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Συνεχίζουμε καί σ’ αὐτό τό 
πε ριο δικό τήν ἀναφορά σέ θέμα
τα χριστιανικῆς λατρείας καί 
θεο λογίας. Ἡ λατρεία τῆς Ὀρθό
δοξης Ἐκκλησίας ἀποσκοπεῖ 
στήν ἕνωση μέ τόν Χριστό (ἐν
χρί στωση) καί στή βίωση τῆς βα
σιλείας τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ἐπί
γεια ζωή (ἐσχατολογική διάστα
ση τῆς λατρείας). 

Ὅταν ὁ κάθε χριστιανός με
τέχει στή λατρεία μέ τήν ψυχή 
καί τό σῶμα του καί ζεῖ τό περιε
χόμενο τῶν λατρευτικῶν ὕμνων 
καί πράξεων ἀνυψώνεται πνευ
ματικά καί ἑνώνεται μέ τόν ἄπει
ρο Θεό (θέωση κατά χάριν). Ἡ 
κάθε Δεσποτική ἑορτή τῆς Ἐκ
κλησίας μᾶς ὑπενθυμίζει τά γε
γονότα τῆς ζωῆς τοῦ Θεανθρώ
που καί μᾶς βοηθᾶ νά ἐγκολπω
θοῦμε τίς εὐεργεσίες πού πρό
σφερε στήν ἀνθρωπότητα ὁ Ἰη
σοῦς Χριστός μέ τήν ἐπίγεια 
δράση Του (θεία Οἰκονομία).

Οἱ ψαλμοί τοῦ Δαβίδ καθώς 
ἦταν θεόπνευστα κείμενα μετα
φέρουν στόν κάθε ἀναγνώστη 
τους τή θεία χάρη καί εὐλογία. Ὁ 
ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης 
κατήρτισε κατάλογο χρήσης τῶν 
ψαλμῶν γιά πολλές περιπτώσεις 
ἀναγκῶν τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. 

Στό τελευταῖο μέρος τοῦ πε
ριοδικοῦ συνεχίζεται ἡ παρου
σία ση τῶν ἀρωματικῶν φυτῶν 
στήν ὀρθόδοξη λατρεία καί ἡ 
παρουσίαση ἑνός χριστιανικοῦ 
μνημείου τῆς Ρόδου, τοῦ ναοῦ 
τῆς Ἁγίας Τριάδος Ψίνθου. 
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Θεολογική προσέγγιση τῆς χριστιανικῆς γιορτῆς

Εἰσαγωγικά

Κ εφάλαιον ἑορτῆς μνήμη Θεοῦ»1. Μέ τή λακωνική αὐτή 
διατύπωση ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος δίνει τό στίγμα 

καί τό νόημα τῆς χριστιανικῆς γιορτῆς. Ὁ ἄνθρωπος πλασμένος 
«κατ’ εἰκόνα Θεοῦ»2, ὡς θεολογικό ὄν, «ζῶον... θεούμενον»3 καί 
«θεός κεκελευσμένος» κατά τό Μ. Βασίλειο4, εἶναι ἀπό τή φύση του 
προωρισμένος νά γιορτάζει, νά «θυμᾶται» τό Θεό. Ἕνα Θεό ὅμως 
ἀληθινό, ζωντανό5, Τριαδικό, ἕνα Θεό πού ἀποκαλύφθηκε στόν 
κόσμο ἐν Χριστῷ καί παραμένει γιά πάντα μέ τούς πιστούς ἐν ἁγίῳ 
Πνεύματι6, ὡς φῶς7 καί ἀγάπη8 γιά τόν ἄνθρωπο μέσα στόν κόσμο.

Ἔτσι ἡ χριστιανική γιορτή ὡς «μνήμη τοῦ Θεοῦ» δέν εἶναι μία 
θεωρητική, ἀφηρημένη καί ἀνεύθυνη κατάσταση. Ἀπεναντίας συνι-
στᾶ τήν κοπιώδη πράγματι πορεία τοῦ ἀνθρώπου νά ἐπιστρέψει στό 
Θεό, «στό ἄκτιστο ἀρχέτυπό του»9 ἀπό τό ὁποῖο καί κατάγεται. Δι-
ότι «εἰ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πάντως ἡμεῖς, γενώμεθα ἑαυτῶν καί τοῦ 
Θεοῦ· μᾶλλον δέ, μόνου καί ὅλου Θεοῦ, καί ὅλοι, μηδέν ἐπίγειον ἐν 
ἡμῖν αὐτοῖς φέροντες, ἵνα Θεῶ πλησιάσωμεν, καί θεοί γενώμεθα, ἐκ 
Θεοῦ τό θεοί εἶναι λαβόντες»10.

Ἡ πορεία αὐτή, τῆς πίστης, τῆς ἀγάπης, τῆς σχέσης καί κοινω-
νίας με τό Θεό, «ἡ πρός τό θεῖον ὁμοίωσις»11 δέν εἶναι δυνατόν νά 
νοηθεῖ ἔξω ἀπό τή νέα πραγματικότητα πού δημιούργησαν στόν 
κόσμο τά γεγονότα τῆς θείας οἰκονομίας, τῆς σάρκωσης τοῦ Λό-
γου, τοῦ σταυροῦ, τοῦ πάθους καί τῆς ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. 
Γεγονότα πού ἔδωσαν νέο νόημα στό χρόνο, τό χῶρο, στόν ἄν-
θρωπο, στόν κόσμο, στήν ἴδια τή ζωή. Γεγονότα πού ἡ Ἐκκλησία 
τά θυμᾶται δοξολογικά, λειτουργικά, εὐχαριστιακά, μυστηριακά 
στίς λατρευτικές της συνάξεις. Ἡ «μνήμη τοῦ Θεοῦ» γίνεται πλέον 
λειτουργική ἀνάμνηση τῆς φιλανθρωπίας Του, τῆς σωτηριώδους 
οἰκονομίας καί ἡ χριστιανική γιορτή γίνεται «τρόπος ζωῆς καί σκέ-
ψεως τῆς Ἐκκλησίας, κατάσταση ὑπαρξιακή, αἴσθηση καί βίωση 
τῶν νέων δυνάμεων τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, πού ἐνεργοῦν σ’ 
αὐτή μετά τή σάρκωση καί τήν ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου... εἶναι 
ποιότητα ζωῆς, πού χαρακτηρίζεται ὡς πνευματική χαρά καί 
ἀγαλλίαση, ὡς πανήγυρη καί εὐφροσύνη γιά τήν τελείωση τῆς σω-
τηρίας τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, γιά τή νίκη τοῦ ἐσφαγμένου 
Ἀρνίου πάνω στίς μυστικές ἤ φανερές δυνάμεις, πού κρατοῦσαν 
δέσμιο στήν ἐξουσία τους τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο»12.
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Μέ τή γιορτή πανηγυρίζει λοιπόν ὁ ἄνθρωπος 
καί χαίρεται ἐν Χριστῷ γιά τίς δωρεές τοῦ Θεοῦ στή 
ζωή του. Εὐχαριστεῖ καί θυμᾶται τίς εὐεργεσίες 
ἐκεῖνες πού ἄλλαξαν τή ζωή του καί τόν ἀνακαίνι-
σαν ὀντολογικά. Ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει καί ζεῖ μυ-
στικά τό ἄρρητο κάλλος τῆς θείας σοφίας, τόν 
κόσμο τῶν μεγαλείων τοῦ Θεοῦ καί γίνεται ἐπό-
πτης καί αὐτόπτης τῆς θείας ζωῆς καί μεγαλειότη-
τος13. «Δεῦτε καί ἴδετε τά ἔργα τοῦ Θεοῦ»14.

Ἡ χριστιανική γιορτή ὅμως ὡς βίωμα χαρᾶς 
καί εὐφροσύνης δέν εἶναι δυνατόν νά κατανοηθεῖ 
ἔξω ἀπό τη δοξολογία τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ καί 
τήν ἐμπειρία τῆς θείας δόξης καί μεγαλειότητος. 
Εἶναι στοιχεῖο τῆς «καινῆς κτίσης» πού δημιουρ-
γήθηκε ἐν Χριστῷ, κατά τήν ὁποία «τά ἀρχαῖα 
παρῆλθεν» καί ὅλα ἔγιναν «καινά»15.

............

Γιορτή καί πνευματικότητα
Στά πλαίσια τῆς ἐσχατολογικῆς προοπτικῆς καί 
τῆς εὐχαριστιακῆς διάστασης τῶν γιορτῶν, τίς 
ὁποῖες «ὁ Χριστός ἐκ τε τέλεκεν», καί ταυ τόχρονα 
τῆς ἀνάγκης τοῦ ἀνθρώπου νά ζεῖ «ἐν Χριστῷ», ἡ 
χριστιανική γιορτή προβάλλει πράγματι ὡς πρό-
κληση, ἀλλά καί εὐκαιρία νά γίνει ὁ ἄνθρωπος 
κοινωνός τῆς συντελεσμένης ἐν Χριστῷ σωτηρί-
ας. «Αἱ τῶν χριστιανῶν πανηγύρεις, θεῖαι καί πα-
ράδοξοι καί ὄντως πηγαί καί θησαυροί σωτηρί-
ας»16. Ὁ Χριστός βεβαίως μέσα ἀπό τό λειτουργι-
κό ἔτος μᾶς χειραγωγεῖ στήν ἐν Χριστῷ ζωή. 
Αὐτός γεννιέται, σταυρώνεται, ἀνασταίνεται, 
ἀναλαμβάνεται καί στέλνει τό ἅγιο Πνεῦμα Του 
πάλι καί πάλι σέ κάθε ἐκκλησιαστικό ἔτος, γιά νά 
ἀνεβοῦμε νέες βαθμίδες στή γέννηση, στή σταύ-
ρωση, στή λήψη τοῦ ἁγίου Πνεύματος17.

Οἱ γιορτές εἶναι τεκμήρια τῆς ἀγάπης καί τῆς 
συγκατάβασης τοῦ Θεοῦ Λόγου: «Τοῦτο μέν οὖν 
πρώτως αἱ σωτήριοι τοῦ Θεοῦ Λόγου ἑορταί καί 
πανηγύρεις ἔχουσι, τῆς πρός ἡμᾶς ὄντα συγκατα-
βάσεως αὐτοῦ τεκμήρια»18. Ταυτόχρονα θεωροῦ-
νται ὡς ὑπενθυμήσεις τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ, 
ἔτσι ὥστε «οἱ πανηγυρίζοντες» ἐνθυμούμενοι αὐτές 
τίς εὐεργεσίες μέσω τῶν γιορτῶν «μή εἰς μέθην, 
ἀλλ’ εἰς εὐχαριστίαν καί ἀρετήν τρέποιντο»19. Ὁ 
δρόμος τῆς θεώσεως καί ἡ μετοχή στά πνευματικά 
γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ ἀπαιτοῦν καί τή 
δική μας προσπάθεια καί τό δικό μας ἔργο. Τήν 
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ἀδιάκοπη κοινωνία δοξολογίας μέ τό Θεό, «ψαλῶ 
τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω»20, καί τήν συνεχῆ «κατα-
τρύφηση»21 τοῦ Κυρίου. Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης 
μέ τά παρακάτω λόγια ἐπισημαίνει τήν προσωπική 
σχέση καί τήν ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου γιά τή γιορτή· 
«Πάλιν ἑορτή, καί πάλιν πανήγυρις, καί πάλιν ἐγώ 
δεξιός ἑστιάτωρ, πανηγυρίζων τήν ἑμαυτοῦ σωτη-
ρίαν, καί συγκαλῶν ἅπαντας πρός τήν πνευματι-
κήν ἑστίασιν»22.

Εἴμαστε συνδαιτημόνες στό ἑορταστικό τρα-
πέζι πού ὁ Θεός καθημερινά μᾶς παραθέτει στήν 
ἁγία Του Ἐκκλησία, καί στό ὁποῖο προεξάρχουν 
ὁ Χριστός, ἡ Θεοτόκος καί οἱ ἅγιοι. Γι’ αὐτό καί ἡ 
δεοντολογία τῆς γιορτῆς ἀπαιτεῖ νά γιορτάζουμε 
σωστά «μή πανηγυρικῶς, ἄλλα θεϊκῶς· μή κοσμι-
κῶς, ἀλλ’ ὑπερκοσμίως»23 114 κατά τό Γρηγόριο 
τό Θεολόγο. «Λελογισμένως καί εὐσεβῶς -κατά 
τόν Συμεών τό Νέο Θεολόγο- μή λαμπάδων φῶς 
τό εἰς ὀλίγον σβενύμενον, ἀλλά αὐτή καθαρῶς ἡ 
τῆς ψυχῆς σου λαμπάς, ἥτις ἡ γνῶσις ὑπάρχει τῶν 
θείων καί οὐρανίων πραγμάτων, ἡ ὑπό τοῦ ἁγίου 
Πνεύματος χορηγουμένη»24. Κι ὄχι μόνο νά γιορ-
τάζουμε σωστά, ἀλλά ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νά γίνουμε 
γιορτή. «Μή μόνον τά τῆς ἑορτῆς κατοπτεύσω-
μεν καί τιμήσωμεν, ἀλλά αὐτοί ἑορτή γενώμεθα... 
ἁγιασμοῦ γάρ χωρίς καί καθαρότητος, οὐδείς τόν 
Κύριον ὄψεται»25. Καί ὁ Μ. Ἀθανάσιος συμπλη-
ρώνει· «Ἐν τούτῳ γάρ τῷ τύπῳ νῦν ἑορτάσωμεν 
καθώς πρέπει, «μή ἐν ζύμῃ παλαιᾷ, μηδέ ἐν ζύμῃ 
κακίας καί πονηρίς, ἀλλ’ ἐν ἀζύμοις εἰλικρίνειας 
καί ἀληθείας» (Α΄ Κορ. 5, 8)26.

«Ἐάν oὕτω μέν ἑορτάζῃς -σημειώνει πάλι Συ-
μεών ὁ Νέος Θεολόγος- («λελογισμένως καί εὐσε-
βῶς»), οὕτω δέ καί τῶν θείων μυστηρίων μετα-
λαμβάνῃς («ἐν αἰσθήσει καί γνώσει»), ἔσται σοι 
ἅπας ὁ βίος ἑορτή μία, καί οὐδέ ἑορτή, ἄλλα ἑορ-
τῆς ἀφορμή καί Πάσχα ἕν, ἡ ἐκ τῶν δρωμένων 
πρός τά νοούμενα μετάβασις καί ἐγχώρησις, ἔνθα 
πᾶσα σκιά καί ἅπας τύπος καί τά νῦν σύμβολα 
καταπαύουσι καί καθαροί καθαρῶς τοῦ καθαρω-
τάτου θύματος αἰωνίως ἐπαπολαύσομεν, ἐν Πα-
τρί Θεῷ καί ὁμοουσίῳ τῷ Πνεύματι, Χριστόν ἀεί 
βλέποντες καί βλεπόμενοι πρός αὐτοῦ, Χριστῷ 
συνόντες, Χριστῷ συμβασιλεύοντες»27.

Ἐπίλογος
Ἀπό ὅλα ὅσα ἤδη τονίσαμε, δηλαδή ὅτι ἡ γιορτή 
ἔχει ὑπαρξιακή διάσταση καί σχετίζεται ἄμεσα μέ 

τήν ἀναζήτηση τοῦ θείου ἀπό τόν ἄνθρωπο, ὅτι 
οἱ παλιές ἀντιλήψεις γιά τή γιορτή ὡς ἀναπαρά-
σταση ἤ ἁπλῆ ἀνάμνηση κάποιων μεγάλων γεγο-
νότων καταργήθηκαν στό πρόσωπο τοῦ Χρι-
στοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ἀρχή καί τό τέλος τῆς 
γιορτῆς, ὅτι οἱ πιστοί ζοῦν πιά τό Χριστό καί τό 
ἔργο ὅλης τῆς θείας Οἰκονομίας στή θεία Εὐχαρι-
στία, ὅτι ἡ γιορτή εἶναι χαρά πού πηγάζει ἀπό τό 
θάνατο καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τη 
μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπό τήν 
ἐσχατολογική προσδοκία της, ὅτι οἱ γιορτές εἶναι 
δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο γιά πνευματική 
ἀνανέωση καί ἐνάρετη χριστιανική ζωή, ὅτι τέλος 
ἡ προσέγγιση τῆς γιορτῆς, πού εἶναι ὁ Χριστός 
«τό Πάσχα ἡμῶν», ἀπαιτεῖ προσωπικό πνευματι-
κό ἀγώνα καθόσον «ἑορτή μεγίστη, συνειδός 
ἀγαθόν»28, ὅλα αὐτά ἁπλά ἔτσι διατυπωμένα δεί-
χνουν πώς ἡ χριστιανική γιορτή προσανατολίζει 
τόν ἄνθρωπο πάντα πρός τό μέλλον καί ποτέ 
πρός τά πίσω. Πρός τήν ἐλπίδα κι ὄχι τήν ἀπελ-
πισία, πρός τήν ἀλήθεια κι ὄχι τήν ἀλλοτρίωση, 
πρός τήν ἐλευθερία κι ὄχι τήν ὑποδούλωση, πρός 
τή ζωή κι ὄχι τό θάνατο, πρός τήν πίστη κι ὄχι τή 
στείρα ἰδεολογία, πρός τήν εὐφροσύνη κι ὄχι τό 
«βίαιο πανηγύρι»29, ἤ τήν ἁπλῆ εὐφραντική διέξο-
δο ἐγωκεντρικῶν συναισθημάτων30, πρός τό Χρι-
στό καί τή βασιλεία Του, πρός τή «μνήμη τοῦ 
Θεοῦ» κι ὄχι τή μνήμη τοῦ κόσμου.

«Ἑόρταζε Χριστοῦ Ἐκκλησία, -λέγει ὁ ἅγιος 
Ἐπιφάνιος- οὐ τοπικῶς, οὐ σωματικῶς, ἀλλά 
πνευ ματικῶς ἐγχορεύουσα. Ἑόρταζε ἑορτάς, τήν 
τῶν εἰδώλων κατάπτωσιν βλέπουσα, καί τῶν Ἐκ-
κλησιῶν τήν ἀνάστασιν ἔχουσα... «Τά ἀρχαῖα 
παρῆλθον· ἰδού γέγονε τά πάντα καινά»· ἀλλά 
μήν καί παράδοξα. Διό χαίρετε ἐν Κυρίῳ, Χριστοῦ 
νεολαία, χαίρετε...»31. Ἀνέστη Χριστός καί πεπτ-
ώκασι δαίμονες, ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύ-
εται... Μηδείς θρηνείτω πενίαν· ἐφάνη γάρ ἡ κοι-
νή βασιλεία»32. Αὐτό εἶναι ἡ γιορτή: Ὁ Χριστός 
καί ἡ βασιλεία, τῶν αἰώνων ἑορτή.  n

Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ,  
Λειτουργικές μελέτες Ι, ἐκδ. «Πουρνάρα»,  

Θεσ/νίκη 1999, σελ. 183-204. 
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Οἱ Ψαλμοί τοῦ Δαβίδ
Δανιήλ Συροπούλου, δασκάλου

Α΄. Εἰσαγωγή- ἱστορική τοποθέτηση

Ἡ λέξη ψαλμός προέρχεται ἀπό τό ἑλληνικό 
ρῆμα ψάλλω πού σημαίνει, ὑμνῶ τό Θεό 

μελωδικά, λατρεύω τόν Κύριο μέ ψαλμωδίες. Περι-
λαμβάνονται οἱ ψαλμοί στό βιβλίο τῆς Π. Διαθήκης 
‘ΒΙΒΛΙΟ ΨΑΛΜΩΝ’, γνωστό καί μέ τό ὄνομα ‘ΤΟ 

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ’.
Οἱ συγγραφεῖς τῶν Ψαλμῶν περιγράφουν τό 

θαυμασμό τους γιά τό μεγαλεῖο τό Θεοῦ, τήν ταπεί-
νωση γιά τά ἀνθρώπινα λάθη καί πάθη καί τήν ἐλ-
πίδα γιά τή σωτηρία.

Οἱ Ψαλμοί, ψάλλονταν ἀπό τούς Ἰσραηλίτες στό 
Ναό τοῦ Σολομῶντα, μέ συνοδεία ὀργάνων, ὅπως 
αὐλό, κιθάρα, ψαλτήρι, σάλπιγγα, τύμπανα, κύμβα-
λα. Εἶναι χαρακτηριστικός ὁ 150ος Ψαλμός, πού 
ἀναφέρει τόν τρόπο λατρείας: «Αἰνεῖτε αὐτόν ἐν 

ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτόν ἐν ψαλτηρίῳ καί κι-
θάρᾳ. Αἰνεῖτε αὐτόν ἐν τυμπάνῳ καί χορῷ, αἰνεῖτε 
αὐτόν ἐν χορδαῖς καί ὀργάνῳ. Αἰνεῖτε αὐτόν ἐν κυμ-
βάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτόν ἐν κυμβάλοις ἀλλα-
λαγμοῦ. Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον».

Οἱ Ψαλμοί χωρίζονται σέ διάφορα εἴδη ἀνάλογα 
μέ τό περιεχόμενό τους (φιλολογικό, θεολογικό, 
χρησιμότητας). Ἕνας βασικός διαχωρισμός τους 
εἶναι καί ὁ ἑπόμενος:

J  Ὕμνοι πρός τό Θεό – δοξολογίες. Ὑμνοῦν τό με-
γαλεῖο τοῦ Θεοῦ, τῆς δημιουργίας καί τῆς σοφίας 
του.

J  Ὕμνοι εὐχαριστίας – δεήσεως. Ἔχουν θέμα τήν 
ἀγάπη, τή φροντίδα, τήν προστασία καί τήν κα-
θημερινή αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ.

J  Ὕμνοι μετανοίας. Μέ θρηνητικό ὕφος ζητοῦν 

亷 亷 亷 亷 亷 亷 亷 亷 亷 亷 亷 亷
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ἀπό τό Θεό συγχώρεση γιά σφάλματα πού διέ-
πραξε εἴτε ὁ ἴδιος ὁ ποιητής, εἴτε ὁ λαός του.

J  Μεσσιανικοί – Ἐσχατολογικοί. Ἔχουν θέμα τόν 
ἐρχομό τοῦ Μεσσία. Διακηρύσσουν τή θαυμαστή 
παρουσία του ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους καί τή 
θεϊ κή προέλευσή του. Ἀναγγέλουν πώς μέ τόν 
ἐρχομό του θά ὁδηγηθεῖ ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου σέ 
εὐτυχισμένο τέλος.
Οἱ Ψαλμοί μεταφράστηκαν μαζί μέ ὅλα τά βιβλία 

τῆς Π. Διαθήκης στήν ἀρχαία ἑλληνική γλώσσα, τόν 
3ο αἰώνα π.Χ. στά λεγόμενα ἑλληνιστικά χρόνια. 
(Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα).

Στή Χριστιανική θρησκεία, ἔχουν ἐξέχουσα θέση 
στή θεία λατρεία. Ἰδιαίτερα στήν ὀρθόδοξη λειτουρ-
γική ἀποτελοῦν εἰσαγωγή στίς ἱερές ἀκολουθίες 
(Ἀπόδειπνο, Ὧρες, Ἑσπερινό, Θεία Λειτουργία, Πα-
ρακλήσεις), ἐπειδή δημιουργοῦν κατανυκτική ἀτμό-
σφαιρα μέ τήν ἀνάγνωσή τους. Χρησιμοποιοῦνται 
ἐπίσης ὡς εὐχές ἤ ὕμνοι καί ἀποτελοῦν ὑλικό γιά νά 
γραφοῦν ὑπέροχες προσευχές (Θεοφάνεια, Πεντη-
κοστή). Οἱ Ψαλμοί, εἶναι ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά 
ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Εἶναι, 
μποροῦμε νά ποῦμε, ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
Ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος: «Ἔσκυψε ὁ Θεός καί εἶπε στό 
παιδί του τόν Δαβίδ, αὐτά πού ἤθελε νά ἀκούσει».

Ὁ Δαβίδ, ἦταν ὁ δεύτερος βασιλιάς τοῦ Ἰσραήλ, 
μετά τόν Σαούλ. Ἦταν βοσκός αἰγοπροβάτων, ὅταν 
τόν κάλεσε ὁ Θεός μέ τόν προφήτη Σαμουήλ γιά νά 
τόν ἀναδείξει βασιλιά τοῦ Ἰσραήλ. Ὁ Δαβίδ εἶχε τό 
μεγάλο τάλαντο τῆς ποίησης καί ἔπαιζε τό ὄργανο 
ψαλτήριο. Ἐπειδή τά θρησκευτικά ἄσματα συνοδεύ-
ονταν ἀπό αὐτό τό ὄργανο, λέμε καί τό βιβλίο πού τά 
περιέχει, βιβλίο τῶν Ψαλμῶν ἤ Ψαλτήριον.

Τό βιβλίο τῶν Ψαλμῶν εἶναι μία λυρική συλλογή 
θρησκευτικῶν ποιημάτων. Ἀποτελεῖται ἀπό 150 
ποιή ματα – ψαλμούς, πού γράφτηκαν ἀπό τό 1100 
π.Χ. περίπου, μέχρι τόν 5ο αἰώνα π. Χ. Ἀπό αὐτούς 
οἱ 73 εἶναι τοῦ Δαβίδ. Οἱ ὑπόλοιποι εἶναι γραμμένοι 
ἀπό διάφορους ἄλλους ποιητές (Ἀσάφ, υἱοί Κορρέ, 
Σολομών κ.ἄ.). Ἔχουν ὅμως μία ἐσωτερική ἑνότητα 
καί τεχνική ὁμοιότητα καί κοινή ἔμπνευση. Γι’ αὐτό, 
παλαιότερα, θεωροῦνταν ἔργο μόνο τοῦ Δαβίδ καί 
ἐπικράτησε ἡ ἔκφραση, οἱ Ψαλμοί τοῦ Δαβίδ.

Ἐκφράζουν μέ ποικίλους τρόπους τούς παλμούς 
τῆς ψυχῆς, ὑμνοῦν τό μεγαλεῖο καί τήν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ, περιγράφουν ἐπιθυμίες, ἐλπίδες, φόβους τῶν 
δούλων τοῦ Θεοῦ. Κεντρικό τους θέμα εἶναι ὁ Θεός 
καί ὁ ἄνθρωπος μπροστά στό Θεό. Ἡ ἔμπνευσή 
τους ἀντλήθηκε ἀπό τή φλογερή πίστη, τό μεταφυ-
σικό δέος ἀλλά καί ἀπό ἱστορικά γεγονότα, ὅπως ἡ 

δουλεία τοῦ Φαραώ, ἡ αἰχμαλωσία στή Βαβυλώνα 
κ.ἄ. Θεωροῦνται ἀριστουργήματα τῆς θρησκευτι-
κῆς λαϊκῆς ποίησης. Ἕνα μεγάλο μέρος τους γρά-
φτηκε γιά καθαρά λειτουργικούς καί λατρευτικούς 
λόγους. Ὡστόσο, ὑπάρχει σέ πολλούς, ἰδιαίτερα 
στούς Ψαλμούς τοῦ Δαβίδ, ἡ προσωπική ἔμπνευση 
καί ἡ σφραγίδα τοῦ ποιητῆ. 

Μία μικρή συλλογή ἀπό 15 Ψαλμούς ἀπ’ αὐτούς, 
(119 ἕως 133) εἶναι γνωστοί ὡς ὠδές ἀναβαθμῶν. 
Ψάλλονταν, μᾶλλον, ἀπό τούς Ἰσραηλίτες πού ἀνέ-
βαιναν γιά προσκύνημα στήν Ἱερουσαλήμ. Μέ τήν 
ἴδια ὀνομασία, ἀναβαθμοί, χρησιμοποιοῦνται καί 
ψάλλονται κάθε Κυριακή στήν ἀρχή τοῦ Ὄρθρου. 

Στή διαδρομή τῶν αἰώνων τό Ψαλτήρι ἐπέδρασε 
θετικά σέ πολλούς μεγάλους συγγραφεῖς, ποιητές καί 
ζωγράφους. Διαδραμάτησε πρωτεύοντα ρόλο στή 
διαμόρφωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς θείας λατρείας καί 
ἄσκησε τεράστια ἐπίδραση ἤ ἔγινε πηγή ἔμπνευσης 
στή βυζαντινή ἁγιογραφία καί ὑμνολογία. 

Β΄. Εἴδη Ψαλμῶν 
1. Ὕμνοι δοξολογίας

Μία σειρά ὕμνων, στούς ὁποίους ὁ Δαβίδ ξεχύνει 
ὅλη του τήν πίστη, ἀνοίγει διάπλατα τή ψυχή του καί 
ξετυλίγει ὅλο τό ποιητικό του μεγαλεῖο, εἶναι οἱ ὕμνοι 
στούς ὁποίους δοξολογεῖ τό Θεό, ὑμνεῖ τή μεγαλο-
σύνη του, ψάλλει τή δόξα του. Οἱ ποιητικές ἐκφρά-
σεις του, οἱ ἀπαράμιλλες εἰκόνες τοῦ μεγαλείου τοῦ 
Θεοῦ, ὅπως παρουσιάζεται μέσα στή Δημιουργία καί 
τήν Παντοδυναμία του, εἶναι ὑπέροχες.

 Καλεῖ ὅλα τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, ἀγγέ-
λους, δυνάμεις, στερέωμα, ἥλιο, σελήνη, ἀστέρια, 
οὐρανό, γῆ, κάθε ὁρατό καί ἀόρατο κτίσμα του, νά 
τόν ὑμνήσει μαζί μέ τόν ἄνθρωπο. Αὐτός τά δημι-
ούργησε ὅλα κι αὐτός τά κρατᾶ στή ζωή. Ἄς δοῦμε 
μερικά ἀποσπάσματα, ἀπό τέτοιους δοξολογικούς 
Ψαλμούς.

Ψαλμός 148: «Αἰνεῖτε τόν Κύριον ἐκ τῶν οὐ ρα-
νῶν…».

Ψαλμός 144: «Ὑψώσω σέ ὁ Θεός μου ὁ Βασιλεύς 
μου…». Ὑπέροχη δοξολογία εἶναι ὁ Ψαλμός αὐτός, 
στόν ὁποῖο ἀναγνωρίζονται ὅλες οἱ ἰδιότητες τοῦ 
Θεοῦ, ὅλα τά δῶρα του στόν ἄνθρωπο, καθώς καί ἡ 
δικαιοσύνη του, ἡ ἀγάπη του, ἡ μακροθυμία του, ἡ 
φροντίδα του γιά κάθε δημιούργημά του καί ἰδιαί-
τερα γιά τόν ἄνθρωπο.

Τήν ἴδια θριαμβική δοξολογία ἀναπέμπει καί μέ 
τόν 145ο Ψαλμό: «Αἴνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον, 
ψαλῶ τῷ Θεῷ μου, ἕως ὑπάρχω… Ὕμνησε, ψυχή 
μου τόν Κύριον. Τόν Κύριο θά ὑμνῶ σέ ὅλη τή ζωή 
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μου, θά ψάλλω τό Θεόν μου ὅσο θά ζῶ. Αὐτόν πού 
δημιούργησε τόν οὐρανό, τή γῆ καί τή θάλασσα καί 
ὅλα ὅσα ὑπάρχουν μέσα σ’ αὐτά. Αὐτόν πού φυλάει 
τήν ἀλήθεια στούς αἰῶνες, πού δικαιώνει τούς ἀδι-
κουμένους, πού δίνει τροφή στούς πεινασμένους».

Ἕνας ἀνεπανάληπτος ὕμνος στή Δημιουργία, σέ 
σχέση μέ τήν κυριαρχία τοῦ ἀνθρώπου πάνω σ’ 
αὐτήν, εἶναι καί ὁ 103ος Ψαλμός ὁ ἐπονομαζόμενος 
προοιμιακός, γιατί χρησιμοποιεῖται ὡς εἰσαγωγή 
τοῦ Ἑσπερινοῦ. «Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον, 
Κύριε ὁ Θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα …». Ἐξυμνεῖ 
μέ παραστατικές εἰκόνες ὅλα ὅσα ὑπάρχουν μέσα 
στή Δημιουργία τοῦ Θεοῦ, τή φροντίδα του γιά τήν 
ἀσφαλῆ διατήρησή τους καί τήν ἀγάπη του γιά τόν 
ἄνθρωπο, πού τόν ὅρισε διαχειριστή ὅλων τῶν κτι-
σμάτων του. Ὅλα αὐτά τά εὐλογεῖ καί προκόβουν 
καί ζοῦν, ἀλλά ὅταν θυμώνει καί ἀποστρέφει τό 
βλέμμα του, ὅλα γίνονται στάχτη καί φωτιά.

2. Ὕμνοι εὐχαριστίας - δεήσεις

Μολονότι καί ἄλλοι ποιητές ἔγραψαν κάποιους 
ἀπό τούς Ψαλμούς, ἀναμφίβολα σ’ αὐτή τήν ὑπέροχη 
συλλογή, δεσπόζει ἡ μορφή τοῦ Δαβίδ. Ὁ θρῆνος του 
γιά τόν θάνατο τοῦ Σαούλ, ἡ σκληρή μονομαχία του 
μέ τόν Γολιάθ, ἡ ἀνταρσία καί ὁ τραγικός θάνατος 
τοῦ γιοῦ του Ἀββεσαλώμ, τό ἁμάρτημά του μέ τήν 
Βηθσαβεέ, τό πραξικόπημα τοῦ γιοῦ του Ἀδωνία καί 
τόσα ἄλλα, ἀποτυπώνονται μέ ὑπέροχο τρόπο στήν 
ποίησή του. Ὅλα αὐτά, ἀλλά προπάντων τό Πνεῦμα 
τοῦ Θεοῦ πού ἦρθε πάνω στή γλώσσα του, ἔκαναν 
τήν ποίησή του αἰώνια.

Κανένας δέν μπορεῖ νά μείνει ἀσυγκίνητος ἤ ἀδι-
άφορος διαβάζοντας τά γεμάτα πίστη, τρυφερότητα, 
ταπεινοφροσύνη, ἔνταση καί πάθος λόγια του. Κα-
νένας πονεμένος δέν τά διαβάζει χωρίς νά βρεῖ πα-
ρηγοριά. «Σῶσε με, Κύριε, γιατί μπῆκαν νερά μέσα 
στήν ψυχή μου. Βούλιαξα μέσα στόν βάλτο, κατέβη-
κα στά βάθη τῆς θάλασσας. Βράχνιασε τό λαρύγγι 
μου νά φωνάζω, περιμένοντας νά ἔρθεις σέ βοήθειά 
μου». Σπαρακτική ἀντηχεῖ ἡ κραυγή του. «Θεέ μου, 
Θεέ μου, γιατί μέ ἐγκατέλειψες; Ἔγινα παίγνιο τῶν 
ἀνθρώπων. Κερί ἔχει γίνει ἡ καρδιά μου καί λιώνει 
στά στήθια μου. Κόλλησε ἡ γλώσσα μου στό λαρύγ-
γι μου. Ἡ Καρδία μου ἐταράχθη, ἐγκατέλειπέ με ἡ 
ἰσχύς μου καί τό φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου καί αὐτό 
οὐκ ἔστι μετ’ ἐμοῦ». 

Ὅμως βλέπουμε καί τή γαλήνη, πού τοῦ χαρίζει ἡ 
πίστη του στό Θεό, ὅταν προσεύχεται. «Ὁ Κύριος εἶ-
ναι ὁ βοσκός μου καί δέν θά μοῦ λείψει τίποτε. Ἐάν 
πορευθῶ μέσα στή σκιά τοῦ θανάτου, δέν θά φοβηθῶ 
κανένα κακό». Καί πάλι. «Ὁ Κύριος εἶναι τό φῶς καί ἡ 

σωτηρία μου. Ποιόν θά φοβηθῶ; Ὁ Κύριος εἶναι ἡ δύ-
ναμη τῆς ζωῆς μου. Ἀπό ποιόν θά δειλιάσω;». Ἀκόμα 
πιό ἔντονη καί φορτισμένη συναισθηματικά, ξεχύνεται 
ἡ πίστη του στόν 41ο Ψαλμό. Ἀνάγλυφος παρουσιά-
ζεται ἐδῶ ὁ πόθος τῆς ψυχῆς του νά φτερουγίσει κο-
ντά στό Θεό. «Μέ τόν τρόπο πού ποθεῖ τό ἐλάφι νά 
ἔρθει στίς πηγές τῶν νερῶν, ἔτσι ποθεῖ καί ἡ ψυχή μου 
Ἐσένα, πού εἶσαι ὁ Θεός μου». Ὑπέροχο δεῖγμα δεή-
σεως-προσευχῆς, εἶναι ὁ 101ος Ψαλμός «Κύριε, εἰσά-
κουσον τῆς προσευχῆς μου…».

3. Ὕμνοι μετανοίας

 Ἐκεῖνος ὅμως ὁ ὕμνος πού σέ κάνει νά ξεχάσεις 
ὅ,τι ἄλλο διάβασες, εἶναι ὁ πεντηκοστός Ψαλμός. 
«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός σου…». Θε-
ωρεῖται τό ἀριστούργημα τῶν ψαλμῶν καί τῆς θρη-
σκευτικῆς ποίησης γενικότερα. Ποτέ ἄλλοτε ἁμαρ-
τωλός δέν αἰσθάνθηκε ζωηρότερα τήν ἀνάγκη τοῦ 
θείου ἐλέους, οὔτε μπόρεσε νά ἐκφράσει μέ μεγαλύτε-
ρη ἐπιτυχία τά συναισθήματα τοῦ ἀληθινά μετανοιω-
μένου. Κατά τήν παράδοση, ὁ ὕμνος αὐτός γράφτηκε 
ἀπό τόν Δαβίδ μετά τό ἁμάρτημά του μέ τή Βηρσαβεέ, 
τή γυναίκα τοῦ ἀξιωματικοῦ του Οὐρία.

Μέ τόνους χαμηλούς ὁ Δαβίδ, ταπεινωμένος καί 
συγκλονισμένος, ἱκετεύει τό Θεό νά τόν συγχωρήσει 
καί νά τόν ἐλεήσει. Ὁ Θεός, ὡς ἐλεήμων, θά τόν 
ἀκούσει καί θά δεχθεῖ τή μετάνοιά του. Ὅμως, πλή-
ρωσε ἀκριβά ὁ Δαβίδ αὐτό του τό ἁμάρτημα, μέ 
πλῆθος συμφορῶν πού τόν ἔπνιξαν, μέχρι τήν τελική 
του ἐξιλέωση. Ὁ Πεντηκοστός Ψαλμός, μᾶς δείχνει 
τό δρόμο γιά νά προσεγγίσουμε τόν Θεό μέ τήν εἰλι-
κρινῆ μας μετάνοια, ἔτσι ὥστε νά σβήσει ἡ ἁμαρτία 
μας. Ὁ Πεντηκοστός Ψαλμός, μελοποιήθηκε ἀπό 
πολλούς μεγάλους μαΐστορες τῆς βυζαντινῆς μουσι-
κῆς καί ψάλλεται κάθε Κυριακή, μετά τήν ἀνάγνωση 
τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου κατά τή διάρκεια τοῦ ἀσπα-
σμοῦ του, στούς ἤχους Β΄, Βαρύ καί Πλ. Δ΄.

Ὑπέροχος εἶναι ἐπίσης καί ὁ 136ος Ψαλμός, πού 
δέν γράφτηκε ἀπό τόν Δαβίδ. Γράφτηκε τόν 6ο 
αἰώνα π.Χ. στούς χρόνους πού οἱ Ἰσραηλίτες εἶχαν 
μεταφερθεῖ αἰχμάλωτοι στή Βαβυλώνα. «Ἐπί τῶν 
ποταμῶν Βαβυλῶνος…». Ἐκφράζει τήν ἀγάπη γιά 
τήν πατρική γῆ, τήν ὀδύνη γιά τήν ἐθνική συμφορά 
καί τό ξερίζωμα ἀπό τήν πατρίδα καί τή συναίσθηση 
τῆς ἁμαρτωλότητάς τους, ἐξαιτίας τῆς ὁποίας ὁ 
Θεός τούς στέρησε τήν ἐλευθερία τους.

Εἶναι ὁ Ψαλμός πού ἐνέπνευσε ἀργότερα τόν με-
γάλο Ἰταλό μουσουργό Βέρντι νά γράψει τήν ὑπέ-
ροχη ὄπερα «ΝΑΜΠΟΥΚΟ», μέ τό χορικό του τρα-
γούδι « Ὦ πατρίδα ὡραῖα, χαμένη».
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Μεσσιανικοί - ἐσχατολογικοί

Ἐντυπωσιακοί εἶναι ἐπίσης καί οἱ ὀνομαζόμενοι 
Μεσσιανικοί Ψαλμοί. Διακηρύττουν τή θαυμαστή 
παρουσία τοῦ Θεοῦ, τή θεϊκή προέλευση τοῦ Μεσ-
σία, τόν ἐρχομό του στή γῆ καί τό ὀδήγημα τοῦ κό-
σμου σέ αἴσιο τέλος μέ τήν παρουσία του.

Ψαλμός 146ος: «Ὅλα τά ἔθνη χειροκροτῆστε, 
ζητωκραυγάστε, ἀλαλάξατε γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ. 
Διότι ὁ Κύριος εἶναι ὁ Ὕψιστος, φοβερός, μέγας βα-
σιλιάς σ’ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη. Νίκησε ὁ Θεός 
καί ἀνέβηκε στόν οὐρανό, μέσα σέ ἀλαλαγμούς. 
Ἀνέβηκε ὁ Θεός καί οἱ σάλπιγγες ἠχοῦσαν. Ψάλλετε 
τόν Θεό, γιατί εἶναι ὁ βασιλιάς τοῦ κόσμου. Ὁ Κύ-
ριος βασίλεψε καί θά βασιλεύει σέ ὅλα τά ἔθνη τοῦ 
κόσμου». Ἀκόμη πιό χαρακτηριστικός, εἶναι καί ὁ 
2ος Ψαλμός: «Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καί λαοί ἐμελέ-
τησαν κενά…».

Γ΄. Οἱ Ψαλμοί στή ζωή μας
Ἡ Ἐκκλησία μας στή λατρευτική της ζωή, χρη-

σιμοποιεῖ τό Ψαλτήρι περισσότερο ἀπό ὁποιοδή-
ποτε ἄλλο κείμενο τῆς Π. Διαθήκης. Οἱ 150 Ψαλμοί, 
συγκροτοῦνται σέ 20 ὁμάδες, τά ὀνομαζόμενα Κα-

θίσματα. Γιά νά ὑπάρχει κοινός τρόπος ἀνάγνωσης 
τοῦ Ψαλτηρίου, ἔχει ὁρισθεῖ ἡ ποσότητα τῶν Καθι-
σμάτων γιά κάθε ἑβδομάδα καί ἡμέρα, καθώς καί 
ποιά διαβάζονται στίς διάφορες ἀκολουθίες.

 Ὑπάρχουν, ἀκόμη, εἰδικοί Ψαλμοί γιά κάθε πε-
ρίπτωση τῆς ζωῆς μας, σύμφωνα μέ ἕναν κατάλογο 
πού συνέταξε ὁ ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης. 
Ἔλεγε σχετικά καί ὁ γέροντας Παΐσιος γιά τήν ἀνά-
γνωση τῶν Ψαλμῶν: «Εὐλογημένη ψυχή, τίποτα δέν 
εἶναι ἀδύνατο στό Θεό. Ζήτα του μέ εὐγένεια αὐτό 
πού θέλεις. Ἐάν δυσκολεύεσαι, διάβασε τούς Ψαλ-
μούς τοῦ Δαβίδ. Θά δεῖς μέ ποιό τρόπο ἐκεῖνος ζη-
τοῦσε ἀπό τό Θεό καί ἐλάμβανε αὐτό πού ποθοῦσε. 
Ὅσοι ἀπομακρύνονται ἀπό τό Χριστό, στεροῦνται 
τό θεῖο φωτισμό, γιατί ἀφήνουν τό προσήλιο, σάν 
τούς ἀνόητους, καί πηγαίνουν στό ἀνήλιο». 

Βέβαια, ἄν κάποιος θέλει νά διαβάσει κάτι ἀπό τό 
Ψαλτήρι, σάν προσευχή, μπορεῖ νά ἐπιλέγει ὅποιον 
Ψαλμό θέλει καί σέ ὅποια στιγμή θέλει, ἀκόμα καί 
στήν τύχη. Ὅπου κι ἄν βρίσκεται, ὅ,τι κι ἄν διαβά-
σει, θά εἶναι μία προσευχή, θά δοκιμάσει γαλήνη καί 
ἀνάπαυση ψυχική.

Γιά παράδειγμα, νά κάποιοι στίχοι ἐπιλεγμένοι 
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στήν τύχη. Πόση ἀνακούφιση δίνουν! Τί γαλήνη 
χαρίζουν!

Ψαλμός 50ος: «Φτιάξε μου, Θεέ μου, μία καθαρή 
καρδιά καί νέο πνεῦμα, σταθερό, βάλε μέσα μου. Μή 
μέ διώξεις μακριά σου, μή μοῦ πάρεις τό ἅγιό σου 
Πνεῦμα. Τῆς λύτρωσής μου δός μου πάλι τή χαρά 
καί μέ πρόθυμο πνεῦμα στήριξέ με…».

Ψαλμός 8ος: «Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὡς θαυμαστόν 
τό ὄνομά σου…».          

Ὁ ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε συχνά: «Τό Ψαλτήρι, εἶναι 
πανίσχυρο ὅπλο κατά τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων. 
Εἶναι τό πολυβόλο κατά τοῦ διαβόλου. Εἶναι ἡ πιό 
δυνατή προσευχή μέ παρρησία στόν Πανάγαθο».

 Ἕνας ἀπό τούς πιό δυνατούς Ψαλμούς-προσευ-
χές, σύμφωνα μέ τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι 
ὁ Ψαλμός 69ος. «Ὁ Θεός εἰς τήν βοήθειά μου πρό-
σχες…». Ὅταν λέγεται κάθε πρωί αὐτός ὁ Ψαλμός, 
δέν πλησιάζει κανένα πονηρό πνεῦμα, λένε οἱ ἁγιο-
ρεῖτες πατέρες.          

Ἄλλοι πάλι πατέρες, συνιστοῦν στίς ὧρες τῆς 
ἀσθένειας, τοῦ πόνου, στίς ὧρες πού τό σῶμα μας 
πονάει καί ἡ ψυχή μας ἀπελπίζεται, νά διαβάζουμε 
τόν 6ο Ψαλμό καί νά προσευχηθοῦμε μέ πίστη στό 
Θεό ζητώντας τή βοήθειά του: «Κύριε, μή τῷ θυμῷ 
σου ἐλέγξῃς με…». Στίς ὧρες τῆς ἀπογοήτευσης καί 

τῆς μοναξιᾶς συνιστοῦν νά διαβάζουμε τούς Ψαλ-
μούς 22 («Κύριος ποιμένει με καί οὐδέν με ὑστερή-
σει…»), 26 («Κύριος φωτισμός μου καί Σωτήρ μου, 
τί νά φοβηθήσομαι;») καί 42.

Δ΄. Ἐπίλογος
Πιστεύω, πώς ὁ πιό ταιριαστός ἐπίλογος στή σύ-

ντομη αὐτή παρουσίαση, δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄλλος 
ἀπό τήν γνώμη κάποιων μεγάλων ἁγίων μας γιά 
τούς Ψαλμούς.

Γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης γιά τό Ψαλ-
τήρι: «Σάν γλυκός συνοδοιπόρος τοῦ ἀνθρώπινου 
βίου, ὁ Δαβίδ, βρίσκεται σ’ ὅλους τους δρόμους τῆς 
ζωῆς καί συναναστρέφεται πρόσφορα μέ ὅλες τίς 
πνευματικές ἡλικίες. Παίζει μέ ὅσους νηπιάζουν, συ-
ναγωνίζεται μέ τούς ἄνδρες, παιδαγωγεῖ τή νεότη-
τα, ὑποστηρίζει τά γηρατειά, γίνεται στούς πάντες 
τά πάντα. Γίνεται τό ὅπλο τῶν στρατιωτῶν, ὁ προ-
πονητής τῶν ἀθλητῶν, ἡ παλαίστρα ὅσων γυμνά-
ζονται, τό στεφάνι τῶν νικητῶν, ἡ χαρά τοῦ τραπε-
ζιοῦ, ἡ παρηγοριά στήν κηδεία. Δέν ὑπάρχει τίποτα 
ἀπό τή ζωή μας, πού νά εἶναι ἀμέτοχο σ’ αὐτή τή 
χάρη».

Ὁ Μέγας Βασίλειος λέγει: «Ψαλμός, γαλήνη ψυ-
χῶν, βραβευτής εἰρήνης, τό θορυβοῦν καί κυμαῖνον, 
τῶν λογισμῶν καταστέλλον. Χαλιναγωγεῖ τήν τάση 
πρός τήν ἀσωτία καί ἀκολασία. Εἶναι συμβοηθός 
τῆς φιλίας, ἕνωση χωρισμένων, μέσο γιά συμφιλίω-
ση ἐχθρῶν. Μᾶς δίνει τό μέγιστο τῶν ἀγαθῶν, τήν 
ἀγάπη. Διώχνει τούς δαίμονες καί προσκαλεῖ βοη-
θούς τούς ἀγγέλους. Εἶναι ὅπλο κατά τῶν νυκτερι-
νῶν φόβων καί ἀνάπαυση ἀπό τούς ἡμερήσιους 
κόπους».

Ὁ ἅγιος Πορφύριος ἔλεγε: «Οἱ Ψαλμοί ἔχουν δύ-
ναμη, γιατί γράφτηκαν μέ πολλά δάκρυα καί πολλή 
ταπείνωση. Τέτοια ταπείνωση, πού ὁ ἴδιος ὁ Θεός 
ἔλεγε: «Βρῆκα ἀνάπαυση, μόνο στήν καρδιά τοῦ 
Δαβίδ». Καί γιά τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν ἔλεγε ἐπί-
σης: «Ἡ μητέρα πρέπει νά προσεύχεται πολύ κατά 
τήν περίοδο τῆς κυήσεως, νά διαβάζει Ψαλμούς, νά 
ψάλλει τροπάρια, νά ζεῖ ζωή ἁγία».

Αὐτοί εἶναι σέ πολύ γενικές γραμμές οἱ Ψαλμοί. 
Αὐτά εἶναι τά νοήματα πού κλείνουν μέσα τους. 
Αὐτή εἶναι ἡ προσφορά τους στή ζωή μας. Τά νοή-
ματά τους, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ τά ἀποτυπώνει στά 
βάθη τῆς καρδιᾶς. Ἔτσι ἡ καρδιά φωτίζεται καί μέ 
τή σειρά της θερμαίνει πνευματικά τό συναίσθημα, 
τή λογική, τή θέληση καί ἐπηρεάζει σχετικά τίς σχέ-
σεις μας μέ τό Θεό, τούς ἀνθρώπους καί ὅλο τόν 
κόσμο.  n
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Ἡ ὀρθοδοξία στό σύγχρονο κόσμο
Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική πρόταση γιά τήν συνύπαρξη ἀτόμων,  

πολιτισμῶν καί θρησκευτικῶν κοινοτήτων
Πρωτ. Νεκταρίου Κάνια, Ἐφημερίου Ι. Ναοῦ ἁγίων Ἀναργύρων Ρόδου

Σ τήν σύγχρονη ἐποχή, λόγω τῆς τεχνολογίας, 
τῆς παγκοσμιοποίησης τοῦ ἐμπορίου, τῶν 

Μ.Μ.Ε, τῆς μετακίνησης πληθυσμῶν κ.τ.λ, οἱ πολι-
τισμοί δέν ἔρχονται ἁπλῶς σέ ἐπαφή ἀλλά σέ ἀλλη-
λοπεριχώρηση. Ὁ φόβος τῆς εἰσβολῆς ἑνός ξένου 
τρόπου ζωῆς, μέ διαφορετική πολιτισμική γλώσσα, 
θρησκευτικά ἤθη καί ἔθιμα πού φαντάζουν ἀπειλητι-
κά ἀπέναντι στόν εὐρωπαϊκό πολιτισμό τῶν δικαιω-
μάτων καί τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης1, δημιουργοῦν 
προβληματισμούς καί ἀντιστάσεις. Οἱ μειονοτικές 
κοινότητες ἀπαιτοῦν σεβασμό σέ ἀτομικό καί δημό-
σιο ἐπίπεδο, ὅσον ἀφορᾶ τή δομή καί τούς θρησκευ-
τικούς καί πολιτισμικούς κανονισμούς πού διαμορ-
φώνουν γιά τά μέλη τους. Ἀπό τήν ἄλλη οἱ εὐρωπα-
ϊκές κοινότητες θά πρέπει νά προστατέψουν τό ὑπο-
κείμενο καί τήν κοινότητά του ταυτόχρονα ὅμως νά 
σεβαστοῦν τίς ἀτομικές ἐπιλογές του. Ἔτσι δημιουρ-
γεῖται διελκυστίνδα ἀνάμεσα στήν συλλογικότητα 
καί τήν ἀτομικότητα, στήν κοινότητα καί τό ὑποκεί-
μενο, στό σεβασμό τῆς θρησκευτικοπολιτισμικῆς 
ἰδιαιτερότητας μίας κοινότητας καί στήν προστασία 
ἀπό ἐπιβολή της στήν ἄλλη. 

Ἡ θρησκεία καί ὁ πολιτισμός δέν ἀποτελοῦν ση-
μεῖα σύγκρουσης ἀπό μόνα τους, ἀλλά χρησιμο-
ποιοῦνται ὡς τέτοια γιά πολιτικούς καί οἰκονομι-
κούς σκοπούς. Στίς περιπτώσεις αὐτές μεγεθύνον-
ται οἱ θρησκευτικές καί πολιτισμικές διαφορές σέ 
ἤδη φτωχές ἤ φτωχοποιημένες κοινωνίες, καταπι-
εζόμενες ὁμάδες, ἀνθρώπους δηλαδή χωρίς ποιότη-
τα ζωῆς. Τότε ὅμως δέν μιλᾶμε γιά σύγκρουση πο-
λιτισμῶν. Ἡ σύγκρουση σέ πολιτισμικό ἐπίπεδο 
πολλές φορές συνιστᾶ κραυγή διαμαρτυρίας τῶν 
φτωχῶν καί ἐγκαταλελειμμένων ἀνθρώπων καί κοι-
νοτήτων ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, γιά δικαιοσύνη καί 
ἀνάπτυξη2. Διαμαρτυρία πού ἐκφράζεται καί ὡς 

τρομοκρατία. Ὁδηγούμαστε σέ «…Μία ἐξελιγμένη 
τρομοκρατία, πού μαζί μέ τήν τελευταία τεχνολογία 
χρησιμοποιεῖ θρησκευτικές παρορμήσεις»3. Παρά-
δειγμα ἕνα μέρος τοῦ Ἰσλάμ τό ὁποῖο χρησιμοποιεῖ 
τή θρησκευτική πίστη καί ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους 
σέ ἀκρότητες. 

Τά ἐρωτήματα πού προκύπτουν εἶναι τά ἑξῆς: 
Ἀπομόνωση ἤ σύγκρουση πολιτισμῶν; Μέ ποιές 
προϋποθέσεις μπορεῖ νά ἐπιτύχει ἕνας διάλογος 
θρησκειῶν καί πολιτισμῶν; Ποιά εἶναι ἡ πρόταση 
τῆς χριστιανικῆς θεολογίας ἀπέναντι στήν πρόκλη-
ση τῆς πολυπολιτισμικότητας σέ τοπικό καί πα-
γκόσμιο ἐπίπεδο; Μέ ποιό τρόπο καί ποῦ ἔχει ἐφαρ-
μοστεῖ; Μέ αὐτά τά ἐρωτήματα θά ἀσχοληθοῦμε 
στό παρόν ἄρθρο.  

Ἡ χριστιανική θεολογία γιά τή θρησκευτική 
καί πολιτισμική κοινότητα καί ἡ συμβολή της 
στή διευθέτηση τῆς πολυπολιτισμικότητας

Ἡ χριστιανική θεολογία θεωρεῖ τήν «σάρκωση» ὡς 
θεμέλιο γιά μία οὐσιαστική διευθέτηση τῆς πολυπολι-
τισμικότητας. Ὁ Χριστός ἀποτελεῖ τήν οἰκουμενική 
Ἀλήθεια πού σαρκώνεται ἀπό Ἀγάπη μέσα στήν ἱστο-
ρία καί τόν πολιτισμό της. Ὁ Χριστός σαρκώθηκε στά 
δεδομένα συγκεκριμένου πολιτισμοῦ (τοῦ ἑβραϊκοῦ)4 
γιά νά τόν μεταμορφώσει μέ τήν παρουσία Του καί νά 
τόν χρησιμοποιήσει ὡς ὄχημα γιά νά διασπείρει τήν 
παρουσία Του σέ ὅλους τούς πολιτισμούς τοῦ κόσμου. 
Νά φέρει σέ συνάντηση καί ἀλληλεπίδραση ἀκόμη καί 
ἀντίθετους πολιτισμούς καί τρόπους σκέψης, ὅπως 
φάνηκε μέ τή «δύσκολη» ἀλλά δημιουργική συνάντη-
ση δυό ἀντίθετων κόσμων τοῦ ἑβραϊκοῦ καί τοῦ ἑλλη-
νικοῦ στό Χριστιανισμό5. Σαρκώνεται προσλαμβάνο-
ντας τήν ἀνθρώπινη φύση καί ὄχι καταργώντας την. 
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Ἔτσι καί στόν κάθε ἄνθρωπο καί σέ κάθε πολιτισμό 
ἀνθρώπων. Ὁ Χριστός σαρκώνεται μέ ἕνα ἰδιαίτερο 
τρόπο παρέχοντάς του τήν εὐκαιρία νά ἀναχθεῖ σέ 
σχέση μέ τό κάθε ἄλλο ἀνθρώπινο πρόσωπο ἀνεξαρ-
τήτου ἰθαγένειας. Ὁ τρόπος τῆς σάρκωσης παραμένει 
μυστήριο. Τό κίνητρο τῆς σάρκωσης παραμένει ἡ 
ἀγάπη. Ὁ οἰκουμενικός στόχος, ἡ ἑνότητα τῶν πά-
ντων ἀδιακρίτως στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ 
Παῦλος μεταθέτοντας τήν βάση τῆς δικαίωσης ἀπό τό 
Νόμο στό θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Μεσσία, τοῦ Χρι-
στοῦ, ἄνοιξε τόν δρόμο γιά τήν ὑπέρβαση καί τήν συ-
νάντηση ὅλων τῶν ἀνθρώπων ὄχι σέ ἕνα πολιτισμό 
ἀλλά σέ ἕνα Πρόσωπο6, τό ὁποῖο φωτίζει τούς πολιτι-
σμούς. Οἱ πολιτισμοί ὡς ἑτερόφωτοι ἀντανακλοῦν τό 
Φῶς τοῦ Προσώπου Του στό ποσοστό πού αὐτοί συ-
νειδητά ἤ ὄχι τόν ἀποδέχονται. 

Αὐτή εἶναι καί ἡ πρόταση τῆς χριστιανικῆς θεο-
λογίας. Στό ἐρώτημα τί εἶναι ἀλήθεια ἡ ἀπάντησή 
της εἶναι: Ὁ σαρκωμένος καί ἐρχόμενος Θεός τῆς 
Ἀγάπης. Κάτω ἀπό τό πρίσμα αὐτό κρίνεται κάθε 
πολιτισμός. Στό ἐρώτημα πολυπολιτισμικότητα μέ 
ποιό τρόπο ἀπαντᾶ: ὅπως ὁ Λόγος προϋποθέτει 
διάλογο, ὅπως ὁ Θεός εἶναι Τριαδικός καί ἄρα ἡ 
ὕπαρξη προϋποθέτει συνύπαρξη, ἔτσι καί κάθε σχέ-
ση μεταξύ τῶν πολιτισμῶν προϋποθέτει διάλογο γιά 
εὕρεση κοινῆς γλώσσας συνεννόησης καί «πόλεμο», 
ἐνεργητικές δράσεις στήν καθημερινότητα τῆς ζωῆς 
γιά ἄρση τῶν ἐμποδίων τῆς συνύπαρξης τῶν «εἰκό-
νων» τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως ὁ Χριστός προσέλαβε τήν 
ἀνθρώπινη φύση μέ τά στοιχεῖα τῆς θνητότητας 
ἔτσι καί ἡ ἀποδοχή τοῦ «ἄλλου» ὡς προσώπου καί 
τῆς κοινότητάς του στά δικά της πολιτιστικά δεδο-
μένα, μιμεῖται Χριστό. Γι’ αὐτό καί ὁ διάλογος καί ἡ 
συνύπαρξη προϋποθέτουν τήν ματιά τῆς ἀγάπης. 
Πρῶτα ἀγαπᾶς καί ὕστερα γνωρίζεις. 

Τί θά συμβεῖ ὅμως ὅταν δέν ὑπάρχει γνήσια 
ἀνταπόκριση γιά διάλογο, ἤ ἀλληλοκατανόηση πο-
λιτισμῶν καί ἀνθρώπων τους; Ὅταν ἕνας πολιτι-
σμός εἶναι κατεξοχήν κλειστοφοβικός; Τότε ἡ ἀγά-
πη θά ἐκδηλωθεῖ πρός τά πρόσωπα τοῦ πολιτισμοῦ 
αὐτοῦ ὡς «σταυρική» ὑπομονή καί ἐπιμονή καί ὡς 
διακονία. Αὐτό ἀποτελεῖ τή μαρτυρία καί τό μαρτύ-
ριο τοῦ χριστιανοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας. Νά ὑπομένει 
τό μαρτύριο τῆς ἄρνησης καί νά ἐπιμένει στήν διά-
νοιξη ὁδῶν ἐπικοινωνίας καί συναδέλφωσης. Ἡ χρι-
στιανική θεολογία ὠθεῖ κάθε σύγχρονο ἄνθρωπο σέ 
ἐνσυναίσθηση, στό νά εἰσέλθει δηλ. στή θέση (τρόπο 
σκέψης, ψυχική κατάσταση, παιδεία, ἐπιβίωση κτλ.) 
τοῦ συγκεκριμένου «ἄλλου» μέ τόν ὁποῖο ἔρχεται σέ 
ἐπαφή. Νά ἀφουγκραστεῖ τήν κοινή δίψα γιά ἀγά-

πη. Νά ἀρχίσει ἕνα διάλογο ζωῆς χτίζοντας γέφυρες 
ἀγάπης μέσα ἀπό τήν ἔμπρακτη διακονία τοῦ κάθε 
«ξένου». «Ἡ χριστιανική κατανόηση τῆς οἰκουμενι-
κότητας τελεῖ ὑπό τόν ἀπαράβατο ὅρο, ὁ «ἄλλος» 
νά νοεῖται ὡς χειροπιαστός «πλησίον» - ὄχι ὡς ἀφη-
ρημένη ἀνθρωπότητα»7. 

Γιά τή χριστιανική θεολογία ἡ ἐκκλησιαστική 
ταυτότητα (λατρεία-μαρτυρία-διακονία) προη-
γεῖται ὁποιασδήποτε ἄλλης πολιτισμικῆς ταυτότη-
τας. «Δέν προσπερνᾶ τούς πολιτισμούς ἀλλά τούς 
διαπερνᾶ»8. Δέν τούς συγχωνεύει ἀλλά τούς καλεῖ σέ 
ἀληθινή συνύπαρξη. Σέβεται καί ἐπιθυμεῖ τήν ἑτε-
ρότητά τους, ἀλλά ἀποτελεῖ συνισταμένη ἀληθινῆς 
ταυτότητας. Διαλέγεται μέ σεβασμό μέ κάθε πολιτι-
σμό προσπαθώντας νά ἀναδείξει τά στοιχεῖα ἐκεῖνα 
πού ὁδηγοῦν στήν ἀγάπη. Τιμᾶ τήν βιολογική καί 
πολιτισμική ἰθαγένειά του προσπαθεῖ ὅμως νά δια-
κρίνει, (νά ἀπορρίπτει ἤ νά ἀποδέχεται), στοιχεῖα 
της, πού συμφωνοῦν ἤ ὄχι μέ τό Εὐαγγέλιο καί τήν 
μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ. Προτρέπει τό κάθε πρόσωπο 
νά ἀπορρίψει ἐντός τοῦ δικοῦ του πολιτισμοῦ τά 
στοιχεῖα τῆς ἀπαξίωσης ἤ τοῦ μίσους πρός τό ἀν-
θρώπινο πρόσωπο. Τόν προτρέπει γιά ἀγώνα ἐντός 
τῆς κοινότητάς του ἔναντι ὅλων τῶν στοιχείων πού 
περιορίζουν τήν ἐλευθερία τοῦ προσώπου.  

Ἡ χριστιανική θεολογία ἀποτρέπει τόν ἐγκιβω-
τισμό9 τοῦ Χριστοῦ σέ ἐθνικοπολιτισμικές κατηγο-
ρίες. Ἀποτρέπει μέ αὐτό τόν τρόπο τόν ἐγκλωβισμό, 
τήν ἐσωστρέφεια καί τήν ἀπομόνωση τοῦ προσώ-
που σέ μία κοινότητα. Προσπαθεῖ νά ἀρδεύσει ἀπό 
τήν πηγή τῆς Ἀλήθειας, τῆς Δικαιοσύνης, τῆς Ἰσό-
τητας, τῆς Ἀγάπης, καί τῆς Ἐλευθερίας, πού εἶναι 
τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί νά ποτίσει μέ Αὐτό 
ὅλους τους πολιτισμούς τοῦ κόσμου. Νά «σαρκώ-
σει» Χριστό στόν ἱστορικό καί πολιτισμικό χῶρο 
τους. Ταυτόχρονα ἀνάγεται στόν δημόσιο χῶρο ὄχι 
γιά νά ἐπιβάλει ἀλλά γιά νά συναντήσει μέ ἀνταλλα-
γή σκέψεων καί ἀπόψεων τόν συγκεκριμένο «ἄλλο» 
καί νά ἀποτελέσει γιά αὐτόν τήν ζωντανή πρόσκλη-
ση γιά μετοχή στό νέο τρόπο ζωῆς, πού προτείνει ἡ 
Ἐκκλησία. Τρόπο ταπείνωσης (ἀποδοχῆς) καί δια-
κονίας (ἀγάπης). Αὐτή εἶναι ἡ πρόταση τῆς οἰκου-
μενικότητας ὡς σεβασμοῦ τῆς ἑτερότητας μέ προ-
τεραιότητα στό πρόσωπο ὡς σχεσιακή ὕπαρξη. 

Ἕνας διάλογος πολιτισμῶν καί  
θρησκευτικῶν κοινοτήτων στήν πράξη
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας 

Ἀναστάσιος κατόρθωσε, παρότι ἀντιμετωπίστηκε 
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ἀρχικῶς ἐχθρικά, νά κερδίσει τήν ἐμπιστοσύνη τῶν 
πολιτῶν τῆς Ἀλβανίας ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος. 
Καί αὐτό τό κατόρθωσε μέ μία ὀρθόδοξη καί χρι-
στιανική προσέγγιση ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει μέ σε-
βασμό κάθε θρησκευτική καί πολιτισμική κοινότη-
τα, ἰδιαιτέρως δέ τά πρόσωπα πού τήν ἀπαρτίζουν. 
Προέβαλλε ὡς πράξη τήν ἀγάπη πρός ὅλους, ἀνε-
ξαρτήτως θρησκεύματος. Τό μοίρασμα ἀγαθῶν μέ 
μόνο κριτήριο τήν πενία τῶν ἀνθρώπων. Ὑποστή-
ριζε κάθε τί πού συνέτεινε στήν ἀξιοπρεπῆ διαβίωση 
καί τή ποιότητα ζωῆς (παιδεία, ὑγεία, ἐργασία) τῶν 
ἀνθρώπων τοῦ τόπου, πού ποιμαίνει. Σεβόμενος 
τήν ἰδιαιτερότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου ὑπερασπί-
στηκε τήν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς ἔκφρασης. 
Μέ αὐτό τόν τρόπο μίλησε τήν κοινή γλώσσα πού 
δύνανται νά κατανοήσουν οἱ ἄνθρωποι κάθε πολι-
τισμοῦ10. Τή γλώσσα τῆς ἀγάπης. 

Ἡ δημιουργία ὑποδομῶν ἀγάπης καί εἰρήνης μέ 
ταυτόχρονο θεολογικό διάλογο θά φέρουν σέ ἑνό-
τητα τίς διαφορετικές θρησκευτικές καί πολιτισμι-
κές κοινότητες. Σέ αὐτό στοχεύει καί ἡ ἀλήθεια τῆς 
Ὀρθοδοξίας ὡς ἔμπρακτης ἀγάπης, ὡς μοιράσμα-
τος- κοινωνίας ὑλικῶν καί πνευματικῶν ἀγαθῶν 
στούς πάντες χωρίς διάκριση πίστεως καί ἰθαγένει-
ας, ὡς ἀντίσταση στό μίσος μέ πρωτοβουλίες ἀγά-
πης11. Καί σέ αὐτή τήν ὀπτική οἱ ἄνθρωποι κάθε 
θρησκείας καί πολιτισμοῦ συμπορεύονται μέ εἰρήνη 
καί συναδέλφωση. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δίχως νά ἀναι-
ρεῖ τόν διάλογο μεταξύ τῶν θρησκειῶν θεωρεῖ ὅτι 
ἀποτελεσματικότερος εἶναι ἕνας διάλογος ζωῆς, 
ὅπου ἡ συμβίωση μέ ἀνθρώπους ἄλλων θρησκειῶν 
δοκιμάζει στήν πράξη τόν πολιτισμό τῆς ἀγάπης, 
πού πρεσβεύει ἡ Ὀρθοδοξία12. 

Στόν ἀντίποδα τῆς ὀπτικῆς τῆς Ὀρθοδοξίας κι-
νοῦνται δυό ὀπτικές πού ἐκφράζονται ἀπό δυό 
πρόσωπα ἀλλά ἔχουν δυστυχῶς ἀρκετούς θιασῶτες. 
Ὁ ἕνας εἶναι ὁ Κέλσος, πολυθεϊστής φιλόσοφος, καί 
ὁ ἄλλος ὁ ἀκαδημαϊκός Σάμουελ Χάντινγκτον. Ὁ 
ἕνας ἀπολυτοποιεῖ τήν ἐπιμέρους ἰθαγένεια (κάθε 
λαός τόν δικό του Θεό-πολιτισμό) ἐνῶ ὁ ἄλλος με-
τατρέπει τήν ἰθαγένεια τοῦ μέρους σέ ὄργανο ἐπι-
βολῆς καί ἐξουσίας στίς ἄλλες ἰθαγένειες μέ ἀξιώσεις 
καθολικῆς ἐπικράτησης (ἕνας πολιτισμός-Θεός γιά 
ὅλους). 

Ὁ φιλόσοφος νεοπλατωνιστής Κέλσος στό ἔργο 
του «Ἀληθής Λόγος» (γραμμένος τό 178 μ.Χ.), ὑπο-
στηρίζει ὅτι τά πάντα στόν κόσμο κινοῦνται ἐντός 
μίας φυσιοκρατικῆς νομοτελειακῆς λογικῆς, πού 
οὔτε ὁ Θεός μπορεῖ νά τά ἀνατρέψει. Γιατί εἶναι Θεός 
τάξης καί λογικῆς13. Οἱ ἀπόψεις τοῦ Κέλσου ἀποτε-

λοῦν τή δομή τῆς πολυθεΐας, ὅπου ἡ ἰθαγένεια ὁριο-
θετεῖ τήν ἁρμοδιότητα τοῦ κάθε θεοῦ ἐντός συγκε-
κριμένου τόπου καί γιά ἕνα συγκεκριμένο λαό (πολυ-
θεΐα)14. Ὄχι μόνο ὀφείλουμε νά ἀποδεχθοῦμε τήν 
διαίρεση τῶν λαῶν μέ τά ἔθιμα καί τήν θρησκεία ἑκά-
στου ἐξ αὐτῶν, ἀλλά καί νά διαφυλάξουμε τά ὅρια 
αὐτῶν στεγανά καί ἀμετακίνητα. Ἡ πρόταση τοῦ 
Κέλσου ὅσο ἀφορᾶ τίς σχέσεις πολιτισμῶν εἶναι ὁ 
καθείς νά περικλειστεῖ στή θρησκευτική καί πολιτι-
στική του παράδοση καί νά μήν ἀσχολεῖται οὔτε καί 
νά ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ ἄλλους θρησκευτικούς πολι-
τισμούς. Οὐδείς ἔχει τό δικαίωμα νά διασαλέψει ἤ νά 
παραβιάσει τά πατροπαράδοτα καί διαχρονικά αὐτά 
ὅρια15. Τά μέλη τῆς τοπικῆς κοινότητας ὀφείλουν νά 
σεβαστοῦν τά πατροπαράδοτα ἔθιμα καί νά ἀκολου-
θοῦν τή θρησκεία, πού ἔχει θεσπιστεῖ στόν τόπο καί 
τόν λαό πού ἀνήκουν. Τό ἴδιο θά πρέπει νά κάνουν 
καί μέ τήν πολιτική διοίκηση π.χ. τόν αὐτοκράτορα 
τόν ὁποῖο θά πρέπει νά στηρίξουν γιά τή σωτηρία 
τῶν νόμων καί τῆς εὐσέβειας16. Κάθε ἄνθρωπος ὀφεί-
λει νά στηρίζει τόν πολιτισμό καί τήν θρησκεία τῆς 
κοινότητάς του γιά νά ἐπιβιώσει αὐτός καί τό ἔθνος 
στό ὁποῖο ἀνήκει. 

Ὁ Κέλσος κατηγορεῖ τούς χριστιανούς, οἱ 
ὁποῖοι, ἐνῶ δέν ἀποτελοῦν ἔθνος-λαό, ἐγκατέλει-
ψαν τήν θρησκεία τῶν προγόνων τους πρός ὑπερά-
σπιση τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ ἀνατρέποντας 
αὐτή τήν φυσική τάξη, ὅπου κάθε ἕνας ὀφείλει νά 
σέβεται17. Ἐπίσης στρέφεται κατά τοῦ χριστιανι-
σμοῦ, γιατί προσέδιδε στό ὑποκείμενο μίας κοινό-
τητας τή δυνατότητα νά ἀποσπασθεῖ ἀπό τήν ἀλή-
θεια, τό θεό τῆς κοινότητας γιά νά ἀσπασθεῖ μία 
ἄλλη οἰκουμενική ἀλήθεια18. 

Τό 1993 ὁ συντηρητικός ἀκαδημαϊκός Σάμουελ 
Χάντινγκτον (1927-2008) συνέγραψε τό ἄρθρο «Ἡ 
σύγκρουση τῶν πολιτισμῶν» στό ὁποῖο ἰσχυρίζεται 
ὅτι οἱ ἀντιπαραθέσεις στό μέλλον θά εἶναι πολιτι-
σμικές καί ὄχι ἰδεολογικές ἤ οἰκονομικές19. Ὁ Χάντι-
γκτον θεωρεῖ τούς πολιτισμούς ὡς κατά βάση συ-
μπαγεῖς οὐσίες20, οἱ ὁποῖες ἐρχόμενες σέ «ἀναγκα-
στική» ἐπαφή λόγω τῆς παγκοσμιοποίησης τῶν 
τεχνολογικῶν μέσων καί τῆς οἰκονομίας, ἀναπό-
φευκτα θά εἰσέλθουν στό πεδίο τῆς σύγκρουσης. Γιά 
τόν Χάντιγκτον ὁ πολιτισμός, ὁ ὁποῖος ἔχει νά κά-
νει κυρίως μέ τήν στάση τῶν λαῶν ἀπέναντι στό 
θρησκευτικό φαινόμενο καί κατ’ ἐπέκταση μέ κοι-
νωνικές καί οἰκονομικές δομές, ἑνώνει σέ εὐρύτερες 
πολιτισμικές κοινότητες τούς λαούς τῆς ἴδιας θρη-
σκευτικῆς ἀντίληψης καί τούς διαχωρίζει συγκρου-
σιακά μέ λαούς διαφορετικῆς θρησκευτικῆς ἀντίλη-
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ψης. Ἔτσι διαχωρίζει τόν κόσμο σέ χῶρες τῆς Δύσης 
καί τῆς “μή - Δύσης”, καθώς καί μεταξύ δυτικοῦ 
χριστιανισμοῦ (προτεσταντισμός, καθολικισμός) 
ἀπό τή μία καί Ὀρθοδοξίας καί Ἰσλάμ ἀπό τήν 
ἄλλη21. Σύμφωνα μέ τόν Χάνινγκτον, ἡ ἰσχυρή οἰκο-
νομικά καί στρατιωτικά Δύση ἐπιβάλλοντας μέ κάθε 
τρόπο τό δικό της πολιτισμό ὡς οἰκουμενικό, εἰ-
σβάλει σέ ἄλλους πολιτισμούς μέ στόχο νά τούς 
ἐξομοιώσει. Ἐπειδή ὅμως αὐτό δημιουργεῖ ἀντιδρά-
σεις προτείνει στή Δύση νά προετοιμαστεῖ γιά μία 
σύγκρουση πολιτισμῶν ὑποστηρίζοντας ἀμυντι-
κούς μηχανισμούς ὅπως τό ΝΑΤΟ22. 

Ἄν θέλαμε νά προβοῦμε σέ μία διαφοροποίηση 
τῶν ἀπόψεων τοῦ Κέλσου καί τοῦ Χάντιγκτον σχε-
τικά μέ τήν θρησκευτική καί πολιτισμική κοινότητα 
θά λέγαμε ὅτι ὁ ἕνας ἀντιμετωπίζει πολυθεϊστικά 
τήν ἰθαγένεια ὡς συμπαγῆ καί ἀμετάβλητη, ἐνῶ ὁ 
Χάντιγκτον μονοθεϊστικά ὡς κυρίαρχη ἐπιβολή 
μίας συμπαγοῦς ἰθαγένειας ἔναντι τῶν ἄλλων μέ συ-
γκρουσιακά ἀποτελέσματα. 

Οἱ ἀπόψεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου κι-
νοῦνται διαμετρικά ἀντίθετα ἀπό τίς ἀπόψεις τοῦ 
Κέλσου καί τοῦ Χάντιγκτον. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος βλέ-
πει τήν ἰθαγένεια ὡς ἀφορμή ὄχι γιά ἀπομόνωση ἤ 
σύγκρουση τῶν θρησκευτικῶν καί πολιτισμικῶν 
κοινοτήτων ἀλλά ὡς βάση γιά συνεργασία, ἀλληλο-
συμπλήρωση, συνύπαρξη, συμπόρευση, συναδέλ-
φωση. Χρησιμοποιεῖ ὡς κοινή γλώσσα τήν γλώσσα 
τῆς ἀγάπης. Ἀγάπης ὡς ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον γιά 
τήν ὑλική καί πνευματική στήριξη τοῦ κάθε ἀνθρώ-
που σέ ὅποιον πολιτισμό καί νά βρίσκεται σέ ὅποια 
θρησκεία καί νά πιστεύει. Δέν τόν ἐνδιαφέρει ἡ ἐπι-
βολή μίας ἰθαγένειας ἔναντι τῆς ἄλλης ἀλλά τό μοί-
ρασμα τοῦ ὑλικοῦ καί πνευματικοῦ πλούτου κάθε 
θρησκευτικῆς καί πολιτισμικῆς κοινότητας στήν 
ἄλλη χωρίς κανένα στοιχεῖο βίας καί ἐκμετάλλευ-
σης. Κέντρο τῆς σκέψης του παραμένει ὁ ἄνθρωπος 
ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ συγκεκριμένος πά-
σχων ἄνθρωπος. Αὐτόν θέλει νά θεραπεύσει καί νά 
διακονήσει πέρα καί πάνω ἀπό τήν θρησκευτική ἤ 
πολιτισμική ταυτότητά του.  

Ἐπίλογος
Τό ἐρώτημα πού ἀφορᾶ τή πολυπολιτισμικότη-

τα, ἀπομόνωση-ρατσισμός (Κέλσος) ἤ ἐπικράτηση 
τοῦ ἑνός-παγκοσμιοποίηση (Χάντιγκτον), ἔρχεται 
καί πάλι στό προσκήνιο. 

Ἡ ὀπτική τῆς χριστιανικῆς θεολογίας διασπᾶ τήν 
ἀπομόνωση μέ τόν διάλογο ἀνάμεσα στούς πολιτι-
σμούς. Ἀποτρέπει τόν πολιτισμικό ἰμπεριαλισμό μέ 

τόν σεβασμό στήν ἑτερότητα τοῦ κάθε πολιτισμοῦ. 
Ἡ χριστιανική θεολογία θέτει τήν ἐλευθερία τοῦ προ-
σώπου καί τό σεβασμό κάθε ἑτερότητας ὡς σκοπό 
ὕπαρξης τῶν πολιτισμῶν. Ἡ κοινότητα ὑπάρχει γιά 
νά ἀδελφώνει πρόσωπα, νά συσχετίζει τούς ἀνθρώ-
πους ὄχι μέ βάση τά κοινά συμφέροντα καί τά ἔθιμα. 
Στόχος ἀποτελεῖ ἡ πραγμάτωση μέσα σέ αὐτήν τῆς 
ἐλευθερίας τοῦ προσώπου καί τῆς δίψας του γιά ζωή 
καί ἀγάπη. Μέσα ἀπό αὐτήν τήν θεώρηση οἱ πολιτι-
σμοί σχετικοποιοῦνται καί μεταμορφώνονται σέ πα-
ράγοντες εὐτυχίας τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Οἱ 
κοινότητες μετατρέπονται σέ τόπους συνάντησης 
καί ὁλοκλήρωσης προσώπων καί ὄχι φυλάκισης τῆς 
ἐλευθερίας τους γιά τό κοινό καλό.  n
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1. Πρῶτα νά προσεύχεσαι γιά τούς ἐχθρούς σου, ἔπειτα γιά τούς πάσχοντες καί τελευταῖα γιά 
τούς οἰκείους σου.

2. Παρακαλεῖ κανείς τόν Θεό νά τοῦ ἀνοίξη τά μάτια νά βλέπη (πνευματικά) καί μόλις ἀρχίσει 
λίγο νά βλέπη ἀπό τό ἕνα μάτι, ἀρχίζει νά ἐξουθενώνη τους ἄλλους πού δέν βλέπουν. Δέν 
ξέρει τί νά κάνη ὁ Θεός. Ἄν δέν βλέπη, δέν ὑπομένει, ἄν βλέπη λίγο, βασανίζει  
τούς ἄλλους.

3. Συνέχεια, μέρα-νύχτα νά δοξολογοῦμε τόν Θεό. Καί ἔτσι καί ἐγρήγορση θά ἔχομε καί τήν 
εὐχή θά ἀποκτήσομε.

4. Ὁ Θεός δέν εἶναι ἄδικος, ὥστε νά στερήση τό ἔλεός Του ἀπό τούς ἀνθρώπους γιά τούς 
ὅποιους εὔχομαι, ἐπειδή ἐγώ εἶμαι ἁμαρτωλός καί ἀνάξιος νά εἰσακουσθῶ. Ὁ Θεός ἀκούει 
τήν προσευχή μου γιά τούς ἄλλους, ἐξ αἰτίας τῆς ἀγάπης Του πρός τούς ἀδελφούς μου, καί 
ὄχι ἐξ αἰτίας τῆς «ἀρετῆς» μου.

5. Οἱ Ἅγιοι βλέπουν ἀπό μακρυά τόν πειρασμό καί πρίν πλησιάση τόν πολεμοῦν μέ τήν προσευχή, 
ἐνῶ ἐμᾶς πρῶτα μᾶς κάνει ἄνω-κάτω ὁ πειρασμός καί μετά παίρνουμε μπρός γιά ἀγώνα.

6. Νά λέμε, Χριστέ μου, χειρότερα μπορῶ νά κάνω· τίποτα ὅμως καλύτερο, ἄν ἐσύ δέν βοηθήσης. 
7. Ὅσοι τηροῦν τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, αὐτοί ἔχουν τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί ὁ Θεός εἶναι 

“ὑποχρεωμένος” νά τούς βοηθᾶ.
8. Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεόν, γιά νά ἀγαπᾶ τόν Θεό, ἀγαπᾶ καί τόν πλησίον. Ἀλλά ὅταν δέν 

ἀγαπᾶ τόν πλησίον καί λέει ὅτι ἀγαπᾶ τόν Θεό, ἀγαπᾶ τόν ἑαυτό του.
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Σκέψεις περί Θεομηνίας
Δανιήλ Σπάρταλη, συγγραφέα

Σ τίς μέρες μας ὁ πλανήτης μας, ἡ γῆ ὁλό-
κληρη, συνταράσσεται ἀπό τήν ὀργή τῆς 

φύσης, ἀπό θεομηνίες. Ἀπό ἕναν θυμό πού κατά 
δια  στήματα ἐκδηλώνεται πολύ ἔντονα καί προ βλη-
ματίζει κάθε σκεπτόμενο ἄνθρωπο.

Ἀναπάντεχα δημιουργοῦνται πολύ περίεργα καί 
παράδοξα φαινόμενα, πού κάνουν τόν καθένα νά 
ἀνησυχεῖ, νά μένει ἄφωνος καί ἀπορημένος, νά συλ-
λογᾶται βαθειά και μέ φόβο, νά στέκει ἀνίκανος πα-
ντελῶς ν’ ἀντιμετωπίσει ἕναν ἐπικείμενο ξαφνικό 
κίνδυνο, μέ ὅ,τι πιό καταστροφικό καί μοιραῖο μπο-
ρεῖ ν’ ἀκολουθήσει ἀπό τή μία στιγμή στήν ἄλλη.

Σεισμοί, πλημμύρες, τσουνάμι, κατολισθήσεις, 
ἐκτεταμένες πυρκαγιές σέ τεράστιες δασικές ἐκτά-
σεις, μολύνσεις ἐπικίνδυνες σέ λίμνες καί πηγές, πο-
τάμια καί θάλασσες μέ ἀλλοιωμένο ἤ καί ὁλοκληρω-
τικά κατεστραμμένο τόν ἐνάλιο πλοῦτο τους.

Παντοῦ πάνω στή γῆ ἐμφανίζονται «σημεῖα τῶν 
καιρῶν!...»: θανατηφόρες ἐπιδημίες, ἀτμόσφαιρα 
μολυσμένη. Ὁ ἀέρας, τό ὀξυγόνο, στοιχεῖα ἀνα-
γκαῖα γιά τήν ὕπαρξη τῆς ζωῆς, γεμάτα ἀποπνιχτι-
κούς κονιορτούς.

Τά διάφορα ἐπιστημονικά κέντρα διαπιστώνουν 
ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη! Παγετῶνες τεράστιοι, 
πού λιώνουν καί συμπαρασέρνουν καί κα τα πλα κώ-
νουν μεγάλες ἐκτάσεις.

Παντοῦ καταστροφές κι ἀφανισμοί! Βροχές κα-
τακλυσμιαῖες πού ξεκληρίζουν πόλεις ὁλόκληρες 
καί χωριά!

 Κι ἔρχεται, σήμερα, ὁ «δοκησίσοφος» ἄνθρωπος 
τῆς ἐποχῆς μας, τάχατες «ἀθῶος» καί «ἀναίτιος» γιά 
ὅλα αὐτά τά κακά καί τίς καταστροφές, νά τά βάλει 
μέ τόν ... Θεό!

«Θεομηνία!» ἀποφαίνεται καί μέ στόμφο «εἰδή-
μονος» ἐπαναλαμβάνει τό ... «συμπέρασμά του!»: 
«Μεγάλη, τεράστια ἡ θεομηνία»! 

Παντελῶς ὅμως ἀγνοεῖ τή σοφία, τή νουνεχῆ 

σκέψη, τά συμπεράσματα καί τά ἀποφθέγματα τῶν 
ἀπαράμιλλων ἀρχαίων «νόων», ὅπως τοῦ μοναδι-
κοῦ Πλάτωνα, πού διακήρυξε: «Θεός ἀναίτιος· ἄν-
θρω πος ὑπαίτιος». Δέν γνωρίζει ἤ προσποιεῖται ὅτι 
δέν γνωρίζει, αὐτός ὁ σημερινός «πυγμαῖος» ἄνθρω-
πος, πώς κάποτε, πρίν χιλιάδες χρόνια, ἕνας ἀπ΄ 
τούς κορυφαίους σοφούς, ὁ Θαλής ὁ Μυλήσιος, 
διακήρυξε ὅτι : «πρεσβύτατον ὄντων ὁ Θεός· ἀγέν-
νητον γάρ». Ἄχρονος ὁ Θεός, προϋπάρχων πρίν ἀπ’ 
ὅλους τους αἰῶνες καί παντοτινός εἰς τήν αἰωνιό-
τητα! Θεός ἀκατάλυτος, ἀνείκαστος καί ἀπερίγρα-
πτος! Θεϊκός ἐπίσης κι ὁ Νόμος του!
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Κι ἔτσι στήν ἐσκεμμένη ἀφέλειά του σήμερα, ὁ 
«σπι θαμιαῖος» ἀνθρωπάκος μέ τίς ἀσύνετες «πει-
ρατικές» παρεμβάσεις του καί γιά τή δική του καί 
μό νον ἱκανοποίηση, πού δέν εἶναι τίποτε περισ-
σότερο ἀπό τό δικό του ἰδιοτελές συμφέρον, κα-
ταπάτησε κι ἐξακολουθεῖ νά παραβιάζει τήν ἀπα-
ραβίαστη τελειότητα τῆς φύσης.

Λησμονεῖ ὅτι οἱ «ἐγκληματικές» παρεμβάσεις 
του στήν ἀναμφισβήτητη «δυναμική» της ἔχουν σάν 
ἀναπόδραστο ἀποτέλεσμα τήν αὐστηρή τιμωρητι-
κή ἐκ μέρους της ἐκδίκηση! Κι ἀκόμη στήν κατα-
στροφή τῆς φύσης ξεχνάει τό πλέον ἀληθινό καί 
σπουδαῖο: ὁ κάθε «δημιουργός» ποτέ δέν καταστρέ-
φει τό δικό του ἔργο, τό πόνημα τῶν χειρῶν του, τό 
«ποίημά του» ὅσο μικρό κι ἀσήμαντο κι ἄν εἶναι. 
Ἀλλά τό χαίρεται, τό θάλπει καί τό καμαρώνει! Πολύ 
δέ περισσότερο, ὅταν ὁ Ἕνας καί Παντοδύναμος 
Δημιουργός του κόσμου, ὁρατοῦ καί ἀοράτου, τόν 
ἔφτιαξε μέ τήν ἀσύνορη καί ἄπειρη πατρική του 
ἀγάπη. Καί ὅταν καμαρώνοντας τό ὁλοκλήρωσε, τό 
ὀνομάτισε «καλό λίαν»! Ὁ κόσμος μᾶς παραπέμπει 
στό κόσμημα, το στολίδι. Καί καθώς τόν δημιουρ-
γοῦσε μέ τό πάνσοφο καί γεωμετρικά ἀλάνθαστο 
ὑπερτέλειο φυσικό του σχῆμα - «ὁ Θεός ἀεί γεωμε-
τρεῖ» - κατά τόν Πυθαγόρα, τό ἐμπλούτισε μέ τά 
πυκνά δάση, τούς καταπράσινους δρυμούς, τά βου-
νά, τίς πλούσιες πηγές, τίς θάλασσες καί τούς ποτα-
μούς μέ τόν ἐνάλιο πλοῦτο τους. Ἀκόμη πρόσθεσε 
τό παχύ εὔφορο χῶμα, μέ τά καθαρά κρυστάλλινα 
νερά τῆς γῆς. Δημιούργησε τίς ἐποχές τοῦ κάθε 
ἐνιαυτοῦ μέ τά εὔοσμα χαρωπά ἄνθη, τά ζωογόνα 
οὐράνια νεφελώματα μέ τήν εὐεργετική βροχή τους, 
ὅλες τίς πλούσιες ὀμορφιές, πού προξενοῦν χαρά 
καί εὐφροσύνη.

Στήν συνέχεια, προίκισε τόν «κόσμο» Του μέ τά 

διάφορα «ἄ-λογα» ζωντανά καί τά ποικιλόμορφα 
ἑρπετά, χορήγησε τούς χυμώδεις γλυκεῖς καρπούς 
καί «χόρτον πρός βρῶσιν αὐτῶν...», τούς ποικίλους 
σπόρους γιά τά πετεινά καί τούς φτερωτούς ἀοι-
δούς τῶν δέντρων.

Τότε... πρός τό τέλος στήν ἄμετρη σοφία, τήν 
ἀπεριόριστη ἀγάπη καί μακροθυμία Του, σάν ἀπο-
κορύφωμα, τόν «ἐκόσμησε» μέ τό πιό πολύτιμο καί 
ἀκριβό δῶρο του. Τόν ἐστεφάνωσε μέ τό «ὑπερτέ-
λειο» δημιούργημά Του, τόν «ἔλλογον ἄν θρωπον». 
Τό «δημιούργημα» αὐτό πού εἶναι καί δικό του 
ὁμοίωμα! Ἄνθρωπος σημαίνει αὐτό τό ὄν, πού βλέ-
πει ἄνω (ἄνω+θρώσκω), πού βλέπει πρός τόν Θεό 
καί τόν συνάνθρωπό του.

Μάλιστα, τόσο πολύ ἀγάπησε τό τελευταῖο αὐτό 
«πλάσμα» ὥστε «ἐνεφύσησε» μέσα του πνεῦμα ζωῆς, 
τήν ψυχή. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί 
καλεῖται νά τοῦ μοιάσει (κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίω-
σιν). Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν ὑποχρέωση νά γίνει, 
ὅπως ὁ πάνσοφος Δημιουργός, ἔτσι κι αὐτός ἕνας 
ἄξιος ἐργάτης, ἕνας νουνεχής σκεπτόμενος ἐλεύθε-
ρος τεχνίτης καί ἐπιστήμονας. 

Κόσμημα, λοιπόν, πανάκριβο κι ἀνεκτίμητο τοῦ 
«κόσμου» ὁ ἄνθρωπος! Βασιλιάς κι ἀφέντης σ’ ὁλό-
κληρη τήν πλάση! Ψηλά, πολύ ψηλά, νά φθάσει ὡς 
τούς αἰθέρες, ἴσαμε τό ἀχανές, τόν ἀπέραντο κι ἀτε-
λείωτο οὐρανό!

Καί ὁ σημερινός, ὁ παρεπίδημος ἔνοικος αὐτοῦ 
τοῦ ὄμορφου καί ἀνεπανάληπτου στερεώματος, 
πού τό πολύ-πολύ μπορεῖ νά φθάσει καί ν’ ἀριθμεῖ 
ἐλάχιστες μόνο δεκαετίες ζωῆς, πῶς συμπεριφέρεται 
ἀπέναντι σ’ αὐτό τό ἀκατάλυτο θεῖο καί αἰώνιο 
δῶρο, πού μέ μακροθυμία πολλή καί τόση πατρική 
ἀγάπη τοῦ χαρίστηκε; Καί μάλιστα ὄχι γιά ἕνα πε-
ριορισμένο μόνο διάστημα ζωῆς πάνω στή γῆ, ἀλλά 
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γιά ὅλη τήν ἀπέραντη καί ἀτέλειωτη αἰωνιότητα! 
Ἀνάλογα μέ τή χρήση καί ἐκμετάλλευση τῆς φύσης 
θά κριθεῖ γιά τήν αἰωνιότητα.

Εἶναι μήπως ὅλος ὁ ὑλικός πλοῦτος τῆς γῆς πού 
τόσο ἀφειδώλευτα κληρονόμησε ἤ πού καί ὁ ἴδιος 
δημιούργησε γιά μία συγκεκριμένη χρονική περίο-
δο, ἀποκλειστικά δικός του καί θά πρέπει ν’ ἀνήκει 
σέ μία καί μόνο προνομιακή γενιά τῶν ἀνθρώπων; 
Μεγάλο καί πολύ κρίσιμο τό ρητορικό τοῦτο ἐρώ-
τημα! Ἀναπάντητο μήπως;

Ὄχι! Καί βέβαια, ὄχι!
Εἶναι ὅμως ἀνάγκη νά δοθεῖ καί μία καθαρή σα-

φής καί ἀληθινή ἀπόκριση. Μία εἰλικρινής ἀπάν-
τηση. Δίχως ὑπεκφυγές και σοφιστικές ἀμφίσημες 
ρηχές κι› ἐπιπόλαιες αἰτιάσεις καί κυκλικούς βερ-
μπαλισμούς πού τελειωμό δέν ἔχουν, ἀλλά γίνονται 
γιά νά δικαιολογήσουν τά ἀνομολόγητα! Μία στα-
ράτη ὁμολογία χρειάζεται, πού νά ἑδράζεται πάνω 
στίς πανανθρώπινες ἀξίες καί ἀρετές πού οἱ προγο-
νικοί σοφοί νόες μέ τήν βιοτή καί τήν εὐστρο φία 
τούς θεμελίωσαν. Αὐτή τή σοφία τή βρίσκουμε στίς 
Σωκρατικές, Πλατωνικές, Ἀριστοτελικές καί τόσες 
ἄλλες φιλοσοφικές σκέψεις καί διδαχές. Αὐτές πού 
συναποτελοῦν τίς ἄσειστες βάσεις ὅλων τῶν ἀν-
θρώπινων ἀρετῶν καί συναρμολογοῦν τό ΗΘΟΣ 
στόν ἄνθρωπο.

Ἀλήθεια!... Σκύβει ὁ ἄνθρωπος σήμερα πάνω 
στούς λογισμούς καί στίς σκέψεις τοῦ Ἠράκλειτου, 
ὁ ὁποῖος διακήρυξε ὅτι ὑπάρχουν τρεῖς δυνάμεις, 
τρεῖς ἀλήθειες: ὁ Λόγος, τό Φῶς καί ἡ Ζωή. Τρεῖς 
ἀδιαίρετες ἔννοιες, πού καί οἱ τρεῖς μαζί συναπο-
τελοῦν μία Δύναμη, μίαν ὀντότητα, μίαν ἀκατάλυ-
τη ΑΞΙΑ!

Κατά συνέπεια: Μία ΑΛΗΘΕΙΑ καί αὐτή εἶναι 
τρισυπόστατος!

Ἔσκυψε ὁ σημερινός ἀνθρώπινος νοῦς πάνω στό 
ἀπόφθεγμα τοῦ Μιλήσιου Θαλῆ γιά τό «ἀγέννητόν 
τοῦ Θεοῦ»; ἤ τή σοφή ρήση τοῦ Πυθαγόρα ὅτι «ὁ 
Θεός ἀεί γεωμετρεῖ»;

 Ἐρωτήματα πράγματι οὐσιαστικά! Καί πολύ πε-
ρισσότερο ἀκόμα, ὅταν ὑστερότερα ἦλθε «τό πλή-
ρωμα τοῦ χρόνου», ἔσκυψε μήπως πάνω στά λόγια 
καί τίς διδαχές τοῦ ἀληθινοῦ Λόγου, τοῦ ἀνεσπέρου 
Φωτός, τοῦ νοητοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης, τοῦ 
Δημιουργοῦ τῆς πλάσης;

Γνώρισε ἤ μήπως διάβασε τόν ὁμολογητή τῆς 
θεότητάς του, τόν «ἠγαπημένον μαθητήν», τόν κα-
θαρώτατο ἑρμηνευτή τῆς τρισηλίου, τρισυποστά-
του καί ἀδιαιρέτου Θεότητος;

«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν 
Θεόν καί Θεός ἦν ὁ Λόγος» εἶπε τό ἀλάνθαστο στό-
μα τοῦ ἀποστόλου Ἰωάννη γιά Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος 
ὑπῆρχε, ὑπάρχει καί θά ὑπάρχει πάντοτε.

Μέσω τῆς ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ στήν Ἁγία 
Γραφή ὁ καθένας θά πληροφορηθεῖ καί θά ἐννοήσει 
ποιός εἶναι ὁ Θεός καί ποιές εἶναι οἱ ἀκατάλυτες 
ἀρετές πού ἀπαιτεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο. Ὁ Θεός εἶναι 
ἡ ὄντως ἀλήθεια τῆς Ἀγάπης καί τῆς Δικαιοσύνης 
καί αὐτό ζητάει καί ἀπό τόν ἄνθρωπο. Μέ τόν Θεό 
θά ἀποκτήσει ὁ ἄνθρωπος δικαιοσύνη μέ ὅλη τήν 
καθολική σημασία της. Πῶς ὅμως εἶναι μπορετό νά 
ὑπάρχει δικαιοσύνη κατά τό : «Δικαιοσύνην μάθετε 
οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς», ὅταν αὐτή παντελῶς 
ἀπουσιάζει ἀπό τούς ἀνθρώπους; Τολμᾶ ὁ ἄνθρω-
πος νά παραδεχθεῖ τήν ἀλήθεια ὅτι ὁ μόνος ὑπεύθυ-
νος καί ὑπαίτιος τῶν ἐκδηλώσεων τῆς ὀργῆς τῆς 
φύσης εἶναι ὁ ἴδιος; Αὐτός πού μέ τίς ἀνεγκέφαλες 
ἐνέργειές του γιά νά ἱκανοποιήσει τήν βραχύβια πα-
ρεπιδημία του πάνω στή γῆ τά «βάζει» καί ἀσύστολα 
«προκαλεῖ» τούς νόμους της;

Ὁ σημερινός ἄνθρωπος, ὁ ὑβριστής τοῦ Θεοῦ 
καί τῶν ἔργων Του, ξεχνᾶ ὅτι τό βασικότατο θεμέ-
λιό της ἰσορροπίας καί τῆς εὐταξίας, πού πρέπει νά 
ρυθμίζει τά πάντα, εἶναι ὁ σεβασμός τοῦ Θεοῦ καί 
τῶν νόμων Του. 

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καθώς λάτρευαν τή φύση 
(καί οἱ θεοί τους προέρχονταν ἀπό τή φύση), τή σέ-
βονταν καί δέν τήν κατέστρεφαν. Οἱ ἄθεοι τῆς βιο-
μηχανικῆς ἐπανάστασης τοῦ ΙΘ΄ αἰώνα καί τῆς σύγ-
χρονης ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας δέν σέβονται τόν 
Θεό καί συνεπακόλουθα καί τά ἔργα Του, τή δημι-
ουργία. Αὐτοί δέν βρίσκουν νόημα ζωῆς στά ἰδανικά 
καί στίς ἀρετές τοῦ Θεοῦ, ἀλλά στήν συσσώρευση 
πλούτου. 

Ἡ πλεονεξία καί ἡ ἀπληστία τῆς ἐποχῆς μας εἶ-
ναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ! Τό κακό ὀφείλεται στήν ἄνο-
μη συσσώρευση τοῦ πλούτου τῆς γῆς στά χέρια μίας 
εὐνοούμενης ὀλιγαρχίας τῶν δυνατῶν καί ἰσχυρῶν 
τῆς γῆς. Αὐτοί γιά νά πλουτίσουν δέν παίρνουν μέ-
τρα προστασίας τῆς φύσης ἀπό τά βιομηχανικά 
ἀπόβλητα. Αὐτή ἡ ὀλιγαρχία τοῦ πλούτου διαχειρί-
ζεται ἰδιοτελῶς καί ἐκμεταλλεύεται ἀσύστολα ὄχι 
μόνον τόν φυσικό πλοῦτο, ἀλλά καί τό πιό ἀνήθικο 
ἀκόμα, τόν ἱδρώτα τοῦ μόχθου τοῦ κάθε ἀνθρώπου, 
χωρίς νά λογαριάζει καί τή ζωή του ἀκόμα! Οἱ πολε-
μικές τους βιομηχανίες καί τά ἐργοστάσια τοῦ ξολο-
θρεμοῦ ὑψώνουν τούς ἀποπνιχτικούς ὀλέθριους 
καπνούς τῆς ἀνομίας τους.  n
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Ἡ χρήση τῶν ἀρωματικῶν φυτῶν στήν ὀρθόδοξη λατρεία
(Μέρος γ΄)

Παρασκευῆς Μαντικοῦ, δασκάλας

Τά ἀρωματικά φυτά στό Ἅγιo  Μύρο

Κάλαμος ὁ ἀρωματικός (Acorus calamus)

Ὁ εὐώδης κάλαμος ἔχει ἀρωματική ρίζα καί εὐ-
δοκιμεῖ σέ ὅλη τήν Εὐρώπη. Στήν Ἑλλάδα συνα-
ντᾶται αὐτοφυές στή Λακωνία. Τό ρίζωμά του ἔχει 
ἰδιαίτερο ἄρωμα πού μοιάζει μέ αὐτό τοῦ μανταρι-
νιοῦ. Μέ ἀπόσταξη ἀπό τό ρίζωμα ἐξάγεται ἀρωμα-
τικό ἔλαιο  χρήσιμο στήν ἀρωματοποιία. Ἀναφορά 
στόν κάλαμο γίνεται στή Βίβλο (Ἔξοδ. λ΄ 23, ᾎσμα 
δ΄ 14, Ἰέζ. κζ΄ 19), σέ ἔργα τοῦ Θεόφραστου, τοῦ Δι-
οσκουρίδη καί τοῦ Πλίνιου. Ἐκτός ἀπό τήν ἀρωμα-
τοποιία χρησιμοποιεῖται στή ζαχαροπλαστική καί 
τήν ποτοποιία. Τό ἔλαιο τοῦ ἀρωματικοῦ καλάμου 
διαθέτει πολλές θεραπευτικές ἰδιότητες: διεγερτι-
κές, διουρητικές καί ἐφιδρωτικές. Εἶναι σημαντικό 
γιατρικό γιά προβλήματα πέψης καί τήν ἀνορεξία1. 

Ἄμωμον (Amomum kardamon)

Τό φυτό ἄμωμον τό κάρδαμον  εὐδοκιμεῖ στήν 
Ἰνδία καί στή Σρί Λάνκα καί ὁ ξερός καρπός του 
ἀποκαλεῖται καρδάμωμον ἤ κακουλές ἀπό τήν 
τουρκική ὀνομασία τοῦ μυρωδικοῦ. Τό μπαχαρικό 
καρδάμωμο ἤ κακουλέ ὀνομάζεται «σπόρος τοῦ 
Παραδείσου» καί εἶναι ἀπό τά ἀκριβότερα μπαχα-
ρικά τοῦ κόσμου.  Στό ἐμπόριο ὑπάρχουν τρία εἴδη 
καρδαμώμου: « τό μικρόν» καρδάμωμον ἤ «τῆς Μα-
λαβάρης», « τό μέσον» καρδάμωμον καί «τό μέγα» 
καρδάμωμον ἤ «τῆς Κεϋλάνης». Τά συναντᾶμε σέ 
μαῦρο, πράσινο ἤ λευκό χρῶμα καί εἶναι πλούσια σέ 
αἰθέρια ἔλαια, κολλώδεις οὐσίες καί ἄμυλα2.  Βοη-
θοῦν  στήν πέψη, καταπολεμοῦν τήν κούραση,  χα-
ρίζουν  πνευματική διαύγεια καί βοηθοῦν  τή μνήμη. 
Τά αἰθέρια ἔλαια τοῦ καρδαμώμου χρησιμοποιοῦ-
νται στήν ἀρωματοποιία  λόγω τῆς ἀρωματικῆς 
τους ὀσμῆς. Στίς πασχαλιάτικες ζύμες τῆς ἑλληνι-
κῆς ἐπικράτειας πρωταγωνιστεῖ  ἡ μυρωδάτη πού-

δρα τοῦ «βασιλιᾶ τῶν μπαχαρικῶν», κακουλέ ἤ καρ-
δάμωμου.

Ἀριστολοχία ἡ μακρά (Aristolochia longa)

Ἡ ἀριστολοχία ἡ «μακρόρριζος» ὀνομάζεται κοι-
νῶς ἀμπελοκλαδόρριζα, πικρόρριζα, ἀμπελοκλάδι 
καί στήν περιοχή τῆς Μάνης λαγηνάκι. Εὐδοκιμεῖ 
σέ τροπικές καί εὔκρατες χῶρες καί στήν πατρίδα 
μας στούς ἀγρούς τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας, τῆς 
Πελοποννήσου καί τῶν Ἰονίων νήσων. Ὁ Διοσκου-
ρίδης ἀναφέρεται στίς φαρμακευτικές της ἰδιότητες 
(τονωτικές, ἀντικαταθλιπτικές)3.

Ἄσαρον ἄγριο 
(Asarum europaeum, ἄγρια Πιπερόριζα)

Τό βότανο ἄσαρο ἤ ἄζαρο ἀνήκει ὅπως τό προη-
γούμενο (πικρόρριζα) στήν ἴδια οἰκογένεια, τίς ἀρι-
στολοχίδες. Εἶναι μικρό (πόα) ἀειθαλές φυτό μέ δυ-
σάρεστη ὀσμή καί βρίσκεται διάσπαρτο σέ διάφορες 
περιοχές τῆς Εὐρώπης. Εἶναι γνωστό ἀπό τήν ἀρχαι-
ότητα. Ὁ Πλίνιος τό ἀναφέρει  στά συγγράμματά 
του. Τό ρίζωμά του παράγει ἕνα ἀρωματικό αἰθέριο 
ἔλαιο, πού περιέχει ἀζαρίνη, μία καμφορώδη οὐσία 
πού εἶναι πτητική καί ἐξατμίζεται κατά μεγάλο μέρος 
ἀπό τό ξερό βότανο. Τό ἄσαρο ἤ ἄζαρο ἔχει χρησι-
μοποιηθεῖ ὡς διουρητικό, καθαρτικό, διεγερτικό, ἐμ-
μηναγωγό.  Εἶναι φάρμακο ἐναντίον τῶν  παθήσεων  
τοῦ ἥπατος καί κατά τοῦ ἀλκοολισμοῦ4.

Βάκχαρις ἤ Kρόκος ὁ ἐδώδιμος (Safran)

Ὁ κρόκος εἶναι βολβώδης πολυετής πόα. Εὐδο-
κιμεῖ στή Νοτιοανατολική Εὐρώπη καί Δυτική Ἀσία. 
Τά ἄνθη του εἶναι κίτρινα, πορτοκαλοκίτρινα, ἰώδη, 
λευκά ἤ πολύχρωμα. Οἱ κοινές ὀνομασίες του εἶναι: 
σαφράνι, σαφράνα, μαμελοῦκος, ζαφρά, ζαφορά. 
Στήν περιοχή τῆς Κοζάνης καί ἰδιαίτερα στό χωριό 
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Κρόκος, τό φυτό καλλιεργεῖται συστηματικά γιά τίς 
φαρμακευτικές, τίς χρωστικές καί τίς ἀρωματικές 
ἰδιότητες, πού ἔχουν τά στίγματα τοῦ ἄνθους του5.

Κρόκος: Μυθολογικά καί ἱστορικά στοιχεῖα

Πατρίδα τοῦ κρόκου θεωρεῖται ἡ ἀρχαία Μεσο-
ποταμία. Ὁ κρόκος, σύμφωνα μέ τή μυθολογία, 
ἦταν φίλος τοῦ θεοῦ Ἑρμῆ. Παίζοντας μέ τόν θεό 
δισκοβολία, ὁ νέος τραυματίστηκε θανάσιμα. Ἀπό 
τό αἷμα του φύτρωσε ἕνα μικρό λουλούδι μέ λαμπε-
ρούς στήμονες. Τό λουλούδι εἶναι τό φυτό κρόκος 
καί ἀποτελεῖ τόν πολύχρωμο προάγγελο τῆς ἄνοι-
ξης. Ἔργα ζωγραφικῆς φτιαγμένα μέ χρωστικές οὐ-
σίες ἀπό κρόκο διακοσμοῦν προϊστορικά σπήλαια 
στό Ἰράκ. Ἡ χρησιμοποίησή του ὡς χρωστική καί 
ἄρτυμα ἀναφέρεται ἀπό τόν Ὅμηρο. Τό φυτό κρό-
κος  ἀπεικονίζεται σέ  νωπογραφία τοῦ ἀνακτόρου 
τῆς Κνωσοῦ, ἡ ὁποία παριστάνει ἕναν νέο πού συλ-
λέγει κρόκους καί τούς τοποθετεῖ σέ δοχεῖα («Κρο-
κοσυλλέκτης»). Οἱ Μινωίτες  τό καλλιεργοῦσαν σέ 
εἰδικά «ζαφοροκήπια» γιά τά χρυσόχρωμα στίγματα 
τοῦ ὑπέρου του, τά ὁποία χρησιμοποιοῦσαν στή 
βαφική τέχνη καί στή μαγειρική6. Ὁ Θεό φραστος 
ὀνομάζει τόν κρόκο «κόκκινο μύρο». Ὁ Στράβωνας 
καί ὁ Διοσκουρίδης ἀναφέρουν τίς φαρμακευτικές, 
βαφικές καί καρυκευτικές ἰδιότητές του. Πολλοί 
συγγραφεῖς, ἡ μυθολογία μας ἀλλά καί αὐτή ἡ Πα-
λαιά Διαθήκη (ᾎσμα ᾈσμ. 5,14), συνδέουν τόν κρόκο 
μέ τόν ἔρωτα καί τήν γονιμότητα.

Θεραπευτικές ἰδιότητες τοῦ κρόκου

Ὁ κρόκος εἶναι κυρίως ἐμμηναγωγός, κατα-
πραϋν τικός, ἀντισπασμωδικός, ἀντιυστερικός, το-
νω τικός καί διουρητικός. Περιέχει λάδι πτητικό, 
εἰδική χρωστική οὐσία γκόμμα καί ἀπό αὐτόν παρα-
σκευάζεται σιρόπι γιά ἐντριβές τῶν οὔλων στίς πε-
ριπτώσεις πόνων ὀδοντοφυΐας7.

Ἄλλες χρήσεις τοῦ κρόκου

Ὁ κρόκος χρησιμοποιεῖται, σέ μικρή ποσότητα,  
γιά τόν ἀρωματισμό καί τόν χρωματισμό στό ρύζι, τά 

θαλασσινά, τίς ψαρόσουπες, τά κρεατικά, τίς σάλ-
τσες, τά ψωμιά καί τά ἀρτοσκευάσματα. Χαρακτηρι-
στικό εἶναι ὅτι περιέχεται καί στό  Ἅγιο Μύρο. Ὁ 
κρόκος τῆς Κοζάνης θεωρεῖται καλύτερης ποιότητας 
παγκοσμίως καί ἔχει χαρακτηριστεῖ «τό κόκκινο χρυ-
σάφι τῆς ἑλληνικῆς γῆς»8. Στή βυζαντινή ἁγιογραφία 
ὁ κρόκος χρησιμοποιήθηκε γιά νά χρωματιστοῦν τά 
φωτοστέφανα τῶν ἁγίων καθώς ἐπίσης γιά νά δώσει 
χρῶμα καί ἄρωμα σέ κεριά.

Βάλανος μυρεψική (Moringa aptera)

Ὁ Διοσκουρίδης ὀνομάζει τόν καρπό τοῦ φυτοῦ 
μυρεψική βάλανο ἤ μυροβάλανο. Ὁ Βαλλώνιος (μα-
θητής τοῦ Ἱπποκράτη) πρῶτος παρατήρησε τή μυ-
ροβάλανο στό ἀραβικό χωριό Φαραγγού κοντά στό 
ὄρος Σινᾶ. Ὁ Θεόφραστος  ὀνομάζει τόν καρπό τῆς  
μορίγκης τῆς ἀπτέρου βάλανον αἰγυπτίαν. Ἀργότερα 
ὁ ἴδιος, παρατηρώντας τό «ἐπίξανθο χρῶμα» τοῦ 
καρποῦ τήν ὀνομάζει χρυσοβάλανον ἤ ξανθοκάρυον9.

Ἑλένιον, Ἴνουλα ἤ Ἑλένια (Ιnula Helenium)

Ἡ ἴνουλα εἶναι σπάνια, πολυετής μεγάλη πόα 
πού εὐδοκιμεῖ στήν Εὐρώπη καί τή Δυτική Ἀσία. 
Ἀπαντᾶται καί στή χώρα μας σέ ὀρεινούς καί σκιε-
ρούς τόπους. Τά ἄνθη τοῦ φυτοῦ ἔχουν ζωηρό κί-
τρινο χρῶμα καί μοιάζουν μέ μεγάλες μαργαρίτες. Ἡ 
ἴνουλα ἡ ἑλένια  ταυτίζεται πιθανῶς μέ τό πάνακες 
χειρώνιον. Ἕνα ἀπό τά πιό γνωστά βότανα τοῦ Χεί-
ρωνα. Σύμφωνα μέ τή μυθολογία τό φυτό αὐτό φύ-
τρωσε ἀπό τά δάκρυα τῆς Ἑλένης, ὅταν τήν ἀπή-
γαγε ὁ Πάρις. Τό μέρος τοῦ βοτάνου, πού χρησιμο-
ποιεῖται, κυρίως εἶναι ἡ ρίζα. Τό ρίζωμα περικλείει 
ἔνα αἰθέριο ἔλαιο (ol helenii) μέ πολλές θεραπευτι-
κές ἰδιότητες. Ὁ Ἱπποκράτης τή χρησιμοποιοῦσε 
ὡς τονωτικό, ἐμμηναγωγό, διεγερτικό, διουριτικό 
καί γιά τά ἀναπνευστικά νοσήματα. Ἐξωτερικά 
χρη σιμοποιεῖται γιά τή ψωρίαση, τόν ἕρπη, τίς αἱ-
μορ ροΐδες καί ἄλλες δερματικές παθήσεις. Ἡ ἴνου-
λα χρησιμοποιεῖται ὡς ἀρωματικό στήν παρασκευή 
πικρῶν χωνευτικῶν λικέρ καί ποτῶν, καθώς καί 
στήν ζαχαροπλαστική10.

Ἐχινάνθη, Γιοῦγκος (Jonc odorant)

Ὁ γιοῦγκος εἶναι φυτό τῆς οἰκογένειας τῶν 
γιουγκιδῶν μέ 230 περίπου εἴδη. Τά περισσότερα 
εἶναι ὑδροχαρῆ καί εὐδοκιμοῦν σέ εὔκρατες περιο-
χές. Τά φυτά αὐτά εἶναι γνωστά μέ τήν  ὀνομασία  
βοῦρλα ἤ βρούλα ἤ σκλοινίκια (Κύπρος). Πιθανόν 
οἱ σχοῖνοι τοῦ Θεόφραστου (Φυτῶν Ἱστορία 4,12) 
καί τοῦ Διοσκουρίδη καί οἱ ὀξύσχοινοι καί ὁλόσχοι-
νοι τοῦ ἴδιου (IV,52) νά εἶναι τά ἴδια φυτά11.
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Ζαρνάβας (Zerneb)

Τό φυτό ζαρνάβας (Zerneb) εἶναι πιθανόν τό λί-
λιουμ ἤ λείριο τό κατάλευκο (Lilium candidum).Τό 
φυτό λείριο τό πάλλευκον, ὅπως ἀλλιῶς λέγεται, 
ἔχει τήν τουρκική ὀνομασία Zambak. Πιθανόν ἡ 
λέξη  Zambak νά εἶναι παραφθορά τῆς ὀνομασίας 
Zerneb. Τό φυτό λείριον ἤ λίλιον ἔχει 90 περίπου 
εἴδη καί εὐδοκιμεῖ στίς εὔκρατες περιοχές τοῦ Β. 
ἡμισφαιρίου. Πρόκειται γιά τό γνωστό σέ ὅλους 
κρίνο τῆς Παναγίας.

Ἱστορικά στοιχεῖα

Ὁ ἄνθρωπος ἀπό τά πανάρχαια χρόνια, συγκι-
νημένος ἀπό τό κατάλευκο χρῶμα καί τήν ὑπέροχη 
μυρωδιά τοῦ ἄνθους του, ἔδωσε σ’ αὐτό θεϊκή κατα-
γωγή. Στήν ἱστορία τοῦ φυτοῦ κρίνου ὁ βυζαντινός 
συγγραφέας Κασσιανός Βάσσος (Γεωπονικά Α΄,13) 
ἀναφέρει πώς τό κατάλευκο αὐτό φυτό φύτρωσε 
ἀπό τό γάλα πού ἔτρεξε ἀπό τόν μαστό τῆς Ἥρας, 
ὅταν ὁ Ἡρακλῆς θηλάζοντας, ἀπομακρύνθηκε ἀπό 
τή θηλή. Ἰδιαίτερη ἐκτίμηση στό φυτό εἶχαν οἱ 
Κρῆτες τῆς Μινωικῆς ἐποχῆς. Τό λουλούδι μέ τό 
μεθυστικό ἄρωμα στολίζει τά ἀγγεῖα καί τίς τοιχο-
γραφίες τοῦ ἀνακτόρου τῆς Κνωσοῦ. Ἀναφέρεται 
στόν «Ὕμνον εἰς Δήμητραν», ὁ ὁποῖος χρονολο-
γεῖται ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Σόλωνα, ἐνῶ ὁ Ὅμηρος 
στήν Ἰλιάδα (Ν 830) χρησιμοποιεῖ τό ἐπίθετο λειρι-
ότις δηλ. λευκός σάν λείριον. Ὁ Θεόφραστος ὀνο-
μάζει τό λείριον καί κρῖνον , ὄνομα πού διατηρεῖται 
ὥς σήμερα. Ὁ Διοσκουρίδης ἀναφέρεται στό βασι-
λικόν  κρίνον, τό ὁποῖο ἔχει κόκκινα ἄνθη. Ἀπό τά 
ἄνθη καί τῶν δυό κρίνων παίρνουμε εὐωδιαστό 
αἰθέριο ἔλαιο12.  

Ζιγγίβερις ἤ Ζιντζιβέρ λευκή,  
Τζίντζερ ἤ Πιπερόριζα (Gingiber offcinale)

Τό τζίντζερ καλλιεργεῖται στίς θερμές κυρίως 
χῶρες, τήν Ἰνδία, τήν τροπική Κίνα καί τήν Τζαμά-
ικα. Χρησιμοποιεῖται ἀπό τήν ἀρχαιότητα, τόσο ὡς 
ἀρτυματικό ὅσο καί ὡς φαρμακευτικό φυτό. Στήν 
ἀρχαιότητα ἐπωλεῖτο ὡς μπαχαρικό στήν Ἀθήνα 
καί στή Ρώμη. Οἱ Ἰσπανοί τό μετέφεραν κατά τόν 
Μεσαίωνα στήν Κ. Ἀμερική (νησιά Καραϊβικῆς). Οἱ 
Κινέζοι ἐκτιμοῦσαν ἀπό παλιά τίς ἰατρικές ἰδιότητες 
τοῦ φυτοῦ σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στή δράση του ἐπί τῶν 
προβλημάτων τῆς πέψης, τοῦ κυκλοφορικοῦ καί 
τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος. Ἀπό τήν πιπερό-
ριζα χρησιμοποιεῖται γιά φαρμακευτικούς σκοπούς 

τό ρίζωμα πού εἶναι ἀρθρωτό, ξεθάβεται καί συλλέ-
γεται ὅταν τό φυτό εἶναι δέκα μηνῶν. Χρησιμοποι-
εῖται νωπό ἤ ἀποξηραμένο13. Ἡ πιπερόριζα ἤ τζί-
ντζερ θεωρεῖται ἕνα ἀπό τά καλύτερα φυτά-φάρμα-
κα στόν κόσμο. Περιέχει αἰθέριο ἔλαιο μέ δραστικές 
οὐσίες ἀποτελεσματικές στή θεραπεία προβλημά-
των τοῦ πεπτικοῦ συστήματος (ναυτία, δυσπεψία, 
γαστρεντερικές λοιμώξεις). Οἱ ρίζες τοῦ τζίντζερ 
χρησιμοποιοῦνται στή μαγειρική καί στή ζαχαρο-
πλαστική. Ἔχουν ὡραία ὀσμή καί πικάντικη γεύση. 
Ἔτσι χρησιμοποιεῖται ὡς βάση γιά τό πατροπαρά-
δοτο κερκυραϊκό ἀναψυκτικό, τήν τζιντζιμπίρα 
(Ginger-Beer). Ἡ ρίζα μέ τή μορφή σκόνης ἀρωμα-
τίζει τό σαλέπι.  n
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 

8. Ὁ ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος Ψίνθου Ρόδου
Δρ. Ἰωάννη Ἠλ. Βολανάκη, Ἐφόρου Ἀρχαιοτήτων Ε. Τ.

Ν οτιοδυτικά τῆς πόλεως τῆς Ρόδου καί σέ 
ἀπόσταση 25 χλμ. περίπου ἀπό αὐτήν, 

κεῖται ὁ οἰκισμός τῆς Ψίνθου1. Νοτιοδυτικά τοῦ οἰκι-
σμοῦ καί σέ ἀπόσταση περίπου 2 χλμ ἀπό αὐτόν, ἀρι-
στερά τῆς ἁμαξιτῆς ὁδοῦ Ψίνθου – Ἀρχιπόλεως, στή 
θέση Ἰαματικό2 ἤ Γιαματικό, πλησίον μιᾶς πηγῆς, τό 
νερό τῆς ὁποίας θεωρεῖται Ἁγίασμα καί στήν κορυφή 
ἑνός γηλόφου, κατάφυτου ἀπό ἐλαιόδενδρα, ὑψώνε-
ται ὁ παλαιός καί σεβάσμιος ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος, 
ὁ ὁποῖος εἶναι κατάγραφος ἐσωτερικά.

Ὕστερα ἀπό σωστικές ἀνασκαφές τῆς 4ης Ἐφο-
ρείας Βυζαντινῶν ἀρχαιοτήτων στήν περιοχή αὐτή3, 
ἀπεδείχθη, ὅτι ὁ καί σήμερα διατηρούμενος ναός 
τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἶναι ὁ τρίτος κατά σειράν χρι-
στιανικός ναός, ὁ ὁποῖος ἱδρύθηκε στή θέση αὐτή. 
Εἰδικότερα :

Α) Κατά τήν παλαιοχριστιανική ἐποχή ( 5ος αἰ.), 
ἀνηγέρθη στή θέση αὐτή καί πιθανῶς στά ἐρείπια ἀρ-
χαίου Ἱεροῦ τῶν προχριστιανικῶν χρόνων, μία μεγά-
λων διαστάσεων τρίκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική, τοῦ 
ἁπλοῦ ἑλληνιστικοῦ τύπου, τά δάπεδα τῆς ὁποίας 
ἐκαλύπτοντο μέ πολύχρωμα ψηφιδωτά, τμήματα 
τῶν ὁποίων διατηροῦνται κατά χώραν4. Αὐτή ἐρει-
πώθηκε ἀπό τά μέσα τοῦ 7ου αἰ. καί ἑξῆς, συνεπείᾳ 
τῶν ἀραβικῶν ἤ ἄλλων ἐχθρικῶν ἐπιδρομῶν.

Β) Κατά τόν 11ον-12ον αἰ., ἐπί τῶν ἐρειπίων τῆς 
βασιλικῆς καί ἐν μέρει μέ ἀρχιτεκτονικά μέλη, προ-
ερχόμενα ἀπό αὐτήν (Spolia), ἀνηγέρθη ἕνας μετρί-
ων διαστάσεων δίκογχος χριστιανικός ναός5, τά 
δάπεδα τοῦ ὁποίου ἐκαλύπτοντο μέ ὀπτοπλίνθους, 
τμήματα τῶν ὁποίων διατηροῦνται κατά χώραν. Οἱ 
ὀπτόπλινθοι ἦσαν τοποθετημένοι κατά τέτοιον 
τρόπον, ὥστε νά σχηματίζεται διακοσμητικό, ἔχον 
τήν μορφή τοῦ «ψαροκόκκαλου».

Γ) Μετά τήν ἐρείπωση τοῦ δικόγχου αὐτοῦ ναοῦ, 
πιθανῶς ἐξ αἰτίας σεισμῶν, οἱ ὁποῖοι ἔπληξαν κατά 

τό παρελθόν ἐπανειλημμένως τήν Ρόδο καί τήν Δω-
δεκάνησο γενικότερα, ἀνηγέρθη στήν ἴδια θέση καί 
κατά τό ἔτος 1407/1408, σύμφωνα μέ τήν σωζόμενη 
κτητορική ἐπιγραφή, ἀπό τήν Μοναχή Καταφυγή, 
ὁ ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ ὁποῖος διατηρεῖται 
ἀκέραιος καί σέ καλή κατάσταση μέχρι σήμερα.

Ἀρχιτεκτονική

Πρόκειται γιά μικρῶν διαστάσεων οἰκοδόμημα, 
τό ὁποῖον ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη 
(ἐσωτ. διαστ. 4,60 Χ 2,90 μ.) καί καλύπτεται μέ κερα-
μίδια γαλλικοῦ τύπου6. Ὁ κυρίως ἄξονας τοῦ οἰκοδο-
μήματος βαίνει ἀπό Δ. πρός Α. (προσανατολισμός 
τοῦ κτιρίου). Ὁ ναός εἶναι κτισμένος ἀπό ἀργολιθο-
δομή καί ἰσχυρό ἀσβεστοκονίαμα (τίτανον, σύμφωνα 
μέ τήν ἀρχαία ὁρολογία). Οἱ ἐσωτερικές καί οἱ ἐξωτε-
ρικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων τοῦ ναοῦ εἶναι ἐπιχρι-
σμένες. Ἡ ἀνατολική αὐτοῦ πλευρά περατοῦται σέ 
μίαν ἡμικυκλική ἁψίδα (χορδῆς 2,40 καί βέλους 1,20 
μ.), στό μέσον τῆς ὁποίας ἀνοίγεται ἕνα μονόλοβο, 
πολεμιστροειδές παράθυρο. Στό μέσον τῆς δυτικῆς 
πλευρᾶς τοῦ κυρίως ναοῦ ἀνοίγεται ἡ εἴσοδος (πλάτ. 
0,82 μ.). Παλαιό, ξύλινο τέμπλο χωρίζει τόν ναόν σέ 
Ἱερόν Βῆμα καί κυρίως ναόν.

Τοιχογραφίες

Οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων τοῦ ναοῦ κα-
λύπτονται μέ καλῆς τέχνης καί διατηρήσεως τοιχο-
γραφίες. Τό εἰκονογραφικό πρόγραμμα ἔχει ὡς ἑξῆς :

Ι. ΙΕΡΟΝ ΒΗΜΑ
Ἁψίδα
Τεταρτοσφαίριο : Στήν ἐπιφάνεια αὐτοῦ εἰκονί-

ζεται, ὡς συνήθως, ἡ Δέηση, ἤτοι: Στό κέντρο παρί-
σταται ὁ Ἰησοῦς Χριστός στηθαῖος, μετωπικός, 
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δεξιά Του (βόρεια) ἡ Θεοτόκος, στραμμένη πρός τό 
κέντρο, δεομένη καί ἀριστερά Αὐτοῦ (νότια) ὁ 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἐπίσης στραμμένος 
πρός τό κέντρο καί δεόμενος.

Κόγχη: Παρίστανται ἕξι (6) Ἅγιοι Ἱεράρχες, ὁλό-
σωμοι, ὄρθιοι, στραμμένοι πρός τό κέντρο, φέρο-
ντες ἀρχιερατικά ἄμφια καί συλλειτουργούντες7, 
ἤτοι (ἀπό Β. πρός Ν.) :

Νικόλαος ὁ Μύρων.
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.

Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
Μέγας Βασίλειος,  

Ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.
Μέγας Ἀθανάσιος (;)

Σπυρίδων Τριμυθοῦντος.
Μελισμός : Στό κέντρο τῆς κόγχης τῆς ἁψίδας 

εἰκονίζεται ἡ παράσταση τοῦ Μελισμοῦ ἤ τοῦ Θυο-
μένου, ὅπως δηλοῦται συνήθως μέ τίς ἀντίστοιχες 
ἐπιγραφές.

Ἀνατολικό μέτωπο
Στήν ἐπιφάνεια αὐτοῦ διατηρεῖται γραπτή, με-

γαλογράμματη, μονόστιχη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει 
ὡς ἑξῆς :

« + ΤΟ ΠΑΛΑΤΙΟΝ [ΤΟΥ ΛΑ]ΛΙCΤΑΤΟΥ 
ΒΑCΙΛΕΟC. Τ[Ω]Ν ΑΚΟΥΟΝ(ΤΩΝ) ΔΗΑΝ(Ο)
ΙΞΟΝ ΤΑC Θ(Ε)ΙΑC ΗΣΟΔΟΥC - ΗΔΗ ΓΑΡ ΕΛΕΥ-
CΕΤΑΙ Χ(ΡΙCΤΟ)C, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑCΚΗΝΟCΗ 
ΕΝ ΜΕΣΟ CΟΥ +».

Ἤτοι, σέ μεταγραφή καί μέ ἀποκατάσταση τῆς 
ὀρθογραφίας:

« + Τό παλάτιον τοῦ λαλιστάτου βασιλέως. Τῶν 
ἀκουόντων διάνοιξον τάς θείας εἰσόδους- Ἤδη γάρ 
ἐλεύσεται Χριστός. Ἡ ἀλήθεια κατασκηνώσει ἐν 
μέσῳ σου».

Νότιος τοῖχος : Εἰκονίζονται δυό Ἅγιοι ἀπό τήν 
ὀσφύ καί ἄνω, ἤτοι (ἀπό Α. πρός Δ.):

Διάκονος Ρωμανός ὁ Μελωδός.
Ἅγιος Ἱεράρχης ἀδιάγνωστος.

Κάτωθεν αὐτῶν καί ἐντός τοῦ πάχους τοῦ τοί-
χου ἀνοίγεται μικρά κόγχη, στό τύμπανον τῆς 
ὁποίας εἰκονίζεται σταυρός, φερόμενος ἐπάνω σέ 
βάση καί ἑκατέρωθεν αὐτοῦ ἡ γραπτή ἐπιγραφή :

«Ι(ΗCΟΥ)C Χ(ΡΙCΤΟ)C
Φ(ΩC) Χ(ΡΙCΤΟΥ)
Φ(ΑΙΝΕΙ) Π(ΑCΙ)
Ν(ΕΑ) Κ(ΤΙCΙC)».

Βόρειος τοῖχος : Παρίστανται δυό Ἅγιοι στη-
θαῖοι, μετωπικοί, ἤτοι (ἀπό Δ. πρός Α.) :

Ἅγιος Ἱεράρχης ἀδιάγνωστος.
Διάκονος Στέφανος ὁ Πρωτομάρτυς.

Κόγχη Προθέσεως: Στήν ἐπιφάνεια αὐτῆς εἰκο-
νίζεται σταυρός, φερόμενος σέ βαθμιδωτή βάση καί 
ἑκατέρωθεν αὐτοῦ διατηρεῖται ἡ γραπτή ἐπιγραφή:

« Ι(ΗCΟΥ)C Χ(ΡΙCΤΟ)C ΝΙΚΑ8

Φ(ΩC) Χ(ΡΙCΤΟΥ)
Φ(ΑΙΝΕΙ) Π(ΑCΙ)»9.
Καμάρα
Νότιο μισό: Παρίσταται ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεο-

τόκου
Βόρειο μισό: Εἰκονίζεται ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος, 

ἤτοι ἡ Ἀνάστασις, σύμφωνα μέ τόν βυζαντινό εἰκο-
νογραφικό τύπο.

ΙΙ. ΚΥΡΙωΣ ΝΑΟΣ
Καμάρα : Στήν ἐπιφάνεια αὐτῆς εἰκονίζονται, ὡς 

συνήθως, συνθέσεις ἀπό τόν κύκλο τοῦ λεγομένου 
Δωδεκαόρτου. Ἐπειδή ὅμως ὁ ναός εἶναι μικρῶν 
διαστάσεων καί ὡς ἐκ τούτου ἡ ἐπιφάνεια τῆς καμά-
ρας περιορισμένη, τό εἰκονογραφικό πρόγραμμα 
ἔχει ἀναγκαστικά συμπτυχθεῖ. Εἰκονίζονται οἱ ἑξῆς 
παραστάσεις: Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, 2) Ὑπαπαντή, 
3) Βάπτιση, 4) Ἔγερση τοῦ Λαζάρου, 5) Βαϊοφόρος, 
6) Σταύρωση.

Νότιος τοῖχος (ἀπό Α. πρός Δ.):
Δέηση.

Νικόλαος Μύρων.
Μέγας Ἀντώνιος.
Ἅγιος Εὐθύμιος (;).

Βόρειος τοῖχος (ἀπό Δ. πρός Α.):
Ἀρχάγγελος Μιχαήλ,
Θεόδωρος ὁ Τήρων.

Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης.
Δημήτριος ὁ Μυροβλύτης.
Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος.

Δυτικός τοῖχος
Ἄνω ζώνη:
Παρίσταται ἡ Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-

κου, στόν συνήθη εἰκονογραφικό τύπο, ὅπως αὐτός 
διεμορφώθη μετά τήν Εἰκονομαχία (726-843).

Κάτω ζώνη
Βόρεια εἰσόδου: Εἰκονίζονται οἱ Ἅγιοι Ἰσαπό-

στολοι Κωνσταντῖνος καί Ἑλένη, ἔχοντες στό μέ-
σον των τόν Τίμιον Σταυρόν.

Νότια τῆς εἰσόδου: Παρίσταται ἡ κτητόρισσα τοῦ 
ναοῦ Μοναχή Καταφυγή ἡ Ἀλλεξεναή. Εἰκονίζεται 
ὁλόσωμη, ὄρθια, στραμμένη πρός τά δεξιά, ὡς πρός 
τόν  θεατή (βόρεια). Φέρει στά χέρια της ὁμοίωμα τοῦ 
ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό ὁποῖον προσφέρει στόν 
Ἰησοῦν Χριστόν. Ἄνω καί δεξιά εἰκονίζεται ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός, προβάλλων ἐκ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ,
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ὁ Ὁποῖος τείνει τά χέρια Του, ἕτοιμος νά παραλάβει 
τό ὁμοίωμα τοῦ ναοῦ.

Ἄνωθεν τῆς κτητόρισσας διατηρεῖται γραπτή, 
μεγαλογράμματη, πεντάστιχη κτητορική ἐπιγραφή, 
ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀκολούθως:

« 1/ + ΑΝΕΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΟΘΡΩΝ Κ(ΑΙ) ΑΝΕCΤΟ-
ΡΙΘΗ

2/ Ο Θ(Ε)ΙΟC Κ(ΑΙ) ΠΑΝCΕΠΤΟ(C) ΝΑΟC 
ΤΗC ΤΗΜΙΑC Κ(ΑΙ)

3/ ΖΟΑΡΧΙΚΗC ΤΡΙΑΔΟC,  ΔΙΑ ΚΟΠΟΥ Κ(ΑΙ) 
ΕΞΟΔΟΥ

4/ ΚΑΤΑΦΙΓΗC ΜΟΝΑΧΗC Κ(ΑΙ) Τ(Ω)Ν ΤΕ-
ΚΝΟΝ ΑΥΤΗC, ΤΗC ΑΛΛΕ

5/ ΞΕΝΑΗC, ΕΤΟΥC CΤΠΙCΤ΄»10.
Ἡ κτητόρισσα τοῦ ναοῦ αὐτοῦ Μοναχή Κατα-

φυγή, σύμφωνα μέ τήν ἐπιγραφή, ἦταν ἔγγαμος καί 
μητέρα περισσοτέρων τέκνων. Φαίνεται, ὅτι μετά 
τήν κοίμηση τοῦ συζύγου της ἐκάρη Μοναχή καί 
ἀνήγειρε τόν ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, πιθανῶς δέ 
καί νά ἐμόνασε  πλησίον αὐτοῦ, σέ κελλί πού ἀνή-
γειρε, ἀλλά δέν διατηρεῖται.

Ἡ ἀναγραφόμενη χρονολογία 6916 ἀπό κτίσεως 
κόσμου ἀντιστοιχεῖ στό ἔτος 1407/1408 μ. Χ.

Ἡ κτητορική αὐτή ἐπιγραφή ἐμφανίζει ἐπίσης 
μεγάλον ἐνδιαφέρον καί ἀπό γλωσσολογικῆς ἐπό-
ψεως ἐξεταζόμενη.

Ὁ ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος Ψίνθου, μέ τῆς καλῆς 
ποιότητος καί διατηρήσεως τοιχογραφίες του, οἱ 
ὁποῖες εἶναι ἀκριβῶς χρονολογημένες11, ἀποτελεῖ 
ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα μεσαιωνικά μνημεῖα τῆς 
Ρόδου12 καί τῆς Δωδεκανήσου γενικότερα.  n

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ἡ ὀνομασία εἶναι προελληνική, ὅπως καί πολλά ἄλλα 

τοπωνύμια τῆς νήσου Ρόδου καί τῆς Δωδεκανήσου γενικό-
τερα. Πρόκειται γιά ἀρχαιότατα γλωσσικά κατάλοιπα ἀν-
θρώπων, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν στήν περιοχή αὐτή πρίν ἀπό τήν 

ἄφιξη τῶν πρώτων ἰνδοευρωπαϊκῶν φύλων. Ἐπίσης προελ-
ληνικά θεωροῦνται πολλά ὀνόματα φυτῶν. Ἐνδεικτικά ἀνα-
φέρονται τά ἑπόμενα: ἀσπάραγγος, δίκταμνος, κάππαρις, 
κολοκύνθη, κρίταμον, κυπάρισσος, κύππερις, νάρκισσος, 
ρόδον, ὑάκινθος κλπ.

2. Ἡ ὀνομασία «Ἰαματικό» προέρχεται ἐκ τοῦ γεγονότος, 
ὅτι τό νερό τῆς πηγῆς θεωρεῖται Ἁγίασμα, θεραπεῦον διάφο-
ρα νοσήματα. Ὑπάρχουν πολυάριθμες παραδόσεις καί θρύ-
λοι, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται σέ θαύματα καί ἰαματικές ἰάσεις, 
πού ἔλαβαν χώραν στό παρελθόν σέ πάσχοντες, οἱ ὁποῖοι μέ 
πίστη προσῆλθαν στόν ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ἔκαναν 
χρήση τοῦ Ἁγιάσματος αὐτοῦ. Ἰδίως ἀναφέρονται ἰάσεις πα-
θήσεων τῶν  ὀφθαλμῶν, καθώς καί περιπτώσεις τυφλῶν, πού 
ἀνέβλεψαν. Πρβλ. Ἡσαΐαν Ξ, 1 κ.ἑ. Λουκ. 4, 18-19,  Μάρκ. 8, 
22-26. R. Herzog, Wunderheilungen von Epidauros, Philolog. 
Suppl. 22 (3), Leipzig 1931, σ.  141-148, N0 16.

3. Οἱ ἐργασίες αὐτές διεξήχθησαν κατά τήν δεκαετία τοῦ 
1980 καί ὑπό τήν εὐθύνη τοῦ γράφοντος.

4. Π. Ἠρ. Λαζαρίδης, Συμβολή εἰς τήν μελέτην τῶν πα-
λαιο χριστιανικῶν μνημείων τῆς Δωδεκανήσου, Πεπραγμένα 
τοῦ Θ΄ Διεθνοῦς Βυζαντινολογικοῦ Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 
1953, τ. Α΄ (Ἀθῆναι 1955), σ. 245.

5. Γ. Δημητροκάλλης, Οἱ δίκογχοι χριστιανικοί ναοί, Ἀθῆ-
ναι 1976, σ. 1 κ.ἑ.

6. Ἀρχικά προφανῶς ἡ ὀροφή τοῦ ναοῦ ἔφερε ἐξωτερικά 
κοῖλα κεραμίδια (ἀμουργάδες), Τά νεώτερα χρόνια καί κατά 
τήν διάρκεια ἐργασιῶν στερεώσεως καί συντηρήσεως τοῦ 
ναοῦ, ἐπειδή τά παλαιά κεραμίδια εἶχαν φθαρεῖ, αὐτά ἀντικα-
τεστάθησαν ἀπό κεραμίδια γαλλικοῦ τύπου.

7. Ἀ. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα τῆς θρησκευτικῆς ζωγρα-
φικῆς μετά τήν Ἅλωσιν, Ἀθῆναι 1955, σ. 47.

8. “Ἰησοῦς Χριστός νικᾶ». Πρόκειται γιά ἀποτροπαϊκή 
ἔκφραση. Σημειωτέον, ὅτι καί στήν ἀρχαία Ἑλλάδα συνή-
θιζαν νά ἐντοιχίζουν στίς προσόψεις τῶν οἰκιῶν των καί σέ 
ἐμφανές σημεῖο αὐτῶν μαρμάρινη πλάκα, ἡ ὁποία ἔφερε ἀνά-
γλυφη παράσταση τοῦ Ἠρακλέους, φέροντος τήν λεοντῆ καί 
ρόπαλο, δίπλα ἤ κάτω ἀπό τόν ὁποῖον ὑπῆρχε ἡ ἐπιγραφή: 
« Ο ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΠΑΙΣ / ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ / ΕΝΘΑΔΕ 
ΚΑΤΟΙΚΕΙ / ΜΗΔΕΝ ΕΙΣΙΤΩ  ΚΑΚΟΝ». Ἡ ἐπιγραφή αὐτή 
ἔφερε ἐπίσης ἀποτροπαϊκό χαρακτήρα, ἀνάλογο πρός τήν 
ἀντίστοιχη χριστιανική ἐπιγραφή.

9. Ἡ ἔκφραση αὐτή ἀπαντᾶ στήν Λειτουργία τῶν Προη-
γιασμένων.

10. K. – Y. von Bolzano, Das andere Rhodos, Salzburg 
1977, 48, 73-78.

11. Στούς περισσότερους μεσαιωνικούς ναούς τῆς Δωδεκα-
νήσου καί τῆς Ἑλλάδος γενικότερα, εἴτε δέν ὑπῆρχαν ἐξ ἀρχῆς 
κτητορικές ἐπιγραφές, ἤ καί ἐάν ὑπῆρχαν δέν διετηρήθησαν. 
Γι’ αὐτό καί εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά χρονολογοῦμε τούς ναούς 
καί τίς τοιχογραφίες, εἴτε ἀπό τήν ἀρχιτεκτονική αὐτῶν καί 
τήν τεχνοτροπία τῶν τοιχογραφιῶν, εἴτε συγκρίνοντας αὐτούς 
πρός ἄλλα τοιχογραφημένα καί ἀκριβῶς χρονολογημένα μνη-
μεῖα. Γι’ αὐτό καί τά ἀκριβῶς χρονολογημένα μνημεῖα κέκτη-
νται ἀκόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα ἀπό τά ἄλλα.

12. Τά μέχρι σήμερα γνωστά τοιχογραφημένα μεσαιωνι-
κά μνημεῖα τῆς Ρόδου ὑπερβαίνουν τά ἑκατόν πενήντα (150), 
ἐκεῖνα δέ τῶν λοιπῶν Δωδεκανήσων ἀνέρχονται ἐπίσης πε-
ρίπου στά ἑκατόν πενήντα (150). Συνεπῶς σέ ὅλη τήν Δωδε-
κάνησο διατηροῦνται σήμερα περί τά τριακόσια μεσαιωνικά 
ναύδρια μέ τοιχογραφίες ἤ λείψανα αὐτῶν. 
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Ὁ Θεός ὅλα τά συγχωρεῖ μέ τήν ἐξομολόγηση

Ἁγίου Πορφυρίου, Βίος καί Λόγοι, σελ. 370-372

Ἄς μή γυρίζομε πίσω στίς ἁμαρτίες πού 
ἔχομε ἐξομολογηθεῖ. Ἡ ἀνάμνηση τῶν ἁμαρ-
τιῶν κάνει κακό. Ζητήσατε συγγνώμη; Τε-
λείωσε. Ὁ Θεός ὅλα τά συγχωρεῖ μέ τήν ἐξο-
μολόγηση. Δέν πρέπει νά γυρίζομε πίσω καί 
νά κλεινόμαστε σέ ἀπελπισία. Νά εἴμαστε 
δοῦλοι ταπεινοί μπροστά στόν Θεό. Νά αἰ-
σθανόμαστε χαρά καί εὐγνωμοσύνη γιά τήν 
ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας.

Δέν εἶναι ὑγιές νά λυπᾶται κανείς ὑπερβο-
λικά γιά τίς ἁμαρτίες του καί νά ἐπαναστα-
τεῖ ἐνάντιον τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ του φθάνο-
ντας μέχρι τήν ἀπελπισία. Ἡ ἀπελπισία και 
ἡ ἀπογοήτευση εἶναι τό χειρότερο πράγμα. 
Εἶναι παγίδα τοῦ σατανᾶ, γιά νά κάνει τόν 
ἄνθρωπο νά χάσει τήν προθυμία του στά 
πνευματικά καί νά τόν φέρει σέ ἀπελπισία, 
σέ ἀδράνεια καί ἀκηδία. Ὁ ἄνθρωπος τότε 
δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτα· ἀχρηστεύε-
ται. Λέει: «Εἶμαι ἁμαρτωλός, ἄθλιος, εἶμαι 
τοῦτο, εἶμαι κεῖνο, δέν ἔκανα τοῦτο, δέν ἔκα-
να κεῖνο... Ἔπρεπε τότε, δέν ἔκανα τότε, 
τώρα τίποτα... Πᾶνε τά χρόνια μου χαμένα, 
δέν εἶμαι ἄξιος». Τοῦ δημιουργεῖται ἕνα αἴ-
σθημα κατωτερότητος, ἕνας ἄκαρπος αὐτο-
εξευτελισμός, ὅλα γι’ αὐτόνε εἶναι ρημάδια. 
Ξέρετε τί βαρύ πράγμα εἶναι αὖτο; Εἶναι 
ψευτοταπείνωση.

 Ὅλ’ αὐτά εἶναι σημάδια ἀπελπισμένου 
ἀνθρώπου, πού τόν ἔχει κυριεύσει ὁ σατανᾶς. 
Ὁ ἄνθρωπος φθάνει στό σημεῖο νά μή θέλει 
οὔτε νά μεταλάβει, νομίζει ὅτι εἶναι ἀνάξιος 

γιά τά πάντα. Προσπαθεῖ νά ἐξουθενώσει τή 
δράση του, τόν ἑαυτό του, γίνεται ἄχρηστος. 
Αὐτή εἶναι παγίδα πού στήνει ὁ σατανᾶς, γιά 
νά χάσει ὁ ἄνθρωπος τήν ἐλπίδα του στήν 
ἄγαπη τοῦ Θεοῦ. Αὐτά εἶναι φοβερά, ἀντί-
θετα πρός τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

Κι ἐγώ σκέπτομαι ὅτι ἁμαρτάνω. Δέν βαδί-
ζω καλά. Ὅ,τι ὅμως μέ στενοχωρεῖ, τό κάνω 
προσευχή, δέν τό κλείνω μέσα μου, πάω στόν 
πνευματικό, τό ἐξομολογοῦμαι, τελείωσε! Νά 
μή γυρίζομε πίσω καί νά λέμε τί δέν κάναμε. 
Σημασία ἔχει τί θά κάνομε τώρα, ἀπ’ αὐτή τή 
στιγμή κι ἔπειτα. Ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος: «Τά μέν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος, τοῖς 
δέ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος» (Φιλ. 3,14).

Στόν Ἀπόστολο Παῦλο πήγαινε τό 
πνεῦμα τῆς δειλίας νά τόν ἐκκόψει ἀπό τήν 
προσπάθειά του πρός τόν Χριστό, ἀλλά 
ἔλαβε τό θάρρος καί εἶπε: «Ζῶ δέ οὐκέτι 
ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» (Γαλ. 2,20). 
Καί τό ἄλλο: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς 
ἀγάπης τοῦ Χρίστοῦ; Θλῖψις ἤ στενοχωρία 
ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἤ κίνδυνος ἤ 
μάχαιρα; Καθώς γέγραπται ὅτι ἕνεκά σου 
θανατούμεθα ὅλην τήν ἡμέραν ἐλογίσθημεν 
ὡς πρόβατα σφαγῆς» (Ρωμ. 8,35-36). Καί 
ὁ προφητάναξ Δαβίδ: «Οὐκ ἀποθανοῦμαι, 
ἀλλά ζήσομαι καί διηγήσομαι τά ἔργα Κυ-
ρίου» (ψαλμ. 117,17). Νά ἐντρυφᾶτε στίς 
Γραφές. Θυμηθεῖτε ἐκεῖνο τό ὡραῖο: «Ἐγώ 
τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δέ ἐμέ ζητοῦ-
ντες εὑρήσουσι χάριν» (Παροιμ. 8,17).



Μητροπολίτης Πέργης Εὐάγγελος
Ἀριστείδου Βικέτου

Μετά ἀπό πολύμηνη ἀσθένεια ἐκοιμήθη τήν Τρίτη 
22 Μαΐου 2018 ὁ Μητροπολίτης Πέργης Εὐάγγε

λος, ἕνας ἀπό τούς ἐκλεκτούς Ἱεράρχες τῆς παλαιᾶς 
φρουρᾶς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὑπῆρξε σε
μνός, λόγιος , πολυγραφότατος, ἄριστος γνώστης τῆς 
βυζαντινῆς μουσικῆς καί ἰδιαίτερα τοῦ πατριαρχικοῦ 
ὕφους τοῦ ψάλλειν. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης τέλεσε 
σήμερα τρισάγιο στήν μνήμη του. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία 
ὁρίστηκε γιά τήν Παρασκευή, 25 Μαΐου.

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Πέργης, ὑπέρτιμος καί 
ἔξαρχος Παμφυλίας, κυρός Εὐάγγελος (Γαλάνης), κα
ταγόταν ἀπό τά Θεραπειά τοῦ Βοσπόρου. Μετά τίς 
ἐγκυκλίους σπουδές του στό Ζωγράφειο Γυμνάσιο εἰ
σήχθη στή Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, 
ἀπό τήν ὁποία ἀποφοίτησε τό 1953. Τό 
ἴδιος ἔτος χειροτονήθηκε καί προσελήφθη 
στό Πατριαρχεῖο ὡς Διάκονος τῆς Σειρᾶς 
καί Γραμματέας τῆς Πνευματικῆς Διακο
νίας καί Εἰσηγητής. Τό 1957 διορίσθηκε 
Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς 
Συνόδου, ἐνῶ ἕνα χρόνο ἀργότερα τοπο
θετήθηκε στή θέση τοῦ Δευτερεύοντος 
τῶν Πατρ. Διακόνων. Τό 1965 προήχθη σέ 
Μ. Ἀρχιδιάκονο. Τήν 26η Νοεμβρίου 1970 
ἐξελέγη Μητροπολίτης Πέργης.

Κατά τό διάστημα τῆς διακονίας του 
στήν Πατριαρχική Αὐλή καί στή συνέχεια ὡς Μητροπο
λίτης συνόδευσε τούς ἀοιδίμους Πατριάρχες Ἀθηνα
γόρα καί Δημήτριο καθώς καί τόν σημερινό Οἰκουμενι
κό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο σέ πολλές ἐπίσημες ἀπο
στολές καί ποιμαντικές ἐπισκέψεις στό ἐξωτερικό. 

Διατέλεσε Γραμματέας, Συντονιστής καί μέλος τῶν 
Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν καί 
Διορθοδόξων Ζητημάτων, συνεργάσθηκε μέ τά Πατρι
αρχικά περιοδικά «Ὀρθοδοξία» καί «Ἀπόστολος Ἀν
δρέας» καί συνέγραψε πληθώρα ἔργων, μεταξύ τῶν 
ὁποίων, τά Χρονογραφήματα, «Ἐκ Φαναρίου...» 
(1968), «Λαός Χάριτος» (1973), «Ἐκ Φαναρίου Β΄, Ἀει
δίνητον Ὄφλημα» (1997), τίς ἱστορικές μελέτες, «Ἡ 
Πέργη τῆς Παμφυλίας» (1983), «Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσι
ώτης» (ἀνάλυση τῶν ἐπιστολῶν του, 1993) καί τίς Ποι
ητικές Συλλογές, «Ἀφιέρωμα στήν Πόλη» (1970), «Ἐκ 
Φαναρίου Γ΄», τά Ποιητικά (2004). Ἐπίσης, μελοποίησε 
τό «Σύμβολο τῆς Πίστεως» (1600η ἐπέτειος τῆς Β΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 1981) καί συνέγραψε τούς στοί
χους γιά τό «Ἄκουσμα Ἐγκωμιαστικόν» (550η ἐπέτει
ος τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, 2004), τό ὁποῖο καί 
μελοποίησε.

Τό 1983 ἀναγορεύτηκε Διδάκτορας τῆς Ὀρθοδόξου 
Θεολογίας ἀπό τήν Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτε
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἦταν ἀπό τά 
ἱδρυτικά μέλη καί μέχρι τήν κοίμησή του Ἐπίτιμος 
Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων τῆς Πόλεως. 
Ὁ Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό
νου, π. Γεώργιος Τσέτσης, εἶχε γράψει, ὅταν ἐκδόθηκε 
τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ, μέ τίτλο «Ἐκ Φαναρίου», «ὁ 
φίλος καί ὁμογάλακτος ἀδελφός, Μητροπολίτης Πέρ
γης Εὐάγγελος, διαλαλεῖ καί πάλι ὅτι ἡ Ρωμηοσύνη 
συνεχίζει «νά πορεύεται μέ τή δυναμική τοῦ ἱστορικοῦ 
τῆς βάθους, [καί] μέ τήν ἐλπίδα της γιά προσπέλαση σέ 
χρόνους εὐχαρεῖς». 

Ἐπαναλαμβάνει γιά πολλοστή φορά 
ὅτι οἱ λίγοι καί ἀμέτρητοι τῆς Πόλης, πού 
ἀπό μακραίωνη πείρα γνωρίζουν ὅτι 
«ἀνεξιχνίαστοι αἱ βουλαί τοῦ Κυρίου», 
προσδοκοῦν. Καί ὅτι μένοντες πιστοί 
στήν μνήμη τοῦ παρελθόντος, δέν παύουν 
νά ἀγωνίζονται γιά τό αὔριο τῆς Ρωμηο
σύνης καί τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Πέργης συ
νεχίζει νά ἄδει καί νά ψάλλει «...ὅτι μεθ’ 
ἡμῶν ὁ Θεός». Καί γι’ αὐτό ἀκριβῶς, τοῦ 
εἴμαστε ὅλοι εὐγνώμονες. Οἱ ἐγγύς τε 
καί οἱ μακράν».

Σέ ἔνδειξη ἐλάχιστης τιμῆς στήν μνή
μη τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχη παραθέτουμε ἕνα ποίημα 
καί ἕνα χρονογράφημα του. Τό ποίημα τό ἐμπνεύστηκε 
ἀπό τήν τέλεση τό 2010 τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπό τόν 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στό Μοναστήρι 
τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, γιά πρώτη φορά ὕστερα ἀπό 
87 χρόνια. Τό χρονογράφημα ἀναφέρεται στήν Χάλκη.

Ἀφιέρωμα στή Σουμελᾶ
(15 Αὐγούστου 2010)

Κεῖ στοῦ βουνοῦ τή ράχη τοῦ Μελᾶ
ἀπό τῶν ἄγρυπων ψυχῶν τό νάμα

στά τρίσβαθα τοῦ χρόνου στριμωγμένο
ξεχείλησαν τ’ ἁγιάσματα στή Σουμελᾶ.
Κι’ ἀστράψανε τῆς Παναγιᾶς τά ὄμματα
ἀπό τῶν προσευχῶν κι’ αὐτά τή λαύρα

κι’ ἀπό τό θεῖο ρεῖθρο τό ἀκένωτο
ἠχήματα ἀκούστηκαν σάν ψάλματα,

λές κι’ ἀντιλάλησε τό θεῖο ἔλεος
ἀπό τῶν νηστεμένων τό ἱκέτευμα

τό κερωμένο στήν εἰκόνα Της
ἀένναα ἀποζητώντας ἵλεως.

Κι’ ἀρχίνησε τῶν νηστεμένων ἡ πορεία
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σά μιά ἡρωϊκή καινή ἀνάβαση
μέ τό ρυθμό τῆς πίστης στήν καρδιά

καί μέ τοῦ προσκυνήματος τήν προσδοκία.
Πρόσφορα στάλθηκαν κι’ ἀπό τόν Βαζελῶνα

κι’ ἀπό τήν Περιστερεώτα μαρτυρία
μέ τῶν Ρωμηῶν μπλεγμένα τόν παλμό

πού τάχθηκε νά παραμείνει στόν αἰώνα.
Φτερούγα δέ τ’ ἀητοῦ ἡ ἀερόχαρη

στοῦ ὄρους τήν κορφή στριφογυρνώντας
βούτηξε μέ μιᾶς πρός τήν σπηλιά
μαγνητεμένη λές ἀπό τή Χάρη.

Καί ξεχυθήκανε σάν ξεπλερώματα
μέσα στίς καταπράσινες βουνοπλαγιές
καί στούς γρανιτωμένους γεροβράχους
τῆς Σουμελιώτισσας τά στεφανώματα.

Τόν Πατριάρχη ν’ ἀνταμώσουν «ἐν τῷ ἅμα»
τῶν Ὀρθοδόξων τό ρίγος φορτωμένο

πού μέσα στό λιοπύρι τ’ αὐγουστιάτικο
ὄρθρισε μέ βακτηρία του τό τάμα.

Καί νά τό πρῶτο στήν πορεία θαῦμα
ὅταν ἀντί σέ «Κοίμηση» τή Μεγαλόχαρη

χαριτωμένη τήν ἀντίκρυσε μέ στέμμα
βασίλισσα τοῦ οὐρανοῦ σέ ὅραμα.

«Ἐμέν Κρωμέτε λέγνε με»
ἀκούστηκαν οἱ Πόντιοι νά λένε,

μέ τόν Σωφρόνιο μαζί καί τόν Βαρνάβα
τ’ ἀπολυτίκιο τῆς Παναγιᾶς νά ξαναλένε.

Χαράδρες, δάση καί βουνά
ἀρχίσανε τόν ὕμνο νά ὑφαίνουν
ὅτι «τόν κόσμον οὐ κατέλιπε»

ἀφοῦ τήν ηὕρανε ξανά.
Φωταυγής τοῦ νόστου ἡ λαμπάδα

μέ τῆς ἀνατολίτικης Μονῆς τό θάμπος
κι’ ἀπό τῆς Μεγαλόχαρης τό φάος

στόλισε μ’ ἐλπίδα τή λαχτάρα.

Ἕνα δειλινό στή Χάλκη
Γειτονιά μου πιά ἡ Χάλκη. Καλοκαιρινή συντρό

φισσα, νησιώτικη. Μέ γνωριμία ἑξήντα καί πλέον 
χρόνων. Ἀπό τότε, πού μιά ἀπό τίς κορυφές τηςτῆς 
ἐλπίδος μᾶς μπόλιαζε τήν Ὀρθοδοξία. Τόν χριστια
νισμό, γενικότερα. Ὑπό τήν Ἁγία Τριάδα. Κι’ ἐμεῖς 
τῆς ψάλλαμε τήν δόξα της, μέ τίς μελωδικές περιφο
ρές μας γύρω της, γιά τή γιορτή πού μᾶς χάρισε: 
«Τοῦ πνεύματος ἐπιδημία».

Τώρα τήν ἀτενίζω ἀπό τά κράσπεδα τοῦ λόφου 
της, πιστώνοντας τή δωρεά μέ θεωρία. Μέ θαυμασμό 
κι’ εὐγνωμοσύνη. Καί περιφέροντας τήν εὐωδία τῆς 
ἐλπίδας της σ’ ὅλα τά πλάτη τοῦ νησιοῦ, καί στά 
ψηλώματα μέ τίς χαριτωμένες της πευκοφωλιές, καί 
στίς ἀκρογυαλιές.

Παντοῦ λειτουργεῖται ἡ ἁγιασμένη ἱστορία μας. 
Κι’ ἡ ἀλησμόνητη. Μ’ ὀρθάνοιχτα μέσα της τά μάτια 
τῶν ἁγίων μας καί τῶν ἀγγέλων μας καί τῶν ἀπό
ντων. Καί ξεχυμένη μέχρι τά πέλαγα ἡ μυρωδιά τοῦ 

λιβανιοῦ κι’ ὁ θόρυβος ὁ μυσταγωγικός ἀπ’ τά πε
ράσματα τά ἱερά κι’ ἀπ’ τίς ἐμφάνειες τῆς θείας 
παρουσίας. Ὅλες ἕτοιμες νά μᾶς ξυπνήσουν, νά μᾶς 
ἀγκαλιάσουν, νά μᾶς προστατέψουν, νά μᾶς σώσουν: 
«Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον…»

Λίγοι πιά οἱ φίλοι μέ τήν παλιά ρωμέϊκη φινέτσα. 
Μέ τό ἡρωϊκό συναίσθημα τῆς νοσταλγίας. Νά βλέ
πουν μέσα ἀπό τά κλαδιά τό κῦμα νά κουβεντιάζει 
μέ τίς ἀκτές τήν παραλία νά τήν τραγουδάει ἡ Προ
ποντίδα. Νά διακρίνουν στό βάθος, μέσα στό ὑγρό 
θόλωμα τήν Πόλη, μέ τήν Ἁγιασοφιά σάν ἀξημέρωτο 
ὄνειρο. Κι’ ἀκόμα νά μνημονεύουν τήν Καμαριώτισ
σα καί τόν ἉηΓιάννη τόν Πρόδρομο, τόν ἉηΓιώργη 
τοῦ Κρημνοῦ, τόν ἉηΣπυρίδωνα καί κάτι ἐκκλησά
κια, περεχυμένα μέ τ’ ἁγιάσματα, Παρασκευῆς τῆς 
Παρθενομάρτυρος, Εὐφημίας τῆς θαυματουργῆς, 
Νικήτα τοῦ ἀθλοφόρου κ. ἄ.

Φίλα ὅλ’ αὐτά, μᾶς κρατοῦν τό ρυθμό συχνά μέ 
τόν πρόμαχο τῆς ἁγιάτρεφτης μνήμης φίλο μου Πρω
τοψάλτη, μελοποιώντας στροφές καινές μέσα σ’ ἕνα 
σύγχρονο Συναξάρι καί «Μηναῖο» τῆς Πόλης. Καί 
φυσικά καί τῆς Χάλκης.

Κι’ εἶναι τόσα πολλά τά ρήματα πού ἀξίζουν 
ψάλματα!

Πήραμε τό δρόμο στό δειλινό νά χαροῦμε τή δύση. 
Κι’ ὄχι μόνο. Νά φέξουμε μ’ ἕνα κερί τό πρόσωπο τοῦ 
ἉηΣπυρίδωνα, γιά τ’ ὁλοζώντατο καί πάλι θαῦμα 
του. Νά κρατήσει τό μοναστηράκι ἄκαυτο. Σταματώ
ντας ἀπ’ ἔξω, τόν μανιασμένο ἀέρα καί τίς φλόγες.

Καί ἡ Σκητούλα σώθηκε. Μά ὄχι καί τό «δασω
μένο Ἀκρωτῆρι», πάνω ἀπό τῆς «Παναγιᾶς τό λιμα
νάκι».Ἔβαλε «Εὐλογητός» ὁ μακαριστός Ἀρσένιος 
κι ὁ Πρωτοψάλτης συνέχισε: «Τήν δέησιν ἐκχεῶ 
πρός Κύριον».

Ὅπως καί πρό ἐτῶν γιά τόν ἉηΓιώργη τῆς Πρι
γκήπου τόν Κουδουνᾶ. Ὅπως τήν ψάλλει τή δέηση 
συνεχῶς κι’ ἡ Ρωμηοσύνη. Μέ τόν Καβαλλάρη κοντά 
της. Νά σπρώχνει πίσω τίς ἀδηφάγες φλόγες. Μέχρι 
νά πνιγοῦν κάτω στή θάλασσα. Στά νερά τοῦ πορ
θμείου τῶν «ἉηΓιώργηδων». Μέ τόν ἴδιο Καβαλλά
ρη νά μεθίπταται στ’ ἀντικρυνά. Στόν «Κρημνό» τῆς 
Χάλκης. Ζωγραφίζοντας τό θαῦμα τῆς εὐλογημένης 
ράτσας.

Τόν εἴδατε τόν ἉηΓιώργη τοῦ Κρημνοῦ ἀπό τή 
θάλασσα; Μιά περίκομψη ἀετοφωληά μέ μέσα της 
ἕνα Ἅγιο. Τόν Ἅγιο Γεώργιο. Κι’ ἕναν Ἡγούμενο, 
πού ἱδρωμένος καμαρώνει τόν κόπο του. Τό ἔργο τῆς 
«περιποίησης» τῆς Ἁγιοταφείτικης Ἑξέδρας. Μέ τό 
Ναό, μέ τά Κελλιά, μέ τό Ἀρχονταρίκι, μέ τούς περι
βόλους, μέ τά Κάστρα της. Ἁγιορείτικα σαχνισιά, 
πού προβάλλουν τόν Θεό στά σύμπαντα. Καί τήν 
Ὀρθοδοξία. Καί τήν Πόλη καί τήν Χάλκη.

Ὅλα βγαλμένα μέσα ἀπό τήν ποιητική πνοή.
Χάλκη 28.6.2012

25H OΔOΣ



Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμανός
Πασχάλης Βαλσαμίδης, Ἐπίκουρος Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Τήν Παρασκευή, στίς 10 Αὐγούστου τοῦ 2018, 
περίπου ὥρα 22.00, παρέδωσε στόν πλάστη τό 

πνεῦμα του σέ ἡλικία 88 ἐτῶν ὁ σεβάσμιος, πνευ
ματικός, ἀσκητικός καί ἐλεήμων Ἱεράρχης τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Μητροπολίτης Θεοδωρου
πόλεως Γερμανός.

Στίς 13 Αὐγούστου τελέστηκε ἡ ἐξόδιος θεία Λει
τουργία ἀπό τόν Μητροπολίτη Καλλιουπόλεως καί 
Μαδύτου Στέφανο στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου στό Φανάρι καί ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία, 
ὥρα 11 π. μ., ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρ
θολομαῖο συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Μητροπο
λιτῶν Γέροντος Νικαίας Κωνσταντίνου, 
Γέροντος Δέρκων Ἀποστόλου, Γέροντος 
Πριγκηποννήσων Δημητρίου, Τρανου
πόλεως Γερμανοῦ, Καλλιουπόλεως καί 
Μαδύτου Στεφάνου καί Σηλυβρίας 
Μαξίμου. Τό πένθος τῆς Ἐκκλησίας 
ἔφεραν οἱ Μητροπολίτες Φιλαδελφείας 
Μελίτων καί Ἰκονίου Θεόληπτος. Τόν 
ἐπικήδειο λόγο ἐξεφώνησε ἀπό τόν ἄμ
βωνα ὁ Πατριαρχικός Διάκονος Βο
σπόριος Μαγκαφάς.

Ὁ ἐνταφιασμός τοῦ κυροῦ Μητροπο
λίτου ἔγινε ἀπό τόν Γέροντα Μητροπο
λίτη Δέρκων Ἀπόστολο στό νεκροταφεῖο τῆς κοινότη
τας Μακροχωρίου, ὕστερα ἀπό ἐπιθυμία τοῦ ἀειμνή
στου, ὅπου ἀναπαύονται μέλη τῆς οἰκογένειάς του.

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης γεννήθηκε στό Mα
κρoχώρι τῆς Kωνσταντινουπόλεως στίς 17 Σεπτεμ
βρίου τοῦ 1930 ἀπό γονεῖς τόν Κωνσταντίνο καί τήν 
Ἑλλάδα Aντωνιάδου. Tα ἐγκύκλια γράμματα διδά
χθηκε στήν Ἀστική Σχολή τῆς γενέτειράς του. Συνέ
χισε τίς σπουδές του κατά τά σχολικά ἔτη 1945
194619461947 στήν α΄ καί β΄ γυμνασίου στή Mε
γάλη τοῦ Γένους Σχολή καί στή συνέχεια στή Θεολο
γική Σχολή τῆς Χάλκης, ἀπό τήν ὁποία ἀποφοίτησε 
τό 1954, ἀφοῦ πρῶτα ὑπέβαλε πτυχιακή ἐναίσιμο 
διατριβή μέ θέμα «Ἠθική διδασκαλία τοῦ Ἱεροῦ 
Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, βάσει 
τῶν Ἀμφιλοχίων αὐτοῦ».

Στίς 11 Ὀκτωβρίου τοῦ 1953 χειροτονήθηκε δι
άκονος στό ναό τῆς Ἁγίας Tριάδος Χάλκης ἀπό τόν 
σχολάρχη Μητροπολίτη Ἰκονίου Ἰάκωβο (1950
1965) καί ὀνομάστηκε ἀπό Ἰωάννης Γερμανός πρός 
τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Γερμανοῦ Δ΄ 
(18421845, 18521853) καί στίς 2 Ἰουλίου τοῦ 1954 
ὁ Μητροπολίτης Δέρκων Ἰάκωβος (19501977) τόν 

διόρισε ἀρχιδιάκονο τῆς Μητροπόλεως Δέρκων.
Στίς 11 Ἰουνίου τοῦ 1966 χειροτονήθηκε πρε

σβύτερος ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Ἰάκωβο 
(19591996) στό ναό τῶν Ἁγίων Kωνσταντίνου καί 
Ἑλένης Oὐάσιγκτον καί στίς 15 Aὐγούστου τοῦ ἰδίου 
ἔτους χειροθετήθηκε στό παρεκκλήσι τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀπό τόν ἴδιο Ἀρχιεπί
σκοπο σέ πνευματικό. Στίς 29 Ὀκτωβρίου 1966 χει
ροθετήθηκε Ἀρχιμανδρίτης ἀπό τόν Μητροπολίτη 
Δέρκων Ἰάκωβο στό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Mα
κροχωρίου καί στή συνέχεια διορίστηκε Πρωτοσύ
γκελλος τῆς Μητροπόλεως Δέρκων.

Στίς 11 Ἰανουαρίου τοῦ 1972 ἡ Ἁγία 
καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου τόν ἐξέλεξε ἐπίσκοπο 
τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης ἐπισκο
πῆς Ἀριανζοῦ. Ἡ χειροτονία του ἔγινε 
στίς 6 Φεβρουαρίου 1972 στό Μητρο
πολιτικό ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
Θεραπείων ἀπό τούς Μητροπολίτες 
Δέρκων Ἰάκωβο (19501977), Nεοκαι
σαρείας Xρυσόστομο (19441950, 
19511976), Mιλήτου Aἰμιλιανό (1959
1985), Mύρων Χρυσόστομο (1961
1991) καί Λύστρων Kαλλίνικο (1970

1979, 19852014).
Στίς 5 Φεβρουαρίου τοῦ 1987 ἔγινε τιτουλάριος 

Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως καί στίς 2 Ὀκτω
βρίου τοῦ 1990 ἐνετάγη στούς ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπο
λίτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Στίς 10 Ἰανουαρίου τοῦ 1991 διορίστηκε Ἡγού
μενος τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακής Mονῆς 
Ἁγίας Tριάδος Xάλκης καί στίς 21 Δεκεμβρίου τοῦ 
1995 ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τοῦ 
ἀνέθεσε τό διακόνημα νά ἐξομολογεῖ τούς πιστούς 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν 
παρακειμένων Μητροπόλεων.

Τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του τά πέρασε στό 
Γηροκομεῖο Βαλουκλῆ.

Ὁ Σεβάσμιος Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
διακρινόταν γιά τήν θερμή πίστη καί τήν ἀγάπη του 
πρός τό Θεό, γιά τήν ἀσκητική καί πνευματική ζωή 
του, καθώς καί γιά τήν φιλανθρωπία του. Βοηθοῦσε 
τούς πτωχούς καί τούς νέους ἀνεξαρτήτου θρη
σκεύματος. Ἀπό τόν μισθό του κρατοῦσε ὅσα χρήμα
τα τοῦ χρειαζόταν γιά νά ζήσει φτωχά καί ταπεινά 
καί τά ὑπόλοιπα τά μοίραζε μέσα σέ φακέλους. 
Ἐπισκέπτονταν πολύ συχνά τό Γηροκομεῖο καί τό 
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Νοσοκομεῖο Βαλουκλῆ τούς ἀρρώστους καί τούς γη
ροκομούμενους, τούς ὁποίους παρηγοροῦσε καί βο
ηθοῦσε πνευματικά καί οἰκονομικά.

Μαθήτευσε κοντά στόν Μητροπολίτη Δέρκων 
Ἰάκωβο γνωστό ὡς Ἀζίζ Ἰάκωβος, πού ἦταν σεβά
σμια μορφή, προικισμένη μέ πνευματικά χαρίσματα, 
τόλμη καί θάρρος νά ἀντιμετωπίζει τά δύσκολα. Κα
θημερινά στίς συζητήσεις του ἔκανε λόγο γιά τόν 
Γέροντά του καί εἶχε στή σκέψη του τίς συμβουλές 
του, τίς ἀρετές του, τό ἔργο του, τή διακονία του καί 
τήν πνευματική του καθοδήγηση.

Ὁ Θεοδωρουπόλεως ἐργάστηκε πολύ σκληρά 40 
ὁλόκληρα χρόνια στή Μητρόπολη Δέρκων. Σώθηκε 
μαζί μέ τόν Γέροντά του ὡς ἐκ θαύματος τήν νύκτα 
τῶν γεγονότων τῆς 6ης πρός 7ην Σεπτεμβρίου τοῦ 
1955, τότε πού τό μέγαρο τῆς Μητροπόλεως Δέρκων 
παραδόθηκε στή φωτιά.

Μετά τήν καταστροφή τοῦ Μητροπολιτικοῦ Με
γάρου πραγματοποίησε ἐπισκέψεις σέ οἰκίες τῶν 
ἐνοριτῶν γιά νά συγκεντρώσει στοιχεῖα καί συνέτα
ξε ληξιαρχικά βιβλία, τά ὁποῖα εἶναι πολύ χρήσιμα.

Συνέχισε τό πνευματικό καί φιλανθρωπικό του 
ἔργο ὡς Ἡγούμενος στήν Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος 
Χάλκης, ὅπου εἶχε καθημερινά πολλούς ἐπισκέπτες 
στή Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης ἀπό τήν Πόλη καί 
τό ἐξωτερικό γιά νά πάρουν τήν εὐχή του καί νά 
ἐξομολογηθοῦν. 

Στή συνέχεια ἔγινε πνευματικός πατέρας πολλῶν 

Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Πό λης καί τοῦ ἐξω
τερικοῦ.

Τά χρόνια πέρασαν καί ὁ Γερμανός γέρασε, δέν 
μποροῦσε νά κρατηθεῖ καλά στά πόδια του καί ἀπό 
τή σκληρή δουλειά κύρτωσε, ὅμως δέν σταμάτησε τή 
θρησκευτική καί λατρευτική του ζωή, οὔτε τό φιλαν
θρωπικό του ἔργο. Ἔπαιρνε μαζί του τόν Σταῦρο 
Καρασάββα γιά νά στηρίζεται καί πήγαινε στίς ἀκο
λουθίες, στίς βαπτίσεις, στούς γάμους, στίς κηδεῖες, 
στίς ἐκδηλώσεις καί πραγματοποιοῦσε ἐπισκέψεις 
στά νοσοκομεῖα, στό Γηροκομεῖο Βαλουκλῆ καί στά 
σπίτια τῶν συνανθρώπων του.

Ὁ ἀείμνηστος καθηγητής μου Βασίλειος Σταυρί
δης πού εἶχε τήν εὐλογία νά μένει στήν πολυκατοι
κία του τόν ἔβλεπε καθημερνά καί τόν θαύμαζε γιά 
τή διάθεση καί τή δύναμη πού εἶχε νά ἐργάζεται σέ 
προχωρημένη ἡλικία.

Μέ τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Θεοδωρουπόλε
ως Γερμανό σχετιζόμουν ἀπό τά παιδικά μου χρόνια, 
τόν ὁποῖο βοηθοῦσα στίς ἀκολουθίες πού τελοῦσε 
στούς ναούς τῆς Μητροπόλεως Δέρκων καί τῆς 
Πόλης καί τόν ἔζησα ἀπό κοντά.

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τό θάνατό του 
ἔχασε ἀκόμη ἕναν ἐπιφανῆ, πνευματικό, ταπεινό, 
ἀσκητικό καί φιλάνθρωπο Ἱεράρχη. Ἡ μνήμη του θά 
παραμείνει ἄληστος στούς Ρωμιούς τῆς Πόλης καί σέ 
ὅσους τόν γνώρισαν καί δέχθηκαν τήν εὐλογία καί 
τήν εὐεργεσία του.
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Γεώργιος Καρπαθάκης

Ἕνας ἀκάματος ἐργάτης τοῦ ἱεροῦ ἀναλογί-
ου ἔφυγε ἀπό κοντά μας πλήρης ἡμερῶν στίς 
17-07-2018.

Ὁ μακαριστός πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ ἁγ. Γεωργίου Κρητηνίας Γεώργιος Καρ-
παθάκης ὑπηρέτησε γιά 70 ὁλόκληρα χρόνια τό 
ἀναλόγιο καί προσέφερε τά μέγιστα στό ψαλτή-
ρι μέ ἀφοσίωση  καί ὑποδειγματική εὐλάβεια.

Μαθήτευσε κοντά σέ ἄριστους μουσικοδιδα-
σκάλους τῆς τότε ἐποχῆς καί ἔχαιρε ἀγάπης καί 
ἐκτίμησης ἀπό ὅλους ὅσοι τόν γνώριζαν.

Νικόλαος Μανέττας

Ἄλλος ἕνας ἱεροψάλτης μέ πολυετῆ προσφο-
ρά στό ἱερό ἀναλόγιο ἐξεδήμησε πρός Κύριον 
τήν 25-07-2018. 

Ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου Νεοχωρίου, Νικόλαος Μανέττας, 
γόνος ἱερατικῆς οἰκογένειας, ὑπηρέτησε μέ ἀνι-
διοτέλεια, ἀφοσίωση καί βαθύ ἐκκλησιαστικό 
ἦθος τό ἀναλόγιο γιά πολλές δεκαετίες. 

Ἦταν ἀπό τούς παλαιότερους ἱεροψάλτες 
τῆς Μητροπόλεως καί τόν διέκρινε πάντα ἡ 
ἁπλότητα καί ἡ εὐγένεια πρός ὅλους.

Ἄς εἶναι ἡ μνήμη τους αἰωνία.

ΕκδημίΕς ίΕροψαλτῶν
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OIKOYMENIKO ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
XΡΟΝΙΚΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μάϊος 2018

Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων  
Ἀρχιεπισκόπων καί  

Πατριαρχῶν ΚΠόλεως
Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν Ἁγίοις 

Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν 
Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Σεβ. Συ-
νοδικός Μητροπολίτης Γέρων 
Δέρκων κ. Ἀπόστολος, τήν Κυρια-
κήν τῆς Σαμαρείτιδος, 6ην Μαΐου, 
προέστη τῆς ἐν τῷ Πατριαρχικῷ 
Ναῷ τελεσθείσης Θείας Λειτουρ-
γίας, κατά τήν ὁποίαν ἐτέλεσε τήν 
χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρου Κούτση, 
Θεολόγου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας 
Τριάδος Χάλκης, εἰς διάκονον.  Τόν πανηγυρικόν 
λόγον τῆς ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ. 

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἴμβρον
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευό-

μενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρ-
σενίου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, 
Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί 
τοῦ Ἐντιμολ. Μ. Ρεφερενδαρίου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. 
Ἀλεξάνδρου Πάππα, Ἐπιχειρηματίου, μετά τῆς συ-
ζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Julia, ἐπεσκέφθη ἀπό  τῆς 
Κυριακῆς, 13ης Μαΐου τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον, 
προκειμένου ἵνα εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπί τῷ 
Πάσχα τόν ἱ. κλῆρον καί τό εὐσεβές ποίμνιον τῆς 
ἀκριτικῆς ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου. Κατά τήν 
ἐκεῖ παραμονήν Του ἐτέλεσε τήν Τρίτην, 15ην ἰδίου, 
τά θυρανοίξια τοῦ εἰς τάς παρυφάς τῆς κώμης τῶν 
Ἁγίων Θεοδώρων κειμένου καί ἄρτι ἀνακαινισθέ-
ντος παρεκκλησίου, τό ὁποῖον τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι 
τῶν Ἁγίων θεοστέπτων καί Ἰσαποστόλων βασιλέων 
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί ἦτο μέχρι πρό ὀλίγων 
δεκαετιῶν Μετόχιον τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγίστης Λαύ-
ρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἀθήνας, 
Εὔβοιαν καί Σαρωνικόν
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκου-

μενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο-
μαῖος, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 
2ας ἀρξαμένου μηνός Ἰουνίου, 
ἔφθασεν ἀεροπορικῶς εἰς Ἀθήνας, 
ἐκεῖθεν δέ ἀκτοπλοϊκῶς εἰς Εὔβοι-
αν, ἵνα, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ 
οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητρο-
πολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστό-
μου, προέστη τῶν ἑορταστικῶν 
ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ ἁγιοκατατάξει 
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰακώβου 
τοῦ Τσαλίκη, τοῦ ὁποίου ὁ τάφος 

εὑρίσκεται ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ Εὐβοί-
ας, ἧς διετέλεσεν Ἡγούμενος. 

Ἐξ ἑτέρου, ὁ Παναγιώτατος ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν 
τῶν ἐργασιῶν τοῦ, μεταξύ 5ης καί 8ης Ἰουνίου, δι-
οργανωθέντος ἐν τῷ Σαρωνικῷ, τῇ πρωτοβουλίᾳ 
καί ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 
Θ΄ Διεθνοῦς καί Διαθρησκειακοῦ Οἰκολογικοῦ Συμ-
ποσίου, ὑπό τόν τίτλον «Towards a greener Attica», 
τήν ἐναρκτήριον τελετήν τοῦ ὁποίου, τό ἑσπέρας 
τῆς 5ης ἰδίου, ἐτίμησεν ἐν τῷ Μουσείῳ τῆς Ἀκροπό-
λεως διά τῆς ὑψηλῆς αὐτοῦ παρουσίας ὁ Ἐξοχ. κ. 
Προκόπιος Παυλόπουλος, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνι-
κῆς Δημοκρατίας. Ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ Συμποσίου, ἡ 
Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τάς νήσους Σπέτσας 
καί Ὕδραν καί παρέστη εἰς διαφόρους ἐκδηλώσεις 
διοργανουμένας πρός τιμήν Αὐτῆς ὑπό τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. 
Ἐφραίμ.

Τά ὀνομαστήρια τῆς Α. Θ. Παναγιότητος  
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου  

κ.κ. Βαρθολομαίου
Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων 

Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν 
Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, 
ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερι-
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νόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ 
Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.  Μετά τήν 
Ἀπόλυσιν ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς 
ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου 
Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, οὗτινος τό ὄνομα 
φέρει, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα 
ἐκφράσας τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τόν ἱ. 
Κλῆρον καί τόν λαόν διά τήν παρουσίαν των κατά 
τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν καί ἀπευθύνας κάλε-
σμα πρός πάντας ὅπως φυλάσσουν ὡς κόρην 
ὀφθαλμοῦ τήν εὐλογημένην παράδοσιν πίστεως, 
ἀγάπης καί ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῆς Ἁγίας Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας.  Ἠκολούθησεν ἐν τῷ προαυλείῳ 
χώρῳ δεξίωσις, καθ’ ἥν ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τόν ἱ. 
κλῆρον καί τούς πολυαρίθμους προσκυνητάς ἐκ τοῦ 
ἐξωτερικοῦ καί τούς ὁμογενεῖς, οἵτινες ὑπέβαλον 
Αὐτῷ τά ἑόρτια σέβη καί τά συγχαρητήριά των. 

Τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρ-
χης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ 
κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, συγχοροστατούντων 
Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. 
Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασί-
ου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Πρι-
γκηποννήσων κ. Δημητρίου, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, 
Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Δωδώνης κ. Χρυσο-
στόμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Φιλαδελ-
φείας κ. Μελίτωνος, Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, 
Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων 
κ. Χρυσοστόμου, Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, Σασί-
μων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Κισάμου καί Σελίνου 
κ. Ἀμφιλοχίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμα-
σκηνοῦ, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί 
Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, 
Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, 
Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, 
Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, Ἰωα-
νίνων κ. Μαξίμου, Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνος, Σηλυ-
βρίας κ. Μαξίμου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερα-
σίμου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί Σύμης κ. Χρυ-
σοστόμου, καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησ-
σοῦ κ. Ἰώβ.

Ἐν τῷ τέλει, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσε-
φώνησε κατά τό ἔθος ἐκ μέρους τῆς σεβασμίας Ἱε-
ραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ α´ τῇ τάξει αὐτῆς Μητροπο-
λίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐν συνεχείᾳ 
ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἀντώνιος ἀνέγνωσε συγ-

χαρητήριον Μήνυμα τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μό-
σχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κυρίλλου, καί ἐν τέλει 
ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τό ἱεραποστολικόν 
χρέος, ὡς συστατικόν στοιχεῖον τῆς αὐτοσυνειδη-
σίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τούς 
ἐγγύς καί τούς μακράν, καί τονίσας τήν ἀνάγκην 
ὅπως ἡ Ἐκκλησία μή ἀδρανῇ ἐνώπιον καταστάσε-
ων, αἵτινες διαταράσσουν τήν κανονικήν λειτουρ-
γίαν αὐτῆς, ὡς ἐπί παραδείγματι ἐν Οὐκρανίᾳ καί ἐν 
Σκοπίοις, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ καί εἰς τήν 
διαδικασίαν προσλήψεως τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἁγί-
ας καί Μεγάλης Συνόδου ὑπό τοῦ χριστεπωνύμου 
πληρώματος. 

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία  
τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου 

Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος
Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ 

Ἐκκλησίᾳ, τήν Τετάρτην, 11ην Ἰουλίου, ἑορτήν τῆς 
Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου 
Εὐφημίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας 
Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, καθ’ ἥν 
ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. 
Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας  
κ. Μύρωνος, Ἱεροκήρυκος μέχρι τοῦδε τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, συλλειτουργούντων Αὐτῷ 
τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί 
Μητροπολιτῶν Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Ρόδου κ. 
Κυρίλλου, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλοχίου, Κισά-
μου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Κορέας κ. Ἀμβροσί-
ου, Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐου καί Πέτρας καί 
Χερρονήσου κ. Γερασίμου.  

Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. 
Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας τήν ἀφωσι-
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ωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό δια-
φόρων θέσεων ἐν τῇ λεβεντογέννᾳ καί ἀριστοτόκῳ 
Κρήτῃ, ἀναφερθείς δέ καί εἰς τήν ἱεραποστολικήν 
Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου ἥν καλεῖται νά ποιμάνῃ ἀπό 
τῆς σήμερον ὁ νέος Ἀρχιερεύς εἰς διαδοχήν τοῦ ἐθε-
λουσίως πρό μηνῶν παραιτηθέντος Σεβ. Μητροπο-
λίτου Γάνου καί Χώρας, πλέον, κ. Ἀμφιλοχίου, μετά 
ἀπό τήν συμπλήρωσιν δωδεκαετοῦς καρποφόρου 
καί θυσιαστικῆς ἀρχιερατικῆς διακονίας εἰς αὐτήν. 

Ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος διά νουθετηρίων 
καί παραινετικῶν λόγων πρός τόν νεοχειροτονηθέ-
ντα Μητροπολίτην, ὑπεγράμμισεν ὅλως ἰδιαιτέρως 
τό γεγονός ὅτι οὗτος καθίσταται πλέον Ἱεράρχης 
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ 
ὁποία εἶναι κληρονόμος τιμιωτάτων παραδόσεων 
καί φρουρός τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τοῦ 
Γένους, ἐξ ἑτέρου δέ ἐτόνισεν ὅτι ἡ ἀρχιερατική δι-
ακονία τοῦ τελευταίου, εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις της, 
ὀφείλει νά συμβάλλῃ εἰς τήν μεταλαμπάδευσιν τῆς 
ἱεραποστολικῆς δράσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό-
νου, ἀνηκούσης, κατά τήν σχετικήν διακήρυξιν τῆς 
ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, εἰς τόν πυ-
ρῆνα τῆς ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας. Ἰδιαιτέρως 
διά τῆς ἱεραποστολικῆς δράσεως τῆς Ἐκκλησίας 
Κωνσταντινουπόλεως ὅλοι οἱ λαοί ἀπό τήν κεντρι-
κήν Εὐρώπην μέχρι καί τήν Κασπίαν θάλασσαν καί 
ἀπό τή Βαλκανικήν μέχρι τήν Βαλτικήν θάλασσαν, 
ἐγνώρισαν τήν χριστιανικήν πίστιν καί ἐβίωσαν τήν 
ἐμπειρίαν τῆς πίστεως μέ τήν πνευματικήν τροφήν 
τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, χωρίς βεβαίως νά θυσιά-
σουν τά χαρακτηριστικά στοιχεῖα τῶν ἐθνικῶν τους 
παραδόσεων. 

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειρο-
τονηθείς Μητροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, 
ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησία-
σμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχα-
ρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν 
προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τοῖς 
Πατριαρχείοις, ἀντεφώνησεν ὁ χειροτονούμενος, 
ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐ-
γνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσω-
πον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων 
μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγ-
κινήσεως καί  συνοχῆς διά τήν νέαν ὑψηλήν θέσιν ἐν 
τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφ᾽ ἧς καλεῖται νά συνεχίσῃ τήν δια-
κονίαν του εἰς τήν ἀπομεμακρυσμένην Ἤπειρον 
τῆς Ὠκεανίας, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τούς 

βιωματικούς δεσμούς του μετά τῆς γεραρᾶς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἀγκαράθου, ἧς διετέλεσεν ἀδελφός.

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία  
τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου 

Ἑλβετίας κ. Μαξίμου
Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ 

Ἐκκλησίᾳ, τήν Κυριακήν, 22αν Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Πα-
ναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθο-
λομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. 
Πατριαρχικῷ Ναῷ, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα 
χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπο-
λίτου Ἑλβετίας κ. Μαξίμου, Πρωτοσυγκέλλου μέχρι 
τοῦδε τῆς Ἱερᾶς ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου, 
συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν 
Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, 
Ἄρτης κ. Καλλινίκου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου 
κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν 
κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Σμύρνης 
κ. Βαρθολομαίου.

Κατ’ αὐτήν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε καί τήν εἰς 
διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Χα-
σάπη, φοιτητοῦ θεολογίας, μετονομάσας αὐτόν εἰς 
Καλλίνικον. Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε 
τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας 
τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν 
αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ταύτῃ 
τοῦ Θρόνου. 

Ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος διά νουθετηρίων 
καί παραινετικῶν λόγων πρός τόν νεοχειροτονηθέ-
ντα Μητροπολίτην, ὑπεγράμμισεν ὅλως ἰδιαιτέρως 
τό γεγονός ὅτι οὗτος καθίσταται Ἱεράρχης τῆς Ἁγίας 
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι 
κληρονόμος τιμιωτάτων παραδόσεων καί φρουρός 
τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τοῦ Γένους, ἐξ ἑτέ-
ρου δέ ἐτόνισεν ὅτι ἡ ἀρχιερατική διακονία τοῦ τε-
λευταίου, εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις της μέ ἕδραν τήν 
Γενεύην, τήν πόλιν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων 
Ἐθνῶν, ἄλλων διεθνῶν Ὀργανισμῶν, τῆς Οἰκουμενι-
κῆς Κινήσεως, τῶν εἰρηνευτικῶν πρωτοβουλιῶν καί 
τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ὀφείλει νά συμβάλ-
λῃ εἰς τήν μεταλαμπάδευσιν τῶν ἰδανικῶν τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου εἰς τήν πολυπολιτισμικήν καί θρη-
σκευτικῶς ἀποχρωματισμένην Εὐρωπαϊκήν Ἤπει-
ρον, μέσῳ ἀφ’ ἑνός μέν τῆς περαιτέρω ἐνισχύσεως 
τῆς λειτουργίας τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρδοδόξου 
Κέντρου, οὗ τήν Προϊσταμενίαν ἀναλαμβάνει ὁ νεο-



31H OΔOΣ

χειροτονηθείς, οὕτως ὥστε τοῦτο νά καταστῇ δυνα-
μικός τόπος διαλόγου, συνεδρίων, οἰκουμενικῶν συ-
ναντήσεων καί ἄλλων ἐκδηλώσεων εἰς τήν ὑπηρεσίαν 
τῆς ἑνότητος, τῆς προβολῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καί 
τοῦ Ὀρθοδόξου πολιτισμοῦ κατά τήν ἐκπλήρωσιν 
τοῦ διορθοδόξου, διαχριστιανικοῦ, διαθρησκειακοῦ, 
εἰρηνευτικοῦ καί διαλογικοῦ ρόλου του, ἀφ’ ἑτέρου 
δέ  τῆς ἐπιστηρίξεως τοῦ ἔργου τοῦ παρά τῶ Ὀρθο-
δόξῳ Κέντρῳ λειτουργοῦντος ἀπό εἰκοσαετίας καί 
πλέον Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρ-
θοδόξου Θεολογίας, τοῦ ἀξιολόγου αὐτοῦ ἐπιστημο-
νικοῦ φυτωρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης 
Ἐκκλησίας ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου, πρός 
πληρεστέραν καί σφαιρικωτέραν κατάρτισιν τῶν 
φοιτητῶν του, προερχομένων ἐξ ἁπασῶν τῶν κατά 
τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ἀκολούθως, ἀντεφώνησε καταλλήλως ὁ χειρο-
τονούμενος Ἀρχιερεύς, ἐκφράσας τά διακατέχοντα 
αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ 
πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί 
τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συ-
νόδου, καθώς καί συγκινήσεως καί  συνοχῆς διά τήν 
νέαν ὑψηλήν θέσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφ᾽ ἧς καλεῖται 
νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του εἰς Ἑλβετίαν, μή πα-
ραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τούς βιωματικούς δε-
σμούς του μετά τοῦ Φαναρίου καί νά μνημονεύσῃ 
μετ’ εὐλαβείας τοῦ ὀνόματος τοῦ γέροντος αὐτοῦ 
ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως, τοῦ 
ἀπό Ἑλβετίας, κυροῦ Δαμασκηνοῦ Παπανδρέου, 
πρώτου Ποιμενάρχου τῆς Ἐπαρχίας ταύτης, ὅστις 
ἐχειροτόνησε τόν νέον Ἀρχιερέα μετονομάσας 
αὐτόν εἰς Μάξιμον, πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Μη-
τροπολίτου Σάρδεων κυροῦ Μαξίμου, διαπρεποῦς 
Ἱεράρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ἐν τῷ τέλει 
τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Μητρο-
πολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν 
Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντί-
δωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν 
συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθό-
ντων πολυαρίθμων πιστῶν. 

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τοῖς 
Πατριαρχείοις, ὁ Παναγιώτατος ἀπευθυνθείς διά 
πατρικῶν λόγων καί πρός τόν νεοχειροτονηθέντα 
διάκονον, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακο-
νίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τονίσας 
ὅτι ἐπέλεξε τό ὄνομα Καλλίνικος πρός τιμήν τῶν ἕξ 
φερωνύμων προκατόχων Αὐτοῦ, ἀλλά καί πλειάδος 
ὁμωνύμων Ἱεραρχῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὡς ὁ 

Καισαρείας Καλλίνικος ὁ Δεληκάνης, διαπρεπής 
κανονολόγος καί ἱστοριοδίφης, οὗτινος τό τρίτο-
μον ἔργον, ὑπό τόν τίτλον «Τά ἐν τοῖς Κώδιξι τοῦ 
Πατριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακίου σωζόμενα ἐπίσημα 
ἐκκλησιαστικά ἔγγραφα», παραμένει ἕως σήμερον 
μνημειῶδες. 

Κατακλείσας, ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς 
καί τούς γονεῖς αὐτοῦ διά τήν συγκατάθεσίν των 
πρός ἀφιέρωσιν ἑνός ἐκ τῶν τέκνων των εἰς τήν δι-
ακονίαν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς. Τέλος, ὁ νεοχει-
ροτονηθείς διάκονος Καλλίνικος ἐξέφρασε διά κα-
ταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης 
καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον καί 
ἐξεζήτησε τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί 
τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν κληρικόν στῖβον. 

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἴμβρον
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευό-

μενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης 
καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, τῶν Πανοσιολ. Δια-
κόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ 
Γραφείου, καί Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, τοῦ 
Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελ-
λίου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτ-
λουμουσιανῆς Σκήτης, καί τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχι-
κοῦ Διακόνου κ. Καλλινίκου Χασάπη, ἐπεσκέφθη 
ἀπό τῆς Τρίτης, 14ης Αὐγούστου, τήν γενέτειράν 
Του Ἴμβρον, καί προέστη τῆς τε Θείας Λειτουργίας 
καί τῶν λοιπῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων, ἐπί τῇ 
ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἀρτάκην
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευό-

μενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Χαλκίδος κ. 
Χρυσοστόμου καί Καρθαγένης κ. Μελετίου, τῶν 
Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ 
Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. 
Βενιαμίν καί Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου καί λοι-
πῶν κληρικῶν συνοδῶν τοῦ ἁγίου Χαλκίδος, μετέβη 
τήν Τετάρτην, 22αν Αὐγούστου, ἐξ Ἴμβρου εἰς Ἀρ-
τάκην (Erdek), καί προέστη, διά τετάρτην φοράν, 
τῆς Θ. Λειτουργίας εἰς τά ἐρείπια τῆς ἱστορικῆς Ἱ. 
Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου, κατά τήν 
ἑόρτιον ἡμέραν αὐτῆς, τήν Πέμπτην, 23ην ἰδίου, ἐπί 
τῇ ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεο-
τόκου, ἧς ἡ ἐφέστιος καί ὁμώνυμος θαυματουργός 
ἱερά εἰκών τῆς Παναγίας φυλάσσεται, ὡς πολύτιμον 
θησαύρισμα, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.
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Πανήγυρις Πολιούχου Ἄργους

Κ ατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου ὁ Σεβα-

σμιώ  τατος Μητροπολίτης μας μετέβη στό Ἄργος 
καί μετέσχε τῆς πανηγύρεως τοῦ Πολιούχου τῆς 
πόλεως Ἁγίου Πέτρου, Ἐπισκόπου Ἄργους τοῦ θαυ-
ματουργοῦ.

Στήν πανήγυρη συμμετεῖχαν ἐπίσης οἱ Σεβασμι-
ώτατοι Μητροπολίτες Κισσάμου καί Σελίνου κ. Ἀμ-
φιλόχιος (ὁ ὁποῖος χοροστάτησε τοῦ Ἑσπερινοῦ καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο), Ἄρτης κ. Καλλίνικος, Μαρώ-
νειας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, ὁ οἰκεῖος Ποι-
μενάρχης κ. Νεκτάριος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας προέστη 
τῆς μεγαλοπρεποῦς λιτανείας τῆς ἱερᾶς Εἰκόνας καί 
τῶν τιμίων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου καί τήν ἐπαύριο 
προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας, κατά τήν ὁποία 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
XΡΟΝΙΚΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πανήγυρις Ἁγίου Ἰωάννου  
τοῦ Θεολόγου

Μ έ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τήν Τρίτη 8 Μαΐου 
2018 ἡ Σύναξις τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί 

Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στήν Ἱερά 
Μονή Ἀρταμίτου καί στούς ἐνοριακούς ἱερούς Ναούς 
τῆς Δαματριᾶς καί τοῦ Βατίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης χοροστάτησε 
τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στήν Ἐνορία τῆς Δαμα-
τριᾶς καί τήν κυριώνυμη ἡμέρα χοροστάτησε τοῦ 
Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν Ἐνορία 
τοῦ Βατίου. Πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Θείας Λειτουργίας 
τέλεσε τήν ἐκκλησιαστικὴ Ἀκολουθία Πλύσεως τῆς 
Ἁγίας Τραπέζης τοῦ ἀνακαινισθέντος ἱεροῦ Ναοῦ. Ὁ 
Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἐπαίνεσε τόν Ἐφη-
μέριο τῆς Ἐνορίας, Ἀρχιμ. Φανούριο Θολιώτη, γιά τό 
ἐπιτελεσθέν ἀνακαινιστικό ἔργο καί τήν συντήρηση 
τῶν κειμηλίων τῆς ἐνορίας καί συνεχάρη ὅλους, ὅσοι 
συνέβαλαν στήν σημαντική αὐτή προσπάθεια.

Ἐπίσης, πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας προέβη στή Χειροθεσία τῶν ἀδελφῶν Παύλου 
καί Τριανταφύλλου Καμπούρη, σέ Ἄρχοντα Λαμ-
παδάριο καί Ἄρχοντα Ὑμνωδό ἀντίστοιχα τῆς Ἱε ρᾶς 
Μητροπόλεώς μας ὡς ἐπιβράβευση γιά τήν ἀμισθί ἐπί 

δεκαετίες διακονία τους στό Ἀναλόγιο τῆς Ἐνορίας.
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύ-

ριλλος χοροστάτησε τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ 
στήν Ἱερά Μονή Ἀρταμίτου· πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ 
ὁποίου ἔλαβε χώρα ἡ Ἀκολουθία Πλύσεως τῆς Ἁγίας 
Τραπέζης. Ὁ Θεοφιλέστατος στήν ὁμιλία του συνε-
χάρη τόν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς, Ἀρχιμ. Λεόν τιο 
Τσικριτσάκη, γιά τίς μέχρι σήμερα ἀνακαινιστικές 
προσπάθειες γιά τήν ἀνάδειξη τῆς Μονῆς καί μετέ-
φερε τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.
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Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης στή Ρόδο

Μέ πρωτοβουλία τοῦ Συλ-
λόγου Συμιακῶν Ρόδου 

«Ο ΓΛΑΥΚΟΣ» ἐπισκέφθηκε 
τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης 
Σύ μης κ. Χρυσόστομος.

 Τό βράδυ τοῦ Σαββάτου, 12 
Μαΐου 2018, πραγματοποιήθη-
κε συνάντηση γνωριμίας μέ 
τόν Σεβασμιώτατο στό Συμια-
κό σπίτι τῆς Ρόδου, ἕδρα τοῦ 
Συλλόγου, στήν ὁποία συμμετείχαν καί οἱ Σύλλογοι ἀπό τά τέσσερα νησιά τῆς δικαιοδοσίας τῆς Μητροπόλε-
ως Σύμης (Σύμη, Χάλκη, Τῆλος καί Καστελόριζο).

Τήν ἑπομένη, Κυριακή 13 Μαΐου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ὁμοσπονδία Παροικιακῶν Σωματείων γιόρτα-
σε τή μνήμη τῶν Δωδεκανησίων Ἁγίων, ὁ Σεβ. ἅγιος Σύμης χοροστάτησε τοῦ  Ὄρθρου, τέλεσε τήν Θεία 
Λειτουργία καί προέστη τῆς Λιτανείας στόν Ἐνοριακό ἱερό Ναό Ἀναλήψεως πόλεως Ρόδου.

Παρόντες ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νουβίας κ. Σάββας καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. 
Κύριλλος, ὁ ὁποῖος ἐκ μέρους τοῦ ἀπουσιάζοντος λόγω ἀσθενείας Ποιμενάρχου μας παρουσίασε στό πολυ-
πληθές ἐκκλησίασμα τόν ἅγιο Σύμης καί τόν καλωσόρισε μέ θερμά λόγια στήν Μητρόπολή μας. Μετά τό 
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἔλαβε χώρα μουσικοχορευτική ἐκδήλωση καί 
στή συνέχεια παρετέθη γεῦμα σέ ξενοδοχεῖο τοῦ νησιοῦ μας. Στή Θεία Λειτουργία παρέστησαν, μεταξύ τῶν 
ἄλλων, ὁ Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας καί ὁ Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ὁ Σεβασμιώτατος ἅγιος Σύμης, συνοδευόμενος ἀπό τόν Θεοφιλέστατο ἅγιο 
Ὀλύμπου, μετέβη στό χωριό Ἅγιος Ἰσίδωρος, ὅπου προέστη τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στόν φερώνυμο 
ἐνοριακό ἱερό Ναό τῆς Κοινότητας.

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς

Μ έ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μεγάλη Δεσποτική Ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, 27 Μαΐου 2018, στήν Ἱερά μας 
Μητρόπολη μέ ἐπίκεντρο τόν Καθεδρικό ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Τοῦ Ὄρθρου χοροστάτησε 

ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νουβίας κ. Σάββας. Τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νουβίας κ. Σάββα καί τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου, ἐνῶ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος ἅγιος 
Ὀλύμπου. Ὁ Σεβασμιώτατος στή σύντομη ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στό γεγονός τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, τή λειτουργία του στό θεσμό τῆς Ἐκκλησίας καί τόνισε τό γεγονός τῆς ἑνότητος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
σώματος ὡς ἁγιοπνευματικό καρπό.
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Ἐκδημία π. Θεοδώρου Πασπάτη
Τίς μεταμεσονύκτιες ὧρες τῆς Παρασκευῆς 8 Ἰουνίου 2018 ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὁ Πρε-

σβύτερος Θεόδωρος Πασπάτης, Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Σπυρίδωνος Θεολόγου Ρόδου. Ὁ 
μεταστάς γεννήθηκε στήν Καισαριανή στίς 19 Νοεμβρίου 1951. Διάκονος χειροτονήθηκε τήν 14η  
Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 1987 στόν Καθεδρικό ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τήν 13η  
Ἰουνίου τοῦ ἴδιου ἔτους Πρεσβύτερος στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Θεολόγου ἀπό τόν μακα-
ριστό Μητροπολίτη Ρόδου κυρό Σπυρίδωνα. Ἀπό τῆς χειροτονίας του διακόνησε ὡς Ἐφημέριος 
στήν Ἐνορία τοῦ Θεολόγου (Θολοῦ). Ἡ νεκρώσιμος Ἀκο λουθία ἔλαβε χώρα τήν ἑπομένη, Σάββα-
το 9  Ἰουνίου προ εξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ὁ ὁποῖος στήν ὁμιλία του ἐξῆρε τήν ἱερατική διακο-
νία τοῦ μεταστάντος καί τήν προσφορά του στήν τοπική κοινωνία. Στήν ἐξόδιο συμμετεῖχαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Νουβίας κ. Σάββας καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μηδείας κ. Ἀπόστολος.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου π. Γρηγορίου

Τ ήν Παρασκευή, 20 Ἰουλίου 2018, ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος τέλεσε τήν Θεία 

Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Προφήτου 
Ἠλιού Ἰαλυσοῦ (Λόφος Φιλερήμου) καί προέβη στή χει-
ροτονία σέ Πρεσβύτερο τοῦ Διακόνου Γρηγορίου Λεριᾶ. 
Ὁ νέος Πρεσβύτερος κατάγεται ἀπό τήν κωμόπολη τῆς 
Ἰαλυσοῦ ὅπου καί θά ὑπηρετήσει ὡς ἐφημέριος.

Ὁ Θεοφιλέστατος στήν ὁμιλία του, μεταξύ τῶν ἄλ-
λων, ἀναφέρθηκε στή σημασία τῆς πίστεως πρός τόν 
Θεό καί κάλεσε τόν νέο Πρεσβύτερο νά ἀγωνιστεῖ στή 
ἱερατική διακονία του ἔχοντας ὡς πρότυπο τόν ζηλωτή 
Προφήτη Ἠλία τόν Θεσβίτη καί νά κηρύξει μέ τόν λόγο 
καί τή ζωή του στόν λαό τοῦ Θεοῦ τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρ-
θοδόξου πίστεώς μας καί μετέφερε τίς πατρικές εὐχές 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Κυρίλλου.

Στόν ὡς ἄνω ἱερό Ναό τῆς ἀκολουθίας τοῦ πανηγυ-
ρικοῦ Ἑσπερινοῦ, Πέμπτη 19 Ἰουλίου, χοροστάτησε ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος τέλεσε καί 
τήν τελετή πλύσεως τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ὁ Σεβασμι-
ώτατος στήν ὁμιλία του συνεχάρη τόν προϊστάμενο τῆς 

ἐνορίας π. Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ καί τά μέλη τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καθώς καί τούς εὐσεβεῖς 
χορηγούς γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καί τήν 
καλαίσθητη διαμόρφωση τοῦ περιβάλλοντος χώρου.

Γιά τήν ἱστορία ἀναφέρουμε ὅτι ὁ Ναός κτίσθηκε τό 
ἔτος 1966, ἐπί τῆς Ἀρχιερατείας τοῦ Μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου κυροῦ Σπυρίδωνος, καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 
24 Ἰουνίου 1967 ἀπό τόν Μητροπολίτη Μιλήτου κυρό 
Αἰμιλιανό.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ

Σ έ κλίμα θρησκευτικῆς κατάνυξης, προ εξάρχον τος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου μας καί μέ τή 

συμμετοχή  τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νουβίας 
κ. Σάββα, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. 
Κυρίλλου, πολλῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας, ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιω-
τικῶν Ἀρχῶν καί πολλῶν πιστῶν τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη-
σίας, πραγματοποιήθηκε τήν Τρίτη 31 Ἰουλίου στήν πλα-
τεία τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ἰαλυσοῦ ἡ ὑποδοχή τῆς 
τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Παρθενίου, Ἐπισκόπου Λαμ-
ψάκου, προστάτου τῶν Καρκινοπαθῶν.

Στήν συνέχεια ἡ τιμία Κάρα μεταφέρθηκε μέ λιτανευ-
τική πομπή καί μέ τή συνοδεία τῆς Φιλαρμονικῆς Ρόδου, 
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στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἰα-
λυσοῦ, ὅπου ἔλαβε χώρα Δοξολογία καί 
ἀκολούθως ὁ πανηγυρικός  Ἑσπερινός, 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας. 

Κατά τήν Δοξολογία μίλησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος 
κ. Χρυσόστομο, τόν  Ἡγούμενο καί τήν 
ἀδελφότητα τῆς ἱερᾶς Μονῆς Μα-
κρυμάλλης Εὐβοίας γιά τήν ἀποδοχή τοῦ 
αἰτήματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας 
καί τήν μεταφορά τῆς τιμίας Κάρας στό 
νησί μας. Ἀντιφώνησε ὁ Πανοσιολ. Ἀρ-
χιμ. π. Συμεών, ἀδελφός τῆς ἱερᾶς Μονῆς 
Μακρυμάλλης καί στή συνέχεια τόν 
λόγο ἔλαβε ἡ κα Μαρία Κρητικοῦ, Πρόε-
δρος τοῦ Συλλόγου Στήριξης Καρκινο-
παθῶν Δωδεκανήσου «Μαζί μέ Δύναμη 
γιά τή Ζωή». Σημειωτέον ὅτι τό αἴτημα 
μεταφορᾶς τῆς τιμίας Κάρας ὑπεβλήθη 
πρός τήν ἱερά μας Μητρόπολη ἀπό τόν 
παραπάνω Σύλλογο.  Μετά τόν Ἑσπερι-
νό, ἐψάλλη ἡ Παράκλησις τοῦ Ἁγίου 
Παρθενίου. Συγκινητική ἦταν ἡ συμμε-
τοχή τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι κατά ἑκατο-
ντάδες ἔσπευσαν νά προσκυνήσουν τήν 
τιμία Κάρα καί νά λάβουν τήν εὐλογία 
τοῦ Ἁγίου.  Ἡ τιμία Κάρα θά παραμείνει 
γιά προσκύνηση καί εὐλογία τῶν πιστῶν 
στόν  Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Ἰαλυσοῦ ἕως τήν Κυριακή 05 Αὐγούστου.

Ἑορτή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Σέ κλίμα κατάνυξης καί μέ τήν ἀθρόα συμμετοχή 
τοῦ πληρώματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί 
τῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ νησιοῦ μας ἑορτάστηκε ἡ κο-
ρυφαία ἑορτή τοῦ λεγομένου Θεομητορικοῦ κύκλου, 
ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεο τόκου, 
τό «Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ», ἑορτή βαθιά ριζωμένη 
στή συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν. Στή Μη-
τρόπολή μας πανηγύρισαν οἱ Ἱεροί Ἐνοριακοί Ναοί 
Ἰαλυσοῦ, Παναγίας Καθολικῆς Κρεμαστῆς, Σα λά-
κου, Ἀσκληπειοῦ, Λίνδου καί Ἀφάντου καί μεγάλος 
ἀριθμός παρεκκλησίων σέ ὅλο τό νησί, μέ ἐπίκεντρο 
τοῦ ἑορτασμοῦ τόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό  Κοιμήσεως 
Θεοτό κου τῆς Ἰαλυσοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τό βράδυ 
τῆς Δευτέρας, 13 Αὐγούστου 2018, προέστη τῆς 
Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
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τόκου καί τῆς Λιτανείας στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἰαλυσοῦ, μέ τή συμμετοχή τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Νουβίας κ. Σάββα καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυ-
ρίλλου.

Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς, Τρίτη 14 Αὐγούστου: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε 
τοῦ Ἑσπερινοῦ καί προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἀκολούθως τῆς 
λιτανείας στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Καθολικῆς Κρεμαστῆς, ὁ Σεβασμιώτατος ἅγιος Νουβίας  χοροστάτησε 
τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἰαλυσοῦ καί ὁ Θεοφιλέστατος ἅγιος Ὀλύ-
μπου χοροστάτησε τοῦ Ἑσπερινοῦ καί προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀρχαγγέλου. 

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί 
προέστη τῆς τρισαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων τοῦ Σεβ. ἁγίου Νουβίας καί τοῦ Θεο-
φιλ. ἁγίου Ὀλύμπου στόν ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἰαλυσοῦ. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, 
ἔλαβε χώρα μεγαλοπρεπής λιτανεία τήν ὁποία συνόδευσαν ὁ Δήμαρχος Ρόδου, καί τό σύνολο τῶν τοπικῶν 
πολιτικῶν καί στρατιω τικῶν  Ἀρχῶν.

Ἀπόδοση Ἑορτῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε στή Μητρόπολή μας, τήν Πέμπτη 23 Αὐγούστου 2018, ἡ 
Ἀπόδοση τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου μέ ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ τήν ἱερά Μονή 
Παναγίας Ὑψενῆς καί τόν ἐνοριακό Ἱερό Ναό Παναγίας «Καθολικῆς» Κρεμαστῆς ἡμέρα κατά τήν ὁποία 
ἑορτάζεται καί ἡ Σύναξη τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνας τῆς ἐπονομαζομένης «Καθολικῆς». 

Στήν ἱερά Μονή Ὑψενῆς, τήν Τετάρτη 22 Αὐγούστου, χοροστάτησε τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Νουβίας κ. Σάββας συγχοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ. Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος  χορο-
στάτησε τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπε  ρινοῦ στόν ἐνοριακό ἱερό Ναό Παναγίας «Καθολικῆς» Κρεμαστῆς. 

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί 
προέστη τῆς τρισαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων τοῦ Σεβ. ἁγίου Νουβίας καί τοῦ Θεο-
φιλ. ἁγίου Ὀλύμπου στόν ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστῆς. 

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἔλαβε χώρα μεγαλοπρεπής λιτανεία τήν ὁποία συνόδευσαν ὁ 
Δήμαρχος Ρόδου καί τό σύνολο τῶν τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί πλῆθος  προσκυνητῶν 
ἀπό ὅλο τό νησί. Στήν ἱερά Μονή Ὑψενῆς χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιος.
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Μνήμη Ἁγίου Φανουρίου

Μ έ τήν συμμετοχή χιλιάδων πιστῶν καί τήν παρουσία 
τῶν τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, 

ἡ τοπική μας Ἐκκλησία πανηγύρισε, τήν Δευτέρα 27 Αὐ-
γούστου 2018,  τήν μνήμη τοῦ προστάτου τῆς νήσου Ρό-
δου Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου μέ ἐπίκεντρο 
τοῦ ἑορτασμοῦ τόν Ναό τοῦ Ἁγίου στήν παλαιά πόλη τῆς 
Ρόδου. Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, Κυριακή 26 Αὐγού-
στου, χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλύ-
μπου κ. Κύριλλος, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν θεῖο λόγο καί 
μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ προέστη τῆς μεγαλοπρε-
ποῦς λιτανείας στούς δρόμους τῆς παλαιᾶς πόλεως. Τήν 
κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, χοροστάτησε 
τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία ὁ Θεοφιλέ-
στατος ἅγιος Ὀλύμπου στό τέλος τῆς ὁποίας εὐλόγησε 
τούς Ἄρτους καί μίλησε σχετικά μέ τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου 
στόν κατάμεστο ἀπό κόσμο αὔλειο χῶρο  τοῦ Ἱεροῦ 

Ναοῦ, συνεχάρη τόν Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Μιχαήλ Κρητικοῦ καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς γιά 
τήν διορ γάνωση τῆς πανηγύρεως καί μετέφερε σέ ὅλους τίς εὐχές τοῦ ἀπουσιάζοντος στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρ-
χεῖο γιά τίς ἐργασίες τῆς Ἱ. Συνόδου,  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυρίλλου.

Χειροθεσίες
Τήν Κυριακή 6 Μαΐου 2018 (23 

Ἀπριλίου μέ τό Παλαιό Ἡμερολόγιο) 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί προέ-
στη τῆς Θείας Λειτουργίας στήν ἱερά 
Μονή Ἁγίου Γεωργίου Λαχανιᾶς.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως ὁ Σεβα σμιώ
τατος ἀπένειμε τό Ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχι-
μανδρίτου στόν Ἡγου με νεύον τα τῆς 
Μονῆς Ἱερομόναχο Μακάριο καί χει-
ροθέτησε σέ Ἱεροψάλτη τόν κ. Δη-
μήτριο Καβάλα ὁ ὁποῖος διακονεῖ τό 
ἀναλόγιο τοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου Λαχανιᾶς.

Τήν Τετάρτη 8 Αὐγούστου ὁ Θεο-
φιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου  
κ. Κύριλλος κατά τόν Ἑσπερινό στόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀφάντου 
χειροθέτησε σέ Ἀναγνώστη τόν κ. Μιχαήλ Χατζηνικολάου τοῦ Ἐμμανουήλ.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τήν Κυριακή 12 Αὐγούστου κατά τόν Ἑσπε-
ρινό στή Ἱερά Μονή  Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλόπετρας χειροθέτησε σέ Ἀναγνώστη τόν κ. 
Βασίλειο Μωραΐτη τοῦ Ἀθανασίου καί σέ Ἱεροψάλτη τόν κ. Δημοσθένη Παναγιωτάκη τοῦ 
Γεωργίου. 

Καί οἱ τρεῖς χειροθετηθέντες εἶναι μαθητές τοῦ Φροντιστηρίου Ἐκκλησιαστικῆς Ὑμνωδίας, 
στό ὁποῖο διδάσκει ὁ Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Πίκιας.
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Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας 
(Καλοκαίρι 2018)

Μ έ τή χάρη τοῦ Κυρίου μας καί τίς εὐλογίες τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυρίλλου 

λειτούργησαν κι ἐφέτος οἱ Κατασκηνώσεις μας.
Ἐπειδή τό ἔθνος μας περνάει πολλούς κινδύνους, θεω

ρήσαμε ἀναγκαῖο νά ἐπιλέξουμε ὡς κεντρικό θέμα τῆς 
Κατασκήνωσης ἐφέτος τήν Παναγία. Σύνθημά μας ἦταν ὁ 
Χαιρετισμός τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου: «Χαῖρε σκέπη τοῦ κό
σμου πλατυτέρα νεφέλης». Ἀναλύσαμε τό ρόλο τῆς Πανα
γίας στήν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ καί τή σωτηρία τοῦ 
ἀνθρώπινου γένους καί τίς πολλές θαυματουργικές πα
ρεμβάσεις της στή διαφύλαξη καί διάσωση τοῦ λαοῦ τοῦ 
Θεοῦ σέ ὅλο τό διάβα τῆς ἱστορίας.

Τά στελέχη πού βοήθησαν ἐθελοντικά τήν Κατασκήνωση 
ἦταν πολλά καί τούς εὐχαριστοῦμε εὐχόμενοι ὁ Κύριος νά 
τούς ἀνταποδώσει πλούσια τίς θυσίες τους. Ἦταν τά ἑξῆς: 

Α΄Περίοδος (Κορίτσια Δημοτικοῦ): Ἀρχηγός: Mαντικοῦ 
Παρασκευή, ὉμαδάρχισσεςΒοηθοί: Δεριζιώτη Κοκώνα, 
Κουφλῆ Δήμητρα, Σταυριανοῦ  Εὐαγγέλια, Τσαβαρῆ Ἀν
θούλα, Σωτηρίου Παναγιώτα, Mανωλᾶ Χρυσάνθη, Ράπτη 
Ἰουλία, Παυλῆ Δέσποινα, Κουτσάγια Αἰκατερίνη, Mαντικοῦ 
Mαρία, Ρώσσου Αἰκατερίνη.

Β΄Περίοδος (Κορίτσια Δημοτικοῦ): Ἀρχηγός: Ξεπαπαδά
κη Στυλιανή, Ὁμαδάρχισσες: Ξεπαπαδάκη Ἀναστασία, Ξε
παπαδάκη Τριανταφυλλιά, Τσαβαρῆ Ἀνθούλα, Νικολίτση 
Ἐλευθερία, Μαρτάκη Παρασκευή, Φτάκλα Σεβαστή, Κεφά
λα Δήμητρα, Σταυριᾶ  Ἑλένη, Κατσουράκη Εἰρήνη, Φτάκλα 
Ζωοπηγή, Τσαλώλη Γεωργία, Κούλαρου Ζωοπηγή, Κλαδά
κη, Ἰωάννα, Ράπτη Ἰουλία. Βοηθοί: Καθολική Τσούλου, Ἰω
άννα Σκλιβάκη, Φλωρεντία Ξεπαπαδάκη, Εἰρήνη Καλιοτζῆ, 
Μαρία Κρητικοῦ, Ἰωάννα Μιχοπούλου, Κρίστα Μανώλακα, 
Κυριακή Θεοδώρου, Δέσποινα Λεριᾶ, Πλάτση Μαρία.

Γ΄ Περίοδος (Κορίτσια ΓυμνασίουΛυκείου): Ἀρχηγός: 
Mανέττα Σεβαστή, Ὑπαρχηγός: Κουντούρη Ἀγγελική, Ὁμα
δάρχισσεςΒοηθοί: Μιχαηλάκη Βασιλική, Σταυρῆ Μαρου

λίτσα, Σεΐτη Ἀναστασία, Παστρικοῦ Μαρία, Κωνσταντινίδη 
Μαρία, Βερικούκια Δέσποινα, Γκιουζένη Ἀθηνᾶ, Καλίτση 
Νομική, Μπούμπα Βασιλεία, Καλαφάτη Φανερωμένη.

Δ΄ Περίοδος (Ἀγόρια ΓυμνασίουΛυκείου): Ἀρχηγός: 
Λυριστής Βασίλειος, Ὑπαρχηγός: Λυριστής Σεβαστιανός, 
Ὁμαδάρχες: Ἀτζαράκης Κων/νος, Σαρδέλης Παναγιώτης, 
Λυριστής Μάριος, Τσάφας Χαράλαμπος, Τσέλλιος Ἀνα
στάσιος, Κουμέντος Γεώργιος, Χατζῆς Ἀθανάσιος, Ζουρού
δης Σάββας, Καλαμαράς Ἀντώνης, Τρέχας Γιάννης,  Παπα
δόπουλος Θανάσης.

Ε΄Περίοδος (Ἀγόρια Δημοτικοῦ): Ἀρχηγοί: Κονισσής 
Ἠλίας, Γεώργιος Ζουρούδης, Ὑπαρχηγός: Μάντζιος Ἀλέ
ξανδρος, Ὁμαδάρχες: Λάνδρου Δημήτρης, Γκάτζιος Γαβρι
ήλ, Γκάτζος Μιχαήλ, Φωτάρας Νικήτας, Σαρδέλης Νικόλα
ος, Σωτηρόπουλος Γεώργιος, Πατσιούρας Τσαμπίκος.

Βοηθητικό προσωπικό: 
Α) Κουζίνα: Nάστος Γεώργιος, Βογιατζῆ Γεωργία, Καΐκη 

Δέσποινα, Ἀγγελίδου Κυριακή, Κυριαζάκου Παναγιώτα, 
Στεργεανάκη Σταματία, Πεταυράκη Σμαράγδη, Μοσκιοῦ 
Βασίλεια, Σκανδαλιάρη Ἄννα, Κασέρη Ἀναστασία, Κα
μπούρη Ἑλένη, Εὐθυμίου Ἀναστασία, Κοντεκάκη Μαρία, 
Πλατέλλα Αἰκατερίνη, Χατζηγρηγορίου Παρασκευή, Καρα
γιάννη Στυλιανή, Μιχαλάκη Καθολική, Κωνσταντάκη Πα
ναγιούλα, Παπαχριστοδούλου Αἰκατερίνη, Ἠλίου Εἰρήνη, 
Ἀρβανίτη Ἰωάννα, Κωστούλα Παρασκευή, Διμέλη Σταμα
τία, Τσίμπου Βασίλεια, Βουλγαροπουλου Βασιλική. 

Β) Ἰατρική περίθαλψη: Βάσης Λουκᾶς (γιατρός), Παυλῆ 
Δέσποινα (νοσηλεύτρια), Φλώρου Εἰρήνη (νοσηλεύτρια). 

Γ) Διαχείρηση: Γιορδαμνής Νικόλαος, Κλαδάκης Μιχά
λης, Κλαδάκης Γεώργιος, Βογιατζής Ἰωάννης.

Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου
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ΕΝΩΣΙΣ  ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ  ΡΟΔΟΥ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ίΕροψαλτίκα νΕα
www.ieropsaltesrodou.gr

Μέσα στό Ἀναστάσιμο κλίμα οἱ Ἱεροψάλ-
τες συνέχισαν τή δραστηριότητά τους μέ τήν 
συμμετοχή  σέ ὅλες τίς ἐκκλησιαστικές ἀκο-
λουθίες σέ πανηγυρίζοντες Ναούς τῆς Μη-
τροπόλεώς μας λαμπρύνοντας τίς ἀρχιερα-
τικές χοροστασίες. 

Ἀλλά καί κάθ’ ὅλη τήν θερινή περίοδο μέ 
τίς Θρησκευτικές Πανηγύρεις στά χωριά, οἱ 
ἱεροψάλτες συμμετεῖχαν στά ἱερά ἀναλόγια 
καί ἀπέδωσαν μέ κατάνυξη τούς ὕμνους σέ 
ὅλες τίς ἀκολουθίες.

Μέ ἐπιτυχία διεξήχθησαν καί φέτος οἱ 
προαγωγικές ἐξετάσεις σέ ὅλα τά τμήματα 
τῆς σχολῆς βυζαντινῆς μουσικῆς μέ τίς 
ὁποῖες ἔληξε τό σχολικό ἔτος 2017-2018.

Ἡ συμμετοχή τῶν σπουδαστῶν στίς ἐξε-
τάσεις ἀλλά καί οἱ ἐπιδόσεις τους ἦταν 
ἄκρως ἱκανοποιητικές.

Ἡ προσπάθεια γιά τή διάδοση τῆς πα-
τροπαράδοτης ἐκκλησιαστικῆς βυζαντινῆς 
μας μουσικῆς συνεχίζεται μέ περισσότερη 
θέληση καί δραστηριότητα.

Ἤδη ξεκίνησαν οἱ ἐγγραφές γιά τήν νέα 
σχολική χρονιά. Πληροφορίες παρέχονται 

στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρό-
δου, στίς ἐνορίες καί στό Σύλλογο Ἱεροψαλ-
τῶν στά τηλέφωνα 6932383187 καί 
6932220378. Τά μαθήματα θά ξεκινήσουν 
τέλος Σεπτεμβρίου.

Δυό ἐκλεκτοί συνάδελφοι Ἱεροψάλτες μέ 
μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἐξεδήμη-
σαν πρός Κύριον τόν Ἰούλιο πλήρεις 
ἡμερῶν. Ὁ Γεώργιος Καρπαθάκης Πρωτο-
ψάλτης τοῦ Ι.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Κρητηνίας 
καί ὁ Νικόλαος Μανέττας Λαμπαδάριος 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 
Νεοχωρίου, ἀνάλωσαν τή ζωή τους στό ἱερό 
ἀναλόγιο. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη τους αἰωνία.   

Μέ ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια συνεχίζεται ἡ ὀρ-
γάνωση τῆς παραδοσιακῆς χορωδίας τοῦ 
Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν καί τῆς σχολῆς βυζα-
ντινῆς μουσικῆς ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ 
πρωτοψάλτου Χρήστου Καντερίσκου, ἐν 
ὄψει τῶν ἐκδηλώσεων πού προγραμματίζο-
νται. 

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται μποροῦν νά ἀπευ θύ-
νον ται στόν ὑπεύθυνο τῆς χορωδίας στό τη-
λέφωνο 6936299623.
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ΑΠΟΨΕΙΣ  &  ΣΧΟΛΙΑ

Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς λατρείας  
τοῦ Θεοῦ

Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἔκφραση τῆς ἀγάπης μας 
πρός τόν οὐράνιο Πατέρα, τόν Θεό. Ὅταν ποθοῦμε μέ 
λαχτάρα τή συμμετοχή στή λατρεία τοῦ Θεοῦ, τότε δεί
χνουμε ὅτι ἀγαπᾶμε τόν Θεό καί μᾶς γεμίζει ἡ ἐπικοινω
νία μαζί Του. Πόσα «Δόξα σοι, Κύριε» δέν χρειάζεται 
νά ἀναφωνοῦμε κάθε ὥρα καί στιγμή στόν δωρεοδότη 
πάντων τῶν ἀγαθῶν τῆς ζωῆς μας; Πόσα «Κύριε, ἐλέη
σον» δέν ἀπαιτεῖται νά βγαίνουν ἀπό τό στόμα μας στήν 
κάθε ἀγωνία καί στό κάθε πρόβλημά μας; 

Ὅπως ἡ μάνα τραγουδᾶ μέ καρδιακό πόθο στό 
λατρευτό της παιδί τραγούδια καί νανουρίσματα, 
ἔτσι καί οἱ χριστιανοί ὑμνοῦν καί δοξολογοῦν τόν ἄξιο 
κάθε λατρείας καί σεβασμοῦ Δημιουργό. Δέν ἔχει ὁ 
Θεός ἀνάγκη ἀπό τούς δικούς μας ὕμνους, ἀλλά ἐμεῖς 
χρειαζόμαστε τήν ζωογόνα ἐπικοινωνία μαζί Του.  Ἡ 
λατρεία τοῦ Θεοῦ χωρίς νά γίνεται ἄμεσα αἰσθητό 
ἁγιάζει τόν χριστιανό, γιατί ἑλκύεται στήν ψυχή του 
καί στή ζωή του ἡ θεία χάρη, πού ἐξαλείφει τά πάθη 
καί φωτίζει τήν ψυχή. Ὁ ἅγιος Πορφύριος καλοῦσε 
τούς ἀκροατές του νά ἐπιδοθοῦν στή λατρεία τοῦ 
Θεοῦ γιά νά ἁγιασθοῦν ‘ἀναίμακτα’.

Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἕνας μεγάλος ‘κῆπος’, 
ὅπου ἀπολαμβάνουμε πολλῶν εἰδῶν ‘φροῦτα’. Οἱ ἦχοι 
εὐφραίνουν τήν ἀκοή. Οἱ πανέμορφες εἰκόνες εὐφραί
νουν τήν ὅραση. Τό θυμίαμα εὐφραίνει τήν ὄσ φρηση.

Bαριεστιμάρα στήν προσευχή  
καί στή θεία λατρεία

Πολλοί ἰσχυρίζονται ὅτι δέν προσεύχονται καί δέν 
ἐκκλησιάζονται, γιατί ὅλο τά ἴδια καί τά ἴδια λένε καί 
ἀκοῦνε καί τά περισσότερα δέν τά καταλαβαίνουν. 
Τή ζωή μου, λένε, θέλω νά τήν ἀφιερώνω σέ πιό χα
ρούμενες δραστηριότητες. 

Προφανῶς δέν ζοῦν τό βάθος τῆς προσευχῆς καί 
τῆς λατρείας, δηλ. τήν ἑνότητα μέ τόν Θεό. Πιθανόν 
ἔχουν ἄλλες προτεραιότητες καί στόχους στή ζωή 
τους. Τόν Θεό τόν παραγκωνίζουν στό περιθώριο τῆς 
ζωῆς τους. Πιθανόν νά κυριαρχοῦνται ἀπό τά φιλόυ
λα πάθη. Ὅποιος εἶναι ὑποδουλωμένος στά πάθη 
του καί ἁμαρτάνει, χάνει τό θεῖο προσανατολισμό 
καί ἀποσπᾶται ἀπό τή σύνδεση μέ τό Θεό. Οἱ θυμοί, 
οἱ ἀνήθικες σκέψεις, τά αἰσχρά θεάματα μᾶς κατεβά
ζουν πνευματικά, ψυχραίνουν τήν ἀγάπη μας πρός 
τό Θεό καί σταματοῦν τήν διάθεση τῆς προσευχῆς. 
Τά πάθη, ἡ στροφή τῆς ψυχῆς στίς ἐπίγειες ἀπολαύ
σεις, ἀποπροσανατολίζουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν 
πορεία του πρός τό Θεό. Ὁ γαστρίμαργος, ὁ πόρνος 
καί ὁ φιλάργυρος στρέφουν ὅλο τό δυναμισμό τῆς 

ψυχῆς τους στήν ὕλη, στόν ψεύτικο καί ἀπατηλό 
αὐτό κόσμο. 

Ὅσο προχωρεῖ κανείς στήν ὑποχώρηση τῶν παθῶν 
του, τόσο αὐξάνεται καί ἡ ἀγάπη πρός τό Θεό. Τότε 
καί ἡ προσευχή καί ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ εἶναι χαρού
μενη ὑπόθεση. Ἡ ἐσωτερική γλυκύτητα ὀφείλεται 
στήν παρουσία τῆς θείας χάρης, πού ἀποστέλλει ὁ 
Θεός στήν ψυχή, πού τόν εὐαρεστεῖ. Ὁ θεοκεντρικά 
ζῶν βλέπει τόν ἑαυτό του ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ 
καί θεωρεῖ τά πάντα (τροφή, οἰκογένεια, ἐργασία, φυ
σικά ταλέντα, πνευματικά χαρίσματα …) ὡς δῶρα 
Του. Αὐτός διακρίνει τήν πνευματική μικρότητα καί 
ἀδυναμία του καί βλέπει τίς συνεχεῖς πτώσεις του καί 
ζεῖ μέ ταπείνωση, μετανοεῖ καί προσεύχεται θερμά. 
Ἡ ταπείνωση ἑλκύει τή χάρη καί ἡ χάρη φέρνει τή 
χαρά τοῦ Θεοῦ, τή μόνιμη καί οὐσιαστική.

Ὅταν, ἔλεγε ὁ ἅγιος Πορφύριος, ἀκούω τά ἴδια καί 
τά ἴδια τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ, δέν τά βαριέμαι καί 
δέν τά χορταίνω, γιατί τά λαχταρώ, ἔχω θεία μέθη.

Πολύτιμα ἱερατικά ἄμφια

Πολλοί σκανδαλίζονται καί ἀντιδροῦν λόγω τῶν 
ἀκριβῶν ἀμφίων κάποιων κληρικῶν. Ἡ Ἐκκλησία δέν 
λέει νά φοροῦν οἱ ἱερεῖς πανάκριβα ἄμφια, ἀλλά πο
λύτιμα, γιατί ὑπηρετεῖται ὁ Θεός. Δέν εἶναι πρέπον 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ νά φοροῦν πρόχειρα ἄμφια. Στήν 
ὑπόλοιπη ζωή τους φοροῦν τό ταπεινό ράσο. Σέ κο
σμικές ἐκδηλώσεις οἱ συμμετέχοντες ντύνονται μέ 
πανάκριβα ροῦχα καί στολίδια. Στό ναό τοῦ Θεοῦ εἶ
ναι λάθος ἡ περιβολή τῶν ἱερέων μέ ὄμορφα καί ἐκλε
κτά ἄμφια; Ὁ Ἰούδας κάποτε διαμαρτυρήθηκε πού 
κάποια γυναίκα ἀπό εὐγνωμοσύνη στόν Χριστό ἔχυσε 
στά πόδια Του πολύτιμο μύρο. Εἶπε τότε ὁ Ἰούδας: 
‘θά μποροῦσαν νά δοθοῦν τά χρήματα τῆς ἀξίας τοῦ 
μύρου στούς φτωχούς’. Ὁ Χριστός τοῦ ἀπάντησε: 
‘ἄφησέ την, τούς φτωχούς πάντοτε ἔχετε κοντά σας, 
ἐμένα δέν θά μέ ἔχετε. Μέ τό μύρο μέ προετοίμασε 
γιά τόν ἐνταφιασμό μου’. Κόπτονται οἱ σκανδαλιζό
μενοι δῆθεν γιά τούς φτωχούς λές καί θά σωθοῦν οἱ 
φτωχοί μέ τά χρήματα τῶν ἀμφίων.

Ὁ Θεός πρίν μποῦν στήν Ἱεριχώ οἱ Ἰσραηλίτες, 
τούς ζήτησε νά ἀφιερώσουν ὅτι πολύτιμο βροῦν στό 
Ἱερό Του. Ὁ Σολομώντας ἔφτιαξε τόν ὡραιότατο ναό 
τῶν Ἱεροσολύμων, οἱ χριστιανοί γιατί νά μή ἀφιερώ
νουν τούς ναούς τους καί στόν Θεό κάτι τό πολύτιμο; 

Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου
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