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Τό περιοδικό αὐτό εἶναι ἀφιε ρωμένο 
στόν ἅγιο Ἀμφιλόχιο τῆς Πάτμου, ὁ ὁποῖος 
ἁγιοκατατάχθηκε μέ Πράξη τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου στίς 28 Αὐγούστου 
τοῦ 2018.

Πολλοί ἰσχυρίζονται ὅτι ἅγιοι ἀναδείχθη-
καν σέ προηγούμενες ἐποχές, ὅπου οἱ συν-
θῆκες ἦταν πιό εὐνοϊκές, τό κακό πιό περι-
ορισμένο καί οἱ κοινωνίες πιό παραδοσια-
κές. Ὁ ἄνθρωπος ὅ μως ὅσο κι ἄν ἐ  ξε λίχθηκε 
τεχνολογικά στήν οὐσία του πα ρα μένει ὁ 
ἴδιος. Τά πάθη, οἱ καλοσύνες, οἱ πό νοι καί 
οἱ καημοί εἶναι μεγέθη ἀμετάβλητα.

Τό Εὐαγγέλιο καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους τῆς γῆς, μορφωμένους καί ἀμόρφω-
τους, μεγάλους καί μικρούς, πλούσιους καί 
πτωχούς μέ τά λόγια: «Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι 
ἐγὼ ἅγιός εἰμι» (Α΄ Πέτρ. 1,16).  Ὁ Θεός 
μᾶς καλεῖ νά τοῦ μοιάσουμε στήν ἁγιότητα. 
Ἄν ἡ ἁγιότητα ἦταν ἀνέφικτη, τότε ὁ Θεός 
δέν θά ἀπηύθυνε αὐτή τήν πρόσκληση. 

Οἱ νεοφανεῖς ἅγιοι τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, 
π. Πορφύριος, π. Παΐσιος, π. Ἰάκωβος καί 
π. Ἀμφιλόχιος ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ ἁγιότη-
τα εἶναι ἕνα ἄνθος τοῦ Θεοῦ, πού ἀνθίζει 
ὅλες τίς ἐποχές.  

Οἱ ἅγιοι ἀναδείχθηκαν ἐκλεκτοί τοῦ 
Θεοῦ, γιατί ἀγάπησαν μ’ ὅλη τήν ψυχή τους 
τόν Χριστό καί ἀγωνίσθηκαν νά τόν εὐαρε-
στήσουν τηρώντας τίς ἐντολές Του. Μέσα 
ἀπό τήν προσευχή καί τά μυστήρια τῆς Ἐκ-
κλησίας πλησίασαν καί ἑνώθηκαν-κοινώνη-
σαν μέ τόν Θεό. Οἱ ἅγιοι ἦσαν ἀνυποχώρη-
τοι στό κακό. Δέν παρασύρθηκαν στό πά-
θος τῆς πλεονεξίας καί τοῦ πλουτισμοῦ, 
ἀντιστάθηκαν στά πάθη τῆς ἀνηθικότητας, 
τῆς φιληδονίας καί τῆς φιλοδοξίας. Ἐπίσης 
ὑπερασπίσθηκαν καί ὁμολόγησαν τήν ὀρ-
θόδοξη πίστη καί ζωή σθεναρά. Δέν εἶναι 
μόνο οἱ μάρτυρες πού θυσιάσθηκαν γιά τήν 
πίστη τους, ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἄλλοι πού 
κάθε στιγμή τῆς ἐπίγειας ζωῆς τους ὁμολο-
γοῦσαν μέ τά λόγια καί τή βιωτή τους τήν 
πίστη τους.
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Ἡ ἁγιότητα 

Ι. Ἡ ἁγιότητα εἶναι ἰδίωμα τοῦ Θεοῦ  
καὶ ἀπόκτημα τοῦ ἀνθρώπου

Ἡ ἁγιότητα εἶναι ὀντολογικὸ ἰδίωμα καὶ κατηγορία τοῦ 
Θεοῦ. Ἀνήκει δηλ. στὴ φύση του, ἡ ὁποία τὸν κάνει  τὸν ἐντελῶς 
ἄλλο καὶ ἀλλιώτικον ἀπὸ ὅλα τὰ ἔμβια ὄντα. Εἶναι ὁ αἰωνίως 
ὑπάρχων κεχωρισμένος ἅγιος καὶ ταυτόχρονα ὁ ἐν χρόνῳ δη-
μιουργὸς τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος ἐμπλέκεται στὴν ἱστορία της, 
τὴν αἴσια ἔκβασή της καὶ τὴν ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ περαιτέρω πα-
ρουσία της.

Ὡστόσο, καὶ οἱ ἄνθρωποι καλούμαστε νὰ γινόμαστε, κατὰ 
μετοχή καὶ κατὰ χάρη,  αὐτὸ ποὺ εἷναι ὁ Θεός, κατὰ τὴ φύση 
του. Καλούμαστε δηλαδὴ νὰ γινόμαστε εἰς τὸ διηνεκὲς ἅγιοι.

II. Ἡ ἁγιότητα στὴν Παλαιὰ Διαθήκη

Ὅταν βέβαια μελετᾶ κανεὶς τὴν Π. Διαθήκη ἔχει τὴν γενικὴ 
αἴσθηση  α) ὅτι ἡ ἁγιότητα εἶναι ἀπόκτημα μόνο τῶν ἐκλεκτῶν 
καὶ δικαίων τῶν ἐσχάτων χρόνων β)  ὅτι συνδέεται μὲ «τὴν τῆς 
σαρκὸς καθαρότητα»1 μᾶλλον παρὰ μὲ τὸν ὅλο ἄνθρωπο καὶ γ) 
ὅτι ἀποτελεῖ περισσότερο προσωπικὸ ἄθλημα τοῦ ἀνθρώπου 
καὶ λιγότερο δωρεὰ τοῦ Θεοῦ.

III. Ἡ ἁγιότητα στὴν Καινὴ Διαθήκη

Ἡ Κ. Διαθήκη προβάλλει τὸ μεγαλεῖο τῆς ἁγιότητας στὸν 
ὕψιστο βαθμό. Ἀπὸ τὴ μιὰ ἀφομοίωσε τὸν περὶ ἁγιότητας 
πλοῦτο τῆς Π. Διαθήκης κι ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐκκινώντας ἀπὸ τὴ 
σάρκωση τοῦ Λόγου καὶ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Πνεύματος, προχώρη-
σε, προσδιόρισε καὶ ἀποκρυστάλλωσε περισσότερο τὸ θέμα τῆς 
ἁγιότητας. Γι’ αὐτὸ ἡ ἁγιότητα στὴν Κ. Διαθήκη παρουσιάζεται 
ὡς μιὰ κατὰ πολὺ διευρυμένη πραγματικότητα, ἔναντι ἐκείνης 
τῆς Π. Διαθήκης: α) ἀποδίδεται πρὸς ὅλους γενικὰ τοὺς Χρι-
στιανούς, β) ἀναφέρεται καὶ ἀγκαλιάζει τὸν ὅλο ἄνθρωπο, δη-
λαδὴ τὴν πλήρη ὑπόστασή του, καὶ γ) κατανοεῖται ὡς δωρεὰ 
τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ, παρὰ ὡς ἄθλημα ἀτομικό. Πιὸ συγκεκρι-
μένα, ὡς πρὸς τὴν ἁγιότητα, ἡ Κ. Δια θήκη διευρύνεται κατὰ 
πολὺ σὲ σχέση μὲ τὴν Παλαιά,  στὰ ἑξῆς βασικὰ σημεῖα:
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α.  Τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ διαρκὴς  κλήση γιὰ 
ἁγιότητα πρὸς ὅλους
Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε γενικὰ ὅτι ἐνῶ ἡ λέξη 

ἅγιος στὴν Π. Διαθήκη χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ χαρα-
κτηρίσει κυρίως τοὺς ἐκλεκτοὺς τῶν ἐσχατολογικῶν 
χρόνων, στὴν Κ. Διαθήκη, μετὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ, χρησιμοποιεῖται γιὰ ὅλους τοὺς χριστια-
νούς, μέλη τῆς  Ἐκκλησίας2. Αὐτὴ ἡ διαφοροποίηση 
σημαίνει ὅτι στὴν Κ. Διαθήκη ὅλα τὰ μέλη τῆς  Ἐκ-
κλησίας, ὅλος ὁ νέος  Ἰσραὴλ, κατανοοῦνται ὡς ὁ 
νέος ἅγιος ἐσχατολογικὸς λαός. Ἡ  ἁγιότητα, γιὰ τὴν 
ὁποία μιλάει ἡ Κ. Διαθήκη, συντελεῖται ἐντὸς τῆς ἐκ-
κλησίας καὶ γίνεται πραγματικὴ ἐν Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 
Πνεύματι.  Ὅλοι ὅσοι ἀποτελοῦμε τὴν Ἐκκλησία, κα-
τανοούμαστε ὡς ὁ ἐσχατολογικὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ, 
ποὺ ὁ Ἅγιος Θεὸς τὸν συναντάει καὶ τὸν ἁγιοποιεῖ 
στὸ παρὸν καὶ στὴν ἱστορία καὶ ἔχει ἑτοιμάσει τὴν 
μέλλουσα, ἄνωθεν κατερχομένη, ἁγία πόλη3 γιὰ πλή-
ρη συνάντηση καὶ συγκατοίκιση μαζί του στὰ ἔσχατα.

 Ὅλο τὸ εὐαγγέλιο συνοψίζεται, ὅπως θὰ γράψει ὁ 
π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς πολὺ προσφυῶς,  «σὲ μιὰ πα-
ραγγελία τοῦ Χριστοῦ πρὸς ὅλους μας : «Ἅγιοι γίνε-
σθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι4». Ἐν τῇ ἀνεκφράστῳ συγκατά-
βασει του ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης, ἐξισώνει τοὺς ἀνθρώ-
πους μὲ τὸν Ἑαυτόν του: καὶ γιὰ τὸν Θεὸν καὶ τοὺς 
ἀνθρώπους ἰσχύει τὸ ἴδιον εὐαγγέλιο, ἡ ἴδια χάρις, ἡ 
ἴδια ἀλήθεια, ἡ ἴδια δικαιοσύνη, ἡ ἴδια ζωή, ἡ ἴδια ἀγα-
θότης. «Ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ’ ἑνὸς 
πάντες5». Ἐντεῦθεν καὶ ἡ ὁδὸς τῶν Χριστια νῶν εἶναι 
«ἡ τῶν ἁγίων ὁδός6». Ὁ Ἀπόστολος (Παῦλος) συμ-
βουλεύει τοὺς Χριστιανούς: «Κατὰ τὸν καλέσαντα 
ἡμᾶς ἅγιον - τ.ἔ. κατὰ τὸν Χριστό - καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν 
πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε7». Ἡ Καινοδιαθηκικὴ ἐπί-
σης ἐντολὴ εἶναι: «Περιπατεῖτε ἀξίως τοῦ Θεοῦ8».  Τὸ 
Εὐαγγέλιο δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ ἡ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κλῆσις 
τῶν ἀνθρώπων εἰς ἁγιασμόν, εἰς ἑνότητα9. Τὸ διώκειν 
τὸν ἁγιασμὸν μετὰ πάντων10. Τοῦτο ἀποτελεῖ τὸν κα-
νόνα ὅλων τῶν σχέσεών μας πρὸς ἀλλήλους»11.

β.  Ἡ ἁγιότητα ἀφορᾶ στὴν ὁλικὴ ὑπόσταση 
τοῦ ἀνθρώπου
Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀκόμη οὐσιώδη, θὰ λέγαμε, δι-

εύρυνση τῆς Κ. Διαθήκης στὸ θέμα τῆς ἁγιότητας.  
Ἐνῷ ἡ Π. Διαθήκη δὲν ἀπαιτοῦσε πλήρως μιὰ συμπό-
ρευση, θὰ λέγαμε, σωματικῆς καὶ πνευματικῆς ὑπό-
στασης τοῦ ἀνθρώπου γιὰ κατάκτηση τῆς ἁγιότη-
τας, ἡ Κ. Διαθήκη τὴν ἀπαιτεῖ πλήρως.  Ὅταν κοιτά-
ζεται, ἐπὶ παραδείγμα τι, τὸ θέμα τῆς  Παλαιοδιαθη-
κικῆς σωματικῆς ἁγιότητας ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς Και-
νοδιαθηκικῆς ἁγιότητας, βρίσκουμε κάποιο ἔλλειμα 
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στὴν Παλαιοδιαθηκική. Τὸ ἠθικὸ ποιὸν δικαίων ἀν-
θρώπων λ.χ. τοῦ Ἀβραὰμ ἢ τοῦ Δαυῒδ ἢ τοῦ Σολομῶ-
ντα, κ.λ.π. δὲν εἶναι πλήρως ἱκανοποιητικό. Ἡ Κ. 
Διαθήκη, μὲ ἄλλα λόγια, ἔχει τοποθετήσει ψηλότερα 
τὸν πῆχυ τῆς ἁγιότητας ἀπ’ ὅ,τι ἡ Π. Διαθήκη.

γ.  Ἡ ἁγιότητα εἶναι κυρίως δωρεὰ τοῦ Θεοῦ καὶ 
ὄχι κατάκτηση τοῦ ἀνθρώπου
Ὅπως ὁ Χριστὸς στὴν Κ. Διαθήκη συλλαμβάνε-

ται ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, χωρὶς τὴ μεσολάβηση ἀν-
δρός, ἔτσι εἰσάγει, στὴν ἀνθρωπότητα τὴν ἐποχὴ 
τοῦ Πνεύματος καὶ μόνο μὲ τὸν τρόπο ὕπαρξής του 
ὡς Θεανθρώπου.  Ἔπειτα ὅλη ἡ βιοτή του, ὥς καὶ 
τὴν ἀνάληψή του, ἦταν μιὰ ζωὴ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. 
Ἡ ἁγιότητα, λοιπόν, στὴν Κ. Διαθήκη εἶναι κυρίως 
δωρεὰ καὶ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι κατάκτηση ἀπο-
κλειστικὴ τοῦ ἀνθρώπου. Μὲ τὴν ἐποχὴ τοῦ σαρκω-
θέντος Λόγου ἀρχίζει ταυτόχρονα καὶ ἡ ἐποχὴ  τοῦ  
Ἁγίου Πνεύματος, τὸ ὁποῖο ἔχει προνόμιο νὰ γεννᾶ 
ἁγίους. Ἀρχίζει ἡ ἐποχὴ τῆς χάρης καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς φύσης. 

Γιὰ νὰ τὸ καταλάβουμε αὐτὸ ἀρκεῖ νὰ θυμηθοῦμε 
τὸ πρόσωπο ποὺ συνδέει Π. καὶ Κ. Διαθήκη. Νὰ  θυ-
μηθοῦμε τὸν Ἁγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο καὶ Βα-
πτιστή. Ἀπὸ αὐτὸν μαθαίνουμε ὅτι ὁ Χριστός «…
βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί12», ποὺ θὰ 
πεῖ ὅτι στὴν Κ. Διαθήκη δὲν εἶναι τόσο ἡ προσωπι-
κὴ ἀρετή, ποὺ καθορίζει τὴν ἁγιότητα, ὅπως συνέ-
βαινε στὴν ἐποχὴ τῆς Π. Διαθήκης, ἀλλὰ κυρίως ἡ 
ἴδια ἡ ἐποχὴ τῆς χάριτος, ποὺ εἶναι ἡ ἐποχὴ τοῦ 
Χριστοῦ, τοῦ σαρκωμένου Λόγου καὶ Θεοῦ. Μὲ 
ἄλλα λόγια, ἡ ἐποχὴ ποὺ ἀρχίζει μὲ τὸν Ἰησοῦ Χρι-
στὸ ἐγκαινιάζει κυρίως τὴν ἐποχὴ τῆς ἁγιότητας. 
Ἀπὸ τότε ἡ ἁγιότητα δὲν εἶναι προσωπικὸ ἄθλημα, 
ἀλλὰ καθορίζεται πρώτιστα ἀπὸ τὸν Θεό. Εἶναι κυ-
ρίως δωρεά, ποὺ ἔρχεται μὲ τὴν ἐγκατάλειψη στὰ 
χέρια του καὶ τὴν ἐκζήτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

δ.  Παρὰ ταῦτα ὑπάρχει ἀνάγκη ἀκατάπαυστης 
ἀσκητικότητας καὶ ἀγώνων
Τὸ ἱερὸ πρόσωπο ποὺ ἐπιστρατεύσαμε πιὸ πάνω 

γιὰ νὰ τονίσουμε, ὅτι ἡ ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ 
ἐποχὴ τῆς χάριτος καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ 
πρόσωπο τοῦ Βαπτιστῆ Ἰωάννη, εἶναι τὸ ἴδιο ποὺ 
ἐπιστρατεύουμε γιὰ νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι ἡ ἐποχὴ 
τῆς χάριτος εἶναι, κατὰ τρόπο φαινομενικὰ ἀντιφα-
τικό, ταυτόχρονα καὶ ἡ ἐποχὴ τῆς ἄσκησης καὶ τοῦ 
προσωπικοῦ μόχθου. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἁγιοποίησή μας, 
θὰ λέγαμε, εἶναι γεγονὸς ποὺ βιάζεται, γεγονὸς ποὺ 
ἔρχεται, ἀνάλογα μὲ τὸν προσωπικό μας ἀγώνα. Μὲ 

ἄλλα λόγια, εἶναι καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἀλλὰ καὶ 
τοῦ μόχθου μας. 

Κυρίαρχη ἐντολὴ στὴ Βίβλο ἀντηχεῖ ἡ προτρο-
πὴ «ἅγιοι γίνεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι13». «Ὁ ἅγιος ἁγι-
ασθήτω ἔτι14» μᾶς παραγγέλλει τὸ ἀγωνιστικὸ βι-
βλίο τῆς Ἀποκάλυψης. Αὐτὲς οἱ ρήσεις, κι ἄλλες 
πολλές, μᾶς τονίζουν τὴν ἀνάγκη ἐντατικοῦ καὶ 
ἄπαυστου ἀγώνα στὴ ζωή μας, ὥστε νὰ ἀποκτή-
σουμε τὴν ἁγιότητα. Αὐτὴ ποὺ μᾶς δόθηκε μὲ τὴ 
σάρκωση τοῦ Λόγου. Πῶς πρέπει νὰ καταλαβαί-
νουμε αὐτὸν τὸν ἀγώνα;

Ὁ βαπτισμένος ἄνθρωπος εἶναι αὐτὸς ποὺ μετέ-
χει τῆς ἁγιότητας τοῦ Θεοῦ καὶ εἶναι ἀδιάκοπα αὐτὸς 
ποὺ καλεῖται νὰ γίνεται ἁγιότερος. Μὲ τὴ βάπτισή 
του ξεχωρίζει ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Εἰσάγε-
ται στὴν κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας. Μπολιάζεται στὴν 
καλλιέλαιο τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ15. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι 
τοῦ παρέχονται δωρεὰν οἱ πρῶτοι χυμοὶ τῆς ἁγιότη-
τας. Δὲν εἶναι ἅγιος ἀκόμη, εἶναι μόνο ἐν δυνάμει, 
ὅπως λέμε, ἅγιος. Αὐτὸ θὰ πεῖ ὅτι ζεῖ μέσα στὴν Ἐκ-
κλησία, ποὺ ἀνέχεται τὴν οἰκονομία καὶ τὴ συγκατά-
βαση, ὁ ἴδιος δὲ ἀγωνίζεται νὰ κάνει ὅλους τοὺς χυ-
μούς του ἁγίους, ποὺ σημαίνει ὅτι ὅλοι δὲν εἶναι ἅγιοι 
ἢ ὅτι ὅλοι σὺν τῷ χρόνῳ δὲν παραμένουν τέλειοι. 
Αὐτό, ὅταν πραγματοποιεῖται, σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος εἰσῆλθε στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὴ ἡ ἀπαίτηση γιὰ μιὰ συνεχὴ ἁγία ζωή, ζωὴ 
προσφορᾶς καὶ διακονίας, βρίσκεται στὴ βάση τῆς 
χριστιανικῆς ἐν γένει βιοτῆς. Ὄχι μόνο τῆς ἀσκητι-
κῆς παραδόσεως.  Στηρίζεται ὄχι στὸ ἰδανικὸ ἑνὸς 
νόμου πάντα ἐξωτερικοῦ, ἀλλὰ στὸ  ὅτι ὁ χριστιανός, 
ὁ κάθε χριστιανός, ὀφείλει, κατὰ φύση θὰ λέγαμε, νὰ 
συμμετέχει στὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ, νὰ σηκώνει 
τὸ μέρος τοῦ σταυροῦ, ποὺ ἄφησε γι’ αὐτόν ὁ Χρι-
στός16, νὰ ἀκολουθεῖ τὸ ἐσφαγμένον ἀρνίον, «ὅπου 
ἐὰν ὑπάγη17».  Εἴτε στὸ σταυρὸ εἴτε στὴν ἀνάσταση. 

 Στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ σημειώσουμε καὶ κάτι ἄλλο: 
Ὁ κάθε Χριστιανὸς νιώθει ὅτι εἶναι ἁμαρτωλὸς καὶ 
ἀσθενής, ἐνταγμένος ὅμως στὴν Ἐκκλησία καὶ ἀφι-
ερωμένος στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μετέχει στὴ λα-
τρεία καὶ στὰ μυστήρια, δηλ. παίρνει ὄχι παθητικὰ 
ἀλλὰ δυναμικὰ μέρος στοὺς κοινοὺς σωστικοὺς 
τρόπους σωτηρίας, ποὺ ὁ Χριστὸς ὑπέδειξε στὴν 
Ἐκκλησία μας. Προσβλέπει ὅμως διαρκῶς πρὸς τὴ 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ πορεύεται πρὸς τὰ ἐκεῖ τε-
λειοποιούμενος καὶ αὐξανόμενος.

Ὁδοδεῖκτες σ’ αὐτὴ τὴν πορεία χρησιμοποιεῖ τοὺς 
φτασμένους ἁγίους τῆς  Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι συνει-
δητὰ πάλεψαν κατὰ τοῦ πολυώνυμου κακοῦ καὶ ἐπε-
δίωκαν, χωρὶς ἀμφιταλαντεύσεις, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.
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V.  Ἐπιλογικά

Ὅπως ἡ ἁγιότητα δὲν εἶναι κατάσταση στατική, 
στὴν ὁποία κάποια στιγμὴ φτάνουμε, ἀλλὰ πορεία 
ἀτελεύτητη, ἔτσι καὶ ὁ λόγος μας γιὰ τὴν ἁγιότητα 
δὲν ἐξαντλεῖται. Ἔχουμε ὅμως ἀρχέτυπα ἁγιότητας 
ἀμέτρητα στὴν Ἐκκλησία μας: τὴν Παναγία ποὺ 
ἀνεδείχθη ὄχι ἁπλῶς Θεοδόχος ἀλλὰ καὶ Θεογεννή-
τρια καὶ ὄχι ἁπλῶς ἁγία ἀλλὰ παναγία, ἔχουμε τὰ 
ἑκατομμύρια τῶν ἁγίων μας, ποὺ εἶναι ἀσάλευτοι 
ὁδοδεῖκτες ἁγιότητας. Ἀρχικὰ ὁ ὅρος φαίνεται ὅτι 
ἀποδόθηκε μόνο στὰ πρῶτα μέλη τῆς  Ἐκκλησίας 
τῶν Ἱεροσολύμων (Πρ. 9,13. Α΄ Κορ 16,1). Ἀργότερα 
ἐπεκτάθηκε προφανῶς στοὺς ἀδελφοὺς τῆς Ἰου-
δαίας ὅλης καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμάρειας (Λύδα. 
Ἰόπη  Πρ. 9, 31-41).  Ἔπειτα, μὲ τὴ δράση τῶν Ἀπο-
στόλων, ἀποδόθηκε σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς 
Χριστιανούς (Ρωμ. 16, 2.  Β΄ Κορ. 1,1. 13,12) κάθε 
περιοχῆς.    n

Πρωτοπρεσβ. Ἰωάννου Γ. Σκιαδαρέση,  
Ὁμ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ἑβρ. 9,14. 10,10.
2. Ἀρχικὰ ὁ ὅρος φαίνεται ὅτι ἀποδόθηκε μόνο στὰ πρῶτα 

μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων (Πρ. 9,13. Α΄ Κορ. 
16,1). Ἀργότερα ἐπεκτάθηκε προφανῶς στοὺς ἀδελφοὺς τῆς 
Ἰουδαίας ὅλης καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμάρειας (Λύδα. Ἰόπη  Πρ. 
9, 31-41). Ἔπειτα, μὲ τὴ δράση τῶν Ἀποστόλων, ἀποδόθηκε 
σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς Χριστιανούς (Ρωμ. 16,2.  Β΄ Κορ 
1,1. 13,12) κάθε περιοχῆς. 

3. Ἀπ. κεφ. 21-22,5.
4. Α΄ Πέτρ. 1,16.
5. Ἑβρ. 2,11.
6. Ἑβρ. 9,8.
7. Α΄ Θεσσ. 1,15.
8. Α΄ Θεσσ. 2,19. Πρβλ. Κολ. 1,10. Φιλ. 1,27. 
9. Α΄ Θεσσ. 4,7.
10. Πρβλ. Ἑβρ. 12,14.
11. Ἀρχιμανδρίτου  Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἄνθρωπος καὶ 

Θεάνθρωπος. Μελέτημα Ὀρθοδόξου Θεολογίας, Ζ΄ Ἔκδοσις 
(μετάφρ. ἱερομονάχου Ἀθανασίου Γιέβτιτς, Ἀθῆναι σ. 66).

12. Μκ. 1,7.8.
13. Α΄ Πέτρ. 1,16.
14. Ἀποκ. 22,11.
15. Ρωμ. 11,24.
16. Κολ. 1,24.
17. Ἀποκ. 14,4.

Πρᾶξις τῆς ἐν τῷ Ἁγιολογίῳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
κατατάξεως τοῦ Ἀρχιµανδρίτου Ἀµφιλοχίου Μακρῆ 

(1889-1970)

«Ὁ ἐλεήµων λεγέτω· Ἐγὼ δὲ  ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ˙  
δίκαιος γὰρ ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται».

Τ οὺς δι’ ἀγάπησιν Χριστοῦ τὸν βίον ἐν βίᾳ φύ-
σεως διηνεκεῖ διαπεράσαντας καὶ προκρίνα-

ντας τὸ ζῆν ἐν Χριστῷ ἢ µετὰ τῶν τοῦ κόσµου µα-
ταίων καὶ ἐπικήρων καὶ ἐκλεξαµένους ἐµπόνως καὶ 
θυσιαστικῶς τὴν ἀγαθὴν µερίδα τοῦ ἐκδαπανᾶσθαι 
ὑπὲρ τῶν Ἐκείνου κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁµοίωσιν 
πλασθέντων ὡς καὶ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν Αὐτοῦ, 
ἤτοι ἀνθρώπου καὶ κτίσεως, ζῶντας δὲ καὶ µετὰ τὴν 

ἐκεῖσε ἀπὸ τῶν ἐνθένδε ἀποδηµίαν ἰσχυρὰν σχό-
ντας τὴν ἐπίδρασιν ἐπὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνει-
δήσεως τῶν πιστῶν, διατηρούντων διὰ τοῦτο, δι’ 
ἀδιακόπου ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν παραδόσεως, τὴν 
περὶ τῆς ὁσιότητος καὶ ἁγιότητος αὐτῶν ἱερὰν 
ἀνάµνησιν, µετὰ πάσης εὐλαβείας τιµᾶν καὶ γε-
ραίρειν µετὰ τοῦ περιουσίου τοῦ Θεοῦ λαοῦ οἶδεν ἡ 
Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τῇ χορείᾳ τῶν Ἁγίων
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        αὐτοὺς συναριθµοῦσα καὶ τὴν τούτων ἐπικα- 
        λουµένη µεσιτείαν πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν 
    ὑπὲρ ἀφέσεως ἁµαρτιῶν, λύσεως ἀµπλακηµάτων, 
ἰάσεως ἀσθενῶν, καὶ ἁπαξαπλῶς ὠφελείας ψυχικῆς 
τοῦ χριστωνύµου πληρώµατος.

Ἐπειδή, τοίνυν, τοιοῦτος τὸν βίον καὶ τὴν πολι-
τείαν κατεδείχθη καὶ ὁ ἐν τῇ ἀποστολοβαδίστῳ 
Πάτµῳ τῆς ∆ωδεκανήσου γεννηθεὶς ἐκ γονέων εὐ-
σεβῶν Ἐµµανουὴλ καὶ Εἰρήνης, ἐκ Λειψῶν, καὶ εἰς 
ἡλικίαν ὀγδοήκοντα καὶ ἑνὸς ἐτῶν τὸ ζῆν ἐκµετρή-
σας, ζῶν, διὰ τοῦ µυστηρίου τῆς ἱερᾶς ἐξοµολογή-
σεως, κατασταθεὶς τῷ ὄντι λιµὴν εὔδιος ψυχῶν δυ-
σεξαριθµήτων, διὰ τοῦ µοναστικοῦ καὶ λειτουργι-
κοῦ φρονήµατος, διὰ τοῦ ἀγαπητικοῦ, ταπεινοῦ, 
πραέος, φιλησύχου, φιλαγίου, προσευχητικοῦ, 
οἰκολογικῶς θεολογικοῦ, πατρικῶς προστατευτι-
κοῦ, ἐλεήµονος καὶ φιλευσπλάχνου ἤθους αὐτοῦ, 
οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν πολλῶν ὑπὸ Θεοῦ χαρι-
σµάτων πολλαπλῶς φανερωθέντων, ἐν οἷς τὸ διο-
ρατικὸν καὶ προορατικὸν καὶ θαυµατουργικὸν 
τοιαῦτα, κοσµηθείς, ὡς καὶ µετὰ θάνατον δὲ ἰσχυ-
ρὰν σχῶν τὴν ἐπιρροὴν ἐκ τῶν τοιούτων ἐπὶ τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν Ἀρχιµαν-
δρίτης Ἀµφιλόχιος Μακρῆς, διατελέσας Ἡγούµε-
νος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καὶ Σταυ-
ροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 
καὶ Εὐαγγελιστοῦ καὶ Πατριαρχικὸς Ἔξαρχος Πά-
τµου, καθ’ ἃ ἄρτι ὑπέβαλε τῇ Ἐκκλησίᾳ, προτροπῇ 
αὐτῆς, ὁ Πατριαρχικὸς  Ἔξαρχος Πάτµου Ὁσιώτα-
τος Ἀρχιµανδρίτης κύριος Κύριλλος Πέντες καὶ οἱ 
εὐσεβεῖς χριστιανοὶ ἐν µαρτυρίαις πολλαῖς καὶ 
τεκµηρίοις ἀψευδέσι στοιχοῦντες τῇ συνεχεῖ καὶ 
ἀδιακόπῳ ἐν ταῖς ὑστέροις χρόνοις παραδόσει ὡς  
Ἅγιον καὶ Ὅσιον αὐτὸν τιµῶσι καὶ γεραίρουσιν, «οὐ 
συνόδους µεγίστας καὶ κοινάς τινας ἀναµείναντας 
ψήφους ὥστ’ ἐκεῖνον ἀνακηρύξαι, οἷς καὶ χρόνος 
καὶ ὄκνος καὶ µέλλησις καὶ πλεῖστά τινα τῶν ἀν-
θρωπείων προσίσταται, ἀλλὰ τῇ ἄνωθεν ψήφῳ τε 
καὶ ἀνακηρύξει καὶ τῇ λαµπρᾷ καὶ ἀναµφιβόλῳ τῶν 
πραγ µάτων ὄψει καὶ πίστει καλῶς ἀρκεσθέντες» 
κατὰ τὸν  Ἅγιον Πατριάρχην Φιλόθεον, τὸν Κόκ-
κινον, πρὸς ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ἐπίσηµον ἐν τῷ 
Ἑορτολογίῳ αὐτῆς ἔνταξιν αὐτοῦ ὡς Ὁσίου καὶ 
Ἁγίου, ἡ Μετριότης ἡµῶν µετὰ τῶν περὶ ἡµᾶς Ἱε-
ρωτάτων Μητροπολιτῶν καὶ ὑπερτίµων, τῶν ἐν 
Ἁγίῳ Πνεύµατι ἀγαπητῶν ἡµῖν ἀδελφῶν καὶ συλ-
λειτουργῶν, ὑπ’ ὄψιν λαβόντες τὴν ἀδιάκοπον ζῶ-
σαν µαρτυρίαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως 

τῶν κατοίκων οὐ µόνον τῆς ἱερᾶς νήσου Πάτµου 
ἀλλὰ καὶ τῶν πιστῶν ἐκ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς 
τῆς ∆ωδεκανήσου, ἀλλὰ καὶ πανελληνίως καὶ 
πανορθοδόξως περὶ τῆς ὁσιότητος καὶ ἁγιότη-
τος τοῦ εἰρηµένου Ἀρχιµανδρίτου, καὶ τὴν ἀρ-
χῆθεν ἀποδιδοµένην αὐτῷ ὡς Ἁγίῳ τιµήν, τῷ 
κοινῷ τῆς Ἐκκλησίας ἔθει κατακολουθοῦντες, 
ὡς εὔλογον καὶ πρέπουσαν τὴν ἐν ταῖς ἁγιολο-
γικαῖς ∆έλτοις ἀναγραφὴν καὶ κατάταξιν αὐτοῦ 
ἐκρίναµέν τε καὶ προφρόνως ἀπεδεξάµεθα.

∆ιὸ καὶ θεσπίζοµεν Συνοδικῶς καὶ ἐν Ἁγίῳ δι-
ακελευόµεθα Πνεύµατι ὅπως ὁ εἰρηµένος Ἀρ-
χιµανδρίτης Ἀµφιλόχιος Μακρῆς, Προηγούµε-
νος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καὶ 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου καὶ Εὐαγγελιστοῦ, συναριθµῆται τοῖς 
Ἁγίοις τῆς Ἐκκλησίας, ὡς µέχρι τοῦδε οὕτω καὶ 
εἰς τὸ ἑξῆς εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα τιµώµενος 
παρὰ τῶν πιστῶν καὶ ὕµνοις ἐγκωµίων γεραι-
ρόµενος κατ’ ἔτος δίς, ἤτοι τῇ ιστ΄ Ἀπριλίου, 
ἡµέρα τῆς πρὸς Κύριον ἐκδηµίας αὐτοῦ καὶ τῇ ιθ΄ 
Σεπτεµβρίου, καθ’ ἣν ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν τιµίων 
αὐτοῦ λειψάνων ἐγένετο.

Εἰς ἔνδειξιν δὲ τούτου καὶ βεβαίωσιν καὶ ἀ-
σφάλειαν ἐγένετο καὶ ἡ παροῦσα Πατριαρχικὴ 
ἡ µῶν καὶ Συνοδικὴ Πρᾶξις, καταστρωθεῖσα µὲν 
καὶ ὑπογραφεῖσα ἐν τῷδε τῷ Ἱερῷ Κώδικι τῆς 
καθ’ ἡµᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλη-
σίας, ἐν ἴσῳ δὲ καὶ ἀπαραλλάκτῳ ἀποσταλεῖσα 
τῷ ἡµετέρῳ Ἐξάρχῳ Πάτµου Ὁσιωτάτου Ἀρ-
χιµανδρίτῃ κυρίῳ Κυρίλλῳ πρὸς ἐπ’ ἐκκλησίας 
ἀνάγνωσιν καὶ κατάθεσιν εἶτα ἐν τοῖς Ἀρχείοις 
τῆς καθ’ ἡµᾶς ἱερᾶς Ἐξαρχίας.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ 
΄
βιη΄  

κατὰ µῆνα Αὔγουστον (κθ΄)
Ἐπινεµήσεως ΙΑ΄

† ὁ Ρόδου Κύριλλος,  
†  ὁ Κισάµου καί Σελίνου  

Ἀµφιλόχιος, 
† ὁ Κορέας Ἀµβρόσιος, 
† ὁ Προύσης Ἐλπιδοφόρος,  
† ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος, 
† ὁ Σµύρνης Βαρθολοµαῖος.

† ὁ Χαλκηδόνος Ἀθανάσιος, 
† ὁ ∆έρκων Ἀπόστολος,  
† ὁ Ἀµερικῆς ∆ηµήτριος, 
†  ὁ Βρυούλων Παντελεή µων, 
†  ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης  

Γεννάδιος, 
†  ὁ Νέας Ἰερσέης Εὐάγγελος, 
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Βίος ἁγίου Ἀµφιλοχίου τῆς Πάτµου
Ἀπό τό βιβλίο: Ἀρχιµ. Παύλου Νικηταρᾶ, Ὁ Γέροντας Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, Ἕκτη Ἔκδοσις

Τ ό ἔτος 1888 στό νησί τοῦ Μαθητοῦ τῆς ἀγά-
πης, τήν Πάτµο, εἶδε τό φῶς τῆς ζωῆς ὁ µι-

κρός Ἀθανάσιος. Τά ἔξοδα τῆς βαπτίσεώς του ἀνέλα-
βε ὁ Πηλουσίου Ἀµφιλόχιος καί γι’ αὐτό τόν ἔλεγε 
νονό του. Μεγάλωνε µέ τόν ἀδελφό του Νικόλαο, 
πού πέθανε στό ἄνοιγµα τῆς νεανικῆς ζωῆς του φυ-
µατικός, καί µέ τίς δύο ἀδελφές του Καλλιόπη καί 
Κατερινιώ. Μία ἄλλη ἀδελφή µέ τό ὄνοµα Κατερινιώ 
πέθανε σέ µικρή ἡλικία. Ἡ Κατερινιώ ἔγινε µοναχή 
καί πῆρε τό ὄνοµα Μαγδαληνή. Κοιµήθηκε στό µο-
ναστήρι τῆς µετανοίας της, 
τόν Εὐαγγελισµό, ὅπου ἀρ-
γότερα ἐκάρη καί ἡ Καλλιό-
πη παίρνοντας τό ὄνοµα 
Μάρθα.

Στήν Πάτµο ἔµαθε τά 
πρῶτα γράµµατα καί τε-
λείωσε τό Σχολαρχεῖο τῆς 
Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως. Τήν 
µόρφωσή του ὁλοκλήρωσε 
στήν βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς 
γιατί εἶχε µεγάλη ἔφεση γιά 
µάθηση καί τόν βοηθοῦσε 
πολύ ἡ µνήµη. Εἶχε ἀκούσει 
σοφούς διδασκάλους, ὅπως 
τόν Μιχαήλ Μαλανδράκη 
καί ἄλλους, πού δίδασκαν 
στό Ἱεροδιδασκαλεῖο τῆς 
Ἀποκαλύψεως. Ὅσο µεγά-
λωνε, τόσο ηὔξανε ὁ πόθος 
του νά µονάση στό µεγάλο 
µοναστήρι τοῦ Θεολόγου. Σέ ἡλικία µόλις δέκα ἕξι 
χρονῶν κατατάσσεται στήν ἀδελφότητα τοῦ Θεο-
λόγου ὡς δόκιµος µοναχός. Κοντά στόν ἅγιο Πη-
λουσίου καί τόν πνευµατικό ἀδελφό τοῦ Δεσπότη, 
Νικόδηµο Κάππο, πῆρε τά πρῶτα µαθήµατα τῆς 
µοναχικῆς πολιτείας. Ζῆ ἀσκητικά µέ προσευχές 
ὁλονύκτιες καί νηστεῖες, πού νεκρώνουν τά πάθη. 

Γι’ αὐτό ἡ ἀδελφότης, πού εἶδε τόν µοναχικό του 
βίο, πρίν τελειώσει ἡ τριετής δοκιµασία, σέ ἡλικία 18 
χρονῶν, τοῦ δίδει τό µικρό σχῆµα τοῦ µοναχοῦ καί 
λαµβάνει τό ὄνοµα Ἀµφιλόχιος. Μελετᾶ καί προ-
σεύχεται καί ὑπηρετεῖ µέ προθυµία σέ ὅλα τά διακο-
νήµατα τῆς Μονῆς. Ἰδιαίτερο σύνδεσµο εἶχε µέ δύο 
ἀδελφούς, τόν πατέρα Θεοφάνη Κρικρῆ καί τόν 
πατέρα Ἀντίπα Κάππο, µέ τούς ὁποίους µελετᾶ τήν 
Φιλοκαλία, τόν Εὐεργετινό καί τά ἔργα τοῦ Ἐφραίµ 
τοῦ Σύρου. Δέν ἄφησε βιβλίο ἀδιάβαστο στήν 

βιβλιο θήκη τῆς Μονῆς. Μό-
νος του ἔµαθε τήν Παλαιο-
γραφία καί διάβαζε κώδικες 
τοῦ Θ΄ καί ΙΑ΄ αἰῶνος µέ µε-
γάλη εὐχέρεια. Εἶχε τήν συ-
νήθεια νά ἀντιγράφη λόγους 
τῶν Πατέρων καί νά τούς 
στέλνη σέ πρόσωπα γνωστά 
του. Μέσα σέ τέτοιο πνευµα-
τικό ἀνθοκήπιο ἔζησε ἀπό 
νεαρή ἡλικία καί καλλιέργη-
σε τήν κλίσι του.

Ἡ ἀρετή του καί ἡ ὅλη 
του ἀναστροφή µεταξύ τῶν 
ἀδελφῶν ἐκτιµήθηκαν ἰδιαί-
τερα ἀπό τήν ὁλοµέλεια τῶν 
Πατέρων καί πρίν ἀκόµα συµ      - 
πληρώσει τό ὅριο τῆς ἡ  λι-
κίας, δηλ. τά 25 χρόνια πού 
προβλέπουν οἱ Κανόνες τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀποφασί στη  κε ἡ 

χειροτονία του σέ Διάκονο. Ὁ µοναχός Ἀµφιλόχιος 
ὅµως δέν δέχθηκε νά παραβῆ τόν κανόνα, κι ἔτσι 
χειροτονήθηκε µόνο ὅταν συµπλήρωσε τά 25 χρό-
νια, ὡς Διάκονος, ἀκολούθως δέ ὡς Πρεσβύτερος σέ 
ἡλικία 30 χρονῶν ἀπό τόν Μητροπολίτη Σάµου 
Κωνσταντῖνο Βουτζαλίδη, στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου 
Σπυρίδωνος στό Βαθύ τῆς Σάµου. Ὑπηρετεῖ στό 
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Καθολικό τῆς Μονῆς µέ βαθειά συναίσθηση τῆς 
ὑψηλῆς διακονίας του· ὅταν λίγο ἀργότερα λαµ-
βάνη τήν πνευµατική πατρότητα, ὁ µεγάλος ζῆλος 
του τόν κάνει νά µήν ὑπολογίζη κόπους καί δαπά-
νες προκειµένου νά ἐκτελέση τό ἔργο του. Περιέρ-
χεται σχεδόν ὅλα τά Δωδεκάνησα -Λέρο, Κάλυµνο, 
Νίσυρο, Ἀστυπάλαια, Σύµη- µέ ἕνα καί µοναδικό 
σκοπό: νά εὕρη καί νά σώση τό ἀπολωλός.

Κατά τό ἔτος 1925 ἡ ἀδελφότητα τοῦ ἀνέθεσε τό 
προσκύνηµα τοῦ ἱεροῦ Σπηλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως 
πού ἐπί τῶν ἡµερῶν του ἀναδείχτηκε ὄχι µόνο 
πνευµατικό κέντρο ἀλλά καί λι µάνι σωτηρίας πολ-
λῶν ναυαγῶν τῆς ζωῆς. Ἡ 
φιλοξενία εἶναι ἀρετή τῶν 
Ἑλλήνων· γιά τόν Γέροντα 
ἦταν καθῆκον ἀ παράβατο. 
Ποιός προσκυνητής τοῦ ἱ. 
Σπηλαίου δέν βρίσκει ὑπο-
δοχή καί περιποίηση στόν 
ἱερό τοῦτο χῶρο; Ἀσφαλῶς 
δέν διέθετε τά µέσα καί τήν 
οἰκονοµική εὐχέρεια γιά κα-
τάλληλη φιλοξενία, διέθετε 
ὅµως πλούσια αἰσθήµατα 
ἀγάπης καί καλωσύνης πού 
ἐκάλυπταν κάθε ἔλλειψη ὑλι-
κῶν ἀγαθῶν. Ἐπιπλέον ἐπι-
δίδεται στόν ἐξωραϊσµό τοῦ 
ἱεροῦ Σπηλαίου. Τίς 
ἐφθαρµένες πλάκες τοῦ πα-
ρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Ἄννης 
ἀντικατέστησε µέ µωσαϊκό 
καί οἱ τοῖχοι ἁγιογραφήθη-
καν µέ παραστάσεις ἀπό τήν Ἱερά Ἀποκάλυψη -οἱ 
ὁποῖες δυστυχῶς κατεστράφησαν ἀπό τήν ὑγρασία 
τοῦ ἱ. Σπηλαίου- καί γενικά πῆρε νέα ὄψη ὁ ἱερός 
τοῦτος χῶρος. 

Στά κτήρια τῆς Ἀποκαλύψεως λειτουργοῦσε τό 
ἑλληνικό Σχολαρχεῖο, καί οἱ µαθητές ἐκτός ἀπό τίς 
γραµµατικές γνώσεις ἐνισχύοντο καί µέ τήν πνευ-
µατική τροφή πού ἐδέχοντο ἀπό τόν προϊστάµενο 
τοῦ ἱεροῦ προσκυνήµατος. 

Ἀνέλαβε τήν ἡγουµενία τῆς Μονῆς σέ δύσκο-
λους καιρούς. Οἱ Ἰταλοί, ἔχοντας πλήρη κυριαρχία 
στά νησιά, ἦσαν ἀποφασισµένοι νά ἐπιβάλουν τό 
αὐτοκέφαλον στήν Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου 
καί νά πραγµατοποιήσουν τά σχέδιά τους: νά ἐξι-
ταλίσουν τόν λαόν καί νά τόν ὁδηγήσουν στήν 
Οὐνίαν.

Ὅταν συµπληρώθηκε ἡ διετία τῆς ἡγουµενικῆς 

περιόδου καί ἐπρόκειτο νά γίνουν νέες ἀρχαιρεσίες 
ἡγουµενοσυµβουλίου τῆς Μονῆς, ἡ ἀδελφότητα 
γιά νά µήν πάρη ἄδεια ἀπό τίς Ἰταλικές ἀρχές, πού 
τό ἀπαιτοῦσαν χωρίς νά τό προβλέπει ὁ κανονισµός 
τῆς Μονῆς, ἀπεφάσισε σιωπηρῶς νά παρατείνη γιά 
µία ἀκόµη διετία τήν ἡγουµενία τοῦ Γέροντος. Αὐτό 
ἐθεώρησαν οἱ Ἰταλοί ὡς περιφρόνηση τῆς ἀδελ-
φότητας πρός τίς πολιτικές ἀρχές. 

Ἡ δυσµένεια ἐναντίον τοῦ Γέροντα φουντώνει 
καί πάλι, ὥστε µαζί µέ ἄλλες ἀφορµές νά προκαλέ-
σουν τό ἔτος 1937 τήν πτώση του ἀπό τήν ἡ-
γουµενία καί τήν ἐξορία του ἀπό τήν Πάτµο.

Στό διάστηµα τῆς ἐξορίας 
του περιοδεύει σχεδόν ὅλη 
τήν Ἑλλάδα. Κηρύττει καί 
ἐξοµολογεῖ διαρκῶς· βοηθεῖ 
χιλιάδες ψυχῶν νά βροῦν τόν 
δρόµο τῆς σωτηρίας. Στήν 
Κρήτη ἡ ῾Ι. Σύνοδος τόν 
ἔκανε γενικό πνευµατικό τῆς 
Μεγαλονήσου, καί ἀπό τό 
Ἡρά κλειο ἔγραφε: «ἡ προ-
σέλευσις τῶν κατοίκων τοῦ 
χριστιανικοῦ Ἡρακλείου εἶ-
ναι ἀπερίγραπτη· περισσο-
τέρους ἀπό 200 ἀνθρώπους 
ἐξοµολογῶ τήν ἡµέρα καί 
αὐ τό εἶναι ἡ µεγαλύτερη ἠθι-
κή ἱκανοποίησή µου».

Κατά τό 1939 ὁ Γέρων 
Ἀµφιλόχιος ἀνακαλεῖται ἀπό 
τήν ἐξορία του καί σέ λίγο 
χρο νικό διάστηµα καί ἡ Γε-

ρόντισσα Εὐστοχία ἀπό τήν Ἀθήνα, πού µέ τίς ὑπό-
λοιπες ἀδελφές πλαισιώνουν τό ἱερό Κοινόβιο τῆς 
Πάτµου, ὀργανώνουν ἐκ νέου τήν Μονή καί συνε-
χίζουν τά µοναχικά τους καθήκοντα. 

Τό 1939, τό ἱερό προσκύνηµα, ἡ Παναγία Διασώ-
ζουσα, γίνεται νέα κολυµβήθρα τοῦ Σιλωάµ πού θε-
ραπεύει τούς πιστούς ἀπό τή λέπρα τῆς ἁµαρτίας καί 
τῆς ψυχικῆς παραλύσεως. Ἀξιοποιεῖται τό ἱερό τοῦτο 
τῆς Πάτµου προσκύνηµα, καί µάλιστα στά χρόνια 
ἐκεῖνα τῆς µεγάλης ἀνεργίας τροφοδοτεῖ ὄχι µονάχα 
πνευµατικά τούς χριστιανούς, ἀλλά καί ὑλικά. 

Τό 1940 µέ τήν κήρυξη τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πο-
λέµου ὁ Γέροντας ἀναπτύσσει νέα δράση στό νησί 
τοῦ Ἠγαπηµένου· ἀναλαµβάνει τήν πνευµατική 
πατρότητα ἀλλά καί τήν εὐθύνη γιά τόσες ζωές, πού 
κινδυνεύουν ἀπό τόν ἐκ πείνης θάνατο.

Τό 1948 ἡ ἐνσωµάτωση τῆς Δωδεκανήσου στή 
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µητέρα Ἑλλάδα δηµιουργεῖ νέους ὁρίζοντες στά 
ἀκριτικά νησιά, πού ἀναπνέουν ἐπιτέλους τόν ἀέρα 
τῆς ἐλευθερίας. Συνεχίζει τήν ἀνοικοδόµηση τοῦ ἱε-
ροῦ Κοινοβίου τοῦ Εὐαγγελισµοῦ, συγκεντρώνει 
τήν ὁµάδα τῶν µοναζουσῶν, καταρτίζει τόν ἐσωτε-
ρικό κανονισµό καί φροντίζει γιά τή νοµική ὑπό-
σταση τοῦ Κοινοβίου.

Τήν ἴδια ἐποχή, τό 1948, διορίζεται Γεν. Διοικη-
τής Δωδεκανήσου ὁ Ναύαρχος Ἰωαννίδης. Ἡ προ-
σοχή του στρέφεται στήν λειτουργία τοῦ Ὀρφανο-
τροφείου Θηλέων Ρόδου, τό ὁποῖο ἐξυπηρετοῦσαν 
ὥς τότε οἱ καθολικές µοναχές 
καί ὅπως ἦταν φυσικό προ-
κα λοῦσαν τήν ἀντιπά θεια τῶν 
Ἑλλήνων πλέον νησιωτῶν. 
Ἀπό πολλούς ὁ Γεν. Διοικη-
τής εἶχε ἀκούσει γιά τήν δρά-
ση τοῦ Γέροντος στό Μο-
ναστήρι τῆς Πάτµου καί γιά 
τίς µοναχές του. Καλεῖ ἐπει-
γόντως τόν ἀείµνηστο στή 
Ρόδο καί τοῦ ἀναθέτει τήν 
λειτουργία τοῦ Ὀρφανοτρο-
φείου Θηλέων Ρόδου «Ἡ Βα-
σιλόπαις Μαρία».

Τά συνεχῆ ταξίδια του καί 
οἱ κόποι του νά ἐξοµολογῆ τά 
πνευµατικά του τέκνα δέν εἶναι 
εὔκολο νά καταγραφοῦν. 
Ἔτρεχε µέ ὅλη τήν ἱεραποστο-
λική διάθεση γιά νά βρῆ καί νά 
σώση τό ἀπολωλός. Τό ἐνδια-
φέρον του γιά τούς ἁµαρτω-
λούς γενικά τόν ἀναδεικνύει καλό ποιµένα, µιµητήν 
τοῦ Ἀρχιποίµενος Χριστοῦ.

Ὅλη του τή ζωή ἐβασανίζετο ἀπό ἀρρώστιες, 
ἦταν εὐαίσθητος στά κρυολογήµατα καί κάθε χρό-
νο τόν ἐπεσκέπτετο ἡ γρίππη. Ἐδέχετο, βέβαια, τίς 
δοκιµασίες αὐτές σάν µηνύµατα τῆς Οὐρανίας Πα-
τρίδας καί µέ στωική ἐγκαρτέρηση ὁµολογοῦσε: 
«Οὐκ ἄξια τὰ νῦν παθήµατα πρὸς τὴν µέλλουσαν 
δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡµᾶς· ἡ γὰρ ἀποκαραδο-
κία τῆς κτίσεως, τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ 
Θεοῦ ἀπεκδέχεται...» (Ρωµ. η΄, 18-19). 

Ἔτσι στάθηκε καί στήν τελευταία του ἀρρώ-

στεια. Τέλη Μαρτίου 1970, προσεβλήθη ἀπό πνευ-
µονία· ἦταν Μ. Τεσσαρακοστή καί µέ δυσκολία δέ-
χθηκε νά πάρη λίγο γάλα.

Ἔδωσε σέ ὅλους τίς συµβουλές πού ὁ καθένας 
εἶχε ἀνάγκη. Εἶχε τό προορατικό χάρισµα. Στήν 
προσπάθεια τῶν πνευµατικῶν του παιδιῶν νά τόν 
κρατήσουν µέ ὀρούς λίγες µέρες στήν ζωή, παρακα-
λοῦσε κι ἔλεγε: ἀφῆστε µε καλά µου παιδιά νά φύγω, 
ἦρθε ἡ ὥρα µου. Γιατί, Γέροντα, τοὔλεγα, δέν µένεις 
µαζί µας τοῦτο τό Πάσχα; Δίσταζε νά µοῦ ἀπαντή-
ση, καί δεύτερη καί τρίτη φορά τόν παρακάλεσα νά 

µοῦ πῆ πῶς ξέρει ὅτι θά µᾶς 
φύγη σύντοµα, κι ἐκεῖνος µέ 
δυσκολία µοῦ ἀπε κά λυψε: 
εὐλογηµένε, εἶδα τήν Πα-
ναγία καί τόν Θεολόγο πρό 
ὀλίγου καί τούς παρε κάλεσα 
νά µείνω κοντά στά παιδιά 
µου κι’  αὐτό τό Πάσχα, ἀλλά 
µοῦ εἶπαν «Δέν γίνεται ἄλλο, 
ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις, Πάσχα 
θά κάµης στούς Οὐρανούς 
µαζί µας» κι αὐτό τό λέγω σάν 
ἐξοµολόγηση, ἐπειδή µέ βιά-
ζεις, µή τό εἰπεῖς σέ ἄλλους.

Κι ἔφυγε ἀπό τόν κόσµο 
τῆς µαταιότητος, ἀφοῦ ἔδωσε 
τήν ζωή του γιά τούς ἄλλους, 
ἀφοῦ ἐργάσθηκε ὡς καλός ἐρ-
γάτης στόν ἀµπε λώνα τοῦ 
Κυρίου, ἀφοῦ ἀρίστευσε στίς 
ἐξετάσεις του στό σχέδιο τῶν 
πνευµατικῶν ἀσκήσεων, 

ἀφοῦ ὑπηρέτησε καί Ἐκκλησία καί Πατρίδα ὡς κα-
λός χριστιανός καί ἀκέ ραιος Ἕλληνας. Κοι µήθηκε 
στίς 16 Ἀπριλίου 1970 σέ πλήρη διαύγεια τῶν αἰσθή-
σεών του. Τό λείψανό του πῆρε µορφή οὐράνια, ὄψι 
χαρούµενη κι εἰρηνική, ἀπέραντη γα λήνη βασίλευε 
στό ἀσκητικό του πρόσωπο, πράγµατι ἁγιασµένου 
ἀνθρώπου ἔκφραση πού ἐκοιµήθη ἐν Κυρίῳ.

Ἡ ἄλλη µέρα ξηµέρωνε Παρασκευή, παραµονή 
τοῦ ἁγ. Λαζάρου, καί θά ἐψάλλετο ἡ κηδεία του µετά 
τό µεσηµέρι, γιά νά παρευρεθοῦν ὁ Μητροπολίτης 
Καλύµνου καί ἄλλα πνευµατικά του τέκνα ἀπό Κά-
λυµνο καί Λέρο.    n
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«Ὁ Ὅσιος Ἀμφιλόχιος τῆς Ἱερᾶς Νήσου Πάτμου. 
Ὁ ἠγαπημένος υἱός τοῦ Ἠγαπημένου Μαθητοῦ»

Ἀρχιμ. Ἱερεμίου Γεωργαλῆ

Ἰ δοὺ χαρὰ ἡμῖν γέγονε μεγάλην, ἥτις ἒσται 
παντὶ τῷ τῆς Ἐκκλησίας πληρώματι». Ὡς 

φωνή ὑδάτων πολλῶν ἐξερχομένη ἐκ τοῦ σεβασμίου 
Συνοδικοῦ τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγά
λης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἠκού
σθη ἡ  συνοδική ἀπόφαση τῆς ἁγιοκατατάξεως τοῦ 
Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀμφιλοχίου Μακρῆ,  τοῦ θαυ
μαστοῦ Γέροντος τῆς Ἱερᾶς Νήσου Πάτμου. «Γέ
ρον τα πού φέρνεις τῆς ψυχῆς τούς ρεμβασμούς, 
ἀλήθεια στή γῆ πατεῖς καί εἶσαι στούς οὐρανούς». 

Σ᾽  αὐτό τό δίστιχο, ὁ πρωτογιός τοῦ ὁσίου Γέ
ροντος Ἀμφιλοχίου τῆς Πάτμου, ὁ μακαριστός Προ
ηγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου 
τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Νικηταρᾶς, 
συμπυκνώνει ὅλη τήν ἡγιασμένη βιοτή τοῦ μακα
ρίου τούτου Γέροντος. Ὁ Γέροντας Ἀμφιλόχιος τῆς 
Πάτμου ὑπῆρξε σημεῖο μέγα γιά τόν παρελθόντα 
πολύπαθο 20ο αἰώνα. Ὡς ἠγαπημένος τοῦ ἠγαπη
μένου μαθητοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὡς ἐραστής 
τῆς μοναχικῆς πολιτείας τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν 
Χριστοδούλου τοῦ Λατρηνοῦ, ὡς γνήσιο τέκνο καί 
ἀκριβής συνεχιστής τῆς Κολλυβαδικῆς παραδόσε
ως, ὡς τέκνο πνευματικό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὡς 
φλογερός ἱεραπόστολος καί γενναῖος πατριώτης, 
πορεύθηκε τήν στενή και τεθλιμμένη ὁδό τοῦ Χρι
στοῦ καί εἰσῆλθε νικητής καί τροπαιοφόρος στήν 
αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τῆς ὁποῖας οὐκ ἔσται 
τέλος.

Ὁ Ὅσιος Γέροντας Ἀμφιλόχιος τῆς Πάτμου 
ὑπῆρξε κυρίως καί πρωτίστως νηπτικός Πατήρ τῆς 
Ἐκκλησίας, κεκαθαρμένος τῶν παθῶν τῆς σαρκός 
καί τοῦ πνεύματος, φωτισμένος ὑπό τοῦ Πανα
γίου Πνεύματος νοῦς, ἐργάτης καί καθηγητής τῆς 

νοε ρᾶς προσευχῆς, ὀρθόδοξος μοναχός διά τοῦτο 
καί γνήσιος ἱεραπόστολος. Ἔλεγε χαρακτηριστι
κά ὁ Γέροντας, ἀποκαλύπτοντας τόν ἡσυχαστικό 
τρόπο τῆς ζωῆς του: «Ἡ εὐχή εἶναι ἡ βάσις τῆς 
τελειότητος. Δέν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος καθαρ
μοῦ καί ἁγιασμοῦ ἀπό τήν νοερά προσευχή. Αὐτή 
ἐγέμισε τόν Παράδεισο ἀπό Ἁγίους ἀνθρώπους. 
Παρεκάλεσα τόν Κύριο νά σᾶς δώσει τό χάρισμα 
τῆς εὐχῆς. Δέν ἔχω ἄλλο δῶρο νά σᾶς δώσω. Θέλω 
αὐτό πού θεωρῶ τό πιό πολύτιμο νά σᾶς τό παρα
δώσω».

Γεννημένος τό 1889 στό ἱερό νησί τῆς Πάτμου, 
ἀνατράφηκε, ὑπό τῶν ἀειμνήστων καί θεοσεβῶν 
γονέων του, ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου. Συν
τόνισε τήν παιδική του καρδιά μέ τά ἠδύλαλα 
σήμαντρα καί τίς μεγαλοπρεπεῖς καμπάνες τῆς 
Μονῆς τοῦ Μεγάλου Θεολόγου. 

Τόν Μάρτιο τοῦ 1906 εἰσέρχεται, ὡς δόκιμος, 
στό Μεγάλο Μοναστήρι καί στίς 27 Αὐγούστου 
τοῦ ἰδίου ἔτους κείρεται μοναχός μέ τό ὄνομα Ἀμ
φιλόχιος. Ἡ φιλοκαλία, τά ἀσκητικά κείμενα τοῦ 
Μεγάλου Βασιλείου καί τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ 
Σύρου ἦταν τό ἐντρύφημά του. Ἐλάχιστο ἦταν τό 
φαγητό του, συνεχεῖς οἱ μετάνοιες, μιά σανίδα τό 
κρεβάτι του,  πρῶτος στήν ἀκολουθία, ὄρθιος στό 
στασίδι του, ὑπάκουος στούς γεροντάδες, εὐγενής 
στούς τρόπους, σεμνός στό ἦθος, ἱεροπρεπής στό 
ὕφος, ἀσκητικός στό φρόνημα. 

Τό 1911 μέ λαχτάρα ἐπισκέπτεται τό Ἅγι
ον Ὄρος. Στίς 23 Μαρτίου 1913 στό ἐρημητήριο 
τοῦ Ἀπολλώ κείρεται μεγαλόσχημος μοναχός ἀπό 
τόν αὐστηρό Πνευματικό, Ἱερομόναχο Μακάριο 
Ἀντωνιάδη. Τόν Μάϊο τοῦ 1913 γίνεται προσκυ

«
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νητής τῶν Ἁγίων Τόπων. Συνδέεται μετά ἱεροῦ 
συνδέσμου μέ τόν Ἅγιο Νεκτάριο. Μετά ἀπό ἀπό
φαση τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Μονῆς χειρο
τονεῖται Διάκονος καί ἐν συνεχείᾳ Πρεσβύτερος. 
Ὑπηρετεῖ ὡς ἐφημέριος τῆς Μεγάλης Μονῆς, Προ
ϊστάμενος τοῦ Προσκυνήματος τῆς Παναγίας τῆς 
Διασωζούσης καί τοῦ Ἱεροῦ Σπηλαίου τῆς Ἀπο
καλύψεως. Τό 1935 ψηφίζεται, ὑπό τῆς Πατμια
κῆς Ἀδελφότητος, Καθηγούμενος καί Πατριαρ
χικός Ἔξαρχος Πάτμου. Ἀντιστέκεται μέ σθένος 
στά σχέδια τῶν Ἰταλῶν κατακτητῶν, στήν προ
σπάθεια, δηλαδή, ἐξιταλισμοῦ τῆς Δωδεκανήσου 
καί τῆς αὐτονόμησης τῶν νησιῶν ἀπό τήν Μητέρα 
Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ὑπα
γωγῆς αὐτῶν στόν Πάπα τῆς Ρώμης. Γι᾽ αὐτόν τόν 
ἀγώνα του ἐξορίσθηκε ἀπό τήν Πάτμο, ὑπό τῶν 
Ἰταλῶν κατακτητῶν. Τήν ἴδια περίοδο ἀρχίζει νά 
ὀργανώνει τό ἱερό γυναικεῖο κοινόβιο τοῦ Εὐαγ
γελισμοῦ, ὑπό ἀντίξοες συνθῆκες, μέ τήν ἄμεση 
συνεργασία τῆς πνευματικῆς του κόρης, τῆς δα
σκάλας ἀπό τήν Κάλυμνο, Καλλιόπης Γούναρη, 
τῆς μετέπειτα πρώτης Ἡγουμένης τοῦ Εὐαγγελι
σμοῦ, Εὐστοχίας μοναχῆς.

Ὁ Γέροντας Ἀμφιλόχιος τῆς Πάτμου ἵδρυσε 

μονές, ἀνέστησε μοναστήρια, ἐξαπέστειλε ἱερα
ποστόλους, ἀναζωπύρωσε τό μυστήριο τῆς ἐξο
μολογήσεως, καλλιέργησε τή νοερά προσευχή, 
πε ριέθαλψε ὀρφανά, σπούδασε παιδιά, ἐλέησε 
πτωχούς, νουθέτησε ἰσχυρούς, ἵδρυσε πρῶτος 
κατηχητικά σχολεῖα, προσέφερε στήν Ἐκκλησία 
πλειάδα πνευματικῶν του τέκνων κληρικῶν, μονα
χῶν καί λαϊκῶν. Ἠγάπησε τήν φύση καί εἶναι ἐκεῖ
νος πού πρῶτος φύτευσε πεύκα στήν ἄνυδρη γῆ 
τῆς Πάτμου. Δέν ἔπαψε ποτέ, μέχρι τό τέλος τῆς 
ζωῆς του, νά περιδιαβαίνει τά ἠγαπημένα του Δω
δεκάνησα, καί ὄχι μόνο, καί ὡς φιλόστοργος πα
τήρ νά ἐξομολογεῖ, νά θεραπεύει, νά παρηγορεῖ, 
νά ἐνισχύει, νά ἐνθουσιάζει, νά εὐλογεῖ, νά ἁγιάζει 
εἰς τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ 
μοναδικοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου. 

Στίς 16 Ἀπριλίου τοῦ 1970 ἡ μακαρία του ψυ
χή, ὁλοφώτεινη καί λαμπερή, ἀπῆλθε ἐκ τῶν 
προ σκαίρων καί εἰσῆλθε θριαμβευτικά εἰς τάς οὐ
ρανίους μονάς. 

Τά σημεῖα τῶν θεοδωρήτων χαρισμάτων του 
καί τῆς ἁγιότητός του ἦταν ἐμφανῆ καί ἐγνωσμένα 
πρίν, ἀκόμα, ἀπό τήν μακαρία κοίμησή του. 

Ἔγραφε τό Πάσχα τοῦ 1991 ὁ τότε Χαλκηδόνος 
καί νῦν Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο
μαῖος: «Ἡ Πάτμος εἶναι ἱερὸ νησὶ ἀπὸ τὸν αʹ μ.Χ. 
αἰώνα, ἀλλὰ ὁ π. Ἀμφιλόχιος μὲ τὴν ἁγία ζωή του 
τὴν ἔκανε ἀκόμη πιὸ ἱερή. Ὁ Γέροντας ὑπῆρξε 
ἕνας σύγχρονος Ἅγιος, γιατὶ εἶχε πίστη,  ὑπομονή, 
ταπεινοφροσύνη, σωφροσύνη, πνευματικὴ ἀγάπη 
καὶ ἄλλες ἀρετές, ἰδίες τῶν Ἁγίων. Ὁ π. Ἀμφιλό
χιος ἦταν ἰδεώδης πνευματικὸς πατήρ, γιατὶ εἶχε 
ἐ πι τύχει ὁ ἴδιος τὴν ἁγιότητα». Ἡ ἐπίσημη ἁγιο
κατάταξη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀμφιλοχίου 
Μα  κρῆ χαρᾶς πολλῆς ἐπλήρωσε τά φιλόθεα καί 
φιλάγια τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. 

Τούς λόγους τοῦ μακαριστοῦ Προηγουμένου τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Πάτμου, Ἐπισκόπου Τράλλε
ων κυροῦ Ἰσι δώρου ἐπαναλαμβάνοντες λέγομεν: 
«Σκιρτῶν ἐρρίγησεν ὁ  Αἰγαῖος Πόντος, δεχθεὶς 
ἐπὶ τῶν νώτων αὐτοῦ τὴν θωπείαν τῆς ἀπὸ Βο
σπόρου ἐκχυθείσης αὔρας, φερούσης αὐτῷ αἴσια 
ἀπὸ Εὐξείνου ἀκούσματα».

Ὅσιε Γέροντα Ἀμφιλόχιε πρέσβευε ὑπέρ πάν
των ἡμῶν.   n
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Ἕ να θαυμαστό γεγονός, τό ὁποῖο ἀναδεικνύ-
ει τή βαθειά εὐλάβεια τῆς μητέρας τοῦ Γέ-

ροντος συντελέστηκε ὅταν ὁ μικρός Ἀθανάσιος 
χτύπησε τό μάτι του σοβαρά καί κινδύνευε νά τυ-
φλωθεῖ. Ὁ ἅγιος Γεώργιος ἐπενέβη τότε θαυμα-
τουργικά καί ἐμφανιζόμενος στόν ὕπνο τῆς πονεμέ-
νης μητέρας, τῆς ὑπέδειξε ἕνα φάρμακο τό ὁποῖο θά 
ἔπρεπε νά ἐφαρμόσει στό πληγωμένο μάτι τοῦ παι-
διοῦ γιά νά θεραπευθεῖ, λέγοντάς της ὅτι «τά μάτια 
τοῦ Ἀθανασίου ἀνήκουν στόν Χριστό». 

儌 Ὁ ἅγιος Νεκτάριος λειτουργοῦσε τακτικά μα-
ζί του ἐπιδεικνύοντας μιά ἰδιαίτερη συμπάθεια πρός 
τόν γέροντα Ἀμφιλόχιο, διακρίνοντας τήν ἁγιότη-
τα τοῦ ἀνδρός καί αἰσθανόμενος τό Πνεῦμα τό Ἅγι-
ον νά κατοικεῖ ἐντός αὐτοῦ. Τό εἶχε ἀποκαλύψει 
ἄλλωστε καί στίς ἀδελφές τῆς Μονῆς στήν Αἴγινα, 
οἱ ὁποῖες ὅταν ρώτησαν τόν ἅγιο Νεκτάριο, γιατί 
ἐπιτρέπει στόν νεαρό τότε π. Ἀμφιλόχιο νά ἱερουρ-
γεῖ μαζί του καί νά μεταλαμβάνει τίς μοναχές στό 
ἄβατο μοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδος (ἐπέτρεπε μό-
νον στόν γέροντα Ἀμφιλόχιο καί στόν πατέρα Φι-
λόθεο τόν Ζερβάκο), ὁ Ἅγιος ἀποκρίθηκε ὅτι ἔχουν 
δίκιο ἀλλά «αὐτόν τόν νεαρό Ἀμφιλόχιο θά τόν 
προσκυνήσουν κάποτε ὡς ἅγιον». 

儌 Ἐνδεικτικό τοῦ ἰδιαίτερου δεσμοῦ ὁ ὁποῖος 
εἶχε ἀναπτυχθεῖ μεταξύ τοῦ ἁγίου Νεκταρίου καί τοῦ 
Γέροντος εἶναι καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ Ἅγιος 
τόν θεράπευσε. Ὅπως μᾶς διασώζει ἡ κ. Μ. Κουφάκη 
ἀπό τά Χανιά «συνέβη κάποτε νά δημιουργηθεῖ ἕνα 
ἀπόστημα στό πόδι τοῦ γέροντος Ἀμφιλοχίου. Εὑρί-
σκετο τότε στήν Πάτμο. Τόν εἶδε ὁ γιατρός καί τοῦ 
εἶπε ὅτι ἔπρεπε νά χειρουργηθεῖ ἐπειγόντως. 

Τοῦτο ἐθεραπεύθη θαυματουργικῶς, ὡς μοῦ τό 
ἐδιηγήθη ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας, ὅταν τόν συνάντησα 
ἀργότερα στήν Ἀθήνα. Τόν ρώτησα: 

— Γέροντα πῶς ἐξαφανίστηκε τό ἀπόστημα; 
— Ὁ ἅγιος Νεκτάριος μέ ἔκανε καλά, μοῦ ἀπαντᾶ. 
— Μά, πέστε μου, τόν εἴδατε τόν ἅγιο Νεκτάριο 

ἐσεῖς, πῶς ἔγινε; 
— Εὐλογημένη, τά μάτια τά δικά μου φθάνουν ὡς 

ἐκεῖ; Εἶμαι ἄξιος ἐγώ νά δῶ τόν Ἅγιο;

Ἐγώ ἐπέμενα.
— Πεῖτε μου, πῶς ἔγινε τό θαῦμα; 
— Νά, ὅταν ὁ γιατρός ἔκανε τή διάγνωση, τό 

βράδυ, πού ἔμεινα μόνος μου, ἐζήτησα ἀπό τίς ἀδελ-
φές στόν Εὐαγγελισμό νά μοῦ ἀνεβάσουν στόν 
Πύργο τό λείψανο τοῦ Ἁγίου. Καί ὅταν μείναμε μό-
νοι, τοῦ εἶπα: “Φίλοι δέν εἴμαστε; Σέ παρακαλῶ 
τώρα νά μέ βοηθήσεις. Καί τό πρωΐ δέν ὑπῆρχε τί-
ποτε. Μόνο μιά μελανή κηλίδα, δέν εἶχε οὔτε ἐρεθι-
σμό, οὔτε φλεγμονή”».

儌 Τό 1937, ὁ ἅγιος Ἀμφιλόχιος, ἡγούμενος τότε 
τῆς Μεγάλης Μονῆς τοῦ Θεολόγου στήν Πάτμο, 
συκοφαντήθηκε ἀπό ἀδελφό τῆς Μονῆς στούς Ἰτα-
λούς κατακτητές, οἱ ὁποῖοι ἐξόρισαν τόν Γέροντα 
ἀπό τό νησί καί τοποθέτησαν στόν ἡγουμενικό 
θῶκο τόν συκοφάντη του. Ὁ Γέροντας βρέθηκε 
στήν Ἀθήνα. Ἐπιστρέφοντας στήν Πάτμο, τόν 
πρῶτο τόν ὁποῖο ἀναζήτησε ἦταν τόν συκοφάντη 
του. Πληροφορήθηκε ὅμως ὅτι ἀπουσίαζε, διότι βρι-
σκόταν νοσηλευό μενος σέ ψυχιατρεῖο τῶν Ἀθηνῶν. 
Ἐπέστρεψε στήν Ἀθήνα, βρῆκε τόν παππούλη, τόν 
ἐξομολόγησε, τόν παρηγόρησε, γλύκανε μέ τήν ἀγά-
πη καί τήν συγχώρηση τήν ταραγμένη του ψυχή καί 
ἐρχόμενος στό νησί καί τό μοναστήρι, ζήτησε ἀπό 
τό ἡγουμενοσυμβούλιο καί τούς Πατέρες νά φέρουν 
πίσω τόν ἀδελφό, διότι δέν ἔχρηζε τόσο ἰατροφαρ-
μακευτικῆς περίθαλψης ὅσο πνευματικῆς ὑποστήρι-
ξης. Οἱ Πατέρες συμφώνησαν μέ τόν ὅρο νά τόν 
πάρει ὁ γέρον τας Ἀμφιλόχιος στό διπλανό κελλί ἀπό 
τό δικό του καί νά τόν φροντίζει προσωπικά.

Ἡ ἀπεραντοσύνη τῆς ἀγάπης τοῦ Γέροντος τό 
δέχθηκε, ὁ παππούλης ἐπέστρεψε καί γεύθηκε τήν 
πνευματική ἀγάπη, τήν ποιμαντική μέριμνα καί τήν 
ἀρχοντική φροντίδα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. 
Μετά ἀπό χρόνια, ἑορτάζοντας τή μνήμη τοῦ ἁγίου 
Ἀντωνίου, κατά τή θεία Λειτουργία κι ἐνῶ ὁ Γέρον-
τας ἦταν λειτουργός καί ἐκεῖνος ψάλτης, τό πλῆθος 
δέ στόν ναό πολύ καί μεταξύ αὐτῶν πολλοί μαθητές 
τῆς Πατμιάδος, ὁ μετανοημένος καί εὐεργετημένος 
συκοφάντης, ἔλαβε τόν λόγο τήν ὥρα τοῦ Κοινωνι-
κοῦ, ἐξομολογήθηκε δημόσια τήν ἁμαρτία, τήν συ-

Θαυμαστά γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου Ἀμφιλοχίου
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κοφαντία του καί κατέληξε λέγοντας: «Πάτερ Ἀμ-
φιλόχιε σταμάτησε ἐπιτέλους νά μέ καταδιώκεις, 
σταμάτησε νά μέ καταδιώκεις μέ τήν ἀγάπη σου…»  

儌 Στό ἱερό Σπήλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως φιλοξε-
νεῖτο µία οἰκογένεια ἀπό τήν Λέρο (τοῦ Μιχ. Γεωρ-
γᾶ). Στήν ἐξωτερική πόρτα τῆς ἱ. Ἀποκαλύψεως 
ἔστεκε ὁ πατήρ Ἀµφιλόχιος καί κείνη τήν στιγµή ὁ 
πατέρας τῆς οἰκογενείας µέ ἔκδηλα τά σηµεῖα τῆς 
ἀπελπισίας περνᾶ ἀπό µπροστά του. Ὁ Γέροντας 
τόν σταµατᾶ, καί τόν ἐρωτᾶ γιατί εἶναι τόσο στενα-
χωρηµένος καί ἐκεῖνος µέ τήν σειρά του τοῦ λέγει: 
«Πάτερ µου ὅ,τι εἶχα, χρήµατα, σεντόνια, ρουχισµό 
τά ἔδωσα γιά τό ψωµί τῶν παιδιῶν µου, δέν µοῦ µέ-
νει τίποτε ἄλλο παρά µόνο τά ροῦχα πού φορῶ, πη-
γαίνω νά δώσω τό σακκάκι µου νά πάρω λίγο ψωµί 
γιά τά παιδιά µου πού πεθαίνουν». Ὁ Γέροντας δα-
κρύζει καί τόν συγκρατεῖ. «Στάσου λίγο», τοῦ λέγει, 
«καί ἔχει ὁ Θεός». Μέ λόγια παρηγορίας τόν κρατᾶ 
καί τόν ἐνισχύει περισσότερο ἀπό µισή ὥρα. Κάπο-
τε ὁ πονεµένος πατέρας ἀποφασίζει νά χαιρετήσει 
τόν Γέροντα καί νά φύγει. Τήν ὥρα ἐκείνη ἀκριβῶς 
µία προσκυνήτρια φτάνει ἀπό τούς Λειψούς µέ διά-
φορα εἴδη, σιτάρι, σταφίδες, κρασί, ἀλεύρι σιτα ρέ-
νιο καί πρόσφορο. Καί ὅλα αὐτά γιά νά κάµει ὁ 
Γέροντας µνηµόσυνο τῆς γριᾶς Παραδείσενας πού 

κοιµήθηκε στό Λειψῶ. Ὁ Γέροντας κράτησε γιά τήν 
λειτουργία τό νάµα καί τό πρόσφορο, ὅλα τ’ ἄλλα 
τἄδωσε στόν δυστυχισµένο πατέρα καί µ’ αὐτά 
σώθηκε ὅλη ἡ οἰκογένεια.

儌 «Ἦταν Κυριακή μετά τό πέρας τῆς θείας Λει-
τουργίας», ἀφηγεῖται ὁ π. Παῦλος Νικηταρᾶς. «Ὁ 
Γέροντας εἶχε μία πάνινη καρέκλα ἀναπαύσεως καί 
σέ αὐτή ἦταν ἀνακεκλιμένος, προσηλωμένος στήν 
καλλιέργεια τῆς εὐχῆς. Ἀκούει τότε καθαρά· “πή-
γαινε στήν Ἰκαρία νά βρεῖς τήν Ἑλένη”. Δέν ἔδωσε 
σημασία στή φωνή, γιατί τό θεώρησε πειρασμικό. 
Ὅταν ὅμως ἄκουσε τή φωνή καί γιά δεύτερη καί 
τρίτη φορά, χωρίς ἀναβολή σηκώνεται. Τρέχει καί 
παίρνει τό πρῶτο σκάφος γιά τήν Ἰκαρία. Φθάνει 
στό λιμάνι καί ἐκεῖ βλέπει μιά γυναίκα νά τρέχει. 
Φωνάζει τήν ἄγνωστη γυναίκα μέ τό ὄνομά της 
“Παιδί μου, Ἑλένη, στάσου!” Ἡ γυναίκα στρέφεται 
στόν ἱερωμένο: “Συγχώρεσέ με, Πάτερ. Μέ προλά-
βατε, θά αὐτοκτονοῦσα. Ἤμουν ἀπελπισμένη γιατί 
πέθανε ὁ ἄντρας μου”. “Παιδί μου, δέν θέλω νά 
ἀπελπίζεσαι. Ἐγώ θά εἶμαι κοντά σου. Ἀπό δῶ καί 
πέρα ἐγώ θά εἶμαι ὁ πνευματικός σου πατέρας”».

儌 Ὁ Μητροπολίτης Μαυροβουνίου καί Παραθα-
λασσίας Ἀμφιλόχιος Ράντοβιτς διηγεῖται: «Ὅταν 
πρω τοπῆγα στήν Ἑλλάδα, τό 1966-67, πῆγα στήν 
Πάτμο καί συνάντησα τόν γέροντα Ἀμφιλόχιο Μα-
κρῆ... Ἦταν ψηλός, τό πρόσωπό του εἶχε μία ὡραία 
ὄψη, ἦταν μειλίχιος, μέ πολλή ἀγάπη, πάρα πολλή 
ἀγάπη. Αὐτό ἦταν τό κύριο χαρακτηριστικό του. 
Ἐξομολογήθηκα. Θά μοῦ μείνει ἀλησμόνητη ἐκείνη 
ἡ ἐξομολόγηση. Εἶχα πάει κοντά του μέ πολλές φο-
βερές πληγές ἀπό τόν κόσμο. Εἶχα ἤδη στραφεῖ πρός 
τόν μοναχισμό, ἀλλά δέν εἶχα πάρει ἀκόμη τήν τελι-
κή μου ἀπόφαση κι εἶχα ἀνάγκη ἀκριβῶς ἀπό ἕναν 
ἄνθρωπο γιά νά μέ τονώσει. Πῆγα κοντά του μέ κά-
ποια διστακτικότητα, γιατί δέν γνώριζα ἀκόμη καλά 
τήν ἑλληνική γλῶσσα. Κι ὅμως ἀπό τήν πρώτη στιγ-
μή τῆς ἐξομολογήσεως, αἰσθάνθηκα ὅτι μποροῦσα 
νά πῶ τά πάντα σ’ αὐτόν τόν ἄνθρωπο. Ἡ παρουσία 
του καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο μέ ἀντιμετώπισε, δι-
έλυσαν ὅλους τούς δισταγμούς μου. Ὅταν τοῦ εἶπα 
ὅλα ὅσα εἶχα νά πῶ καί ἐνῶ περίμενα νά μοῦ βάλει 
κάποιο ἐπιτίμιο, ἐκεῖνος μέ ἀγκάλιασε, μέ προσφώ-
νησε μέ τό βαπτιστικό μου ὄνομα καί μοῦ εἶπε: 
“Ἀδελφέ Χρῆστο, νά κοινωνήσουμε αὔριο;” Περίμενα 
χίλια δύο ἄλλα πράγματα καί τό μόνο πού δέν περί-
μενα ἦταν αὐτό. Τόση ἦταν ἡ ἀγάπη πού εἶχε μέσα 
του. Μέ ἀγκάλιασε μέ τήν ἀγάπη του, ἐμένα, τόν ἐρ-
χόμενον πρός αὐτόν. Μέ τήν ἀγάπη του αὐτή κα-
ταλάβαινες τό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας καί τήν πραγ-
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ματική πατρότητα. Ἐγώ, ἕνας ξένος, ἕνας ἄγνωστος, 
νά πηγαίνω σέ ἕναν ἄγνωστο τόπο, σέ ἕναν ἄγνωστο 
ἄνθρωπο καί νά αἰσθάνομαι ὡσάν ὁ ἄνθρωπος αὐτός 
νά μέ γνώριζε ἀπό τήν παιδική μου ἡλικία καί νά μέ 
ἀγαποῦσε ὡσάν νά μέ εἶχε γεννήσει ὁ ἴδιος».

儌 Χαρακτηριστική καί ἀποκαλυπτική εἶναι ἡ 
μαρτυρία τῆς μακαριστῆς Γεροντίσσης Νεκταρίας, 
τῆς ἱερᾶς Μονῆς Καλυβιανῆς στήν Κρήτη, ἡ ὁποία 
ὡς λαϊκή ἐξομολογοῦνταν στόν γέροντα Ἀμφιλόχιο: 

«Τόν γέροντα Ἀμφιλόχιο τόν ἐγνώρισα τό ἔτος 
1953 καί ἐξωμολογήθηκα διά πρώτην φοράν εἰς 
αὐτόν. Ἦταν ἡ ἀρχή τῆς πνευματικῆς μου ζωῆς. 
Ὅταν λοιπόν ἦλθε ἡ ὥρα νά πάω στήν ἐξομολόγη-
ση, ἐχαιρόμουν, διότι θά μοῦ ἐλύοντο τά προβλήμα-
τά μου. Ὅταν εἰσῆλθα στό ἐξομολογητήριον, ὁ Γέ-
ροντας μοῦ λέει: 

— Καλῶς τήν Βασιλική. Λοιπόν, Βασιλική ἔχεις 
πολλά προβλήματα. 

Καί ἀρχίζει ἐκεῖνος νά μοῦ ἀπαντᾶ σιγά–σιγά σέ 
ὅλες μου τίς ἀπορίες. Μείναμε πιό πολύ ἀπό μιά 
ὥρα μαζί. Μοῦ ἔδωσε συμβουλές γιά τίς ἁμαρτίες 
μου, χωρίς ἐγώ ὅλη αὐτή τήν ὥρα νά τοῦ πῶ οὔτε 
μία λέξη. Δέν μοῦ ἄφησε κανένα ἐρωτηματικό γιά νά 
ἔχω κάτι νά ρωτήσω. Ἔκτοτε ἔνοιωθα ὅτι εἶχα 
μπροστά μου ἕναν Ἅγιον. 

Τό 1955 εἶχα τήν εὐκαιρία νά μιλήσω μαζί του. 
Ἀφοῦ μέ συνεβούλευσε ἀρκετά καί ἐγώ τοῦ ἀνέφερα 
τίς ἀδυναμίες μου, τίς πτώσεις μου, ὅπως καθόμουν 
δίπλα του, πῆρε τό χέρι μου, τό κράτησε στά χέρια 
του καί βλέποντας μακρυά μέ τό βλέμμα του ἀπλα-
νές, ἄρχισε νά μοῦ λέει: 

— Λοιπόν Βασιλική, ἄκουσε νά σοῦ πῶ κάτι. Ὁ 
πνευματικός σας πατέρας θά γίνει Δεσπότης. Θά 
κάμει ἕνα μεγάλο ἔργο. Ἐσύ θά τόν βοηθήσεις, ἐσύ 
θά σταθεῖς δίπλα του. 

— Μά ἐγώ οὔτε πεῖρα ἔχω, οὔτε μόρφωση, τίπο-
τε δέν ξέρω. Μοῦ ἐπαναλαμβάνει: 

— Ἔτσι θά γίνει. Θά σοῦ δώσω ὅμως μιά συμβου-
λή μεγάλη. Ποτέ νά μήν τοῦ κάνεις ἀνυπακοή. Νά 
εἶσαι πάντα ἕτοιμη στήν ὑπακοή, γιατί αὐτή ἡ ὑπα-
κοή θά σέ βοηθήσει στό ἔργο, πού θά σοῦ ἀναθέσει. 

— Θά γίνω, Γέροντα, μοναχή; 
— Βεβαίως θά γίνεις. Θά γίνεις ἡ ἡγουμένη τῆς 

Μονῆς του.
Ὕστερα ἀπό λίγο καιρό ὁ π. Τιμόθεος ἐξελέγη 

Ἐπίσκοπος στήν Κρήτη, ὅπως τό εἶχε προείπει ὁ 
Γέροντας. Πῆγε ὁ Γέροντας στήν Κρήτη καί τόν 
βρῆκε. Τόν πῆρε τότε ὁ ἐπίσκοπος καί τόν ἔφερε 
στό Προσκύνημα, Παναγία ἡ Καλυβιανή. Τοῦ εἶπε 
δέ, ὅτι σ’ αὐτόν τόν τόπο σκέπτεται νά δημιουργή-

σει τό πνευματικό του ἔργο. Τό εὐλόγησε ὁ Γέρον-
τας καί τοῦ εἶπε: 

— Θά γίνει καί θά δοξάσει τόν Θεό.
Καί φθάνουμε στό ἔτος 1964. Ὁ Σεβασμιώτατος 

ἀπεφάσισε νά μέ κείρει μοναχή καί ἐν συνεχείᾳ μοῦ 
ζήτησε νά ἀναλάβω τήν ἡγουμενία τῆς Μονῆς, διό-
τι ἐν τῷ μεταξύ ἡ Παναγία ἡ Καλυβιανή εἶχε γίνει 
μοναστήρι. Πρίν ἀπό ἐμένα εἶχαν γίνει μοναχές οἱ 
ἄλλες κοπέλες. Ἐγώ ἀντέδρασα φοβερά σ’ αὐτό καί 
στή μεγάλη ἐπιμονή τοῦ Σεβασμιωτάτου, τοῦ ζήτη-
σα νά πάω στήν Πάτμο νά δῶ τόν Γέροντα.

Πράγματι ἔφθασα στήν Πάτμο. Κλαίγοντας 
ἀνέφερα στόν Γέροντα τό πρόβλημά μου καί ζητοῦ-
σα τή βοήθειά του. Ἐκεῖνος, ἀφοῦ μέ συνεβούλευσε 
ἀρκετά, μοῦ εἶπε: 

— Θά γίνεις ἡγουμένη, διότι αὐτό εἶναι τό θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ. Ἀργότερα ὅλο τό βάρος θά μείνει 
στούς ὤμους σου. Βλέπεις αὐτή τή σκούπα; 

— Ναί, τή βλέπω, τοῦ ἀπαντῶ.
— Θά πᾶς πίσω στήν Κρήτη καί θά τραβήξεις 

ὅσα τραβάει αὐτή ἡ σκούπα.
— Μά, Γέροντα, ἀφοῦ τόσα δεινά μέ περιμένουν, 

γιατί νά πάω πίσω; Θά μείνω ἐδῶ. 
— Ὄχι, μοῦ λέει. Θά πᾶς πίσω καί θά ἀναλάβεις 

τό ἔργον.

儌 Γερόντισσα Χριστονύμφη: Μιά φορά ὁ Γέ-
ρον τας μοῦ εἶχε ζητήσει νά πάω στό κελλί του νά 
τόν βοηθήσω νά τελειώσει μιά ἐργασία. Μετά ἀπό 
λίγο ἔφθασε καί ἡ ἀδελφή ἡ ὁποία θά ἐλάμβανε 
εὐλογία γιά νά σημάνει τό σήμαντρο γιά τήν ἔναρξη 
τῆς ἀπομονώσεως. 

Ἔχοντας τελειώσει τήν ἐργασία πού μοῦ ἀνέθεσε 
ὁ Γέροντας, κινήθηκα νά φύγω. Ὁ Γέροντας τότε μέ 
κτυπᾶ φιλικά στόν ὦμο καί μοῦ λέει: «Ἐσύ παιδί μου 
μεῖνε νά προσευχηθοῦμε μαζί».

Γονάτισα μέ συστολή σέ μιά γωνία τοῦ κελλιοῦ. 
Ὁ Γέροντας στεκόταν μέ τά χέρια ὑψωμένα μπρο-
στά στό προσκυνητάρι του κι ἔμπαινε διά τῆς προ-
σευχῆς, στόν δίαυλο τῆς προσωπικῆς του ἐπικοινω-
νίας καί κοινωνίας μετά τοῦ Νυμφίου του Χριστοῦ.

Κάποια στιγμή σταμάτησα νά ἀκούω τήν ἀνα-
πνοή του. Δειλά τόν ἀναζήτησα μέ τό βλέμμα μου 
καί τόν ἀντίκρισα νά ἵπταται πάνω ἀπό τό ἔδαφος 
καί νά εἶναι λουσμένος στό φῶς τῆς Θείας Χάριτος. 
Τό πρόσωπό του ἔλαμπε ὑπέρ τόν ἥλιο. Δέν μπο-
ροῦσα νά τόν ἀτενίσω. Ζοῦσε τή δική του μεταμορ-
φωτική ἐμπειρία, τό δικό του Θαβώρ. 

Φοβήθηκα, ἐπικαλέστηκα ἐκφώνως τήν Πανα-
γία μας κι ἔβγαλα τόν Γέροντα ἀπό τόν θεῖο γνόφο 
τῆς προσευχῆς. 
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Ἐκεῖνος κατάλαβε τί εἶχε συμβεῖ, μέ πλησίασε, μέ 
παρηγόρησε κι ἐπιδεικνύοντας τή μεγάλη ταπεινο-
φροσύνη του, ἀπέδωσε τό γεγονός σέ πειρασμική 
ἐνέργεια… λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι «ὁ διάβο-
λος δέν ἀρέσκεται στήν προσευχή» καί μέ παρεκά-
λεσε νά μήν ἀποκαλύψω σέ κανένα ὅ,τι διαδραματί-
στηκε, τουλάχιστον ὥς τήν ἡμέρα τῆς ἐκδημίας του.

儌 «Ἡ βαθεῖα εὐλάβεια τοῦ Γέροντος ἐφαίνετο 
κατά τήν ἱερουργίαν τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας Εὐ-
χαριστίας, ὅτε ἀκόμη ὁ ἴδιος ἐλειτούργει. Ἀλησμό-
νηται θά μᾶς μείνουν αἱ θεῖαι ἐκεῖναι Λειτουργίαι, 
αἵτινες μετεώρους ἐποίουν ἡμᾶς μεταξύ οὐρανοῦ 
καί γῆς» θά καταθέσει ἡ γερόντισσα Εὐστοχία γιά 
τόν λειτουργό Ἀμφιλόχιο, ἐνῶ ἡ γερόντισσα Νεκτα-
ρία τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Καλυβιανῆς θά προσθέ-

σει: «Ὁ Γέροντας, ὅταν λειτουργοῦσε, ἐξαϋλωνό-
ταν. Ἡ μορφή του ἔπαιρνε ἄλλη ὄψη. Ἀκόμη καί ἡ 
φωνή του ἔβγαινε σέ τέτοιο ἦχο πού σοῦ ἔδινε νά 
καταλάβεις ὅτι ἦταν σέ ἄλλο κόσμο. Πολύ ἁπαλή, 
σάν νά μή ζοῦσε σ’ αὐτό τόν κόσμο.

Κάποτε βρεθήκαμε σέ μιά Λειτουργία στά Ἄπτε-
ρα, στόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο. (Μετόχι τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Θεολόγου Πάτμου). Αὐτή θά μοῦ 
μείνει ἀξέχαστη. 

Μαζί μας ἦταν καί ὁ Γεώργιος Φουμάκης, πού 
τώρα ὀνομάζεται Τιμόθεος καί εἶναι Πρωτοσύγκελ-
λος τοῦ Μητροπολίτου Χανίων. Παιδί τότε, ἐβοη-
θοῦσε τόν Γέροντα τήν ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας. 
Ἐκεῖνος εἶδε τόν Γέροντα τήν ὥρα πού λειτουργοῦσε 
νά μήν πατάει στή γῆ.    n

Θαύματα Ἁγίου Ἀμφιλοχίου

Σ

•

•

•

•
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Ὁ Ἅγιος Γέροντας Ἀµφιλόχιος Μακρῆς:  
Προποµπός τῆς ἀναβίωσης τῆς Ὀρθόδοξης µαρτυρίας στά ἔθνη

Δρ. Νικολάου Γ. Τσιρέβελου, Θεολόγος Δ.Ε.

Εἰσαγωγή

Ἡ ἀναβίωση τῆς Ὀρθόδοξης ἱεραποστολῆς 
στά ἔθνη ξεκίνησε σταδιακά στά μέσα τῆς 

δεκαετίας τοῦ ’601. Στήν πρωταρχική ἐνεργοποίηση 
τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν χριστιανῶν γιά τήν Ὀρθόδο-
ξη μαρτυρία στήν οἰκουμένη συνέβαλαν διάφοροι 
κληρικοί καί λαϊκοί. Πολλοί ἀπό αὐτούς μπορεῖ νά 
μήν ἐργάστηκαν ὡς ἱεραπόστολοι στό ἐξωτερικό, 
ὡστόσο μέ τό ἔργο καί τό λόγο τους προετοίμασαν 
ἀθόρυβα τήν ἀφύπνιση τῆς ἑλληνόφωνης ἱεραπο-
στολῆς στά ἔθνη κατά τή δεκαετία τοῦ ’60 καί μετέ-
πειτα. Στήν ὁμάδα αὐτή ἀνήκει καί ὁ Ὅσιος Γέροντας 
τῆς Πάτμου, ἀρχιμανδρίτης Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, τοῦ 
ὁποίου ἡ ἁγιοκατάταξη ἔγινε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο 
τοῦ  Πατριαρχείου στίς 29 Αὐγούστου τοῦ 20182.

 Τό ἐκκλησιαστικό ἔργο τοῦ ἁγίου Ἀμφιλοχίου 
εἶναι πολυδιάστατο καί μοναδικό γιά τήν ἐποχή του. 
Μέ ἀφετηρία τόν ἐπανευαγγελισμό τῶν Ὀρθοδόξων 
ἐπεκτείνεται στό ὅραμα γιά τήν ἐν Χριστῷ μαρτυρία 
σέ κάθε γωνιά τῆς γῆς. Ὁ σχεδιασμός καί ἡ δράση 
του βασίζονται στό προσωπικό παράδειγμα τῆς ἀνι-
διοτελοῦς διακονίας, ἐνῶ ὁ τρόπος ἐργασίας του θε-
μελιώνεται στήν πατερική παράδοση καί ὁ λόγος του 
ἀποκαλύπτει μιά πρώιμη ἱεραποστολική θεολογία. 
Στό παρόν κείμενο θά ἀναφερθοῦμε ἐπιγραμματικά 
σέ ὁρισμένες ἐνέργειες καί πρωτοβουλίες του, πού 
συνέβαλαν στήν προετοιμασία γιά τήν ἀναζωπύρω-
ση τῆς ἐν Χριστῷ μαρτυρίας στά ἔθνη.

Οἱ προσπάθειες ἐπανευαγγελισμοῦ  
τῶν Ὀρθοδόξων

Ὁ Γέροντας τῆς Πάτμου προσπαθοῦσε πάντα οἱ 
θεολογικές διδαχές του νά ἀκολουθοῦνται ἀπό ἀνά-
λογες πράξεις, ὥστε νά ἀποδίδουν καρπούς στήν 
καθημερινή ζωή. Ἔτσι καί στόν ἱεραποστολικό σχε-

διασμό του, ἡ πρώτη μέριμνά του ὑπῆρξε ἡ κατήχη-
ση τῶν βαπτισμένων ὀρθοδόξων. Ὁ ἅγιος Ἀμφιλό-
χιος βίωνε μέ πόνο τήν ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τόν 
ἐκκλησιαστικό βίο καί μέ πατρική στοργή ἐνδιαφέρ-
θηκε γιά τήν οὐσιαστική μετοχή τους στή ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὁ ἴδιος περιγράφει τήν ἀπομάκρυνση 
τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν Ἐκκλησία μέ μιά ἐλπιδοφό-
ρα εἰκόνα. «Εἶναι ἀλήθεια ὅτι κάτω ἀπό τά χιόνια 
τοῦ χειμώνα παραμένουν ἀκόμη φυτά πνευματικά, 
πού πρό πολλῶν χρόνων ἐφυτεύθησαν ἀπό ἀπο-
στολικά χέρια καί εἶναι ἕτοιμα νά ἐμφανισθοῦν καί 
νά στολίσουν τήν χώραν μας τήν ἑλληνικήν, ὅταν 
φύγουν τά σύννεφα ἀπό τόν οὐρανόν τόν ἑλληνι-
κόν καί ὁ Ἥλιος ὁ Χριστός θερμάνη αὐτή τήν χώ-
ραν, πού καλλιέργησαν Ἀπόστολοι, Ἱεράρχαι καί 
ἐπότισαν αὐτήν Μάρτυρες μέ τό αἷμα των καί Ὅσι-
οι μέ τούς ἱδρώτας των». 

Αὐτή ἡ περιγραφή ἀποτυπώνει τήν ἀπομάκρυν-
ση ἀπό τήν Ἐκκλησία μέ τήν εἰκόνα τῆς πνευματι-
κῆς ὕπνωσης. Ὅμως, ὁ θεολογικός λόγος του δέν 
ἀρκεῖται στή διαπίστωση τοῦ προβλήματος. Λίγο 
παρακάτω, ἐντάσσει καί τόν ἑαυτό του σέ ἐκείνους, 
πού ἀπαιτεῖται νά ἀγωνισθοῦν σθεναρά γιά τήν 
ἔγερση ἀπό τόν πνευματικό ὕπνο, σημειώνοντας: 
«Ἐμεῖς θά προσπαθήσωμεν νά διαλύσωμεν τούς πά-
γους διά νά μπορέσουν νά δοῦν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ 
καί νά ζωογονηθοῦν ἀπό τόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύ-
νης,  Χριστόν»3. 

Ἡ ἀφύπνιση αὐτή βασίσθηκε στήν ἰδέα μιᾶς ἱε-
ραποστολικῆς ἐξόρμησης, τήν ὁποία ὑπηρέτησε ὁ 
ἴδιος. Ἡ ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου συνδυάστηκε μέ τήν 
ἐπίσκεψή του σέ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας. Κάθε 
ταξίδι του τό χαρακτηρίζει ὡς ἱεραποστολικό. 
Ὅταν ἐπέστρεφε στήν Πάτμο σημείωνε πάντα τούς 
καρπούς τῶν συναντήσεών του. Σέ ἐπιστολή πρός 
τά πνευματικά του παιδιά καί τούς συνεργάτες του 
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στά Χανιά, γράφει: «Εὐτυχῶς ὁ Θεός ἔχει εὐλογήσει 
τήν ἐργασίαν μας καί ἐν Θεσσαλονίκῃ καί ἐν Ἀθή-
ναις καί ἐν Κρήτῃ. Ἔχομεν κατανόησιν καί ἀρκετά 
κέρδη πνευματικά πού προσέφερε τό ἱεραποστολι-
κόν τοῦτο ταξίδι […] παρουσιάζονται ἀρκετοί θεο-
λόγοι, πού τίποτε ἄλλο δέν σκέπτονται, παρά γιά 
δράσιν ἱεραποστολικήν καί εἶναι σύμφωνοι γιά νά 
προστεθοῦν μαζί σας»4. 

Ἡ προετοιμασία γιά τήν ἱεραποστολική 
«ἐξόρμηση» στά ἔθνη

Ὅμως τό ὅραμα τοῦ Ὁσίου Γέροντα Ἀμφιλοχίου 
δέν περιλάμβανε μόνο τήν ἱεραποστολική δράση 
ἐντός τῶν συνόρων. Ἄν καί ὁ ἴδιος ἔζησε σέ μιά ἐπο-
χή πού δέν εἶχε ἀκόμη ξεκινήσει ἡ ἐξωτερική ἱεραπο-
στολή, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ γνώριζε διορατι-
κά, ὅτι πλησιάζει αὐτή ἡ ὥρα. Γι’ αὐτό 
προσπαθοῦσε νά λειτουργήσει ὡς 
προπομπός, προετοιμάζοντας τήν 
ἀναβίωση τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρί-
ας ἤ τοῦ «ἁγίου ξεσηκώματος», 
ὅπως τό ὀνόμαζε. Οἱ  «γυμνασμέ-
νες αἰσθήσεις» (Ἑβρ. 5,14) του 
τόν «πληροφοροῦσαν» ὅτι ὑπάρ-
χουν πολ λοί ἄνθρωποι στόν κό-
σμο πού ἀναζητοῦν τόν Θεό καί 
μόνοι τους δέν μποροῦν νά τόν 
γνωρίσουν. Αὐτή εἶναι καί ἡ ἀπο-
στολή τῶν χριστιανῶν, ὡς συνερ-
γῶν τοῦ Θεοῦ, ἡ μαρτυρία τῆς ἀγά-
πης Του στήν οἰκουμένη. Μέ ποιμα-
ντική ἔγνοια καί ὑπαρξιακή ἀγωνία 
ἔγραφε: «Ἀπό παντοῦ ἀκούον ται φωναί 
καί ζητοῦν βοήθεια. Ἡ Ἀφρική, ἡ Εὐ ρώπη, ἡ 
Ἀσία, ἡ Ἀμερική. Ἄς εἶναι εὐλογημένον τό ὄνομα τοῦ 
Κυρίου πού θά μᾶς ἀξιώση ὅλους αὐτούς πού ἀκού-
ομεν μέ τά αὐτιά τῆς ψυχῆς»5. 

Οἱ πρῶτες προσπάθειές του γιά τήν ἱεραποστο-
λική ἀφύπνιση ἀπευθύνονταν στούς ὀρθοδόξους 
πού ζοῦσαν στό ἐξωτερικό. Γιά παράδειγμα, σέ ἐπι-
στολή του πρός τόν μακαριστό Γέροντα ἀρχιμαν-
δρίτη Εὐσέβιο Βίττη, ὁ ὁποῖος διακονοῦσε τότε στή 
Σουηδία, ἀναφέρεται στή σπουδαιότητα τῆς πα-
ρουσίας ὀρθοδόξων κληρικῶν σέ χῶρες μή ὀρθόδο-
ξες. «Δέν ἔπαυσα νά σκέπτομαι ὅτι εἶσθε μιά ζων-
τανή ὁμολογία τῆς Ἐκκλησίας μας στόν ξένο αὐτό 
τόπο πού ἀγωνίζεσθε μέ αὐταπάρνηση, καί νά πα-
ρακαλῶ τόν Κύριό μας νά σᾶς ἐνδυναμώνη»6. Μέ 
αὐτόν τόν τρόπο, ὄχι μόνο ὑπογραμμίζει τή σπου-
δαιότητα τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας ἀλλά ἐμψυχώ-

νει τόν τότε νεαρό  κληρικό π. Εὐσέβιο Βίττη νά 
συ νεχίσει μέ κάθε κόστος τή μαρτυρία του. 

Ἐξάλλου, ὅταν ξεκίνησαν οἱ πρῶτες ἱεραποστο-
λικές προσπάθειες κατά τή δεκαετία τοῦ ’60, ὁ Γέ-
ροντας Ἀμφιλόχιος ἦρθε σέ ἐπικοινωνία μέ τούς 
πρώτους Ἕλληνες ὀρθόδοξους ἱεραποστόλους· 
φρόντιζε νά ἐνημερώνεται γιά τήν πορεία τοῦ ἔργου 
τους καί μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τούς συμ-
βούλευε. Ἐπίσης, συνεργαζόταν μέσω ἀλληλογρα-
φίας μέ Ἐπισκόπους καί κληρικούς σέ θέματα ἐξω-
τερικῆς ἱεραποστολῆς.

 Ὅμως, ὁ ἅγιος Ἀμφιλόχιος παρότρυνε πολλούς 
νέους ἀλλά καί μεγαλύτερους σέ ἡλικία ἀνθρώπους 
νά διακονήσουν σέ χῶρες καί ἠπείρους μή χριστια-
νικές. Αὐτοί τίς ἑπόμενες δεκαετίες θά διαδραματί-

σουν πρωταγωνιστικό ρόλο στή διάδοση τοῦ 
Εὐαγγελίου. Ἀνάμεσά σέ αὐτούς ἦταν ὁ 

πατέρας Χρυσόστομος Παπασαρα-
ντόπουλος πού τόν ἐπισκέφτηκε 

στήν Πάτμο τό 1959, ὁ Γέροντας 
τόν συμβούλευσε νά μεταβεῖ ὡς 
ἱεραπόστολος στήν Οὐγκάντα7, 
γε γονός πού πραγματοποίησε 
τό ἑπόμενο ἔτος καί ἔγινε ὁ 
πρῶ τος Ἕλληνας ἱεραπόστο-
λος μετά ἀπό πολλούς αἰῶνες.

Ἐπίσης, ὁ πρωτεργάτης τῆς 
ἀναζωπύρωσης τοῦ ἐνδιαφέρο-

ντος γιά τήν ὀρθόδοξη μαρτυρία 
στά ἔθνη, νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλ-

βανίας Ἀναστάσιος, πρίν ξεκινήσει 
τό ἱεραποστολικό του ἔργο στήν 

Ἀφρική, εἶχε συναντηθεῖ μέ τόν ἅγιο πα-
τέρα Ἀμφιλόχιο τά Χριστούγεννα τοῦ 1962 

στήν Πάτμο8. Ἐκεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος 
ἔλαβε τήν ἀπόφαση νά πραγματοποιήσει τό ἱεραπο-
στολικό του ὅραμα, ξεκινώντας τή διακονία του στήν 
Ἀνατολική Ἀφρική9.

Στήν ὁμάδα αὐτή τῶν νέων ἀνθρώπων πού ἐν-
θαρρύνθηκαν ἀπό τόν Γέροντα Ἀμφιλόχιο ἀνήκει ἡ 
γερόντισσα Γαβριηλία (Παπαγιάννη), ἡ ὁποία ἔλα-
βε τήν εὐλογία γιά τήν ἱεραποστολή ἀπό τόν ἴδιο 
τόν Γέροντα10. Ἐξάλλου, ἕνας σπουδαῖος σύγχρο-
νος ἱεραπόστολος ὑπῆρξε πνευματικό του τέκνο, ὁ 
νῦν Μητροπολίτης Γάνου καί Χώρας (πρώην Μη-
τροπολίτης Νέας Ζηλανδίας) Ἀμφιλόχιος (Τσοῦ-
κος). Ὁ Μητροπολίτης Ἀμφιλόχιος (Τσοῦκος) ξε-
κίνησε τήν ἱεραποστολική του διακονία ἀπό τήν 
Κένυα καί τό Ζαΐρ τῆς Ἀφρικῆς. Τά τελευταῖα χρό-
νια διακόνησε ὡς Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας 
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μέ ἀξιόλογο ἱεραποστολικό ἔργο. Στόν κατάλογο 
αὐτό ὀφείλουμε νά προσθέσουμε καί τόν νῦν Οἰκου-
μενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τό ἔργο τοῦ ὁποί-
ου διακρίνεται γιά τόν ἱεραποστολικό του ζῆλο καί 
τήν πραγματική του μέριμνα, ὥστε μέσα ἀπό ποικί-
λες πρωτοβουλίες νά διαδοθεῖ τό μήνυμα τοῦ Εὐαγ-
γελίου ἕως τά πέρατα τῆς γῆς11. Ὁ Πατριάρχης 
Βαρθολομαῖος, ὡς λαϊκός καί διάκονος, διατηροῦσε 
ἀλληλογραφία μέ τόν ἅγιο Ἀμφιλόχιο καί δέχονταν 
τήν πνευματική του καθοδήγηση καί τίς ἱεραπο-
στολικές παραινέσεις του. Ἐπίσης, ἔγινε κοινωνός 
τῆς ἀγωνίας τοῦ Ὁσίου Γέροντα γιά τήν ἀνάδειξη 
τοῦ θεολογικοῦ ἐπιστημονικοῦ ἀλλά καί ἱεραπο-
στολικοῦ ρόλου τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς 
Χάλκης. Ὁ ἅγιος Ἀμφιλόχιος εἶχε διορατικά διακρί-
νει τά χαρίσματα τοῦ νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη 
καί «ὡς ἔμπειρος πνευματικός ἰατρός, εἶχεν ἀκροα-
σθῆ τούς ἱερούς πόθους, οἱ ὁποῖοι ἔπαλλον εἰς τήν 
ἁγνήν καρδίαν του (ἔνν. τοῦ τότε λαϊκοῦ καί νῦν 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου) καί μέ αἰ-
σιοδοξίαν προέβλεψεν, ὅτι οὗτος ὡς πολύτιμος λί-
θος θά στολίση μίαν ἡμέραν τό ἱερόν περιδέραιον 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»12.

Ἐπιπρόσθετα, ἡ μέριμνα καί ἡ προτροπή γιά ἱερα-
ποστολική ἐργασία τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου δέν περι-
λάμβανε μόνο κληρικούς καί λαϊκούς, πού ἐξ ἁπαλῶν 
ὀνύχων βαπτίστηκαν χριστιανοί. Ἡ φήμη του ὁδη-
γοῦσε καί νεοφώτιστους ἀπό ὅλον τόν κόσμο νά τόν 
ἐπισκεφτοῦν στήν Πάτμο. Ὁ Ὅσιος Γέροντας θεω-
ροῦσε τέτοιες συναντήσεις ὡς δῶρο Θεοῦ καί ταυτό-
χρονα ὡς μαρτυρία Χριστοῦ. Μάλιστα,  ἐπιδίωκε 
μέσα ἀπό τήν τακτική ἐπικοινωνία νά τούς στερεώ-
σει στήν πίστη καί ταυτόχρονα νά τούς κα-
ταστήσει αὐθεντικούς μάρτυρες τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στόν τόπο 
διαμονῆς τους. Σέ μιά ἐπιστολή γρά-
φει μέ χαρακτηριστικό τρόπο: «Δέν 
παύω νά εὔχωμαι εἰς τόν Θεόν ν’ 
ἀποτελέσετε τήν ζύμην τοῦ ὀρθό-
δοξου φυράματος στήν πατρίδα 
σας, ἀκολουθοῦντες τό παρά-
δειγμα τῶν πρώτων χριστιανῶν». 
Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἀκολουθεῖ 
τήν τακτική μεγάλων ἱεραποστό-
λων. Ἡ ἐπιδίωξή του ἦταν οἱ νεο-
φώτιστοι νά γίνουν ἱεραπόστολοι 
καί ἀπό δέκτες τοῦ Εὐαγγελικοῦ μη-
νύματος νά μεταβληθοῦν σέ πομπούς, 
δηλαδή σέ γνήσιους μαθητές καί γνήσι-
ες μαθήτριες τοῦ Κυρίου.

Ὁ ζῆλος του γιά τόν Εὐαγγελισμό τῶν ἐθνῶν 
ἦταν τόσο μεγάλος, ὥστε ὁ Θεός τόν ἀξίωσε πρίν 
τήν κοίμησή του νά δεῖ τούς πρώτους ἱεραποστολι-
κούς καρπούς. Νεοφώτιστοι ἄνδρες καί γυναῖκες 
ἀπό τήν Ἀφρική καί τήν Ἀσία ἐπισκέπτονταν τήν 
Πάτμο καί ζητοῦσαν τήν πνευματική του καθοδή-
γηση. Στό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεο-
λόγου, ὅπως καί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στήν Πάτμο 
φιλοξενοῦνταν τακτικά Ὀρθόδοξοι νέοι καί νέες 
ἀπό χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας 
(Κορέα), οἱ ὁποῖοι ἔρχονταν γιά νά σπουδάσουν 
στήν Ἑλλάδα. Ὁ Γέροντας σέ κάθε συνάντηση μαζί 
τους ἔνιωθε πάντα συγκινημένος καί θεωροῦσε ὅτι 
ἡ γνωριμία τους μέ τήν Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ ἀπο-
κλειστικά δῶρο Θεοῦ. 

Ἐπίλογος 
Ὁ ἅγιος Γέροντας τῆς Πάτμου Ἀμφιλόχιος ἀπο-

δέχτηκε τά χαρίσματα πού τοῦ δώρισε τό Ἅγιο 
Πνεῦμα καί μέ τήν ἄσκησή του τά καλλιέργησε πρός 
δόξαν Θεοῦ, προσφέροντας ἁπλόχερα παρηγοριά 
στούς ἀνθρώπους καί φανερώνοντάς τους τήν ὁδό 
καί τόν τρόπο γιά τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία. Οἱ ἔντονοι 
πνευματικοί ἀγῶνες του τόν ἀνέδειξαν σέ σύγχρονο 
οἰκουμενικό ἐργάτη καί ἐκφραστή τῆς ἀγάπης τοῦ 
Κυρίου. Ἀνάμεσα στίς πολλές ἀρετές του ἀνήκουν ἡ 
ἁπλότητα, ἡ ἄκρα ταπείνωση, ἡ ἀμνησικακία, ἡ ἀνι-
διοτέλεια, τό ἐκκλησιαστικό ἦθος, ἡ αὐτοθυσιαστική 
διακονία καί ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή. Ὅλες οἱ ἀρετές 
του πηγάζουν ἀπό τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη του πρός 
τόν Θεό, τόν ἄνθρωπο καί ὁλάκερη τήν κτίση13.

Ἡ διακονία του ἀποτελεῖ μιά ὁλοκληρωμένη 
καί πολυδιάστατη μαρτυρία τῆς ζωῆς τοῦ 

Χριστοῦ. Ἔχει ὡς ἀφετηρία τήν ποιμα-
ντική μέριμνα καί τήν πνευματική 

καθοδήγηση τῶν πιστῶν. Ἐπίσης, 
ἀναφέρεται στόν αὐτοθυσιαστικό 
ἀγώνα του γιά τή διατήρηση τῆς 
πίστης τῶν ὀρθόδοξων Δωδεκα-
νησίων ἀπέναντι στίς ἔντονες 
τακτικές προσηλυτισμοῦ πρός 
τή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία, 
πού ἐνήργησε ἡ Ἰταλική φασι-
στική κυβέρνηση. Συγχρόνως 
συνδέεται μέ τήν ὀργάνωση ἑνός 

σημαντικοῦ  φιλανθρωπικοῦ δι-
κτύου καθώς τίς προσωπικές του 

πρωτοβουλίες του γιά τήν προστα-
σία τοῦ περιβάλλον τος, σέ μιά ἐποχή 

πού αὐτό δέν ἦταν αὐτονόητο.
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Ἐπιπρόσθετα, στό λόγο καί τό ἔργο τοῦ ἁγίου 
Ἀμφιλοχίου τοῦ Πνευματικοῦ, ἡ ἐν Χριστῷ μαρτυ-
ρία ξεκινάει ἀπό τόν ἐπανευαγγελισμό τῶν παραδο-
σιακά ὀρθοδόξων καί σταδιακά ἐπεκτείνεται στά 
ἔθνη. Ἡ πεποίθησή του εἶναι ὅτι οἱ χῶρες  «λευκαί 
εἰσιν πρὸς θερισμόν» (Ἰω. 4, 35) καί ἀπαιτοῦνται πε-
ρισσότεροι ἐργάτες γιά τήν ἀποστολή αὐτή. Γι’ 
αὐτό ἄλλωστε ἐνθάρρυνε νέους καί νέες νά δραστη-
ριοποιηθοῦν στόν ἱεραποστολικό χῶρο καί νά ἀνα-
δειχθοῦν σέ ἐργάτες/ἐργάτριες τοῦ Εὐαγγελίου. Σέ 
αὐτή τήν προσπάθεια ἦταν δίπλα τους μέσω τῆς 
προσευχῆς, τῆς ἐπικοινωνίας καί τῆς καθοδήγησης 
στά πρῶτα τους βήματα γιά τή μετάδοση τοῦ μηνύ-
ματος τοῦ Εὐαγγελίου. 

Ὁ Ὅσιος Γέροντας τῆς Πάτμου Ἀμφιλόχιος, ἡ 
μνήμη τοῦ ὁποίου τιμᾶται στίς 16 Ἀπριλίου, ἀξιώ-
θηκε στό τέλος τῆς ζωῆς του νά δεῖ τούς πρώτους 
καρπούς τοῦ προδρομικοῦ ἱεραποστολικοῦ του ἔρ-
γου ἀλλά καί τά πνευματικά του παιδιά νά διακο-
νοῦν μέχρι καί σήμερα σέ ὅλη τήν οἰκουμένη!
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Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Συνεπληρώθησαν ἤδη εἰκοσιεννέα ἔτη ἀπό τῆς καθιε-

ρώσεως ὑπό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, 
τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου ὡς «Ἡμέρας Προστασίας τοῦ πε-
ριβάλλοντος». Καθ’ ὅλον αὐτό τό διάστημα τό Οἰκουμενι-
κόν Πατριαρχεῖον ὑπῆρξεν ἐμπνευστής καί πρωταγωνιστής 
ποικίλων δράσεων, αἱ ὁποῖαι ἐκαρποφόρησαν πλουσίως καί 
ἀνέδειξαν τό οἰκολογικόν πνευματικόν δυναμικόν τῆς ὀρ-
θοδόξου ἡμῶν παραδόσεως.

Αἱ οἰκολογικαί πρωτοβουλίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου ἀπετέλεσαν ἔναυσμα διά τήν θεολογίαν, διά νά ἀναδείξῃ 
τάς οἰκοφιλικάς ἀρχάς τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας καί 
κοσμολογίας καί νά προβάλῃ τήν ἀλήθειαν ὅτι οὐδέν ὅραμα 
διά τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἔχει ἀξίαν, 
ἐάν δέν περιλαμβάνῃ καί τήν προσδοκίαν ἑνός κόσμου, ὁ 
ὁποῖος θά λειτουργῇ ὡς πραγματικός «οἶκος» τοῦ ἀνθρώπου, 
εἰς μίαν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν ἡ συνεχῶς διογκουμένη ἀπει-
λή κατά τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος κυοφορεῖ μίαν παγκόσμι-
ον οἰκολογικήν καταστροφήν. Ἡ ἐξέλιξις αὕτη εἶναι ἡ συνέ-
πεια μιᾶς συγκεκριμένης ἐπιλογῆς τρόπου οἰ κονομικῆς, τεχνο-
λογικῆς καί κοινωνικῆς ἀναπτύξεως, ἡ ὁποία δέν σέβεται οὔτε 
τήν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, οὔτε τήν ἱερότητα τῆς 
φύσεως. Εἶ ναι ἀδύνατον νά ἐνδιαφερώμεθα πραγματικῶς διά 
τό ἀνθρώπινον πρόσωπον καί ταυτοχρόνως νά καταστρέφω-
μεν τό φυσικόν περιβάλλον, τήν βάσιν τῆς ζωῆς, κατ’ οὐσίαν 
δηλαδή νά ὑπονομεύωμεν τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος.

Παρά τό γεγονός ὅτι δέν θεωροῦμεν ὀρθόν νά κρίνωμεν 
τόν νεωτερικόν πολιτισμόν ἐπί τῇ βάσει «ἁμαρτωλογικῶν 
κριτηρίων», ἐπιθυμοῦμεν νά ὑπογραμμίσωμεν ὅτι ἡ κατα-
στροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἰς τήν ἐποχήν μας 
συνδέεται μέ τήν ἀλαζονείαν τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τῆς φύ-
σεως καί τήν ἐξουσιαστικήν σχέσιν του πρός αὐτήν, καθώς 
καί μέ τό εὐδαιμονιστικόν πρότυπον τοῦ «πολλῶν δεῖσθαι» 
ὡς γενικῆς στάσεως ζωῆς. Ὅσον λανθασμένον εἶναι τό νά 
πιστεύωμεν ὅτι εἰς τό παρελθόν ὅλα ἦσαν καλλίτερα, τόσον 
ἄτοπον εἶναι νά κλείωμεν τά ὄμματα ἐνώπιον ὅσων συμβαί-
νουν σήμερον. Δέν ἀνήκει τό μέλλον εἰς τόν ἄνθρωπον, ὁ 
ὁποῖος ἀναζητεῖ ἀκαταπαύστως τεχνητάς ἀπολαύσεις καί 
νέας ἱκανοποιήσεις, ὁ ὁποῖος ζῇ διά τόν ἑαυτόν του καί 

ἀγνοεῖ τόν πλησίον, εἰς τόν ἄνθρωπον τῆς προκλητικῆς 
σπατάλης, οὔτε εἰς τόν ἀδικητήν καί ἐκμεταλλευτήν τῶν 
ἀδυνάτων. Τό μέλλον ἀνήκει εἰς τήν δικαιοσύνην καί τήν 
ἀγάπην, εἰς τόν μετοχικόν πολιτισμόν τῆς ἀλληλεγγύης καί 
τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀκεραιότητος τῆς δημιουργίας.

Τοιοῦτον ἦθος καί τοιοῦτος πολιτισμός διασώζεται εἰς 
τήν θεανθρωπίνην ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν τῆς Ὀρθο-
δοξίας. Εἰς τήν μυστηριακήν καί λατρευτικήν ζωήν τῆς Ἐκ-
κλησίας βιοῦται καί ἐκφράζεται ἡ εὐχαριστιακή θεώρησις, 
νοηματοδότησις καί χρῆσις τῆς δημιουργίας. Αὐτή ἡ σχέσις 
μέ τόν κόσμον εἶναι ἀσύμβατος μέ κάθε εἴδους ἐσωστρέφει-
αν καί ἀδιαφορίαν διά τήν πλάσιν, μέ κάθε μορφῆς δυϊσμόν 
πνεύματος καί ὕλης καί ὑποτίμησιν τῆς ὑλικῆς πραγματικό-
τητος. Τοὐναντίον, ἡ εὐχαριστιακή ἐμπειρία εὐαισθητοποι-
εῖ καί κινητοποιεῖ τόν πιστόν εἰς οἰκοφιλικήν δρᾶσιν ἐν τῷ 
κόσμῳ. Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπεγράμμισεν ὅτι εἰς τά μυστή-
ρια τῆς Ἐκκλησίας «καταφάσκεται ἡ δημιουργία καί ὁ ἄν-
θρωπος ἐνδυναμώνεται διά νά λειτουργῇ ὡς οἰκονόμος, 
φύλαξ καί “ἱερεύς” αὐτῆς, προσάγων ταύτην δοξολογικῶς 
τῷ Δημιουργῷ» (Ἐγκύκλιος, §14). Κάθε εἴδους κατάχρησις 
καί καταστροφή τῆς κτίσεως καί ἡ μετατροπή της εἰς ἀν-
τικείμενον πρός ἐκμετάλλευσιν ἀποτελεῖ διαστρέβλωσιν τοῦ 
πνεύματος τοῦ χριστιανικοῦ Εὐαγγελίου. Δέν εἶναι διόλου 
τυχαῖον, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐχαρακτηρίσθη ὡς ἡ 
«οἰκολογική μορφή» τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐφ’ ὅσον εἶναι ἡ 
Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διέσωσε τήν Θείαν Εὐχαριστίαν ὡς πυ-
ρῆνα τῆς ζωῆς της.

Συνεπῶς, ἡ οἰκολογική δραστηριοποίησις τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου δέν ἀνεπτύχθη ἁπλῶς ὡς ἀντίδρασις εἰς 
τήν σύγχρονον πρωτοφανῆ οἰκολογικήν κρίσιν, δέν ἐδημι-
ουργήθη ἀπό αὐτήν, ἀλλά ἀποτελεῖ ἔκφρασιν τῆς ζωῆς τῆς 
Ἐκκλησίας, προέκτασιν τοῦ εὐχαριστιακοῦ ἤθους εἰς τήν 
σχέσιν τοῦ πιστοῦ μέ τήν φύσιν. Αὐτή ἡ ἐγγενής οἰκολογική 
συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας ἐξεδηλώθη εὐθαρσῶς καί εὐστό-
χως ἐν ὄψει τῶν συγχρόνων ἀπειλῶν κατά τοῦ φυσικοῦ περι-
βάλλοντος. Ἡ ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι βιωμένη 
οἰκολογία, ἔμπρακτος καί ἀκατάλυτος σεβασμός τῆς κτίσε-
ως. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι γεγονός κοινωνίας, νίκη κατά τῆς 
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ
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ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, κατά τῆς αὐτοδικαιώσεως καί τοῦ 
ἀτομοκεντρισμοῦ, ἀπό τά ὁποῖα ἐκπορεύεται ἡ καταστροφή 
τοῦ περιβάλλοντος. Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός εἶναι ἀδύνατον νά 
παραμένῃ ἀδιάφορος ἔναν τι τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως. Ἡ μέ-
ριμνα καί ἡ φρον τίς διά τήν πλάσιν εἶναι συνέπεια καί ἔκφρα-
σις τῆς πίστεως καί τοῦ εὐχαριστιακοῦ ἤθους του.

Εἶναι προφανές ὅτι διά τήν ἀποτελεσματικήν συμβολήν 
εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν οἰκολογικῶν προβλημάτων ἡ Ἐκ-
κλησία ὀφείλει νά τά γνωρίζῃ καί νά τά μελετᾷ. Γνωρίζομεν 
ἅπαντες ὅτι ἡ μεγαλυτέρα ἀπειλή διά τό περιβάλλον καί τήν 
ἀνθρωπότητα εἶναι σήμερον ἡ κλιματική ἀλλαγή καί αἱ κα-
ταστροφικαί ἐπιπτώσεις της δι’ αὐτήν ταύτην τήν ζωήν ἐπί 
τῆς γῆς. Αὐτή ἡ θεματική ἐκυριάρχησε καί κατά τό ἔνατον 
οἰκολογικόν Συμπόσιον, τό ὁποῖον διωργάνωσε τό Οἰκουμε-
νικόν Πατριαρχεῖον τόν παρελθόντα Ἰούνιον εἰς τάς νήσους 
τοῦ Σαρωνικοῦ Σπέτσες καί Ὕδραν, μέ τίτλον «Γιά μιά πιό 
πράσινη Ἀττική. Διασώζοντας τόν πλανήτη καί προστατεύ-
οντας τούς κατοίκους του». Δυστυχῶς, ἡ πρόσφατος κατα-
στροφική πυρκαϊά εἰς τήν Ἀττικήν καί αἱ ἀναμενόμεναι συ-
νέπειαι τῆς προκληθείσης μεγάλης περιβαλλοντικῆς κατα-
στροφῆς ἀποτελοῦν τραγικήν ἐπιβεβαίωσιν τῶν θέσεων τῶν 
συνέδρων διά τήν σοβαρότητα τῆς οἰκολογικῆς ἀπειλῆς.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ὁ οἰκολογικός πολιτισμός τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ ὑλο-

ποίησις τοῦ εὐχαριστιακοῦ ὁράματος τῆς δημιουργίας, τό 
ὁποῖον συμπυκνοῦται καί ἐκφράζεται εἰς τήν συνολικήν λει-
τουργίαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Αὐτό εἶναι τό αἰώνιον μή-
νυμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τό θέμα τῆς οἰκολογίας. 
Ἡ Ἐκκλησία λέγει καί κηρύττει «ἀεί ταὐτά» καί «περί τῶν 
αὐτῶν», συμφώνως καί πρός τά ἀνυπέρβλητα λόγια τοῦ Ἱδρυ-
τοῦ καί κεφαλῆς αὐτῆς: «ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ 
δέ λόγοι μου οὐ μή παρέλθωσι» (Λουκ. κα΄, 33). Στοιχοῦσα τῷ 
πνεύματι τού τῳ, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καλεῖ τάς ἀνά τήν οἰ-
κουμένην Ἀρχιεπισκοπάς καί Μητροπόλεις αὐτῆς, τάς ἐνορίας 
καί τάς ἱεράς Μονάς, νά ἀναπτύξουν πρωτοβουλίας καί συ-
ντονισμένας δράσεις, προγράμματα περιβαλλοντικῆς εὐαισθη-
τοποιήσεως, νά ὀργανώσουν συνέδρια καί ὁμιλίας, ὥστε οἱ 

πιστοί νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος εἶναι πνευματική εὐθύνη ἑκάστου ἐξ ἡμῶν. Τό 
φλέγον θέμα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, τά αἴτια καί αἱ ἐπιπτώ-
σεις του διά τόν πλανήτην καί τήν καθημερινότητα τῶν ἀν-
θρώπων ἀ ποτελοῦν εὐκαιρίαν διά προσεγγίσεις καί συζητήσεις 
ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς θεολογικῆς οἰκολογίας καί διά 
συγκεκριμένας πρακτικάς παρεμβάσεις. Εἶναι ζωτικῆς σημασί-
ας νά δοθῇ ἔμφασις εἰς τήν δρᾶσιν εἰς τοπικόν ἐπίπεδον. Ἡ 
ἐνορία ἀποτελεῖ τό κύτταρον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, χῶρον 
προσωπικῆς παρουσίας καί μαρτυρίας, ἐπικοινωνίας καί συ-
νεργασίας, λειτουργικήν καί διακονικήν κοινότητα.

Ἰδιαιτέρα μέριμνα πρέπει νά ἐπιδειχθῇ διά τήν ὀργάνωσιν 
τῆς ἐν Χριστῷ διαπαιδαγωγήσεως τῆς νέας γενεᾶς, ὥστε νά 
καλλιεργῆται εἰς αὐτήν τό οἰ κολογικόν ἦθος. Ἡ ἐκκλησιαστι-
κή κατήχησις πρέπει νά ἐνσταλάζῃ εἰς τήν ψυχήν τῶν παιδίων 
καί τῶν νέων τόν σεβασμόν πρός τήν «καλήν λίαν» πλᾶσιν, 
κίνητρα διά δραστηριοποίησιν εἰς τήν προστασίαν τοῦ περι-
βάλλοντος καί τήν ἐλευθεροποιόν ἀλήθειαν τῆς ἁ πλό τητος, 
καί τῆς λιτότητος καί τοῦ ἀσκητικοῦ ἤ θους, τοῦ μετοχικοῦ 
τρόπου τοῦ βίου καί τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης. Εἶναι ἀπαραί-
τητον, οἱ νέοι νά κατανοήσουν τήν εὐθύνην των διά τήν 
ἐφαρμογήν ἐν τῇ πράξει τῶν οἰκολογικῶν συνεπειῶν τῆς πί-
στεώς μας, νά γνωρίσουν καί νά γνωστοποιήσουν τήν καθο-
ριστικήν συμβολήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τήν ὑπόθε-
σιν τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Περαίνοντες τόν λόγον, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν εὐλογημέ-
νον ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί δαψιλῆ καρποφορίαν τῶν πνευ-
ματικῶν ὑμῶν ἀγώνων, ἐπικαλούμεθα δέ ἐφ’ ὑμᾶς τήν ζωηφό-
ρον χάριν καί τό ἀμέτρητον ἔλεος τοῦ πανδώρου Κυρίου καί 
Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀρχηγοῦ καί 
τελειωτοῦ τῆς πίστεως ἡμῶν, πρεσβείαις τῆς Παναγίας τῆς 
Παμμακαρίστου, ἧς τήν τιμίαν εἰκόνα, τό σεπτόν κειμήλιον 
τοῦ Γένους, ἑορτίως, εὐσεβοφρόνως καί ἐν ταπεινώσει σήμε-
ρον κατασπαζόμεθα.

΄
βιη΄ Σεπτεμβρίου α΄

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί, προσφιλέστατα 
τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Δοξάζομεν τόν Πανάγιον καί Πανοικτίρμονα Θεόν, δι-
ότι ἠξιώθημεν καί ἐφέτος νά φθάσωμεν εἰς τήν πανέορτον 
ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων, τήν ἑορτήν τῆς σαρκώσεως 
τοῦ προαιωνίου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ «δι’ ἡμᾶς τούς 
ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν». Διά τοῦ «ἀεί 
μυστηρίου» καί «μεγάλου θαύματος» τῆς θείας Ἐνανθρωπή-
σεως, τό «μέγα τραῦμα», ὁ ἐν σκότει καί σκιᾷ καθήμενος 
ἄνθρωπος, καθίσταται «υἱός φωτός καί υἱός ἡμέρας» (Α΄ 
Θεσσ. ε΄, 5), ἀνοίγει δι’ αὐτόν ἡ εὐλογημένη ὁδός τῆς κατά 
χάριν θεώσεως. Ἐν τῷ θεανδρικῷ μυστηρίῳ τῆς Ἐκκλησίας 

καί διά τῶν ἱερῶν μυστηρίων της, γεννᾶται καί μορφοῦται ὁ 
Χριστός εἰς τήν ψυχήν καί τήν ὕπαρξίν μας. «Ὁ τοῦ Θεοῦ 
Λόγος», θεολογεῖ ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, «ἐφάπαξ 
κατά σάρκα γεννηθείς, ἀεί γεννᾶται θέλων κατά πνεῦμα διά 
φιλανθρωπίαν τοῖς θέλουσι· καί γίνεται βρέφος, ἑαυτόν ἐν 
ἐκείνοις διαπλάττων ταῖς ἀρεταῖς καί τοσοῦτον φαινόμε-
νος, ὅσον χωρεῖν ἐπίσταται τόν δεχόμενον» (Μαξίμου Ὁμο-
λογητοῦ Κεφάλαια διάφορα θεολογικά τε καί οἰκονομικά, 
PG 90, 1181). Δέν εἶναι «Θεός - Ἰδέα», ὡς ὁ θεός τῶν φιλο-
σόφων, οὔτε Θεός κεκλεισμένος εἰς τήν ἀπόλυτον ὑπερβα-
τικότητά του καί ἀπροσπέλαστος, ἀλλά εἶναι ὁ «Ἐμμανου-
ήλ», ὁ «Θεός μεθ’ ἡμῶν» (πρβλ. Ματθ. α΄, 23), εὑρίσκεται 
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ἐγγύτερον εἰς ἡμᾶς, ἀπό ὅσον ἡμεῖς οἱ ἴδιοι εἰς τόν ἑαυτόν 
μας, εἶναι «καί ἡμῶν αὐτῶν συγγενέστερος» (Νικολάου Κα-
βάσιλα, Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ΣΤ΄, PG 150, 660).

Ἡ πίστις εἰς τήν ἀπρόσιτον καί ἄσαρκον Θεότητα δέν 
μεταμορφώνει τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου, δέν αἴρει τήν πόλω-
σιν μεταξύ ὕλης καί πνεύματος, δέν γεφυρώνει τό χάσμα με-
ταξύ οὐρανοῦ καί γῆς. Ἡ Σάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ 
φανέρωσις τῆς ἀληθείας περί Θεοῦ καί ἀνθρώπου, ἡ ὁποία 
σώζει τό ἀνθρώπινον γένος ἀπό τούς σκοτεινούς λαβυρίν-
θους, τόσον τοῦ ὑλισμοῦ καί τοῦ ἀνθρωπομονισμοῦ, ὅσον καί 
τοῦ ἰδεαλισμοῦ καί τοῦ δυϊσμοῦ. Ἡ καταδίκη τοῦ νεστορια-
νισμοῦ καί τοῦ μονοφυσιτισμοῦ ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας 
σηματοδοτεῖ τήν ἀπόρριψιν δύο καθολικωτέρων τάσεων τῆς 
ἀνθρωπίνης ψυχῆς, καί δή ἀφ᾽ ἑνός τῆς ἀπολυτοποιήσεως 
τοῦ ἀνθρωποκεντρισμοῦ καί ἀφ᾽ ἑτέρου τῆς ἐξιδανικεύσεως 
τῆς ἰδεαλιστικῆς ἐκδοχῆς τῆς ζωῆς καί τῆς ἀληθείας, παρεκ-
κλίσεων ἰδιαιτέρως διαδεδομένων καί εἰς τήν ἐποχήν μας.

Ὁ σύγχρονος «νεστοριανισμός» ἐκφράζεται ὡς πνεῦ μα 
ἐκκοσμικεύσεως, ὡς ἐπιστημονισμός καί ἀπόλυτος προτε-
ραιότης τῆς χρηστικῆς γνώσεως, ὡς ἀπόλυτος ἰδιο νομία 
τῆς οἰκονομίας, ὡς αὐτοσωτηρική ἀλαζονεία καί ἀθεΐα, ὡς 
ὁ «μή πολιτισμός» τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ καί τοῦ εὐδαιμονι-
σμοῦ, ὡς νομικισμός καί ἠθικισμός, ὡς «τέλος τῆς αἰδοῦς» 
καί ταύτισις τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης καί τῆς μετανοίας μέ 
τήν λεγομένην «ἠθικήν τῶν ἀδυνάτων». Ὁ «μονοφυσιτι-
σμός» πάλιν ἐκπροσωπεῖται σήμερον ἀπό τάς τάσεις δαιμο-
νοποιήσεως τοῦ σώματος καί τοῦ φυσικοῦ ἀνθρώπου, ἀπό 
τόν πουριτανισμόν καί τά σύνδρομα «καθαρότητος», τήν 
ἐσωστρεφῆ ἄκαρπον πνευματικότητα καί τούς ποικίλους 
μυστικισμούς, ἀπό τήν περιφρόνησιν τοῦ ὀρθοῦ λόγου, τῆς 
τέχνης καί τοῦ πολιτισμοῦ, ἀπό τήν ἄρνησιν τοῦ διαλόγου 
καί τήν ἀπόρριψιν τοῦ διαφορετικοῦ, μέ ἐπικίνδυνον ἐκφρα-
στήν, ἐν ὀνόματι τῆς «μόνης καί ἀποκλειστικῆς ἀληθείας», 
τόν θρησκευτικόν φονταμενταλισμόν, ὁ ὁποῖος τρέφεται 
ἀπό ἀπολυτοποιήσεις καί ἀπορρίψεις καί τροφοδοτεῖ τήν 
βίαν καί τήν διάσπασιν. Εἶναι προφανές ὅτι, τόσον ἡ νεστο-
ριανίζουσα ἀποθέωσις τοῦ κόσμου, ὅσον καί ἡ μονοφυσιτί-
ζουσα δαιμονοποίησίς του, ἀφήνουν τόν κόσμον καί τήν 
ἱστορίαν, τόν πολιτισμόν καί τούς πολιτισμούς, ἐκτεθειμέ-
νους εἰς τάς δυνάμεις τοῦ «νῦν αἰῶνος», καί παγιώνουν τοι-
ουτοτρόπως τήν αὐτονόμησιν καί τά ἀδιέξοδά των.

Ἡ χριστιανική πίστις εἶναι ἡ βεβαιότης τῆς σωτηρίας 
τοῦ ἀνθρώπου ὑπό τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος προσέ-
λαβε φιλανθρώπως τήν ἡμετέραν φύσιν καί ἐχαρίσατο ἡμῖν 
πάλιν τό διά τῆς πτώσεως ἀπολεσθέν «καθ᾽ ὁμοίωσιν», ἱκα-
νώσας ἡμᾶς εἰς τήν κατ᾽ ἀλήθειαν ζωήν ἐν τῷ Σώματι Αὐτοῦ, 
τῇ Ἐκκλησίᾳ. Σύνολος ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζει τό 
μυστήριον τῆς θεανθρωπότητος. Ὁ Θεάνθρωπος Σωτήρ 
ἀνέλαβεν «ἐκκλησίας σάρκα» (Ἰωάν νου Χρυσοστόμου, Ὁμι-
λία πρό τῆς ἐξορίας, PG 52, 429) καί ἔδειξε, «πρῶτος καί μό-
νος», «τόν ἀληθινόν ἄνθρωπον καί τέλειον καί τρόπων καί 
ζωῆς καί τῶν ἄλλων ἕνεκα πάντων» (Νικολάου Καβάσιλα, 
Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, Στ´, PG 150, 680). Ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι ὁ τόπος τῆς «κοινῆς σωτηρίας», τῆς «κοινῆς 
ἐλευθερίας» καί τῆς ἐλπίδος τῆς «κοινῆς βασιλείας», εἶναι ὁ 
τρόπος τῆς βιώσεως τῆς ἐλευθεροποιοῦ ἀληθείας, ὁ πυρήν 
τῆς ὁποίας εἶναι τό ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ. Ἡ ἀγάπη αὐτή 
ὑπερβαίνει τά ὅρια τῆς ἁπλῆς ἀνθρωπιστικῆς δράσεως, καθ᾽ 

ὅτι ἡ πηγή καί τό πρότυπον αὐτῆς εἶναι ἡ ὑπερβαίνουσα 
τόν ἀνθρώπινον λόγον θεία φιλανθρωπία. «Ἐν τούτῳ ἐφα-
νερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τόν υἱόν αὐτοῦ τόν 
μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεός εἰς τόν κόσμον ἵνα ζήσωμεν 
δι᾽ αὐτοῦ. Ἐν τούτῳ ἐστίν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσα-
μεν τόν Θεόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτός ἠγάπησεν ἡμᾶς ... Ἀγαπητοί, 
εἰ οὕτως ὁ Θεός ἠγάπησεν ἡμᾶς, καί ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλ-
λήλους ἀγαπᾶν» (Α΄ Ἰωάν. δ´, 9-11). Ὅπου ὑπάρχει ἀγάπη, 
ἐκεῖ εἶναι παρών ὁ Θεός.

Αὐτή ἡ σωτηριώδης ἀλήθεια πρέπει νά ἐκφράζεται καί εἰς 
τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον ἑορτάζομεν τό σεπτόν Γενέθλιον 
τοῦ ἐπισκεψαμένου ἡμᾶς ἐξ ὕψους Σωτῆρος ἡμῶν. Ἡ ἑορτή 
εἶναι πάντοτε «πλήρωμα χρόνου», καιρός αὐτογνωσίας, εὐ-
χαριστίας διά τό μέγεθος τῆς θείας φιλανθρώπου ἀγάπης, 
μαρτυρία τῆς ἀληθείας τῆς θεανθρωπότητος καί τῆς ἐν Χρι-
στῷ ἐλευθερίας. Ὁ χριστοτερπής ἑορτασμός τῆς σαρκώσεως 
τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι μία πρᾶξις ἀντιστάσεως εἰς τήν ἐκκο-
σμίκευσιν, εἰς τόν ἀποχρωματισμόν τῆς ἑορτῆς καί τήν μετα-
τροπήν της εἰς «Χριστούγεννα χωρίς Χριστόν» καί εἰς πανή-
γυριν τοῦ Ἔχειν, τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τῆς ματαιοδοξίας, 
καί δή εἰς ἕνα κόσμον πλήρη κοινωνικῶν ἐντάσεων, ἀξιολο-
γικῶν ἀνατροπῶν καί συγχύσεως, βίας καί ἀδικίας, ὅπου τό 
«παιδίον Ἰησοῦς» εὑρίσκεται καί πάλιν ἀντιμέτωπον μέ ἄτε-
γκτα συμφέροντα ποικιλωνύμων ἐξουσιῶν.        

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί πεφιλημένα τέκνα,
Γενεά παρέρχεται καί γενεά ἔρχεται, καί αἱ ἐπερχόμεναι 

ἐξελίξεις εἶναι κατ’ ἄνθρωπον δυσκόλως προβλέψιμοι. Ἡ 
γνησία πίστις, ὅμως, δέν ἔχει διλήμματα. Ὁ Λόγος ἐγένετο 
σάρξ, ἡ «ἀλήθεια ἦλθε» καί «παρέδραμεν ἡ σκιά», μετέχομεν 
ἤδη τῆς Βασιλείας ἐν τῇ πορείᾳ πρός τήν τελείωσιν τοῦ ἔρ-
γου τῆς ἐνσάρκου Θείας Οἰκονομίας. Ἔχομεν ἀκλόνητον 
τήν βεβαιότητα, ὅτι τό μέλλον ἀνήκει εἰς τόν Χριστόν, ὁ 
Ὁποῖος εἶναι «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶ-
νας» (Ἑβρ. ιγ΄, 8), ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί θά 
παραμένῃ τόπος ἁγιασμοῦ καί ἐνθέου βιοτῆς, ἀνακαινίσεως 
τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, πρόγευσις τῆς δόξης τῆς 
Βασιλείας, ὅτι θά συνεχίσῃ «νά δίδῃ τήν εὐαγγελικήν μαρτυ-
ρίαν» καί «νά διανέμῃ ἐν τῇ οἰκουμένῃ τά δῶρα τοῦ Θεοῦ: 
τήν ἀγάπην Του, τήν εἰρήνην, τήν δικαιοσύνην, τήν καταλ-
λαγήν, τήν δύναμιν τῆς Ἀναστάσεως καί τήν προσδοκίαν 
τῆς αἰωνιότητος» [Ἐγκύκλιος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνό-
δου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη 2016), Προοίμιον]. 
Τό σύγχρονον ἰδεολόγημα περί «μεταχριστιανικῆς» ἐποχῆς 
εἶναι ἄτοπον. «Μετά Χριστόν», τά πάντα εἶναι, καί μένουν 
εἰς τόν αἰῶνα, «ἐν Χριστῷ».

Κλίνοντες εὐσεβοφρόνως τά γόνατα ἐνώπιον τοῦ Θείου 
Βρέφους τῆς Βηθλεέμ καί τῆς βρεφοκρατούσης Παναγίας 
Μητρός Αὐτοῦ, καί προσκυνοῦντες τόν ἐνανθρωπήσαντα 
«παντέλειον Θεόν», ἀπονέμομεν, ἐκ τοῦ ἀκοιμήτου Φανα-
ρίου, τοῖς ἀνά τήν οἰκουμένην τέκνοις τῆς Ἁγίας τοῦ Χρι-
στοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογί-
αν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Δωδεκαημέρῳ, εὐχόμενοι ὑγιεινόν, ἀγλαό-
καρπον καί εὐφρόσυνον τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότη-
τος τοῦ Κυρίου.

Χριστούγεννα 
΄
βιη΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΟΔΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ
Μητροπολίτης τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου,  

πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 
«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Θεὸς ἡμῶν»

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Μέσα στή χειμωνιάτικη νύκτα ἀκούγονται καί 
πάλι οἱ χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες τῆς μοναδικῆς 
ἁγίας νύκτας τῶν Χριστουγέννων. Μέ τή δική τους 
γνώριμη φωνή, οἱ καμπάνες τῶν Ναῶν μας ἐξαγγέλ-
λουν στό σήμερα τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς μας 
ὑπάρξεως, αὐτό πού οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ διακήρυξαν 
τότε, κατά τήν ἀνεπανάληπτη ἐκείνη Βηθλεεμιτική 
νύκτα,  τή Γέννηση στό ταπεινό σπήλαιο ἀπό τήν 
Παναγία Παρθένο τοῦ ἐναθρωπήσαντος Λόγου τοῦ 
Πατρός, τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἐπαναλαμβάνοντας τό χαρμόσυνο καί διαχρονικό 
μήνυμα «Ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ» μᾶς καλοῦν, 
ὅπως τότε τούς ἀγραυλοῦντες Ποιμένες, νά προσέλ-
θουμε προσκυνητές στό σπήλαιο τῆς Γεννήσεως καί 
νά κοινωνήσουμε τοῦ μυστηρίου τῆς πίστεως.

Ἀκοῦμε τή φωνή τους καί ἐνωτιζόμαστε τό μή-
νυμα. Τό μήνυμα τῆς φανέρωσης τῆς ἀπεριόριστης 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο καί τόν σύ-
μπαντα κόσμο, ὁ ὁποῖος «τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μο-
νογενῆ ἀπέσταλκεν εἰς τὸν κόσμον, ἵνα ζήσωμεν δι’ 
αὐτοῦ». Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ φανερώνει τήν 
ἀλήθεια, τή σαρκωμένη ἀλήθεια. Τή μία καί μοναδι-
κή, τήν τόσο διαφορετική ἀπό τίς νοούμενες καί 
παρανοούμενες ἀλήθειες τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώ-
που. Αἰσθανόμαστε τό μυστήριο. Θαυμάζουμε καί 
γιορτάζουμε. Ψάλλοντας τόν ὑμνογραφικό παιᾶνα 
«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Θεὸς ἡμῶν» ἐξωτε-
ρικεύουμε τήν αὐτοσυνειδησία τῆς «τῆς ἅπαξ τοῖς 
ἁγίοις παραδοθείσης» πίστεώς μας.

Ὁ Θεός σαρκώνεται. Ὁ Χριστός γεννᾶται. Ἔρ-
χεται στόν ἄνθρωπο. Ἐπισκέπτεται τόν ἄνθρωπο, 
κάθε ἄνθρωπο. Τόν νέο καί τόν ἐνήλικα. Τόν γονιό 
καί τό παιδί. Τόν οἰκεῖο καί τόν ξένο. Τόν φτωχό 
καί τόν πλούσιο. Τόν ὑγιῆ καί τόν ἄρρωστο. Ὅλους 
ἀνεξαιρέτως. Ἡ ἐπίσκεψή Του μᾶς ἀφορᾶ ὅλους. 
Στή ψευδαίσθηση τῆς χωρίς νόημα αὐτάρκειάς μας, 
τοῦ συγχρόνου τούτου ταλανισμοῦ τῆς ὑπάρξεως, 
ἔρχεται ὁ σαρκωθείς Λόγος νά ἀρθρώσει μαζί μας 
λόγο αὐθεντικοῦ καί γνησίου νοήματος. Μᾶς ἐπι-
σκέπτεται μέ τήν πρόσκληση «Δεῦτε καὶ διαλεχθῶ-

μεν», καταφάσκοντας τό γεγονός τῆς ἐλευθερίας 
τοῦ προσώπου μας, ἐλευθερία τόσο διαφορετική 
ἀπό τίς «ἐλευθερίες» τῶν ποικίλων ψευδαισθήσεων 
καί προκαταλήψεων, τῶν ἰδεολογημάτων τῆς δῆθεν 
προοδευτικότητάς μας, τῆς ἀλογίας τοῦ ὀρθολογι-
σμοῦ μας, τοῦ παραλόγου τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ 
μας. Ὅλων ἐκείνων πού μᾶς ἀποξενώνουν ἀπό τόν 
ἑαυτό μας καί τόν συνάνθρωπό μας.  

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Θεὸς ἡμῶν». Γεγο-

νός ἀσύλληπτο γιά τίς συχνότητες τῆς ἀντιληπτικῆς 
ἱκανότητας τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλά τοῦτο τό ἀσύλλη-
πτο γεγονός ἀποτελεῖ τήν ἀρχέγονη ἐμπερία τῆς 
Ἐκκλησίας ὡς «Σώματος Χριστοῦ». Τήν ἐμπειρία τῆς 
πίστεώς μας, «ὅτι ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ». Ἡ ἀναλογία τῆς ὑπαρξιακῆς ἀνταπόκρισής 
μας στή φανέρωση αὐτή τοῦ Θεοῦ ἐκφράζει τό μέτρο 
τῆς χριστιανοσύνης μας, τῆς αὐθεντικότητάς μας ὡς 
ἀνθρώπων ριζωμένων στή γῆ τῶν Πατέρων μας, τήν 
ποτισμένη μέ τό αἷμα καί τόν ἱδρῶτα γενεῶν καί γε-
νεῶν. Γιά να μή διαμαρτυρόμαστε ἁπλά λεκτικά γιά 
τήν κάθε εἴδους παθογένεια πού θά συναντήσουμε ἤ 
θά πληροφορηθοῦμε στήν πορεία τῆς καθημερινό-
τητάς μας, ἀλλά γιά νά συμβάλλουμε οὐσιαστικά μέ 
τό μέτρο ἀληθείας τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς, ἡ 
ὁποία μόνο «ἐν ἀγάπῃ» εἶναι ἐφικτό νά ἀληθεύει.

Ἡ Ἑορτή τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως ἀποκαλύπτει 
τήν ἀπροσμέτρητη δυναμική τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. 
Ἄς ἐμβαθύνουμε στό μυστήριο, ἄς τό προσεγγίσου-
με μέ ταπείνωση, περισυλλογή, αὐτοκριτική καί 
πολλή προσευχή. Οἱ καιροί μας τό ἀπαιτοῦν. Ἄς 
φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν ἀπαιτήσεών τους

Εὐχόμαστε ἀληθινά, εἰρηνικά, εὐφρόσυνα καὶ 
εὐλογημένα Χριστούγεννα, μέ εἰρήνη, ἀγάπη, κατα-
νόηση καί εὐαισθησία.

Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ  
καί δεκάτου ὀγδόου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρός Χριστόν τεχθέντα  
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

 Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο  ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
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Ὁ Γέροντας Ἀμφιλόχιος  
καί ἡ ἀγάπη του πρός τά δένδρα

Ὁ ἀείµνηστος ἀγαποῦσε πολύ τό πράσι-
νο καί καθώς τά πεῦκα ἦταν σχεδόν ἄγνω-
στα στό νησί τῆς Πάτµου, οἱ ἁπλοϊκές γυ-
ναῖκες ὅταν τά πρωτόειδαν φυτεµένα ἀπό 
ἐκεῖνον τά εἶπαν «Ἀµφιλοχιακά». Ἔκανε 
πρασιές πεύκων καί ἀπό τό φυτώριό του 
ἐφύτευε νέες ρίζες ὁ ἴδιος καί ἔδιδε καί 
στούς ἄλλους νά φυτεύουν· συχνά µάλιστα 
τούς ὑποχρέωνε στήν ἐξοµολόγησή των νά 
φυτεύουν 2-5 πεῦκα γιά νά συγχωρεθοῦν 
οἱ ἁµαρτίες των - σοφή σκέψη σοφοῦ πα-
τρός! Ἔτσι παρουσίασε λίγο πράσινο τό 
κατάξερο νησί, πού τόσο ἀγαποῦσε ὁ ἅγιος 
πατέρας. «Ὅποιος φυτεύει δένδρο φυτεύει 
ἐλπίδα, φυτεύει εἰρήνη, φυτεύει ἀγάπη καί 
ἔχει τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ» ἔλεγε πάντα 
στόν κύκλο του. Αὐτό τό ἀναγνωρίζει ἡ 
Ἁγνή Ρουσοπούλου πού γράφει στήν ἐφη-
µερίδα «Τό Βῆµα» τῆς 8.10.1975:

«Στήν προσπάθεια αὐτή (τῆς δενδρο-
φυτεύσεως) µποροῦν νά βοηθήσουν καί οἱ 
φωτισµένοι κληρικοί. Ἀρχή εἶχε κάµει ὁ 
µακαρίτης ἤδη πατήρ Ἀµφιλόχιος στήν 
Πάτµο, πού ζητοῦσε ἀπό τούς ἐξοµολο-
γουµένους σέ ἔνδειξη µετανοίας νά φυτέ-
ψουν ἕνα δένδρο».

Δέν ἐφρόντιζε µονάχα γιά τό φύτεµά 
τους ὁ ἴδιος. Κοπίαζε µαζί µου γιά τό πότι-
σµα τῶν µικρῶν δένδρων στούς ἄνυδρους 
µῆνες τοῦ καλοκαιριοῦ. Πίστευε πώς γίνε-
ται συνδηµιουργός στή φύση µέ τόν Πλά-
στη Θεό ὅποιος φυτεύει εἴτε ποτίζει ἕνα 
δένδρο. Τιµωροῦσε πολύ αὐστηρά τούς ἐ-
ξοµολογουµένους ὅταν τοῦ ἔλεγαν ὅτι κα-
τέ στρεψαν ἕνα δένδρο. Μιά µοναχή εἶχε 
κα ταστρέψει ἕνα πεῦκο, ποτέ δέν τόν εἶδα 
νά ἀγανακτήσει τόσο πολύ καί νά θυµώσει 
ἀπό ἱερή ἀγανάκτηση σάν τόν Κύριο πού 
πῆρε τό µαστίγιο καί ἔδιωξε τούς ἐµ-
πόρους ἀπό τό Ναό τοῦ Σολοµῶντος· τήν 
ὑπεχρέωσε νά φυτεύσει πέντε πεῦκα καί 

νά τά ποτίζει τρία χρόνια γιά νά τήν συγ-
χωρέσει ὁ Θεός! Κι ὅταν µεγάλωναν τά 
δένδρα ἡ χαρά του ἦταν νά βρίσκεται στήν 
σκιά τους καί νά περνᾶ ὧρες ὁλόκληρες 
προσευχόµενος· αἰνοῦσε µαζί µέ τά δένδρα 
τόν Κύριο, ὅπως ψάλλει ὁ προφήτης «Αἰ-
νεῖτε τὸν Κύριον τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βου-
νοί, ξύλα καρποφόρα καὶ πᾶσαι κέδροι... 
Νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι µετὰ 
νεωτέρων αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνοµα Κυρίου» 
(Ψαλµός 148).

Λαχταροῦσε νά ἰδεῖ τήν Πάτµο κατα-
πράσινη καί πανηγύριζε στό ἄκουσµα ὅτι 
τά παιδιά τῆς Πατµιάδος φύτεψαν χίλια ἢ 
δύο χιλιάδες πεῦκα. Πόσοι πατέρες δέν ἔζη-
σαν στό νηπτικό περιβάλλον δένδρων καί 
δασῶν, πού ἡ σκέψη τοῦ οὐρανοῦ καλλιερ-
γεῖται εὔκολα µέσα στό Ναό τῆς Φύσεως! 
Ἀσφαλῶς θά ἐγνώριζε μέ τόν δικό του τρό-
πο τήν περσική παροιµία πού λέγει «τά 
δένδρα εἶναι κάθετες προσευχές πρός τόν 
Οὐρανό...». Σέ πνευµατικό του τέκνο στίς 
15.9.53 ἔγραφε ἀπό τόν ἅγιο Μηνᾶ Αἰγίνης: 
«ἔχοµε µιά µικρή ταράτσα πού ἐκεῖ πάνω 
τά βράδια γίνεται ὁ ἑσπερινός καί τό ἀπό-
δειπνο καί µαζί µέ τάς ἀδελφάς συµψάλ-
λουν τά πεῦκα καί ἡ θάλασσα, ὁ δέ γκιώνης 
µέ τή µελαγχολική του φωνή νοµίζεις ὅτι 
λέγει τό “Κύριε ἐλέησον” καί ἔτσι τά πάντα 
ἐδῶ µιλᾶνε, καί δοξολογοῦν τόν Πλάστη».

Μέσα στήν φύση βρίσκει τόν τρόπο νά 
ζεῖ τό ὑπέρ φύσιν. Ὅλα τά δηµιουργήµατα 
τόν συγκινοῦσαν, περισσότερο ὅµως τά δέν-
δρα. Πονοῦσε καί ἔκλαιγε ὅταν διάβαζε στίς 
ἐφηµερίδες πώς δάση ὁλόκληρα τῆς πατρί-
δας µας καίγονται, ἐγκληµατίες καλοῦσε 
τούς ὑπεύθυνους τῶν πυρκαϊῶν. Καί δέν 
εἶχε ἄδικο! Δέν ξεύρω τί θἄλεγε σήµερα µέ 
τίς ὁµαδικές πυρκαϊές σ’ αὐτόν τόν ἄµοιρο 
τόπο µας γιά τά τα πεινά συµφέροντα ὡρι-
σµένων ἰδιοκτητῶν δασικῶν ἐκτάσεων!
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OIKOYMENIKO ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
XΡΟΝΙΚΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου
Ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί 

μετά τῆς εἰθισμένης ἐκκλησιαστι-
κῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πα-
τριαρχείοις τῇ παρουσίᾳ καί συ-
μπροσευχῇ τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας 
τοῦ Οἰκουμενικού Πατριαρχείου 
τήν 1ην Σεπτεμβρίου ἡ Ἑορτή τῆς 
Ἰνδίκτου καί ἡ Ἱ. Σύναξις πρός τι-
μήν καί μνήμην τῆς Παναγίας τῆς 
Παμμακαρίστου. Κατά τόν Μ. 
Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Παρα-
σκευῆς, 31ης Αὐγούστου ἡ Α. Θ. 
Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχο-
ροστάτησε ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλου-
κλῆ, τήν δέ ἑπομένην, ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς, ἐν πολυ-
αρχιερατικῇ συγχοροστασίᾳ, εἰς τόν Πάνσεπτον 
Πατριαρχικόν Ναόν. Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν 
ἀναγνώσθηκε τό εἰδικόν Μήνυμα τῆς Α. Θ. Πανα-
γιότητος ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τῆς προ-
στασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου προηγήθησαν αἱ ἐπὶ 
τριήμερον ἐργασίαι τῆς Συνάξεως τῆς Ἱεραρχίας 
τοῦ Θρόνου ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Ταξίμ.  

Ὁ Πατριάρχης εἰς Θεσσαλονίκην,  
Κρήτην καί Ἀθήνας

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρα-
σκευή 28 Σεπτεμβρίου, μετέβη εἰς Θεσσαλονίκην καί 
προέστη, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμε-
νάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυ-
ρουπόλεως κ. Βαρνάβα, τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσε-
ων ἐπί τῇ συμπληρώσει 100ετηρίδος ἀπό τῆς λήξε-
ως τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1918). Ἐν τῷ πλαι-
σίῳ ταύτης τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεώς Του συνηντή-
θη μετά τοῦ Μακ. Πατριάρχου Σερβίας κ.κ. Εἰρη-
ναίου, μεθ’ οὗ ἔσχε μακράν καί καρποφόρον συνερ-
γασίαν ἐπί θεμάτων διμεροῦς καί διορθοδόξου ἐνδι-
αφέροντος, ἐν πνεύματι ἀμοιβαίας κατανοήσεως 
καί ἀδελφικῆς ἀγάπης. Σημειωτέον, ὅτι τήν Κυρια-

κήν, 30ήν ἰδίου, οἱ δύο Προκαθή-
μενοι τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνστα-
ντινουπόλεως καί Σερβίας ἐτέλε-
σαν ἀπό κοινοῦ τήν Θείαν Λει-
τουργίαν καί μνημόσυνον ἐν τῷ 
αὐλείῳ χώρῳ τῶν Συμμαχικῶν 
Κοιμητηρίων «Ζεϊτινλίκ», ὑπέρ 
ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων 
τῶν ὑπέρ τῆς εἰρήνης ἀγωνισαμέ-
νων, ἡρωϊκῶς πεσόντων καί εὐσε-
βῶς κειμένων εἰς τούς διαφόρους 
τομεῖς τοῦ Κοιμητηρίου (Σερβι-
κόν, Ρωσσικόν, Γαλλικόν, Βρε-
ταννικόν, Ἰταλικόν καί Ἑλληνι-
κόν). Ἐξ ἑτέρου, ὁ Παναγιώτατος, 

κατά τό διήμερον 2ας καί 3ης Ὀκτωβρίου, μετέβη ἐκ 
Θεσσαλονίκης εἰς Κρήτην καί προέστη τῶν ἐν Κο-
λυμβαρίῳ Χανίων ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων 50ετίας 
ἀπό τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου 
τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλο-
πούλου καί λοιπῶν προσκληθέντων πρός τοῦτο 
Μακ. Προκαθημένων - Ἑταίρων τῆς Ἀκαδημίας. 

Ὡσαύτως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης τήν 4ην Ὀκτω-
βρίου μετέβη ἐκ Κρήτης εἰς Ἀθήνας καί παρέστη 
κατά τήν τελετήν βραβεύσεως Αὐτοῦ ὑπό τοῦ Ἑλ-
ληνικοῦ Κοινοβουλίου διά τάς ἐν γένει δράσεις Του 
ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ὁ Πατριάρχης εἰς Πόντον
Τήν Κυριακήν, 14 Ὀκτωβρίου 2018, ἡ Α. Θ. Πα-

ναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς Τραπεζοῦντα, 
ἐπεσκέφθη τήν ἀνακαινισθεῖσαν κατά τά τελευταῖα 
ἔτη ἱστορικήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Σουμελᾶ εἰς 
τήν περιοχήν τῆς Ματσούκας, ἐν ὄψει καί τῆς τελε-
σθησομένης ἐν αὐτῇ, σύν Θεῷ, Θείας Λειτουργίας 
κατά τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (15. 
8. 2019). Ἐκ Τραπεζοῦντος ἐσυνέχισε τήν προσκυ-
νηματικήν πορείαν Του πρός Σαμψοῦντα, Νεοκαι-
σάρειαν, Μπάφραν, Σινώπην καί τά περίχωρά των, 
ὅπου καί ἐπισκέφθη παλαιούς Ἱερούς Ναούς καί 
Μονάς καί ἀρχαιολογικούς χώρους. 
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Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἰταλίαν
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης κατέφθασε κατά τήν μεσημ-

βρίαν τῆς Τετάρτης, 14ης Νοεμβρίου, εἰς Βενετίαν, 
ἵνα παραστῇ αὐτοπροσώπως εἰς τά ἐπικείμενα ὀνο-
μαστήρια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Με-
λίτης κ. Γενναδίου, συμφοιτητοῦ Αὐτοῦ ἐν Χάλκῃ, 
παρουσίᾳ καί τῶν λοιπῶν ἀποφοίτων αὐτῆς τοῦ 
ἔτους 1961, Αἰδεσιμολογ. π. Θεοφάνους Νακοπού-
λου, κληρικοῦ εἰς τήν Ἀμερικήν ἐκ Καρδίτσης, καί 
τῶν Καθηγητῶν Βάλλα Σωτηρίου ἐκ Πάτμου καί 
Χαλκίτη Ἀριστείδου ἐκ Καλύμνου. Τόν Παναγιώτα-
τον ὑπεδέχθησαν εἰς τόν Διεθνῆ Ἀερολιμένα τῆς 
Βενετίας ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μετά κληρικῶν συνερ-
γατῶν αὐτοῦ, οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Μάρκος Μπόλαρης, 
Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, καί Ἄρχων 
Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Πρέσβυς ἐ.τ. καί τ. Γενι-
κός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Κωνσταντινού-
πολιν, καθώς καί ὁ Ἐλλογ. Καθηγητής κ. Χρῆστος 
Ἀραμπατζῆς, Πρόεδρος τῆς Ἐποπτικῆς Ἐπιτροπῆς 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καί Μετα-
βυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Παναγιώτατος 
ἐπεσκέφθη τό Ἑλληνικόν Ἰνστιτοῦτον, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ 
τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 70ῆς ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως 
αὐτοῦ. Τόν Πατριάρχην προσεφώνησαν ὁ κ. Πρό-
εδρος τῆς Ἐποπτικῆς καί ὁ κ. Ὑπουργός. Ὁ Πανα-
γιώτατος κατά τήν ἀντιφώνησίν Του ἐξῇρε τήν ση-
μασίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου καί ηὐλόγησε 
τούς ἐργαζομένους ἐν αὐτῷ.

Κατά τάς ἑπομένας ἡμέρας ὁ Ὑψηλός Ἐπισκέ-
πτης καί οἱ συνταξιῶται Αὐτοῦ, συνοδευόμενοι ὑπό 
τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, προσεκύνησαν ὡρισμένα 
ἐκ τῶν ἡμετέρων ἱερῶν καί ὁσίων, τά περισσότερα 
ἐκ τῶν ὁποίων μετεφέρθησαν ἐξ Ἀνατολῆς κατά 
τήν περίοδον τῆς Δ΄ Σταυροφορίας καί φυλάσσον-
ται εἰς τήν Βενετίαν.

Ἐπίσης, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπι-
κῶς εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον 
Βενετίας κ. Francesco Moraglia, ὁ ὁποῖος φέρει τόν 
ψιλόν τίτλον τοῦ Πατριάρχου, ὅπως καί οἱ προκάτο-
χοι αὐτοῦ ἀπό τοῦ ἔτους 1451, καθώς καί τό ρωμαιο-
καθολικόν Σεμινάριον τῆς πόλεως. Ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, μετά τῆς συνοδείας 
Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Λα-
ζάρου τῆς ἐν Βενετίᾳ Ἀρμενικῆς Κοινότητος, ἔνθα 
ἑδρεύει τό Τάγμα τῶν Μεχιταριτῶν Πατέρων –
πρῶτος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὁ ὁποῖος ἐπισκέ-
πτεται τήν Ἀρμενικήν παροικίαν τῆς Βενετίας–, ἔνθα 

ἐγένετο δεκτός μετά πάσης τιμῆς ὑπό τοῦ ἐκ Κων-
σταντινουπόλεως καταγομένου Ἀρχιεπάρχου, Σεβ. 
Ἀρχιεπισκόπου κ. Lévon Boghos Zékiyan, τῆς μονα-
στικῆς Ἀδελφότητος καί τῆς ἐν Βενετίᾳ Ἀρμενικῆς 
παροικίας. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α.Θ. Παναγιότης καί οἱ 
σύν Αὐτῷ ἐπεσκέφθησαν τήν νῆσον Τorcello, ἕδραν 
τῆς πρό τοῦ μεγάλου Σχίσματος Ἐπισκοπῆς τῆς λι-
μνοθαλάσσης τῆς Βενετίας, καί ἐξεναγήθησαν ὑπό 
τῆς ὑπευθύνου ἀρχαιολόγου εἰς τούς διαφόρους χώ-
ρους, ἐν οἷς καί ἡ βυζαντινή Βασιλική τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου –πάλαι ποτέ Μητροπολιτικός Ναός 
(639)– ἔτι δέ καί ὁ σταυροειδής τρουλαῖος ναός τῆς 
Ἁγίας Φώσκας (9ος αἰών). Ἐν τέλει, ὁ Παναγιώτατος 
ἐπεσκέφθη τήν ἐκκλησίαν τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς 
Bragora, ἔνθα οἱ πρῶτοι Ἕλληνες τῆς Βενετίας ἐτε-
λοῦσαν τήν θείαν Λατρείαν, διά μικρόν χρονικόν δι-
άστημα, μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
γενόμενος δεκτός μετά συγκινήσεως ὑπό τοῦ ἐφημε-
ρίου καί τῶν ἐνοριτῶν.

Τό ἑσπέρας τῆς 16ης Νοεμβρίου ὁ Παναγιώτα-
τος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τόν Ἱε-
ρόν Ναόν Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου εἰς Μέστρε Βε-
νετίας, τῆς Μολδαβικῆς ἐνορίας τῆς πόλεως ταύ-
της, ἡ ὁποία ἱδρύθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, καί παρέστη, ἐν 
πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, συμπροσευχόμενος κατά τήν 
ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, ἐπί τῇ μνήμῃ 
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γενναδίου Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ, καθ’ ὅν 
ἐχοροστάτησεν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης. Μετά τό 
πέρας τῆς ἀκολουθίας, ὁ αἰδεσιμολογιώτατος Πρω-
τοπρεσβύτερος π. Ἀνατόλιος Μπίτκα προσεφώνη-
σεν τόν Παναγιώτατον, Ὅστις ἀντεφώνησεν κα-
ταλλήλως, ἐκφράζων τήν εὐαρέσκειάν Του τῷ Σεβ. 
Μητροπολίτῃ κ. Γενναδίῳ διά τήν ὑπ’ αὐτοῦ καρ-
ποφόρον ποιμαντικήν μέριμναν ὅλων τῶν Ὀρθοδό-
ξων, ἄνευ φυλετικῆς διακρίσεως, εἰς τήν Ἰταλικήν 
χερσόνησον καί τάς νήσους αὐτῆς, χειροτονῶν νέ-
ους θεολόγους κληρικούς καί ἱδρύων ἐνορίας, να-
ούς, μονάς καί σχολεῖα, πρός διακονίαν πάντων 
τῶν ἐν Ἰταλίᾳ καί Μελίτῃ Ὀρθοδόξων.

Κατά τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Σαββάτου, 17ης 
Νοεμβρίου, ὁ Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχό-
μενος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Μητροπο-
λιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων ἐν 
Βενετίᾳ, ἱερουργοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Ἰταλί-
ας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ προ-
στάτου αὐτοῦ, Ἁγίου Γενναδίου Πατριάρχου Κων-
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σταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ, καθ’ ἥν τόν 
Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, 
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας 
καί Μελίτης καί Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ναοῦ. Εἰς τό τέλος, τόν Παναγιώτα-
τον προσεφώνησεν ἑορτίως ὁ Ποιμενάρχης, κατα-
κλείων διά τῆς ἀκολούθου προσευχῆς: «Ὕψιστε 
Θεέ· κραταίωσον τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην 
Βαρθολομαῖον, τόν Πατριάρχην τῆς Ἀγάπης, τοῦ 
διαλόγου καί τῆς ἑνότητος τοῦ Γένους καί τῆς Ὀρ-
θοδοξίας, καί διατήρησον Αὐτόν ὑπό τήν ἄμαχόν 
Σου αἰγίδα! Εἰς πολλά ἔτη, Παναγιώτατε Πάτερ, 
Αὐθέντα καί Δέσποτα ἡμῶν!». Ἀντιφωνῶν ὁ Οἰκου-
μενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀνεφέρθη 
μετά συγκινήσεως εἰς τόν ἑορτάζοντα Μητροπολί-
την κ. Γεννάδιον, ἐπισημαίνων, μεταξύ ἄλλων, ὅτι 
«ὅλη ἡ ζωή του, μετά τήν ἀποφοίτησίν του ἀπό τήν 
Χαλκίτιδα τροφόν Σχολήν, εἶναι συνδεδεμένη μέ 
τήν Ἰταλίαν. Ἐδῶ ὑπηρέτησε τήν Ἐκκλησίαν εὐόρ-
κως ὡς διάκονος, ὡς πρεσβύτερος καί ὡς βοηθός 
ἐπίσκοπος, καί ἀπό τοῦ ἔτους 1996 ὡς Μητροπολί-
της Ἰταλίας. Λόγιος, μέ δύο διδακτορικούς τίτλους, 
προσέφερε πολλά εἰς τόν θεολογικόν διάλογον καί 
τόν “διάλογον τῆς ζωῆς” μέ τήν Ρωμαιοκαθολικήν 
Ἐκκλησίαν, μέ πιστότητα εἰς τήν παράδοσιν τῆς 
Ὀρθοδοξίας καί μέ ἀνοικτόν πνεῦμα πρός τούς λοι-
πούς Χριστιανούς. Προσηνής καί ποιμαντικός, 
πάν τοτε εἰς τό πλευρόν τῶν πιστῶν, ἵδρυσε 50 νέας 
ἐνορίας εἰς τήν Ἐπαρχίαν του, τήν ὁποίαν διακο-
νοῦν εὐλαβεῖς καί μορφωμένοι κληρικοί καί ἀξιόλο-
γοι λαϊκοί συνεργάται. Μέγα ἐπίτευγμα τοῦ ἁγίου 
Ἰταλίας εἶναι ἡ ὑπογραφή τῆς σημαντικοτάτης διά 
τά καθ᾽ ἡμᾶς “Συμφωνίας” μεταξύ τοῦ Ἰταλικοῦ 
Κράτους καί τῆς ἐνταῦθα Μητροπόλεως τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τά ὀνομαστήριά σας, 
ἅγιε Ἀδελφέ, ἀποτελοῦν δι᾽ ἡμᾶς τούς συνταξιῶτας 
καί ὁμογαλάκτους ἀδελφούς εὐκαιρίαν διά ἔκφρα-
σιν συναισθημάτων ἀγάπης καί ἐγκαρδίων ἑορτίων 
προσρήσεων. Ὁ πανοικτίρμων Κύριος νά σᾶς χαρί-
ζῃ ὑγείαν κατ᾽ ἄμφω, καί νά σᾶς στηρίζῃ εἰς τό εὐλο-
γημένον ἔργον σας».

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν συνήντησεν εἰς 
τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου τόν ἱερόν Κλῆρον τῆς 
Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, πρός ὅν ἀπηύ-
θυνε συγχαρητηρίους λόγους διά τό ἐπιτελούμενον 
ὑπ’ αὐτοῦ ποιμαντικόν ἔργον.

Ἡ Θρονική ἑορτή τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ 
Μεγάλης Ἐκκλησίας

 Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά λαμπρότη-
τος καί κατά τά εἰωθότα ἐτίμησε τήν ἱ. μνήμην τοῦ 
ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀπο-
στόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν 
Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν.

Τήν παραμονήν τῆς Ἑορτῆς, Πέμπτην, 29ην Νο-
εμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρ-
χης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πα-
τριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν, τῇ συμπροσευχῇ 
πολλῶν ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερι-
κοῦ. Κατ’ αὐτόν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ἄρ-
χοντες Ὀφφικιάλιοι καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν, ἐκ 
Καναδᾶ, ἐκ Κρήτης, ἐξ Ἀθηνῶν, ἐκ Ξάνθης, ἐκ Κομο-
τηνῆς καί ἐκ Θεσσαλονίκης.Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ 
ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχον-
τος Εὐταξίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς 
τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν.

Τήν ἐπαύριον, Παρασκευήν, 30ήν Νοεμβρίου, ἡ 
Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Πα-
τριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ 
Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν 
Σεβ. Ἱεραρχῶν Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Ἰταλί-
ας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, Γερμανίας κ. Αὐγουστί-
νου, Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, 
Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Ρε-
θύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Σιγκαπούρης 
κ. Κωνσταντίνου, Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, Σύμης  
κ. Χρυσοστόμου καί Σικάγου κ. Ναθαναήλ καί τοῦ 
Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἐπί πα-
ρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλη-
σίας Ρώμης, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χειρο-
τονίαν τοῦ Οὐκρανικῆς καταγωγῆς Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέ-
ου Krochak, ὑποψηφίου Διδάκτορος τῆς ΡΚαθολικῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Παρισίων, μετονομάσας 
αὐτόν εἰς Ἰάκωβον, πρός τιμήν τοῦ προσφάτως ὑπό 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καταταγέντος ἐν τῷ 
Ἁγιολογίῳ τῆς Ἐκκλησίας Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰα-
κώβου τοῦ Τσαλίκη, τοῦ ἐκ Λιβυσίου τῆς Μάκρης 
καταγομένου καί διά τοῦτο φορέως ὑπάρξαντος τῶν 
ἰδεωδῶν τοῦ μικρασιατικοῦ πολιτισμοῦ. Τόν πανη-
γυρικόν λόγον τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ 
Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνη-
σε τήν ἐπίσημον Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Βατικανοῦ 
καί ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, 



27H OΔOΣ

ὅστις ἐπέδωκεν Αὐτῷ ἑόρτιον συγχαρητήριον Μή-
νυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα. Κατά τήν ἐπακο-
λουθήσασαν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, ὁ 
Πατριάρχης προσεφώνησε πατρικῶς τόν νέον κλη-
ρικόν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἀπόφοιτον τῆς Θε-
ολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης καί τοῦ ἐν Σαμπεζύ 
Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου 
Θεολογίας, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον δια-
κονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Τά 70χρονα τοῦ Συνδέσμου  
Μουσικοφίλων Πέραν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν 
εὐλαβοῦς προσκλήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 
τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἐτίμησε διά 
τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τάς ἑορταστικάς ἐκ-
δηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει 70ετίας ἀπό τῆς ἱδρύ-
σεως αὐτοῦ, χοροστατήσας ἐν πρώτοις ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ 
Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυ-
ροδρομίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 
1ης Δεκεμβρίου, καθ’ ὅν τούς ὕμνους ἀπέδωσαν ἡ 
Χορῳδία τοῦ Συνδέσμου ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ 
Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, Ἄρχον τος 
Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., καί ἡ Χορῳδία τοῦ ἐν 
Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινου-
πόλεως, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ.  
κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου, Ἄρχοντος Μουσικο-
διδασκάλου τῆς Μ.τ.Χ.Ε.. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ, ὁ Παναγιώτατος ἀνέγνωσε Τρισάγιον ὑπέρ 
ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν 
τοῦ Θρόνου Καρπάθου καί Κάσου Γεωργίου, Ἱδρυ-
τικοῦ Προέδρου τοῦ Συνδέσμου, καί Πέργης Εὐαγ-
γέλου, Ἐπιτίμου τοῦ Συνδέσμου Προέδρου διατελέ-
σαντος ἐπί πεντηκονταετίαν περίπου, καί τῶν προ-
απελθόντων Χοραρχῶν, Προέδρων καί μελῶν αὐτοῦ. 

Ἀκολούθως, ἐν τῷ αὐτῷ Ἱ. Ναῷ ἐπραγματοποιή-
θη, παρουσίᾳ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπετειακή 
ἐκδήλωσις, ἀφιερωμένη εἰς τήν μνήμην τοῦ πρότριτα 
ἐκδημήσαντος Μητροπολίτου Πέργης Εὐαγγέλου. 
Ἐμπεριστατωμένην καί βαθυστόχαστον ἐπετειακήν 
ὁμιλίαν ἐξεφώνησεν ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύ-
τερος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας  
κ. Γεώργιος Τσέτσης, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ διαχρονική 
παρακαταθήκη τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέ-
ραν: τό ὀρθῶς καί σεμνῶς ψάλλειν».

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος, κατόπιν ὁμοφώ-
νου ἀποφάσεως τοῦ Δ. Σ. τοῦ Συνδέσμου, ἐπευλο-
γηθείσης ὑπό τῆς Ἐκκλησίας, ἐπέδωκε τιμητικήν 

πλακέταν μετά περγαμηνῆς εἰς τόν νέον ἰσόβιον 
Ἐπίτιμον Πρόεδρον αὐτοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτο-
πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην, εἰς ἀναγνώρισιν 
τοῦ ἀόκνου ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ διά τήν προαγω-
γήν τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἱεροψαλτικῶν πραγμάτων.

Ἀνάλογον τιμητικήν πλακέταν ἐδέξατο, ἐκ μέρους 
τοῦ Συνδέσμου, διά τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν χειρῶν 
καί ὁ Μουσικολ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος, διατε-
λέσας Δομέστιχος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, πρότρι-
τα ἑορτάσας τό χρυσοῦν ἰωβηλαῖον αὐτοῦ. Ἐνθύμιον 
πρός τιμήν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν ἐπέ-
δωκεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμα-
νός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος Σταυροδρομίου, ἐκ 
μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς τῷ Μουσικολ. κ. 
Γεωργίῳ Μπακοπούλῳ. Τήν εκδήλωσιν κατέκλεισε δι’ 
ὁμιλίας ὁ Παναγιώτατος, συγχαρείς πατρικῶς πάντας 
τούς συμβαλόντας εἰς τούς ἑορτασμούς καί ἀπευθύνας 
παραινέσεις πρός τούς διακονοῦντας τά ἀναλόγια τῆς 
Πόλεως. Ἐπηκολούθησε ξενάγησις εἰς τήν ἐπετειακήν 
φωτογραφικήν ἔκθεσιν, ἐν τῷ Νάρθηκι τοῦ Ἱ. Ναοῦ, 
καί δεξίωσις ἐν τῇ παρακειμένῃ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, 
καθ’ ἥν μουσικόν πρόγραμμα ἐξετέλεσε τό Ὀργανικόν 
Σύνολον τοῦ Συνδέσμου, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μου-
σικολ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη.      

Τά Χριστούγεννα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις
Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετά λαμπρότη-

τος ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη Ἑορτή 
τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Πατριαρ-
χικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Τρίτην, 
25ην Δεκεμβρίου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. 
Μητροπολιτῶν Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίου, Φιλαδελφείας 
κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπό-
λεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. 
Ἀθηναγόρου. Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ἀπό 
τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου 
κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς 
Συνόδου, ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική 
Ἀπόδειξις, διά τῆς ὁποίας ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη 
εἰς τόν χριστοτερπῆ ἑορτασμόν τῆς σαρκώσεως τοῦ 
Θεοῦ Λόγου ὡς πρᾶξιν ἀντιστάσεως εἰς τήν ἐκκοσμί-
κευσιν, εἰς τόν ἀποχρωματισμόν τῆς ἑορτῆς καί τήν 
μετατρoπήν της εἰς πανήγυριν τοῦ καταναλωτισμοῦ 
καί τῆς ματαιοδοξίας, καί δή εἰς ἕνα κόσμον πλήρη 
κοινωνικῶν ἐντάσεων, ἀξιολογικῶν ἀνατροπῶν, 
συγχύσεως, βίας καί ἀδικίας.
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Ὁμιλία κ. Παρασκευᾶ Στέργου
 «Μακαρία ἡ ὁδός ᾗ πορεύῃ σήμερον, ὅτι ἡτοιμά

σθη σοι τόπος ἀναπαύσεως».
Σεβασμιώτατε, πενθηφόρο ἐκκλησίασμα,
Ὁ Σύλλογός μας, καί εὐρύτερα ὁ Ἱεροψαλτικός 

κόσμος τῆς περιοχῆς μας μέ δακρύβρεκτους τούς 
ὀφθαλμούς, πενθεῖ ἀπό τό πρωί τῆς Δευτέρας τόν 
δάσκαλο καί Χοράρχη του. Ἡ πολύφθογγος λύρα, ἡ 
χαριέστατος ἀηδών τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἐσίγησε. Ἡ 
κέδρος τῆς τοπικῆς βυζαντινῆς μας μουσικῆς ἐξηράν
θη.   Ἐσίγησε καμπτόμενος ἀπό τό βάρος τῆς ἄνισης 
μάχης πού ἔδωσε τόν τελευταῖο καιρό μέ τήν ἐπάρα
τη νόσο, ζητώντας μέχρι τίς τελευταῖες στιγμές, νά 
ἀκούει ψαλμωδίες ἀπό τόν ἀγαπημένο του Τηλεοπτι
κό Σταθμό Θάρρι. Ὁ ἐκλιπών εἶδε τό φῶς τῆς ζωῆς 
τό 1944 στό χωριό του, τίς Φάνες. Τέκνο πολύτεκνης 
ἀγροτικῆς οἰκογένειας μεγάλωσε μέ τά νάματα τῆς 
ὀρθοδόξου πίστεως. Τά πρῶτα μαθήματα στήν ψαλ
τική τά διδάχθηκε κοντά στούς ἁπλούς ψάλτες τοῦ 
χωριοῦ του. Κατόπιν εἰσήχθη στήν Σχολή Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως μέ δάσκα
λο τόν μακαριστό Πρωτοψάλτη Ἰωάννη Καστρου
νή. Ἀπεφοίτησε ἀπό τό Βενετόκλειο Γυμνάσιο καί 
μετά τίς σπουδές του στήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία 

Ρόδου, πῆρε τό πτυχίο τοῦ Διδασκάλου. Πρωτοδιο
ρίστηκε στίς Κυκλάδες καί ὅταν ἐπανῆλθε συνέχισε 
τίς μεταπτυχιακές του σπουδές στό κλεινόν ἄστυ, 
τήν Ἀθήνα, ἐπί διετίαν. Ἐκεῖ φοίτησε στό Ὠδεῖο 
Πειραιῶς καί διδάχθηκε τήν εὐρωπαϊκή μουσική ἀπό 
τόν γνωστό δάσκαλο Γιῶργο Μαλαφή, ὁ ὁποῖος τόν 
μύησε καί στήν ἐκμάθηση τοῦ ἀγαπημένου του ὀργά
νου τοῦ ἀκορντεόν. Παράλληλα ὁλοκλήρωσε τίς μου
σικές σπουδές του, συμψάλλοντας μέ τόν ἀείμνηστο 
γίγαντα τῆς πατρώας βυζαντινῆς μουσικῆς Ἄρχοντα 
Πρωτοψάλτη Θρασύβουλο Στανίτσα, στό ἀναλόγιο 
τοῦ ὁποίου θήτευσε ἐπί μακρόν ἀποκτώντας πολύτι
μη ἱεροψαλτική ἐμπειρία.

Κατόπιν ἐπέστρεψε στή Ρόδο ὅπου διορίστηκε 
ὡς δάσκαλος σέ διάφορα σχολεῖα τοῦ νησιοῦ μας. 
Χρημάτισε Διευθυντής στήν Ἁμαράντειο Σχολή καί 
ἐν συνεχεία διορίσθηκε ὡς Προϊστάμενος τῆς Πρω
τοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Δωδεκανήσου, θέση τήν 
ὁποία κατεῖχε μέχρι τῆς συνταξιοδοτήσεώς του. Ὡς 
ἐνεργό μέλος τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν συμμετεῖχε 
σχεδόν σέ ὅλα τα διοικητικά συμβούλια καί στή συ
νέχεια γιά τριάντα περίπου χρόνια ὡς Πρόεδρος τοῦ 
Συλλόγου καί Χοράρχης τῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας, 
ὀργάνωσε πληθώρα ἐκδηλώσεων μεταφέροντας 
στό ἀκροατήριο τό δέος καί τήν κατάνυξη πού δη

Τήν Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου ἀναχώρησε ἀπό τήν 
πρόσκαιρη γιά τήν αἰώνια ζωή  ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Κα
θεδρικοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί 
Ἄρχοντας Ὑμνωδός τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης 
Ἐκκλησίας Ἐμμανουήλ Θεουλάκης. Ὁ μακαριστός 
Πρωτοψάλτης γεννήθηκε στίς 3 Μαΐου 1944 στίς Φά
νες. Μετά τήν ἀποφοίτησή του ἀπό τήν Παιδαγωγική 
Ἀκαδημία Ρόδου, διορίστηκε στίς Κυκλάδες καί μετά 
στή Ρόδο, ὅπου ὑπηρέτησε σέ διάφορα σχολεῖα μέχρι 
τήν συνταξιοδότησή του. Διετέλεσε Πρόεδρος τῶν 
Δασκάλων καί Προϊστάμενος τῆς Διεύ θυνσης Πρωτο
βάθμιας Ἐκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Ὡς Ἱεροψάλτης 
διακόνησε τό ἱερό Ἀναλόγιο στίς Ἐνορίες Εἰσοδίων 
Θεο τόκου Κοσκινοῦ, Ἁγίου Ἰωάννου πόλεως Ρόδου, 
Ἁγίου Δημητρίου Ροδινίου καί, κατά τήν τελευταία 
δεκαετία, τοῦ Καθεδρικοῦ ἱεροῦ μας Ναοῦ. Διετέλεσε 
ἐπί πολλά χρόνια Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν 
Ρόδου καί Χοράρχης τῆς Χορωδίας τοῦ Συλλόγου, τήν 
ὁποία αὐτός ἵδρυσε. Διακρίθηκε γιά τό ἦθος καί τήν 
ἀρχοντική του ἐμφάνιση καί μέ τήν ἐν γένει παρουσία 

του τίμησε τήν τοπική μας Ἐκκλησία. Ἔλαβε ἀπό τήν 
Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικό Πατρι
άρχη κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, τό ὀφφίκιο τοῦ Ἄρχοντος 
Ὑμνωδοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας 
καί χειροθετήθηκε  ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολί
τη μας τήν Κυριακή 30 Ἰουλίου 2017.

Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἔλαβε χώρα   τήν Πέμπτη 
20 Δεκεμβρίου στόν Καθεδρικό ἱερό Ναό  τοῦ Εὐαγ
γελισμοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη    τρο  
πολίτου μας, καί τήν συμμετοχή τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου, πλειάδας Ἱερέων, 
τοῦ Ἱεροψαλτικοῦ κόσμου τοῦ νησιοῦ καί ἐκπροσώπων 
τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν καί πλήθους κόσμου. Τόν ἐπική
δειο ἐκφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος μέ συγκί
νηση μίλησε γιά τήν πολυετῆ προσφορά του καί τά 
χαρίσματα πού κοσμοῦσαν τήν προσωπικότητά του. 
Μεταξύ τῶν ἄλλων μίλησαν ὁ κ. Στέργος Παρασκευ
άς, Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Ρόδου καί ὁ κ. 
Ἰωάννης Παρασκευάς, ἐπιστήθιος φίλος τοῦ μεταστά
ντος, οἱ ὁμιλίες τῶν ὁποίων ἀκολουθοῦν:

Ἐκδημία Πρωτοψάλτου Ἐμμανουήλ Θεουλάκη
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μιουργεῖ στίς ψυχές μας 
ἡ βυζαντινή μουσική. 
Σπουδαῖες στιγμές γιά 
τόν μακαριστό δάσκα
λο Μανώλη Θεουλάκη 
καί τήν Χορωδία τοῦ 
Συλλόγου μας μποροῦμε 
νά θεωρήσουμε τήν συ
νάντηση Χορωδιῶν στό 
Ἐθνικό Θέατρο Ρόδου 
τό 1992 ἐπ’ εὐκαιρία 
τῆς ἑορτῆς τοῦ Πολι
ούχου μας Ἁγίου Κων/
νου τοῦ Ὑδραίου, τήν 
συμμετοχή στήν Πατρι
αρχική Θεία Λειτουργία 
στό Καστελλόριζο τό 2001 καί τή χειροθεσία του 
σέ Ἄρχοντα Ὑμνωδό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Με
γάλης Ἐκκλησίας τό 2017 ἀπό τόν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη μας κ. Κύριλλο. Ἐάν θά θέλαμε νά 
συγκεφαλαιώσουμε ὅλη τήν μουσική διαδρομή τοῦ 
μακαριστοῦ δασκάλου μας θά ἑστιάζαμε τήν προ
σοχή μας στήν πλειάδα τῶν Ἱεροψαλτῶν, πού ἦταν 
μαθητές του, καί σήμερα κοσμοῦν τά ἀναλόγια τῶν 
ἐνοριῶν τῆς πόλης καί τῶν χωριῶν τῆς Ἱερᾶς μας 
Μητροπόλεως.

Μελοποίησε πλεῖστα ἐκκλησιαστικά κείμενα καί 
Ἀκολουθίες, τά ὁποῖα μέ χαρά καί τιμή ψάλλουμε 
κατά καιρούς σέ ἐμφανίσεις τῆς Χορωδίας μας. Ἀρι
στοκρατικός ἦταν ὁ τρόπος ψαλμώδησής του, ὅπου 
καί ἄν ἔψαλλε. Διέκρινε κανείς πολύ εὔκολα τό εὐ
προσήγορον καί μειλήχιο τοῦ χαρακτήρα του. Ἄρι
στος οἰκογενειάρχης ἄφησε τό δικό του ἀποτύπωμα 
στήν τοπική μας κοινωνία δημιουργώντας μία πετυ
χημένη οἰκογένεια. Σίγουρα ἀφήνει ἕνα δυσαναπλή
ρωτο κενό σέ ὅλους τούς τομεῖς πού ὑπηρέτησε.

Ἀγαπημένε μας δάσκαλε. Ὅπως εὐστόχως εἶπαν 
ὁ Ἄρχοντας τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηθεοδώ
ρου ἀπό τήν Κάλυμνο καί συμφωνεῖ ὁ παριστάμενος 
Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Κώου Γεώργιος 
Σακέλλης καί πολλοί ἄλλοι, ἡ ἱεροψαλτική οἰκογέ
νεια τῆς Δωδεκανήσου ἐφτώχυνε. Σέ εὐχαριστοῦμε 
γιά ὅ,τι μᾶς πρόσφερες, γιά ὅσα μᾶς δίδαξες, γιά τίς 
ὄμορφες στιγμές πού μᾶς χάρισες ἀλλά πρωτίστως 
γιά αὐτά πού μᾶς ἄφησες ὡς πολύτιμη παρακατα
θήκη. Ἀπό τίς τελευταῖες ἐπισκέψεις μας στό Νο
σοκομεῖο ἔλεγες νά εἴμαστε ὅλοι ἑνωμένοι. Αὐτή σου 
τήν παραίνεση δέν θά τήν ξεχάσουμε ποτέ. Tό ὄνο

μα καί ἡ προσφορά σου θά ἀποτελοῦν πάντα σημεῖο 
ἀναφορᾶς γιά ὅλους μας. Θά σέ θυμόμαστε πάντα μέ 
ἀγάπη. Καί τώρα χαῖρε καί ἀγάλλου δοξολογώντας 
τόν Θεό πού τόσο ἀγάπησες «ἐν τῷ ὑπερουρανίῳ 
θυ σιαστηρίῳ, ὅπου ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων καὶ 
βοών των ἀπαύστως· Κύριε δόξα σοι». Ἄς εἶναι ἡ 
μνήμη σου αἰωνία. Καλόν Παράδεισο, δάσκαλέ μας.

Ὁμιλία κ. Ἰωάννου Παρασκευᾶ
ΔΑΣΚΑΛΕ, καλό σου ταξίδι.
Εἶναι στιγμές πού οἱ λέξεις ἀρνοῦνται μέ πεῖσμα 

νά διατρέξουν τόν λόγο καί νά δώσουν νόημα καί 
ὑπόσταση στίς σκέψεις, μοιάζουν μέ ἐκεῖνες τίς 
στιγμές καί τίς ὧρες πού τό αἷμα ἀρνιέται στίς φλέ
βες νά κυλήσει καί τό σῶμα νεκρώνεται καί παύει 
νά ὑπάρχει. Ἀτιθάσευτες καί μετέωρες κονταρο
χτυπιοῦνται στό μυαλό μου καί μένω μέ τό αἴσθημα 
τῆς ἀδυναμίας νά τίς βάλω σέ τάξη καί νά τίς πεί
σω νά ἐκπληρώσουν τήν ἀποστολή τους. Μέ ποιές 
λέξεις δάσκαλε νά περιγράψω καί νά πῶ αὐτό πού 
μπροστά μου βλέπω. Ποιές εἶναι αὐτές οἱ λέξεις πού 
μποροῦν καί ἔχουν τήν τόση δύναμη νά περιγράψουν 
τό κενό τῆς παρουσίας. Θαρρεῖς πώς διδάσκουν 
καί προτρέπουν πώς σέ τέτοιες στιγμές μοναδικές, 
προσωπικές, ἀνεπίστρεπτες ταιριάζει ἡ σιωπή.

Ποῦ τήν δύναμη μπορεῖς νά τήν βρεῖς καί ἀρω
γός σου νά γίνει καί πῶς νά σωπάσεις χωρίς τά δά
κρυα νά ἀφήσεις νά κυλήσουν καί τίς χαρακιές τῆς 
ἀπώλειας νά σκεπάσουν. Δάκρυ γίνονται οἱ σκέψεις 
καί ποτίζει τό χωράφι τῆς μνήμης καί μπροστά μας 
ἁπλώνεται ὁ κῆπος μέ τά ἄνθη τοῦ καλοῦ πού μέ 
τόση ἀγάπη φρόντιζες.
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Πολυσχιδής, πολύτροπος καί πολυτάλαντος, 
Δά  σκαλε, δῶρα πού ἁπλόχερα ὁ Θεός καί ἡ φύση 
σοῦ χάρισαν. Ἀφειδώλευτος, γενναιόδωρος καί μέ 
περισσή ἀγάπη στό πέρασμά σου καί πολλές φορές 
μέ πεῖσμα καί ἐπιμονή ἔκανες τούς γύρω σου κοινω
νούς τῶν γνώσεών σου καί τοῦ ἤθους σου. Πίστευες 
στήν προσφορά καί τό ἔκανες πράξη στή ζωή σου, 
δέν κράτησες καί δέν φύλαξες γιά τόν ἑαυτό σου 
τούς θησαυρούς πού μέ ἐπιμονή καί κόπο ἀπόκτη
σες, ἁπλόχερα τούς μοίραζες καί δική σου ἀνταμοι
βή μιά καί μόνη ἦταν, ἡ ἱκανοποίηση νά βλέπεις τήν 
σπορά σου νά θεριεύει.

Τρύγησες μέ πάθος τούς εὐωδιαστούς καρπούς, 
πού προσφέρει ἡ ζωή, τά «εὐπόριστα ἀγαθά» τῆς 
ζωῆς μέ τόν δικό σου τρόπο καί τήν ξεχωριστή σου 
ἔνταση ἀπολάμβανες καί αὐτήν τήν δική σου χαρά καί 
ἀπόλαυση ἁπλόχερα τήν μοίραζες στούς γύρω σου.

«Ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης σου» 
μαζευόντουσαν πάντα οἱ λίγοι ἤ οἱ πολλοί μέ τήν 
ἐπιθυμία καί τήν προσδοκία τῆς ἀπόλαυσης μιᾶς ζε
στῆς συντροφιᾶς μέ μουσική καί τραγούδι.

Κουβαλοῦσες μέσα σου τήν σπορά τῶν γονιῶν 
σου, τήν καλλιέργησες, τήν πότισες, τήν λίπανες 
καί μεγάλωσαν μέσα σου τά δέντρα τοῦ ἤθους, τῆς 
ἐντιμότητας, τῆς ἐργατικότητας, τῆς ἀγάπης σου 
γιά τήν οἰκογένεια, τήν γυναίκα σου, τά παιδιά σου, 
τά ἀδέλφια σου καί τῆς μνήμης τῶν γονιῶν σου.

Δόθηκες μέ πάθος στίς δυό σου μεγάλες ἀγά
πες, τό σχολεῖο καί τήν ψαλτική. Μέ πίστη καί ἀνι
διοτέλεια καί τά δυό τά ὑπηρέτησες, μέ τό ὄνομά 
σου λίγοι σέ φώναζαν, μέ τό «δάσκαλε» σέ προσα
γόρευαν καί δάσκαλό τους σέ ἔνοιωθαν.

Χρέος καί ἀποστολή σου θεωροῦσες τήν μετα
λαμπάδευση τῶν γνώσεων, πού εἶχες ἀποκτήσει. 
Στάθηκες μέ ἀγάπη σάν δάσκαλος καί πατέρας τῶν 

μικρῶν παιδιῶν, πού εἶχαν τήν τύχη νά εἶναι μαθη
τές σου. Τίμησες τό λειτούργημα τοῦ δασκάλου καί 
οἱ συνάδελφοί σου σέ τίμησαν ἐπιλέγοντάς σε καί 
σάν Πρόεδρό τους καί σάν Προϊστάμενό τους.

Μέ σεβασμό, μέ ἀγάπη καί πάθος ὑπηρέτησες 
τήν Ἐκκλησία, γινόσουν αἰτία καί ἀφορμή προσέλ
κυσης τῶν πιστῶν στόν ὅποιο ναό κατά περιόδους 
ἔψελνες. Καλλικέλαδος καί ξεχωριστός ἑρμηνευτής 
τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, δάσκαλος καί χοράρχης 
ἀφήνεις πίσω σου μιά βαριά κληρονομιά καί παρα
καταθήκη. Στό μονοπάτι τῆς ζωῆς πού διάβηκες 
ἀνεξίτηλα μένουν φίλε μου τά πατήματά σου, καί 
εἶναι βέβαιο πώς θά ἀποτελοῦν πάντα φωτεινούς 
δεῖκτες τῆς πορείας τῶν ἱεροψαλτῶν καί τῶν ὅσων 
ὑπηρετοῦν τήν Ἐκκλησία. Ἀνέβηκες βῆμα  βῆμα 
τήν κλίμακα τῶν ἀξιῶν τοῦ χώρου, πού ὑπηρέτησες· 
στό τελευταῖο σκαλί βρέθηκες καί ὁ Δεσπότης μας 
καί τό Πατριαρχεῖο δίκαια σοῦ ἀπένειμαν τόν τίτλο 
τοῦ Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη.

Δάσκαλε καί πάλι οἱ λέξεις μέ παιδεύουν, μοῦ 
ἀρνοῦνται τήν βοήθειά τους, πώς μπορῶ νά μήν 
σταθῶ στό ὕψος τῆς ἀξιοπρέπειας καί τῆς δύναμης, 
πού ἔδειξες τίς ὧρες καί τίς ἡμέρες πού ἀντιπάλευες 
αὐτό πού μέ πεῖσμα ἐπιζητοῦσε νά κόψει τό νῆμα 
τῆς ζωῆς σου. Ἤθελες νά ξέρεις τό τί σοῦ συνέβαι
νε, βίωνες τόν δικό σου προσωπικό ἀγώνα χωρίς 
μεμψιμοιρίες καί παράπονα, δίδασκες τούς γύρω 
σου μέ τήν στάση σου. Δέν σέ νίκησε ὁ θάνατος, 
δάσκαλε, μιά ἀπό τίς πράξεις τοῦ κύκλου τῆς ζωῆς 
εἶναι καί ὁ θάνατος· τοῦ θανάτου ἀντίπαλος ἡ μνήμη 
καί αὐτήν ἐπαξίως τήν κατάκτησες. Πραγματικός 
θάνατος λογιᾶται τό σβήσιμο ἀπό τῆς μνήμης τά κα
τάστοιχα καί ἐσύ δάσκαλε πολλά εἶναι τά ἴχνη πού 
πίσω ἀφήνεις.

Δάσκαλε καί φίλε μου, καλό σου ταξίδι.

Ὁμιλία κ. Δανιήλ Συρόπουλου

Πρίν ἀπό τρεῖς ἡμέρες, στίς 17 τοῦ Δεκέμβρη, τό 
ἀηδόνι πού λάμπρυνε γιά μία δεκαετία μέ τή 

γλυκιά του φωνή, τόν  Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, 
σίγησε. Ἡ πολύφθογγη κιθάρα, πού γέμιζε μέ τίς 
μελωδίες της τούς Ἱερούς Ναούς τῆς πόλης καί τοῦ 
νησιοῦ μας, ἔσπασε τίς χορδές της. Ὁ Μανώλης Θε
ουλάκης  κοιμήθηκε γιά πάντα.

Δέν φανταζόμουν ποτέ νά βρεθῶ σ’ αὐτή τή θέση 
νά ἀποχαιρετῶ ἕνα φίλο κι ἀδελφό.

Δύσκολο πολύ νά ψελλίσουν τά χείλη τά λόγια 
τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ. Πολύ δύσκολο. Ἀνοίγω  λοιπόν 
τήν καρδιά μου νά μιλήσει, κι ἄς ψελλίσουν τά χείλη 
ὅσα μπορέσουν νά βγοῦν ἀπ’ αὐτήν.

Μανώλη μου, μᾶς συνδέει μία φιλία πενήντα καί 
πλέον χρόνων. Τά δυό μας σπίτια ἦταν ἕνα καί τά 
ἕνωνε ἕνας δεσμός φιλίας καί ἀδελφικότητας. Μεγα

Ἀποχαιρετισμός στόν Μανώλη Θεουλάκη
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λώναμε μαζί τά παιδιά μας. Μοῦ εἶναι, λοιπόν, ἀδύνα
τον νά μιλήσω γιά σένα σέ τρίτο πρόσωπο. Σέ νιώθω 
κοντά μου, νιώθω τήν παρουσία σου δίπλα μου. Σοῦ 
μιλάω λοιπόν ἔτσι, σάν νά εἶσαι παρών καί συζητῶ 
μαζί σου, φίλε μου ἀγαπημένε, ἀδελφέ μου Μανώλη.

Συνοδοιπόρε στόν μακρύ καί δύσκολο ἀλλά κι 
εὐλογημένο δρόμο γιά τή μόρφωση τῶν παιδιῶν τοῦ 
λαοῦ μας. Δάσκαλέ μου καί στενέ μου συνεργάτη 
στή διακονία τῶν ἀναλογίων τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν 
καί ἰδιαίτερα τά τελευταῖα 10 χρόνια τοῦ Ἱ. Ν. Εὐαγ
γελισμοῦ Ρόδου. Μεγάλε δάσκαλε ὅλων μας, ἀφοῦ ἡ 
πλειονότητα τῶν Ἱεροψαλτῶν πού στελεχώνουν τά 
ἀναλόγια τῶν Ἱερῶν Ναῶν τοῦ νησιοῦ μας, βγῆκαν 
ἀπό τά χέρια σου, εἶναι δημιουργήματά σου. Στυλο
βάτη καί πρωταγωνιστή κάθε προσπάθειας γιά τήν 
καλλιέργεια, τή διάδοση καί τήν προβολή τῆς βυζα
ντινῆς μας μουσικῆς. Πρωτεργάτη καί κατευθυντή
ριε νοῦ κάθε ἐκδήλωσης στό χῶρο τόν Ἱεροψαλτικό, 
εἴτε μέσα στόν Εὐαγγελισμό, εἴτε σέ ὁποιοδήποτε 
ἄλλο χῶρο, ἀλλά  παράλληλα ψυχή καί κεντρικέ πυ
ρήνα κάθε φιλικῆς συντροφιᾶς σέ ὧρες  διασκέδα
σης, κεφιοῦ καί χαρᾶς.  Ἄρχοντα πρωτοψάλτη τοῦ 
Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ Ρόδου, ἀλλά καί Ἄρχοντα 
Ὑμνωδέ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὀφί
κιο πού πρόσφατα σοῦ ἀπένειμε τό Πατριαρχεῖο μας. 
Συναθλητή, ἀλλά καί πρωταγωνιστή σέ ὅλους τούς 
κοινωνικούς ἀγῶνες, στούς ὁποίους σέ διακατεῖχε τό 
γνώρισμα τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀγάπης γιά τόν 
συνάνθρωπο.

Παράλληλα ὅμως μέ ὅλα αὐτά, ἐξακολουθοῦσες νά 
παραμένεις τό ἁπλό ἀγροτόπαιδο, τό ζυμωμένο μέ τή 
μάνα γῆ. Σέ κάθε εὐκαιρία, ἡ καταφυγή σου, ἡ ἀνά
παυση καί  ἡ χαρά σου, ἦταν ἡ ἐνασχόλησή σου μέ τή 
γῆ, μέ τά ἐλαιόδενδρά σου, τίς μέλισσες καί ἰδιαίτερα 
μέ τό κτῆμα σου στή Δάφνη. Ἔδινες τόν μόχθο σου, 
τόν ἱδρώτα σου καί ἀπολάμβανες σάν μικρό παιδί ὅλα 
ἐκεῖνα τά ἀγαθά, πού ἡ μάνα γῆ προσφέρει σέ ὅσους 
τήν ἀγαποῦν καί τήν φροντίζουν.

Ἥσυχος καί γαλήνιος πορεύσου, Μανώλη μου,  
στό δρόμο τό στερνό πού πῆρες γιατί … τόν ἀγώνα 
τόν καλόν ἠγώνισαι, τόν δρόμον τετέλεκας, τήν πί
στιν τετήρηκας.

Πολλές φορές, Μανώλη μου, ψάλλαμε μαζί τήν 
Μεγάλη Ἑβδομάδα, «ἰδού σοι τὸ τάλαντον ὁ Δεσπό
της ἐμπιστεύει, ψυχή μου …». Σέ κάθε ἄνθρωπο, ὁ 
Θεός χαρίζει καί κάποιο τάλαντο, ἀρκεῖ νά μήν τό 
κρύψει  μέσα στό χῶμα γιά νά τό φυλάξει, ἀλλά νά 
τό ἀξιοποιήσει γιά τό καλό ὅλων. Καί ἐσένα σοῦ 
ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός πολλαπλά καί ποικίλα τάλαν
τα. Αὐτά, τά τάλαντα «ὅσα πρός Θεοῦ ἐδέξω, ἰσο
δύναμον χάριν ἐπικουρίᾳ τοῦ δόντος Θεοῦ» ὄχι μόνον 
τά αὔξησες καί τά πολλαπλασίασες, ἀλλά καί τά 
χάρισες ἁπλόχερα καί ἀφειδώλευτα σέ ὅποιον σοῦ 
τά ζητοῦσε, σέ ὅποιον ἐκδήλωνε τήν ἐπιθυμία νά 
ὠφεληθεῖ  ἀπό τίς γνώσεις σου, φίλο, γνωστό ἤ 
ἄγνωστο σέ κάθε χῶρο πού κλήθηκες νά διακονή
σεις, στό Σχολεῖο, στήν Ἐκκλησία, στή μουσική 
παιδεία, στόν δημόσιο καί κοινωνικό βίο.

Μανώλη μου, στό δρόμο σου αὐτόν  πού πῆρες, 
τόν στερνό, δέν εἶσαι μόνος σου. Σέ συντροφεύουν οἱ 
προσευχές ὅλων μας. Προσευχόμαστε, οἱ Ἄγγελοι 
νά σέ συνοδεύουν  καί νά σέ παραστέκουν,  μέχρι νά 
φτάσεις στό Δημιουργό μας, ἀλώβητος, ἀκέραιος, 
καθαρός, ἔτσι ὅπως ἤσουν σέ ὅλη σου τή ζωή. Προ
σευχόμαστε ἀκόμα στό Θεό, νά σέ κατατάξει στίς 
χορεῖες τῶν Ἀγγέλων του γιά νά ὑμνεῖς μαζί τους τόν 
Παντοδύναμο, ἔτσι, ὅπως τόν ὕμνησες, τόν δοξολό
γησες, τόν λάτρεψες καί τόν ἀγάπησες σέ ὅλη σου 
τή ζωή.

Παρακαλοῦμε ἀκόμα τό Θεό νά χαρίζει στήν οἰκο
γένειά σου κουράγιο καί ἀπαντοχή, γιατί ὁ πόνος 
τους εἶναι μεγάλος. Αὐτήν τήν οἰκογένεια πού δημι
ούργησες καί στήν ὁποία κυριαρχοῦσαν οἱ ἀρετές, 
πού περιγράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Γα
λάτας Ἐπιστολή του, ἡ πίστις, ἡ πραότης, ἡ ἐγκρά
τεια, ἡ εὐσέβεια….. καί  ὅλα ἐκεῖνα τά γνωρίσματα 
πού χαρακτηρίζουν μία χριστιανική οἰκογένεια. 

Ἀπέραντη ἡ θλίψη ὅλων. Ἐκπαιδευτικῶν, ἱερο
ψαλτῶν, συγγενῶν καί φίλων. Καί εἶχες πάρα πολ
λούς φίλους. Τεράστιο εἶναι τό κενό πού ἀφήνεις 
πίσω σου.

Καλό σου κατευόδιο, ἀδελφέ μου Μανώλη, στό 
στερνό σου ταξίδι, καλόν Παράδεισο καί αἰώνια νά 
εἶναι ἡ μνήμη σου.



32 H OΔOΣ

   ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
XΡΟΝΙΚΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ἐκδημία π. Ἀποστόλου Χατζημανώλη
Τίς μεταμεσημβρινές ὧρες τῆς Πέμπτης 18 

Ὀκτωβρίου 2018 ἐξεδήμησε πρός 
Κύριον ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἀπό-
στολος Χατζημανώλης, Συνταξιοῦ-
χος Ἐφημέριος της Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας.

Ὁ μεταστάς γεννήθηκε στόν Ἅγιο 
Ἰσίδωρο Ρόδου στίς 5 Ἰουλίου τοῦ 
ἔτους 1935. Διάκονος χειροτονήθηκε 
τήν 5η Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1972 
στόν ἐνοριακό ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰσιδώ-
ρου τῆς γενέτειράς του ἀπό τόν μακαριστό Μη-
τροπολίτη Καρπάθου καί Κάσου κυρό Ἀπόστολο 
(Παπαϊωάννου)  καί τήν 11η τοῦ ἴδιου μήνα Πρε-
σβύτερος στόν ἱερό Ναό Ἁγίας Εἰρήνης (Ὀρφανο-

τροφείου Θηλέων) ἀπό τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη 
Ρόδου κυρό Σπυρίδωνα. Ἀπό τῆς χει-
ροτονίας του διακόνησε ὡς Ἐφημέ-
ριος στίς  Ἐνορίες Ἁγίου Ἰσιδώρου 
(1972-1983), Ἀρχαγγέλου (1983-1988) 
καί Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νεοχω-
ρίου (1983-2007). 

Ἡ νεκρώσιμος Ἀκολουθία ἔλαβε 
χώρα τήν ἑπομένη, Σάββατο 20 
Ὀκτωβρίου, στόν ἱερό Ναό Ταξιαρ-
χῶν τοῦ Δημοτικοῦ Κοιμητηρίου Ρό-

δου προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας, ὁ ὁποῖος στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε 
στήν προσωπικότητα καί ἐξῆρε τήν ἱερατική δια-
κονία τοῦ μεταστάντος.

Ἡ ἱερά Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ

Ἡ ἱερά Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ τιμήθηκε καί φέτος πανηγυρικά 
στόν ἐνοριακό  ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀφάντου (ὅπου ὑπάρχει κλίτος ἐπ’ ὀνόματί του) 

καί στόν φερώνυμο ἐνοριακό ἱερό Ναό στή Σορωνή. Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς στόν πανηγυρίζοντα 
Ναό τῆς κωμοπόλεως Ἀφάντου χοροστάτησε τοῦ Ἑσπερινοῦ καί μίλησε πρός τό πολυπληθές ἐκκλησί-
ασμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, συγχοροστατού-
ντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νουβίας κ. Σάββα καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. 
Ἀκολούθησε ἡ περιφορά τῆς Εἰκόνος καί τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου μέ τήν συμμετοχή ἐκπροσώπων 
τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί πλήθους κόσμου. Τήν ἑπομένη στόν φερώνυμο ἱερό Ναό τῆς Σορωνῆς τοῦ 
Ὄρθρου χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος ἅγιος Λέρου (ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν θεῖο λόγο κατά τήν 
Λειτουργία), ἐνῶ τῆς τρισαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος προέστη τῆς πανηγύρεως στή Σορωνή κατά 
τόν Ἑσπερινό καί στό Ἀφάντου κατά τόν Ὄρθρο καί τήν Θεία Λειτουργία.
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Ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ  
Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου

Μ έ θρησκευτική κατάνυξη καί ἱεροπρέ-
πεια τελέσθηκαν τό Σάββατο 20 Ὀκτω-

βρίου τά Ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Συμεών 
τοῦ Θεοδόχου τῆς Ἐνορίας Λάρδου, ὁ ὁποῖος 
ἀνηγέρθη πλησίον τῶν ἐρειπίων παλαιοτέρου 
Ναοῦ μέ δαπάνες τῆς οἰκογενείας τοῦ κ. Παναγιώ-
του Κρητικοῦ. 

Τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων προέστη ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καί συμμετεῖχαν ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γάνου καί Χώρας 
κ. Ἀμφιλόχιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ὀλύμπου κ. Κύ ριλλος. Στό φυτό τῆς ἁγίας Τραπέ-
ζης κατετέθησαν ἀποτμήματα τιμίων Λειψάνων 
τῶν Ἁγίων: Ἱερομαρτύρων Χαραλάμπους καί Κυ-
ρίλλου τοῦ Λουκάρεως, Πατριάρχου Κωνσταντι-
νουπόλεως καί τῶν Ὁσιομαρτύρων Πατέρων τῆς 
Λαύρας τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του εὐχαρίστη-
σε τούς εὐσεβεῖς κτίτορες καί ἐξέφρασε πρός αὐ-
τούς τήν ἐκκλησιαστική εὐαρέσκεια γιά τήν προ-

σφορά τους στό χωριό τους καί τήν τοπική Ἐκ-
κλησία, ἐξῆρε δέ ἰδιαίτερα τήν πρωτοβουλία τοῦ 
ἁγίου Γάνου νά κινήσει πρό ἐτῶν τήν διαδικασία 
ἐπανοικοδομήσεως τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καί νά ἐμπνεύ-
σει τούς εὐσεβεῖς κτίτορες.

Χειροτονία Διακόνου  
π. Λουκᾶ Παπακωνσταντίνου

Τήν Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018, ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος τέλεσε τήν Θεία 
Λειτουργία στόν ἐνοριακό ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολά-
ου Παραδεισίου καί προέβη στή χειροτονία σέ Διά-
κονο τοῦ κ. Λοΐ ζου Παπακωνσταντίνου τόν ὁποῖο 
μετονόμασε Λουκᾶ εἰς μνήμην τοῦ προπάππου του 
μακαριστοῦ ἐφημερίου τοῦ Παραδεισίου, ἥρωος 
παπᾶ-Λουκᾶ, ὁ ὁποῖος θυσιάστηκε ὑπέρ πίστεως 
καί πατρίδος λογχευθείς ἀπό τούς Ἰταλούς κατά τό 
αἱματηρό Πάσχα τοῦ 1919.

Ὁ Θεοφιλέστατος στήν ὁμιλία του μετά τίς σχε-
τικές μέ τό γεγονός παραινέσεις πρός τόν χειροτο-
νούμενο εἶπε: «Θά λάβεις, ἐντός ὀλίγου, τόν πρῶτο 
βαθμό τῆς Ἱερωσύνης, αὐτόν τοῦ Διακόνου, ἐδῶ στό 
χωριό σου, στόν ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου. 
Ἕνας χῶρος οἰκεῖος σέ σένα, ἀφοῦ σέ αὐτόν ἐδῶ τόν 
Ναό ἱερουργοῦσε ὡς ἐφημέριος ἐπί εἰκοσαετία καί 
πλέον ὁ μακαριστός πατέρας σου Μιχαήλ Παπα-
κωνσταντίνου καί ἀπό αὐτόν, σέ μιά ἀδιάκοπη σχε-
δόν διαδοχή, καί οἱ ὑπόλοιποι συγγενεῖς σου Ἱερεῖς, 
ὅπως ὁ μακαριστός προπάππος σου Λουκᾶς καί ὁ 
πατέρας του καί ἥρωας  Λουκᾶς Παπακωνσταντίνου 

ἡ τιμημένη ἱερατική διακονία τῶν ὁποίων συνεχίζε-
ται σήμερα ἀπό σένα μέ τήν ἀπόφασή σου νά διακο-
νήσεις τήν ἁγία μας Ἐκκλησία. Ἡ μνήμη τους ἄς εἶ-
ναι αἰωνία καί ἡ εὐχή τους νά συνοδεύει πάντοτε τή 
ζωή σου καί νά φωτίζει τόν δρόμο σου». Στό τέλος 
μετέφερε πρός τόν χειροτονούμενο τίς πατρικές εὐ-
χές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Κυρίλ-
λου καί τόν συνεχάρη γιά τήν ἀπόφασή του νά δια-
κονήσει ὡς Κληρικός τήν Ἐκκλησία στούς δύσκο-
λους καιρούς μας καί εὐχήθηκε νά ἀναδειχθεῖ ἄξιος 
τῆς κλήσεως καί ἀποστολῆς του. Ὁ νέος κληρικός 
γεννήθηκε στή Ρόδο τό ἔτος 1984. Εἶναι ἔγγαμος καί 
πατέρας μιᾶς κόρης. Εὐχόμαστε στόν νέο κληρικό 
τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας νά ἔχει εὐλογημένη τή 
νέα του πορεία καί διακονία.
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Πανήγυρις Πολιούχου Ρόδου Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου

Μ έ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα καί περισσή εὐλάβεια ἡ πόλη τῆς Ρόδου πανηγύρισε τήν μνήμη τοῦ 
Πολιούχου της Ἁγίου Νεομάρτυρα Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου στόν ἱερό Ναό Εἰσοδίων τῆς 

Θεοτόκου Νεοχωρίου, στόν τόπο ὅπου ἐτάφη μετά τό μαρτύριό του καί ὅπου σήμερα  θησαυρίζεται τό 
τίμιο λείψανό του καί ἡ πλάκα τοῦ τάφου του.

Ἐγκαίνια Παρεκκλησίου Ὁσίων Ἀλυπίου, Στυλιανοῦ & Νίκωνος

Τήν  Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποι-
ήθηκαν τά Ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισθέντος ἱεροῦ 

Παρεκκλησίου τῶν Ὁσίων Ἀλυπίου Κιονίτου, Στυλι-
ανοῦ τοῦ Παφλαγόνος καί Νίκωνος τοῦ «Μετανο-
εῖτε» τῆς ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω πόλεως Ρόδου 
(νέο κλίτος τοῦ ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ).

Τό ἑσπέρας τῆς προηγούμενης ἡμέρας ἔλαβε 
χώρα ἡ κατάθεση τῶν τιμίων Λειψάνων (Ἱερομαρ-
τύρων Χαραλάμπους, Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως, 
Πατριάρχου Κων/πόλεως καί Ὁσιομαρτύρων Πα-
τέρων τῆς Μονῆς Ὁσίου Θεοδοσίου) καί ἀκολούθη-
σε ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας. Τό πρωί τῆς 
Κυριακῆς, μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, τῆς 
ὁποίας χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ὀλύμπου κ. Κύριλλος, ἔλαβε χώρα ἡ τελετή τῶν 
Ἐγκαινίων καί ἀκολούθησε ἡ Θεία Λειτουργία προε-
ξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας καί 
συλλειτουργούντων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νουβί-
ας κ. Σάββα καί τοῦ Θεοφ. ἁγίου Ὀλύμπου. Προσφώ-
νησε ὁ Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Πρωτοπρεσβύτε-
ρος π. Κάλλιστος Ἀναστασίου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε 
ἐκτενῶς στή σημασία τοῦ Ὀρθοδόξου Ναοῦ καί 
στούς χρηματίσαντες Ἐφημερίους του Ἱεροῦ Ναοῦ, 
κάνοντας ἰδιαίτερη μνεία τοῦ ἀμέσου προκατόχου 
του μακαριστοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ οἰκουμενι-
κοῦ Θρόνου Βασιλείου Τσαβαρῆ, εὐχαρίστησε δέ 

ὅλους ὅσοι συνέβαλλαν στό ἔργο ἀνακαινίσεως τοῦ 
ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ, τοῦ Παρεκκλησίου τῶν Ὁσί-
ων καί τοῦ παρακειμένου Πνευματικοῦ Κέντρου. 
Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος, μεταξύ 
τῶν ἄλλων, ἐξέφρασε τή χαρά του γιά τό γεγονός 
τῆς καθιερώσεως Θυσιαστηρίου στήν πόλη μας ἐπ’ 
ὀνόματι  τῶν προειρημένων Ὁσίων, ἐξέφρασε τήν 
εὐαρέσκεια τῆς Ἐκκλησίας πρός τόν Προϊστάμενο 
τῆς Ἐνορίας καί τά Μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπι-
τροπῆς καί ἐπαίνεσε τούς εὐσεβεῖς δωρητές κάνον-
τας ἰδιαίτερη μνεία τοῦ ὀνόματος τοῦ κτίτορος τοῦ 
ἱεροῦ Παρεκκλησίου κ. Στυλιανοῦ Μανωλάκου.
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Τῆς πανηγύρεως προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος καί συμμε-
τεῖχαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Κώου καί Νισύρου 
κ. Ναθαναήλ, Νουβίας κ. Σάββας καί Σύμης, Τήλου Χάλκης καί Καστελορίζου κ. Χρυσόστομος καί οἱ Θεο-
φιλέστατοι Ἐπίσκοποι Στρατονικείας κ. Στέφανος καί Ὀλύμπου κ. Κύριλλος. Τόν θεῖο λόγο κατά τήν Ἀκο-
λουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος ἅγιος Σάμου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό μαρ-
τύριο τοῦ ἁγίου καί τό μήνυμα, πού ἡ ὁμολογία του καί ὁ ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος θάνατος του ἐκπέμπουν 
στήν ἐποχή μας.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ λιτά-
νευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καί τοῦ τιμίου Λειψάνου τοῦ Ἁγίου στό κέντρο τῆς πόλεως συνοδείᾳ ἀγήματος 
τοῦ στρατοῦ καί τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ρόδου. Ἡ πομπή κατέληξε στά προπύλαια τοῦ Δημοτικοῦ 
Μεγάρου, ὅπου ἔλαβε χώρα ἡ εὐλόγηση τῶν ἄρτων καί ἀκολούθως ἡ ἀπόλυσις παρουσία τοῦ κλήρου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου μας, τῆς μαθητικῆς καί 
ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας καί πλήθους κόσμου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στήν προσφώ-
νησή του παρουσία σε τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς καί ἐξέφρασε τίς δέουσες γιά τήν περίσταση εὐχαριστίες.

Μετά τήν ἀπόλυση στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Δημαρχείου ὁ Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτιος Χατζηδιά-
κος παρέθεσε δεξίωση καί στή συνέχεια ἑόρτιο γεῦμα σέ ξενοδοχεῖο τῆς πόλεώς μας. Τούς ὕμνους κατά 
τόν Ἑσπερινό, τόν Ὄρθρο καί τήν Θεία Λειτουργία ἀπέδωσε ἡ χορωδία του Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν 
Ρόδου. Ἡ καλοκαιρία πού ἐπικρατοῦσε ἔδωσε τήν δυνατότητα στούς συμπολίτες μας νά συμμετάσχουν 
καί νά τιμήσουν τήν μνήμη τοῦ Πολιούχου μας. 

Μουσική  Ἐκδήλωση γιά τήν  Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων

Σ τά πλαίσια ἑορτασμοῦ τῆς Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί τῆς ἡμέρας 
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων πραγματοποιήθηκε μουσική ἐκδήλωση στό Δημοτικό Θέατρο Ρόδου, 
τήν ὁποία συνδιοργάνωσαν ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη καί ἡ 95 ΑΔΤΕ.

Στήν ἐκδήλωση πού συντόνισαν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Γρηγόριος Μπόλης καί ὁ Ἀντισυνταγμα-
τάρχης Ἐμμανουήλ Χλαπουτάκης συμμετεῖχαν τό Μουσικό Σῶμα Ἐθνοφυλακῆς τῆς 95 ΑΔΤΕ, ἡ Μεικτή 
Χορωδία Ἐνηλίκων Ρόδου ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Μιχάλη Καλαεντζῆ καί ὁ Σύλλογος Ἱεροψαλτῶν 
Ρόδου ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀντωνίου Ψυλλάκη. Στό τέλος προσφώνησε ὁ Διοικητής 
τῆς 95 ΑΔΤΕ Ὑποστράτηγος κ. Γρηγόριος Ρουμάνης καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ἐκπρόσωποι τῶν πολιτειακῶν καί αὐτοδιοικητικῶν Ἀρχῶν, τῶν 
Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, Κληρικοί τῆς πόλεώς μας, πρόεδροι φορέων καί 
πολλοί πολίτες, πού γέμισαν τούς χώρους τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου.



36 H OΔOΣ

Πανήγυρις Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ

Μ έ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα, μέ τήν παρου-
σία τῶν τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν 

Ἀρχῶν καί μέ τήν συμμετοχή πολλῶν πιστῶν, πανηγύρι-
σε ὁ Μητροπολιτικός μας Ναός τήν μεγάλη Θεομητορι-
κή Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡμέ-
ρα κατά τήν ὁποία ἄγεται καί ἡ ἑορτή τῶν Ἐνόπλων 
Δυνάμεων. Τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε 
ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε Ἀρχιε-
ρατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμε-
νάρχου μας καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Νουβίας κ. Σάββα.  Ἀκολούθησε ἡ Δοξολογία γιά 
τήν ἑορτή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων κατά τήν ὁποία ὁμί-
λησε ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν 
Νομοῦ Δωδ/σου κ. Πολυβιός Παυλίδης καί ἀκολούθησε 
ἡ καθιερωμένη Λιτανεία. Μετά τήν παρατεθεῖσα δεξίωση 
στήν αἴθουσα τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἔλαβε χώρα ἡ καθιερωμένη 
κατάθεση στεφάνων στό Βωμό τῆς Πατρίδας.

Ἐκδημία π. Ἰακώβου Λεντάκη
Τήν Τετάρτη 28η Νοεμβρίου 2018 ἐξεδήμησε 
πρός Κύριον ὁ Πρεσβύτερος Ἰάκωβος Λεντάκης, 
ἐν ἐνεργείᾳ Ἐφημέριος της Ἱερᾶς μας Μητροπό-
λεως. Ὁ μεταστάς γεννήθηκε στήν Αἴγυπτο τό 
ἔτος 1938. Διάκονος χειροτονήθηκε τήν 22α 
Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2007 στόν ἐνοριακό ἱερό 
Ναό Ἁγίου Γεωργίου (Κάτω) πόλεως Ρόδου καί 
τήν 25η τοῦ ἴδιου μήνα Πρεσβύτερος στήν ἱερά 
Μονή Ὑψενῆς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη μας κ. Κύριλλο. Τό περισσότερο διάστη-
μα τῆς ἱερατικῆς του ζωῆς διακόνησε ὡς Ἐφημέ-
ριος στήν ἱερά Μονή Φανερωμένης Ἰξιᾶς καί 
κατά μικρά διαστήματα ἄλλες Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς 
μας Μητροπόλεως. Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἔλαβε 
χώρα τήν ἑπομένη, Πέμπτη 29 Νοεμβρίου στόν 
κοιμητηριακό ἱερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρ-
χῶν καί ἡ ταφή ἔλαβε χώρα στό Δημοτικό Κοι-
μητήριο τῆς πόλεως Ρόδου.

Ἑορτή Πυροβολικοῦ

Τ ήν Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018, ἡμέρα μνήμης τῆς Ἁγίας 
Μεγαλομάρτυρος Βαρ βάρας, Προστάτιδος τοῦ Πυρο-

βολικοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μετέβη στό 
Στρατόπεδο Ὑποστράτηγου Παναγιώτη Ροδίου Παστί-
δας  καί προέστη τῆς Δοξολογίας. Στή συνέχεια παρέστη 
στήν παρατεθεῖσα δεξίωση καί συνεχάρη τόν Διοικητή τῆς 

     Χειροτονία Ἐπισκόπου Γκούλου  κ. Σιλβέστρου

Τήν 14η Δεκεμβρίου 2018 ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης 
μας,  ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Νουβίας κ. Σάββας, ὁ 
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος καί ὁ Ἡγούμ. 
τῆς Ἱ. Μ. Σκιαδίου, Ἀρχιμ. κ. Γεννάδιος Συμιακός με-
τέβησαν ἀπό τή Ρόδο στήν Ἀλεξάνδρεια καί ἔλαβαν 
μέρος στή χειροτονία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γκούλου 
καί Ἀνατ. Οὐγκάντας κ Σιλβέστρου Κισίτου, πνευμα-

95 ΑΔΤΕ Ὑποστράτηγο κ. Γρηγόριο Ρουμάνη, τόν Δι-
οικητή τῆς Διοίκησης Πυροβολικοῦ τῆς 95 ΑΔΤΕ Συ-
νταγματάρχη κ. Σταῦρο Τζουμερκιώτη, τόν Διοικητή 
τῆς Μονάδος Ἀντισυνταγματάρχη κ. Θεοδόσιο Μα-
κρή καθώς καί τούς ἐπιτελεῖς τους καί τό στρατιωτι-
κό προσωπικό.
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τικοῦ τέκνου τοῦ Σεβασμιωτάτου καί Κληρικοῦ τῆς 
Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Ὁ Θεοφ. νέος Ἱεράρχης 
τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου κ. Σίλβεστρος (κατά κό-
σμον Μάξιμος Κισίτου) γεννήθηκε στήν Καμπάλα 
τῆς Οὐγκάντας στίς 20 Σεπτεμβρίου 1982. Μετά τήν 
ἀποφοίτησή του ἀπό τήν Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν 
ἦλθε στή Ρόδο καί ἐκάρη Μοναχός στήν Ἱ. Μ. Σκια-
δίου. Διάκονος χειροτονήθηκε στίς 8 Σεπτεμβρίου 
2011 καί Πρεσβύτερος τήν ἴδια ἡμέρα τοῦ ἑπομένου 
ἔτους, κατά τήν πανήγυρη τῆς Μονῆς τῆς μετανοίας 
του, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, ὁ 
ὁποῖος τοῦ ἔδωσε τό ὄνομα Σίλβεστρος πρός τιμήν 
τοῦ Ἀγκαραθίτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Σιλβέ-
στρου, ὁ ὁποῖος σημειωτέον κοιμήθηκε καί τάφηκε 
στή Ρόδο. Τό 2015 ἔλαβε πρόσκληση ἀπό τόν Μακα-
ριώτατο Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. κ. ΘΕΟΔΩΡΟ νά 
διακονήσει τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας  καί μετέβη 
στήν Ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου, ὅπου ὑπηρέτησε τήν 
Ἐκκλησία  ὡς Ἐφημέριος τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Σάββα καί 
Μέλος τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς. Ἡ χειροτονία του 
σέ Ἐπίσκοπο ἔλαβε χώρα στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ 
Ἁγ. Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου Ἀλεξανδρείας τήν Κυρια-
κή 16 Δεκεμβρίου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτά-
του Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί συλλειτουργού-
ντων τῶν Σεβασμ. Μητρ. Καμπάλας κ. Ἰωνᾶ, Ρόδου 
κ. Κυρίλλου, Ἄκκρας κ. Ναρκίσσου, Μέμφιδος κ. Νι-
κοδήμου, Νουβίας κ. Σάββα καί τοῦ Θεοφ.Ἐπισκό-
που Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου. Εὐχόμαστε στόν νέο Ἐπί-
σκοπο πολύκαρπη καί καλλίκαρπη διακονία στόν 
ἱεραποστολικό ἀγρό τῆς πατρίδας του Οὐγκάντας.

Προσφορά τροφίμων
Συνεχίζοντας τήν διακονία του τό «Ἵδρυμα Κοινωνικῆς 

Προνοίας καί Ἀλληλεγγύης» τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως 
ἑτοίμασε καί διένειμε ἀπό τόν χῶρο τοῦ κοινωνικοῦ παντο-
πωλείου «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» γιά τίς ἑορτές τῶν Χριστουγέννων 
περί τά 500 καί πλέον πακέτα τροφίμων σέ οἰκογένειες πού 
χρειάζονται ἐνίσχυση καί συμπαράσταση ἐξαιτίας τῶν ἰδιαι-
τέρων οἰκονομικῶν συγκυριῶν τῆς ἐποχῆς μας, σύμφωνα μέ 
τούς καταλόγους πού ἔχουν καταρτίσει οἱ Ἐνορίες μας. Τά 
τρόφιμα πού διανεμήθηκαν προῆλθαν ἀπό ἀγορές τοῦ Ἱδρύ-
ματος καί ἀπό προσφορές καταστημάτων τῆς πόλεώς μας, 
πολιτιστικῶν καί ἄλλων Συλλόγων τοῦ νησιοῦ μας, μαθη-
τῶν Σχολείων καί εὐαισθητοποιημένων συμπολιτῶν μας. Ἡ 
ἑτοιμασία τῶν πακέτων τροφίμων ἔγινε ἀπό τήν ἐθελοντική 
ὁμάδα κυριῶν, πού δραστηριοποιεῖται στόν τομέα αὐτό 
κάτω ἀπό τήν ἐπίβλεψη τοῦ ὑπευθύνου τοῦ Κοινωνικοῦ Πα-
ντοπωλείου «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», Ἀρχιμ. Τιμοθέου Ἀποστολάκη. 
Τό κοινωνικό μας παντοπωλεῖο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»  εἶναι ἀνοι-
κτό κάθε Τρίτη καί Πέμπτη, μέ τήν παρουσία τῶν ἐθελοντρι-
ῶν κυριῶν, προσφέροντας τρόφιμα καί εἴδη ρουχισμοῦ σέ 
ἀνθρώπους πού τά ἔχουν ἀνάγκη, χωρίς διακρίσεις.

Χειροθεσία ψάλτου καί ἀναγνώστου
Τήν Κυριακή 23η Δεκεμβρίου 2018 ὁ Σεβασμιώτατος, 
κατά τήν Θεία Λειτουργία  στόν ἐνοριακό ἱερό Ναό 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλυθιῶν προέβη 
στήν χειροθεσία τοῦ διακονοῦντος τό ἀριστερό ἀνα-
λόγιο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ κ. Παναγιώτη Μανιᾶ σέ Ἱερο-
ψάλτη καί τοῦ κ. Σάββα Πολυχρόνη σέ Ἀναγνώστη. 
Στήν προσφώνησή του ἐξέφρασε τόν ἔπαινό του γιά 
τόν ζῆλο τους καί τήν φιλομάθειά τους καί τόνισε τήν 
ἀνάγκη στελέχωσης τῶν ἀναλογίων τῶν Ναῶν μας μέ 
νέους ἀνθρώπους πού θά ἐπιδεικνύουν εὐλάβεια καί 
σεβασμό ἀνάλογο μέ τήν ὑψηλή διακονία τους.

Μ έσα σέ χαρούμενη ἑορταστική ἀτμόσφαιρα 
ἄκουσε τά πατροπαράδοτα κάλαντα καί 

ἐπίκαιρους ἑορταστικούς ὕμνους ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας στήν Μητροπολιτική κατοικία 
κατά τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων (Δευτέρα 
24 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ). Ἐκτός ἀπό τίς ὁμάδες μικρῶν 
παιδιῶν, τά βυζαντινά καί παραδοσιακά κάλαντα 
ἀπό διάφορες περιοχές τῆς Πατρίδος μας τραγού-
δησαν, ἡ Βυζαντινή καί ἡ Παραδοσιακή Χορωδία 
τοῦ Συλλόγου τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μη-
τροπόλεως, ἡ Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Ρόδου, ἡ χο-
ρωδία τῆς Ἀδελφότητος Ὀλυμπιτῶν Ρόδου, καθώς 
ἐπίσης καί τό Μουσικό Σχῆμα τῆς 95 ΑΔΤΕ. Ὁ Σε-
βασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅσους προσῆλθαν, εὐχό-
μενος τά «χρόνια πολλά» καί ἀναφέρθηκε μέ συντο-
μία στό νόημα τῆς μεγάλης αὐτῆς Ἑορτῆς τῆς Χρι-
στιανοσύνης, καλώντας ὅλους νά ἑορτάσουν τά 
Χρι στούγεννα ὅπως ἁρμόζει σέ Ὀρθόδοξα πιστά 
τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.

 Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα
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Ὑποθῆκες Ἁγίου Ἀμφιλοχίου Μακρῆ
l  Θέλει ὁ Χριστός νά σοῦ βγάλει τά ἀγκάθια, 

διότι εἶναι κηπουρός καί ἐσύ θέλεις τήν ἡσυ-
χία σου.

l  Ὁ Χριστός εἶναι κοντά μας, ἄς μή τόν βλέ-
πουμε… καμιά φορά μᾶς δίνει καί κανένα 
μπάτσο ἀπό πολλή ἀγάπη.

l  Πολλές φορές ἔρχεται ὁ Χριστός, σοῦ χτυ-
πάει, τόν βάζεις νά καθίσει στό σαλόνι τῆς 
ψυχῆς σου καί ἐσύ ἀπορροφημένος μέ τίς 
ἀσχολίες σου ξεχνᾶς τόν μεγάλο ἐπισκέπτη. 
Ἐκεῖνος περιμένει νά ἐμφανιστεῖς, περιμένει 
καί, ὅταν πλέον ἀργήσεις πολύ, σηκώνεται 
καί φεύγει. Ἄλλη φορά πάλι εἶσαι τόσο 
ἀπα σχολημένος πού τοῦ ἁπαντᾶς ἀπό τό 
παράθυρο. Δέν ἔχεις καιρό οὔτε ν’ ἀνοίξεις.

l  Πολλές φορές τήν ἡμέρα ἔρχεται ὁ Χριστός 
καί σοῦ χτυπάει, ἀλλά ἐσύ ἔχεις δουλειές…

l  Πρέπει νά χαίρεσαι. Καλλιτεχνική σμίλη 
κρατάει στά χέρια του ὁ Ἰησοῦς. Θέλει νά σέ 
ἑτοιμάσει ἕνα ἄγαλμα τοῦ οὐράνιου παλα-
τιοῦ.

l  Εἶστε βασιλικά πρόσωπα, προορίζεστε γιά 
τόν οὐράνιο νυμφῶνα.

l  Ὅταν δεῖς ἄνθρωπο κουρασμένο (πνευμα-
τικῶς), μή τοῦ βάλεις ἄλλο φορτίο, διότι τά 
γόνατα δέν ἀντέχουν.

l  Ἀγάπησε τόν Ἕνα νά σέ ἀγαποῦν καί τά 
θηρία.

l  Ἀληθινός πλοῦτος γιά μένα εἶναι νά σᾶς δῶ 
στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

l  Ὅταν ὑπάρχει ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης, ὅ,τι 
κακό πλησιάζει τό κατακαίγει.

l  Ὁ ἄνθρωπος ὅταν δέν ζητάει τά δικαιώματά 
του θά φωτίσει ὁ Θεός τόν ἄλλον νά τοῦ τά 
δώσει.

l  Τό φῶς τοῦ Κυρίου νά σέ φωτίζει καί νά σέ 
ὁδηγεῖ πάντοτε.

l  Ὅταν ἔχετε πειρασμούς, τότε κατέρχεται ἡ 
χάρη τοῦ Θεοῦ. Φαίνεται ὅτι τοῦ χαλᾶτε 
(τοῦ πειρασμοῦ) τά σχέδια.

l  Ὁ ἄνθρωπος ἀγαπάει καί πνευματικά αἰ-
σθάνεται προσευχόμενος ὅτι βρίσκεται 
ἐντός τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀδελφοῦ του. Λυ-
πᾶται ὅταν δέν πορεύεται καλά ὁ ἀδελφός 
του καί προσεύχεται γιά τήν πρόοδό του.

l  Οὐδέποτε ἀλλάζει ἐκεῖνος πού ἔχει τήν χρι-
στιανική ἀγάπη.

l  Ὁ ἄνθρωπος πού φωνάζει δέν ἔχει δύναμη.

l  Ἡ διάθεση ἡ δικιά σας μοῦ ἀνάβει φωτιά. 
Εἶναι σάν νά μοῦ ρίχνετε κάρβουνα σ’ αὐτό 
πού ὑπάρχει μέσα μου.

l  Θέλω παιδί μου, νά ζεῖς γιά τό Χριστό, ὁλό-
κληρος νά δοθεῖς σ’ Αὐτόν. Θέλω, ὅταν τύ-
χει ν’ ἀνοίξει κανείς τήν καρδιά σου, τίποτε 
ἄλλο νά μή βρεῖ, μόνο τό Χριστό.

l  Ἐρώτηση: Ἀφοῦ βλέπετε, Γέροντα, τόσο 
καθαρά τίς ἀδυναμίες μας, τά λάθη μας, για-
τί δέ μας τά ὑποδεικνύετε;

      Ἀπάντηση: Λυπᾶμαι γιά ὅσα βλέπω ὡς πα-
τέρας, ἀλλά ἐλπίζω στήν καλυτέρευση. 
Ὑποδεικνύω ὅσα πρέπει, ἀλλά πιό κερδι-
σμένος εἶσαι, ὅταν χύσεις δυό ἤ τρία δά-
κρυα μπροστά στό Χριστό γι’ αὐτά, παρά 
νά πεῖς πολλά λόγια. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ για-
τρός καί παιδαγωγός μας. Ὁ Χριστός ἐχθές 
καί σήμερα ὁ ἴδιος, ἀλλά ἐμεῖς κλείσαμε τά 
μάτια μας καί βλέπουμε σκοτεινά. Ἀφοῦ 
προχωρᾶμε ἔτσι, ἄλλοι λασπώνονται καί 
ἄλλοι σκοτώνονται.

l  Ἐκεῖνος πού ταράζεται, δέ σκέφτεται λογι-
κά, ὀρθά. Κάνε ὑπομονή καί θά βραβευτεῖς 
μέ στέφανο.

l  Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ νά μή φεύγει ἀπό τό 
νοῦ καί τήν καρδιά σας.

l  Ὁ Κύριος νά σᾶς ἐνισχύει, νά κρατήσετε 
σταθερά τή σημαία τῆς ἀλήθειας καί τῆς 
ἐγκράτειας.

l  Ὁ Χριστιανός εἶναι πραγματικά ἄνθρωπος. 
Ξέρει ὅλους τούς τρόπους τῆς εὐγένειας.
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ΕΝΩΣΙΣ  ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ  ΡΟΔΟΥ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΑ ΝΕΑ
www.ieropsaltesrodou.gr

Πλούσιο σέ δραστηριότητες ὑπῆρξε τό τελευταῖο 
τετράμηνο τοῦ 2018 γιά τόν Σύλ. Ἱεροψαλτῶν Ρόδου.
 Τόν Σεπτέμβριο ξεκίνησαν οἱ ἐγγραφές στή σχο-

λή βυζαντινῆς μουσικῆς πού λειτουργεῖ ὑπό τήν αἰγίδα 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στίς 26 Σεπτεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε ὁ Ἁγιασμός στή σχολή ἀπό τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Κύριλλο, ὁ ὁποῖος ἔδω-
σε τίς εὐχές καί τίς εὐλογίες του γιά τήν ἐπιτυχία τῆς 
σχολῆς.
 Ἄψογη ὑπῆρξε ἡ συμμετοχή τῆς βυζαντινῆς χο-

ρωδίας, μέ χοράρχη τόν Ἄρχοντα Ὑμνωδό τῆς 
Μ.τ.Χ.Ἐ. Μανώλη Θεουλάκη, στίς ἀκολουθίες γιά τόν 
Πολιοῦχο τῆς πόλεως Ρόδου, τόν ἅγιο Κωνσταντῖνο 
τόν Ὑδραῖο, τόσο κατά τόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό 
ὅσο καί κατά τήν Πολυαρχιερατική Θ. Λειτουργία 
τήν κυριώνυμο ἡμέρα ἀποσπώντας τά συγχαρητήρια 
καί τίς εὐχαριστίες ἀπό τόν Ποιμενάρχη μας ἀλλά καί 
ἀπό τούς συμμετέχοντες Ἀρχιερεῖς.
 Ἰδιαίτερα ἐπιτυχής ὑπῆρξε ἡ συμμετοχή γιά πρώ-

τη φορά τῆς χορωδίας τοῦ Συλλόγου στόν ἑορτασμό 
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στίς 21 Νοεμβρίου (ἑορτή τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου). Ἡ χορωδία μέ χοράρχη τόν 
Πρωτοψάλτη κ. Ἀντώνη Ψυλλάκη συμμετεῖχε στήν μου-
σική ἐκδήλωση τῆς 95 ΑΔΤΕ στό Δημοτικό Θέατρο Ρό-
δου, ὅπου ἀπέδωσε ὕμνους τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
 Ἐξίσου ἐπιτυχής ὑπῆρξε ἡ συμμετοχή τῆς παρα-

δοσιακῆς χορωδίας τοῦ συλλόγου μέ χοράρχη τόν Πρω-
τοψάλτη κ. Χρῆστο Καντερίσκο καί σέ συνδιοργάνωση 
μέ τόν Σύλλογο Αὐτοάνοσων Νοσημάτων «ΘΑΛΕΙΑ» σέ 
ἐκδήλωση μέ σκοπό τήν βοήθεια μαθητῶν τῶν σχολείων 
πού ἀδυνατοῦν νά προμηθευτοῦν τό δεκατιανό τους.
 Ἐπίσης μέλη τῆς βυζαντινῆς χορωδίας συμμε-

τεῖχαν σέ διάφορες ἀκολουθίες σέ πανηγυρίζοντες 
Ἱερούς Ναούς.

 Μεγάλη ἀπώλεια γιά τόν σύλλογο ἱεροψαλτῶν 
ἡ ἐκδημία τριῶν ἱεροψαλτῶν τοῦ Ἠλία Λεντάκη, Πα-
ναγιώτη Μοσχῆ ἀλλά καί τοῦ Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ 
τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Μανώλη Θεουλάκη. Ἄνθρωποι μέ τερά-
στια προσφορά στά ἱεροψαλτικά δρώμενα τῆς τοπι-
κῆς μας Ἐκκλησίας, ἄφησαν ἀνεξίτηλη τή σφραγίδα 
τους στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀναλογίου. Ὁ σύλλογος τούς 
εὐχαριστεῖ καί εὔχεται ἡ μνήμη τους νά εἶναι αἰώνια.
 Ἰδιαίτερη ἐπιτυχία εἶχε ἡ μουσική ἐκδήλωση τι-

μῆς καί μνήμης στόν ἐκλιπόντα Ἄρχοντα Ὑμνωδό τῆς 
Μ.τ.Χ.Ἐ. Μανώλη Θεουλάκη στόν Καθεδρικό Ναό 
Εὐαγγελισμοῦ στίς 20 Δεκεμβρίου μέ τήν εὐκαιρία τοῦ 
ἑορτασμοῦ τῶν 70 χρόνων τοῦ συλλόγου (1948-2018) 
στήν ὁποία συμμετεῖχαν τρεῖς διακεκριμένοι Ἱεροψάλ-
τες: ὁ πρόεδρος τῆς Ο.Μ.Σ.Ι.Ε. πρωτοψάλτης Κων-
σταντῖνος Πολίτης καί οἱ Ἄρχοντες Ὑμνωδοί τῆς 
Μ.τ.Χ.Ἐ. Φώτιος Κετσετζῆς καί Φώτιος Γιαννακάκης, 
οἱ ὁποῖοι μέ τήν βυζαντινή χορωδία τῶν ἱεροψαλτῶν μέ 
χοράρχη τόν πρωτοψάλτη Ἀντώνη Ψυλλάκη ἀπέδω-
σαν Ὕμνους τοῦ Δωδεκαημέρου. Στήν ἐκδήλωση αὐτή 
τιμήθηκε ἐπίσης ὁ δήμαρχος κ. Φ. Χατζηδιάκος καί ὁ 
ἀντιδήμαρχος Γ. Πόκκιας γιά τήν συνεργασία καί συ-
μπαράστασή τους στό σύλλογο.
 Ὕμνους καί κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ἀπέ-

δωσε τμῆμα τῆς βυζαντινῆς καί παραδοσιακῆς χορω-
δίας τοῦ συλλόγου στόν Μητροπολίτη μας κ. Κύριλλο 
τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων ὡς ἐπίσης στόν 
Περιφερειάρχη Ν. Αἰγαίου καί στόν Δήμαρχο Ρόδου.
 Ἐπίσης μέλη τοῦ συλλόγου ἔψαλλαν στήν κοπή 

τῆς πίτας στό Ἐπισκοπεῖο ἀπό τόν Μητροπολίτη μας 
κ. Κύριλλο τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς, ἡ δέ 
παραδοσιακή χορωδία ἀπέδωσε κάλαντα ἀπό διάφο-
ρες περιοχές τῆς Ἑλλάδος μέ τήν εὐχή τό 2019 νά εἶ-
ναι ἕνα ἔτος εἰρηνικό καί εὐλογημένο.



H OΔOΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ  &  ΣΧΟΛΙΑ

Γιατί οἱ προτεστάντες  
δέν τιμοῦν τούς ἁγίους;

Οἱ προτεστάντες δέν τιμοῦν τούς ἁγίους, γιατί δέν 
δέχονται τή διδασκαλία τους. Πῶς νά τιμήσουν τούς 
ὁσίους ἀσκητές, ὅταν ἀπορρίπτουν τό μοναχισμό; 
Μαζί μέ τούς δογματικούς πατέρες καί τούς ὁσίους, 
γκρέμισαν καί τούς μάρτυρες. Ὁ ἅγιος Δημήτριος θυ-
σιάστηκε γιά τόν Χριστό, ὁ Θεός εὐλόγησε νά βγαίνει 
μύρο ἀπό τόν τάφο του κι ἔρχονται οἱ προτεστάντες 
καί λένε ὅτι δέ χρειάζεται ἡ τιμή τοῦ ἁγίου Δημητρί-
ου! Τούς μάρτυρες κι ὅλους τους  ἁγίους ἡ Ἐκκλησία 
τούς τιμᾶ, γιατί πρῶτα τούς τίμησε ὁ Θεός. Ἀποτε-
λοῦν πρότυπο τῶν χριστιανῶν, ἐπειδή θυσίασαν τά 
πάντα γιά τόν Χριστό. Οἱ πρῶτοι μάρτυρες ἦταν οἱ 
ἀπόστολοι καί χαίρονταν, πού ἔπασχαν γιά τόν Χρι-
στό (Πράξ. 5,41). Ἀπορρίπτοντας οἱ προτεστάντες 
τήν ἱστορική Ἐκκλησία, ὡς πλανεμένη, ἀπέρριψαν 
καί τούς ἁγίους της.

Προξενεῖ ἐντύπωση πώς, ἐνῶ τούς ἁγίους δέν τούς 
δέχονται, τούς ἑαυτούς τους ὡς μέλη τῆς ὁμάδας τους 
τούς ἀποκαλοῦν ἁγίους. «Ἐμεῖς -λένε- εἴμαστε ἅγιοι, 
σωθήκαμε». Δυστυχῶς, ζοῦν μέ ψευδαισθήσεις. 

Γιά νά στηρίξουν τήν ἄρνηση τῶν ἁγίων κατέφυ-
γαν στήν Ἁγία Γραφή καί λένε: «Ἕνας εἶναι ὁ μεσί-
της μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ὁ ἄνθρωπος Ἰησοῦς 
Χριστός» (Α΄ Τιμ. 2,5). Οἱ ἅγιοι ὄντως δέν μεσιτεύ-
ουν γιά τή συμφιλίωση τῶν ἀνθρώπων μέ τόν Θεό. 
Αὐτό ἔγινε μέ τή σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ.  Ὁ 
Μεσίτης μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων  κατά τό ἐδάφιο, 
πού χρησιμοποιοῦν, εἶναι ὁ ἄνθρωπος Ἰησοῦς Χρι-
στός. Οἱ ἅγιοι, εἶναι μεσίτες μέ σχετική ἔννοια, ὄχι 
δηλαδή μέ τήν ἔννοια τοῦ λυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Χρι-
στοῦ, ἀλλά μέ τήν ἔννοια ὅτι πρεσβεύουν μέ τίς προ-
σευχές τους γιά μᾶς πρός τόν μόνο καί μέ ἀπόλυτη 
ἔννοια μεσίτη, τόν Θεάνθρωπο Χριστό. 

Τί κάνουν οἱ ἅγιοι στόν οὐρανό;

Ὁ προφήτης Ἠλίας, ὅταν μέ τό πύρινο ἅρμα ἀνέ-
βηκε στόν πνευματικό κόσμο, βρῆκε χάρη καί ὁ Θεός 
ἐκπλήρωσε τήν ὑπόσχεσή του στόν Ἐλισαῖο, ὅτι ἄν 
τόν δεῖ ἀνερχόμενο στόν οὐρανό, θά δοθεῖ τό Πνεῦμα 
τοῦ Θεοῦ καί στόν Ἐλισαῖο. Πράγμα πού ἐπιβεβαίωσε 
τό ἄνοιγμα τοῦ Ἰορδάνη ἀπό τόν Ἐλισαῖο (Δ΄ Βασ. 
2,13-14). Ὁ Ἠλίας, πού εἰσῆλθε στόν οὐράνιο κόσμο 
μέ τό σῶμα, δέν εἰσῆλθε σέ μία ἀπραξία, ἀλλά συμμε-
τεῖχε στό ἔργο τῶν ἀγγέλων, στή δοξολογία τοῦ Θεοῦ. 
Ἔτσι κατανοεῖται ἡ παρουσία του κατά τή μεταμόρ-
φωση τοῦ Χριστοῦ, ὅπου μαζί μέ τόν Μωυσῆ συζήτη-
σαν μέ τόν Χριστό γιά τό πάθος Του (Λουκᾶ 9,30-31).

Οἱ ἅγιοι στόν οὐρανό μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ μαθαί-

νουν γιά τίς προσευχές τῶν ἀγωνιζομένων χριστιανῶν 
τῆς γῆς πρός αὐτούς. Οἱ ψυχές τῶν ἁγίων στόν πνευ-
ματικό κόσμο συνεχίζουν νά εἶναι κατοικητήρια τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος καί γι’ αὐτό μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ἀκοῦνε τίς προσευχές τῶν ἀνθρώπων. Πῶς 
ὁ Ἐλισαῖος μάθαινε γιά τίς σκέψεις καί τίς ἐνέργειες 
τοῦ βασιλιᾶ τῶν Συρίων (Δ΄ Βασιλειῶν 6,8-10); Πῶς ὁ 
Πέτρος ἔμαθε ὅτι ὁ Ἀνανίας καί ἡ Σαπφείρα ἔλεγαν 
ψέματα; Μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Πέτρος ἤλεγξε 
τόν Ἀνανία, γιατί προσπάθησε μέ τό ψέμα νά ἐξαπα-
τήσει τό Πνεῦμα τό  Ἅγιο (Πράξ. 5,3).

Γιατί τιμοῦμε τά λείψανα  
τῶν ἁγίων;

Τιμοῦμε τά λείψανα τῶν ἁγίων, γιατί ἡ χάρη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος κατοίκησε καί στό σῶμα τους καί 
ἐκδηλώνεται μέ θαύματα καί εὐωδίες. Σέ μερικά λεί-
ψανα δέν διαλύθηκε ἡ σάρκα καί ἔμειναν ὁλόσωμα 
(ἅγιος Σπυρίδων, ἅγιος Γεράσιμος Κεφαλονιᾶς, ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Ρῶσος κλπ.), γιά νά φανερωθεῖ ὅτι νικήθη-
κε ὁ θάνατος καί ἡ φθορά. Στήν Καινή Διαθήκη, ἀκό-
μα καί τά μαντήλια καί τά περιζώματα (ποδιές ἐργα-
σίας) τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Πράξ. 19,12) καί ἡ 
σκιά τοῦ Πέτρου (Πράξ. 5,15) ἔκαναν θαύματα. Στήν 
Παλαιά Διαθήκη ἔχουμε τό θαῦμα, πού ἔκανε τό νε-
κρό σῶμα τοῦ Ἐλισαίου, πού ἀνέστησε ἕναν νεκρό 
(Δ΄ Βασ. 13,20-21).

Τί εἶναι οἱ ἑορτές  
οἱ ὀνομαζόμενες συνάξεις;

Συνάξεις ὀνομάζουμε τίς γιορτές πού οἱ χριστιανοί 
συγκεντρώνονται (συνάξεις) τήν ἑπόμενη ἡμέρα μίας 
Δεσποτικῆς ἤ Θεομητορικῆς ἑορτῆς γιά νά τιμήσουν 
τό πρόσωπο τό ὁποῖο συνέβαλε στό γεγονός τῆς ἑορ-
τῆς. Στίς 26 Δεκεμβρίου, τήν ἑπόμενη τῶν Χριστου-
γέννων ἔχουμε τή Σύναξη τῆς Θεοτόκου, γιατί ἡ Θεο-
τόκος γέννησε κατά τά Χριστούγεννα τόν Χριστό. 
Στίς 7 Ἰανουαρίου, τήν ἑπόμενη τῶν Θεοφανείων, 
ἔχουμε τή  Σύναξη τοῦ Προδρόμου, γιατί αὐτός στά 
Θεοφάνεια βάπτισε τόν Χριστό.  Στίς 26 Μαρτίου, 
τήν ἑπόμενη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἔχουμε τή σύναξη τοῦ 
ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, γιατί αὐτός μετέφερε τό μήνυ-
μα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στή Θεοτόκο. 

Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου
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