογιζόμενος τήν κρίση ἀπό τόν Θεό θά 
στραφεῖ οὐσιαστικά στόν Θεό καί θά ζεῖ μέ μετάνοια καί συ
χνή θεία Κοινωνία. Ὁ νεκρός βοηθιέται ὄχι μέ τήν τυπική θεία 
Κοινωνία ἀλλά μέ τόν πνευματικό ἀγώνα τῶν συγγενῶν του, 
ὁ ὁποῖος κάνει τήν προσευχή ὑπέρ τοῦ νεκροῦ τελεσφόρα.

Εἶναι ἀνάγκη νά συνειδητοποιήσουμε οἱ χριστιανοί ὅτι ἡ 
θεία Κοινωνία εἶναι κάτι τό ἰδιαίτερο καί μοναδικό. Γι’ αὐτό 
ἐξάλλου θεσπίσθηκε ἡ προετοιμασία τῆς νηστείας. Ὅποιος 
πλησιάζει ἀνεύθυνα καί πρόχειρα τή θεία Κοινωνία δέν θά 
δεχθεῖ τήν εὐλογία τῆς θείας Χάριτος ἀλλά θά δεχθεῖ κατα
δίκη καί τιμωρία. Βέβαια δέν κοινωνοῦμε ἐπειδή εἴμαστε 
ἄξιοι, ἀλλά γιά νά γίνουμε ἄξιοι. Κανείς δέν εἶναι ἄξιος. 
Ἄξιος εἶναι μόνον ὁ μετανοῶν καί ἐξομολογούμενος.

Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου
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