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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Π.  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ 
ΚΑΙ Τῌ ΗΜΕΡᾼ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ  

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,  
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ 

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Χ άριτι Θεοῦ εἰσερχόμεθα σήμερον εἰς τὸ νέον ἐκκλησιαστικὸν 
ἔτος, συνεχίζοντες «διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς»1 συμμαρτυρεῖν 

καὶ λόγον διδόναι «περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος»2, ζῶντες ἐν Ἐκκλησίᾳ, 
ἐν Χριστῷ καὶ κατὰ Χριστόν, ὁ Ὁποῖος ἐπηγγείλατο νὰ εἶναι μαζί 
μας «πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συν τελείας τοῦ αἰῶνος»3.

Παρῆλθον εἰκοσιοκτὼ ἔτη ἀπὸ τήν, συνοδικῇ ἀποφάσει, καθιέρω-
σιν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου ὡς 
«Ἡμέρας προστασίας τοῦ περιβάλλοντος», κατὰ τὴν ὁποίαν ἐν τῷ 
Ἱερῷ Κέντρῳ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀναπέμπονται εὐχαὶ καὶ ἱκεσίαι «ὑπὲρ 

1. Ρωμ. η΄, 38. 
2. Πρβλ. Α΄ Πέτρ. γ΄, 15. 
3. Ματθ. κη΄, 20. 
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τῆς ὅλης δημιουργίας». Ἡ σχετικὴ πατριαρχικὴ ἐγκύκλιος ἐκάλεσε 
σύμπαν τα τὸν ὀρθόδοξον καὶ τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον, ὅπως 
ἀναπέμπῃ κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν εὐχαριτηρίους δεήσεις πρὸς τὸν 
Κτίστην τῶν ὅλων διὰ τὸ «μέγα δῶρον τῆς Δημιουργίας»4 καὶ ἱκεσίας 
διὰ τὴν προστασίαν αὐτῆς.

Ἐκφράζομεν τὴν χαρὰν καὶ τὴν ἱκανοποίησιν τῆς ἡμετέρας Μετρι-
ότητος διὰ τὴν ἀπήχησιν καὶ τὴν πλουσίαν καρποφορίαν τῆς ἐν λόγῳ 
πρωτοβουλίας τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας. Ἀνεδείξαμεν 
τὰς πνευματικὰς ρίζας τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως καὶ τὴν ἀνάγκην μετα-
νοίας καὶ ἐπανιεραρχήσεως τῶν ἀξιῶν τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Ἐβε-
βαιώθη, ὅτι ἡ ἐκμετάλλευσις καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς κτίσεως ἀποτελοῦν 
διαστρέβλωσιν καὶ κακὴν ἀλλοίωσιν τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους καὶ ὄχι ἀνα-
γκαίαν συνέπειαν τῆς βιβλικῆς ἐντολῆς «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε...»5, 
ὅτι ἡ ἀντιοικολογικὴ συμπεριφορὰ εἶναι προσβολὴ τοῦ Δημιουργοῦ καὶ 
ἀθέτησις τῶν ἐντολῶν Του, καὶ ὅτι λειτουργεῖ κατὰ τοῦ ἀληθοῦς προο-
ρισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ βιώσιμος ἀνάπτυξις 
εἰς βάρος τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν καὶ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. 

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία προέβαλε καὶ προβάλλει τὸ 
οἰκοφιλικὸν δυναμικὸν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, ἀναδεικνύου-
σα τὴν εὐχαριστιακὴν χρῆσιν τῆς κτίσεως, τὴν λειτουργίαν τοῦ πιστοῦ 
ὡς «ἱερέως» τῆς Δημιουργίας, ὁ ὁποῖος ἀδιαλείπτως ἀναφέρει αὐτὴν 
εἰς τὸν Κτίστην τῶν ἁπάντων, καὶ τὴν ἀνυπέρβλητον ἀξίαν τοῦ ἀσκη-
τικοῦ πνεύματος, ὡς ἀντιδότου κατὰ τοῦ συγχρόνου εὐδαιμονισμοῦ. 
Ὄντως, ὁ σεβασμὸς τῆς δημιουργίας ἀνήκει εἰς τὸν πυρῆνα τῆς ὀρθο-
δόξου παραδόσεως.

Προκαλεῖ ἰδιαιτέραν ἀνησυχίαν τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ εἶναι βέβαιον 
ὅτι ἡ οἰκολογικὴ κρίσις συνεχῶς ἐπιτείνεται, ἡ ἀνθρωπότης, ἐν ὀνό-
ματι τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καὶ τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν, 
κωφεύει εἰς τὰς πανταχόθεν ἐκκλήσεις πρὸς ριζικὴν ἀλλαγὴν συμπερι-
φορᾶς ἀπέναν τι εἰς τὴν κτίσιν. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ προϊοῦσα ἀλλοί-
ωσις τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ἀποτελεῖ συνέπειαν ἑνὸς συγκεκρι-
μένου προτύπου οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, τὸ ὁποῖον ἀδιαφορεῖ διὰ 
τὰς ἀντιοικολογικὰς ἐπιπτώσεις του. Τὰ βραχυπρόθεσμα ὀφέλη ἀπὸ 
τὴν ἄνοδον τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου εἰς ὡρισμένας περιοχὰς τῆς ὑφηλί-
ου, ἁπλῶς ἐπικαλύπτουν τὴν ἀλογίαν τῆς ἐκμεταλλεύσεως καὶ συλήσε-

4. Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου, 1/9/1989.
5. Γεν. α΄, 22.
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ως τῆς δημιουργίας. Ἡ οἰκονομικὴ δραστηριότης, ἡ ὁποία δὲν σέβεται 
τὸν οἶκον τῆς ζωῆς, εἶναι οἰκο-ανομία καὶ ὄχι οἰκο-νομία. Ὁ ἄκρα-
τος οἰκονομισμὸς τῆς παγκοσμιοποιήσεως συμπορεύεται σήμερον μὲ 
τὴν ἁλματώδη ἀνάπτυξιν τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ἡ ὁποία, 
παρὰ τὰ πολλὰ εὐεργετήματά της, συνοδεύεται ἀπὸ ἔπαρσιν ἔναντι 
τῆς φύσεως καὶ ὁδηγεῖ εἰς ποικιλομόρφους ἐκμεταλλεύσεις αὐτῆς. Ὁ 
σύγχρονος ἄνθρωπος γνωρίζει, ἀλλὰ δρᾷ ὡς νὰ μὴ ἐγνώριζε. Γνωρί-
ζει ὅτι ἡ φύσις δὲν αὐτοανακαινίζεται εἰς τὸ διηνεκές, ἀδιαφορεῖ ὅμως 
διὰ τὰς ἀρνητικὰς συνεπείας τοῦ «τεχνοπωλίου» διὰ τὸ περιβάλλον. 
Αὐτὸ τὸ ὄντως ἐκρηκτικὸν μῖγμα τοῦ ἀκράτου οἰκονομισμοῦ καὶ τοῦ 
ἐπιστημονισμοῦ, ἤτοι τῆς ἀπεριορίστου ἐμπιστοσύνης εἰς τὴν δύναμιν 
τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ἐπιτείνει τοὺς κινδύνους διὰ τὴν 
ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας καὶ διὰ τὸν ἄνθρωπον.

Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σοφῶς 
καὶ σαφῶς κατωνόμασε τοὺς κινδύνους τῆς «ἰδιονομίας τῆς οἰκονομί-
ας», τῆς αὐ τονομήσεως αὐτῆς ἀπὸ τὰς ζωτικὰς ἀνάγκας τοῦ ἀνθρώ-
που, αἱ ὁποῖαι ὑπηρετοῦνται μόνον ἐντὸς βιωσίμου φυσικοῦ περιβάλ-
λοντος, καὶ προέτεινε μίαν οἰκονομίαν «τεθεμελιωμένην εἰς τὰς ἀρχὰς 
τοῦ Εὐαγγελίου»6 καὶ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ συγχρόνου οἰκολογικοῦ 
προβλήματος «ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς χριστιανικῆς παραδόσε-
ως»7. Ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖ, ἐνώπιον τῶν συγχρόνων 
ἀπειλῶν, «ριζικὴν ἀλλαγὴν νοοτροπίας καὶ συμπεριφορᾶς» ἀπέναντι 
εἰς τὴν κτίσιν, πνεῦμα ἀσκητισμοῦ, «ὀλιγαρκείας καὶ ἐγκρατείας»8, ἔνα-
ντι τῆς «ἀπληστίας»9, τῆς «θεοποιήσεως τῶν ἀναγκῶν καὶ τῆς κτητικῆς 
στάσεως»10. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἀνεφέρθη μετ’ ἐμφάσεως καὶ 
εἰς τὰς «κοινωνικὰς διαστάσεις καὶ τὰς τραγικὰς ἐπιπτώσεις τῆς κατα-
στροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος»11.

Ἀκολουθοῦντες τὰς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου ταύτης, ὑπογραμμί-
ζομεν, εἰς τὴν παροῦσαν ἐγκύκλιόν μας, τὴν στενὴν συνάφειαν τῶν 
περιβαλλον τικῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων καὶ τὴν κοινὴν 
ρίζαν αὐτῶν ἐν τῇ χωρὶς Θεὸν «ἄφρονι καρδίᾳ», ἐν τῇ πτώσει καὶ ἁμαρ-
τίᾳ, ἐν τῇ κακῇ χρήσει τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Τῆς 

6. Ἐγκύκλιος, §15.
7. Ὅ.π., §15.
8. Ἡ Ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν σύγχρονον κό σμον, §10.
9. Ὅ.π., §10.
10. Ἐγκύκλιος, §14.
11. Ὅ.π.



MHNYMA ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

12

καταστροφῆς τῆς φύσεως καὶ τῆς κοινωνίας προηγεῖται πάντοτε μία 
ἐσωτερικὴ «ἀνατροπὴ τῶν ἀξιῶν», μία πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ κατα-
στροφή. Ὅταν τὸ ἔχειν κυριεύσῃ τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν μας, τότε ἡ 
στάσις μας τόσον ἔναντι τοῦ συνανθρώπου, ὅσον καὶ πρὸς τὴν κτίσιν, 
εἶναι ἀναποφεύκτως κτητικὴ καὶ ἀνοίκειος. Τὸ «σαπρὸν δένδρον» ποι-
εῖ, κατὰ τὸ Βιβλικόν, πάντοτε «καρποὺς πονηρούς»12.

Τονίζομεν, ἀντιστοίχως, ὅτι καὶ ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν κτίσιν καὶ πρὸς 
τὸν ἄνθρωπον ἔχουν τὴν αὐτὴν πνευματικὴν πηγὴν καὶ ἀφετηρίαν, τὴν 
ἐν Χριστῷ δηλαδὴ ἀνακαίνισιν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν κεχαριτωμένην 
ἐλευθερίαν του. Ὡς ἡ καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἡ κοινωνικὴ 
ἀδικία συμπορεύονται, ἔτσι καὶ ἡ οἰκοφιλικὴ συμπεριφορὰ καὶ ἡ κοινω-
νικὴ ἀλληλεγγύη εἶναι ἀδιαίρετοι. Εἶναι αὐτονόητον, ὅτι διὰ τὴν ἀντι-
μετώπισιν τῆς συγχρόνου πολυδιαστάτου κρίσεως τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ 
πολιτισμοῦ του καὶ τοῦ οἴκου του, ἀπαιτεῖται πολύπλευρος κινητοποίη-
σις καὶ κοινὴ προσπάθεια. Ὅπως ὅλα τὰ μεγάλα προβλήματα, οὕτω καὶ 
αἱ σοβοῦσαι ἀλληλοπεριχωρούμεναι κρίσεις τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος 
καὶ τῆς κοινωνίας, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀντιμετωπισθοῦν χωρὶς τὴν διαχρι-
στιανικὴν καὶ διαθρησκειακὴν συνεργασίαν. Ὁ διάλογος εἶναι ἐδῶ πρό-
σφορος χῶρος διὰ νὰ ἀναδειχθοῦν αἱ ὑπάρχουσαι οἰκοφιλικαὶ κοινωνικαὶ 
παραδόσεις, διὰ οἰκολογικὴν καὶ κοινωνικὴν εὐαισθητοποίησιν, καθὼς 
καὶ διὰ ἐποικοδομητικὴν κριτικὴν τῆς ἀποκλειστικῶς τεχνολογικῆς καὶ 
οἰκονομικῆς προόδου καὶ τῶν ἀτομοκεντρικῶν καὶ κοινωνιοκρατικῶν 
προτύπων, εἰς βάρος τῆς κτίσεως καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ προσώπου.

Κατακλείοντες, ὑπογραμμίζομεν καὶ πάλιν τὸ ἀδιαίρετον τοῦ σεβα-
σμοῦ πρὸς τὴν δημιουργίαν καὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον, κα-
λοῦμεν πάντας τοὺς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως εἰς τὸν καλὸν ἀγῶνα 
διὰ τὴν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν ἑδραίωσιν 
τῆς ἀλληλεγγύης, καὶ δεόμεθα πρὸς τὸν ἀγαθοδότην Κύριον, πρεσβεί-
αις τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, νὰ χαρίζῃ εἰς τὰ τέκνα αὐτοῦ 
«καῦσιν καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως»13 καὶ «παροξυσμὸν ἀγάπης 
καὶ καλῶν ἔργων»14.

 ΄βιζ΄ Σεπτεμβρίου α ́

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

12. Ματθ. ζ΄, 17.
13. Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος, Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικά, Λόγος πα΄.
14. Ἑβρ. ι΄, 24.
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ  
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ  

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,  
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ  

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ πεφιλημένα τέκνα,

Χ άριτι Θεοῦ ἠξιώθημεν νὰ φθάσωμεν καὶ πάλιν εἰς τὴν μεγά-
λην ἑορτὴν τῆς κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ Θείου Λόγου, τοῦ 

ἐλθόν τος εἰς τὸν κόσμον διὰ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὸ «εὖ εἶναι»1, τὴν ἀπαλ-
λαγὴν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, ἀπὸ τὴν δουλείαν εἰς τὰ ἔργα τοῦ νόμου 
καὶ ἀπὸ τὸν θάνατον, νὰ μᾶς δωρήσῃ δὲ τὴν κατ’ ἀλήθειαν ζωὴν καὶ 
τὴν χαρὰν τὴν μεγάλην, ἣν «οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ἡμῶν»2.

Ὑποδεχόμεθα τὸν «παντέλειον Θεόν»3, τὸν ὁποῖον «ἀγάπη κεκό-
μικεν εἰς τὴν γῆν»4, ὁ ὁποῖος καθίσταται ἡμῖν «καὶ ἡμῶν αὐτῶν συγ-
γενέστερος»5. Ὁ κενωθεὶς Θεὸς Λόγος συγκαταβαίνει εἰς τὸ πλανηθὲν 
πλάσμα αὐτοῦ «συγκατάβασιν ἄφραστόν τε καὶ ἀκατάληπτον»6. Ὁ 
«ἀχώρητος παντὶ» χωρεῖται ἐν τῇ γαστρὶ τῆς Παρθένου, ὁ μέγας ὑπάρ-

1. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος ΛΗ΄, εἰς τὰ Θεοφάνια, εἴτουν τὰ Γενέθλια 
τοῦ Σωτῆρος, Γ΄, PG 36, 313.

2. Ἰωάν. ι΄, 18.
3. Δοξαστικὸν Ἀποστίχων Μεγάλου Ἑσπερινοῦ Χριστουγέννων.
4. Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ΣΤ΄, PG 150, 657.
5. Ὅ. π. , ΣΤ΄, PG 150, 660.
6. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, Γ΄, 

α΄, PG 94, 984.
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χει ἐν σμικροῖς. Τὸ μέγα τοῦτο κεφάλαιον τῆς πίστεώς μας, τὸ πῶς ὁ 
ὑπερούσιος Θεὸς «ὑπὲρ ἄνθρωπον γέγονεν ἄνθρωπος»7, παραμένει 
«ἀνέκφαντον» μυστήριον. «Τὸ μέγα τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως μυστή-
ριον, ἀεὶ μένει μυστήριον»8. Αὐτὸ τὸ ξένον καὶ παράδοξον γεγονὸς «τὸ 
ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν»9, εἶναι τὸ θεμέ-
λιον τῆς κατὰ χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου. «Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ 
ἡ σωτηρία∙ οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομέ-
νον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς»10. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑψίστη σωτηριώδης ἀλήθεια διὰ τὸν ἄνθρωπον. Ἀνή-
κομεν εἰς τὸν Χριστόν. Τὰ πάντα εἶναι ἡνωμένα ἐν Χριστῷ. Ἐν Χριστῷ 
ἀναπλάθεται ἡ φθαρεῖσα φύσις μας, ἀποκαθίσταται τὸ κατ’ εἰκόνα καὶ 
ἀνοίγεται εἰς πάντας τοὺς ἀνθρώπους ἡ ὁδὸς τοῦ καθ’ ὁμοίωσιν. Διὰ 
τῆς προσλήψεως ὑπὸ τοῦ Θείου Λόγου τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, διὰ 
τοῦ κοινοῦ θείου προορισμοῦ καὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας θεμελιοῦται ἡ 
ἑνότης τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Δὲν σώζεται ὅμως μόνον ἡ ἀνθρωπό-
της, ἀλλὰ σύμπασα ἡ κτῖσις. 

Ὡς ἡ πτῶσις τῶν πρωτοπλάστων συμπαρασύρει ὅλην τὴν πλᾶσιν, 
οὕτω καὶ ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀφορᾷ εἰς 
ὁλόκληρον τὴν δημιουργίαν. «Ἐλευθέρα μὲν ἡ κτῖσις γνωρίζεται, υἱοὶ δὲ 
φωτὸς οἱ πρὶν ἐσκοτισμένοι»11. Ὁ Μέγας Βασίλειος μᾶς καλεῖ νὰ ἑορτά-
σωμεν τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν ὡς τὴν «κοινὴν ἑορτὴν πάσης 
τῆς κτίσεως», ὡς «τὰ σωτήρια τοῦ κόσμου, τὴν γενέθλιον ἡμέραν τῆς 
ἀνθρωπότητος»12.

Τὸ «Χριστὸς γεννᾶται» ἀκούεται, δυστυχῶς, καὶ πάλιν εἰς ἕνα κό-
σμον πλήρη βιαιοτήτων, ἐπικινδύνων ἀνταγωνισμῶν, κοινωνικῆς ἀνι-
σότητος καὶ καταπατήσεως τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμά-
των. Τὸ 2018 συμπληροῦνται ἑβδομήκοντα ἔτη ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴν 
Διακήρυξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία, μετὰ ἀπὸ τὰς 
φοβερὰς ἐμπειρίας καὶ καταστροφὰς τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ἀνέ-
δειξε τὰ κοινὰ ὑψηλὰ ἰδανικά, τὰ ὁποῖα ὀφείλουν νὰ σέβωνται ἀπαρεγ-

7. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια διάφορα Θεολογικά τε καὶ Οἰκονο-
μικὰ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας, ἑκατοντὰς πρώτη, ιβ΄, PG 90, 1184.

8. Ὅ. π. 
9. Κολ. α΄, 26.
10. Πράξ. δ΄,12.
11. Ἰαμβικὴ Καταβασία τῶν Θεοφανείων, ᾠδὴ Η΄.
12. Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ὁμιλία εἰς τὴν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, PG 

31, 1472-73.
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κλίτως ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ τὰ κράτη. Ὅμως, ἡ ἀθέτησις τῆς Διακηρύξεως 
αὐτῆς συνεχίζεται, ποικίλαι δὲ καταχρήσεις καὶ σκόπιμοι παρερμηνεῖαι 
τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ὑποσκάπτουν τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν 
πραγμάτωσίν των. Συνεχίζομεν νὰ μὴ διδασκώμεθα ἀπὸ τὴν ἱστορίαν 
ἢ νὰ μὴ θέλωμεν νὰ διδαχθῶμεν. Οὔτε αἱ τραγικαὶ ἐμπειρίαι βίας καὶ ἡ 
καταρράκωσις τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, οὔτε ἡ διακήρυξις ὑψηλῶν 
ἰδανικῶν, ἀπέτρεψε τὴν συνέχισιν τῆς βίας καὶ τῶν πολέμων, τὴν 
ἀποθέωσιν τῆς ἰσχύος καὶ τὴν ἐκμετάλλευσιν τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν 
ἄνθρωπον. Οὔτε, βεβαίως, ἡ ἰσχὺς τῶν τεχνικῶν μέσων καὶ αἱ ἐκπλη-
κτικαὶ κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης, οὔτε ἡ οἰκονομικὴ πρόοδος, ἔφε-
ρον κοινωνικὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν πολυπόθητον εἰρήνην. Τοὐναντί-
ον, εἰς τὴν ἐποχήν μας ὁ εὐδαιμονισμὸς τῶν κατεχόντων αὐξάνεται καὶ 
ἡ παγκοσμιοποίησις καταστρέφει τοὺς ὅρους τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς 
καὶ εἰρήνης.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀγνοήσῃ αὐτὰς τὰς ἀπειλὰς κατὰ 
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. «Οὐδὲν γὰρ ὅσον ἄνθρωπος ἱερόν, ᾧ καὶ 
φύσεως ἐκοινώνησεν ὁ Θεός»13. Ἀγωνιζόμεθα διὰ τὸν ἄνθρωπον, διὰ 
τὴν προστασίαν τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι 
«ἡ ὄντως εἰρήνη παρὰ Θεοῦ»14, ὅτι τὸ ὑπέρλογον μυστήριον τῆς σαρ-
κώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς κατὰ χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου 
ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθειαν περὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ θείου προορι-
σμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Ζῶμεν ἐν Ἐκκλησίᾳ τὴν ἐλευθερίαν, ἐκ Χριστοῦ, ἐν Χριστῷ καὶ εἰς 
Χριστόν. Εἰς τὸν πυρῆνα αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας ἀνήκει ἡ ἀγάπη, ἥτις 
«οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς»15, ἡ ἀγάπη «ἐκ καθαρᾶς καρδίας»16. Ἐνῶ ὁ αὐτό-
νομος, ὁ αὐτογνώμων καὶ αὐτάρκης, ὁ αὐτοθεούμενος καὶ αὐτομακα-
ριζόμενος ἄνθρωπος περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του καὶ τὴν 
ἀτομικήν του αὐτάρεσκον εὐδαιμονίαν καὶ βλέπει τὸν συνάνθρωπον 
ὡς περιορισμὸν τῆς ἐλευθερίας του, ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία ἔχει κα-
τεύθυνσιν πρὸς τὸν ἀδελφόν, κινεῖται πρὸς τὸν πλησίον, ἀληθεύει ἐν 
ἀγάπῃ. 

13. Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ΣΤ΄, PG 150, 649.
14. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν πρὸς Κορινθίους Α΄, Ὁμιλία Α΄, α΄, PG 

61, 14.
15. Α΄ Κορ. ιγ΄, 5.
16. Α΄ Τιμ. α΄, 5.
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Τὸ μέλημα τοῦ πιστοῦ δὲν εἶναι ἡ διεκδίκησις δικαιωμάτων, ἀλλὰ τὸ 
«ποιεῖν τε καὶ πράττειν τὰ δικαιώματα Χριστοῦ»17, ἐν ταπεινώσει καὶ 
εὐχαριστίᾳ.

Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τῆς ἐλευθερίας ὡς ἀγάπης καὶ 
τῆς ἀγάπης ὡς ἐλευθερίας, εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος καὶ ἡ ἐγγύησις διὰ τὸ 
μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος. Στηριζόμενοι ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ ἐνθέου ἤθους 
δυνάμεθα νὰ ἀντιμετωπίσωμεν τὰς μεγάλας προκλήσεις τοῦ παρόντος, 
αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν ὄχι μόνον τὸ εὖ ζῆν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ ζῆν τῆς 
ἀνθρωπότητος.

Τὴν ἀλήθειαν τοῦ «Θεανθρώπου» ὡς ἀπάντησιν εἰς τὸν σύγχρο-
νον «ἀνθρωπο-θεὸν» καὶ πρὸς ἀνάδειξιν τοῦ αἰωνίου προορισμοῦ τοῦ 
ἀνθρώπου, ἐξῇρε καὶ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας (Κρήτη, 2016): «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἔναντι τοῦ συγ-
χρόνου “ἀνθρωποθεοῦ”, προβάλλει τὸν “Θεάνθρωπον” ὡς ἔσχατον μέ-
τρον τῶν πάντων: “Οὐκ ἄνθρωπον ἀποθεωθέντα λέγομεν, ἀλλὰ Θεὸν 
ἐνανθρω-πήσαντα”»18. Ἀναδεικνύει δὲ τὴν σωτηριώδη ἀλήθειαν τοῦ 
Θεανθρώπου καὶ τὸ Σῶμα Του, τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς τόπον καὶ τρόπον 
τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ζωῆς, ὡς «ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ»19 καὶ ὡς μετοχήν, ἤδη 
ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ»20. 

Ἡ Σάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ βεβαίωσις καὶ ἡ βεβαιότης ὅτι 
τὴν ἱστορίαν, ὡς πορείαν πρὸς τὴν Βασιλείαν τῶν Ἐσχάτων, κατευ-
θύνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Βεβαίως, ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴν 
Βασιλείαν, ἡ ὁποία δὲν συντελεῖται μακρὰν ἢ ἀνεξαρτήτως τῆς ἱστο-
ρικῆς πραγματικότητος, τῶν ἀντιφάσεων καὶ τῶν περιπετειῶν αὐτῆς, 
ποτὲ δὲν ὑπῆρξεν ἄνευ δυσκολιῶν. Ἐν μέσῳ αὐτῶν ἡ Ἐκκλησία μαρ-
τυρεῖ περὶ τῆς ἀληθείας καὶ ἐπιτελεῖ τὸ ἁγιαστικόν, ποιμαντικὸν καὶ 
μεταμορφωτικὸν ἔργον αὐτῆς. «Ἡ γὰρ ἀλήθειά ἐστι τῆς Ἐκκλησίας καὶ 
στῦλος καὶ ἑδραίωμα... Στῦλός ἐστι τῆς οἰκουμένης ἡ Ἐκκλησία... καὶ 
μυστήριόν ἐστι, καὶ μέγα, καὶ εὐσεβείας μυστήριον»21.

17. Θεοτοκίον τῶν Ἀποστίχων τῶν Αἴνων 12ης Ὀκτωβρίου.
18. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, Γ΄, β΄. 

PG 94, 988.
19. Πρβλ. Ἐφεσ. δ΄, 15.
20. Ἐγκύκλιος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 

§10.
21. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν πρὸς Τιμόθεον Α΄, Ὁμιλία ΙΑ΄, PG 62, 

554.
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Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἂς συνεορτάσωμεν, εὐδοκίᾳ τοῦ σκηνώσαντος ἐν ἡμῖν Λόγου τοῦ 
Θεοῦ, ἐν ἀγαλλιάσει καὶ χαρᾷ πεπληρωμένῃ, τὰς ἑορτὰς τοῦ Ἁγίου 
Δωδεκαημέρου. Εὐχόμεθα ἐκ Φαναρίου, ὅπως ὁ σαρκωθεὶς καὶ συγκα-
ταβὰς τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Κύριος καὶ Σωτὴρ ἡμῶν, χαρίζηται εἰς 
ὅλους κατὰ τὸν νέον ἐνιαυτὸν τῆς χρηστότητος Αὐτοῦ, ὑγιείαν κατ’ 
ἄμφω, εἰρήνην καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπην, διαφυλάττῃ δὲ καλῶς 
τὴν Ἁγίαν Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν καὶ εὐλογῇ τὰ ἔργα διακονίας αὐτῆς, ἵνα 
δοξάζηται τὸ ὑπεράγιον καὶ ὑπερύμνητον ὄνομα Αὐτοῦ.

Χριστούγεννα ́ βιζ΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ 
Ἔφορος Ἀρχαιοτήτων E.Τ.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Θέση καί ὀνομασία

B όρεια τῆς Καρπάθου καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτήν κεῖται ἡ 
νῆ σος «Σαρία, ἡ». Τό στενότερο σημεῖο, τό ὁποῖο χωρίζει τή 

Σα ρία ἀπό τήν Κάρπαθο ἔχει πλάτος περί τά ἑκατονπενῆντα (150) 
μέτρα καί καλεῖται «Στενό». Ἡ Σαρία τελευταία στερεῖται μόνιμων 
κατοίκων καί κατοικεῖται μόνον περιοδικῶς. Ὅμως κατά τήν ἀρχαιό
τητα ἦτο κατοικημένη καί κατά περιόδους ἐγνώρισε μεγάλη ἀκμή. 

Ὅπως συμπεραίνεται ἀπό τίς πληροφορίες τῶν φιλολογικῶν 
πηγῶν, κυρίως τῶν ἀρχαίων ἐπιγραφῶν, οἱ ὁποῖες σώζονται καί ὡς 
ἐπί τό πλεῖστον εἶναι δημοσιευμένες, ὡς καί ἀπό τά ὑπάρχοντα 
ἀρχαιολογικά λείψανα, αὐτή ἤκμασε κατά τό παρελθόν, κυρίως 
κατά τήν κλασική περίοδο (5ος4ος αἰ. π.Χ.), τήν ἑλληνορρωμαϊκή 
ἐποχή καί τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους (4ος6ος αἰ. μ.Χ.).

Ὡς πρός τήν ὀνομασία τῆς νήσου καί τῆς πόλεως, ἡ ὁποία εὑρίσκε
το ἐπάνω σέ αὐτήν, κατά τήν ἀρχαιότητα, ὑπάρχουν διάφορες ἀ   
πόψεις. Ὁρισμένοι ἐρευνητές δέχονται ὅτι αὐτή ὀνομάζετο «Σάρος, 
ἡ», τόσον ἡ νῆσος, ὅσον καί ἡ πόλη, ἡ ὁποία ἔκειτο στή σημερινή 
θέση «Παλάτια, τά»1 καί ἀπό τό «Σάρος» προῆλθε τό «Σαρία».

1. Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι ὁ λαός ὀνόμασε τή θέση, ὅπου κεῖνται τά ἐρείπια τῆς 
ἀρχαίας πόλεως τῆς Σαρίας, «Παλάτια, τά», ἐντυπωσιασμένος προφανῶς ἀπό τόν 
ἀριθμό, τό μέγεθος καί τήν ποιότητα τῶν διατηρουμένων οἰκοδομικῶν λει ψάνων.
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Ὑπάρχουν καί ἄλλοι ἐρευνητές, οἱ ὁποῖοι δέχονται ὅτι στήν ἀρ
χαιότητα ἡ πόλη, πού ἔκειτο στή θέση «Παλάτια» ὀνομάζετο «Νί 
συρος», σύμφωνα μέ τή σχετική πληροφορία, τήν ὁποίαν ἀνα φέρει 
ὁ ἀρχαῖος γεωγράφος Στράβων2. Εἰδικότερα στά Γεωγραφικά του 
ἀναφέρει: «Τετράπολις δ’ ὑπῆρξε (ἡ Κάρπαθος)... Μία δὲ τῶν πόλε
ων ἐκαλεῖτο Νίσυρος, ὁμώνυμος τῇ τῶν Νισυρίων νήσῳ»3. 

Ὡς γνωστόν ἡ νῆσος Κάρπαθος καί ἡ γειτονική Σαρία κατά τήν 
ἀρχαιότητα εἶχαν τίς ἑξῆς πόλεις: 

Α) Κάρπαθος:

1) Ἀρκεσία (σημ. Ἀρκάσα)4, 2) τό Ποτίδαιον5 ἤ Ποσίδαιον (σημ. 
Πηγάδια ἤ Κάρπαθος), 3) τήν Βρυκοῦντα (σημ. Βρυκοῦντα ἤ Βρου
κοῦντα) καί 

Β) Σαρία:

4) τήν πόλη ἐκείνη, πού εὑρίσκετο στή σημερινή θέση «Παλάτια» 
τῆς νήσου Σαρίας καί ἡ ὁποία κατ’ ἄλλους ἔφερε τό ὄνομα Σάρος, 
ὅπως καί ἡ νῆσος καί κατ’ ἄλλους ἐκαλεῖτο Νίσυρος. 

Ὅσον ἀφορᾶ στήν πληροφορία τοῦ Στράβωνα τίθεται τό ἐρώτη
μα, ἐάν ἐκεῖνος εἶχε ἐπισκεφθεῖ προσωπικά τήν Κάρπαθο καί τή 
Σαρία καί ὅσα ἀναφέρει τά ἐγνώριζε καλῶς καί ὕστερα ἀπό αὐτοψία 
ἤ ἁπλῶς στηρίζεται σέ προφορικές πληροφορίες ἤ σέ ἄλλους συγ
γραφεῖς, ὁπότε πιθανῶς δέν ἦτο ἐπακριβῶς πληροφορημένος.

2. Σύντομη ἱστορική ἐπισκόπηση

Ἡ νῆσος Σαρία φαίνεται ὅτι κατοικήθηκε ἤδη ἀπό τήν Προϊ
στορική Ἐποχή. Κατά τήν κλασική περίοδο ἡ ζωή σέ αὐτήν ἀκμάζει. 
Στούς ἀθηναϊκούς καταλόγους ἡ νῆσος ἀναφέρεται ὡς «Σάρος». 
Πρόκειται πιθανῶς γιά τό ὄνομα τῆς νήσου ὁλοκλήρου, καθώς καί 

2. Ὁ Στράβων ἐγεννήθηκε στήν Ἀμάσεια τοῦ Πόντου τό ἔτος 65 π.Χ. καί 
ἀπέθανε μετά τό 23 μ.Χ. Ὑπῆρξε σπουδαῖος γεωγράφος καί ἱστορικός. Γ. Κ. 
Γαρδίκας, Στράβων, ΜΕΕ τ. 22 (Ἀθῆναι ἄν. χρ. ἐκδ.), σ. 415416.

3. Στράβων, Γεωγραφικά Χ, 5, 17. Πατσιαδᾶ, Κάστελλος Σαρίας, 2012, σ. 23.
4. Λαζαρίδης, Συμβολή..., 1955, σ. 245. Clara Rhodos, VIIVII, σ. 553563.
5. Ποσίδαιον: σύνθετος λέξη ἀπό τό «πόσις»=σύζυγος καί «γαῖα»= γῆ. Ἡ λέξη 

σημαίνει «ὁ σύζυγος τῆς γῆς», ἤτοι ὁ Ποσειδῶν.
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γιά τό ὄνομα τῆς πόλεως, ἡ ὁποία ἔκειτο στή σημερινή θέση 
«Παλάτια».

Ἡ πόλη στά Παλάτια ἀκμάζει κατά τήν ἑλληνιστική καί ρωμαϊκή 
ἐποχή καί ὅλως ἰδιαιτέρως κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο 
(4ος6ος αἰ. μ.Χ.). Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι ἐκτός ἀπό ὀλιγάριθμους 
τάφους καί ὁρισμένες ἐπιγραφές τῶν προχριστιανικῶν χρόνων, 
ἐλάχιστα λείψανα διατηροῦνται ἀπό τήν ἐποχή αὐτή. Τά διατη
ρούμενα σήμερα ἀρχαῖα λείψανα, εἰδικά στά Παλάτια, προέρχονται 
κυρίως ἀπό τήν παλαιοχριστιανική ἐποχή (4ος6ος αἰ. μ.Χ.), τούς 
μέσους καί τούς νεωτέρους χρόνους.

Μετά τήν καταστροφή τῆς πόλεως, ἡ ὁποία ἔκειτο στά Παλάτια, 
ἡ ζωή συνεχίσθηκε ἐν μέρει ἤ καί περιοδικά στή Σαρία μέχρι περίπου 
καί τά μέσα τοῦ 20οῦ αἰ. μ.Χ. Εἰδικότερα, κάτοικοι τῆς βορείας 
Καρπάθου, προερχόμενοι ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀπό τήν Ὄλυμπο ἤ 
Ἔλυμπο καί τό Διαφάνι, ἤρχοντο κατά διαστήματα στή Σαρία ἤ 
ἔμεναν γιά μικρότερο ἤ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σ’ αὐτήν καί 
ὅπου τό ἔδαφος ἦτο πρόσφορο τό ἐκαλλιεργοῦσαν, σπέρνοντας 
σιτηρά, ὄσπρια κ.λπ.

Ὅπως φαίνεται καί σήμερα, μεγάλες περιοχές τῆς Σαρίας ἐχρη
σιμοποιήθησαν κατά τό παρελθόν γιά διάφορες γεωργικές καλ
λιέργειες. Συνήθως κατεσκευάζοντο ἀναλημματικοί τοῖχοι ἀπό πέ
τρες τῆς περιοχῆς, προκειμένου νά συγκρατεῖται τό λιγοστό χῶμα 
καί νά μήν παρασύρεται ἀπό τά νερά τῆς βροχῆς. Αὐτά τά ἄνδηρα 
ὀνομάζοντο «Λουρία» ἤ «Λουρίδες» ἤ «τάβλες»6.

Ἐκεῖ ἔσπερναν μέ τό ἄροτρο7, ὅπου ἦτο δυνατόν, ἤ μέ τήν τσά
πα. Μόνον τά ἐντελῶς πετρώδη, ἀπόκρημνα καί τελείως ἄγονα 
μέ ρη δέν ἦτο δυνατόν νά καλλιεργηθοῦν. Κατά τήν περίοδο τῆς 
συγ κομιδῆς ἤρχοντο καί πάλι στή Σαρία καί συνέλεγαν τούς καρ
πούς, τούς ὁποίους ἡ πτωχή γῆ ἦτο δυνατόν νά τούς προσφέρει. 
Ἐπίσης ἔτρεφαν ζῶα στή Σαρία (αἶγες, πρόβατα, βοοειδῆ, ἡμιόνους, 

6. Τά ἄνδηρα αὐτά καλοῦνται ἐπίσης «τάβλες» καί σέ ἄλλα νησιά τῆς Δωδε
κανήσου, π.χ. στή Νίσυρο. Στήν Κρήτη ὀνομάζονται «πεζοῦλες» ἤ «πεζούλια».

7. Ἐπρόκειτο γιά τό λεγόμενο «ἡσιόδειον ἄροτρον», τό ὁποῖο ἦτο κατασκευ
ασμένο ἀπό ξύλα καί μόλις ἀπό τό πρῶτο μισό τοῦ 20οῦ αἰ. ἄρχισε νά κατα
σκευάζεται ἀπό μέταλλο (σιδεράροτρα). Αὐτό ἦτο σέ χρήση ἀπό τήν ἀπωτάτη 
ἀρχαιότητα μέχρι περίπου τά μέσα τοῦ 20οῦ αἰ., ὁπότε μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου 
ἀντικατεστάθη ἀπό τά μηχανοκίνητα ἄροτρα (τρακτέρ). 
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ὄνους κ.λπ.) καί ἠσχολοῦντο ἐπιπροσθέτως μέ τήν ἁλιεία, προ
κειμένου νά θρέψουν τίς οἰκογένειές των.

Οἱ κάτοικοι ἠσχολοῦντο ἀκόμη μέ τή μελισσοκομία, καθώς καί 
μέ τή βιοτεχνία καί ἔτσι κάθε οἰκογένεια κατόρθωνε νά ἐξασφαλίζει 
τά ἀπαραίτητα ἐφόδια, προκειμένου νά δυνηθεῖ νά ἐπιβιώσει.

Τό εἰσόδημα τῆς οἰκογένειας συνεπληρώνετο ἐπίσης μέ ἐργασία 
μελῶν της σέ ἄλλες περιοχές τῆς κυρίως Ἑλλάδος ἤ τῆς γειτονικῆς 
δυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἤ Ἀνατολίας, ὅπου ἡ ἐξεύρεση ἐργασίας ἦτο 
δυνατή8. 

Ι. ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  
«ΠΑΛΑΤΙΑ» ΤΗΣ ΣΑΡΙΑΣ

Γενικές παρατηρήσεις

Στό βορειοανατολικό τμῆμα τῆς Σαρίας καί στό βάθος φυσικοῦ 
ὅρμου, πού προστατεύεται ἀπό ὅλους τούς ἀνέμους, ἐκτός ἀπό τόν 
νοτιοανατολικό, ὁ ὁποῖος ὅμως σπάνια πνέει στήν περιοχή, στή 
θέση «Παλάτια, τά», ἔκειτο κατά τήν ἀρχαιότητα μία πόλη, ἡ ὁποία 
ἦτο ὀχυρωμένη μέ τεῖχος, ἐνισχυόμενο κατά διαστήματα μέ πύργους 
καί στήν ὁποία ὑπῆρχε Ἀκρόπολη, κείμενη ἐπάνω σέ φύσει ὀχυρό 
ὕψωμα, τό ὁποῖο ὀνομάζεται «Κάστελλος, ὁ»9.

Σήμερα διατηροῦνται ἐκτεταμένα ἀρχαῖα οἰκοδομικά λείψανα 
ἀπό τήν πόλη αὐτή, ὅμως ἐλλείπουν σχεδόν παντελῶς ἤ δέν εἶναι 
εὔκολο νά ἀναγνωρισθοῦν τά προχριστιανικά οἰκοδομικά κατάλοι
πα. Ἐκεῖνα, τά ὁποῖα διατηροῦνται προέρχονται κυρίως ἀπό τήν 
παλαιοχριστιανική ἐποχή (4ος6ος αἰ.)10.

Εἰδικότερα πρόκειται γιά πέντε παλαιοχριστιανικές βασιλικές, 

8. Οἱ Καρπάθιοι ἦσαν γνωστοί γιά τήν ἐργατικότητα καί τήν ἐπιμέλειά των 
γενικῶς. Εἰδικότερα διεκρίνοντο ὡς ἄριστοι οἰκοδόμοι, οἱ ὁποῖοι ἐγνώριζαν καλῶς 
τήν κατεργασία τῆς πέτρας, τήν ὁποία ἐχρησιμοποιοῦσαν τόσο στίς οἰκοδομές, 
ὅσον καί στήν κατασκευή μύλων (Ἀνεμομύλων καί Ὑδρομύλων ἤ Χειρομύλων) 
καί ἐλαιουργείων. 

9. Πατσιαδᾶ, Κάστελλος Σαρίας, 2012, σ. 22 κ.ἑ.
10. Τή Σαρία καί εἰδικότερα τά Παλάτια ἐπισκέφθηκε καί ἐρεύνησε ἐπιφανει

ακά ὁ γράφων ἀπό 23 ἕως 3072014. Σημειωτέον, ὅτι ἐπειδή δέν ἔχουν γίνει μέχρι 
σήμερα ἀνασκαφές καί ἐπειδή τά ἀρχαῖα λείψανα καλύπτονται ὡς ἐπί τό πλεῖστον 
ἀπό ἄγρια βλάστηση, τόσον οἱ περιγραφές, ὅσον καί οἱ ἀναφερόμενες διαστάσεις 
τῶν μνημείων εἶναι κατά προσέγγιση. Ἀκριβεῖς περιγραφές καί ἀκριβεῖς μετρήσεις 
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ἐρείπια οἰκιῶν, ἐργαστηρίων, ἀποθηκῶν καί καταστημάτων, καθώς 
ἐπίσης καί γιά ὑδατοδεξαμενές, ταφικά μνημεῖα, ἁπλούς τάφους κ.λπ.

Στά Παλάτια, καθώς καί σέ ἄλλες περιοχές τῆς Σαρίας δέν ἔχουν 
διεξαχθεῖ μέχρι σήμερα ἀρχαιολογικές ἀνασκαφές. Ὅσα γνωρίζουμε 
προέρχονται ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀπό ἐπιφανειακές ἔρευνες. Ἡ ἄγρια 
βλάστηση καλύπτει κατά μεγάλο μέρος τά ἀρχαῖα ἐρείπια καί ἔτσι 
εἶναι πολλές φορές δύσκολη ἡ ἔρευνα, ἡ μελέτη καί ἡ ταύτιση αὐ
τῶν. Μεταξύ τῶν ἀρχαίων λειψάνων τοῦ οἰκισμοῦ στή θέση «Πα
λάτια» διατηροῦνται καί τά ἐρείπια πέντε (5) παλαιοχριστιανικῶν 
ναῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στόν τύπο τῆς τρίκλιτης, ξυλόστεγης βα
σιλικῆς τοῦ ἁπλοῦ ἑλληνιστικοῦ τύπου.

1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α (Ἁγίας Σοφίας)

Στό κέντρο περίπου τῆς ἀρχαίας πόλεως, ἡ ὁποία ἔκειτο στή 
θέση «Παλάτια», δυτικά τοῦ σημερινοῦ λιμένος καί σέ ἀπόσταση 
περί τά 150 μ. ἀπό αὐτόν, στή νότια πλευρά χειμάρρου, ὁ ὁποῖος 
ρέει μέ κατεύθυνση ἀπό Δ. πρός Α., καί διερχόμενος μέσῳ μιᾶς 
φάραγγας ἐκβάλλει στή θάλασσα, σέ χῶρο ἐπίπεδο, κεῖνται τά 
ἐρείπια μίας μεγάλων διαστάσεων παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς 
(βασιλική Α ἤ τῆς Ἁγίας Σοφίας)11. Αὐτή εἶναι περισσότερο γνωστή 

μποροῦν νά γίνουν μόνον ὕστερα ἀπό τόν καθαρισμό τοῦ χώρου ἀπό τήν ἄγρια 
βλάστηση καί τή διενέργεια ἀνασκαφῶν.

Ἐπιθυμῶ καί ἀπό τή θέση αὐτή νά ἐκφράσω τίς θερμές μου εὐχαριστίες πρός 
ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι καθ’ οἱονδήποτε τρόπον ἐβοήθησαν τόν γράφοντα καί 
συνέβαλαν οὐσιαστικά στήν ὁλοκλήρωση τίς παρούσης μελέτης. Εἰδικότερα εὐχα
ριστῶ τούς ἑξῆς: 1) Τόν Καθηγητή καί φίλο κ. Κωνσταντῖνον Μηνᾶ γιά τίς 
ἐνδιαφέρουσες συζητήσεις, σχετικά μέ τή Σαρία, τά Παλάτια καί τά συναφῆ πρός 
αὐτά θέματα, 2) τόν Φύλακα Ἀρχαιοτήτων Βορείας Καρπάθου καί φίλο κ. Μηνᾶ 
Λεντῆ γιά τή βοήθειά του, 3) τούς κατοίκους τοῦ οἰκισμοῦ Διαφάνι καί Ὀλύμπου 
Καρπάθου, γιά τή φιλόφρονα ὑποδοχή καί τίς πληροφορίες των, 4) τόν Συντα
ξιοῦχο Δημοδιδάσκαλο καί φίλο Γεώργιο Πρωτόπαπα, γιά τή μεταφορά μέ τό 
καΐκι του καί τίς ἐνδιαφέρουσες συζητήσεις καί πληροφορίες, 5) τόν φίλο κ. 
Νικόλαο Ὀρφανό, γιά τή μεταφορά μέ τό καΐκι του καί τίς πληροφορίες του, 6) 
τόν δημοσιογράφο καί φίλο κ. Ἀριστείδη Μιαούλη, ὁ ὁποῖος συνόδευσε τόν 
γράφοντα καί τόν ἐβοήθησε κατά τήν ἔρευναν καί τέλος 6) τή σύζυγο καί συ
νεργάτιδα, φιλάρχαιο καί φιλότεχνο Δρ. Μαρία GehlhoffΒολανάκη, Ἰατρό, τά 
παιδιά μας Ἠλία καί Χριστίνα καί τίς ἐγγονές μας Ἀντιγόνη καί Νεφέλη Θ. 
Ἀρβανίτη, γιά τήν ἠθική συμπαράσταση, κατανόηση, ὑπομονή καί βοήθειά των. 

11. Dawkins 19021903, σ. 207, σχ. 13. Λαζαρίδης, Συμβολή, 1955, σ. 247. 
Boλανάκης, Παλαιοχριστιανικά Μνημεῖα Δωδεκανήσου, 1988, σ. 344.
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ὡς «βασιλική τῆς Ἁγίας Σοφίας» καί φαίνεται ὅτι ἀπό τήν ἵδρυσή 
της ἦτο ἀφιερωμένη, ὄχι σέ Ἁγία, ἡ ὁποία ἔφερε τό ὄνομα Σοφία, 
ἀλλά στή Σοφία τοῦ Θεοῦ, ὅπως συνέβαινε καί μέ τή βασιλική τῆς 
Ἁγίας Σοφίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως12.

Ὅπως φαίνεται ἀπό τή θέση, τό μέγεθος καί τόν πλούσιο 
μαρμάρινο διάκοσμο τῆς βασιλικῆς, αὐτή ἀπετέλει προφανῶς τόν 
καθεδρικό ναό τῆς πόλεως καί ὁλοκλήρου τῆς νήσου Σαρίας κατά 
τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους.

Τό κυρίως σῶμα τῆς βασιλικῆς ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος 
κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. περίπου 27,00 x 16,80 μ.) καί ἐχωρίζετο μέ δύο 
κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη. 

Στό δυτικό τμῆμα τῆς νοτίας κιονοστοιχίας διατηρεῖται τμῆμα 
μαρμαρίνου, κυλινδρικοῦ, ἀρραβδώτου κίονα, ὁ ὁποῖος ἔχει πέσει 
ἐπί τοῦ ἐδάφους, μέ κατεύθυνση ἀπό ΝΑ. πρός ΒΔ. (σωζόμενο 
μῆκος 3,25, διάμ. 0,37/0,40 μ.). 

Ἀκριβῶς δίπλα ἀπό αὐτόν τόν κίονα διατηρεῖται ἐπίσης πεσμένο 
ἐπί τοῦ ἐδάφους μαρμάρινο, κορινθιάζον κιονόκρανο (ἄνω ἐπιφάνεια: 
0,60 x 0,60 μ., ὕψος 0,44 καί ἄνω διάμ. κίονος 0,45 μ.), τό ὁποῖον 
φέρει πλούσιο ἀνάγλυφο διάκοσμο, ἀποτελούμενο ἀπό φύλλα 
ἄκανθας καί προέρχεται ἀπό τούς κίονες τῶν κιονοστοιχιῶν τῆς 
βασιλικῆς. Δίπλα ἀπό αὐτό ὑπάρχει καί δεύτερο, ὅμοιο μαρμάρινο 
κιονόκρανο, τῶν ἰδίων ἀκριβῶς διαστάσεων, τό ὁποῖο προφανῶς 
προέρχεται ἐπίσης ἀπό τούς κίονες τῶν κιονοστοιχιῶν τῆς βασι
λικῆς. Τρίτο ὅμοιο κιονόκρανο εὑρίσκεται δυτικά τοῦ ναϋδρίου τῆς 
Ἁγίας Σοφίας καί στό μέσον τῆς μικρῆς αὐλῆς αὐτοῦ.

Ἀπό τά τρία κλίτη τῆς βασιλικῆς Α τό μεσαῖο εἶναι εὐρύτερο τῶν 
πλαγίων (πλάτος περίπου 10,00 μ.) καί ἐπερατοῦτο πρός Α. σέ μία 
μεγάλη, ἡμικυκλική ἁψίδα (χορδῆς 8,00 καί βέλους 4,00 μ. περίπου), 
ἐντός τῆς ὁποίας περικλείεται ἡμικυκλικό σύνθρονο.

Ἀπό τό σύνθρονο διατηροῦνται σήμερα κατά χώραν τέσσερις (4) 
σειρές ἐδωλίων13, ἐπί τῶν ὁποίων ἐκάθητο ὁ πολυπληθής κλῆρος 

12. Ἐπίσης ὁ ναός τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἦτο ἀφιε
ρωμένος ὄχι σέ Ἁγία, μέ τό ὄνομα «Εἰρήνη», ἀλλά στήν «εἰρήνη τοῦ Θεοῦ».

13. Ὁ Παῦλος Λαζαρίδης, ὁ ὁποῖος ἐπεσκέφθη τό μνημεῖο μετά τήν ἐνσωμάτω
ση τῆς Δωδεκανήσου μέ τήν Ἑλλάδα (1947) ἀναφέρει ὅτι τότε διετηροῦντο ἕξι 
(6) σειρές ἐδωλίων ἀπό τό σύνθρονο τῆς βασιλικῆς. Λαζαρίδης, Συμβολή, 1955, 
σ. 247.
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τοῦ ναοῦ14. Οἱ σειρές αὐτές ἐκ τῶν κάτω πρός τά ἄνω ἔχουν τίς ἑξῆς 
διαστάσεις: 1) Πρώτη σειρά: πλάτος 0,25 καί ὕψος 0,25 μ., 2) δεύτε
ρη σειρά: πλάτος 0,25 καί ὕψος 0,25 μ., 3) τρίτη σειρά: πλάτος 0,35 
καί ὕψος 0,34 μ. καί 4) τέταρτη σειρά: πλάτος 0,35 καί ὕψος 0,30 μ. 
Οἱ ἐπιφάνειες τοῦ συνθρόνου πιθανῶς ἐκαλύπτοντο μέ μαρμάρινες 
πλάκες, οἱ ὁποῖες δέν διετηρήθησαν. 

Στό μέσον τοῦ συνθρόνου διατηρεῖται ἡ βάση τοῦ θρόνου τοῦ 
Ἐπισκόπου (διαστ. 1,20 x 0,70 μ.). Ἐπάνω σέ αὐτόν ἐκάθητο ὁ 
Ἐπίσκοπος σέ ὁρισμένες στιγμές τῆς Θείας Λειτουργίας.

Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ μεσαίου κλίτους θά ἠνοίγε
το μία θύρα, μέσῳ τῆς ὁποίας τοῦτο ἐπεκοινώνει μετά τοῦ νάρθηκα.

Τό νότιο κλίτος (πλάτος 2,70 μ. περίπου) ἐπερατοῦτο πρός Α. 
σέ μία εὐθεία πλευρά. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγε
το μία θύρα, μέσῳ τῆς ὁποίας τοῦτο εὑρίσκετο σέ ἄμεση ἐπικοι
νωνία μέ τόν χῶρο τοῦ νάρθηκα.

Τό βόρειο κλίτος (πλάτος 2,70 μ. περίπου) ἐπερατοῦτο πρός Α. 
σέ μία εὐθεία πλευρά. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγε
το μία θύρα, μέσῳ τῆς ὁποίας ἐπεκοινώνει μέ τόν νάρθηκα. 

Δυτικά τοῦ κυρίως σώματος τῆς βασιλικῆς ἦτο προσκεκολλη
μένος ὀρθογωνίου κατόψεως νάρθηκας (ἐσωτ. διαστ. 16,80 x 3,40 
μ. περίπου). Δυτικά τοῦ νάρθηκα φαίνεται νά ἔκειτο εὐρύχωρο, τε
τράστοον αἴθριο.

Προσκτίσματα

Στήν ΝΔ. γωνία τῆς βασιλικῆς καί σέ προέκταση τοῦ νάρθηκα 
πρός Ν. ἔκειτο ἕνα μικρῶν διαστάσεων καί ὀρθογωνίου κατόψεως 
πρόσκτισμα (ἐσωτ. διαστ. 3,50 x 3,00 μ.). Ὁ κυρίως ἄξονας αὐτοῦ 
εἶχε κατεύθυνση ἀπό Α. πρός Δ. καί ἐκαλύπτετο μέ κτιστή καμάρα. 
Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία θύρα (πλάτους 
0,80 μ.). Ἀπό τό μέγεθος, τή μορφή, τή θέση καί τόν τρόπο δομῆς 
συμπεραίνεται, ὅτι τό πρόσκτισμα αὐτό ἀρχικά ἀπετέλει πιθανῶς 
ὑδατοδεξαμενή, ἐντός τῆς ὁποίας ἀποθηκεύοντο τά ὄμβρια ὕδατα, 

14. Ἀπό τίς πληροφορίες τῶν φιλολογικῶν πηγῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί ἀπό 
τά ἀρχαιολογικά λείψανα, τά ὁποῖα διατηροῦνται, ἐξάγεται τό συμπέρασμα, ὅτι 
ὁ κλῆρος κατά τήν παλαιοχριστιανική ἐποχή ἦτο πράγματι πολυάριθμος. Καί 
σήμερα στήν Αἰθιοπική Κοπτική Ἐκκλησία συνεχίζεται ἡ παλαιά αὐτή παράδοση 
καί ὁ κλῆρος εἶναι πολυάριθμος.
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τά προερχόμενα ἀπό τήν ὀροφή τῆς βασιλικῆς Α. Ἀργότερα φαίνε
ται ὅτι ἄλλαξε ἡ χρήση του, ἀνοίχθηκε μία θύρα στή δυτική πλευρά 
αὐτοῦ καί ἐχρησίμευε ὡς ἀποθηκευτικός χῶρος.

Ἡ βασιλική Α ἀνηγέρθη πιθανῶς στό β΄ μισό τοῦ 4ου αἰ. καί 
ἐρειπώθηκε ἀπό τῶν μέσων τοῦ 7ου αἰ. καί ἑξῆς, συνεπείᾳ τῶν ἀρα
βικῶν ἐπιδρομῶν. Μετά τό πέρας τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
(19401944) καί περί τό ἔτος 1947, οἱ κάτοικοι τῆς βορείας Καρ
πάθου ἀνήγειραν στή θέση τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τῆς βασιλικῆς Α ἕνα 
μικρῶν διαστάσεων μονόχωρο καί καμαροσκέπαστο ναΰδριο, ἀφιε
ρωμένο ἐπίσης στήν Ἁγία Σοφία, στό ὁποῖο συνεχίζεται ἡ χριστια
νική λατρεία μέχρι σήμερα.

Ναΰδριο Ἁγίας Σοφίας

Πρόκειται γιά μικρῶν διαστάσεων μονόχωρο οἰκοδόμημα, τό 
ὁποῖο φαίνεται νά προέρχεται ἀπό δύο διαφορετικές οἰκοδομικές 
περιόδους, ἤτοι: 

Πρώτη οἰκοδομική περίοδος

Ἀρχικά καί ἐντός τοῦ χώρου τμήματος τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τῆς 
παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας ἀνηγέρθη μικρῶν 
διαστάσεων μονόχωρο οἰκοδόμημα, τό ὁποῖο ἐνεφάνιζε ὀρθογωνίου 
σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ.: μῆκος 1,52 καί πλάτος 2,30 μ.) καί 
ἐκαλύπτετο μέ κτιστή, ἡμικυλινδρική ὀροφή. Τοῦτο ἀπετέλει εἶδος 
Προσκυνηταρίου ἤ Ἐξωκκλησίου καί τό ὁποῖο ἐχρησίμευε γιά τήν 
τέλεση τῆς χριστιανικῆς λατρείας.

Δεύτερη οἰκοδομική περίοδος

Ἀργότερα καί κατά τό ἔτος 1947, μέ ἰδιωτική πρωτοβουλία, προ
σωπική ἐργασία καί εἰσφορές τῶν κατοίκων τῆς βορείας Καρπάθου, 
τό ναΰδριο αὐτό ἐπεκτάθηκε πρός τά δυτικά καί ἔτσι προέκυψε τό 
καί σήμερα διατηρούμενο ναΰδριο τῆς Ἁγίας Σοφίας. Τό ἀρχικό 
κτίσμα ἀπετέλεσε τό Ἱερό Βῆμα καί ἡ πρός τά δυτικά προσθήκη 
τόν κυρίως ναό. Τό Ἱερό Βῆμα χωρίζεται τοῦ κυρίως ναοῦ μέ ἁπλό, 
σύγχρονο, ξύλινο τέμπλο.

Ἱερό Βῆμα

Τοῦτο ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 
2,30 x 1,52 μ.) καί περατοῦται σέ μίαν ἡμικυκλική ἁψίδα πρός Α. 
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(χορδῆς 1,78 καί βέλους 0,95 μ.). Ἐπί τῆς νοτίας ἐσωτερικῆς αὐτοῦ 
πλευρᾶς καί ἐντός τοῦ πάχους τοῦ τοίχου ἀνοίγεται μία ὀρθογωνίου 
σχήματος κόγχη (πλάτους 0,33 καί βάθους 0,38 μ.). Στό ἀνατολικό 
τμῆμα τῆς βορείας ἐσωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί 
ἐντός τοῦ πάχους τοῦ τοίχου ἀνοίγεται ἐπίσης μία ὀρθογωνίου 
σχήματος κόγχη (πλάτους 0,61 καί βάθους 0,30 μ.). Ἐντός τοῦ 
χώρου τῆς ἁψίδας ὑψώνεται ἡ Ἁγία Τράπεζα (διαστ. 0,70 x 0,70 καί 
ὕψους 0,75 μ.).

Κυρίως ναός

Αὐτός ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 4,00 
x 2,80 μ. περίπου). Ἐπί τῆς νοτίας αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται ἕνα 
ὀρθογωνίου σχήματος παράθυρο (πλάτους 0,38 μ.) καί ἐπί τῆς βο
ρείας ἀνοίγεται ἕνα δεύτερο, ἐπίσης ὀρθογωνίου σχήματος παράθυ
ρο (πλάτoυς 0,48 μ.). Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ κυρίως 
ναοῦ ἀνοίγεται ἡ εἴσοδος (πλάτους 0,70/0,95 μ.). 

Ἡ εἴσοδος εἶναι σχήματος ὀρθογωνίου. Ἐξωτερικά καί ἄνωθεν 
αὐτῆς σχηματίζεται τυφλόν ἁψίδωμα, στό τύμπανο τοῦ ὁποίου καί 
ἐπί τοῦ ἐπιχρίσματος ὑπάρχει ἐγχάρακτος, ἰσοσκελής σταυρός καί 
ἡ ἐπίσης ἐγχάρακτη, τρίστιχη, κτητορική ἐπιγραφή: 

«+
Λ Α Π Δ
Ε Α Β Α Ε Λ Η
1953, 20/ 01».

Τά ἀναγραφόμενα κεφαλαῖα γράμματα προφανῶς ἀποτελοῦν τά 
ἀρχικά ὀνομάτων προσώπων, πού συνέβαλαν στήν ἀνέγερση τοῦ 
ναϋδρίου. Σύμφωνα μέ τήν ἐπιγραφή αὐτή, τό ναΰδριον ὁλοκλη
ρώθηκε στίς 2011953.

Ὁ ναός καλύπτεται μέ κτιστή, ἡμικυλινδρική ὀροφή καί ἐξωτε
ρικά φέρει κεραμίδια. Τό δάπεδο τοῦ ναοῦ καλύπτεται μέ πλάκα 
ἀπό σκυρόδεμα.

2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β

Βορειοδυτικά τῆς βασιλικῆς Α ἤ τῆς Ἁγίας Σοφίας καί σέ ἀπόστα
ση περί τά 300 μ. περίπου ἀπό αὐτήν, βόρεια τῆς κοίτης τοῦ πα
ραρρέοντος χειμάρρου καί σέ ὑψηλότερο ἄνδηρο (ὑψόμ. 80,00 μ. 
περίπου), σέ μέρος ἐπίκαιρο, τό ὁποῖο δεσπόζει στήν περιοχή καί 
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πιθανῶς στή θέση ἀρχαιοτέρου οἰκοδομήματος, κεῖνται τά ἐρείπια 
μίας δεύτερης παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς (βασιλική Β).

Πρόκειται γιά μετρίων διαστάσεων οἰκοδόμημα, τό ὁποῖο ἐμ φα
νίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη καί ἀνήκει στόν τύπο τῆς τρί
κλιτης, ξυλόστεγης, ἑλληνιστικῆς βασιλικῆς. 

Τό κυρίως σῶμα αὐτῆς ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη 
(ἐσωτ. διαστ. 11,80 x 10,20 μ. περίπου) καί ἐχωρίζετο μέ δύο κιονο
στοιχίες ἤ πεσσοστοιχίες σέ τρία κλίτη. Οἱ στυλοβάτες τῶν κιονο
στοιχιῶν ἤ πεσσοστοιχιῶν τῆς βασιλικῆς εἶχαν πλάτος 0,65 μ.

Ἀπό αὐτά τό μεσαῖο κλίτος (πλάτους 4,80 μ. περίπου) ἐπερα
τοῦτο πρός Α. σέ μίαν ἡμικυκλική ἁψίδα (χορδῆς 3,80 καί βέλους 
1,70 μ. περίπου). Ὁ τοῖχος τῆς ἁψίδας (πάχους 0,70 μ.) καί εἰδικότε
ρα κατά τό νότιον τμῆμα αὐτοῦ, ὅπως καί ἡ νοτιοανατολική γωνία 
τοῦ μεσαίου κλίτους διατηροῦνται σέ ὕψος 2,50/3,00 μ. περίπου 
ἀπό τῆς ἐπιφανείας τοῦ δαπέδου τῆς βασιλικῆς. Στό μέσον τῆς 
δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ μεσαίου κλίτους ἠνοίγετο μία θύρα (πλάτους 
1,20 μ.), μέσῳ τῆς ὁποίας ἐπεκοινώνει τοῦτο μετά τοῦ χώρου τοῦ 
νάρθηκα.

Τό νότιο κλίτος (πλάτους 2,50 μ.) ἐπερατοῦτο πρός Α. σέ μία 
εὐθεία πλευρά. Στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται 
μία θύρα (πλάτους 1,20 μ.), μέσῳ τῆς ὁποίας τοῦτο ἐπεκοινώνει μετά 
παρακειμένου προσκτίσματος. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευ
ρᾶς ἠνοίγετο δεύτερη θύρα, μέσῳ τῆς ὁποίας ἐπεκοινώνει μετά τοῦ 
χώρου τοῦ νάρθηκα.

Τό βόρειο κλίτος (πλάτους 2,50 μ.) ἐπερατοῦτο πρός Α. σέ μία 
εὐθεία πλευρά. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται μία 
θύρα, μέσῳ τῆς ὁποίας ἐπεκοινώνει μετά τοῦ νάρθηκα.

Δυτικά τοῦ κυρίως σώματος τῆς βασιλικῆς ἦτο προσκεκολλημένος 
ὀρθογωνίου κατόψεως νάρθηκας (ἐσωτ. διαστ. 10,20 x 2,35 μ.).

Προσκτίσματα

Νοτιοανατολικά τῆς βασιλικῆς καί στήν προέκταση τοῦ νοτίου 
κλίτους αὐτῆς πρός Α., ἔκειτο ὀρθογωνίου κατόψεως οἰκοδόμημα 
(ἐσωτ. διαστ. 4,50 x 2,50 μ. περίπου). Πιθανῶς τοῦτο ἐπερατοῦτο 
πρός Α. σέ μία ἡμικυκλική ἁψίδα, ἡ ὁποία καλύπτεται ἀπό τήν 
ἄγρια βλάστηση. Τό δάπεδο τοῦ προσκτίσματος αὐτοῦ ἐκαλύπτετο 
μέ καλῆς ποιότητας πολύχρωμα ψηφιδωτά, τμῆμα τῶν ὁποίων δια
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τηρεῖται κατά χώραν. Αὐτό φέρει διάκοσμο, ἀποτελούμενο ἀπό 
διάφορα γεωμετρικά σχήματα καί εἶναι δυνατόν νά χρονολογηθεῖ 
στόν 5ον αἰ. μ.Χ. 

Πιθανῶς τό πρόσκτισμα αὐτό ἀπετέλει τό Διακονικό τῆς βασι
λικῆς. Ἡ βασιλική αὐτή ἀνηγέρθη πιθανῶς κατά τόν 5ον αἰ. μ.Χ. 
καί ἐρειπώθηκε ἀπό τῶν μέσων τοῦ 7ου αἰ. μ.Χ. καί ἑξῆς, συνεπείᾳ 
τῶν ἀραβικῶν ἤ ἄλλων ἐχθρικῶν ἐπιδρομῶν.

3. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ

Βορειοανατολικά τῆς βασιλικῆς Α ἤ τῆς Ἁγίας Σοφίας καί σέ 
ἀπό  σταση 500 μ. περίπου ἀπό αὐτήν, ἀνατολικά τῆς βασιλικῆς Β 
καί σέ ἀπόσταση 300 μ. περίπου ἀπό αὐτήν, δεξιά ὡς πρός τόν 
εἰσερχόμενο στόν λιμένα τοῦ ἀρχαίου οἰκισμοῦ «Παλάτια» καί σέ 
μικρή ἀπόσταση ἀπό τή θάλασσα, στήν κορυφή χαμηλοῦ, βρα
χώδους ὑψώματος (ὑψόμ. 70,00 μ. περίπου), σέ μέρος ἐπίκαιρο, τό 
ὁποῖον δεσπόζει στήν περιοχή, κεῖνται τά ἐρείπια μίας παλαιοχρι
στιανικῆς βασιλικῆς (βασιλική Γ). 

Πρόκειται γιά μία τρίκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική τοῦ ἁπλοῦ ἑλλη
νιστικοῦ τύπου. Τό κυρίως σῶμα αὐτῆς ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχή
ματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 18,00 x 15,30 μ. περίπου) καί ἐχωρίζετο 
μέ δύο κιονοστοιχίες ἤ πεσσοστοιχίες σέ τρία κλίτη. 

Ἀπό αὐτά τό μεσαῖο κλίτος (πλάτους 7,00 μ. περίπου) ἐπερα
τοῦτο πρός Α. σέ μία ἡμικυκλική ἁψίδα (χορδῆς 5,80 καί βέλους 2,80 
μ. περίπου). Ἡ ἁψίδα (πάχος τοίχου 0,85 μ.) ἔφερε στό μέσον αὐτῆς 
ἕνα τρίλοβο ἄνοιγμα (πλάτος ἑκάστου λοβοῦ 0,75 μ.), ἀπό τά ὁποῖα 
διατηροῦνται τά κατώτερα τμήματα τῶν δύο ἀνοιγμάτων. Στό 
μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ μεσαίου κλίτους ἠνοίγετο μία θύρα, 
μέσῳ τῆς ὁποίας τοῦτο ἐπεκοινώνει μετά τοῦ νάρθηκα.

Τό νότιο κλίτος (πλάτους 3,50 μ.) ἐπερατοῦτο πρός Α. σέ μία 
εὐθεία πλευρά. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία 
θύρα μέσῳ τῆς ὁποίας εὑρίσκετο σέ ἄμεση ἐπικοινωνία μέ τόν χῶρο 
τοῦ νάρθηκα. 

Τό ἀνατολικό τμῆμα τοῦ νοτίου κλίτους ἐχωρίζετο τοῦ λοιποῦ 
χώρου μέ τοῖχο, ὁ ὁποῖος ἔβαινε ἀπό Β. πρός Ν. καί ἔτσι ἐσχη
ματίζετο τετραγώνου κατόψεως δωμάτιο (ἐσωτ. διαστ. 3,50 x 3,50 
μ.), στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς καί τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ ὁποίου 
ἀνοίγετο ἀνά μία θύρα. Τοῦτο φαίνεται ὅτι ἀπετέλει τό δυτικόν 



Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

32

διαμέρισμα παρακείμενου προσκτίσματος, πιθανῶς τοῦ Βαπτιστη
ρίου, περί τοῦ ὁποίου θά γίνει λόγος κατωτέρω.

Τό βόρειο κλίτος (πλάτους 3,50 μ.) ἐπερατοῦτο πρός Α σέ μία 
εὐθεία πλευρά. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία 
θύρα, μέσῳ τῆς ὁποίας τοῦτο ἐπεκοινώνει μετά τοῦ νάρθηκα.

Δυτικά τοῦ κυρίως σώματος τῆς βασιλικῆς ἔκειτο ὀρθογωνίου 
κατόψεως νάρθηκας (ἐσωτ. διαστ. 15,30 x 3,00 μ. περίπου).

Δέν εἶναι γνωστόν, ἐάν δυτικά τοῦ νάρθηκα ἔκειτο αἴθριο ἤ αὐλή, 
ἡ ὁποία ἐπεῖχε τή θέση αἰθρίου.

Προσκτίσματα

Στή νοτιοανατολική γωνία τῆς βασιλικῆς καί στήν προέκταση 
τοῦ νοτίου κλίτους αὐτῆς πρός Α. εἶναι προσκεκολλημένο ὀρθο
γωνίου κατόψεως πρόσκτισμα (ἐσωτ. διαστ. 5,00 x 3,50 μ. περίπου). 
Ἡ ἀνατολική αὐτοῦ πλευρά περατοῦται σέ μία ἡμικυκλική ἁψίδα 
(χορδῆς 2,00 καί βέλους 1,00 μ. περίπου). Στό μέσον τῆς δυτικῆς 
αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία θύρα, μέσῳ τῆς ὁποίας ἐπεκοινώνει 
μετά τοῦ δυτικά αὐτοῦ κειμένου διαμερίσματος. Τό ἀνατολικό τμῆμα 
τοῦ νοτίου κλίτους τῆς βασιλικῆς ἀπετέλει τό δυτικό διαμέρισμα 
τοῦ προσκτίσματος αὐτοῦ.

Πιθανῶς τό νοτιοανατολικό αὐτό πρόσκτισμα τῆς βασιλικῆς Γ 
ἀπετέλει τό Βαπτιστήριον. Καί τό μέν πρός Δ. κείμενο διαμέρισμα 
ἀπετέλει «τόν προαύλιον ἤ ἐξώτερον οἶκον τοῦ βαπτίσματος», τό 
δέ πρός Α. κείμενο διαμέρισμα «τόν ἐσώτερον οἶκον τοῦ βαπτίσμα
τος» ἤ «τό φωτιστήριον», στό μέσον τοῦ ὁποίου θά ἔκειτο ἡ κο
λυμβήθρα τοῦ βαπτίσματος.

Μελλοντική ἀνασκαφική ἔρευνα τοῦ μνημείου αὐτοῦ εἶναι δυ
νατόν νά δώσει ὁριστική ἀπάντηση στά θέματα αὐτά.

Ἐντός καί ἐκτός τοῦ χώρου τῆς βασιλικῆς Γ διατηροῦνται τμήμα
τα ἀπό μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά μέλη, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό 
αὐτήν, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλέγονται καί τά ἑξῆς: τμήματα 
μαρμαρίνων, κυλινδρικῶν ἀρραβδώτων κιόνων, βάσεις κιόνων, 
τμήματα κιονοκράνων, σπαράγματα διαχωριστικῶν θωρακίων κ.λπ.

Ἡ βασιλική Γ ἀνηγέρθη πιθανῶς στή θέση ἀρχαιοτέρου οἰκο
δομήματος κατά τόν 5ον αἰ. μ.Χ. καί ἐρειπώθηκε ἀπό τῶν μέσων 
τοῦ 7ου αἰ. μ.Χ. καί ἑξῆς, συνεπείᾳ τῶν ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν.
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4. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ (ἈκρόποληΚάστελλος)

Στό νοτιοανατολικό τμῆμα τῆς ἀρχαίας πόλεως, ἡ ὁποία ἔκειτο 
στή θέση «Παλάτια» τῆς Σαρίας καί σέ ἀπόσταση 1,5 χλμ. περίπου 
ἀπό τό κέντρο αὐτῆς, παρά τή θάλασσα, στήν κορυφή ἀποκρήμνου 
καί βραχώδους ὑψώματος (ὑψόμ. 100 μ. περίπου), στή θέση «Κάστελ
λος», ἔκειτο ἡ Ἀκρόπολη τῆς ἀρχαίας πόλεως, ἡ ὁποία ἔφερε ὀχύ
ρωση, τμήματα τῆς ὁποίας διατηροῦνται μέχρι σήμερα. 

Ἐντός τοῦ χώρου τῆς Ἀκροπόλεως καί στό νοτιοανατολικό τμῆμα 
αὐτῆς διατηροῦνται τά ἐρείπια μίας μεγάλων διαστάσεων τρίκλιτης, 
ξυλόστεγης βασιλικῆς τοῦ ἁπλοῦ ἑλληνιστικοῦ τύπου (βασιλική Δ).

Τό κυρίως σῶμα τῆς βασιλικῆς ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος 
κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 20,00 x 16,90 μ.) καί ἐχωρίζετο μέ δύο κιονο
στοιχίες ἤ πεσσοστοιχίες σέ τρία κλίτη. Ἀπό αὐτά τό μεσαῖο κλίτος 
(πλάτους 7,60 μ.) περατοῦται πρός Α. σέ μίαν ἡμικυκλική ἁψίδα 
(χορδῆς 5,80 καί βέλους 2,25 μ. περίπου). Στό μέσον τῆς δυτικῆς 
αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία θύρα, μέσῳ τῆς ὁποίας τοῦτο ἐπε
κοινώνει μετά τοῦ χώρου τοῦ νάρθηκα. 

Τό νότιο κλίτος (πλάτους 4,00 μ.) ἐπερατοῦτο πρός Α. σέ μία 
εὐθεία πλευρά, στό μέσον τῆς ὁποίας ἠνοίγετο μία θύρα, μέσῳ τῆς 
ὁποίας ἐπεκοινώνει μετά παρακειμένου προσκτίσματος, περί τοῦ 
ὁποίου θά γίνει λόγος κατωτέρω. Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς 
τοῦ νοτίου κλίτους ἠνοίγετο ἄλλη θύρα, μέσῳ τῆς ὁποίας τοῦτο 
ἐπεκοινώνει μετά τοῦ χώρου τοῦ νάρθηκα.

Τό βόρειο κλίτος (πλάτους 4,00 μ.) ἐπερατοῦτο πρός Α. σέ μία 
εὐθεία πλευρά. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία 
θύρα, μέσῳ τῆς ὁποίας τοῦτο ἐπεκοινώνει μετά τοῦ νάρθηκα. Στόν 
χῶρο τοῦ βορείου κλίτους καί κάτω ἀπό τό δάπεδο αὐτοῦ ὑπάρχει 
ὑδατοδεξαμενή. Σ’ αὐτήν διοχετεύοντο προφανῶς τά ὄμβρια ὕδατα, 
τά προερχόμενα ἀπό τίς στέγες τῆς βασιλικῆς καί ἐξυπηρετοῦσαν 
τίς ἀνάγκες τῆς βασιλικῆς. Δυτικά τοῦ κυρίως σώματος τῆς βασι
λικῆς ἦτο προσκεκολλημένος ὀρθογωνίου κατόψεως νάρθηκας 
(ἐσωτ. διαστ. 16,90 x 3,00 μ. περίπου).

Προσκτίσματα

α) ΝΑ. Πρόσκτισμα

Στό νοτιοανατολικό τμῆμα τῆς βασιλικῆς Δ καί στήν προέκταση 
τοῦ νοτίου κλίτους αὐτῆς πρός Α. ἦτο προσκεκολλημένο ὀρθογω
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νίου κατόψεως πρόσκτισμα (ἐσωτ. διαστ. 6,00 x 4,50 μ.), τό ὁποῖο 
ἐκαλύπτετο μέ ἡμικυλινδρική ὀροφή. Αὐτή ἔχει καταπέσει ἀπό μα
κροῦ χρόνου καί τμήματα αὐτῆς διατηροῦνται ἐπί τοῦ δαπέδου.

Τό πρόσκτισμα αὐτό ἐπερατοῦτο πρός Α. σέ μία ἡμικυκλική 
ἁψίδα (χορδῆς 4,00 καί βέλους 1,50 μ. περίπου). Στό μέσον τῆς 
δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία θύρα, μέσῳ τῆς ὁποίας ἐπε
κοινώνει μετά τοῦ νοτίου κλίτους τῆς βασιλικῆς.

Τό πρόσκτισμα αὐτό λόγῳ τῆς θέσεως καί τῆς μορφῆς του θά 
ἦτο δυνατόν νά ἑρμηνευθεῖ ὡς τό Βαπτιστήριον τῆς βασιλικῆς Δ. 
Ὅμως, ἐάν ληφθεῖ ὑπόψη, ὅτι ἡ βασιλική Δ κεῖται ἐπί τῆς ἀρχαίας 
Ἀκροπόλεως καί σέ ἱκανή ἀπόσταση ἀπό τήν ὕπαρξη νεροῦ, ἡ με
ταφορά σ’ αὐτό θά ἦτο δύσκολος. Ἐξ αἰτίας τοῦ λόγου αὐτοῦ τοῦτο 
εἶναι δυνατόν νά ἑρμηνευθεῖ ὡς τό Διακονικόν. 

β) ΒΔ. Πρόσκτισμα

Στό βορειοδυτικό τμῆμα τῆς βασιλικῆς Δ εἶναι προσκεκολλημένο 
ἕτερον πρόσκτισμα, ἡ χρήση τοῦ ὁποίου εἶναι δυνατόν νά διευκρι
νισθεῖ ὕστερα ἀπό τήν ἀνασκαφή τοῦ μνημείου. 

Ἡ βασιλική Δ ἀνηγέρθη πιθανῶς κατά τόν 5ον αἰ. καί ἐρειπώθη
κε ἀπό τά μέσα τοῦ 7ου αἰ. καί ἑξῆς, συνεπείᾳ τῶν ἀραβικῶν ἤ 
ἄλλων ἐχθρικῶν ἐπιδρομῶν.

5. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε

Βορειοανατολικά τῆς βασιλικῆς Α ἤ τῆς Ἁγίας Σοφίας καί σέ 
ἀπό σταση 350 μ. περίπου ἀπό αὐτήν, βόρεια τοῦ παραρρέοντος 
χει μάρρου, στόν βόρειο τομέα τῆς ἀρχαίας πόλεως, ἡ ὁποία ἔκειτο 
στή σημερινή θέση «Παλάτια» τῆς νήσου Σαρίας, ἐπάνω σέ βραχῶδες 
ὕψωμα (ὑψόμ. 80,00 μ. περίπου) καί πιθανῶς στή θέση ἀρχαιοτέρου 
οἰκοδομήματος τῶν προχριστιανικῶν χρόνων, ἀνη γέρθη μία βασι
λική (βασιλική Ε). 

Καί αὐτή ἀνήκει ἐπίσης στόν τύπο τῆς τρίκλιτης, ξυλόστεγης, 
ἁπλῆς, ἑλληνιστικῆς βασιλικῆς. Τό κυρίως σῶμα τῆς βασιλικῆς 
ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 23,00 x 15,30 
μ. περίπου) καί ἐχωρίζετο μέ δύο κιονοστοιχίες ἤ πεσσοστοιχίες σέ 
τρία κλίτη. Ἀπό αὐτά τό μεσαῖο κλίτος (πλάτους 7,00 μ.) ἐπερα
τοῦτο πρός Α. σέ μίαν ἡμικυκλική ἁψίδα (χορδῆς 5,80 καί βέλους 
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3,00μ.). Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία θύρα, 
μέσῳ τῆς ὁποίας ἐπεκοινώνει τοῦτο μετά τοῦ νάρθηκα. 

Τό νότιο κλίτος (πλάτους 3,50 μ.) ἐπερατοῦτο πρός Α. σέ μία 
εὐθεία πλευρά. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία 
θύρα, μέσῳ τῆς ὁποίας τοῦτο ἐπεκοινώνει μέ τόν νάρθηκα.

Τό βόρειο κλίτος (πλάτους 3,50 μ.) ἐπερατοῦτο πρός Α. σέ μία 
εὐθεία πλευρά. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία 
θύρα, μέσῳ τῆς ὁποίας τοῦτο ἐπεκοινώνει μέ τόν νάρθηκα.

Δυτικά τοῦ κυρίως σώματος τῆς βασιλικῆς ἔκειτο ὀρθογωνίου 
κατόψεως νάρθηκας (ἐσωτ. διαστ. 15,30 x 3,50 μ. περίπου).

Προσκτίσματα

Στό νοτιοανατολικό τμῆμα τῆς βασιλικῆς Ε καί στήν προέκταση 
τοῦ νοτίου κλίτους πρός Α., εἶναι προσκεκολλημένο ὀρθογωνίου 
κατόψεως πρόσκτισμα (ἐσωτ. διαστ. 4,00 x 3,50 μ.). Ἡ ἀνατολική 
αὐτοῦ πλευρά περατοῦται σέ μίαν ἡμικυκλική ἁψίδα (χορδῆς 2,00 καί 
βέλους 0,95 μ.). Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται μία 
εἴσοδος, μέσῳ τῆς ὁποίας αὐτό ἐπεκοινώνει μετά τοῦ νοτίου κλίτους.

Λόγῳ τῆς θέσεως καί τῆς μορφῆς, τήν ὁποία ἐμφανίζει τό πρόσ
κτισμα αὐτό, τοῦτο θά μποροῦσε νά ἑρμηνευθεῖ ὡς τό Βαπτιστήρι
ον τῆς βασιλικῆς.

ΙΙ. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΡΙΑΣ

Ναός τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος

Ἐκτός ἀπό τά ἐρείπια τῶν παλαιοχριστιανικῶν μνημείων, τά 
ὁποῖα διατηροῦνται στά Παλάτια τῆς Σαρίας, ἐπάνω στή νῆσο αὐτή 
διατηροῦνται καί ἄλλα χριστιανικά μνημεῖα, προερχόμενα ἀπό τούς 
μέσους χρόνους καί τή μεταβυζαντινή ἐποχή, ἐπειδή ἡ νῆσος συνέχι
σε νά κατοικεῖται, μέχρι περίπου τά μέσα τοῦ 20οῦ αἰώνα. Μεταξύ 
αὐτῶν συγκαταλέγεται καί ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος15. 

Στό βορειοδυτικό τμῆμα τῆς Σαρίας κεῖται ὁ ναός τοῦ Ἁγίου 

15. Τόν ναό ἐπεσκέφθη ὁ γράφων τήν Κυριακή, 2772014, κατά τήν ἡμέρα 
τῆς ἑορτῆς του, ὁπότε ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία καί ἀκολούθησε ἑόρτιον γεῦμα 
καί λαϊκή πανήγυρις στήν αὐλή τοῦ ναοῦ. Στόν ναό εἶχε συρρεύσει πλῆθος προ
σκυνητῶν, κυρίως ἐντοπίων, ἀλλά καί πολλῶν ξένων καί ἀλλοδαπῶν.
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Μεγαλομάρτυρος καί Ἰαματικοῦ Παντελεήμονος (27 Ἰουλίου), μέ 
διάφορα οἰκοδομήματα γύρω ἀπό αὐτόν.

Εἰδικότερα, φεύγοντας μέ καΐκι ἤ ἄλλο πλωτό μέσον ἀπό τό 
Διαφάνι τῆς Καρπάθου καί κατευθυνόμενοι πρός τή Σαρία, συναντᾶ 
κανείς ἀρχικά καί ἀριστερά του τό στενό (πλάτους περίπου 150,00 
μ.), τό ὁποῖο χωρίζει τήν Κάρπαθο ἀπό τή Σαρία. Διερχόμενοι τό 
στενό καί ὕστερα ἀπό αὐτό στρίβοντας δεξιά, συναντᾶ κανείς ἕναν 
μικρό φυσικό ὅρμο, στό βάθος τοῦ ὁποίου καί ἐπάνω σέ βραχῶδες 
καί φύσει ὀχυρό ὕψωμα (ὑψόμ. 80,00 μ. περίπου) κεῖται ὁ ναός τοῦ 
Ἁγίου Παντελεήμονος.

 Σύμφωνα μέ ὑπάρχουσα παράδοση, ὁ ναός αὐτός καί τά γύρω 
ἀπό αὐτόν οἰκοδομήματα, ἀνηγέρθησαν στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰ., 
ἀπό Κρῆτες Μοναχούς. Τοῦτο ἐπιβεβαιοῦται καί ἀπό ἐπιγραφή, 
σω ζομένη ἐπί τοῦ ξυλίνου ἀνωφλίου ἰσογείου οἰκοδομήματος, κει
μένου νοτιοδυτικά καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁγίου 
Παντελεήμονος, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«1603, [Α]ΠΡΙΛΙΟΥ 10».
Τό ἰσόγειον αὐτό βοηθητικό κτίσμα ἐστερεώθηκε καί ἐπι

σκευάσθηκε κατά τό ἔτος 1993, σύμφωνα μέ σωζόμενη ἐπιγραφή, ἡ 
ὁποία εἶναι χαραγμένη ἐπί τοῦ ἐπιχρίσματος καί ἄνωθεν τῆς εἰσόδου 
τοῦ οἰκοδομήματος αὐτοῦ. Ἡ ἐπιγραφή αὐτή εἶναι δίστιχος καί ἔχει 
ὡς ἑξῆς:

«/ Κ(οσμᾶς) Ντ(αργάκης)/ 1993»16.
Ἡ παράδοση, ἀλλά καί σχετική σωζόμενη ἐπιγραφή σέ εἰκόνα 

τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ἀναφέρει τά ὀνόματα τῶν Μοναχῶν: 
Λεοντίου, Νικοδήμου καί Ἀγαπίου, οἱ ὁποῖοι ἐμόνασαν στό Μο
νύδριον αὐτό.

Ἀρχιτεκτονική

Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ἀνηγέρθη κατά τό ἔτος 1947 
καί στή θέση παλαιοτέρου, ὁμωνύμου ναοῦ, ἐρειπωμένου ἀπό μα
κροῦ χρόνου. Πρόκειται γιά μετρίων διαστάσεων οἰκοδόμημα (μέγι
στο ἐσωτερικό μῆκος 5,91 καί πλάτος 2,33/2,75 μ.), τό ὁποῖο σέ 
κάτοψη ἐμφανίζει τό σχῆμα ἐλευθέρου, ἀνισοσκελοῦς σταυροῦ. Οἱ 
κεραῖες καλύπτονται μέ ἡμικυλινδρικές ὀροφές. Στό σημεῖο τῆς συ

16. Θερμές εὐχαριστίες καί ἀπό τή θέση αὐτή ἀπευθύνονται πρός τόν Ἐπίτρο
πο τοῦ ναοῦ καί φίλο κ. Νικόλαο Καρανικόλα, γιά τίς πληροφορίες του.
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ναντήσεως τῶν κεραιῶν τοῦ σταυροῦ ἐπικάθηται ἡμισφαιρικός 
τροῦλλος, φερόμενος ἐφ’ ὑψηλοῦ τυμπάνου, ἐσωτερικά κυλινδρικοῦ 
καί ἐξωτερικά ὀκταγωνικοῦ17.

Ὁ κυρίως ἄξονας τοῦ οἰκοδομήματος βαίνει ἀπό Δ. πρός Α. 
(προ σανατολισμός τοῦ κτιρίου) καί ἐμφανίζει ἀπόκλιση μόλις 3ο 

πρός ΒΑ.
 Ξύλινο τέμπλο χωρίζει τόν ναό σέ δύο μέρη, ἤτοι: τό Ἱερόν Βῆμα 

καί τόν κυρίως ναό.

Ι. ΙΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Τό Ἱερόν Βῆμα καταλαμβάνει σχεδόν ὁλόκληρο τόν χῶρο τῆς 
ἀνατολικῆς κεραίας τοῦ ναοῦ. Τοῦτο ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήμα
τος κάτοψη (ἐσωτ. διαστ. 2,34 x 1,18 μ.). Ἡ ἀνατολική αὐτοῦ πλευρά 
περατοῦται σέ μία ἡμικυκλική ἁψίδα (χορδῆς 1,80 καί βέλους 1,15μ.), 
στό μέσον τῆς ὁποίας ἀνοίγεται ἕνα μονόλοβο παράθυρο (πλάτους 
0,24 μ.).

 Στό μέσον περίπου τῆς βορείας πλευρᾶς τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί 
ἐντός τοῦ πάχους τοῦ τοίχου ἀνοίγεται μία ὀρθογωνίου σχήματος 
κόγχη (πλάτους 0,50 καί βάθους 0,38 μ.), ἡ ὁποία χρησιμεύει ὡς 
κόγχη τῆς Προθέσεως.

 Στό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἵσταται ἡ ξύλινη Ἁγία Τράπεζα 
(διαστ. 0,80 x 0,55 καί ὕψους 0,76 μ.). Ὡς βάση τῆς Ἁγίας Τράπεζας 
χρησιμεύει μαρμάρινος κίονας παλαιοχριστιανικοῦ περιρραντηρίου 
(ὕψους 0,70 μ.), φέρων ραβδώσεις.

ΙΙ. ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΣ

Ὁ κεντρικός πυρήνας τοῦ κυρίως ναοῦ ἐμφανίζει σέ κάτοψη 
τετράγωνο σχῆμα (διαστ. 2,35 x 2,35 μ.), ἄνωθεν τοῦ ὁποίου ὑψώνε
ται ὁ ἡμισφαιρικός τροῦλλος (διαμ. 2,35 μ.).

17. Σημειωτέον, ὅτι ὁ ἀριθμός ὀκτώ (8) καί συνακόλουθα τό ὀκταγωνικό σχῆ
μα, εἶναι ἱερά. Ὁ Θεός ἐδημιούργησε τόν κόσμο, σύμφωνα μέ τήν Παλαιά Δια
θήκη, σέ ἕξι (6) ἡμέρες καί τήν ἑβδόμη (7) ἀνεπαύθη. Ἡ ὀγδόη ἡμέρα θεωρεῖται 
ἡ ὡς ἀπαρχή τῆς νέας δημιουργίας, διά τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου 
τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τῆς ὁποίας ἐπετεύχθη ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρω
πίνου γένους.
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Νότια κεραία 

Αὐτή ἐμφανίζει σέ κάτοψη σχῆμα ὀρθογώνιο (ἐσωτ. διαστ. 2,35 
x 0,20 μ.). Στό μέσον τῆς νοτίας αὐτῆς πλευρᾶς ἀνοίγεται ἕνα 
παράθυρο (πλάτους 0,50 μ.).

Βόρεια κεραία

Καί αὐτή ἐπίσης ἐμφανίζει σέ κάτοψη σχῆμα ὀρθογώνιο (ἐσωτ. 
διαστ. 2,35 x 0,20 μ.). Στό μέσον τῆς βορείας αὐτῆς πλευρᾶς ἀνοίγε
ται ἕνα παράθυρο (πλάτους 0,50 μ.).

Δυτική κεραία

Αὐτή εἶναι μακρύτερη τῶν τριῶν ἄλλων κεραιῶν τοῦ σταυροῦ 
τοῦ ναοῦ καί ἐμφανίζει ἐπίσης ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη (ἐσωτ. 
διαστ. 2,35 x 1,78 μ.). Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτῆς πλευρᾶς ἀνοίγε
ται ἕνα παράθυρο (πλάτους 0,50 μ.). Στό δυτικό ἄκρο τῆς νοτίας 
πλευρᾶς αὐτῆς ἀνοίγεται ἡ εἴσοδος (πλάτους 0,86 μ.), ἡ ὁποία ὁδη
γεῖ ἀπό τήν αὐλή στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ.

Τέμπλον

Τό τέμπλον τοῦ ναοῦ εἶναι ξύλινο, ἁπλό καί νεώτερο (πάχους 
0,05 μ.). Ἐπάνω σέ αὐτό εὑρίσκονται οἱ ἑξῆς εἰκόνες:

Α) Δεσποτικές εἰκόνες:
1) Ἰησοῦς Χριστός, ὡς Μέγας Ἀρχιερεύς
Νότια τῆς Ὡραίας Πύλης εἰκονίζεται, ὡς συνήθως, ὁ Ἰησοῦς 

Χριστός ὁλόσωμος, ἔνθρονος, μετωπικός, φέρων ἀρχιερατικά ἄμφια. 
2) Παναγία
Βόρεια τῆς Ὡραίας Πύλης ἔπρεπε νά βρίσκεται ἡ εἰκόνα τῆς 

Παναγίας, ὅμως ἡ θέση αὐτή εἶναι κενή.
3) Ἅγιος Παντελεήμων
Νότια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως εἰκονίζεται ὁ 

πάτρονας τοῦ ναοῦ Ἅγιος Παντελεήμων.

Β) Ἄνω ζώνη:
Ἐπάνω ἀπό τίς δεσποτικές εἰκόνες παρίστανται οἱ Δώδεκα 

Ἀπόστολοι.
Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου εἶναι μετρίας ποιότητος καί νεώτερες.
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Ξύλινες, φορητές εἰκόνες

Ἅγιος Παντελεήμων (διαστ. 0,47 x 0,325 μ.)

Μεταξύ τῶν ξυλίνων φορητῶν εἰκόνων τοῦ ναοῦ, παλαιότερη 
καί ἀξιολογότερη εἶναι ἐκείνη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Ὁ Ἅγιος 
εἰκονίζεται στηθαῖος, μετωπικός. Μέ τό δεξί του χέρι φέρει κο
χλιάριον (εἶδος μικρῆς λαβίδας) καί μέ τό ἀριστερό ἕνα κιβωτίδιον. 
Ἡ εἰκόνα εἶναι καλῆς ποιότητος καί προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 
17ον αἰ. Αὐτή φέρει ἀργυρή ἐπένδυση τοῦ ἔτους 1847.

Στό κάτω ἄκρο τῆς ἀργυρῆς ἐπένδυσης ὑπάρχει μεγαλογράμμα
τη, ἀνάγλυφη, δίστιχη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«1 / ΑΡΓΥΡΟΘΗ Ω ΑΘΛΟΦΟΡΩΣ + ΔΗΑ ΕΞΟΔΟΝ : ΛΕΟΝΤΗ
ΟΥ ΗΕΡΟ

2/ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΝΗΚΟΔΙΜ(ΟΥ) ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΗΕ
ΡΕΟΣ: 1847».

Ἤτοι σέ μεταγραφή, μέ ἀποκατάσταση τῆς ὀρθογραφίας:
«1/ Ἠργυρώθη ὁ ἀθλοφόρος + διά ἐξόδων: Λεοντίου Ἱερο
2/ μονάχου καί Νικοδήμ(ου), διά χειρός Γεωργίου ἱερέως, 1847».
Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι στή σύντομη αὐτή ἐπιγραφή, δια

πιστώνεται ἡ ὕπαρξη ἱκανοῦ ἀριθμοῦ ὀρθογραφικῶν σφαλμάτων. 
Ἡ κατασκευή τῆς ἀργυρῆς ἐπενδύσεως τῆς εἰκόνας ἔγινε ἀπό τόν 
ἱερέα Γεώργιο, ὁ ὁποῖος ὡς ἱερέας, θά ἦτο περισσότερον πεπαι
δευμένος ἀπό τούς ἄλλους ὁμοχωρίους του, κατοίκους τῆς Καρ
πάθου καί τῆς Σαρίας, ἡ πλειονότητα τῶν ὁποίων θά πρέπει νά μήν 
ἐγνώριζαν καθόλου γραφή καί ἀνάγνωση. Καί αὐτή ἡ διαπίστωση, 
δέν θά ἀφοροῦσε μόνον στούς κατοίκους τῆς Καρπάθου, τῆς Σαρίας 
καί τῆς λοιπῆς Δωδεκανήσου, ἀλλά θά πρέπει νά ὑποθέσουμε ὅτι 
ἀποτελοῦσε τόν κανόνα σέ ὅλες τίς ἑλληνικές περιοχές, οἱ ὁποῖες 
εὑρίσκοντο ὑπό τόν Ὀθωμανικό ζυγό καί κυρίως σέ ἐκείνους τούς 
Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἐζοῦσαν στήν Ἐπαρχία. Ὅσον ἀφορᾶ στούς 
κατοίκους τῶν πόλεων οἱ δυνατότητες μορφώσεως θά πρέπει νά 
ἦσαν περισσότερον εὐνοϊκές.  

Ἡ κατάσταση ἄρχισε νά βελτιώνεται ἀπό τά τέλη τοῦ 19ου καί 
τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα, μέ τήν ἵδρυση καί τή λειτουργία Σχο
λείων, ἄν καί ἀκόμη μέχρι τά μέσα τοῦ 20οῦ αἰώνα τό ποσοστό τῶν 
ἀναλφαβήτων στήν Ἑλλάδα, ἰδιαίτερα στήν Ἐπαρχία καί μεταξύ 
τῶν γυναικῶν ἦτο πολύ ὑψηλό.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ἡ ἐπιτόπιος ἔρευνα, σπουδή καί μελέτη τῶν πάσης φύσεως 
ἀρχαίων καταλοίπων καί οἰκοδομικῶν λειψάνων, εἰδικότερα δέ 
ἐκείνων τῶν χριστιανικῶν μνημείων, τά ὁποῖα διατηροῦνται μέχρι 
σήμερα ἐπί τῆς νήσου Σαρίας, πού εὑρίσκεται βόρεια καί πλησίον 
τῆς νήσου Καρπάθου, σέ συνδυασμό πρός τή μελέτη τῶν σωζομένων 
φιλολογικῶν κειμένων καί ἐπιγραφῶν, μᾶς ὁδηγεῖ μεταξύ ἄλλων καί 
στά ἀκόλουθα συμπεράσματα:

1. Ἡ νῆσος Σαρία ἐκατοικεῖτο συνεχῶς ἀπό τήν προϊστορική 
ἐποχή μέχρι καί τά μέσα περίπου τοῦ 20οῦ αἰ. μ.Χ. Ἡ ζωή ἐπάνω 
στή Σαρία ἐμφανίζει, ὡς ἦτο φυσικόν, περιόδους ἀκμῆς, ἀλλά καί 
περιόδους ὑφέσεως καί παρακμῆς. Ἡ νῆσος ἤκμασε ἰδιαίτερα κατά 
τήν κλασική ἐποχή, τήν ἑλληνορρωμαϊκή περίοδο καί τούς παλαιο
χριστιανικούς χρόνους. 

2. Εἰδικότερα κατά τήν παλαιοχριστιανική ἐποχή (4ος6ος αἰ. 
μ.Χ.), ὅταν ἡ Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία, ἡ ὁποία μέ τήν πάροδο τοῦ 
χρόνου μετεξελίχθηκε στή Βυζαντινή Αὐτοκρατορία, ἐκυριαρχοῦσε 
σέ ὁλόκληρη τή Μεσόγειο Θάλασσα καί ἐπικρατοῦσε εἰρήνη καί 
ἀσφάλεια, ἡ Σαρία, καθώς καί ὅλες οἱ παράλιες πόλεις καί οἰκισμοί, 
πού εὑρίσκονται γύρω ἀπό τή Μεσόγειο Θάλασσα, ἐγνώρισαν 
μεγάλη ἀκμή. 

3. Στή θέση Παλάτια τῆς Σαρίας εὑρίσκετο μία πόλη, ἡ ὁποία 
κατά τήν παλαιοχριστιανική ἐποχή ἦταν ἀκμαιότατη. Ἡ ὕπαρξη σ’ 
αὐτή πέντε μεγάλων διαστάσεων παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν, οἱ 
ὁποῖες ἔφεραν πλούσιο διάκοσμο (μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά μέ λη, 
ψηφιδωτά δάπεδα κ.λπ.), προϋποθέτει πολυάνθρωπη καί καλῶς 
ὀργανωμένη χριστιανική κοινότητα, καθώς καί οἰκονομική, πνευ
ματική, καλλιτεχνική καί γενικότερα πολιτιστική ἄνθηση.

4. Ἀπό τῶν μέσων τοῦ 7ου αἰ. μ.Χ. καί ἑξῆς ἡ Μεσόγειος Θάλασ
σα, ἡ ὁποία κατά τή Ρωμαϊκή ἐποχή καί τούς παλαιοχριστιανικούς 
χρόνους ἀπετέλει «Mare nostrum», ἤτοι «δική μας θάλασσα» γιά 
τούς Ρωμαίους καί τούς Βυζαντινούς, κυριαρχεῖται κατά τό νότιο 
ἥμισυ αὐτῆς ἀπό τούς Ἄραβες. Οἱ παράλιες πόλεις καί οἰκισμοί τῆς 
Μεσογείου Θαλάσσης γίνονται στόχος ἀραβικῶν καί ἄλλων ἐχ
θρικῶν ἐπιδρομῶν. Ἀπό τότε ἀρχίζουν νά καταστρέφονται καί τά 
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παλαιοχριστιανικά μνημεῖα τῆς Σαρίας καί ἡ ζωή σ’ αὐτή νά πα
ρακμάζει.

5. Ἀπό τῶν μέσων περίπου τοῦ 9ου αἰ. μ.Χ. καί ἑξῆς καί ἀπό τά 
ἐρείπια τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ἀρχίζει νά δημιουργεῖται ἕνας νέος 
κόσμος, ὁ μεσαιωνικός, ὁ ὁποῖος ὅμως εἶναι τελείως διάφορος τοῦ 
προηγουμένου. Ἐπί τῶν ἐρειπίων τῶν παλαιοχριστιανικῶν βασι
λικῶν καί ἐν μέρει μέ οἰκοδομικά ὑλικά, τά ὁποῖα ἐλαμβάνοντο ἀπό 
αὐτές, ἀνεγείρονται μικρῶν διαστάσεων ναοί, στούς ὁποίους συ
νεχίζεται ἡ χριστιανική λατρεία.

6. Κατά τούς μέσους χρόνους καί τή μεταβυζαντινή ἐποχή ἡ 
Σαρία κατοικεῖται μέχρι καί τά μέσα περίπου τοῦ 20οῦ αἰ., ὁπότε 
τήν ἐγκατέλειψαν οἱ τελευταῖοι μόνιμοι κάτοικοι αὐτῆς. Οἱ κάτοικοι 
αὐτῆς ἠσχολοῦντο μέ τήν καλλιέργεια τῆς γῆς, τήν κτηνοτροφία, 
τή μελισσοκομία καί τήν ἁλιεία.

7. Στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰ. ἀνηγέρθη ἀπό Κρῆτες Μοναχούς  
–σύμφωνα μέ ὑπάρχουσα παράδοση–, ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Παντε
λεήμονος καί γύρω ἀπό αὐτόν ἐκτίσθησαν κελλιά καί βοηθητικοί 
χῶροι, ὅπου ἔμενε μιά μικρή ἀνδρική Μοναχική Ἀδελφότητα.

8. Μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (19401944) στά ἐρείπια τοῦ 
παλαιοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ἀνηγέρθη ὁ καί σήμερα 
σωζόμενος ὁμώνυμος ναός. Κατά τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου 
Παντελεήμονος (27 Ἰουλίου) συρρέουν στόν ναό αὐτό πολυάριθμοι 
προσκυνητές, ἐντόπιοι καί ξένοι, ἀκόμη καί ἀλλοδαποί καί μετά τή 
Θεία Λειτουργία ἐπακολουθεῖ ἑορταστική Τράπεζα καί λαμβάνει 
χώρα λαμπρά πανήγυρη στήν αὐλή τοῦ ναοῦ. 

9. Ἀπό τά μέσα τοῦ 20οῦ αἰ. καί μέχρι σήμερα ἡ Σαρία κατοικεῖται 
ἐποχιακά, ἀπό γεωργούς καί βοσκούς, πού κατάγονται ὡς ἐπί τό 
πλεῖστον ἀπό τή βόρεια Κάρπαθο (Ὄλυμπο καί Διαφάνι). Ὁρισμένα 
εὔφορα ἐδάφη τῆς Σαρίας καλλιεργοῦνται, οἱ δέ βοσκοί βόσκουν 
ἐκεῖ τά ποίμνιά των. Ἐπίσης ἀσκεῖται ἡ μελισσοκομία.

10. Κατά τά τελευταῖα ἔτη καί κατά τή θερινή περίοδο, πο
λυάριθμοι περιηγητές, Ἕλληνες καί ξένοι, ἐπισκέπτονται τή Σαρία. 
Τούς προσελκύουν, ἀφ’ ἑνός μέν τά ἀρχαῖα κατάλοιπα τῆς περιοχῆς 
καί ἀφ’ ἑτέρου οἱ φυσικές ὀμορφιές τῆς νήσου. 
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Θεολόγος καθηγητής στό «Βενετόκλειο» 1ο Λύκειο Ρόδου

Το περιοδικο πορευθενΤες  
ως ιςΤορικο οροςημο για Την αναβιωςη  
Της ορθοδοξης ΧριςΤιανικης μαρΤυριας 

ςΤα εθνη.

επικοινωνιακη προςεγγιςη

Στή μνήμη τῶν γονέων μου 
Γεωργίου καί Ἐλευθερίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ἡ μελέτη τοῦ περιοδικοῦ Πορευθέντες (Go Ye) ἀναδεικνύει τήν ἱστορική 
του συμβολή στή μετάδοση καί πρόσληψη τοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου 
σέ ὅλον τόν κόσμο καθώς καί στήν ἀναζωπύρωση τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν 
Ἑλλήνων γιά τήν ἱεραποστολή. Ἱδρυτής τοῦ περιοδικοῦ ὑπῆρξε ὁ νῦν Ἀρχι
επίσκοπος Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας Ἀναστάσιος. Εἰδικότερα, τό περι
οδικό Πορευθέντες, τό ὁποῖο προέκυψε ἀπό τίς διεργασίες τοῦ «Συνδέσμου» 
τό ἔτος 1959 καί ἄρχισε νά ἐκδίδεται τό 1961 μέχρι τό 1969 ὑπό τή μέριμνα 
τοῦ ὁμώνυμου «Διορθόδοξου Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου», ἔθεσε τά θεμέλια 
γιά τήν ἀναβίωση τῆς ἱεραποστολῆς. Στήν παροῦσα ἐργασία ἀποτυπώνεται 
ἡ ἱστορία ἵδρυσης καί περιγράφεται ἡ ἔκδοση τοῦ Πορευθέντες (καλλιτε
χνική ἐπεξεργασία, γλώσσα), ἐρευνῶνται τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τῶν 
ἀρθρογράφων (πομπός) καί παραδίδονται στοιχεῖα γιά τούς ἀναγνῶστες 
(ἀποδέκτες). Στή συνέχεια, καταγράφεται ἡ θεολογική τεκμηρίωση τῆς 
Ὀρθόδοξης μαρτυρίας (μήνυμα) διακρινόμενη σέ θεματικές κατηγορίες.

Λέξεις κλειδιά: Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος, Ἐπικοινωνιακή προσέγ
γιση, Πορευθέντες, Χριστιανική μαρτυρία (ἱεραποστολή).
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ABSTRACT

The study of magazine, namely Porefthedes (Go Ye) emphasizes its 
historic contribution to the transmission and intake of the Gospel’s 
message worldwide. Additionally, it resulted in the recrudescence of 
Greeks’ interest in Mission. The current Archbishop of Tirana and all 
Albania Anastasios was the founder of this magazine. The former, 
Porefthedes, arisen from the processes of “Syndesmos” (Association) in 
1959, kept issuing from 1961 up to 1969 under the care of the “Inter
Orthodox Missionary Centre Porefthedes”, laid the foundations for the 
revival of Mission. This paper first attempts to record the magazine’s 
publishing history and second to describe the publication process of the 
magazine Porefthedes (artistic elaboration, linguistic means) and in
vestigate the specific features of the editors (transmitters); it also provides 
facts concerning the readers (receivers). Moreover, the theological 
documentation of the Orthodox martyria (message) has been recorded, 
divided into thematic categories. 
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ΕΙΣΑΓωΓΗ

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός λίγο πρίν τήν Ἀνάληψή Του παρέδωσε μιά 
σαφῆ ἐντολή στούς μαθητές Του: «πορευθέντες οὖν μαθη

τεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» (Μτθ. 28, 19). Οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου 
καί οἱ ἀνά τούς αἰῶνες μαθητές καί μαθήτριές Του ὑπακούοντας 
στήν ἐντολή Του ἔγιναν μέ τόν λόγο καί τίς πράξεις τους μάρτυρες 
τῆς ζωῆς Του «ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σα
μαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. Ἀποστ. 1, 8). Τό ἀποτέλε
σμα ἦταν νά ἱδρυθοῦν νέες Ἐκκλησίες σέ ὅλη τήν τότε γνωστή 
οἰκουμένη. Γιά ἱστορικούς ὅμως λόγους ἡ μαρτυρία στά ἔθνη δια
κόπηκε1.

Στόν ἑλλαδικό χῶρο τό ἐνδιαφέρον γιά τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγ
γελίου ἀφυπνίστηκε στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’50 καί στίς ἀρχές 

1. Οἱ ἱεραποστολικές προσπάθειες τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας τερματίστηκαν 
αἰφνίδια τό 1917 μέ τήν ἐπανάσταση τῶν Μπολσεβίκων, ἐνῶ οἱ ἀντίστοιχες τῶν 
ἑλληνόφωνων Ἀνατολικῶν Πατριαρχείων διακόπηκαν μέ τήν κατάκτησή τους 
ἀπό τούς Ὀθωμανούς κατά τόν ὕστερο Μεσαίωνα. Γιά περισσότερα βλ. Ἀνα
στασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, Ἱεραποστολή στά ἴχνη τοῦ 
Χριστοῦ, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 2007, σελ. 162 κ.ἑ.
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τοῦ ’60. Στή συνέχεια, αὐξήθηκε μέχρι τίς ἡμέρες μας. Τό γεγονός 
αὐ τό ὁδήγησε στή σταδιακή ἵδρυση νέων ἐκκλησιαστικῶν κοινο
τήτων σέ διάφορες χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Ἀσίας 
καί τῆς Ὠκεανίας, μέ τήν ὑποστήριξη τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἑλλάδας 
καί τῆς Κύπρου, ἀλλά καί τόν συντονισμό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξαν
δρείας. Στίς ἡμέρες μας, τό ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς ἀφύπνισης 
ἀπαντᾶ στόν ἱεραποστολικό χαρακτήρα πού διέπει τά κείμενα τῆς 
Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία 
πραγματοποιήθηκε τόν Ἰούνιο τοῦ 2016 στήν Κρήτη2. 

Στήν ἀναζωπύρωση αὐτοῦ τοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τήν ἱεραπο
στολή στή σύγχρονη ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας συνέβαλαν ἀναμ
φισβήτητα τά ἑλληνόφωνα ἱεραποστολικά περιοδικά, τά ὁποῖα ἐκ
δόθηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας καί ἀπό διάφορους ἰδιω
τικούς ἱεραποστολικούς συλλόγους. Τά κυριότερα περιοδικά εἶναι 
κατά χρονολογική σειρά κυκλοφορίας: α) τό Πορευθέντες, τό ὁποῖο 
γεννήθηκε μέσα ἀπό τίς διεργασίες τοῦ «Συνδέσμου»3 τό 1959 καί 
κυ κλοφόρησε μέ τή μέριμνα τοῦ «Διορθόδοξου Ἱεραποστολικοῦ 
Κέντρου ‘Πορευθέντες’» ἕως τό ἔτος 19694, β) τό περιοδικό Ἐξωτε
ρική Ἱεραποστολή τῆς «Ἀδελφότητας Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱε
ραποστολῆς Θεσσαλονίκης»5, γ) τό Πάντα τά Ἔθνη τῆς Ἀποστο

2. Βλ. Οἱ Ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ
κλη σίας, εἰδικά τό «Μήνυμα» καί τήν «Ἐγκύκλιο», ἐκδ. CEMES, Θεσσαλονίκη 
2017, σελ. 1325 καί 2746 ἀντίστοιχα. Σχετικά μέ τόν ἱεραποστολικό χαρακτήρα 
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Κρήτης βλ. τή μελέτη τοῦ Ν. Τσιρέβελου, 
«Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος. Ἡ παγκόσμια Ὀρθόδοξη Χριστιανική Μαρτυρία στό 
ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος», Πάντα τά Ἔθνη, τεῦχος 142 (ΜάϊοςἸούνιος 
2017) καί τεῦχος 143 (ἸούλιοςΣεπτέμβριος 2017), σελ. 311 καί 36 ἀντίστοιχα. 

3. Βλ. καί τήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Παγκόσμιας Ἀδελφότητας Ὀρθοδόξου 
Νεολαίας «Σύνδεσμος» (ἀνακτήθηκε στίς 512018 ἀπό http://syndesmostemporary.
blogspot.gr/).

4. Σχετικά μέ τή δράση τοῦ «Διορθόδοξου Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου ‘Πορευ
θέντες’» καί ἀρχεῖο ὅλων τῶν τευχῶν βλ. στήν ἱστοσελίδα (ἀνακτήθηκε στίς 51
2018 ἀπό http://porefthentes.gr/).

5. Τό περιοδικό αὐτό ἄρχισε νά τυπώνεται τό 1964 σέ ἄτακτα χρονικά δι
αστήματα, ἀρχικά ὡς δισέλιδο πληροφοριακό δελτίο μέ τήν ὀνομασία Οἱ Φίλοι 
τῆς Οὐγκάντας. Τό 1972 ἐμπλούτισε τίς στῆλες του, κυκλοφόρησε ὡς κανονικό 
περιοδικό καί ἄλλαξε τήν ὀνομασία του σέ Ἐξωτερική Ἱεραποστολή. Περισσότε
ρες πληροφορίες ὑπάρχουν στήν ἱστοσελίδα τοῦ συλλόγου (ἀνακτήθηκε στίς 
512018 ἀπό http://ierapostoles.gr/).



Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ

46

λικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας πού τυπώθηκε γιά 
πρώτη φορά τό 1981 καί συνεχίζεται μέχρι τίς μέρες μας6, δ) ὁ Ἱε
ραποστολικός Ταχυδρόμος πού ξεκίνησε τό 1984 χάρη στίς πρω
τοβουλίες τοῦ «Πανελλήνιου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθόδοξης Ἱε
ραποστολῆς»7, ε) τό Φῶς Ἐθνῶν, τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό τόν 
«Σύλλογο Ὀρθόδοξης Ἱεραποστολῆς ‘Ὁ Πρωτόκλητος’»8 καί στ) Τό 
περιοδικό Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός τοῦ «Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου 
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Θεσσαλονίκης»9.

Τό πρῶτο ἱεραποστολικό περιοδικό πού τυπώθηκε στήν Ἑλλάδα 
ἦταν τό Πορευθέντες καί ἐκδόθηκε τό 1959. Ἡ ἔκδοση τοῦ περιο
δικοῦ συνδέεται μέ συγκεκριμένα γεγονότα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς πού 
ὁδήγησαν στή σταδιακή ἱεραποστολική ἀφύπνιση στήν Ἑλλάδα καί 
μετέπειτα στόν εὐρύτερο ὀρθόδοξο κόσμο. Ἡ ἀφετηρία ὅμως γιά 
τήν ἀφύπνιση τῆς ἑλληνόφωνης ἱεραποστολικῆς μαρτυρίας μπορεῖ 
νά ἐντοπιστεῖ στό Δ΄ Συνέδριο τοῦ Συνδέσμου στή Θεσσαλονίκη τό 
1958. Σέ αὐτό ἐκλέχτηκε ἡ «Ἐπιτροπή διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱεραπο
στολήν» μέ Γενικό Γραμματέα τόν λαϊκό θεολόγο10 καί νῦν Ἀρχι
επίσκοπο Τιράνων Ἀναστάσιο Γιαννουλάτο. Ἡ Γενική Γραμματεία 

6. Τό Πάντα τά Ἔθνη ἀποτελεῖ τό ἐνημερωτικό καί πληροφοριακό ὄργανο 
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας. Ἡ ἀρθρογραφία του 
περιλαμβάνει θεολογικά καί ἐνημερωτικάπληροφοριακά κείμενα. Πληροφορίες 
σχετικά μέ τό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδας βλ. στήν ἱστοσελίδα (ἀνακτήθηκε στίς 512018 ἀπό mailto:http://
www.apostolikidiakonia.gr/gr_main/mission/ierapostolh.asp).

7. Τό ὑλικό τοῦ περιοδικοῦ ἀφορᾶ κυρίως σέ δημοσιογραφικοῦ τύπου κείμε
να, σχετικά μέ τά ἱεραποστολικά κλιμάκια πού ὑποστηρίζει ὁ παραπάνω ὅμιλος. 
Οἱ πληροφορίες ἀντλήθηκαν ἀπό τήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Πανελλήνιου Χρι
στιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθόδοξης Ἱεραποστολῆς (ἀνακτήθηκε στίς 512018 ἀπό 
http://www.ierapostoli.gr/).

8. Ἕδρα τοῦ περιοδικοῦ εἶναι ἡ Πάτρα καί τυπώθηκε γιά πρώτη φορά τό 
1989. Τό περιεχόμενό του εἶναι κυρίως εἰδησεογραφικό.

9. Ἡ παλαιότερη ὀνομασία τοῦ περιοδικοῦ ἦταν «Σύνδεσμος Φίλων Ὀρθοδόξου 
Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς ΚολουέζιΖαΐρ». Κυκλοφόρησε γιά πρώτη φορά τό 
1990 καί συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πρωτεργάτης του θεωρεῖται ὁ Γεώργιος 
Ἀσλανίδης, πατέρας τοῦ ἱεραποστόλου π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη. Στήν ὕλη του 
πλεονάζει ἡ πληροφόρηση τῶν ἀναγνωστῶν γιά τά συγκεκριμένα ἱεραποστολικά 
κλιμάκια, τῶν ὁποίων τίς ἀνάγκες καλύπτουν τά μέλη καί οἱ φίλοι τοῦ Συνδέσμου. 
Γιά περισσότερες πληροφορίες βλ. τήν ἱστοσελίδα τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου 
(ἀνακτήθηκε στίς 512018 ἀπό http://helping.gr/054E2880.el.aspx).

10. Christoph Maczewski, Ἡ κίνηση τῆς «Ζωῆς» στήν Ἑλλάδα. Συμβολή στό 
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τόν ἑπόμενο χρόνο κυκλοφόρησε τό Πορευθέντες σέ διπλή ἔκδοση, 
στά ἑλληνικά καί τά ἀγγλικά. 

Ἡ ἵδρυση τοῦ περιοδικοῦ ἐκεῖνο τό ἔτος (1959) ἀποτελεῖ τό ἱστο
ρικό ὁρόσημο τῆς ἀναβίωσης τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας. Σύμφωνα 
μέ τήν εὔστοχη παρατήρηση τοῦ θεολόγου Θανάση Παπαθανασίου, 
«ἡ ἀφύπνιση τῆς ἱεραποστολικῆς συνείδησης καί ἡ συστηματική 
δραστηριοποίηση στό πεδίο τῆς ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς πυρο
δοτήθηκε στή χώρα μας ἀπό τόν πυρήνα αὐτόν (δηλ. τοῦ Πορευ
θέντες)»11. Ἐνῶ λίγο παρακάτω μέ παραστατικό τρόπο σημειώνει ὁ 
ἴδιος ὅτι «ἡ εἰκόνα πού δεσπόζει σήμερα γιά τήν ἀνάδυση τοῦ ἱε
ραποστολικοῦ προβληματισμοῦ μέ πρωταγωνιστή τό ‘Πορευ θέν τες’, 
εἶναι αὐτή τῆς ἐγέρσεως ἀπό ἕναν ὕπνο»12.

Ἡ ἔκδοση τοῦ Πορευθέντες συνέβαλε πραγματικά ἀλλά καί μέ 
καινοτόμο τρόπο (γιά τά δεδομένα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς) στήν πρω
ταρχική ἱεραποστολική διαφώτιση τῶν Ἑλλήνων ἀλλά καί ξένων 
Ὀρθοδόξων. Μέ τήν ὕλη του ἔκανε γνωστή τή θεολογία τῆς Ὀρθό
δοξης ἐν Χριστῷ μαρτυρίας (ἱεραποστολῆς)13 στά ἔθνη καί φρόντι
σε γιά τήν πρωταρχική δημοσιογραφική ἐνημέρωση τῶν ἀνα
γνωστῶν σχετικά μέ τά δρώμενα στίς ἐλάχιστες τότε νέες ἱεραπο
στολικές ἐκκλησίες. Συνάμα, μερίμνησε γιά τήν κινητοποίηση τοῦ 
κόσμου, ὥστε νά συνδράμει ποικιλοτρόπως καί νά ὑποστηρίξει τήν 
περαιτέρω συνέχεια τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου.

Βέβαια, τό ἔργο τῶν ὑπευθύνων καί τῶν συντακτῶν του δέν πε
ριορίστηκε μόνο στήν ἱεραποστολική ἀρθρογραφία. Πολύ περισ

πρόβλημα τῆς παραδόσεως τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, μτφρ. π. Γ. Μεταλληνοῦ, 
ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 2002, σελ. 138.

11. Θανάση Παπαθανασίου, «Ἡ “γενιά τοῦ ’60” καί ἡ ἱεραποστολή», Ἀνα
ταράξεις στή Μεταπολεμική θεολογία  ‘Ἡ θεολογία τοῦ ’60’, ἐπιμ. Π. Καλαϊ
τζίδης, Θ. Ν. Παπαθανασίου, Θ. Ἀμπατζίδης, Πρακτικά θεολογικοῦ Συνεδρίου 
ἀπό τήν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Ἱ. Μ. Δημητριάδος καί τοῦ περιοδικοῦ 
Σύναξης, ἐκδ. Ἴνδικτος, Ἀθῆναι 2009 (ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς: Παπαθανασίου, Ἡ 
γενιά), σελ. 372.

12. Παπαθανασίου, Ἡ γενιά, σελ. 373.
13. Ἐπιλέγεται ὁ ὅρος «μαρτυρία» ἀντί τοῦ «ἱεραποστολή», διότι ὁ πρῶτος 

ἀπαντᾶ στήν Καινή Διαθήκη (Πράξ. Ἀποστ. 1, 8) καί σημαίνει ἐλεύθερη πράξη 
μεταφορᾶς τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Σύμφωνα μέ τόν Ἠλία Βουλγαράκη ὁ ὅρος «ἱε
ραποστολή» ἀποτελεῖ νεολογισμό τοῦ 19ου αἰώνα στό, Ἡ ἱεραποστολή κατά τά 
ἑλληνικά κείμενα ἀπό τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1917, ἐκδ. Πορευθέντες, ἐν Ἀθήναις 1971, 
σελ. 82148.



Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ

48

σότερο λειτούργησε ὡς μία κίνησηπρωτοβουλία ἀφύπνισης τοῦ 
ἐνδιαφέροντος γιά τήν Ὀρθόδοξη μαρτυρία. Σύμφωνα μέ τήν 
ἀρθρογραφία τοῦ περιοδικοῦ κατά τή διετία 195960 δημιουργήθη
καν φροντιστήρια ἱεραποστολῆς, ὀργανώθηκαν εἰδικό ἐπιτελεῖο 
νέων ἐπιστημόνων, διαλέξεις, κύκλοι μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς μέ 
ἱε ραποστολικό ἐπίκεντρο, ὁμιλίες σέ ἐνορίες καί χριστιανικές ἀδελ
φότητες, ἐνῶ ἀναπτύχθηκαν ἐπαφές μέ τή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδας καί τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν14.

Συγχρόνως, οἱ ὑπεύθυνοι καί οἱ συντάκτες τοῦ περιοδικοῦ Πο
ρευθέντες ἵδρυσαν τό 1961 τό «Διορθόδοξο Ἱεραποστολικό Κέντρο 
‘Πορευθέντες’». Τό ἔργο τοῦ Κέντρου αὔξησε τήν προηγούμενη ἱερα
ποστολική δραστηριότητα μέ περισσότερες κινητοποιήσεις, συστημα
τικότερη ἐπιστημονική ἐργασία, καθώς καί τήν προετοιμασία καί τήν 
κατάρτιση τῆς ἀποστολῆς τῶν πρώτων ἱεραποστόλων στήν Ἀφρική, 
ὅπως τοῦ τότε ἀρχιμανδρίτη Ἀναστασίου Γιαννουλάτου τό 1964.

Βασικός σκοπός τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ εἶναι ἡ ἀποτύπωση τῆς μαρ
τυρίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτή κωδικοποιήθηκε στό 
περιοδικό Πορευθέντες κατά τή δεκαετή διάρκεια ἔκδοσής του. Ἰδι
αίτερη ἔμφαση δίδεται στή θεολογική τεκμηρίωση τῆς ἐν Χριστῷ 
μαρτυρίας, ἡ ὁποία καταγράφεται στά ἄρθρα τοῦ περιοδικοῦ, καθώς 
καί στή μέριμνα τῶν ἀρθρογράφων γιά θεολογική σπουδή τῶν ἀνα
γνωστῶν. Ἐπιπροσθέτως, τό παρόν ἄρθρο ἀποσκοπεῖ νά ἀναδείξει 
καί τή συμβολή τοῦ συγκεκριμένου θεολογικοῦ ἐντύπου στήν 
ἀναβίωση τῆς ἱεραποστολικῆς μαρτυρίας στά ἔθνη. Κατ’ αὐτόν τόν 
τρόπο, θεωροῦμε ὅτι φανερώνεται μιά ἄγνωστη πτυχή τῆς σύγχρο
νης ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, ἡ ὁποία συνδέεται ἄμεσα μέ τήν ἔρευ
να τοῦ θεολογικοῦ λόγου ἀλλά καί τῶν ὀργανωμένων πρώτων ἱε
ραποστολικῶν δράσεων ἀπό τά μέλη τῶν ἑλληνόφωνων Ἐκκλησιῶν 
γιά τή μετάδοση τοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου στά ἔθνη.

Γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἔρευνας μελετήθηκαν ὅλα τά κείμενα τῆς 
δεκαετοῦς ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ ἀπό τό 1959 μέχρι τό 1969 (τεύχη 
144). Στό σημεῖο αὐτό ἀπαιτεῖται νά σημειωθεῖ παρενθετικά ὅτι ἡ 
μελέτη αὐτή ἀποτέλεσε ἕνα ἀπό τά πεδία ἐργασίας πού πραγματο
ποίησα κατά τήν ἐκπόνηση τῆς διδακτορικῆς μου ἔρευνας στό 
Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ. Πολλά ἀπό 

14. Βλ. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἕνας ἀπολογισμός», Πορευθέντες, τεῦχος 8 (1960), 
σελ. 911.
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τά στοιχεῖα τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀντλήθηκαν ἀπό τή διδακτορική 
μου διατριβή μέ τίτλο: Τά ἱεραποστολικά περιοδικά καί ἡ ἀποτύπω
ση τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας κατά τή μεταπολεμική περίοδο. Ἐπι
κοινωνιακή προσέγγιση.

Ἡ βασική μεθοδολογία στηρίζεται στό σχῆμα τῆς ἀνθρώπινης 
ἐπικοινωνίας15, τό ὁποῖο ἔχει προσαρμοστεῖ στίς ἀνάγκες τῆς συγ
κεκριμένης ἔρευνας καί ἀναπτύσσεται στούς ἑξῆς παράγοντες: στόν 
πομπό (ἀρθρογράφοι), τό μήνυμα (βασικές θεολογικές καί ἱστορικές 
θέσεις), τό θέμα (κεντρική ἔννοια), τόν ἀγωγό (τό περιοδικό Πο
ρευθέντες καί ἡ μορφή του, δηλαδή τό κείμενο καί ἡ διάταξη τῆς 
ὕλης), τόν κώδικα (ἑλληνική γλώσσα) καί τούς ἀποδέκτες (ἑλληνόφω
νοι ὀρθόδοξοι ἀναγνῶστες). Παράλληλα, ἡ γένεση καί ἡ διάδοση 
τοῦ περιοδικοῦ ἐντάσσεται μέσα στό ἱστορικό του πλαίσιο προ
κειμένου νά γίνει ἡ δράση τους πιό κατανοητή.

Γιά τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου, ἡ ἐργασία δια
κρίνεται σέ δύο μέρη: 

Στό Πρῶτο Μέρος καταγράφεται τό ἱστορικό πλαίσιο ἵδρυσης 
τοῦ περιοδικοῦ. 

Στό Δεύτερο Μέρος παρουσιάζεται ἡ ἔρευνα τῶν παραγόντων 
ἐπικοινωνίας. Εἰδικότερα, ἐξετάζονται ὁ ἐκδοτικός του τύπος (ἐκδό
τες, ἐκδοτικά στοιχεῖα), ἡ γλώσσα, τά χαρακτηριστικά τῶν ἀρ
θρογράφων καί ὁρισμένα στοιχεῖα γιά τούς ἀναγνῶστεςἀποδέκτες 
τοῦ περιοδικοῦ. 

Ἔπειτα, ἀκολουθεῖ ἡ ἀποτύπωση τῆς θεολογικῆς τεκμηρίωσης 
τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας σέ διάφορες κατηγορίες, πού προκύπτουν 
ἀπό τήν «κατ’ ἐξοχήν θεολογική θέση πού ἀναπτύσσεται καί με
ταδίδεται»16 ἀπό τούς συγγραφεῖς. 

Ἡ ἐργασία ὁλοκληρώνεται στά συμπεράσματα σχετικά μέ τήν 
ἔκ δοση τοῦ Πορευθέντες.

15. Δήμητρας Κούκουρα, Μεθοδολογική προσέγγιση Ὁμιλητικῶν κειμένων 
(Λόγοι Ἐπισκόπων), ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 12. Πρβλ. Δή
μητρας Κούκουρα, Ἐκκλησία καί Γλώσσα  Ἐπικοινωνιακή προσέγγιση, ἐκδ. Π. 
Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 97103.

16. Δήμητρας Κούκουρα, Μεθοδολογική προσέγγιση Ὁμιλητικῶν κειμένων 
(Λόγοι Ἐπισκόπων), ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 20.
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r ΜEΡΟΣ Α΄ s

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ   
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

1.1 Ἡ ἑλληνόφωνη Ὀρθόδοξη μαρτυρία μέχρι τά μέσα τῆς δεκαετίας 
τοῦ ’50

Ἡ μαρτυρία τῆς ἑλληνόφωνης Ὀρθόδοξης μαρτυρίας στά ἔθνη 
διακόπηκε μετά τήν πτώση τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρα
τορίας τό 1453 μ.Χ. Τόν ἑπόμενο αἰώνα ξεκίνησε τό ἱεραποστολικό 
ἔργο τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ἐξαπλώθηκε γεωγραφικά 
καί ὀργανώθηκε περισσότερο ἀπό τόν 17ο αἰώνα. Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ 
ρωσόφωνου εὐαγγελισμοῦ τῶν ἐθνῶν διενεργήθηκε ποικιλότροπα 
εἴτε μέ τή δράση τῆς θεσμικῆς Ἐκκλησίας εἴτε μέ τίς προσωπικές 
πρωτοβουλίες κληρικῶν, μοναχῶν, λαϊκῶν, καθώς καί τῶν λεγόμε
νων ἱεραποστολικῶν ἑταιρειῶν. Οἱ κυριότερες χῶρες εὐαγγελισμοῦ 
ἦταν ἡ Φινλανδία, ἡ Ἐσθονία, ἡ Λιθουανία, ἡ Καμτσάτκα, τό Τουρ
κεστάν, ἡ Κίνα, ἡ Ἰαπωνία, ἡ Κορέα, ἡ Σιβηρία καί ἡ Ἀλάσκα. Ὅμως 
ἡ μεγάλη αὐτή προσπάθεια ἔμελλε νά διακοπεῖ στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ 
αἰώνα μέ τήν Ὀκτωβριανή Ἐπανάσταση τό 1917 καί τόν ταυτόχρο
νο περιορισμό τῆς ἐκκλησιαστικῆς δράσης17. 

Τήν ἴδια ἐποχή στόν ὑπόλοιπο ὀρθόδοξο κόσμο ἡ ἀποστολή τῆς 
Ἐκκλησίας στόν ἐθνικό κόσμο ἦταν πραγματικά μία λησμονημένη 
πραγματικότητα18. Μοναδική φωτεινή ἐξαίρεση ὑπῆρξε ὁ ἀρχιμαν
δρίτης Νικόδημος Σαρίκας, ὁ ὁποῖος τό 1907 μετέβη στή Νότιο 
Ἀφρι κή ὡς ἐφημέριος στίς ἐνορίες τῶν Ἑλλήνων μεταναστῶν. Ἡ 
γνήσια ἔκφραση τῆς ἀγάπης του πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρω
πο τόν παρακίνησε σέ περιοδεῖες εὐαγγελισμοῦ τῶν ἰθαγενῶν τῆς 

17. Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Ἕως ἐσχάτου τῆς 
γῆς. Ἱστορικά ἱεραποστολικά μελετήματα, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 
2009, σελ. 175177. 

18. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἡ λησμονημένη ἐντολή», Πορευθέντες, τεύχη 1 καί 2 
(1959), σελ. 16 καί 36 ἀντίστοιχα.
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Μοζαμβίκης, τῆς Ροδεσίας καί τῆς Ταγκανίκας. Τό 1912 ἵδρυσε στή 
Masoka τό πρῶτο ὀρθόδοξο ἱεραποστολικό κέντρο. 

Ἡ ἐπίσημη ἀναγνώριση τοῦ ἔργου του προῆλθε ἀπό τήν Πρω
τόθρονη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως τό 1924. Ὁ Οἰκουμε
νικός Πατριάρχης Κωνσταντῖνος ΣΤ΄ μέ ἐπιστολή του πρός τόν Νι
κό δημο Σαρίκα τόν ἀνακήρυξε «τακτικόν ἱεραπόστολον τῆς Ὀρ
θοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως καθ’ ἅπασαν τήν Ἀνατολικήν καί 
Μέσην Ἀφρικήν»19. Ἡ κοίμησή του στίς 29 Δεκεμβρίου τοῦ 1941 ἔμελ
λε νά τερματίσει τήν πρώτη ἱεραποστολική προσπάθεια. Ὁ κυριότε
ρος λόγος διακοπῆς αὐτῆς τῆς πρώιμης ἱεραποστολικῆς ἐργασίας 
προφανῶς ὀφείλεται στήν ἔναρξη τοῦ Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου καί 
στήν ἄγνοια τῆς ὀρθόδοξης ἱεραποστολικῆς παράδοσης. 

Ἐπιπροσθέτως, ἡ ἀρθρογραφία στά ἑλληνόγλωσσα ἐκκλησια
στικά περιοδικά σχετικά μέ τήν ἀποστολή τῆς Ὀρθοδοξίας στά ἔθνη 
κρίνεται σχεδόν μηδαμινή γιά τήν ἱστορική περίοδο πού ἐξετάζου
με20. Εἰδικότερα, ἐκτός ἀπό τά ἐλάχιστα δημοσιεύματα πρίν τόν Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο21, χρειάζεται νά γίνει ξεχωριστή ἀναφορά στό 
περιοδικό Κιβωτός τοῦ Φώτη Κόντογλου. Ἐκεῖ δημοσιεύθηκε ἕνα 
σύντομο ἄρθρο ἀνωνύμου συγγραφέα σχετικό μέ τήν Ὀρθοδοξία 
στήν Ἰαπωνία καί δύο ἀκόμη πού ἀναφέρονταν στήν ἵδρυση τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν Οὐγκάντα22. Τά κείμενα τοῦ δεύτερου 
θέματος ὑπέγραψαν ὁ Οὐγκαντέζος τότε φοιτητής θεολογίας καί 

19. «Νικόδημος Σαρίκας», Πάντα τά Ἔθνη, τεῦχος 8 (1983), σελ. 20. Πρίν ἀπό 
τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οἱ χῶρες τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς ἀνῆκαν στή δι
καιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

20. Ἀπό τόν 19ο μέχρι καί τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα δημοσιεύτηκαν στά 
διάφορα ἑλληνόφωνα ἐκκλησιαστικά περιοδικά μόνο ἐνημερωτικά ἄρθρα πού 
προέρχον ταν ἀπό τίς ἱεραποστολές τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Βλ. Βουλγαράκη, 
Ἡ ἱεραποστολή κατά τά ἑλληνικά κείμενα ἀπό τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1917, ἐκδ. 
Πορευθέντες, ἐν Ἀθήναις 1971, σελ. 287289.

21. Γιά ἕναν ἐκτενῆ κατάλογο τῶν δημοσιευμάτων βλ. Νικολάου Τσιρέβελου, 
Τά ἱεραποστολικά περιοδικά καί ἡ ἀποτύπωση τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας κατά 
τή μεταπολεμική περίοδο. Ἐπικοινωνιακή προσέγγιση, διδακτορική διατριβή 
ἐγκριθεῖσα ἀπό τό Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, Θεσσα
λονίκη 2013 (ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς: Τσιρέβελου, Τά ἱεραποστολικά), σελ. 4143.

22. Φ. Κόντογλου, «Οἱ νέγροι Ὀρθόδοξοι καί ὁ πάτερ Σπάρτας», Κιβωτός, 
τεῦχος 26 (1954), σελ. 2831. Θ. Νανκυάμα, «Ἡ Οὐγκάντα καί ἡ Ἑλλάς», Κιβωτός, 
τεῦχος 40 (1955), σελ. 76. (Ἀνωνύμου), «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία στήν Ἰαπωνία», 
Κιβωτός, τεῦχος 16 (1953), σελ. 157159.
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μετέπειτα ἐπίσκοπος Ναυκρατίδος Θεόδωρος Νανκυάμα23 καί ὁ ἴδι
ος ὁ Φώτης Κόντογλου24.

Ἐπιπρόσθετα, τό 1954 ἐμφανίστηκε στόν χῶρο τῆς ἱεραποστο
λικῆς ἀρθρογραφίας τό πρῶτο κείμενο τοῦ Ἠλία Βουλγαράκη. Πιό 
συγκεκριμένα δημοσίευσε στό περιοδικό Ἀνάπλασις τό ἄρθρο του 
«Ἱεραποστολικά θέματα: Ἡ ἔκθεσις»25. Ἐπίσης, τό 1958 ὁ τότε ἀρχι
μανδρίτης καί καθηγητής στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης Ἱερώνυμος Κοτσώνης δημοσίευσε τή μελέτη του μέ 
τίτλο Ἡ ἐπί τήν νίκην πεποίθησις τῶν πρώτων Χριστιανῶν ὡς ἱε
ραποστολική δύναμις26. Τέλος, εἰδησιογραφικές πληροφορίες σχετι
κά μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Οὐγκάντας τύπωσε τό περιοδικό Ἐκκλησία27.

Ἡ σημασία αὐτῶν τῶν κειμένων μέ ἱεραποστολικό περιεχόμενο 
ἴσως νά φαίνεται ἐλάχιστη ἤ μηδαμινή σέ σχέση μέ τήν μετέπειτα 
θεολογική ἔκρηξη καί ἐκκλησιαστική δραστηροποίηση σχετικά μέ 
τήν ἐν Χριστῷ μαρτυρία στά ἔθνη κατά τήν ἑπόμενη δεκαετία. 
Ὡστόσο, δέν παύει νά διατηρεῖ τήν ἰδιαίτερη σπουδαιότητά της, 
διότι ἐκφράζει τήν πρωταρχική ἐνασχόληση. Διόλου δέν ἀποκλείε
ται νά ἐπηρέασε ἤ νά παρακίνησε ἐκείνους πού στή συνέχεια πρω
ταγωνίστησαν στήν ἀναζωπύρωση τῆς ἱεραποστολικῆς αὐτοσυνει
δησίας τῆς Ὀρθόδοξης θεολογίας.

1.2 Ἡ ἵδρυση τοῦ περιοδικοῦ Πορευθέντες καί ἡ συμβολή του στήν 
ἀναβίωση τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας

Ἡ ἰδέα γιά τό περιοδικό Πορευθέντες διαμορφώθηκε στή διάρκεια 
τῶν διεργασιῶν τῆς Δ΄ Γενικῆς Συνέλευσης τῆς Διεθνοῦς Ὀργάνωσης 

23. Στό σημεῖο αὐτό ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ὅτι μιά ἀφρικανική ὁμάδα μέ ἐπικε
φαλῆς τόν μετέπειτα Ἐπίσκοπο Ρουβήμ Μουκάσα Σπάρτα ἀνακάλυψε τήν Ὀρθο
δοξη Ἐκκλησία καί μετά ἀπό πολλές περιπέτειες βαπτίστηκαν Ὀρθόδοξοι καί 
διεδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στήν ἀφρικανική ἱεραποστολή. Γιά περισ σότερα 
βλ. Ν. Τσιρέβελου, «Ἡ πρόσκληση τῶν Ἀφρικανῶν πρός τούς Ὀρθο δό ξους», 
Πάντα τά Ἔθνη, τεῦχος 133 (Ἰαν.Μαρ. 2015), σελ. 1316.

24. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Θανάσης Παπαθανασίου, «νύξεις πού εἶχαν νά κάνουν, 
ἔστω καί ἐμμέσως, μέ τόν ἱεραποστολικό προβληματισμό, βρίσκονται σέ διάφορα 
σημεῖα τοῦ ἔργου τοῦ Κόντογλου», στό Παπαθανασίου, Ἡ γενιά, σελ. 374.

25. Τεῦχος 16 (1954), σελ. 239240.
26. Ἐκδ. Ἡ Δαμασκός, Ἀθῆναι 1958, σελ. 147.
27. Θεοδώρου Νανκυάμα, «Ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τήν Οὐγκάνταν», Ἐκκλησία, ἔτος 

ΛΔ΄, τεῦχος 6 (Μάρτιος 1957), σελ. 9294.
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Ὀρθοδόξου Νεολαίας «Σύνδεσμος» πού διεξήχθη στή Θεσσαλονίκη, 
τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1958. Νέοι καί νέες ἀπό πολλές χῶρες τοῦ 
πλανήτη μέ κοινό σημεῖο τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τήν ἐν Χριστῷ 
ἀγάπη συγκεντρώθηκαν μέ ἀπώτερο σκοπό τήν προαγωγή καί τή 
φανέρωση τῆς ἑνότητας τῶν Ὀρθοδόξων28. Στούς στόχους τοῦ συ
νεδρίου ἦταν ἡ ἀνάδειξη καί ἡ καλλιέργεια τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης 
στόν δρόμο καί τόν τρόπο σκέψης πού «χάραξε» τό πατερικό πνεῦ
μα29. Ἡ συνάντηση αὐτή ἄμεσα ἐξέφραζε τήν ἀγωνία γιά τήν ἔμπρα
κτη «ὁρατή», καί σέ καμία περίπτωση μόνο συμβολική30, ἑνότητα τῆς 
πολυεθνικῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας.

Στό σημεῖο αὐτό, ἐκεῖνο τό ὁποῖο ἀπαιτεῖται παρενθετικά νά 
ἀναφερθεῖ εἶναι ὅτι ἴσως τό μεγαλύτερο πρόβλημα καί σκάνδαλο 
πού ἀντιμετωπίζουν οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀπό τόν 19ο αἰώνα 
καί μέχρι τή σύγχρονη ἐποχή εἶναι ἐκεῖνο τῆς ἀπουσίας φανέρωσης 
τῆς ἔμπρακτης ἑνότητας. Ἄν καί ὑφίσταται ἡ κοινωνία ἐν τῇ Εὐχα
ριστίᾳ, ἡ ἐπικοινωνία καί ἡ ἀναγνώριση μεταξύ τῶν Προκαθημένων 
τῶν Ἐκκλησιῶν, ὡστόσο ἀπέχει πολύ μία ὀργανωμένη ἐκκλησια
στική συνεργασία μέ ἄμεσα ἀποτελέσματα στόν λαό κάθε τοπικῆς 
«ἐθνικῆς» Ἐκκλησίας. Τό πρόβλημα τοῦ ἐθνικισμοῦ πού ἔχει κατα
δικασθεῖ ὡς αἵρεση ἀπό τή Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
μέ τήν Ἐγκύκλιο τοῦ 1872 ταλανίζει καί διχοτομεῖ τήν Ὀρθοδοξία. 
Ὁ νῦν Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναφέρεται σέ κάθε 
εὐκαιρία σ’ αὐτό τό ζήτημα31. Σέ τοῦτα τά πλαίσια πλεῖστες φορές 
οἱ διαφορές, πού ἄλλοτε δέν ἀποτελοῦσαν ἐμπόδιο ἀλλά ἐφαλτήριο 
ἀλληλοσυμ πλήρωσης, μεγενθύνονται καί ἀποτελοῦν τίς «προμε

28. Ὅπως ἀναφέρει ἡ Σοφία Μουρούκα στό εἰσαγωγικό ἄρθρο σχετικά μέ τήν 
ἵδρυση τοῦ περιοδικοῦ Πορευθέντες συμμετεῖχε σέ αὐτή νεολαία καί τῶν δύο 
φύλων ἀπό τίς τοπικές Ἐκκλησίες τῆς Φινλανδίας, Ρωσίας, Γαλλίας, Γερμανίας, 
Ἀγγλίας, Συρίας, Η.Π.Α., Ἑλλάδας, καθώς καί ἀπό τίς ἱεραποστολικές τῆς Κορέας 
καί τῆς Οὐγκάντας. Βλ. «Ἕνα ξεκίνημα», Πορευθέντες, τεῦχος 1 (1959), σελ. 6.

29. Παπαθανασίου, Ἡ γενιά, σελ. 373. Δέν εἶναι τυχαῖο, ἄλλωστε, πού ἐκείνη 
τήν περίοδο ὁ π. G. Florofsky καί λίγα χρόνια μετά ὁ Π. Χρήστου θά ἀναφερθοῦν 
στίς μελέτες τους γιά τήν «ἐπιστροφή» τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν θεολογικῶν 
σπουδῶν στό «πατερικό πνεῦμα». Γιά περισσότερα βλ. Χρ. Γιανναρᾶ, Ὀρθοδοξία 
καί Δύση στή Νεώτερη Ἑλλάδα, ἐκδ. Δόμος, Ἀθήνα 1992, σελ. 443447.

30. Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, «Ἡ λησμονημένη ἐντολή», Πορευθέντες, τεῦ
χος 2 (1959), σελ. 4.

31. Ἐνδεικτικά βλ. Βαρθολομαίου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Λόγοι, τόμ. Γ΄, 
ἐκδ. Φανάριον, 2008, σελ. 135.
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τωπίδες» γιά τή διαίρεση καί τόν φανατισμό τῶν μελῶν τῆς Μίας 
Ἐκκλησίας.

Στά θέματα τῆς Συνέλευσης περιλαμβάνονταν ἡ ἀνίχνευση τῶν 
προϋποθέσεων καί τῶν δυνατοτήτων γιά τήν ἐπανέναρξη τῆς 
Ὀρθόδοξης μαρτυρίας στόν κόσμο32. Τό θέμα αὐτό ἐξετάσθηκε σέ 
διπλό ἐπίπεδο. Ἀφενός, προτάθηκε ἡ ἐνεργοποίηση τῆς μαρτυρίας 
στά ἔθνη. Ἀφετέρου, προκρίθηκε ἡ παράλληλη παρουσίαση τοῦ 
Ὀρθόδοξου βιώματος στίς ὑπόλοιπες Χριστιανικές Ἐκκλησίες. Τό 
σημαντικό στοιχεῖο σ’ αὐτά ὑπῆρξε τό ὅραμα γιά τήν πραγματο
ποίησή τους σέ διορθόδοξο καί διεκκλησιαστικό ἐπίπεδο. 

Στή συνέχεια, ξεκίνησε ἡ συζήτηση τοῦ θέματος καί λήφθηκαν 
ὁρισμένες ἀποφάσεις πού ἐφαρμόστηκαν ἄμεσα. Ἀρχικά δια
κηρύχθηκε ἡ μελλοντική ἵδρυση τῆς «Διεθνοῦς Ὀρθοδόξου Ἱερα
ποστολικῆς Ἑταιρείας». Τήν εἰσήγηση αὐτή ἔκανε ὁ τότε πρόεδρος 
τοῦ Συνδέσμου John Meyendorff, ὁ ὁποῖος στό κεντρικό του μήνυ
μα σύνδεσε τήν ἐκκλησιαστική ἑνότητα μέ τή μαρτυρία33. Γιά τόν 
σκοπό αὐτό, ἔπειτα ἀπό πρόταση τοῦ τότε λαϊκοῦ θεολόγου καί 
νῦν Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, ἐκλέχτηκε 
ἡ εἰδική «Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή γιά τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή», 
πού διευθύνονταν ἀπό μιά Γενική Γραμματεία (Γ.Γ.). Ἔργο τῆς 
Γραμματείας ἦταν οἱ προσπάθειες γιά τή συγκρότηση μιᾶς δι
ορθόδοξης ἱεραποστολικῆς ἑταιρείας καί ἡ βασική ὀργάνωση ὅλων 
τῶν μελῶν πού θά ἤθελαν νά συνεργαστοῦν. Ἐπίσης, «πρῶτος γε
νικός γραμματέας ὁρίστηκε ὁ νεαρός Ἕλληνας θεολόγος καί 
Ἀδελφός τῆς “Ζωῆς” Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος»34, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε 
καί ὑπεύθυνος ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ Πορευθέντες. Τά ὑπόλοιπα 
μέλη τῆς Γ.Γ. ἀποτελοῦνταν ἀπό τούς: Σοφία Μουρούκα (θεολόγο
κοινωνική λειτουργό), Ἰωάννη Παλαιοκρασσᾶ (οἰκονομολόγο καί 
μετέπειτα πολιτικό), Δημήτριο Μουμπάλη (τότε φοιτητή ἰατρικῆς 

32. Σ. Μουρούκα, «Ἕνα ξεκίνημα», Πορευθέντες, τεῦχος 1 (1959), σελ. 6.
33. J. Meyendorff, “The Orthodox Church Tradition and the Missionary Task 

of Syndesmos”, The Bond of Unity Syndesmos, Fifty years of Work for Orthodox 
Youth and Unity (Hildo Boss ed.), The World Fellowship of Orthodox Youth 
“Syndesmos”, Athens, 2003, pg 33. 

34. Τό πρόσωπο τοῦ Ἀναστασίου Γιαννουλάτου καί ἡ στέγαση τῆς Ἐπιτροπῆς 
γιά τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή τοῦ «Συνδέσμου» στά Γραφεῖα τῆς «Ζωῆς» ἀπο
τελοῦν τά μόνα ἄμεσα στοιχεῖα σύνδεσης τῆς Ἀδελφότητας μέ τήν πρώιμη ἀνα
βίωση τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας.
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ἀπό τήν Οὐγκάντα) καί Ἀλέξανδρο Τσάν (τότε φοιτητή θεολογίας 
ἀπό τήν Κορέα)35. Τέλος ἀποφασίστηκε ἡ ἕδρα τῆς Γ.Γ. νά βρίσκε
ται στήν Ἀθήνα.

Ἡ ἐπιλογή τῶν συγκεκριμένων μελῶν θεολογικά σηματοδοτοῦσε 
τήν ἐναργῆ σύζευξη τῆς θεωρίας μέ τήν ἱεραποστολική πράξη. 
Εἰδικότερα, ἡ Γ.Γ. ἀποτελοῦνταν ἀπό μέλη παραδοσιακά ὀρθόδοξης 
χώρας (Ἑλλάδα) ἀλλά καί ἐκεῖνα πού κατάγονταν ἀπό τίς νεο σύ
στατες τότε τοπικές Ἐκκλησίες (Οὐγκάντα, Κορέα). Συγκεκρι μένα, 
φανερώθηκε ἔμπρακτα τό ἐνδιαφέρον γιά μία δυναμική μαρτυρία, 
μέ στόχο τήν ἀκραιφνῆ γεφύρωση τῶν ἱστορικῶν Ἐκκλησιῶν μέ τίς 
ἱεραποστολικές. Ἄλλωστε, τό ἱστορικό παράδειγμα τῆς Ὀρθοδοξίας 
προβάλλει τή συνεργασία τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας μέ τίς νεοϊδρυ
θεῖσες (π.χ. Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων καί Ἀντιοχείας κατά τήν Α΄ 
Ἀποστολική Σύνοδο), καθώς καί τήν κράση τῆς ἐμπειρίας τῶν «πα
λαιῶν» μέ τόν ἐνθουσιασμό τῶν νέων μελῶν τοῦ Σώματος τοῦ Χρι
στοῦ. Τά ὀφέλη αὐτῆς τῆς συμπόρευσης εἶναι πάρα πολλά, ὅπως 
π.χ. ἡ ἐπιμελημένη κωδικοποίηση τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος σέ 
σχέση μέ τόν πολιτιστικό περίγυρο τοῦ κάθε λαοῦ36.

Τό ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα ἡ Γ.Γ. φρόντισε γιά τήν ἐπίτευξη 
αὐτῶν τῶν ἀποφάσεωνστόχων. Δίαυλος ἐπικοινωνίας μέ τούς χρι
στιανούς ἀλλά καί βασικό ὄργανο σπουδῆς τῆς ἱεραποστολῆς 
ὑπῆρξε ἡ κυκλοφορία τοῦ περιοδικοῦ Πορευθέντες. Τήν πρώτη συν
τακτική ὁμάδα ἀποτέλεσαν τά μέλη τῆς Γ.Γ., τά ὁποῖα στήριξαν καί 
οἰκονομικά τήν ἔκδοση. Τό περιοδικό τυπώνονταν σέ διπλή
δίγλωσση ἔκδοση, στά ἑλληνικά καί στά ἀγγλικά (ὁ τίτλος στά 
ἀγγλικά ἦταν «Go Ye»). Μέ αὐτόν τόν τρόπο ὅπως καί μέ τή θε
ματολογία του ἐκφράστηκε ὁ διορθόδοξος χαρακτήρας του καί 
ἐπιτεύχθηκε ἡ ἱεραποστολική κινητοποίηση τῶν ἀνά τόν κόσμο 
Ὀρθοδόξων, ἑλληνόφωνων καί μή. Ἡ ἀρθρογραφία του περιλάμβα
νε ἱστορικάθεολογικά μελετήματα σχετικά μέ τήν ὀρθόδοξη καί τή 
διαχριστιανική μαρτυρία, εἰδησεογραφικά κείμενα σχετικά μέ τίς 

35. Σ. Μουρούκα, «Ἕνα ξεκίνημα», Πορευθέντες, τεῦχος 1 (1959), σελ. 6.
36. Κατά ἀντίστοιχο τρόπο ἀπαιτεῖται νά προσαρμόζεται τό κήρυγμα στήν 

καθομιλουμένη γλώσσα καί τῶν παραδοσιακά Ὀρθόδοξων χωρῶν. Γιά περισσότε
ρα σχετικά μέ αὐτό τό ζήτημα βλ. Δήμ. Κούκουρα, «Μεταδίδοντας τό Μήνυμα», 
Θεολογία, τόμ. 82, τεῦχος 2 (Ἀπρ.Ἰουν. 2011), σελ. 205. Πρβλ. τίς μελέτες γόνι
μου προβληματισμοῦ στό Δήμ. Κούκουρα, Ἐκκλησία καί Γλώσσα  Ἐπικοινωνι
ακή προσέγγιση, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 15184.
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πρωτοβουλίες ἱεραποστολικοῦ διαφωτισμοῦ τῶν παραδοσιακά Ὀρ
θοδόξων καί χρονογραφήματα πού μετέδιδαν τά ἐκκλησιαστικά καί 
κοινωνικά δρώμενα τῶν νέων ἐνοριῶν τῆς Οὐγκάντας, τῆς Κένυας 
καί τῆς Κορέας37.

Παρενθετικά, ἀπαιτεῖται νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ πρῶτες ἐνέργειες γιά 
τήν ἱεραποστολή δημιούργησαν ἀρκετές ἀντιδράσεις ἀπό ὁρισμένους 
κύκλους παραδοσιακά Ὀρθόδοξων πιστῶν. Αὐτοί θεωροῦσαν τήν 
ἱεραποστολή μίμηση τοῦ δυτικοῦ χριστιανισμοῦ, κυρίως τοῦ Προ
τεσταντικοῦ, καί ξένη ὡς πρός τήν ὀρθόδοξη παράδοση. Οἱ 
συντάκτες τοῦ περιοδικοῦ προσπάθησαν νά τεκμηριώσουν τίς ἱστο
ρικές καταβολές τῆς ὀρθόδοξης ἱεραποστολῆς καί νά ἀναδείξουν 
τίς θεολογικές προϋποθέσεις της, κυρίως ὡς ὑπακοή στή «λησμο
νημένη ἐντολή» τοῦ Κυρίου «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ 
ἔθνη» (Μτθ. 28, 19). Κατ’ αὐτό τόν τρόπο ἐπέμεναν ὅτι ἡ μαρτυρία 
θά ὠφελήσει τίς προσπάθειες ἐπανευαγγελισμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων 
μέσα ἀπό τήν ὅλη «πνευματικήν ἀναζωογόνησιν»38. Ἔπειτα ἀπό 30 
χρόνια ἀπό τήν ἔκδοσή του (1989), ὁ πρωτεργάτης τοῦ περιοδικοῦ 
νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος (Γιαννουλάτος) ἔγραψε 
σχετικά μέ αὐτό τό ζήτημα: «Γι’ αὐτό τόν λόγο, κατά τήν πρώτη 
δεκαετία ὄχι μόνο τονίσθηκε ἡ ἐξωτερική ἱεραποστολή ὡς ὀρθόδο
ξη θεολογική καί ἐκκλησιολογική ἀναγκαιότητα, ἀλλά ἔγινε ἰδιαίτε
ρη προσπάθεια νά μελετηθεῖ ἡ ἱστορία της»39. Τέλος, οἱ ἀντιδρῶντες 
ποτέ δέν κατονομάσθηκαν στά ἄρθρα τοῦ περιοδικοῦ. Τό γεγονός 
αὐτό χαρακτηρίζει τό πνεῦμα ἱεραποστολικῆς καταλλαγῆς πού καλ
λιεργήθηκε ἀπό τούς συντάκτες.

Ἔπειτα ἀπό αὐτή τή διευκρίνιση πού περιγράφει τήν ἀγωνία τῶν 
ὑπευθύνων τοῦ περιοδικοῦ νά προβάλλουν τή συνυφασμένη μέ τήν 
ἀποστολή του θεολογική αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας, προστίθεν
ται τρία ἀκόμη σημαντικά στοιχεῖα γιά τήν ἔκδοσή του, τά ὁποῖα 
χαρακτηρίζουν καί τό μετέπειτα ἱδρυθέν «Διορθόδοξο Ἱεραποστο
λικό Κέντρο». Τό πρῶτο ἀναφέρεται στήν πρόσκληση πρός τή 

37. Σ. Μουρούκα, «Ἕνα ξεκίνημα», Πορευθέντες, τεῦχος 1 (1959), σελ. 7.
38. Ἐνδεικτικά: Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἡ λησμονημένη ἐντολή», Πορευθέντες, 

τεύχη 1 καί 2 (1959), σελ. 16 καί 36 ἀντίστοιχα.
39. Ἀναστασίου Γιαννουλάτου (νῦν Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων), «Ὀρθόδοξη Ἱε

ραποστολή: ΠαρελθόνΠαρόνΜέλλον», στό Γενηθήτω τό θέλημά σου. Ἡ ἀπο
στολή τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα, ἐπιμ. Γ. Λαιμόπουλου, Νεάπολη, Θεσσαλονίκη 
1989, σελ. 70. 
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διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας νά δώσει τό «σάλπισμα τῆς ἐξορμήσεως» 
τῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου. Γι’ αὐτό ἄλλωστε, ἡ «κίνηση» τοῦ 
«Πορευθέντες» a priori τέθηκε «ὑπό τάς εὐλογίας τῆς Ἐκκλησίας»40, 
ἀναμένοντας τήν ἐπίσημη ἀνάληψη τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου41. 
Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει ὅτι αὐτή ἡ πρόσκληση δόθηκε ἀπό νέους 
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀποφάσισαν νά διακονήσουν τόν εὐαγγε
λισμό τῶν ἐθνῶν. Ἡ πράξη τους αὐτή κρίνεται ριζοσπαστική γιά 
τήν ἐποχή της, διότι οἱ περισσότερες χριστιανικές κινήσεις διατη
ροῦσαν τήν ἰδιωτικότητά τους καί ἀπέφευγαν τή συνεργασία μέ τή 
θεσμική Ἐκκλησία. 

Κατά δεύτερον, ἡ Γενική Γραμματεία συνεργαζόταν μέ ὅλες τίς 
διεθνεῖς ὀρθόδοξες ὀργανώσεις τοῦ «Συνδέσμου». Ὅπως κατα γρά
φεται στά ἐξώφυλλα ἤ σέ ἄλλα φύλλα τοῦ περιοδικοῦ, ἡ ἱεραπο
στολική κίνηση ἐξέφραζε μεγάλο μέρος τῆς ὀρθόδοξης νεολαίας σέ 
ὁλόκληρο τόν πλανήτη. Κατά συνέπεια μέ τά ἄρθρα τῶν μελῶν τῶν 
κατά τόπους ἀνά τόν κόσμο Ἐκκλησιῶν φανερώνονταν ὁ οἰκουμε
νικός (γεωγραφικά) καί πολυεθνικός χαρακτήρας τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Μέ αὐτά τά δεδομένα, οἱ στόχοι τῆς κίνησης καί τοῦ περιοδικοῦ 
δέν ἔμειναν στά «κλειστά» σύνορα μιᾶς ἐθνικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά 
συμ περιέλαβαν τήν ἑνωμένη φωνή τῶν νέων τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Ἐ ξάλ λου, γιά τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς μιά τέτοια κίνηση ἔστω καί 
ἄτυπα διορθόδοξη καί ἡ ἔκδοση ἑνός δίγλωσσου περιοδικοῦ ἦταν 
ἐνέργειες καινοτόμες.

Κατά τρίτον, ὁ σκοπός τῆς σύστασης τῆς «Ἐκτελεστικῆς Ἐπι
τροπῆς διά τήν Ὀρθόδοξον Ἱεραποστολήν» ἀποτέλεσε τόν ὀργα
νωτικό πυρήνα γιά τή δημιουργία μιᾶς Πανορθόδοξης Ἱεραποστο
λικῆς Κίνησης. Ὡστόσο, μέ σαφήνεια τονίζεται ὅτι τό περιοδικό δέν 
ἀνήκει μόνο στήν Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή πού προῆλθε ἀπό τόν 
«Σύνδεσμο», οὔτε σέ κάποια ἄλλη ὀργάνωση ἤ ἀδελφότητα, ἀλλά 
ἀνήκει σέ ὅλους τούς ὀρθοδόξους ἐπί τῆς γῆς. Μέ αὐτόν τόν τρόπο 
σηματοδοτήθηκε τό κάλεσμα πρός ὅλους τούς ἐνδιαφερόμενους νά 
κινητοποιηθοῦν γιά τήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας στά ἔθνη.

40. Σ. Μουρούκα, «Ἕνα ξεκίνημα», Πορευθέντες, τεῦχος 1 (1959), σελ. 7.
41. Λίγα χρόνια ἀργότερα ὁ στόχος αὐτός ἐπιτεύχθηκε μέ τήν ἀνάληψη τοῦ 

ἱεραποστολικοῦ ἔργου ἀπό τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας, ἡ ὁποία 
ἵδρυσε τό «Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς» τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.



Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ

58

Τό περιοδικό σταμάτησε τήν κυκλοφορία του τόν χειμώνα τοῦ 
1969. Στό τελευταῖο τεῦχος του, μέ ἀριθμό 44, δέν ἀναφέρεται που
θενά ἡ διακοπή τῆς ἔκδοσής του. Ὡστόσο, μία διευκρίνιση γι’ αὐτό 
τόν αἰφνίδιο τερματισμό δίδεται ἀπό τόν πρωτεργάτη του νῦν 
Ἀρχιεπίσκοπο Τιράνων Ἀναστάσιο Γιαννουλάτο, τριάντα χρόνια 
μετά τήν ἔκδοση τοῦ πρώτου φύλλου: «Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1969, 
ἀφοῦ πλέον εἶχε περάσει στίς ἐπίσημες ἐκκλησιαστικές δομές ὁ συν
τονισμός τοῦ ἔργου τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, τό περιοδικό 
‘Πορευθέντες’, πού εἶχε στό μεταξύ κυκλοφορήσει ἀνελλιπῶς ἐπί 11 
χρόνια στήν ἑλληνική καί τήν ἀγγλική γλώσσα (44 τεύχη), διέκοψε 
τήν ἔκδοσή του. Ἀργότερα, ἡ ἐπιστημονική του ὁμάδα ἀνέλαβε τή 
σύνταξη τοῦ παρόντος περιοδικοῦ ‘Πάντα τά Ἔθνη’, τοῦ ἐπίσημου 
ἱεραποστολικοῦ ἐντύπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»42. Ἡ κυκλο
φορία τοῦ περιοδικοῦ διακόπηκε γιά νά ξεκινήσει ἕνα νέο ἔντυπο 
ἐνημέρωσης ὑπό τήν καθοδήγηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας43.

Εἶναι φανερό, λοιπόν, ὅτι ἡ ἀπόφαση γιά τή διακοπή τοῦ περιο
δικοῦ ἀπό τό «Διορθόδοξο Ἱεραποστολικό Κέντρο ‘Πορευθέντες’» 
ἀπέδειξε γιά ἀκόμη μία φορά τή συνέπειά του στούς πρωταρχικούς 
του στόχους. Ὁ σκοπός του, ἄλλωστε, ὑπῆρξε ἡ ἱεραποστολική 
ἀφύπνιση τῶν Ὀρθοδόξων καί ὄχι ἡ δημιουργία μίας ἰδιωτικῆς κίνη
σης πού θά συνυπῆρχε παράλληλα μέ τό ἔργο τῆς θεσμικῆς 
Ἐκκλησίας. Ἑπομένως, ὁ τερματισμός τῆς κυκλοφορίας τοῦ περι
οδικοῦ ἀπέβλεπε πραγματικά στήν ἔκφραση τῆς ἑνότητας, μέ στόχο 
τήν προαγωγή τῆς ἱεραποστολῆς χωρίς διαιρέσεις στό ἐκκλησια
στικό σῶμα.

Μέ λίγα λόγια, ἡ ἔκδοση καί ἡ ὕλη τοῦ περιοδικοῦ προέκυψε ἀπό 
τή θεολογικήἱστορική ἀναζήτηση καί τήν προσπάθεια οἱ συντάκτες 
του νά εἶναι συνεπεῖς ἀπέναντι στήν ὀρθόδοξη παράδοση. Ἡ θεω
ρητική διαπραγμάτευση μαζί μέ τόν πόθο γιά ἱεραποστολική δια
κονία καί ταυτόχρονη διαφώτιση τῶν Ὀρθοδόξων δημιούργησαν 
τίς πρῶτες προσπάθειες πού ὁδήγησαν στήν ἀναβίωση τῆς Ὀρθόδο
ξης μαρτυρίας.

42. «Τριάντα χρόνια ἀπό τήν ἔκδοση τοῦ πρώτου ἱεραποστολικοῦ περιοδι
κοῦ», Πάντα τά Ἔθνη, τεῦχος 29 (1989), σελ. 2.

43. Τσιρέβελου, Τά ἱεραποστολικά, σελ. 5758.
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1.3 Ἡ ἵδρυση τοῦ «Διορθόδοξου Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου ‘Πορευ
θέντες’» 

Ἰδιαίτερη ὤθηση δόθηκε στήν ἱεραποστολική κίνηση μέ τήν 
ἵδρυση τοῦ «Διορθόδοξου Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου ‘Πορευθέντες’», 
τό ὁποῖο ἀνέλαβε καί τήν ἔκδοση τοῦ ὁμώνυμου περιοδικοῦ. Τό 
Διορθόδοξο Κέντρο ἀποτέλεσε μαζί μέ τό περιοδικό, σύμφωνα μέ 
τόν χαρακτηρισμό τοῦ πρωτεργάτη τῆς κινήσεως καί νῦν Ἀρχιε
πισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου (Γιαννουλάτου), «τό καντήλι πού 
ἄναψε τή φλόγα τῆς ἱεραποστολῆς μέσα στούς κόλπους τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»44. Αὐτό κατορθώθηκε μέσα ἀπό τή διπλή 
ἐργασία τοῦ Κέντρου· ὀργάνωσε τίς δομές γιά τήν ἔμπρακτη ὑπο
στήριξη καί ἵδρυση νέων ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων στόν κόσμο 
καί ἐργάστηκε γιά τήν ἱεραποστολική ἀφύπνιση τῶν Ὀρθοδόξων 
χάρη στίς πρωτοβουλίες τοῦ ὑπεύθυνού του καί τή συνεργασία τῶν 
μελῶν.

Εἰδικότερα, ὁ χαρακτήρας του ἦταν διορθόδοξος, σύμφωνα 
ἄλλωστε καί μέ τόν τίτλο του, ἐνῶ στούς ἱδρυτικούς του στόχους 
μέ σαφήνεια δηλώθηκε ὅτι δέν ἀποτελεῖ μιά ξέχωρο καί ἀποκομμένη 
ἀπό τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἑταιρεία45 ἤ σωματεῖο ἤ ὅμιλο46. 
Ἐπίσης, ὁ σκοπός του δέν ἀπέβλεπε στήν ἐκτέλεση τοῦ ἱεραποστο
λικοῦ ἔργου, «ὡς μία αὐτόνομη ἀρχή», ἀλλά πολύ περισσότερο ἔθε
σε «τούς καρπούς τοῦ ἔργου του (ἐκδόσεις, ἔρευνας, πρόσωπα) εἰς 
τήν διάθεσιν τῶν ἁρμοδίων ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν (σημ. δική μας: 
δηλαδή στή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας), διά τήν περαιτέρω ἱεραπο
στολικήν δρᾶσιν»47.

44. Ὅ.π., σελ. 49.
45. Οἱ Ἱεραποστολικές Ἑταιρεῖες εἶναι ἰδιωτικές ὁμάδες χριστιανῶν πού δη

μιουργήθηκαν ἀπό μέλη τῶν Ἀνατολικῶν καί Δυτικῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, 
μέ σκοπό τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου στούς ἑτερόθρησκους. Εἰδικότερα, στόν 
ὀρθόδοξο χῶρο δημιουργήθηκαν στή Ρωσική Ἐκκλησία στίς ἀρχές τοῦ 19ου 
αἰώνα καί διέφεραν στούς σκοπούς τους ἀπό τίς ἀντίστοιχες Ἑταιρεῖες τῆς 
Δύσης.

46. «Συνοπτική Ἔκθεσις πεπραγμένων κατά τήν πενταετίαν 19611966», Πο
ρευ θέντες, τεῦχος 32 (1966), σελ. 51.

47. Διακόνου Ἀν. Γιαννουλάτου, «‘Πορευθέντες’ Διορθόδοξον Ἱεραποστολικόν 
Κέντρον», Πορευθέντες, τεῦχος 11 (1961), σελ. 37. Στό σημεῖο αὐτό νά παρατη
ρήσουμε ὅτι τό «Πορευθέντες», πιστό στούς πρωταρχικούς του στόχους, ἐξακο
λουθεῖ νά προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας. Χαρακτη
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Εἶναι, λοιπόν, φανερό ὅτι μέ τήν ἵδρυση τοῦ Κέντρου ἐπιτεύχθη
κε ὁ πρωταρχικός στόχος τῶν συντακτῶν, δηλαδή τό «Πορευθέντες» 
ἀπό ἔντυπο ὑλικό πληροφόρησης νά μεταλλαχθεῖ σέ κίνηση 
προσώπων πού θά στελέχωναν τό ἔργο τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας 
στήν οἰκουμένη. Ἄν καί «ἰδιωτικοῦ δικαίου» αὐτή ἡ κίνηση, ὡστόσο 
ἐργάσθηκε γιά τήν ἔμπρακτη κοινή ὀρθόδοξη μαρτυρία στόν κόσμο. 
Ἑπομένως, μέ αὐτόν τόν τρόπο ἐπιτεύχθηκαν οἱ στόχοι πού εἶχαν 
τεθεῖ ἀπό τό πρῶτο τεῦχος, ὥστε νά δημιουργηθεῖ μιά ζωντανή 
ὁμάδα πού θά ἀσχοληθεῖ ὁλοκληρωτικά μέ τό ἔργο τοῦ εὐαγγελι
σμοῦ τῶν ἐθνῶν48. 

Ὁ πρωταρχικός πυρήνας τῆς ὁμάδας τοῦ Κέντρου προῆλθε ἀπό 
μέλη τῆς Ἀδελφότητας «Ζωή», ἐνῶ χρησιμοποιήθηκαν οἱ μέθοδοι, 
οἱ δομές καί τό σύστημα ἐργασίας της, ὄχι ὅμως μέ συγκεντρωτικό 
τρόπο καί ἠθικιστικό πνεῦμα. Ἐξάλλου, ἀπό τήν ἀρχή ἀνακοινώθη
κε ἡ πρόθεση συνεργασίας μέ τή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό 
τόν λόγο, ὀρθά παρατηρεῖ ὁ Christoph Maczewski ὅτι στήν 
ὑπόσταση καί τή δράση τοῦ «Πορευθέντες» «ἑνώθηκε ἡ Κίνηση τῆς 
“Ζωῆς” καί ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία»49. Μέ ἄλλα λόγια, οἱ ὀργανωτικές 
δομές μίας χριστιανικῆς ὀργάνωσης «παραδόθηκαν» στήν ἐπίσημη 
διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε τό ἔργο νά μήν εἶναι ἀποκομμένο 
ἐκκλησιολογικά, μέ σκοπό τήν ἑνότητα τῶν πάντων πού ἐκφράζει 
τήν πεμπτουσία τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας. 

Σ’ αὐτή τή διαφοροποίηση καθόλου ἄσχετη δέν εἶναι ἡ συμβολή 
τοῦ «Συνδέσμου». Ἄλλωστε, ἡ συζήτηση γιά τήν ἵδρυση τοῦ Ἱερα
ποστολικοῦ Κέντρου διεξήχθη στήν Ε΄ Γ.Σ. τοῦ «Συνδέσμου», τό 
1961 στό SoukelGharb τοῦ Λιβάνου (ὅπως καί τοῦ περιοδικοῦ 
Πορευθέντες στήν Δ΄ Γ.Σ.). Στό σημεῖο αὐτό ἀπαιτεῖται νά σημειω
θεῖ ὅτι οἱ οἰκουμενικές θεολογικές θέσεις τοῦ Κέντρου, ὅπως ἐκ

ριστικό παράδειγμα εἶναι ὅτι, ὅταν ἐκδόθηκε τό ἐπίσημο περιοδικό τῆς Ἀποστο
λικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἱεραποστολή, τό Ἱεραπο
στολικό Κέντρο ‘Πορευθέντες’ ἀποτέλεσε τή βασική συντακτική ὁμάδα του. 
Πρβλ. τοῦ ἴδιου, «Πάντα τά Ἔθνη», Πάντα τά Ἔθνη, τεῦχος 2, σελ. 2, ὅπου στά 
ἐκδοτικά στοιχεῖα ἀναφέρεται τό Κέντρο «Πορευθέντες» ὡς ἡ συντακτική ὁμάδα.

48. Σ. Μουρούκα, «Ἕνα ξεκίνημα», Πορευθέντες, τεῦχος 1 (1959), σελ. 7.
49. Christoph Maczewski, Ἡ κίνηση τῆς «Ζωῆς» στήν Ἑλλάδα. Συμβολή στό 

πρόβλημα τῆς παραδόσεως τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, μτφρ. π. Γ. Μεταλληνοῦ, 
ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 2002, σελ. 140141. Πρβλ. παρόμοιες θέσεις στό Παπαθα
νασίου, Ἡ γενιά, σελ. 380.
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φράστηκαν στό περιοδικό, διέφυγαν ἀπό τόν κλειστό ἐπαρχιωτισμό 
τῆς ἐσωτερικῆς ἱεραποστολῆς καί κυρίως ἀπό τόν ἠθικισμό, χάρη 
στή στενή σχέση τοῦ «Πορευθέντες» μέ τόν «Σύνδεσμο»50. 

Ἐξάλλου, τό συνολικό ἔργο τοῦ Διορθόδοξου Ἱεραποστολικοῦ 
Κέντρου δύναται νά χαρακτηρισθεῖ ὡς μιά πραγματική ἐκστρατεία 
κινητοποίησης τοῦ κόσμου51. Τό κάλεσμά του ἀπευθύνθηκε πρός 
ὅλους τούς ἐνδιαφερόμενους, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἰδιότητά τους. 
Ἡ μόνη ὑποχρέωση τῶν μελῶν του, πού σύμφωνα μέ τό Καταστα
τικό ὀνομάζονται «συνεργάτες καί συμπαραστάτες», ὑπῆρξε νά 
«λαμβάνουν τό ‘Πορευθέντες’ καί νά φροντίζουν διά τήν διάδοσίν 
του καί γενικώτερον τῶν ἰδεῶν του εἰς ὅσον τό δυνατόν εὐρυτέρους 
κύκλους»52. Συνάμα, τά μέλη πού κατοικούσανε στήν ἐπαρχία εἶχαν 
ὡς στόχο «νά μεταφέρουν εἰς τήν πόλιν των διά τοῦ τύπου, ραδιο
φώνου, βραδυνῶν τά ἑκάστοτε συνθήματά του»53.  

Εἰδικότερα, ἡ κατάρτιση τῶν μελῶν του πραγματοποιήθηκε μέσα 
ἀπό τή δημιουργία ἱεραποστολικῆς βιβλιοθήκης, τήν ἀποστολή 
μελῶν του στό ἐξωτερικό γιά εἰδικές σπουδές σχετικά μέ τήν ἱερα
ποστολή (ἐθνολογίας, θρησκειολογίας, γλωσσολογίας), τήν ἵδρυση 
τμημάτων ἐκμάθησης τῆς οὐγκανέζικης γλώσσας, κύκλων μετάφρα
σης καί μελέτης Ἁγίας Γραφῆς μέ ἐπίκεντρο τήν ἱεραποστολή, 
καθώς καί τίς συναντήσεις μέ Ἀφρικανούς σπουδαστές. Ἀπό τήν 
ἄλλη, ἡ κινητοποίηση τοῦ κόσμου πραγματώθηκε μέσα ἀπό τήν 
ἔκδοση ἐνημερωτικῶν φυλλαδίων, τή διοργάνωση ὁμιλιῶν πρός 
νέους, φοιτητές, ἐργαζόμενους (πολλές φορές μετά ἀπό τή θεία Λει
τουργία), τήν προετοιμασία ἐκθέσεων, συγκεκριμένων ἑβδομάδων 
ἀφιερωμένων στήν ἐξωτερική ἱεραποστολή καί τή δημοσίευση τῆς 
ἐπικαιρότητάς του στόν ἡμερήσιο τύπο. 

Οἱ προσπάθειές του στράφηκαν σέ κάθε φορέα, στίς ἐνορίες, τίς 
ἀδελφότητες καί τίς Πανεπιστημιακές Σχολές, ἐνῶ συμπληρώθηκαν 
ἀπό ποικίλες συναντήσεις μέ ἐκκλησιαστικούς φορεῖς καί καθηγητές 
τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῆς Ἀθήνας καί τῆς Θεσσαλονίκης. Ἡ 
πρώτη ἐπίσημη ἐκκλησιαστική ἀναγνώριση τῆς ὑπόστασής του ση

50. Παπαθανασίου, Ἡ γενιά, σελ. 381.
51. Maczewski, Ἡ κίνηση, σελ. 139.
52. Διακόνου Ἀν. Γιαννουλάτου, «Διορθόδοξον Ἱεραποστολικόν Κέντρον», 

Πορευθέντες, τεῦχος 11 (1961), σελ. 36. 
53. Ὅ.π.
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μειώθηκε ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἀθηναγόρα τό 1962. 
Στήν ἐπιστολή του, μεταξύ ἄλλων, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης δια
βεβαίωνε ὅτι τά αἰτήματα τῶν μελῶν τοῦ «Πορευθέντες» θά πα
ραπέμπονταν στήν «Ἐπιτροπή Πανορθοδόξων Ζητημάτων» γιά 
περαιτέρω μελέτη, ἐνῶ στό τέλος εὐχόταν τή συνέχεια τοῦ ἱεραπο
στολικοῦ ἔργου54. 

Στό σχόλιο πού ἀκολούθησε τήν ἐπιστολή, οἱ συντάκτες τοῦ 
περιοδικοῦ ἐν πνεύματι ὑπακοῆς μέ σαφήνεια τονίζουν ὅτι τό Ἱε
ραποστολικό Κέντρο «θά κατορθώση νά διακονήση εἰς τάς ἱστο
ρικάς προσπαθείας τάς ὁποίας καταβάλλει τό Οἰκουμενικόν Πατρι
αρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως διά τήν ἀναζωπύρωσιν τῆς οἰκουμε
νικῆς συνειδήσεως καί τήν συσπείρωσιν τοῦ Ὀρθοδόξου κόσμου»55. 
Ἔτσι, ἀφενός μέν ἀναγνωρίζεται ὁ σπουδαῖος ρόλος τοῦ Πατριαρ
χείου Κωνσταντινουπόλεως στή διορθόδοξη καί διαχριστιανική 
μαρτυρία, ἀφετέρου δέ τό «Πορευθέντες» ἀποστέλλει λαγαρά τό 
μήνυμα τῆς αὐτόβουλης συμπόρευσης μέ τίς θέσεις καί τό ἔργο τῆς 
Πρωτόθρονης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Κατά τήν ἄποψή μας, ἡ κορύφωση τῆς ὅλης δραστηριότητας 
ἐπιτεύχθηκε μέ τήν ἀποστολή τοῦ χειροτονημένου τότε κληρικοῦ 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας καί νῦν Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀνα
στασίου Γιαννουλάτου στήν Ἀνατολική Ἀφρική τό 196456. Τό γε
γονός αὐτό πραγματοποίησε ἕναν ἀπό τούς σκοπούς τοῦ Διορθόδο
ξου Κέντρου, δηλαδή τήν κατάλληλη προετοιμασία τῶν ἱερα
ποστόλων γιά τή μετάβασή τους σέ ἄλλες ἠπείρους. Συνάμα, ἔδωσε 
τό ἔναυσμα γιά περαιτέρω ὑποστήριξη τῆς ἱεραποστολῆς, εἰδικά 
μέσα ἀπό τά ἐκτενῆ χρονικά καί τά φωτορεπορτάζ πού δημοσιεύτη
καν. Τέλος, λειτούργησε ὡς ἔμπρακτο παράδειγμα ὤθησης καί 
ἄλλων κληρικῶν καί λαϊκῶν νά διακονήσουν στά πέρατα τῆς γῆς 
τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅπως τῶν ἀρχιμανδριτῶν Ἀμφιλόχιου Τσούκου 

54. «Πατριαρχική ἐπιστολή», Πορευθέντες, τεῦχος 13 (1962), σελ. 3. Ἡ ἐπι
στολή ὑπῆρξε ὡς ἀνταπάντηση σέ γράμμα τοῦ Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, μέ τό 
ὁποῖο πληροφοροῦσε τήν Πρωτόθρονη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά τό τετραετές 
ἔργο τοῦ «Πορευθέντες» (19581961).

55. Ὅ.π.
56. Ἀναστασίου, Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Ἱστορικά 

ἱεραποστολικά μελετήματα, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 2009, σελ. 386. 
Μάλιστα, ἡ μετάβασή του ἔλαβε χώρα τήν ἑπόμενη μέρα τῆς χειροτονίας του σέ 
πρεσβύτερο, ὅπου ἔλαβε καί τό ὀφφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτη.
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(νῦν Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας) στό ΝτάρεςΣαλάμ καί Ἀθα
νάσιου Ἀνθίδη στή Δυτική Κένυα, καθώς καί τῆς γεωπόνου Καλ
λιόπης Καρανικόλα, τῆς δασκάλας Γεωργίας Ἀνδρούτσου καί τῆς 
Μαρίας Κατσιγαράκη στήν Κεντρική Κένυα τό 196957.

Ὅλη αὐτή ἡ θεωρητική καί πρακτική ἐργασία τοῦ Διορθόδοξου 
Κέντρου ἐκφράζει περίσσια τό ἀνιδιοτελές πάθος τῶν μελῶν του 
πρός τόν πλησίον, τό ὁποῖο φανερώνεται στήν κατάθεση τῆς ἐν  
Χριστῷ μαρτυρίας. Ἐξάλλου, ἡ παραγωγή καί δημοσίευση ἐπιστη
μονικῶν μελετημάτων κατηύθυνε τήν ἀποστολή τῆς Ὀρθοδοξίας 
πρός ἕναν ὀρθό ἐκκλησιολογικό προσανατολισμό. Ἡ προσπάθειά 
τους ἦταν ξένη σέ ρομαντικούς νεανικούς ἐνθουσιασμούς, ἰδιοτελεῖς 
πρακτικές καί θεωρητικούς ἀκροβατισμούς. Ἐπιπρόσθετα, ἡ πολυ
ποίκιλη διακονία τῶν συντακτῶν καί τῶν συνεργατῶν συνέβαλε 
στήν ἀπαρχή τῆς μεταφορᾶς τοῦ ὀρθοδόξου μηνύματος στόν 
κόσμο. Τό πιό σημαντικό, ὅμως, εἶναι ὅτι ἡ ἀρχή αὐτή δέν περι
ορίσθηκε μόνο στίς προσπάθειες τοῦ περιοδικοῦ καί τοῦ Διορθόδο
ξου Κέντρου. Δημιούργησε μία ἔκρηξη πού μέ ραγδαῖο τρόπο 
ἐπανέφερε τό ἐνδιαφέρον γιά τόν εὐαγγελισμό τῶν ἐθνῶν στόν θεο
λογικό χῶρο καί ταυτόχρονα στήν κοινωνία58. Τελικά, ἡ ἱεραποστο
λική διακονία τοῦ «Πορευθέντες» στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία ἐξέ
φρασε τήν ἁρμονική σύζευξη τῆς θεωρίας καί τῆς πράξης ἤ ἀλλιῶς 
τῆς ἐπιστημονικῆς καί τῆς χαρισματικῆς θεολογίας59. Μέ ἄλλα 
λόγια, τό περιοδικό Πορευθέντες ἀποτέλεσε τή φωνή, ἐνῶ τό «Διορ
θόδοξο Ἱεραποστολικό Κέντρο» τή δράση γιά τήν ἱεραποστολική 
ἀναβίωση.

1.4 Οἱ πρωτεργάτες τοῦ περιοδικοῦ 

Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος. Ἱδρυτής, διευθυντής, ὀργανωτής, 
συν τάκτης πολλῶν εἰδησεογραφικῶν κειμένων καί ἐπιστημονικῶν 
μελετημάτων, καθώς καί συντονιστής τόσο τοῦ περιοδικοῦ ὅσο καί 
τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου ὑπῆρξε ὁ τότε λαϊκός θεολόγος καί 

57. Ἐνδεικτικά: «Εἰδήσεις ἀπό τήν Ἀνατολικήν Ἀφρικήν», Πορευθέντες, τεῦχος 
43 (1969), σελ. 68. 

58. Σχετικά μέ αὐτό τό θέμα βλ. Τσιρέβελου, Τά ἱεραποστολικά, σελ. 5457.
59. Γιά τή διάκριση ἐπιστημονικῆς καί χαρισματικῆς θεολογίας βλ. Ν. Μα

τσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Α΄  Εἰσαγωγή στή θεολογική γνω
σιολογία, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 134137.
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νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας Ἀνα
στάσιος Γιαννουλάτος. Γιά τόν βίο καί τό ἐπιστημονικό ἔργο του 
ἔχουν γραφτεῖ ἀρκετές βιογραφίες, μεταπτυχιακές ἐργασίες καί ἄρ
θρα60. Στήν παροῦσα ὑποενότητα ἀναφερόμαστε στό ἔργο του σέ 
ἄμεση ἤ ἔμμεση σχέση μέ τά ἱεραποστολικά περιοδικά.

Ὁ Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος ὑπῆρξε ἐκλεγμένος Γενικός Γραμ
ματέας τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή τοῦ «Συν
δέσμου», ὑπεύθυνος ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ, ὑπεύθυνος τῆς διεύ
θυνσης τοῦ «Διορθόδοξου Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου ‘Πορευθέντες’» 
καί ἀντιπρόεδρος γιά πολλά ἔτη τοῦ «Συνδέσμου» (19641972). Ἐπι
μελήθηκε καί ὑπόγραψε μεγάλο μέρος τῆς ὕλης, ἐνῶ γιά τήν 
ἀρτιότερη ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ καί τή βέλτιστη ὀργάνωση τῶν 
εἰδησεογραφικῶν θεμάτων παρακολούθησε μαθήματα δημοσιο
γραφίας τό 195861. Ἐξάλλου, ὑπῆρξε ὁ συντάκτης τοῦ Καταστατι
κοῦ τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου καί εἶχε ἀναλάβει τήν πλη
ροφόρηση τῶν ἀναγνωστῶν σχετικά μέ τήν τρέχουσα ἐπικαιρότη
τα στίς νεοϊδρυθεῖσες ἀνά τόν κόσμο ἐκκλησίες καί τήν ὑποστήριξή 
τους ἀπό τούς παραδοσιακά Ὀρθόδοξους. Ἐπιπρόσθετα, φρόντιζε 
νά ἐνημερώνει μέ ἄρθρα σχετικά μέ τά διεθνῆ θεολογικάἱεραπο
στολικά συνέδρια πού διεξάγονταν ἤ καί λάμβανε μέρος ὁ ἴδιος. Σ’ 
αὐτά μετέδιδε τή θεματολογία, τό κλίμα, τά συμπεράσματα καί 
ἀσκοῦσε γόνιμη καί ἀντικειμενική κριτική μέ βάση τίς προϋποθέσεις 
τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας62.

Ἰδιαίτερη σημασία ἔχουν τά μελετήματά του, τά ὁποῖα διέπονται 
ἀπό θεολογική ἐμβρίθεια καί ταυτόχρονη ἀγωνία γιά ἱεραποστολική 
ἀφύπνιση. Σχεδόν σέ ὅλα αὐτά συνέδεσε τή φύση τοῦ ἐκκλησιαστι
κοῦ γεγονότος μέ τή λυτρωτική ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτά τά 
ἄρθρα, ἄν καί δημοσιεύτηκαν πρίν ἀπό 50 καί πλέον ἔτη, διατηροῦν 
τή ζωντάνια τῆς διαχρονικότητας καί τήν ἐπιστημονική τεκμηρίω
ση. Σέ μεγάλο βαθμό ἀποτέλεσαν τή θεολογική θεμελίωση τῆς μαρ

60. Ἀναλυτικό κατάλογο μέ τίς βιογραφικές ἐργασίες καί τίς μελέτες γιά τό 
ἔργο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου βλ. Τσιρέβελου, Τά ἱεραποστολικά, σελ. 59. 

61. Στυλιανοῦ Παπαλεξανδρόπουλου, «Στήν Ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας», στόν 
Χαριστήριο Τόμο πρός Τιμήν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας «Πορευθέντες...», 
ἐπιμ. Ἠλ. Βουλγαράκη, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 1997, σελ. ια΄.

62. Γιά περισσότερα βλ. Διακ. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἡ συνέλευσις τῆς Ἐπιτρο
πῆς Παγκοσμίου Ἱεραποστολῆς καί Εὐαγγελισμοῦ τοῦ Π.Σ.Ε.», Πορευθέντες, 
τεύχη 2122, ἔτος ΣΤ΄, 1964 (ΙΙΙ), σελ. 15. 
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τυρίας καί ἐνέπνευσαν τήν ἱεραποστολική ἐπανενεργοποίηση στόν 
ὀρθόδοξο κόσμο63.

Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο τῆς προσφορᾶς του ὑπῆρξε ἡ ἁρμονική συλ
λειτουργία τῆς θεολογικῆς μαρτυρίας καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἔμπρα
κτης ἱεραποστολικῆς ἐργασίας. Ὁ συνδυασμός αὐτός παρατηρεῖται 
ἔντονα στά κείμενα ὀργάνωσης τῶν πρωτοβουλιῶν γιά τήν ἀφύπνι
ση τῆς μαρτυρίας. Ὡστόσο, τό πιό χαρακτηριστικό παράδειγμα λει
τουργικῆς ἐναρμόνισης θεωρίας καί πράξης ἀπαντᾶ στήν προσωπική 
του διακονία στά ἱεραποστολικά κλιμάκια τῆς Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς, 
ἡ ὁποία ξεκίνησε τό 1964, καί μάλιστα τήν ἴδια μέρα τῆς χειροτονίας 
του σέ πρεσβύτερο64. Ἀπό ἐκεῖ μεριμνοῦσε γιά τήν πληροφόρηση τῶν 
ὀρθοδόξων ἀναγνωστῶν γιά τίς πρῶτες ἐμπειρίες ἀπό τόν ἱεραπο
στολικό στίβο μέ θεολογικό λόγο πάντα μεστό. 

Γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀναστάσιο ἰσχύουν περισσότερο τά λόγια 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀναστάσιος εἶναι δῶρο τοῦ οὐρανοῦ. Δῶρο γιά τήν ἀνθρωπότητα. 
Εἶναι ἄνδρας σπάνιος, δυσεύρετος, πολυτάλαντος, πολύγλωσσος, 
πολυαγαπητός. Διεθνοῦς κύρους καί ἀναγνωρίσεως»65. Ἡ ἀλήθεια 
αὐτή φανερώνεται περίσσια τόσο μέ τό ἔργο του στά ἱεραποστολικά 
περιοδικά, ὅσο καί μέ τήν πενηνταπεντάχρονη διορθόδοξη ἐκκλη
σιαστική του διακονία καί τή συμβολή του στίς οἰκουμενικέςἱερα
ποστολικές ἐπαφές.

Ἠλίας Βουλγαράκης. Ἕνας ἀπό τούς στυλοβάτες τῆς ἱεραπο
στολικῆς θεολογίας στόν ἑλληνόφωνο χῶρο ὑπῆρξε ὁ μακαριστός 
καθηγητής Ἠλίας Βουλγαράκης. Ἀπό τό 1964 δίδαξε ὡς βοηθός 
στήν Ἱστορία τῶν Θρησκευμάτων, ἐνῶ τό 1977 ἐκλέχτηκε πρῶτος 
καθηγητής τῆς νεοσύστατης ἕδρας τῆς Ἱεραποστολικῆς στή Θεο
λογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀθήνας. Συνέγραψε 13 βιβλία 

63. Ν. Τσιρέβελου, Θεολογική θεμελίωση τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας. Σπουδή 
στό ἔργο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου, ἐκδ. Ostracon Publishing, 
σελ. 19.

64. Ἀναστασίου, Ἕως ἐσχάτου, σελ. 386.
65. Μ. Ἀντωνιάδου, «Ἀναστάσιος: ὁ κοσμοπολίτης ποιμενάρχης», Βῆμα, 4 

Νοεμβρίου 2001, ἀνακτήθηκε 512018 ἀπό: http://www.tovima.gr/relatedarticles/
article/?aid=138058&wordsinarticle=Ἀρχιεπίσκοπος%3bΑναστάσιος. Ὁ χαρακτη
ρισμός αὐτός ἀποδόθηκε ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο κατά 
τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας τό 1999.
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καί δημοσίευσε 300 καί πλέον ἑλληνόγλωσσα ἤ ξενόγλωσσα θεολο
γικά ἄρθρα, τά περισσότερα μέ ἱεραποστολικό περιεχόμενο66. 

Ἡ συνεργασία του μέ τό περιοδικό Πορευθέντες ξεκίνησε τό 1961 
(τεῦχος 10). Ἀπό τότε καί μέχρι τή διακοπή τῆς κυκλοφορίας του 
συμμετεῖχε σέ κάθε τεῦχος δημοσιεύοντας διάφορα μελετήματα, 
χρο νικά ἀπό τά διαχριστιανικά συνέδρια καί κείμενα οἰκουμενικοῦ 
προ βληματισμοῦ. Συνάμα, ἐνδιαφέρθηκε γιά τή σχέση τῆς λογο
τεχνίας μέ τήν ἱεραποστολή δημοσιεύοντας τήν περίληψη καί σχο
λιάζοντας θεολογικά τό πρῶτο ἱεραποστολικό μυθιστόρημα μέ τίτλο 
Ὁ Ὀρθόδοξος καί Ἕλλην Ἱεραπόστολος Φιλόθεος τοῦ λόγιου θεο
λόγου Νικόλαου Χ. Ἀμβράζη67. Κατά τή μαρτυρία ἀπό τίς ἀναμνήσεις 
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων Ἀναστασίου σχε
τικά μέ τόν Ἠλία Βουλγαράκη, ἀποκαλύπτεται ὅτι «μέ τίς εἰδικές 
γνώσεις καί τά ὀργανωτικά του προσόντα συνέβαλε στήν ἀνάπτυ
ξη τοῦ Διορθόδοξου Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου ‘Πορευθέντες’ [...] τό 
ὁποῖο προετοίμασε τήν ὁδό γιά τή νεότερη ἱεραποστολική ἐξόρμη
ση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐκτός τῶν συνόρων της»68. 

Ὁ Βουλγαράκης διακρίθηκε γιά τήν προσεκτική καί πλήρη τεκ
μηρίωση τοῦ θεολογικοῦ μηνύματός του στή βιβλική καί πατερική 
παράδοση, καθώς καί τήν ἐπιμελῆ παρουσίαση τῆς ἱεραποστολικῆς 
φύσεως τῆς Ἐκκλησίας σέ κάθε ἔκφανσή της. Εἰδικότερα, ἀσχολήθη
κε μέ τήν ἁγιογραφική, ἱστορική, οἰκουμενική καί ἐσχατολογική θε
μελίωση τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας, καθώς καί μέ τήν ἀνάδειξη τοῦ 
πρωταγωνιστικοῦ ρόλου τῶν λαϊκῶν καί εἰδικά τῆς γυναίκας στή ζωή 
τῆς Ἐκκλησίας καί κατά συνέπεια στήν ἱεραποστολή. Κοινό στοιχεῖο 
τοῦ θεολογικοῦ του στοχασμοῦ ὑπῆρξε ἡ ὑπογράμμιση τοῦ θεματικοῦ 
πυρήνα τῆς ἰωάννειας γραμματείας ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη.

Σέ γενικές γραμμές, τά κείμενα του χαρακτηρίζονται ἀπό τήν 
ἔν τονη διάθεση γιά διάλογο μέ τή σύγχρονη κοινωνία καί τή μέρι

66. Ἡ συνολική ἀρθρογραφία τοῦ Ἠλία Βουλγαράκη ὑπάρχει στό Βουλ
γαράκηΠισίνα Εὔη (ἐπιμ.), Ἀγάπη καί Μαρτυρία. Ἀναζητήσεις Λόγου καί Ἤθους 
στό Ἔργο τοῦ Ἠλία Βουλγαράκη, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2001, σελ. 343365. 

67. Τό ἄρθρο δημοσιεύτηκε μέ τόν ἴδιο τίτλο τοῦ μυθιστορήματος στό περιο
δικό Πορευθέντες, τεῦχος 37, σελ. 25, τεύχη 3839, σελ. 4147 καί τεῦχος 40, σελ. 
5556 καί 6063.

68. Ἀναστασίου Γιαννουλάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, «Ἀντί προλόγου» στό 
Ἀγάπη καί Μαρτυρία. Ἀναζητήσεις Λόγου καί Ἤθους στό Ἔργο τοῦ Ἠλία Βουλ
γαράκη, Εὔης ΒουλγαράκηΠισίνα (ἐπιμ.), ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2001, σελ. 1112.
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μνα γιά τή μεταφορά τῶν διαχρονικῶν ἀληθειῶν τῆς πίστης σέ 
γλώσσα κατανοητή ἀπό τόν μέσο ἀναγνώστη. Σύμφωνα μέ τόν 
μαθητή του Θανάση Παπαθανασίου, «τό εἰδικό βάρος τῆς θεολογίας 
‘του’, πού ὡς πρώτιστο αἴτημα ἔθετε τήν ἰκάνωση τῆς Ἐκκλησίας 
νά διαλέγεται μέ τό σήμερα κι ὄχι νά παραληρεῖ σέ μιά γλώσσα 
κατανοητή μόνον ἀπό τήν ἴδια»69. Ἐξάλλου, τό ἐνδιαφέρον του δέν 
παρέμεινε μόνον στή θεωρητική συγγραφή σχετικά μέ τήν ἀπο
στολή τῆς Ἐκκλησίας. «Ἡ μεγάλη ἔγνοια του ἦταν ἡ διάδοση τῆς 
ἰδέας τῆς ἱεραποστολῆς καί ἡ διαμόρφωση τῆς ἱεραποστολικῆς συ
νείδησης στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας»70. Ἑπομένως, τό ἔργο του, ὅπως 
καί τοῦ Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, χαρακτηρίζεται ἀπό μία διαρκῆ 
μέριμνα καί ἀγωνία γιά συνδυασμό θεωρίας καί πράξης. Ἡ ἐπιστη
μονική ἐργασία τοῦ Βουλγαράκη δημιούργησε τίς προϋποθέσεις γιά 
τήν ἐπιστημονική προαγωγή τῆς ἱεραποστολῆς, ὅπως ἐπίσης καί 
γιά τή διάδοσή της στόν Ὀρθόδοξο κόσμο.

Διάφοροι ἄλλοι συνεργάτες. Ὁπωσδήποτε, ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος 
Τιράνων Ἀναστάσιος ἀποτέλεσε τόν ὀργανωτικό νοῦ τῆς Ἐκτελε
στικῆς Ἐπιτροπῆς, ὡστόσο πάντοτε πλαισιώνονταν ἀπό πολύτι
μους συνεργάτες, ὁρισμένοι ἀπό τούς ὁποίους τόν ἀκολούθησαν 
στόν ἱεραποστολικό ἀγρό, ἐνῶ ἄλλοι δημοσίευσαν ἄρθρα τους, 
ἀνέλαβαν διάφορες θέσεις καί τρέχουσες ἐργασίες, ὅπως τήν τυπο
γραφική εὐθύνη, τά ἐμβάσματα καί ἄλλα, μέ σκοπό τήν ὑποστήρι
ξη τῆς ἱεραποστολικῆς δράσης. Ἀνάμεσά τους ἀναφέρονται ὁ ἀρχι
μανδρίτης Εὐσέβιος Βίττης, ὁ μετέπειτα καθηγητής τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τῆς Ἀθήνας Γεώργιος Πατρῶνος, ἡ γεωπόνος Καλλιόπη 
Καρανικόλα, ἡ Ἑλένη Γκανούρη καί ἡ ἐκπαιδευτικός Σωτηρία Δο
γάνη. Ἰδιαίτερη εἶναι ἡ διαρκής ἱεραποστολική προσφορά τῆς Ἀρ
γυ ρῶς Κοντογεώργη, ἡ ὁποία σπούδασε Θεολογία καί Ἀφρικανολο
γία, καί κατά τή δήλωση τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου 
εἶναι «συνεργός ἐν Κυρίῳ» μέχρι σήμερα στήν Ἀλβανία71.

69. Θαν. Παπαθανασίου, «Νά τά ξαναποῦμε, δάσκαλε!», Πάντα τά Ἔθνη, 
τεῦχος 72 (1999), σελ. 5. 

70. Εὔη ΒουλγαράκηΠισίνα, «Ἡ ἱεραποστολή στά μετόπισθεν», Πάντα τά 
Ἔθνη, τεῦχος 72 (1999), σελ. 9.

71. Πρβλ. Ἀναστασίου Γιαννουλάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Στήν Ἀφρική. 
Ἄρθρα, μελέτες, ἀπολογισμοί, ὁδοιπορικά (Μέ ἀνταποκρίσεις συνεργατῶν), ἐκδ. 
Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2010, σελ. 26.
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r ΜEΡΟΣ Β΄ s

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ   
ΕΠΙΚΟΙΝωΝΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

1. Ἐκδοτικά στοιχεῖα τοῦ περιοδικοῦ

1.1 Ὁ τίτλος τοῦ περιοδικοῦ. 

Τό πρῶτο ἑλληνόφωνο ἐκκλησιαστικό περιοδικό μέ ἀποκλει
στική θεματολογία τήν ὀρθόδοξη μαρτυρία τυπώθηκε τόν Φε
βρουάριο τοῦ 1959 στήν Ἀθήνα μέ τόν τίτλο «Πορευθέντες». Ὁ 
τίτλος ἦταν ἐμπνευσμένος ἀπό τήν πρώτη λέξη τοῦ χωρίου Μτθ. 
28, 1920: «Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐδόθη 
μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. Πορευθέντες οὖν μαθη
τεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς 
τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι 
πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν». Πρόκει
ται γιά τήν τελευταία ἐντολή πού ἀπηύθυνε ὁ Ἀναστημένος Κύριος 
πρός τούς μαθητές Του πρίν τήν Ἀνάληψή Του νά κηρύξουν σέ 
ὅλο τόν κόσμο τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. 

Ἡ ἐπιλογή τοῦ συγκεκριμένου τίτλου μαρτυρεῖ τήν πρόθεση νά 
μεταδοθεῖ ἄμεσα στούς ἀναγνῶστες τό μήνυμα ὅτι ἡ ὕλη τοῦ περι
οδικοῦ συνδέεται μέ τήν πραγματικά «λησμονημένη ἐντολή»72 τοῦ 
Κυρίου γιά τή μαρτυρία στά ἔθνη. Μέ τόν τίτλο «Πορευθέντες» 
δόθηκε σημειολογικά ἡ ἔναρξη γιά τήν ἀναβίωση τῆς ὀρθόδοξης 
χριστιανικῆς μαρτυρίας, προσπαθώντας νά «θυμίσει» στά μέλη τῆς 

72. Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ πρωτεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Ἀναστάσιος Γιαν
νουλάτος δημοσιεύει τό πρῶτο θεολογικό ἄρθρο τοῦ Πορευθέντες μέ τίτλο «Ἡ 
λησμονημένη ἐντολή» (Πορευθέντες, τεύχη 1 καί 2, 1959, σελ. 16 καί 36 ἀντίστοι
χα). Τό κείμενο αὐτό ὀρθά ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς ἐκεῖνο πού «σήκωσε τή σημαία 
τῆς αἰσιοδοξίας παρά τίς δυσκολίες», βλ. Παπαθανασίου, Ἡ γενιά, σελ. 380381. 
Στόν χῶρο τῶν ὑποσημειώσεων ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς, στά ἄρθρα πού προέρχον
ται ἀπό τό περιοδικό Πορευθέντες παραλείπεται ὁ τίτλος τοῦ περιοδικοῦ καί ἡ 
χρονολογία γιά λόγους συντομίας καί εὐκολότερης ἀνάγνωσης.
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Ἀνατολικῆς Χριστιανοσύνης, καί πρώτιστα τῆς ἑλληνόφωνης, τήν 
ἐντολή γιά μαρτυρία σέ ὅλη τήν οἰκουμένη. 

1.2 Ἐκδότες  Ὑπεύθυνοι  Συντακτική ὁμάδα. 

Ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ ἦταν ἡ Γενική Γραμματεία τῆς «Ἐκτελεστι
κῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱεραποστολήν» τοῦ «Συνδέσμου» 
μέχρι καί τό 1961. Ἀπό ἐκεῖνο τό ἔτος κι ἔπειτα ἐμφανίζεται ὡς «ἐπί
σημος ἐκδότης» τό τότε νεοϊδρυθέν «Διορθόδοξο Ἱεραποστολικό 
Κέντρο ‘Πορευθέντες’» πού προέκυψε ἀπό τίς διεργασίες τοῦ «Συν
δέσμου» καί παρέμεινε σέ στενή συνεργασία μαζί του. 

Γενικός ὑπεύθυνος τοῦ Πορευθέντες ἦταν ὁ Ἀναστάσιος Γιαν
νουλάτος σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς κυκλοφορίας του, ὅπως κατα γρά
φεται στούς πίνακες ἐκδοτικῶν στοιχείων. Ἀρχικά, εἶχε τή θέση τοῦ 
Γενικοῦ Γραμματέα τῆς «Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν Ἐξωτε
ρική Ἱεραποστολή» τοῦ «Συνδέσμου» καί ἀργότερα ἐκείνη τοῦ Γε
νικοῦ Ὑπευθύνου τοῦ Διορθοδόξου Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου. 

Ἡ συντακτική ὁμάδα ἀπαρτίσθηκε κατά βάση ἀπό νέες καί νέους 
στήν ἡλικία, κυρίως θεολόγους, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους ἦταν μέλη 
τοῦ «Συνδέσμου» καί στή συνέχεια ἀποτέλεσαν τόν πυρήνα τοῦ 
Διορθοδόξου Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου. Στή δυναμική τῆς σύνταξης 
σταδιακά προστέθηκαν οἱ θεολόγοι Ἠλίας Βουλγαράκης (ἀπό τό 
1961) καί Ἀστέριος (ἀρχιμανδρίτης Εὐσέβιος) Βίττης (ἀπό τό 1967). 
Ὁ τότε νεαρός οἰκονομολόγος καί μετέπειτα ὑπουργός Ἰωάννης 
Παλαιοκρασσᾶς ἐπιμελοῦνταν τίς μεταφράσεις τῆς ἀγγλικῆς ἔκδο
σης. Ὑπεύθυνη γιά τά ἐμβάσματα ἦταν ἡ Ἀργυρώ Κοντογεώργη, 
τότε ὑπάλληλος Τράπεζας καί μετέπειτα θεολόγοςἀφρικανολόγος, 
ἱδρυτικό μέλος καί ταμίας τοῦ Κέντρου ἀπό τό 19621967 (βλ. τεύ
χη 13 μέχρι 3536). Ὁ Ἐλευθέριος Σαρρῆς ἦταν ὑπεύθυνος γιά τά 
ἐμβάσματα ἀπό τά ἔτη 19681969 (βλ. τεύχη 3744).

1.3 Τά ἐκδοτικά χαρακτηριστικά τῶν ἐσωτερικῶν φύλλων. 

Οἱ διαστάσεις τοῦ φύλλου ἦταν 27x21 cm καί τυπώνονταν σέ 
κα νονικό χαρτί. Τό ἐσωτερικό τῆς ἔκδοσης, συμπεριλαμβανομένου 
καί τοῦ φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ, ὑπῆρξε ἀσπρόμαυρη. Ἡ στοιχειο
θεσία τῶν κειμένων τυπώνονταν συνήθως σέ δίστηλη μορφή. Τά 
κενά τῶν κειμένων συμπληρώνονταν ἀπό διάφορα πρωτοχριστια
νικά σύμβολα (IC XC, ἄγκυρα) καί καλαίσθητα τυπογραφικά στοι
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χεῖα (π.χ. ἄνθη). Στά τεύχη τοῦ πρώτου ἔτους οἱ σελίδες δέν εἶχαν 
συγκεκριμένο ἀριθμό καί προφανῶς ἐξαρτήθηκαν ἀπό τό ὑλικό πού 
εἶχαν συγκεντρώσει οἱ συντάκτες73. Ὁ συνολικός ἀριθμός σελίδων 
τῶν τεσσάρων πρώτων τευχῶν ἦταν 46· τά ἑπόμενα τρία τεύχη (5, 
6, 7) ἀνῆλθε στίς 14 γιά τό καθένα. Τελικά, οἱ σελίδες σταθεροποιή
θηκαν ἀριθμητικά στίς 16 ἀπό τό 8ο τεῦχος μέχρι τό τέλος τῆς κυ
κλοφορίας τοῦ περιοδικοῦ74. 

1.4 Οἱ σκοποί τοῦ Πορευθέντες. 

Ὁ βασικός σκοπός τοῦ Πορευθέντες ἐπικεντρώνεται «εἰς τήν με
λέτην τῶν διαφόρων προβλημάτων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς 
Ἱεραποστολῆς καί τήν κατατόπισιν τῶν ἐνδιαφερομένων ἐπί τῆς 
πορείας τῆς ἐργασίας»75. Στό τεῦχος 4 –ἀλλά καί σέ ὅλα τά ἑπόμε
να ἐντός μόνιμου εἰδικοῦ πλαισίου– ἀποσαφηνίζεται ἀναλυτικότερα 
ὅτι ὁ σκοπός διακρίνεται σέ τέσσερις ἐπιμέρους βασικούς στόχους: 
α) «Μελέτη γενικωτέρα τοῦ θέματος τῆς ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς», 
β) «Δημιουργία ἱεραποστολικοῦ ἐνδιαφέροντος μεταξύ τῶν ὀρθο
δόξων», γ) «Δημιουργία στενωτέρου συνδέσμου μέ τάς νεωτέρας 
Ἐκκλησίας Οὐγκάντας, Κορέας καί Ἰαπωνίας», δ) «Προπαρασκευή 
τῶν μελλόντων ἱεραποστόλων»76.

Ὁ πρῶτος στόχος συσχετίζεται ἄμεσα μέ τή θεωρητική ἐργασία, 
ἡ ὁποία περιλαμβάνει τή θεολογική μελέτη τῆς ἱεραποστολῆς, 
καθώς καί τή σχετική ἐνημέρωση τῶν ἐνδιαφερομένων. Οἱ ἄλλοι 
τρεῖς, ὅμως, ὁρίζουν τήν πρακτική ἐφαρμογή τῶν ἱεραποστολικῶν 
μελετῶν στήν προσπάθεια ἱεραποστολικῆς κινητοποίησης τῶν 
Ὀρθοδόξων, τήν ὑποστήριξη τῶν νεοϊδρυθεισῶν Ἐκκλησιῶν καί 
τήν προετοιμασία τῶν πρώτων ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου (ἱεραπο
στόλων). Ἑπομένως, τό περιοδικό ἔθεσε ἄμεσα ὡς στόχο του τήν 
ἁρ μονική σύζευξη θεωρίας καὶ πράξης, μέ ἀπώτερο σκοπό τήν 
ἀ ναβίωση τοῦ ὁράματος γιά Ὀρθόδοξη μαρτυρία στά ἔθνη.

73. Ἀποτελεῖ κατόρθωμα ἡ συλλογή καί ἡ συγγραφή τῶν πρώτων ἄρθρων 
ἀπό τούς ὑπεύθυνους τῆς ἔκδοσης, διότι στήν ἑλληνόφωνη σύγχρονη θεολογία 
τό θέμα τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας ἀποτελοῦσε terra incognita.

74. Ἀναλυτικά στοιχεῖα γιά τά καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά τῶν ἐξωφύλλων, 
τῶν ὀπισθοφύλλων κι ἄλλων σημείων τοῦ περιοδικοῦ βλ. Τσιρέβελου, Τά ἱερα
ποστολικά, σελ. 6875.

75. «Περί τίνος πρόκειται», τεῦχος 1, σελ. 1.
76. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Πρόγραμμα, ἐργασίαι καί προοπτικαί», τεῦχος 4, σελ. 34.
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Οἱ παραπάνω στόχοι ὑπηρετήθηκαν λαγαρά μέ τήν καλλιέργεια 
καί τό κάλεσμα γιά πανορθόδοξη ἐκκλησιαστική συνεργασία. Πιό 
συγκεκριμένα, δυναμικά διακηρύχθηκε ὅτι μέριμνα τοῦ περιοδικοῦ 
εἶναι ἡ μελέτη τοῦ ζητήματος «ὀργανώσεως μιᾶς Πανορθοδόξου 
Ἱεραποστολικῆς Κινήσεως»77. Συνάμα, σέ ὅλη του τήν πορεία τό 
Πορευθέντες ἀποσαφήνιζε ὅτι δέν ἀποβλέπει στήν ἐκκλησιαστικά 
αὐτόνομη ἱεραποστολική δράση, καθώς «δέν κάμει Ἱεραποστολήν 
μέ τήν αὐστηράν ἔννοιαν τοῦ ὅρου, ἁπλῶς θέτει τούς καρπούς τοῦ 
ἔργου του (ἐκδόσεις, ἔρευνας, πρόσωπα) εἰς τήν διάθεσιν τῶν 
ἁρμοδίων ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν, διά τήν περαιτέρω κανονικήν ἱε
ραποστολικήν δρᾶσιν»78. Χαρακτηριστικά τονίζεται ὅτι ποτέ δέν 
ἀποτέλεσε οὔτε στόχευσε νά «καταστῆ ‘χριστιανική κίνησις’ ἤ ἱερα
ποστολική ἑταιρεία»79. Ἡ θέση αὐτή ἔμπρακτα ἐπαληθεύθηκε στήν 
ἄμεση συνεργασία του μέ τό «Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς» 
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, ὅταν 
αὐτό δημιουργήθηκε τό ἔτος 196880.

Ἡ προτροπή γιά διάδοση τοῦ ὑλικοῦ τοῦ περιοδικοῦ καταδεικνύει 
τήν ἀνιδιοτελῆ συλλογική προσφορά μαρτυρίας. Ἐντός εἰδικοῦ 
πλαισίου ὑπῆρχε σχεδόν σέ κάθε τεῦχος τυπωμένη ἡ ἑξῆς φράση: 
«Ἐπιτρέπεται καί συνίσταται πᾶσα ἀναδημοσίευσις». Ἀξιοσημείωτο 
εἶναι ὅτι σέ κανένα τεῦχος δέν ὑπῆρξε οἰκονομικό αἴτημα πρός τούς 
ἀναγνῶστες γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου ἤ τῶν 
νέων Ἐκκλησιῶν. Ἀντίθετα, μόνιμη ἦταν ἡ ὑπενθύμιση πρός τό ἀνα
γνωστικό κοινό νά συνειδητοποιήσει τήν καθολικότητα καί τήν ἱε
ραποστολική αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί νά κινητο
ποιηθοῦν πολλά μέλη της νά ἐργασθοῦν στήν ἐν  Χριστῷ μαρτυρία 
στόν σταδιακά παγκοσμιοποιημένο πλανήτη. «Εἰς τόν σύγχρονον 
οἰκουμενικόν διάλογον δέν πρέπει νά περιορισθῶμεν εἰς τήν μάχην 
τῆς θεολογίας, ἀλλά κυρίως νά προχωρήσωμεν εἰς τήν μάχην τῆς 
συνέπειας πρός τήν θεολογίαν μας»81. Μέ ἄλ λα λόγια, ἡ ἱεραποστολή 

77. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Πρόγραμμα, ἐργασίαι καί προοπτικαί», τεῦχος 4, σελ. 4.
78. Ὅ.π., σελ. 5.
79. «Συνοπτική Ἔκθεσις πεπραγμένων κατά τήν πενταετίαν 19611966», τεῦ

χος 32 (1966), σελ. 51.
80. «Ἀπό τήν δραστηριότητα τοῦ Γραφείου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς 

Ἐκ κλησίας τῆς Ἑλλάδος», τεῦχος 43, σελ. 39.
81. Ἀρχιμ. Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, «Ἀνάγκη Ὑπενθυμίσεως», τεῦχος 25, 

σελ. 3.
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θεωρήθηκε ἀπό τούς ὑπεύθυνους τοῦ περιοδικοῦ βασική μέριμνα τῆς 
Ἐκκλησίας, ὡς σώματος κληρικῶν καί λαϊκῶν, μέ τελικό σκοπό τή 
συνεπή τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τή μίμηση τῆς ζωῆς Του 
καί τή ζωντανή συνέχεια τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης.

2. Ἡ γλώσσα του

Ἡ γλωσσική ἐπιλογή κάθε πομποῦ ἐκφράζει ἕνα βασικό τρόπο 
ἀποστολῆς τῶν μηνυμάτων, γραπτῶν ἤ προφορικῶν, στόν δέκτη. 
Σύμφωνα μέ τίς παρατηρήσεις τῆς καθηγήτριας Δήμητρας Κούκου
ρα, στό προφορικό κήρυγμα ἐκτός ἀπό τό περιεχόμενο ἐξίσου 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ἡ γλώσσα μεταφορᾶς τῶν μη
νυμάτων. «Στή σκέψη τοῦ ὁμιλητῆ τό μήνυμα κωδικοποιεῖται σ’ ἕνα 
συγκεκριμένο σύστημα σημείων πού εἶναι γνωστό καί στόν ἀποδέκτη 
του, ὥστε νά ἀποκωδικοποιηθεῖ καί νά γίνει κατανοητό. Ὁ κώδικας 
στήν κοινή χρήση ἀδιακρίτως ὀνομάζεται καί γλώσσα»82. Ἡ ἴδια 
θέση, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, ἰσχύει καί στή μετάδοση τῶν 
μηνυμάτων τοῦ περιοδικοῦ τύπου, μέ σκοπό νά ἀφομοιωθοῦν αὐτά 
ἐπαρκῶς ἀπό τούς ποικίλους ἀποδέκτες.

Τό Πορευθέντες ἐκδόθηκε τήν περίοδο πού ἡ ἐπίσημη γραπτή 
γλώσσα στή δημόσια ζωή (Διοίκηση, ἐκπαίδευση) στή χώρα μας 
ἦταν ἡ καθαρεύουσα. Ὡστόσο, τό περιοδικό ἐπέλεξε νά κωδικο
ποιήσει τά μηνύματα στή δημοτική, διατηρώντας μόνον ὁρισμένους 
γραμματικούς τύπους τῆς καθαρεύουσας. Κατ’ αὐτό τόν τρόπο, 
ἀκολούθησε τό παράδειγμα τῶν ἐκλαϊκευμένων περιοδικῶν ποικίλης 
ὕλης τῆς ἐποχῆς του, ἐνῶ ἀπό τά τεύχη τοῦ 1968 καί ἑξῆς κυριάρχη
σε ἀποκλειστικά ἡ χρήση τῆς ἁπλῆς δημοτικῆς. Στήν ἴδια συνάφεια 
πρωτοτυπεῖ ἡ δημοσίευση πέντε νέων προσευχῶν μέ θέμα τήν 
ἀναβίωση τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας στήν καθομιλουμένη γλώσσα. 

Στό σημεῖο αὐτό ἀξίζει νά παρατηρήσουμε ὅτι ἡ ἐπιλογή τοῦ 
γλωσσικοῦ κώδικα τοῦ περιοδικοῦ δέν ταυτίζεται μέ τή γλώσσα τῶν 
ἀρθρογράφων, οἱ ὁποῖοι πολλές φορές ἀκολούθησαν τήν ἐπιστη
μονική γλώσσα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς83. 

Ἀπό τήν ἄλλη, οἱ μεταφράσεις κειμένων ἀπό ἄλλες γλῶσσες, 
ὅπως ἡ ἀγγλική ἤ ἡ γαλλική, πραγματοποιήθηκαν ἀπό διάφορους 

82. Δήμητρας Κούκουρα, Ἐκκλησία καί Γλώσσα  Ἐπικοινωνιακή προσέγγιση, 
ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 97.

83. Τσιρέβελου, Τά ἱεραποστολικά, σελ. 76.
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συνεργάτες τοῦ Πορευθέντες, τά ὀνόματα τῶν ὁποίων δέν ἀναφέρον
ται πάντα. Οἱ μεταφράσεις εἶναι ὅλες στή δημοτική, προφανῶς 
εὔληπτες γιά τούς ἀναγνῶστες. Ταυτόχρονα, παρατηρεῖται ἡ ἔντο
νη διεργασία γιά νά ἀποδοθοῦν στά ἑλληνικά θεολογικοί ὅροι προ
ερχόμενοι ἀπό τήν οἰκουμενική κίνηση.

Ὡστόσο, τό Πορευθέντες δέν ἀσχολήθηκε μόνον μέ μεταφράσεις 
κειμένων ἀπό ἄλλες γλῶσσες. Στήν ὕλη του περιελήφθησαν πατε
ρικάἱστορικά κείμενα μεταφρασμένα ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική 
γλώσσα. Σέ αὐτά συνήθως δίδεται κατευθεῖαν ἡ μετάφραση στή νε
οελληνική γλώσσα. Σπουδαία ὡστόσο θεωρεῖται ἡ διπλή ἔκδοση τοῦ 
πρωτοτύπου καί τῆς παράλληλης μετάφρασης ἀπό τόν «Βίο τοῦ 
Κλήμεντος» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος Θεοφυλάκτου. Κατ’ αὐτό 
τόν τρόπο τό περιοδικό πέτυχε νά μεταδώσει τά ἱστορικά μηνύματα 
μέ γλωσσικό κώδικα κατανοητό ἀπό τούς ἀναγνῶστες (δέκτες)84, 
χωρίς νά παραγνωρίζει τή φιλολογική ἀξία τοῦ πρωτοτύπου κειμένου. 

Τά ἐπιστολικά γράμματα τῶν ἱεραποστόλων συντάχθηκαν στό 
σύνολό τους στή δημοτική γλώσσα καί διακρίνονται γιά τό ἔντονο 
λυρικό ὕφος τους. Τό γεγονός αὐτό πηγάζει ἀπό τήν ἰδιαίτερη εὐαι
σθησία τοῦ κάθε ἐπιστολογράφου, πού βιώνει προσωπικά τήν ἀναβίω
ση τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας. Συγχρόνως, προσπαθεῖ νά συγ κινήσει 
τούς ἀναγνῶστες καί νά τούς εὐαισθητοποιήσει γιά τήν ἱεραποστολή85.

Ἡ ἐπιλογή λοιπόν τῆς δημοτικῆς γλώσσας, τῆς ζωντανῆς γλώσ
σας τοῦ λαοῦ, σημαίνει τό ἐνδιαφέρον τοῦ Πορευθέντες γιά τήν 
πρόσληψη τῶν μηνυμάτων του86. Συνάμα, χαρακτηρίζει τή ρηξι κέ

84. Γιά τήν ἱεραποστολική ἀναγκαιότητα τῆς χρήσης τῆς καθομιλουμένης 
γλώσσας στό κήρυγμα καί τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καί σέ κάθε μορφή 
ἐκκλησιαστικῆς ἐπικοινωνίας μέ τόν λαό, βλ. Δήμ. Κούκουρα, Ἐκκλησία καί 
Γλώσσα  Ἐπικοινωνιακή προσέγγιση, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 
1521, 2337 καί 3895, ὅπου χαρακτηριστικά ἀναφέρεται: «Ἡ γλωσσική πολιτική 
τῶν Πατέρων ὑπαγορεύτηκε ἀπό τίς ἀνάγκες τῆς ἱεραποστολῆς πρός τούς θύρα
θεν, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦσαν ἐπεξεργασμένο ὕφος καί τελειοποίηση τοῦ λεξιλογίου».

85. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Τό ρίγος τῆς Προηγιασμένης», τεῦχος 13, σελ. 45.
86. Δήμ. Κούκουρα, Ἐκκλησία καί Γλώσσα  Ἐπικοινωνιακή προσέγγιση, ἐκδ. Π. 

Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 96103. Εἰδικότερα στίς σελ. 98101 σημειώνεται: 
«Τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας μας παραμένει πάντοτε ἀναλλοίωτο (Μτθ. 12, 35). [...] 
Οἱ ὑπόλοιποι παράγοντες πού συντελοῦν στή μετάδοση, πρόσληψη καί ἀποδοχή 
τοῦ λόγου/μηνύματος ἤ καί τῆς πίστης/πρότασης τῆς Ἐκκλησίας μας, μεταβάλλονται 
μέσα στόν χρόνο καί ὀφείλουν νά προσαρμόζονται στά μέτρα τῆς κάθε ἐποχῆς, ἐφ’ 
ὅσον τό ζητούμενο παραμένει πάντα ἡ ἐπικοινωνία. [...] Τό σύστημα ἐξάλλου τῶν 
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λευθη θεολογική ἱεραποστολική πνοή καί τόλμη πού διέκρινε τούς 
δημιουργούς τοῦ περιοδικοῦ, ἀκόμη καί στήν ἐπιλογή τοῦ κώδικα 
ἐπικοινωνίας. Τέλος, θεωροῦμε ὅτι οἱ προσευχές στή δημοτική προ
βάλλουν μία τολμηρή (ἄτυπη) πρόταση πολλαπλοῦ προβληματισμοῦ 
πρός τή θεσμική Ἐκκλησία, σχετικά μέ τή λειτουργικήἱεραποστολική 
ἀνανέωση καί τήν προσπάθεια ἐπανευαγγελισμοῦ τῆς ἑλληνόφωνης 
Ὀρθοδοξίας.

3. Οἱ ἀρθρογράφοι (πομπός)

Οἱ ἀρθρογράφοι ἐκφράζουν στήν ἔρευνά μας τόν πομπό ἀπο
στολῆς τῶν μηνυμάτων, ἐνῶ ἀγωγός εἶναι τό ἴδιο τό περιοδικό (βλ. 
τήν παροῦσα «Εἰσαγωγή»). Οἱ πρῶτοι ἀρθρογράφοι προήλθαν ἀπό 
τή Γενική Γραμματεία τῆς «Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν Ἐξω
τερική Ἱεραποστολή» τοῦ «Συνδέσμου». Στή συνέχεια συνεργάστη
καν κυρίως νέοι σέ ἡλικία ἄνδρες καί γυναῖκες, πού ἦταν κληρικοί 
καί λαϊκοί, θεολόγοι, ἀκαδημαϊκοί δάσκαλοι, ἐρευνητές καί διάφοροι 
ἄλλοι, Ἕλληνες καί μή, προσδίδοντας στό περιοδικό ἕναν οἰκουμε
νικό χαρακτήρα πού συνάδει μέ τό περιεχόμενο τῆς ὕλης του.

Γιά λόγους μεθοδολογίας καί ἀκριβέστερης ἐξέτασης κατατάξα
με τούς ἀρθρογράφους σέ διάφορες ὁμάδες, σύμφωνα μέ τήν ἰδιό
τητά τους. Συνολικά συνεργάστηκαν 62 διαφορετικά πρόσωπα, τά 
ὁποῖα δημοσίευσαν 171 ἄρθρα. 

Φύλο. Οἱ ἄντρες συνεργάτες εἶναι 54, μέ ποσοστό ἀναλογίας 
87,09%, ἐνῶ οἱ γυναῖκες μόλις 8, ἀντιστοιχοῦν δηλαδή σέ ποσοστό 
12,91%. Γιά τά δεδομένα τῆς ἀνδροκρατούμενης ἐκείνης ἐποχῆς 
κρίνεται φυσιολογική ἡ ὁλοκληρωτική κυριαρχία τῶν ἀνδρῶν. Βέβαια, 
ἱκανοποιητικό καί ἐλπιδοφόρο θεωρεῖται τό ποσοστό τῶν γυναικῶν, 
οἱ ὁποῖες ὑποστήριξαν τή νέα θεματολογία τοῦ περιοδικοῦ.

κανόνων τοῦ γλωσσικοῦ κώδικα/γλώσσας (γραμματική, συντακτικό, λεξιλόγιο) δέν 
εἶναι ἄμεσα οἰκεῖο γιά τούς περισσότερους ὁμιλητές τῆς Κοινῆς Νεοελληνικῆς. 
Πρόκειται γιά παρωχημένο τύπο τῆς Ἑλληνικῆς, πού εἶναι γνωστός μόνον σέ ὅσους 
τόν διδάσκονται μετά τή Στοιχειώδη Ἐκπαίδευση καί ὄχι σέ ὅλα τά Σχολεῖα τῆς 
Μέσης». Πρβλ. Δήμ. Κούκουρα, «Ἡ δυναμική τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί ἡ παγι
ωμένη γλώσσα τῶν βιβλικῶν καί λειτουργικῶν κειμένων», Εἰσήγηση στό Γ΄ Πα
νελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ἐπιστήμη καί Θρησκεία  Μεταξύ διαλόγου καί 
πολεμικῆς», πού διοργάνωσε ὁ Σύλλογος Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν καί Ὑποψηφίων 
Διδακτόρων Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ «Ἀπόστολος Ἰάσων ὁ Θεσσαλονικεύς», 
ἀνακτήθηκε στίς 592017 ἀπό http://users.auth.gr/dimkou/21_8_2012.pdf.
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Ἐθνική καταγωγή. Οἱ Ἑλληνίδες καί Ἕλληνες ἀρθρογράφοι ἀρι
θμήθηκαν στούς 42, ποσοστό 67,7%. Οἱ ξένες καί ξένοι εἶναι 20, μέ 
ποσοστό 32,3%. Ἡ συμμετοχή μή Ἑλλήνων συνεργατῶν θεωρεῖται 
δυναμική, δεδομένης τῆς μή ἀναπτυγμένης τεχνολογίας τῆς ἐπικοι
νωνίας ἐκείνη τήν ἐποχή. Συνάμα, ἀποτελεῖ ἔνδειξη τοῦ οἰκουμενι
κοῦπολυεθνικοῦ χαρακτήρα τοῦ περιοδικοῦ, καθώς ἄμεσα προ βάλ
λει τό μήνυμα τῆς ἔμπρακτης διορθόδοξης συνεργασίας, ἐνῶ ταυ
τόχρονα δηλώνει ἐμπιστοσύνη πρός τό πρόσωπο τῶν νεοφώτιστων 
μελῶν.

Ἰδιότητα (ἐπίσκοποι καί κληρικοί, θεολόγοι, διάφοροι). Οἱ ἐπί
σκοποι εἶναι 8, ποσοστό 12,9%. Ἀπό αὐτούς οἱ ἑπτά εἶναι Ἕλληνες 
πού ὑπάγονται στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας καί τίς ἑλληνόφωνες 
μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό ἐξωτερικό, ἐνῶ ὁ 
ἕνας προέρχεται ἀπό τή Φινλανδία. Τά δημοσιευμένα κείμενά τους, 
μεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ Ἐγκύκλιοι, προέρχονται ἀποκλειστικά 
ἀπό τή δεύτερη πενταετία τοῦ Πορευθέντες, σηματοδοτώντας τήν 
ἐποχή πού ἐκδηλώθηκε ἡ ἱεραποστολική μέριμνα ἀπό τή θεσμική 
Ἐκκλησία. 

ΠατριάρχεςἈρχιεπίσκοποι. Ἡ δημοσίευση κειμένων Πατριαρχῶν 
καί Ἀρχιεπισκόπων ἐπιβεβαιώνει τήν ἐπιτυχῆ προσπάθεια τοῦ Πο
ρευθέντες, πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν κινητοποίηση τοῦ ἐνδιαφέρον
τος τῶν ταγῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Εἰδικότερα, δημοσιεύτη
κε μιά ἐπιστολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα (Σπύρου)87, 
ὅπου ἀναγνωρίζεται τό ἔργο τοῦ Διορθοδόξου Ἱεραποστολικοῦ 
Κέντρου καί τό περιοδικό του καί δύο ἀποσπάσματα Ἐγκυκλίων καί 
Μηνυμάτων γιά τήν πρώτη ἱστορικά ὀργανωθεῖσα Ἑβδομάδα Ἐξω
τερικῆς Ἱεραποστολῆς τοῦ 1968 τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
Ἱερωνύμου Α΄ (Κοτσώνη). Ἀπό τούς ξένους Ἀρχιεπισκόπους τυπώθη

87. Γιά ἱστορικούς λόγους ἀναφέρονται οἱ συγκεκριμένες ἐκκλησιαστικές προ
σωπικότητες, πού συνεργάσθηκαν. Ὁ πρῶτος πού ἀπόστειλε ἐπιστολή συγχα
ρητηρίων καί συμπαράστασης στά ἱεραποστολικά δρώμενα τοῦ Πορευθέντες 
ὑπῆρξε ὁ μακαριστός Οἰκουμενικός Πατριάρχης κυρός Ἀθηναγόρας (Σπύρου), ὁ 
ὁποῖος ἔχει χαρακτηρισθεῖ «ὁ Πατριάρχης τῆς Ἀγάπης» καί πρωτοστάτησε στήν 
ἔμπρακτη θεμελίωση τῆς οἰκουμενικῆς καταλλαγῆς, τοῦ διαλόγου καί τῆς πορείας 
ἕνωσης τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν. Γιά περισσότερα σχετικά μέ τίς θέσεις του 
καί τή συμβολή του στήν οἰκουμενική κίνηση βλ. Βασ. Σταυρίδη, Ἱστορία τῆς 
Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, Ἀθῆναι 1964. π. Γ. Τσέτση, Οἰκουμενικά ἀνάλεκτα, ἐκδ. 
Τέρτιος, Κατερίνη 1987, σελ. 127132. 
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κε μιά ὁμιλία, ἐκφωνηθεῖσα κατά τίς διεργασίες τοῦ «Συνδέσμου», ἀπό 
τόν Φινλανδίας Παῦλο (Ὄλμαρι), μέ θέμα τήν κινητοποίηση τῶν 
νέων γιά τήν ἀνάδειξη τῆς ὀρθόδοξης οἰκουμενικότητας. 

Συμπερασματικά, σημειώνουμε ὅτι, ἄν καί φαίνεται ἐλάχιστη ἡ 
συμμετοχή τῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν, ὡστόσο κρίνεται θεμελιώ
δης. Ἔπειτα ἀπό πέντε χρόνια ἔντονης καί ἐπίμονης ἀναζήτησης 
συνεργασίας τοῦ Πορευθέντες μέ τή θεσμική Ἐκκλησία, ἀρχίζει νά 
καρποφορεῖ ὁ πρωταρχικός σπόρος πού «ἔπεσε» τό 1959. Κατά τήν 
ἄπο ψή μας, σέ αὐτά τά πατριαρχικά καί ἀρχιεπισκοπικά κείμενα 
ἀνευρίσκεται ἡ ἀπαρχή γιά τήν ὑποστήριξη τῆς ὀργανωμένης ἑλ
ληνόφωνης ὀρθόδοξης μαρτυρίας ἀπό τή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἐπίσκοποι ἀρθρογράφοι. Οἱ ὑπόλοιποι κληρικοί τοῦ γ΄ βαθμοῦ 
τῆς ἱεροσύνης εἶναι ὅλοι τους τιτουλάριοι Μητροπολίτες ἤ Ἐπίσκο
ποι. Οἱ δύο ἀπό αὐτούς ἦταν ἐκείνη τήν περίοδο καθηγητές σέ 
Ὀρθόδοξες Θεολογικές Σχολές τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἄν ἀναλογισθεῖ κα
νείς ὅτι ἀπό τίς κατά τόπους Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ
λάδας δέν συνεργάστηκε κανένας Ἐπίσκοπος, τότε εὔλογο εἶναι τό 
συμπέρασμα ὅτι τό πρωταρχικό ἐνδιαφέρον γιά τήν ἱεραποστολή 
ξεκίνησε ἀπό τιτουλάριους ἐπισκόπους τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ ὁποῖοι 
δέν διαποίμαιναν συγκεκριμένες ἐπαρχίες. Ἀντίθετα, οἱ ποιμενάρχες 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας καθυστέρησαν στήν ἱεραποστολική 
στήριξη, δίδοντας ἴσως ἀποκλειστική σημασία στή λεγόμενη «ἐσω
τερική» ἱεραποστολή ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Μητρόπολής τους. 

Κληρικοί ἀρθρογράφοι. Οἱ κληρικοί πού συνεργάστηκαν εἶναι 
11, οἱ 6 Ἕλληνες καί οἱ 5 ξένοι, μέ συνολικό ποσοστό 17,7%. Οἱ 
μόνοι ἱεραπόστολοι κληρικοί εἶναι οἱ Ἕλληνες ἀρχιμανδρίτες Χρυ
σόστομος Παπασαραντόπουλος καί Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος, ὁ 
Ἀφρικανός Θεόδωρος Νανκυάμα καί ὁ Κορεάτης Boris Moon. Κατά 
ἀντιστοιχία μέ τίς παρατηρήσεις γιά τούς ἐπισκόπους ἡ συμμετοχή 
τῶν κληρικῶν ἀπό Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας εἶναι 
μικρή, ἐνῶ σημαντική κρίνεται αὐτή τῶν ξένων κληρικῶν.

Ἀρθρογράφοι καθηγητές Πανεπιστημίου. Συνολικά συμμετεῖχαν 
8 καθηγητές πανεπιστημίου, οἱ 5 Ἕλληνες καί οἱ 3 ξένοι, ποσοστό 
12,9%. Ὅλοι τους συνέβαλαν στήν ἔντονη ἐπιστημονική καί ἀκα
δημαϊκή χροιά τοῦ Πορευθέντες, παρ’ ὅλο πού δέν πρόκειται γιά 
τυπικό ἐπιστημονικό περιοδικό. Ταυτόχρονα, δημιούργησαν τίς 
προϋποθέσεις γιά τή θεωρητική σπουδή τῶν ἀναγνωστῶν στή θεο
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λογία τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας, δημοσιεύοντας ὁρισμένα ἀπό τά 
πιό ἀξιόλογα μελετήματα τῆς θεολογικῆς δημιουργικῆς παραγωγῆς 
τῆς δεκαετίας τοῦ ’60.

Θεολόγοι ἀρθρογράφοι. Οἱ συνεργάτες λαϊκοί θεολόγοι ἀριθμήθη
καν στούς 14 συνολικά, μέ ποσοστό 22,6%. Οἱ 7 εἶναι Ἕλληνες καί 
οἱ 5 ξένοι, ἐνῶ δύο εἶναι Ἑλληνίδες. Σέ σχέση μέ τίς ὑπόλοιπες 
συγκεκριμένες κατηγορίες, τό ποσοστό τους εἶναι ἐνδεικτικό τῆς 
καίριας ἐνασχόλησης αὐτῆς τῆς ὁμάδας μέ τήν ἱεραποστολή. Ὁ 
συνυπολογισμός ὅλων τῶν θεολόγων ἀρθρογράφων τοῦ περιοδικοῦ, 
κληρικῶν, καθηγητῶν πανεπιστημίου καί ἀπόφοιτων τῶν Θεολο
γικῶν Σχολῶν, ὑπογραμμίζει ταυτόχρονα τήν ἀνάγκη νά διαδρα
ματίσει ὁ θεολογικός λόγος σημαντικό ρόλο τόσο στόν χῶρο τῆς 
χριστιανικῆς μαρτυρίας ὅσο καί στόν εὐρύτερο ἐκκλησιαστικό.

Λαϊκοί ἀρθρογράφοι. Οἱ λαϊκοί ἀρθρογράφοι, Ἕλληνες καί ξένοι, 
εἶναι συνολικά 21, μέ ποσοστό 33,9%. Ἀπό αὐτούς οἱ 15 εἶναι ἄνδρες, 
11 Ἕλληνες καί 4 ξένοι, καί οἱ 6 γυναῖκες, 5 Ἑλληνίδες καί 1 Κο
ρεάτισσα. Ὁ καθένας συμμετέχει μέ ἕνα κείμενο, ἐνῶ ἡ ἐπαγγελμα
τική τους ἰδιότητα ποικίλλει. Ἀνάμεσά τους ὑπάρχουν οἰκονο
μολόγοι (Ἰωάννης Παλαιοκρασσᾶς), ἰατροί (Demetrios Moubalis), 
φιλόλογοι (Ἰ. Μ. Περαντώνης), ἱστορικοί (Nikolas Kiriluk τῆς 
ρώσικης διασπορᾶς ἐν Ἀμερικῇ). Ἐξάλλου, τά περισσότερα δημοσι
εύματα στά ὁποῖα συνεργάζονται γυναῖκες εἶναι κυρίως μεταφράσεις 
ξένων κειμένων. Ἡ μοναδική συμμετοχή νεοφώτιστης εἶναι ἐκείνη 
τῆς Ματθίλδης ChoiΜπουντά ἀπό τήν Κορέα.

Σέ γενικές γραμμές, τό ὑψηλό ποσοστό λαϊκῶν ἀρθρογράφων 
σημαίνει ὅτι τά δημοσιεύματα τοῦ περιοδικοῦ βασίστηκαν κυρίως 
σέ αὐτούς, γεγονός πού ὑπενθυμίζει τόν καθοριστικό ρόλο τῶν λαϊ
κῶν στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. 

Διάφοροι ἀνώνυμοι ἀρθρογράφοι. Ὁ συνολικός ἀριθμός ἐνυ
πόγραφων δημοσιευμάτων ἀπό ὅλες τίς παραπάνω ὁμάδες εἶναι 
140. Ὡστόσο, ὑπῆρξαν ἄλλα 41 δημοσιεύματα, τά ὁποῖα εἴτε 
προέρχονται ἀπό πατερικά κείμενα εἴτε δέν κατέστη δυνατό νά 
ἐξακριβωθεῖ ὁ συντάκτης καί ἡ ἰδιότητά του88. 

88. Περισσότερα στοιχεῖα γιά τούς ἀρθρογράφους καί ἀναλυτικοί πίνακες βλ. 
Τσιρέβελου, Τά ἱεραποστολικά, σελ. 7885.
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4. Οἱ ἀναγνῶστες του (ἀποδέκτες)

Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τῶν τευχῶν τοῦ περιοδικοῦ παρου
σιάστηκε αὔξηση τῶν ἀναγνωστῶν κατά τή διάρκεια τῆς κυκλο
φορίας του. Ὅπως σημειώνεται στό τεῦχος 8: «Ἡ ζήτησίς του συ
νεχῶς αὐξάνει καί δέν εἶναι δυνατόν νά ἀνταποκριθῶμεν μέ τόν 
πολύγραφον»89. Γι’ αὐτό τόν λόγο ἀπό τό ἑπόμενο τεῦχος (9) τό 
πε ριοδικό ἄρχισε νά τυπώνεται σέ τυπογραφεῖο. Ὁ ἀριθμός τῶν 
τευ χῶν πού τυπώνονταν κάθε φορά δέν κατέστη δυνατόν νά προσ
διοριστεῖ περαιτέρω.

Μέ βάση τό περιεχόμενο τῆς ἀρθρογραφίας καί τίς γλωσσικές 
παρατηρήσεις μποροῦμε νά ὑποθέσουμε ὅτι τό περιοδικό ἀπευθύνον
ταν σέ ἀποδέκτες κάθε μορφωτικοῦ ἐπιπέδου, ἐφόσον τά ἄρθρα πού 
ἀπέστειλαν μέ ἁπλό λόγο ἄμεσα τό μήνυμα ἀλλά καί ὅσα χρησιμο
ποιοῦσαν ἐπιστημονική ὁρολογία καί ἐξειδικευμένη θεολογική 
ἀνάλυση δέν ἦταν ἰδιαίτερα δύσκολα στήν κατανόηση. Ἐπίσης, ἡ 
δίγλωσση ἔκδοσή του μᾶς ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα ὅτι στούς δέκτες 
του ἀνῆκαν καί ἑτεροεθνεῖς Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι ἦταν μέλη τοῦ 
«Συνδέσμου». Ἐξάλλου, τό περιοδικό πέτυχε νά συνθέσει τή θεωρία 
μέ τήν πράξη, κινητοποιώντας τούς ἀναγνῶστες στήν ἱεραποστο
λική διακονία. 

Εἶναι λοιπόν φανερό ὅτι προσπάθησε νά μεταδώσει μιά συγκρο
τημένη θεολογική θεώρηση τῆς μαρτυρίας σέ ἐνήλικες κυρίως 
ἀναγνῶστες καί νά ἀπευθυνθεῖ σέ ἕνα εὐρύ ἀναγνωστικό κοινό 
ποικίλου μορφωτικοῦ ἐπιπέδου, προσκαλώντας το νά ἀσχοληθεῖ μέ 
τήν ἱεραποστολή.

5. Ἡ θεολογική τεκμηρίωση τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας

Στήν ἑνότητα αὐτή ἐρευνῶνται οἱ βασικές θεολογικές θέσεις πού 
ἀπαντοῦν στήν ἀρθρογραφία τοῦ Πορευθέντες, σέ σχέση μέ τό θεο
λογικό μήνυμα τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας90. Ἡ ἀποτύπωση τοῦ 
μηνύματος τῶν ἄρθρων κατηγοροποιήθηκε μέ βάση τήν κοινή θεο
λογική κεντρική ἰδέα τους. Οἱ ὁμάδες τῆς ἑνότητας περιλαμβάνουν 

89. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἕνας ἀπολογισμός», τεῦχος 8, σελ. 10.
90. Σχετικά μέ τό περιεχόμενο, τή μορφή, τή χρονική ἀναφορά, τή θεολογική 

καί εὐρύτερη τεκμηρίωση τῶν ἐπιχειρημάτων στά ἄρθρα τοῦ περιοδικοῦ βλ. Τσι
ρέ βελου, Τά ἱεραποστολικά, σελ. 87100.
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ἄρθρα πού μεταδίδουν τό θεολογικό καί ἱστορικό μήνυμα τῆς ὀρθό
δοξης ἀποστολῆς, τίς μεθόδους τῆς μαρτυρίας καί τήν οἰκουμενική 
θεολογία. Σ’ αὐτά συμπεριελήφθησαν καί τά κείμενα διδακτικοῦ 
περιεχομένου (κυρίως προσευχές), διότι μέ φιλόκαλλο τρόπο με
ταδίδουν θεολογικά μηνύματα. Κατ’ αὐτό τόν τρόπο καταμετρήθη
καν συνολικά 84 κείμενα πού ἀναλογοῦν στό 49,1% ἐπί τῆς ὅλης 
ἀρθρογραφίας. Στή συνέχεια ἀκολουθεῖ ἡ ἀποτύπωση τοῦ μηνύμα
τος ἀνά θεματικές κατηγορίες.

5.1 Ἡ θεολογία τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς μαρτυρίας.

Σέ τούτη τήν κατηγορία περιλαμβάνονται ποικίλων εἰδῶν ἄρθρα, 
κυρίως ἐπιστημονικά μελετήματα, τά ὁποῖα μεταδίδουν τίς βασικές 
θεολογικές θέσεις τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας. Οὐσιαστικά, πρόκειται 
γιά τή δημιουργία ἑνός «νέου θέματος» στήν ἀρθρογραφία τῆς 
ἑλληνόφωνης ἐπιστημονικῆς θεολογίας τῆς δεκαετίας τοῦ ’60 ἀλλά 
καί μετέπειτα. 

Τό περιοδικό Πορευθέντες οὐσιαστικά δημιούργησε τίς προϋ
ποθέσεις ἀνάπτυξης τῆς σύγχρονης ἱεραποστολικῆς θεολογίας91 
πού ἀκολουθεῖ τό πνεῦμα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Τά μηνύμα
τα τῶν ἄρθρων ἀπέβλεπαν στή «μαθητεία» τῶν ἀναγνωστῶν σχε
τικά μέ τή θεολογία τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ συνολικός 
ἀριθμός τῶν σχετικῶν κειμένων πού ἀναφέρονται στήν ἱεραπο
στολή μέσα ἀπό τήν ἔρευνα διαφόρων ἐπιστητῶν, εἶναι 40 καί τό 
ποσοστό τους 23,4% ἐπί τοῦ συνόλου τῶν δημοσιευμάτων. Ἀκολου
θεῖ ἡ ἀποτύπωση τοῦ μηνύματος ἀνά ἐννοιολογική ὑποενότητα, 
ἡ ὁποία ἀναγράφεται μέ πλάγιους χαρακτῆρες.

Τριαδολογία καί χριστιανική μαρτυρία. Στήν ὁμάδα αὐτή περι
λαμβάνονται 2 κείμενα μέ κεντρική ἰδέα τήν ἀποστολή τῆς Ἐκ
κλησίας ὡς φανέρωση τῶν ἐνεργειῶν τῆς οἰκονομικῆς Τριάδας γιά 
τή σωτηρία τοῦ κόσμου. 

Κοινό σημεῖο τοῦ μηνύματος τῶν ἄρθρων εἶναι ἡ ἄπειρη ἀγάπη 
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται ὡς κάλεσμα σωτηρίας 
ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Σέ αὐτά τά πλαίσια σημειώνεται ὅτι τό σχέδιο 
τῆς θείας οἰκονομίας ἐκφράζει ἕνα διαχρονικό ἔργο σωτηρίας τοῦ 
σύμπαντος κόσμου92, μέ ταυτόχρονη κατάθεση τῆς βιούμενης ἀγά

91. «Τό ‘Πορευθέντες...’ τοῦ Κυρίου καί ἡ θεολογία», τεῦχος 10, σελ. 19.
92. Ἠλ. Βουλγαράκη, «Ἱεραποστολή καί ἑνότης», τεῦχος 25, σελ. 7.
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πης τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀπό τήν Ἐκκλησία93. Συνάμα, ἡ ἀποστολή 
τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ μεταδίδει τό ἔμπρακτο παράδειγμα ἑνότητας, 
κτίζοντας τήν ἐπανασυμφιλίωση τοῦ ἀνθρώπινου γένους μέ τόν 
Θεό. Ἡ ὁλοκλήρωση, ὅμως, τῆς ἱστορικῆς ἀποστολῆς τοῦ Ἰησοῦ 
διενεργεῖται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού ἐπιφοιτᾶ σέ ὅλους τούς μα
θητές καί τίς μαθήτριες τοῦ Χριστοῦ καί τούς καθοδηγεῖ στήν οἰκο
δομή τῆς ἑνότητας τῶν πάντων94. Χαρακτηριστικά παρατηρεῖ ὁ 
Ἠλίας Βουλγαράκης ὅτι «εἰς τήν φωνήν αὐτήν τοῦ Πνεύματος καί 
εἰς τάς ‘ὑπέρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως’ δεήσεις τῆς Ἐκκλησίας 
στηρίζεται ἡ βεβαιότης μας, ὅτι τελικῶς ἡ ἑνοποιοῦσα ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ θά ἐπικρατήση τῆς ἀνθρωπίνης σμικρότητος καί θά ἐπιφέρη 
τήν ποθητήν ἑνότηταν»95. 

 Χριστολογία καί χριστιανική μαρτυρία. Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκ
κλησίας στηρίζεται στήν ἀνάδειξη τῆς ἱστορικῆς ἀποστολῆς τοῦ 
Ἐν σαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται «ὁ 
Πρῶτος Ἀπεσταλμένος ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ»96. Στό περιοδικό δημοσι
εύτηκαν 4 ἄρθρα μέ αὐτό τό θέμα.

Ἤδη στό πρῶτο θεολογικό ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ «Ἡ λησμο
νημένη ἐντολή», ὁ Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος συνδέει ἄμεσα τόν 
εὐαγγελισμό μέ τό ἔργο τοῦ Κυρίου. «Ὁ Χριστός ἐμπιστεύεται τήν 
ὑπόθεσιν διά τήν ὁποίαν ἦλθε καί ἐθυσιάσθη τήν ἔλευσιν τῆς βα
σιλείας Του εἰς τήν γῆν εἰς τούς μαθητάς του»97. Ἡ ἀποστολή Του 
σχετίζεται στενά, ὄχι ἠθικότροπα ἀλλά ὀντολογικά, μέ τούς ἀπε
σταλμένους μαθητές Του. Ὅλα τά ἱστορικά γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ 
Κυρίου ἡ Γέννηση, ἡ Σταύρωση καί ἡ Ἀνάσταση ἀποτελοῦν ση
μεῖα καί παραδείγματα τοῦ τρόπου καλέσματος σέ σωτηρία ὅλων 
τῶν ἐθνῶν. «Ἀκόμη καί ὁ Σταυρός ὡς σχῆμα καί πάλιν ὁρώμενος 
μπορεῖ νά ἀντιπροσωπεύη καί τό νοητό σχῆμα τῆς διασταυρώσεως 
δύο προσωπικοτήτων, τοῦ κηρύττοντος καί τοῦ κατηχουμένου, οἱ 
ὁποῖοι συναντῶνται ἀκριβῶς ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ Σταυροῦ καί τοῦ 
Ἐσταυρωμένου»98. Ὡστόσο, ἔντονος παραμένει ὁ προβληματισμός 

93. Σ. Πάνου, «Τό νόημα τῆς ἱεραποστολῆς», τεῦχος 9, σελ. 13.
94. Ἠλ. Βουλγαράκη, «Ἱεραποστολή καί ἑνότης», τεύχη 2728, σελ. 4647. 
95. Ὅ.π., σελ. 47.
96. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἀφετηριακαί σκέψεις διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱεραπο

στολήν», τεῦχος 40, σελ. 51.
97. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἡ λησμονημένη ἐντολή», τεῦχος 1, σελ. 2.
98. Ἀρχιμ. Ἀντ. Ρωμαίου, «Σταυρός καί Ἱεραποστολή», τεῦχος 40, σελ. 54.
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γιά τήν ἱεραποστολική ἀπραξία τῶν σύγχρονων μαθητῶν Του99, πού 
ἀποτελοῦν τό Μυστικό Σῶμα Του, δίχως νά ἀντιλαμβάνονται πρα
γματικά τήν εὐθύνη τῆς ἀποστολῆς τους ὡς συνέχεια τῆς ἴδιας τῆς 
ἀποστολῆς τοῦ Ἰησοῦ.

Πνευματολογία καί χριστιανική μαρτυρία. Στήν ὁμάδα αὐτή 
ἐντάχθηκαν 3 κείμενα, τά ὁποῖα ἀναδεικνύουν τόν πρωταγωνιστικό 
ρόλο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή χριστιανική μαρτυρία.

Ἡ ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στά μέλη τοῦ ἐκκλησιαστι
κοῦ γεγονότος προετοιμάζεται ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο διά τοῦ 
Πατρός, σύμφωνα μέ τή ρητή ὑπόσχεσή Του ὅτι μετά τήν Ἀνάληψή 
Του στούς Οὐρανούς δέν θά ἀφήσει τήν Ἐκκλησία μόνη της100. 
Ἔτσι, κατά τήν Πεντηκοστή «ὅταν τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐν εἴδει πυρίνων 
γλωσσῶν ἐπεφοίτησεν εἰς τούς Ἀποστόλους, ἀπέκτησαν μίαν δυ
ναμικήν νέαν: νά γίνωνται καταληπτοί ἀπό ὅλους τούς λαούς τοῦ 
κόσμου»101. Ὁ Παράκλητος συγκροτεῖ καί ἑνώνει τήν Ἐκκλησία, 
με ταποιώντας τη σέ ζωντανή κοινότητα πού μαρτυρεῖ τήν ὕπαρξη 
τοῦ Θεοῦ. Μέ τόν φωτισμό Του καλοῦνται ἀδιάκοπα τά μέλη της 
νά χαρίζουν ἁπλόχερα τούς καρπούς Του σέ ὅλους τούς ἀν
θρώπους102. Τελικά, τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ δύναμη πού εὐθύνε
ται γιά τή συντήρηση καί τή μεταμόρφωση ὅλου τοῦ κόσμου, ὅπως 
μέ ἐνάργεια μεταφέρεται σέ μιά προσευχή στή δημοτική: «Στεῖλε, 
Σέ παρακαλοῦμε, τό Πανάγιό Σου Πνεῦμα, νά δημιουργήση μέσα 
ἀπό τό σημερινό χάος, ἕνα καινούριο κόσμο· μίαν ‘γενεάν ζητούντων 
τόν Κύριον’· ἕνα ζωντανό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας Σου»103.  

Ἡ ἁγιογραφική θεμελίωση τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας. Οἱ 
ἀπαρχές τῆς μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας περιγράφονται μέσα ἀπό 
τήν Ἁγία Γραφή σέ μεγάλο ἀριθμό κειμένων. Ὅμως, ὡς κεντρικό 
μή νυμα ἀπαντᾶ σέ 4 μελετήματα. Ἡ θεώρησή τους διακρίνεται σέ 
τρεῖς ἄξονες, οἱ ὁποῖοι ἀντιστοιχοῦν στίς τρεῖς φάσεις τοῦ σχεδίου 

99. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἐκεῖ δέν γεννήθηκε», τεῦχος 5, σελ. 1.
100. Βλ. Ἰω. 16, 7: «ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς». Πρβλ. Ἰω. 15, 

2627. 
101. J. Meyendorff, «Μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη», τεῦχος 4, σελ. 12. Πρβλ. 

Ἰω. 16, 13. 
102. Ἰννοκεντίου Βενιαμίνωφ, «Ἀπό τήν πεῖρα ἑνός μεγάλου Ἱεραποστόλου», 

ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο Ὁδηγός εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν, πού δημο
σιεύτηκε μέ τόν παραπάνω τίτλο στό Πορευθέντες, τεύχη 1718, σελ. 32.

103. «Προσευχή γιά τήν Ἀφρική», τεῦχος 7, σελ. 2.
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τῆς θείας οἰκονομίας, ὅπως ἐκτυλίσσονται στά βιβλία τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς.

Στόν πρῶτο ἄξονα ἀναδεικνύεται ἡ πρωταρχική ἀποστολή τοῦ 
Ἰσραήλ στήν Παλαιά Διαθήκη104, ὡς «προϊστορία» τῆς ἐν Χριστῷ 
μαρτυρίας105. Ἡ θεολογική θεμελίωση ἔχει ὡς ἀπαρχή τό κήρυγμα 
τοῦ Μονοθεϊσμοῦ, ὅπως ἱστορικά διακηρύχθηκε ἀπό τούς Πα
τριάρχες, τόν Μωϋσῆ καί τούς Προφῆτες, καί τυπολογικά ἑρμη
νεύτηκε στήν Καινή Διαθήκη. Ἡ πορεία αὐτή, πού κρίνεται ὡς 
παράλογη καί ἀδύνατη, τελικά ἐπιτεύχθηκε ἀπό γενιά σέ γενιά μέχρι 
«πού τή σκυτάλη τήν ἀνέλαβε πιά ὁ ἴδιος ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ»106. 

Τό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου, στό ὁποῖο ἐκπληρώθηκαν οἱ 
προ φητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐκφράζει τόν δεύτερο ἄξονα 
πά νω στόν ὁποῖο κινοῦνται αὐτά τά ἄρθρα. Σέ τούτη τή συνάφεια 
ση μειώνεται ὅτι «ἡ πορεία τοῦ Ἰησοῦ εἶναι πορεία διά τῆς Ἱερουσα
λήμ πρός τόν Πατέρα»107, ὅπου ἡ σταυρική Του θυσία ἀποτέλεσε 
τό παράδειγμα τοῦ τρόπου ζωῆς τῶν μαθητῶν Του. Μέ τήν Ἀνά
στα σή Του καί τήν ἀδιαμφισβήτητη ἐξουσία Του παραδίδει τήν 
ἐν τολή στούς μαθητές νά ξεκινήσουν τή μαρτυρία στήν οἰκουμένη108.

Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζει τόν τρίτο ἄξονα τοῦ θέμα
τος. Ἡ ἐντολή του «πορευθέντες» πρός τούς μαθητές ἀποτελεῖ 
κλήση «συμπόρευσης» μέ τόν Κύριο ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί παρα
δίδεται στούς μετέπειτα μαθητέςἱεραποστόλους κάθε ἐποχῆς109. 
Εἰδικότερα, στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ἀναδεικνύεται τό αὐτο
θυσιαστικό φρόνημα καί κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων, ἐνῶ ἰδιαίτερη 
ἔμφαση δίδεται ἀπό ὅλους τούς ἀρθρογράφους στήν ἐπιμελημένη 
καί ὀργανωμένη ἱεραποστολική ἐργασία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου110.

104. Μέ τοῦτο τόν τρόπο δόθηκε ἡ δυνατότητα στούς ἀναγνῶστες νά πλη
ροφορηθοῦν γιά τή σημασία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τῆς ἀξίας της στόν Χρι
στιανικό κόσμο.

105. Ἀρχιμ. Εὐσ. Βίττη, «Ἡ προϊστορία μιᾶς πορείας», τεύχη 4142, σελ. 22 
(ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς: Βίττη, Ἡ προϊστορία).

106. Βίττη, Ἡ προϊστορία, σελ. 2223.
107. Βίττη, Ἡ προϊστορία, σελ. 25.
108. Μ. ΤσάμηΔρατσέλλα, «Ἡ θεμελίωσις τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς εἰς 

τό βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων», τεύχη 3839, σελ. 40.
109. Βίττη, Ἡ προϊστορία, σελ. 37.
110. Βίττη, «Τό χρῆμα εἶναι χρόνος», τεῦχος 16, σελ. 51 καί 63.
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Οἰκουμενικότητα  καθολικότητα  χριστιανική μαρτυρία. Αὐτή 
ἡ κεντρική ἰδέα ἀναφέρεται σέ κείμενα, τά ὁποῖα μελετοῦν τήν οἰ
κουμενικότητα καί τήν καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας, μέ βάση τά 
μνη μεῖα τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, καθώς καί τῆς πατε
ρικῆς παράδοσης111. 

Εἰδικότερα, πρῶτα περιγράφεται ὁ πολυεθνικός σωτηριολογικός 
χαρακτήρας τῶν Ψαλμῶν καί τοῦ μεσσιανικοῦ κηρύγματος τῶν 
Προφητῶν112. Σημαντική εἶναι ἡ παρατήρηση ὅτι οἱ παραπάνω θέ
σεις κατανοοῦνται ὡς ἀντίθετες «εἰς τάς φυλετικάς πεποιθήσεις τοῦ 
λαοῦ περί ἐθνικῆς βασιλείας καί διακηρύσσουν τήν οἰκουμενικότη
τα τοῦ μηνύματος τῆς σωτηρίας»113. Ὡστόσο, «τό Εὐαγγέλιο τοῦ 
Ἰησοῦ δίνει τελικά τήν πραγματική διάσταση τοῦ προφητικοῦ 
οἰκουμενισμοῦ, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν οἰκουμενισμό τοῦ 
οὐρανοῦ»114. Ὅλη ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ ἀπό τή Γέννηση μέχρι τήν 
Ἀνάληψή Του εἶναι ἕνα ὑπερεθνικό κάλεσμα, γι’ αὐτό λίγες στιγμές 
πρίν τή σύλληψή Του, «προσηυχήθη δι’ ὅλους τούς χριστιανούς 
ὅλων τῶν φυλῶν καί τῶν αἰώνων καί ἐζήτησεν ἀπό τόν οὐράνιον 
Πατέραν τήν ἑνότητά των»115.

Ὅμως, σύμφωνα μέ τόν Νεκτάριο Χατζημιχάλη, τό ἔργο πού 
χαρακτηρίζεται «ὡς βιβλίον τῆς οἰκουμενικότητος τῆς ἐξωτερικῆς 
ἱεραποστολῆς εἶναι τό βιβλίον τῶν Πράξεων»116. Μέ ἀφετηρία τό 
πραγματικά παγκοσμίων διαστάσεων γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς 
ἑρμηνεύεται ὁ πανανθρώπινος χαρακτήρας πολλῶν γεγονότων ἀπό 
τή ζωή τῶν Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι χάρη στή μαρτυρία τους σέ ὅλο 
τόν κόσμο χαρακτηρίζονται «οἱ ἀναμορφωτές ὁλόκληρης τῆς 
οἰκουμένης»117. Ἰδιαίτερη ἔμφαση ὅμως δίδεται στίς περιοδεῖες καί 

111. Ἀρχιμ. Νεκτ. Χατζημιχάλη, «Ὀρθόδοξος οἰκουμενισμός καί ἐξωτερική ἱε
ραποστολή», τεῦχος 16, σελ. 6063 (ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς: Χατζημιχάλη, Ὀρθόδο
ξος). Ἀρχιμ. Εὐσ. Βίττη, «Ἡ ἔξοδος πρός τήν οἰκουμενικότητα», τεῦχος 44, σελ. 
4954 (ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς: Βίττη, Ἡ ἔξοδος).

112. Χατζημιχάλη, Ὀρθόδοξος, σελ. 62.
113. Χατζημιχάλη, Ὀρθόδοξος, σελ. 63. Πρβλ. Βίττη, Ἡ ἔξοδος, σελ. 52: «Μετά 

ἀπό χίλιες δυό ἱστορικές περιπέτειες θά ἐγκαθιδρυθεῖ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ στή 
Σιών μέ μετόχους ὅλους τούς λαούς».

114. Βίττη, Ἡ ἔξοδος, σελ. 54.
115. Χατζημιχάλη, Ὀρθόδοξος, τεύχη 1718, σελ. 28.
116. Χατζημιχάλη, Ὀρθόδοξος, τεῦχος 16, σελ. 28.
117. Χατζημιχάλη, Ὀρθόδοξος, τεῦχος 16, σελ. 30.
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τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού ἀνέδειξε ὅτι «περιούσιος 
λαός τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού θά θελήσουν νά ἀποδε
χτοῦν ἐλεύθερα τή μαθητεία παρά τούς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καί τή 
μυστηριακή κοινωνία καί ἕνωση μαζί Του»118. 

Ἐπιπροσθέτως, τό θέμα ἐξετάζεται μέ βάση τίς πατερικές πηγές, 
ὅπου παρατίθενται ποικίλα σχολιασμένα χωρία γιά τήν οἰκουμε
νικότητα, τήν καθολικότητα καί τήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας ἀπό 
τούς Μάξιμο Ὁμολογητή, Ἰωάννη Χρυσόστομο, Γρηγόριο Νύσσης, 
Ἀμβρόσιο Μεδιολάνων καί Μέγα Βασίλειο. Κοινό σημεῖο ὅλων 
αὐτῶν εἶναι ἡ σύνδεση τῆς παγκοσμιότητας μέ τήν ἀποστολή τῶν 
μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν ἐπίτευξη τῆς ἑνότητας καί τήν ἐν  
Χριστῷ σωτηρία ὅλων τῶν λαῶν119.

Μιά ἀκόμη κοινή συνισταμένη σέ ὅλα τά μελετήματα εἶναι ἡ 
ἀγάπη πρός κάθε ἄνθρωπο, ἀνεξαρτήτως φύλου, ἔθνους, θρησκείας 
καί κοινωνικῆς τάξης. Ἡ θέση αὐτή ὑπογραμμίζεται ἰδιαίτερα στό 
δοκίμιο «Διά τόν πλήρη ἄνθρωπον» τοῦ Μητροπολίτη Καλαβρίας 
Αἰμιλιανοῦ (Τιμιάδη): «Ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά καταλύση τούς 
ἀπαράδεκτους φραγμούς μεταξύ τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν. 
Τοῦτο ἀποτελεῖ τό Εὐαγγέλιον, τό ὁποῖον ὑποχρεοῦνται νά κη
ρύσσουν οἱ Χριστιανοί. [...] Τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου ἀποτελεῖ 
ὑπόθεσιν διασαλπίσεως τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, καθ’ ὅν τρόπον αὕτη 
εἶναι δυνατή, διά λόγων ἤ ἔργων, ἤ μᾶλλον ἀμφοτέρων»120. 

Ἡ φύση τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ χριστιανική μαρτυρία. Ἡ σχέση 
τῆς φύσης καί τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας φωτίζεται ἀπό 
ποικίλες πλευρές μέ ἄρθρα πού δημοσιεύτηκαν ἤδη ἀπό τά πρῶτα 
φύλλα καί ἑξῆς. Τά μελετήματα μέ αὐτό τό μήνυμα εἶναι 5 συνολικά, 
καταλαμβάνουν μεγάλο ἀριθμό σελίδων καί παρουσιάζουν μεταξύ 
τους τέσσερα κοινά σημεῖα: Τό πρῶτο ἀφορᾶ στήν ταύτιση τοῦ 
«εἶναι» τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν ἀποστολή της. Τό δεύτερο, ὡς φυ
σική συνέχεια τοῦ πρώτου, ὑπομνηματίζει ὅτι ἡ ἱεραποστολή δέν 
εἶναι ξέχωρο ἔργο ἤ «ἐξωτερική» λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας. Τό 

118. Βίττη, Ἡ ἔξοδος, σελ. 53.
119. Χατζημιχάλη, Ὀρθόδοξος, τεύχη 1920, σελ. 5255. Οἱ θέσεις γιά τήν οἰ

κουμενική σωτηρία μεταφέρονται καί στήν προσευχή (στή δημοτική γλώσσα) μέ 
τίτλο «Δέησις», τεῦχος 5, σελ. 6: «Μεγάλε Θεέ, ἄκουσε τίς προσευχές τῆς Ἐκ
κλησίας Σου, ἐκπλήρωσε στίς ἡμέρες μας τά αἰώνια σχέδια Σου καί, ἀπό ὅλους 
τούς λαούς, κάμε ἕναν λαόν ἀδελφῶν ἑνωμένων ἐμπρός εἰς τό θυσιαστήριόν Σου». 

120. «Διά τόν πλήρη ἄνθρωπον», τεῦχος 43, σελ. 44.
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τρίτο ἀναφέρεται στή μετοχή τῶν Ὀρθοδόξων στόν οἰκουμενικό 
διάλογο, ὡς μορφή μαρτυρίας. Τό τέταρτο καί τελευταῖο ἀκολου
θεῖ τόν πατερικό τρόπο· δηλαδή περιγράφει τήν Ἐκκλησία δίχως 
κανέναν a priori ὁρισμό. Εὐθύς ἀμέσως ἀκολουθεῖ ἡ ἀποτύπωση 
τοῦ μηνύματος σέ πέντε νοηματικά ἐπίπεδα, μέ σειρά κατάταξης 
τόν ἀριθμό τεύχους δημοσίευσης.

α) Σύμφωνα μέ τόν Georges Khodre, ἡ ὕπαρξη τῆς Ἐκκλησίας 
ἀποσκοπεῖ στήν ἀγαπητική ἀνακεφαλαίωση καί λύτρωση τῶν 
πάντων ἐν  Χριστῷ Ἰησοῦ. «Ἡ Ἱεραποστολή εἶναι ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία 
ἐν κινήσει, δέν ὑφίσταται θέμα Ἱεραποστολῆς ὡς ‘θεσμοῦ’ τῆς 
Ἐκκλησίας. Δέν θά ἠμποροῦσε νά ὁμιλήση κανείς περί Ἐκκλησίας 
καί περί Ἱεραποστολῆς ὡς πραγμάτων διαφορετικῶν. Τά πάντα 
μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν: θεολογία, λειτουργική, ποιμαντική, κινήσεις 
νέων, πρέπει νά νοοῦνται ὡς ἔκφρασις μιᾶς παγκοσμίου ἀγάπης»121. 
Στή συνάφεια αὐτή τονίζεται ὅτι ἡ φύση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀπο
στολική, «διότι, ὅπως οἱ Ἀπόστολοι ἔτσι καί αὐτή εἶναι ἀπε
σταλμένη»122, δηλαδή ἐκφράζει τήν ἴδια τήν ὕπαρξη τοῦ Χριστοῦ, 
πού διαλέγεται ἐν τῷ χρόνῳ στήν οἰκουμένη123.

β) «Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι σωτηρία, κοινωνία μετά τοῦ 
Θεοῦ, ἑνότης ἐξωτερική καί ἐσωτερική καί ἱεραποστολή»124. Μέ 
αὐτό τόν τρόπο ἐργάζεται τή φανέρωση τοῦ ἔργου τῆς Ἁγίας 
Τριάδος καί τή μετάδοση τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος125, 
ὅπως ὑποστηρίζει ὁ Νίκος Νησιώτης. Εἰδικότερα, τονίζει ὅτι ἡ Ἐκ
κλησία ὡς Σῶμα τοῦ Χριστοῦ «δέν δύναται νά παύση νά εἶναι ἀπο

121. Ἱερομ. G. Khodre, «Ἐκκλησία καί ἀποστολή», τεῦχος 11, σελ. 41. Ἀπό ἐδῶ 
καί στό ἑξῆς: Khodre, Ἐκκλησία.

122. Khodre, Ἐκκλησία, τεῦχος 12, σελ. 56.
123. Ὅ.π., σελ. 57.
124. Νίκου Νησιώτη, «Ἡ ἐκκλησιολογική θεμελίωσις τῆς Ἱεραποστολῆς», τεύ

χη 1718, σελ. 6 (ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς: Νησιώτη, Ἡ ἐκκλησιολογική). Ἐνδια
φέρον ἔχουν οἱ ἐναργεῖς θέσεις του, ὅτι ἡ οὐσία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή 
της, πού σέ μιά ἀδιάκοπη πορεία ἐπιτελεῖ τό ἔργο τῆς «ἀναγεννήσεως τῶν Χρι
στιανῶν καί τοῦ σύμπαντος κόσμου» καί ἐκφράζεται ὡς «ἕνας ποταμός ἱεραπο
στολῆς» (σελ. 6). Παρόμοιες θέσεις γιά τήν ἀδιάκοπη πορεία τῆς Ἐκκλησίας ἀνά 
τούς αἰῶνες καί τή φανέρωση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ στόν κόσμο βλ. στήν ἐργο
γραφία τοῦ Ν. Ματσούκα (ἐνδεικτικά: Οἰκουμενική Θεολογία, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, 
Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 69 κ.ἑ.).

125. Νησιώτη, Ἡ ἐκκλησιολογική, σελ. 45.
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στολική καί εὐαγγελιζομένη»126, διότι βιώνοντας τούς καρπούς τοῦ 
Παρακλήτου τούς μεταδίδει στόν πλησίον. Ἐν τέλει, «ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας σημαίνει ζωή ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί ζωή πρός τά ἔξω διά 
τόν σύμπαντα κόσμον, ὅστις περιέχεται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ δυνάμει καί 
ὁ ὁποῖος ἀναμένει, ὅπως ἀνέμενον οἱ ἄνθρωποι κατά τήν πρό τῆς 
Πεντηκοστῆς περίοδον, τήν ἔλευσιν τῆς σωτηρίας»127. 

γ) Ἡ θέση ὅτι ἡ Ἐκκλησία ταυτίζεται μέ τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
καί συλλογικά καλεῖ σέ σωτηρία ὅλους τούς ἀνθρώπους, δίχως ἐκ
κοσμικευμένα κριτήρια, μεταφέρεται ἀπό τόν καθηγητή Παναγιώτη 
Δημητρόπουλο128. Σέ τοῦτα τά πλαίσια σημειώνεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
ἐκφράζει τή συνέχεια τῆς ἀποστολῆς τοῦ Χριστοῦ, πού ἡ πεμ
πτουσία τοῦ ἔργου του εἶναι ἡ μαρτυρία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 
Ὅμως, εὐθύς ἀμέσως ξεκαθαρίζει ποιοί ἔχουν αὐτή τήν ἀποστολή 
ἐντός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος. «Τό ἔργο λοιπόν τῆς ἱεραπο
στολῆς, τῆς τε ἐσωτερικῆς καί τῆς ἐξωτερικῆς, εἶναι κατά κύριον 
λόγον ἔργον τῆς Ἐκκλησίας, ἐπικουρουμένης εἰς τό ἔργον της 
τοῦτο καί ὑπό πάντων τῶν πιστῶν κατά τήν ἑκάστου δύναμιν καί 
τό χάρισμα»129. Ἑπομένως, ἡ ἱεραποστολή ἀποτελεῖ χρέος ὅλων τῶν 
μελῶν πού μετέχουν στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.

δ) Ὁ Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος περιγράφει τό «εἶναι» τῆς Ἐκ
κλησίας μέ καθολικές, οἰκουμενικές καί σωτηριολογικές προϋ
ποθέσεις πού ὁδηγοῦν στήν ἀποκάλυψη τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ στόν 
σύμπαντα κόσμο130. Ἡ θεώρησή του ἔχει ὡς ἀφετηρία ὅλα τά σω
τηριώδη γεγονότα τοῦ σχεδίου τῆς θείας οἰκονομίας, ἐπικεντρώνε
ται ὅμως στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. «Ἔτι περισσότερον, ἀτε
νίζον τες τό πρόσωπον τοῦ ἀναστάντος Κυρίου καί τήν ἀναμενόμε
νην ἔνδοξον Ἔλευσίν Του, μεταμορφούμενοι ‘ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν’, 
καλοῦνται νά ζοῦν, νά ‘εἶναι’ οἱ ἴδιοι ὀντολογικῶς ‘εἰς ἔπαινον 
δόξης Θεοῦ’ (Ἐφεσ. α΄ 6, 12)»131. Τό ἀναστάσιμο βίωμα συγκλονίζει 

126. Ὅ.π.
127. Ὅ.π., σελ. 6.
128. Παν. Δημητρόπουλου, «Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὡς ἀφετηρία Ἐξωτερικῆς 

Ἱεραποστολῆς», τεῦχος 26, σελ. 1823.
129. Παν. Δημητρόπουλου, «Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὡς ἀφετηρία Ἐξωτερικῆς 

Ἱεραποστολῆς», τεῦχος 26, σελ. 21.
130. «Σκοπός καί κίνητρον τῆς ἱεραποστολῆς (ἐξ ἀπόψεως θεολογικῆς)», τεύχη 

3334 καί 3536, σελ. 29 καί 3436. Ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς: Ἀναστασίου, Σκοπός).
131. Ἀναστασίου, Σκοπός, τεύχη 3334, σελ. 9.
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ψυ χοσωματικά τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μέσα ἀπό τή μυστηριακή 
μετοχή καί ὑπερβαίνοντας κάθε εἴδους ἰδιοτέλεια τά ὠθεῖ μέ ὑπαρ
κτική προσταγή καί ἀπό ἐσωτερική ἀναγκαιότητα στή δοξολογική 
μαρτυρία τοῦ Θεοῦ132. Ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ δέν ἀποτελεῖ ἐγωκεν
τρική ἀπαίτηση τοῦ Ἴδιου, ἀλλά προκύπτει ὡς ὑπαρξιακή ἀνάγκη 
τῶν χριστιανῶν πού ἐπιθυμοῦν νά μεταδώσουν τή λυτρωτική ἐμ
πειρία τους στόν πλησίον133.

«Ἐκκλησία χωρίς ἱεραποστολήν εἶναι σχῆμα ὀξύμωρον. Ἡ Ἐκ
κλησία ἔχει ‘χρισθῆ’, ἔχει ‘ἀποσταλῆ’ ὅπως ὁ Χριστός διά νά συνε χίση 
τό ἔργον αὐτοῦ. [...] Θά πρέπει νά τονίσωμεν τήν κλῆσιν τῆς 
Ἐκκλησίας μας πρός τήν Ἱεραποστολῆς, ὄχι μόνον ἤ τόσον ὑπο
γραμμίζοντες λόγους ‘ἐξωτερικούς’ (ὅπως π.χ. τήν ὕπαρξιν ἀπολίτι
στων φυλῶν, τήν ἔκτασιν τῆς πείνης, τοῦ ἀναλφαβητισμοῦ, τήν ἐπέ
κτασιν τοῦ ‘ἀθεϊσμοῦ’), ἀλλά σαφῶς, ὡς ΚΛΗΣΙΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ (sic): 
Διά τήν ἐπανεύρεσιν τοῦ ἀληθοῦς νοήματος τῆς Ἐκκλησίας· διά τήν 
βίωσιν τοῦ μυστηρίου τῆς συσσωματώσεώς μας ἐν τῷ Χριστῷ· διά 
τόν ἀκριβῆ προσανατολισμόν μας εἰς τό ἄμεσον καί ἀπώτερον μέλ
λον· διά τήν ὀρθήν (ὀρθόδοξον) δοξολογίαν τοῦ Θεοῦ»134.

Κατά συνέπεια, τό «εἶναι» τῆς Ἐκκλησίας περιγράφεται ὡς ἀνα
κοίνωση/μαρτυρία καί ταυτόχρονο κάλεσμα (ἱεραποστολή) ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων στήν ἐμπειρική μετοχή τοῦ σωτηριολογικοῦ (γιά τόν 
ἄνθρωπο) δοξασμοῦ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

ε) Ἡ τελευταία προσέγγιση τοῦ θέματος ἀπαντᾶ σέ ἄρθρο τοῦ 
Μητροπολίτη Καλαβρίας Αἰμιλιανοῦ (Τιμιάδη)135. Ἡ ἀνάλυσή του 
θεμελιώνεται στή χριστολογική θεώρηση τῆς μαρτυρίας: «Αἱ βάσεις 
πάσης ἱεραποστολικῆς ἐργασίας δέν πρέπει νά εἶναι θεμελιωμέναι 
εἰς παροδικήν τινά ὤθησιν ἐξάρσεως καί στιγμιαίου ἐνθουσιασμοῦ. 
[...] Ἡ λύτρωσις, ἥτις ἐδόθη ἅπαξ διά παντός ἐν  Χριστῷ, πρέπει νά 
καθίσταται ἀδιαπτώτως ἐπίκαιρος εἰς τήν καθ’ ἡμέραν ζωήν κάθε 
χριστιανοῦ καί τοῦ συνόλου τῆς Ἐκκλησίας. Πρέπει νά καθίσταται 
συγκεκριμένη ἐν τῇ ἱστορίᾳ διά τῆς διαδόσεως τοῦ μηνύματος πρός 
ὅλους τούς ἀνθρώπους. Μόνον κατ’ αὐτόν τόν τρόπον δύναται τό 

132. Ἀναστασίου, Σκοπός, τεύχη 3536, σελ. 34.
133. Ὅ.π., σελ. 35.
134. Ὅ.π., σελ. 3536.
135. «Ἡ ἱεραποστολική φύσις τῆς Ἐκκλησίας», τεύχη 4142, σελ. 1014. Ἀπό 

ἐδῶ καί στό ἑξῆς: Αἰμιλιανοῦ, Ἡ ἱεραποστολική.
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Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία, νά οἰκοδομῆται»136. Ἐπίσης, ἐξαίρει 
τό ἔργο τῆς συνεργίας τῶν λαϊκῶν μέ τούς κληρικούς στά ὅρια τοῦ 
ὀρ    θόδοξου κανονικοῦ δικαίου, ἐνάντια σέ κάθε ὑποκρυπτόμενο 
κλη     ρικαλισμό137. Τέλος, θεωρεῖ τή μαρτυρία ὡς μετοχή στήν ἐν Χρι
στῷ ζωή πού μεταμορφώνει καί ὠθεῖ κάθε πιστό σέ «ἄνοιγμα» δια
κονίας τοῦ πλησίον καί προσωπική ἀποδοχή τῆς «κοινῆς εὐθύνης 
ὅλων πρός οἰκοδομήν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ»138.  

Λατρεία καί χριστιανική μαρτυρία. Οἱ ἱεραποστολικές προ
εκτάσεις τῆς λατρευτικῆς πράξης τῆς Ἐκκλησίας ἐξετάσθηκαν σέ 6 
ἄρθρα. Ἡ προσπάθεια τῶν ἀρθρογράφων ἀποσκοπεῖ στήν ἀνάδει
ξη τῆς στενῆς σχέσης τῶν νοημάτων τῆς λατρείας μέ τήν καθημε
ρινή ζωή.

Σ’ αὐτά τά πλαίσια, στό ἄρθρο «Ἐπιστράτευσις προσευχῆς» συν
δέθηκε ἡ δυναμική τῆς προσευχῆς ὡς ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό καί 
πνευματικῆς ἄσκησης, μέ τήν ἱεραποστολική κινητοποίηση. Εἰ δι
κότερα, τέθηκε τό αἴτημα νά προσανατολισθεῖ τό περιεχόμενο τῶν 
ἀτομικῶν καί συλλογικῶν εὐχῶν στήν ἐπίτευξη, ὡς ἔμπρακτη μέρι
μνα τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἐθνῶν139. Ἡ θέση αὐτή ἐνισχύθηκε μέ τή 
δημοσίευση στήν ἴδια σελίδα μιᾶς σύγχρονης προσευχῆς στή δημο
τική, μέ τό ἴδιο μήνυμα140. 

Στά ἑπόμενα ἄρθρα, ἡ κεντρική ἰδέα διανθίζεται μέσα ἀπό τή 
σημασία τῶν ἴδιων τῶν λειτουργικῶνλατρευτικῶν κειμένων. Πρώτι
στα, προβλήθηκε ἡ ἱεραποστολική σημασία τῆς Προηγιασμένης 
Λειτουργίας. Τό βασικό μήνυμα εἶναι ὅτι ἡ ἀρχαία αὐτή Λειτουργία 
μέ τούς ὕμνους καί τίς προσευχές της καλλιεργεῖ τήν ἀνάπτυξη τῆς 
οἰκουμενικῆς μαρτυρικῆς συνείδησης στούς πιστούς141. Παράλληλα, 

136. Αἰμιλιανοῦ, Ἡ ἱεραποστολική, σελ. 12.
137. Ὅ.π., σελ. 1213. 
138. Ὅ.π., σελ. 13.
139. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἐπιστράτευσις προσευχῆς», τεῦχος 3, σελ. 13. Στό 

κείμενο αὐτό τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου παρατηρεῖ κανείς 
τόν ὑπέροχο συνδυασμό λόγου καί πράξης. Τό στοιχεῖο αὐτό χαρακτηρίζει τό 
ἐκκλησιαστικό του ἔργο ἀπό τότε μέχρι καί τίς μέρες μας. Γιά περισσότερα ἐπί 
τοῦ θέματος βλ. Ν. Τσιρέβελου, Θεολογική θεμελίωση τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας. 
Σπουδή στό ἔργο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου, ἐκδ. Ostracon 
Publishing, σελ. 1928, 82, 136, 153154.

140. «Αἰτήματα προσευχῆς», τεῦχος 3, σελ. 2.
141. Διακόνου Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, «Τό ρίγος τῆς Προηγιασμένης», 

τεῦχος 13, σελ. 5. 



Το περιοδικο πορευθενΤες

89

στηλιτεύεται ἡ τυπολατρική «ἐξωτερική» κατάνυξη τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς, εἰδικά ὅταν αὐτή συνοδεύεται ἀπό συνειδητή ἀδια
φορία γιά τόν εὐαγγελισμό τῶν ἐθνῶν. 

Ἐξάλλου, στήν ἴδια περιρρέουσα λειτουργική ἀτμόσφαιρα (Με
γάλη Τεσσαρακοστή) ἐξετάσθηκε τό ἱεραποστολικό κάλεσμα τοῦ 
βιβλίου τοῦ Τριωδίου. Μέ ἔρευνα συγκεκριμένων ὕμνων ἐπισημάνθη
κε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μέ τό βίωμά της καλεῖ τόν κόσμο στήν σταυρο
αναστάσιμη ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ142. Ἡ πεμπτουσία αὐτοῦ τοῦ 
βιώματος εἶναι ἡ κοινωνική διακονία, ἡ ὁποία συνεργεῖ «στήν προ
οπτική καί τόν τελικό σκοπό τῆς ἱεραποστολῆς τοῦ Χριστοῦ: τήν 
πραγματοποίηση τῆς ‘Μίας, ἁγίας’ διά τῆς συμμετοχῆς πάντων τῶν 
λαῶν τῆς Οἰκουμένης εἰς τήν ‘μίαν ποίμνην ὑπό ἕνα ποιμένα’ (Ἰω. 
10, 16), τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τό ‘Φῶς τοῦ κόσμου’»143. 

Στή συνάφεια αὐτῶν τῶν μηνυμάτων μελετήθηκε καί ὁ ἁρμο
νικός δεσμός τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας μέ τή μαρτυρία. 
Ὅπως σημειώνει ὁ Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος, «εἶναι ἀδύνατον νά 
μετέχη κανείς συνειδητά στή χριστιανική λατρεία, χωρίς ἄμεση 
σχέση μέ τήν παγκόσμια ἱεραποστολή, καί εἶναι ἀδύνατον νά μετέχη 
σέ μιά πραγματική ὀρθόδοξη ἱεραποστολή, χωρίς συνειδητή συμ
μετοχή στή θεία Κοινωνία»144. Ἡ πρόταση αὐτή κινήθηκε πάνω σ’ 
ἕναν διπλό ἄξονα. Στόν πρῶτο ἀναλύεται ὅτι ἡ μετοχή στό μυ
στήριο τῶν μυστηρίων δημιουργεῖ μία νέα οἰκογένεια, τήν κατά 
Χριστόν, ἡ ὁποία ἀθληματικά ἀγωνίζεται γιά τήν ἑνότητα τοῦ 
κόσμου145. Στόν δεύτερο τονίζεται ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τόν ἐγωι
σμό, ὥστε νά θεραπευθεῖ τό κακό στόν κόσμο146. Ὡστόσο, ἡ ἐπι

142. Εὐθ. Στύλιου, «Ἱεραποστολικαί ἀφηγήσεις τοῦ Τριωδίου», τεῦχος 13, σελ. 
1012 (ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς: Στύλιου, Ἱεραποστολικαί).

143. Στύλιου, Ἱεραποστολικαί, σελ. 12. 
144. «Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολή καί Θεία Εὐχαριστία», τεῦχος 24, σελ. 59 (ἀπό 

ἐδῶ καί στό ἑξῆς: Ἀναστασίου, Ὀρθόδοξος). 
145. Ἀναστασίου, Ὀρθόδοξος, σελ. 58. 
146. Ὅ.π., σελ. 59: «Σέ κάθε θεία Λειτουργία ὁ καθένας καλεῖται νά προσφέρη 

ὁλόκληρο τόν ἑαυτό του, ὁλόκληρο τό ἔργον του αὐτό πού εἶναι, αὐτό πού ἔχει, 
αὐτό πού κάνει στόν Χριστό. [...] Θά πρέπει νά ἀναζητῆ νά εἶναι ‘ἐν θείᾳ Κοινωνίᾳ’ 
μέ τόν Κύριον, ὥστε ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξί του νά ἀπελευθερωθῆ ἀπό τά στενά δεσμά 
τοῦ ἐγωισμοῦ του. Τότε μόνον, μέ μιά ἀληθινή καί ἔκδηλη ἀγάπη γιά ὅλη τήν 
ἀνθρωπότητα, θά μπορέση νά μετάσχη στή ζωή τῆς θείας ἀγάπης, τή μακαρία ζωή 
τῆς Ἁγίας Τριάδος». Στό σημεῖο αὐτό σημειώνουμε τήν ἐμ πνευσμένη φράση «ἡ 
λειτουργία μετά τή Λειτουργία», μέ τήν ὁποία ὁ Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος κωδι
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τυχής πραγμάτωση αὐτῆς τῆς ἀθληματικῆς προσπάθειας κρίνεται 
στή μυστηριακή σύνδεση τῶν πιστῶν μέ τόν πρῶτο ἱεραπόστολο, 
τόν Ἐνσαρκωμένο Λόγο τοῦ Θεοῦ147. 

Ἐσχατολογικές προεκτάσεις τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας. Τό θεο
λογικό αὐτό ζήτημα ἀναλύθηκε ἐξ ὁλοκλήρου σέ ἕνα μελέτημα. Ὁ 
Δημήτρης Κουτρουμπῆς148, ἀκολουθώντας τήν πατερική παράδο
ση149, θεωρεῖ τήν Ἐκκλησία ὡς εἰκόνα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στό 
παρόν150. Μέσα ἀπό τά μυστήριά της, τά βαπτισμένα μέλη ἔχουν τή 
δυνατότητα νά προγευτοῦν τόν Καινούριο Κόσμο τοῦ Θεοῦ, βιώ
νον τας τά ἔσχατα στό παρόν. Ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ, «οἱ Πα
τέρες ἀποκάλεσαν τήν Κυριακήν ὀγδόην ἡμέραν, ἡμέραν ἡ ὁποία 
μᾶς τοποθετεῖ ἔξω ἀπό τόν συνηθισμένον χρόνον, ἔξω ἀπό τήν 
ζωήν τῆς ὑπολοίπου ἑβδομάδος, ἔξω ἀπό τήν ζωήν τοῦ ‘κόσμου’ 
καί τῆς ‘σαρκός’ καί μᾶς εἰσάγει ἀπό τοῦδε, μετά τοῦ ἀναστάντος 
Χριστοῦ, εἰς τήν ζωήν τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ»151. Ὡστόσο, αὐτό σέ 
καμία περίπτωση δέν συνεπάγεται θεμελιοκρατική στάση ἀπομόνω
σης ἀπό τόν κόσμο, λόγῳ ἐσχατολογικῶν πεποιθήσεων. Ἀντίθετα 
ἀναδεικνύει τόν καιρό τῆς ἐν Χριστῷ μαρτυρίας στό περιρρέον χρι
στιανικό πε ριβάλλον καί τά ἔθνη. «Αὐτόν τόν καινόν κόσμον καί 
τόν χρόνον τῆς Ἀναστάσεως φανερώνει ἡ Ἐκκλησία, ὅταν κάθε 
Κυριακήν συνέρχεται ἐπί τό αὐτό, μέ αὐτή τήν ζωή ζῆ [...] καί αὐτῆς 
ΜΑΡΤΥΣ (sic) καλεῖται νά γίνη ὄχι μόνον εἰς τό περιβάλλον πού τήν 
ἔταξεν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά, τουλάχιστον δι’ ὡρισμένων ἐκ
λεκτῶν της τέκνων, τῶν ἱεραποστόλων, ‘μέχρις ἐσχάτου τῆς γῆς’»152. 

Ὁ ρόλος τῶν λαϊκῶν στή χριστιανική μαρτυρία. Μιά ἄλλη ὁμάδα 
ἄρθρων σχετίζεται μέ τήν ἱεραποστολική εὐαισθητοποίηση τοῦ λαϊ

κοποίησε πρῶτος μέ σαφήνεια καί ἔμπνευση τή σύνδεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας μέ 
τή διακονία καί τή μαρτυρία. Γιά τήν ἱστορία τοῦ ἐπιτυχημένου αὐτοῦ ὅρου βλ. 
Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Τιρά νων, Ἱεραποστολή στά ἴχνη τοῦ 
Χριστοῦ, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 2007, σελ. 129132.

147. Ὅ.π.
148. Γιά τόν Δημήτριο Κουτρουμπῆ, βλ. Χρ. Γιανναρᾶ, Ὀρθοδοξία καί Δύση 

στή Νεώτερη Ἑλλάδα, ἐκδ. Δόμος, Ἀθήνα 1992, σελ. 470471.
149. Ἐνδεικτικά: Μάξιμου Ὁμολογητή, Μυσταγωγία, PG 91, 664D665D. Νι

κολάου Καβάσιλα, Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας, PG 150, 452CD.
150. «Ἡ ἡμέρα Κυρίου καί ἡ ἱεραποστολή», τεῦχος 7, σελ. 8 (ἀπό ἐδῶ καί στό 

ἑξῆς: Κουτρουμπῆς, Ἡ ἡμέρα).
151. Ὅ.π.
152. Ὅ.π., σελ. 13.
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κοῦ στοιχείου μέ τήν ἀνάδειξη τῆς «παγκοσμίου ἀποστολικῆς εὐ
θύ νης»153 τοῦ βασίλειου ἱερατεύματος. Ἡ θέση αὐτή ἀποτυπώθηκε 
σέ 4 ἄρθρα.

Κοινός ἱστός τῶν μηνυμάτων τῆς ὁμάδας αὐτῆς εἶναι ἡ φανέρω
ση τῆς ποικιλίας τῶν χαρισμάτων ὅλου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώμα
τος154. Ἡ πρώτη θεώρηση ἐπικεντρώνεται στό ἔργο τῆς νεολαίας, 
κα θώς τό Πορευθέντες εἶχε ὡς ἀφετηρία τίς πρωτοβουλίες τοῦ 
«Συν δέσμου». Ἡ νεολαία ἀναζητᾶ ἰδανικά, καί ἰδιαίτερα τή δεκαετία 
τοῦ ’60 σέ διεθνές καί πανελλήνιο ἐπίπεδο, τό ἰδανικό τῆς εἰρήνης. 
Ἔτσι, τονίζεται ὅτι ἡ μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ ἐργάζεται γιά τήν ἐπι
κράτηση τῆς εἰρήνης στόν κόσμο, «οἱ δέ ἱεραπόστολοι ἔχουν ἀπό 
τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ χαρακτηρισθῆ ὡς οἱ ἀγγελιαφόροι τῆς εἰρήνης: 
‘ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τὴν εἰρήνην’ (Ρωμ. 10, 
15)»155. Ἑπομένως, μέ αὐτό τόν τρόπο καλεῖται ἡ νεολαία νά συνερ
γασθεῖ στήν ἱεραποστολή, μέ σκοπό τήν ἐπικράτηση τῆς ἑνότητας 
τῶν πάντων. 

Ἡ δεύτερη ἀπευθύνεται σέ λαϊκούς, ὅπως οἱ γιατροί καί νο
σοκόμοι, οἱ ὁποῖοι δύνανται νά προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους, 
ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ. «Ὁ Θεῖος Διδάσκαλος, 
πάντοτε συνεπλήρωνε, τό σωτήριο ἔργο Του, τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν 
ψυχῶν, μέ τή θεραπεία καί τῶν παθῶν τοῦ σώματος. [...] Τό πρότυ
πον τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου καί Ἐκείνου ὁ ὁποῖος τό δημιούργησε, 
βρῆκε πάντοτε πολλούς μιμητάς»156. Συνάμα, αὐτές οἱ παροτρύνσεις 
ἐνδυναμώνονται ἀπό τά παραδείγματα σύγχρονων καί ἱστορικῶν157 
πρωτοβουλιῶν διακονίας τῶν λαϊκῶν, καθώς καί μέ μιά προσευχή 
στή δημοτική, πού αἰτεῖται τήν ἀνάδειξη ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου158. 

153. Ἀρχιμ. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἀφετηριακαί σκέψεις διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱε
ραποστολήν», τεύχη 3839, σελ. 20.

154. Πρβλ. Α΄ Κορ. 12, 414.
155. Εὐθ. Στύλιου, «Ἡ ἱεραποστολή ὡς ἰδανικόν τῆς Συγχρόνου νεολαίας», 

τεῦχος 8, σελ. 4.
156. Γ. Ἐμ. Πιπεράκη, «Ἰατρός καί Ἱεραποστολές», τεῦχος 6, σελ. 12.
157. Διακόνου Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἡ ἱεραποστολική δρᾶσις τῶν Ἐκκλησιῶν 

τῆς Ἀνατολῆς εἰς Κεντρικήν καί Ἀνατολικήν Ἀσίαν», τεῦχος 10, σελ. 30.
158. «Κάλεσε τούς ἐργάτες σου, Κύριε», τεῦχος 9, σελ. 16: «Κύριε, [...] Κάνε τό 

ἱεραποστολικό ἔργο φλογερό ἰδανικό τῆς νεολαίας μας. Ἄναψε μέσα στήν 
ἀνθρώπινη καρδιά μας τήν πυρκαϊά τῆς θείας Σου ἀγάπης γιά τούς λευκούς, τούς 
μαύρους, τούς κίτρινους, τούς ἐρυθρόδερμους ἀδελφούς μας. Ἀρχηγέ τῆς Ἐκ
κλησίας μας, στεῖλε τό Πανάγιο Πνεῦμα Σου γιά νά ἀναδείξη καί πάλι μέσα ἀπό 
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Ἡ συμβολή τοῦ μοναχισμοῦ στή χριστιανική μαρτυρία. Ἡ συμ
βολή τοῦ μοναχισμοῦ στήν ὀρθόδοξη οἰκουμενική μαρτυρία ἀνα
πτύσσεται σέ δύο μελετήματα159. Ἀμφότερα προβάλλουν μέ τεκμη
ριωμένο τρόπο τή συμβολή τοῦ μοναχισμοῦ στήν ὀρθόδοξη μαρ
τυρία. Τά ἐπιχειρήματά τους ἐνισχύονται μέσα ἀπό πλεῖστα ἱστο
ρικά παραδείγματα μοναχῶνἱεραποστόλων. Ἰδιαίτερα τονίζονται 
τά ἑξῆς: α) Ἡ αὐτοθυσιαστικήἀσκητική ζωή, ἡ καλλιέργεια τῶν 
ἀρετῶν καί ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή τῆς «ἰσάγγελης πολιτείας» πού 
ἀποτελοῦν πρότυπο γιά ὅλους τούς πιστούς ἀνά τόν κόσμο160. καί 
β) Ἡ ἱστορική παράδοση πού προβάλλει τή συμβολή τοῦ μοναχι
σμοῦ στήν ἱεραποστολή, ἀναδεικνύοντας τίς πρακτικές τακτικές καί 
τούς τρόπους διδαχῆς τῶν μοναχῶνἱεραποστόλων, ὥστε μέ ὀρ θό
τητα καί πληρότητα νά οἰκοδομηθεῖ μιά νέα Ἐκκλησία161. 

Τό πεντόσταγμα τοῦ μηνύματος παραδίδεται στό ἀκόλουθο 
ἀπόσπασμα: «Ὅταν μελετᾶ κανείς τήν ζωήν τῶν μοναχῶν δια
πιστώνει καταπληκτικήν ποικιλίαν ἱεραποστολικῆς ἐκφράσεως τοῦ 
πόθου των διά τήν ἔλευσιν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀπό τήν μαχη
τικήν μορφήν τῆς δράσεως τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἕως τήν δυναμικήν 
ἀκινησίαν τῶν ἀναχωρητῶν καί στυλιτῶν, οἱ ὁποῖοι καί μέ τήν πα
ρουσίαν των καί τόν βυθισμένον εἰς ζωήν προσευχῆς λόγον των, 
κατώρθωναν νά ἑλκύσουν πολλούς εἰς τήν πίστιν»162 . 

Τό ἱεραποστολικό κάλεσμα. Δύο κείμενα ἔχουν ὡς κεντρική ἰδέα 
τήν ἱεραποστολική ἀφύπνιση σύσσωμης τῆς Ἐκκλησίας. Στό πρῶτο, 
ὁ Μητροπολίτης Γερμανός Πολυζωΐδης καλεῖ τούς Ὀρθοδόξους σέ 

τούς κόλπους τῆς Ὀρθοδοξίας ἀφωσιωμένους ἐργάτας στόν θερισμό τῆς ἱερα
ποστολικῆς κλήσεως». Συντάκτης τῆς προσευχῆς φαίνεται ὁ Ἀναστάσιος Γιαν
νουλάτος, ὅπως κατανοεῖ κανείς ἀπό τό γενικότερο ὕφος. 

159. Ἀρχιμ. Νεκτ. Χατζημιχάλη, «Ὀρθόδοξος μοναχισμός καί Ἐξωτερική Ἱε
ραποστολή», τεῦχος 13, σελ. 1215. Ἀρχιμ. Ἀν. Γιαννουλάτου, μέ τίτλο «Μοναχοί 
καί Ἱεραποστολή κατά τόν Δ΄ αἰώνα (εἰς τήν Ἀνατολήν)», τεύχη 3031, σελ. 3439 
καί 42, τεῦχος 32, σελ. 5458. 

160. Ἀρχιμ. Νεκτ. Χατζημιχάλη, «Ὀρθόδοξος μοναχισμός καί Ἐξωτερική Ἱε
ραποστολή», τεῦχος 13, σελ. 15: «Ἡ μαρτυρία τοῦ μοναχοῦ θά εἶναι ἕνα βουβόν 
κήρυγμα. Δέν θά μαρτυρῆ περί τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀλλά θά εἶναι ὁ ἴδιος 
ἐσχατολογικός μάρτυς αὐτῆς τῆς βασιλείας». 

161. Ἀρχιμ. Νεκτ. Χατζημιχάλη, «Ὀρθόδοξος μοναχισμός καί Ἐξωτερική Ἱε
ραποστολή», τεῦχος 13, σελ. 1415. 

162. Ἀρχιμ. Ἀν. Γιαννουλάτου, μέ τίτλο «Μοναχοί καί Ἱεραποστολή κατά τόν 
Δ΄ αἰώνα (εἰς τήν Ἀνατολήν)», τεῦχος 32, σελ. 58.
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«ἔξοδο», ὥστε νά δώσουν στόν κόσμο τή μαρτυρία τους γιά τόν 
Χριστό. «Δέν πρέπει, μέ ἄλλας λέξεις, νά μείνωμεν ἀσυντρόφιαστοι, 
κλεισμένοι εἰς τόν ἑαυτόν μας, ἀλλά νά ἐπεκτείνωμεν ἑαυτούς, νά 
ζήσωμεν διά τούς ἄλλους. Ὁ καθείς μας εἶναι ἕνα μικρό κομμάτι τοῦ 
συνόλου. Καί πρέπει νά προσφέρωμεν ΟΛΗΝ (sic) μας τήν δύναμιν 
διά τήν πλήρη διαφώτισιν τῆς ἀνθρωπότητος»163. Οἱ ἴδιες θέσεις 
ἀπαντοῦν στό πεζόποίημα «Διαφορά Ἀντιλήψεων» τοῦ Ἀναστασίου 
Γιαννουλάτου. Μέ λυρικό ὕφος ἐκφράζεται ἡ δυσαρέσκεια γιά τήν 
ἀ ποφυγή τῆς ἱεραποστολῆς καί τό ἐγωιστικό «κλείσιμο» τῶν Ὀρ
θοδόξων στόν ἑαυτό τους, λησμονώντας ἐντελῶς τίς ἐντολές τοῦ 
Κυρίου γιά μαρτυρία στόν κόσμο164.

Ἡ διάκριση μεταξύ ἐσωτερικῆς καί ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς. Σέ 
αὐτή τήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα ἱεραποστολικοῦ καλέσματος 
ὅλης τῆς Ἐκκλησίας ἀνήκει καί ἡ ἀπάντηση πού ἔδωσε τό περιο
δικό σέ ὅσους ἀντιδροῦσαν καί ἐπέμεναν στήν ἀνάπτυξη τῆς «ἐσω
τερικῆς ἱεραποστολῆς». Οἱ ἀντιδράσεις στηρίζονταν σ’ ἕνα διπλό 
ἐπιχείρημα. Πρῶτα προέβαλλαν τήν ἀνάγκη ἐπανευαγγελισμοῦ τῆς 
ἑλληνικῆς κοινωνίας καί στή συνέχεια τόνιζαν τήν ἔλλειψη οἰκονο
μικῆς δυνατότητας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί κρατῶν165. Ἡ 
ἀνασκευή αὐτῶν τῶν θέσεων δέν ἀπαντᾶ σέ συγκεκριμένα κείμενα 
ἀλλά πραγματώθηκε μέ τή συνολική ἀρθρογραφία τοῦ περιοδικοῦ. 
Ὡστόσο, ὁρισμένες φορές χρειάστηκε νά δοθοῦν ὁρισμένες διευ
κρινίσεις γιά τό ἱεραποστολικό ἔργο, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά νοηθοῦν 
ὡς ἔμμεσες ἀπαντήσεις στίς ἀντιδράσεις. 

Ἡ ἀπ’ εὐθείας ἀπάντηση τυπώθηκε κυρίως σέ κείμενα σχετικά μέ 
τήν «κίνηση» τοῦ Πορευθέντες. Μέσα ἀπό ἐπιχειρήματα λογικά, 
θεολογικά, ἱστορικά, πού τά χαρακτήριζε ἡ νηφαλιότητα, ὁ σε
βασμός τοῦ διαλόγου καί ἡ ἀπουσία ἀπολογητικῆς, παρουσιάσθηκε 
ὁ ἄμεσα συνυφασμένος μέ τήν Ἐκκλησία σκοπός τῆς ἱεραποστολῆς. 
Πρωτίστως ὑπογραμμίσθηκε ἡ καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ 
ὁποία ἐργάζεται γιά τή σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου166, σέ συνδυασμό 
μέ τό ἰδιαίτερο χάρισμα κάθε μέλους της, ὅπως ἐκεῖνο τοῦ ἱερα

163. «Σκέψεις γύρω ἀπό τό ‘Πορευθέντες’», τεῦχος 25, σελ. 3.
164. Τεῦχος 11, σελ. 48.
165. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἡ λησμονημένη ἐντολή», τεῦχος 1, σελ. 4.
166. Διακόνου Ἀν. Γιαννουλάτου, «Διορθόδοξον Κέντρον ‘Πορευθέντες’», τεῦ

χος 11, σελ. 37.
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πόστολου167. Ἐξάλλου, πρωτοποριακά ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας, 
εἴτε ἐσωτερική εἴτε ἐξωτερική, θεωρήθηκε ἑνιαία, «πρός ὅλας τάς 
κατευθύνσεις»168. Σ’ αὐτά τά πλαίσια, τό βασικό ἐπιχείρημα ἦταν ὅτι 
ἡ «ἔξοδος» τῆς Ἐκκλησίας στήν οἰκουμένη θά λειτουργήσει ὡς 
αὐτοκριτική καί ἐπανευαγγελισμός τῶν χριστιανῶν καί σέ καμία 
περίπτωση ὡς φυγή ἀπό τά ἐσωτερικά προβλήματα. Πιό συγκε
κριμένα, ὁ Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος παρατηρεῖ ὅτι «ἐνδέχεται νά 
ἀποδεχθῆ λυτρωτική καί διά τό ἐσωτερικόν», διότι θά ἐπιφέρει «τήν 
ἀναγέννησιν τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς»169. Τελικά, ἡ πεμπτουσία 
ὅλων τῶν ἐπιχειρημάτων περιλαμβάνεται στή συνθηματική φράση 
«Ἐκκλησία χωρίς ἱεραποστολή εἶναι Ἐκκλησία χωρίς ἀποστολή»170.

Ἰμπεριαλισμός καί χριστιανική μαρτυρία. Ὁ Δημοσθένης Σαβρά
μης στά πλαίσια μιᾶς περισσότερο κοινωνικοκεντρικῆς θεώρησης 
τῆς ἱεραποστολῆς προβάλλει τήν ἐπιτακτική ἀνάγκη οἱ ἱεραπόστο
λοι ὅλων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν νά ἀσκήσουν τήν αὐτοκρι
τική τους ἀπέναντι στήν ἀποικιοκρατική ἐκμετάλλευση τῶν λαῶν 
τῆς Ἀφρικῆς171. Θεωρεῖ ὅτι ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ξέχωρος 
ἀπό κάθε εἴδους συμφέροντα, πολιτικά, οἰκονομικά, ἐθνικά καί πο
λιτιστικά. Τό καθῆκον της ἀναφέρεται στήν προαγωγή τῆς ἐλευ
θερίας, τῆς ἰσότητας καί τῆς ἀγάπης. Συμπερασματικά καταλήγει 
«ὅτι οἱ ‘ὑποανάπτυκτοι’ λαοί ἀποτελοῦν τόν καθρέπτη μέσα στόν 
ὁποῖο ἀντανακλᾶται τό γεγονός ὅτι οἱ πολιτισμένοι λαοί εἶναι ἠθικά 
‘ὑποανάπτυκτοι’»172.

167. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἡ λησμονημένη ἐντολή», τεῦχος 1, σελ. 45.
168. Ἀρχιμ. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἀφετηριακαί σκέψεις διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱε

ραποστολήν», τεῦχος 40, σελ. 52.
169. Ἀρχιμ. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἀφετηριακαί σκέψεις διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱε

ραποστολήν», τεῦχος 40, σελ. 52.
170. Ἡ πρόταση αὐτή ἀποτέλεσε τό σύνθημα μιᾶς ἱεραποστολικῆς ἔκθεσης, πού 

διοργάνωσε τό «Διορθόδοξο Ἱεραποστολικό Κέντρο ‘Πορευθέντες’». Βλ. τό ἐνημε
ρωτικό ἄρθρο τοῦ Σ. Α. Ρουμελιώτη, «Ἔκθεσις Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς», τεύχη 
3031, σελ. 32.

171. Δημοσθένους Σαβράμη, «Χριστιανισμός καί ‘ὑποανάπτυκτοι’ Χῶραι», 
τεύχη 1718, σελ. 11. Παρατηρήσεις σχετικά μέ τό ἱεραποστολικό μοντέλο πού 
συνδέθηκε μέ τήν ἀποικιοκρατία, τούς δυτικούς μισσιονάριους καί τόν προσηλυ
τισμό βλ. στίς μελέτες καί τά ἄρθρα: Π. Βασιλειάδη, Μετανεωτερικότητα καί 
Ἐκκλησία, ἐκδ. Ἀκρίτας, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 2938.

172. Δημοσθένους Σαβράμη, «Χριστιανισμός καί ‘ὑποανάπτυκτοι’ Χῶραι», 
τεύχη 1718, σελ. 11.
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5.2 Ἱστορία τῶν χριστιανικῶν ἱεραποστολῶν.

Ἡ ὁμάδα αὐτή ἀποτυπώνει τά σχετικά μέ τήν ἱστορία τῆς χρι
στιανικῆς ἱεραποστολῆς μηνύματα. Συνολικά δημοσιεύτηκαν 20 κεί
μενα, τά ὁποῖα ἀνέρχονται στό 11,7% ἐπί τοῦ συνόλου τῆς ἀρ
θρογραφίας. 

Ἱστορικά στοιχεῖα γιά τίς χριστιανικές ἱεραποστολές. Στήν ὑπο
ενότητα αὐτή ἀνήκουν 10 ἄρθρα. Τό πρῶτο σχετικό μέ τήν ἱστορία 
τῶν ἱεραποστολῶν ἄρθρο τοῦ Πορευθέντες ἀναδημοσιεύτηκε μετα
φρασμένο ἀπό τή γαλλική ἐγκυκλοπαιδεία «Bilan du Monde»173. 
Πολύ συνοπτικά παρουσιάζει τή διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν 
Ἀνατολική Μεσόγειο καί τήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη ἀπό τόν 1ο ὥς τόν 
9ο αἰώνα καί καταγράφει τίς παγκόσμιες ἱεραποστολές ἀπό τή Ρω
μαιοκαθολική Ἐκκλησία κατά τόν Μεσαίωνα καί τίς Προτεσταν
τικές Ἐκκλησίες τά νεότερα χρόνια.

Στά ἑπόμενα τεύχη τυπώθηκαν διάφορες μελέτες, οἱ ὁποῖες ἀνέ
δειξαν τήν ὀρθόδοξη ἱεραποστολή σέ διάφορες περιοχές. Ἡ πρώτη 
ἀναφέρεται στόν ἐκχριστιανισμό τῶν Ρώσων τόν 10ο αἰώνα. Ἔμφα
ση δόθηκε στό βάπτισμα τοῦ ἡγεμόνα Βλαδίμηρου, πού τό παρά
δειγμά του ἀκολούθησε πιστά ὁ ρωσικός λαός174. Ἐπίσης, γιά τήν 
ἴδια χρονική περίοδο μνημονεύονται οἱ ἱεραποστολικές προ σπάθειες 
τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νικολάου Α΄ Μυστικοῦ πρός 
τούς Ἀλανούς τοῦ Καυκάσου175.

Ἐξάλλου, παρουσιάστηκαν οἱ χριστιανικές ἱεραποστολές τῶν 
Ὀρ  θοδόξων ἀλλά καί τῶν Νεστοριανῶν στήν Κεντρική καί Ἀνατολι
κή Ἀσία ἀπό τόν 3ο14ο αἰώνα176, καθώς καί τῆς Ρώσικης Ἐκκλησίας 
στήν Κίνα ἀπό τόν 17ο20ό αἰώνα177. Τά δύο αὐτά μελετήματα 
προέρχονται ἀπό τόν Ἀναστάσιο Γιαννουλάτο, μέ πλεῖστες παρα
πομπές στή σύγχρονη ἱστορική βιβλιογραφία. Στό καθένα ἀπό αὐτά 

173. «Ἱστορική ἀνασκόπησις τῶν ἱεραποστολῶν», μτφρ. Ἀγγ. Ζησίμου, τεῦχος 
4, σελ. 1013.

174. Ε. Φωτιάδη, «Ὁ ἐκχριστιανισμός τῶν Ρώσων», τεῦχος 12, σελ. 5963.
175. Ἰω. Κωνσταντινίδη, «Ὀρθόδοξος ἱεραποστολή πρός τούς Ἀλανούς τοῦ 

Καυκάσου», τεῦχος 25, σελ. 1416.
176. Διακόνου Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἡ ἱεραποστολική δρᾶσις τῶν Ἐκκλησιῶν 

τῆς Ἀνατολῆς εἰς Κεντρικήν καί Ἀνατολικήν Ἀσίαν», τεῦχος 10, σελ. 2631.
177. Διακόνου Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τήν Κίναν», τεύχη 14, 15 

καί 16, σελ. 2630, 3639 καί 5255 ἀντίστοιχα. 
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ὁ συγγραφέας ἐπιλογικά καταλήγει στή σύνοψη τῶν ἱστορικῶν με
θόδων μαρτυρίας, οἱ ὁποῖοι κρίνονται «ἄμεσου ἐνδιαφέροντος γιά 
τήν ἐποχή μας»178. 

Ἡ ἱστορική διήγηση τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῆς Κορέας κατά τόν 
19ο αἰώνα ἐντοπίσθηκε σέ δύο ἄρθρα:

Στό πρῶτο τονίζεται ἡ ὁλοκληρωτική διακοπή τῆς ἱεραποστολῆς 
ἐξαιτίας τῶν διωγμῶν τῶν χριστιανῶν ἀπό τό κομμουνιστικό κα
θεστώς, μέ ἀποτέλεσμα τή δημιουργία μιᾶς Ἐκκλησίας μαρτύρων 
(20ός αἰώνας), ἀλλά καί τό σύγ χρονο αἴτημα γιά σύνδεση μέ τίς πα
ραδοσιακές Ἐκκλησίες179. 

Τό δεύτερο ἀκολουθεῖ τήν ἴδια ἱστορική ἐξέταση, ὡστόσο κα
ταλήγει σέ κοινωνικοθρησκευτικές παρατηρήσεις. Αὐτές σχετίζονται 
μέ τή σταδιακή ἐξασθένιση τῶν τοπικῶν παραδοσιακῶν θρησκειῶν 
καί τήν ἱστορική συμβολή τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν ἀνακαίνιση τῆς 
κοινωνικῆς ζωῆς, ὅπως εἶναι ἡ βελτίωση τῆς θέσης τῆς γυναίκας, ἡ 
ἐξάλειψη κοινωνικῶν ἀνισοτήτων, ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τυραννικά κα
θεστῶτα180.

Ἐπιπροσθέτως, γίνεται ἀναφορά στή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου 
στήν ἀμερικανική Ἀλάσκα σέ δύο ἄρθρα. Τό ἕνα καταγράφει τίς 
πρῶτες ὀργανωμένες προσπάθειες ἀπό Ρώσους μοναχούς, δίνοντας 
ἔμφαση στίς μεθόδους μαρτυρίας τοῦ Ἰννοκεντίου Βενιαμίνωφ. Δέν 
παραλείπει, ὅμως, νά ὑπογραμμίσει τήν καθοριστική συνέργεια τοῦ 
λαοῦ στό ἱεραποστολικό ἔργο181. Ἔτσι, τό μήνυμά του ἐπικεντρώνε
ται στή δυναμική τῶν μεταναστῶν, ἐμπόρων καί ἁπλῶν ἀνθρώπων, 
οἱ ὁποῖοι προώθησαν τήν αὐθεντική μαρτυρία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς 
στόν κόσμο, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ὀργανωμένη ἱεραποστο
λική πράξη. Συγχρόνως, κατακρίνεται ἔντονα ἡ ἀπουσία συνεργα

178. Διακόνου Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἡ ἱεραποστολική δρᾶσις τῶν Ἐκκλησιῶν 
τῆς Ἀνατολῆς εἰς Κεντρικήν καί Ἀνατολικήν Ἀσίαν», τεῦχος 10, σελ. 30.

179. Al. Chang, «Κορέα: Ἡ Χώρα τῆς Πρωϊνῆς Γαλήνης», τεύχη 6 καί 7, σελ. 
911 καί 911.

180. Κ. Μπουντᾶ, «Ὁ ἐκχριστιανισμός τῆς Κορέας καί οἱ θρησκειοκοινωνικαί 
αὐτοῦ συνέπειαι», τεύχη 1718, σελ. 2327 καί τεύχη 1920, σελ. 43 καί 4851 
ἀντίστοιχα. Μάλιστα, ὁ συγγραφέας κάνει ἰδιαίτερο κάλεσμα στήν Ὀρθοδοξία 
νά ξεκινήσει ἐπιτακτικά μιά ὀργανωμένη ἱεραποστολή, δίχως τίς μισσιοναριστικές 
τακτικές τῶν Δυτικῶν Ἐκκλησιῶν (σελ. 51).

181. Διακόνου Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τήν Ἀλάσκα», τεύχη 17
18, σελ. 1520. 
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σίας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στήν κοινή ἱεραποστολική πράξη 
καί γίνεται ἔκκληση γιά σύγχρονη ἀπό κοινοῦ συνεργασία182. Τό 
ἄλλο ἑστιάζει ἐπίσης στήν καθοριστική συμβολή τῶν ἐμπόρων, ἀλλά 
ταυτόχρονα τονίζει καί τήν ἔλλειψη κληρικῶν183.

Ἡ τελευταία σχετική παρουσίαση ἀναφέρεται στίς νέες Ὀρθόδο
ξες Ἐκκλησίες πού δημιουργήθηκαν στήν Ἀφρική κατά τή σύγχρο
νη ἱστορία. Ὁ τότε νεοφώτιστος C. K. Kibue, σκιαγραφεῖ τούς βα
σικούς σταθμούς ἐκχριστιανισμοῦ τῆς Κένυας184. Τό κοινό μήνυμα 
τῶν ἄρθρων ἀποτυπώνεται στήν ἀκόλουθη διατύπωση: «Ἡ Ὀρθόδο
ξος Ἐκκλησία στήν Kenya ἱδρύθη ἀπό τούς ἴδιους τούς Ἀφρικα
νούς, οἱ ὁποῖοι ἀρχικά ἦσαν μέλη τῆς Προτεσταντικῆς καί τῆς Κα
θολικῆς Ἐκκλησίας. Ἀρχίσαμε νά ἐρωτᾶμε γιατί εἴχαμε πολλές δια
φορετικές ἱεραποστολές στήν Kenya ἀντί νά ἔχωμε μόνο μία, ἀφοῦ 
ὁ Χριστός εἶναι ἕνας. Σκεφτήκαμε πώς θἄπρεπε νά ὑπάρχη μιά 
ἀληθινή Ἐκκλησία καί ἐρευνήσαμε ποιά νά ἦταν καί πού μπορούσα
με νά τή βροῦμε [...] Ὁ πατήρ Gathunna καί ὁ πατήρ Spartas ἔγρα
ψαν μιά αἴτηση στό Ἑλληνικό Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο τῆς Ἀλεξαν
δρείας καί ἔγιναν δεκτοί καί ἀνεγνωρίσθησαν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου 
Ἀλεξανδρείας. Ἀπό τότε ἀνήκομε στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας 
καί οἱ ἱεραποστολές μας ὀνομάζονται Ἀφρικανική Ἑλληνική Ὀρ θό
δοξος Ἐκκλησία»185.

Οἱ ρωσόφωνες ἱεραποστολικές δράσεις. Σχετικά μέ τίς ρωσικές 
ἱεραποστολές δημοσιεύτηκαν 2 πολυσέλιδα κείμενα:

Τό πρῶτο,  τοῦ Nikolai Struve, κατέγραψε ἐμπειριστατωμένα 
τή ρωσόφωνη ἀποστολή ἀπό τόν 15ο αἰώνα μέχρι καί τόν 20ό στή 
Λαπωνία, τή Σιβηρία, τήν Ἰαπωνία καί τήν Ἀλάσκα. Ἐπίσης, 
πρόβαλε τίς σημαντικότερες ἡγετικές μορφές, ὅπως τῶν ἁγίων 
Τρύ φωνος, Μακαρίου Γκλουχάρεφ, Ἰννοκεντίου Βενιαμίνωφ, Νικό
λαου Κασά τκιν186. 

182. Διακόνου Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τήν Ἀλάσκα», τεύχη 1920, 
σελ. 47.

183. T. Hopko, «Ἀπό τήν ἱστορίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στήν Ἀλά
σκα», τεῦχος 11, σελ. 39.

184. «Ἡ Ὀρθοδοξία στήν Κένυα», τεῦχος 12, σελ. 5455 καί «Ἡ Ὀρθόδοξος 
Ἀφρικανική Ἐκκλησία στήν Κένυα», τεῦχος 15, σελ. 4041.

185. C. K. Kibue, «Ἡ Ὀρθοδοξία στήν Κένυα», τεῦχος 12, σελ. 54.
186. «Ἡ ἱεραποστολική δρᾶσις τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας», τεύχη 9 καί 10, σελ. 

79 καί 2224.
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Τό δεύτερο, τό ὁποῖο τυπώθηκε σέ ἕξι τεύχη187, συνίσταται σέ 
ἐκτενῆ ἀποσπάσματα ἑνός βιβλίου τοῦ ἀρχιμανδρίτη Eugene Smir
noff. Σ’ αὐτά περιγράφονται ἀναλυτικά καί ἀνά χρονολογική περίο
δο οἱ ἱεραποστολές στίς περιοχές τῆς Βόρειας καί Νότιας Ρωσίας 
(Τα τά ροι), τῆς Φινλανδίας, τῆς Σιβηρίας, τῆς Ἀλάσκας καί τῆς Ἄπω 
Ἀνατολῆς (Ἰαπωνία), πού διήρκησαν ἀπό τόν 14ο μέχρι τίς ἀρχές 
τοῦ 20οῦ αἰώνα.

Οἱ Ρωσικές ἱεραποστολικές ἑταιρεῖες. Τό θέμα αὐτό ἀναδείχθηκε 
ἀπό ἕνα μελέτημα τοῦ Ἠλία Βουλγαράκη188. Οἱ ρωσικές ἱεραποστο
λικές ἑταιρεῖες ἦταν ὁμάδες ὀργανωμένης ὑποστήριξης τῆς ἱεραπο
στολῆς, μέ κύριο ἔργο τίς μεταφράσεις, τήν οἰκονομική ἐνίσχυση 
τῶν νέων Ἐκκλησιῶν, τήν κάλυψη ἐξόδων γιά σπουδές τῶν ἰθα
γενῶν, τήν ἀποστολή ἐκκλησιαστικῶν ἀντικειμένων. Μέ ἀφορμή τά 
παραπάνω, ξεχωριστό ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ πρότασή του γιά 
τήν ἀνάγκη ἀντίστοιχης πανορθόδοξης ἱεραποστολικῆς ἑταιρείας 
ὑπό τή σκέπη τῶν θεσμικῶν Ἐκκλησιῶν, πού θά συντονίζει τίς 
ἐργασίες τοῦ παγκόσμιου εὐαγγελισμοῦ189. 

Προσωπικότητες τῆς ἱεραποστολικῆς διακονίας. Σέ τούτη τήν 
ὑποενότητα ἀνήκουν 6 ἄρθρα, τῶν ὁποίων τό μήνυμα ἐπικεν τρώ
θηκε στίς ἱστορικές ἱεραποστολικές μορφές.

Ἡ σπουδαιότητα τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῶν αὐταδέλφων 
Θεσσαλονικέων Κυρίλλου καί Μεθοδίου ἐπικεντρώθηκε στήν προ
σωπική τους ἀσκητική καί τίς μεθόδους μαρτυρίας πού χρησιμο
ποίησαν, οἱ ὁποῖες συνοψίζονται στή δημιουργία ἀλφαβήτου, τίς 
μεταφράσεις ἐκκλησιαστικῶν κειμένων καί τή συνεργασία τους μέ 
γηγενεῖς νεοφώτιστους. Τονίζεται ὅτι οἱ τακτικές αὐτές ὑπῆρξαν 
καταλυτικές γιά τόν ἐκχριστιανισμό τῶν Σλάβων τόν 9ο αἰώνα, ἐνῶ 
εἶ ναι ἐπίκαιρες καί γιά τή σύγχρονη ἱεραποστολή190. Στήν ἴδια 
συνάφεια δημοσιεύτηκαν οἱ περιλήψεις ὅλων τῶν κειμένων ἀπό δύο 
ἀφιερωματικούς πρός τό πρόσωπό τους τόμους191.

187. «Ρωσικές Ἱεραποστολές. Σύντομη ἔκθεσις τῆς ἱστορικῆς ἐξελίξεως καί 
παρούσης καταστάσεώς τους, (1903)», τεύχη 25, 26, 2728, 29, 3031 καί 32, σελ. 
1214, 2930, 5257, 1115, 4348 καί 5963 ἀντίστοιχα.

188. Ἠλ. Βουλγαράκη, «Ρώσικαι ἱεραποστολικαί ἑταιρεῖαι», τεῦχος 12, σ. 5253.
189. Ἠλ. Βουλγαράκη, «Ρώσικαι ἱεραποστολικαί ἑταιρεῖαι», τεῦχος 12, σ. 5253.
190. Ἀπ. Φωτιάδη, «Ἀπόστολοι τῶν Σλάβων», τεῦχος 13, σελ. 7.
191. «Οἱ Φωτισταί τῶν Σλάβων ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος», ἐπιμ. ἀρχιμ. 

Εὐσ. Βίττη, τεύχη 3334, 3536, 37, σελ. 1019, 1019 καί 1216 ἀντίστοιχα.
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Στήν παραπάνω νοηματική συνέχεια ἀνήκει ἡ δημοσίευση τοῦ 
ἔργου «Βίος καί Πολιτεία Κλήμεντος Ἀποστόλου Βουλγάρων» πού 
συνέγραψε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος Θεοφύλακτος192. Πρωτοπορια
κά τυπώθηκε σέ δύο στῆλες, ἡ μιά μέ τό πρωτότυπο κείμενο καί ἡ 
δεύτερη μέ τή μετάφραση στή νεοελληνική193 ἀπό τόν ἀρχιμανδρίτη 
Εὐσέβιο Βίττη. Τά μηνύματα τοῦ κειμένου μεταφέρουν τό ἱεραπο
στολικό ἔργο τῶν Μεθοδίου καί Κυρίλλου στούς Σλάβους, καθώς 
καί τή συνέχεια ἀπό τούς μαθητές τους, Γόρασδο, Κλήμη, Ναούμ, 
Ἀγγελάριο καί Σάββα, οἱ ὁποῖοι ὅλοι μαζί ἱστορικά ἀποκαλέσθηκαν 
«ἅγιοι Ἑπτάριθμοι». 

Ἐξάλλου, οἱ ἱεραπόστολοι τῆς Βορείου Ἀμερικῆς ἀναδείχθηκαν 
σέ δύο ἄρθρα τοῦ I. M. Czap. Ἀμφότερα ἀσχολήθηκαν μέ τήν προ
σωπικότητα καί τίς μεθόδους μαρτυρίας (μεταφράσεις σέ ἀμερικα
νικές διαλέκτους τῶν ἰθαγενῶν) τοῦ Ἰννοκεντίου Βενιαμίνωφ, πρώ
του ἐπισκόπου τῆς Ἀλάσκας, κατά τόν 19ο αἰώνα194. Συνάμα, ἐξιστο
ρήθηκε ἡ ζωή τῶν πρώτων ἁγίων τῆς Βορείου Ἀμερικῆς, οἱ ὁποῖοι 
μέ τό μαρτύριό τους ἔθεσαν τά θεμέλια ἀνάπτυξης τῆς τοπικῆς 
Ἐκκλησίας195. 

Τέλος, ὁ μαρτυρικός βίος συγκεκριμένων Νεομαρτύρων λαϊκῶν 
ἁγίων συνδέθηκε μέ τή μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας σέ ἕνα μελέτημα196. Σ’ 
αὐτό ὁ συγγραφέας προσπαθεῖ νά ἀφυπνίσει ἱεραποστολικά τούς 
σύγχρονους ἀναγνῶστες, ὑπογραμμίζοντας τήν ἰδιότητα τοῦ λαϊκοῦ 
πληρώματος, στό ὁποῖο ἀνῆκαν οἱ νεομάρτυρες. Στό καταληκτικό του 
συμπέρασμα ὑπογραμμίζει ὅτι «οἱ ἐξ Ἀγαρηνῶν νεομάρτυρες ἐδέχθησαν 
τό ἀληθινό φῶς καί ἐγένοντο προβολεῖς ἱεραποστολικοῦ φωτός»197. 

Μέ λίγα λόγια, σκοπός αὐτῶν τῶν μελετημάτων ὑπῆρξε ἡ ἀνάδει
ξη τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τῆς Ὀρθόδοξης ἱεραποστολῆς σέ κάθε 

192. Δημοσιεύθηκε στά ἀκόλουθα τεύχη: 3334, 3536 καί 37, σελ. 2031, 2031 
καί 57,11 ἀντίστοιχα.

193. Ἡ διπλή ἔκδοση τοῦ κειμένου σέ πρωτότυπο καί μετάφραση ἀποτελεῖ 
δεῖγμα τοῦ πραγματικοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Πορευθέντες νά καταστοῦν κατα
νοητά τά μηνύματά του ἀπό τούς ἀναγνῶστες του.

194. «Ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος στήν Ἀμερική», τεῦχος 16, σελ. 5859.
195. «Ὀρθόδοξοι μάρτυρες στή Βόρειο Ἀμερική», τεῦχος 24, σελ. 6263.
196. Ἰ. Μ. Περαντώνη, «Ἡ ἰδέα τῆς ἱεραποστολῆς καί οἱ ἐξ Ἀγαρηνῶν Νεο

μάρτυρες», τεύχη 29 καί 3031, σελ. 7, 16 καί 4042.
197. Ἰ. Μ. Περαντώνη, «Ἡ ἰδέα τῆς ἱεραποστολῆς καί οἱ ἐξ Ἀγαρηνῶν Νεο

μάρτυρες», τεῦχος 29, σελ. 42.
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γωνιά τῆς γῆς. Οἱ τοπικέςπαραδοσιακά «ἐθνικές» Ἐκκλησίες θεω
ρήθηκαν ἐκκλησιολογικά ὀρθά αὐθεντική ἔκφραση τῆς «Μίας, 
Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας». Συνάμα, γιά ἀκόμη 
μιά φορά διακηρύχθηκε δυναμικά τό κάλεσμα συστράτευσης τῶν 
λαϊκῶν, ὑπογραμμίσθηκαν οἱ διαχρονικές μέθοδοι μαρτυρίας καί 
ἐξαγγέλθηκε τό ὅραμα γιά σύγχρονη Κοινή Ὀρθόδοξη Μαρτυρία 
στήν οἰκουμένη.

5.3. Μέθοδοι ὀργανωμένης μαρτυρίας. 

Σ’ αὐτή τή θεολογική ἑνότητα τά μηνύματα τῶν ἄρθρων ἀνα
φέρονται στίς μεθόδους ὀργανωμένης μαρτυρίας, ἤ ἀλλιῶς στούς 
τρόπους μεταφορᾶς τῆς χαρμόσυνης εἴδησης τῶν Εὐαγγελίων 
στούς ἑτερόθρησκους. Συνάμα, παρουσιάζονται οἱ δυσχέρειες τοῦ 
ἱεραποστολικοῦ ἔργου καί προτείνονται οἱ δυνατότητες καί δυνα
μικές ἐπίλυσής τους μέ βάση τή χριστιανική παράδοση. Ἡ δη
μοσίευση αὐτῶν τῶν ἄρθρων ἀρχίζει τή δεύτερη πενταετία τοῦ πε
ριοδικοῦ, μετά τή δημιουργία τῶν πρώτων ἱεραποστολικῶν κλι
μακίων καί τή σύνδεση τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου μέ τίς νέες 
Ἐκκλησίες τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας. Δημοσιεύτηκαν 13 ἄρθρα, 
πού ἀντιστοιχοῦν στό 7,6%.

Ἀρχές μεθοδολογίας τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας. Ἡ συγκεντρω
τική παρουσίαση τῶν μεθόδων μαρτυρίας ἀπαντᾶ σέ 2 μελετήματα. 
Στό πρῶτο μελέτημα τοῦ Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, μέ τίτλο 
«Ἀφετηριακαί σκέψεις διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱεραποστολήν»198, με
ταφέρεται μέσα ἀπό τήν προσωπική ἱεραποστολική ἐμπειρία καί τίς 
θεολογικές γνώσεις του ἡ θεωρία τῶν μεθόδων μαρτυρίας, δια
κρινόμενη στά ἀκόλουθα ἑπτά σημεῖα: α) Ἀπαιτεῖται «ὁ εἰλικρινής 
σεβασμός πρός τήν προσωπικότητα τῶν ἀτόμων καί τῶν λαῶν, ὁ 
ἐξα γιασμός τῶν ἰδιαίτερων χαρακτηριστικῶν των, ὥστε νά ἀνα
πτύξουν τήν ἰδιάζουσαν ὀντότητά των» (σελ. 21). β) «Ἡ ‘Σάρκωσις’ 
τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἰς τήν γλώσσαν καί τά ἤθη μιᾶς χώρας ὑπῆρξε, 
καί πρέπει νά παραμείνη, ἡ πρώτη μέριμνα πάσης ὀρθοδόξου ἱερα
ποστολῆς» (σελ. 21). γ) Οἱ μεταφράσεις λατρευτικῶν καί πατερικῶν 
κειμένων ἀποτελοῦν «τή θεμελιώδη ἀρχή τῆς ὀρθοδόξου ἱεραπο
στολικῆς τακτικῆς» (σελ. 22). δ) Ἡ εἰρηνική συνύπαρξη μέ τίς ἄλλες 

198. Ἀρχιμ. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἀφετηριακαί σκέψεις διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱε
ραποστολήν», τεύχη 3839, σελ. 1923 καί τεῦχος 40, σελ. 5052.



Το περιοδικο πορευθενΤες

101

Ὁμολογίες, δίχως προσηλυτισμό καί ἐπιθετικότητα, καί ἡ ἀποκόμι
ση τοῦ ἀξιόλογου ἔργου δυτικῶν χριστιανῶν συμβάλλει στή μαρ
τυρία τῆς πραγματικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης (σελ. 22). ε) «Ἡ ἀνάγκη 
συστηματικῆς θρησκειολογικῆς καί ἐθνολογικῆς μελέτης διά νά κα
τανοηθοῦν ὀρθῶς οἱ ἄλλοι πολιτισμοί εἶναι προφανής [...] διά τήν 
κατανόησιν καί οὐσιαστικήν προσέγγισιν τῶν ἀνθρώπων» (σελ. 50). 
στ) Ὁ ρεαλιστικός σχεδιασμός τοῦ ἔργου, δίχως ρομαντισμούς καί 
ἰδεόληπτες τακτικές, ἀποτελεῖ βασική προϋπόθεση (σελ. 51). ζ) «Πέ
ραν πάσης φροντίδος καταρτισμοῦ τεχνικοῦ ἤ ἐπιστημονικοῦ, 
πέραν παντός συντονισμοῦ μέ τόν ρυθμόν τῆς συγχρόνου ζωῆς, 
πρέπει νά πάλλη εἰς τά βαθύτερα μέρη τῆς ψυχῆς του (ἐννοεῖ τοῦ 
ἱεραποστόλου) ὁ πόθος τῶν ἀγαπώντων τόν Κύριον» (σελ. 5152).

Τό δεύτερο σχετικό μελέτημα σχολιάζει θεολογικά ἕνα νεοελ
ληνικό μυθιστόρημα τοῦ 19ου αἰώνα μέ ἱεραποστολικό περιεχόμε
νο199. Συγγραφέας τοῦ μυθιστορήματος εἶναι ὁ λόγιος θεολόγος 
Νικόλαος Ἀμβράζης, ἐνῶ ἡ συστηματική θεολογική ἐπεξεργασία καί 
δια τύπωση τῶν μηνυμάτων ἔγινε ἀπό τόν Ἠλία Βουλγαράκη. Μέ 
ἀφορμή τόν φανταστικό βίο ἑνός ἱεραποστόλου, ὁ Βουλγαράκης 
μεταφέρει καί σχολιάζει τίς βασικές μεθόδους μαρτυρίας, ὅπως ἀπο
τυπώθηκαν στήν προηγούμενη παράγραφο.

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἱεραποστόλου. Ἡ κεντρική ἰδέα σχετικά 
μέ τά χαρακτηριστικά τοῦ ἱεραποστόλου, πού ἀναλύεται σέ 2 ἄρθρα, 
συνοψίζεται στό ὅτι εἶναι «ἡ μίμησις τοῦ Χριστοῦ [...] μίαν ἀποτύπω
σιν καί ἐπανάληψιν τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ εἰς τόν κόσμον»200. Αὐτό 
συνεπάγεται τήν ἀγάπη πρός κάθε ἄνθρωπο καί τήν ἐφαρμογή τῶν 
μεθόδων πού ἀκολούθησε ὁ Κύριος κατά τήν ἐπίγεια δράση Του. 
Εἰδικότερα, ὁ ἱεραπόστολος ὀφείλει νά χρησιμοποιεῖ τήν ἀμεσότη
τα στό προφορικό κήρυγμα, νά στηρίζεται σέ γηγενεῖς συνεργάτες, 
νά προσφέρει προσωπικά τή διακονία τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν καί κυ
ρίως νά ἀποδέχεται αὐτοθυσιαστικά κάθε μορφή μαρτυρίου, ἀκόμη 
καί τοῦ αἵματος201. Ἡ τελευταία παράμετρος προκρίνεται ὡς «ἡ 
κα λυτέρα μέθοδος ἐπιτυχίας τῆς ἱεραποστολῆς· ὁ δρόμος τῆς βασι

199. «Ὁ Ὀρθόδοξος καί Ἕλλην ἱεραπόστολος Φιλόθεος», τεύχη 37, 3839 καί 
40, σελ. 29, 4147 καί 5556, 6063.

200. Διακ. Εὐθυμίου Στύλιου, «Ὁ ἱεραπόστολος ὡς μιμητής Χριστοῦ», τεύχη 
1718, σελ. 8.

201. Ὅ.π., σελ. 910.
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λείας τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς ἀνοίγει μέ τό αἷμα τῶν μαθητῶν του, 
ὅπως ὁ δρόμος τοῦ Οὐρανοῦ ἤνοιξε μέ τό τίμιον Αἷμα τοῦ Χρι
στοῦ»202. Ἑπομένως, στενά συνδέεται τό προσωπικό μαρτύριο μέ 
τήν ἐν Χριστῷ μαρτυρία τοῦ ἱεραποστόλου. 

Βέβαια, ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνθρώπινης προσπάθειας προϋ
ποθέτει ἀφενός τή μυστηριακή ἕνωση μέ τόν ἴδιο τόν Χριστό, ὥστε 
πνευματικά νά προάγεται «ὁ διάλογος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου 
μέσα στή χάρι»203. Ἀφετέρου, ἀπαιτεῖ τήν ἄριστη κατάρτιση τοῦ 
ἱεραποστόλου σέ θέματα θρησκειολογίας, ψυχολογίας, λαογραφίας, 
κοινωνιολογίας καί ἐθνολογίας τῶν μή χριστιανικῶν λαῶν204, «διά 
νά κατανοηθοῦν ὀρθῶς οἱ ἄλλοι πολιτισμοί»205. Σέ καμία περίπτωση 
δέν μπορεῖ νά μεταφερθεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ σέ ἕνα ἑτερούσιο πο
λιτιστικό περιβάλλον, ἄν δέν ληφθεῖ ὑπόψη ἡ ταυτότητα τοῦ λαοῦ, 
τά ἤθη, τά ἔθιμα, οἱ παραδόσεις, ἡ θρησκευτικότητα, οἱ κοινωνικές, 
οἰκονομικές καί πολιτικές συνθῆκες.

Ὁ ρόλος τῶν γηγενῶν στελεχῶν. Μέ τήν πρόταση αὐτή, πού 
ὑπάρχει σέ 2 κείμενα, σημαίνεται ἡ στελέχωση τῶν νέων Ἐκκλησιῶν 
μέ αὐτόχθονα στελέχη. Ὅπως τόνιζε σέ ἄρθρο του τό 1961 ὁ τότε 
Ἐπίσκοπος Καρθαγένης καί μετέπειτα Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας 
Παρθένιος (Κοϊνίδης), «τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον (ἐννοεῖ 
Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς) πρέπει ν’ ἀρχίζη ν’ ἀκολουθῆ τήν 
ζωήν τῶν παιδιῶν τῆς Ἀφρικῆς»206, ὥστε οἱ ἰθαγενεῖς νά προσφέρουν 
τόν δικό τους ἀγώνα γιά τήν ἐν Χριστῷ ζωή. Μάλιστα, προκρίνει 
ὡς καλύτερη μέθοδο τήν ἱεραποστολή τῶν Ἀφρικανῶν κληρικῶν, 
διότι «οἱ μαῦροι ὀρθόδοξοι ἱεραπόστολοι θά κηρύσσουν τόν Χριστόν 
καί τό Εὐαγγέλιόν Του καί θά εἶναι τό φύραμα, πού θά ζυμώση ὅλην 
τήν ζύμην τῆς Ἀφρικῆς»207. Τά γηγενῆ στελέχη συνάπτουν «γέφυ
ρες» ἐμπιστοσύνης πρός τούς ἑτερόθρησκους συμπατριῶτες τους, 
ἀπομακρύνοντας κάθε ὑποψία ἀποικιοκρατικῆς ἐκμετάλλευσης καί 
μεταφέρουν τό εὐαγγελικό μήνυμα ἄμεσα στή νοοτροπία κάθε 

202. Ὅ.π.
203. Ἀρχιμ. Νεκτ. Χατζημιχάλη, «Βασικαί σκέψεις διά μίαν Ὀρθόδοξον Ἱεραπο

στολήν», τεῦχος 7, σελ. 5.
204. Ὅ.π., σελ. 36.
205. Ἀρχιμ. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἀφετηριακαί σκέψεις διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱε

ραποστολήν», τεῦχος 40, σελ. 50.
206. «Ὁ Χριστός εἰς τήν Ἀφρικήν», τεῦχος 12, σελ. 51.
207. Καρθαγένης Παρθενίου, «Ὁ Χριστός εἰς τήν Ἀφρικήν», τεῦχος 12, σελ. 51.
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λαοῦ208. «Ἡ ἐπιτυχία μιᾶς ἱεραποστολῆς ἔγκειται ἀκριβῶς εἰς τήν 
ἀνάπτυξι μιᾶς σταθερᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας πού θά συνδεθῆ μέ τό 
οἰκεῖο Πατριαρχεῖο· ὅταν στή χώρα πού γίνεται ἱεραποστολή 
ὑπάρχουν ἀρκετοί ντόπιοι ἱερεῖς, τό ἔργο τῆς ἀποστολῆς ἔχει λή
ξει»209. Ἐμπειρικό ἐπιστέγασμα τῶν θεολογικῶν αὐτῶν προτάσεων 
ἀποτελεῖ τό ποίημα «Στή Μαύρη Παναγιά», τό ὁποῖο μέ δημιουρ
γικό τρόπο «εἰκονίζει» λεκτικά τή Θεοτόκο ὡς μαύρη, δηλαδή ὡς 
πραγματική μητέρα τῶν Ἀφρικανῶν210.

Χριστιανική μαρτυρία στόν πολιτισμό κάθε λαοῦ. Ἡ ἔκφραση 
αὐτή, πού προέρχεται ἀπό τόν Ἀναστάσιο Γιαννουλάτο211, κωδικο
ποιεῖ τίς τακτικές πού θά ἀξιοποιήσουν «ὅλα τά γνήσια στοιχεῖα 
τῶν ἐθνικῶν παραδόσεων καί συμφώνως πρός τήν ἰδιοσυγκρασίαν 
τοῦ λαοῦ θά τά μεταμορφώση καί ἐξαγιάση πρός δόξαν Θεοῦ»212. 
Ἰδιαίτερα ὁ καθηγητής Λεωνίδας Φιλιππίδης προτείνει ἕνα δυνα
μικό «διάλογο» πάνω στά κοινά σημεῖα ἐπαφῆς, δηλαδή «τά σημεῖα 
ἐκεῖνα τῆς θρησκευτικῆς πίστεως, λατρείας καί ζωῆς ἐξωχριστια
νικῶν λαῶν, ἅτινα ἐφάπτονται χριστιανικῶν ἀληθειῶν ἤ προσεγ
γίζουσιν αὐτάς»213. Τέτοια κομβικά σημεῖα «μετάφρασης» τοῦ χρι
στιανικοῦ μηνύματος συναντιοῦνται σέ ὅλες σχεδόν τίς θρησκεῖες, 
ἀκόμη καί στίς πολυθεϊστικές. Σ’ αὐτά ἀνήκουν ἡ ἀποδοχή ἑνός 
Ἀνώτερου Ὄντος, οἱ λατρευτικές πράξεις (ὅπου π.χ. οἱ ἔννοιες τῆς 
θυσίας καί τῶν ἑορτῶν ἀποτελοῦν κοινό διαθρησκειακό παρονο
μαστή), ἡ ἐσχατολογική πίστη στή μεταθανάτιο ζωή καί οἱ ἠθικές 
θρησκευτικές ἐπιταγές πού διαμορφώνουν τίς ἐπιμέρους πτυχές τῆς 

208. Ἀρχιμ. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἀφετηριακαί σκέψεις διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱε
ραποστολήν», τεύχη 3839, σελ. 2122.

209. Ἰω. Παπαβασιλείου, «Ἀνάγκη καί προβλήματα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραπο
στολῆς», τεῦχος 11, σελ. 47.

210. π. Al. Abble, «Στή Μαύρη Παναγιά», τεῦχος 12, σελ. 55: «Ψάχνω νά βρῶ 
ἕνα ἰθαγενή ζωγράφο/ Γιά νά μοῦ ζωγραφίση μιά μαύρη Παναγία/ Μιά ὡραία 
Παρθένα ‘Keyouwa’/ Πού νά μοιάζη πολύ στίς μητέρες μας». Γιά τή θεολογική 
ὀρθότητα τῆς εἰκονογράφησης τοῦ Χριστοῦ μέ χαρακτηριστικά προσώπου ἀφρι
κανικά («Μαῦρος Χριστός») ἤ ἀνατολικοασιάτικα («Κίτρινος Χριστός»).

211. Ἀρχιμ. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἀφετηριακαί σκέψεις διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱε
ραποστολήν», τεύχη 3839, σελ. 21.

212. Ὅ.π.
213. Λ. Φιλιππίδη, «Χρέος καί δυνατότητες χριστιανικοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν 

πρωτογόνων», τεύχη 3031, σελ. 21.
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κοινωνικῆς ζωῆς214. Τό ζητούμενο δέν εἶναι ἡ πλήρης ἀπόρριψη καί 
καταδίκη ὅλων τῶν ἑτερόθρησκων ἐθίμων. Ἀντιθέτως, ἀπαιτεῖται 
βα θιά μελέτη, ἐντοπισμός καί ἀποκοπή τῶν εἰδωλολατρικῶν στοι
χείων, ἐξαγιασμός τῶν ὑπόλοιπων καί συσσωμάτωσή τους στήν ἐν  
Χριστῷ παράδοση215.

Οἱ μεταφράσεις. Ὡς προέκταση τῶν παραπάνω ἀκολουθοῦν 2 
κείμενα πού ἀναδεικνύουν τήν ἀνάγκη μετάφρασης τῶν βιβλικῶν, 
λειτουργικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν κειμένων στή γλώσσα καί τή διά
λεκτο κάθε λαοῦ. Ὁ κώδικας ἐπικοινωνίας, δηλαδή «ἡ κάθε γλώσ  σα, 
κλασσική ἤ μοντέρνα, εἶναι ἁπλῶς ἕνα ‘πήλινο σκεῦος’ μέ τό ὁποῖο 
δοξάζωμεν τόν Κύριόν μας παντοῦ καί ἐνώπιον πάν των»216. Ὡστόσο, 
ἡ ἐκμάθηση μιᾶς γλώσσας καί ἡ μεταφραστική ἐργασία δέν ἀποτε
λεῖ ἁπλή διαδικασία. Ἡ μεγαλύτερη δυσχέρεια ἐκφράζεται στή 
«μέριμνα διά τήν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς διατύπωσιν μιᾶς ὀρθῆς ὁρολο
γίας»217, ἡ ὁποία θά «μεταφράσει» οὐσιαστικά τόν εὐαγγελικό λόγο 
στήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα κάθε λαοῦ.

Χριστιανική μαρτυρία καί διακονία. Στή συνάφεια αὐτή μέσα ἀπό 
2 δημοσιεύματα ἐξαίρεται ἡ σημασία τοῦ κοινωνικοῦ χριστιανισμοῦ 
καί τῆς διακονίας218. Ἡ ἱκανοποίηση τῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν τῶν 
ἀνθρώπων, ὅπως φαγητό, νερό, ἐργασία, ἐκπαίδευση, ἡ φροντίδα 
τῆς ὑγείας μέ τήν ἵδρυση ποικίλων ἱδρυμάτων καί ἰατρικῶν κλινικῶν 
πού θά ἁπαλύνουν τόν πόνο, κρίνονται ὡς θεμελιώδεις, διότι μαρ
τυροῦν τήν ἔμπρακτη μεταφορά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης στόν πλη
σίον. Ἡ προσπάθεια γιά τήν πραγματοποίησή τους ἀπαιτεῖ ἐπιμε
λημένη οἰκονομική προεργασία καί σχεδιασμό219. Ἑπομένως, καθο
ριστική κρίνεται ἡ συνεργασία τῶν λαϊκῶν πού ἀνήκουν σέ διάφο
ρα ἐπαγγέλματα, ἐπιστῆμες καί εἰδικότητες220. 

214. Λ. Φιλιππίδη, «Χρέος καί δυνατότητες χριστιανικοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν 
πρωτογόνων», τεύχη 3031, σελ. 2122.

215. Ἀρχιμ. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἀφετηριακαί σκέψεις διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱε
ραποστολήν», τεύχη 3839, σελ. 23.

216. I. M. Czap, «Φῶς γιά ὅλον τόν κόσμον», τεῦχος 14, σελ. 19.
217. Ἠλ. Βουλγαράκη, «Γλώσσα καί Ἱεραποστολή», τεῦχος 15, σελ. 43.
218. Ἀρχιμ. Νεκτ. Χατζημιχάλη, «Βασικαί σκέψεις διά μίαν Ὀρθόδοξον Ἱερα

ποστολήν», τεῦχος 7, σελ. 3.
219. Ἰω. Παλαιοκρασσᾶ, «Ἱεραποστολικά οἰκονομικά», τεῦχος 3, σελ. 35.
220. Ἰω. Παπαβασιλείου, «Ἀνάγκη καί προβλήματα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραπο

στολῆς», τεῦχος 11, σελ. 47.
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Στό σημεῖο αὐτό ὀφείλουμε νά τονίσουμε ὅτι ἡ ἀρθρογραφία τοῦ 
Πορευθέντες δέν ταύτισε τή μαρτυρία μέ τήν κοινωνική ὑποστήρι
ξη, τόν ἐκπολιτισμό καί τή μεταφορά τῆς ἑλληνικῆς πολιτιστικῆς 
παράδοσης221. Ἡ κοινωνικήὑλική διακονία θεωρήθηκε μέθοδος 
μαρ τυρίας, καθώς ἁπλόχερα μεταφέρει τήν ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ 
Θεοῦ στόν κόσμο. Κατά συνέπεια, δέν χωρεῖ καμία ὑποκρυπτόμενη 
«ἐξαγορά» τῶν γηγενῶν222. 

Κοινή Ὀρθόδοξη Μαρτυρία. Ἡ καλλιέργεια μιᾶς διορθόδοξης 
ἱε ραποστολικῆς σύμπραξης ἀποτελεῖ οὐσιαστικά θεραπευτική πρά
ξη ἀπέναντι στή νόσο τῆς ἐθνικιστικῆς αὐτάρκειας τῶν Αὐτοκεφά
λων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία ὡς «ζιζάνιο» δημιουργεῖ ἕνα 
ἀπό τά πιό δυσχερῆ σύγχρονα προβλήματα223. Στόν ἀντίποδα αὐτό 
ἐκφράζει μιά ἀκρογωνιαία μέθοδο μαρτυρίας224. «Εἶναι ἀδύνατον 
σήμερον νά ἐμφανισθῆ ἡ Ὀρθοδοξία κεχωρισμένη εἰς ἕναν κόσμον, 
ὁ ὁποῖος ὅλον καί περισσότερον γίνεται ‘μιά γειτονιά’»225. Ἡ πρα
γματοποίηση μιᾶς πολυεθνικῆς ἱεραποστολικῆς συνεργασίας σημα
τοδοτεῖ ἔμπρακτα τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Συνάμα, μαρτυρεῖ 
ἕναν πραγματικά ἑνοποιημένο «χῶρο», πού τόσο ἔντονα ἀναζητᾶ 
ἡ ἀνθρωπότητα. 

Τό Πορευθέντες ὑπῆρξε οὐσιαστικά τό πρῶτο περιοδικό ἀπό 
ὅσο γνωρίζουμε πού πρόβαλε τήν ἀναγκαιότητα μιᾶς κοινῆς ὀρ
θόδοξης μαρτυρίας ὡς ἱεραποστολικῆς τακτικῆς (καί μέσου ἀπο
κατάστασης τῆς «σχισματικῆς» ἐθνικῆς διαίρεσης). Τό γεγονός μόνο 
ὅτι ἐκδιδόταν ταυτόχρονα σέ δύο γλῶσσες, τήν ἑλληνική καί τήν 
διεθνῆ τῶν νεότερων χρόνων ἀγγλική, προβάλλει μιά πρόταση 
ζωῆς, ἡ ὁποία καταρρίπτει τόν φαρισαϊκοῦ καί μανιχαϊστικοῦ τύπου 

221. Ἐνδεικτικά Ἀρχιμ. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἀφετηριακαί σκέψεις διά τήν Ἐξω
τερικήν Ἱεραποστολήν», τεύχη 3839, σελ. 23: «(Πολλαί φυλαί) ἔχουν ἕνα ἐθιμικό 
κώδικα, μέ τόν ὁποῖον ἐκφράζουν τάς διαθέσεις, ἐμπειρίας, τά βιώματά των, 
σύνθετον καί ἐκφραστικόν. Αὐτός πρέπει νά τύχη σεβασμοῦ, νά μελετηθῆ, νά 
ἀναλυθῆ καί νά ἀξιοποιηθῆ διά τήν ἔκφρασιν τῆς νέας ζωῆς».

222. Μύρων Χρυσοστόμου (Κωνσταντινίδη), «Τό ‘Πορευθέντες...’ τοῦ Κυρίου 
καί ἡ θεολογία», τεῦχος 10, σελ. 19.

223. Ἀρχιμ. Νεκτ. Χατζημιχάλη, «Βασικαί σκέψεις διά μιάν Ὀρθόδοξον Ἱερα
ποστολήν», τεῦχος 8, σελ. 7.

224. Ἀρχιμ. Νεκτ. Χατζημιχάλη, «Βασικαί σκέψεις διά μιάν Ὀρθόδοξον Ἱερα
ποστολήν, β΄», τεῦχος 8, σελ. 78.

225. Ἀρχιμ. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἀφετηριακαί σκέψεις διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱε
ραποστολήν», τεύχη 3839, σελ. 20.
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ὀρθόδοξο ἐθνικισμό. Ἐξάλλου, ἡ δημιουργία τοῦ «Διορθόδοξου Ἱε
ραποστολικοῦ Κέντρου» καί ἡ κλήση γιά ἄμεση συνεργασία μέ τίς 
τοπικές θεσμικές Ἐκκλησίες εἶχε ὡς σκοπό τήν εἰρηνική ὑπέρβαση 
τῆς σωβινιστικῆς ἐκκλησιαστικῆς θεμελιοκρατίας. Συνάμα, ἀπέβλε
πε στήν κατάθεση τῆς πραγματικῆς ἑνωτικῆς μαρτυρίας τοῦ ἐκκλη
σιαστικοῦ γεγονότος στήν οἰκουμένη.

Στή συνάφεια αὐτή χαρακτηριστικό εἶναι τό ἀπόσπασμα ἀπό 
ἕνα διάγγελμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερώνυμου Α΄ (Κο τσώ
νη)226. Ἐπιπρόσθετα, τήν ἴδια πρόταση ἀσπάζεται καί ὁ Ἀρχιεπίσκο
πος Φινλανδίας Παῦλος (Ὄλμαρι), ὁ ὁποῖος εἰδικότερα ἑστιάζει 
ρηξικέλευθα στίς νεανικές δράσεις. «Ἡ σύγχρονη ὀρθόδοξος νεο
λαία δέν μπορεῖ νά συνεχίση τήν κατάστασι τῆς ἀμοιβαίας δια
σπορᾶς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, πού εἶναι κληρονομιά τοῦ 
παρελθόντος [...] (Μέ τή διορθόδοξη συνεργασία) θά ἐξαφανισθοῦν 
τά προβλήματα τῆς διασπορᾶς, ἡ ὁποία τόσο δραματικά ἔκαμε νά 
σιγήση ἡ καθαρή ἀποστολική μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Καί πρίν ἀπό κάθε τι ἄλλο θά δείξη, καθαρώτερα ἀπό ποτέ, στήν 
ὑπόλοιπη Χριστιανωσύνη τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν ἑστία ὅλων 
τῶν χριστιανῶν»227.

5.4 Ἡ οἰκουμενική θεολογία.

Τό Πορευθέντες διέδωσε μέ ρηξικέλευθο τρόπο στούς Ὀρθόδο
ξους ἀναγνῶστες του πληροφορίες πού σχετίζονται μέ τήν πρόσφα
τη γιά τήν ἐποχή ἐκείνη οἰκουμενική κίνηση καί τήν παραγόμενη 
σχετική θεολογία. Ὁ σκοπός αὐτῶν τῶν ἱστορικῶν δημοσιεύσεων 
ὑπῆρξε πολλαπλός, μέ κοινή συνισταμένη τή θεολογική ἐνημέρωση
σπουδή τῶν ἀναγνωστῶν καί τίς δυνατότητες προαγωγῆς καί συμ
βολῆς τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας στά διαχριστιανικά δρώμενα.

Εἰδικότερα, μέ τά ἐπίσημα κείμενα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.) ἔγινε γνωστό τό εὐρύ ἔργο του καί ἡ ἀγωνία 
τῶν μελῶνἘκκλησιῶν σχετικά μέ τίς ἐξελίξεις στόν εὐρωπαϊκό καί 
παγκόσμιο χῶρο καί οἱ προσπάθειές τους γιά ἐπανακαθορισμό τῆς 
χριστιανικῆς μαρτυρίας στήν οἰκουμένη, καθώς καί τήν ἐπιθυμητή 
πορεία πρός μιά κοινή χριστιανική μαρτυρία. 

226. «Διαρρύθμισης τοῦ προβλήματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραπο
στολῆς», τεύχη 3536, σελ. 33.

227. «Ἡ εὐθύνη τῆς Ὀρθοδόξου νεολαίας», τεῦχος 24, σελ. 50.
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Παράλληλα, τά ἄρθρα Προτεσταντῶν θεολόγων μετέφεραν τήν 
ἱεραποστολική θεολογία τῶν Ἐκκλησιῶν τους, ἐνῶ ἐκεῖνα τῶν 
Ὀρθοδόξων θεολόγων ἀποκρυστάλλωσαν τήν ὀρθόδοξη θεώρηση 
ἀπέναντι στήν οἰκουμενική κίνηση, καλλιεργώντας ταυτόχρονα μιά 
γόνιμη κριτική στή δυτική θεολογία228. Τελικός στόχος ὅλων αὐτῶν 
τῶν δημοσιεύσεων ὑπῆρξε ἡ διαμόρφωση οἰκουμενικῆς συνείδησης 
στούς Ὀρθοδόξους, καθώς καί ἡ καλλιέργεια τῆς ὀρθόδοξης παγ
κόσμιας μαρτυρίας229, μέ τήν παράλληλη προσφορά τῆς ἀνατολικῆς 
παράδοσης στά διαχριστιανικά δρώμενα. Τά σχετικά μηνύματα 
εὑρίσκονται σέ 11 κείμενα πού ἀντιστοιχοῦν στό 6,4%. Ἀκολουθεῖ ἡ 
ἀναλυτική ἀποτύπωσή τους σύμφωνα μέ τίς παραπάνω ἐν νοιο
λογικές ὁμάδες.

Διαχριστιανικός διάλογος. Ἡ ἱεραποστολική σημασία τοῦ δια
χριστιανικοῦ διαλόγου ἐρευνήθηκε σέ 3 μελετήματα ποικίλης οἰκου
μενικῆς θεματολογίας. Στό πρῶτο ὁ Ἰωάννης Καρμίρης παρουσιάζει 
τίς θεολογικές καί ἱστορικές προϋποθέσεις γιά τήν ἔναρξη τοῦ δια
λόγου μέ τίς ἈντιΧαλκηδόνιες Ἐκκλησίες230, οἱ ὁποῖες, ὅπως ὁ ἴδιος 
τονίζει, δέν ἀπέχουν ἐκκλησιαστικά ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πα ρά δοση. 
Συνάμα, ἐξαίρεται ἡ σπουδαιότητα τοῦ «ἀδελφικοῦ» δια λόγου ὡς 
μεθόδου μαρτυρίας καί ἀλληλογνωριμίας, μέ σκοπό «νά ἐπανα
συνδέσωσι τούς ἑαυτῶν ἀδελφικούς δεσμούς καί ἀποκαταστήσωσι 
τήν ἑαυτῶν θεοβούλητων ἑνότητα, ἦν διέσπασε ἡ ἀν θρωπίνη 
ἁμαρτία»231. 

228. Οἱ δημοσιεύσεις αὐτές ἀποσκοποῦν στή διδαχή τῶν Ὀρθοδόξων ἀπό τήν 
πλούσια ἱεραποστολική ἐμπειρία τῶν Δυτικῶν Ἐκκλησιῶν.

229. Ἀν. Γιαννουλάτου, «Ἡ συνέλευσις τῆς Ἐπιτροπῆς Παγκοσμίου Ἱεραπο
στολῆς καί Εὐαγγελισμοῦ τοῦ Π.Σ.Ε.», τεύχη 2122, σελ. 25. Στό κείμενο αὐτό ὁ 
Γιαννουλάτος ἠχηρά τονίζει: «Ἀνεξαρτήτως ὅμως τοῦ θέματος ἐκπροσωπήσεως 
ἡ συνάντησις τοῦ Μεξικοῦ ὑπεγράμμισεν ἀκόμη μίαν φοράν τό μέγαν κενόν, τό 
ὁποῖον ὑφίσταται εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐξ αἰτίας τῆς ἐλλείψεως συστη
ματικῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς (sic). Ἐνῶ καί οἱ μικρότεραι προτεσταντικαί 
Κοινότητες, ἔχουν ὠργανωμένα ἱεραποστολικά σώματα μέ πολυμερή δρᾶσιν καί 
κατάρτισιν, αἱ διάφοραι τοπικαί Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι μέ ἑκατομμύρια πιστῶν 
καί μακροχρόνια ἱεραποστολικήν παράδοσιν ἐμφανίζονται ἀδρανεῖς εἰς τόν το
μέαν αὐτόν» (σελ. 5).

230. Ἰω. Καρμίρη, «Διάλογος μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου καί τῶν Ἀντιχαλκη
δονίων Ἐκκλησιῶν», τεύχη 2728, σελ. 3444.

231. Ὅ.π., σελ. 34.
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Ἡ πρόταση αὐτή ἐνισχύεται μέ πλεῖστα παραδείγματα ἱστορικῶν 
καί κυρίως σύγχρονων ἐπαφῶν μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν232.

Ἐπιπροσθέτως, στό μελέτημα «Τό πρόβλημα τῆς Μυστηριακῆς 
Κοι νωνίας μετά τῶν Ἑτεροδόξων (intercommunio) ἐξ ἀπόψεως ὀρ
θοδόξου»233 ὁ Γεώργιος Γαλίτης ἐξέτασε ἐπιστημονικά τό πρόβλημα 
τῆς διακοινωνίας. Ἀφορμή τῆς ἐνασχόλησης μέ τό ζήτημα ὑπῆρξε 
ὁ σκανδαλισμός τῶν νεοφώτιστων ἀπό τή χριστιανική διαίρεση σέ 
ποικίλες ὁμολογίες234. Στή μελέτη αὐτή, ἀπό τή μιά, κατηγορημα
τικά ἀποφαίνεται ὁ συγγραφέας ὅτι «ἡ εὐχαριστία εἶναι πρᾶξις κοι
νωνίας τῆς ἐκκλησίας, δι’ ἧς πραγματοῦται ἡ ἑνότης αὐτῆς καί 
ἐκφράζεται αὐτή ἡ ἐκκλησία, καί ὡς τοιαύτη πρέπει νά τελεῖται ἐν 
τῇ ἐκκλησίᾳ καί ὑπό τῆς ἐκκλησίας»235. Ἑπομένως, οἱ ἐκκλησιολο
γικοί ἐνδοιασμοί τῶν Ὀρθοδόξων στό θέμα αὐτό εἶναι λογικοί. Ἀπό 
τήν ἄλλη ὅμως προκρίνεται ἡ σπουδαιότητα τῶν διαλογικῶν ἐπίση
μων ἐπαφῶν. «Οὐδόλως ἐμποδίζει τήν ἀδελφικήν ἀγάπην, τήν 
ἐπαφήν, τήν συνεργασίαν μετ’ αὐτῶν (ἐννοεῖ τῶν ἄλλων Ἐκκλη
σιῶν) καί οὐδόλως ἀντιβαίνει εἰς τήν ἐλπίδαν τῆς ἀληθοῦς ἑνώσεως, 
ἥτις ἀποτελεῖ τήν μοναδικήν λύσιν τοῦ προβλήματος τῆς 
intercommunio»236.

Παρόμοιες ἀπόψεις μεταφέρονται ἀπό τόν Ἰνδό Προτεστάντη 
Ἐπίσκοπο Sabapathy Kulandran237, ὁ ὁποῖος γιά τήν ἀποτελεσμα
τική διεξαγωγή τοῦ διαλόγου προτείνει τήν ἐμβριθῆ μελέτη τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς, παρά τίς ὑπάρχουσες διαφορετικές ἑρμηνεῖες238. 

Τέλος, καινοτόμος θεωρεῖται ἡ πρόταση τοῦ Ἠλία Βουλγαράκη 
γιά «κενωτικό» τρόπο ἐπικοινωνίας τῶν Ἐκκλησιῶν, εἴτε μέ τούς 
ἐπίσημους διαλόγους εἴτε μέ κάθε εἴδους συνεργασία. Μέ αὐτό τόν 
τρόπο, ὁ διάλογος διεξάγεται μέ πρόθεση πραγματικῆς ἀλληλογνω
ριμίας, οὐσιαστικῆς ἐπικοινωνίας καί ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης, ἀπο

232. Ὅ.π., σελ. 3744.
233. Τεύχη 29 καί 3031, σελ. 26 καί 2331, 42 ἀντίστοιχα.
234. Γ. Γαλίτη, «Τό πρόβλημα τῆς Μυστηριακῆς Κοινωνίας μετά τῶν Ἑτε

ροδόξων (intercommunio) ἐξ ἀπόψεως ὀρθοδόξου», τεῦχος 29, σελ. 3031.
235. Ὅ.π., τεύχη 3031, σελ. 29.
236. Ὅ.π., σελ. 42.
237. «Χριστιανική μαρτυρία εἰς ἀνθρώπους ἄλλης πίστεως», τεῦχος 23, σελ. 

3439.
238. Sabapathy Kulandran, «Χριστιανική μαρτυρία εἰς ἀνθρώπους ἄλλης πί

στεως», τεῦχος 23, σελ. 39.
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μακρύνοντας κάθε ἐνδεχόμενη προσπάθεια νά μεταβληθεῖ ἡ ἱερα
ποστολή σέ προσηλυτισμό239.

Τό Διεθνές Συμβούλιο Ἱεραποστολῆς. Στή θεματική αὐτή ἀνήκει 
μόνο ἡ ἐκτενής ἱστορικοῦ καί θεολογικοῦ περιεχομένου μελέτη τοῦ 
Ἠλία Βουλγαράκη σχετικά μέ τό Τμῆμα Ἱεραποστολῆς τοῦ Π.Σ.Ε.240 
Ἡ δημοσίευση ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος, «διότι 
ἀφ’ ἑνός μέν ἡ ἱεραποστολή καί τά συναφῆ πρός αὐτήν προβλήμα
τα ἐξετάζονται τό πρῶτον ἐντός τοῦ κόλπου τοῦ ἐπίσημου Ὀργάνου 
τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως, ἀφ’ ἑτέρου δέ μετέχουν εἰς αὐτό ἀν τι
πρόσωποι καί παρατηρηταί διαφόρων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. [...] 
Ἡ δραστηριότης τήν ὁποίαν πλέον ἀναπτύσσει ἐντός τοῦ οἰκουμε
νικοῦ Ὀργανισμοῦ φέρει μοιραίως τό θέμα τῆς ἱεραποστολῆς πλη
σιέστερον πρός τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί τήν ἐξαναγκάζει, 
ὅπως δώση τήν δέουσαν προσοχήν εἰς τό θέμα αὐτό καί λάβη μετά 
λόγου θέσιν ἔναντι αὐτοῦ»241. Στή συνέχεια καταγράφεται ἡ ἱστο
ρική πορεία τοῦ «Διεθνοῦς Συμβουλίου Ἱεραποστολῆς» καί ἡ συμ
βολή του στή δημιουργία τοῦ Π.Σ.Ε.242

Τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν. Στό Πορευθέντες δημοσι
εύτηκαν 3 ἐπίσημα κείμενα ἀπό τίς συνεδριακές ἐργασίες τοῦ Π.Σ.Ε. 
Τά δύο πρῶτα εἶναι τό «Μήνυμα» καί τά «Πορίσματα» ἀπό τό 
συνέδριο τῆς Ἐπιτροπῆς Παγκοσμίου Ἱεραποστολῆς καί Εὐαγγελι
σμοῦ, πού διεξήχθη στό Μεξικό τό 1963. Ἀμφότερα περιγράφουν 
τίς τότε σύγχρονες παγκόσμιες ἐξελίξεις (τεχνολογική καί ἐπιστη
μονική πρόοδος, ἀστικοποίηση, κοινωνικοί ἀγῶνες γιά ἰσότητα καί 
εἰρήνη, ἐκκοσμίκευση, ἀθεϊστικά ἰδεολογήματα) καί μεταφέρουν 
προτάσεις γιά τή χριστιανική ἱεραποστολικοῦ τρόπου στάση 
ἀπέναντι σ’ αὐτές243. 

Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται οἱ μέθοδοι λειτουργίας μιᾶς ὀργανω
μένης ἱεραποστολικῆς κίνησης πού μέ συνέπεια θά ἀποτελεῖ προέκτα
ση τῆς ἀγάπης τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί θά ἀκολουθεῖ τίς ἐντολές τοῦ 
Ἀναστημένου Ἰησοῦ. Οἱ μέθοδοι αὐτοί ἑστιάζουν στή μαρτυρία πρός 

239. «Ἱεραποστολή καί ἑνότης» γ΄, τεύχη 2728, σελ. 47.
240. Ἠλία Βουλγαράκη, «Τό Διεθνές Συμβούλιο Ἱεραποστολῆς», τεύχη 1920, 

σελ. 3542.
241. Ἠλ. Βουλγαράκη, «Ἱεραποστολή καί ἑνότης», τεύχη 2728, σελ. 35.
242. Ὅ.π., σελ. 41.
243. Ἐπιτροπῆς Παγκοσμίου Ἱεραποστολῆς καί Εὐαγγελισμοῦ, «Μήνυμα», 

τεύχη 2122, σελ. 16.
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τούς ἀνθρώπους ἄλλης πίστεως244, πρός τούς ἄθεους ἤ ἄθρησκους245 
καί πρός τούς ἴδιους τούς χριστιανούς246. Συνάμα, ἀπευθύνεται πρός 
τίς Ἐκκλησίες νά ἐξέλθουν ἀπό τά ὁμολογιακά καί ἐθνικά τους σύνο
ρα, ὥστε «ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία νά δώση τήν μαρτυρία στόν κόσμο 
καί νά τό κάνη σάν μία ἐν Χριστῷ οἰκογένεια»247. 

Τό τρίτο κείμενο εἶναι ἡ Ἔκθεση μέ τίτλο «Ἀνανέωση ἐν τῇ Ἱε
ραποστολῇ», ἀπό τό ἁρμόδιο τμῆμα τῆς Δ΄ Γ.Σ. τοῦ Π.Σ.Ε.248 Εἰσα
γωγικά τήν παρουσιάζει ὁ Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος, ὁ ὁποῖος 
συμμετεῖχε στή Συνέλευση ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδας. Στό κείμενό του σημειώνει τήν πρόταση τοῦ Π.Σ.Ε. γιά 
ἀλλαγή παραδείγματος στήν ἑρμηνεία τοῦ ὅρου «ἱεραποστολή». Σ’ 
αὐτά τά πλαίσια παύει πλέον νά ἀναφέρεται στήν ἀποκλειστική 
μαρτυρία πρός τούς ἑτερόδοξους, ἀποκτώντας μιά ἑνιαία δυναμική 
πού περιλαμβάνει «τήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας σέ ὅλα τά γεω
γραφικά καί πολιτιστικά ἐπίπεδα»249. Συνάμα, πρός ἀποφυγή ἐν
δεχόμενων παρεξηγήσεων διευκρινίζει ὅτι ἡ παροῦσα Ἔκθεση «δέν 
ἀποτελεῖ κοινήν διακήρυξιν, ‘συμφωνία’, ἀλλά σύνοψιν ὅλων τῶν 
περί Ἱεραποστολῆς θεολογικῶν ἀρχῶν καί ἰδεῶν, πολύ περισσότε
ρον δέν συνιστᾶ ‘σύμβολον’ κοινῶν πεποιθήσεων»250.

Ἡ Ἔκθεση ἀναφέρεται στό δικαίωμα τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκ
κλησίας, ὡς ἐπακόλουθο τῆς Ἐνανθρώπησης τοῦ Κυρίου (missio 
Christi) καί τῆς ἐντολῆς Του πρός τούς μαθητές γιά μαρτυρία στόν 
κόσμο251. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἀναγνωρίζεται ὅτι «ἡ Ἐκκλησία ἐν 
ἱεραποστολῇ διατελεῖ εἰς τήν ὑπηρεσίαν πάντων», χριστιανῶν καί 
μή, καί ἀπαιτεῖται ἡ ἀναθεωρημένη στάση της ἀπέναντι στήν ἀλ
λαγή τῆς κοινωνικῆς δομῆς τοῦ κόσμου. Ἡ εὐθύνη τῆς ἀποχριστια

244. Ἐπιτροπῆς Παγκοσμίου Ἱεραποστολῆς καί Εὐαγγελισμοῦ, «Πορίσματα 
Συνελεύσεως», τεύχη 2122, σελ. 2123.

245. Ὅ.π., σελ. 2426.
246. Ὅ.π., σελ. 2729.
247. Ὅ.π., σελ. 30.
248. «Ἔκθεσις τοῦ Β΄ Τμήματος τῆς IV Συνελεύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. ἐν Οὐψάλα: 

‘Ἀνα νέωσις ἐν τῇ ἱεραποστολῇ’», τεύχη 4142, σελ. 29. Ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς: 
Ἔκθεσις.

249. Ἔκθεσις, σελ. 2.
250. Ὅ.π. Ἡ φράση αὐτή ὑπάρχει στήν Εἰσαγωγή τοῦ Ἀναστασίου Γιαννου

λάτου, μέ τήν ὁποία παρουσιάζει τό ἄρθρο.
251. Ὅ.π., σελ. 34.
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νοποίησης τοῦ κόσμου ἐπιρρίπτεται κυρίως στίς διοικήσεις τῶν 
Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, διότι «τά κηρύγματα τίθενται ἐν ἀμφιβόλῳ 
ὅταν ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐνσαρκώνει τά σημεῖα καινῆς ἀν
θρωπότητος καί ὅταν ἀσχολεῖται κατά κύριον λόγον μέ τήν ἰδικήν 
της ἀριθμητικήν καί θεσμικήν ἰσχύν»252.

Ἡ ἱεραποστολική θεολογία τοῦ Προτεσταντισμοῦ. Στό σύνολο 
τυπώθηκαν 3 ἄρθρα πού παρουσιάζουν τίς ἱεραποστολικές θέσεις 
καταξιωμένων Διαμαρτυρόμενων θεολόγων. Ἡ ἐπιχειρηματολογία 
ὅλων στηρίζεται ἀποκλειστικά στήν Ἁγία Γραφή. Πρῶτα ὁ Visser’ 
T. Hooft ἀναδεικνύει τή σπουδαιότητα τῆς λέξης «μάρτυς» στήν 
Καινή Διαθήκη καί τό μεταγενέστερο χριστιανικό βίο. Παραδίδει 
τήν αὐθεντική της σημασία, δηλαδή αὐτόπτης μάρτυρας καί μετα
φορέας γεγονότων, προεκτείνοντάς τη σέ παγκόσμιες διαστάσεις253. 
Ὁ ἴδιος προβληματισμός σχετικά μέ τίς παγκόσμιες κοινωνικές 
ἀλλαγές254 ἀναλύεται ἀπό τόν M. Thomas, ὁ ὁποῖος ὅμως ἑστιάζει 
τόν στοχασμό του στίς ἐξελίξεις τῶν ζωντανῶν θρησκειῶν. Γι’ αὐ τές 
παρατηρεῖ ὅτι «ἐπιστρέφουν» στίς ἀρχαῖες τους παραδόσεις, εἴ τε 
ὡς ἀντίδραση στήν ἐκκοσμίκευση, εἴτε ὡς «μιά δημιουργική ἀνα
γέννησις πού βασίζεται σέ μιά θρησκευτική μεταρύθμισι»255, μέ σκο
πό τήν ἱκανοποίηση ὑπαρξιακῶν ἐρωτημάτων. Ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ 
φαινομένου ὁ Χριστιανισμός καλεῖται μέσῳ τῆς ἱεραποστολῆς νά 
«φωτίσει» τά ἀνθρώπινα προβλήματα. Τό τρίτο εἶναι ἕνα ἀπό
σπασμα βιβλίου τοῦ θεολόγου B. Sundkler256. Κεντρικό στοιχεῖο τῆς 
μαρτυρίας παραμένει ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἐπέκταση τοῦ 
σωτηριώδους ἔργου τοῦ Χριστοῦ, πού ἐργάζεται τήν καταλλαγή 
μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου. 

Θεολογική κριτική στή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία. Τό ἄρθρο «Ἡ 
περί θρησκειῶν δήλωσις ‘nostra aetate’ τῆς Β΄ Συνόδου τοῦ Βατικα
νοῦ» τοῦ Ἠλία Βουλγαράκη παρουσιάζει σέ τρία ἀναλυτικά μέρη τή 
θεολογική ἀλλαγή στή στάση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας 
ἀπέναντι στίς ἄλλες θρησκεῖες257. Στό πρῶτο καταγράφονται ἀνα

252. Ὅ.π., σελ. 6.
253. «Οἱ ἱεραποστολές σάν κριτήριο καί δοκιμή πίστεως», τεύχη 2122 σελ. 812.
254. «Ὁ κόσμος εἰς τόν ὁποῖο κηρύττουμε τόν Χριστόν», τεύχη 2122, σελ. 1315.
255. Ὅ.π., σελ. 19.
256. «Βασιλεύς καί λαός», μτφρ. Στ. Βίττη, τεῦχος 24, σελ. 5155.
257. Τεύχη 4142, 43 καί 44, σελ. 2630, 4547 καί 6168 ἀντίστοιχα.
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λυτικά τά γεγονότα τῆς Συνόδου καί οἱ αἰτίες ἐκσυγχρονιστικῶν 
κατευθύνσεων (διάλογος μέ τίς ἄλλες θρησκεῖες)258.  Στό δεύτερο 
γίνεται κριτική ἀποτίμηση τῶν θέσεων τοῦ κειμένου ἀπό πλευρᾶς 
ὀρθόδοξης θεολογίας259. Στό τρίτο καί τελευταῖο μέρος μεταφέρει 
κριτικά τά μηνύματα τῶν τελευταίων σημείων τῆς Δήλωσης. Εἰ δι
κότερα, ἐπικροτεῖ τίς προτάσεις γιά μιά ἑνωμένη κοινότητα ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων καί γιά διάλογο μέ τίς ἄλλες θρησκεῖες. Ἡ διαφωνία 
του ὅμως ἀναφέρεται στόν τρόπο κατανόησης καί διεξαγωγῆς τοῦ 
διαθρησκειακοῦ διαλόγου. Εἰδικότερα, ἐπισημαίνει ὅτι ἡ δήλωση δέν 
καταθέτει τήν ἐν Χριστῷ μαρτυρία γιά τήν ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων, 
δηλαδή τή μίμηση τῆς κοινωνίας τῆς Ἁγίας Τριάδας, ἀλλά προάγει 
τόν ἀτομικισμό260.   

Κοινή χριστιανική μαρτυρία. Ἡ κοινή χριστιανική μαρτυρία ὡς 
κεντρική ἰδέα δέν ὑπάρχει σέ κανένα κείμενο. Ὅμως, ἐπισημαίνεται 
ὡς ἐπιμέρους μήνυμα σέ 9 δημοσιεύματα, τά ὁποῖα τονίζουν ποικι
λοτρόπως τήν ἀναγκαία κατεύθυνση τῶν Ἐκκλησιῶν πρός μία ἀλ
ληλένδετη ἔμπρακτη ὑποστήριξη. 

Οἱ ἀπαρχές τῆς διαχριστιανικῆς συνεργασίας παρουσιάσθηκαν 
στά ἐπίσημα κείμενα τοῦ Π.Σ.Ε. Ἡ ἀναζήτηση αὐτή προέκυψε μέσα 
ἀπό τά παγκόσμια τρέχοντα προβλήματα καί τή δίψα τοῦ πλανήτη 
γιά πορεία ἑνότητας. Μιά ἄλλη θεώρηση ἀναδεικνύει τήν κοινή 
χριστιανική μαρτυρία ὡς μέθοδο ἀλληλογνωριμίας καί συναμφότε
ρη ἑνωτική πορεία θεραπείας τοῦ σκανδαλισμοῦ τῶν χριστιανῶν. 
Ὡστόσο, ρεαλιστικά δέν παραβλέπονται οἱ ἐνδεχόμενες δυσκολίες261.

Στήν κατεύθυνση τῆς ἀποτροπῆς τοῦ σκανδαλισμοῦ ἀπό τή δι
αιρεμένη Χριστιανοσύνη κινεῖται καί ὁ στοχασμός τῶν Visser’ T. 
Hooft καί Χρυσόστομου Κωνσταντινίδη. Ὁ πρῶτος μέ ἔμφαση γρά
φει: «Οἱ ἱεραποστολές [...] βιάζονται νά ἐπανορθώσουν τήν ζημιά 
πού ἔκαμαν μέ τίς διαιρέσεις τους (ἐννοεῖ Οἱ Χριστιανικές Ἐκ
κλησίες) καί προσπαθοῦν νά προχωρήσουν ὅσο περισσότερο εἶναι 
ἀνθρωπίνως δυνατόν στόν κοινό τους σκοπό καί στήν κοινή ἱερα

258. Ἠλ. Βουλγαράκη, «Ἡ περί θρησκειῶν δήλωσις ‘nostra aetate’ τῆς Β΄ Συ
νόδου τοῦ Βατικανοῦ», τεύχη 4142, σελ. 2930.

259. Ὅ.π., σελ. 4547.
260. Ὅ.π, σελ. 6668.
261. Τεύχη 2122, σελ. 32.
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ποστολική δραστηριότητα»262. Ὁ δεύτερος ὑπογραμμίζει ὅτι ἀπαι
τεῖται πλέον «ἡνωμένος ὁ Χριστιανισμός νά ἐμφανίζεται εἰς τούς 
πρός οὗς ἀπευθύνεται», διότι «τό σκάνδαλον τῶν αἱρέσεων καί τῶν 
ἀν ταγωνισμῶν ἐρεθίζει τάς μάζας τῶν ἰθαγενῶν»263.

Ἐξάλλου, ὁρισμένοι Ὀρθόδοξοι θεολόγοι προτάσσουν μιά πρα
κτικῆς μορφῆς διαχριστιανική συνεργασία στήν ἱεραποστολή. Ὁ 
πρῶτος πού ἔκανε μνεία μέσα ἀπό τό Πορευθέντες σέ αὐτό τό ζήτη
μα, ἦταν ὁ Νεκτάριος Χατζημιχάλης. Ἡ θεώρησή του ἐπικεντρώθη
κε στήν ἐπούλωση τῶν κοινωνικῶν πληγῶν264. Ἡ θέση αὐτή ἐπα
ναπροσδιορισμένη μεταφέρθηκε ἀπό τόν κοινωνιολόγο Δημοσθένη 
Σαβράμη, μέ ἐπίκεντρο τήν κοινή στάση τῶν χριστιανῶν ἀπέναντι 
στά φαινόμενα τῆς κοινωνικοπολιτικῆς ἐκμετάλλευσης. Σ’ αὐτά τά 
πλαίσια, ἐξαίρει τή διαχριστιανική συναλληλία καί τήν ἀπό κοινοῦ 
παροχή βοήθειας, ὥστε ὅλοι οἱ Χριστιανοί «ἀναλαμβάνοντας, ἑνω
μένοι, τόν ἱερόν ἀγώνα τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς προσωπικότητος 
τοῦ ἀνθρώπου, νά ἀγωνισθοῦν νά δώσουν νόημα ἀληθινό Χριστια
νικό νόημα στήν ζωή τῶν πολυβασανισμένων λαῶν»265. 

Συγκεκριμένη ὁμολογιακή κατεύθυνση στή θεώρηση τῆς κοινῆς 
χριστιανικῆς μαρτυρίας δόθηκε ἀπό τόν George Khodre. Μέ ριζο
σπαστικό τρόπο πρότεινε τήν ἀπό κοινοῦ ἱεραποστολική σύμπρα
ξη ὅλων τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, συμπεριλαμβάνοντας σέ 
αὐτές καί τίς μή Χαλκηδόνιες, ὥστε ἡ ὀρθόδοξη μαρτυρία νά εἶναι 
πλήρης266. Ἡ πρόταση αὐτή στηρίζεται στήν κοινή ἐκκλησιαστική 
παράδοση τῶν μή Χαλκηδονίων μέ τούς Ὀρθοδόξους, καθώς καί 
στή συναμφότερη περιρρέουσα πολιτιστική παράδοσή τους μέ τούς 
ἀφρικανικούς καί ἀσιατικούς λαούς267.

Στή συνάφεια αὐτή διακριτή εἶναι ἡ θέση τοῦ Ἠλία Βουλγαράκη, 
ὁ ὁποῖος ἀντιλαμβάνεται ὀρθά τήν ὕπαρξη τῆς Μίας Ἐκκλησίας, 
παρά τίς ὁμολογιακές διαιρέσεις της268. Ὅπως καί στίς προϋποθέσεις 
τοῦ διαλόγου, ἔτσι καί ἐδῶ, βασίζει τήν ἐπιχειρηματολογία του στήν 

262. «Οἱ ἱεραποστολές σάν κριτήριο καί δοκιμή πίστεως», τεύχη 2122 σελ. 12.
263. «Τό ‘Πορευθέντες’ τοῦ Κυρίου καί ἡ Θεολογία», τεῦχος 10, σελ. 20.
264. Ἀρχιμ. Νεκτ. Χατζημιχάλη, «Βασικαί σκέψεις διά μίαν Ὀρθόδοξον Ἱερα

ποστολήν», τεῦχος 8, σελ. 8.
265. «Χριστιανισμός καί ὑποανάπτυκτοι’ χῶραι», τεύχη 1718, σελ. 11.
266. G. Khodre, «Ἐκκλησία καί ἀποστολή», τεῦχος 12, σελ. 58.
267. Ὅ.π.
268. Ἠλ. Βουλγαράκη, «Ἱεραποστολή καί ἑνότης», τεύχη 2728, σελ. 46.
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ἀνάλυση τοῦ κενωτικοῦ τρόπου τῆς ἱεραποστολῆς. Ἡ θέση αὐτή 
ἀπαρτίζεται ἀπό δύο σκέλη: Τό πρῶτο ἀφορᾶ τούς ἑτερόθρησκους. 
Τό δεύτερο ὅμως σχετίζεται μέ τούς χριστιανούς τῶν ἄλλων Ἐκκλη
σιῶν. Ἐπιλογικά σημειώνει ὅτι ἡ διαχριστιανική συνεργασία δύναται 
νά ἀποτελέσει τό φάρμακο τοῦ προσηλυτισμοῦ269. 

Μέ βάση ὅλα τά παραπάνω παρατηροῦμε ὅτι ἀπό τίς στῆλες τοῦ 
περιοδικοῦ ἀπουσιάζει ἡ πολεμική ἐνάντια στίς δυτικές ὁμολογίες. 
Ἀντίθετα, προβάλλεται μέ γνώμονα τήν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία 
καί τά αἰτήματα τῶν καιρῶν ἡ καλλιέργεια τῆς ἱεραποστολικῆς δια
χριστιανικῆς συνεργασίας καί τοῦ διαλόγου τῆς καταλλαγῆς, ὡς 
με θόδων ἔμπρακτης μαρτυρίας270. Οἱ καρποί αὐτῶν δύναται νά ἐπι
σπεύσουν κατά τήν ἀνθρώπινη προσπάθεια τήν ἕνωση τῶν Ἐκ
κλησιῶν, πού ἐκφράζει τό πεντόσταγμα τῆς ἱεραποστολικῆς προ
σπάθειας, ὥστε νά πραγματοποιηθεῖ τό αἴτημα τῆς Ἀρχιερατικῆς 
προσευχῆς τοῦ Κυρίου «ἵνα πάντες ἓν ὦσιν» (Ἰω. 17, 21).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τό Πορευθέντες ὑπῆρξε τό πρῶτο ἱεραποστολικό περιοδικό πού 
ἐκδόθηκε στήν Ἑλλάδα. Τόν τίτλο του τόν ἔλαβε ἀπό τήν πρώτη 
λέ ξη τοῦ χωρίου Ματθ. 28, 19. Ἡ ἔκδοσή του προέκυψε μέσα ἀπό 
τίς διεργασίες τοῦ «Συνδέσμου» τό ἔτος 1959 καί συνεχίσθηκε τό 
1961 μέ τή στήριξη τοῦ ὁμώνυμου «Διορθόδοξου Ἱεραποστολικοῦ 
Κέν τρου» μέχρι τό ἔτος 1969, ὁπότε ἔπαψε νά κυκλοφορεῖ.

269. Ἠλ. Βουλγαράκη, «Ἱεραποστολή καί ἑνότης», τεύχη 2728, σελ. 47.
270. Νίκου Ματσούκα, Οἰκουμενική Θεολογία, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶς, Θεσσα

λονίκη 2005, σελ. 238 κ.ἑ.: «Τό βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό τῆς Ὀρθοδοξίας 
εἶναι ἡ ζωντανή ἔκφραση τῆς ἑνότητάς της. Τό πρῶτο στάδιο τῆς πορείας της 
μέσα στόν κόσμο καί συγκεκριμένα στήν οἰκουμενική κίνηση εἶναι αὐτή ἡ ἔκφρα
ση καί ἡ μαρτυρία τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας. Καί ὅταν ὑπάρχει αὐτή δέν δικαι
ολογεῖται κανένας φόβος γιά ἐνδεχόμενη φθορά τῆς Ὀρθοδοξίας στόν χῶρο τῆς 
οἰκουμενικῆς κίνησης. Γι’ αὐτό ἄλλωστε, ὅπως τό ἔχουμε δεῖ, κάθε πρωτοβουλία 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιά συνεργασία μέ τίς οἰκουμενικές δραστηριότητες 
σ’ ὅλο τόν κόσμο συνοδευόταν καί συνοδεύεται ἀπό μιά αὐτόματη κίνηση γιά 
σύσφιξη τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν ὀρθόδοξων ἐκκλησιῶν, γιά ἀνανέωση τῆς ζωῆς 
της καί γιά μιά συνειδητοποίηση τοῦ ἑνοποιοῦ της ρόλου μέσα στόν κόσμο πού 
κομματιάζεται. Τό αἴτημα τῆς σημερινῆς ἀνθρωπότητας εἶναι ἡ ἑνότητα. Καί ἡ 
Ὀρθοδοξία δέν μπορεῖ νά μήν ἀνταποκριθεῖ καί νά κρύψει ‘τὸν λύχνον ὑπὸ τὸν 
μόδιον’ (Ματθ. 5, 15)».
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Ἱδρυτής, γενικός ὑπεύθυνος, συντάκτης πολλῶν εἰδησεογρα
φικῶν κειμένων καί ἐπιστημονικῶν μελετημάτων, καθώς καί συντο
νιστής τόσο τοῦ περιοδικοῦ ὅσο καί τοῦ ὁμώνυμου Διορθόδοξου 
Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου ὑπῆρξε ὁ τότε λαϊκός θεολόγος καί νῦν 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος. Ὁ θεολόγος 
καί μετέπειτα καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἠλίας Βουλ
γαράκης ἦταν ἕνας ἀπό τούς βασικούς συνεργάτες καί ἀρθρογράφους 
τοῦ περιοδικοῦ. Ἡ συντακτική ὁμάδα ἀποτελοῦνταν ἀπό πολλά 
λαϊκά μέλη μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν ὁ Ἀστέριος (μετέπειτα ἀρχι
μανδρίτης Εὐσέβιος) Βίττης, ὁ Γεώργιος Πατρῶνος (μετέπειτα κα
θηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν), ἡ Ἀργυρώ Κοντογεώργη, ἡ 
Καλλιόπη Καρανικόλα, ἡ Ἑλένη Γκανούρη καί ἡ Σωτηρία Δογάνη.

Στόχοι τοῦ περιοδικοῦ ὑπῆρξαν ἡ πρωτοποριακή γιά ἐκείνη τήν 
ἐποχή μελέτη τῆς θεολογίας τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας καί ἡ καλ
λιέργεια τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἐνδιαφέροντος στόν ὀρθόδοξο κλῆρο 
καί λαό, μέ ἀπώτερο σκοπό τήν ἀναζωπύρωση τῆς χριστιανικῆς 
μαρτυρίας στά ἔθνη. Σ’ αὐτά τά πλαίσια προσπάθησε νά συνδέσει 
τούς Ὀρθόδοξους ἀναγνῶστες μέ τίς νέες ἐκκλησίες τῆς Οὐγκάντας, 
τῆς Κορέας καί τῆς Ἰαπωνίας πού εἶχαν τότε πρόσφατα ἱδρυθεῖ.

Ἡ ἔκδοσή του ἦταν τριμηνιαία. Ἡ ἀναπαραγωγή του κατά τά 
τρία πρῶτα χρόνια ἔγινε μέ πολύγραφο, ἐνῶ ἀπό τό 1961 καί ἑξῆς 
χρησιμοποιήθηκε τό τυπογραφεῖο. Τό γεγονός αὐτό συνέβαλε στή 
βελτίωση τῆς καλλιτεχνικῆς ἐπιμέλειας τῆς ἔκδοσής του, ἡ ὁποία 
ἀπέκτησε ἔγχρωμο φόντο καί ἐπαγγελματική στοιχειοθεσία. Ἡ δομή 
τῆς ὕλης του παρουσίασε διαρκεῖς ἀλλαγές κατά τήν πορεία ἔκδοσής 
του, ἀλλά σέ γενικές γραμμές βασίσθηκε στόν συνδυασμό θεολο
γικῆς καί δημοσιογραφικῆς ὕλης.

Τό περιοδικό ἐκδόθηκε σέ δύο γλῶσσες, στήν ἑλληνική καί τήν 
ἀγγλική. Ἡ κοινή νεοελληνική εἶναι ἡ γλώσσα πού χρησιμοποίησε 
γιά νά μεταφέρει τά μηνύματά του, παρόλο πού ἡ καθαρεύουσα 
ἦταν ἡ ἐπίσημη γλώσσα στόν δημόσιο βίο ἐκείνη τήν ἐποχή. Τό 
γεγονός αὐτό ἀναδεικνύει τή μέριμνα τοῦ περιοδικοῦ νά προσλη
φθεῖ τό μήνυμά του μέ κατανοητό τρόπο ἀπό ποικίλους ἀναγνῶστες.

Οἱ ἀρθρογράφοι πού συνεργάστηκαν ἐκφράζουν μιά πολυπρόσω
πη καί πολυεθνική ὁμάδα. Ἡ πλειοψηφία εἶναι Ἕλληνες καί ἐξίσου 
σημαντική εἶναι καί ἡ συμμετοχή τῶν Ἑλληνίδων γιά ἐκείνη τήν 
ἐποχή. Παράλληλα, ἀξιόλογη θεωρεῖται ἡ συμβολή τῶν Ὀρθόδοξων 



Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ

116

ξένων συγγραφέων, οἱ ὁποῖοι τονίζουν τόν διορθόδοξο χαρακτήρα 
του καί Ἑτερόδοξων ξένων ἀρθρογράφων πού ἐπισημαίνουν τό 
ἄ νοιγμα τοῦ περιοδικοῦ στόν διαχριστιανικόοἰκουμενικό χῶρο. Ἡ 
ἰσόρροπη συνεργασία κληρικῶν καί λαϊκῶν φανερώνει τόν ἐκκλη
σιαστικό του χαρακτήρα, ἐνῶ ἡ συμμετοχή ἀκαδημαϊκῶν θεολόγων 
τήν ἐπιστημονική του διάσταση. Ὡς μόνιμοι συνεργάτες τοῦ περιο
δικοῦ καταγράφονται οἱ Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος, Ἠλίας Βουλ
γαράκης, Εὐθύμιος Στύλιος καί Ἀστέριος Βίττης. 

Οἱ ἀναγνῶστες του ὑπῆρξαν ἐνήλικες Ὀρθόδοξοι, ἑλληνικῆς καί 
ξένης καταγωγῆς, ἀπό κάθε μορφωτικό ἐπίπεδο, οἱ ὁποῖοι παρου
σίασαν σταδιακή αὔξηση κατά τά ἔτη τῆς κυκλοφορίας του.

Τά ἄρθρα διακρίνονται γιά τό θεολογικό καί τό ἐνημερωτικό
πληροφοριακό περιεχόμενό τους. Στό θεολογικό περιεχόμενο δίδε
ται ἔμφαση στήν ὀρθόδοξη θεολογία καί τήν ἱστορία τῆς χριστια
νικῆς μαρτυρίας, δίχως νά ἀπουσιάζουν κείμενα τῆς οἰκουμενικῆς 
θεολογίας καθώς καί ἄρθρα πού μεταδίδουν τήν ἱεραποστολική 
θεολογία τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν ἘκκλησιῶνὉμολογιῶν.

Οἱ ὀρθόδοξες θεολογικές θέσεις τοῦ Πορευθέντες στοχεύουν στήν 
ἀφύπνιση τῆς αὐτοσυνειδησίας τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἀποστολή 
της στά ἔθνη, ἡ ὁποία βαδίζει παράλληλα καί μέ τόν ἐπανευαγγε
λισμό τῶν βαπτισμένων Ὀρθοδόξων. Μέ σαφήνεια διατυπώνεται 
τό μήνυμα, ὅτι ἡ ἀδιαφορία γιά τήν ἱεραποστολή σημαίνει ἄρνηση 
τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἰδικότερα ὑπογραμμίζεται ὅτι ἡ ἀποστολή τῆς 
Ἐκκλησίας στόν κόσμο ξεκινᾶ ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ 
καί ὑπακούει στίς ἐντολές τοῦ Ἰησοῦ γιά τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγ
γελίου διά τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σέ ὁλάκερη τήν 
οἰκουμένη. Συγχρόνως, ἀναδεικνύεται ἡ ἱεραποστολική φύση τῆς 
Ἐκκλησίας καί ἡ σημασία τῆς μετοχῆς στό μυστήριο τῆς θείας 
Εὐχαριστίας, πού ὠθεῖ τόν πιστό στή μαρτυρία τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ στόν κόσμο. Ἐπιπροσθέτως, αὐτός ὁ θεολογικός λόγος προ
σκαλεῖ ὅλο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, καί κυρίως τίς νεότερες 
ἡλικίες, ὥστε νά συνδράμουν στή διακονία τῆς ἱεραποστολῆς.

Οἱ παραπάνω θεολογικές θέσεις τεκμηριώνονται ἐξάλλου μέ τό 
ἱστορικό παράδειγμα τῶν χριστιανικῶν ἀνά τούς αἰῶνες ἱεραπο
στολῶν. Οἱ ἀρθρογράφοι τοῦ περιοδικοῦ ἀναφέρονται στίς ἱεραπο
στολές ὅλων τῶν περιόδων τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, τόσο τοῦ 
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Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὅσο καί τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας.

Ἰδιαίτερη ἀναφορά γίνεται στίς μεθόδους ὀργανωμένης μαρ
τυρίας. Στή θεματική αὐτή τονίζεται ὁ σεβασμός πρός τούς λαούς 
πού κηρύσσεται στό Εὐαγγέλιο, ὑπογραμμίζεται ἡ ἀναγκαιότητα νά 
«σαρκωθεῖ» ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ σέ κάθε γλώσσα καί πολιτισμό καί νά 
στηριχθοῦν οἱ νέες κοινότητες σέ γηγενῆ στελέχη. Ἡ κοινωνική 
διάσταση τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας κατανοεῖται ὡς ἔμπρακτη 
ἐκδήλωση τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης στόν πλησίον. Στή συνάφεια 
αὐτή, προτείνεται ἡ κοινή ὀρθόδοξη μαρτυρία στά ἔθνη, μέ σκοπό 
νά φανερώνεται ἡ ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων καί νά θεραπεύεται ὁ 
ἐκκλησιαστικός ἐθνικισμός. 

Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς πανορθόδοξης συμμετοχῆς στά οἰκουμε
νικά δρώμενα προβάλλεται μέ σαφῆ τρόπο. Εἰδικότερα, παρου
σιάζεται ἡ ἱεραποστολική θεολογία τῶν Δυτικῶν Ἐκκλησιῶν καί τό 
ἔργο τοῦ Π.Σ.Ε., μέ νηφάλια προσέγγιση. Ἐπίσης, γίνεται ἀναφορά 
στήν κοινή χριστιανική μαρτυρία μέσα ἀπό κείμενα τῶν Συνελεύσε
ων τῆς «Παγκόσμιας Ἐπιτροπῆς Εὐαγγελισμοῦ καί Ἱεραποστολῆς» 
τοῦ Π.Σ.Ε., ὅπου ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας ἐπισήμως συμμετέχει.

Ἐν τέλει, τό πρῶτο ἱεραποστολικό περιοδικό Πορευθέντες συνέβα
λε στήν ἀναβίωση καί ἔμπρακτη ἀνάπτυξη τῆς ὀρθόδοξης χριστια
νικῆς μαρτυρίας στήν οἰκουμένη. Εἰδικότερα, μέσα ἀπό τίς σελίδες 
του ἀνέδειξε τή θεολογία τῆς χριστιανικῆς ἱεραποστολῆς μέ ἄρθρα 
πού τεκμηριώνονται ἐπιστημονικά. Πρωτοστάτησε στήν εἰδησεογρα
φική μετάδοση τῶν δρώμενων στίς πρῶτες ἱεραποστολικές ἐκκλησίες 
τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας, καλλιέργησε τήν εὐαισθητοποίηση τῶν 
Ἑλλήνων ἀναγνωστῶν γιά τήν ἱεραποστολή καί ἀποτέλεσε τό πρότυ
πο γιά τήν ἔκδοση τῶν μεταγενέστερων ἑλληνόφωνων ἱεραποστο
λικῶν περιοδικῶν. Οὐσιαστικά τό περιοδικό Πορευθέντες ἀποτέλεσε 
τή φωνή, ἐνῶ τό ὁμώνυμο «Διορθόδοξο Ἱεραποστολικό Κέντρο» τή 
δράση γιά τήν ἱεραποστολική ἀναβίωση.

Στίς μέρες μας, ὁ εὐαγγελισμός τῶν ἐθνῶν ἀλλά καί ὁ ἐπανευαγ
γελισμός τῶν παραδοσιακά χριστιανικῶν κοινωνιῶν συνεχίζεται ἀπό 
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ μετάδοση καί πρόσληψη τοῦ μηνύματος 
σχετικά μέ τή θεολογία τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας καί ἡ εἰδησεο
γραφική πληροφόρηση γιά τά δρώμενα στίς νέες ἱεραποστολικές 
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ἐκκλησίες ἐξακολουθοῦν νά διοχετεύονται μέσα ἀπό τά ἔντυπα ἱερα
ποστολικά περιοδικά, καθώς καί ἀπό τίς ἠλεκτρονικές ἐκδόσεις τους.

Ὁπωσδήποτε, ὅμως, ἡ πρόσληψη καί ἡ ἀνταπόκριση στό κάλεσμα 
τῶν ἱεραποστολικῶν ἐντύπων καί διαδικτυακῶν ἀγωγῶν ἐ ξαρτᾶται 
πλέον ἀπό τόν κάθε ἀναγνώστη (ἀποδέκτη) καί τή διά θεσή του νά 
ἀναμεταδώσει ἔμπρακτα στόν πλησίον του ὅτι μέ τήν ἀνάσταση τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ «ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος»!
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Θεολόγος

h oρθοδοξiα καi  
οi aγιοι τῆς aλaςκας

Ἡ Ἀλάσκα ἀποτελεῖ τό ὅριο τῆς Ἀμερικανικῆς ἠπείρου πρός 
Βόρεια καί Ἀνατολικά. Ἔχει ἔκταση 1.717.855 τετραγωνικά χι

λιόμετρα καί πληθυσμό περίπου 735.132 κατοίκους1. Εἶναι ἡ με
γαλύτερη σέ ἔκταση πολιτεία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμε
ρικῆς καλύπτοντας σχεδόν τό 18% τῆς συνολικῆς ἔκτασης τῆς 
μεγάλης αὐτῆς χώρας. Ὅμως ἡ Ἀλάσκα ἀποτελεῖ μιά περιοχή ἐξαι
ρετικά ἀραιοκατοικημένη μέ μέσο ὅρο 0.42 κάτοικο ἀνά τετραγω
νικό χιλιόμετρο. Ἡ Ἀλάσκα ἔχει ὡς διοικητικό κέντρο ἀπό τό 1906 
καί πρωτεύουσα ἀπό τό 1958 τήν πόλη Τζούνο (32.660 κάτοικοι)2, 
ἐνῶ ἡ μεγαλύτερη πόλη καί ταυτόχρονα ἡ οἰκονομική πρωτεύουσά 
της εἶναι ἡ πόλη Ἀνκορέϊτζ μέ 300.950 κατοίκους3. 

Ἡ Ἀλάσκα εἶναι μιά χερσόνησος οὐσιαστικά πού εἰσχωρεῖ βαθιά 
στόν Βόρειο Εἰρηνικό Ὠκεανό καί λόγῳ τῆς τεράστιας ἔκτασης της 
διαθέτει ποικιλόμορφο κλίμα τό ὁποῖο ἐμφανίζει σημαντικές διακυ
μάνσεις καί τραχύ ἀνάγλυφο. Ἡ ὀροσειρά Μπρούκς τήν τέμνει καί 
ἀποτελεῖ μία ἐκ τῶν ὑψηλοτέρων ὀροσειρῶν σέ ὅλη τήν Ἀμερικα

1. Πηγή: http://quickfacts.census.gov/qfd/states/02000.html, Προσπελάστηκε, 
12/10/2014.

2. Πηγή: http://quickfacts.census.gov/qfd/states/02/02110.html, Προσπε λά
στηκε, 7/10/2014.

3. Πηγή: http://quickfacts.census.gov/qfd/states/02/02110.html, Προσπελά
στηκε, 7/10/2014.
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νική ἤπειρο. Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικό της εἶναι ἡ ὕπαρξη ἔντονης 
ἀκτογραμμῆς πού ἐκτείνεται σέ ἀρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα (76.121)4. 

Ἡ Ἀλάσκα ἔγινε πολιτεία τῶν Η.Π.Α. στίς 3 Σεπτεμβρίου τοῦ 
1959. Ἡ πλειοψηφία τῶν κατοίκων της ἀνήκουν στή λευκή φυλή 
ἐνῶ ὑπάρχουν λίγοι ἔγχρωμοι καί λίγοι ντόπιοι Ἰνδιάνοι πού εἶναι 
ὀργανωμένοι σέ δικά τους ἐδάφη ἤ μένουν στίς πόλεις. Ἡ πλειο
ψηφία τῶν κατοίκων της εἶναι Χριστιανοί μέ κυρίαρχη ὁμάδα αὐτή 
τῶν Εὐαγγελιστῶν (προτεσταντική ὁμάδα) καί ἀκολουθεῖ αὐτή τῶν 
Ρωμαιοκαθολικῶν. Ἡ Ὀρθοδοξία ἄν καί πρώτη διακόνησε στήν πε
ριοχή σήμερα εἶναι ἕνα δυναμικό καί δραστήριο κομμάτι της, ὅμως 
σέ ἀριθμό πιστῶν ὑστερεῖ σημαντικά.

Γνωριμία μέ τήν Ὀρθοδοξία

Ἡ Ἀλάσκα ὀφείλει τήν Ὀρθόδοξη ταυτότητά της στήν ἀποικιο
κρατική δραστηριότητα τῆς Τσαρικῆς Ρωσίας. Ἤδη ἀπό τόν 16ο 
αἰώνα, Ρῶσοι ἐξερευνητές ἄκουγαν διηγήσεις γιά μιά μεγάλη χώρα 
πέρα ἀπό τή θάλασσα. Ὡστόσο χρειάστηκε νά περάσουν πολλά 
χρόνια μέχρι νά σταθεροποιηθεῖ ἡ Ρωσική κυριαρχία στήν Ἄπω 
Ἀνατολή καί ἀπό ἐκεῖ νά ὀργανωθοῦν ἐξερευνήσεις στήν ἀπέναντι 
ἀκτή καί τά πολυάριθμα νησιά της. Τό 1783 μέ τό πρόσχημα τῆς 
ἐγκαθίδρυσης ἐμπορικῶν σταθμῶν στίς ἀκτές τῆς χώρας καί μέ τήν 
ἐντολή τῆς Αἰκατερίνης τῆς Μεγάλης, ὁ Ρῶσος ἔμπορος Γρηγόριος 
Σελίκχωβ μέ τρία ναυλωμένα πλοῖα καθώς καί ἐνόπλους ἀποβι βά
στηκε στή νῆσο Κόντιακ ἀπαιτώντας ἀπό τούς ντόπιους νά τοῦ 
παραχωρήσουν μονοπωλιακά κάθε ἐμπορική δραστηριότητα. Μετά 
ἀπό μικρῆς ἔκτασης ἀντίσταση οἱ ντόπιοι ὑποτάγηκαν καί οἱ Ρῶσοι 
ἵδρυσαν τόν πρῶτο ὀργανωμένο οἰκισμό στόν κόλπο πού ὀνόμασαν 
«κόρφο τῶν τριῶν ἱεραρχῶν» ἐνῶ τό ἴδιο ὄνομα πῆρε καί ὁ οἰκισμός 
τό 1784. 

Σάν διοικητικό κέντρο καί ἕδρα τοῦ κυβερνήτη ἡ Σίτκα, ὅπως 
εἶχε ὀνομαστεῖ ἡ πρωτεύουσα τῆς ἐπαρχίας, γρήγορα ἄρχισε νά 
ἀναπτύσσεται καί νά λαμβάνει βοήθεια ἀπό τή Ρωσία. Νέοι ἄποικοι 
ἦρθαν πολύ σύντομα, ἐνῶ καί Ἀλεούτιοι ἰνδιάνοι μετεγκαταστάθη

4. Πηγή: http://www.fws.gov/refuges/profiles/index.cfm?id=74500, Προσπε
λά στηκε, 17/10/2014.
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καν ἀπό τίς Κουρίλες νήσους, ὡς δουλοπάροικοι καί ἐργάτες στή 
νέα πόλη.

Ἀπό τή Ρωσία στέλνονταν ἀξιωματικοί τοῦ στρατοῦ πού ἀνα
λάμβαναν διοικητικά ἤ καθήκοντα ἀσφάλειας. Ἐπίσης στέλνονταν 
δάσκαλοι καί γιατροί γιά νά προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους. Δικα
στικοί λειτουργοί πού προορίζονταν γιά τοποτηρητές, ἐργάτες, 
ἀγρότες καθώς καί κυνηγοί καί τέλος κληρικοί. Μιά κοινωνία δη
μιουργοῦνταν ἀπό τήν ἀρχή μέ πρότυπα αὐτά τῆς μητέρας 
πατρίδας. Ἤδη ἀπό τό 1794 ἡ Αὐτοκράτειρα Αἰκατερίνη ἡ Μεγάλη 
εἶχε ἀποστείλει στόν κυβερνήτη Σελίκχωβ, ὁδηγίες γιά τήν κατα
σκευή οἰκισμῶν, ρυμοτομικές κατευθύνσεις, ἵδρυση σχολείων καί 
ἐκκλησιῶν πού θά προωθοῦσαν τόν Ρωσικό πολιτισμό, καί τήν ἐπι
κοινωνία μέ τούς ντόπιους.

Ἡ προσπάθεια γιά τή διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἀλάσκα, 
ἀποτέλεσε μιά κανονική ἱεραποστολική διαδικασία. Πατέρες ἀπό 
τή μητροπολιτική Ρωσία στάλθηκαν σταδιακά στή νέα χώρα μέ 
σκοπό νά ποιμάνουν τούς νέους ὑπηκόους τῆς αὐτοκρατορίας. Ἄν 
καί ὑπάρχουν σποραδικές ἀναφορές σχετικά μέ μεμονωμένες 
προσπάθειες διάδοσης τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἀλάσκα, μποροῦμε νά 
θεωρήσουμε ὅτι τό ἔτος 1794 δημιουργήθηκε ἡ ἐπισκοπή τοῦ Νέου 
Ἀρχαγκέλσκ στή νῆσο Κόντιακ ἡ ὁποία καί ὑπάγονταν στήν ἱερά 
μητρόπολη τοῦ Ἰρκούτσκ τῆς Σιβηρίας.

Οἱ Πατέρες καί οἱ προσπάθειές τους

Οἱ πατέρες πού στάλθηκαν εἶχαν ὡς ἀρχηγό τῆς ἀποστολῆς τόν 
Ἀρχιμανδρίτη Ἰωασάφ. Μαζί του τόν ἀκολούθησαν μερικοί μοναχοί 
πού ἀνταποκρίθηκαν στό ἱερό αὐτό κάλεσμα. Αὐτοί ἦταν οἱ Ἱερο
μόναχοι Ἀθανάσιος, Στέφανος, Νεκτάριος, Ἰουβενάλιος καί Μακάριος, 
καθώς καί οἱ μοναχοί Ἰωσάφ καί Γερμανός5. 

Σχεδόν ὅλοι ἀνῆκαν στόν μεγάλο κύκλο μοναχῶν τῆς μονῆς Βα
λαάμ τῆς Ρωσίας πού ἦταν ἡ μεγαλύτερη καί ἄκμαζε ἀφοῦ στούς 
κόλπους της βιώνανε πολλοί μοναχοί ἐνῶ ταυτόχρονα ἡ μονή εἶχε 
τεράστια συνεισφορά στή Ρωσική κοινωνία καί τήν Ὀρθοδοξία 
ἀφοῦ διατηροῦσε βιβλιοθῆκες, οἰκοτροφεῖα, διδασκαλεῖα καθώς καί 

5. Πηγή: http://www.pravoslavie.ru/english/sther manalaska.htm, Προσπε
λάστηκε, 10/10/2013.



Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΠΗΣ

124

ἄλλες δομές. Ὁ πατέρας Ἰωασάφ μέ τούς συντρόφους του ἄρχισε 
ἀμέσως τίς προσπάθειες γιά τήν ὀργάνωση καί τήν ποιμαντική στόν 
νέο τόπο. Ἵδρυσε ἕνα ὑποτυπῶδες σχολεῖο γιά τούς ντόπιους ἐνῶ 
ἀξιώθηκε νά ἀναγείρει τήν ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 
τό 1796 στή νῆσο Κόντιακ, στό Νέο Ἀρχαγκέλσκ6.

Ἔτσι δειλά δειλά ἀλλά μέ πολύ ἀγάπη θεμελιώθηκε μιά ἐκκλησι
αστική παράδοση πού ἔμελλε νά διαρκέσει γιά σχεδόν ἕναν αἰώνα 
σέ ἕνα ἀπό τά πιό δυσπρόσιτα καί ἀπομακρυσμένα σημεῖα τῆς γῆς 
τήν ἐποχή ἐκείνη. 

Ὁ Ἅγιος Γερμανός ἦταν μαζί μέ τήν ὁμάδα τῶν Βαλααμιτῶν 
μοναχῶν πού ἀκολούθησαν τόν πατέρα Ἰωασάφ στήν Ἀλάσκα. Ὁ 
τόπος πού ὁ Θεός ὁδήγησε τόν μοναχό Γερμανό νά ἐπιτελέσει τό 
θεῖο ἔργο του ἦταν ἡ νῆσος Σπρούς ὅπου ὁ Ἅγιος τῆς ἔδωσε τό 
ὄνομα Νέο Βαλαάμ εἰς ἀνάμνηση τῆς πολυαγαπημένης του μονῆς. 
Ὁ Γερμανός ἐγκαταστάθηκε στή νῆσο καί παρέμεινε σέ αὐτήν ποι
μαίνοντας τούς ντόπιους. Ἡ ἀσκητική μορφή του (ἐργαζόταν 
σκληρά, ὑπέμεινε κακουχίες καί ἐμφανίζονταν χειμώνα καλοκαίρι  
μέ τό ἴδιο ράσο), ἐνέπνευσε τούς ντόπιους. Ἐπίσης νά ἀναφέρουμε 
ἐδῶ ὅτι ὁ Ἅγιος Γερμανός ἵδρυσε καί ὀργάνωσε ἕνα ὑποτυπῶδες 
σχολεῖο γιά νά μαθαίνουν τά παιδιά γράμματα καί τήν Ὀρθοδοξία, 
ἐνῶ στόν ἴδιο χῶρο λειτούργησε καί ἕνα ὀρφανοτροφεῖο. Ἡ στάση 
του ἦταν γνήσια τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως καί ὁ ἴδιος ἦταν 
πανταχοῦ παρών σέ ὁποιαδήποτε φυσική καταστροφή ἔπληττε τό 
ντόπιο ποίμνιο του, καί ἔκανε ἀρκετές βαπτίσεις. 

Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο πού τονίζει τήν πατρική καί ποιμαντική μέρι
μνα πού εἶχε γιά τούς ἀγαπημένους του ντόπιους εἶναι ἡ σταθερή 
του ἐπιλογή νά μήν παραβρίσκεται συχνά σέ συναθροίσεις τῶν 
Ρώσων τῆς ἑταιρείας ἐπιλέγοντας μέ τή στάση του αὐτή νά στέκε
ται πλάι στόν ντόπιο πληθυσμό μέ ἀγάπη καί αὐταπάρνηση7, ἐνῶ 
σέ πάρα πολλές περιπτώσεις ὅπου οἱ ντόπιοι ἀδικοῦνταν ἤ ἐκμε
ταλλεύονταν ὁ ἴδιος ἔμπαινε μπροστά μεταξύ αὐτῶν καί τῆς Ρω
σικῆς διοικήσεως. 

6. Κράπη Α. Γεωργίου, Ὀρθόδοξη Ἀλάσκα, μιά ἀναδρομή στήν Ὀρθόδοξη 
ταυτότητα τῆς ἀπομακρυσμένης αὐτῆς χώρας, Θεσσαλονίκη 2017, ἐκδ. Ρώμη, 
σελ. 6364. 

7. Πηγή: http://www.pravoslavie.ru/english/sthermanalaska.htm, Προσπε
λάστηκε, 4/9/2013.
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Ἡ ζωή του ἦταν μιά διαρκής προσφορά στόν ντόπιο πληθυσμό 
ἐνῶ ὑπερασπίζονταν σθεναρά καί τούς Ρώσους ἐργάτες πού εἶχαν 
μεταφερθεῖ ἀπό τή Ρωσία καί πολλές φορές γινόντουσαν καί οἱ 
ἴδιοι ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης ἐκ μέρους τῆς Ρωσικῆς διοίκησης. 
Ἦταν ἕνας ἀσκητής τῆς ἐποχῆς του, ταπεινός, μέ ἀπέραντη ἀγάπη 
γιά τόν κόσμο καί τήν κτίση. Δέν ἀποποιήθηκε οὐδέποτε τόν τίτλο 
τοῦ μοναχοῦ γιά κάτι ἄλλο, ἀκόμη καί ὅταν ἡ Ρωσική ἐκκλησία τοῦ 
τό ζήτησε. Κοιμήθηκε εἰρηνικά στά χέρια τοῦ μαθητῆ του Γερασίμου 
τά Χριστούγεννα τοῦ 1837. Ἡ μορφή του ἔμεινε ἀνεξίτηλη στή συ
νείδηση Ρώσων καί ντόπιων ἀκόμη μέχρι καί σήμερα8. 

Ἕνας ἄλλος πολύ σημαντικός πατέρας ἦταν ὁ Ἰουβενάλιος,  ὁ 
ὁποῖος καί αὐτός ἀνῆκε στόν κύκλο τῶν Βαλααμικῶν μοναχῶν πού 
ἀναχώρησαν γιά τήν Ἀλάσκα. Ἐκεῖ ἐγκαταστάθηκε στή νῆσο Κόντι
ακ ὅπου καί ἄρχισε νά διακονεῖ τήν Ὀρθοδοξία. Στό νησί ἦταν μαζί 
μέ τόν μοναχό Μακάριο πού ἐπίσης ἀνῆκε στόν κύκλο πού ἦρθαν 
ἀπό τό Βαλαάμ γιά νά κηρύξουν στήν Ἀλάσκα. Ἀφοῦ διέδωσαν τήν 
ὀρθοδοξία σχεδόν σέ ὅλους τούς ντόπιους τῆς νήσου καί βάπτισαν 
πολλούς ὁ Ἰουβενάλιος ἔνιωσε ὅτι τό ποιμαντικό καθῆκον του δέν 
τελείωνε ἐκεῖ ἀλλά ὅτι ἔπρεπε νά περάσει στήν ἀπέναντι ὄχθη καί 
νά κηρύξει τήν Ὀρθοδοξία καί στίς ἄλλες φυλές. 

Ἐκεῖ κηρύττοντας ἀξιώθηκε νά γίνει ὁ πρῶτος Ὀρθόδοξος μάρ
τυρας στή γῆ τῆς Ἀμερικανικῆς ἠπείρου. Στά 1796 μαρτύρησε στά 
χέ ρια ντόπιων σαμάνων, ἄγνωστο μέ ποιό τρόπο, παρόλο ὅτι  
ὑπάρ χουν ἀρκετές ἐκδοχές ἀπό διάφορες πηγές γιά τόν τρόπο τοῦ 
μαρ τυρίου του. Σέ κάθε περίπτωση τό αἷμα του πότισε τή γῆ τῆς 
Ἀλάσκας πού ποίμανε, καί ἔγινε ὁ πρῶτος μάρτυρας τῆς Ὀρθοδο
ξίας στήν Ἀμερικανική ἤπειρο. Τιμᾶται σάν Ἅγιος καί πρωτομάρτυ
ρας τῆς Ἀμερικανικῆς ἠπείρου, στίς 24 Σεπτεμβρίου9.

Οἱ ὑπόλοιποι πατέρες ἀπό τόν κύκλο προχώρησαν σέ ὁμαδικές 
βαπτίσεις τῶν ντόπιων καταφέρνοντας νά ἐξαλείψουν τή ντόπια 
εἰδωλολατρία καί νά κηρύξουν τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ στούς οἰκι
σμούς καί τίς γύρω περιοχές ὅπου εἶχαν ἱδρυθεῖ οἱ Ρωσικοί  διοικη
τικοί καί ἐμπορικοί σταθμοί. 

8 Κράπη Α. Γεωργίου, Ὀρθόδοξη Ἀλάσκα, μιά ἀναδρομή στήν Ὀρθόδοξη 
ταυτότητα τῆς ἀπομακρυσμένης αὐτῆς χώρας, Θεσσαλονίκη 2017, ἐκδ. Ρώμη, σ. 66.

9. Κράπη Α. Γεωργίου, Ὀρθόδοξη Ἀλάσκα, μιά ἀναδρομή στήν Ὀρθόδοξη 
ταυτότητα τῆς ἀπομακρυσμένης αὐτῆς χώρας, Θεσσαλονίκη 2017, ἐκδ. Ρώμη, σ. 6871.
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Μιά ἐξίσου ἐμβληματική μορφή πού μαρτύρησε καί τιμᾶται σάν 
Ἅγιος ἀπό τήν Ὀρθόδοξη ἐκκλησία εἶναι καί ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ 
Ἀλεούτιος. Ἦταν ντόπιος ἀπό τή νῆσο Κόντιακ πού μαθήτευσε 
κοντά στήν ὁμάδα τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ. Βαπτίσθηκε Χριστιανός 
ἀπό νεαρή ἡλικία, ἔλαβε τό ὄνομα Πέτρος, ἐνῶ ἡ ἀκριβής ἡμερο
μηνία γέννησής του δέν μᾶς εἶναι γνωστή. Δυστυχῶς ἐλάχιστα 
πράγματα μᾶς εἶναι γνωστά μέ ἀκρίβεια, ὡστόσο ὅλες οἱ πηγές 
συγκλίνουν στό γεγονός ὅτι ἦταν πνευματικό τέκνο τῆς ἱεραπο
στολῆς τῶν πατέρων πού διακόνησαν στή νῆσο Κόντιακ (Μα
καρίου καί Ἰουβεναλίου). Γνωρίζουμε ὅμως ὅτι ἦταν ἐργάτης γιά 
λογαριασμό τῆς Ρωσοαμερικανικῆς ἑταιρείας πού εἶχε ἐν τῷ μεταξύ 
ἱδρυθεῖ γιά τήν ὀργάνωση καί ἐκμετάλλευση τῆς Ἀλάσκας καί ἀσχο
λοῦνταν μέ τή γούνα καί τό ἐμπόριό της10. 

Στήν Καλιφόρνια οἱ Ρῶσοι εἶχαν κτίσει τήν ἀποικία τοῦ Φόρτ 
Ρός. Ἐκεῖ γινόντουσαν ἀνταλλαγές καί ἐπιδίδονταν στό ἐμπόριο 
γουναρικῶν, ἀλλά καί σέ κάθε εἴδους ἐμπορική δραστηριότητα. Οἱ 
Ἱσπανοί πού ἦταν κύριοι ὅλης τῆς περιοχῆς τῆς Καλιφόρνια καί 
τοῦ Μεξικοῦ δέν καλοέβλεπαν τήν ἀποικία, τίς δραστηριότητες καί 
τίς σχέσεις της μέ τούς ντόπιους. Κυρίως ὅμως ἡ Ὀρθοδοξία ἦταν 
κάτι πού τούς ἐνοχλοῦσε τά μέγιστα, μιᾶς καί στήν περιοχή δραστη
ριοποιοῦνταν ἡ Ρωμαιοκαθολική ἐκκλησία μέ πολλούς ἱεραπόστο
λους καί τάγματα11. Σέ ἕνα τυχαῖο γεγονός οἱ Ἱσπανοί συνέλαβαν 
ἔξω ἀπό τή Ρωσική ἀποικία τοῦ Φόρτ Ρός τῆς Καλιφόρνια τόν 
Πέτρο μαζί μέ ἄλλους δεκατρεῖς συντρόφους του ντόπιους κατοί
κους πού πήγαιναν νά ἐμπορευτοῦν γουναρικά. 

Οἱ Ἱσπανοί καθολικοί Φραγκισκανοί μοναχοί προσπάθησαν μά
ταια νά τούς προσηλυτίσουν στή Ρωμαιοκαθολική πίστη μέ διά φορα 
ἐπιχειρήματα. Στήν ἀρχή εἰρηνικά λέγοντάς τους ὅτι ἦταν αἱρετικοί 
σχισματικοί καί ἀργότερα ἐκβιάζοντας καί ἀπειλώντας τους εὐθέως 
μέ τή ζωή τους ἄν δέν ἀλλαξοπιστήσουν. Οἱ εὐσεβεῖς ὅμως Ἀλεούτι
οι ἀπαντοῦσαν ἐπίμονα ὅτι ἦταν ἤδη Χριστιανοί, βαπτισμένοι, καί 
δέν ὑπῆρχε περίπτωση νά ἀπαρνηθοῦν τήν πίστη τους.

10. Πηγή: https://oca.org/saints/lives/2007/09/24/102713martyrpeterthe
aleut, Προσπελάστηκε, 11/9/2013.

11. Κράπη Α. Γεωργίου, Ὀρθόδοξη Ἀλάσκα, μιά ἀναδρομή στήν Ὀρθόδοξη ταυ
τότητα τῆς ἀπομακρυσμένης αὐτῆς χώρας, Θεσσαλονίκη 2017, ἐκδ. Ρώμη, σ. 90.
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Ὅσο καί ἄν προσπάθησαν οἱ Ἱσπανοί στάθηκε ἀδύνατο νά κά
νουν τούς ντόπιους νά ἀλλαξοπιστήσουν. Ἔτσι τήν ἑπόμενη ἡμέρα 
βασάνισαν σκληρά τόν Πέτρο. Οἱ ἀφηγήσεις λένε ὅτι στήν ἀρχή 
τοῦ ἔκοψαν ἀπό ἕνα δάχτυλο σέ κάθε πόδι. Μετά καί ἀφοῦ ὁ Πέτρος 
ἀγέρωχα ἀντιμετώπιζε τό μαρτύριο, τοῦ ἔκοψαν σιγά σιγά ὅλα τά 
δάχτυλα στά χέρια. Καί πάλι ὅμως ὁ Πέτρος ἐπαναλάμβανε στούς 
δήμιους του ὅτι ἦταν Χριστιανός καί δέν ὑπάρχει περίπτωση νά τό 
ἀπαρνηθεῖ. Κατόπιν τοῦ ἔκοψαν τούς βραχίονες καί στό τέλος τόν 
διαμέλισαν. 

Ἀπό τά βασανιστήρια ὁ Πέτρος παρέδωσε τό πνεῦμα του στόν 
Κύριο ἀρνούμενος νά ἀλλαξοπιστήσει. Οἱ βασανιστές του εἶδαν τό 
μάταιο τῆς προσπάθειάς τους. Ὁ καθολικός ἱερομόναχος πού διέτα
ξε τά βασανιστήρια θέλησε νά σκοτώσει καί τήν ὑπόλοιπη ὁμάδα 
τῶν Ἀλεούτιων. Οἱ ἀφηγήσεις ὅμως λένε ὅτι τήν ὥρα ἐκείνη ἦρθε 
ἀπρόοπτα διαταγή ἀπό τή διοίκηση τοῦ Μοντερέυ νά τούς ἀπε
λευθερώσουν. Οἱ βασανιστές του ἦταν ἰνδιάνοι. Ὅμως δέν ἔδρασαν 
μόνοι τους μέ δική τους πρωτοβουλία, ἀλλά ἡ διαταγή ἦρθε ἀπό 
Καθολικό μοναχό12. Τό γεγονός μνημονεύει καί ὁ Ἅγιος Γερμανός 
πού ἦταν ἀκόμη στή νῆσο Κόντιακ ὅταν ἔλαβε γνώση γιά τό 
μαρτύριο τοῦ πνευματικοῦ τέκνου Πέτρου. Τό 1980 ἀναγνωρίσθηκε 
ὡς Ἅγιος καί ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 24 Σεπτεμβρίου.

Μιά ἄλλη μεγάλη μορφή τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἀλάσκα ἦταν ὁ 
Ἅγιος Ἰννοκέντιος Βενιαμίνωφ. Ὁ ἴδιος ἦταν μιά ἐμβληματική μορ
φή πού ἀργότερα ἔγινε Ἐπίσκοπος Ἀλάσκας καί Κουρίλων νήσων. 
Ἡ προσωπικότητα, ἡ ἀκάματη ἐργασία του καθώς καί ἡ ἀτελείωτη 
ἀγάπη γιά τό ποίμνιο σημάδεψε τήν τελευταία καί πιό παραγωγική 
περίοδο τῆς ἀποικίας. 

Τό 1823 ὁ ἐπίσκοπος τοῦ Ἰρκούτσκ Μιχαήλ, ἀποφάσισε νά 
στείλει στή νέα ἐπαρχία ἕναν ποιμένα γιά νά καλύψει τό κενό πού 
ὑπῆρχε στήν περιοχή τῆς Οὐναλάσκας. Σχετικά μέ τό ζήτημα εἶχε 
αἰτηθεῖ καί ἡ Ἱερά σύνοδος. Ὁ Ἰννοκέντιος ἀμέσως προθυμο
ποιήθηκε νά σπεύσει νά καλύψει τό κενό μέ προθυμία καί αὐταπάρνη
ση. Ἔτσι μέ τήν ὑπέργηρη μητέρα του, τή γυναίκα καί τά δυό του 
μικρά παιδιά, Στέφανο καί Ἰννοκέντιο, ξεκίνησε τό μακρύ καί 
δύσκολο ταξίδι καί στίς 29 Ἰουλίου τοῦ 1824 ἔφτασαν στήν Οὐ να

12. Πηγή: http://www.umich.edu/~ocf/saint_peter_the_aleut.htm, Προσπε λά
στηκε: 10/10/2013.
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λάσκα. Ἡ περιοχή ἦταν ὑπό τόν ἔλεγχο τῆς Ρωσοαμερικανικῆς 
ἑταιρείας καί σχεδόν ὅλοι οἱ κάτοικοι της εἶχαν γίνει ἤδη Ὀρθόδο
ξοι ἐνῶ ὑπῆρχε τάξη καί ἀσφάλεια.

Ὁ Ἰννοκέντιος ἀφοῦ ἐγκαταστάθηκε αὐτός καί ἡ οἰκογένειά του 
στόν ἄγριο αὐτό τόπο θέλησε νά κτίσει ἐκκλησία. Μέ τίς ἄοκνες 
ἐνέργειές του, τή βοήθεια τῶν Ρωσικῶν ἀρχῶν ἀλλά καί τῶν ντόπιων 
κυρίως τό ὄνειρό του ἔγινε πράξη τόν Ἰούλιο τοῦ 1825 πού πραγμα
τοποιήθηκαν καί τά θυρανοίξια στόν νέο ναό τῆς Ἀναλήψεως τοῦ 
Κυρίου13. 

Ἐκτός ἀπό τήν ἐκκλησία ὅμως ἔκανε μιά σειρά ἐνεργειῶν πού τόν 
καθιέρωσαν στά μάτια τόσο τῶν Ρώσων ἀλλά κυρίως τῶν ντόπιων 
ὡς τόν μεγάλο ποιμένα καί μιά μορφή ἐμβληματική τόσο τῆς τοπικῆς 
ὅσο καί τῆς Ὀρθόδοξης παράδοσης. Βασικά, οἱ προσπάθειές του 
ἦταν νά μεταφράσει τά Βιβλικά κείμενα καθώς καί λατρευτικούς 
ὕμνους τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησίας στή γλώσσα τῶν ντόπιων. 
Στό σημεῖο αὐτό ἀξίζει νά ἀναφέρουμε ὅτι ὁ ἴδιος ἐπικοινωνοῦσε σέ 
ἕξι διαλέκτους τῶν ντόπιων. Αὐτό ἦταν καί ἕνα στοιχεῖο πού ἀπο
δεικνύει περίτρανα τήν ἔντονη ἐνασχόλησή του μέ τούς ντόπιους καί 
τά κοινά τους ἀλλά καί τήν προσπάθεια πού  ὁ ἴδιος ἔκανε νά τούς 
πλησιάσει γιά νά ἐπικοινωνήσει μαζί τους καί νά τούς βοηθήσει. Ἔτσι, 
κατόπιν σκληρῆς δουλειᾶς κατάφερε νά δημιουργήσει ἕνα ἀλφάβητο 
μέ Κυριλλικούς χαρακτῆρες ἀλλά μέ φθόγγους τῆς Ἀλεουτιανῆς 
γλώσσας πού ὁ ἴδιος ἦταν γνώστης της14. 

Ἐπίσης συνέταξε καί ἔγραψε καί μιά γραμματική ἔτσι ὥστε νά 
θέσει τούς ἀπαραίτητους γραμματικούς καί συντακτικούς κανόνες. 
Ἡ ἐπιλογή τῶν Κυριλλικῶν γραμμάτων στήν ἀπόδοση τῆς δια
λέκτου ἀποδείχτηκε εὐφυέστατη καί ἐξαιρετική. Ὄχι μόνο ἡ γλώσσα 
τῶν ντόπιων ἀποκτοῦσε ἀλφάβητο καί μποροῦσε νά γραφτεῖ καί 
νά ἀποκτήσει γραμματικούς καί συντακτικούς κανόνες ἀλλά καί ἡ 
Ρωσική ἀπό τήν ἄλλη μεριά μποροῦσε πλέον νά διδαχθεῖ ἀποτελε
σματικά καί νά γίνει πιό εὔκολα προσεγγίσιμη ἀπό τούς ντόπιους. 
Αὐτό εἰδικά ἀπό τή στιγμή πού τό ἀλφάβητο τῆς μιᾶς καί τῆς ἄλλης 

13. Ἡ σημερινή ἐκκλησία πού ἐνσωματώνει τά παραπάνω ἔχει κτιστεῖ τό 1896 
καί ἀνακαινίστηκε τό 1996. Πηγή: http://www.doaoca.org/parishes.html/type= 
details&id=91, Προσπελάστηκε, 10/11/2014.

14. Πηγή: http://www.bu.edu/missiology/missionarybiography/ik/inno
centveniaminovivanpopovveniaminov17971879/, Προσπελάστηκε, 10/10/2015.
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μοιραζόντουσαν τούς ἴδιους χαρακτῆρες: τά Κυριλλικά15. Ὅμως ἡ 
με ταφραστική του δραστηριότητα δέν περιορίστηκε μόνο ἐδῶ. Ἐρ
γάσθηκε σκληρά καί μετέφρασε διάφορα Βιβλικά χωρία, προσευχές 
στή γλώσσα τῶν ντόπιων καί ταυτόχρονα δημιούργησε καί ἕνα λε
ξικό πού ἑρμήνευε στήν τοπική διάλεκτο ὅρους καί λέξεις τῆς Ρω
σικῆς φιλολογίας16. Ἀξιοθαύμαστη εἶναι ἡ ἀπόδοση βαθύτατων θεο
λογικῶν καί ποιμαντικῶν ὅρων. Μέ τήν ἔμπνευ σή του δημιούργησε 
ἀρκετές καινούργιες λέξεις ἀπό τή ντόπια διάλεκτο. Ὡστό σο αὐτές 
οἱ νέοδιαμορφωθεῖσες λέξεις καί ὅροι ἀπέκτησαν νέα ση μασία μέ 
σκοπό νά ἀποδώσουν σωστά καί μέ σαφήνεια τήν Ὀρθόδοξη 
ἀλήθεια. Ἐπίσης στά 1846 προχώρησε καί στήν ἔκδοση ἐγχειρι δίου 
γραμματικῆς. 

Γιά τόν Ἰννοκέντιο ἡ γλώσσα ἀποτέλεσε μέσο διάδοσης τῆς ἀλή
θειας τοῦ εὐαγγελίου ὅπως ἀκριβῶς καί γιά τούς πρώτους ἀπο στό
λους ὑπό τό ἴδιο ἀκριβῶς ἀποστολικό καί ποιμαντικό πνεῦμα. Ὁ 
Ἰννοκέντιος ὁραματίζονταν πώς οἱ πρῶτοι ντόπιοι ἱερεῖς σέ βά θος 
χρόνου ὄχι μόνο θά μετέφραζαν τήν Ὀρθόδοξη γραμματεία ἀλλά 
καί σέ ἕνα κοντινό ἀλλά πολλά ὑποσχόμενο μέλλον θά μποροῦ σαν 
νά παράγουν οἱ ἴδιοι πλέον ὕμνους, κατηχήσεις καί κη ρύγματα ἄρι
στα ἀνταποκρινόμενα στίς ἀνάγκες, τίς ἀπαιτήσεις καί τό πολιτι
στικό ὑπόβαθρο τῶν ντόπιων.

Ἐκτός ἀπό τήν ἀνέγερση ναῶν καί παρεκκλησίων, ὁ Ἅγιος Ἰν
νοκέντιος προώθησε τήν κατήχηση καί ἀξιώθηκε νά χρίσει πολλούς 
ντόπιους (Κρεολούς) ἱερεῖς μέ τούς ὁποίους καί ἐπάνδρωσε τίς και
νούργιες ἐκκλησίες πού εἶχε ἱδρύσει νωρίτερα σέ διάφορα μέρη τῆς 
Ἀλάσκας. 

Τό 1840 ἐξελέγη ἐπίσκοπος Καμτσάτκας, Κουρίλων καί Ἀλεού 
τ ιων νήσων ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο. Ἡ ἕδρα τῆς ἐπισκοπῆς του ἦταν 
ἡ πόλη Νέο Ἀρχαγκέλσκ (Σίτκα).

Ἐπίσης στό μεγάλο ἔργο του νά προστεθεῖ καί ἡ ἵδρυση καί 
δημιουργία σχολῆς στήν ὁποία φοίτησαν παιδιά πού προορίζονταν 
γιά ἱερεῖς. Τό 1868 ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξέλεξε τόν Ἰννοκέντιο ὡς ἀντι

15. Κράπη Α. Γεωργίου, Ὀρθόδοξη Ἀλάσκα, μιά ἀναδρομή στήν Ὀρθόδοξη 
ταυτότητα τῆς ἀπομακρυσμένης αὐτῆς χώρας, Θεσσαλονίκη 2017, ἐκδ. Ρώμη, 
σελ. 107115. 

16. Πηγή: http://satucket.com/lectionary/innocent_alaska.htm, Προσπελάστη
κε, 30/9/2015.
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καταστάτη τοῦ ἐκλιπόντος μητροπολίτου. Παρόλο πού ὁ ἴδιος εἶχε 
φύγει νωρίτερα ἀπό τήν ἀγαπημένη του Ἀλάσκα καί ἦταν πλέον 
στή μητροπολιτική Ρωσία, δέν ξέχασε ποτέ τήν Ἀλάσκα καί τούς 
ἀνθρώπους της. Ἵδρυσε ἐπισκοπή Ἀλεούτιων μέ ἕδρα τόν Ἅγιο 
Φραγκίσκο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς. Κοιμήθηκε 
στίς 31 Μαρτίου τοῦ ἔτους 1879 καί ἐτάφη στό μοναστήρι τοῦ 
Ἁγίου Σέργιου. 

Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 31 Μαρτίου καί θεωρεῖται ἰσαπόστο
λος καί ἀπόστολος τῆς Ἀμερικῆς.

Ἡ Ὀρθόδοξη δραστηριότητα 

Τήν περίοδο αὐτή παρατηρεῖται ἄνθηση τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἤδη 
οἱ καρποί τῶν προηγούμενων προσπαθειῶν τῶν πρώτων πατέρων 
ἄρχισαν σιγά σιγά νά φαίνονται. Τό 1809 χειροτονήθηκε ἱερέας τοῦ 
νησιοῦ Κόντιακ ὁ πρῶτος ντόπιος τῆς φυλῆς πού ἦταν ἀπόφοιτος 
τῆς ἱδρυθείσας ἀπό τούς ἱεραποστόλους, σχολῆς τῆς νήσου17.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς Ὀρθόδοξης παράδοσης εἶναι ἡ 
μετάφραση τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἡ λειτουργία στή ντόπια γλώσσα 
ὅποια καί ὅπου καί νά εἶναι αὐτή.  Ἡ Ὀρθοδοξία ἀπό τήν ἀρχή της 
σεβάστηκε τή γλωσσική παράδοση τῶν λαῶν ὅπου καί ἄν ποίμανε. 
Ὁ σκοπός ἦταν ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ λειτουργία, νά μπορεῖ νά γίνει 
κατανοητή  σέ ὅλους τούς λαούς, σέ ὅλα τά γεωγραφικά μήκη καί 
πλάτη. Ἡ πρώτη μεταφραστική προσπάθεια στή γλώσσα τῶν 
ντόπιων Ἀλεούτιων, ἔλαβε χώρα τό 1804/1805. Τή συγκεκριμένη 
χρονολογική περίοδο πού παραπάνω περιγράψαμε ἔλαβε χώρα καί 
ἡ κυρίως προσπάθεια μεταφράσεων, ποιμαντικῶν καί λειτουργικῶν 
κειμένων, καθώς καί ὕμνων18. 

Παράλληλα μέ τήν ὁλοένα καί μεγαλύτερη ἐξάπλωση τῆς Ὀρθο
δοξίας στή χώρα τό περιβάλλον ἄρχισε νά ἀλλάζει καί τό ἔργο τῆς 
ποιμαντικῆς τῶν ντόπιων νά καθίσταται κατά τι εὐκολότερο τη
ρουμένων τῶν ἀναλογιῶν καί παρ’ ὅλων βεβαίως τῶν δυσκολιῶν. 
Ὁ πληθυσμός τῶν ντόπιων, ἄρχισε νά βαπτίζεται ὁμαδικά καί νά 
ἀκολουθεῖ τό Ὀρθόδοξο δόγμα, κάτι πού κυρίως συνέβαινε εἰδικότε

17. Suzanne J. Crawford  Dennis F. Kelley, American  Indian Religious 
tradition encyclopedia, Santa Barbara 2005, California, p. 512.

18. Κράπη Α. Γεωργίου, Ὀρθόδοξη Ἀλάσκα, μιά ἀναδρομή στήν Ὀρθόδοξη 
ταυτότητα τῆς ἀπομακρυσμένης αὐτῆς χώρας, Θεσσαλονίκη 2017, ἐκδ. Ρώμη, σ. 105.
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ρα στά μεγάλα ἀστικά κέντρα καί οἰκισμούς. Ὡστόσο ἀκόμη καί 
στήν ἐπαρχία ἡ διείσδυση τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἡ ἐκ μέρους τοῦ 
πληθυσμοῦ τῶν ντόπιων ἀποδοχή της ἦταν ἀξιοσημείωτη19.

Ἡ μαζική στροφή τῶν Ἀλεούτιων στήν Ὀρθοδοξία ἀποδίδεται 
στόν πατέρα Ἰβάν Πάνκωφ. Ὁ ἴδιος ὄντας Ἀλεούτιος ἦταν ἀρχηγός 
στά νησιά ἐνῶ ἤξερε νά γράφει καί νά διαβάζει Ρωσικά. Μαζί μέ τόν 
Ἅγιο Ἰννοκέντιο ἐργάσθηκαν καί δημιούργησαν τό ἀλφάβητο τῶν 
Ἀλεούτιων καί στά 1834 συνέγραψαν καί τό πρῶτο βιβλίο κατηχη
τικῆς. Ἐπίσης συνέγραψαν καί βιβλία στή γλώσσα τῶν Ἀλεούτιων 
οἱ ὁποῖοι ἔμαθαν νά γράφουν καί νά διαβάζουν καί στή γλώσσα 
τους καί στά Ρωσικά. Εἶναι σαφές ὅτι οἱ Ἀλεούτιοι μέ τή δημιουργία 
γραπτῆς φιλολογίας καί τήν ποιμαντική μέριμνα καί ἀγάπη ἐκ 
μέρους τοῦ ἀρχηγοῦ τους καί τοῦ Ἁγίου Ἰννοκεντίου ἔνιωσαν προ
φανῶς πολύ ἀσφαλεῖς ἐνῶ εἶδαν τό σωτηριολογικό μήνυμα τῆς 
Ὀρθοδοξίας σάν κάτι δικό τους. 

Σάν κάτι πού τό καταλάβαιναν καί τό διδασκόντουσαν ἀπό τήν 
μιά, ἀλλά καί σάν κάτι βιωματικό ἀπό τήν ἄλλη ἀφοῦ εἰσέπρατταν 
ἀγάπη καί μέριμνα ἀπό τόν ἀρχηγό τους καί τόν πατέρα Ἰννοκέντιο. 
Αὐτό ἐξηγεῖ καί τήν ὁλοκληρωτική στροφή τῶν Ἀλεούτιων στήν 
Ὀρθοδοξία20.

Ἕνας ἄλλος ἀξιοσημείωτος ποιμένας πού μετέφρασε στή γλώσσα 
τῶν ἰνδιάνων τοῦ Κουσκοκβίμ καί Ἐσκιμώων τῆς ἐνδότερης περι
οχῆς τοῦ ποταμοῦ Γιούκον ἦταν ὁ Ζαχαρίας Μπέλκωβ. Ὁ ἴδιος 
ἦταν Κρεολός χτίστης καί μαζί μέ μιά ἄλλη μεγάλη μορφή τῆς 
ντόπιας Ὀρθοδοξίας τόν Κρεολό Ἰάκωβο Νετσβέτωφ πραγματο
ποίησαν πολλές καί δύσκολες περιοδεῖες στά ἐνδότερα τῆς χώρας. 
Ἀργότερα ὁ ἴδιος ἀξιώθηκε τήν ἱεροσύνη τήν ὁποία καί μέ συνέπεια 
στό πνεῦμα τοῦ Ἰακώβου ὑπηρέτησε μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του. 
Τό ἔργο καί ἡ ἀγάπη του γιά τούς ντόπιους τόν ἔκαναν ἰδιαίτερα 
ἀγαπητό ἀνάμεσα στούς κατοίκους. Ἡ σημαντικότατη προσφορά 
του ἐντοπίζεται καί στή μετάφραση διάφορων χωρίων τῆς Βίβλου. 
Κατά τίς μεταφράσεις του χρησιμοποίησε Ρώσικες καί Σλαβονικές 
πηγές καί κείμενα.

19. Κράπη Α. Γεωργίου, Ὀρθόδοξη Ἀλάσκα, μιά ἀναδρομή στήν Ὀρθόδοξη 
ταυτότητα τῆς ἀπομακρυσμένης αὐτῆς χώρας, Θεσσαλονίκη 2017, ἐκδ. Ρώμη, σ. 105.

20. Joachim D. Martin, Historical Aspects of Cataloging and Classification, 
Haworth information press, Binghampton N.Y., 2002, p. 270.
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Μαζί μέ τούς παραπάνω ὑπῆρξαν καί πολλοί ἄλλοι πού ἄλλος 
λιγότερο, ἄλλος περισσότερο, ἄλλος Κρεολός καί ἄλλος ντόπιος ἤ 
Ρῶσος, βοήθησαν στή Θεολογική μόρφωση καί ποιμαντική τῶν 
ντόπιων. Οἱ προσπάθειες πού προαναφέρθηκαν ἀλλά καί ὅσες ἦταν 
μικρότερες ἤ μεμονωμένες δέν σημαίνει ὅτι ἦταν ἀσήμαντες ἤ ὅτι 
δέν βοήθησαν στή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου στήν ἀπομακρυσμένη 
καί ἀφιλόξενη αὐτή περιοχή τοῦ κόσμου. Τό γεγονός ὅμως ὅτι πα
ρατηρεῖται φιλολογική παραγωγή, μεταφράσεις καί δημιουργία 
γραμματείας ἀπό μόνο του εἶναι ἕνα φαινόμενο πού δηλώνει πολλά. 

Ἐπιπρόσθετα, ἡ ἀλήθεια εἶναι πολλές φορές, ἡ δημιουργία μέ 
ἀφορμή καί πρωταρχικό κίνητρο τήν ποιμαντική καί τήν κατήχηση, 
ὁδηγεῖ καί στή δημιουργία καί παραγωγή γραπτοῦ λόγου. Αὐτή ἡ 
διάσταση ἔχει τεράστια καί πολύπλευρη σημασία πού δέν θά ἀναλυ
θεῖ στό παρόν. Μπορεῖ ὅμως νά γίνει ἀντιληπτό ὅτι τό «πέρασμα» 
πλέον ἀπό μιά προφορική διάλεκτο σέ μιά γραπτή ἔστω καί πολλές 
φορές μέ τή χρήση περιορισμένων (ἤ καί ὄχι τόσο) κανόνων τῆς 
Ρωσικῆς φιλολογίας, μπορεῖ νά συνεισφέρει τά μέγιστα καί στήν ἴδια 
τή διατήρηση τῆς γλώσσας, ἀφοῦ πλέον θά μπορεῖ νά καταγράφεται. 

Ἐπιπλέον ἡ δημιουργία καί ὕπαρξη λεξικῶν καί μεταφρασμένων 
πιά κειμένων στίς ντόπιες διαλέκτους ἐγγυῶνται ἐκτός ἀπό τόν 
προ φανῆ Θεολογικό λόγο γιά τόν ὁποῖο καί φτιάχτηκαν, τή μόρ
φωση καί τήν ἐντρύφηση τῶν μελῶν τῆς κάθε φυλῆς στή γλώσσα 
(μιᾶς καί τό ὑλικό πλέον ὑπῆρχε καί θά ἦταν διαθέσιμο), ἀλλά καί 
τήν πολιτιστική καί φιλολογική ἀνάπτυξή της μέ τήν καταγραφή 
καί δημιουργία τοῦ γραπτοῦ λόγου. Καί λέγοντας καταγραφή καί 
δημιουργία ἐννοοῦμε ὕμνους, τραγούδια, παραμύθια καί ἀφηγήσεις 
πού μαρτυροῦν τήν ἱστορία τῆς φυλῆς καί κρατοῦν ζωντανή τήν 
παράδοση καί τήν ταυτότητά της21.

Στή γλώσσα τῶν Τινκλίτ ἔγραψε καί μετέφρασε καί ὁ κληρικός 
Ἰβάν Νεντέζντιν. Αὐτός συμπλήρωσε τή μετάφραση τοῦ Ἁγίου Ἰν
νο κεντίου Βενιαμίνωφ τοῦ Κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου καί παράλλη
λα ἔγραψε λεξικό καί προέβη καί σέ μεταφράσεις διαφόρων ὕμνων, 
προσευχῶν καί ἄλλων θρησκευτικῶν χωρίων22.

21. Κράπη Α. Γεωργίου, Ὀρθόδοξη Ἀλάσκα, μιά ἀναδρομή στήν Ὀρθόδοξη 
ταυτότητα τῆς ἀπομακρυσμένης αὐτῆς χώρας, Θεσσαλονίκη 2017, ἐκδ. Ρώμη, 
σελ. 130144.

22. Κράπη Α. Γεωργίου, Ὀρθόδοξη Ἀλάσκα, μιά ἀναδρομή στήν Ὀρθόδοξη 
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Κατακλεῖδα 

Μέσα στό γενικότερο πλαίσιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐπεκτατικῆς καί 
ἀποικιοκρατικῆς πολιτικῆς καί στόν μεταξύ τῶν Εὐρωπαϊκῶν 
κρατῶν ὀξύτατο ἀνταγωνισμό, μποροῦμε νά ἐντάξουμε καί τή Ρω
σική προσπάθεια στήν Ἀλάσκα καί τήν Ἄπω Ἀνατολή. Ἡ Ρωσική 
παράδοση ἐκφράστηκε στήν Ἀλάσκα μέ πολλούς τρόπους. Ἡ ἵδρυ
ση μιᾶς ὑπερπόντιας ἀποικίας καταρχάς ἀποτελεῖ ἔτσι κι ἀλλιῶς 
ἀπό μόνη της μία ἰσχυρή πρόκληση. Τόν καιρό ἐκεῖνο μέ τήν 
ἐλλειπή ἐπικοινωνία οἱ ἀποστάσεις εἶναι ἀνασταλτικοί παράγοντες. 
Τό γεγονός ὅτι ἡ Ἀλάσκα ἦταν πάρα μά πάρα πολύ μακριά (περίπου 
δύο χρόνια μέσῳ θαλάσσης) ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ. Ὁ παραπάνω 
παράγοντας οὐσιαστικά ἔκανε τή Ρωσική διοίκηση νά θεωρεῖ τήν 
Ἀλάσκα ὡς προκεχωρημένο σημεῖο διοίκησης πού ἡ πρόσβαση μέ 
τά μέσα τῆς ἐποχῆς ἦταν ἀπό μόνη της μιά χρονοβόρα περιπέτεια. 

Ἐπιπλέον τό τεράστιο μέγεθος τῆς ἀπόστασής της δημιουργοῦσε 
αὐτόματα καί αὐξημένο κόστος στήν ἐπικοινωνία μητρόπολης καί 
ἀποικίας ἀλλά καί ἀντικειμενικά γιγάντιες δυσκολίες ἀφοῦ οὐσια
στικά οἱ κάτοικοι τῆς Ἀλάσκας ἀλλά καί οἱ Ρῶσοι πού τή διοι
κοῦσαν ἦταν κυριολεκτικά μόνοι τους ὑπεύθυνοι γιά τή συντήρηση 
καί τή σωστή λειτουργία τῶν δομῶν τῆς ἀποικίας. Λογικό ἦταν 
λοιπόν νά αὐτοσχεδιάσουν τόσο οἱ ἄρχοντες ὅσο καί οἱ πατέρες 
πού ἐστάλησαν ἐκεῖ. 

Τό κλίμα ἦταν ἕνας ἀκόμη ἀνασταλτικός παράγοντας στήν πε
ραιτέρω ἀνάπτυξη τῆς ἀποικίας. Τραχύ ὠκεάνιο στά παράλια καί 
Πολικό παγωμένο στήν ἐνδοχώρα καί στά Βόρεια, ἦταν μία διαρκῆ 
πρόκληση. 

Οἱ ὑπόλοιπες Εὐρωπαϊκές δυνάμεις πού δραστηριοποιοῦνταν 
στήν περιοχή λειτουργοῦσαν ἀνταγωνιστικά καί ὑπονομευτικά. 
Λόγου χάρη οἱ Ἄγγλοι πού ἐποφθαλμιοῦσαν τά ἐδάφη τοῦ Εἰρηνι
κοῦ γιά λογαριασμό τῶν ἐδαφῶν τοῦ Καναδᾶ καί τῆς δικῆς τους 
ἑταιρείας τοῦ κόλπου Χάντσον, ἀπό Βόρεια καί Ἀνατολικά καί οἱ 
Ἱσπανοί ἀρχικά μέ τούς Μεξικανούς ἀπό τόν Νότο εἶναι ἐνδεικτικά 
παραδείγματα. 

ταυτότητα τῆς ἀπομακρυσμένης αὐτῆς χώρας, Θεσσαλονίκη 2017, ἐκδ. Ρώμη, 
σελ. 146154.
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Σ’ αὐτούς ἀργότερα προστέθηκαν παίζοντας καταλυτικό ρόλο οἱ 
Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς. Τέλος, τό ἴδιο τό ἔδαφος καί ἡ 
μορφολογία τῆς ἀποικίας ἔπαιξαν καί αὐτά καταλυτικό ρόλο στήν 
ἀπόφαση τῶν Ρώσων νά πουλήσουν τήν ἀποικία ἐγκαταλείποντας 
γιά πάντα τήν Ἀμερικανική ἤπειρο. Ἡ ἀποικία ἦταν φτωχή σέ καλ
λιεργήσιμα ἐδάφη καί οἱ ἰνδιάνοι ἦταν περισσότερο τροφοκυνηγοί. 
Δέν ἦταν ἀγρότες καί τά χωριά τους τά ἴδια πολλές φορές δέν ἦταν 
ἐγκατεστημένα σέ ἕνα μόνιμο μέρος. 

Ἀλλά καί οἱ Ρῶσοι ἀγρότες πού στάλθηκαν ἀπό τή μητροπολι
τική Ρωσία, σίγουρα δέν βρῆκαν εὔφορα ἐδάφη ἀπό τή μία, οὔτε 
καί ἰδανικό κλίμα ἀπό τήν ἄλλη γιά τήν ἀποτελεσματική ἀξιοποίη
ση τῶν ἐκτεταμένων ἐδαφῶν καί τή δημιουργία ἀγροκτημάτων, 
μύλων καί καλλιεργειῶν ἱκανῶν νά στηρίξουν καί νά θρέψουν ἕναν 
αὐξανόμενο πληθυσμό. Αὐτό δέν κατέστησε παράλληλα δυνατό γιά 
τήν ἀποικία νά μπορέσει νά καλύψει τίς ἀνάγκες της στίς δύσκολες 
περιόδους τοῦ μακρύ χειμώνα ὅπου οὔτε ἡ ἐλλιπέστατη συγκοι
νωνία μέ τή μητρόπολη τό ἔκανε ἐφικτό καί βεβαίως οὔτε ἡ μικρή 
καί δύσκολη παραγωγή ἀγροτικῶν προϊόντων. 

Στό σημεῖο αὐτό νά ἀναφερθεῖ ὅτι τήν περίοδο ἐκείνη ἡ φύση 
τῶν ἰνδιάνων κατοίκων ἀλλά καί ἡ Ρωσική διοίκηση ἔριξαν τό βάρος 
τους στήν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμπορίου γουναρικῶν. Ἐπιπλέον τό ἀνύ
παρκτο ὁδικό δίκτυο τῆς ἐποχῆς σέ συνδυασμό μέ τό τραχύ ἀνάγλυ
φο τῆς περιοχῆς καί τίς ἀκραῖες καιρικές συνθῆκες ἔκαναν τήν 
ὁποιαδήποτε μικρή ἤ μεγάλη ἐμπορική συναλλαγή νά μοιάζει μέ μιά 
δύσκολη περιπέτεια. 

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς ἀναδεικνύονταν σέ μεγάλη 
δύναμη παγκοσμίου μεγέθους. Τό δόγμα Μονρόε οὐσιαστικά ἔθετε 
τήν Ἀμερική ἀπέναντι σέ κάθε ἀποικιοκρατική προσπάθεια κάτι πού 
ἡ Ἁγία Πετρούπολη ἔλαβε πολύ σοβαρά ὑπ’ ὄψιν της. Ἡ ἐπέκταση 
τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν δυτικά ἔρχονταν σέ ἄμεση ἀντίθεση μέ 
τά Ρωσικά συμφέροντα κάτι πού μοιραία ὁδηγοῦσε σέ τριβές. 

Ἐπιπλέον καί οἱ ἄλλες δυνάμεις τῆς περιοχῆς, τόσο οἱ Ἄγγλοι 
ὅσο καί οἱ Ἱσπανοί, ἀλλά καί οἱ Μεξικανοί ἀργότερα ἦταν σέ ἄμε
σο ἀνταγωνισμό μέ τούς Ρώσους. 

Κυρίως ἡ κατάσταση τῆς ἴδιας τῆς Ρωσίας ὅμως πάνω ἀπό ὅλα 
ἦταν αὐτή πού ὑπαγόρευσε καί τήν ἐγκατάλειψή της. Ἡ ἴδια ἦταν 
νικήτρια στούς Ναπολεόντειους Πολέμους, ἀλλά μέ τόν Κριμαϊκό 
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πόλεμο νά εἶναι πάρα μά πάρα πολύ πρόσφατος ἦταν ἐξουθενω
μένη καὶ στρατιωτικά καί οἰκονομικά καί κοινωνικά. 

Στρατιωτικά λόγῳ τῶν μεγάλων ἀπωλειῶν ἀλλά οἰκονομικά ὁ 
πόλεμος διεξήχθη στόν σιτοβολώνα τῆς Τσαρικῆς Ρωσίας τήν 
Οὐκρανία. Αὐτό εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα μιά καταστροφή. Ταυτόχρονα 
ἡ ὅλη πολεμική ἀντιπαράθεση ἀπαίτησε τεράστιους οἰκονομικούς 
πόρους ἀπό μέρους τῆς Τσαρικῆς Ρωσίας πού ἀποστέρησαν ἀπό 
τά ταμεῖα της τεράστια ποσά ἀφήνοντάς τα σχεδόν ἄδεια. Κατ’ 
ἐπέκταση ἡ χρηματοδότηση τῆς παρουσίας τους σέ μιά τόσο ἄγο
νη ἀποικία ὅπου δέν παρήγαγε πλοῦτο ἦταν ἕνα βάρος. 

Ἡ πώληση της ἔλαβε χώρα μέ τήν ὑπογραφή τῆς ἀνάλογης 
συνθήκης στίς 30 Μαρτίου τοῦ 1867 καί τό τίμημα ὁρίστηκε στά 7.2 
ἑκατομμύρια δολλάρια τῆς ἐποχῆς. 

Ἡ τελετή παράδοσης τῆς ἀποικίας καί παραλαβῆς της ἀπό τούς 
Ἀμερικανούς πραγματοποιήθηκε μερικούς μῆνες ἀργότερα. Στίς 18 
Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους στήν πρωτεύουσα Νέο Ἀρχαγκέλσκ ἔγι
νε ἡ τιμητική ὑποστολή τῆς Αὐτοκρατορικῆς σημαίας πού κυμάτι
ζε μπροστά ἀπό τό παλάτι τοῦ διοικητῆ, μετά ἀπό σχεδόν ἑβδομήντα 
χρόνια. Ἡ τελετή ἦταν σεμνή καί ὀλιγόλεπτη μέ παρόντες τούς 
νέους Ἀμερικανούς διοικητές καί τό στρατιωτικό ἄγημα ἀπό τήν 
μία, καί τούς Ρώσους ἀπό τήν ἄλλη23. Ἀνάμεσά τους ὁ τελευταῖος 
Ρῶσος διοικητής τῆς Ἀλάσκας Πρίγκιπας Ντιμίτρι Μασκουτώφ, οἱ 
ἐκπρόσωποι τῆς ἑταιρείας, καθώς καί πολλοί κάτοικοί της, Ρῶσοι 
καί Κρεολοί. Στή θέση της ἀνέβηκε ἡ Ἀστερόεσσα ἡ ὁποία καί κυ
ματίζει μέχρι σήμερα. Ἡ πόλη μετονομάστηκε σέ Σίτκα καί ἀποτέλε
σε τήν πρωτεύουσα τῆς Ἀλάσκας μέχρι τή μεταφορά της ὡς διοι
κητικό κέντρο στήν πόλη Τζούνο τό 190624.  

Οἱ κάτοικοι τῆς Ἀλάσκας δέν ἔφυγαν ὅλοι καί μέ μιᾶς. Ἀρκετοί 
ἔμειναν πίσω. Αὐτοί ἦταν κυρίως ντόπιοι, λιγότεροι Κρεολοί καί 
ἐλάχιστοι Ρῶσοι. Ἄν καί κάποιοι Ρῶσοι ξαναγύρισαν ἀργότερα σάν 
ἰδιῶτες ἐργάτες καί ἐπιχειρηματίες ἡ ἐγκατάλειψη ἀπό τούς ἀποίκους 
δέν ἦταν δύσκολη μιᾶς καί ἦταν σχετικά ὀλιγάριθμοι. Κάτι πού θά 

23. Haycox D. Stephen, Alaska an American Colony, University of Washington 
Press, 2016, p. 38.

24. Κράπη Α. Γεωργίου, Ὀρθόδοξη Ἀλάσκα, μιά ἀναδρομή στήν Ὀρθόδοξη 
ταυτότητα τῆς ἀπομακρυσμένης αὐτῆς χώρας, Θεσσαλονίκη 2017, ἐκδ. Ρώμη, 
σελ. 173179.
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μπορούσαμε νά θεωρήσουμε παράξενο ἦταν ἡ φυγή πολλῶν χι
λιάδων Κρεολῶν καθώς καί ντόπιων κυρίως Ἀλεούτιων καί Ἐσκιμώων 
ἀλλά καί ἄλλων φυλῶν, στήν Ἀσιατική Ρωσία. Αὐτό εἶναι ἕνα ποι
οτικό στοιχεῖο πού θά δοῦμε παραπέρα. Ἐπίσης οἱ περισσότεροι 
πατέρες πού διακονοῦσαν τίς ἐκκλησίες ἀπεχώρησαν σιγά σιγά καί 
αὐτοί. Ὑπολογίζεται ὅτι μέ τήν ἐγκατάλειψη τῆς Ρωσικῆς Ἀλάσκας 
ἀρκετές ἑκατοντάδες ἀνθρώπων τῶν παραπάνω κατηγοριῶν ἔφυ
γαν μέ τά καράβια γιά τή μητροπολιτική Ρωσία.

Ὁ πληθυσμός τῆς Ἀλάσκας μέ τή μετακίνηση αὐτή μειώθηκε καί 
δέν ἀνέκαμψε πρίν τήν περίοδο τοῦ «πυρετοῦ τοῦ χρυσοῦ» μιᾶς καί 
οἱ Ἀμερικανοί δέν ἐγκατέστησαν πληθυσμούς στήν περιοχή παρά 
μόνο στρατιῶτες καί διοικητικούς ὑπαλλήλους. Μέ αὐτόν τόν τρό
πο ἔληξαν ἄδοξα πάνω ἀπό ἑβδομήντα χρόνια Ὀρθοδοξίας στήν 
Ἀμε ρικανική ἤπειρο25.

Πολλές φορές μιά σειρά τυχαίων γεγονότων, ἀλλά καί λανθα
σμένων μποροῦν νά ὁδηγήσουν σέ τεράστιες ἀνακατατάξεις λαούς, 
κράτη καί ἠπείρους. Τά ἀποτελέσματα τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν ἄν καί 
στήν ἀρχή δέν φαίνονται, στό τέλος καταλήγουν νά ἔχουν παγκό
σμιο ἀντίκτυπο. 

Πολλές φορές δέ αὐτές οἱ ἀποφάσεις εἶναι ἱκανές νά ἀλλάξουν 
τή μοίρα ἑνός κράτους καί τήν προοπτική του. Βεβαίως τά ἀπο
τελέσματα στίς περισσότερες περιπτώσεις δέν εἶναι ἄμεσα ὁρατά 
ἀλλά ἀπεναντίας αὐτά κατά κανόνα ἀποτελοῦν σπουδή γιά μελέτη 
γιά τούς ἱστορικούς τοῦ μέλλοντος. Σαφῶς καί ὅταν περάσει ὁ 
χρόνος καί καταγραφοῦν οἱ ἐπιπτώσεις μιᾶς τέτοιας ἐνέργειας καί 
μελετηθεῖ μέ νηφαλιότητα, σέ βάθος καί σέ πολλαπλά ἐπίπεδα, μόνο 
τότε μπορεῖ κανείς νά ἐκφέρει κάποια ἐκτίμησηἄποψη. Τό γεγονός 
αὐτό πάλι μπορεῖ νά γίνει μέ σχετικότητα καί μόνο μιᾶς καί τά 
ὑποτιθέμενα συμπεράσματα δέν εἶναι ἁπλά, παρά μόνο ὑποθέσεις 
πού μέ τήν ἐκτίμηση τοῦ τώρα μπορεῖ κανείς νά πεῖ.

Οἱ καινούργιοι διοικητές τῆς περιοχῆς ἦταν κυρίως προτεστάντες 
διαφόρων ὁμολογιῶν. Ἀμέσως στήν περιοχή ἄρχισαν νά συρρέουν 
ἱεραπόστολοι κάθε ὁμολογίας προσπαθώντας νά μεταστρέψουν 

25. Κράπη Α. Γεωργίου, Ὀρθόδοξη Ἀλάσκα, μιά ἀναδρομή στήν Ὀρθόδοξη 
ταυτότητα τῆς ἀπομακρυσμένης αὐτῆς χώρας, Θεσσαλονίκη 2017, ἐκδ. Ρώμη, 
σελ. 173179.
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τούς ντόπιους κυρίως κατοίκους. Τό ποίμνιο δέν ἐγκατέλειψε ὅλο 
τήν ἀποικία, ἡ Ὀρθοδοξία ὅμως αὐτομάτως ἔγινε μειοψηφία26. 

Ἡ ἵδρυση προτεσταντικῶν ἐκκλησιῶν καί ἡ δραστηριότητα τῶν 
ἱεραποστόλων, σιγά σιγά ὁδήγησαν πολλούς ντόπιους στή μετα
στροφή τους στά προτεσταντικά δόγματα.  Ἔτσι σταδιακά μιά πε
ριοχή σχεδόν ἀμιγῶς Ὀρθόδοξη μετατράπηκε σέ κάτι ἄλλο. Οἱ 
Ὀρθόδοξοι ναοί ἄρχισαν νά μειώνονται ἤ νά ἐγκαταλείπονται καί 
νά χτίζονται νέοι, κυρίως προτεσταντικοί. Ἄν καί κάποιοι ποιμένες 
(σχεδόν ἀποκλειστικά Κρεολοί) ἔμειναν πίσω δέν μποροῦσαν νά 
ἀντιμετωπίσουν μέ τίς δικές τους ἀτομικές δυνάμεις τά ἄπειρα μέσα 
πού εἶχαν στή διάθεσή τους οἱ νέοι προτεστάντες ἱεραπόστολοι καί 
τό Ἀμερικανικό κράτος. Σιγά σιγά ἡ Ὀρθοδοξία συρρικνώθηκε27. 

Μαζί παραμερίστηκε καί τό ἔργο τῶν Ρώσων πατέρων. Τά ἀγ γλικά 
ἐπιβλήθηκαν παντοῦ καί ἀμέσως εἴτε στήν κοινωνική ζωή εἴτε στή 
λατρεία καί σταδιακά ἐγκαταλείφθηκαν τά λεξικά, τά λειτουργικά καί 
ὑμνογραφικά κείμενα πού οἱ ἄξιοι Ρῶσοι πατέρες μετέφρασαν στίς 
ντόπιες διαλέκτους. Ἡ μοναδική εὐκαιρία πού εἶχε δημιουργηθεῖ γιά 
τήν Ὀρθόδοξη ἀλήθεια στήν Ἀμερική χάθηκε. Ὁ Ὀρ θό δοξος πλη
θυσμός ὑπάρχει καί σήμερα σέ ἐλάχιστους ὅμως ἀριθμούς.

Ἡ ἀπομακρυσμένη αὐτή περιοχή τοῦ πλανήτη μας ἔγινε θέατρο 
μιᾶς ἀπίστευτης προσπάθειας στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα. Ἡ Ὀρθο
δοξία χάρη στίς ἄοκνες προσπάθειες μερικῶν φωτισμένων πατέρων 
ἀξιώθηκε νά ἀγκαλιάσει πολλούς ντόπιους διαφόρων φυλῶν. Ἡ 
παράδοση τοῦ Βυζαντίου καί τῶν ἀδελφῶν Κυρίλλου καί Μεθοδίου, 
τῶν φωτιστῶν τῶν Σλάβων ἀξιώθηκε νά διακονηθεῖ καί νά γίνει 
βίωμα σέ τόσο μακρινά καί ἀπομονωμένα μέρη. Τό φῶς τῆς Ὀρθο
δοξίας φώτισε σταθερά γιά σχεδόν ἑκατό χρόνια τά παγωμένα 
ἐδάφη τῆς Ἀλάσκας28. 

26. Κράπη Α. Γεωργίου, Ὀρθόδοξη Ἀλάσκα, μιά ἀναδρομή στήν Ὀρθόδοξη 
ταυτότητα τῆς ἀπομακρυσμένης αὐτῆς χώρας, Θεσσαλονίκη 2017, ἐκδ. Ρώμη, 
σελ. 173179.

27. Κράπη Α. Γεωργίου, Ὀρθόδοξη Ἀλάσκα, μιά ἀναδρομή στήν Ὀρθόδοξη 
ταυτότητα τῆς ἀπομακρυσμένης αὐτῆς χώρας, Θεσσαλονίκη 2017, ἐκδ. Ρώμη, 
σελ. 173179.

28. Κράπη Α. Γεωργίου, Ὀρθόδοξη Ἀλάσκα, μιά ἀναδρομή στήν Ὀρθόδοξη 
ταυτότητα τῆς ἀπομακρυσμένης αὐτῆς χώρας, Θεσσαλονίκη 2017, ἐκδ. Ρώμη, 
σελ. 173179.
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Νέοι ἀδελφοί ἀξιώθηκαν νά ἀκούσουν καί νά ἀσπαστοῦν τόν 
Ὀρθόδοξο λόγο τῆς Σωτηρίας, νά βαπτιστοῦν καί νά ἀξιωθοῦν νά 
κοινωνήσουν τά ἄχραντα μυστήρια τῆς σωτηρίας. Ἡ Ρωσική αὐτο
κρατορία ἔγινε τό ὄχημα τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἀμερική. 

Οἱ δυσκολίες πού περιγράφηκαν ἦταν γιγάντιες καί τό ἐγχείρημα 
μέ βάση ἀκόμη καί τά σημερινά μέσα ἀπίστευτα δύσκολο. Ὅμως οἱ 
φωτισμένοι αὐτοί πατέρες μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀξιώθηκαν νά 
γίνουν ἀπόστολοι τῆς ἀλήθειας ὅπως οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου. 

Τό ἔργο τους σφράγισε τήν πορεία τους καθώς καί τήν πορεία 
τῶν ντόπιων καί ὅλης τῆς περιοχῆς στόν κόσμο. Οἱ ἴδιοι καί πολ
λοί ἄλλοι μετά ἀπό αὐτούς ἔπραξαν ὅπως οἱ Ἅγιοι καί μέ αὐτοθυσία 
κήρυξαν τόν Θεῖο λόγο καί τή σωτηρία καί κατάφεραν νά ὁδηγήσουν 
στό φῶς τήν πλειονότητα τῶν ντόπιων. Μερικοί μέ τό αἷμα τους 
χρίστηκαν Ἅγιοι ἐνῶ ἄλλοι ἔγιναν οἱ πατέρες τῶν ντόπιων καί κα
θιερώθηκαν στήν ψυχή καί τή συνείδησή τους σφραγίζοντας ὄχι 
μόνο τήν περίοδό τους ἀλλά καί τίς ἑπόμενες ἑκατονταετίες29. 

Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἀλάσκας τιμῶνται σήμερα καί ἑορτάζονται ἀπό τήν 
ἐκκλησία μας καί μᾶς θυμίζουν τήν ἀποστολική παράδοση. 

29. Κράπη Α. Γεωργίου, Ὀρθόδοξη Ἀλάσκα, μιά ἀναδρομή στήν Ὀρθόδοξη 
ταυτότητα τῆς ἀπομακρυσμένης αὐτῆς χώρας, Θεσσαλονίκη 2017, ἐκδ. Ρώμη, 
σελ. 173179.
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Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ  
ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ  
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ 

(5ος-7ος αἰ.)

ΠΕρiληψη

Ἡ ἵδρυση τῆς κωνσταντινούπολης καί ἡ σταδιακή μετατόπιση τοῦ 
οἰκονομικοῦ καί πολιτικοῦ βάρους τῆς αὐτοκρατορίας στήν περιοχή 

τοῦ ἀνατολικοῦ αἰγαίου δημιούργησε εὐνοϊκότερες συνθῆκες γιά τήν 
οἰκονομική ἀνάπτυξη τῶν νησιῶν τῶν Δωδεκανήσων. Ἡ ἐξάπλωση τοῦ 
χριστιανισμοῦ ὡς ἐπίσημης θρησκείας τοῦ κράτους, ἡ στρατηγική θέση 
τῶν νησιῶν, ἡ ἄνθηση τοῦ ἐμπο ρίου, καθώς καί τό γεγονός ὅτι οἱ περιοχές 
αὐτές παρέμειναν σέ γενικές γραμμές μακριά ἀπό πολεμικές διαμάχες, εἶχε 
ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀνέγερση ἑνός σημαντικοῦ ἀριθμοῦ βασιλικῶν, κατά 
τή διάρκεια τοῦ 5ου καί 6ου μεταχριστιανικοῦ αἰώνα. Ὅσον ἀφορᾶ στήν 
περίοδο 650-750 πού ἀκολουθεῖ, τά κάταλοιπα τῶν βασιλικῶν ὑποδη-
λώνουν μείωση τῆς παραγωγῆς, μετασχηματισμό τῶν βασιλικῶν, ἐγκατά-
λειψη καί καταστροφή. 

Τό πλῆθος τῶν ἐντοπισμένων μέχρι σήμερα βασιλικῶν τῶν Δωδεκανή-
σων ἐντυπωσιάζει. Ἡ κάρπαθος ἀριθμεῖ 35-40 μνημεῖα, 15 ἀπό τά ὁποῖα 
ἔχουν ἀνασκαφεῖ. Ἡ συγκεκριμένη μελέτη ἐπικεν τρώνεται στήν ἐξέταση 
2 βασιλικῶν τοῦ νησιοῦ. Πρόκειται γιά τή βασιλική τῆς Ἄφωτης, καί τή 
βασιλική στή θέση Βρόντη. Ἡ πρώτη ἔχει ἀνασκαφεῖ πλήρως, ἐνῶ ἡ 
δεύτερη μερικῶς. Εἰδικότερα ἡ ἔρευνα ἑστιάζει σέ δύο σημεῖα: στόν ἀρχι-
τεκτονικό τύπο καί τήν ἔνταξή του στό εὐρύτερο πλαίσιο αὐτῶν τῆς 
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καρπάθου, ἀλλά καί τοῦ δωδεκανησιακοῦ συμπλέγματος καί τῶν να πα-
ραλίων τῆς Μι κρᾶς Ἀσίας, καί στήν πραγμάτευση τοῦ γλυπτοῦ διακόσμου 
τους καί τήν σύγκρισή του μέ ἀνάλογο ὑλικό τῶν Δωδεκανήσων καί τῶν 
να μικρασιατικῶν παραλίων. 

Ὁ τύπος τῆς τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικῆς εἶναι αὐτός μέ τή με-
γαλύτερη διάδοση στά Δωδεκάνησα. Ἔπειτα ἀπό τή μελέτη τῶν μνημείων 
αὐτῶν στό συγκεκριμένο γεωγραφικό χῶρο, οἱ τρίκλιτες βασιλικές κατη-
γοριοποιήθηκαν ἀνάλογα μέ τόν ἀριθμό τῶν ἁψίδων πού φέρουν ἀνατο-
λικά. Οἱ δύο βασιλικές τῆς καρπάθου, κατατάχθηκαν σέ αὐτές μέ δύο 
ἁψίδες. Τά προσκτίσματα πού ὑπάρχουν βόρεια καί νότια τῶν βασιλικῶν, 
ἀποτελοῦν ἐπίσης σημεῖο μελέτης, ὥστε νά ἑρμηνευθεῖ ἡ χρήση τους. Τό 
βόρειο ἁψιδωτό πρόσκτισμα τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης, ὡστόσο, δέν ἔχει 
ταυτιστεῖ ἀκόμη, ἄν καί γίνεται προσπάθεια μέ τή βοήθεια συγκριτικοῦ 
ὑλικοῦ.

Τά ἀρχιτεκτονικά γλυπτά μέλη τῶν βασιλικῶν τῶν Δωδεκανήσων εἶναι 
πλούσια σέ ἀριθμό, ὡστόσο τά περισσότερα ἀπό αὐτά δέν εἶναι δημοσι-
ευμένα. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τό γλυπτό διάκοσμο τῶν δύο βασιλικῶν τῆς 
καρπάθου, ὁ ὁποῖος καταγράφηκε σέ κατα λό γους. Μέ τόν τρόπο αὐτό 
ἐπιτεύχθηκε ἡ ἀνάλυση τῆς τυπολογίας καί τῆς μορφολογίας τῶν 
γλυπτῶν, καθώς καί ἡ χρονολόγησή τους, μέσα ἀπό τήν ἐξέταση τῆς 
μορφῆς καί τοῦ διακόσμου τους, ἀλλά καί μέσα ἀπό τή σύγκρισή τους μέ 
παράλληλα παραδείγματα.

Οἱ παλαιοχριστιανικές βασιλικές τοῦ νησιωτικοῦ συμπλέγματος τῶν 
Δωδεκανήσων γενικά, καί τῆς καρπάθου εἰδικότερα, ἀποτελοῦν εὔφορο 
πεδίο μελέτης τῶν πολιτικῶν καί κοινωνικῶν ἀλλαγῶν πού ἐπέφερε ἡ 
διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐνῶ ὁ γλυπτός διάκοσμος τους, φανερώνει 
τήν ἐμπορική ἐπαφή τῶν περιοχῶν αὐτῶν μέ τήν κωνσταντινούπολη καί 
τά μικρασιατικά παράλια. 

Summary

T he establishment of Constantinople and the gradual shifting of the 
economic and political weight of the empire in the eastern aegean 

region created more favorable conditions for the economic development 
of the Dodecanese islands. The proliferation of Christianity as an official 
state religion, the strategic position of the islands, the flourishing of 
trade, and the fact that these regions were largely out of war, resulted in 
the construction of a significant number of basilicas, during the 5th and 
6th post-Christian centuries. as far as the 650-750 period is concerned, 
the remnant of basilicas indicates a reduction in production, royal 
transformation, abandonment and destruction.
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The multitude of the Dodecanese basilicas, which have been identified 
until today, is impressive. Karpathos numerates 35-40 monuments, 15 of 
which have been excavated. This study focuses on examining 2 basilicas 
of the island. it is the basilica of afoti, and the basilica located in Vronti. 
The former is fully excavated, while the latter, partly. in particular, the 
research focuses on two points: their architectural style and their 
integration into the wider context of Karpathos, the Dodecanese complex 
and the SE asia minor coastline, and the handling of their sculptural 
decoration and its comparison with similar material in the Dodecanese 
and the Southeast asian coastline.

The type of three-aisled wood-roofing basilica is the most widespread 
in the Dodecanese islands. after the study of these monuments in the 
particular geographical area, the three-aisled basilicas were categorized 
according to the number of apses facing east. The two basilicas of 
Karpathos were classified in those bearing two apses. The annexes that 
exist north and south of the basilicas are also a point of study to interpret 
their use. The northern arched annex of the basilica of afoti, however, 
has not yet been identified, though efforts are being made with the help 
of comparative material.

The architectural sculptures of the Dodecanese basilicas are 
numerous, however, most of them have not been published. The same 
applies to the sculptural decoration of the two basilicas of Karpathos, 
which have been registered in catalogues. in this way the analysis of 
the typology and morphology of the sculptures, as well as their dating, 
was achieved by examining their form and decoration, but also by 
comparing them with equivalent examples.

The Early Christian basilicas of the Dodecanese islands in general and 
Karpathos in particular are a fertile field of study of the political and 
social changes brought about by the spread of Christianity, while their 
sculptural decoration reveals the commer cial contact of these regions 
with Constantinople and the asia mi nor coastline.
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ΕισαΓΩΓη

Σ κοπός τῆς μελέτης εἶναι ἡ ἐξέταση δύο παλαιοχριστιανικῶν 
βασιλικῶν τῆς καρπάθου. Πρόκειται γιά τή βασιλική τῆς Ἄφω-

της καί τή βασιλική στή θέση Βρόντη, βασιλικές πού βρίσκονται σέ 
παράλια θέση καί ἀπέχουν μεταξύ τους μόλις 2 χλμ. (πίν. 54Β). 
συγκεκριμένα, στόχος μας εἶναι ἡ ἀναλυτική περιγραφή τοῦ ἀρχι-
τεκτονικοῦ τύπου καί τοῦ γλυπτοῦ διακόσμου τῶν δύο βασιλικῶν, 
καθώς καί ἡ σύγκρισή τους μέ ἀνάλογα παραδείγματα τῶν Δωδε-
κανήσων καί τῆς γειτονικῆς Μικρά Ἀσίας, ὥστε νά ἀπαντηθοῦν 
ἐρωτήματα σχετικά μέ τίς μεταξύ τους σχέσεις, τήν παρουσία το-
πικῶν ἐργαστηρίων ἤ μή, τή χρονολόγηση τῆς κατασκευῆς (κτηρίων 
καί γλυπτοῦ διακόσμου ) καί τῶν ἐπισκευαστικῶν φάσεων τῶν βα-
σιλικῶν. 

Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀρχιτεκτονική τῶν κτηρίων γίνεται λεπτο-
μερής περιγραφή τοῦ τύπου τῆς βασιλικῆς, τῆς τοιχοποιΐας, τῶν 
δαπέδων καί τῆς ὀροφῆς. Φυσικά, ἐπισημαίνονται οἱ ἐπιμέρους 
χῶροι πού συνοδεύουν τίς βασιλικές, τά προσκτίσματα, καθώς καί 
οἱ διάφορες οἰκοδομικές φάσεις πού δέχθηκαν σέ μία μετέπειτα χρο-
νική περίοδο. 

στήν ἔρευνα τοῦ γλυπτοῦ διακόσμου συμπεριλήφθηκαν σχεδόν 
ὅλα τά εἴδη ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν πού χρησιμοποιοῦνταν στίς 
βασιλικές, εἴτε ὡς δομικά μέρη τῶν κτηρίων (κιονόκρανα, ἐπιθήμα-
τα, κίονες, βάσεις, ἀμφικιονίσκοι), εἴτε ὡς διακοσμητικά-λειτουρ-
γικά στοιχεῖα (κιονόκρανα κιβωρίων, πεσσίσκοι-κιονίσκοι καί θωρά-
κια τέμπλων). Ἐξαιρέθηκαν μικρά μαρμάρινα θραύσματα ἀρχιτεκτο-
νικῶν γλυπτῶν, τά ὁποῖα σώζονται πολύ ἀποσπασματικά στούς 
χώρους τῶν βασιλικῶν καί δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα χρονο λόγησης ἤ 
ἀκόμη καί ἔνταξής τους σέ κάποια ὁμάδα. Εἶναι ἀπαραίτητο νά 
ἀναφερθεῖ, ὅτι τά γλυπτά τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς στή 
θέση Βρόντη εἶναι ἀδημοσίευτα1, ἐνῶ αὐτά τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφω-
της, ναί μέν παρουσιάζονται στίς ἀναφορές τοῦ ἀρχαιολόγου πού 

1. Μικρή ἀναφορά γιά τήν ὕπαρξή τους βρίσκουμε στό Ἀρχαιολογικό Δελτίο: 
καραμπάτσος, 1997, 1168. καραμπάτσος, 1998β, 1012-1013, σέ ἕνα ἄρθρο τῆς Ἑ. 
Παπαβασιλείου γιά τή μνημειακή τοπογραφία τῆς παλαιοχριστιανικῆς σύμης: 
Παπαβασιλείου, 2009, 38-39 καί στό σύγγραμμα τοῦ Γ. Δεληγιαννάκη ἀναφορικά 
μέ τά Δωδεκάνησα καί τά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ αἰγαίου κατά τήν ὕστερη 
ἀρχαιότητα: Deligiannakis, 2016, 191. Ἡ βασιλική στή θέση Βρόντη ἔχει ἀνασκα-
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τήν ἀνέσκαψε, Ἠλία κόλλια2, ἀλλά δέν γίνεται λεπτομερειακή πε-
ριγραφή τους3.

Πιό συγκεκριμένα, ἡ μελέτη ἀποτελεῖται ἀπό πέντε μέρη. στό 
πρῶτο μέρος ἐπιχειρεῖται μία ἀναλυτική παρουσίαση τοῦ γεωγρα-
φικοῦ, ἱστορικοῦ καί διοικητικοῦ πλαισίου τῆς καρπάθου. Τό 
δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τήν περιγραφή, τήν ἀνάλυση καί τό 
σχολιασμό τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ τύπου τῶν δύο βασιλικῶν, καθώς 
καί τήν ἔνταξή τους στό εὐρύτερο πλαίσιο τῶν βασιλικῶν τῶν 
Δωδεκα νήσων. Ἀκολουθεῖ τό τρίτο κεφάλαιο, στό ὁποῖο βρίσκο-
νται τά συμ περάσματα τῆς σύγκρισης τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ τύπου 
τῆς βασιλι κῆς στά Δωδεκάνησα, καθώς καὶ μία, μικρότερου 
μεγέθους, συγκριτική μελέτη μέ τά παράλια τῆς Μικρά Ἀσίας. Τό 
τέταρτο κεφάλαιο τῆς ἐργασίας, ἀσχολεῖται μέ τήν πραγμάτευση 
τῶν γλυπτῶν τῶν δύο βασιλικῶν: ἐξετάζεται ἡ τυπολογία καί ἡ 
μορφολογία τῶν γλυπτῶν, ἐνῶ ἐπιχειρεῖται ἡ χρονολόγησή τους 
μέσα ἀπό τήν ἐξέταση τῆς μορφῆς καί τοῦ διακόσμου τους, ἀλλά 
καί μέσα ἀπό τή σύγκρισή τους μέ παράλληλα παραδείγματα ἀπό 
μνημεῖα τοῦ ἴδιου νησιοῦ, τῶν Δωδεκανήσων, τῆς Μικρά Ἀσίας καί 
ἄλλων περιοχῶν τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου. στό πέμπτο τμῆμα ἀνακε-
φαλαιώνονται τά συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τή μελέτη 
τῆς πραγμάτευσης τῶν γλυπτῶν, ἐνῶ γίνεται μία ἀναφορά στά 
λατομεῖα μαρμάρου καί τό ἐμπόριο μαρμάρου στό αἰγαῖο. Ἀκολου-
θοῦν ὁ περιγραφικός κατάλογος τῶν ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν τῶν 
δύο βασιλικῶν καί ὁ κατάλογος τῶν εἰκόνων: φωτογραφικοί πίνα-
κες τῶν γλυπτῶν καί συγκριτικό ὑλικό μέ τό ὁποῖο συσχετίζονται, 
σχέδια καί εἰκόνες τῶν βασιλικῶν καί συγκριτικό ὑλικό μέ τό ὁποῖο 
συσχετίζονται, χάρτες, καθώς καί πίνακες ποσοστῶν, πού ἀναφέρο-
νται στούς τύπους τῆς βασιλικῆς πού ἐμφανίζονται στά Δωδεκάνη-
σα τόν 5ο - 7ο αἰ. 

φεῖ ἐν μέρει: τό κεντρικό κλίτος, οἱ δύο στυλοβάτες τῶν κιονοστοιχιῶν καί ἡ 
κεντρική ἁψίδα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἀνατολικά.

2. κόλλιας, 1973 158. κόλλιας, 1974, 201-206. κόλλιας, 1975, 249-253. 
Μουτσόπουλος, 1978, 282-8. Βολανάκης, 1987, 121-122. Βολανάκης, 1998, 22-223. 
καραμπάτσος, 2006, 284-7. Deligiannakis, 2016, 189. 

3. Ἐμπεριστατωμένη ἔρευνα μόνο τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων μέ συμφυές 
ἐπίθημα τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης, ἔχει γίνει ἀπό τή Βασιλική Βέμη στή διδα-
κτορική της διατριβή: Vemi, 1989. 
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Γιά τήν ἐκπόνηση τῆς παρούσας μελέτης ἀκολουθήθηκε ἡ ἑξῆς 
μεθοδολογία: 

Ἀρχικά, συγκεντρώθηκε καί ταξινομήθηκε ὅλο τό ἐποπτικό ὑλικό 
πού ἀφοροῦσε τίς παλαιοχριστιανικές βασιλικές καί τό γλυπτό διά-
κοσμο τῆς καρπάθου, ἀπό τήν ὑπάρχουσα ἕως σήμερα βιβλιογρα-
φία. Ἀφοῦ τεκμηριώθηκε ἀπό προσωπική ἔρευνα πεδίου, ἐμ πλου-
τίστηκε μέ νέα δεδομένα, τά ὁποῖα δέν ἦταν δημοσιευμένα. συγ -
κεκριμένα, σχεδόν ὅλα τά μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά μέλη πού βρί-
σκονται στό νησί εἶναι ἀδημοσίευτα. Τό ὑλικό καταγράφηκε ἀπό 
τή γράφουσα, δημιουργώντας δύο καταλόγους. Ὁ πρῶτος ἀφορᾶ 
τίς παλαιοχριστιανικές βασιλικές μέ τό γλυπτό τους διάκοσμο καί 
ὁ δεύτερος μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά μέλη, τά ὁποῖα βρίσκονται σέ 
ἀρχαιολογικούς χώρους ἤ μουσεῖα τοῦ νησιοῦ. Ἡ διαδικασία αὐτή 
βοήθησε στή σύγκριση τῶν δύο παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν καί 
τῶν γλυπτῶν τους πού ἐξετάζουμε, μέ τίς ὑπόλοιπες βασιλικές τοῦ 
νησιοῦ καί μέ τά μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά μέλη. Ἡ ἴδια τακτική 
ἀκολουθήθηκε καί στή συγκέντρωση καί ταξινόμηση ὅλων τῶν δη-
μοσιευμένων παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν τῶν Δωδεκανήσων μέ 
τό γλυπτό διάκοσμό τους. Γιά τήν περίπτωση αὐτή δέν ἀκολούθη-
σε ἔρευνα πεδίου/αὐτοψία, ἀλλά δόθηκε ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν τυ-
πολογία τῆς βασιλικῆς στόν γεωγραφικό αὐτό χῶρο, ὥστε νά ἐντα-
χθοῦν οἱ δύο βασιλικές τῆς καρπάθου στό πλαίσιο αὐτό. Ἀνάλογο 
ὑλικό προερχόμενο ἀπό τή γειτονική μέ τήν κάρπαθο Μικρά Ἀσία 
(καί συγκεκριμένα τά Βα παράλια), συλλέχθηκε ὥστε νά γίνουν 
ἐπιπλέον συγκρίσεις μέ τίς βασιλικές πού μελετᾶμε. Μετά τήν 
συγκέντρωση καί ταξινόμηση ὅλου αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ, μπόρεσαν νά 
γίνουν οἱ συγκρίσεις πού προαναφέρθηκαν. Ἀναπόφευκτα οἱ συγ-
κρίσεις ἐπεκτάθηκαν καί σέ εὐρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο: Βαλκάνια, 
Ἑλλαδικός χῶρος, αἴγυπτος κ.ἄ. Τά ἀποτελέσματα τῶν συγκρίσεων 
παρουσιάζονται στά συμπεράσματα κάθε κεφαλαίου. 

Ἡ μεγαλύτερη δυσκολία πού ἀντιμετωπίστηκε ἦταν ὁ μεγάλος 
ἀριθμός τῶν μνημείων τῶν Δωδεκανήσων, καθώς καί ὁ μεγάλος 
ἀριθμός τοῦ γλυπτοῦ διακόσμου στήν κάρπαθο, καθώς ἀπαιτοῦσε 
μεγάλο χρονικό διάστημα γιά τή μελέτη καί τήν καταγραφή τους. 
Τό γεγονός αὐτό σέ συνδυασμό μέ τήν ἔλλειψη δημοσιευμένου ὑλι-
κοῦ ἤ τήν ἀποσπασματική μελέτη του, δυσχέρανε τήν κατάσταση. 
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Πρόβλημα ἀποτέλεσε καί ἡ αὐθαίρετη ἀπό μελετητές, τίς περισ-
σότερες φορές, χρονολόγηση τῶν μνημείων.

Φυσικά καί ἡ ἔλλειψη ἀρχαιολογικῶν δεδομένων καί ἀνασκαφῶν 
σέ οἰκισμούς δέν βοηθάει στόν ὑπολογισμό τῆς συνολικῆς ἔκτασης 
τῶν οἰκισμῶν καί κατ’ ἐπέκταση τήν ἔνταξη τῶν βασιλικῶν στόν 
πολεοδομικό ἱστό. 

Πιό συγκεκριμένα, ὅσον ἀφορᾶ στίς δύο βασιλικές πού μελετᾶμε, 
δυσκολία ἀντιμετωπίστηκε λόγω ἔλλειψης βιβλιογραφίας, καθώς καί 
μή ὁλοκλήρωσης τῶν ἀνασκαφικῶν ἐργασιῶν. Εἰδικά, ἡ βασιλική 
στή θέση Βρόντη, ἔχει ἀνασκαφεῖ ἀποσπασματικά, ἐνῶ γιά νά μπο-
ρέσει νά μελετηθεῖ ὁ χῶρος τῆς βασιλικῆς καί ὁ γλυπτός διάκοσμος 
χρειάστηκε νά καθαριστεῖ ἀπό ξερά χόρτα πού εἶχαν φυτρώσει σέ 
ὅλο τό μῆκος καί τό πλάτος της4.

η ΕΩσ ΤΩρα ΕρΕΥνα  
Για Την ΠαλαιΟΧρισΤιανικη ΠΕριΟΔΟ  

σΤην καρΠαΘΟ

Ἕως σήμερα ἡ βιβλιογραφία γιά τήν νῆσο κάρπαθο εἶναι σχε-
τικά φτωχή. Ἄν ἀναλογισθοῦμε τό μέγεθος τοῦ νησιοῦ5, καθώς καί 
τήν ποσότητα6 καί ποιότητα7 τῶν παλαιοχριστιανικῶν μνημείων, 

4. στό σημεῖο αὐτό νά εὐχαριστήσω τόν Μ. Ἀσπρομάτη καί τόν ν. Τσουγ-
κριάνη γιά τήν ἀφιλοκερδῆ βοήθειά τους στό νά καθαριστεῖ ὁ χῶρος τῆς βασι-
λικῆς. 

5. Πρόκειται γιά τό δεύτερο μεγαλύτερο σέ ἔκταση, νησί τῶν Δωδεκανήσων 
(μετά τήν ρόδο).

6. Εἶναι γνωστές δεκαπέντε παλαιοχριστιανικές βασιλικές: Βασιλική Ἄφωτης 
στά Πηγάδια, Βασιλική στή θέση Βρόντη στά Πηγάδια, Βασιλική στά «Παλαιά 
Πηγάδια», Βασιλική Ἁγίας Ἀναστασίας στήν Ἀρκάσα, Βασιλική στό Παλαιόκα-
στρο στήν Ἀρκάσα, Βασιλική τῶν Ταξιαρχῶν στήν Ἀρκάσα, Βασιλική Πρε-
σβυτέρου Εὐχαρίστου στήν Ἀρκάσα, Βασιλική Γιαλοχωραφίτισσας στό λευκό, 
Βασιλικοῦ τοῦ λευκοῦ, Βασιλική τῆς Ἑφταμπατούσας στά σπόα, Βασιλικές α΄, 
Β΄, Γ΄ στή Βρουκοῦντα, Βασιλική τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στό Διαφάνι, Βασιλική 
στό Μακρύ Γιαλό στόν Ἀφιάρτη.

7. Ὁ γλυπτός διάκοσμος τῶν βασιλικῶν εἶναι κατασκευασμένος κατά κύριο 
λόγο ἀπό προκοννήσιο μάρμαρο, ἐνῶ ψηφιδωτά δάπεδα ἀρίστης ποιότητας βρέ-
θηκαν σέ βασιλική στό χωριό Ἀρκάσα. Jacopi(ch), 1925. σωτηρίου, 1929, 195-196, 
εἰκ. 29. Jacopi, 1932-1933, 553-568. λαζαρίδης, 1955, 245. Πελεκανίδης καί Ἀτζακᾶ, 
1988, 60-61. 
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θά ἔπρεπε νά περιμέναμε περισσότερες δημοσιευμένες μελέτες γιά 
τό νησί8. Ἀντίθετα, θέματα, πού ἀφοροῦν στήν παλαιοχριστιανική 
περίοδο τοῦ νησιοῦ, ἔχουν ἀπασχολήσει ἐρευνητές σέ μελέτες γιά 
τήν περιοχή τοῦ δωδεκανησιακοῦ νησιωτικοῦ συμπλέγματος ἤ 
εὐρύτερων περιοχῶν9. 

Εἰδικότερα μέ τά παλαιοχριστιανικά μνημεῖα τοῦ νησιοῦ ἔχουν 
ἀσχοληθεῖ ἐλάχιστοι ἐρευνητές10. 

8. Ὅπως ἀναφέρει καί ἡ Ἑ. Παπαβασιλείου, τό ἔργο τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπη-
ρεσίας εἶναι σχετικά περιορισμένο. Οἱ λόγοι εἶναι: ἔλλειψη πιστώσεων, ἔλλειψη 
προσωπικοῦ, μή ἐκτίμηση τοῦ ἔργου τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας, δύσκολες 
συνθῆκες πού ἐπικρατοῦν κατά τή μετάβαση στό χῶρο καί τή μετακίνηση ἀπό 
περιοχή σέ περιοχή. Παπαβασιλείου, 1998, 353. 

9. Π. λαζαρίδης, συμβολή εἰς τήν μελέτην τῶν παλαιοχριστιανικῶν μνημείων 
τῆς Δωδεκανήσου, Πεπραγμένα τοῦ Θ΄ Διεθνοῦς Βυζαντινολογικοῦ συνεδρίου, 
Θεσσαλονίκη 1953, τ. α΄ (Ἀθῆναι 1954), 230-233. Ἰ. Βολανάκης, Τά παλαιοχρι-
στιανικά μνημεῖα τῆς Δωδεκανήσου, Ἀφιέρωμα εἰς τόν Μητροπολίτην ρόδου κ.κ 
σπυρίδωνα ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσαράκοντα ἐτῶν Ἀρχιερατείας, Ἀθῆναι 1988, 
317-321. ι. Βολανάκης, συμβολή στήν ἔρευνα τῶν παλαιοχριστιανικῶν μνημείων 
τῆς Δωδεκανήσου, Δωδεκανησιακά Χρονικά 12 (1987), 125-134. Deligiannakis, 
G., The Dodecanese and Eastern aegean islands in late antiquity, aD 300-700, 
Oxford, united Kingdom 2016. Ἀ. Ὀρλάνδος, Ἡ ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική 
βασιλική τῆς Μεσογειακῆς λεκάνης. Μελέτη περί τῆς γενέσεως, τῆς καταγωγῆς, 
τῆς ἀρχιτεκτονικῆς μορφῆς καί τῆς διακοσμήσεως τῶν χριστιανικῶν οἴκων λα-
τρείας ἀπό τῶν ἀποστολικῶν χρόνων μέχρις Ἰουστινιανοῦ, δεύτερη ἔκδοση, Βι-
βλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 36, Ἀθήνα 1994. a. 
Orlandos, Les Baptistères du Dodécanèse, actes du Ve Congrès international 
Chrètienne, aix-en-Provence 1954, 199-211. στ. Πελεκανίδης - Π.ι. Ἀτζακᾶ, 
σύνταγμα τῶν παλαιοχριστιανικῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων τῆς Ἑλλάδας, ι: νησιω-
τική Ἑλλάς, Θεσσαλονίκη 1974. Ἰ. Βολανάκης, Τά παλαιοχριστιανικά βαπτιστήρια 
τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1976.

10. Ὁ Μανωλακάκης τό 1896 ( καρπαθιακά ), ἀναφέρεται ἀποσπασματικά, ὁ 
Jacopi [«Le basiliche paleocristiane di arcassa (Scarpanto)», Clara rhodos 6-7, 
553-68], τό 1932-33, ἀσχολεῖται μέ μία βασιλική τῆς καρπάθου. Ἔπειτα, ὁ Μιχαη-
λίδης-νουάρος (Ἱστορία τῆς νήσου καρπάθου, Ἀθῆναι), τό 1940 ἐκδίδει τό βιβλίο 
του ὅπου γίνεται ἀναφορά σέ κάποια ἀπό τά παλαιοχριστιανικά μνημεῖα, ἐνῶ 
καί ὁ Μουτσόπουλος τό 1978 (κάρπαθος. σημειώσεις ἱστορικῆς τοπογραφίας καί 
ἀρχαιολογίας, Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα τῆς Πολυτεχνικῆς σχολῆς Τμῆμα Ἀρχι-
τεκτόνων 7, Θεσσαλονίκη), συγκεντρώνει ἐκτός τῶν ἄλλων καί πολλά ἀπό τά 
παλαιοχριστιανικά μνημεῖα τοῦ νησιοῦ. Οἱ ἀρχαιολόγοι κόλλιας, Βολανάκης καί 
καραμπάτσος εἶναι οἱ ἑπόμενοι πού ἀφήνουν γραπτό ἔργο γιά κάποια ἀπό τά 
παλαιοχριστιανικά μνημεῖα τῆς καρπάθου: κόλλιας, Ἠ., «Τό Γιαλοῦ Χωράφι 
καρπάθου καί ἡ παλαιοχριστιανική βασιλική τοῦ λευκοῦ», Ἀρχαιολογική Ἐφη-
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Θά μπορούσαμε νά ποῦμε, ὅτι ἡ μελέτη αὐτή ἀποτελεῖ πρωταρ-
χικό στάδιο μίας βαθύτερης ἔρευνας, πού ἀφορᾶ τίς δύο βασιλικές 
τῆς καρπάθου· τόσο τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ τύπου, ὅσο καί τοῦ γλυ-
πτοῦ διακόσμου. σημαντικό μέρος ἀποτελεῖ ὄχι μόνο ἡ παρουσίαση 
τοῦ ἀδημοσίευτου γλυπτοῦ διακόσμου τῶν δύο βασιλικῶν, ἀλλά καί 
ἡ ἀναφορά, μέσα ἀπό συγκρίσεις, κι ἄλλου ἀδημοσίευτου ὑλικοῦ 
ἀπό βασιλικές τῆς καρπάθου (κιονοκράνων, κιόνων, ἀμφικιόνων 
κ.ἄ. ), πού βρίσκονται εἴτε στόν ἑκάστοτε ἀρχαιολογικό χῶρο ἤ στά 
μουσεῖα τοῦ νησιοῦ11. 

ΓΕΩΓραΦικΟ και ισΤΟρικΟ ΠλαισιΟ  
ΤΟΥ νησιΟΥ

ΓΕΩΓραΦια

Ἡ κάρπαθος βρίσκεται στή να πλευρά τοῦ αἰγαίου Πελάγους, 
μεταξύ ρόδου (45 χλμ. νότια) καί κρήτης (75 χλμ. ἀνατολικά)12 (πίν. 
1-2). Πρόκειται γιά τό δεύτερο μεγαλύτερο σέ ἔκταση νησί τῶν Δω-
δεκανήσων, μετά τή ρόδο. Ἡ ἀπόσταση τοῦ βόρειου ἄκρου τῆς 

μερίς 1970, 1- 15. κόλλιας, Ἠ., «Ἡ παλαιοχριστιανική βασιλική τῆς «Ἄφωτης 
Πηγαδίων καρπάθου», Ἀρχαιολογική Ἐφημερίς 1973, 143-160. κόλλιας, Ἠ., 
«Ἀνασκαφή εἰς «Ἄφωτην» καρπάθου», Πρακτικά Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 1974, 
201-6. κόλλιας, Ἠ., «Ἀνασκαφή εἰς «Ἄφωτην» καρπάθου», Πρακτικά Ἀρχαιολο-
γικῆς Ἑταιρείας 1975, 249-53. καραμπάτσος, Β., «4η Ἐφορεία Βυζαντινῶν 
Ἀρχαιο τήτων», Ἀρχαιολογικόν Δελτίον 52 καί 53, 1997 καί 1998, 1168 καί 1003-4. 
κα ραμπάτσος, Β., «Ἡ νομισματική παρουσία στήν κάρπαθο ἀπό τήν ὑστερο-
ρωμαϊ κή μέχρι τήν ὕστερη βυζαντινή περίοδο. συμβολή στήν ἱστορία τῆς καρπά-
θου», στό: Τό νόμισμα στά Δωδεκάνησα καί τή μικρασιατική τους περαία: Πρα-
κτικά συνεδρίου τῆς Δ΄ Ἐπιστημονικῆς συνάντησης, Ὀβολός 8 (Ἀθήνα 2006), 
282-96. Τέλος, τό 2017, ὁ καραμπάτσος καί ὁ Δεληγιαννάκης γράφουν ἕνα ἄρθρο 
(«Palatia of Saria, a Late antique «Nesopolis» of Provincia insularum: a 
Topographical Survey», στό New Cities in Late antiquity, Documents and 
archaeology ) γιά τὰ παλαιοχριστιανικά μνημεῖα τῆς νήσου σαρία (μικρή νησίδα 
βόρεια τῆς καρπάθου, ἡ ὁποία ὑπάγεται στήν κάρπαθο, καί χωρίζεται ἀπό αὐτήν 
μέ ἕνα περιορισμένο καί στενό πορθμό, πλάτους 100 μέτρων.

11. Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Πηγαδίων καρπάθου. λαογραφικό καί Ἀρχαιολο-
γικό μουσεῖο Ἀρκάσας καρπάθου.

12. Ὁ Μουτσόπουλος δίνει λεπτομερεῖς πληροφορίες γιά τό γεωγραφικό πλά-
τος καί μῆκος τοῦ νησιοῦ. Μουτσόπουλος, 1978, 4.
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καρπάθου ἀπό τό ἀντίστοιχο νοτιότατο τῆς ρόδου εἶναι 26 μίλια13. 
στό βόρειο ἄκρο τῆς καρπάθου βρίσκεται μικρή ἀκατοίκητη νησίδα, 
ἡ σαρία, ἡ ὁποία ἀνήκει διοικητικά στήν κάρπαθο14, ἐνῶ νοτιοδυ-
τικά βρίσκεται ἡ κάσος15. Ὁ στέφανος Βυζάντιος (5ος-6ος αἰ.) 
ἀναφέρει στό ἔργο του «Ἐθνικά»: «κάρπαθος, νῆσος πλησίον τῆς 
κῶ», Ὅμηρος: «κράπαθόν τε κάσον τε καί κῶν». Διονύσιος δέ 
κρήτης: «κάρπαθος αὖτ’ ἐπί τῆσι ποτί ζόφον, ἐγγύθι δ’ αὐτῆς κρή-
τη τιμήεσσα»16. Ἀπό τήν ἀρχαιότητα17 ἕως σήμερα, ἡ θαλάσσια πε-
ριοχή μεταξύ τῆς ρόδου καί τῆς καρπάθου εἶναι γνωστή ὡς καρ-
πάθιο Πέλαγος18, καί θεωρεῖται δύσκολο πέρασμα, λόγῳ τῶν ἀνέμων 
καί τῶν ρευμάτων τῆς θάλασσας πού ἐπικρατοῦν19. 

Τό νησί ἔχει ἐπίμηκες στενό σχῆμα, μέ κατεύθυνση βόρεια πρός 
νότια. Χαρακτηρίζεται ἀπό ψηλές βουνοκορφές, οἱ ὁποῖες ἀγγίζουν 
τά 1215μ. Βέβαια διατηρεῖ ἀκόμη μέτριας ἔκτασης πυκνά καί ἀραιό-
τερα πευκοδάση στά βόρεια καί στά κεντροδυτικά τοῦ νησιοῦ. Τρία 
εἶναι τά ὄρη πού βρίσκονται κατά μῆκος τοῦ νησιοῦ ἀπό βορρᾶ 
πρός νότο, καί τό διχοτομοῦν: τό ὄρος Ἅγιος Ἐπιφάνης, τό ὄρος 
κη μαράς καί τό ὄρος Ἅγιος Ἠλίας20 (πίν. 3, πίν. 4). 

σέ ὅλη τήν ἀνατολική καί δυτική πλευρά τοῦ νησιοῦ δημιουρ-
γοῦνται κολπίσκοι καί παραλίες. Ἡ σημερινή πρωτεύουσα, τά 
Πηγάδια, βρίσκεται σέ κόλπο πού δημιουργεῖται νοτιοανατολικά 
(πίν. 3). Τά κυριότερα ἀνατολικά ἀκρωτήρια21 τοῦ νησιοῦ εἶναι: τά 

13. Μουτσόπουλος, 1978, 4.
14. Ἤδη, ὁ στράβων, πού ἔγραφε στά χρόνια τοῦ Χριστοῦ, μᾶς πληροφορεῖ 

ὅτι ἡ σαρία ἀνήκει στήν ἴδια γεωγραφική ἑνότητα μέ τήν κάρπαθο: Susini, 1963-
64, 245, «annuario», XLi-XLiii. Γιά τή σαρία βλ. Μηνᾶς, 1973, 108. Μουτσόπου-
λος, 1978, 269 κ.ἑ. Μηνᾶς, 2005, 15 κ.ἑ. Deligiannakis- Karabatsos, 2017, 267-280.

15. Ὁ στράβων δίνει τήν ἀπόσταση τετρακοσίων σταδίων ἀπό τήν κάσο. 
Μανωλακάκης, 1896, 7.

16. Ἀλεξιάδης, 2013, 63.
17. Ἀλεξιάδης, 2013. 
18. στέφανος Βυζάντιος (5ος-6ος αἰ.) στό ἔργο του Ἐθνικά (ἐπιτομή), σελ. 303, 

στ.19: «καρίας... νῆσος ἐν τῷ καρπαθίῳ πελάγει». Ἀλεξιάδης, 2013, 31, 52, 66.
19. Ὁ Ὅμηρος χαρακτηρίζει τήν κάρπαθο ὡς νησί τῶν ἀνέμων («ἀνεμόεσσα»). 

Ὁμηρικοί Ὕμνοι, Εἰς Ἀπόλλωνα. 43. Γιά τό φυσικό περιβάλλον τοῦ νησιοῦ βλ. 
Μελᾶς, 1985, 15-26.

20. Βλ. Μανωλακάκης, 1896, 9. Μουτσόπουλος, 1978, πίν. 1.
21. Γιά τά ἀκρωτήρια τοῦ νησιοῦ βλ. Μανωλακάκης, 1896, 8. καί Μουτσόπου-

λος, 1978, πίν. 1, ὅπου δίνεται ὁ χάρτης τῆς καρπάθου.
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ἀκρωτήρια Πατέλα καί Τραγοπήδημα, στό λιμάνι τῶν Πηγαδίων, 
τοῦ Ἁγίου νικολάου στό χωριό σπόα, καί τό ἀκρωτήρι τῆς Μακρέα 
Ποῦντας ἀνατολικά τοῦ χωριοῦ Ὄλυμπος. Ἀπό τή δυτική πλευρά 
τά κυριότερα εἶναι: τά ἀκρωτήρια Ἅγιος Θῶρος καί Ἠλίοντας, τά 
ὁποῖα βρίσκονται ἀπέναντι ἀπό τό νησί τῆς κάσου, καθώς καί τό 
ἀκρωτήριο τῆς Βουργοῦντας, τό ὁποῖο εἶναι τό βορειότερο τοῦ 
νησιοῦ. στή σαρία τό κυριότερο εἶναι τό ἀκρωτήρι Ἐσπῶα, στήν 
ἀνατολική πλευρά τῆς νησίδας (πίν. 4). 

Ὅσον ἀφορᾶ στούς λιμένες τοῦ νησιοῦ, σήμερα χρησιμο-
ποιοῦνται δύο στήν ἀνατολική πλευρά: τό λιμάνι τῶν Πηγαδίων22 
καί τό λιμάνι τοῦ Διαφανίου. Ὡστόσο, σημαντικά λιμάνια θεω-
ροῦνται καί αὐτά στήν περιοχή Τρίστομο23, στό βορειοδυτικό ἄκρο 
τοῦ νησιοῦ, στήν περιοχή Μακρύς Γυαλός, στή νοτιοανατολική 
ἄκρη τοῦ νησιοῦ, καθώς καί στήν περιοχή Ἱλάρι/Ἐλαάρης, στήν 
νοτιότερη ἄκρη τῆς καρπάθου24 (πίν. 4). 

Τό νησί ἔχει ἀφθονία σέ ὑδάτινες πηγές25, οἱ κυριότερες τῶν 
ὁποίων βρίσκονται στή λάστο, στήν Ἀρκάσα, στή Βολάδα, στό 
Ἀπέρι, στό Μεσοχώρι, στίς Πυλές καί τό Ὄθος, ἐνῶ στήν πρω-
τεύουσα τῆς καρπάθου, ὑπάρχει μεγάλος ἀριθμός πηγαδιών26, ἐξ οὗ 
καί ἡ ὀνομασία τῆς πρωτεύουσας «Πηγάδια». Ὁ συνέσιος στό ἔργο 
του «Ἐπιστολαί», στήν ἐπιστολή 51,5 ἀναφέρει καί ἐπιβεβαιώνει τήν 
ἀφθονία ὑδάτινων πόρων τοῦ νησιοῦ ἤδη ἀπό τήν ἐποχή ἐκείνη 
(370-413): «Ἐνδιατρίψαντες δέ ὅσον ὕδωρ πιεῖν καί ὑδραύσασθαι 
(πηγαί δέ ἐπ’ αὐτήν ἐκδιδόασι τήν ἠόνα καθαροῦ καί ἡδίστου νά-
ματος) ἐπισπευδόντων τῶν καρπαθίων αὖθις ἀνήχθημεν»27.

22. σέ ἀπόσταση 3,5 χλμ. ἀπό τό σημερινό λιμάνι τῆς πρωτεύουσας τῆς 
καρπάθου, σέ κόλπο πού δημιουργεῖται βορειότερα (σήμερα βρίσκεται τό ἐργο-
στάσιο τῆς Δ.Ε.η) καί βόρεια τῆς βασιλικῆς στή θέση Βρόντη, πού θά μελετήσου-
με παρακάτω, οἱ ἀνασκαφικές ἐργασίες πού ὁλοκληρώθηκαν τό καλοκαίρι τοῦ 2017, 
ἔφεραν στό φῶς μᾶλλον ναυτική-λιμενική ἐγκατάσταση τοῦ 5ου -6ου αἰ.

23. Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι ὁ πρῶτος λατίνος χαρτογράφος Cristophoro 
Buondelmonti στίς ἀρχές τοῦ 15ου αἰ. περιγράφει λεπτομερῶς τό λιμάνι τοῦ Τρι-
στόμου. Buondelmonti, 1897, 23. Βλέπε καί: Deligiannakis-Karabatsos, 2017, 268.

24. Βλ. Μουτσόπουλος, 1978, πίν. 1. Μανωλακάκης, 1896, 11.
25. Τά τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ἔλλειψη πόσιμου νεροῦ, λόγῳ τῶν 

ἐλά χιστων βροχοπτώσεων.
26. Τό νερό πού ἀναβλύζει ἀπό τά πηγάδια αὐτά δέν εἶναι πόσιμο.
27. Ἀλεξιάδης, 2013, 62.
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Ὁ γύψος28 ἀποτελεῖ τόν κύριο οἰκοδομικό λίθο τοῦ νησιοῦ. Εἶναι 
κοινός σέ πολλά σημεῖα τοῦ νησιοῦ, εἰδικά κοντά σέ παραλίες (π.χ. 
στήν παραλία τῆς Ἀχάτας στό χωριό Ἀπέρι), καί γι’ αὐτό βρίσκου-
με πολλά παλαιά λατομεῖα. Ὡστόσο, λατομεῖα μαρμάρου δέν ἔχουν 
βρεθεῖ στό νησί. 

Τό 2005 ὁ κ. Μηνᾶς ἐπισήμανε καί παρουσίασε ἕνα γεωλογικό 
φαινόμενο τῆς καρπάθου29. Πρόκειται γιά τό ἀντίστοιχο πού συμ-
βαίνει στή γειτονική κρήτη30, ὅπου ὑπάρχει ἀνύψωση τῆς δυτικῆς 
ἀκτῆς τοῦ νησιοῦ καί καθίζηση τῆς ἀνατολικῆς. Τό φαινόμενο αὐτό 
μπορεῖ σύμφωνα μέ τόν Μηνᾶ, νά ἑρμηνεύσει τίς συχνές σεισμικές 
δονήσεις τοῦ νησιοῦ, οἱ ὁποῖες ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἕως σήμερα 
ἔχουν ἀποβεῖ πολλές φορές καταστρεπτικές. 

ισΤΟρια

Ἐλάχιστες εἶναι οἱ ἱστορικές πηγές πού ἀναφέρονται στήν περιο-
χή τῆς καρπάθου κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο. Πληρο-
φορίες ἀντλοῦμε ἀπό τά ἀρχαιολογικά κατάλοιπα, τά ὁποῖα μαρ-
τυροῦν τή μεγάλη ἄνθηση πού γνώρισε τό νησί τόν 5ο καί 6ο αἰ. 
Ἡ ἄνθηση ὀφείλεται προφανῶς στή γεωγραφική θέση τοῦ νησιοῦ: 
σταθμό πρωταρχικῆς σημασίας κατά μῆκος τῆς θαλάσσιας ἐμπο-
ρικῆς ὁδοῦ πού ἕνωνε τήν κωνσταντινούπολη μέ τήν ἀνατολική 
Μεσόγειο, τήν αἴγυπτο καί τίς ἀκτές τῆς Ἀφρικῆς31, καθώς καί τήν 
ἐγγύτητα τοῦ νησιοῦ μέ τὴ ρόδο ( ἕδρα τῆς Ἐπαρχίας τῶν νήσων, 
ἕδρα μητροπολίτη καί βάση βυζαντινοῦ στόλου στήν ἀνατολική 
Μεσόγειο32) καί τήν κρήτη. Τό γεγονός αὐτό φέρνει ὡς ἀποτέλεσμα 
φυσικά, ἡ ρόδος καί κατά συνέπεια τά Δωδεκάνησα καί ἡ κάρπαθος 
νά γίνουν μιά νέα πηγή οἰκονομικῆς δραστηριότητας33. Ἡ ποσότη-
τα καί ἡ ποιότητα τῶν παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν ἀπό τόν 5ο 
αἰ. καί ἑξῆς στήν κάρπαθο εἰδικά, καί στά Δωδεκάνησα γενικότερα, 
μαρτυροῦν καλά ὀργανωμένες τοπικές ἐκκλησίες, μεγάλο ἀριθμό 
πιστῶν, οἰκονομική, πνευματική, καλλιτεχνική καί πολιτισμική 

28. Γνωστός ὡς Πορί(δ)ι στήν κάρπαθο. Μανωλακάκης, 1896, 91.
29. Μηνᾶς, 2005, 263 κ.ἑ.
30. Τό φαινόμενο παρατηρήθηκε καί στήν κῶ.
31. avramea, 2002, 83-84.
32. σβορῶνος, 1992,45.
33. Deligiannakis, 2016, 113-114.
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ἄνθηση34. σέ αὐτό βοήθησε ἀναμφισβήτητα ἡ ἵδρυση τῆς κωνστα-
ντινούπολης καί ἡ μετατόπιση τῆς αὐτοκρατορίας στήν Ἀνατολή 
(330), ἡ ἀνακήρυξη τῆς ἀνεξιθρησκείας μέ τό διάταγμα τῶν Με-
διολάνων (313), ὅπως ἐπίσης καί τό γεγονός ὅτι οἱ περιοχές αὐτές 
παρέμειναν σέ γενικές γραμμές μακριά ἀπό ἐντάσεις καί πολέμους 
κατά τή διάρκεια τοῦ 5ου καί 6ου αἰ35. Ἡ καταστροφή τῶν μνημείων 
καί ἡ σταδιακή ἐγκατάλειψη τῶν οἰκισμῶν συντελεῖται μέ τίς ἐπι-
δρομές τῶν Ἀράβων, μεταξύ τῶν ἐτῶν 651-654, τήν περίοδο πού 
δι οικητής τῆς συρίας εἶναι ὁ Μωαβίας, ὁ μετέπειτα χαλίφης τῆς 
Δαμασκοῦ καί ἱδρυτής τοῦ χαλιφάτου τῶν Ὀμμεϋαδών36.

σημαντική μαρτυρία, ὅσον ἀφορᾶ στό ναυτικό τῶν καρπαθίων, 
προσφέρεται ἀπό τούς νομικούς κώδικες. σέ διάταγμα τοῦ Θεοδο-
σιανοῦ κώδικα τοῦ 409 ὑπάρχει ἀναφορά γιά καρπαθιακό στόλο, ὁ 
ὁποῖος, μαζί μέ ἐκεῖνον τῆς Ἀλεξάνδρειας, καλεῖται νά μεταφέρει τό 
αἰγυπτιακό σιτάρι ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια στήν κωνσταντινούπολη37. 
Μνεία γιά τούς καρπάθιους ναῦτες γίνεται καί στό ἔργο «Ἐπιστο-
λαί» τοῦ συνέσιου (370-413 ), στήν ἐπιστολή 41,3: «Ὡς αἵ γε καρ-
παθίων ὁλκάδες φήμην ἔχουσι διανοίᾳ κεχρῆσθαι, καθάπερ αἱ Φαιά-
κων τῶν πάλαι...»38, καθώς καί στό «Περί ἀρχῶν τῆς ρωμαίων πο-
λιτείας» (σελ. 232, στ.16), ἀπό τόν Ἰωάννη λύδο (490-565): «κορ-
νήλιος δέ νέπως καί λαβέριος ὁ ποιητής, ἂμφω Ῥωμαῖοι, φασίν 
Ὀπτᾶτόν τινα ναύκληρον τοῦ καρπαθίου στόλου, οἰκεῖον κλαυδί-
ου βασιλέως, ἐνεγκόντα ἐκ τῆς κάτω θαλάσσης ἔλοπας...»39. 

Ἡ κάρπαθος ἐξήγαγε ξυλεία στήν ἀρχαιότητα, ἀλλά καί τούς 
μετέπειτα αἰῶνες40. Οἱ μεγάλες καί πολυτελεῖς ξυλόστεγες βασιλικές 
στίς παράλιες θέσεις τοῦ νησιοῦ ἐνισχύουν τήν ὑπόθεση αὐτή, ἐνῶ 
ἐνδείξεις γιά ἐμπόριο ἐλαιόλαδου (ἕνα κατάλληλο ἐμπόρευμα γιά 
ἐξαγωγή στήν αἴγυπτο) καί βαμμένα ἐνδύματα ἐνισχύουν τήν εἰκόνα 

34. Βολανάκης, 1988, 312. Βολανάκης, 2014, 34.
35. Οἱ ληστρικές ἐπιδρομές τῶν Ἰσαύρων ἀπό τό τέλος τοῦ 5ου αἰ., καί τῶν 

Περσῶν ἀπό τόν 6ο ἕως τό α΄ τέταρτο τοῦ 7ου αἰ., ἦταν περιορισμένης κλίμακας 
καί εἶναι ἀμφίβολο ἄν ἔπληξαν τήν κάρπαθο. σαββίδης, 2006, 5076.

36. καραμπάτσος, 2006, 284.
37. Cod. Theod. 13.5.32 (409). καραμπάτσος, 2006, 284. Deligiannakis, 2008, 

209-233. Deligiannakis, 2016, 88-89. Deligiannakis- Karabatsos, 2017, 267.
38. Ἀλεξιάδης, 2013, 62.
39. Ἀλεξιάδης, 2013, 66.
40. melas. 1985, 18. Πηλείδης, 2006, 160-1. Deligiannakis, 2016, 89.
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τῆς ἄνθησης τῆς οἰκονομίας τοῦ νησιοῦ. συγκεκριμένα, μία περίτε-
χνη ψηφιδωτή ἐπιγραφή στή βασιλική τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας στήν 
Ἀρκάσα ἀναφέρεται σέ κάποιον Ἰωάννη, ἔμπορο ἐλαιόλαδου, ὁ 
ὁποῖος ἦταν ἕνας ἀπό τούς εὐεργέτες τῆς βασιλικῆς41, ἐνῶ στόν 
πα ράλιο οἰκισμό τοῦ λευκοῦ βρέθηκε ἐκτός ἀπό ἕναν κλίβανο κερα-
μικῆς, καί ἕνα ἐργαστήριο πορφυρής βαφῆς42. 

Ἡ τοπογραφική μελέτη τῶν παλαιοχριστιανικῶν μνημείων στό 
νησί, φανερώνει ὅτι οἱ σημαντικότεροι οἰκισμοί τῆς καρπάθου καί 
τῆς σαρίας συνεχίζουν τήν περίοδο αὐτή, νά χρησιμοποιοῦν θέσεις 
τῶν οἰκισμῶν/πόλεων τῆς κλασικῆς περιόδου: Βρυκούς, Ἀρκέσεια/
Ἀρκάσα, Πηγάδια/Ποτίδαιον καί σαρία/Παλάτια43. Οἱ οἰκισμοί αὐτοί 
βρίσκονται σέ παράλιες θέσεις, χωρίς ὡστόσο νά λείπουν καί αὐτοί 
τῆς ἐνδοχώρας44. Οἱ πόλεις αὐτές πού βρίσκονται κοντά σέ ἀκτές, 
διατήρησαν τό ρόλο τους ὡς κύριες ἐγκαταστάσεις τοῦ νησιοῦ, κα-
θόλη τή διάρκεια τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας45. 

ΔιΟικηση

σύμφωνα μέ τή διοικητική διαίρεση τοῦ Διοκλητιανοῦ (284-305) 
ἡ κάρπαθος ἀνῆκε στήν Ἐπαρχία τῶν νήσων (Provincia insularum) 
πού εἶχε ἕδρα τή ρόδο καί περιλάμβανε κάποια ἀπό τά σημερινά 
Δωδεκάνησα, ἀρκετές ἀπό τίς σημερινές κυκλάδες καί ὁρισμένα νη-
σιά τοῦ βορειοανατολικοῦ αἰγαίου Πελάγους46. Ἡ Ἐπαρχία μέ τή 

41. Deligiannakis, 2016, 70, 89, 185-188.
42. Deligiannakis, 2016, 70-71, 89, 184. Nelson, Kelly, Begg, Brenningmeyer, 

2015, 1-47.
43. Γιά τίς ἀρχαῖες πόλεις τοῦ νησιοῦ βλ. Μουτσόπουλος, 1978, 123 κ.ἑ. 

Hansen and Nielsen, 2004, 745-7. Γιά τή νῆσο σαρία βλέπε ἀναλυτικά: Deli-
giannakis-Karabatsos, 2017, 267-280.

44. Μουτσόπουλος, 1978, 126.
45. Deligiannakis-Karabatsos, 2017, 268. Βλ. ἀκόμη: Nelson, Kelly, Begg, 

Brenningmeyer, 2015, 1-47.
46. κατά τό «συνέκδημο τοῦ Ἱεροκλέους» (Ἱεροκλῆς, 685, 7, 686, 1- 687, 6) ἡ 

Ἐπαρχία τῶν νήσων εἶχε (20) πόλεις: ρόδο, κῶ, σάμος, Χίο, Μυτιλήνη, Μήθυ-
μνα, Πέτελο, Τέλενδο, Προσελήνη, Ἄνδρο, Τῆνο, νάξο, Πάρο, σίφνο, Μῆλο, Ἴο, 
Θήρα, Ἀμοργό, Ἀστυπάλαια. Ἀξιοσημείωτο εἶναι, ὅτι ἡ κάρπαθος δέν ἀναφέρε-
ται στόν κατάλογο αὐτό, ἀλλά δέν μποροῦμε νά ἀμφισβητήσουμε τήν κατοχή 
τῆς εἰκοστῆς θέσης, ἀπό αὐτήν. (Ὡστόσο δέν ἀναφέρεται οὔτε καί ἡ κάλυμνος). 
Ὁ Ἐπιφάνιος (4ος αι.) στό «Ἔκθεσις πρωτοκλησιῶν πατριαρχῶν τε καί μητρο-
πολιτῶν» (στ. 70) ἀναφέρει: «ἐπαρχίας νήσων κυκλάδων - καρπάθου». Ho-



ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

157

σειρά της ὑπαγόταν στήν Διοίκηση τῆς Ἀσίας (Dioecesis asiana) 
τῆς Ὑπαρχίας τῆς Ἀνατολῆς (Praefectura Praetorio per Orientem)47, 
καί δέν εἶχε στρατιωτικό χαρακτήρα48. Ἡ Ἐπαρχία διοικοῦνταν ἀπό 
κάποιο ἡγεμόνα/ ἀνθύπατο49 (πίν. 2). 

Ἐπί Ἰουστινιανοῦ (536) ἡ Ἐπαρχία τῶν νήσων, ἡ κύπρος, ἡ 
καρία, ἡ Μοισία Β καί ἡ σκυθία ἀποτέλεσαν μιά καινούργια διοι-
κητική περιφέρεια (Quaestura Exercitus iustiniana)50, θαλάσσιου 
χαρακτήρα, ὑπό τή διοίκηση ἑνός ἀνώτερου πολιτικοῦ καί στρατι-
ωτικοῦ ἄρχοντα (Quaestori Justiniani Exercitus) πού ὑπαγόταν ἀπ’ 
εὐθείας στόν αὐτοκράτορα51. κύριος στόχος τῆς νέας διοικητικῆς 
μεταρρύθμισης ἦταν ἡ δημοσιονομική ἐνίσχυση52. Ὁ Δεληγιαννάκης 
τό 2009 δημοσίευσε μία ἐπιγραφή κτηρίου ἀπό τήν ρόδο, στήν 
ὁποία ἀναφέρεται ὁ ὕπατος Προκόπιος, ὁ ὁποῖος εἶναι κυβερνήτης/
διοικητής τῆς Ἐπαρχίας, καί ἀποδεικνύει τήν διοικητική ἀλλαγή 
πού συμβαίνει στά χρόνια τοῦ Ἰουστινιανοῦ53. Ἡ διοικητική με-
ταρρύθμιση τοῦ Ἰουστινιανοῦ μαρτυρεῖται καί σέ δύο νεαρές τοῦ 
Ἰου στίνου Β΄ γιά τά ἔτη 566 καί 57554. Ὡστόσο, οἱ δομές τῆς Ἐπαρ-
χίας τῶν νήσων συνεχίζουν νά ὑπάρχουν ἕως τίς ἀρχές τοῦ 8ου αἰ., 
καθώς οἱ πηγές γιά τό β΄ μισό τοῦ 6ου καί τό α΄ μισό τοῦ 7ου αἰ. 
ἀναφέρονται σέ ἀξιωματούχους αὐτῆς τῆς Ἐπαρχίας55, ἐνῶ γιά ὅλη 

nigmann, 1939, 32, στ. 686. Βλ. καί: Ζολώτας, 1923, 238. κωνσταντινίδης, 1968, 
11-14, 34. Παπαχριστοδούλου, 1994, 244. Μιχαηλίδης- νουάρος, 1998, 270 κ.ἑ. 
σαββίδης, 2006, 45. Deligiannakis, 2009, 180-182. Ἀλεξιάδης, 2013, 62. De li-
giannakis, 2016, 71. Deligiannakis - Karabatsos, 2017, 267. 

47. Jones, 1964, 101, 370-71, 481-83, n. 23. κωνσταντινίδης, 1968, 34. 
Kiourtzian, 2000, 12 κ.ἑ. σιγάλα, 2011, 71. Deligiannakis, 2009, 180-182. Bosnakis 
- Hallof, 2010, 349-350. Deligiannakis - Karabatsos, 2017, 267. 

48. Deligiannakis, 2016, 7. Deligiannakis - Karabatsos, 2017, 267.
49. καραμπάτσος, 2006, 283. Deligiannakis, 2016, 7. Deligiannakis - 

Karabatsos, 2017, 267.
50. Deligiannakis, 2009, 180-182. Deligiannakis - Karabatsos, 2017, 267.
51. Haldon, 1990, 210. Μηλίτση, 2008, 13, 14. Kiourtzian, 2001, 9-10. Γκουτζι-

ουκώστας- Μονίαρος, 2009. Deligiannakis, 2016, 7. Deligiannakis - Karabatsos, 
2017, 267.

52. Μονίαρος, 1995-1996, 295.
53. Deligiannakis, 2009, 180-182.
54. Hendy,1989, 652-653. Diehl, 1905, 291.
55. Μονίαρος, 1995-1996, 295-296. Γιά τήν περίοδο πληροφορούμαστε καί 

ἀπό σφραγιστικά κατάλοιπα γιά τούς τρακτευτές τῶν νήσων, ὑπαλλήλους τῆς 
ἐπαρχιακῆς διοίκησης πού ἀσχολοῦνται μέ οἰκονομικά θέματα. Χριστοφιλο-
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τήν περίοδο τοῦ 7ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 8ου αἰ., διαθέτουμε μαρ-
τυρίες ἀποκλειστικά γιά ἀξιωματούχους τῆς Ἐπαρχίας τῶν νήσων56. 
Τό τελευταῖο φανερώνει τή διάλυση τῆς Quaestura Exercitus 
iustinianae τήν περίοδο αὐτή. 

Μέ τήν εἰσαγωγή τοῦ θεσμοῦ τῶν θεμάτων, ἡ κάρπαθος φαίνε-
ται ὅτι ἀρχικά συμπεριελήφθη στά ὅρια τοῦ ναυτικοῦ θέματος τῶν 
καραβησιάνων (μέσα 7ου αἰ.)57, πού τίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 8ου 
αἰ., μετεξελίχθηκε στό θέμα τῶν κιβυρραιωτῶν ἤ σάμου58.

ΕκκλησιασΤικη ΔιΟικηση

στήν Ἐκκλησιαστική Γεωγραφία, ἡ Ἐπαρχία νήσων κυκλάδων 
ἀναγράφεται ὡς 30ος θρόνος, μέ μητρόπολη τή ρόδο καί ἄλλους 
11 ἐπισκόπους59. στό ἴδιο τακτικό ἡ κάρπαθος ἀναγράφεται ὡς 
29ος θρόνος, μεταξύ τῶν αὐτοκέφαλων ἀρχιεπισκοπῶν60. Φαίνεται 
ὅτι ἡ κάρπαθος ἐξελίχθηκε σέ μητρόπολη στίς ἀρχές τοῦ 7ου αἰ61. 
Παρατηρεῖται διαφορά μεταξύ πολιτικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς διαίρε-
σης, γεγονός πού ὀφείλεται στό ὅτι, μόνο οἱ σπουδαιότερες πόλεις 
τῆς Ἐπαρχίας τῶν νήσων γίνονται ἐπισκοπές62. Ἀναφορικά μέ τήν 

πούλου, 1980, 18-21. Nesbitt- Oikonomides, 1991, 130, ἀρ. 43.5. Γιά ἐπιπλέον 
βιβλιογραφία ἀναφορικά μέ μολυβδόβουλα καί σφραγιστικά κατάλοιπα βλ. 
Μονίαρος, 1995-1996, 296.

56. Μονίαρος, 1995-1996, 296. σφραγίδες Γενικῶν κομμερκιαρίων τῶν νήσων 
ἤ τῶν κυκλάδων πού χρονολογοῦνται στό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 7ου αἰ. Zacos 
- Veglery, 1972, 1, 244, ἀρ. 163.

57. ahrweiler, 1966, 22-23 ( 672-8). antoniadis - Bibicou, 1966, 78 ( μεταξύ 
648 - 654). Toynbee, 1973, 324-325 ( 640). Haldon, 1990, 214.217 (654). Zuckerman, 
2005, 117-25 (680). Brubaker and Haldon, 2011, 724-6.

58. Πορφυρογέννητος: Περί Θεμάτων, 36-41. σαββίδης, 1995, 19. σαββίδης, 
2001, 5081. κοντογιάννης, 2002, 2. καραμπάτσος, 2006, 283. Πέννα, 2010, 12. 
Brubaker and Haldon, 2011, 739-40, 758. Οἱ διοικητικές μεταβολές εἶχαν 
ἐπιπτώσεις καί στήν ἐκκλησιαστική διοίκηση. κωνσταντινίδης, 1968,37. σύμφω-
να μέ τόν Δεληγιαννάκη, τά μεγάλα νησιά ὅπως ἡ ρόδος, ἡ κῶς καί ἡ κάρπαθος, 
δέν ἀναφέρονται ἰδιαίτερα, ἄν ἀναλογισθεῖ κανείς τίς νέες διοικητικές καί στρα-
τιωτικές μεταρρυθμίσεις. Deligiannakis, 2016, 9-10.

59. ρόδος, σάμος, Χίος, κῶς, νάξος, Θήρα, Πάρος, λέρος, Ἄνδρος, Τῆνος, 
Μῆλος, Πισσύνης.  κωνσταντινίδης, 1968, 11-12. Μιχαηλίδης- νουάρος, 1998, 
270 κ.ἑ.

60. κωνσταντινίδης, 1968, 11-12. Deligiannakis, 2016, 15.
61. Deligiannakis, 2016, 16.
62. Ὅσον ἀφορᾶ τόν ὅρο «Δωδεκάνησος», ἤδη μέ ὅσα ἀναφέρθηκαν, παρα-
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παρουσία ἐπισκόπων στά Δωδεκάνησα γίνεται μνεία καί σέ ἐκκλη-
σιαστικά γράμματα. Ἤδη στήν α΄ Οἰκουμενική σύνοδο στή νίκαια 
(325) παρευρέθηκαν ὁ ἐπίσκοπος ρόδου Εὐφρόσυνος καί ὁ ἐπίσκο-
πος κῶ Μελίφρων63, ἐνῶ τό 343 στή σύνοδο τῆς σαρδικῆς πα-
ρευρέθηκαν ὁ ἐπίσκοπος αἰδέσιος ἀπό τήν κῶ, ὁ Διόδωρος ἀπό 
τήν Τέλενδο καί ὁ Βάσσος ἀπό τήν κάρπαθο64. Ἐπισκόπους συ-
νεχίζουμε νά συναντᾶμε καί στίς ἑπόμενες Οἰκουμενικές συνόδους65. 

Ἐκτός ἀπό τόν Βάσσο, ἄλλοι γνωστοί ἐπίσκοποι τῆς καρπάθου 
στήν παλαιοχριστιανική περίοδο ὑπῆρξαν οἱ: Ζωτικός (520) καί 
κύρος (μέσα-τέλη 6ου αἰ.). Γιά τόν ἐπίσκοπο κύρο ὑπάρχει ἐπιγρα-
φική μαρτυρία στό ψηφιδωτό δάπεδο τῆς βασιλικῆς τῆς Ἁγίας Ἀνα-
στασίας στήν Ἀρκάσα καρπάθου66. Ὁ Μηνᾶς67 (536-553) καί οἱ 
Ἰωάννης α΄ καί Β΄ (680/1 καί ἀρχές 7ου αἰ., ἀντίστοιχα), ἦταν ἐπίσης 
ἐπίσκοποι τοῦ νησιοῦ, οἱ ὁποῖοι παρευρέθηκαν στίς Οἰκουμενικές 
συνόδους τοῦ 553, 680/1 καί 69268. στήν «Χριστιανική Τοπογραφία», 
Χ, 56, 9-11, τοῦ κοσμᾶ Ἰνδικοπλεύστη (6ος αἰ.) ἀναφέρεται καί ἕνας 
ἀκόμη ἐπίσκοπος τοῦ νησιοῦ, ὁ Φίλων: «...Ἒστιν οὖν ὁ τῆς καρ-
πάθου ἐπίσκοπος Φίλων τά ὃμοια τοῖς ἂλλοις ἓξ μαρτυρῶν. Φίλω-
νος, ἐπισκόπου καρπάθου,...»69. 

σύμφωνα μέ πολλούς μελετητές, ὁ χριστιανισμός ἐμφανίστηκε 
στά Δωδεκάνησα ἤδη ἀπό τό πρῶτο μισό τοῦ 1ου αἰ70. Τήν ἄποψη 
αὐτή τή στηρίζουν στό χωρίο ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, 

τηροῦμε ὅτι δέν γίνεται λόγος γιά τό νησιωτικό σύμπλεγμα πού γνωρίζουμε σήμε-
ρα. κατά τήν ἱστορία, τό ὄνομα «Δωδεκάνησος», προορίζεται κάθε φορά καί γιά 
ἄλλα νησιά, θέμα ὅμως πού δέν θά μᾶς ἀπασχολήσει στήν ἐργασία αὐτή, διότι ἡ 
ἔρευνα ἔχει σκοπό νά στραφεῖ στά νησιά πού ἀποτελοῦν τό σημερινό νομό 
Δωδεκανήσου. κωνσταντινίδης, 1968, 11-12.

63. κωνσταντινίδης, 1968, 31.
64. Destephen 2008: Euphrosynos, 344. meliphron, 662. aidesios 1, 83. Bassos 

1, 202. Diodoros, 218. Deligiannakis, 2016, 11. Deligiannakis- Karabatsos, 2017, 
268.

65. Ὁ Δεληγιανάκκης ἔχει συγκεντρώσει τούς ἐπισκόπους ὅλων τῶν νήσων 
καί τῶν περιόδων, καί τούς παραθέτει σέ πίνακα. Deligiannakis, 2016, 14, fig.3. 
Βλέπε καί: καραμπάτσος, 2006, 283.

66. Jacopi(ch), 1925, 25-36. Deligiannakis, 2016, 70.
67. σύνοδος κωνσταντινουπόλεως ἔτους 536, iii119.21. Ἀλεξιάδης, 2013, 63.
68. Deligiannakis, 2016, 14, 16.
69. Ἀλεξιάδης, 2013, 69.
70. Εὐαγγελίδης, 1929, 145. κόλλιας,1994, 25. Παπαχριστοδούλου,1994, 237. 
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ὅπου ἀναφέρεται: «Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας 
ἀπ’ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν κῶ, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν 
Ῥόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα..» (Πράξεις Ἀποστόλων 21,1). σύμφω-
να μέ τόν κωνσταντινίδη καί τό Μιχαηλίδη-νουάρο, τό χωρίο αὐτό 
δέν ἀποτελεῖ ἐπαρκές στοιχεῖο71. Πράγματι, δέν γίνεται ἀναφορά 
γιά κήρυγμα, οὔτε γιά ἵδρυση Ἐκκλησίας. Ἔτσι λοιπόν δέν ὑπάρχει 
κάποια ἔνδειξη καί πληροφορία γιά τήν πρώιμη ἀποστολική ἐποχή 
στά Δωδεκάνησα. Ὡστόσο, ἡ Μικρά Ἀσία καί ἡ κρήτη δέχτηκαν 
τόν χριστιανισμό κατά τα μέσα τοῦ 3ου αἰ. Ἄν ἀναλογιστοῦμε τήν 
κύρια γεωγραφική θέση τῶν Δωδεκανήσων (διέθεταν ἀξιόλογα 
ἐμπορικά λιμάνια) μποροῦμε νά ὑποθέσουμε ὅτι κατά τά μέσα τοῦ 
3ου αἰώνα διαδόθηκε καί ἐδῶ, ὁ χριστιανισμός72. Φυσικά, ὅπως ἤδη 
ἐπισημάνθηκε, οἱ πρῶτοι ἐπίσκοποι ἐμφανίζονται στίς ἀρχές τοῦ 
4ου αἰ., κι ὄχι νωρίτερα, γεγονός πού ὑποστηρίζει τήν ἄποψη περί 
διάδοσης τοῦ χριστιανισμοῦ κατά τά μέσα τοῦ 3ου αἰ. 

71. κωνσταντινίδης, 1968, 23 κ.ἑ. Μιχαηλίδης-νουάρος, 1998, 267.
72. κωνσταντινίδης, 1968, 26. Μιχαηλίδης-νουάρος, 1998, 264 κ.ἑ. στά τέλη 

τοῦ 3ου αἰώνα ὑπάρχει ὀργανωμένη ἐπισκοπή στή ρόδο, ἄν καί ὁ ἀριθμός τῶν 
χριστιανῶν δέν εἶναι καί πολύ μεγάλος. κωνσταντινίδης, 1968, 27. Deligiannakis, 
2016, 11.
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αρΧιΤΕκΤΟνικη

η ΟικΟΔΟΜηση ΒασιλικΩν 
σΤην ΠαλαιΟΧρισΤιανικη καρΠαΘΟ 

στή νῆσο κάρπαθο ἔχουν ἀνασκαφεῖ 15 παλαιοχριστιανικές βα-
σιλικές73: βασιλική στή θέση Παλαιά Πηγάδια74, βασιλική Ἄφωτης75, 
βασιλική στή θέση Βρόντη Πηγαδίων76, βασιλική Ἁγίας Ἀναστασίας 
στήν περιοχή Ἀρκάσα77, βασιλική στό Παλαιόκαστρο Ἀρκάσας78, βα-
σιλική στή θέση Ταξιάρχες-Ἀρκάσα79, βασιλική τοῦ Πρεσβυτέρου 
Εὐχαρίστου-Ἀρκάσα80, βασιλική Γιαλοχωραφίτισσας λευκοῦ81, βασι-
λική στή τοποθεσία Φραγκολιμνιῶνα λευκοῦ82, βασιλική Ἑφταμπα-
τούσας στήν περιοχή Ἁγίου νικολάου σπόα83, βασιλικές α΄, Β΄, Γ΄ 

73. Ὁ καραμπάτσος ἀναφέρεται σέ 35 παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Ἔπειτα 
ἀπό προσωπική ἔρευνα βρέθηκαν καί ἀναφέρονται 15 ἀπό αὐτές. καραμπάτσος, 
2006, 284.

74. στή νΔ πλευρά τῆς κλασικῆς Ἀκρόπολης τῶν Πηγαδίων ὑπῆρχε μεγάλη 
βασιλική μέ βαπτιστήριο, ἡ ὁποία δέν σώζεται. Ἔχουν, ὅμως, διασωθεῖ ἀρχιτεκτο-
νικά μέλη τοῦ ἐσωτερικοῦ διακόσμου, τά ὁποῖα ὅπως περιγράφει ὁ r. m. Dawkins, 
ἦταν ὁρατά στά Πηγάδια στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰώνα. σήμερα, τά ἀρχιτεκτονικά 
μέλη καθώς καί ἡ μαρμάρινη κολυμβήθρα πού σώζονται, ἐκτίθενται στόν κῆπο 
μπροστά στό Ἐπαρχεῖο καρπάθου, στά Πηγάδια, κοντά στό μουσεῖο τῶν Πηγα-
διῶν. Dawkins, 1902-1903,208. λαζαρίδης, 1955, σ.245, πίν. 46,1. Μουτσόπουλος, 
1978, 282-288. Βολανάκης,1998,σ.222. Deligiannakis, 2016, 189-191.

75. κόλλιας, 1974, 201-206. κόλλιας, 1975, 249-253. Μουτσόπουλος, 1978, 
282-8. Βολανάκης, 1987, 121-122. Βολανάκης, 1998, 22-223. καραμπάτσος, 2006, 
284-7. Deligiannakis, 2016, 188-189.

76. καραμπάτσος, 1997, 1168. καραμπάτσος, 1998β, 1012. καραμπάτσος, 2006, 
284-7. Deligiannakis, 2016, 191-2.

77. Jacopi(ch), 1925, 25-36. σωτηρίου, 1929, 196. λαζαρίδης, 1955, 342. Πελε-
κανίδης καί Ἀτζακᾶ, 1988, 60-61. Βολανάκης, 1998, 204.

78. Βολανάκης, 1998, 207.
79. Βολανάκης, 1987, 119. Βολανάκης, 1988, 342. Βολανάκης, 1998, 209.
80. Jacopi, 1932-3, 564-568. λαζαρίδης, 1955, 246. Βολανάκης, 1988, 342. Πε-

λεκανίδης καί Ἀτζακᾶ, 1988, 53-55. Βολανάκης, 1998, 205-206.
81. λαζαρίδης, 1955, 246. Βολανάκης, 1988, 343. Βολανάκης, 1998, 217. Nelson, 

Kelly, Begg, Brenningmeyer, 2015.
82. λαζαρίδης, 1955, 246. κόλλιας, 1970, 1-15. Βολανάκης, 1988, 343. Βο-

λανάκης, 1998, 218-219. Nelson, Kelly, Begg, Brenningmeyer, 2015.
83. λαζαρίδης, 1955, 246. Βολανάκης, 1988, 344. Βολανάκης, 1998, 224-225. 

Deligiannakis, 2016, 192-193.
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στήν περιοχή Βρυκούντα84, Βασιλική Ζωοδόχου Πηγῆς στήν περιοχή 
Διαφάνι85, βασιλική στήν περιοχή Ἀφιάρτη Μακρύς Γιαλός86. 

Τό πλῆθος, τό μέγεθος, ὁ γλυπτός διάκοσμος, καθώς καί ἡ ποιό-
τητα τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων ὁρισμένων βασιλικῶν87, μαρτυροῦν 
ὅτι τό νησί γνώρισε σημαντική ἀνάπτυξη στήν παλαιοχριστιανική 
περίοδο88.

Οἱ βασιλικές τῆς καρπάθου ἀκολουθοῦν τή μορφή πού ἔχουν 
συνήθως οἱ ξυλόστεγες βασιλικές σέ ὅλο τόν ἑλλαδικό χῶρο. Εἶναι 
τρίκλιτες μέ τό μεσαῖο κλίτος νά ἀπολήγει στά ἀνατολικά σέ προ-
εξέχουσα ἁψίδα, νάρθηκα στά δυτικά, ἐνῶ μερικές ἔχουν καί αἴθριο. 
Τό φράγμα τοῦ πρεσβυτερίου καταλαμβάνει τμῆμα τοῦ μεσαίου 
κλίτους. στίς περισσότερες βασιλικές δέν σώζονται στοιχεῖα πού νά 
ὑποδεικνύουν τήν ὕπαρξη ὑπερώων, ἐνῶ τά προσκτίσματα ἀναπτύσ-
σονται κατά μῆκος τῆς βόρειας καί νότιας πλευρᾶς τοῦ κυρίως ναοῦ89. 

Οἱ βασιλικές τοῦ νησιοῦ παρουσιάζουν ἐπιπλέον καί κάποια τυ-
πολογικά χαρακτηριστικά πού συνηθίζονται στά Δωδεκάνησα, ὅπως 
τό μῆκος τους, τό μεγάλο πλάτος τοῦ μεσαίου κλίτους, πού εἶναι 
ὑπερδιπλάσιο τῶν πλαγίων κλιτῶν90, καθώς καί τόν ὑπερυψωμένο 
στυλοβάτη, στόν ὁποῖο πατοῦν οἱ κίονες πού χωρίζουν τά κλίτη. 
Μιά ἰδιορρυθμία τῶν βασιλικῶν τῶν Δωδεκανήσων εἶναι ὅτι ἡ ἁψίδα 
ὁρισμένων ἀπό αὐτῶν εἶναι ἐσωτερικά ἡμικυκλική καί ἐξωτερικά 
πολυγωνική. Ἐπίσης τό κύριο σῶμα τῶν βασιλικῶν εἶναι συνήθως 
ὀρθογώνιο, ἔχοντας τίς ἀναλογίες 4:5, κι ὄχι 2:3 ὅπως οἱ βασιλικές 
τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδος91. Τέλος, ἡ ἔλλειψη τριβήλου, πού παρα-

84. Βολανάκης, 1987, 119-121. Βολανάκης, 1988, 342-343. Βολανάκης, 1998, 
212-214. Deligiannakis, 2016, 181. Μουτσόπουλος, 1978, 223-257, 292.

85. Beaudouin, 1880,269,7. Susini,1963-64, 240-241. Βολανάκης, 1998, 215. 
Deligiannakis, 2016, 193-194.

86. Μουτσόπουλος, 1978, 69, 80, 91, 93, 274-281, 311. Βολανάκης,1998, 210. 
Μιχαηλίδης-νουάρος, 1998, 45-6. Deligiannakis, 2016, 195.

87. Βλ. Βασιλική Ἁγίας Ἀναστασίας, Ἀρκάσα κάρπαθος. Jacopi(ch), 1925, 25-
36. Jacopi, 1932-3. Sodini, 1970, 711 n.23. Πελεκανίδης καί Ἀτζακᾶ, 1988, 51-61, 
nos. 14-17. Μιχαηλίδης-νουάρος, 1998, 311-312. Βολανάκης, 1998, 207-9. κα-
ραμπάτσος, 2006, 287-9. Deligiannakis, 2016, 185-188.

88. Βολανάκης, 1987, 33. Βολανάκης, 1988, 312. Βολανάκης. 2014, 34.
89. Βολανάκης, 1998, 199-202.
90. Ἀνάλογα παραδείγματα σέ βασιλικές τῆς καλύμνου καί Τελένδου. 

Karabatsos, 1994, εἰκ. 4, 14, 18, 20,26.
91. Τά χαρακτηριστικά τῶν βασιλικῶν τῶν Δωδεκανήσων ἀναφέρονται πα-
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τηρεῖται στίς βασιλικές τῆς καρπάθου, εἶναι ἕνα κοινό χαρακτηρι-
στικό στά νησιά τοῦ αἰγαίου καί στίς ἀκτές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας92. 

η ΠαλαιΟΧρισΤιανικη Βασιλικη Τησ αΦΩΤησ 

Βορειοδυτικά τῆς πρωτεύουσας τῆς καρπάθου, ἔχει ἀνασκαφεῖ 
μιά παλαιοχριστιανική βασιλική93 ἀπό τόν ἀρχαιολόγο Ἠλία κόλλια 
τή δεκαετία τοῦ 1970. Πρόκειται γιά τή βασιλική τῆς Ἄφωτης94, ἡ 
ὁποία ἀπέχει σχεδόν 100μ. ἀπό τή θάλασσα (πίν. 46) καί 2 χλμ. ἀπό 
τό λιμάνι τῆς καρπάθου. Μία μέτριου μεγέθους τρίκλιτη βασιλική, 
μέ νάρθηκα, προσκτίσματα καί αἴθριο, τά ὁποῖα ἔχουν ἀνασκαφεῖ 
πλήρως. Οἱ ἐσωτερικές διαστάσεις της εἶναι 13,70 x 11,50μ.95, ἔτσι 
ἡ ἀναλογία πλάτους- μήκους της εἶναι περίπου 4:5. συγκεκριμένα, 
τό μεσαῖο κλίτος ἔχει μῆκος 13,70μ. καί πλάτος 5,55μ. περίπου. Τά 
πλάγια κλίτη εἶναι ἰσομήκη μέ τό μεσαῖο, καί ἔχουν πλάτος 2,25μ.96 

ρακάτω, ἔπειτα ἀπό κατάταξη ὅλων τῶν βασιλικῶν ἀνάλογα μέ τόν ἀρχιτεκτο-
νικό τύπο.

92. Parrish, 2001, 335-339. Παρατηροῦνται ἀρκετά κοινά στοιχεῖα ( διαίρεση 
σέ τρία κλίτη, μεγάλο πλάτος μεσαίου κλίτους, ἡμικυκλική προεξέχουσα ἁψίδα 
μέ σύνθρονο, θέση στυλοβάτη τοῦ τέμπλου, ἔλλειψη τριβήλου, θέση κάποιων 
προκτισμάτων) μέ μνημεῖα τῆς Μιλήτου (Μεγάλη Ἐκκλησία), τῆς κνίδου (Βασι-
λική Ε΄) καί τῆς λυκίας (Βασιλική Ξάνθου), πού χρονολογοῦνται στά τέλη τοῦ 
5ου μέ ἀρχές 6ου αἰ.

93. κόλλιας, 1973, 143-160. κόλλιας, 1974, 201-6. κόλλιας, 1975, 249-253. 
Μουτσόπουλος, 1978, 282-8. Βολανάκης, 1987, 121-122. Βολανάκης, 1998, 22-223.  
καραμπάτσος, 2006, 284-7. κόλλιας, 2006, 113.

94. Μέσα στό Ἱερό Βῆμα τῆς βασιλικῆς ἦρθαν στό φῶς ἐρείπια ἑνός μονόχω-
ρου ναοῦ, διαστ. 4,77 x 2,40μ. Ἡ διάμετρος τῆς ἁψίδας ἦταν 1,20μ. καί τό βέλος 
της 0,59μ. Οἱ τοῖχοι ἦταν οἰκοδομημένοι ἀπό ὑλικά τῆς παλαιοχριστιανικῆς βα-
σιλικῆς, εἶχαν πάχος 0,70 - 0,60μ. καί βρέθηκαν σέ ὕψος 0,50-1μ. Δέν ἔχουμε 
κανένα στοιχεῖο γιά τό χρόνο οἰκοδόμησης, καταστροφῆς καί ἐγκατάλειψής της. 
Πρῶτος ὁ Ἐμμ. Μανωλακάκης καί ἀργότερα ὁ Μιχ. Μιχαηλίδης-νουάρος, 
ἑρμήνευσαν τό τοπωνύμιο «Ἄφωτη» ἀπό τήν παρουσία παλιότερα κάποιου ναοῦ 
τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς (Ἁ(γία) Φωτ(ειν)ή). Μανωλακάκης, 1896, 149. Μιχαηλίδης-
νουάρος, 1998, 426. κόλλιας, 1973, 149, 151. Μουτσόπουλος, 1978, 282-8. κόλ-
λιας, 2006, 113-124. Μηνᾶς, 2000, 71-72.

95. κόλλιας, 1974, 201. Βολανάκης, 1987, 121-122. κόλλιας, 2006, 113.
96. κόλλιας, 1973, 147. κόλλιας, 1974, 201. Βολανάκης, 1987, 121-122. κόλλιας, 

2006, 113.
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Ὁ κύριος ἄξονας τοῦ οἰκοδομήματος βαίνει ἀπό Δ πρός α (70°), 
δηλαδή ἐμφανίζει ἀπόκλιση 20° πρός Βα97.

Τό κύριο σῶμα τῆς βασιλικῆς χωρίζεται μέ δύο κιονοστοιχίες σέ 
τρία κλίτη. Τό μεσαῖο κλίτος ἀπολήγει σέ μιά ἁψίδα πρός ἀνατο-
λικά, ἐσωτερικά ἡμικυκλική, διαμέτρου 4 καί βέλους 2μ., καί ἐξωτε-
ρικά ἡμιεξαγωνική98. Τό σχῆμα τῆς ἁψίδας, τόσο ἐσωτερικά ὅσο καὶ 
ἐξωτερικά, τό βρίσκουμε καί σέ ἕνα ἀκόμη μνημεῖο τῆς καρπάθου, 
τή βασιλική τοῦ λευκοῦ99. Τό νότιο κλίτος ἀπολήγει σέ εὐθεία πλευ-
ρά, ἐνῶ τό βόρειο κλίτος σέ ἡμικυκλική ἁψίδα ἐσωτερικά καί ἐξω-
τερικά, χορδῆς 1,00μ. καί βέλους 0,50μ.100 (πίν. 46, 47, 48). κατά τήν 
ἀνασκαφική ἔρευνα ἐντός τῆς ἁψίδας τοῦ βόρειου κλίτους βρέθηκαν 
τρεῖς σφόνδυλοι κίονα ἀπό πωρόλιθο, διαμέτρου 0,48μ. καί ὕψους 
0,27μ. Προφανῶς βρίσκονται σέ δεύτερη χρήση ὡς τράπεζα προ-
θέσεως101. σέ ἀπόσταση 3,70μ. δυτικά τῆς ἁψίδας τοῦ βόρειου κλί-
τους βρέθηκε κλιμακωτή κατασκευή ἀποτελούμενη ἀπό τρεῖς βαθμί-
δες συνολικοῦ ὕψους 0,57μ., ἡ ὁποία ἐπέτρεπε τήν προσπέλαση στό 
βόρειο στυλοβάτη102 (πίν. 38Β). Ὁ κόλλιας ἑρμηνεύει τήν κλίμακα 
αὐτή ὡς ἄμβωνα τῆς βασιλικῆς, διότι δέν θά μποροῦσε νά ἔχει 
κάποια διαφορετική χρήση στό σημεῖο ὅπου εἶναι τοποθετημένη103. 
Ἄν ὑπολογίσουμε ὡστόσο, τή διαφορά ὕψους τῶν πλα γίων κλιτῶν 
μέ τό κεντρικό (1μ.), θά μπορούσαμε νά ἑρμηνεύσουμε τήν συγκε-
κριμένη κατασκευή ὡς ἁπλή κλίμακα προσπελάσεως ἀπό τό βόρειο 
κλίτος στό κεντρικό. στό ἀντίστοιχο σημεῖο τοῦ νότιου στυλοβάτη 
ὑπάρχει λακκοειδής κατασκευή, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε σέ μία 

97. Βολανάκης, 1998, 223. 
98. σώζεται μόνο ἕνα τμῆμα τῆς ἐξωτερικῆς βόρειας πλευρᾶς τῆς ἁψίδας, τό 

ὁποῖο σχηματίζει, ΒΔ πρός να, ἡμιεξαγωνική πλευρά. Εἶναι χτισμένη μέ ἀκανόνι-
στου σχήματος λίθους, σκοτεινοῦ καί ἀνοιχτοῦ κίτρινου χρώματος καί ἀσβεστο-
κονιάματος. Πεζούλι πλάτους 0,70μ. περιβάλλει τήν κόγχη προφανῶς γιά τή 
στατική ἐνίσχυσή της. κόλλιας, 1973, 143, εἰκ.1. κόλλιας, 1974, 204.

99. κόλλιας, 1970, 5 κ.ἑ. κόλλιας, 1973, 155.
100. Δύο ἁψίδες ἀνατολικά παρουσιάζει ἕνα μικρό ποσοστό τῶν βασιλικῶν 

τῶν Δωδεκανήσων (16 βασιλικές = 22,53% . βλ. παρακάτω. κόλλιας, 1973, 143. 
κόλλιας, 1974, 202. Βολανάκης, 1998,222.

101. κόλλιας, 1974, 202. Ἄν καί ὁ κόλλιας ἀναφέρει ὅτι οἱ σφόνδυλοι εἶχαν 
ρόλο τράπεζας προθέσεως, παρακάτω ἀναφέρει τό νότιο κλίτος ὡς πρόθεση τοῦ 
κυρίως ναοῦ. κόλλιας, 1974, 203.

102. κόλλιας, 1974, 202.
103. κόλλιας, 1974, 202.
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δεύτερη οἰκοδομική φάση καί λειτούργησε ὡς ἀποθέτης μαρμάρι-
νων ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν τῆς βασιλικῆς (πίν. 48). Θά μπο-
ρούσαμε νά ὑποθέσουμε ὅτι καί στό νότιο στυλοβάτη ὑπῆρχε κλίμα-
κα, ἡ ὁποία ἀφαιρέθηκε ὅταν δημιουργήθηκε ὁ ἀποθέτης. 

Οἱ κίονες τῶν κιονοστοιχιῶν ἑδράζονταν σέ χαμηλό στυλοβάτη 
ἀπό πωρόλιθο, ὕψους 0,25-0,325μ. καί πλάτους 0,61-0,57μ., καί συ-
νεχίζουν πρός τά ἀνατολικά πέρα ἀπό τό φράγμα τοῦ πρεσβυ-
τερίου104. Οἱ στυλοβάτες ἀπολήγουν ἀνατολικά, στήν κόγχη τοῦ 
ἱεροῦ, σέ δύο παραστάδες. Ἡ νότια σώζεται σέ ὕψος 1,00μ. καί ἔχει 
πλάτος καί πάχος 0,57μ. καί 0,60μ. ἀντίστοιχα. Ἡ βόρεια σώζεται 
σέ ὕψος 0,40μ. καί ἔχει πλάτος καί πάχος 0,60μ. καί 0,65μ. ἀντίστοι-
χα105. σέ ἀπόσταση 1,85μ. δυτικά τῶν παραστάδων διακρίνονται 
πάνω στό νότιο στυλοβάτη ὀρθογώνιος σκληρός λίθος καί στό 
βόρειο πωρόλιθος. Φαίνεται νά λειτουργοῦσαν ὡς βάσεις τῶν ἀνα-
τολικότερων κιόνων. Μεταξύ τῶν βάσεων αὐτῶν καί τῶν ἀνατο-
λικότερων παραστάδων, τό πάχος τῶν στυλοβατῶν μειώνεται σέ 
0,30-0,29μ.106 καί στούς δύο στυλοβάτες παρατηρεῖται μία ἐγκοπή 
μέ κατεύθυνση α. πρός Δ., δυτικά τῆς βάσης τοῦ τέμπλου καί σέ 
ἐπαφή μέ αὐτό. Ἔχει μῆκος 0,60-0,65μ. καί πλάτος 0,08μ.107 (πίν. 
48). κάθε μία ἀπό τίς κιονοστοιχίες ἀποτελοῦνταν ἀπό τέσσερις 
ἀρράβδωτους μαρμάρινους κίονες ὕψους 2,25 - 2,38μ. καί διαμέτρου 
0,36-0,38μ., πού τούς ἔστεφαν ἰωνικοῦ τύπου κιονόκρανα μέ συμ-
φυές ἐπίθημα108. Ἡ στέγη πού στήριζαν, ἀποτελοῦνταν ἀπό ξύλα 
καί κεραμίδια109. Τό δάπεδο τοῦ μεσαίου κλίτος εἶναι ἐπιστρωμένο 
μέ πήλινες ὀπτές πλάκες, διαστάσεων 0,49x0,47μ., διατεταγμένες σέ 
ὁριζόντια ζώνη μέ κατεύθυνση Βορρᾶ πρός νότο, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι 
χῶροι φαίνεται νά εἶχαν ὡς δάπεδο πατημένο χῶμα110. Τό δάπεδο 

104. Ὡστόσο, οἱ κίονες δέν φθάνουν ἕως τήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ, ὅπως καί στή 
βασιλική τοῦ λευκοῦ. Ὁ κόλλιας θεωρεῖ ὅτι τήν ἁψίδα, στίς συγκεκριμένες πε-
ριπτώσεις, ἔστεφε βαθμιδωτό τόξο. κόλλιας, 1970, 14. κόλλιας, 1973, 145, 147. 
κόλλιας, 1974, 201.

105. κόλλιας, 1973, 147.
106. κόλλιας, 1973, 147.
107. κόλλιας, 1973, 147.
108. κόλλιας, 1974, 201. κόλλιας, 2006, 113.
109. κόλλιας, 1973, 154. κόλλιας, 2006, 113.
110. κόλλιας, 1973, 146. κόλλιας, 1974, 201. κόλλιας, 2006, 116-117.
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τοῦ μεσαίου κλίτους εἶναι ὑπερυψωμένο σέ σχέση μέ τά δάπεδα τῶν 
πλάγιων κλιτῶν111. 

Ἕνα μαρμάρινο φράγμα πρεσβυτερίου, σχήματος ἑλληνικοῦ Π μέ 
τά πλάγια σκέλη του στραμμένα πρός τά δυτικά, χώριζε τόν κυρίως 
ναό ἀπό τό Ἱερό Βῆμα112. Ἡ μαρμάρινη βάση του, βρέθηκε κατά χώρα 
σέ ἐπίπεδο 0,25μ. ψηλότερο τοῦ μεσαίου κλίτους καί σέ ἀπόσταση 
3,80μ. ἀπό τή χορδή τοῦ ἡμικυκλίου τῆς κόγχης. Ἡ βάση εἰσχωρεῖ 
ἐντός τοῦ πάχους τῶν στυλοβατῶν τῶν κιονοστοιχιῶν καί ἔχει 
πλάτος 0,29-0,28μ. σώζονται οἱ τετράγωνοι τόρμοι πακτώσεων τῶν 
πεσσίσκων, πλευρᾶς 0,21μ. τῆς ὡραίας πύλης, ἡ ὁποία εἶχε ἄνοιγμα 
πλάτους 0,84μ., καθώς καί ἴχνη ὑποδοχῆς θωρακίων113. Ἡ ἡμικυκλική 
ἐσωτερικά ἁψίδα εἶχε ἡμικυκλικό σύνθρονο ἀποτελούμενο ἀπό πέντε 
σειρές βαθμίδων114 (σώζονται τά τέσσερα), ὕψους 0,25-0,26μ. καί 
πλάτους 0,24-0,25μ. στό κέντρο του καί στή δεύτερη ἀπό τήν κάτω 
σειρά τῶν βαθμίδων βρέθηκε τμῆμα τῆς βάσης τοῦ πώρινου ἐπισκο-
πικοῦ θρόνου, σωζόμενου ὕψους 0,44μ. καί πλάτους 0,50μ.115 (πίν. 49). 
Ἡ διάμετρος τοῦ ἡμικυκλίου στήν κατώτερη βαθμίδα εἶναι 1,38μ. καί 
τό βέλος 0,70μ.116. στήν κάρπαθο ὑπάρχουν μόνο δύο περιπτώσεις 
βασιλικῶν μέ σύνθρονο. Πρόκειται γιά τίς βασιλικές πού βρίσκονται 
ὑπό μελέτη: βασιλική Ἄφωτης117 καί βασιλική στή θέση Βρόντη118. σέ 

111. Τό δάπεδο τῶν πλαγίων κλιτῶν καί τοῦ νάρθηκα βρίσκεται 1,10-1,00μ. 
χαμηλότερα τοῦ μεσαίου κλίτους. κόλλιας, 1974, 201. Βολανάκης, 1998, 223.

112. κόλλιας, 1974, 201. κόλλιας, 2006, 113.
113. κόλλιας, 1973, 145.
114. Ἀπό τόν 6ο αἰ. κι ἑξῆς, οἱ βαθμίδες τοῦ συνθρόνου αὐξάνονται. Πλέον 

συναντᾶμε σύνθρονα μέ περισσότερες ἀπό τρεῖς βαθμίδες, ἀριθμό πού ἴσχυε γιά 
σύνθρονα τοῦ 5ου αἰ. Ὀρλάνδος, 1994, 490-491. Πολλαπλές βαθμίδες συνθρόνου 
ἔχουν βρεθεῖ καί στίς βασιλικές: Ἀφεντέλλη τῆς λέσβου (Ὀρλάνδος, 1929, 47, εἰκ. 
49, 50, 51, 61.), Ἀρνίθας στή ρόδο (Βολανάκης, 1979, 269, εἰκ. 1.), Μαστιχάρι στήν 
κῶ (Ὀρλάνδος, 1966, 89, εἰκ. 89).

115. Ἡ θέση τοῦ ἐπισκοπικοῦ θρόνου ὁρίζεται ἀπό τή λεγόμενη Διαθήκη τοῦ 
κυρίου, στό σημεῖο αὐτό. Ὀρλάνδος, 1994, 489, 503 κ.ἑ. Ἀντουράκης, 2000, 66. 
Ἐπισκοπικός θρόνος στό κέντρο τῶν κορυφαίων βαθμίδων τοῦ συνθρόνο βρέθη-
κε καί στή βασιλική τῆς Ἁγίας σοφίας στή σαρία. Deligiannakis-Karabatsos, 
2017, 270-271.

116. κόλλιας, 1975, 250. Βολανάκης, 1987, 122. κόλλιας, 2006, 114.
117. Ὅταν ἔκανε τήν ἀνασκαφή τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης ὁ κόλλιας, δέν εἶχε 

ἔρθει στό φῶς ἀκόμη ἡ βασιλική στή θέση Βρόντη, θεωρώντας ἔτσι, ὅτι μόνο ἡ 
βασιλική τῆς Ἄφωτης σέ ὅλο τό νησί, παρουσιάζει σύνθρονο. κόλλιας, 1975, 250.

118. Βλέπε παρακάτω.
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ἀπόσταση 1,10μ. ἀπό τή χορδή τοῦ ἡμικυκλίου τῆς κόγχης τοῦ Ἱεροῦ 
ἀποκαλύφθηκε ἡ βάση τῆς Ἁγίας Τράπεζας διαστάσεων 1,52 x 1,00μ., 
ἀποτελούμενη ἀπό τέσσερις πωρόλιθους119. στό μέσο της σώζεται 
ἐντός τοῦ δαπέδου τό στρογγυλό ἐγκαίνιο, διαμέτρου 0,34μ., μέ κω-
νοειδῆ ὀπή, διαμέτρου 0,18μ. στήν ἄνω ἐπιφάνεια, γιά τήν ὑποδοχή 
προφανῶς τῶν ἱερῶν λειψάνων120 (πίν. 49). Τήν Ἁγία Τράπεζα κάλυ-
πτε κιβώριο πού τό συγκρατοῦσαν τέσσερις λεπτοί κίονες, ἀπό τούς 
ὁποίους βρέθηκαν οἱ τρεῖς, καθώς καί τεμαχισμένες οἱ βάσεις τους121. 
Τά κιονόκρανά τους εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ 
κόλλιας, ὡς οἰκοδομικό ὑλικό ἀργότερα ὅταν κατασκεύασαν ἕνα κτι-
στό θρανίο στό χῶρο Vα122 (πίν. 38Β). 

Δυτικά τῆς βασιλικῆς ἀποκαλύφθηκε ὁ νάρθηκας διαστάσεων 
11,50 x 5μ. περίπου, ὁ ὁποῖος ἐπικοινωνεῖ μέ τόν κύριο ναό μέ θύρα 
πλάτους 1,36μ. Μέ τά δύο πλάγια κλίτη ὁ νάρθηκας ἐπικοινωνεῖ μέ 
θύρες 0,86μ.123 Ὁ νότιος τοῖχος τοῦ νάρθηκα διατρυπᾶται ἀπό 
δεύτερη θύρα πλάτους 1,08μ.124, καθώς καί ὁ βόρειος τοῖχος του μέ 
θύρα ἴσου πλάτους125. καί οἱ δύο θύρες ἔχουν κατώφλια ἀπό λάρτιο 
λίθο, στά ὁποῖα διακρίνονται οἱ τόρμοι ὑποδοχῆς τῆς δίφυλλης 
θύρας καί τοῦ τετράξυλού της, καθώς καί ὁ τόρμος ὑποδοχῆς τοῦ 
κάθετου μοχλοῦ ἀσφαλείας126. στή δυτική πλευρά τοῦ νάρθηκα 
βρέθηκαν τέσσερις παράλληλης πορείας ἐξωτερικοί τοῖχοι. Ὅλοι 
εἶναι σύγχρονοι. Μᾶλλον πρόκειται γιά κτιστά θρανία, τά ὁποῖα 
χρησίμευαν ὡς καθίσματα127 (πίν. 38Β, πίν. 48).

Βόρεια τοῦ βόρειου κλίτους καί σέ ἐπικοινωνία μέ αὐτό μέσῳ ἑνός 

119. Πρόκειται γιά τή συνήθη θέση τῆς Ἁγίας Τράπεζας στούς παλαιοχριστια-
νικούς ναούς τῆς Ἑλλάδος. Ἡ θέση τῆς Ἁγίας Τράπεζας στό χῶρο πού δημιουρ-
γεῖται μπροστά ἀπό τήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ὀφείλεται καί στό ὅτι, πολύ 
συχνά στούς ναούς τῆς Ἑλλάδας, τό σύνθρονο καταλαμβάνει ὅλο τό ἡμικύκλιο 
τῆς κόγχης. Ὀρλάνδος, 1994, 490-495. στουφῆ - Πουλημένου, 1999, 64. 

120. κόλλιας, 1973, 146. κόλλιας, 1974, 201. κόλλιας, 2006, 114.
121. κόλλιας, 2006, 114. σήμερα στό χῶρο τῆς βασιλικῆς σώζεται μόνο μία.
122. κόλλιας, 2006, 114. σήμερα, σώζεται ἕνα ἀπό αὐτά στό χῶρο τῆς βασιλικῆς. 
123. κόλλιας, 1974, 201, 204. Βολανάκης, 1987, 122. κόλλιας, 2006, 113.
124. κόλλιας, 1974, 202, 205.
125. κόλλιας, 1975, 250.
126. κόλλιας, 1975, 250.
127. κόλλιας, 1974, 205. Ὁ νάρθηκας χρησίμευε ὡς τόπος παραμονῆς τῶν 

κα τη χουμένων καί σέ πολλές περιπτώσεις συναντᾶμε κτιστά πεζούλια παρά τούς 
τοίχους. Ὀρλάνδος, 1994, 136. 
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ἀνοίγματος, πλάτους 1,10μ., βρίσκεται ἕνα κτίσμα 14 μέτρων128, κα-
τεύθυνσης δυτικά πρός ἀνατολικά, τό ὁποῖο ἀπολήγει ἀνατολικά 
σέ ἡμικυκλική ἁψίδα ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά διαμέτρου 2,10μ., 
βέλους 1,04μ. καί σωζόμενου ὕψους 1,10-1,20μ.129 Ὑποδιαιρεῖται σέ 
τρία μέρη μέ τοίχους130 (πίν. 38Β, πίν. 46, πίν. 47). Ὁ κόλλιας ὑπο-
στηρίζει ὅτι πρόκειται γιά διακονικό, τό ὁποῖο ἐπικοινωνοῦσε μέ μία 
θύρα μέ τό βόρειο κλίτος τῆς βασιλικῆς131. Ὁ Δεληγιαννάκης 
ἀναφέρει ὅτι ὁ χῶρος αὐτός πιθανόν, προσαρτήθηκε στή βασιλική 
πρίν τήν ἐγκατάλειψή της, κατά τά μέσα τοῦ 6ου αἰ., ἐνῶ κατά τά 
τέλη τοῦ αἰώνα, μεταφέρθηκε ἐκεῖ ἡ λατρεία, ὅταν ὁ κυρίως ναός 
κατέρρευσε132. Τότε προφανῶς, γίνεται καί ὁ περιορισμός τοῦ μή-
κους του, ἀπό 14μ. σέ 12,50 μ. Ἡ μεταφορά τῆς λατρείας ὑπο-
στηρίζεται λόγῳ τῆς μορφῆς Π, πού δημιουργεῖται ἀνατολικά θυ-
μίζοντας Ἱερό Βῆμα133. Τό «διακονικό» ἐπικοινωνεῖ μέ μεγάλο αὔλειο 
χῶρο στή βόρεια πλευρά, μέσω ἑνός ἀνοίγματος στό βόρειο τοῖχο 
του134. Ἡ εὕρεση πεζουλιῶν ἐξωτερικά τοῦ βόρειου τοίχου τοῦ δια-

128. Διαστάσεις 14x4μ. Τό ἀρχικό μῆκος του ἦταν 14 μ. Ὅμως, σέ μία δεύτε-
ρη οἰκοδομική φάση, περιορίσθηκε ἀπό τά δυτικά στά 12,50μ., χωρίς νά ἐπηρε-
αστεῖ τό ὑπόλοιπο κτίσμα. κόλλιας, 1974, 202. κόλλιας, 1975, 151-152. Βολανάκης, 
1987, 122. κόλλιας, 2006, 113.

129. κόλλιας, 1974, 202.
130. Ὁ ἀνατολικότερος χῶρος ἔχει μορφή ἱεροῦ βήματος: χωρίζεται ἀπό τούς 

ὑπολοίπους μέ κτιστό φράγμα ὕψους 0,59μ. καί πάχους 0,56μ., τό ὁποῖο δια-
τρυπᾶται ἀπό θύρα πλάτους 1μ. Οἱ διαστάσεις τοῦ χώρου, πλήν τῆς ἁψίδας, εἶναι 
4,05x2,10μ. Ὁ μεσαῖος χῶρος ἔχει διαστάσεις 6x4μ. καί ὁ δυτικός 2,90x4μ. Μόνο 
ἕνα τμῆμα τοῦ μεσαίου χώρου εἶναι στρωμένο μέ λίθινες καί πήλινες πλάκες 
ἀκανόνιστου σχήματος. Οἱ ὑπόλοιποι χῶροι ἔχουν ὡς δάπεδο τό φυσικό ἔδαφος. 
κόλλιας, 1974, 203.

131. κόλλιας, 1974, 202-204. κόλλιας, 2006, 114.
132. Ἡ στρωματογραφική ἔρευνα ἔδειξε ὅτι ἡ βασιλική δέν καταστράφηκε 

βιαίως, ἀλλά ἐγκαταλείφθηκε καί στή συνέχεια κατέρρευσε. κόλλιας, 1973, 158. 
κόλλιας, 1974, 206. Deligiannakis, 2016, 189.

133. κόλλιας, 1974, 202-203. Τρία μικρά κιονόκρανα βρέθηκαν ἐντοιχισμένα 
σέ πεζούλι πού βρισκόταν στήν ἐξωτερική βόρεια πλευρά τοῦ διακονικοῦ. 
κόλλιας, 1975, 253.Ὁ Δεληγιαννάκης ἀναφέρει ὅτι γλυπτός διάκοσμος τῆς βασι-
λικῆς χρησιμοποιήθηκε στή δημιουργία φράγματος στὸν ἀνατολικότερο χῶρο 
τοῦ διακονικοῦ. Ὁ κόλλιας ὡστόσο, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καί ὁ ἀρχαιολόγος τῆς 
ἀνασκαφῆς, δέν ἀναφέρει κάτι τέτοιο. Deligiannakis, 2016, 189.

134. Ἡ συριακή ἔκδοση τῆς Διαθήκης τοῦ κυρίου ἀναφέρει ὅτι τό διακονικό 
πρέπει νά ἔχει δικό του αἴθριο περιβαλλόμενο ἀπό στοές. Ὀρλάνδος, 1994, 152.
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κονικοῦ, ὁδήγησε τόν κόλλια στήν ἑρμηνεία ὅτι ὁ βόρειος χῶρος 
προοριζόταν γιά τή σίτιση τῶν πενήτων. Δύο ἀκόμη δωμάτια μέ 
μεγάλους πίθους ἐντός τοῦ δαπέδου πού βρέθηκαν στή βόρεια αὐλή 
καί ἔφεραν ἴχνη φωτιᾶς, θεωρήθηκαν ὡς χῶροι προετοιμασίας καί 
διανομῆς φαγητοῦ στούς φτωχούς135 (πίν. 38Β). καί στό συγκεκρι-
μένο χῶρο, ἡ ἔρευνα παρουσιάζει περισσότερες ἀπό μία οἰκοδομικές 
φάσεις136. Ἔξω ἀπό τή βόρεια αὐλή βρέθηκε ὀρθογώνιος χῶρος, 
μήκους 5,80μ. καί πλάτους 3,55μ., χωρίς καμία εἴσοδο στούς τοίχους 
του, πάχους 0,50-0,60μ. Ἡ χρήση τοῦ χώρου εἶναι ἄγνωστη137.

στή βορειοανατολική πλευρά τοῦ ἀνασκαμμένου χώρου ἦρθαν στό 
φῶς τρεῖς χῶροι (X - XiV - XVi) παράλληλα διατεταγμένοι138 (πίν. 
38Β). Ἔχουν κατασκευαστεῖ ἀπό ἀκανόνιστου σχήματος πέ τρες καί 
πηλό. Τό δάπεδό τους εἶναι στρωμένο μέ τεμάχια κεραμιδιῶν καί 
μεγάλα θαλάσσια βότσαλα. Δέν ἔχουν ἀνοίγματα. Ἔχουν σχῆμα πού 
προσεγγίζει τό ὀρθογώνιο. Βορειότερα καί σχεδόν σέ ἐπαφή μέ τούς 
παραπάνω χώρους ἐντοπίστηκε πηγάδι καί δυτικά του εἶχε κατα-
σκευαστεῖ μιά μικρή ὀρθογώνια δεξαμενή139. Ὁ κόλλιας ὑποστηρίζει 
ὅτι ἡ διάταξη τῶν χώρων, καθώς καί ἡ ἐπαφή τους μέ πηγάδι καί 
δεξαμενή, μαρτυρᾶ χώρους παρασκευῆς πηλοῦ ἀγγειοπλαστών140. 

νότια ἀποκαλύφθηκε μόνο τό περίγραμμα ἑνός ὀρθογώνιου 
χώρου (X - Xiii)141 διαστάσεων 20 x 12μ., μέ μία θύρα εἰσόδου πλά-
τους 0,90μ. στή ΒΔ γωνία, ἀπέναντι τῆς νότιας θύρας τοῦ νάρθηκα, 
καί ἑνός μικροῦ δωματίου (X - Viii) 3,50 x 2,50 μ. Δέ γνωρίζουμε 

135. Οἱ χῶροι αὐτοί βρίσκονται βόρεια τοῦ ἁψιδωτοῦ προσκτίσματος (διακο-
νικό). Πρόκειται γιά ἕνα ὀρθογώνιου σχήματος διαμέρισμα προσκολλημένο στό 
διακονικό μέ διαστάσεις 3x2,50μ., καί μία ἡμικυκλική ἁψίδα (χορδῆς 3,20μ.) προ-
σκολλημένη στή βόρεια πλευρά του. κόλλιας, 1974, 204. Βολανάκης, 1987, 122. 
κόλλιας, 2006, 114.

136. κόλλιας, 1975, 251.
137. κόλλιας, 1975, 252.
138. Τό πάχος τῶν τοίχων κυμαίνεται: 0,20-0,60μ. κατασκευή ἀπό ἀργολιθο-

δομή καί συνδετικό ὑλικό πηλός. κόλλιας, 1975, 252. Διαστάσεις χώρου XiV: 
4,20x2,25μ. Διαστάσεις χώρου XV: 4,30x1,90μ. Διαστάσεις χώρου XVi: 4,40x2,60μ 
κόλλιας, 1975, 252.

139. Διαστάσεις δεξαμενῆς: 2,10x1,30μ. κόλλιας, 1975, 252.
140. κόλλιας, 1975, 252. Βολανάκης, 1987, 122. κόλλιας, 2006, 114. Τά στοιχεῖα 

δέν εἶναι ἐπαρκῆ γιά μία τέτοια ἑρμηνεία. (ἀπουσία κλιβάνου).
141. Οἱ τοῖχοι ἔχουν πάχος 0,70x0,75μ. καί εἶναι χτισμένοι μέ ἀργολιθοδομή. 

σώζονται τά ἴχνη τοῦ θυρόφυλλου στό λίθινο κατώφλι. κόλλιας, 1975, 249.
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τή χρήση τους καί τή σχέση τους μέ τή βασιλική. Πολύ πιθανόν νά 
πρόκειται γιά τό αἴθριο τῆς βασιλικῆς142 (πίν. 38Β, πίν. 46, 47). στό 
νότιο κλίτος, καθώς καί στό νοτιοδυτικό μέρος τοῦ νάρθηκα βρέθη-
καν ταφές, οἱ ὁποῖες δέν εἶναι δυνατόν νά χρονολογηθοῦν143 (πίν. 
38Β). Ὡστόσο, ὁ Δεληγιαννάκης θεωρεῖ εὔλογη μία χρονολόγηση 
στά μέσα τοῦ 6ου αἰ.144 Ὁ ἴδιος ὑποστηρίζει ὅτι κάποια στιγμή, τό 
νότιο κλίτος καί ὁ χῶρος νοτιοδυτικά τοῦ νάρθηκα μετατράπηκαν 
σέ χώρους ταφῆς γιά συγκεκριμένα μέλη τῆς τοπικῆς κοινωνίας145. 
σέ ἀπόσταση 0,20μ. ἀπό τόν δυτικό τάφο τοῦ νότιου κλίτους καί 
σέ ἐπαφή μέ τό νότιο στυλοβάτη, βρέθηκε ὀρθογώνια λακκοειδής 
κατασκευή μήκους 0,70μ., πλάτους 0,38μ. καί βάθους 0,50μ., ἄγνω-
στης χρήσης146. 

Ἀνακεφαλαιώνοντας, ὁ κόλλιας χρονολογεῖ τή πρώτη φάση τῆς 
βασιλικῆς, πού περιλαμβάνει τόν κύριο ναό μέ τό νάρθηκα καί τά 
βόρεια προσκτίσματα ( χῶρος V καί βόρεια προσκτίσματα) στά μέ-
σα τοῦ 6ου αἰ.147 Ὡστόσο, ὁ Δεληγιαννάκης προτείνει μιά πρωϊ-
μότερη χρονολόγηση, στίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. Ἡ ἄποψή του ἐνισχύε-
ται καί ἀπό ἕνα νόμισμα τοῦ 533-7 πού βρέθηκε στή βασιλική148. 
Ἐνῶ σέ μία δεύτερη περίοδο, λίγο ἀργότερα, προστίθεται στή βα-
σιλική ἡ βόρεια αὐλή μέ τούς χώρους τοῦ «διακονικοῦ» καί τῶν 
«δωματίων σίτισης» (μέσα 6ου αἰ.). στά τέλη τοῦ 6ου αἰ. - ἀρχές 7ου 

142. κόλλιας, 1975, 249. Βολανάκης, 1987, 122. κόλλιας, 2006, 114-115.
143. στό νότιο κλίτος βρέθηκαν δύο τάφοι καί στό μικρό νοτιοδυτικό δωμάτιο 

ἕνας. κόλλιας, 1974, 205-206. κόλλιας, 1975, 249. Βολανάκης, 1998, 223. κόλλιας, 
2006, 115.

144. Ὁ Δεληγιαννάκης ἀναφέρει ὅτι ἕνας ὀρθογώνιος λάκκος καλυμμένος μέ 
ἕνα πωρόλιθο, πού περιεῖχε κατεστραμμένα μέλη τῆς προηγούμενης διακοσμη-
τικῆς φάσης τῆς βασιλικῆς, μπορεῖ νά τοποθετηθεῖ χρονολογικά στά μέσα τοῦ 
6ου αἰ., ὅπως καί οἱ τάφοι. Ὁ χῶρος μέ τά ἀρχιτεκτονικά μέλη σωστά μπορεῖ νά 
χρονολογηθεῖ κατά τά μέσα τοῦ 6ου αἰ., μετά ἀπό μία καταστροφή πού δέχεται 
ὁ ναός. Ὡστόσο, αὐτό δέν μπορεῖ νά ὑποστηρίξει τήν ἴδια χρονολόγηση καί 
στούς τάφους.  κόλλιας, 1975, 249-250. Deligiannakis, 2016, 189.

145. Deligiannakis, 2016, 189.
146. Ὁ κόλλιας θεωρεῖ ὅτι πρόκειται γιά ἀποθέτες ἐντός τῶν ὁποίων εἶχαν 

ἀπορρίψει ὅ,τι θεωρούταν ἱερό μετά τήν καταστροφή ἤ τό καθαρισμό τοῦ χώρου. 
Ἀντίστοιχοι χῶροι, ὅπως ἀναφέρει, βρέθηκαν τό 1968 στό δυτικό τμῆμα τῆς πα-
λαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Χατζηανδρέου στή ρόδο. κόλλιας, 1969, 466. κόλλιας, 
1975, 249.

147. κόλλιας, 1973, 158.
148. Deligiannakis, 2016, 189.
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αἰ., ἡ βασιλική φαίνεται νά πέφτει σέ ἀχρηστία καί νά καταρρέει. 
Τότε ἡ λατρεία μεταφέρεται στό χώρο τοῦ διακονικοῦ, ὁ ὁποῖος 
περιορίζεται στά 12,50μ. μῆκος.149

Ὁ καραμπάτσος μᾶς πληροφορεῖ γιά τήν ὕπαρξη, παραπάνω 
ἀπό σαράντα, νομισμάτων πού βρέθηκαν στή βασιλική, τῶν ὁποίων 
ὅμως ἡ μελέτη δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἀκόμη150. Τέσσερα ἀπό αὐτά 
ἀνήκουν στούς προχριστιανικούς αἰῶνες, μέ παλαιότερο χάλκινο 
νόμισμα ἀπό τήν Ἀπάμεια τοῦ 2ου αἰ. π.Χ. Τριάντα τρία εἶναι ὑστε-
ρορωμαϊκά καί ἀνήκουν στήν περίοδο μεταξύ τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 4ου 
αἰ. καί τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ 5ου αἰ. Βρέθηκε ἐπίσης ἕνα σαραντανούμιο 
τοῦ Ἰουστινιανοῦ τῆς περιόδου 522-537 καί ἕνα σαραντανούμιο τοῦ 
Ἡρακλείου τῶν ἐτῶν 630-639. Τά ἑπόμενα νομίσματα εἶναι δύο 
ροδίτικα ἱπποτικά δηνάρια, πού χρονολογοῦνται ὀχτώ αἰῶνες μετά. 
Ὁ καραμπάτσος ἀναφέρει ὅτι ἡ ἔλλειψη νομισμάτων στή θέση ἀπό 
τά μέσα τοῦ 7ου ἕως τό 14ο αἰ., δέν σημαίνει ἐγκατάλειψη χώρου. 
Τό τέλος τοῦ 6ου αἰ., καί οἱ πρῶτες δεκαετίες τοῦ 7ου δέν πρέπει νά 
θεωροῦνται πλέον ὡς τό τέλος μίας περιόδου, ἀλλά ἡ ἀρχή μίας νέας, 
ἡ ὁποία θά διαρκέσει ἕως τόν 9ο αἰ. Ἡ περίοδος αὐτή μπορεῖ νά 
ὀνομαστεῖ ὡς «περίοδος τῶν μετασχηματισμῶν» ἀντί γιά «σκοτεινοί 
αἰῶνες» ὅπως συνηθίζουν νά τήν ἀποκαλοῦν ὁρισμένοι μελετητές151.  

ΤΟ ΒΟρΕιΟ ΠρΟσκΤισΜα/ΤΟ λΕΓΟΜΕνΟ «ΔιακΟνικΟ»

Ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, ὁ χῶρος V, βορειοανατολικά καί 
σέ ἄμεση ἐπαφή μέ τό βόρειο κλίτος τῆς βασιλικῆς, ἑρμηνεύτηκε ἀπό 
τόν κόλλια ὡς τό διακονικό τῆς βασιλικῆς. σύμφωνα μέ τή Διαθήκη 
τοῦ κυρίου (Testamentum Domini), τό διακονικό πρέπει νά βρίσκε-
ται δεξιά τῆς δεξιᾶς εἰσόδου τοῦ ναοῦ, δηλαδή στή νότια πλευρά152. 
Ὅσον ἀφορᾶ λοιπόν, τή θέση πού βρίσκεται τό διακονικό, αὐτή 
ταυτίζεται ἀναμφισβήτητα καί ἀπό τά οἰκοδομικά στοιχεῖα πού 

149. Deligiannakis, 2016, 188-189.
150. καραμπάτσος, 2006, 284-287.
151. Petridis, 2014, 287.
152. Freshfield, 1873, 383-392. Crowfoot, 1938, 177-8. σωτηρίου, 1942, 77-100. 

Ὀρλάνδος, 1966β, 353, κόλλιας, 1974, 203. Γιά περισσότερες πληροφορίες καί 
βιβλιογραφία, σχετικά μέ τό διακονικό: βλ. καλλίνικος, 1969, 136-7. Vincent, 
2007, 581 κ.ἑ. mailis, 2011, 5 κ.ἑ.
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προκύπτουν ἀπό τίς ἀνασκαφές153. Ὡστόσο, ὁ κόλλιας ὑποστηρίζει 
ὅτι τό πρόσκτισμα τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης βρίσκεται στή μικρή 
σέ ἀριθμό, κατηγορία ἐξαιρέσεων, ὅπου τό διακονικό τοποθετεῖται 
στή βόρεια πλευρά τῆς βασιλικῆς154. Ἀναφέρεται σέ πέντε μόλις βα-
σιλικές, στίς ὁποῖες ἔχει βρεθεῖ βορειοανατολικά ἁψιδωτό πρόσκτι-
σμα. αὐτές εἶναι ἡ βασιλική τῶν Φιλίππων155, τῆς Ἀχλαδερῆς λέ-
σβου156, τῆς Ἐρεσοῦ λέσβου157, ἡ προϊουστινιάνεια Ἁγία σοφία κων-
σταντινούπολης καί ἡ βασιλική κιρμάτ-ἀλ-καράκ στήν Τιβεριάδα158. 
Ὡστόσο, μόνο γιά μία ἀπό τίς βασιλικές αὐτές, ἔχουμε στοιχεῖα πού 
ὑποδηλώνουν ὅτι τό βόρειο πρόσκτισμα εἶναι διακονικό. Πρόκειται 
γιά τή βασιλική στήν περιοχή κιρμάτ-ἀλ-καράκ, ὅπου βρέθηκε ἐντός 
τοῦ χώρου αὐτοῦ, ψηφιδωτό μέ ἐπιγραφή: 

+ [Θ]εοδώρω Μάγιστρ(ο)ς καὶ Θεοφιλᾶς καὶ Βασσίλ [ω]
Ἐπισ[ ἐγέ]νετο ἡ ψίφωσις τοῦ μεσαύλου καὶ τοῦ διακονικοῦ
ἐπὶ τ[ ]πρε(βυτέρων) Ἠλιοὺ καὶ Βασσίλου ἰνδικτιόνος Ζ ἔτους φοα.159

Ἡ ὕπαρξη δέ ἐπιγραφῆς, μπορεῖ νά ἐπιβεβαιώσει ἔμμεσα τόν 
κανόνα. Ἡ ἀλλαγή στήν τοποθεσία τοῦ διακονικοῦ δηλαδή, ὤθησε 
τό δημιουργό του στή δημιουργία ἐπιγραφῆς, ὥστε νά δικαιολογήσει 
τή νέα θέση του, ἡ ὁποία παραβαίνει τόν κανόνα.

Γιά τίς ὑπόλοιπες περιπτώσεις δέν ὑπάρχει καμία ἔνδειξη ὅτι τό 
βόρειο πρόσκτισμα ταυτίζεται μέ τό διακονικό τῆς βασιλικῆς. Ἡ 
ταύτιση γίνεται αὐθαίρετα χωρίς βάσιμη καί ἑρμηνεία160. Χαρακτη-

153. Crowfoot, 1938, 228. σωτηρίου, 1940, 88. Ὀρλάνδος, 1966β, 354 κ.ἑ. 
mailis 2011, 21 κ.ἑ.

154. κόλλιας, 1974, 203.
155. Lemerle, 1945, πίν. XV-XVi.
156. Ὀρλάνδος, 1966β, 368.
157. Χαριτωνίδης, 1963, 270, σχ. 2.
158. Dellougaz - Haines, 1960, 17-18, 53, πίν. 15,3. Ὀρλάνδος, 1966β, 370-371, 

εἰκ. 29.
159. Dellougaz - Haines, 1960, 53, pl. 51a.
160. Ἀκόμη καί ὁ Ὀρλάνδος στό ἄρθρο «Δύο παλαιοχριστιανικαί βασιλικαί 

τῆς κῶ», καταλήγει στό συμπέρασμα ὅτι ὅσα προσκτίσματα, εἴτε νότια ἤ βόρεια 
τοῦ κυρίως ναοῦ, ἀπολήγουν ἀνατολικά σέ ἁψίδα, πρέπει νά ἑρμηνευτοῦν ὡς 
διακονικά. στηρίζει δέ, τήν ἄποψή του, στό ὅτι ὑπάρχουν ἐπιγραφές στά ψηφι-
δωτά δάπεδα πού χαρακτηρίζουν τό χῶρο ὡς διακονικό, γεγονός πού δέν ἰσχύει 
σέ κανένα ἀπό τά παραδείγματα πού ἔχει ἀναφέρει, παρά μόνο στή βασιλική τοῦ 
κιρμπάτ-ἀλ-καράκ, πού ἀναφέραμε προηγουμένως. Ὀρλάνδος, 1966, 40. 
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ριστικό παράδειγμα ἀποτελεῖ καί ἡ βασιλική κοντά στό Ἡραῖο τῆς 
σάμου, ὅπου τό τριμερές πρόσκτισμα στό βορρᾶ τοῦ κυρίως ναοῦ 
ἑρμηνεύτηκε ἀπό τόν Ὀρλάνδο ὡς διακονικό, λόγω τῆς ὕπαρξης 
τράπεζας, ἐνῶ ἀντίθετα, γιά τόν ἴδιο χῶρο ὁ Schneider καί ὁ Τραυ-
λός ἔχουν δώσει ἄλλες ἑρμηνεῖες: ξενοδοχεῖο ἤ «ἐγκοιμητήριο»161. 
Ἐπίσης, ἄλλο ἕνα παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ βασιλική Δ΄ τῆς νέας 
Ἀγχιάλου, στήν ὁποία τό βορειοδυτικό πρόσκτισμα ἑρμηνεύτηκε, 
ἀπό τόν σωτηρίου αὐτή τή φορά, ὡς διακονικό, ἐξαιτίας τῶν πέντε 
βάσεων προσφορῶν162. Ἡ συγκεκριμένη περίπτωση θά μποροῦσε 
κάλλιστα, νὰ ἑρμηνευτεῖ ὡς πρόθεση τῆς βασιλικῆς, καί οἱ βάσεις, 
ὡς βάσεις τράπεζας προθέσεως, γνωρίζοντας ὅτι ἡ πρόθεση τῆς 
βασιλικῆς τοποθετεῖται στή βόρεια πλευρά163. Ἕνα ἀκόμη στοιχεῖο, 
τό ὁποῖο ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν ἑρμηνεία πού δίνει ὁ κόλλιας, 
εἶναι τό ὅτι τό βόρειο κλίτος τῆς βασιλικῆς ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτη-
τα τήν πρόθεση, ἀφοῦ ὄχι μόνο βρίσκεται στή θέση πού ἀπαιτεῖ ἡ 
Διαθήκη τοῦ κυρίου164, ἀλλά καί τά ἀρχαιολογικά δεδομένα ἐνι-
σχύουν τήν ἄποψη αὐτή: βρέθηκε τράπεζα προθέσεως165.

Ὁ Μαΐλης στό ἔργο του «The annexes at the Early Christian 
Basilicas of Greece (4th-6th c.)», παρουσιάζει ἕνα πολύ μεγάλο, σέ 
ἀριθμό, καί ἐνδιαφέροντα, κατάλογο μέ βασιλικές ἀπό τήν Ἤπειρο, 
τή Μακεδονία, τή Θεσσαλία, τήν Ἀχαΐα καί τήν κρήτη. Ὁ κατάλο-
γος αὐτός παρουσιάζει καί τά προσκτίσματα βόρεια καί νότια κάθε 
βασιλικῆς, καθώς καί τίς ἑρμηνεῖες πού ἔχουν δοθεῖ γιά αὐτά ἀπό 
τόν ἑκάστοτε ἀνασκαφέα καί τούς μελετητές. Ὅπως διαπιστώνει 
καί ὁ ἴδιος στά σχόλια γιά τήν κάθε βασιλική, οἱ ἑρμηνεῖες πού δό-
θηκαν γιά τούς χώρους αὐτούς δέν βασίζονται σέ ἀρχαιολογικά δε-

161. Ὁ Schneider θεωρεῖ τό πρόσκτισμα ὡς ξενοδοχεῖο ὅπως λέει καί ἡ Διαθή-
κη τοῦ κυρίου: «habeat ecclesia in proximitate hospitium in quo protodiaconus 
recipit peregrinos», ἐνῶ ὁ Τραυλός τό θεωρεῖ αἴθουσα ἀνάλογη πρός τά «ἐγκοι-
μητήρια» τῶν ἀρχαίων Ἀσκληπιείων. Schneider, 1929, 124, εἰκ. 14. Τραυλός, 
1939/41, 57. Ὀρλάνδος, 1966, 38. 

162. σωτηρίου, 1936, 57 κ.ἑ., πίν. α. σωτηρίου, 1940, 86-87.
163. Ὁ ἴδιος ὁ σωτηρίου λίγο παρακάτω ἀναφέρεται σέ τράπεζες προσφορῶν 

καί κάνει λόγο γιά τήν πρόθεση τῆς βασιλικῆς, ἡ ὁποία βρίσκεται στά ἀριστερά 
(βόρεια δηλαδή) τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. σωτηρίου, 1940, 92-93. καλλίνικος, 1969, 
133-135.

164. καλλίνικος, 1969, 133-135.
165. Εἶναι δύσκολο, ἕως ἀδύνατο, νά τοποθετήσουμε καί τήν πρόθεση καί τό 

διακονικό τῆς βασιλικῆς στή βόρεια πλευρά της.
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δομένα, ἀλλά σέ ἁπλές ὑποθέσεις, κυρίως βάσει τῆς ἀρχιτεκτονικῆς 
μορφῆς τους. Ἔτσι, τά περισσότερα ἀπό αὐτά ἑρμηνεύονται ὡς 
διακονικό (αὐτά πού βρίσκονται νότια) καί πρόθεση (αὐτά πού 
βρίσκονται βόρεια)166. 

Ἐπιστρέφοντας στό χῶρο V, τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης βάσει 
τῆς θέσης του, τῆς μορφῆς του, τῶν ἀρχαιολογικῶν δεδομένων καί 
τῆς σύγκρισής του μέ ἀνάλογα παραδείγματα, μποροῦν νά δοθοῦν 
κι ἄλλες ἑρμηνεῖες πέρα αὐτῆς πού ἔχει προτείνει ὁ κόλλιας.

Ἀρχικά, πρέπει νά ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ Δεληγιαννάκης τοποθετεῖ τή 
δημιουργία τοῦ διακονικοῦ σέ μία δεύτερη οἰκοδομική φάση, κατά 
τα μέσα τοῦ 6ου αἰ., ὅταν ὁ κόλλιας δέν κάνει λόγο γιά προσθήκη 
τοῦ χώρου167. Ἀντιθέτως, ἐπιτόπια ἔρευνα δέν φανερώνει ἴχνη δεύτε-
ρης οἰκοδομικῆς φάσης στό χῶρο αὐτό, ἐνῶ ἐπιπλέον, ἡ τοιχοποιΐα 
τῆς βασιλικῆς καί τοῦ χώρου V φαίνεται ἡ ἴδια. Ἔτσι, κάνουμε λόγο 
γιά μία τρίκλιτη βασιλική μέ προσκολλημένο στή βόρεια πλευρά της 
ἁψιδωτό πρόσκτισμα μέ κατεύθυνση ἀνατολικά πρός δυ τικά, ἡ 
ὁποία χρονολογεῖται στά μέσα τοῦ 6ου αἰ.168 

Θά μπορούσαμε νά προτείνουμε δύο διαφορετικές ἑρμηνεῖες γιά 
τό βόρειο πρόσκτισμα τῆς βασιλικῆς : βαπτιστήριο καί τράπεζα γιά 
περίθαλψη φτωχῶν. 

Τό παλαιοχριστιανικό βαπτιστήριο ἀποτελεῖται κατά κανόνα 
ἀπό δύο χώρους: τόν προαύλιο ἤ ἐξωτερικό οἶκο169, ὅπου γίνονταν 
οἱ τελετές πρίν τό βάπτισμα καί τό φωτιστήριο170, ὁ ὁποῖος βρίσκε-
ται ἀνατολικότερα, καί ἀποτελεῖ τό χῶρο ὅπου γινόταν τό βάπτι-
σμα. Ἐνίοτε ὑπῆρχε καί τρίτος χῶρος, τό χρισμάριον (consigna to-
rium), ἐντός τοῦ ὁποίου τελούνταν τό χρίσμα171. σέ πολλές περι-
πτώ σεις τό βαπτιστήριο βρίσκεται προσκολλημένο στή βασιλική, 
εἴτε στή βόρεια ἤ στή νότια πλευρά της172. 

Ὁ χῶρος V τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης διαθέτει ἀρκετά κοινά 

166. mailis, 2011, 30 κ.ἑ.
167. Deligiannakis, 2016, 189.
168. κόλλιας, 1973 158. Ἡ χρονολόγηση στά μέσα τοῦ 6ου αἰ. εἶναι ἀποδεχτή 

ἀπό τή γράφουσα. Παρακάτω γίνεται ἀναλυτικός σχολιασμός γιά τό θέμα αὐτό.
169. κύριλλος Ἱεροσολύμων, Μυσταγωγικές κατηχήσεις 1,2 SC 126, 84 καί 

1,11,102.
170. κύριλλος Ἱεροσολύμων, Μυσταγωγικές κατηχήσεις 2,1, 104.
171. Βολανάκης, 1976, 3. Βολανάκης, 2001, 321 κ.ἑ. 
172. σωτηρίου, 1942, 220. Βολανάκης, 1976, 30.
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στοιχεῖα μέ ἕνα παλαιοχριστιανικό βαπτιστήριο. Ἀρχικά ἡ μορφή 
του (ὀρθογώνιος χῶρος μέ ἁψίδα στά ἀνατολικά) ἀποτελεῖ μία ἀπό 
τίς κατηγορίες βαπτιστηρίων σύμφωνα μέ τό Βολανάκη173, κι ἔπειτα 
οἱ χῶροι πού ἀπαρτίζουν ἕνα βαπτιστήριο (ἐξωτερικός οἶκος καί 
φω τι στήριο) μποροῦν νά ταυτιστοῦν μέ τούς χώρους τοῦ προσ-
κτίσματος αὐτοῦ (ὁ ἀνατολικός μεγαλύτερος σέ μῆκος χῶρος μέ τήν 
ἡμικυκλική ἁψίδα καί ὁ δυτικότερος σέ αὐτόν). Ἕνα ἀκόμη στοιχεῖο, 
τό ὁποῖο θά μποροῦσε νά συνηγορεῖ στήν ἑρμηνεία τοῦ χώρου V 
ὡς βαπτιστήριο, ἀποτελεῖ ἡ εὕρεση συνεχόμενων τοίχων στό δυτικό 
τμῆμα τοῦ νάρθηκα. Ὅπως ἀναφέρθηκε καί παραπάνω, αὐτοί ἑρμη-
νεύτηκαν ὡς θρανία-καθίσματα, τά ὁποῖα προορίζονταν γιά τούς 
κατηχούμενους174. Ἡ ποσότητα τῶν καθισμάτων φανερώνει καί με-
γάλο ἀριθμό κατηχουμένων, ὁ ὁποῖος μέ τή σειρά του φέρει τήν 
ἀνάγκη βάπτισης. Ἐπίσης, εἶναι σημαντικό νά ἀναφέρουμε ξανά τό 
γεγονός ὅτι τό δάπεδο τῶν κλιτῶν καί τοῦ νάρθηκα βρίσκεται 1,00-
1,10μ. χαμηλότερα τοῦ μεσαίου κλίτους. στήν περίπτωση πού ὁ 
χῶρος V ἑρμηνευτεῖ ὡς βαπτιστήριο, αὐτή ἡ διαφορά ὕψους γίνεται 
μέ σκοπό τήν προσπέλαση τῶν κατηχουμένων ἀπό τό βόρειο κλίτος 
πρός τό βαπτιστήριο, χωρίς νά ἔρχονται σέ ἐπαφή μέ τούς πιστούς 
στό κεντρικό κλίτος. συνήθως, χρησιμοποιοῦνται θωράκια μεταξύ 
τῶν κιόνων γιά τό λόγο αὐτό175, ἀλλά καί ἡ διαφορά ὕψους τῶν 
κλιτῶν θά μποροῦσε νά ἔχει τό ρόλο αὐτό. Ἡ ἀπουσία κολυμβήθρας 
δέν θά ἔπρεπε νά σταθεῖ ἐμπόδιο στήν ἑρμηνεία τοῦ χώρου ὡς βα-
πτιστήριο, διότι ὅπως γνωρίζουμε αὐτές μπορεῖ νά μήν ἦταν χτιστές. 
Ὑπῆρχαν καί οἱ μονολιθικές κολυμβῆθρες ἀπό μάρμαρο ἤ πέτρα, 
οἱ ὁποῖες μάλιστα χρονολογοῦνται στόν 6ο αἰ.176 Ἡ βασιλική Τούμ-
πας στή Θεσσαλονίκη, φέρει στή βόρεια πλευρά της ἁψιδωτό ὀρθο-
γώνιο πρόσκτισμα, τό ὁποῖο ὁμοιάζει πολύ μέ αὐτό πού μελετᾶμε 
(πίν. 44). καί στήν περίπτωση αὐτή, ἄν καί ἀπουσιάζει ἡ καλυ-
μπήθρα, ὁ σωτηρίου177 καί ὁ Khatchatrian178, θεωροῦν ὅτι πρόκειται 

173. Βολανάκης, 1976, 36.
174. Ὀρλάνδος, 1994, 136, ὑποσ. 9.
175. Βλέπε ἀντίστοιχη περίπτωση στή βασιλική Παλαιοπαναγίας στήν κάλυ-

μνο. Karabatsos, 1994, 327.
176. Βολανάκης, 1976, 52.
177. σωτηρίου, 1929, 176-7.
178. Khatchatrian, 1982, 135.
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γιά βαπτιστήριο. Ὁ Βολανάκης179 καί ὁ ristow180 τοποθε τοῦν τό 
πρόσ κτισμα σέ ὁμάδα ἀβέβαιων βαπτιστηρίων. 

Βαπτιστήρια στή βόρεια πλευρά βασιλικῶν συναντᾶμε σέ δύο βα-
σιλικές τῶν Δωδεκανήσων, βασιλική τῆς Παλαιοπαναγίας στήν κά-
λυμνο181 (πίν. 26α) καί βασιλική στό Μαστιχάρι στήν κῶ182 (πίν. 27Β)183.

στήν πρώτη περίπτωση, στό ἀνατολικό τμῆμα τῆς βόρειας πλευ-
ρᾶς, βρέθηκαν δύο συνεχόμενα διαμερίσματα, ἕνα τρίκογχο184 στά 
δυτικά καί ἕνα ὀρθογώνιο μέ ἁψίδα στά ἀνατολικά. Οἱ δύο χῶροι 
ἐπικοινωνοῦν μέ τή βασιλική μέσῳ δύο εἰσόδων: μία στή νό τια 
κόγχη καὶ μία στό ἀνατολικό τμῆμα τοῦ νότιου τοίχου τοῦ ὀρθο-
γώνιου χώρου. αὐτά θεωροῦνται συγκρότημα βαπτιστηρίου καί 
χρονολογοῦνται στά τέλη τοῦ 6ου αἰ. στό μέσο τοῦ ὀρθογώνιου 
ἁψι  δωτοῦ κτίσματος ἐντοπίστηκε κτιστή σταυρόσχημη κολυ μπή-
θρα185. Τό τρίκογχο πρέπει νά ἑρμηνευτεῖ ὡς ὁ ἐξωτερικός οἶκος - 
προαύλιο, ἐντός τοῦ ὁποίου λάμβαναν χώρα οἱ τελετές πρίν τό 
βάπτισμα186, καί ὁ ὀρθογώνιος μέ τήν ἁψίδα χῶρος, ὡς τό φωτι-
στήριο187. στήν ἁψίδα τοῦ βαπτιστηρίου ὑπάρχει σύνθρονο, ἐνῶ στό 
μέσο τῆς ἁψίδας βρέθηκε Ἁγία Τράπεζα, ἀποτελούμενη ἀπό λίθινο 
κίονα καί ἀνεστραμμένη μαρμάρινη βάση κίονα τοποθετημένη πάνω 
της. Μπροστά ἀπό τήν ἁψίδα διατηρεῖται τό νότιο μισό τμῆμα 

179. Βολανάκης, 1976, 100-101.
180. ristow, 1998, no. 984, 983.
181. Βολανάκης, 1987, 42. Karabatsos, 1994, 322 κ.ἑ. καραμπάτσος καί κου-

τελλᾶς, 1997, 1166-1167. καραμπάτσος, 1998, 1006-1007. κουτελλᾶς, 2003, 82. 
Deligiannakis, 2016, 166-168.

182. Ὀρλάνδος, 1966, 4-89. Deligiannakis, 2016, 159.
183. σέ πολλές βασιλικές τῶν Δωδεκανήσων ἔχει βρεθεῖ βαπτιστήριο τό ὁποῖο 

βρίσκεται σέ ἄλλη θέση, σέ σχέση μέ τή βασιλική. Ἐπιλέχθηκαν νά ἀναφερθοῦν 
τά δύο παραδείγματα, λόγῳ τῆς ὅμοιας θέσης πού παρουσιάζουν σέ σχέση μέ τή 
βασιλική τῆς Ἄφωτης.

184. Ἀρχικά ἦταν τετράκογχο.
185. Ἡ προμήθεια τοῦ νεροῦ γινόταν μέ πήλινο σωλήνα, ὁ ὁποῖος ξεκινοῦσε 

ἀπό τό βόρειο τοῖχο τοῦ διαμερίσματος καί κατέληγε στή βόρεια κεραία τῆς 
κολυμπήθρας. καραμπάτσος καί κουτελλᾶς, 1997, 1167. Ἡ ἴδια μέθοδος βλέπου-
με νά χρησιμοποιεῖται καί στό βαπτιστήριο τῆς βασιλικῆς τοῦ μουσείου Φιλίππων. 
κουρκουτίδου- νικολαΐδου, 1989, 466.

186. Βολανάκης, 1976, 3.
187. σύμφωνα μέ τήν κατάταξη τῶν βαπτιστηρίων ἀπό τόν Βολανάκη, τό 

συγκεκριμένο ἀνήκει στό τύπο τοῦ ὀρθογώνιου μέ ἁψίδα βαπτιστηρίου. Βολα-
νάκης, 1976, 36.
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κτιστοῦ θωρακίου, τό ὁποῖο σηματοδοτεῖ τήν ὕπαρξη φράγματος 
πρεσβυτερίου-τέμπλου. Τά τελευταία αὐτά εὑρήματα, Ἁγία Τράπε-
ζα ἐντός τῆς ἁψίδας, ἡ ὁποία ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό spolia, τό θω-
ράκιο πού σηματοδοτεῖ φράγμα πρεσβυτερίου, ἀκόμη καί ἡ μετα-
τροπή τοῦ τετράκογχου κτίσματος σέ τρίκογχο, ὥστε νά ἑνοποιη-
θοῦν οἱ δύο χῶροι, ὑποδεικνύουν ὅτι σέ μία δεύτερη οἰκοδομική 
φάση, τό βαπτιστήριο μετατρέπεται σέ παρεκκλήσι. Ὁ Δεληγιαν-
νάκης θεωρεῖ ὅτι ἡ μεταβολή αὐτή συμβαίνει στίς ἀρχές τοῦ 7ου 
αἰ.188 Μεταφορά τῆς λατρείας στό χῶρο τοῦ βαπτιστηρίου, συναν-
τᾶμε καί στήν περίπτωση τῆς βασιλικῆς τῶν Φιλίππων189.

Παρομοίως καί στή δεύτερη περίπτωση, προσκολλημένος στό 
βόρειο κλίτος βρίσκεται ὀρθογώνιος χῶρος, ὁ ὁποῖος ἀπολήγει ἀνα-
τολικά σέ μικρή ἡμικυκλική ἁψίδα, ἐνῶ δυτικότερα, σέ ἐπικοινωνία 
μέ αὐτόν, βρίσκεται προθάλαμος. Πρόκειται ξανά γιά τό φωτιστήριο 
καί τόν ἐξωτερικό οἶκο-προαύλιο. Τό συγκεκριμένο συγκρότημα 
βαπτιστηρίου χρονολογεῖται στίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ.190 

Ἡ δεύτερη ἑρμηνεία πού δίνεται γιά τό χῶρο V, ὅπως ἀναφέρθη-
κε, εἶναι αὐτή ὡς τράπεζα περίθαλψης τῶν φτωχῶν191. Ἡ γειτνίαση 
τοῦ ἁψιδωτοῦ αὐτοῦ κτίσματος μέ τούς δύο ἀποθηκευτικούς χώρους 
τροφίμων βορειοανατολικά, καθώς καί ἡ ὕπαρξη κτιστῶν θρανίων 
ἐξωτερικά τοῦ βόρειου τοίχου, ἴσως συνηγοροῦν στήν ἄποψη αὐτή. 
Τά στοιχεῖα δέν εἶναι ἐπαρκῆ καί δυστυχῶς δέν ὑπάρχουν ἀνάλογα 
παραδείγματα. Ὡστόσο, θά ἦταν ἐνδιαφέρουσα ἡ ἄποψη αὐτή, ἄν 
ἀναλογισθοῦμε καί τούς δύο μεγάλους αὔλειους χώρους βόρεια καί 
νότια, οἱ ὁποῖοι θά προορίζονταν γιά μεγάλο ἀριθμό ἀτόμων. Ἐξάλ-
λου καί ὁ κόλλιας θεωρεῖ ὅτι ὁ βόρειος χῶρος προοριζόταν γιά τούς 

188. Deligiannakis, 2016, 167. Τήν ἴδια ἐξήγηση, ὅπως εἴδαμε καί παραπάνω, 
δίνει καί γιά τή τελευταία φάση τοῦ χώρου V τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης, ὅταν 
περιορίζεται στά 12.5μ. Deligiannakis, 2016, 189. Γενικά, ὁ Δεληγιαννάκης πα-
ρουσιάζει τή τάση νά ἑρμηνεύει μεταβολές πού δέχονται οἱ βασιλικές ἤ τά 
προσκτίσματά τους, ὡς μεταβολές ὥστε νά γίνει μεταφορά τῆς λατρείας. Τό 
γεγονός αὐτό μπορεῖ ὄντως νά συνέβη καί στή βασιλική τῆς Ἄφωτης, ὅπως καί 
σέ πολλές ἄλλες τῶν Δωδεκανήσων. 

189. κουρκουτίδου-νικολαΐδου, 1989, 466.
190. Ὀρλάνδος, 1966, 4-89. Deligiannakis, 2016, 159.
191. σωτηρίου, 1942, 238.
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πένητες καί ὅτι ἀποτελοῦσε σημεῖο προετοιμασίας καί διανομῆς 
φαγητοῦ192. 

Ἔπειτα ἀπό αὐτά, καταλήγουμε στά δεδομένα ὅτι ἡ βασιλική τῆς 
Ἄφωτης ἦταν μία τρίκλιτη βασιλική τοῦ μέσου 6ου αἰ., μέ πρόθεση 
στό βόρειο κλίτος καί ἴσως, διακονικό στό νότιο. Τό προσκολλη-
μένο πρόσκτισμα στή βόρεια πλευρά εἶχε κάποια ἄλλη χρήση, ἡ 
ὁποία δέν μπορεῖ νά ὑποστηριχθεῖ μέ βεβαιότητα. Ὡστόσο, σέ μία 
δεύτερη οἰκοδομική περίοδο, τό πρόσκτισμα αὐτό περιορίσθηκε 
ἀπό τά δυτικά κατά 1.50 μ., καί εἶναι πολύ πιθανόν νά χρησιμοποιή-
θηκε ὡς λατρευτικός χῶρος. Οἱ δύο χῶροι πού βρίσκονται προσκολ-
λημένοι στό βόρειο πρόσκτισμα, χρησιμοποιοῦνταν ὡς ἀποθῆκες 
τροφίμων, ἐνῶ στή βόρεια αὐλή τῆς βασιλικῆς ὑπῆρχε καί δεξαμενή 
νεροῦ. Οἱ τρεῖς ὀρθογώνιου σχήματος χῶροι/δωμάτια πού βρέθηκαν 
βορειοανατολικά καί χαρακτηρίστηκαν ἀπό τόν Ἠ. κόλλια ὡς 
χῶροι κεραμικῆς, θά πρέπει νά μελετηθοῦν ξανά. Ἡ ἀπουσία κλι-
βάνου δέν βοηθάει στήν ἀποδοχή τῆς συγκεκριμένης ἑρμηνείας. Ἡ 
ἀνυπαρξία εἰσόδου στά δωμάτια αὐτά θά μποροῦσε νά δώσει ἐπίσης 
τήν ἀπάντηση στήν ἑρμηνεία τους ὡς ἁπλοί ἀποθηκευτικοί χῶροι. 
Μετά τήν ἐρείπωση τῆς βασιλικῆς καί τῶν προσκτισμάτων της, καί 
σέ ἄγνωστη χρονική περίοδο, μικρός ναός ἀνεγέρθη στήν ἀνατο-
λική κεντρική πλευρά τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης.

η ΠαλαιΟΧρισΤιανικη Βασιλικη σΤη ΘΕση ΒρΟνΤη

στήν περιοχή Βρόντης193, στήν κάρπαθο, στά ὅρια μεταξύ τῆς 
πρω τεύουσας τῆς καρπάθου καί τοῦ χωριοῦ Ἀπέρι, σέ ἀπόσταση 2 
χλμ. ἀπό τή βασιλική τῆς Ἄφωτης, ἀνασκάφηκε στά τέλη τῆς δε-
καετίας τοῦ 1990, παλαιοχριστιανική βασιλική μέ συνολικό μῆκος 
(ἐκτός τῆς κεντρικῆς ἁψίδας) 23,60μ. Ἡ ἀνασκαφή ἔγινε ἀπό τόν 
ἀρχαιολόγο Βασίλειο καραμπάτσο, ἀλλά δέν ὁλοκληρώθηκε194 (πίν. 
36Β, πίν. 50, 51). Μία σύντομη περιγραφή στήν ἀνασκαφή γίνεται 
στό Ἀρχαιολογικό Δελτίο195, χωρίς νά προσφέρει χρήσιμες πληρο-

192. κόλλιας, 1974, 204. Βολανάκης, 1987, 122. κόλλιας, 2006, 114.
193. σύμφωνα μέ τόν κ. Μηνᾶ τό ὄνομα προέρχεται ἀπό τόν κύκλωπα 

Βρόντη. Μηνᾶς, 2000, 86.
194. Ἡ ἀνασκαφή δέν προχώρησε στά πλάγια κλίτη τῆς βασιλικῆς.
195. καραμπάτσος, 1997, 1168. καραμπάτσος, 1998β, 1012-1013.
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φορίες γιά τό γλυπτό διάκοσμο καί τόν ἀρχιτεκτονικό τύπο196. 
Γνωρίζουμε ὅτι ἡ βασιλική ἦταν τρίκλιτη197. Τό κεντρικό κλίτος δια-
στάσεων 23,60 x 8,80μ., ἀπολήγει ἀνατολικά σέ ἡμικυκλική ἁψίδα, 
διαμέτρου 4,50μ. στό χῶρο τοῦ ἱεροῦ βήματος διακρίνονται ἴχνη 
μικρότερου ναοῦ, πού οἰκοδομήθηκε κατά τούς μέσους χρόνους. 
Ἔχει διαστάσεις 5,22 x 2,50μ., μέ εἴσοδο πλάτους 1,25μ., καί θρανίο 
κατά μῆκος τῆς νότιας πλευρᾶς, μήκους 2,50μ. Γιά τήν οἰκοδόμησή 
του ἔγινε χρήση τοῦ δομικοῦ ὑλικοῦ πού ὑπῆρχε στό χῶρο, καθώς 
καί τῶν λίθινων καί μαρμάρινων ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν καί γλυπτῶν 
τῆς βασιλικῆς. Μεταξύ αὐτῶν καί δύο κορινθιακά κιονόκρανα, πού 
τοποθετήθηκαν ἀνάστροφα ὡς βάσεις τῆς Ἁγίας Τράπεζας καί τῆς 
πρόθεσης198. Ὁ Δεληγιαννάκης ἀναφέρει ὅτι τό βόρειο κλίτος της 
ἀπο λήγει ἐπίσης, ὅπως καί ἡ γειτονική βασιλική τῆς Ἄφωτης, σέ 
ἡμικυκλική ἁψίδα199. αὐτοψία ἔδειξε ὅτι δέν εἶναι ὁρατά τά πλάγια 
κλίτη, τά ὁποῖα ὅπως φαίνεται δέν ἀνασκάφηκαν ποτέ. Ἐπίσης, 
ἔπειτα ἀπό μελέτη τοῦ ἡμερολογίου τῆς ἀνασκαφῆς γίνεται φανερό 
ὅτι ὁ ἀρχαιολόγος Β. καραμπάτσος, δέν ἀναφέρεται στή μορφή 
τῶν πλάγιων κλιτῶν200. Ὡστόσο, στή νότια πλευρά τῆς βασιλικῆς 
σέ ἀπόσταση 4μ. ἀπό τό νότιο στυλοβάτη, διακρίνονται ἴχνη τοῦ 
ἐξωτερικοῦ τοίχου τοῦ νότιου κλίτους (πίν. 36Β, πίν. 50). 

Ἡ ἡμικυκλική ἁψίδα τοῦ βήματος εἶχε ἡμικυκλικό σύνθρονο ἀπο-
τελούμενο ἀπό πέντε σειρές ἐπιχρισμένων βαθμίδων (σώζονται οἱ 
τέσσερις), (ὕψους 0,25μ.) ἀπό λαξευμένο πωρόλιθο, μέ ἀσβεστοκο-
νίαμα στούς ἁρμούς, καί ἐπισκοπικό θρόνο201 (πίν. 36Β). Ἡ διάμετρος 
τοῦ ἡμικυκλίου στό κατώτερο ἐδώλιο εἶναι 3,00μ. σέ ἀπόσταση 7,50μ. 
ἀπό τήν ἁψίδα τοῦ ἱεροῦ βήματος, σώζεται ἡ βάση τοῦ φράγματος 
τοῦ πρεσβυτερίου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό τρία τμή ματα: τό κε-
ντρικό μαρμάρινο μήκους 1,80μ., καί τό λίθινο νότιο καί βόρειο 

196. Ἤδη στά μέσα τοῦ 19ου αἰ., ὁ ross εἶχε ἀναφέρει ὅτι ὑπῆρχαν ὁρατά 
ἀρχαῖα. ross, 1840-5, vol.3.

197. καραμπάτσος, 1998β, 1012-1013. σέ ἕνα σημεῖο νότια διαφαίνεται ὁ ἐξω-
τερικός τοῖχος τοῦ νότιου κλίτους.

198. καραμπάτσος, 1997, 1168. καραμπάτσος, 1998β, 1012.
199. Deligiannakis, 2016, 191.
200. Εὐχαριστῶ τήν Ἐφορεῖα Ἀρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, καί ἰδιαίτερα τήν 

ἀρχαιολόγο Ἑ. Παπαβασιλείου γιά τήν ἄδεια μελέτης τοῦ ἡμερολογίου τῆς ἀνα-
σκαφῆς τῆς βασιλικῆς στή θέση Βρόντη, ἔπειτα ἀπό γραπτή αἴτησή μου.

201. καραμπάτσος, 1997, 1168.
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μήκους 3,50μ. τό κάθε ἕνα. Ὁ διαχωρισμός τοῦ κεντρικοῦ κλί τους 
ἀπό τά πλάγια γινόταν μέ δύο κιονοστοιχίες ἀποτελούμενες ἀπό 
ὀκτώ κίονες ἡ καθεμία. Ἡ κάθε κιονοστοιχία ἔβαινε σέ ἕνα ὑπερυ-
ψωμένο στυλοβάτη (πλάτους 0,70μ.). Τό κεντρικό κλίτος δια θέτει στό 
κέντρο τῆς δυτικῆς πλευρᾶς, καί σέ ἀπόσταση 18μ. ἀπό τό φράγμα 
τοῦ πρεσβυτερίου, εἴσοδο πλάτους 2,00μ. , καθώς καί δύο μαρμάρινα 
κατώφλια, ἕνα ἀνατολικά καί ἕνα δυτικά, διαστάσεων 2,10x0,60μ. καί 
1,70x0,50μ., ἀντίστοιχα.

Τό δάπεδο τῆς πρώτης οἰκοδομικῆς φάσης τῆς βασιλικῆς κα-
λυπτόταν μέ ψηφιδωτά202 καί ἡ στέγαση τοῦ κεντρικοῦ κλίτους γι-
νό ταν μέ ξύλινη δίρριχτη στέγη, ἐνῶ τῶν πλαγίων μέ μονόριχτη203. 

Ὁ καραμπάτσος ἀναφέρεται σέ δεύτερη οἰκοδομική φάση τῆς 
βασιλικῆς. Ἔπειτα ἀπό καταστροφή τῆς βασιλικῆς, ἀπό φυσικά 
αἴτια τόν 6ο αἰ., γίνεται προσπάθεια ἀνακατασκευῆς της, μέ περι-
ορισμό τοῦ μήκους της κατά 7μ. ἀπό δυτικά, μέ ἐγκάρσια τοιχοποι-
ΐα καί νέα εἴσοδο, διαστάσεων 1,75x0,70μ.204 (πίν. 36Β, πίν. 50). Γιά 
στατικούς λόγους καί ἄγνωστου μέχρι ποιοῦ ὕψους, χτίστηκαν τά 
μετακιόνια διαστήματα μέ ἀργολιθοδομή. Ἡ καταστροφή τῆς βα-
σιλικῆς, κατά τόν ἴδιο, τοποθετεῖται στόν 7ο αἰ. ἀπό πυρκαγιά. στό 
χῶρο πού βρέθηκαν πεσμένα τά θωράκια καί στό ἴδιο στρῶμα κα-
ταστροφῆς, βρέθηκαν ἐπίσης ἕνα πεντανούμμιο καί ἕνα δωδεκα-
νούμμιο τοῦ 7ου αἰ. 

Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ὅτι νοτιοδυτικά τῆς βασιλικῆς ἀνασκάφηκε 
παλαιοχριστιανικό νεκροταφεῖο, στό ὁποῖο θά μπορούσαμε νά θέ-
σουμε ὡς ὅριο τῆς χρήσης του τά μέσα τοῦ 7ου αἰ.205 (πίν. 45, 52, 
53, 54). Ἡ γειτνίασή του μέ τή βασιλική θά μποροῦσε νά ὑποστηρίξει 
τήν ἄποψη περί κοιμητηριακῆς βασιλικῆς. Ἄν ἡ ἄποψη αὐτή εὐστα-
θεῖ, τότε ἡ διακοπή τῆς χρήσης τοῦ νεκροταφείου στά μέσα τοῦ 
7ου αἰ. σηματοδοτεῖ καί τήν ἐγκατάλειψη - καταστροφή τῆς βασι-
λικῆς ταυτοχρόνως. Ἐξάλλου, ἡ περίοδος πού ἀναφερόμαστε εἶναι 

202. Θραύσματα ψηφιδωτοῦ δαπέδου (9 τμχ), μικρῶν διαστάσεων μέ ἰσομε-
γέθεις ψηφίδες, βρέθηκαν ἐκτός τοῦ ἐξωτερικοῦ διαχωριστικοῦ τοίχου στή Β. 
πλευρά τῆς βασιλικῆς μέσα σέ ἐπίχωση, γεγονός πού ὑποδηλώνει τήν κατα-
στροφή του καί τήν ἀντικατάστασή του μέ νέο σέ μία δεύτερη οἰκοδομική φάση. 
Ἡμ. 1,2. 9/9/97. σελ.65.

203. καραμπάτσος, 1998β, 1012.
204. καραμπάτσος, 1998β, 1012-1013.
205. Γερασκλῆ, 2004, 389-402. καραμπάτσος, 2006, 287.
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ἡ περίοδος τῶν ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν. Ὁ στόλος τοῦ Μωαβία λεη-
λατεῖ τό 653 τή ρόδο καί τήν κῶ, καί τό 655 τήν κρήτη206. Ἡ κάρ-
παθος ἀποτελεῖ κύριο σταθμό γιά τά νησιά αὐτά, ὁπότε θά ἦταν 
ἀδύ νατο νά ἀπέφευγε τούς Ἄραβες ἐπιδρομείς. 

Οι ΠαλαιΟΧρισΤιανικΕσ ΒασιλικΕσ ΤΩν ΔΩΔΕκανησΩν

Ἡ μελέτη καί ἡ δημιουργία καταλόγου τῶν βασιλικῶν τῶν Δω-
δεκανήσων ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ἐργασίας μας, ὥστε 
νά μπορέσουμε νά ἐντάξουμε τίς δύο βασιλικές τῆς καρπάθου, πού 
βρίσκονται ὑπό μελέτη, στό εὐρύτερο πλαίσιο τῶν νησιῶν τῶν Δω-
δεκανήσων. 

Ὁ ἀριθμός τῶν μέχρι σήμερα γνωστῶν παλαιοχριστιανικῶν μνη-
μείων (5ος-7ος αἰ.) κυμαίνεται γύρω στά διακόσια πενήντα, ἐνῶ 
ἐκεῖνος τῆς νήσου ρόδου ὑπερβαίνει τά ἑκατό207. Τό γεγονός αὐτό σέ 
συνδυασμό μέ τό ὅτι ἐλάχιστα ἀπό αὐτά ἔχουν ἀνασκαφεῖ, μελετηθεῖ 
καί δημοσιευθεῖ, ὁδηγεῖ αὐτομάτως τή γράφουσα σέ ἐπιλογή μνη-
μείων ἀπό κάθε νησί208. Ἡ ἐπιλογή αὐτή θά περιορισθεῖ στίς δημοσι-
ευμένες βασιλικές τῶν νησιῶν τῆς Δωδεκανήσου καί συγκεκριμένα 
στίς δημοσιεύσεις ὅπου ἀναφέρονται ἐπαρκῆ στοιχεῖα γιά αὐτές.   

Τά περισσότερα καί πιό ἀξιόλογα, λοιπόν, ἀπό τά παλαιοχρι-
στιανικά μνημεῖα, εἶναι οἱ ξυλόστεγες βασιλικές, τοῦ ἁπλοῦ ἑλληνι-
στικοῦ τύπου209. Παρά τό γεγονός ὅτι οἱ τρίκλιτες βασιλικές ἀπο-
τελοῦν τήν πλειοψηφία στά νησιά, συναντᾶμε κι ἄλλες παραλλαγές 
τοῦ τύπου, τίς ὁποῖες θά μελετήσουμε ἀναλυτικά παραθέτοντας καί 
τά ἀνάλογα παραδείγματα ἀπό κάθε νησί γιά κάθε περίπτωση. Ἔτσι 
θά δημιουργηθεῖ ἕνας κατάλογος γιά κάθε νησί, ὁ ὁποῖος θά πα-
ρουσιάζει τίς παραλλαγές τοῦ τύπου τῆς βασιλικῆς, πόσα παρα-
δείγματα ἀριθμεῖ ὁ κάθε τύπος, πότε ἐμφανίζεται καί ἐν τέλει ποιός 
εἶναι ὁ κυρίαρχος σέ κάθε νησί στόν ἑκάστοτε αἰώνα (5ο-7ο αἰ.). Οἱ 
τύποι τῆς βασιλικῆς πού ἐμφανίζονται στά Δωδεκάνησα καί πού θά 
παρουσιαστοῦν παρακάτω εἶναι οἱ ἀκόλουθοι:

1. Μονόκλιτη βασιλική μέ μία κεντρική ἁψίδα στά ἀνατολικά (α. 
Ἡμικυκλική ἤ β. Πολυγωνική).

206. σκανδαλίδης, 1987, 17.σαββίδης, 1995, 11 κ.ἑ.
207. Βολανάκης. 2014, 33.
208. λαζαρίδης, 1955, 227-228. Βολανάκης. 2014, 34.
209. Βολανάκης, 1988, 311.
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2. Τρίκλιτη βασιλική μέ μία κεντρική ἁψίδα στά ἀνατολικά (α. 
Ἡμικυκλική ἤ β. Πολυγωνική).

3. Τρίκλιτη βασιλική μέ δύο ἁψίδες στά ἀνατολικά (α. Ἡμικυ-
κλική ἤ β. Πολυγωνική).

4. Τρίκλιτη βασιλική μέ τρεῖς ἁψίδες στά ἀνατολικά (α. Ἡμικυ-
κλική ἤ β. Πολυγωνική).

5. Τρίκλιτη βασιλική μέ ἐγκάρσιο κλίτος.
Παρά τό γεγονός ὅτι οἱ δύο βασιλικές τῆς καρπάθου, πού βρί-

σκονται ὑπό μελέτη, κατατάσσονται στήν κατηγορία τῶν τρίκλιτων 
βασιλικῶν, κρίνεται σκόπιμο νά ἀναφερθοῦν καί οἱ ὑπόλοιπες κα-
τηγορίες καί ὑποκατηγορίες, ὥστε νά ὑπάρχει μιά συνολική εἰκόνα 
γιά τίς βασιλικές τῶν Δωδεκανήσων. 

ΜΟνΟκλιΤΕσ ΒασιλικΕσ

Ὁ τύπος τῆς μονόκλιτης βασιλικῆς δέν ἔχει εὐρεία διάδοση στά 
Δωδεκάνησα τούς αἰῶνες πού ἐξετάζουμε210. Δύο σωζόμενα παρα-
δείγματα ἀντιπροσωπεύουν τόν τύπο. Οἱ δύο βασιλικές γιά τίς 
ὁποῖες γίνεται λόγος εἶναι, ἡ βασιλική στό Παρθένι τῆς λέρου (πίν. 
22α) καί ἡ βασιλική στή θέση «Ἅγιος κωνσταντῖνος» στή Τέλενδο 
(πίν. 22Β). καί οἱ δύο βρίσκονται σέ παράλιες θέσεις. Πρόκειται γιά 
ὀρθογώνιου σχήματος κτίσματα. Ἀνατολικά ἀπολήγουν σέ μία ἡμι-
κυκλική ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά ἁψίδα211. Ἡ μία ἀπό τίς δύο φέρει 
νάρθηκα στά δυτικά212, ἐνῶ ἐξωνάρθηκας ἤ αἴθριο δέν ἔχει παρατη-
ρηθεῖ. Διάφορα προσκτίσματα τίς περιβάλλουν. Χαρακτηριστικό 
εἶναι ὅτι καί οἱ δυό σωζόμενες μονόκλιτες βασιλικές τῶν Δωδε-
κανήσων, χτίστηκαν σέ μιά μετέπειτα φάση, πάνω στά ἐρείπια μίας 
προϋπάρχουσας τρίκλιτης βασιλικῆς. συγκεκριμένα, καί οἱ δύο χρη-
σιμοποίησαν κάποιο ἀπό τά τρία κλίτη τῆς προηγούμενης. Ὅσον 
ἀφορᾶ στό νάρθηκα, πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ δεύτερη δέν πα-
ρουσιάζει. Ἡ βασιλική στή λέρο, ἀπό τήν ἄλλη, παρουσιάζει νάρθη-
κα, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε στήν πρώτη φάση τῆς τρίκλιτης βασιλικῆς. 

210. Ὁ τύπος μαρτυρεῖται μέ λίγα παραδείγματα, σέ σχέση μέ τρίκλιτες ἤ 
πεντάκλιτες δρομικές βασιλικές. Ὀρλάνδος, 1994, 154-155.

211. Ὀρλάνδος, 1994, 207, εἰκ.166, νούμερο 2.
212. Ὁ νάρθηκας ἀποτελεῖ ἀποκλειστικά ἑλληνικό δημιούργημα τοῦ 5ου καί 

6ου αἰ., καί τόν συναντᾶμε σέ ὅλες τίς βασιλικές τῆς Ἑλλάδας καί τῶν δυτικῶν 
ἀκτῶν τῆς Μ. Ἀσίας. Ὀρλάνδος, 1994, 130 κ.ἑ.
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Ἀπολήγει βόρεια σέ ἡμικυκλική ἁψίδα-κόγχη213, ἐνῶ ἡ Μιχαηλίδου 
ὑποστηρίζει ὅτι πιθανότατα νά ὑπῆρχε ἀντίστοιχη καί στή νότια 
πλευρά214. Ἀναφορικά μέ τή χρονολόγησή τους, περισσότερες πλη-
ροφορίες ἔχουμε γιά τή βασιλική τῆς λέρου, ἡ ὁποία τοποθετεῖται 
σύμφωνα μέ τή Μιχαηλίδου στά μέσα τοῦ 5ου αἰ., λόγῳ ἐπιγραφῶν, 
τοιχογραφιῶν καί ψηφιδωτῶν, στοιχεῖα πού, ὅμως, φανερώνουν μιά 
ἐνδεικτική χρονολόγηση. Ἡ ἴδια ἀναφέρει, ὅτι θά πρέπει νά κάνου-
με λόγο γιά εἰρηνική ἐγκατάλειψη τοῦ μνημείου, καθώς δέν βρέθηκαν 
κινητά εὑρήματα, ἀλλά καί δέν διαπιστώθηκαν ἴχνη καταστροφῆς 
ἀπό φωτιά215. Γιά τή δεύτερη βασιλική, ὁ Βολανάκης εἶναι λιγότερο 
σαφής, καί τήν τοποθετεῖ στόν 6ο ἤ ἀκόμη καί στόν 7ο αἰ.216 

ΤρικλιΤΕσ ΒασιλικΕσ

Τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν τρίκλιτων βασιλικῶν τοποθετεῖται, 
ὅπως παρατηρήθηκε καί στήν περίπτωση τῶν μονόκλιτων, σέ πα-
ραθαλάσσιες περιοχές ἤ μικρά ἀγκυροβόλια. αὐτό μπορεῖ νά ἑρμη-
νευτεῖ ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀκμῆς τοῦ θαλάσσιου ἐμπορίου κατά τή 
διάρκεια τοῦ 5ου-6ου αἰ. 

Ὁ τύπος τῆς τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικῆς εἶναι αὐτός μέ τή 
μεγαλύτερη διάδοση στά Δωδεκάνησα. Πρόκειται γιά ὀρθογώνια217, 
κατά κύριο λόγο, κτίσματα, τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦν δύο κιονο-
στοιχίες ἤ πεσσοστοιχίες γιά τή στήριξη τῆς ὀροφῆς, κι ἔτσι τό κυ-
ρίως σῶμα τοῦ ναοῦ χωρίζεται σέ τρία κλίτη. Ἀπό αὐτά τό μεσαῖο 
εἶναι εὐρύτερο τῶν πλαγίων. Ἔπειτα τήν μελέτη τῶν μνημείων αὐ τῶν 
στό συγκεκριμένο γεωγραφικό χῶρο, οἱ τρίκλιτες βασιλικές κατηγο-
ριοποιήθηκαν ἀνάλογα μέ τόν ἀριθμό τῶν ἁψίδων πού ἔφεραν ἀνα-
τολικά: βασιλικές μέ μία κεντρική ἁψίδα, μέ δύο ἁψίδες, μέ τρεῖς 
ἁψίδες. στή δυτική πλευρά τοῦ ναοῦ βρίσκεται, ὀρθογώνιας κάτοψης, 

213. Οἱ κόγχες στά ἄκρα τοῦ νάρθηκα χρησίμευαν πιθανῶς ὡς χῶρος γιά νά 
ἀλλάζει ὁ ἐπίσκοπος. Ὀρλάνδος, 1994, 137. Ὁ τρόπος καταστροφῆς τῆς πρώτης 
φάσης τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς ἤ ὁ λόγος μετασκευῆς τοῦ μνημείου 
μας εἶναι ἄγνωστος (Μιχαηλίδου, 1993, 32).

214. Μιχαηλίδου, 1993, 22.
215. Μιχαηλίδου, 1993, 9-34.
216. Βολανάκης, 1982, 62. Βολανάκης, 1987, 125, 128-133.
217. Ὁ εὐρύς τετράγωνος τύπος σπανίζει στίς βασιλικές τῆς Ἑλλάδος (σωτη-

ρίου, 1929, 214), ὅμως στίς βασιλικές τῶν Δωδεκανήσων ὑπάρχουν ἀξιόλογα πα-
ραδείγματα.
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νάρθηκας, καί σέ κάποιες περιπτώσεις συναντᾶμε ἐξω νάρθηκα ἤ 
αἴθριο. σχεδόν ὅλες οἱ βασιλικές τῶν Δωδεκανήσων περιβάλλονται 
ἀπό προσκτίσματα, ὅπως βαπτιστήριο, πρόθεση, διακονικό, ἀποθη-
κευτικοί χῶροι. Μιά ἰδιορρυθμία τῶν βασιλικῶν τῶν Δωδεκανήσων 
εἶναι ὅτι ἡ ἁψίδα ὁρισμένων ἀπό αὐτές εἶναι ἐσωτερικά ἡμικυκλική 
καί ἐξωτερικά πολυγωνική. Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀναλογία τοῦ πλάτους 
πρός τό μῆκος τοῦ κυρίως ναοῦ τῶν τρίκλιτων βασιλικῶν, ἔπειτα ἀπό 
μελέτη τῶν ἀναλογιῶν, τῶν μνημείων πού ἀναφέρονται στίς ἐσωτε-
ρικές διαστάσεις τους, καταλήγουμε στό συμπέρασμα ὅτι κυριαρχεῖ 
ἡ ἀναλογία 4:5. Ἀκολουθοῦν οἱ ἀναλογίες 3:4, 2:3 καί 1:1, ἐνῶ ἔχουμε 
καί παραδείγματα 1:2 καί 3:5. (πίν. 21) 

ΤρικλιΤΕσ ΒασιλικΕσ ΜΕ Μια κΕνΤρικη αψιΔα αναΤΟλικα

Ἡ κατηγοριοποίηση τῶν τρίκλιτων βασιλικῶν θά ξεκινήσει μέ 
τήν παράθεση ἀρχικά, αὐτῶν μέ μία κεντρική ἁψίδα ἀνατολικά, κι 
ἔπειτα μέ ἀριθμητική σειρά, αὐτῶν μέ δύο ἁψίδες καί μέ τρεῖς. 

στήν πρώτη κατηγορία λοιπόν, παρατηρεῖται καί τό μεγαλύτερο 
ποσοστό (45 βασιλικές: 63,38%). Οἱ βασιλικές μέ μία κεντρική ἁψίδα 
ἐμφανίζονται σχεδόν σέ ὅλα τά νησιά τῆς Δωδεκανήσου, μέ παραλ-
λαγές ὡς πρός τό σχῆμα τῆς ἁψίδας, τό διαχωρισμό τοῦ κυρίως 
ναοῦ μέ πεσσοστοιχίες ἤ κιονοστοιχίες καί τό μέγεθος τοῦ ναοῦ. Ἡ 
ἡμικυκλική ἁψίδα ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά εἶναι ἡ ἐπικρατέστερη218 
[34 βασιλικές μέ ἡμικυκλική, ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά, ἁψίδα (77,77%) 
καί 10 βασιλικές μέ ἡμικυκλική ἐσωτερικά καί πολυγωνική ἐξωτερικά 
ἁψίδα (22,22%)]. Τά δέ πλάγια κλίτη ἀπολήγουν σέ εὐθεῖες πλευρές 
ἀνατολικά. Δυτικά βρίσκεται πάντα ὁ ὀρθογώνιος νάρθηκας τοῦ 
ναοῦ (πίν. 5). 

Βασιλικές μέ ἡμικυκλική, ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά, ἁψίδα καί δια-
χωρισμό τῶν κλιτῶν μέ κιονοστοιχίες εἶναι ἡ βασιλική στό Ἐμπορειό 
τῆς σύμης219, ἡ βασιλική τῆς Παναγίας κουσελιοῦ στούς λειψούς220 

218. Ὀρλάνδος, 1994, 206, εἰκ.166.
219. Δέν ὑπάρχει δημοσιευμένη κάτοψη τοῦ μνημείου. λαζαρίδης, 1955, 241-2. 

Βολανάκης, 1977, 386. Βολανάκης, 1987, 60. Παπαβασιλείου, 2009, 41-42. Deli-
giannakis, 2016, 200-201.

220. Βορειοδυτικά τῆς βασιλικῆς διατηροῦνται ἴχνη ἑνός τετράκογχου, τό 
ὁποῖο πιθανῶς χρησίμευε ὡς βαπτιστήριο. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς 
: 2:3. Βολανάκης, 1976, 41-42. Βολανάκης, 1987, 140-142. Βολανάκης, 2002, 45-47. 
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(πίν. 23α), καθώς καί τρεῖς βασιλικές στήν κάσο: ἡ βασιλική στή θέση 
Ἐξαστράτηκος221, καί οἱ βασιλικές α΄ καί Β΄ στήν περιοχή Μαριτσά222. 
στήν ψέριμο ἡ βασιλική στή θέση «λετρί»223, στή νίσυρο οἱ δύο βα-
σιλικές στή θέση «Ἅι-Θόλος»224 καί στήν περιοχή «σταυρός»225, καί 
τέλος ἡ βασιλική στό Ἐμπορειό τῆς Ἀλιμνιάς226 εἶναι τέσσερα ἀκόμη 
παραδείγματα τοῦ τύπου. Γιά τά μνημεῖα πού μόλις ἀναφέρθηκαν, 
δέν ἔχουν δοθεῖ χρονολογήσεις ἀπό τούς μελετητές. Ἡ Ἀστυπάλαια 
μέ τή σειρά της παρουσιάζει πλῆθος βασιλικῶν μέ τά χαρακτηριστι κά 
αὐτά. στόν 5ο αἰ. χρονολογεῖται ἡ βασιλική τῆς Ἁγίας Βαρβάρας227 
(πίν. 23Β), στά τέλη 5ου - ἀρχές 6ου αἰ. τοποθετοῦνται οἱ δύο βασι-
λικές, τοῦ καρέκλη228 (πίν. 23Γ) καί τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων229 (πίν. 
24α), καί στόν 6ο αἰ. οἱ βασιλικές τῶν Ἁγίου Βασιλείου230 (πίν. 24Β) 
καί Ἅγια τῶν Ἁγίων231 (πίν. 24Γ). στή Χάλκη στή θέση «κόκα» τρίκλι-

Δρελιώση-Ἡρακλείδου, 2001-2004, 349. Βολανάκης, 2007, 68-70. Deligiannakis. 
2016, 198. 

221. Δέν ὑπάρχει δημοσιευμένη κάτοψη. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς :~ 
4:5  λαζαρίδης, 1955, 247. Βολανάκης, 1996, 28. Γιαννικουρῆ καί Ζερβάκη, 2009, 19.

222. Παλαιοχριστιανικό συγκρότημα, τό ὁποῖο περιλαμβάνει τίς δύο βασιλικές 
α΄ (νότια) καί Β΄ (βόρεια). Ἀξιοσημείωτο στή συγκεκριμένη περίπτωση εἶναι ὅτι 
τό βόρειο κλίτος τῆς βασιλικῆς α΄ (νότιας) χρησίμευε ὡς νότιο κλίτος τῆς βασι-
λικῆς Β΄ ( βόρειας). Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῶν: ~ 4:5. Βολανάκης, 
1996, 39-40. Γιαννικουρῆ καί Ζερβάκη, 2009, 19.

223. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 3:4. κατά μῆκος τῆς νότιας 
ἐξωτερικῆς πλεράς βρίσκονται διάφορα προσκτίσματα. Βολανάκης, 1987, 143. 
Χαλκίτη, 1998, 1009.

224. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 1:1 . Ὅπως φαίνεται ἀπό τίς ἀνα-
λογίες, ὁ κυρίως ναός τῆς συγκεκριμένης βασιλικῆς εἶναι σχεδόν τετράγωνος (11,10μ. 
x 11μ.) καί ὄχι ὀρθογώνιος, ὅπως συμβαίνει μέ τίς ὑπόλοιπες. Βολανάκης, 1987, 57.

225. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 1:2.Βολανάκης, 1987, 57.
226. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : ~ 3:4. Βορειοδυτικά τῆς βασιλικῆς 

ὑπῆρχε πιθανῶς βαπτιστήριο. Βολανάκης, 1987, 138-139. Βολανάκης, 2008, 92.
227. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 4:5. λαζαρίδης, 1955, 237. Βο-

λανάκης, 2005, 104-106.
228. αναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 4:5. λαζαρίδης, 1955, 234-236. 

Βολανάκης, 2005, 104-111. Deligiannakis, 2016, 203.
229. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 2:3. λαζαρίδης, 1955, 234. Βο-

λανάκης, 2005, 96-100.
230. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 2:3. Δυτικά τοῦ νάρθηκα τῆς 

βασιλικῆς ὑπῆρχε τρίστωο αἴθριο, ἐνῶ νοτιοδυτικά τοῦ αἰθρίου βρισκόταν τό 
βαπτιστήριο. Βολανάκης, 2005, 98-100.

231. Δυτικά τοῦ νάρθηκα τῆς βασιλικῆς ὑπῆρχε αὐλή ὀρθογώνιου σχήματος, 
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τη βασιλική τοῦ ἐξεταζόμενου τύπου, χρονολογεῖται στόν 6ο αἰ.232 Ἡ 
κάρπαθος ἀριθμεῖ πέντε βασιλικές μέ τίς προδιαγραφές αὐτές. Ἡ 
βασιλική τοῦ Πρεσβυτέρου Εὐχαρίστου στήν Ἀρκάσα, ἡ ὁποία χρο-
νολογεῖται στίς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ 5ου αἰ.233, ἡ βασιλική τῆς 
Γιαλοχωραφίτισσας στό λευκό, στά τέλη τοῦ 5ου -ἀρχές 6ου αἰ.234, ἡ 
βασιλική τῆς Ἁγίας Εἰρήνης στό Μεσοχώρι, 5ος-6ος αἰ.235, ἡ βασιλική 
τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας στήν Ἀρκάσα236 (πίν. 25α) στίς ἀρχές τοῦ 6ου 
αἰ. καί ἡ βασιλική τῶν Ταξιαρχῶν στήν Ἀρκάσα, τοῦ 6ου αἰ.237 Γιά τή 
σαρία (μικρή νησίδα νότια τῆς καρπάθου) πρόσφατα δημοσιεύτη-
καν238 πέντε βασιλικές, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν ἀνασκαφεῖ ποτέ, τέσσερις 
ἐκ τῶν ὁποίων ἀνήκουν σέ αὐτό τόν τύπο239: πρόκειται γιά τίς βασι-

ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι ἐπεῖχε τή θέση τοῦ αἰθρίου. Ἀναλογία πλάτους : μήκους 
βασιλικῆς : ~ 4:5. Βολανάκης, 2005, 100-102.

232. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 4:5. Ὁ διαχωρισμός τῶν κλιτῶν 
γινόταν ἤ μέ κιονοστοιχίες ἤ μέ πεσσοστοιχίες. Βολανάκης, 1987, 63. Βολανάκης, 
2008, 86 κ.ἑ. σιγάλα, 2011, 98 κ.ἑ.

233. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 3:4. Ἡ χρονολόγηση τῆς βασι-
λικῆς βασίζεται στά ψηφιδωτά δάπεδά της.  Jacopi, 1932-3, 564-568. λαζαρίδης, 
1955, 246. Βολανάκης, 1988, 342. Πελεκανίδης καί Ἀτζακᾶ, 1988, 53-55. Βο-
λανάκης, 1998, 205-206.

234. λαζαρίδης, 1955, 246. Βολανάκης, 1988, 343. Βολανάκης, 1998, 217.
235. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 3:4. Βολανάκης, 1988, 343. Βο-

λανάκης, 1998, 216. 
236. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 2:3. Ὁ σωτηρίου ἀναφέρει ὅτι ἡ 

βασιλική εἶναι μονόκλιτη κι ὄχι τρίκλιτη, γεγονός πού προβληματίζει καί τόν ἴδιο, 
λόγῳ τῶν διαστάσεων τοῦ μνημείου. Ἡ ἄποψη αὐτή ὑποστηρίχθηκε ἀρχικά ἀπό 
τόν Ἰταλό ἀρχαιολόγο Jacopich πού ἀνέσκαψε τή βασιλική. Ὁ Βολανάκης σέ 
νεότερη μελέτη ἀναφέρει ὅτι ἡ βασιλική εἶναι τρίκλιτη καί μάλιστα δίνει καί τίς 
διαστάσεις τῶν πλαγίων κλιτῶν. σωτηρίου, 1929, 196. Jacopi(ch), 1925, 25-36. 
λαζαρίδης, 1955, 342. Πελεκανίδης καί Ἀτζακᾶ, 1988, 60-61. Βολανάκης, 1998, 
204. Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἡμικυκλική ἁψίδα τοῦ κεντρικοῦ κλίτους παρατηρεῖται 
μιά ἰδιαιτερότητα: τοποθετεῖται σέ μικρή ἐξοχή τοῦ τοίχου. Ἐκτός τοῦ νάρθηκα 
στά δυτικά, ὑπῆρχε καί ἐξωνάρθηκας.

237. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 1:1. Ἡ βασιλική ἐμφανίζει κάτο-
ψη τετράγωνου σχήματος.  Βολανάκης, 1987, 119. Βολανάκης, 1988, 342. Βο-
λανάκης, 1998, 209. 

238. Deligiannakis - Karabatsos, 2017, 267-280.
239. Ὅσον ἀφορᾶ στήν πέμπτη βασιλική, εἶναι πρέπον νά ἀναφερθεῖ τό γε-

γονός ὅτι δέν τοποθετήθηκε σέ κάποια κατηγορία ἀνάλογα μέ τό τύπο της. 
Πρόκειται γιά μία δίκλιτη βασιλική μέ δύο ἁψίδες ἀνατολικά: αὐτή τοῦ κεντρικοῦ 
κλίτους εἶναι ἡμικυκλική, ἐνῶ τοῦ βόρειου τετράπλευρη (τό βόρειο κλίτος ἑρμη-
νεύτηκε ὡς διακονικό). νότια ὑπάρχουν δύο χῶροι: ὁ νοτιότερος ἀπό αὐτούς, ὁ 
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λικές α΄240, Γ΄241, βασιλική τῆς Ἁγίας σοφίας242 καί βασιλική στή θέση 
κάστελος243. Τρεῖς τρίκλιτες βασιλικές μέ ἡμικυκλική ἁψίδα στά ἀνα-
τολικά καί διαχωρισμό τῶν κλιτῶν μέ κιονοστοιχίες συναντᾶμε καί 
στήν κάλυμνο. στίς ἀρχές τοῦ 5ου αἰ. χρονολογεῖται ἡ α΄ φάση τῆς 
βασιλικῆς «Χριστός τῆς Ἱερουσαλήμ»244 (πίν. 25Β), στόν 5ο αἰ. ἡ βα-
σιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μελιτσάχα245 καί στά τέλη τοῦ 5ου αἰ. ἡ 
βασιλική (Παλαιοπαναγία) στήν περιοχή Ἅγιος Παντελεή μων246 (πίν. 

ὁποῖος παρουσιάζει ἁψίδα στά ἀνατολικά ἑρμηνεύτηκε ὡς βαπτιστήριο. Τό γε-
γονός ὅτι δέν ἔχει γίνει ἀνασκαφή στή βασιλική, δέν βοηθάει στή μελέτη τῆς 
βασιλικῆς στή συγκεκριμένη ἐργασία. σίγουρο ὅμως εἶναι ὅτι ἀποτελεῖ μία ἰδι-
αίτερη περίπτωση, ἄξια μελέτης.

240. Πρόκειται γιά τρίκλιτη βασιλική μέ μία κεντρική ἡμικυκλική ἁψίδα ἐσω-
τερικά καί ἐξωτερικά. Ἡ ἁψίδα ἔχει πλάτος 6μ., καί βάθος 3μ. Ὑπάρχει μόνο μία 
σειρά ἐδωλίου στό σύνθρονο. Χρονολογεῖται στό πρῶτο μισό τοῦ 6ου αἰ. 
Deligiannakis - Karabatsos, 2017, 271-273.

241. Ἀνατολικά ἀπό τήν ἡμικυκλική ἁψίδα δημιουργοῦνται δύο χῶροι νότια 
καί βόρεια, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τά παστοφόρια τῆς βασιλικῆς. Πρόκειται δέ, γιά 
κοιμητηριακή βασιλική. Deligiannakis - Karabatsos, 2017, 274.

242. Ἡ ἁψίδα ἔχει πλάτος 4,40μ., καί βάθος 2,10μ. Χρονολογεῖται στά τέλη 
τοῦ 5ου -ἀρχές 6ου αἰ. Τό σύνθρονο ἀποτελεῖται ἀπό τρεῖς σειρές ἐδωλίων, ἐνῶ 
στό κέντρο τῶν κορυφαίων ὑπάρχει ὁ ἐπισκοπικές θρόνος. νοτιοδυτικά βρίσκε-
ται μικρό διαμέρισμα, τό ὁποῖο ἑρμηνεύεται ὡς διακονικό. Μαρμάρινα σπαράγμα-
τα, μαρτυροῦν τήν ὕπαρξη ἄμβωνα, Ἁγίας Τράπεζας, τράπεζας προθέσεως, καθώς 
καί ψηφιδωτοῦ δαπέδου. Deligiannakis - Karabatsos, 2017, 269-271.

243. στό ἀνατολικό τέλος τοῦ νότιου κλίτους τῆς βασιλικῆς δημιουργεῖται 
ἁψιδωτό πρόσκτισμα τό ὁποῖο ἑρμηνεύεται ὡς βαπτιστήριο. Deligiannakis - 
Karabatsos, 2017, 275-276.

244. Μιά ἀπό τίς σημαντικότερες βασιλικές τῆς καλύμνου. Χτίστηκε ἐξ 
ὁλοκλήρου μέ ὑλικό ἀπό τόν ἀρχαῖο ναό τοῦ Ἀπόλλωνα, ὁ ὁποῖος εἶναι πολύ 
πιθανόν νά βρισκόταν στό σημεῖο πού βρίσκεται σήμερα ἡ βασιλική. Ἡ δεύτερη 
φάση τῆς βασιλικῆς χρονολογεῖται, ἐξαιτίας τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων στά τέλη 
τοῦ 6ου -ἀρχές 7ου αἰ. Karabatsos, 1994, 269-277. κουτελλᾶς, 2003, 77.

245. στά ἐνδιάμεσα τῶν δύο κιονοστοιχιῶν τοῦ κυρίως ναοῦ ἔχουν προστεθεῖ 
θωράκια, γιά τό καλύτερο διαχωρισμό τῶν πλαγίων κλιτῶν ἀπό τό κεντρικό. Ὁ 
νάρθηκας στά δυτικά τοῦ ναοῦ προεξέχει βόρεια, σέ σχέση μέ τό κύριο σῶμα τῆς 
βασιλικῆς. ( Ὀρλάνδος, 1994, 137.) Ἡ ἀνασκαφή δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ὁπότε 
πολλά ἐρωτήματα μένουν ἀναπάντητα. σημαντικό στοιχεῖο εἶναι ἡ ὕπαρξη ἐπι-
γραφῆς, στήν ὁποία ἀναγράφεται τό ὄνομα τοῦ κτήτορα τῆς ἐκκλησίας 
(Ἀνατόλιος) καί τό ὄνομα τοῦ ἁγίου στόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένη (Ἰωάννης). 
Χρονολογεῖται στόν 5ο αἰ., λόγῳ τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων. Karabatsos, 1994, 
285-96. κουτελλᾶς, 2003, 78. Deligiannakis, 2016, 172-173.

246. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 2:3. στό μέσο τῆς βόρειας ἐξωτερικῆς 
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26α). στήν κῶ ὑπάρχουν ἕξι βασιλικές μέ τά γνωρίσματα πού ἀνα-
φέρουμε. Ἡ βασιλική τοῦ λιμένος247 (πίν. 26Β), ἡ βασιλική τοῦ Πρε-
σβυ τέρου Φωτεινοῦ (πίν. 27α), πού χρονολογεῖται στό β΄ μισό τοῦ 
5ου αἰ., λόγῳ τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων248, οἱ δύο βασιλικές πού ἀνέ-
σκαψε ὁ Ὀρλάνδος, βασιλική στό Μαστιχάρι249 (πίν. 27Β) καί βα σι λι-
κή τῆς Ἀντιμάχειας250 (πίν. 28α), πού χρονολογοῦνται τό 500, ὅπως 

πλευρᾶς τῆς βασιλικῆς ὑπάρχει ἁψιδωτό οἰκοδόμημα, πιθανῶς τρίκογχο, τό ὁποῖο 
ἑρμηνεύεται ὡς βαπτιστήριο. Ἀνατολικά αὐτοῦ βρίσκεται ὀρθογώνιας κάτοψης 
πρόσκτισμα, τό ὁποῖο ἀπολήγει σέ ἡμικυκλική ἁψίδα ἀνατολικά, καί προφανῶς ἔπει-
τα ἀπό τήν καταστροφή τῆς βασιλικῆς ἡ λατρεία μεταφέρθηκε ἐκεῖ. αὐτό παρατη-
ρεῖται στή βασιλική Ἄφωτη τῆς καρπάθου (κόλλιας, 1975. 249-253). Τό βαπτιστήριο 
καί τό ἁψιδωτό οἰκοδόμημα ἐπικοινωνοῦν μέ τή βασιλική μέσῳ δύο εἰσόδων: μία στή 
νότια κόγχη τοῦ βαπτιστηρίου καί μία στό ἀνατολικό τμῆμα τοῦ νότιου τοίχου τοῦ 
ὀρθογώνιου χώρου. Ἐπίσης, κατά μῆκος τῆς ἐξωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ νότιου κλίτους, 
καί προσκολλημένο σέ αὐτό, βρίσκεται ἄλλο ἕνα, ὀρθογώνιου σχήματος, ἁψιδωτό 
οἰκοδόμημα, τό ὁποῖο χωρίζεται σέ τρία μέρη. Θεωρεῖται λίγο μεταγενέστερο τῆς 
βασιλικῆς καί ἴσως πρόκειται γιά διακονικό, ὅπως συμβαίνει πάλι, στήν περίπτωση 
τῆς Ἄφωτης στήν κάρπαθο. Τά δύο προσκτίσματα μέ τίς ἁψίδες στά ἀνατολικά 
χρονολογοῦνται στά τέλη τοῦ 6ου αἰ. Βολανάκης, 1987, 42. Karabatsos, 1994, 322 κ.ἑ. 
καραμπάτσος καί κουτελλᾶς, 1997, 1166-1167. καραμπάτσος, 1998γ, 1006-1007. κου-
τελλᾶς, 2003, 82. Deligiannakis, 2016, 166-168.

247. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 1:2. Ἐκτός τοῦ νάρθηκα πού 
βρίσκεται στά δυτικά, ἡ βασιλική εἶχε καί αἴθριο τό ὁποῖο περιβαλλόταν ἀπό 
στοές. στά νότια ὑπάρχει ἕνα σχεδόν τετράγωνο πρόσκτισμα, πού περιβάλλει ἕνα 
κυκλικό κτίσμα, καί ἑνώνεται μέ τό νότιο κλίτος μέσῳ μιᾶς στοᾶς. Πρόκειται γιά 
τό βαπτιστήριο τῆς βασιλικῆς. morricone, 1950, 65-66. Βολανακης, 1976, 121-122. 
Deligiannakis, 2016, 148.

248. Ἡ βασιλική τοῦ Δωρόθεου καί Εὐτύχιου. ( τά ὀνόματα ὑπάρχουν σέ 
ἐπιγραφές στά ψηφιδωτά δάπεδα). Ὅπως καί στή βασιλική τοῦ λιμένος, ἔτσι κι 
ἐδῶ δυτικά ἐκτός τοῦ νάρθηκα βρίσκεται κα αἴθριο περιβαλλόμενο ἀπό στοές. 
Προσκολλημένα στό βόρειο κλίτος βρίσκονται προσκτίσματα. Τό βαπτιστήριο 
βρίσκεται ἀνατολικά τοῦ νότιου κλίτους καί φαίνεται ὅτι δημιουργήθηκε σέ μία 
μετέπειτα φάση. Μπρούσκαρη, 2011, 7-13. Deligiannakis, 2016, 157. 

249. Ἡ βασιλική στό Μαστιχάρι ἀπέχει μόλις 60μ. ἀπό τή θάλασσα. Δυτικά 
τῆς βασιλικῆς βρίσκεται, ὅπως καί σέ ὅλες μέχρι στιγμῆς, βασιλικές ὁ ὀρθογώνι-
ας κάτοψης, νάρθηκας. Προσκολλημένο στό βόρειο κλίτος βρίσκεται βαπτιστήριο 
μέ προθάλαμο, τό ὁποῖο ἀπολήγει ἀνατολικά σέ μικρή ἡμικυκλική ἁψίδα. καθ’ 
ὅλη τή νότια πλευρά βρίσκεται τριμερές πρόσκτισμα τοῦ διακονικοῦ. Ὀρλάνδος, 
1966, 4-89. Deligiannakis, 2016, 159.

250. Ἡ συγκεκριμένη βασιλική δέν ἀνασκάφηκε ὁλόκληρη λόγῳ τῶν νεότερων 
οἰκισμῶν πού βρίσκονται στή θέση αὐτή. στή νοτιοανατολική γωνία τοῦ ναοῦ 
βρίσκεται τετράπλευρο διαμέρισμα, πιθανῶς βοηθητικός χῶρος. Ὀρλάνδος, 1966, 
99-102. Deligiannakis, 2016, 161.
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ἐπίσης καί ἡ βασιλική α΄ (Ἅγιος Παῦλος) στήν περιοχή Ζιπάρι251 (πίν. 
28Β). Ἀκόμη ἡ βασιλική α΄ τοῦ Ἁγίου στεφάνου (πίν. 29α) ἀνήκει 
στήν κατηγορία αὐτή καί χρονολογεῖται μετά τό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.252 
Τέλος ἡ ρόδος παρουσιάζει μία βασιλική μέ τίς παραπάνω προδια-
γραφές, τή βασιλική στήν περιοχή Ἐλαφόκαμπος253 (πίν. 29Β). 

Ἀνακεφαλαιώνοντας, παραπάνω ἀναφέραμε τίς τρίκλιτες βασι-
λικές μέ μία κεντρική ἡμικυκλική, ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά, ἁψίδα 
στά ἀνατολικά, αὐτή τοῦ μεσαίου κλίτους (τά πλάγια κλίτη ἀπο λή-
γουν σέ εὐθεῖες πλευρές) καί τήν παρουσία δύο κιονοστοιχιῶν στόν 
κυρίως ναό. Ὑπάρχουν ὅμως ναοί, οἱ ὁποῖοι τηροῦν σέ γενικές 
γραμμές τά παραπάνω χαρακτηριστικά, ἀλλά παρουσιάζουν μικρές 
διαφοροποιήσεις, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά θεωρηθοῦν σημαντικές. Θά 
πα ρουσιαστοῦν λοιπόν, οἱ βασιλικές ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες ἀντί γιά κεν-
τρική ἡμικυκλική, ἐξωτερικά, ἁψίδα, ἐμφανίζουν πολυγωνική (22,22% 
τῶν βασιλικῶν), ὅπως ἐπίσης, κι ἐκεῖνες στίς ὁποῖες ὁ διαχωρισμός 
τῶν κλιτῶν γίνεται μέ πεσσοστοιχίες ἤ ἐναλλαγή πεσσῶν καί κιόνων, 
κι ὄχι μέ κιονοστοιχίες ὅπως συμβαίνει στόν κανόνα.

Ἡ περίπτωση τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου 
Γεωρ   γίου στήν Ἀστυπάλαια (πίν. 30α) ἀποτελεῖ ἕνα παράδειγμα 
δια  φοροποιημένης βασιλικῆς. Τό κυρίως σῶμα τῆς βασιλικῆς ἐμφα-
νίζει, σχεδόν, τετράγωνου σχήματος κάτοψη (ἀναλογία πλάτους : 
μήκους βασιλικῆς : 1:1) καί χωρίζεται μέ δύο πεσσοστοιχίες σέ τρία 
κλίτη, κι ὄχι κιονοστοιχίες. Τό μεσαῖο κλίτος ἀπολήγει σέ ἡμικυ-
κλική, ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά, ἁψίδα στά ἀνατολικά. Ἕνα ἀκόμη 
χαρακτηριστικό πού παρουσιάζει ἡ συγκεκριμένη βασιλική εἶναι τό 

251. Ἡ βασιλική Ἁγίου Παύλου. Δυτικά βρίσκεται ὁ ὀρθογώνιας κάτοψης 
νάρθηκας, ὁ ὁποῖος ἐμφανίζει δύο ἀνοίγματα στό νότιο καί βόρειο τοῖχο του, 
ἕνα σέ κάθε πλευρά, τά ὁποῖα ἐπικοινωνοῦν μέ προσκτίσματα. στή νοτιοανατο-
λική πλευρά βρίσκεται ὁ χῶρος τοῦ βαπτιστηρίου. Balducci, 1936, 22-28. 
Deligiannakis, 2016, 161. 

252. Πρόκειται γιά τή μεγαλύτερη ἐκ τῶν δύο βασιλικῶν. Δυτικά ἐκτός τοῦ 
νάρθηκα βρίσκεται τό αἴθριο, τό ὁποῖο ὅμως χρονολογεῖται ἀργότερα ὅπως καί 
ἡ δεύτερη βασιλική, τήν ὁποία θά σχολιάσουμε παρακάτω. Balducci, 1936, 15-22. 
Βολανάκης, 1988, 320. Vemi, 1989, 181-2. Deligiannakis, 2016, 159.

253. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 1:1. -τετράγωνη κάτοψη-. στά 
δυτικά τῆς βασιλικῆς ὑπῆρχε νάρθηκας, ὁ ὁποῖος ὅμως ἔχει παρασυρθεῖ ἀπό τή 
θάλασσα. Τό βόρειο κλίτος της μετατράπηκε σέ μικρό ναό, μετά τήν ἐγκατάλει-
ψή της, καί τότε προστέθηκε ἀνατολικά του, ἡμικυκλική ἁψίδα. Deligiannakis, 
2016, 126-127.
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γεγονός ὅτι τά πλάγια κλίτη διαιροῦνται σέ πέντε ἐπί μέρους χώρους 
(ἐσωτ. διαστάσεων 2,16 x 1,82μ.) τό κάθε ἕνα, καί καλύπτονται μέ 
καμάρες, ὁ ἄξονας τῶν ὁποίων βαίνει ἀπό Βορρᾶ πρός νότο. Τά 
διαμερίσματα αὐτά ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους καί πρός τό μεσαῖο 
κλίτος μέ τοξωτά ἀνοίγματα. Δυτικά, ὅπως καί σέ ὅλα τά μνημεῖα, 
ὑπάρχει ὁ ὀρθογώνιος νάρθηκας. σύμφωνα μέ τό Βολανάκη, ἡ βα-
σιλική ἀνεγέρθηκε στά τέλη τοῦ 6ου ἤ στίς ἀρχές τοῦ 7ου αἰ.254 

Ἡ μικρότερη βασιλική τοῦ συγκροτήματος τοῦ Ἁγίου στεφάνου 
στήν κῶ (βασιλική Β΄) (πίν. 30Β), εἶναι ἀκόμη μία ἰδιαίτερη περίπτω-
ση. Τρίκλιτη ὅπως καί οἱ προηγούμενες, μέ ἐναλλαγή ὅμως κιόνων 
καί πεσσῶν γιά τό διαχωρισμό. Ἡ κεντρική ἁψίδα τό μεσαίου 
κλίτους εἶναι ἡμικυκλική ἐσωτερικά, ἀλλά ἐξωτερικά ἐγγράφεται σέ 
εὐθεία πλευρά. Ἐπίσης, τά πλάγια κλίτη ἀπολήγουν ἀνατολικά σέ 
εὐθεῖες, πού φθάνουν ἕως τήν ἀπόληξη τοῦ τόξου τῆς ἁψίδας, δίνο-
ντας ἔτσι τή μορφή ἑνός τελείως ὀρθογώνιου κτίσματος, δίχως 
ἁψίδα. Ἡ κάτοψή της θυμίζει τή βασιλική στό Τουρμανίν τῆς συ-
ρίας255, μέ τή διαφορά ὅτι στή δική μας περίπτωση τά πλάγια κλίτη 
δέν ἔχουν διαμορφωθεῖ ὡς κλειστός τετράγωνος/ὀρθογώνιος χῶρος. 
Εἶναι φανερό ὅτι γίνεται προσπάθεια δημιουργίας παστοφορίων. 
Βορειοανατολικὰ τῆς βασιλικῆς ὑπάρχει τετράγωνο βαπτιστήριο. 
Ἡ βασιλική θά πρέπει νά χρονολογηθεῖ βάσει τῶν παραπάνω στοι-
χείων μετά τά μέσα τοῦ 6ου αἰ.256

στήν κῶ ἐπίσης, ἄλλη μία βασιλική παρουσιάζει ἡμικυκλική ἐσω-
τερικά ἀλλά πολυγωνική ἐξωτερικά ἁψίδα. Πρόκειται γιά τή βασι-
λική τῆς Ἁγίας Θεότητας (πίν. 31α). Ἡ ἀναλογία πλάτους : μήκους 
εἶναι ~1:2. Δυτικά βρίσκεται ὁ νάρθηκας καί τό αἴθριο τοῦ ναοῦ. 
Χρονολογεῖται στόν 5ο ἤ 6ο αἰ.257

Ἡ κάρπαθος ἀριθμεῖ πέντε βασιλικές, τρίκλιτες μέ διαχωρισμό 
τῶν κλιτῶν ἀπό κιονοστοιχίες, ἀλλά ἡ μία καί μοναδική κεντρική 
ἁψίδα ἀνατολικά εἶναι, σέ ὅλες τίς περιπτώσεις, πολυγωνική ἐξω-
τερικά. Ἡ βασιλική τῆς Ἑφταμπατούσας στό χωριό σπόα εἶναι τό 
πρῶτο παράδειγμα (πίν. 31Β). Ἡ ἀναλογία πλάτους : μήκους τῆς 
βασιλικῆς εἶναι περίπου 4:5 καί ἡ κεντρική ἁψίδα ἀπολήγει σέ ἡμι-

254. λαζαρίδης, 1955, 237. Βολανάκης, 2005, 111-112. Deligiannakis, 2016, 203.
255. Ὀρλάνδος, 1994, 207, εἰκ.166, ἀρ.20, καί 225, εἰκ.180.
256. Βολανάκης, 1988, 320. Γκιολές, 1992, 13-14. Deligiannakis, 2016, 159.
257. Herzog, 1903, 4-5. Μπρούσκαρη, 2011, 5. Deligiannakis, 2016, 157.
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κυκλική ἐσωτερικά καί τρίπλευρη ἐξωτερικά. Δυτικά βρίσκεται ὁ 
νάρθηκας, καί γύρω ἀπό αὐτήν διάφορα προσκτίσματα. Χρονολο-
γεῖται στά τέλη τοῦ 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.258 Ἀκολουθοῦν οἱ τρεῖς βα-
σιλικές τοῦ 6ου αἰ., στήν περιοχή Βρυκούς. Πρόκειται γιά τή βασι-
λική α΄ (πίν. 32α), ἡ ὁποία ἔχει τρίπλευρη ἐξωτερικά ἁψίδα259 καί 
στή βόρεια πλευρά της ἔχει προσκολλημένα προσκτίσματα260, τή 
βασιλική Β΄, ἡ ὁποία ἔχει πεντάπλευρη ἐξωτερικά ἁψίδα261 καί τή 
βασιλική Γ΄, μέ τρίπλευρη ἐξωτερικά ἁψίδα262. Τέλος ἡ βασιλική στήν 
παραλία τοῦ λευκοῦ (πίν. 32Β) μέ ἀναλογία πλάτους : μήκους 
περίπου 3:5, παρουσιάζει τρίπλευρη ἐξωτερικά ἁψίδα. Χρονολο-
γεῖται στά μέσα τοῦ 6ου αἰ. Ὁ κόλλιας ὑποστηρίζει ὅτι καταστράφη-
κε κατά τό ἔτος 654 ἀπό τόν Μωαβία263. 

στήν Τέλενδο καί στήν κάλυμνο δύο βασιλικές, τοῦ τύπου πού 
ἐξετάζουμε, ἐμφανίζουν τήν κεντρική ἀνατολική ἁψίδα τους, ἑξά-
πλευρη ἐξωτερικά Πρόκειται γιά τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Βασιλείου 
στήν Τέλενδο (πίν. 33α) καί τή βασιλική στό Βαθύ τῆς καλύμνου 
(πίν. 33Β). Ἡ βασιλική τοῦ Ἁγίου Βασιλείου παρουσιάζει δύο πεσ-
σούς στό τέλος τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ βόρειου κλίτους, δη-
μιουργώντας ἕνα δωμάτιο τό ὁποῖο θά μποροῦσε νά ἑρμηνευτεῖ ὡς 
πρόθεση264. στά δυτικά ὑπάρχει ὁ νάρθηκας, καθώς καί ἐξωνάρθη-
κας ἤ αἴθριο265. στή βορειοδυτική γωνία τῆς βασιλικῆς βρίσκεται 

258. λαζαρίδης, 1955, 246. Βολανάκης, 1988, 344. Βολανάκης, 1998, 224-225. 
Deligiannakis, 2016, 192-193.

259. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 3:4.
260. Βολανάκης, 1987, 119. Βολανάκης, 1988, 342. Βολανάκης, 1998, 212.
261. Βολανάκης, 1987, 120-121. Βολανάκης, 1988, 342-343. Ὀρλάνδος, 1994, 

207, εἰκ.166, ἀρ.13. Βολανάκης, 1998, 213.
262. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : 3:4. Ἡ βασιλική Γ΄ εἶναι ἡ μόνη 

πού βρίσκεται ἐκτός τοῦ ἀρχαίου τείχους τῆς πόλης. Ἡ βασιλική α΄ καί Γ΄ βρί-
σκον ται ἐντός. Βολανάκης, 1987, 121. Βολανάκης, 1988, 343. Ὀρλάνδος, 1994, 
207, εἰκ.166, ἀρ.16. Βολανάκης, 1998, 214.

263. λαζαρίδης, 1955, 246. κόλλιας, 1970, 1-15. Βολανάκης, 1988, 343. 
Ὀρλάνδος, 1994, 207, εἰκ.166,ἀρ.16. Βολανάκης, 1998, 218-219. Nelson, Kelly, 
Begg, Brenningmeyer, 2015, 1-46.

264. Δέν γνωρίζουμε ἄν δημιουργήθηκε ὁ χῶρος ἤδη ἀπό τήν παλαιοχριστια-
νική περίοδο ἤ προστέθηκε ἀργότερα.

265. Δέν γνωρίζουμε ἄν πρόκειται γιά ἐξωνάρθηκα ἤ αἴθριο, λόγω κακῆς δια-
τήρησης. Ἄν πρόκειται γιά αἴθριο, τότε τό συγκεκριμένο βρίσκεται στήν κατη-
γορία τῶν αἰθρίων χωρίς ἐσωτερικές κιονοστοιχίες καί στοές, ἀλλά κατασκευ-
ασμένο ἀπό ψηλούς τοίχους, ὥστε νά ἀπομονώνεται. 
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μικρό σχεδόν τετράγωνο δωμάτιο ἄγνωστης χρήσης. στό νότιο 
ἐξω τερικό τοῖχο τῆς βασιλικῆς βρίσκονται προσκολλημένα προσ-
κτίσματα (τό ἀνατολικότερο εἶναι ἁψιδωτό), τά ὁποῖα θά μπο-
ροῦσαν νά ἑρμηνευτοῦν ὡς χῶροι βαπτιστηρίου. κεντρική εἴσοδος 
τοῦ ναοῦ φαίνεται νά ὑπάρχει στό κέντρο τοῦ νότιου τοίχου, ἡ 
ὁποία μάλιστα εἶχε καί πρόπυλο. σύμφωνα μέ τόν Ὀρλάνδο τέτοιες 
εἴσοδοι ἔχουν συριακή καταγωγή266. Ὁ καραμπάτσος ὑποστηρίζει 
ὅτι ἡ εἴσοδος αὐτή προστέθηκε σέ μία δεύτερη οἰκοδομική φάση 
τοῦ μέσου 6ου αἰ. Ἡ πρώτη φάση τῆς βασιλικῆς χρονολογεῖται στό 
τέλος τοῦ 5ου αἰ., καί σέ αὐτήν ἀνήκουν τό ἁψιδωτό πρόσκτισμα, 
ἡ ἑξάπλευρη ἁψίδα, ὁ νάρθηκας καί τό αἴθριο/ἐξωνάρθηκας267. Ἡ 
βασιλική στό Βαθύ τῆς καλύμνου (Ταξιάρχης) παρουσιάζει κατά 
μῆκος τῆς βόρειας ἐξωτερικῆς πλευρᾶς της, ὀρθογώνιας κάτοψης, 
πρόσκτισμα, πιθανῶς δεύτερης οἰκοδομικῆς φάσης, ὅπως ἐπίσης 
καί κατά μῆκος τῆς νότιας ἐξωτερικῆς πλευρᾶς. Ἐδῶ ὅμως, τό 
ὀρθογώνιο πρόσκτισμα ἀπολήγει σέ ἡμικυκλική ἁψίδα στά ἀνατο-
λικά. Ἡ ἀναλογία πλάτους : μήκους τῆς βασιλικῆς εἶναι 3:4 καί 
χρονολογεῖται στό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 6ου αἰ.268 

Τέλος, ἡ ρόδος παρουσιάζει δύο βασιλικές τρίκλιτες, μέ δύο κιο-
νοστοιχίες καί τρίπλευρες ἐξωτερικά, κεντρικές, ἁψίδες. Πρόκειται 
γιά τή βασιλική στά κολύμπια (πίν. 33Γ) καί τή βασιλική τῆς Ἁγίας 
Ἀναστασίας στήν Ἀπολλακιά (πίν. 34α). Ὅσον ἀφορᾶ στή βασιλική 
στὰ κολύμπια, ἡ ἀναλογία πλάτους : μήκους τῆς βασιλικῆς εἶναι 
4:5. Δυτικά της βρίσκεται ὁ νάρθηκας καί δυτικότερα τρία ὀρθογώνια 
δωμάτια, μέ μία θύρα τό κάθε ἕνα στό δυτικό τοῖχο. Ἡ βόρεια αἴ-
θουσα ἦταν τό βαπτιστήριο καί ἐπικοινωνοῦσε ἄμεσα μέ τό νάρθη-
κα. Ἡ μεσαία περιελάβανε μία κρήνη, καί λειτουργοῦσε ὡς ἐνδιάμε-
σος χῶρος μεταξύ τῶν δύο πλαγίων δωματίων, ἐνῶ ἡ νότια αἴθου-
σα θεωρεῖται ὅτι εἶναι τό διακονικό. Τόσο ὁ ἀνατολικός τοῖχος τοῦ 
διακονικοῦ, ὅσο καί τοῦ βαπτιστηρίου, ἀπολήγουν σέ ἐγγεγραμμένη 
ἡμικυκλική ἁψίδα. Βάσει τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων της, τή χρονο-

266. Ὀρλάνδος, 1994, 97, εἰκ.54.
267. Βολανάκης, 1987, 125. Karabatsos, 1994, 297-303. κουτελλᾶς, 2003, 83-4. 

Deligiannakis, 2016, 176-177.
268. Βολανάκης, 1987, 45-46. Karabatsos, 1994, 317-322. καραμπάτσος καί κου-

τελλᾶς, 1997, 1165-1166. καραμπάτσος, 1998, 1006. Deligiannakis, 2016. 168-169.
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λογοῦμε στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ269. Ἡ βασιλική τῆς Ἁγίας Ἀναστα-
σίας270 παρουσιάζει στά δυτικά της ἐσωνάρθηκα καί ἐξωνάρθηκα. 
Φαίνεται ἐπίσης, ὅτι περιβαλλόταν ἀπό περίβολο, καθώς ὑπῆρχε 
καί αἴθριο. Χρονολογεῖται στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.271  

ΤρικλιΤΕσ ΒασιλικΕσ ΜΕ ΔΥΟ αψιΔΕσ αναΤΟλικα

στή δεύτερη κατηγορία τῶν τρίκλιτων βασιλικῶν ἀνήκουν ἐκεῖνες 
μέ τίς δύο ἁψίδες ἀνατολικά. σέ αὐτή τήν κατηγορία κατατάσσονται 
καί οἱ δύο βασιλικές τῆς καρπάθου, πού βρίσκονται ὑπό μελέτη. Τό 
μεσαῖο κλίτος θά εἶναι αὐτό πού θά παρουσιάζει πάντοτε τή με-
γαλύτερη ἁψίδα, ἐνῶ ἕνα ἀπό τά πλάγια κλίτη θά ἐμφανίζει τή 
μικρότερη. Τό δέ ἄλλο κλίτος θά ἀπολήγει πάντοτε σέ εὐθεία πλευρά. 
στό γεωγραφικό χῶρο τῶν Δωδεκανήσων ὑπάρχουν 16 βασιλικές, 
αὐτοῦ τοῦ τύπου, δηλαδή κάνουμε λόγο γιά τό 22,53%. Ἀπό αὐτές οἱ 
μισές ἔχουν τή δεύτερη καί μικρότερη ἁψίδα στήν ἀπόληξη ἀνατο-
λικά, τοῦ νότιου κλίτους, ἐνῶ οἱ ἄλλες μισές στήν ἀπόληξη τοῦ βόρει-
ου κλίτους. Τόσο ἡ κεντρική ἁψίδα, ὅσο καί ἡ μικρότερη τοῦ ἑνός 
πλαγίου κλίτους, συναντᾶται ἄλλοτε ἡμικυκλική ἐσωτερικά καί ἐξω-
τερικά, καί ἄλλοτε ἡμικυκλική ἐσωτερικά καί πολυγωνική ἐξωτερικά. 
Τό σχῆμα θά μᾶς ἀπασχολήσει μόνο γιά τήν κεντρική ἁψίδα [ἡμικυ-
κλική ἁψίδα ἔχουν οἱ 12 βασιλικές (75%) καί πολυγωνική ἁψίδα ἔχουν 
οἱ 4 βασιλικές (25%)]. Οἱ βασιλικὲς μέ δύο ἁψίδες ἀνατολικά ἐμφανίζο-
νται σέ ἀρκετά νησιά τῆς Δωδεκανήσου, λιγότερα ὅμως ἀπό ἐκεῖνα 
στά ὁποῖα ἐμφανίζεται ἡ τρίκλιτη βασιλική μέ μία κεντρική ἁψίδα. Ὁ 
διαχωρισμός τῶν κλιτῶν γίνεται πάντοτε μέ δύο κιονοστοιχίες. Δυ-
τικά βρίσκεται ὁ ὀρθογώνιος νάρθηκας τοῦ ναοῦ, ὅπως συμβαίνει σέ 
ὅλες τίς βασιλικές.

κΕνΤρικη ηΜικΥκλικη αψιΔα και αψιΔα σΤΟ νΟΤιΟ κλιΤΟσ

Τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν βασιλικῶν αὐτῆς τῆς κατηγορίας, 
δη λαδή μέ δύο ἁψίδες ἀνατολικά, ἀποτελοῦν οἱ βασιλικές μέ μία 

269. Βολανάκης, 1984, 691-703. Deligiannakis, 2016, 123.
270. Δύο ἐπιγραφές στό κάτω μέρος δύο μαρμάρινων κιόνων μᾶς πληροφο-

ροῦν ὅτι ἡ βασιλική ἦταν ἀφιερωμένη στήν Ἁγία Ἀναστασία.
271. Deligiannakis, 2016, 134-135.
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κεντρική ἡμικυκλική ἁψίδα καί μία ἁψίδα στήν ἀπόληξη τοῦ νότιου 
κλίτους [7 βασιλικές (43,75%)]. 

Τέσσερα νησιά τῆς Δωδεκανήσου παρουσιάζουν αὐτή τή μορφή: 
ἡ λέρος, ἡ Ἀστυπάλαια, ἡ κάλυμνος καί ἡ κῶς. 

συγκεκριμένα πρόκειται γιά τή τρίκλιτη βασιλική τῆς Ἁγίας 
Βαρβάρας στή λέρο272 καί τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προ-
δρόμου στήν Ἀστυπάλαια273. Ἡ κάλυμνος ἀριθμεῖ τέσσερεις βασι-
λικές μέ μία κεντρική ἡμικυκλική ἁψίδα καί μία μι κρότερη στό νότιο 
κλίτος. Ἡ βασιλική τοῦ Ἁγίου Γεωργίου274 (πίν. 34α), ἡ βασιλική τῆς 
Ἀναστάσεως275 (πίν. 34Γ), ἡ βασιλική τῆς Ἁγίας Εἰρήνης276 (πίν. 35α) 

272. Τό νότιο κλίτος ἀπολήγει ἀνατολικά, ὅπως καί τό μεσαῖο, σέ ἡμικυκλική ἁψίδα. 
Δέν ὑπάρχει δημοσιευμένη κάτοψη τοῦ μνημείου. Benson, 1963, 6-10. Βολανάκης, 1987, 
37. Βολανάκης, 1988, 313. Μιχαηλίδου, 1993, 9. Deligiannakis, 2016, 200.

273. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : ~ 1:1 (ἐσωτερικές διαστάσεις: 
11,65 x 11,15μ.) Τό νότιο κλίτος ἀπολήγει ἀνατολικά, ὅπως καί τό μεσαῖο, σέ 
ἡμικυκλική ἁψίδα. Χρονολογεῖται στόν 6ο αἰ. Βολανάκης, 2005, 113-114.

274. Τό νότιο κλίτος ἀπολήγει ἀνατολικά, ὅπως καί τό μεσαῖο, σέ ἡμικυκλική 
ἁψίδα. στή βορειοδυτική γωνία τοῦ ναοῦ ὑπάρχει ἕνα σχεδόν τετράγωνο δωμάτιο, 
ἄγνωστης λειτουργικότητας. Ἡ βασιλική ἔχει αἴθριο, τό ὁποῖο ὅμως ἐκτείνεται στή 
νότια πλευρά της καί ἔχει διαστάσεις 20,25 x 6μ. λόγω τῆς συγκεκριμένης το-
ποθέτησής του, ὁ καραμπάτσος ἐπισημαίνει σχέση μέ βασιλικές τῆς συρίας. σύμφω-
να μέ τόν ἴδιο ἡ βασιλική ἀντιπροσωπεύει ἕναν ἐξελιγμένο τύπο τοῦ δεύτερου μισοῦ 
τοῦ 6ου αἰ., διότι τό νότιο ἁψιδωτό κλίτος μπορεῖ νά ἑρμηνευτεῖ ὡς διακονικό. 
Karabatsos, 1994, 339-341. κουτελλᾶς, 2003, 80-1. Deligiannakis, 2016, 165-166.

275. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : ~4:5 (ἐσωτερικές διαστάσεις:19,80 x 
14,60μ.). Ὁ καραμπάτσος ἀναφέρεται σέ διαφορετικές διαστάσεις τοῦ ναοῦ καί προ-
τείνει τήν ἀναλογία 1,81 :1. Τό νότιο κλίτος ἀπολήγει ἀνατολικά, ὅπως καί τό μεσαῖο, 
σέ ἡμικυκλική ἁψίδα. Ἀνατολικά τοῦ βόρειου κλίτους ὑπάρχει τετράγωνος χῶρος, ὁ 
ὁποῖος φαίνεται νά προστέθηκε στή βασιλική σέ μία δεύτερη φάση, καί ἀποτελοῦσε 
τό χῶρο τῆς πρόθεσης. Τό ἴδιο θά συνέβη καί στό νότιο λίτος μέ τή προσθήκη τῆς 
ἁψίδας, ὥστε νά διαμορφωθεῖ τό διακονικό. Δυτικά τῆς βασιλικῆς ὁ Βολανάκης ὑπο-
στηρίζει ὅτι βρίσκεται νάρθηκας διαστάσεων 14,60 x 5,30μ. Ὁ καραμπάτσος κάνει 
λόγο ὅμως γιά ἐξωνάρθηκα, χωρισμένο σέ δύο μέρη (6,30 x3,50μ., καί 6,90 x 3,50μ.) 
(προφανῶς πρόκειται γιά λιτή), καθώς καί γιά ἕνα δωμάτιο προσαρτημένο στή βο-
ρειοδυτική του γωνία, ἄγνωστης χρήσης. Ἡ βασιλική χρονολογεῖται πρίν τά μέσα 
τοῦ 6ου αἰ., ἐνῶ ἡ δεύτερη οἰκοδομική φάση τῆς μετά τό σεισμό τοῦ 554. Βολανάκης, 
1987, 44-45. Karabatsos, 1994, 337-339. Deligiannakis, 2016, 166. 

276. Τό νότιο κλίτος ἀπολήγει ἀνατολικά, ὅπως καί τό μεσαῖο, σέ ἡμικυκλική 
ἁψίδα. Τό ἀνατολικό μέρος τοῦ βόρειου κλίτους ἐπικοινωνεῖ μέ εἴσοδο, ἀπευθείας μέ 
τό Ἱερό Βῆμα καί θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἡ πρόθεση. Χρονολογεῖται στά τέλη τοῦ 5ου αἰ. 
ἤ ἀκόμη καί ἀρχές 6ου, ἀλλά ὁ καραμπάτσος ὑποστηρίζει ὅτι θά ἔπρεπε νά τή χρο-
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καί ἡ βασιλική στό οἰκόπεδο Χαλκίτη277 (πίν. 35Β). Τέλος ἡ κῶς 
πα ρουσιάζει τή βασιλική καπαμά στήν περιοχή Ζιπάρι278 (πίν. 36α). 
σέ ἕξι ἀπό τίς ἑφτά βασιλικές ἡ ἁψίδα τοῦ νότιου κλίτους εἶναι 
ἡμικυκλική ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά, ὅπως συμβαίνει καί στήν ἁψίδα 
τοῦ κεντρικοῦ κλίτους. σέ μία μόνο ἡ ἁψίδα τοῦ κλίτους εἶναι ἡμι-
κυκλική ἐσωτερικά, ἐνῶ ἐξωτερικά ἀπολήγει σέ εὐθεία πλευρά. Ὅλες 
οἱ βασιλικές χρονολογοῦνται στόν 6ο αἰ., μέ τίς περισσότερες νά 
τοποθετοῦνται στό β΄ μισό τοῦ 6ου. σχεδόν ὅλες ἔχουν δεχτεῖ ἐπι-
σκευή, ἔπειτα ἀπό κάποια καταστροφή στά μέσα τοῦ 6ου αἰ. 

κΕνΤρικη ηΜικΥκλικη αψιΔα και αψιΔα σΤΟ ΒΟρΕιΟ κλιΤΟσ

Μέ ποσοστό 31,25% ἐμφανίζονται σέ τέσσερα νησιά τῆς Δωδε-
κανήσου πέντε βασιλικές μέ κεντρική ἡμικυκλική ἁψίδα καί δεύτερη 
ἁψίδα, στό βόρειο κλίτος. στή Χάλκη ἡ βασιλική στήν περιοχή λι-
μενάρια279, στήν κάρπαθο ἡ βασιλική στή θέση Βρόντης280 (πίν. 

νολογήσουμε κατά τή διάρκεια τοῦ δεύτερου μισοῦ τοῦ 6ου αἰ., ὁπότε καί τό τριμερές 
ἱερό εἶναι τελείως ἀνεπτυγμένο. Karabatsos, 1994, 343-347. κουτελλᾶς, 2003, 79.

277. Τό νότιο κλίτος ἀπολήγει ἀνατολικά, ὅπως καί τό μεσαῖο, σέ ἡμικυκλική 
ἁψίδα. Τό ὅλο κτίσμα ἔχει προσαρμοστεῖ στό βραχῶδες ἔδαφος καί τά μέρη τῆς 
βασιλικῆς βρίσκονται σέ διαφορετικό ὑψόμετρο, λόγῳ τοῦ γεγονότος αὐτοῦ. Οἱ 
πληροφορίες πού ἔχουμε γιά τό συγκεκριμένο μνημεῖο εἶναι ἐλάχιστες, παρόλο 
αὐτά ὁ καραμπάτσος τή χρονολογεῖ στό πρῶτο τέταρτο τοῦ 6ου αἰ. Karabatsos, 
1994, 341-343.

278. Τό νότιο κλίτος ἀπολήγει ἀνατολικά σέ ἡμικυκλική ἁψίδα ἐσωτερικά, ἀλλά 
σέ εὐθεία πλευρά ἐξωτερικά. νότια τῆς βασιλικῆς βρίσκεται τετράγωνο, σχεδόν, 
πρόσκτισμα τό ὁποῖο περιλαμβάνει τό βαπτιστήριο τῆς βασιλικῆς. Βόρεια ὑπάρχουν 
κι ἄλλα προσκτίσματα, τά ὁποῖα ἐπικοινωνοῦν μέ τό βόρειο κλίτος. Χρονολογεῖται 
στό 500. Balducci, 1936, 22-8. Deligiannakis, 2016, 161-162. 

279. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : ~4:5 (ἐσωτερικές διαστάσεις: 12,5 
x 11μ.). Τό βόρειο κλίτος ἀπολήγει ἀνατολικά, ὅπως καί τό μεσαῖο, σέ ἡμικυκλική 
ἁψίδα. Γύρω ἀπό τή βασιλική ἦταν προσκολλημένα διάφορα προσκτίσματα. Πι-
θανῶς ἀνεγέρθηκε στά τέλη τοῦ 6ου αἰ. καί ἐρειπώθηκε στά μέσα τοῦ 7ου. Βο-
λανάκης, 1987, 63. Βολανάκης, 2008, 84 κ.ἑ. σιγάλα, 2011, 98 κ.ἑ. 

280. Ἡ ἀνασκαφή ἔγινε ἀπό τόν ἀρχαιολόγο Βασίλειο καραμπάτσο, ἀλλά δέν 
ὁλοκληρώθηκε. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ βασιλική ἦταν τρίκλιτη. Ὁ Δεληγιαννάκης 
ἀναφέρει ὅτι τό βόρειο κλίτος τῆς ἀπολήγει, ὅπως καί ἡ γειτονική βασιλική τῆς 
«Ἄφωτης», σέ ἡμικυκλική ἁψίδα. αὐτοψία ἔδειξε ὅτι δέν εἶναι πλέον ὁρατά τά 
πλάγια κλίτη, τά ὁποῖα ὅπως φαίνεται δέν ἀνασκάφηκαν ποτέ. Μόνο σέ ἕνα 
σημεῖο νότια διαφαίνεται ὁ ἐξωτερικός τοῖχος τοῦ νότιου κλίτους. Ἡ βασιλική 
φαίνεται ὅτι ἦταν σέ χρήση ἤδη ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. καραμπάτσος καί 
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36Β), στήν κάλυμνο ἡ βασιλική μέ τό ὄνομα «Ἀνατολική Ἐκκλησία»281 
(πίν. 37α) καί στή ρόδο οἱ βασιλικές, Παληοκκλησία282 (πίν. 37Β) 
καί βασιλική Β΄ στήν περιοχή Ἀρνίθα283 (πίν. 38α). σέ τέσσερεις ἀπό 
τίς πέντε βασιλικές ἡ ἁψίδα τοῦ βόρειου κλίτους εἶναι ἡμικυκλική 
ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά, ὅπως συμβαίνει καί στήν ἁψίδα τοῦ κεν-
τρικοῦ κλίτους. σέ μία μόνο ἡ ἁψίδα τοῦ κλίτους εἶναι ἡμικυκλική 
ἐσωτερικά καί εὐθεία πλευρά ἐξωτερικά. Οἱ βασιλικές τοποθετοῦνται 
χρονικά στόν 6ο αἰ., μέ τίς περισσότερες, γιά ἄλλη μία φορά, νά 
ἔχουν ὑποστεῖ καταστροφή στά μέσα τοῦ αἰώνα καί ἀνακατασκευή 
στά τέλη τοῦ αἰώνα. 

κουτελλᾶς, 1997, 1168. καραμπάτσος, 1998β, 1012. καραμπάτσος, 2006, 284-7. 
De ligiannakis, 2016, 191-2. 

281. Τό βόρειο κλίτος ἀπολήγει ἀνατολικά, ὅπως καί τό μεσαῖο, σέ ἡμικυκλική 
ἁψίδα. Πρόκειται γιά τρίκλιτη βασιλική μέ στενό νάρθηκα στά δυτικά, ὁ ὁποῖος 
εἶναι εὐρύτερος στό νότιο μέρος, ὅπου ἐπικοινωνεῖ μέ τό νότιο κλίτος. λόγῳ τοῦ 
βραχώδους τοπίου οἱ ἁψίδες φαίνεται σάν νά «κόβονται». Ἐκτός αὐτοῦ, γίνεται 
φανερό στήν κάτοψη πώς τό τοπίο ἔχει ἐπηρεάσει τήν ὅλη ἀρχιτεκτονική τοῦ 
ναοῦ καί τῶν ἐπιπέδων του. Τό νότιο κλίτος, καθώς καί ἕνα ὀρθογώνιο, κατά 
μῆκος του, πρόσκτισμα, βρίσκονται σέ χαμηλότερο ἐπίπεδο. Τό βόρειο κλίτος 
δέν διατρέχει ὅλο τό μῆκος τοῦ κεντρικοῦ ναοῦ, ἐξαιτίας τῶν βράχων, κι ἔτσι ἡ 
ἁψίδα του ἀπολήγει στό βορειοδυτικό σημεῖο τῆς κεντρικῆς ἁψίδας. Ὁ κα-
ραμπάτσος χρονολογεῖ τή βασιλική στό δεύτερο μισό τοῦ 6ου αἰ., καί τονίζει ὅτι 
τό βόρειο ἁψιδωτό κλίτος χρησιμοποιεῖται ὡς διακονικό. Karabatsos, 1994, 347-
350. κουτελλᾶς, 2003, 79. Deligiannakis, 2016, 169-170.

282. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : ~4:5 (ἐσωτερικές διαστάσεις: 18.05 
x 15.10μ.). Τό νότιο κλίτος ἀποτελοῦσε τό διακονικό. Τό βόρειο κλίτος ἀπολήγει 
στά ἀνατολικά σέ ἐγγεγραμμένη ἡμικυκλική ἁψίδα. Δυτικά βρίσκεται ὁ ἐσωνάρθη-
κας καί δυτικότερα ὁ ἐξωνάρθηκας - βαπτιστήριο, ὁ ὁποῖος χωρίζεται σέ τρεῖς 
χώρους, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τούς τρεῖς χώρους τοῦ βαπτιστηρίου. Γύρω ἀπό τή 
βασιλική βρίσκονται διάφορα προσκτίσματα, καθώς καί διπλά πρόπυλα ἑκατέρω-
θεν τῶν ναρθήκων τῆς βασιλικῆς. Ἡ βασιλική αὐτή φαίνεται νά ἀνεγέρθηκε στά 
τέλη τοῦ 5ου αἰ., καί ἔπειτα ἀπό σημαντικές ζημιές στά μέσα τῆς δεύτερης δεκαετίας 
τοῦ 6ου αἰ., ἀναστηλώθηκε ἀντικαθιστώντας τίς κιονοστοιχίες μέ πεσσοστοιχίες. 
Βολανάκης, 1987, 111. Βολανάκης, 1997, 95-114. Deligiannakis, 2016, 124.

283. στήν περιοχή Ἀρνίθα τῆς ρόδου βρίσκεται ἕνα παλαιοχριστιανικό συγ-
κρότημα δύο βασιλικῶν. συμβατικά ἔχουν ὀνομαστεῖ Βασιλική α΄ καί Βασιλική 
Β΄. Βασιλικη Β΄: Τό βόρειο κλίτος ἀπολήγει ἀνατολικά, ὅπως καί τό μεσαῖο, σέ 
ἡμικυκλική ἁψίδα. Ἡ βασιλική ἀνεγέρθηκε κατά τό δεύτερο μισό τοῦ 6ου αἰ. 
Βολανάκης, 1979, 268-279. Deligiannakis, 2016, 135-137.
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κΕνΤρικη ΠΟλΥΓΩνικη αψιΔα και αψιΔα σΤΟ νΟΤιΟ κλιΤΟσ

Μία μόνο βασιλική στά Δωδεκάνησα ἐμφανίζει κεντρική ἁψίδα, 
ἡμικυκλική ἐσωτερικά καί πολυγωνική ἐξωτερικά καί τή δεύτερη 
μικρότερη ἁψίδα στό νότιο κλίτος (6,25%). Πρόκειται γιά τή βασι-
λική στήν περιοχή Μονόλιθος τῆς ρόδου, στή θέση κυραμενή. Ἡ 
κεντρική ἁψίδα εἶναι ἐξωτερικά, τρίπλευρη ἤ ἡμιεξαγωνική. Ἡ ἁψί-
δα τοῦ νότιου κλίτους εἶναι ἡμικυκλική, ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά. 
Ἀνεγέρθηκε πιθανῶς, στά μέσα τοῦ 6ου αἰ., ἐνῶ ἐρειπώθηκε ἀπό τά 
μέσα τοῦ 7ου αἰ. καί ἑξῆς284. 

κΕνΤρικη ΠΟλΥΓΩνικη αψιΔα και αψιΔα σΤΟ ΒΟρΕιΟ κλιΤΟσ

Τρεῖς βασιλικές στά Δωδεκάνησα ἐμφανίζουν κεντρική ἁψίδα πο-
λυ γωνική ἐξωτερικά καί τή δεύτερη ἁψίδα στό βόρειο κλίτος 
(18,75%). Πρόκειται γιά τή βασιλική τῆς «Ἄφωτης» στήν κάρπαθο285 
(πίν. 38Β) καί τίς δύο βασιλικές στή ρόδο, βασιλική τῆς καλάθου286 

284. Γύρω ἀπό τή βασιλική ἦταν προσκολλημένα διάφορα προσκτίσματα, 
ὅπως ἕνα τετράκογχο κτίσμα, πιθανῶς βαπτιστήριο ἤ μαρτύριο. Βολανάκης, 
1987, 108. Βολανάκης, 2004, 214-216. Deligiannakis, 2016, 130.

285. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : ~4:5 (ἐσωτερικές διαστάσεις: 14 x 
11,50μ.). Τό μεσαῖο κλίτος ἀπολήγει σέ ἁψίδα, ἐσωτερικά ἡμικυκλική καί ἐξωτερικά 
τρίπλευρη, ἐνῶ τό βόρειο κλίτος ἀπολήγει ἀνατολικά σέ ἡμικυκλική ἁψίδα. Γύρω 
ἀπό τή βασιλική βρίσκονταν πολυάριθμα προσκτίσματα. Βόρεια τοῦ βόρειου 
κλίτους τῆς βασιλικῆς βρίσκεται ἕνα κτίσμα 14 μέτρων, κατεύθυνσης δυτικά πρός 
ἀνατολικά, τό ὁποῖο ἀπολήγει στά ἀνατολικά σέ ἡμικυκλική ἁψίδα. Χωριζόταν 
ἐπίσης, σέ τρία ἤ τέσσερα μέρη μέ τοίχους. Ὁ κόλλιας ὑποστηρίζει ὅτι πρόκειται 
γιά διακονικό, τό ὁποῖο ἐπικοινωνοῦσε μέ μία πόρτα μέ τό βόρειο κλίτος τῆς βα-
σιλικῆς, λόγῳ καί τῶν εὑρημάτων. Ὁ χῶρος αὐτός, σύμφωνα μέ τό Δεληγιαννάκη, 
προσαρτήθηκε στή βασιλική εἴτε τήν ἴδια περίοδο μέ ἐκείνην ἤ λίγο ἀργότερα. 
Μετά τήν καταστροφή τῆς βασιλικῆς ἡ λατρεία συνεχίστηκε στό χῶρο αὐτό. Ὁ 
κόλλιας χρονολογεῖ τή βασιλική στά μέσα τοῦ 6ου αἰ. Ὅμως, σύμφωνα μέ τό Δε-
ληγιαννάκη, ἕνα νόμισμα τοῦ 533-7 πού βρέθηκε στή βασιλική, δίνει τή δυνατότη-
τα νά τή χρονολογήσουμε λίγο νωρίτερα. κόλλιας, 1974, 201-206. κόλλιας, 1975, 
249-253. Μουτσόπουλος, 1978, 282-8. Βολανάκης, 1987, 121-122. Βολανάκης, 1998, 
22-223. καραμπάτσος, 2006, 284-7. Deligiannakis, 2016, 188-191.

286. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : ~4:5 (ἐσωτερικές διαστάσεις: 15,82 
x 21,60μ.). Πρόκειται γιά τρίκλιτη βασιλική μέ διπλό νάρθηκα στά δυτικά καί 
πιθανόν αἴθριο δυτικότερα. Τό κεντρικό κλίτος ἀπολήγει σέ τρίπλευρη ἐξωτερικά 
ἁψίδα. Τό βόρειο καί νότιο κλίτος διαμορφώνουν δύο ξεχωριστές αἴθουσες στά 
ἀνατολικά: τό βόρειο, τό ὁποῖο ἀπολήγει ἀνατολικά σέ ἡμικυκλική ἁψίδα, φαίνε-
ται νά εἶχε χρήση βαπτιστηρίου, ἀφοῦ βρέθηκε in situ σταυρική κολυμπήθρα, 
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(πίν. 38Γ) καί βασιλική α΄ στήν Ἀρνίθα287 (πίν. 39α). καί οἱ τρεῖς 
ἀνε  γέρθηκαν κατά τόν 6ο αἰ., ἀλλά ὑπέστησαν καταστροφή καί 
με   τασκευή ἀπό τό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. συγκεκριμένα, φαίνεται ὅτι 
σέ μία δεύτερη οἰκοδομική φάση μετά τά μέσα τοῦ 6ου αἰ., προστίθε-
ται στή βασιλικὴ διακονικό καί βαπτιστήριο. Οἱ χῶροι αὐτοί ὅμως 
δέν καταλαμβάνουν κάποιο ἀπό τά δύο πλάγια κλίτη, ἐκτός ἀπό 
τήν περίπτωση τῆς βασιλικῆς στήν κάλαθο, ἀλλά χρησιμοποιοῦν 
ἕνα νέο ἁψιδωτό πρόσκτισμα στά νότια ἤ βόρεια τῆς βασιλικῆς. 

ΤρικλιΤΕσ ΒασιλικΕσ ΜΕ ΤρΕισ αψιΔΕσ αναΤΟλικα

Οἱ τρίκλιτες βασιλικές μέ τρεῖς προεξέχουσες ἁψίδες ἀνατολικά, 
μία γιά κάθε κλίτος, ἀποτελοῦν τό 8,45% τῶν βασιλικῶν στά Δωδε-
κά νησα. Μόλις ἕξι βασιλικές σέ μόλις τέσσερα νησιά: κάρπαθος, 
Τέλενδος, κάλυμνος καί ρόδος. καί οἱ ἕξι χρονολογοῦνται στά τέλη 
τοῦ 6ου αἰ. Οἱ τέσσερεις ἀπό τίς ἕξι βασιλικές ἐμφανίζουν καί τίς 
τρεῖς ἁψίδες ἡμικυκλικές, ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά. Οἱ δύο, ὅμως, 

ἐνῶ ἡ χρήση τοῦ νοτίου εἶναι ἄγνωστη. καί οἱ δύο αὐτοί χῶροι, ἐπικοινωνοῦν 
μέ τό Ἱερό Βῆμα μέ δύο ἀνοίγματα στούς τοίχους τους. λογικά πρόκειται γιά μία 
ἀρχική μορφή τοῦ τριμεροῦς ἱεροῦ βήματος, τό βόρειο δωμάτιο ἦταν ἡ πρόθεση, 
ἐνῶ τό νότιο τό διακονικό. Ἡ βασιλική χρονολογεῖται στό τρίτο τέταρτο τοῦ 
6ου αἰ. Deligiannakis, 2016, 132-133.

287. Ἀναλογία πλάτους : μήκους βασιλικῆς : ~4:5 (ἐσωτερικές διαστάσεις:22,30x 
17,70μ.). Ἡ κεντρική ἁψίδα εἶναι ἐσωτερικά ἡμικυκλική καί ἐξωτερικά πεντάπλευ-
ρη. Ἡ μικρή ἁψίδα τοῦ βόρειου κλίτους ἀνήκει σέ τετράκογχο οἰκοδόμημα, προ-
σκολλημένο στή βόρεια πλευρά τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. λόγῳ τοῦ σχήματος καί τῆς 
θέσης του σέ σχέση μέ τή βασιλική, ἑρμηνεύεται ὡς μαρτύριο. Ὁ πυρήνας του 
εἶναι τετράγωνος μέ μία κόγχη σέ κάθε πλευρά. Ἡ εἴσοδος βρίσκεται στό μέσο 
τῆς δυτικῆς κόγχης. Ἴσως τό μαρτύριο νά εἶναι ἀρχαιότερο τῆς βασιλικῆς, ὅπως 
συμβαίνει καί στήν περίπτωση τῆς Βασιλικῆς Β΄ τῆς κορίνθου (Βασιλική κρα-
νείου) καί τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἰλισσοῦ στήν Ἀθήνα (σωτηρίου, 1929, 197-198 καί 
208). νότια τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τῆς βασιλικῆς βρίσκεται ὀρθογώνιο πρόσκτισμα 
μέ τρίπλευρη ἁψίδα, ἐξωτερικά, στά ἀνατολικά, τό ὁποῖο ἑρμηνεύεται ὡς διακο-
νικό, λόγῳ τῆς θέσης καί τοῦ σχήματός του. νότια τῆς βασιλικῆς βρίσκεται 
προσκολλημένο βαπτιστήριο, ὀρθογώνιας κάτοψης. Ἡ ἀνατολική πλευρά του 
ἀπολήγει σέ ἁψίδα, ἐσωτερικά ἡμικυκλική, ἐξωτερικά τρίπλευρη. Τό βαπτιστήριο 
ἐπικοινωνοῦσε μέ τό νότιο πρόσκτισμα μέσῳ μίας εἰσόδου. Ἡ βασιλική χρονο-
λογεῖται στό πρῶτο μισό τοῦ 6ου αἰ., ἐνῶ τό μαρτύριο πρέπει νά χρονολογηθεῖ 
στόν 5ο αἰ. κατά τό δεύτερο μισό τοῦ 6ου αἰ. ἀνεγέρθηκε τό διακονικό καί τό 
βαπτιστήριο. Βολανάκης, 1979, 268-279. Deligiannakis, 2016, 135-137.
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βασιλικές τῆς ρόδου, ἔχουν τήν κεντρική καί νότια ἁψίδα τρίπλευ-
ρη ἐξωτερικά καί τή βόρεια ἐγγεγραμμένη. 

Ἀναλυτικά, στήν κάρπαθο κάνουμε λόγο γιά τή βασιλική στό 
Πα λαιόκαστρο τῆς Ἀρκάσας. Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι τό κυρίως 
σῶ μα της, ἐμφανίζει τετράγωνου σχήματος κάτοψη [ἀναλογία πλά-
τους : μήκους βασιλικῆς : 1:1 (ἐσωτ. διαστάσεις: 10,20 x 10,20μ.)]288. 

Ἡ Τέλενδος ἀριθμεῖ δύο βασιλικές. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ βασιλική 
τῆς «Παλαιᾶς Παναγιᾶς» (πίν. 39Β). Τά πλάγια κλίτη ἑρμηνεύονται 
ὡς παστοφόρια, ἐνῶ ἕνα νοτιοδυτικό δωμάτιο ὡς διακονικό. Ἡ βα-
σιλική θά μποροῦσε νά χρονολογηθεῖ στίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ., ἀλλά 
λόγω τῶν παστοφορίων καί τοῦ χώρου τοῦ διακονικοῦ στή νοτιο-
δυτική γωνία τοποθετεῖται χρονικά στά μέσα τοῦ 6ου αἰ.289 Ἡ δεύτε-
ρη εἶναι ἡ βασιλική στή θέση «Χοχλακάς» (πίν. 40α). Ἡ κεντρική 
ἁψίδα βρίσκεται ἐλαφρῶς πιό μπροστά ἀπό τίς δύο τῶν πλαγίων 
κλιτῶν. Τό ἀνατολικό τμῆμα τῆς βασιλικῆς διαμορφώνεται σέ τρι-
μερές ἱερό. Τά κλίτη τοῦ ναοῦ χωρίζονται μεταξύ τους μέ πεσσο-
στοιχίες, οἱ ὁποῖες πατοῦν πάνω σέ ἐλαφρῶς ὑπερυψωμένους στυ-
λοβάτες. Ἡ κάθε πεσσοστοιχία περιλαμβάνει τέσσερις κτιστούς 
πεσσούς. Οἱ τέσσερις ἀκραῖοι τῶν δύο πεσσοστοιχιῶν ἔχουν 
ὀρθογώνια κάτοψη, ἐνῶ οἱ τέσσερις μεσαῖοι κάτοψη σχήματος Τ. 
Προσκολλημένα στήν ἐξωτερική πλευρά τοῦ νότιου κλίτους βρίσκο-
νται προσκτίσματα, δυτικά βρίσκεται ὁ νάρθηκας91, ἐνῶ μιά 
ὀρθογώνια αἴθουσα βρίσκεται προσκολλημένη στό τέλος τοῦ βόρει-
ου κλίτους. Ὁ καραμπάτσος ὑποστηρίζει ὅτι πρόκειται γιά πρόθε-
ση, ἐνῶ ὁ κουτελλᾶς θεωρεῖ ὅτι ἡ ὕπαρξη περιμετρικοῦ ἐσωτερικά 
θρανίου ὑποδηλώνει ὅτι αὐτό πρέπει νά προοριζόταν γιά συνα-
θροίσεις τῶν πιστῶν. Ἡ βασιλική διαθέτει τέσσερις ἐξωτερικές 
εἰσόδους κατά μῆκος τῆς νότιας πλευρᾶς, μία πού ὁδηγεῖ στό 
νάρθηκα, δύο στό νότιο κλίτος καί μία στό νότιο παράβημα. Μέ 
αὐτές τίς εἰσόδους ἐπικοινωνεῖ ὁ ναός μέ τό στενόμακρο ἁψιδωτό 
πρόσκτισμα πού, ὅπως ἀναφέρθηκε, βρίσκεται κατά μῆκος τῆς 
νότιας πλευρᾶς του. Πρόκειται πιθανῶς, γιά τό βαπτιστήριο τῆς 
βασιλικῆς. Χρονολογεῖται ἀπό τόν καραμπάτσο στό δεύτερο μισό 

288. Βολανάκης, 1998, 207.
289. Βολανάκης, 1982, 59. Βολανάκης, 1987,134. Karabatsos, 1994, 305-308. 

κουτελλᾶς, 2003, 84.
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τοῦ 6ου αἰ., ἐνῶ ἀπό τόν κουτελλά στό δεύτερο τέταρτο τοῦ 6ου 
αἰ.290.

στήν κάλυμνο ἡ βασιλική τῆς Ἁγίας σοφίας (πίν. 40Β) εἶναι μία 
ἀπό τίς πιό καλοδιατηρημένες βασιλικές τοῦ νησιοῦ. Ὁ καραμ πάτσος 
ἀναφέρει ὅτι τό βόρειο κλίτος προστέθηκε σέ μία μεταγενέστερη 
φάση, ἀλλά καί ἔτσι νά συνέβη, σίγουρα προϋπῆρχε κάποιο βόρειο 
κλίτος. στά δυτικά ὑπάρχει ἕνας ὀρθογώνιας κάτοψης προεξέχων 
νάρθηκας πρός τά νότια. σημαντικό εἶναι τό γεγονός τῆς ἔλλειψης 
ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν ἤ πεσσῶν γιά τό διαχωρισμό τῶν κλιτῶν, καί 
ἔτσι ὁ καραμπάτσος ὑποστηρίζει τήν ὕπαρξη πέτρινων βάθρων, τά 
ὁποῖα μάλιστα θά στήριζαν κάποια καμάρα. Ἔτσι, ἡ βασιλική πι-
θανῶς νά χρονολογεῖται τόν 7ο αἰ., ἤ καί λίγο ἀργότερα291.

Τέλος, ὑπάρχουν οἱ δύο βασιλικές τῆς ρόδου. Ἡ βασιλική τοῦ 
Ἀρ χαγγέλου Μιχαήλ (πίν. 41α) ἦταν μία μεγάλη, πολυτελῶς διακο-
σμημένη, τρίκλιτη βασιλική. Τά κλίτη χωρίζονταν, καί σέ αὐτή τήν 
περίπτωση, μέ πεσσοστοιχίες. Ἡ κεντρική καί νότια ἁψίδα ἐξωτε-
ρικά εἶναι τρίπλευρες, ἐνῶ ἡ βόρεια ἐξωτερικά εἶναι εὐθύγραμμη. 
Εἶναι φανερό ὅτι τά πλάγια κλίτη ἑρμηνεύονται ὡς παστοφόρια. 
Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι τό βόρειο κλίτος εἶναι μικρότερο σέ μῆκος 
ἀπό τά ἄλλα δύο, ἀφοῦ ὁ δυτικός τοῖχος του δέν βρίσκεται σέ εὐθεία 
μέ τό δυτικό τοῖχο τῶν ἄλλων δύο. σύμφωνα μέ τούς ἀνασκαφείς 
ἡ βασιλική εἶχε δύο φάσεις ἐπισκευῆς, ἀπό τίς ὁποῖες ἡ δεύτερη 
ἀνήκει στόν 6ο αἰ. καί ἔγινε ἔπειτα ἀπό σεισμό τό 514-515. Ἡ ὕπαρ-
ξη ὡστόσο πεσσοστοιχιών καί παστοφορίων θά ἔπρεπε νά ὠθήσει 
τούς μελετητές σέ μία μετέπειτα χρονολόγηση, ὅπως ἐκείνη τῆς 
βασιλικῆς Χοχλακάς στή Τέλενδο, κατά τό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.292 Ἡ 
βασιλική «Ἑφταβήματη» εἶναι ἡ δεύτερη βασιλική τῆς ρόδου. Τό 
κύριο σῶμα τῆς χωρίζεται μέ δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη. Ἀπό 
αὐτά τό μεσαῖο ἀπολήγει σέ μία ἁψίδα ἀνατολικά, ἐσωτερικά ἡμι-
κυκλική καί ἐξωτερικά τρίπλευρη. Τό βόρειο κλίτος διαμορφώνεται 
στά ἀνατολικά σέ Πρόθεση καί ἀπολήγει στήν πλευρά του, ἐξωτε-
ρικά σέ εὐθεία, ἐσωτερικά ὅμως σέ μικρή ἡμικυκλική κόγχη. Τό 
νότιο κλίτος διαμορφώνεται στά ἀνατολικά σέ εὐρύτερο πα-

290. Karabatsos, 1994, 310-311. κουτελλᾶς, 1998, 1007-1009. κουτελλᾶς, 2005, 
441 κ.ἑ. Deligiannakis, 2016, 174-175.

291. Karabatsos, 1994, 335-336. κουτελλᾶς, 2003, 81.
292. Deligiannakis, 2016, 119.
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στοφόριο, τό ὁποῖο ἀπολήγει ἀνατολικά σέ ἁψίδα, ἐσωτερικά ἡμι-
κυκλική καί ἐξωτερικά τρίπλευρη, καί ἑρμηνεύεται ὡς Διακονικό. Ἡ 
βασιλική, λόγω τῆς διαμόρφωσης τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματός της, 
χρονολογεῖται μετά τό τέλος τοῦ 6ου αἰ. Δυτικά βρίσκεται ὀρθογώνι-
ος νάρθηκας καί δυτικότερα αἴθριο. κατά μῆκος τῆς νότιας ἐξωτε-
ρικῆς πλευρᾶς ἦταν προσκολλημένα διάφορα προσκτίσματα293.

ΤρικλιΤΕσ ΒασιλικΕσ ΜΕ ΕΓκαρσιΟ κλιΤΟσ

στά Δωδεκάνησα ἔχουν βρεθεῖ μόλις δύο βασιλικές μέ ἐγκάρσιο 
κλίτος (2,81%), στή Τέλενδο καί στή ρόδο. Τό ἐγκάρσιο κλίτος 
προῆλθε προφανῶς ἀπό τήν ἀνάγκη διεύρυνσης τοῦ ἱεροῦ βήματος, 
λόγῳ αὔξησης τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κληρικῶν294. 

στήν Τέλενδο ἡ βασιλική τῆς κοίμησης τῆς Θεοτόκου (πίν. 41Β) 
ἔχει προεξέχον ἐγκάρσιο κλίτος, τό ὁποῖο ἀπέχει ἀπό τούς ἐξωτε-
ρικούς τοίχους τοῦ ναοῦ 2,5μ. Χωρίζεται μέ δύο κιονοστοιχίες σέ 
τρία κλίτη, ἀπό τά ὁποῖα μόνο τό μεσαῖο ἀπολήγει ἀνατολικά σέ 
ἡμικυκλική ἁψίδα. Τά πλάγια κλίτη ἀπολήγουν σέ εὐθεῖες πλευρές. 
Δυτικά ὑπάρχει ὀρθογώνιος νάρθηκας. Οἱ διαστάσεις τῆς βασιλικῆς, 
ἐκτός τῆς ἁψίδας καί τοῦ ἐγκάρσιου κλίτους, εἶναι 23,40 x 12μ. Ὁ 
καραμπάτσος ἀναφέρει τή βασιλική ὡς σταυρόσχημη, καί ὅτι ὁ 
τύπος αὐτός θά μποροῦσε νά δώσει διαφορετική λειτουργία στό 
ναό, ὅπως γιά παράδειγμα κοιμητηριακή, ἀφοῦ βρίσκεται σέ μικρή 
ἀπόσταση ἀπό τή χριστιανική νεκρόπολη. Ἡ κάτοψη ὡστόσο τῆς 
βασιλικῆς, δέν παραπέμπει τόσο σέ σταυρόσχημο ναό, ὅσο σέ βασι-
λική μέ ἐγκάρσιο κλίτος. Ὁ Βολανάκης δέν τήν ἀναφέρει σταυρόσχη-
μη, ἀλλά τονίζει περισσότερο τό ἐγκάρσιο κλίτος τό ὁποῖο δίνει τήν 
ἐντύπωση ἐλεύθερου σταυροῦ στήν κάτοψη τοῦ μνημείου. Τονίζει 
ἐπίσης, ὅτι ἴσως δέν πρόκειται κάν γιά ἐγκάρσιο κλίτος, ἀλλά γιά 
προσκτίσματα, γεγονός πού μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ μέ νέα ἀρχαιολο-
γική ἔρευνα. καί οἱ δύο τήν χρονολογοῦν στά τέλη τοῦ 5ου ἤ ἀρχές 
6ου αἰ.295 

στή ρόδο ἡ βασιλική μέ ἐγκάρσιο κλίτος, πού βρέθηκε ὕστερα 
ἀπό σωστική ἀνασκαφή, πῆρε τό ὄνομα Μεγάλη Βασιλική (πίν. 42), 

293. Βολανάκης, 1987, 115-116. Deligiannakis, 2016, 129.
294. σωτηρίου, 1929, 196-197. Ὀρλάνδος, 1994, 162 κ.ἑ.
295. Βολανάκης, 1982, 57-59. Karabatsos, 1994, 308-310. κουτελλᾶς, 2003, 82.
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λόγῳ τῶν διαστάσεών της. Τό κυρίως σῶμα της χωρίζεται σέ τρία 
κλίτη μέ δύο κιονοστοιχίες. Τό μεσαῖο ἀπολήγει ἀνατολικά σέ πετα-
λόμορφη296 ἐσωτερικά ἁψίδα, τρίπλευρη ὅμως, ἐξωτερικά. Τό ἐγ κάρ-
σιο κλίτος τῆς βασιλικῆς ἦταν ἐπίσης, τρίκλιτο. Δυτικά βρί σκε ται ὁ 
ὀρθογώνιας κάτοψης νάρθηκας, ἐνῶ δυτικότερα καί μπρο στά ἀπό 
τό νάρθηκα ὑπάρχει αἴθριο. Γύρω ἀπό τή βασιλική ὑπῆρχαν διάφο-
ρα προσκτίσματα. νοτιοδυτικά βρίσκεται τό βαπτιστήριο. λόγῳ 
τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων ἡ βασιλική χρονολογεῖται στά μέσα τοῦ 
5ου αἰ.297 

Ο ΤΥΠΟσ Τησ ΠαλαιΟΧρισΤιανικησ Βασιλικησ  
σΤην καρΠαΘΟ και καΤ’ ΕΠΕκΤαση σΤα ΔΩΔΕκανησα 

και Τα Παραλια Τησ Μικρασ ασιασ

ΠαραΤηρησΕισ και σΥΜΠΕρασΜαΤα

συμπερασματικά λοιπόν, μεγάλο ἀριθμό βασιλικῶν παρουσιάζουν 
τά μεγαλύτερα νησιά τῆς Δωδεκανήσου. Ἡ ρόδος (11), ἡ κάρπαθος 
(13), ἡ κῶς (8), καί ἡ κάλυμνος (10). Ὡστόσο, νησιά μικρότερου 
μεγέθους, ὅπως ἡ Ἀστυπάλαια (7) καί ἡ Τέλενδος (5), ἐμφανίζουν 
ἱκανό ἀριθμό βασιλικῶν298, δείχνοντας ἔτσι ἔντονη παρουσία πιστῶν, 
ἀλλά καί οἰκονομική, πνευματική, καλλιτεχνική καί γενικότερα πο-
λιτιστική ἄνθηση τῶν περιοχῶν αὐτῶν. Ἄν καί ἀπουσιάζουν οἱ 
ἀρχαιολογικές μελέτες τοῦ εὐρύτερου ἀστικοῦ χώρου ὅπου βρίσκο-
νται οἱ βασιλικές, τόσο τῶν Δωδεκανήσων ὅσο καί τῆς καρπάθου, 
ἴσως θά ἔπρεπε νά συσχετίσουμε τήν ἀφθονία τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
κτηρίων μέ τήν τάση γιά ἐπικράτηση τῆς χριστιανικῆς λατρείας στίς 
προϋπάρχουσες ρωμαϊκές πόλεις. Ἴσως ἀρχικά, τά κτήρια αὐτά, νά 
καταλάμβαναν τὶς περιφερειακές περιοχές, ἐνῶ σταδιακά διεισδύουν 

296. Ὀρλάνδος, 1994, 208.
297. κόλλιας, 1969, 464-7. κόλλιας, 1970β, 527 . κόλλιας, 1971, 552-555. Βολα-

νά κης, 1987, 74. Βολανάκης, 1988, 329. Πλάτων, 2000, 1192-3. Deligiannakis, 
2016, 116-117 .

298. Ὁ ἀριθμός πού ἀναφέρεται γιά κάθε νησί ἀφορᾶ τή μελέτη τῶν δημοσι-
ευμένων (ἤ ἔστω τῶν περισσότερων δημοσιευμένων) βασιλικῶν στά Δωδεκάνησα. 
Μελετητές καί ἀρχαιολόγοι τῶν μνημείων αὐτῶν στό συγκεκριμένο γεωγραφικό 
χῶρο μᾶς πληροφοροῦν γιά ὑπερδιπλάσιο ἀριθμό βασιλικῶν, οἱ ὁποῖες ὅμως δέν 
ἔχουν δημοσιευθεῖ.
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ἐντός τῶν τειχῶν τῶν πόλεων, ὥστε νά καταλήξουν τέλος στόν 
κεν  τρικό πυρήνα τῆς πόλης299. 

Ἀναφορικά μέ τήν ἔνταξη τῶν βασιλικῶν στόν πολεοδομικό ἱστό, 
εἶναι δύσκολη ἕως καί ἀκατόρθωτη, λόγῳ ἔλλειψης ἀρχαιολογικῶν 
δεδομένων καί ἀνασκαφῶν. Ἐπίσης, σέ περιπτώσεις ἀρχαιολογικῆς 
ἔρευνας ὁλόκληρου τοῦ οἰκισμοῦ ὅπου βρίσκεται μία βασιλική, δέν 
ὑπάρχουν δημοσιεύσεις, παρά μόνο ἁπλή ἀναφορά τῆς ὕπαρξής 
του. Μέ βεβαιότητα θά μπορούσαμε νά μιλήσουμε γιά τήν ἐπιλογή 
το ποθεσίας τῶν βασιλικῶν στό γεωγραφικό χῶρο τῶν Δωδεκα νή-
σων. Ἕνα μεγάλο ποσοστό βρίσκεται σέ παραθαλάσσιες περιοχές ἤ 
μικρά ἀγκυροβόλια. λίγες εἶναι οἱ βασιλικές πού τοποθετοῦνται 
στήν ἐνδοχώρα. Ἀκόμη καί οἱ βασιλικές πού ἀνεγείρονται ἀπό τά 
μέσα τοῦ 6ου αἰ. καί ἑξῆς, σέ περίοδο ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν, βρίσκον-
ται σέ παράλιες θέσεις. 

Τό συνολικό μῆκος τῶν βασιλικῶν τῆς Ἑλλάδας εἶναι τῶν μέν 
μικρότερων 13-20μ. καί τῶν δέ μεγαλύτερων 20-35μ.300 Οἱ διαστάσεις 
αὐτές ἰσχύουν καί γιά τίς βασιλικές τῶν Δωδεκανήσων. Οἱ μικρότε-
ρες εἶναι 10-20 μ., ἐνῶ οἱ μεγαλύτερες 20-25μ. Ἐξαίρεση ἀποτελοῦν 
4 μόλις παραδείγματα στή ρόδο, στήν κῶ καί στήν κάρπαθο μέ 
μῆ κος 30-42μ.301 Ἐπίσης, τό κύριο σῶμα τῶν βασιλικῶν τῆς Ἑλ-
λάδος, εἴτε τῶν ἁπλῶν εἴτε αὐτῶν μέ ἐγκάρσιο κλίτος εἶναι συνήθως 
ὀρθογώνιο, ἔχοντας τίς ἀναλογίες 2:3 περίπου, ἐνῶ σπανιότερη πε-
ρί πτωση εἶναι ἡ ἀναλογία 1:2. Ὁ εὐρύς τετράγωνος τύπος σπανίζει302. 
στή συγκεκριμένη περίπτωση, τά Δωδεκάνησα διαφοροποιοῦνται. 
Ἡ ἀναλογία 4:5 παρουσιάζει τό μεγαλύτερο ποσοστό (35,8%), ὅπως 
καί ἡ 3:4 (17,9%). Ἔπειτα ἀκολουθεῖ ἡ ἀναλογία 2:3 (15,3%). στό 
ἴδιο ποσοστό, ὡστόσο, 15,3%, ἐμφανίζεται ὁ εὐρύς τετράγωνος 
τύπος (1:1). Τέλος, ἡ ἀναλογία 1:2 ἀπαντᾶται στό 12,8% τῶν βασι-
λικῶν τῆς Δωδεκανήσου (πίν. 21). 

Ὅπως ἀναφέρθηκε, ὁ ἀριθμός τῶν ἐπαρκῶς δημοσιευμένων βα-
σιλικῶν εἶναι 71. Ἀπό αὐτές οἱ 2 εἶναι μονόκλιτες (2,81%), οἱ 67 εἶναι 

299. Φαινόμενο πού ἔχει διαπιστωθεῖ, ἐκτός ἀπό ἀστικά κέντρα τοῦ ἑλλαδικοῦ 
χώρου, καί σέ ἀστικά κέντρα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Serin, 2004, 201, ὅπου καί βιβλιο-
γραφία.

300. σωτηρίου, 1929, 215-6.
301. Ἡ βασιλική τῆς Ἁγίας Θεότητας στήν κῶ παρουσιάζει μῆκος 60μ.
302. σωτηρίου, 1929, 214.
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τρίκλιτες (94,36%) καί οἱ ἄλλες 2 τρίκλιτες μέ ἐγκάρσιο κλίτος 
(2,81%). Ἀπό τίς τρίκλιτες βασιλικές, αὐτές μέ μία μόνο κεντρική 
ἁψί δα στά ἀνατολικά ἔχουν τή μεγαλύτερη διάδοση (45 βασιλικές: 
77,77%), ἐνῶ 16 εἶναι αὐτές μέ δύο ἁψίδες (22,53%) καί μόλις 6 μέ 
τρεῖς ἁψίδες (8,45%) (πίν. 5). 

Ὁ Βολανάκης ὑποστηρίζει ὅτι μιά ἰδιορρυθμία τῶν βασιλικῶν τῆς 
Δωδεκανήσου εἶναι ὅτι σέ ὁρισμένες ἀπό αὐτές, ἡ ἁψίδα τοῦ Ἱεροῦ 
Βήματος εἶναι ἐσωτερικῶς ἡμικυκλική καί ἐξωτερικῶς πολυγω-
νική303. Ὡστόσο τό χαρακτηριστικό αὐτό συναντᾶται καί σέ βασι-
λικές τοῦ ὑπόλοιπου ἑλλαδικοῦ χώρου304. Παρόλα αὐτά, ἡ ἡμικυ-
κλική ἁψίδα, ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά εἶναι αὐτή πού κυριαρχεῖ. 
Ἀπό τίς 71 βασιλικές, οἱ 53 ἔχουν ἡμικυκλική ἁψίδα, ἐνῶ οἱ 18 ἔχουν 
πολυγωνική (πίν. 6). Ὁ Delvoye305 ὑποστηρίζει ὅτι οἱ πολυγωνικές 
ἁψίδες δέν ἦταν σέ χρήση πρίν τά μέσα τοῦ 6ου αἰ. στήν περίπτω-
ση τῶν Δωδεκανήσων ὅμως, οἱ πολυγωνικές ἁψίδες εἶναι σέ χρήση 
ἤδη ἀπό τόν 5ο αἰ. 

Μετά τήν ταξινόμηση τῶν βασιλικῶν ἀνάλογα μέ τόν ἀριθμό τῶν 
ἁψίδων στήν ἀνατολική πλευρά τους306, παρατηρήθηκε ὅτι αὐτές 
αὐξάνονται μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου. Οἱ βασιλικές μέ μία κεντρική 
ἁψίδα ( χρονολογοῦνται ὅλες στά τέλη τοῦ 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.) θά 
ἐξελιχθοῦν σέ βασιλικές μέ δύο ἁψίδες (χρονολογοῦνται ὅλες στόν 
6ο αἰ., κυρίως στά μέσα τοῦ 6ου αἰ.) καί τέλος μέ τρεῖς ἁψίδες (χρο-
νολογοῦνται ὅλες στά τέλη τοῦ 6ου - μέ ἀρχές 7ου αἰ.). Ὅσον 
ἀφορᾶ τίς βασιλικές μέ δύο ἁψίδες, ἡ δεύτερη ἀπό αὐτές, ἐμφανίζε-
ται κατά 50% στήν ἀνατολική ἀπόληξη τοῦ νότιου κλίτους καί κατά 
50% στήν ἀνατολική ἀπόληξη τοῦ βόρειου κλίτους. Δέν μπορεῖ νά 
δοθεῖ κάποια ἑρμηνεία γιά τήν ἐπιλογή τοῦ κλίτους στό ὁποῖο το-
ποθετεῖται ἡ ἁψίδα. Τίς περισσότερες φορές τό ἁψιδωτό κλίτος 
ἑρμηνεύεται εἴτε ὡς διακονικό εἴτε ὡς πρόθεση. 

Ἕως τό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. τά ἱερά σκεύη καί τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο 
φυλάγονταν στό διακονικό, χῶρο στή νότια πλευρά τοῦ νάρθηκα 
ἤ τοῦ αἰθρίου. στό χῶρο αὐτό ἐναποτίθενται καί οἱ προσφορές τῶν 

303. Βολανάκης, 1988, 311.
304. Krautheimer, 1979 ,114.
305. Delvoye, 1962, 304.
306. Παρατίθενται πίνακες ταξινόμησης τῶν τύπων τῶν βασιλικῶν τῶν νη-

σιῶν τῶν Δωδεκανήσων στό τέλος τῆς ἐργασίας.
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πιστῶν, μέρος ἀπό τίς ὁποῖες μεταφέρονταν μέ πομπή διά μέσου 
τοῦ μεσαίου κλίτους στήν Ἁγία Τράπεζα. Τήν περίοδο αὐτή ἡ 
πρόθεση καί τό διακονικό διαχωρίζονται, μέ τήν προσθήκη χώρου 
στή βόρεια πλευρά τοῦ νάρθηκα. Περί τά μέσα τοῦ 6ου αἰ. οἱ χῶροι 
αὐτοί μεταφέρονται στό ἀνατολικό τμῆμα τοῦ ναοῦ ἑκατέρωθεν τοῦ 
Ἱεροῦ Βήματος, καί μέσα στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. θά ἀποκτήσουν 
ἁψίδα307. Ἡ λειτουργική ἀλλαγή308 πού ἐπέδρασε στή νέα αὐτή στα-
διακή διαμόρφωση τοῦ χώρου τοῦ ναοῦ, στά Δωδεκάνησα συμ βαί-
νει λίγα χρόνια νωρίτερα. Τό διακονικό, ὡς χῶρος στή νότια πλευρά 
τοῦ νάρθηκα ἐμφανίζεται σέ βασιλικές ἤδη ἀπό τά μέσα τοῦ 5ου αἰ., 
ἐνῶ μεταφέρεται, ἀρχικά μόνο τό διακονικό, ἑκατέρωθεν τῆς κε-
ντρικῆς ἁψίδας ἤδη ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. Τό τριμερές Ἱερό 
Βῆμα ἐμφανίζεται καί στό συγκεκριμένο γεωγραφικό χῶρο κα τά τά 
τέλη τοῦ 6ου αἰ. 

Τά κλίτη τῶν βασιλικῶν διαμορφώνονται μέ τή χρήση δύο κιονο-
στοιχιῶν. λίγες εἶναι οἱ περιπτώσεις χρήσης πεσσοστοιχιῶν, οἱ 
ὁποῖες μάλιστα γίνονται κατά τά τέλη τοῦ 6ου αἰ. Ἡ ἐπιλογή τῶν 
πεσσοστοιχιῶν συμβαίνει συχνά σέ μία δεύτερη οἰκοδομική φάση 
τῶν βασιλικῶν, ἔπειτα ἀπό μιά καταστροφή πού ἔχουν δεχτεῖ.

Ὅσον ἀφορᾶ στή χρονολόγηση, παρατηρεῖται μία σταδιακή 
ἐξέλιξη τῶν βασιλικῶν ἀνά τούς αἰῶνες αὐτούς. στά μέσα τοῦ 5ου 
αἰώνα ἐμφανίζεται ὁ τύπος τῆς μονόκλιτης βασιλικῆς, καθώς καί ἡ 
τρίκλιτη βασιλική μέ ἐγκάρσιο κλίτος. στά τέλη τοῦ 5ου μέ ἀρχές 
6ου αἰώνα κυριαρχεῖ ὁ τύπος τῆς τρίκλιτης βασιλικῆς μέ μία κε-
ντρική ἁψίδα ἀνατολικά. στίς ἀρχές τοῦ 6ου καί ἕως τά μέσα τοῦ 
αἰώνα αὐτοῦ, προστίθεται στήν τρίκλιτη βασιλική ἄλλη μία ἁψίδα 
ἀνατολικά, ἐνῶ στά τέλη τοῦ 6ου αἰώνα, καί ἴσως, καί στίς ἀρχές 
τοῦ 7ου, ἡ τρίκλιτη βασιλική ἐμφανίζει πλέον τό ἀνατολικό τμῆμα 
της μέ τρεῖς ἁψίδες.

mία σύντομη συγκριτική ἀναφορά μέ τίς βασιλικές τῶν Δωδε-
κανήσων μπορεῖ νά γίνει μέ τίς ἀντίστοιχες τῆς νοτιοδυτικῆς Μι-
κρᾶς Ἀσίας. 

307. Γκιολές, 1992, 13-14.
308. Δηλαδή, ἡ ἀλλαγή τῆς πορείας τῶν δύο Εἰσόδων τῆς Θείας λειτουργίας: 

τῆς μέ πομπή μεταφορᾶς στό Ἱερό Βῆμα τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου (Μικρή Εἴσοδος) 
καί τῶν Τιμίων Δώρων γιά νά τελεστεῖ τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας (Με-
γάλη Εἴσοδος). Γκιολές, 1992, 13.
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Ἡ Μικρά Ἀσία, καί ἰδίως τά παράλια της, ἀποτελοῦσε κομβικό 
ση μεῖο, ὅπως καί τά Δωδεκάνησα309. Ὁ χριστιανισμός διαδόθηκε νω-
ρίτερα στίς περιοχές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας310. Ὀργανωμένες τοπικές ἐκ-
κλησίες καί ἐπίσκοποι ἐμφανίζονται ἤδη πρός τό τέλος τοῦ 1ου αἰ.311 
Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι, εἰδικά σέ παραλιακές περιοχές, δημιουρ-
γοῦνται ἐκ νέου πολλές πόλεις, οἱ περισσότερες τῶν ὁποίων γίνονται 
ἐπισκοπές312. κατά τήν περίοδο πού ἐξετάζουμε (5ος - 7ος αἰ.), καί 
ἴσως καί λίγο νωρίτερα (4ος αἰ.), ἀναγείρεται μεγάλος ἀριθμός χρι-
στιανικῶν μνημείων στίς περιοχές τῶν παραλίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας313. 
Ὁ τύπος πού κυριαρχεῖ εἶναι ὁ ἴδιος μέ αὐτόν τῶν Δωδεκανήσων: 
τρίκλιτη ξυλόστεγη ἑλληνιστική βασιλική. Ὅπως καί στά Δωδεκάνη-
σα, ἔτσι κι ἐδῶ ἡ βασιλική μέ μία κεντρική ἁψίδα ἀνατολικά ὑπερτε-
ρεῖ τῶν ὑπολοίπων, ὅπως ὑπερτερεῖ ἐπίσης, καί ἡ ἡμικυκλική ἁψίδα. 
Ὡστόσο, κι ἐδῶ, ὅπως καί στά νησιά τῶν Δωδεκανήσων, συναντᾶμε 
πολυγωνική ἁψίδα στό κεντρικό κλίτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ἀποτελεῖ ἡ βασιλική τῆς ἀγορᾶς στήν Ἰασό314, ἡ πολυγωνική ἁψίδα 
τῆς ὁποίας μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τήν ἀντίστοιχη τῶν βασιλικῶν τῆς 
ρόδου: βασιλική Μεσαναγροῦ, βασιλική Ἑφτά βήματα-Ἀσκληπιειό. 
Οἱ βασιλικές στήν Πριήνη, στά Δίδυμα, στήν Ξάνθο, στήν Ἰασό καί 
στήν κέκοβα- Tersane, ἀποτελοῦν παραδείγματα τοῦ τύπου μέ μία 
κεντρική ἡμικυκλική ἁψίδα στά ἀνατολικά. Τά ὑπόλοιπα στοιχεῖα 
ἀκολουθοῦν τόν κανόνα: τά πλάγια κλίτη ἀπολήγουν σέ εὐθεῖες 
πλευρές, ὁ διαχωρισμός γίνεται μέ δύο κιονοστοιχίες315, στά δυτικά 
ὑπάρχει, ὀρθογώνιας κάτοψης, νάρθηκας, ἐνῶ νότια καί βόρεια τῆς 

309. Ἡ Μικρά Ἀσία βρίσκεται μεταξύ τριῶν ἠπείρων, Ἀσίας - Εὐρώπης- 
Ἀφρικῆς. Ἀποτέλεσε καί ἀποτελεῖ μέχρι σήμερα γέφυρα μεταξύ Ἀνατολῆς καί 
Δύσης, Βορρᾶ καί νότου.

310. Πράξεις Ἀποστόλων, 2,5-11 καί 13,13 κ.ἑξ.
311. Βολανάκης, 1999, 14.
312. Serin, 2004, 12.
313. σωτηρίου, 1942, 275 κ.ἑ. Serin, 2004, 12.
314. Serin, 2004, 43 κ.ἑ.
315. σέ μία βασιλική παρατηρεῖται ἐναλλαγή κιόνων - πεσσῶν (βασιλική Πα-

ναγίας - Kesik minare, στήν Ἀττάλεια) καί γιά τό λόγο αὐτό χρονολογεῖται κατά 
τόν 6ο αἰ. Βολανάκης, 1999, 11-50. Τό χαρακτηριστικό αὐτό παρατηρεῖται καί 
στή μικρότερη βασιλική τοῦ Ἁγίου στεφάνου στήν περιοχή κέφαλος στήν κῶ, 
ἡ ὁποία χρονολογεῖται κι αὐτή στόν 6ο αἰ. Balducci, 1936, 15-22. morricone, 
1950, 327.
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βασιλικῆς βρίσκονται διάφορα προσκτίσματα316. Ἡ ἔλλειψη τριβήλου 
εἶναι ἐπίσης ἕνα κοινό χαρακτηριστικό τῶν βασιλικῶν τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας, μέ τῶν ἀντίστοιχων τῶν Δωδεκανήσων. Ἡ χρονολόγησή τους 
συμπίπτει μέ τήν χρονο λόγηση τῶν βασιλικῶν τῶν Δωδεκανήσων, μέ 
μία κεντρική ἁψίδα, στόν 5ο αἰ.317 Ὑπάρχουν καί βασιλικές318 πού 
παρουσιάζουν τήν κεν τρική ἁψίδα τους ἡμικυκλική ἐσωτερικά καί 
ἐγ γεγραμμένη σέ ὀρθογώνιο ἐξωτερικά, ἀκολουθώντας συριακά πρό-
τυπα319. στά Δωδεκάνησα συναντήσαμε τήν ἴδια μορφή στή μικρή 
βασιλική τοῦ Ἁγίου στεφάνου στήν κῶ. στή Μίλητο ἐπίσης, τρίκλι-
τες βασιλικές ἀνεγείρονται ἀπό τόν 6ο αἰ., κι ἑξῆς: βασιλική «Μεγάλη 
Ἐκκλησία» καί βασιλική «Μαρίας»320. Βασιλική μέ ἐγκάρσιο κλίτος 
συναντᾶμε στά Πάταρα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας321, ἀκολουθώντας κοινά 
στοιχεῖα μέ τίς δύο βασιλικές τῶν Δωδεκανήσων μέ ἐγκάρσιο κλίτος 
καί χρονολογεῖται κι αὐτή στά τέλη τοῦ 5ου αἰ.322 Τά προσκτίσματα 
πού ἐμφανίζονται στίς βασιλικές τῶν Δωδεκανήσων, παρουσιάζονται 
καί στή περίπτωση τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.323 κοινό χαρακτηριστικό τῶν 
βασιλικῶν τῶν δύο ὑπό σύγκριση περιοχῶν, εἶναι ὅτι οἱ βασιλικές καί 
στίς δύο περιπτώσεις παρουσιάζουν μετέπειτα οἰκοδομικές φάσεις324.

Ἀναφέρθηκε ὅτι κάποια χρονική περίοδο, ἴσως μετά τήν ἐγ κα-
τάλειψη τῆς βασιλικῆς, προστέθηκαν ταφές στή βασιλική τῆς Ἄφω-
της. Τό γεγονός αὐτό παρουσιάζεται, ἐκτός ἀπό τίς βασιλικές στά 

316. Βολανάκης, 1999, 11-50.
317. στά Δωδεκάνησα ὁ τύπος χρονολογεῖται ἕως τίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ.
318. Ἱεράπολη Βασιλική α΄ καί Β΄ (5ος αἰ.). καῦνος Βασιλική (β΄ μισό 6ου αἰ.). 

Βολανάκης, 1999, 11-50.
319. Ὀρλάνδος, 1994, 212. Βλ. Βασιλική στήν Ἰασό καί ἄλλα παραδείγματα: 

Serin, 2004, 172-173, fig.155-161.
320. Niewohner, 2017, 255 κ.ἑ.
321. Peschlow, 2017, 280 κ.ἑ.
322. στήν Τέλενδο ἡ βασιλική τῆς κοίμησης τῆς Θεοτόκου καί στή ρόδο ἡ 

Μεγάλη βασιλική.
323. Βασιλική Γ΄ στήν Ἱεράπολη: πρόσκτισμα νότια τοῦ νάρθηκα, μέ ἁψίδα 

στά ἀνατολικά ἑρμηνεύεται ὡς διακονικό. Βασιλική στά Πάταρα: πρόσκτισμα στή 
βορειοδυτική πλευρά τῆς βασιλικῆς ἑρμηνεύεται ὡς βαπτιστήριο. Ὡς βαπτιστήριο 
ἑρμηνεύονται τά προσκτίσματα τῶν δύο βασιλικῶν στήν Ξάνθο. Βολανάκης, 
1999, 11-50.

324. Βλ. Βασιλική στήν Ἔφεσο (Ladstatter, 2017, 240). Βασιλική Πριήνης 
(Westphalen, 1998, 279 κ.ἑ.)
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ὑπόλοιπα Δωδεκάνησα325, καί σέ βασιλικές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Χα-

ρα κτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ βασιλική τῆς Ἀκροπόλεως 
στήν Ἰασό326. 

Μείωση τῆς παραγωγῆς, μετασχηματισμός βασιλικῶν, ἐγκατάλει-
ψη καί καταστροφή, εἶναι φαινόμενα πού σημειώνονται μετά τά 
μέσα τοῦ 7ου αἰ. στή Μικρά Ἀσία. Οἱ λόγοι προφανῶς καί εἶναι οἱ 
ἴδιοι μέ τήν περίπτωση τῶν Δωδεκανήσων: σεισμοί, λιμοί, λοιμοί, 
ἐπιδρομές.

Οἱ δύο βασιλικές τῆς καρπάθου, ἡ βασιλική τῆς Ἄφωτης καί ἡ 
βα σιλική στή θέση Βρόντη, μέ τά ἀρχιτεκτονικά, λειτουργικά καί 
διακοσμητικά χαρακτηριστικά τους, ἀντανακλοῦν γνωρίσματα ἀπό 
μία κοινή ἀρχιτεκτονική ἔκφραση, ἐπικρατοῦσα ὄχι μόνο στό ἴδιο 
τό νησί, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρο τό αἰγαῖο Πέλαγος (κυρίως Δω-
δεκάνησα) καί τή νΔ Μικρά Ἀσία. 

Ἡ τυπολογία τῶν δύο βασιλικῶν, ἡ ὁποία μπορεῖ, ὅπως προα-
ναφέρθηκε, νά χρονολογηθεῖ ἀπό τά τέλη τοῦ 5ου/ἀρχές 6ου αἰ., 
ἕως τά μέσα τοῦ 6ου αἰ., δέν προσφέρει κάποιο ἰδιαίτερο ἤ διακριτό 
στοιχεῖο γιά μία ἀκριβῆ χρονολόγηση. Ἡ ἴδια δυσκολία ὑπάρχει σέ 
μεγάλο ἀριθμό βασιλικῶν, πού ἀποδίδονται γενικά στούς αἰῶνες 
αὐ τούς, στά Δωδεκάνησα καί τή Μικρά Ἀσία. Ἐλάχιστα παραδείγ-
ματα εἶναι αὐτά στά ὁποῖα ὑπάρχει ἀκριβής χρονολόγηση, ἡ ὁποία 
δίδεται λόγῳ κάποιων ἐπιγραφῶν ἤ ἄλλων συγκεκριμένων χρονο-
λογήσιμων στοιχείων. Ἐδῶ πρέπει νά προστεθεῖ καί ἡ δυσκολία στή 
χρονολόγηση, λόγω τῆς ἀτημέλητης τοιχοποιΐας τῶν βασιλικῶν, 
πού περιλαμβάνει κομμάτια πλίνθων καί spolia, στοιχεῖα πού ἐμφα-
νίζονται σέ βασιλικές κατά τούς αἰῶνες, κι ὄχι σέ κάποια συγκε-
κριμένη χρονική περίοδο. αὐτό συμβαίνει στή βασιλική τῆς Ἄφω-

325. Οἱ ταφές ἐντός τοῦ χώρου τῆς βασιλικῆς ἀποτελεῖ ἕνα γενικό φαινόμενο 
τῆς περιόδου (7ος αἰ.), τό ὁποῖο συμβαίνει ἐνῶ οἱ βασιλικές βρίσκονται ἀκόμη σέ 
χρήση ὡς χῶροι λατρείας, ἄν καί παρουσιάζουν στοιχεῖα παρακμῆς καί μερικῆς 
ἀχρησίας. Ὁ Δεληγιαννάκης ὑποστηρίζει τήν ἄποψη αὐτή, ὅτι δηλαδή ἡ ἐμφάνι-
ση τῶν ταφῶν στό χῶρο τοῦ κυρίως ναοῦ δέν σηματοδοτεῖ τό τέλος τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς λειτουργίας. Ὡστόσο, ὑπάρχει καί ἡ ἄποψη τοῦ κουτελλά, ὁ ὁποῖος 
ἀναφέρεται σέ καταστροφή τῶν βασιλικῶν, ἀπό τίς ἀραβικὲς ἐπιδρομές, καί 
κατόπιν χρήση τους ὡς τόποι ἐνταφιασμοῦ. Ἡ τελευταία αὐτή ἄποψη, δέν 
συνάδει μέ τά ἀνασκαφικά στοιχεῖα (βλ. βασιλική Ἄφωτης, βασιλική Παλαιοπα-
ναγίας καλύμνου κ.ἄ.). Deligiannakis, 2016, 106. κουτελλᾶς, 2014, 198, 202.

326. Serin, 2004, 147, 201-202.
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της, καί συνεπῶς δέν προσφέρει ἐνδείξεις χρονολόγησης. καί τό 
γεγονός αὐτό ἀποτελεῖ ἕνα κοινό πρόβλημα τῶν βασιλικῶν τῶν 
Δωδεκανήσων καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 

σύνθρονα μέ τρεῖς σειρές βαθμίδων χρονολογοῦνται στόν 5ο αἰ. 
Ἀπό τόν 6ο αἰ. κι ἑξῆς, οἱ βαθμίδες τοῦ συνθρόνου αὐξάνονται σέ 
ἀριθμό. Χαρακτηριστικό καί στίς δύο βασιλικές τῆς καρπάθου λοι-
πόν, εἶναι ἡ ὕπαρξη συνθρόνου μέ περισσότερες ἀπό τρεῖς σειρές 
βαθμίδων. Μάλιστα ἀποτελοῦν καί τά μοναδικά παραδείγματα στό 
νησί. στή σαρία βέβαια, ὑπάρχουν βασιλικές πού σώζουν ἐπίσης 
σύνθρονο, μέ λιγότερες ὅμως βαθμίδες, γεγονός πού τίς τοποθετεῖ 
σέ μία πρωιμότερη χρονολόγηση. στά Δωδεκάνησα ὡστόσο, καί σέ 
βασιλικές τῆς νΔ Μικρᾶς Ἀσίας, βασιλικές μέ σύνθρονο ἀνάλογο 
τῶν βασιλικῶν πού μελετᾶμε, βρίσκουμε σέ ἀφθονία. 

Ἐπίσης, εἶναι σημαντικό νά ἀναφερθεῖ ὅτι κατά τίς μεταβολές 
στά τέλη τοῦ 6ου - ἀρχές τοῦ 7ου αἰ., ἡ λειτουργία τῶν βασιλικῶν 
τῆς καρπάθου συνεχίζεται. Τό φαινόμενο αὐτό συναντᾶται σέ ὅλες 
σχεδόν τίς βασιλικές τῶν Δωδεκανήσων. Οἱ βασιλικές ἐπισκευάζον-
ται. Ὡστόσο, μία ἐπισκευή δέν σημαίνει πάντοτε ὅτι διατηρεῖται ἡ 
ἀρχική μορφή τοῦ ναοῦ. στήν περίπτωση τῆς Ἄφωτης, φαίνεται 
ὅτι ἡ λατρεία μεταφέρεται στό βόρειο πρόσκτισμα, ἐνῶ στή βασι-
λική στή θέση Βρόντη, τά πενιχρά στοιχεῖα παρουσιάζουν περιο-
ρισμό τοῦ μήκους τῆς βασιλικῆς μέ τήν προσθήκη ἐγκάρσιου τοίχου 
στό μέσο τοῦ ναοῦ. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα ἀπό τό γε-
ωγραφικό χῶρο τῶν Δωδεκανήσων, πού παρουσιάζουν μία δεύτερη 
οἰκοδομική φάση στόν αἰώνα αὐτό εἶναι ἡ βασιλική τῆς Παλαιοπα-
ναγίας στήν κάλυμνο καί ἡ βασιλική τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στήν 
Τέλενδο, ὅπου στήν πρώτη περίπτωση ἡ λατρεία μεταφέρεται στό 
χῶρο τοῦ βαπτιστηρίου, ἐνῶ στή δεύτερη περίπτωση εἶναι πιθανό 
ἡ βασιλική νά μήν ἐγκαταλείφθηκε κατά τούς μέσους χρόνους. 
Ὡστόσο, ὁ μετασχηματισμός καί ἡ συνέχεια τῆς λατρείας στίς βα-
σιλικές δέν εἶναι αὐτό πού προκαλεῖ ἐντύπωση. Ἐνδιαφέρον πα-
ρουσιάζει τό γεγονός ὅτι καί οἱ τέσσερις βασιλικές ἀπέχουν ἐλάχιστα 
μέτρα ἀπό τή θάλασσα σέ μία περίοδο, κατά τήν ὁποία τό με-
γαλύτερο πρόβλημα εἶναι οἱ θαλάσσιες ἐπιδρομές. Ἡ ἐμπορική δρα-
στηριότητα ἄν καί δέχεται κάμψη, συνεχίζεται ἔχοντας ὡς ἐπίκεντρο 
τήν κωνσταντινούπολη. Ὁ νόμος ροδίων ναυτικός, ὁ ὁποῖος 
πρέπει νά χρονολογηθεῖ σέ αὐτή τήν περίοδο, δείχνει ἕνα θαλάσσιο 
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ἐμπόριο καλά ὀργανωμένο327. Τό ναυάγιο τοῦ yassi ada στό νοτιο-
ανατολικό αἰγαῖο (625) μαρτυρεῖ τήν ὕπαρξη ἐμπορίου κατά μῆκος 
τῶν ἀκτῶν Μικράς Ἀσίας328. Οἱ κάτοικοι λοιπόν, τῶν παραθαλάσσι-
ων οἰκισμῶν ναί μέν ξεκινοῦν τήν μετακίνησή τους πρός τήν ἐνδο-
χώρα, ὥστε νά ἀποφύγουν τούς ἐπιδρομείς329, ὅμως ὑπάρχουν καί 
οἰκογένειες οἱ ὁποῖες ἀσχολοῦνται μέ τό ἐμπόριο, τό ὁποῖο ἀκόμη, 
προσφέρει οἰκονομικά κέρδη. Ἡ ἐπιλογή τους αὐτή, τούς ὁδηγεῖ σέ 
μία κατάσταση ἀνοχῆς. Τό μικρό αὐτό ποσοστό, τό ὁποῖο συνεχίζει 
νά διαμένει στίς παράκτιες θέσεις, χρειάζεται ἕνα χῶρο λατρείας. 
Ἀκριβῶς ἐπειδή ὁ πληθυσμός ἔχει μειωθεῖ, τά ἐκκλησιαστικά κτήρια 
πρέπει νά ἀποκτήσουν μικρότερες διαστάσεις. Ἐξ οὗ καί ἡ ἐπιλογή 
προσκτισμάτων γιά τή μεταφορά τῆς λατρείας ἤ ὁ περιορισμός τοῦ 
μήκους μίας βασιλικῆς. Μία ἐπιδρομή, ἤ μία φυσική καταστροφή 
δέν συνεπάγεται ἐγκατάλειψη τοῦ οἰκισμοῦ330. Ἀκόμη καί στήν πε-
ρί πτωση ἐκτεταμένων σεισμικῶν καταστροφῶν, πόλεις μέ διοικητι-
κή καί ἐμπορική σημασία ἐξακολουθοῦν νά ἐπιβιώνουν στούς αἰῶνες 
παρά το ὅτι πλήττονταν συχνά ἀπό τόν ἐγκέλαδο. Παραδείγματα 
τῆς κατάστασης αὐτῆς ἀποτελοῦν πόλεις τῆς γειτονικῆς μέ τά Δω-
δεκάνησα, Μικρᾶς Ἀσίας331. 

Τέλος, ἕνα κοινό πού παρουσιάζουν οἱ δύο βασιλικές μεταξύ τους, 
ἀλλά καί μέ ἀντίστοιχες τῶν δύο ὑπό σύγκριση περιοχῶν, πού 
ἀναφέρουμε, εἶναι ἡ ὕπαρξη μικρότερου ἐκκλησιαστικοῦ οἰκοδομήμα-
τος ἐπάνω στά ἐρείπια τῆς βασιλικῆς καί ἐντός τοῦ ἀνατολικοῦ κε-
ντρικοῦ τμήματός της. Ἡ μικρή διάσταση τῶν ἐκκλησιῶν αὐτῶν, 
μπορεῖ νά συσχετιστεῖ μέ κάποια μείωση τοῦ πληθυσμοῦ ἤ μέ μία 

327. Γερολυμάτου, 2001, 364.
328. Γερολυμάτου, 2001, 353.
329. Ἄποψη πού ἔχει ὑποστηριχθεῖ σέ περιπτώσεις ὅπου ἔχει γίνει ἀνασκαφική 

ἔρευνα στήν ἐνδοχώρα, ὅπως στήν περίπτωση τῆς σαλάκου στή ρόδο. Βολανάκης, 
1997, 113. στά παραδείγματα πού ἀναφερθήκαμε, δέν γνωρίζουμε τί συμβαίνει στήν 
ἐνδοχώρα, ὁπότε ὑπάρχει καί ἡ πιθανότητα δημογραφικῆς μείωσης τοῦ παράλιου 
πληθυσμοῦ, χωρίς ἀπαραίτητα αὐτό νά σημαίνει μετακίνησή του. 

330. Ἐπίσης, ὁ Δεληγιαννάκης ὑποστηρίζει ὅτι ἡ μετακίνηση τοῦ πληθυσμοῦ 
κατά τόν 7ο αἰ., λόγῳ ἐπιδρομῶν, δέν σημαίνει ὅτι τά μεγάλα παλαιοχριστιανικά 
μνημεῖα ἐρημώθηκαν. Deligiannakis, 2016, 109.

331. Εὐαγγελάτου - νοταρά, 1998, 211.
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παρακμή τῆς οἰκοδομικῆς δραστηριότητας, συνέπεια τῆς οἰκονομι-
κῆς δυσχέρειας πού ἀκολούθησε τήν περίοδο τῶν εἰσβολῶν332. 

Ο ΓλΥΠΤΟσ ΔιακΟσΜΟσ Τησ Βασιλικησ Τησ αΦΩΤησ  
και Τησ Βασιλικησ σΤη ΘΕση ΒρΟνΤη

στό κεφάλαιο αὐτό παρουσιάζεται ὁ γλυπτός διάκοσμος τῶν δύο 
ὑπό μελέτη βασιλικῶν, καθώς καί ἀντίστοιχο συγκριτικό ὑλικό ἀπό 
βασιλικές τῶν Δωδεκανήσων καί τίς ὑπόλοιπης Ἑλλάδας. 

συγκεκριμένα, σχολιάζονται τά μέρη τοῦ φράγματος τοῦ πρεσβυ-
τερίου, οἱ κίονες μέ τίς βάσεις καί τά κιονόκρανά τους, καθώς καί 
οἱ ἀμφικιονίσκοι τῶν παραθύρων.

σΤΟιΧΕια ΦραΓΜαΤΟσ ΠρΕσΒΥΤΕριΟΥ

σΤΥλΟΒαΤΕσ - ΤΥΠΟσ ΦραΓΜαΤΟσ ΠρΕσΒΥΤΕριΟΥ

στίς δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές πού βρίσκονται ὑπό με-
λέτη, τό μαρμάρινο φράγμα τοῦ πρεσβυτερίου βαίνει σέ ὑπερυψω-
μένο στυλοβάτη. καί στίς δύο βασιλικές, τό κεντρικό τμῆμα τοῦ 
στυ λοβάτη εἶναι μαρμάρινο, ἐνῶ τό ὑπόλοιπο, βόρεια καί νότια, 
λί θινο. Παρά τό γεγονός ὅτι ὁ στυλοβάτης εἶναι τό πλέον ἀφανές 
μέρος τοῦ φράγματος, τηρεῖται συμμετρία καί ὁμοιομορφία333. 

Ὁ στυλοβάτης τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης, εἰσχωρεῖ στό πλάτος 
τῶν στυλοβατῶν τῶν κιονοστοιχιῶν τοῦ ναοῦ, σέ ἐπαφή πρός τά 
δυτικά καί κάθετα πρός αὐτόν· καί στούς δύο στυλοβάτες διακρίνο-
νται ἐγκοπές (μῆκος: 0,60-0,65μ., πλάτος: 0,08μ.) (πίν. 48). στά δύο 
ἄκρα τοῦ στυλοβάτη τοῦ φράγματος καί στό κέντρο, ὑπάρχουν 
τόρμοι γιά τή στήριξη τεσσάρων πεσσίσκων. Ἐπίσης, σέ ὅλο τό 
μῆκος του εἶναι φανερά τά ἴχνη στήριξης τῶν θωρακίων. Ἀνατολικά 
τοῦ στυλοβάτη δέν διαπιστώθηκαν ἴχνη φράγματος πάνω στούς 
στυ λοβάτες τῶν κιονοστοιχιῶν. 

σύμφωνα μέ τόν τυπολογικό κατάλογο τῆς στουφῆ-Πουλη μέ-
νου, γιά τά παλαιοχριστιανικά φράγματα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τῶν 

332. Βλέπε ἀνάλογα παραδείγματα στή Μικρά Ἀσία: Serin, 2004, 205.
333. Ἡ στουφῆ-Πουλημένου ὑποστηρίζει ὅτι οἱ περισσότεροι στυλοβάτες 

φράγματος πρεσβυτερίου ἔχουν λιτή μορφολογία, χωρίς ἰδιαίτερες γλυπτές δια-
κοσμήσεις, παρουσιάζουν ἀνομοιομορφία καί ἀσυμμετρία. Πολλοί δέ ἀπό αὐτούς 
κατασκευάζονται ἀπό ὑλικό δεύτερης χρήσης. στουφῆ-Πουλημένου, 1999, 82-83.
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ναῶν τῆς Ἑλλάδος, ἡ περίπτωση τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης κατα-
τάσ σεται στήν κατηγορία τῶν συνεχῶν φραγμάτων σχήματος ὀρθοῦ 
Π, παρεμβαλλομένου334. Πρόκειται γιά μία ἰδιόρρυθμη δια μόρφωση, 
ἀφοῦ ἡ δυτική πλευρά τοῦ φράγματος προχωρεῖ μέχρι τούς στυ-
λοβάτες τῶν κιονοστοιχιῶν τοῦ ναοῦ, εἰσχωρεῖ στό πλάτος τῶν 
στυλοβατῶν καί κάμπτεται ὄχι, ὅπως στά περισσότερα μνημεῖα, 
ἀνατολικά ἀλλά δυτικά. Ἡ προσχώρηση τοῦ φράγματος πρός τά 
δυτικά φθάνει μέχρι τό δεύτερο μετακιόνιο διάστημα335. Ἡ ὕπαρξη 
συμφυῶν ἰωνικῶν βάσεων καί κιονίσκων μέ σύμφυτα κιονόκρανα 
στούς πεσσίσκους, καθώς καί ἐγκοπές προσαρμογῆς ἐπιστυλίου σέ 
κίονες, ἀποτελοῦν στοιχεῖα πού πιστοποιοῦν ὅτι τό φράγμα ἦταν 
ψηλό336. Τόσο ὁ κόλλιας, ὅσο καί ἡ στουφῆ-Πουλημένου, κάνουν 
λόγο γιά δύο κίονες μέ ἐγκοπές προσαρμογῆς ἐπιστυλίου: τό δεύτε-
ρο κίονα τῆς νότιας κιονοστοιχίας τοῦ ναοῦ, καθώς καί κίονα, ὁ 
ὁποῖος εἶχε μετακινηθεῖ ἀπό τήν ἀρχική θέση του337. σήμερα, βρί-
σκονται ἀναστηλωμένοι τρεῖς κίονες: οἱ δύο ἀνατολικότεροι τῆς 
βόρειας κιονοστοιχίας καί ὁ δεύτερος ἀπό ἀνατολικά κίονας, τῆς 
νότιας κιονοστοιχίας (πίν. 87α). Ἐγκοπές προσαρμογῆς ἐπιστυλίου 
παρουσιάζουν καί οἱ τρεῖς. Ἄν τό ἐπιστύλιο καμπτόταν στά δυτικά, 
ὅπως μαρτυροῦν καί οἱ ἐγκοπές προσαρμογῆς θωρακίων στούς στυ-
λοβάτες τῶν κιονοστοιχιῶν, τότε γιατί ὁ ἀνατολικότερος κίονας 
τῆς βόρειας κιονοστοιχίας φέρει ἐγκοπή; Ἀκόμη καί ἄν ἔχει τοπο-
θετεῖ σέ λάθος θέση κατά τήν ἀναστήλωση, ποιά θά ἔπρεπε νά εἶναι 
ἡ σωστή θέση του, ἀφοῦ οἱ ἐγκοπές στούς στυλοβάτες δέν συ-
νεχίζουν πέρα τῶν δεύτερων ἀνατολικῶν κιόνων338; Ἐπίσης κανένας 

334. στουφῆ-Πουλημένου, 1999, 35,42. Τόσο ὁ κόλλιας, ὅσο καί ἡ στουφῆ-
Πουλημένου, κατατάσσουν τό φράγμα τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης στήν κατηγορία 
αὐτή, λόγῳ τῶν ἐγκοπῶν στούς κίονες γιά προσαρμογή ἐπιστυλίου καί λόγῳ τῶν 
ἐγκοπῶν στούς στυλοβάτες τῆς κιονοστοιχίας γιά τήν προσαρμογή θωρακίων.

335. στουφῆ-Πουλημένου, 1999,42.
336. Προστῶο πρό τῆς κεντρικῆς εἰσόδου τοῦ Ἱεροῦ Βήματος δέν ὑπῆρχε. Ὁ 

κόλλιας πιθανολογεῖ τήν ὕπαρξη τόξου στήν πύλη τοῦ φράγματος τῆς βασιλικῆς, 
διότι ἄν τό ὑπέρθυρο ἦταν ὁριζόντιο δέν θά ξεπερνοῦσε σέ ὕψος τό 1,85μ., καί θά 
εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά ἦταν μικρό. κόλλιας, 1973, 153. Τό φράγμα πρεσβυτερίου 
τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης ἀνήκει στήν κατηγορία τῶν ψηλῶν φρα γμάτων μέ 
πεσσίσκους καί συμφυεῖς κιονίσκους. Βλ. στουφῆ-Πουλημένου, 1999, 74.

337. κόλλιας, 1973, 152-3. στουφῆ-Πουλημένου, 1999, 43.
338. Εἶναι πολύ πιθανό νά ὑπῆρχαν βήλα στίς πλάγιες πλευρές τοῦ φράγματος 

(ἄν δεχτοῦμε ὅτι πρόκειται γιά παρεμβαλλόμενο φράγμα σχήματος ὀρθοῦ Π), ἤ 
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ἀπό τούς πεσσίσκους δέν φέρει σέ συνεχόμενες παρειές ἐγκοπή γιά 
τήν προσαρμογή θωρακίου, ὥστε νά κάμπτεται τό φράγμα. Ὡστόσο, 
οἱ πεσσίσκοι πού βρίσκονται ἀναστηλωμένοι στά δύο ἄκρα τοῦ 
φράγματος, ἄν καί διακοσμοῦνται μέ ὁμόλογα πλαίσια στή δυτική 
ἐπιφάνειά τους, παρουσιάζουν δύο μικρές κυκλικές ἐγκοπές, στίς 
ὁποῖες σίγουρα θά προσαρμοζόταν κάποιο ἀρχιτεκτονικό μέλος ἤ 
μεταλλικό κιγκλίδωμα, ὄχι ὅμως θωράκιο (πίν. 97,99). Ἀκόμη, ἀνα-
φερθήκαμε κατά τήν περιγραφή τῆς βασιλικῆς, σέ κλιμακωτή κα-
τασκευή πού βρίσκεται στό βόρειο κλίτος τοῦ ναοῦ καί βαίνει στό 
στυλοβάτη τῆς βόρειας κιονοστοιχίας. Ἡ κλίμακα αὐτή βρίσκεται 
ἀκριβῶς στό σημεῖο ὅπου βρίσκεται καί ἡ κάθετη, ὀρθογώνια ἐγκο-
πή τοῦ βόρειου στυλοβάτη. Μήπως θά ἔπρεπε νά συνδέσουμε τήν 
ἐγκοπή αὐτή μέ τήν κλίμακα, κι ὄχι μέ τό φράγμα τοῦ πρεσβυτερίου 
καί ἀντίστοιχα βεβαίως, τήν ἐγκοπή τοῦ νότιου στυλοβάτη μέ μία 
ἀντίστοιχη κλίμακα, ἡ ὁποία θά ἀφαιρέθηκε σέ μία δεύτερη οἰκο-
δομική φάση γιά τή δημιουργία τοῦ ἀποθέτη; 

Τό φράγμα δέν φαίνεται νά συνεχίζει στή βόρεια καί νότια 
πλευρά τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, τό ὁποῖο ὅπως φαίνεται, θά ἀπο-
κλειόταν ἀπό τά πλάγια κλίτη μόνο μέ τούς στυλοβάτες τῶν κιο-
νοστοιχιῶν τοῦ ναοῦ. 

Ὁ κόλλιας συγκρίνει τό φράγμα τοῦ πρεσβυτερίου, μέ αὐτό τῆς 
βασιλικῆς Χαλινάδου λέσβου, ὅπου κι ἐδῶ προχωρεῖ ἕως τούς στυ-
λοβάτες τῶν κιονοστοιχιῶν καί κάμπτεται δυτικά339 (πίν. 43). 
Ὡστόσο, στή συγκεκριμένη περίπτωση, ἐκτός τοῦ ὅτι ὑπάρχουν 
ἐγκοπές σέ κίονες γιά τή προσαρμογή τοῦ ἐπιστυλίου, φανερές εἶναι 
καί οἱ ἐγκοπές σέ συνεχόμενες παρειές τῶν πεσσίσκων340, γεγονός 
πού ὑποδηλώνει τήν γωνία πού δημιουργεῖ τό φράγμα πρός τά 
δυτικά, καί κατ’ ἐπέκτασιν τή μορφή τοῦ φράγματος: ὀρθό Π, πα-
ρεμβαλλόμενο341.

Ὁ στυλοβάτης τῆς βασιλικῆς στή θέση Βρόντη (μήκους 8,80μ.), 

ἀκόμη καί σέ ὅλα τά μετακιόνια διαστήματα τῶν κιονοστοιχιῶν. Ἡ τοποθέτηση 
βήλων προφανῶς, ἀντανακλᾶ συριακή ἐπίδραση. στουφῆ-Πουλημένου, 1999, 133. 

339. Ὀρλάνδος, 1937, 115-127., εἰκ.2. Χαριτωνίδης, 1968, 52. κόλλιας, 1973, 
152-153. στουφῆ-Πουλημένου, 1999, 43.

340. Ὀρλάνδος, 1937,123.
341. Βέβαια στούς στυλοβάτες τῶν κιονοστοιχιῶν δέν ὑπάρχουν ἐγκοπές προ-

σαρμογῆς θωρακίων, γεγονός πού δέν ἀναφέρεται οὔτε ἀπό τόν Ὀρλάνδο οὔτε 
ἀπό τόν Χαριτωνίδη. 
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φθάνει ἕως τούς δύο στυλοβάτες τῶν κιονοστοιχιῶν τοῦ ναοῦ, 
χωρίς νά εἰσχωρεῖ σέ αὐτούς (πίν. 50). κατά μῆκος τοῦ στυλοβάτη 
ὑπάρχουν τόρμοι γιά τή στήριξη ἕξι πεσσίσκων: δύο τόρμοι στά δύο 
ἄκρα, βόρεια καί νότια, δύο στό κέντρο, ὥστε νά δημιουργηθεῖ ἡ 
εἴσοδος πρός τό Ἱερό Βῆμα, καί δύο μεταξύ τῶν παραπάνω. Ὅπως 
καί στή βασιλική τῆς Ἄφωτης, ἔτσι καί ἐδῶ, οἱ ἐγκοπές γιά τή προ-
σαρμογή τῶν θωρακίων εἶναι ὁρατές σέ ὅλο τό μῆκος τοῦ στυ-
λοβάτη.

Μή γνωρίζοντας τή μορφή τῶν πλαγίων κλιτῶν, δέν μποροῦμε 
νά εἴμαστε βέβαιοι γιά τήν ἀκριβῆ μορφή τοῦ φράγματος τοῦ πρε-
σβυτερίου. Ὡστόσο, ἔπειτα ἀπό ἐπιτόπια ἔρευνα καί φωτογραφήσεις 
μέσῳ πολυκοπτέρου (drone)342, φαίνεται ὅτι τό φράγμα πρεσβυ-
τερίου τῆς βασιλικῆς φθάνει ἕως τούς στυλοβάτες τῶν κιονοστοι-
χιῶν καί σταματᾶ ἐκεῖ, χωρίς νά συνεχίζει νοτιότερα ἤ βορειότερα 
(εἰκ. 93). σέ αὐτήν τήν περίπτωση κάνουμε λόγο γιά εὐθύ κεντρικό 
φράγμα, τό ὁποῖο τερματίζει στούς δεύτερους ἀνατολικούς κίονες 
τῶν κιονοστοιχιῶν τοῦ ναοῦ343. Ἀντίστοιχες περιπτώσεις εἶναι αὐτές 
τῶν βασιλικῶν στό Μαστιχάρι τῆς κῶ344 καί τοῦ Ὑψηλομετώπου 
τῆς λέσβου345. Ὁ νοτιοανατολικός πεσσίσκος παρουσιάζει συμφυῆ 
ἰωνική βάση, ἡ ὁποία θά στήριζε κιονίσκο μέ σύμφυτο κιονόκρανο, 
καί αὐτό μέ τή σειρά του ἐπιστύλιο. κάνουμε λόγο λοιπόν, καί στή 
δεύτερη βασιλική τῆς καρπάθου, γιά ψηλό φράγμα πρεσβυτερίου, 
ὅπως αὐτό τῆς βασιλικῆς τοῦ Ὑψηλομετώπου τῆς λέσβου. Ἀντίστοι-
χο παράδειγμα συναντᾶμε καί σέ δύο βασιλικές τῆς Πάρου: Ἑκατο-
νταπυλιανῆς καί Τριῶν Ἐκκλησιῶν346.

ΠΕσσισκΟι ΜΕ σΥΜΦΥΕισ κιΟνισκΟΥσ

Προκειμένου νά διαρθρωθεῖ τό φράγμα καί νά στηριχτοῦν τά 
μαρμάρινα θωράκια, χρησιμοποιοῦνται πεσσίσκοι. Ἡ μορφή τῶν 

342. Θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τόν Δημήτρη Γεργατσούλη γιά τίς φωτογρα-
φήσεις τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων -βασιλική Ἄφωτης καί βασιλική στή θέση 
Βρόντη-, μέσῳ πολυκοπτέρου (drone).

343. Ὀρλάνδος, 1994, 509 κ.ἑ. στουφῆ-Πουλημένου, 1999, 43 κ.ἑ.
344. Ὀρλάνδος, 1955, 284, εἰκ.1. Ὀρλάνδος, 1966, 4.
345. Ὀρλάνδος, 1929, 4.
346. Jewell-Hasluck, 1920, 36-37, εἰκ. 30. Ὀρλάνδος, 1960, 249-251.
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πεσ  σίσκων τοῦ φράγματος347 εἶναι ἀρκετά τυποποιημένη. Οἱ πεσ-
σίσκοι πού χρησιμοποιοῦνται στό φράγμα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τῶν 
παλαιοχριστιανικῶν ναῶν τῆς Ἑλλάδος ἔχουν συνήθως τετράγωνη 
διατομή. Ὡστόσο, ὑπάρχουν καί πεσσίσκοι ὀρθογώνιας348 καί ὀκτα-
γωνικῆς διατομῆς349. Οἱ πεσσίσκοι τῶν δύο βασιλικῶν τῆς καρπάθου 
ἀνήκουν στήν πρώτη κατηγορία, αὐτῶν μέ τετράγωνη διατομή. Ἡ 
πλευρά τοῦ τετραγώνου κυμαίνεται, τίς περισσότερες φορές ἀπό 
0,20μ.-0,30μ.350 Τό ἴδιο ἰσχύει καί στήν περίπτωση τῆς βασιλικῆς 
τῆς Ἄφωτης καί τῆς βασιλικῆς στή θέση Βρόντη. στήν δεύτερη 
περίπτωση, οἱ μεγαλύτερες πλευρές τοῦ ὀρθογωνίου κυμαίνονται 
ἀπό 0,21-0,37μ., καί οἱ μικρότερες 0,13-0,24μ.351. Οἱ πεσσίσκοι φράγ-
ματος πρεσβυτερίου ἀπό τά Δωδεκάνησα ἀνήκουν στίς δύο πρῶτες 
κα τηγορίες: τετράγωνης καί ὀρθογώνιας διατομῆς. 

στή βασιλική τῆς Ἄφωτης ἔχουν ἀναστηλωθεῖ καί οἱ τέσσερις 
πεσσίσκοι352. Οἱ δύο πεσσίσκοι πού βρίσκονται στά ἄκρα τοῦ φράγ-
ματος εἶναι ὅμοιοι (πίν. 97, 99). Εἶναι κατασκευασμένοι ἀπό λευκό-

347. Πεσσίσκοι χρησιμοποιοῦνται καί στά μεταστύλια θωράκια τῶν κιονοστοι-
χιῶν τῶν κλιτῶν καί ὑπερώων. Ὀρλάνδος, 1929, 19, εἰκ.18.

348. Βλ. Πεσσίσκοι ἀπό τή βασιλική στό Μαστιχάρι στήν κῶ (Ὀρλάνδος, 
1966, 30, εἰκ.28.). Πεσσίσκοι ἀπό τή βασιλική Ἀρνίθας ρόδου (Ὀρλάνδος, 1979, 
227.). Πεσσίσκοι ἀπό τό μουσεῖο ρόδου (Ὀρλάνδος, 1948, 16.)

349. στουφῆ-Πουλημένου, 1999, 84.
350. στουφῆ-Πουλημένου, 1999, 84. Ἀνάλογα παραδείγματα πεσσίσκων μέ 

αὐ τές τίς διαστάσεις: Βασιλική λαυρεωτικοῦ Ὀλύμπου (κοτζιᾶς, 1952, 95-108.) 
Βασιλική Ἰαλυσοῦ ρόδου (Ὀρλάνδος, 1948, 49-50). Βασιλική κολυμπίων ρόδου 
(Βολανάκης, 1984, 695).

351. Τά ἔτη 2015-2016, δημιουργήθηκε ἀπό τή γράφουσα ἕνας κατάλογος ὅλων 
τῶν μαρμάρινων ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν πού βρίσκονται στήν κάρπαθο (γλυπτά 
πού βρίσκονται εἴτε στά μουσεῖα (Πηγαδίων καί Ἀρκάσας), ἤ στούς ἀρχαιολογικους 
χώρους). Περισσότερα ἀπό 300 ἀρχιτεκτονικά μέλη βρίσκονται συνολικά στό νησί. 
Ὡστόσο, ἐκτός τῶν πεσσίσκων τῶν βασιλικῶν πού βρίσκονται ὑπό μελέτη, μόνο 
δύο ἀκόμη ἔχουν βρεθεῖ, καί βρίσκονται στό ἀρχαιολογικό καί λαογραφικό μουσεῖο 
τῆς Ἀρκάσας. Οἱ συγκεκριμένοι ἔχουν ὀρθογώνια διατομή (0,20x0,22μ. καί 
0,25x0,30μ.). Ὁ μικρός ἀριθμός πεσσίσκων ἀναλογικά μέ τόν ἀριθμό τῶν παλαιο-
χριστιανικῶν βασιλικῶν τοῦ νησιοῦ, ἀλλά καί τῶν μέχρι τώρα σω θέντων ἀρχιτε-
κτονικῶν μελῶν, ἐξηγεῖται ἀπό τό μικρό μέγεθος καί βάρος αὐ τῶν τῶν γλυπτῶν, 
πού θά ὁδήγησε στήν ἐπαναχρησιμοποίησή τους ὡς οἰκοδομικό ὑλικό σέ μετα-
γενέστερα κτήρια. Βλ. Παραδείγματα, Χαριτωνίδης, 1968, πίν. 9δ.

352. σήμερα, ἐντός τῆς ἁψίδας τοῦ βόρειου κλίτους βρίσκονται δύο ἀκόμη 
πεσ σίσκοι. Ὁ κόλλιας ἀναφέρεται στήν ὕπαρξη, μόλις τριῶν.
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γκρίζο μάρμαρο (μᾶλλον προκοννήσιο). στό ἄνω μέρος ὑπάρχουν 
συμφυεῖς ἰωνικές βάσεις, οἱ ὁποῖες θά στήριζαν κιο νίσκους, κι αὐτοί 
μέ τή σειρά τους κιονόκρανα. Οἱ δύο πλευρές, (ἀνατολική καί δυ-
τική) φέρουν ἀνάγλυφα ὁμόλογα πλαίσια, ἐνῶ ἀπό τίς ἄλλες δύο, 
ἡ μία εἶναι ἀκόσμητη καί ἡ ἄλλη φέρει ὀρθογώνια ἐγκοπή γιά τήν 
ὑποδοχή θωρακίου. Ὅμοιου τύπου, ἀλλά μέ ἐλαφρῶς διαφορετική 
λάξευση εἶναι καί οἱ δύο κεντρικοί πεσσίσκοι (πίν. 98, 100). Φέρουν 
ἰωνικές βάσεις καί ἀκολουθοῦν ἀρράβδωτοι κορμοί κιονίσκων, οἱ 
ὁποῖοι φέρουν κορινθιακό κιονόκρανο. στήν ἀκόσμητη ἐσωτερική 
πα ρειά τους ὑπάρχουν 2-4 μικρές κυκλικές ἐγκοπές πού σώζουν 
τμή  ματα μεταλλικῶν συνδέσμων, καί οἱ ὁποῖες προορίζονταν γιά 
τήν προσαρμογή θυρόφυλλου. Οἱ δύο πεσσίσκοι πού βρίσκονται 
ἐντός τῆς ἁψίδας τοῦ βόρειου κλίτους εἶναι ἀκόσμητοι καί φέρουν 
μόνο στή μία πλευρά τους ἐγκοπή προσαρμογῆς θωρακίου. Ἐπίσης, 
οἱ ὑπόλοιπες πλευρές δέν εἶναι καλά λειασμένες (πίν. 96α).

Ἡ ὕπαρξη δύο πεσσίσκων καί ἑνός θωρακίου, δεξιά καί ἀριστερά 
τῆς Ὡραίας Πύλης κατατάσσει τό φράγμα πρεσβυτερίου τῆς βασι-
λικῆς, σέ αὐτά μέ ἀραιή διάταξη. Ἡ διάταξη αὐτή χαρακτηρίζει τό 
φράγμα ἀρχαιότερων βασιλικῶν τῆς Ἑλλάδος (τέλος 4ου αἰ.), ἀλλά 
συναντᾶται, σπάνια βέβαια, καί στούς ἑπόμενους αἰῶνες353. Ἡ βασι-
λική τῆς Ἄφωτης ἀνήκει στήν κατηγορία τῶν σπάνιων αὐτῶν περι-
πτώσεων. 

στή βασιλική στή θέση Βρόντη ἔχουν βρεθεῖ δύο ἀπό τούς ἕξι 
πεσσίσκους. Πρόκειται γιά τούς δύο νοτιοανατολικούς. Φέρουν 
συμ φυῆ ἰωνική βάση, ἐνῶ οἱ πλευρές τους εἶναι ἀκόσμητες (πίν. 
106Β, 107α).

Ἡ ὕπαρξη τριῶν πεσσίσκων καί δύο θωρακίων, δεξιά καί ἀρι-
στερά τῆς Ὡραίας Πύλης, τοποθετεῖ τό φράγμα τοῦ πρεσβυτερίου 
τῆς βασιλικῆς, σέ αὐτά μέ πυκνή διάταξη. Μέ τόν τρόπο αὐτό συν-
τίθενται φράγματα ναῶν πού χρονολογοῦνται, κυρίως, ἀπό τα μέσα 
τοῦ 5ου αἰ., καί ἑξῆς354. 

Τό ὕψος τῶν πεσσίσκων τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης καρπάθου, 
ἀνέρχεται στό 1,10μ., ὅπως καί ἑνός πεσσίσκου στό μουσεῖο τῆς 
Ἀρκάσας καρπάθου (πίν. 55Β). ἀλλά καί ἄλλων παλαιοχριστιανικῶν 

353. στουφῆ-Πουλημένου, 1999, 72.
354. στουφῆ-Πουλημένου, 1999, 72.
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βασιλικῶν τῶν Δωδεκανήσων355. Τό ὕψος τῶν πεσσίσκων τῆς βασι-
λικῆς στή θέση Βρόντη ἀνέρχεται σχεδόν στό 1,00μ. (0,97μ.), γεγο-
νός πού τό συναντᾶμε καί σέ ἄλλα παραδείγματα ἀπό βασιλικές τῶν 
Δωδεκανήσων κι ὄχι μόνο356. Ὡστόσο, ὑπάρχουν καί οἱ περιπτώσεις 
ὅπου τό ὕψος τῶν πεσσίσκων ἦταν μικρότερο τοῦ 1,00μ.357.

Ὅπως ἀναφέρθηκε καί προηγουμένως, τό γεγονός τῆς ὕπαρξης 
συμφυοῦς ἰωνικῆς βάσης στούς πεσσίσκους, ὑποδηλώνει ὑψηλό 
φράγμα πρεσβυτερίου, κι ὄχι χαμηλό, ὅπου τότε θά διαμορφώνον-
ταν μέ μηλοειδῆ ἤ ἄλλη μορφή στέψης358. Ἔχει ὑποστηριχθεῖ ὅτι τό 
χαμηλό κιγκλίδωμα στό πρεσβυτέριο ἐφαρμόζεται σέ ὅλο τόν 4ο καί 
ἴσως καί στίς ἀρχές τοῦ 5ου. καί ὅτι ἤδη πρίν ἀπό τά μέσα τοῦ 5ου 
αἰ., σταδιακά τό ὕψος τοῦ φράγματος μεγαλώνει μέ τήν προ σθήκη 
κιονοστοιχίας καί ἐπιστυλίου359. Ὡστόσο, ἡ χρήση ὑψηλοῦ φράγμα-
τος δέν ἀποτελεῖ ἀπόλυτο κριτήριο προχωρημένης χρονολόγησης, 
ἀφοῦ πεσσίσκοι μέ μηλοειδῆ ἀπόληξη ἐφαρμόζονται καί σέ βασι-
λικές πού χρονολογοῦνται σέ ὀψιμότερες περιόδους360. Τό ἴδιο μπο-
ροῦμε νά ἀναφέρουμε καί γιά τούς πεσσίσκους, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζουν 
τήν ἴδια μορφή σέ ὅλη τή διάρκεια τῶν αἰώνων, καί ἡ χρονολόγησή 
τους καθίσταται δύσκολη. 

Τό κατεξοχήν διακοσμητικό θέμα πού κοσμεῖ τίς πλευρές τῶν 
πεσσίσκων τοῦ φράγματος τοῦ πρεσβυτερίου στούς παλαιοχριστια-
νικούς ναούς τῆς Ἑλλάδος εἶναι τά ὁμόλογα πλαίσια. Οἱ βασιλικές 
Ὑψηλομετώπου, Ἀφεντέλλη καί Χαλινάδου στή λέσβο361 (πίν. 56, 
πίν. 59α) καί ἡ βασιλική στό Μαστιχάρι στήν κῶ362 (πίν. 59α), ἀπο-

355. Βλ. Βασιλική Ἀρνίθας ρόδου (Βολανάκης, 1979, 277). Βασιλική Γεναδίου 
ρόδου (Ὀρλάνδος, 1948, 31). Βασιλική Ἰαλυσοῦ ρόδου (Ὀρλάνδος, 1948, 49).

356. Βλ. Βασιλική Ἀφεντέλλη λέσβου (Ὀρλάνδος, 1929, 49). Βασιλική στό 
Μαστιχάρι κῶ (Ὀρλάνδος, 1966, 30).

357. Βλ. σταυρική Βασιλική Θάσου (Ὀρλάνδος, 1951, 35, εἰκ. 26). Πεσσίσκος 
ἀπό τό μουσεῖο τῆς ρόδου (Ὀρλάνδος, 1948, 16).

358. Ὀρλάνδος, 1994, 515, εἰκ. 481. Βλ. Βασιλική Ἀρνίθας ρόδου (Βολανάκης, 
1979, 277). Βασιλική κολυμπίων ρόδου (Βολανάκης, 1984, 695).

359. Ὀρλάνδος, 1994, 525-527.
360. Μηλίτση-κεχαγιᾶ, 2017, 247-8.
361. Ὀρλάνδος, 1929, 18, 20, 21, 49, 53, 55, εἰκ. 19, 18, 21, 22, 52, 59, 60. 

Ὀρλάνδος, 1937, 122, εἰκ. 7. Γιά πεσσίσκους μέ διακόσμηση ὁμόλογων πλαισίων, 
ἀπό τή λέσβο, βλέπε καί: Χαριτωνίδης, 1968, 10-69, πίν. 6β, 7δ,ε, 9δ, 11α, 13α.

362. Ὀρλάνδος, 1966, 30, εἰκ. 28.
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τελοῦν χαρακτηριστικά παραδείγματα363. αὐτή ἡ διακόσμηση χρη-
σιμοποιήθηκε καί στούς πεσσίσκους τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης. Ἡ 
προέλευση τοῦ θέματος τῶν ὁμολόγων πλαισίων, ἀνάγεται στήν 
ἑλ  ληνιστική καί ρωμαϊκή ἐποχή, ὅπου ἀποτελοῦσε τό κύριο θέμα 
δια  κοσμήσεων πεσσῶν, παραστάδων καί βάθρων κιόνων364. 

ΘΩρακια

Τά θωράκια365 τοῦ φράγματος τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἦταν μαρμάρι-
νες πλάκες μέ σχῆμα τετράγωνο ἤ ὀρθογώνιο. Τό μῆκος τους δέν 
ἦταν σταθερό, μερικές φορές, οὔτε στό ἴδιο φράγμα ἑνός ναοῦ366. 
Τό ὕψος τους ἦταν συνήθως ἴδιο μέ τό ὕψος τῶν πεσσίσκων τοῦ 
φράγματος, ἐνῶ τό πάχος τούς κυμαινόταν ἀπό 0,05-0,10μ.367 Τό 
γεγονός αὐτό συμβαίνει καί στά θωράκια τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης 
καί τῆς βασιλικῆς στή θέση Βρόντη. 

Τά θωράκια τοῦ φράγματος ἔφεραν ποικίλη γλυπτή διακόσμηση, 
τίς περισσότερες φορές ἐπιμελημένη368. Ἡ στουφῆ-Πουλημένου, τά 
διακρίνει τυπολογικά σέ διάτρητα, ἡμιδιάτρητα καί πλήρη ἀνάγλυ-
φα, μέ ἐπιμέρους ὑποδιαιρέσεις τῶν παραπάνω κατηγοριῶν, ἀνάλο-

363. Γιά πεσσίσκους μέ διακοσμητικό θέμα ὁμόλογα πλαίσια βλέπε καί: 
Ὀρλάνδος, 1994, 518, εἰκ. 479, 2. Lemerle, 1945 πίν. XXXii. Salona i, 197-201, 
πίν. LXViii, iX.a 1-11.24. Olivieri-Farioli, 1969, 65, ἀρ. 118-119, εἰκ. 111-113. 
OtÜken, 1996, πίν. 1,3, 2,4, 3,3,5, 4,3-4, 5,1,3. στουφῆ-Πουλημένου, 1999, 86.

364. Ὀρλάνδος, 1994, 515.
365. Θωράκια τοποθετοῦνται συχνά καί στά μετακιόνια διαστήματα τῶν κι-

ονοστοιχιῶν πού χώριζαν τά κλίτη, ἤ εἶχαν τό ρόλο προστατευτικοῦ στηθαίου 
σέ ἐξῶστες γυναικωνιτῶν καί ὑπερώων τῶν βασιλικῶν. Βλ. Βασιλική Παλαιοπα-
ναγίας καλύμνου (Karabatsos, 1994, 327). Ἀχειροποίητος Θεσσαλονίκης (Hoddi-
not, 1963, 157). Βασιλικές Ἀφεντέλλη λέσβου (Ὀρλάνδος, 1929, 4 κ.ἑ., εἰκ.18 καί 
44 κ.ἑ., εἰκ. 46). Βασιλική Ἁγίου στεφάνου κῶ (Balducci, 1936, 15-22). Ὁρισμένα 
ἐπίσης διακοσμοῦσαν ὄψεις κρηνῶν: βλ. κρήνη βασιλικῆς Ἁγίου Ἰωάν νη Θεο-
λόγου στήν Ἔφεσο (Ὀρλάνδος, 1994, 114, εἰκ. 64), ἤ σέ ἄλλες περιπτώσεις χρη-
σιμοποιήθηκαν ὡς στηθαῖα στόν ἐξώστη καί στίς κλίμακες τῶν ἀμβώνων (Ὀρ-
λάνδος, 1994, 538 κ.ἑ., εἰκ. 520, 524, 526, 529.).

366. στουφῆ-Πουλημένου, 1999, 97 κ.ἑ.
367. Βλ. Θωράκια σταυρικῆς βασιλικῆς Θάσου (Ὀρλάνδος, 1951, 32.). Θωράκια 

βασιλικῆς λαυρεωτικοῦ Ὀλύμπου (κοτζιᾶς, 1952, 95.) Θωράκια βασιλικῆς Ἀφεν-
τέλλη λέσβου (Ὀρλάνδος, 1929, 50-51.).

368. Ὀρλάνδος, 1994, 514, 516, 517, 518, 519, 521-523, εἰκ. 475, 477, 478. 480, 
482, 483, 484-488.
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γα μέ τό θέμα τοῦ διακόσμου τους (δικτυωτά, φολιδωτά, μέ σταυρό 
ἤ χρίσμα ἐντός στεφάνου ἤ κυκλικοῦ πλαισίου, μέ σταυρό μέσα σέ 
δίσκο, μέ συνδυασμούς γεωμετρικῶν θεμάτων)369.

Ἡ χρονολόγησή τους βασίζεται κυρίως στή στυλιστική ἐξέταση 
τοῦ διακόσμου τους. 

Τά θωράκια τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης βρίσκονται πλέον ἀνα-
στηλωμένα στό χῶρο (πίν. 101αi, αii, πίν. 102αi, αii). Πρόκειται 
γιά δύο μεγάλες ὀρθογώνιες μαρμάρινες πλάκες, οἱ ὁποῖες τοποθε-
τοῦνται βόρεια καί νότια τῆς εἰσόδου τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Ἄν καί 
δέν σώζονται ἀκέραιες, τό μέγεθος, ἡ μορφή, καθώς καί τό διακο-
σμητικό θέμα τους ἀναγνωρίζονται μέ σαφήνεια. Ἐντάσσονται στήν 
κατηγορία τῶν πλήρων ἀνάγλυφων μέ χρίσμα. Πρόκειται γιά ἀμφί-
γλυφα θωράκια. Ἡ ἐμπρόσθια ὄψη περιβάλλεται/ὁρίζεται ἀπό ὀρθο-
γώνια κυμάτια. στό κέντρο βρίσκεται ἀνάγλυφο τό χριστόγραμμα 
(+ καί X), περιβαλλόμενο ἀπό ἔξεργο δάφνινο στεφάνι. Οἱ ἄκρες 
τῶν κεραιῶν τοῦ μονογραφήματος εἶναι ἐλαφρῶς πεπλατυσμένες. 
στό ἄνω τμῆμα τοῦ στεφάνου ὑπάρχει σφαιρικό κομβίο. στή βάση 
τοῦ στεφανιοῦ δένεται μέ χαλαρό κόμβο ἀνάγλυφη ταινία πού 
ἐκτείνεται μέ ἐλαφρύ κυματισμό πρός τίς κάτω γωνίες τοῦ θωρακίου, 
ὅπου ἀπολήγουν σέ καρδιόσχημα φύλλα κισσοῦ (πίν. 101αi, πίν. 
102αi). 

Παρόμοιο θωράκιο συναντᾶμε στό Βυζαντινό Μουσεῖο Ἀθηνῶν, 
ὅπου κι ἐδῶ στό κέντρο ὀρθογώνιου πλαισίου, βρίσκεται δάφνινο 
στεφάνι τό ὁποῖο περικλείει χριστόγραμμα. στό ἄνω τμῆμα του δέν 
ὑπάρχει στρογγυλό κομβίο, ἀλλά ταινίες πού σχηματίζουν χῖ. στό 
ἀντίστοιχο κάτω τμῆμα ταινίες δημιουργοῦν δύο κυκλικές ἀνα-
διπλώσεις, οἱ ὁποῖες ἐκτείνονται δεξιά καί ἀριστερά καί καταλήγουν, 
ὅπως καί στό θωράκιο τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης, σέ φύλλα κισσοῦ. 
Ἡ σκλάβου - Μαυροειδῆ τό χρονολογεῖ στόν 5ο αἰ.370 (πίν. 71Γ). 
Θωράκια μέ δάφνινο στεφάνι πού περικλείουν σταυρό ἤ χριστόγραμ-
μα συναντᾶμε στόν Ἅγιο Ἰωάννη Θεολόγο στήν Ἔφεσο371 (πίν. 
71Β), στή βασιλική α΄ τῆς νέας Ἀγχιάλου372 (πίν. 70α, Β), στή βασι-

369. στουφῆ-Πουλημένου, 1999, 97-119.
370. σκλάβου -Μαυροειδῆ, 1992, 544, πίν. 302β. σκλάβου- Μαυροειδῆ, 1999, 

39, εἰκ.30.
371. σωτηρίου, 1921-22, 174, εἰκ.46.
372. σωτηρίου, 1929β, 77-78, εἰκ. 78, 90.
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λική λισβορίου Β΄ στή λέσβο373 (πίν. 63α) καί σέ θωράκια ἀπό βα-
σιλικές τῆς ρόδου374 (πίν. 68Β,Γ, πίν. 69α). Ἡ διαφορά τῶν θω-
ρακίων αὐτῶν μέ τά ἀντίστοιχα τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης, ἔγκειται 
στό ὅτι οἱ ἀπολήξεις τῶν καρδιόσχημων φύλλων βαστάζουν σταυ-
ρούς. Θωράκια μέ κύκλο, ὁ ὁποῖος ἔπειτα ἀπό κόμβο στό κάτω 
μέρος του, ἀπολήγει σέ προεκτεινόμενες ταινίες πού ἀπολήγουν σέ 
φύλλα κισσοῦ, βρέθηκαν στή βασιλική Ὑψηλομετώπου τῆς λέσβου375 
(πίν. 56). στήν ἴδια βασιλική βρέθηκαν καί δυό ἀκόμη θωράκια, πού 
φέρουν ἀρκετές ὁμοιότητες πρός αὐτό τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης: 
στό πρῶτο, ἡ διαφορά παρατηρεῖται μόνο στό ἐσωτερικοῦ τοῦ 
δάφνινου στεφάνου, ὅπου ὑπάρχει τετράφυλλο κόσμημα πού θυμίζει 
σταυ ρό, ἐνῶ στό δεύτερο, ἡ διαφορά παρατηρεῖται μόνο στήν 
ἀπου σία τῶν βλαστῶν πού καταλήγουν σέ φύλλα κισσοῦ376 (πίν. 
66α, Β). Ἀκόμη, στόν προαύλιο χῶρο τοῦ μουσείου τῆς ρόδου 
ὑπάρχει τμῆμα θωρακίου, μέ ἔξεργο δάφνινο στεφάνι πού περικλείει 
ἐξάφυλλο ρόδακα, καί ἀπό τή βάση του ἐκφύονται βλαστοί πού 
καταλήγουν σέ κισσόφυλλα377 (πίν. 69Β). Θωράκιο μέ ἀνισοσκελῆ 
σταυρό ἐντός δάφνινου στεφάνου, προέρχεται ἀπό τή σταυρική 
βα σιλική τῆς Θάσου378 (πίν. 67Β). Ἀντίστοιχα θωράκια συναντᾶμε 
σέ πολλές ἀκόμη βασιλικές379. Τά καρδιόσχημα φύλλα πού παρου-
σιάζονται στά δύο θωράκια τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης εἶναι χαρα-
κτηριστικό διακοσμητικό θέμα θωρακίων, καί μάλιστα συνδέονται, 

373. Χαριτωνίδης, 1968, 30, πίν. 10β.
374. Ὀρλάνδος, 1948, 31, 44, 50, εἰκ. 26, 36, 42.
375. Εἶναι πιό ἁπλοποιημένα ἀπό τά θωράκια τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης: τό 

στεφάνι ἔχει μετατραπεῖ σέ ἁπλό κύκλο, ἐνῶ στό κέντρο δέν ὑπάρχει κάποιο 
σύμβολο τοῦ χριστιανισμοῦ. Τά συγκεκριμένα θωράκια προορίζονταν γιά τά μετα-
κιόνια διαστήματα τῶν κιονοστοιχιῶν τοῦ ναοῦ. Ὀρλάνδος, 1929, 20, εἰκ. 18, 20. 

376. Ὀρλάνδος, 1929, 24, εἰκ.24, 25.
377. Ὀρλάνδος, 1948, 18, εἰκ. 12.
378. Ὀρλάνδος, 1951, 31-32, 65, εἰκ. 23.
379. στή Μεσσήνη: Ὀρλάνδος, 1969, 93, εἰκ. 4. Χρονολογεῖται στόν 6ο αἰ. 

στήν ἐπισκοπική βασιλική στούς στόβους: Kitzinger, 1946, 102, 107, εἰκ. 141. 
Χρονολογεῖται στό α΄ τέταρτο τοῦ 6ου αἰ. στή νότια βασιλική Ἁλυκῆς Θάσου: 
Pallas, 1977, 125, εἰκ. 77. Sodini- Kolokotsas, 1984, 70-71, εἰκ. 67, πίν. 28α. στή 
βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μελιτσάχα στήν κάλυμνο: Karabatsos, 1994, 293, 
εἰκ. 12. Χρονολογεῖται στά τέλη τοῦ 5ου αἰ. - ἀρχές 6ου αἰ. Δύο θωράκια ἀπό τήν 
κῶ: Μηλίτση- κεχαγιᾶ, 2017, 269, πίν. 54, ἀρ. κατ. 214-215. Χρονολόγηση: ἀρχές 
6ου αἰ.
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ὅπως καί στή συγκεκριμένη περίπτωση, μέ χρίσμα ἐντός μεταλλίου380, 
ἀλλά ἀπαντῶνται καί σέ ἄλλου εἴδους ἀρχιτεκτονικά μέλη. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα, ἀποτελεῖ ἕνα ἐπίθημα κιονοκράνου ἀπό τή 
βασιλική τῆς ἀκροπόλεως στήν Ἰασό, ὅπου ἡ στενή πλευρά τοῦ 
διακοσμεῖται μέ σταυρό μέ πεπλατυσμένα ἄκρα, ἀλλά καί δύο καρ-
διόσχημα φύλλα, ὅμοια μέ αὐτά τῶν θωρακίων τῆς βασιλικῆς τῆς 
Ἄφωτης381. 

Τά φύλλα τῆς δάφνης στό θωράκιο τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης, 
ἀπαντῶνται σέ στεφάνια θωρακίων τῶν ἀρχῶν τοῦ 6ου αἰ., ἐνῶ ἡ 
κυματοειδής διάταξη τῶν βλαστῶν πρός τίς κάτω γωνίες τοῦ θω-
ρακίου ἄν καί καλοσχεδιασμένη δέν ἀποδίδεται φυσιοκρατικά. Τά 
κισσόφυλλα ἐπίσης ἀποδίδονται κάπως σχηματικά. Ἀκόμη, ἡ ἐπίπε-
δη ἀντίληψη τῶν θεμάτων καί ἡ ἁπλοποίηση τῶν ταινιῶν τῶν θω-
ρακίων, εἶναι χαρακτηριστικά τοῦ 6ου αἰ. Ἡ σύγκριση τῶν λεπτο-
μερειῶν αὐτῶν μέ τά παραδείγματα πού ἀναφέρθηκαν, φανερώνει 
ὅτι τά θωράκια τῆς βασιλικῆς θά μποροῦσαν νά τοποθετηθοῦν στό 
πρῶτο μισό τοῦ 6ου αἰ.

Τό δάφνινο στεφάνι, δάνειο ἀπό τήν ἑλληνιστική καί ρωμαϊκή 
τέχνη, χρησιμοποιήθηκε ἤδη ἀπό τήν πρώιμη παλαιοχριστιανική 
περίοδο ὡς πλαίσιο τοῦ μονογράμματος τοῦ Χριστοῦ γιά νά τονίζει 
τή θριαμβική σημασία του382. Ἀρχικά χρησιμοποιήθηκε στίς σαρ-
κοφάγους τοῦ Πάθους, τοῦ 4ου αἰ., ὅπου ἀντικαθιστᾶ τήν ἄνω κα-
τακόρυφη κεραία τοῦ σταυροῦ καί ἀποτελεῖ συμβολική θριαμβική 
παράσταση τῆς Ἀνάστασης383. Μέ τή σημασία τοῦ θριαμβικοῦ 
συμβόλου τῆς Ἀνάστασης διατηρήθηκε καί στήν εἰκονογραφία τῶν 
σαρκοφάγων τοῦ 5ου καί 6ου αἰ.384. κατά τόν 5ο καί 6ο αἰ., ἀποτέλε-
σε σύνηθες θέμα τῶν θωρακίων385, ἀλλά ἀπαντᾶται καί σέ ἐπιθήμα-
τα386, ἐπιστύλια ἤ περιθυρώματα387. σταδιακά τό στεφάνι ἁπλοποι-
εῖται καί ἀντικαθίσταται ἀπό ταινία, ἐνῶ ἐπάνω στίς ἀπολήξεις τῶν 

380. Serin, 2004, 122.
381. Serin, 2004, 122, fig.107.
382. σκλάβου-Μαυροειδῆ, 1992, 544. σωτηρίου, 1921-1922, 174, ὑποσ. 3.
383. Βλ. Ὀρλάνδος, 1948, 21-22, εἰκ.16.
384. σωτηρίου, 1921-1922, 174, ὑποσ. 3. σκλάβου-Μαυροειδῆ, 1999, 39. Μη-

λί τση-κεχαγιᾶ, 2017, 256.
385. σωτηρίου, 1929, 78.
386. Bovini, 1954, 15, εἰκ.6, 7. Ὀρλάνδος, 1948, 9, εἰκ. 4.
387. σωτηρίου, 1929, 84, εἰκ. 103.
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καρδιόσχημων φύλλων πατοῦν σταυροί388. Ἡ χρήση τοῦ θέματος 
φαίνεται νά συνεχίζεται καί κατά τή μεσοβυζαντινή περίοδο389.

Ἡ σύνθεση αὐτή, μετάλλιο πού περιβάλει μονόγραμμα, χρίσμα ἤ 
σταυρό, ἦταν εὑρέως διαδεδομένη στήν κωνσταντινούπολη, ἀπό 
ὅπου, σύμφωνα μέ τόν Sodini, πρέπει νά προῆλθε καί νά με-
ταφέρθηκε στήν Μικρά Ἀσία, τήν Ἑλλάδα, τήν Ἀνατολική Μεσόγειο 
καί τήν Ἰταλία (ραβέννα, Βενετία καί ρώμη)390. 

στήν ὀπίσθια ὄψη, συναντᾶμε ξανά πλαίσιο ἀπό διπλό κυμάτιο. 
στό κέντρο αὐτή τή φορά, βρίσκεται στρογγυλό μετάλλιο, ἐλαφρῶς 
προεξέχον, πού περικλείει ραδινό σταυρό μέ πεπλατυσμένα ἐλαφρῶς 
τά ἄκρα του· τό κατ’ ἐξοχήν χριστιανικό σύμβολο (πίν. 101αii, 
102αii). σύμφωνα μέ τήν κατάταξη τῆς στουφῆ-Πουλημένου, ἡ συ-
γκεκριμένη διακόσμηση κατατάσσεται στήν κατηγορία τῶν θω-
ρακίων μέ σταυρό πού περιβάλλεται ἀπό γραμμικό κυκλικό 
πλαίσιο391. Ἡ βασιλική στό Μαστιχάρι τῆς κῶ392 παρουσιάζει ὅμοιο 
διακοσμητικό θέμα στά θωράκια (πίν. 71α), ἡ βασιλική Ἀφεντέλλη 
λέσβου393 ἐπίσης (πίν. 67α), ἡ βασιλική λαυρεωτικοῦ Ὀλύμπου394 
(πίν. 68α), ὅπως καί ἄλλα θωράκια βρισκόμενα στό μουσεῖο τῆς 
ρόδου395. Ἐπίσης, στή βασιλική Παλιοκκλησιάς στή λέσβο βρέθηκε 
θωράκιο μέ σταυρό ἐντός μεταλλίου396 (πίν. 65α). στὴ βασιλική α΄ 
τῆς νέας Ἀγχιάλου, θωράκια μέ διακοσμητικό θέμα στήν ἐμπρόσθια 
ὄψη, ἀντίστοιχα μέ τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης, παρουσιάζουν ἐπί-
σης στήν ὀπίσθια ὄψη σταυρό στό μέσο ἐντός ἀνάγλυφου δίσκου397 
(πίν. 70α,Β). Ἐνῶ καί στή βασιλική τοῦ κάστρου τῆς Μυτιλήνης, ἡ 

388. Μηλίτση-κεχαγιᾶ, 2017, 231.
389. σκλάβου-Μαυροειδῆ, 1992, 256.
390. Sodini, 1980, 88. Sodini, 1989, 183, fig.11.
391. στουφῆ-Πουλημένου, 1999, 102. Ὁ σταυρός μέσα σέ πλαίσιο, συνήθως 

κυκλικό, ἀπεικονίζεται συχνά στήν παλαιοχριστιανική ζωγραφική καί ἐκφράζει 
ἕνα ὅραμα στόν ἔναστρο οὐρανό. Βλ. Παράσταση σταυροῦ στήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ 
Βήματος τοῦ Ἁγίου Ἀπολλιναρίου in Classe τῆς ραβέννας. Grabar, 1966, εἰκ. 11. 
Ἴσως τό κυκλικό πλαίσιο προῆλθε ἀπό ἁπλούστευση τοῦ στεφάνου.

392. Ὀρλάνδος, 1966, 31, εἰκ. 30.
393. Ὀρλάνδος, 1929, 51, εἰκ. 56.
394. κοτζιᾶς, 1952, 110-111.
395. Ὀρλάνδος, 1948,, 17, εἰκ.11 κ.ἄ.
396. Χαριτωνίδης, 1968, 23, πίν. 9α.
397. σωτηρίου, 1929, 78.
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ὀπίσθια ὄψη θωρακίου κοσμεῖται μέ ὅμοιο θέμα398 (πίν. 63Β, πίν. 64α). 
Πλάκα θωρακίου μέ σταυρό ἐντός κύκλου, βρέθηκε καί στή βασιλική 
τοῦ Ἁγίου Πολύκαρπου ὅπου χρησίμευε ὡς Ἁγία Τράπεζα399 (πίν. 
64Β). καί στά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τό συγ κεκριμένο θέμα 
εἶναι διαδεδομένο. στή βασιλική τῆς ἀκροπόλεως στήν Ἰασό, ἡ 
ὀπίσθια ὄψη θωρακίου κοσμεῖται μέ χρίσμα (σταυρό) ἐντός με-
ταλλίου400. Ἀκόμη ἕνα παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ Ἐκκλησία α΄ στήν 
κνίδο, ὅπου θωράκιο φέρει ἑλληνικό σταυρό ἐντός μεταλλίου καί 
χρονολογεῖται στίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ.401, ἐνῶ τέλος, καί σέ βασιλική 
στήν Πριήνη ὑπάρχει τό ἴδιο θέμα402. 

Τό θέμα τοῦ σταυροῦ πού προβάλλει μέσα ἀπό δίσκο εἶναι ἀρκε-
τά σύνηθες στά παλαιοχριστιανικά θωράκια. κάποιες φορές, ὅπως 
καί στήν περίπτωση τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης, ἀποτελεῖ τό δευτε-
ρεῦον διακοσμητικό θέμα πού λαξεύεται στήν ὀπίσθια ὄψη ἀμφίγλυ-
φων θωρακίων403. Ἡ χρονολόγηση τοῦ συγκεκριμένου θέματος εἶναι 
δύσκολη, ἀφοῦ δέν ὑπέστη σπουδαῖες μεταβολές ἀνά τούς αἰῶνες404. 
στή βασιλική τῆς Ἄφωτης, τό χαμηλό ἀνάγλυφο, καί τό διακοσμη-
τικό θέμα τῆς ἐμπρόσθιας ὄψης, χρονολογοῦν τά θωράκια, ὅπως 
προαναφέραμε, στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. 

στή βασιλική στή θέση Βρόντη βρέθηκαν δύο διαφορετικῆς τε-
χνικῆς καί διαφορετικοῦ ὑλικοῦ, κομμάτια θωρακίων. Φαίνεται ὅτι 
τό φράγμα τοῦ πρεσβυτερίου, ἔπειτα ἀπό κάποια καταστροφή, 
ἀντι καταστάθηκε μέ καινούργιο. Το ἕνα θωράκιο, τό ὁποῖο εἶναι 
χρο νολογικά πρωιμότερο, βρίσκεται στό χῶρο τῆς βασιλικῆς, ἐνῶ 
τό δεύτερο βρίσκεται στό ἀρχαιολογικό μουσεῖο τῆς καρπάθου. Τό 
μέν πρῶτο κατατάσσεται στήν κατηγορία τῶν διάτρητων θωρακίων 

398. Χαριτωνίδης, 1968, 17-18, πίν. 7α,γ.
399. Χαριτωνίδης, 1968, 20, σχ. 13.
400. Serin, 2004, 124, fig. 110, 111.
401. Bilban, 1996, 112, fig. 3.
402. Wiegand, Schrader, 1904, figs. 591, 596. Verzone, 1970,fig. 7. Westphalen, 

2000, 279-280, figs. 10, 11/c,f.
403. κι ἄλλα παραδείγμα βλ.: Ἀμφίγλυφα θωράκια ἀπό βασιλική Β΄ Φιλίππων, 

Lemerle, 1945, πίν. LXXV. Ἀμφίγλυφο θωράκιο στό Ἐθνικό Μουσεῖο τῆς ρα βέννας, 
τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ 6ου αἰ., Olivieri-Fariolo, 1969, 72-73, ἀρ. 135, εἰκ. 128a-b. σέ 
ἀμφίγλυφο θωράκιο ἀπό τό Μουσεῖο Τεγέας, Ὀρλάνδος, 1973, 104-105, εἰκ. 70β.

404. Zuliani, 1970, 40.
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μέ φολιδωτό κόσμημα (πίν. 107Β), ἐνῶ τό ἑπόμενο, στήν κατηγορία 
διάτρητων μέ γεωμετρικό - φυτικό κόσμημα (πίν. 111). 

Τό φολιδωτό κόσμημα ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά πλέον διαδεδομένα 
θέματα διακοσμήσεως τῶν διάτρητων θωρακίων. Ἡ προέλευση του 
εἶναι ἑλληνορωμαϊκή καί μιμεῖται ὅπως καί τά δικτυωτά, πρότυπα 
τῆς μεταλλουργίας καί ξυλογλυπτικῆς405. στό σωζόμενο τμῆμα ἀπό 
τή βασιλική στή θέση Βρόντη, οἱ φολίδες τοποθετοῦνται σέ ἐπάλλη-
λες ζῶνες406. Ὁ συγκεκριμένος τύπος θωρακίων ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό 
τούς ἀρχαιότερους τοῦ παλαιοχριστιανικοῦ φράγματος τοῦ Ἱεροῦ 
Βήματος. Τό θέμα συναντᾶται ἤδη σέ θωράκια τοῦ 4ου αἰ., καί συ-
νεχίζει σέ ὅλο τόν 5ο αἰ.407 Ὅμοια θωράκια βρέθηκαν στή βασιλική 
«Τριῶν Ἐκκλησιῶν» τῆς Πάρου408 (πίν. 61α), στή (νότια) βασιλική 
Ἁλυκῆς Θάσου409 καί στή βασιλική τοῦ λιμένος Θάσου410 (πίν. 62α). 

Τό συγκεκριμένο θωράκιο μπορεῖ νά τοποθετηθεῖ στίς ἀρχές τοῦ 
5ου αἰ., ὅπως καί ἄλλα δύο ὅμοια θωράκια πού βρίσκονται στό 
τοπικό μουσεῖο τῆς Ἀρκάσας καρπάθου411 (πίν. 61Β). κατά τήν 
μελέτη τοῦ ἡμερολογίου τῆς ἀνασκαφῆς τῆς βασιλικῆς στή θέση 
Βρόντη, ὁ ἀρχαιολόγος Β. καραμπάτσος, ἀναφέρεται σέ περισσότε-
ρα ἀπό ἕνα, τμήματα θωρακίων μέ φολιδωτή διακόσμηση412. Μάλι-
στα ὁ ἴδιος ἀναφέρει: «Τά θραύσματα τοῦ τέμπλου εἶναι πάρα 
πολλά καί μποροῦν νά συγκολληθοῦν»413. 

Τό δεύτερο διάτρητο θωράκιο τῆς βασιλικῆς εἶναι κατασκευα-

405. Πάλλας, 1948-49, 127-128. Μέ δικτυωτά θωράκια διαχωρίζονται τά θεω-
ρεῖα τοῦ αὐτοκράτορα καί τῶν ἀξιωματούχων τῆς βασιλικῆς αὐλῆς στή βάση τοῦ 
ὀβελίσκου τοῦ Θεοδοσίου α΄ στόν Ἱππόδρομο τῆς κωνσταντινούπολης. Grabar, 
1936, πίν. Xi-Xii. Ὀρλάνδος, 1994, 513.

406. Παραλλαγές τοῦ θέματος ἀναφέρει ἡ στουφῆ-Πουλημένου. στουφῆ-
Που λημένου, 1999, 98.

407. Ὀρλάνδος, 1994, 513.
408. Ὀρλάνδος, 1960, 246 κ.ἑ. Pallas, 1977, 202-205.
409. Sodini, 1970, 855-866 καί 1971, 790-795. Sodini-Kolokostas, 1984, 27 κ.ἑ.
410. Ὀρλάνδος, 1951, 67, εἰκ. 6.
411. Ἐπίσης, στό ἱερό βῆμα τῆς βασιλικῆς στή θέση Βρόντη, κάτω ἀπό θραυ-

σμένο θωράκιο βρέθηκε ὑποδιαίρεση τοῦ Ὀνωρίου τῶν ἀρχῶν τοῦ 5ου αἰ. κα-
ραμπάτσος, 2006, 287.

412. Ἡμ. 1,2, 2/9/97, σελ. 43, Ἡμ. 1,2, 8/9/97, 59, Ἡμ. 1,2, 9/9/97, σελ. 61, Ἡμ. 
1,2, 10/9/97, σελ. 67, Ἡμ. 1,2, 11/9/98, σελ.173, Ἡμ. 1,2, 14/9/98, 187, Ἡμ. 1,2, 
18/9/98, σελ. 213.

413. Ἡμ. 1,2, 11/9/98, σελ. 171-172.
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σμένο ἀπό ἀσβεστόλιθο καί ἡ διακόσμησή του, ἀποτελεῖται ἀπό 
γεωμετρικά καί φυτικά μοτίβα. Ὁ καραμπάτσος, ἀναφέρεται στήν 
ὕπαρξη περισσότερων θραυσμάτων ἀπό τό συγκεκριμένο εἶδος θω-
ρακίου. συγκεκριμένα, ἀναφέρεται σέ πέντε θραύσματα διάτρητου 
θωρακίου ἀπό ντόπια πέτρα, ἀρκετά μαλακιά καί μέ εὐκολότερη 
ἐπεξεργασία. στήν μία πλευρά ὑπάρχει ἐπιπεδόγλυφη διακόσμηση, 
ἐνῶ στήν ἄλλη ἁπλή ἐγχάρακτη διακόσμηση γεωμετρικῶν σχημά-
των414. Τό θωράκιο ὁρίζεται ἀπό πλαίσιο διακοσμημένο μέ συ νε-
χόμενο πυκνό βλαστό ἀπό τετραμερῆ φύλλα. Ὁ διάτρητος κάμ πος 
διαιρεῖται σέ δύο μέρη. Τό κάτω ἀποτελεῖται ἀπό συμπλε κό μενους 
τροχούς καί ἡμικύκλια, στό κέντρο τῶν ὁποίων τοποθετοῦνται 
πλήρη καί μισά τετράφυλλα σχήματος χί. στό ἐπάνω παρατίθενται 
συνεχόμενοι ρόμβοι. Παρατηρεῖται μία ἐπιμέλεια καί ἀκρίβεια στήν 
ἀπόδοση του θέματος τοῦ πλαισίου τοῦ θωρακίου. Ὁ Δεληγιαννάκης 
ἀναφέρεται σέ τοπικό ἐργαστήριο, ἐπισημαίνον τας ἀνάλογα γλυπτά 
πού βρέθηκαν στή βασιλική τῆς Ἑφταμπατούσας στά σπόα 
καρπάθου καί στή σαρία415. Προτείνει μία χρονο λόγηση στόν 6ο 
αἰ., ἤ ἀκόμη καί ἀργότερα. Ὁμοιότητα στά μοτίβα του, βρίσκουμε 
σέ ἀνάλογο θωράκιο ἀπό τή Μητρόπολη τῆς ρα βέννας, τό ὁποῖο 
χρονολογεῖται στόν 6ο αἰ.416 (πίν. 60α,Β). Ὡς συγ κριτικό ὑλικό ἀπό 
τόν δωδεκανησιακό χῶρο, μποροῦμε νά ἀνα φέ ρουμε ἕνα θραῦσμα 
ἀπό κισσαρόπετρα πού ἀνήκει στό πλαίσιο διάτρητου θωρακίου 
ἀπό τή σύμη417 (πίν. 62α). 

ΒασΕισ κιΟνΩν

Οἱ βάσεις τῶν παλαιοχριστιανικῶν κιόνων ἀκολουθοῦν τήν τυ-
πολογία τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς ἀττικῆς ἰωνικῆς βάσης418, στήν κανο-
νική ἤ στήν πιό ἁπλοποιημένη μορφή, μέ τήν προσθήκη συμφυοῦς 

414. Ἡμ. 1,2, 18/6/98, σελ. 115-116, Ἡμ. 1,2, 14/9/98, σελ. 191. στό ἡμερολόγιο 
ἀναγράφονται κι ἄλλα θραύσματα θωρακίων, γιά τά ὁποῖα ὅμως δέν διευκρινίζε-
ται, εἴτε τό ὑλικό κατασκευῆς ἤ ἡ διακόσμηση: Ἡμ. 1,2, 9/9/97, σελ. 65, Ἡμ. 1,2, 
11/9/97, σελ. 75, Ἡμ. 1,2, 16/6/98, σελ.113, Ἡμ. 1,2, 10/9/98, σελ. 169. 

415. Deligiannakis, 2016, 192. Deligiannakis - Karabatsos, 2017, 267 κ.ἑ.
416. Ὀρλάνδος, 1994, 523, εἰκ. 486-487.
417. Παπαβασιλείου, 2015, 388, εἰκ. 8α-β.
418. Γιά βάσεις κιόνων, βλ.: Γραμμένος-κνιθάκης, 1994, 143 κ.ἑ., πίν. 47-52, 

ἀρ. 370-415. Ὀρλάνδος, 1994, 268 κ.ἑ. Sodini-Kolokotsas, 1984, πίν. 24-25.
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τετράγωνης ἤ ὀρθογώνιας πλίνθου419. σπάνια, ὡστόσο, διαμορφώνε-
ται ὁ κανονικός ἰωνικός τύπος μέ πλῆρες πλάσιμο τῶν σπειρῶν καί 
τῆς μεταξύ αὐτῶν σκοτίας. Τίς περισσότερες φορές ὑφίσταται τρο-
ποποιήσεις πού ὁδηγοῦν σέ ἁπλούστερη ἤ καί σέ συνθετότερη 
μορφή420. 

στή βασιλική τῆς Ἄφωτης βρέθηκαν τρεῖς βάσεις κιόνων, οἱ 
ὁποῖες μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν ἀναστήλωση τῶν τριῶν 
κιόνων. συγκεκριμένα, βρίσκονται τοποθετημένες οἱ δύο στούς ἀνα-
τολικότερους κίονες τῆς βόρειας κιονοστοιχίας (πίν. 93α,Β) καί ἡ 
μία στό δεύτερο ἀπό ἀνατολικά κίονα τῆς νότιας κιονοστοιχίας 
(πίν. 93Γ). 

Τό σχῆμα τους εἶναι ἁπλοποιημένο. Διαμορφώνονται μέ μία 
σπείρα σέ μορφή ἁπλῆς ἐπίπεδης λοξότμητης ταινίας καί μία ταινία 
ὀρθογώνιας διατομῆς. Οἱ ἰωνικές αὐτές βάσεις, πού παρουσιάζουν, 
μία ἁπλούστευση τοῦ πρωτότυπου τύπου, μποροῦν νά χρονολογη-
θοῦν κατά τή διάρκεια τοῦ 5ου καί 6ου αἰ. σχεδόν ὅμοιες μορφο-
λογικά βάσεις βρίσκουμε στήν κάρπαθο, στή βασιλική πού ὑπῆρχε 
στό Παλαιόκαστρο Ἀρκάσας (πίν. 72α,Β,Γ), ἐνῶ καί ἡ δεύτερη βα-
σιλική πού μελετοῦμε, στή θέση Βρόντη421, φέρει δύο ἴδιες βάσεις 
κιόνων, μέ αὐτές τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης (πίν. 105Β,Γ). στά Δω-
δεκάνησα, ἡ κῶς παρουσιάζει ἐπίσης ὅμοιου τύπου βάσεις: ἡ βασι-
λική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στό Μαστιχάρι422 (πίν. 73α,Β, πίν. 76α), 
καθώς καί πέντε βάσεις ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου στεφάνου423. 
Παρόμοιου σχήματος βάση, ἀλλά μέ λεπτό δακτύλιο μεταξύ σπείρας 
καί ὀρθογώνιας ταινίας ἔχει βρεθεῖ καί στή βασιλική τῆς Παλαιο-
παναγίας στήν κάλυμνο424. Ἡ γειτονική Μικρά Ἀσία παρουσιάζει 
ἐπίσης, ἰωνικές βάσεις κιόνων μέ ὅμοια χαρακτηριστικά. στή βασι-
λική τῆς ἀγορᾶς στήν Ἰασό, βρίσκουμε ἀντίστοιχα παραδείγματα. 
Οἱ βάσεις τῶν κιόνων εἶναι κατασκευασμένες ἀπό γκρί ἤ λευκό μέ 

419. Ὀρλάνδος, 1994, 268-269.
420. Ὀρλάνδος, 1994, 268-269.
421. κατά τή μελέτη τοῦ ἡμερολογίου τῆς ἀνασκαφῆς, παρατηρήθηκε ἡ ἀνα-

φορά στήν ὕπαρξη περισσότερων τῶν δύο βάσεων πού βρίσκονται σήμερα στό 
χῶρο τῆς βασιλικῆς. Ἡμ. 1,2, 16/6/98, σελ. 105, Ἡμ. 1,2, 23/6/98, σελ. 141, Ἡμ. 
1,2, 24/6/98, σελ. 143. 

422. Ὀρλάνδος, 1966, 13-15, εἰκ. 8-10.
423. Μηλίτση-κεχαγιᾶ, 2017, 240, ἀρ. κατ. 125-129, 141.
424. Karabatsos, 1994, 326, εἰκ. 25.
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γκρίζες φλεβώσεις, μάρμαρο, ἐνῶ ἡ διαφορά ἔγκειται στήν ὕπαρξη 
ἐγκοπῆς γιά τήν προσαρμογή θωρακίου425. καί ἡ βασιλική τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη στήν Ἔφεσο παρουσιάζει ἀνάλογες βάσεις κιόνων426. Τέλος, 
μποροῦμε νά ἀναφερθοῦμε καί σέ βάσεις αὐτοῦ τοῦ τύπου πού 
βρέθηκαν στό ναυάγιο τοῦ marzamemi427. 

Οἱ βάσεις εἶναι κατασκευασμένες ἀπό λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες 
φλεβώσεις· μᾶλλον προκοννήσιο. Ἡ ὁμοιογένεια τοῦ σχήματος πού 
χαρακτηρίζει τίς βάσεις τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης, μαρτυρεῖ ὅτι οἱ 
βάσεις, ὅπως καί ὁ ὑπόλοιπος γλυπτός διάκοσμος τῆς βασιλικῆς, 
κα τασκευάστηκαν εἰδικά γιά τό ναό. 

Μία ἀκόμη μικρότερων διαστάσεων, βάση, σπασμένη σέ δύο τμή-
ματα, βρίσκεται σήμερα τοποθετημένη ἐπάνω στό νότιο στυλοβάτη 
τῆς βασιλικῆς (πίν. 94α). Προφανῶς πρόκειται γιά τή βάση κιο-
νίσκου τοῦ κιβωρίου. καί ἐδῶ, ἐπάνω στήν τετράγωνο πλίνθο δια-
μορφώνεται μία σπείρα σέ μορφή ἁπλῆς ἐπίπεδης λοξότμητης 
ταινίας καί μία ταινία ὀρθογώνιας διατομῆς. στό κέντρο τῆς πάνω 
ἐπιφάνειας ὑπάρχει στρογγυλός τόρμος μέ αὔλακα μολυβδοχοῆς. 
Τό ὑλικό κατασκευῆς φαίνεται νά εἶναι τό ἴδιο μέ τά ὑπόλοιπα 
γλυπτά τῆς βασιλικῆς : λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Ἀκριβῶς ἴδια βάση μικρῶν διαστάσεων, βρέθηκε καί στή βασιλική 
στή θέση Βρόντη (πίν. 106α). Φαίνεται ὅτι ἀνῆκε στό κιβώριο τῆς 
Ἁγίας Τράπεζας, ἐνῶ καί στήν περίπτωση αὐτή τό ὑλικό εἶναι λευκό 
μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 

κιΟνΕσ 

Ἡ βασιλική τῆς Ἄφωτης ἀνήκει στήν κατηγορία τῶν βασιλικῶν, 
στίς ὁποῖες κίονες καί βάσεις κατασκευάστηκαν ἐξαρχῆς ὁμοιόμορ-
φοι γιά αὐτήν. Βέβαια, δέν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις βασιλικῶν πού 
παρουσιάζουν μιά γραφική ἀκανονιστία, ὅπου οἱ κίονες διαφέρουν 
μεταξύ τους, εἴτε στό εἶδος τοῦ ὑλικοῦ κατασκευῆς, ἤ στίς δι-
αστάσεις ἤ ἀκόμη καί στίς βάσεις. συνήθως ἡ ἀκανονιστία ὀφείλεται 
σέ οἰκονομικούς λόγους, ἀφοῦ ἡ χρήση ἕτοιμου ὑλικοῦ εἶναι πιό 
εὔκολη καί πιό οἰκονομική428. 

425. Serin, 2004, 51 κ.ἑ., fig. 32-35.
426. Hormann, Keil, miltner, 1951, pls. Vi/2-4, Vii/2.4.
427. Kapitan, 1980, 78-80, figs. 4-5.
428. Μηλίτση-κεχαγιᾶ, 2017, 233.
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Οἱ κίονες ἦταν συνήθως μονόλιθοι καί ἀρράβδωτοι μέ μείωση τῆς 
διαμέτρου στό ἄνω μέρος τους429. Πρός τά κάτω ὁ κορμός ἔφερε 
ἀπόθεση, δηλαδή ἐλαφρά διαπλάτυνση, ἐνῶ πρός τά ἐπάνω ἀπόφυ-
ση, δηλαδή μικρή σπείρα μέ ταινίες ἤ καί μόνο ταινία430. Πολλές 
φορές οἱ κορμοί διακοσμοῦνται μέ γλυπτούς σταυρούς431, γεγονός 
πού συμβαίνει καί στήν περίπτωση τῆς βασιλικῆς πού μελετοῦμε. 

Ἡ κάθε κιονοστοιχία τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης ἔφερε ἀπό τέσ-
σερεις κίονες· συνολικά δηλαδή ὀχτώ. Ἀπό αὐτούς, οἱ τρεῖς βρίσκον-
ται ἀναστηλωμένοι (πίν. 88α,Β, πίν. 89α), τρεῖς βρίσκονται ἐντός 
τοῦ νοτίου κλίτους (πίν. 91Β), ἕνα τμῆμα κίονα ἐντός τοῦ κεντρικοῦ 
κλίτους (πίν. 91α), καί δύο ἀκόμη τμήματα ἐντός τοῦ νάρθηκα (πίν. 
92α,Β). 

Ὅλοι εἶναι κατασκευασμένοι ἀπό προκοννήσιο μάρμαρο καί πα-
ρουσιάζουν μείωση στό ἄνω τμῆμα τους. στούς τρεῖς ἀναστη-
λωμένους κίονες432, καθώς καί στούς τρεῖς πού βρίσκονται τοποθετη-
μένοι ἐντός τοῦ νότιου κλίτους διακρίνονται σχεδόν στή μέση οἱ 
ἀνάγλυφοι ἀνισοσκελεῖς σταυροῖ μέ πεπλατυσμένα τά ἄκρα τῶν 
κεραιῶν. Τά δύο τμήματα κιόνων, ἐντός τοῦ κεντρικοῦ κλίτους καί 
ἐντός τοῦ νάρθηκα, εἶναι τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο πού δέν 
μπορέσαμε νά διαπιστώσουμε ἄν κοσμοῦνται μέ σταυρό. Ἐπίσης, 
τόσο οἱ τρεῖς ἀναστηλωμένοι κίονες, ὅσο καί οἱ τρεῖς ἐντός τοῦ 
νοτίου κλίτους, φέρουν ἐγχάρακτους ἑλληνικούς ἀριθμούς στίς 
βάσεις τους. 

Οἱ σταυροί στούς κίονες συνηθίζονται στίς παλαιοχριστιανικές 
βασιλικές τῶν νησιῶν τοῦ αἰγαίου, ὅσο καί σέ ἄλλα μνημεῖα τῆς 
Ἑλλάδας: βασιλική Τριῶν Ἐκκλησιῶν Πάρου433 (πιν74α), βασιλικές 
λέσβου434 (πίν. 74Β), βασιλικές ρόδου: Μεσαναγροῦ435 (πίν. 75), τοῦ 

429. Πελεκανίδης, 1955, 144, εἰκ.23. Ὀρλάνδος, 1994, 274.
430. Ὀρλάνδος, 1994, 274-275.
431. στά νησιά τοῦ αἰγαίου εἶναι σύνηθες φαινόμενο ἡ ὕπαρξη μεγάλων ἀνι-

σοσκελῶν ἀνάγλυφων σταυρῶν. Ὀρλάνδος, 1994, 276. Γούναρης,1999, 147.
432. Οἱ δύο ἔχουν ἀναστηλωθεῖ στό ἀνατολικό ἄκρο τῆς βόρειας κιονο-

στοιχίας, ἐνῶ ὁ τρίτος ἀποτελεῖ τό δεύτερο ἀνατολικότερο κίονα στή νότια κιο-
νοστοιχία.

433. Ὀρλάνδος, 1960, 249, πίν. 181β.
434. Χαριτωνίδης, 1968, πίν. 29γ.
435. Ὀρλάνδος, 1948, 38, εἰκ. 32. Βολανάκης, 1980, 232 καί 1984β, 212. Βο-

λανάκης, 1987, 104. Ὀρλάνδος, 1994, 276, εἰκ. 224. Βολανάκης, 1994, 119.
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Ἀσκληπειοῦ436 καί τῆς καμείρου σκάλας437, βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη 
στό Μαστιχάρι κῶ438 (πίν. 76α,Β, πίν. 77α), κίονας ἀπό τήν περιο-
χή Ἀντιμάχειας κῶ439, βασιλική Φιλίππων440, βασιλική α΄ νέας Ἀγ-
χιάλου441. Ὡστόσο, ἔπειτα ἀπό ἀναζήτηση ἀντίστοιχων κιόνων ἀπό 
βασιλικές τοῦ νησιοῦ, ἔγινε φανερό ὅτι οὔτε στούς ἀρχαιολογικούς 
χώρους οὔτε στά δύο μουσεῖα τῆς καρπάθου (Πηγαδίων καί 
Ἀρκάσας) ὑπάρχουν κίονες μέ διακόσμηση σταυροῦ. Μόνο ἕνας 
κίονας μέ τό αὐτό διακοσμητικό θέμα, βρίσκεται στόν προαύλιο 
χῶρο τοῦ μουσείου Πηγαδίων, χωρίς νά γνωρίζουμε τήν προέλευσή 
του (πίν. 77Β). 

Τό διακοσμητικό θέμα τοῦ σταυροῦ συναντᾶμε ἐκτός ἀπό τούς 
κίονες καί σέ ἀμφικιονίσκους, μέ χαρακτηριστικά παραδείγματα ἀπό 
τό δωδεκανησιακό χῶρο τά ἀκόλουθα: ἀμφικιονίσκος στό ἀρχαιολο-
γικό μουσεῖο τῆς σύμης442 (πίν. 84α), ἀμφικιονίσκος πού ὑπάρχει στήν 
ἁγία τράπεζα τῆς Ἁγίας Μαρίνας τῆς νερᾶς, ἐπίσης, στή σύμη443, 
καθώς καί στήν αὐλή τοῦ Ἀρχοντικοῦ Βουβάλη στήν κάλυμνο444. 

Οἱ κίονες τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης φαίνεται ὅτι ἔχουν εἰσαχθεῖ 
ἀπό τά λατομεῖα τῆς Προκοννήσου, μετά ἀπό εἰδική παραγγελία. 
αὐτό ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τήν ὕπαρξη ἑλληνικῶν ἀριθμῶν στίς 
βάσεις τους, λειτουργώντας ὡς ὁδηγοί τοποθέτησής τους. συνεπῶς 
θά πρέπει νά χρονολογηθοῦν στήν περίοδο κατασκευῆς τῆς βασι-
λικῆς, δηλαδή στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. 

στό χῶρο, ὡστόσο, τῆς βασιλικῆς, βρίσκονται ἀκόμη τρεῖς κίονες, 
μικρότερης διατομῆς (πίν. 89Β, πίν. 91α). Ὁ κόλλιας διατυπώνει τήν 
ἄποψη ὅτι αὐτοί προέρχονται ἀπό τό κιβώριο τῆς Ἁγίας Τράπεζας445.

Ἡ βασιλική στή θέση Βρόντη, δέν φέρει, παρά μόνο θραύσματα 

436. Τμῆμα κίονα σέ δεύτερη χρήση πού χρησιμοποιήθηκε ὡς κάλαμος ἁγίας 
τράπεζας στήν ἐκκλησία τῆς Παναγίας στό Ἀσκληπειό. Βολανάκης, 1978, 412.

437. σέ ἀρκετά ἀποτμήματα κιόνων ἀπό τήν ἀνασκαφή τοῦ οἰκοπέδου Φω-
τάκη στή θέση «στύλοι» τῆς καμείρου σκάλας. Παπαβασιλείου, 1987, 680.

438. Ὀρλάνδος, 1966 14-17, εἰκ.10,12,14.
439. Ὀρλάνδος, 1966, 14-17, εἰκ. 10,12,14.
440. Lemerle, 1945, 403.
441. σωτηρίου, 1929β, 38, εἰκ. 41.
442. Παπαβασιλείου, 2009, 38.
443. Παπαβασιλείου, 2009, 38.
444. Παπαβασιλείου, 2009, 38.
445. κόλλιας, 1973, 146-147, 152. Βολανάκης,1987, 122.
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κιόνων, οἱ ὁποῖοι δέν ἀνῆκαν στίς κιονοστοιχίες τῶν κλιτῶν. Πρό-
κειται γιά μικρότερου μεγέθους κίονες, οἱ ὁποῖοι πιθανότατα χρη-
σιμοποιήθηκαν στό κιβώριο τῆς Ἁγίας Τράπεζας (πίν. 108α,Β, πίν. 
109α). Τό ἡμερολόγιο τῆς ἀνασκαφῆς μᾶς πληροφορεῖ γιά τήν 
ὕπαρξη περισσότερων κιονίσκων, οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νά προέρχονται 
εἴ τε ἀπό τό κιβώριο τῆς Ἁγίας Τράπεζας ἤ ἀπό τό φράγμα τοῦ 
πρε σβυτερίου446. Ὡστόσο, κατά τήν ἐπιτόπια ἔρευνα δέν ἔγινε δυνα-
τή ἡ μελέτη καί φωτογράφισή τους, διότι δέν βρίσκονταν ἐκεῖ. Ὁ 
ἀρχαιολόγος ἀναφέρει ὅτι ἀρκετά μαρμάρινα μέλη μεταφέρθηκαν 
τό 1997 (12/9/1997) στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μου-
σείου, ὅπου ὅμως σήμερα ἤ δέν βρίσκονται ἐκεῖ ἤ δέν μποροῦμε νά 
γνωρίζουμε ποιά εἶναι, ἀφοῦ ὑπάρχουν κι ἄλλα μαρμάρινα μέλη 
ἄγνωστης προέλευσης447. 

κιΟνΟκρανα

ιΩνικα κιΟνΟκρανα ΜΕ σΥΜΦΥΕσ ΕΠιΘηΜα

Τά ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα εἶναι ὁ τύπος κιο-
νοκράνου πού γνώρισε ἰδιαίτερη διάδοση σέ πολλές περιοχές τῆς 
αὐτοκρατορίας448, διότι ἀνταποκρινόταν στίς ἀπαιτήσεις μιᾶς μα-

446. 1. Μαρμάρινος ἀρράβδωτος κιονίσκος σέ δύο τμήματα (αΕ7). Ἡμ.1,2. 
2/9/97. σελ. 43.

2. Μικρός μαρμάρινος ἀρράβδωτος κιονίσκος μέ συμφυῆ βάση. Διαστάσεις 
βά σεις: 0,36x0,20x0,13 μ. Ἡμ.1,2.3/9/97. σελ. 47.

3. Τμῆμα μικροῦ μαρμάρινου ἀρράβδωτου κιονίσκου. σωζόμενες διαστάσεις: 
0,28x0,17 μ. (αΕ13) Ἡμ. 1,2. 10/9/97. σελ. 69. 

4. Τμῆμα κορμοῦ κιονίσκου. Ἡμ. 1,2. 16/6/98. σελ. 111.
5. Δύο τμήματα μαρμάρινου κίονα, τά ὁποῖα ἀπέθεσε ὁ ἀρχαιολόγος στή ΒΔ 

γωνία τοῦ νάρθηκα. Ἡμ. 1,2. 4/9/98. σελ. 147. 
6. Τμῆμα μαρμάρινου κίονα. σωζόμενες διαστάσεις: 0,88x0,34x0,28 (διάμετρος 

ἄνω πλευρᾶς). Ἡμ. 1,2. 9/9/98. σελ. 163-164. 
7. Δύο τμήματα μαρμάρινου κίονα. σωζόμενες διαστάσεις: 0,70x0,30 + 

0,50x0,25 μ. Βρέθηκαν σέ στρῶμα καταστροφῆς στό κεντρικό κλίτος. Ἡμ. 1,2. 
10/9/98. σελ. 169.

8. Τρία κιονίσκοι τέμπλου. Βρέθηκαν ἀνατολικά τοῦ τέμπλου. σωζόμενες δια-
στά  σεις: 1,05x0,22x0,18μ. Ἡμ. 1,2. 14/9/98. σελ. 191. 

9. Τμῆμα κιονίσκου. Βρέθηκε στό ἐσωτερικοῦ τοῦ νεώτερου ναϋδρίου. σωζόμε-
νες διαστάσεις: 0,42 x 0,21 μ. Ἡμ. 1,2. 14/9/98. σελ. 191.

447. Ἡμ. 1,2. 12/9/97. σελ. 81.
448. Ὁ τύπος γνώρισε ἰδιαίτερη διάδοση στήν κωνσταντινούπολη, τά Βαλ-
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ζικότερης παραγωγῆς, ἡ ὁποία ὑπαγόρευε γρήγορη καί φθηνότερη 
κατασκευή449. Ἐκτός αὐτοῦ ἡ χρήση του ἐπιβλήθηκε γιά δομικούς 
λόγους, ἀπό τή στιγμή πού τά εὐθύγραμμα ἐπιστύλια στίς βασιλικές 
ἀντικαταστάθηκαν ἀπό τά τοξωτά450. Τό ἐπίθημα καί τό ἰωνικό κιο-
νόκρανο ἀποδόθηκαν ἑνιαῖα, ἀφοῦ μποροῦσαν νά λαξευτοῦν ἀπό 
τό ἴδιο κομμάτι μαρμάρου451. Τό κιονόκρανο καί τό ἐπίθημα ἦταν 
ἀρχικά σχεδόν ἰσοϋψῆ452. Ἀργότερα, γύρω στά τέλη τοῦ 5ου αἰ. καί 
μετά, τό ἐπίθημα γίνεται πιό ὀγκῶδες σέ βάρος τοῦ ἰωνικοῦ τμήμα-
τος, τό ὁποῖο ἰδιαίτερα τόν 6ο αἰ., μικραίνει σταδιακά καί χάνει τήν 
αὐτοτέλειά του453. Ἐπίσης, με τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἀντί τριῶν 
«ὠῶν» στόν ἐχίνο συνήθως λαξεύεται μόνο ἕνα πού συνοδεύεται 
ἀπό τρίφυλλο ἤ ἡμιανθέμιο454. 

κατά τόν 5ο καί 6ο αἰ., τό ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
χρησιμοποιήθηκε κυρίως στά ὑπερῶα τῶν βασιλικῶν, καί σπανιότερα 
στό ἰσόγειο μικρότερων βασιλικῶν455. στήν Ἔφεσο, στή βα σιλική τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννη, ὁ τύπος χρησιμοποιεῖται καί στούς δύο ὀρόφους456.

κάνια, τά νησιά τοῦ αἰγαίου καί τή Βόρειο Ἀφρική, ἐνῶ δέ φαίνεται νά ἦταν 
ἰδιαί τερα δημοφιλής στήν Ἰταλία καί τή Μικρά Ἀσία. Ὀρλάνδος, 1994, 315-325. 
Ἡ Βέμη ἀναφέρει ὅτι ὑπάρχουν ἀρκετά παραδείγματα στή Μικρά Ἀσία (Vemi, 
1989, 4), παρατήρηση μέ τήν ὁποία δέν συμφωνεῖ ὁ Zollt (1994, 359-360).

449. Μηλίτση-κεχαγιᾶ, 2017, 156.
450. Μέ τήν καθιέρωση τῶν τοξωτῶν ἐπιστυλίων χρειάστηκε νά παρεμβληθεῖ 

μεταξύ τόξου καί κιονοκράνου ἕνα ἰδιαίτερο μαρμάρινο ἀρχιτεκτονικό μέλος, γιά 
νά δεχθεῖ τίς πιέσεις πού ἀσκοῦσαν τά μεγάλα πάχους πλίνθινα τοξωτά ἐπιστύλια. 
Kautzsch, 1936, 165-166. Zollt, 1994, 244.

451. Γενικότερα γιά τόν τύπο βλ. Vemi, 1989. Ἡ Βέμη ἐκτός ἀπό τή λεπτο-
μερή συγκέντρωση ἀνάλογου ὑλικοῦ ἀπό τόν ἑλλαδικό χῶρο ἐπιχείρησε καί μιά 
τυπολογική κατάταξή του. Ἐπίσης, βλ. Kautzsch, 1936, 105-182. Betsch, 1977, 59 
κ.ἑ. Ὀρλάνδος, 1994, 315 κ.ἑ. καί Sodini, 1980, 64 κ.ἑ., ὁ ὁποῖος διατύπωσε τήν 
ἄποψη ὅτι τό ἰωνικό μέ συμφυές ἐπίθημα κιονόκρανο πιθανότατα δημιουργήθη-
κε ἀρχικά στόν Ἑλλαδικό χῶρο. Ἀκόμη βλ. Τσιούμη -Μπακιρτζῆ, 1980, 221 κ.ἑ. 
Zollt, 1994, 320-322, 357 κ.ἑ. Ὁ τελευταῖος ἀσχολεῖται ἰδιαίτερα μέ τήν τυπολογία 
καί ἐξέλιξη τοῦ τύπου αὐτοῦ. Ἐπίσης, βλ. συθιακάκη, 2002, 251 κ.ἑ.

452. Τσιούμη-Μπακιρτζῆ, 1980, 221.
453. Ὀρλάνδος, 1994, 316. Οἱ περισσότεροι μελετητές θεωροῦν ὅτι τό ἰωνικό 

κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα ἐμφανίζεται τό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 4ου αἰ. 
Kautzsch, 1936, 165. Deichmann, 1956, 46. yegul, 1974, 267.

454. Ὀρλάνδος, 1994, 316.
455. Μηλίτση-κεχαγιᾶ, 2017, 158. στή βασιλική τῆς Ἄφωτης τά ἰωνικά κιο-

νόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα τά συναντᾶμε στό ἰσόγειο.
456. σωτηρίου, 1921-22, 139-145. Kautzsch, 1936, 176-178, πίν. 35-36, ἀρ.566-567.
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στήν κάρπαθο, μόνο ἡ βασιλική τῆς Ἄφωτης παρουσιάζει κιο-
νόκρανα αὐτοῦ τοῦ τύπου457, καθώς καί ἡ βασιλική τῆς Ἁγίας Ἀνα-
στασίας στήν Ἀρκάσα, ἀπό τήν ὁποία σώζεται μόνο ἕνα, καί βρίσκε-
ται σήμερα στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο καρπάθου458 (πίν. 81Γ). Ἕνα 
ἀκόμη κιονόκρανο τοῦ τύπου αὐτοῦ βρίσκεται σήμερα στό χωριό 
Διαφάνι τῆς καρπάθου (πίν. 81Δ). Τό ἡμερολόγιο τῆς ἀνασκαφῆς 
τῆς βασιλικῆς στή θέση τοῦ Βρόντη ἀναφέρεται ἐπίσης, σέ ἀτελές 
ἰωνικό κιονόκρανο μέ ἀδρή ἐπεξεργασία καί χωρίς ἴχνος διακόσμη-
σης, τό ὁποῖο βρέθηκε στό ἐσωτερικό τοῦ συνθρόνου σέ ἐπίχωση459. 
σήμερα εἶναι ἄγνωστο τό πού βρίσκεται. σύμφωνα μέ τή διάκριση 
πού ἔχει κάνει ἡ Βέμη, τά κιονόκρανα τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης 
(πίν. 90α,Β, πίν. 94Β, πίν. 95) καθώς καί αὐτό τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, 
ἀνήκουν στό τύπο iii460. Ὁ τύπος αὐτός, σύμφωνα μέ τή Βέμη, ἦταν 
ἰδιαίτερα διαδεδομένος στήν κωνσταντινούπολη καί τή Μικρά Ἀσία 
καί ἀποτελεῖ τόν πιό κοινό τύπο σέ ὅλο τό Ἰλλυρικό. στήν περίπτω-
ση τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης λοιπόν, κάνουμε λόγο γιά κιονόκρα-
να τοῦ τύπου iii, καί ὑποομάδας 3, ὅπου δηλαδή ὁ ἐχίνος παρου-
σιάζει προοδευτική προεξοχή461. Πρόκειται γιά τέσσερα ἁπλοποιη-
μένα ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα, στά ὁποῖα τά προσκε-
φάλαια τοῦ ἰωνικοῦ μέρους ἐξέχουν ἐλαφρά τῶν πλαγίων πλευρῶν 

457. Ἐκτός ἀπό τά ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα, στό χῶρο τῆς 
βασιλικῆς βρίσκεται ἕνα μικρό κιονόκρανο, τό ὁποῖο προφανῶς προέρχεται ἀπό 
τό κιβώριο τῆς Ἁγίας Τράπεζας. Ἔχει σχῆμα κολουροπυραμιδοειδές τεκτονικό. 
Ὅλες του οἱ πλευρές εἶναι ἀκόσμητες καί φαίνεται ἡμιτελές. κόλλιας, 2006, 122, 
εἰκ. 9.

458. Ἡ Βέμη ἀναφέρεται καί σέ τέσσερα ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθη-
μα τῆς βασιλικῆς στό λευκό καρπάθου. Προσωπική μελέτη δέν μπόρεσε νά γίνει, 
ἀφοῦ εἶναι ἄγνωστο πού βρίσκονται σήμερα. Vemi, 1989, 203-205, pl. 94.

459. Διαστάσεις κιονοκράνου: 0,74 x 0,40 x 0,22μ. Ἡμ. 1,2. 3/9/97. σελ.51.
Ὁ ἀρχαιολόγος ἀναφέρεται καί σέ ἕνα συμφυές ἰωνικό κιονόκρανο, τό ὁποῖο 

βρίσκεται ἐντοιχισμένο στή δεξιά παρειά τοῦ ναϋδρίου (Ἡμ. 1,2, 14/9/98, σελ. 189). 
Ἔπειτα ἀπό ἐπιτόπια ἔρευνα, παρατηρήθηκε ὅτι ἐντοιχισμένο βρίσκεται ἕνα κο-
λουροπυραμοειδές ἐπίθημα, τό ὁποῖο ὅμως δέν φέρει συμφυές κιονόκρανο.

460. Ἁπλοποιημένα κιονόκρανα πού διακρίνονται σέ πέντε ὑποομάδες ἀνάλο-
γα μέ τόν τρόπο διαμόρφωσης τοῦ ἐχίνου (φουσκωτός, κόλουρος, σέ προοδευ-
τική προεξοχή, λοξότμητος σέ μορφή μηνίσκου, ἐχίνος πού συγχέεται μέ τό 
ἐπίθημα). Vemi, 1989, 17 κ.ἑ., κεφ. 2,2,2. Ἡ κατηγορία αὐτή, σύμφωνα μέ τήν ἴδια 
σχετίζεται μέ μαζικότερη παραγωγή καί φθηνή σχετικά κατασκευή καί γιά τό 
λόγο αὐτό ἁπλοποιεῖται τό ἰωνικό τοῦ κιονοκράνου. Vemi, 1989, 240.

461. Vemi, 1989, 22, 201-203.
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τοῦ ἐπιθήματος. Οἱ ἕλικες εἶναι συμπιεσμένες καί γενικά ὁ ὄγκος 
τοῦ ἰωνικοῦ μέρους καλύπτει το ἕνα τρίτο ἤ καί λιγότερο τοῦ συνο-
λικοῦ ὕψους. Ἡ αὔλακα ἤ ἡ ταινία πού ἕνωνε τίς ἕλικες καί ἔστεφε 
τόν ἐχίνο δέν ὑπάρχει462. Ὁ ἐχίνος βρίσκεται σέ προεξοχή καί ὑπάρ-
χει μόνο ἕνα κεντρικό «ὠόν» σέ τρία ἀπό αὐτά, τό ὁποῖο περιβάλλε-
ται δεξιά καί ἀριστερά ἀπό τρίφυλλα (πίν. 90α, πίν. 94Β, πίν. 95). 
Μόνο στό ἕνα ἀπό τά τέσσερα δέν ὑπάρχει κανένα «ὠό», παρά μόνο 
τρίφυλλα δεξιά καί ἀριστερά, τά ὁποῖα δημιουργοῦν ἕνα κενό στήν 
ἕνωσή τους, σέ σχῆμα ρόμβου (πίν. 90Β). στίς πλάγιες πλευρές του, 
στό κέντρο ὑπάρχουν δύο παράλληλες κάθετες ταινίες, τίς ὁποῖες 
περιβάλλουν ἡμιανθέμια. Τό ἐπίθημα σέ σχῆμα κόλουρης πυραμίδας 
παρουσιάζει στή μία στενή πλευρά του463, κεντρικό σταυ ρό μέ ἐλα-
φρῶς πεπλατυσμένα τά ἄκρα του, ὁ ὁποῖος περιβάλλεται ἀπό τρί-
λοβα φύλλα ἄκανθας, τά ὁποῖα καταλαμβάνουν τά κάτω καί ἄνω 
δια μερίσματα πού δημιουργεῖ ὁ σταυρός. Οἱ τρεῖς ἄλλες πλευρές 
τοῦ ἐπιθήματος μένουν ἀκόσμητες. 

Ἡ Βέμη τά χρονολογεῖ στό δεύτερο τέταρτο τοῦ 6ου αἰ., ἐνῶ στήν 
ἴδια κατηγορία κατατάσσει καί κιονόκρανα ἀπό ἄλλα νησιά τῆς Δω-
δεκανήσου: ἀπό τήν κῶ464 (πίν. 78Β,Γ, πίν. 79α,Β, πίν. 80α, Β, Γ, πίν. 
81α, Β), τήν κάλυμνο465 καί τή ρόδο466 (πίν. 78α). Ἀνα φέ ρεται ἐπίσης, 
λόγῳ τῆς ὕπαρξης δύο ὅμοιων κιονοκράνων στή ρόδο καί στήν 
Πάτμο, σέ πιθανή ὕπαρξη τοπικοῦ ἐργαστηρίου στά Δωδεκάνησα467. 
Ἡ Παπαβασιλείου ἀναφέρεται σέ ἕνα ἀκόμη κιονόκρανο τοῦ τύπου 
αὐτοῦ, στή σύμη468. Ἐπίθημα πού κοσμεῖται μέ τό ἴδιο θέμα, μόνο ἡ 
μία κύρια ὄψη του, συναντᾶμε στή σύμη, στήν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας 
κάρας, ὅπου χρησιμοποιεῖται ὡς ἁγία τράπεζα469. καί αὐτό λόγω τῆς 

462. Ἡ ἀπουσία τοῦ καναλιοῦ πού συνδέει τίς σπεῖρες τῶν ἑλίκων στά ἰωνικά 
κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα εἶναι χαρακτηριστικό στοιχεῖο τῶν μικρασια-
τικῶν ἐργαστηρίων γλυπτικῆς, πού ἀπαντᾶται καί στά κωνσταντινουπολίτικα 
παραδείγματα. Zollt, 1994, 358-361, 366. 

463. Πρόκειται γιά τήν πλευρά πού εἶναι στραμμένη πρός τό κεντρικό κλίτος. 
464. κιονόκρανα στό μουσεῖο καί τήν ἀγορά τῆς κῶ. Vemi, 1989, 22, n. 278, 

n. 285, n. 286, n. 288, n. 289, n. 290, n. 292, n. 293. 
465. κιονόκρανο ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στήν κάλυμνο. Vemi, 

1989, 23.
466. Vemi, 1989, 23, n. 303.
467. Vemi, 1989, 23.
468. Παπαβασιλείου, 2009, 42, εἰκ. 6.
469. Παπαβασιλείου, 2009, 39-40, εἰκ. 3.
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γραμμικότητας τῆς ἄκανθας χρονολογεῖται στό δεύτερο μισό τοῦ 6ου 
αἰ. στήν Μικρά Ἀσία ἐπίσης συναντᾶμε σέ μεγάλο βαθμό, ἰωνικὰ 
κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα: βασιλική τῆς ἀγορᾶς στήν Ἰασό470, 
κιονόκρανα πού βρέθηκαν στήν καρία στήν Ἁλικαρνασσό471.

κΟρινΘιακα κιΟνΟκρανα

Ὁ κορινθιακός τύπος κιονοκράνου ἀποτελεῖται ἀπό τόν κα-
λυκόσχημο πυρήνα, τόν κάλαθο, καί τόν ἄβακα, μιά προεξέχουσα 
πλάκα, μέ κοῖλες πλευρές καί λοξές γωνίες πού κάλυπτε τόν κάλα-
θο472. Ὁ κάλαθος περιβαλλόταν σέ ὅλο τό ὕψος του ἀπό πλαστικό 
φυτικό διάκοσμο, διατεταγμένο σέ τρεῖς ἐπάλληλες ζῶνες. Οἱ δύο 
κατώτερες ζῶνες ὀνομάζονται στεφάνες καί κοσμοῦνται μέ φύλλα 
ἄκανθας ἐνῶ ἡ τρίτη μέ φυλλοφόρους κάλυκες καί ἕλικες. Ὅλα τά 
φύλλα τῆς ἄκανθας φυτρώνουν ἀπό τή βάση τοῦ καλάθου· ἀνάμεσα 
στά φύλλα τῆς πρώτης στεφάνης ὑψώνονται τά φύλλα τῆς δεύτερης, 
πού σχηματίζονται πάνω ἀπό τίς κορυφές τῶν χαμηλότερων φύλλων. 
Ἡ τρίτη ζώνη λειτουργεῖ ὡς ἕνας σύνδεσμος πού διευκολύνει τή 
μετάβαση ἀπό τήν περιφέρεια τοῦ καλάθου στόν τετράπλευρο ἄβα-
κα. Ἔτσι τά στοιχεῖα τῆς τρίτης ζώνης διαιροῦν τόν κάλαθο σέ τέσσε-
ρα τμήματα, πού ἀντιστοιχοῦν στίς τέσσερις πλευρές τοῦ ἄβακα καί 
συμβατικά προσδιορίζουν τίς τέσσερις ὄψεις τοῦ κιονοκράνου. σέ 
κάθε ὄψη φυτρώνουν δύο σωληνωτοί βλαστοί, οἱ καυλοί καί ἀπό κάθε 
καυλό βλασταίνει ἕνας φυλλοφόρος κάλυκας, πού διαιρεῖται σέ δύο 
μέρη. Ἀνάμεσα στά ἡμίφυλλα τῶν καλύκων φυτρώνουν οἱ διπλοί βλα-
στοί τῶν ἑλίκων, πού ὅπως καί οἱ κάλυκες προκύπτουν ἀπό τούς 
καυλούς. συνήθως τά ζεύγη ἀποτελοῦνταν ἀπό ἄνισες ἕλικες. Οἱ γω-
νιακές εἶναι ἰσχυρότερες, κατευθύνονται πρός τό ἐξωτερικό τοῦ κιο-
νοκράνου καί σχηματίζουν σπείρα κάτω ἀπό τή γωνία τοῦ ἄβακα. Οἱ 
ἔσω ἕλικες, κατευθύνονται στό μέσο κάθε ὄψης, ὅπου σχηματίζονται 
ἀντωπές σπεῖρες473. Τό κορινθιακό κιονόκρανο χρησιμοποιήθηκε 
εὐρύτατα κατά τούς πρώτους παλαιοχριστιανικούς αἰῶνες, σέ 
ἁπλούστερη καί πιό σχηματοποιημένη μορφή. κατά τόν 4ο αἰ. τά 

470. Serin, 2004, 54 κ.ἑ. fig. 36-40.
471. ruggieri, Giordano, Zah, 1997, 160, fig. 53. Foss, 1988, 172, pl. XiX/c.
472. Ὀρλάνδος, 1994, 279 κ.ἑ.
473. Γιά τόν τύπο βλ.: Μέντζος, 1989, 12-23. Ὀρλάνδος, 1994, 280 κ.ἑ. συθια-

κάκη, 2012, 137-138. Μηλίτση-κεχαγιᾶ, 2017, 99-100. Παπαδοπούλου, 2012, 225.
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φύλλα καί οἱ ἕλικες διατηροῦν κάποια πλαστικότητα ἐνῶ ἀπό τά τέλη 
τοῦ 4ου καί ἰδιαίτερα κατά τόν 5ο αἰ., παρατηρεῖται τάση γιά ἁπλο-
ποίηση. στά τέλη τοῦ 5ου αἰ. ἡ ἐντύπωση εἶναι ἀκόμη πιό ἐπίπεδη, 
σχεδόν ζωγραφική, ἐνῶ κατά τόν 6ο αἰ., τό κορινθιακό κιονόκρανο 
ἀποβαίνει τεκτονικό474. 

ΠαραλλαΓη κΟρινΘιακΩν κιΟνΟκρανΩν:  
λΥρΟσΧηΜα Ἤ ΤΥΠΟΥ V

Διάφοροι τύποι κορινθιακοῦ κιονοκράνου δημιουργήθηκαν κατά 
τήν παλαιοχριστιανική περίοδο. Ἐμεῖς θά ἀναφερθοῦμε μόνο στόν 
ἕνα τύπο πού ἐμφανίζεται στά κιονόκρανα τῆς βασιλικῆς στή θέση 
Βρόντη, στήν κάρπαθο. Πρόκειται λοιπόν γιά τά λυρόσχημα κο-
ρινθιακά κιονόκρανα ἤ ἀλλιῶς τύπου V475. Ὁ τύπος εἶναι ἀρκετά 
διαδεδομένος καί ἐμφανίζεται στά τέλη τοῦ 5ου ἤ στίς ἀρχές τοῦ 
6ου αἰ.476, καί παρέμεινε σέ χρήση σέ ὅλη τή διάρκεια τοῦ 6ου αἰ.477 
Ἡ ὀνομασία ἐπικράτησε ἀπό τό σχῆμα V πού παίρνουν οἱ βλαστοί 
τῶν ἑλίκων καθώς καμπυλώνονται ἤ κλίνουν πρός τά κάτω καί 
ἑνώνονται στό κέντρο κάθε ὄψης478. στόν τύπο αὐτό, ὁ ἀριθμός τῶν 
φύλλων τῆς ἄκανθας πού κοσμοῦν τόν κάλαθο εἶναι τέσσερα ἤ ἕξι 
στήν κάτω στεφάνη καί τέσσερα στίς γωνίες κάτω ἀπό τόν ἄβακα. 
Γε νικά οἱ γλωσσίδες τῶν πλάγιων λοβῶν τῶν ἀκανθόφυλλων ἐφά-
πτονται μέ αὐτές τῶν γειτονικῶν τους φύλλων, σχηματίζοντας 
«ὀφθαλμούς» καί κολπίσκους. Οἱ βλαστοί τῶν ἑλίκων ἔχουν ἁπλο-
ποιηθεῖ καί ἀποδίδονται ὡς δύο λεπτές ταινίες ἤ ὀξύληκτες ταινίες, 
καταλήγοντας σέ ἀτροφικές ἀγκιστροειδεῖς σπεῖρες, πού ἑλίσσονται 

474. Μηλίτση-κεχαγιᾶ, 2017, 211.
475. Πρόσφατα ἡ συθιακάκη ὑποστήριξε ὅτι ἡ συνύπαρξη τῶν δύο τύπων 

ἕνωσης τῶν βλαστῶν (τοῦ V καί τοῦ λυρόσχημου) σέ ἕνα κιονόκρανο πού βρίσκε-
ται σέ δεύτερη χρήση στήν τοξοστοιχία τοῦ Ἁγίου νικολάου Ὑπάτης ἀναιρεῖ τή 
διάκριση τῶν δύο τύπων πού προτείνει ὁ Kautzsch, καθώς καί τή διάκριση ἐργα-
στηρίων πού προτείνει ὁ Betsch. συθιακάκη, 2002, 171-172, πίν. 3, 14-16. Kautzsch, 
1936, 59-61. Betsch, 1977, 217-218. 

476. Γιά τά λυρόσχημα κιονόκρανα βλ: σωτηρίου, 1929β, 53 κ.ἑ., εἰκ. 53, 54. 
Kautzsch, 1936, 73. Ὀρλάνδος, 1994, 285, εἰκ. 236. συθιακάκη, 2012, 167 κ.ἑ.

477. Μηλίτση-κεχαγιᾶ, 2017, 126. Διαφορετικές ἀπόψεις περί χρονολόγησης: 
Παπαδοπούλου, 2012, 229-230.

478. Ὁ τύπος χρονολογεῖται ἀπό τόν Kautzsch (1936, 73) στό διάστημα ἀνά-
μεσα στό 480-510.



236

Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

κάτω ἀπό τίς γωνίες τοῦ ἄβακα, ὁ ὁποῖος φαίνεται νά στηρίζεται 
ἀπό τά φύλλα τῆς πάνω στεφάνης. στόν ἄξονα τῆς κάθε πλευρᾶς, 
οἱ ταινίες τῶν ἑλίκων ἑνώνονται καί σχηματίζουν ἕνα σχῆμα V. Ἕνα 
ἄλλο ἀνεστραμμένο μεγάλο ἀνάγλυφο φύλλο ἤ ἀνθέμιο ἤ ἄλλο σχη-
ματοποιημένο φυτικό κόσμημα (κυματοειδής ταινία σέ ἕνα ἀπό τά 
κιονόκρανα τῆς περίπτωσης τῆς βασιλικῆς στή θέση Βρόντη κι ἕνας 
σταυρός σέ δεύτερο κιονόκρανο) καλύπτει τήν ἐπιφάνεια πού ὁρίζει 
τό σχῆμα V. Χαρακτηριστικό τοῦ τύπου εἶναι ἡ ἄκανθα τύπου 
«μάσκας» πού τό διακοσμεῖ καί ἡ ὁποία σχηματίζεται μέ τήν ἐπαφή 
τῶν γλωσσίδων τῶν πλαγίων λοβῶν καί τῶν γειτονικῶν φύλλων479. 

στήν κάρπαθο, τά τέσσερα κιονόκρανα τοῦ τύπου αὐτοῦ, συ-
ναντᾶμε στή βασιλική στή θέση Βρόντη (πίν. 104α, Β, Γ, πίν. 105α)480. 
Ὡστόσο δύο ἀκόμη, ὅμοια βρίσκουμε στό λαογραφικό καί ἀρχαιο-
λογικό μουσεῖο τῆς Ἀρκάσας (πίν. 82Γ). Ἐπίσης στό τύπο αὐτό ἀνήκει 
καί ἕνα κιονόκρανο ἀπό τήν περιοχή τοῦ Ὄθους, πού ἐκτίθεται σήμε-
ρα στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο τῶν Πηγαδίων (πίν. 83Γ).

στυλιστικά, καί ἄν συγκρίνουμε τά κιονόκρανα τῆς βασιλικῆς 
στή θέση Βρόντη, μέ ἀντίστοιχα πού ἔχει παρουσιάσει ὁ Kautzsch481 
καί ὁ Zollt482 μποροῦμε νά τά χρονολογήσουμε στό δεύτερο μισό 
τοῦ 5ου αἰ., ἤ ἀκόμη καί στίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. 

στήν περιοχή τῶν Δωδεκανήσων, τά λυρόσχημα κιονόκρανα 
γνώρισαν μικρή διάδοση. στή νίσυρο ἡ βασιλική Παλαιοκάστρου 
καί ἡ βασιλική κήπων φέρουν δύο παραδείγματα483 (πίν. 82α,Β), 

479. Παπαδοπούλου, 2012, 228 κ.ἑ.
480. Τά κιονόκρανα ἀναφέρονται καί στό ἡμερολόγιο τῆς ἀνασκαφῆς καί ὁ 

ἀρχαιολόγος τονίζει ὅτι εἶναι τῆς ἴδιας τεχνικῆς καί ἐκτέλεσης καί ἀνήκουν στά 
πρώιμα δείγματα τῆς παλαιοχριστιανικῆς ἐποχῆς: Ἡμ. 1,2, 5/9/97, σελ. 55, Ἡμ.  
1,2, 11/9/97, σελ. 73, Ἡμ.  1,2, 8/9/98, σελ. 161, Ἡμ. 1,2, 14/9/98, σελ. 189.

στό ἡμερολόγιο ἀναφέρεται ἐπίσης καί ἕνα μαρμάρινο θραῦσμα μέ διακόσμη-
ση τμήματος ἀνάγλυφου σταυροῦ, τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό κορινθιακό κι-
ονόκρανο. Τό συγκεκριμένο θραῦσμα δέν βρέθηκε καί δέν μελετήθηκε ἀπό τή 
γρά  φουσα.

481. Kautzsch, 1936, 59-60, 72-3, nos. 195, 225, pls. 14. 16.
482. Ἕνα ἀπό τά τέσσερα κιονόκρανα τῆς βασιλικῆς τοῦ Βρόντη φέρει ἀνά-

γλυφο σταυρό ἀνάμεσα στά φύλλα ἄκανθας. Ὁ Zollt παρουσιάζει ὅμοιο. Zollt, 
1994, nos. 489-490, pl.41.

483. λαζαρίδης, 1955, 238-239, πίν. 44, 1-2. Ὁ Betsch, ὑποστηρίζει ὅτι τά κιο-
νό κρανα εἶναι εἰσηγμένα ἀπό τήν κωνσταντινούπολη καί χρονολογοῦνται τήν 
πε ρίοδο τοῦ Ἰουστινιανοῦ. Betsch, 1977, 380-381.
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ἐνῶ στήν Πάτμο σέ δεύτερη χρήση ἐντοιχισμένο στή Μονή Θεο-
λόγου βρίσκεται ἀκόμη ἔνα484 (πίν. 83Β). στή ρόδο ἐπίσης συναντᾶμε 
ἀκόμη ἕνα κιονόκρανο τοῦ τύπου αὐτοῦ485 (πίν. 83α). Ἡ Παπαβα-
σιλείου μᾶς πληροφορεῖ γιά τήν ὕπαρξη κιονοκράνων τοῦ τύπου 
καί στά νησιά κῶ, Ἀστυπάλαια, σύμη, καθώς καί γιά μία ἀδημοσίευ-
τη συλλογή ὀχτώ κιονοκράνων τῆς Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιο-
τήτων Δωδεκανήσου στή ρόδο486. 

αΜΦικιΟνΕσ

Γιά τόν φωτισμό τῶν παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν χρησιμο-
ποιήθηκαν πολλά παράθυρα, πού ἀνοίγονταν στούς πλευρικούς 
τοίχους τοῦ ἰσογείου, τῶν ὑπερώων, στό δυτικό τοῖχο τοῦ νάρθηκα, 
στήν ἁψίδα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί στά πλάγια τμήματα τοῦ ἀνα-
τολικοῦ τοίχου487. Τά παράθυρα ἦταν συνήθως μονόλοβα, δίλοβα 
καί σπανιότερα πολύλοβα. Τά τόξα τῶν λοβῶν ἑδράζονται κατά 
κα νόνα σέ ἀμφικίονες καί ἀμφικιονίσκους, δηλαδή σέ μαρμάρινα ἤ 
λίθινα στηρίγματα, πού ἀποτελοῦνταν κυρίως ἀπό δύο ἡμικίονες 
συμφυεῖς μέ ἕναν ἐνδιάμεσο πεπλατυσμένο «πεσσό»488. Ἡ ἐπίπεδη 
κα τακόρυφη ταινία τῶν δύο μακρῶν πλευρῶν χρησιμεύει γιά τή 
προσαρμογή ὑαλοστασίων. Οἱ ἀμφικίονες βαίνουν σέ συμφυῆ, ἁπλή 
ἤ συνθετότερη, ἰωνίζουσα βάση μέ συμφυῆ πλίνθο, καί ἄνω ἀπο λή-
γουν, εἴτε σέ κανονικά ἤ σχηματοποιημένα κορινθιακά κιο νόκρανα, 
ἤ ἀκόμη καί σέ ἁπλή ταινιωτή ἐπίστεψη καί σέ συμφυῆ ὀρθογώνιο 
ἄβακα. Ἐπάνω στούς ἀμφικίονες τῶν παραθύρων τοπο θε τοῦνταν 
ἐπιθήματα489, προκειμένου νά ἐξασφαλιστεῖ ἀκόμη καλύ τε ρη στήρι-
ξη, ἀλλά καί γιά διακοσμητικούς λόγους. 

στήν κάρπαθο καί στίς δύο βασιλικές πού βρίσκονται ὑπό μελέτη, 
βρέθηκαν στόν ἀρχαιολογικό χῶρο, ἀμφικιονίσκοι παραθύρων· μό-

484. Ὀρλάνδος, 1970, 16-17, εἰκ. 6. Γκιολές-Πάλλης, 2014, 391, εἰκ. 599.
485. Ζαφειροπούλου, 2004, 20, εἰκ. 8β. Χρονολογεῖται στά τέλη τοῦ 5ου ἤ στίς 

ἀρχές τοῦ 6ου αἰ.
486. Παπαβασιλείου, 2009, 42, εἰκ. 7.
487. Ὀρλάνδος, 1994, 423 κ.ἑ.
488. Ὁ Μπούρας ἀναφέρει ὅτι οἱ ἡμικυκλικῆς διατομῆς ἡμικιονίσκοι ἐπιβίω-

σαν ἕως καί τή μεσοβυζαντινή ἐποχή καί σπάνια συναντῶνται μετά τόν 12ο αἰ. 
Μπούρας, 2002, 526 κ.ἑ.

489. Ὀρλάνδος, 1994, 426, εἰκ. 389.
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λις ἕνας στή βασιλική τῆς Ἄφωτης (πίν. 96Β), καί δύο στή βασιλική 
στή θέση Βρόντη (πίν. 109Β, πίν. 110Β). 

Ὁ ἀμφικιονίσκος παραθύρου στή βασιλική τῆς Ἄφωτης σώζεται 
ἀκέραιος. Ἀνήκει στήν κατηγορία τῶν ἀμφικιόνων πού διαθέτουν 
συμφυῆ σχηματοποιημένα κορινθιακά κιονόκρανα490. σέ μία δεύτε-
ρη οἰκοδομική φάση τῆς βασιλικῆς, φαίνεται νά χρησιμοποιήθηκε 
ὡς κατώφλι εἰσόδου, ἀφοῦ στήν συμφυῆ πλίνθο, καθώς καί στό 
συμφυῆ ὀρθογώνιο ἄβακα, φέρει ἀπό δύο ἐγκοπές προσαρμογῆς 
θυρόφυλλου: μία ὀρθογώνιας διατομῆς καί μία κυκλικῆς διατομῆς. 

Παραδείγματα ἀμφικιονίσκων μέ σχηματοποιημένα κορινθιάζο-
ντα κιονόκρανα, πού χρονολογοῦνται ἀπό τόν 5ο ἕως καί τόν 6ο 
αἰ., συναντᾶμε σέ ἀρκετές περιοχές491, ὅπως ἐπίσης καί στό ὑπόλοι-
πο νησί: ἕναν ἀμφικιονίσκο στόν ὑπαίθριο χῶρο τοῦ λαογραφικοῦ 
μουσείου Ἀρκάσας (πίν. 84Β), δύο στόν αὔλειο χώρου τοῦ ἀρχαιο-
λογικοῦ μουσείου Πηγαδίων492 (πίν. 85α,Β), καθώς καί δύο ἀκόμη 
ἀπό τή βασιλική στή θέση Παλαιά Πηγάδια493 (πίν. 86α, Β). 

στή βασιλική στή θέση Βρόντη καί οἱ δύο ἀμφικιονίσκοι πού 
βρέθηκαν, δέν σώζουν τό ἄνω μέρος τους, ὁπότε δέν γνωρίζουμε ἄν 
ἔφεραν σχηματοποιημένα ἤ μή κορινθιακά κιονόκρανα, ἤ ἀκόμη καί 
ἄν εἶχαν μόνο ἁπλή ταινιωτή ἐπίστεψη. Ὁ ἕνας, σώζεται σέ με-
γαλύτερο μῆκος, καί βρίσκεται τοποθετημένος κοντά στή βορειο-
δυτική πλευρά τοῦ νεότερου ναοῦ πού εἶχε ἀνεγερθεῖ ἐντός τοῦ 
Ἱεροῦ Βήματος τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς (πίν. 109Β), ἐνῶ 
ὁ δεύτερος βρίσκεται ὄρθιος καί τοποθετημένος, στό κέντρο ἀκρι-
βῶς, τοῦ φράγματος τοῦ πρεσβυτερίου (πίν. 110Β). 

490. Οἱ ἀμφικίονες πού ἀπολήγουν σέ συμφυῆ σχηματοποιημένα κορινθιακά 
κιονόκρανα εἶναι πολύ συνήθεις στίς παλαιοχριστιανικές βασιλικές, λόγῳ τῆς 
εὐκολίας κατασκευῆς τους. Βλ. Μηλίτση-κεχαγιᾶ, 2017, ἀρ. κατ. 149-155, πίν. 
42-43.

491. Ὀρλάνδος, 1929, 8, εἰκ. 4. Ὀρλάνδος, 1948, 13-14, εἰκ. 8. Ὀρλάνδος, 1994, 
426-427, εἰκ. 389. σκλάβου-Μαυροειδῆ, 1999, 60, ἀρ. 70. Μηλίτση-κεχαγιᾶ, 2017, 
ἀρ. κατ. 149-155, πίν. 42-43. Παπαβασιλείου, 2015, 390, εἰκ. 12α-β.

492. στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ἀρχαιολογικοῦ μουσείου καρπάθου, βρίσκονται 
ἀκόμη πέντε ἀμφικιονίσκοι, οἱ ὁποῖοι ὅμως εἴτε δέν σώζονται ἀκέραιοι ἤ δέν 
ἀπο λήγουν σέ κιονόκρανο, ἀλλά σέ ἁπλή ταινιωτή ἐπίστεψη.

493. Οἱ δύο ἀμφικιονίσκοι, καθώς καί ἡ μαρμάρινη κολυμπήθρα πού βρέθηκαν 
στή βασιλική στή θέση Παλαιά Πηγάδια, βρίσκονται σήμερα στόν αὔλειο χῶρο 
τοῦ Ἐπαρχείου καρπάθου.
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Ο αρΧιΤΕκΤΟνικΟσ ΔιακΟσΜΟσ ΤΩν ΔΥΟ ΒασιλικΩν

ΠαραΤηρησΕισ και σΥΜΠΕρασΜαΤα

Τά διακοσμητικά χαρακτηριστικά τῶν ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν 
τῶν δύο βασιλικῶν ἀναμένει κανείς νά δώσουν πιό συγκεκριμένες 
χρονολογικές ἀναφορές ἀπό ὅ,τι ἤ ἴδια ἀρχιτεκτονική τῶν κτηρίων, 
ὡστόσο καί στήν περίπτωση αὐτή προκύπτει ἡ ἴδια δυσκολία γιά τή 
χρονολόγηση τῶν στοιχείων αὐτῶν. Ὅπως παρατηρήθηκε, οἱ μορφές 
καί τά διακοσμητικά χαρακτηριστικά, τά ὁποῖα ἦταν διαδεδομένα 
στόν 6ο αἰ., ἐμφανίζονται ἤδη κατά τή διάρκεια τοῦ 5ου αἰ., ἤ καί 
νωρίτερα. Ὅσον ἀφορᾶ στά γλυπτά στοιχεῖα, τό σκάλισμα εἶναι 
ἁπλό καί ἡ διακόσμηση ἀποτελεῖται ἀπό κοινά χρησιμοποιημένα 
σύμβολα καί τύπους. Τό γεγονός αὐτό δημιουργεῖ τή δυσκολία τοπο-
θέτησής τους σέ ἕνα συγκεκριμένο καί ἀκριβές χρονολογικό πλαίσιο, 
ἐκτός ἀπό μερικά παραδείγματα, ὅπως εἶναι τά ἰωνικά κιονόκρανα 
μέ σύμφυτο ἐπίθημα ἀπό τή βασιλική τῆς Ἄφωτης, τά ὁποῖα εἶναι 
χαρακτηριστικά παραδείγματα τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 6ου αἰ. 

Ἐπιπλέον, ἡ ἔλλειψη λατομείων μαρμάρου στό νησί, ὁδηγεῖ στό 
συμπέρασμα τῆς εἰσαγωγῆς μαρμάρου. Τό μάρμαρο πού χρησιμο-
ποιεῖται στίς δύο βασιλικές εἶναι λευκό μέ γκρίζες φλεβώσεις. αὐτό 
παραπέμπει σέ προκοννήσιο μάρμαρο. Ὅμως, ἄν ἀναλογισθεῖ κα-
νείς τά λατομεῖα μαρμάρου πού ὑπάρχουν σέ πιό κοντινή ἀπόστα-
ση στήν κάρπαθο, ἀπό ὅ,τι ἡ Προκόνησσος, καί ὅτι δέν ἔχουν γίνει 
ἐργαστηριακές μελέτες γιά τήν ἐπιβεβαίωση τῆς προέλευσης τοῦ 
μαρμάρου, τίθεται τό θέμα τῆς ἀναζήτησης καί ἐπιβεβαίωσης τοῦ 
λατομείου τό ὁποῖο προμήθευσε τίς δύο αὐτές βασιλικές. Μή ξε-
χνᾶ με ὅτι μάρμαρο παρόμοιου χρώματος (λευκό μέ γκρίζες φλε βώ-
σεις) ἐξορύσσεται καί ἀπό λατομεῖα τοῦ Δικαίου ὄρους στήν κῶ494 
ἤ ἀπό λατομεῖα τῆς γειτονικῆς Μικράς Ἀσίας495.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν ὕπαρξη ἐργαστηρίου γλυπτικῆς, τό γεγονός 
ὅτι τά περισσότερα γλυπτά φέρουν πολλά κοινά στοιχεῖα μέ γλυπτά 
ἀπό τά ὑπόλοιπα νησιά τῆς Δωδεκανήσου, ἐνισχύει τήν ἄποψη πού 

494. Georgiades, 1965, 402-403, εἰκ. 6-9. Kendrick-Pritchett, 1965, 424. Dwo-
rakowska, 1972, 14. Γιά λατομεῖα στήν κῶ, βλ. Πουπάκη, Χατζηκωνσταν τίνου, 
2001, 541-556.

495. monna, Pensabene, 1977. Peschlow-Bindokat,1981, 157-214.
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ἤδη ἔχει ὑποστηριχθεῖ ἀπό τή Vemi, σχετικά μέ τήν ὕπαρξη ἐργα-
στηρίου στήν εὐρύτερη περιοχή τῶν Δωδεκανήσων496. 

Τό συγκριτικό ὑλικό πού παρουσιάστηκε στό κεφάλαιο τῆς γλυ-
πτικῆς τῶν δύο ὑπό μελέτη βασιλικῶν, κάνει σαφές τήν ὕπαρξη 
ἐμπο  ρικῶν σχέσεων τῆς καρπάθου μέ νησιά τοῦ βορειοανατολικοῦ 
αἰγαίου (λέσβος, Θάσος), τοῦ νοτίου αἰγαίου καί τῶν παραλίων τῆς 
Μικρά Ἀσίας. Ἡ σχέση τους ἀποδίδεται στό γεγονός ὅτι βρίσκονται 
ἐπάνω στή διαδρομή τῆς σημαντικῆς ναυτικῆς ἐμπορικῆς ὁδοῦ πού 
ἕνωνε τά βορειοαφρικανικά παράλια μέ τήν κωνσταντινούπολη. 

Ὁμοιότητες διαπιστώνονται μέ γλυπτά πού ἔχουν βρεθεῖ στήν 
Πάτμο, τήν κάλυμνο, τή νίσυρο, τή σύμη, τήν Τέλενδο, στή ρόδο 
καί φυσικά τήν κῶ497, μέ τήν ὁποία ἡ κάρπαθος παρουσιάζει κοι-
νούς εἰσηγμένους ἀπό τήν πρωτεύουσα τύπους498. 

496. Vemi, 1989, σημ. 19, 45.
497. στήν περιοχή τοῦ δωδεκανησιακοῦ συμπλέγματος ἡ κῶς πρέπει νά ἔπαι-

ζε ἕναν ἀρκετά ἡγετικό ρόλο, καθώς ἦταν τό ναυτικό ἐμπορικό κέντρο τῆς πε-
ριοχῆς ἀλλά καί τό μόνο ἀπό τά βόρεια Δωδεκάνησα πού διέθετε λατομεῖα 
μαρμάρου. Μηλίτση-κεχαγιᾶ, 2017, 95-98.

498. Ἡ Μηλίτση-κεχαγιᾶ (2017) μᾶς πληροφορεῖ μέσα ἀπό τή γλυπτική τῆς 
κῶ, γιά τό γεγονός αὐτό.
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aa  archäologischer anzeiger.
ααα Ἀρχαιολογικά Ἀνάλεκτα ἐξ Ἀθηνῶν.
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αΔ  Ἀρχαιολογικόν Δελτίον.
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καΤαλΟΓΟσ ΤΩν αρΧιΤΕκΤΟνικΩν ΜΕλΩν  
ΤΩν ΔΥΟ ΒασιλικΩν

α. Βασιλικη αΦΩΤησ

κιΟνΟκρανα

a1.  ιΩνικΟ κιΟνΟκρανΟ ΜΕ σΥΜΦΥΕσ ΕΠιΘηΜα 
(ἀρ. κατ. 20)

Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις.
Ὕψος: 0,22 μ.
Διαστάσεις ἄνω ἐπιφάνειας: 0,755μ. x 0,455μ.
Διάμετρος ἐπιφάνειας ἕδρασης κιονοκράνου: 0,335μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται ἐπανατο-
ποθετημένο στή βόρεια κιονοστοιχία τῆς βασιλικῆς.
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 148-149.
Περιγραφή: Διατηρεῖται σέ καλή κατάσταση. Τό κιονόκρανο εἶναι ἀρκετά 
συνεπτυγμένο σέ σχέση μέ τό συμφυές ἐπίθημα. στή βάση του ἔχει χαραγμένο 
τόν ἑλληνικό ἀριθμό η (σύμφωνα μέ τόν Ἠ. κόλλια). Ἡ μία στενή πλευρά 
τοῦ ἐπιθήματος τοῦ κιονοκράνου κοσμεῖται στή μέση μέ ἀνισοσκελῆ ἀνάγλυ-
φο σταυρό, περιβαλλόμενο ἀπό φύλλα ἀκάνθας. Οἱ ὑπόλοιπες πλευρές τοῦ 
ἐπιθήματος εἶναι ἀκόσμητες καί ὄχι λεῖες. Προφανῶς, ἡ διακοσμημένη πλευρά 
τοῦ ἐπιθήματος ἦταν στραμμένη πρός τό μεσαῖο κλίτος. Ὁ ἐχίνος διακο-
σμεῖται μέ αὐγό περιτριγυρισμένο ἀπό δύο μικρά φύλλα ἄκανθας. Φύλλα 
ἄκανθας συσφιγμένα ἀπό ζωστήρα καλύπτουν τά προσκεφάλαια.
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αἰ.

a2.  ιΩνικΟ κιΟνΟκρανΟ ΜΕ σΥΜΦΥΕσ ΕΠιΘηΜα 
(ἀρ. κατ. 21)

Ὑλικό: λευκό μάρμαρο. 
Ὕψος: 0,25 μ.
Διαστάσεις ἄνω ἐπιφάνειας: 0,76μ. x 0,50μ.
Διάμετρος ἐπιφάνειας ἕδρασης κιονοκράνου: 0,305μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται ἐπα-
νατοποθετημένο στή νότια κιονοστοιχία τῆς βασιλικῆς.
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 148-149.
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Περιγραφή: Διατηρεῖται σέ καλή κατάσταση. Τό κιονόκρανο εἶναι ἀρκετά 
συνεπτυγμένο σέ σχέση μέ τό συμφυές ἐπίθημα. στή βάση του ἔχει χαραγμένο 
τόν ἑλληνικό ἀριθμό ρ (σύμφωνα μέ τόν Ἠ. κόλλια). Ἡ μία στενή πλευρά 
τοῦ ἐπιθήματος τοῦ κιονοκράνου κοσμεῖται στή μέση μέ ἀνισοσκελῆ ἀνάγλυ-
φο σταυρό, περιβαλλόμενο ἀπό φύλλα ἀκάνθου. Οἱ ὑπόλοιπες πλευρές τοῦ 
ἐπιθήματος εἶναι ἀκόσμητες καί ὄχι λεῖες. Προφανῶς, ἡ διακοσμημένη πλευρά 
τοῦ ἐπιθήματος ἦταν στραμμένη πρός τό μεσαῖο κλίτος. Ὁ ἐχίνος διακο-
σμεῖται μέ αὐγό στό κέντρο, χωρίς νά περιβάλλεται ἀπό φύλλα ἄκανθας ὅπως 
συνέβαινε στό κιονόκρανο μέ ἀρ.κατ.20. Φύλλα ἄκανθας συσφιγμένα ἀπό 
ζωστήρα καλύπτουν τά προσκεφάλαια.
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου.

a3.  ιΩνικΟ κιΟνΟκρανΟ ΜΕ σΥΜΦΥΕσ ΕΠιΘηΜα 
(ἀρ. κατ. 6)

Ὑλικό: λευκό μάρμαρο. 
Ὕψος: 0,23 μ.
Διαστάσεις ἄνω ἐπιφάνειας: 0,74μ. x 0,445μ.
Διάμετρος ἐπιφάνειας ἕδρασης κιονοκράνου: 0,32μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται ἐντός τοῦ 
κεντρικοῦ κλίτους τῆς βασιλικῆς.
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 148-149.
Περιγραφή: Διατηρεῖται σέ καλή κατάσταση. Τό κιονόκρανο εἶναι ἀρκετά 
συνεπτυγμένο σέ σχέση μέ τό συμφυές ἐπίθημα. στή βάση του ἔχει χαραγμένο 
τόν ἑλληνικό ἀριθμό Γ. Ἡ μία στενή πλευρά τοῦ ἐπιθήματος τοῦ κιονοκράνου 
κοσμεῖται στή μέση μέ ἀνισοσκελῆ ἀνάγλυφο σταυρό, περιβαλλόμενο ἀπό 
φύλλα ἀκάνθου. Ἡ μία γωνία τῆς διακοσμημένης στενῆς πλευρᾶς του φέρει 
ἀπόκρουση. Οἱ ὑπόλοιπες πλευρές τοῦ ἐπιθήματος εἶναι ἀκόσμητες καί ὄχι 
λεῖες. Προφανῶς, ἡ διακοσμημένη πλευρά τοῦ ἐπιθήματος ἦταν στραμμένη 
πρός τό μεσαῖο κλίτος. Ὁ ἐχίνος διακοσμεῖται μόνο μέ μικρά φύλλα ἄκανθας, 
καί δέν ὑπάρχει αὐγό στό κέντρο. Φύλλα ἄκανθας συσφιγμένα ἀπό ζωστήρα 
καλύπτουν τά προσκεφάλαια.
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου.

a4.  ιΩνικΟ κιΟνΟκρανΟ ΜΕ σΥΜΦΥΕσ ΕΠιΘηΜα 
(ἀρ. κατ. 5)

Ὑλικό: λευκό μάρμαρο. 
Ὕψος: 0,30 μ.
Διαστάσεις ἄνω ἐπιφάνειας: 0,71μ. x 0,445μ.
Διάμετρος ἐπιφάνειας ἕδρασης κιονοκράνου: 0,30μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται ἐντός τοῦ 
κεντρικοῦ κλίτους τῆς βασιλικῆς.
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 148-149.
Περιγραφή: Διατηρεῖται σέ καλή κατάσταση. Τό κιονόκρανο εἶναι ἀρκετά 
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συνεπτυγμένο σέ σχέση μέ τό συμφυές ἐπίθημα. στή βάση του ἔχει χαραγμένο 
τόν ἀριθμό 4. Ἡ μία στενή πλευρά τοῦ ἐπιθήματος τοῦ κιονοκράνου κο-
σμεῖται στή μέση μέ ἀνισοσκελῆ ἀνάγλυφο σταυρό, περιβαλλόμενο ἀπό 
φύλλα ἀκάνθου. Οἱ ὑπόλοιπες πλευρές τοῦ ἐπιθήματος εἶναι ἀκόσμητες καί 
ὄχι λεῖες. Προφανῶς, ἡ διακοσμημένη πλευρά τοῦ ἐπιθήματος ἦταν στραμμένη 
πρός τό μεσαῖο κλίτος. Ὁ ἐχίνος διακοσμεῖται μέ αὐγό περιτριγυρισμένο ἀπό 
δυό μικρά φύλλα ἄκανθας. Φύλλα ἄκανθας συσφιγμένα ἀπό ζωστήρα κα λύ-
πτουν τά προσκεφάλαια.
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου.

a5.  σΧηΜαΤΟΠΟιηΜΕνΟ κΟρινΘιακΟ κιΟνΟκρανΟ 
(ἀρ. κατ. 7)

Ὑλικό: λευκό μάρμαρο. 
Ὕψος: 0,20 μ.
Διαστάσεις ἄνω ἐπιφάνειας: 0,30 x0,30 μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται ἐντός τοῦ 
κεντρικοῦ κλίτους τῆς βασιλικῆς.
Περιγραφή: Μικρῶν διαστάσεων σχηματοποιημένο κορινθιακό κιονόκρανο. 
Προφανῶς προέρχεται ἀπό τό κιβώριο τῆς Ἁγίας Τράπεζας. 
Χρονολόγηση: 6ος αἰ.

κιΟνΕσ

a6. κΟρΜΟσ κιΟνα (ἀρ. κατ. 4)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: Ὕψος: 1,98μ. Διάμετρος ἄνω ἐπιφάνειας: 0,26μ. Διάμετρος κάτω 
ἐπιφάνειας: 0,28μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται ἐντός τοῦ 
κεντρικοῦ κλίτους τῆς βασιλικῆς.
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 146-147, 152. Βολανάκης, 1987, 122.
Περιγραφή: Ὁ κορμός τοῦ κίονα εἶναι μονόλιθος, ἀρράβδωτος καί πολύ καλά 
λειασμένος, παρουσιάζει ἐλαφρά μείωση στό ἄνω μέρος. Δέν προέρχεται ἀπό 
τίς κιονοστοιχίες, οἱ ὁποῖες ἔβαιναν ἐπί τῶν δύο στυλοβατῶν. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

α7. κΟρΜΟσ κιΟνα (ἀρ. κατ. 8)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: Ὕψος: 1,97μ. Διάμετρος ἄνω ἐπιφάνειας: 0,26μ. Διάμετρος κάτω 
ἐπιφάνειας: 0,28μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται ἐντός τοῦ 
κεντρικοῦ κλίτους τῆς βασιλικῆς.
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 146-147, 152. Βολανάκης, 1987, 122.
Περιγραφή: Ὁ κορμός τοῦ κίονα εἶναι μονόλιθος, ἀρράβδωτος καί πολύ καλά 
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λειασμένος, παρουσιάζει ἐλαφρά μείωση στό ἄνω μέρος. Δέν προέρχεται ἀπό 
τίς κιονοστοιχίες, οἱ ὁποῖες ἔβαιναν ἐπί τῶν δύο στυλοβατῶν. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

α8. ΤΜηΜα κιΟνα (ἀρ. κατ. 10)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: Ὕψος: 1,60μ. Διάμετρος ἄνω ἐπιφάνειας: 0,26μ. Διάμετρος κάτω 
ἐπιφάνειας: 0,28μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται ἐντός τοῦ 
κεντρικοῦ κλίτους τῆς βασιλικῆς.
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 146-147, 152. Βολανάκης, 1987, 122.
Περιγραφή: σώζεται τό ἄνω μέρος. Ὁ κορμός πού εἶναι μονόλιθος, ἀρράβδω-
τος καί πολύ καλά λειασμένος, παρουσιάζει ἐλαφρά μείωση στό ἄνω μέρος. Δέν 
προέρχεται ἀπό τίς κιονοστοιχίες, οἱ ὁποῖες ἔβαιναν ἐπί τῶν δύο στυλοβατῶν. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

α9. ΤΜηΜα κΟρΜΟΥ κιΟνα (ἀρ. κατ. 9)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: Ὕψος: 1,31 μ. Διάμετρος ἄνω ἐπιφάνειας: 0,32μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται ἐντός τοῦ 
κεντρικοῦ κλίτους τῆς βασιλικῆς.
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 148. 
Περιγραφή: σώζεται τό ἄνω μέρος. Ὁ κορμός πού εἶναι μονόλιθος, ἀρράβδω-
τος καί πολύ καλά λειασμένος, παρουσιάζει ἐλαφρά μείωση στό ἄνω μέρος. 
Ἄνω ἀπολήγει σέ ἀπόφυση, δηλ. σέ ταινία. Προέρχεται ἀπό τή βόρεια κιο-
νοστοιχία τῆς βασιλικῆς. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

α10. ΤΜηΜα κΟρΜΟΥ κιΟνα (ἀρ. κατ. 14) 
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: Ὕψος: 1,07μ.  Διάμετρος ἄνω ἐπιφάνειας: 0,32μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται δυτικά τῆς 
βασιλικῆς, ἐντός τοῦ νάρθηκα.
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 148. 
Περιγραφή: σώζεται τό ἄνω μέρος. Ὁ κορμός πού εἶναι μονόλιθος, ἀρράβδω-
τος καί πολύ καλά λειασμένος, παρουσιάζει ἐλαφρά μείωση στό ἄνω μέρος. 
Ἄνω ἀπολήγει σέ ἀπόφυση, δηλ. σέ ταινία. στό κέντρο ὑπάρχει ἀνάγλυφος 
ἀνισοσκελής σταυρός. Προέρχεται ἀπό τή βόρεια κιονοστοιχία τῆς βασιλικῆς. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

α11. ΤΜηΜα κΟρΜΟΥ κιΟνα (ἀρ. κατ. 15) 
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: Ὕψος: 1,33 μ.  Διάμετρος ἄνω ἐπιφάνειας: 0,32μ. 
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Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται δυτικά τῆς 
βασιλικῆς, ἐντός τοῦ νάρθηκα.
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 148. 
Περιγραφή: σώζεται τό ἄνω μέρος. Ὁ κορμός πού εἶναι μονόλιθος, ἀρράβδω-
τος καί πολύ καλά λειασμένος, παρουσιάζει ἐλαφρά μείωση στό ἄνω μέρος. 
Ἄνω ἀπολήγει σέ ἀπόφυση, δηλ. σέ ταινία. Εἶναι τοποθετημένος ἔτσι ὥστε 
εἶναι δύσκολο νά διακρίνει κανείς ἄν ὑπάρχει ἀνισοσκελής ἀνάγλυφος σταυρός 
στό κέντρο τοῦ κορμοῦ. Προέρχεται ἀπό τή βόρεια κιονοστοιχία τῆς βασιλικῆς. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

α12. κΟρΜΟσ κιΟνα (ἀρ. κατ. 11) 
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: Ὕψος: 2,37μ. Διάμετρος ἄνω ἐπιφάνειας: 0,32μ. Διάμετρος βάσης: 
0,35μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται στό νότιο 
κλίτος τῆς βασιλικῆς.
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 148. 
Περιγραφή: σώζεται ἀκέραιος. Εἶναι μονόλιθος, ἀρράβδωτος καί πολύ καλά 
λειασμένος. Παρουσιάζει ἐλαφρά μείωση στό ἄνω μέρος. Ἄνω ἀπολήγει σέ 
ἀπόφυση, δηλ. σέ μικρή σπείρα καί ταινία. Προέρχεται ἀπό τή βόρεια κιονο-
στοιχία τῆς βασιλικῆς. Διακοσμεῖ ται μέ ἀνάγλυφο σταυρό μέ πεπλατυσμένα 
τά ἄκρα τῶν κεραιῶν, σέ ὕψος 1,38μ. ἀπό τή βάση του.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

α13. κΟρΜΟσ κιΟνα (ἀρ. κατ. 12) 
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: Ὕψος: 2,37μ. Διάμετρος ἄνω ἐπιφάνειας: 0,32μ. Διάμετρος βάσης: 0,35μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται στό νότιο 
κλίτος τῆς βασιλικῆς.
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 148. 
Περιγραφή: σώζεται ἀκέραιος. Εἶναι μονόλιθος, ἀρράβδωτος καί πολύ καλά 
λειασμένος. Παρουσιάζει ἐλαφρά μείωση στό ἄνω μέρος. Ἄνω ἀπολήγει σέ 
ἀπόφυση, δηλ. σέ μικρή σπείρα καί ταινία. Προέρχεται ἀπό τή βόρεια κιονο-
στοιχία τῆς βασιλικῆς. Διακοσμεῖται μέ ἀνάγλυφο σταυρό μέ πεπλατυσμένα 
τά ἄκρα τῶν κεραιῶν, σέ ὕψος 1,38μ. ἀπό τή βάση του.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

α14. κΟρΜΟσ κιΟνα (ἀρ. κατ. 13) 
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: Ὕψος: 2,37μ. Διάμετρος ἄνω ἐπιφάνειας: 0,32μ. Διάμετρος βάσης: 0,35μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται στό νότιο 
κλίτος τῆς βασιλικῆς.
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 148. 
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Περιγραφή: σώζεται ἀκέραιος. Εἶναι μονόλιθος, ἀρράβδωτος καί πολύ καλά 
λειασμένος. Παρουσιάζει ἐλαφρά μείωση στό ἄνω μέρος. Ἄνω ἀπολήγει σέ 
ἀπόφυση, δηλ. σέ μικρή σπείρα καί ταινία. Προέρχεται ἀπό τή βόρεια κιονο-
στοιχία τῆς βασιλικῆς. Διακοσμεῖ ται μέ ἀνάγλυφο σταυρό μέ πεπλατυσμένα 
τά ἄκρα τῶν κεραιῶν, σέ ὕψος 1,38μ. ἀπό τή βάση του.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

α15. κΟρΜΟσ κιΟνα (ἀρ. κατ. 1) 
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις.
Διαστάσεις: Ὕψος: 2,25μ. Διάμετρος ἄνω ἐπιφάνειας: 0,36μ. Διάμετρος βάσης: 
0,38μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται ἀναστη-
λωμένος στό βόρειο στυλοβάτη.
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 148. 
Περιγραφή: σώζεται ἀκέραιος. Ὁ κορμός του εἶναι μονόλιθος, ἀρράβδωτος 
καί πολύ καλά λειασμένος. Παρουσιάζει ἐλαφρά μείωση στό ἄνω μέρος. Ἄνω 
ἀπολήγει σέ ἀπόφυση, δηλ. σέ μικρή σπείρα καί ταινία. Διακοσμεῖται μέ 
ἀνάγλυφο σταυρό μέ πεπλατυσμένα τά ἄκρα του, σέ ὕψος 1,38μ. ἀπό τή βάση 
του. Ὁ Ἠ. κόλλιας μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τόσο ὁ συγκεκριμένος κίονας, ὅσο 
καί οἱ ἄλλοι δύο ἀναστηλωμένοι, φέρουν στίς βάσεις τούς ἐγχάρακτους ἑλλη-
νικούς ἀριθμούς (α, ρ, Γ).
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

α16. κΟρΜΟσ κιΟνα (ἀρ. κατ. 2) 
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις.
Διαστάσεις: Ὕψος: 2,25μ. Διάμετρος ἄνω ἐπιφάνειας: 0,36μ. Διάμετρος βάσης: 
0,38μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται ἐπανατο-
ποθετημένος στό νότιο στυλοβάτη.
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 148. 
Περιγραφή: σώζεται ἀκέραιος. Ὁ κορμός του εἶναι μονόλιθος, ἀρράβδωτος 
καί πολύ καλά λειασμένος. Παρουσιάζει ἐλαφρά μείωση στό ἄνω μέρος. Ἄνω 
ἀπολήγει σέ ἀπόφυση, δηλ. σέ μικρή σπείρα καί ταινία. Διακοσμεῖται μέ 
ἀνάγλυφο σταυρό μέ πεπλατυσμένα τά ἄκρα του, σέ ὕψος 1,38μ. ἀπό τή βάση 
του. [Ὁ Ἠ. κόλλιας μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τόσο ὁ συγκεκριμένος κίονας, ὅσο 
καί οἱ ἄλλοι δύο ἀναστηλωμένοι, φέρουν στίς βάσεις τους ἐγχάρακτους ἑλλη-
νικούς ἀριθμούς (α, ρ, Γ)].
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.
α17. κΟρΜΟσ κιΟνα (ἀρ. κατ. 3) 
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: Ὕψος: 2,25μ. Διάμετρος ἄνω ἐπιφάνειας: 0,36μ. Διάμετρος βάσης: 0,38μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται ἐπανατο-
ποθετημένος στό βόρειο στυλοβάτη.



263

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 148. 
Περιγραφή: σώζεται ἀκέραιος. Ὁ κορμός του εἶναι μονόλιθος, ἀρράβδωτος 
καί πολύ καλά λειασμένος. Παρουσιάζει ἐλαφρά μείωση στό ἄνω μέρος καί 
μικρή ἀπόκρουση. Ἄνω ἀπολήγει σέ ἀπόφυση, δηλ. σέ μικρή σπείρα καί 
ταινία. Διακοσμεῖται μέ ἀνάγλυφο σταυρό μέ πεπλατυσμένα τά ἄκρα του, σέ 
ὕψος 1,38μ. ἀπό τή βάση του. [Ὁ Ἠ. κόλλιας μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τόσο ὁ 
συγκεκριμένος κίο νας, ὅσο καί οἱ ἄλλοι δύο ἀναστηλωμένοι, φέρουν στίς 
βάσεις τους ἐγχάρακτους ἑλληνικούς ἀριθμούς (α, ρ, Γ)].
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

ΒασΕισ κιΟνΩν

α18. Βαση κιΟνα (ἀρ. κατ. 16) 
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: κάτω ἐπιφάνεια: 0,50μ. x 0,50μ. Ὕψος: 0,24μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιά 
τή στήριξη τοῦ δυτικότερου ἀναστηλωμένου κίονα τῆς βόρειας κιονοστοιχίας. 
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 149. 
Περιγραφή: Βάση ἀττική ἰωνική μέ σπείρα ἡμικυκλικῆς διατομῆς καί συμφυῆ 
τετράγωνη πλίνθο. 
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

α19. Βαση κιΟνα (ἀρ. κατ. 17) 
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: κάτω ἐπιφάνεια: 0,50μ. x 0,50μ. Ὕψος: 0,24μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα ἔχει χρησιμοποιηθεῖ 
γιά τή στήριξη τοῦ ἀνατολικότερου ἀναστηλωμένου κίονα τῆς βόρειας κιο-
νοστοιχίας. 
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 149. 
Περιγραφή: Βάση ἀττική ἰωνική μέ σπείρα ἡμικυκλικῆς διατομῆς καί συμφυῆ 
τετράγωνη πλίνθο. 
Χρονολόγηση: 5ος -6ος αἰ.

α20. Βαση κιΟνα (ἀρ. κατ. 18) 
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: κάτω ἐπιφάνεια: 0,50μ. x 0,50μ. Ὕψος: 0,24μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα ἔχει χρησιμοποιηθεῖ 
γιά τή στήριξη τοῦ ἐπανατοποθετημένου κίονα τῆς νό τιας κιονοστοιχίας. 
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 149. 
Περιγραφή: Βάση ἀττική ἰωνική μέ σπείρα ἡμικυκλικῆς διατομῆς καί συμφυῆ 
τετράγωνη πλίνθο. 
Χρονολόγηση: 5ος- 6ος αἰ.
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α21. Βαση κιΟνα (ἀρ. κατ. 19) 
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις 
Διαστάσεις: κάτω ἐπιφάνεια: 0,32 x 0,32 μ. Ὕψος: 0,12 μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. σήμερα βρίσκεται τοποθε-
τημένη πάνω στό νότιο στυλοβάτη. 
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 2006, 114.
Περιγραφή: Μικρή βάση ἀττική ἰωνική μέ σπείρα ἡμικυκλικῆς διατομῆς καί 
συμφυῆ τετράγωνη πλίνθο. σώζεται σέ δύο κομμάτια. στό κέντρο ὑπάρχει 
κυκλικός τόρμος. Προφανῶς προέρχεται ἀπό τό κιβώριο τῆς Ἁγίας Τράπεζας. 
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

αΜΦικιΟνισκΟσ ΠαραΘΥρΟΥ

α22. αΜΦικιΟνισκΟσ ΠαραΘΥρΟΥ (ἀρ. κατ. 24)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις 
Διαστάσεις: 0,87μ. x 0,16μ. x 0,40μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. 
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 150. 
Περιγραφή: Ὁ κορμός του εἶναι ἀρράβδωτος. Ἡ βάση ἀποδίδεται στόν τύπο 
τῆς ἀττικῆς ἰωνικῆς μέ πλίνθο. Τό κιονόκρανο παρουσιάζει ἁπλουστευμένη 
κορινθιακή μορφή. Φέρει δύο κυκλικούς καί δύο ὀρθογώνιους τόρμους, καθώς 
χρησιμοποιήθηκε ὡς κατώφλι εἰσόδου στό νεώτερο ναό, ὁ ὁποῖος χτίστηκε 
πάνω ἀπό τό ἱερό βῆ μα τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς.
Χρονολόγηση: 5ος -6ος αἰ.

σΤΟιΧΕια ΤΕΜΠλΟΥ

ΠΕσσισκΟι -κιΟνισκΟι ΤΕΜΠλΟΥ

α23. ΠΕσσισκΟσ ΦραΓΜαΤΟσ ΠρΕσΒΥΤΕριΟΥ (ἀρ. κατ. 25)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: 0,20μ. x 0,20μ.. Ὕψος: 1,10μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. νότιος ἐπανατοποθετημένος 
πεσσίσκος τοῦ φράγματος πρεσβυτερίου. 
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 146.
Περιγραφή: Ἡ ὀρθογώνια ἐγκοπή γιά τήν προσαρμογή τοῦ θωρα κίου εἶναι 
λαξευμένη στή βόρεια πλευρά του. Ἡ νότια πλευρά παραμένει ἀκόσμητη, ἐνῶ 
στίς δύο ἄλλες πλευρές (ἀνατολική καί δυτική) σκαλίζεται τό γνωστό θέμα 
τῶν ὁμόλογων ὀρθογώνιων πλαισίων. στήν ἀνατολική πλευρά ἐπάνω στά 
ὁμόλογα πλαίσια ὑπάρχουν δύο μικρές ἡμικυκλικές ὀπές: μία ψηλά καί μία 
χαμηλά. Ἄνω φέρει συμφυῆ ἰωνική βάση, ἡ ὁποία θά στήριζε κιονίσκο. 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αἰ.

α24. ΠΕσσισκΟσ ΦραΓΜαΤΟσ ΠρΕσΒΥΤΕριΟΥ (ἀρ. κατ. 26)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις.
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Διαστάσεις: 0,20μ. x 0,20μ.. Ὕψος: 1,00μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. νοτιοανατολικός ἐπα-
νατοποθετημένος πεσσίσκος τοῦ φράγματος πρεσβυτερίου. 
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 146.
Περιγραφή: Ἡ ὀρθογώνια ἐγκοπή γιά τήν προσαρμογή τοῦ θωρακίου εἶναι 
λαξευμένη στή νότια πλευρά του. Ἡ βόρεια πλευρά παραμένει ἀκόσμητη, ἐνῶ 
στίς δύο ἄλλες πλευρές (ἀνατολική καί δυτική) σκαλίζεται τό γνωστό θέμα 
τῶν ὁμόλογων ὀρθογώνιων πλαισίων. Ὁ πεσσίσκος συμφύεται μέ ἰωνική βάση 
καί ἀκολουθεῖ ἀρράβδωτος κορμός κιονίσκου μέ κορινθιακό κιονόκρανο. 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αἰ.

α25. ΠΕσσισκΟσ ΦραΓΜαΤΟσ ΠρΕσΒΥΤΕριΟΥ (ἀρ. κατ. 28)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: 0,20μ. x 0,20μ.. Ὕψος: 1,10μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. Βορειοανατολικός ἐπανατο-
ποθετημένος πεσσίσκος τοῦ φράγματος πρεσβυτερίου. 
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 146.
Περιγραφή: Ἡ ὀρθογώνια ἐγκοπή γιά τήν προσαρμογή τοῦ θωρα κίου εἶναι 
λαξευμένη στή βόρεια πλευρά του. Ἡ νότια πλευρά παραμένει ἀκόσμητη, ἐνῶ 
στίς δύο ἄλλες πλευρές (ἀνατολική καί δυ τική) σκαλίζεται τό γνωστό θέμα 
τῶν ὁμόλογων ὀρθογώνιων πλαι σίων. Ὁ πεσσίσκος συμφύεται μέ ἰωνική βάση 
καί ἀκολουθεῖ ἀρ ράβδωτος κορμός κιονίσκου μέ κορινθιακό κιονόκρανο. 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αἰ.

α26. ΠΕσσισκΟσ ΦραΓΜαΤΟσ ΠρΕσΒΥΤΕριΟΥ (ἀρ. κατ. 27)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: 0,20μ. x 0,20μ.. Ὕψος: 1,10μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. Βόρειος ἐπανατοποθετημένος 
πεσσίσκος τοῦ φράγματος πρεσβυτερίου. 
Βιβλιογραφία: κόλλιας, 1973, 146.
Περιγραφή: Ἡ ὀρθογώνια ἐγκοπή γιά τήν προσαρμογή τοῦ θωρακίου εἶναι 
λαξευμένη στή νότια πλευρά του. Ἡ βόρεια πλευρά παραμένει ἀκόσμητη, ἐνῶ 
στίς δύο ἄλλες πλευρές (ἀνατολική καί δυ τική) λαξεύεται τό γνωστό θέμα τῶν 
ὁμόλογων ὀρθογώνιων πλαι σίων. στήν ἀνατολική πλευρά ἐπάνω στά ὁμόλο-
γα πλαίσια ὑπάρχουν δύο μικρές ἡμικυκλικές ὀπές: μία ψηλά καί μία χαμηλά. 
Ἄνω φέρει συμφυῆ ἰωνική βάση, ἡ ὁποία θά στήριζε κιονίσκο. 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αἰ.

α27. ΠΕσσισκΟσ ΦραΓΜαΤΟσ ΠρΕσΒΥΤΕριΟΥ (ἀρ κατ. 22) 
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: 0,23μ. x 0,23μ.. Ὕψος: 1,10μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. Βόρεια τῆς βασιλικῆς.
Βιβλιογραφία: ἀδημοσίευτη.
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Περιγραφή: Ἀκόσμητος πεσσίσκος, ὁ ὁποῖος φέρει ὀρθογώνια ἐγκο πή προ-
σαρμογῆς θωρακίου μόνο στή μία πλευρά του. Ἀπολήγει σέ συμφυῆ ἰωνική 
βάση, ἡ ὁποία θά στήριζε κιονίσκο. 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αἰ.

α28. ΠΕσσισκΟσ ΦραΓΜαΤΟσ ΠρΕσΒΥΤΕριΟΥ (ἀρ κατ. 23) 
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: 0,23μ. x 0,23μ.. Ὕψος: 1,10μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. Βόρεια τῆς βασιλικῆς.
Βιβλιογραφία: ἀδημοσίευτη.
Περιγραφή: Ἀκόσμητος πεσσίσκος, ὁ ὁποῖος φέρει ὀρθογώνια ἐγκο πή προ-
σαρμογῆς θωρακίου μόνο στή μία πλευρά του. Ἀπολήγει σέ συμφυῆ ἰωνική 
βάση, ἡ ὁποία θά στήριζε κιονίσκο. 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αἰ.

ΘΩρακια ΦραΓΜαΤΟσ ΠρΕσΒΥΤΕριΟΥ

α29. ΘΩρακιΟ (ἀρ. κατ. 29) 
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις.
Διαστάσεις: Ὕψος: 1,03μ. Μῆκος: 2,30 μ. Πάχος: 0,066μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. νότιο ἀναστηλωμένο θωράκιο 
φράγματος πρεσβυτερίου. 5 συγκολλημένα κομμάτια. λεί πουν τμήματα. 
Βιβλιογραφία: ἀδημοσίευτο.
Περιγραφή: Πλῆρες ἀμφίγλυφο θωράκιο μέ κύριο θέμα τό μονογράφημα τοῦ 
Χριστοῦ (+ καί Χ). Ἡ ἐμπρόσθια ὄψη περιβάλλεται ἀπό ὀρθογώνια ὁμόλογα 
κυμάτια. στό κέντρο βρίσκεται τό ἀνάγλυφο μονογράφημα τοῦ Χριστοῦ πού 
περιβάλλεται ἀπό δάφνινο στεφάνι. Οἱ ἄκρες τῶν κεραιῶν τοῦ μονογραφήμα-
τος εἶναι ἐλαφρῶς πεπλατυσμένες. στή βάση τοῦ στεφανιοῦ τυλίγεται βλαστός 
ἀπό ἀνάγλυφη ταινία πού ἐκτείνεται μέ ἐλαφρύ κυματισμό πρός τίς κάτω 
γωνίες τοῦ θωρακίου, ὅπου ἀπολήγει σέ καρδιόσχημο φύλλο. στήν ὀπίσθια 
ὄψη, βρίσκεται στό κέντρο, ἀνισοσκελής ραδινός σταυρός μέ πεπλατυσμένα τά 
ἄκρα του, ἐντός μεταλλίου. κι ἐδῶ, ἡ ὀπίσθια ὄψη τοῦ θωρακίου περιβάλλεται 
ἀπό ὀρθογώνια ὁμόλογα πλαίσια. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

α30. ΘΩρακιΟ (ἀρ. κατ. 30) 
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις.
Διαστάσεις: Ὕψος: 1,01μ. Μῆκος: 2,35 μ. Πάχος: 0,055μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. νότιο ἀναστηλωμένο θωράκιο 
φράγματος πρεσβυτερίου. 7 συγκολλημένα σπαράγματα. λείπουν τμήματα. 
Βιβλιογραφία: ἀδημοσίευτο.
Περιγραφή: Πλῆρες ἀμφίγλυφο θωράκιο μέ κύριο θέμα τό μονο γρά φημα τοῦ 
Χριστοῦ (+ καί Χ). Ἡ ἐμπρόσθια ὄψη περιβάλλεται ἀπό ὀρθογώνια ὁμόλογα 
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κυμάτια. στό κέντρο βρίσκεται τό ἀνάγλυφο μονογράφημα τοῦ Χριστοῦ πού 
περιβάλλεται ἀπό δάφνινο στεφάνι. Οἱ ἄκρες τῶν κεραιῶν τοῦ μονογραφήμα-
τος εἶναι ἐλαφρῶς πεπλατυσμένες. στή βάση τοῦ στεφανιοῦ τυλίγεται βλαστός 
ἀπό ἀνάγλυφη ταινία πού ἐκτείνεται μέ ἐλαφρύ κυματισμό πρός τίς κάτω 
γωνίες τοῦ θωρακίου, ὅπου ἀπολήγει σέ καρδιόσχημο φύλλο. στήν ὀπίσθια 
ὄψη, βρίσκεται στό κέντρο, ἀνισοσκελής ραδινός σταυρός μέ πεπλατυσμένα τά 
ἄκρα του, ἐντός μεταλλίου. κι ἐδῶ, ἡ ὀπίσθια ὄψη τοῦ θωρακίου περιβάλλεται 
ἀπό ὀρθογώνια ὁμόλογα πλαίσια. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

α31.  κιΟνισκΟσ ΦραΓΜαΤΟσ ΠρΕσΒΥΤΕριΟΥ ΜΕ σΥΜΦΥΤΟ κΟριν-
ΘιακΟ κιΟνΟκρανΟ (ἀρ. κατ. 31) 

Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: Ὕψος κιονίσκου: 0,82μ. Ὕψος συμφυοῦς κορινθιακοῦ κιο-
νοκράνου: 0,22 μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. Βόρειος κιονίσκος φράγματος 
πρεσβυτερίου. 
Βιβλιογραφία: ἀδημοσίευτο.
Περιγραφή: Μικρός κιονίσκος τέμπλου, μέ συμφυές κορινθιακό κιο νόκρανο. 
Ὁ κορμός τοῦ κιονίσκου εἶναι ἀρράβδωτος καί καλά λειασμένος, ἐνῶ ἀπολήγει 
σέ διπλό ἀνισοπαχῆ ταινιωτό δαχτύλιο. 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αἰ. 

α32.  κιΟνισκΟσ ΦραΓΜαΤΟσ ΠρΕσΒΥΤΕριΟΥ ΜΕ σΥΜΦΥΤΟ κΟριν-
ΘιακΟ κιΟνΟκρανΟ (ἀρ. κατ. 32) 

Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 
Διαστάσεις: Ὕψος κιονίσκου: 0,90μ. Ὕψος συμφυοῦς κορινθιακοῦ κιο-
νοκράνου: 0,20 μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική Ἄφωτης. νότιος κιονίσκος φράγματος 
πρεσβυτερίου. 
Βιβλιογραφία: ἀδημοσίευτο.
Περιγραφή: Μικρός κιονίσκος τέμπλου, μέ συμφυές κορινθιακό κιο νόκρανο. 
Ὁ κορμός τοῦ κιονίσκου εἶναι ἀρράβδωτος καί καλά λεια σμένος, ἐνῶ ἀπολήγει 
σέ διπλό ἀνισοπαχῆ ταινιωτό δαχτύλιο. 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αἰ. 

Β. Βασιλικη σΤην ΠΕριΟΧη κΕΦαλι, ΒρΟνΤησ

κιΟνΟκρανα

Β1. κΟρινΘιακΟ κιΟνΟκρανΟ (ἀρ. κατ. 33)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο. 
Διαστάσεις: Ὕψος: 0,40μ. Πλευρές ἄβακα: 0,45μ. x 0,50μ. Διάμετρος: 0,32μ.



268

Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική στήν περιοχή κεφάλι, Βρόντης. Ἐντός 
τοῦ ἱεροῦ βήματος τῆς βασιλικῆς. 
Βιβλιογραφία: καραμπάτσος, 1997, 1168. 
Περιγραφή: Ὁ κολουροπυραμοειδής πυρήνας του κοσμεῖται μέ ὀχτώ πεντάλο-
βα φύλλα ἄκανθας: τέσσερα στό κάτω μέρος καί τέσ σερα στό ἄνω. Οἱ κάτω 
λοβοί φύονται ἀπό τή βάση τοῦ καλάθου καί ἀναλύονται σέ τρεῖς γλωσσίδες. 
Ἡ ἐσωτερική γλωσσίδα τους ἀνακάμπτεται καὶ ἀκουμπᾶ στήν ἐξωτερική 
γλωσσίδα τοῦ ὑπερκείμενου λοβοῦ σχηματίζοντας ὠοειδῆ κλειστό ὀφθαλμό. Οἱ 
μέσοι λοβοί διαιροῦνται ἐπίσης σέ τρεῖς γλωσσίδες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ ἐσωτερική 
ἀνακάμπτεται ἀκουμπώντας στόν ὑπερκείμενο λοβό καί σχηματίζει ὠοειδῆ 
κλειστό ὀφθαλμό. Τό πλατύ κεντρικό νεῦρο τοῦ φύλλου εἶναι ταινιωτό. στήν 
ἄνω ζώνη τό πλατύ κεντρικό νεῦρο τοῦ φύλλου εἶναι ἐπίσης ταινιωτό καί 
καλύπτει τίς γωνίες τοῦ κιονοκράνου. Οἱ ἀπολήξεις τῶν γλωσσίδων εἶναι σχε-
τικά αἰχμηρές. στήν ἄνω ζώνη οἱ βλαστοί τῶν ἑλίκων, πού εἶναι σχεδόν ἐπίπε-
δες ταινίες, κλίνουν πρός τό κέντρο κάθε ὄψης σέ σχῆμα V καί ἀπο λήγουν στίς 
γωνίες τοῦ κιονοκράνου σέ πολύ μικρές ἐκφυλισμένες σπεῖρες μέ ἀγκιστροειδῆ 
ἀνάκαμψη. Τήν ἐπιφάνεια πού ὁρίζει τό σχῆμα V καλύπτει ἕνα ἐλαφρῶς προ-
εξέχον τεταρτοκύκλιο πού στηρίζει τό τριγωνικό κομβίο τοῦ ἄβακα, ὁ ὁποῖος 
εἶναι κοῖλος καί διταινιωτός. στό τριγωνικό κομβίο καί στό τεταρτοκύκλιο 
χαράσσεται μέ σχηματοποιημένο τρόπο τό ἀνεστραμμένο κλαδί πού συνηθίζε-
ται στά κανονικά λυρόσχημα ἤ τύπου V κιονόκρανα. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου- ἀρχές 6ου αἰ.

Β2. κΟρινΘιακΟ κιΟνΟκρανΟ (ἀρ. κατ. 34)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο 
Διαστάσεις: Ὕψος: 0,40μ. Πλευρές ἄβακα: 0,45μ. x 0,50μ. Διάμετρος: 0,32μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική στήν περιοχή κεφάλι, Βρόντης. Ἐντός 
τοῦ ἱεροῦ βήματος τῆς βασιλικῆς. 
Βιβλιογραφία: καραμπάτσος, 1997, 1168. 
Περιγραφή: Ὁ κολουροπυραμοειδής πυρήνας του κοσμεῖται μέ ὀχτώ πεντάλο-
βα φύλλα ἄκανθας: τέσσερα στό κάτω μέρος καί τέσσερα στό ἄνω. Οἱ κάτω 
λοβοί φύονται ἀπό τή βάση τοῦ καλάθου καί ἀναλύονται σέ τρεῖς γλωσσίδες. 
Ἡ ἐσωτερική γλωσσίδα τους ἀνακάμπτεται καὶ ἀκουμπᾶ στήν ἐξωτερική 
γλωσσίδα τοῦ ὑπερκείμενου λοβοῦ σχηματίζοντας ὠοειδῆ κλειστό ὀφθαλμό. Οἱ 
μέσοι λοβοί διαιροῦνται ἐπίσης σέ τρεῖς γλωσσίδες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ ἐσωτερική 
ἀνακάμπτεται ἀκουμπώντας στόν ὑπερκείμενο λοβό καί σχηματίζει ὠοειδῆ 
κλειστό ὀφθαλμό. Τό πλατύ κεντρικό νεῦρο τοῦ φύλλου εἶναι ταινιωτό. στήν 
ἄνω ζώνη τό πλατύ κεντρικό νεῦρο τοῦ φύλλου εἶναι ἐπίσης ταινιωτό καί 
καλύπτει τίς γωνίες τοῦ κιονοκράνου. Οἱ ἀπολήξεις τῶν γλωσσίδων εἶναι σχε-
τικά αἰχμηρές. στήν ἄνω ζώνη οἱ βλαστοί τῶν ἑλίκων, πού εἶναι σχεδόν ἐπίπε-
δες ταινίες, κλίνουν πρός τό κέντρο κάθε ὄψης σέ σχῆμα V καί ἀπολήγουν στίς 
γωνίες τοῦ κιονοκράνου σέ πολύ μικρές ἐκφυλισμένες σπεῖρες μέ ἀγκιστροειδῆ 
ἀνάκαμψη. Τήν ἐπιφάνεια πού ὁρίζει τό σχῆμα V καλύπτει ἕνα ἐλαφρῶς προ-
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εξέχον ταταρτοκύκλιο πού στηρίζει τό τριγωνικό κομβίο τοῦ ἄβακα, ὁ ὁποῖος 
εἶναι κοῖλος καί διταινιωτός. στό τριγωνικό κομβίο καί στό τεταρτοκύκλιο 
χα ράσ σεται κυματοειδῆ ταινία.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου- ἀρχές 6ου αἰ.

Β3. κΟρινΘιακΟ κιΟνΟκρανΟ (ἀρ. κατ. 35)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο 
Διαστάσεις: Ὕψος: 0,40μ. Πλευρές ἄβακα: 0,45μ. x 0,50μ. Διάμετρος: 0,32μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική στήν περιοχή κεφάλι, Βρόντης. Ἐντός 
τοῦ ἱεροῦ βήματος τῆς βασιλικῆς. 
Βιβλιογραφία: καραμπάτσος, 1997, 1168. 
Περιγραφή: σώζεται μόνο τό κάτω μέρος τοῦ πυρήνα, τό ὁποῖο ἀκολουθεῖ τή 
διακόσμηση τῶν προηγούμενων λυρόσχημων κιονοκράνων (ἀρ. κατ. 34, 
ἀρ.κατ.35), ὅπου κοσμεῖται ἀπό τέσσερα πεντάλοβα φύλλα ἄκανθας. Οἱ κάτω 
λοβοί φύονται ἀπό τή βάση τοῦ καλάθου καί ἀναλύονται σέ τρεῖς γλωσσίδες. 
Ἡ ἐσωτερική γλωσσίδα τους ἀνακάμπτεται καί ἀκουμπᾶ στήν ἐξωτερική 
γλωσσίδα τοῦ ὑπερκείμενου λοβοῦ σχηματίζοντας ὠοειδῆ κλειστό ὀφθαλμό. Οἱ 
μέσοι λοβοί διαιροῦνται ἐπίσης σέ τρεῖς γλωσσίδες, ἐκ τῶν ὁποί ων ἡ ἐσωτερική 
ἀνακάμπτεται ἀκουμπώντας στόν ὑπερκείμενο λοβό καί σχηματίζει ὠοειδῆ 
κλειστό ὀφθαλμό. Τό πλατύ κεντρικό νεῦ ρο τοῦ φύλλου εἶναι ταινιωτό. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.

Β4. κΟρινΘιακΟ κιΟνΟκρανΟ (ἀρ. κατ. 36)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο 
Διαστάσεις: Ὕψος: 0,40μ. Πλευρές ἄβακα: 0,45μ. x 0,50μ. Διάμετρος: 0,32μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική στήν περιοχή κεφάλι, Βρόντης. Ἐντός 
τοῦ ἱεροῦ βήματος τῆς βασιλικῆς. 
Βιβλιογραφία: καραμπάτσος, 1997, 1168. 
Περιγραφή: σώζεται ὁ πυρήνας τοῦ κιονοκράνου, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ τή 
διακόσμηση τοῦ κιονοκράνου μέ ἀρ.κατ.34. Ὁ κολουροπυραμοειδής πυρήνας 
του κοσμεῖται μέ ὀχτώ πεντάλοβα φύλλα ἄκανθας: τέσσερα στό κάτω μέρος 
καί τέσσερα στό ἄνω. Οἱ κάτω λοβοί φύονται ἀπό τή βάση τοῦ καλάθου καί 
ἀναλύονται σέ τρεῖς γλωσσίδες. Ἡ ἐσωτερική γλωσσίδα τους ἀνακάμπτεται 
καί ἀκουμπᾶ στήν ἐξωτερική γλωσσίδα τοῦ ὑπερκείμενου λοβοῦ σχηματίζο-
ντας ὠοειδῆ κλειστό ὀφθαλμό. Οἱ μέσοι λοβοί διαιροῦνται ἐπίσης σέ τρεῖς 
γλωσσίδες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ ἐσωτερική ἀνακάμπτεται ἀκουμπώντας στόν 
ὑπερκείμενο λοβό καί σχηματίζει ὠοειδῆ κλειστό ὀφθαλμό. Τό πλατύ κεντρικό 
νεῦρο τοῦ φύλλου εἶναι ταινιωτό. στήν ἄνω ζώνη τό πλατύ κεντρικό νεῦρο 
τοῦ φύλλου εἶναι ἐπίσης ταινιωτό καί καλύπτει τίς γωνίες τοῦ κιονοκράνου. 
Οἱ ἀπολήξεις τῶν γλωσσίδων εἶναι σχετικά αἰχμηρές. Τήν ἐπιφάνεια πού 
ὁρίζει τό σχῆμα V, καλύπτει ἕνα ἐλαφρῶς προεξέχον ταταρτοκύκλιο πού 
στηρίζει τό τριγωνικό κομβίο τοῦ ἄβακα, ὁ ὁποῖος εἶναι κοῖλος καί διταινι-
ωτός. στό τριγωνικό κομβίο καί στό τεταρτοκύκλιο χαράσσεται σταυρός.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου- ἀρχές 6ου αἰ.
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κιΟνΕσ

Β5. 3 ΤΜηΜαΤα κΟρΜΟΥ κιΟνα (ἀρ. κατ. 43)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο 
Διαστάσεις: συνολικό ὕψος: 1,80μ. Διάμετρος: 0,26μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική στήν περιοχή κεφάλι, Βρόντης. Ἐντός 
τοῦ ἱεροῦ βήματος τῆς βασιλικῆς. 
Βιβλιογραφία: καραμπάτσος, 1997, 1168. 
Περιγραφή: σώζεται σέ 3 κομμάτια. Ὁ κίονας εἶναι μονόλιθος, ἀρ ράβδωτος καί 
καλά λειασμένος. στό κάτω μέρος παρουσιάζει ἀπόθεση, δηλ. ἐλαφρά δι-
απλάτυνση πού καταλήγει σέ ταινία. Ἄνω ἀπο λήγει σέ ἀπόφυση, δηλ. σέ μικρή 
σπείρα καί ταινία. Ἴσως πρόκειται γιά κίονα κιβωρίου. 
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

Β6. 3 ΤΜηΜαΤα κΟρΜΟΥ κιΟνα (ἀρ. κατ. 44)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο 
Διαστάσεις: συνολικό ὕψος: 0,89μ. Διάμετρος: 0,26μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική στήν περιοχή κεφάλι, Βρόντης. Ἐντός 
τοῦ ἱεροῦ βήματος τῆς βασιλικῆς. 
Βιβλιογραφία: καραμπάτσος, 1997, 1168.
Περιγραφή: σώζεται σέ 3 κομμάτια. Ὁ κίονας εἶναι μονόλιθος, ἀρ ράβδωτος καί 
καλά λειασμένος. Φέρει ἀποκρούσεις στό ἄνω καί κά τω μέρος. Ἴσως πρόκειται 
γιά κίονα κιβωρίου. 
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

Β7. ΤΜηΜα κΟρΜΟΥ κιΟνα (ἀρ. κατ. 45)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο 
Διαστάσεις: Ὕψος: 0,85μ. Διάμετρος: 0,26μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική στήν περιοχή κεφάλι, Βρόντης. Ἐντός 
τοῦ ἱεροῦ βήματος τῆς βασιλικῆς. 
Βιβλιογραφία: καραμπάτσος, 1997, 1168. 
Περιγραφή: Τμῆμα κορμοῦ κίονα. Μονόλιθος, ἀρράβδωτος καί καλά λεια-
σμένος. Φέρει ἀρκετές ἀποκρούσεις. Ἴσως πρόκειται γιά κίονα κιβωρίου. 
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

ΒασΕισ κιΟνΩν

Β8. Βαση κιΟνα (ἀρ. κατ. 37)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο 
Διαστάσεις: 0,50μ. x 0,50μ. Ὕψος: 0,20μ. Διάμετρος: 0,42μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική στήν περιοχή κεφάλι, Βρόντης. Ἐντός 
τῆς βασιλικῆς. Βιβλιογραφία: καραμπάτσος, 1997, 1168
Περιγραφή: Βάση ἀττική ἰωνική μέ σπείρα ἡμικυκλικῆς διατομῆς καί συμφυῆ 
τετράγωνη πλίνθο. στό κέντρο σώζεται τετράγωνος τόρμος.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ. 



271

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Β9. Βαση κιΟνα (ἀρ. κατ. 38)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο 
Διαστάσεις: 0,50μ. x 0,50μ. Ὕψος: 0,20μ. Διάμετρος: 0,42μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική στήν περιοχή κεφάλι, Βρόντης. Ἐντός 
τῆς βασιλικῆς. 
Βιβλιογραφία: καραμπάτσος, 1997, 1168. 
Περιγραφή: Βάση ἀττική ἰωνική μέ σπείρα ἡμικυκλικῆς διατομῆς καί συμφυῆ 
τετράγωνη πλίνθο. στό κέντρο σώζεται τετράγωνος τόρμος.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ. 

Β10. Βαση κιΟνα (ἀρ. κατ. 39)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο 
Διαστάσεις: 0,33μ. x 0,35μ. Ὕψος: 0,15μ. Διάμετρος: 0,26μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική στήν περιοχή κεφάλι, Βρόντης. Ἐντός 
τῆς βασιλικῆς. 
Βιβλιογραφία: καραμπάτσος, 1997, 1168. 
Περιγραφή: Βάση ἀττική ἰωνική μέ σπείρα ἡμικυκλικῆς διατομῆς, μιά ταινία 
ὀρθογώνιας διατομῆς καί συμφυῆ τετράγωνη πλίνθο. στό κέντρο σώζεται κυ-
κλικός τόρμος μέ αὔλακα μολυβδοχόησης. Ἴσως ἀπό κιβώριο. 
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ. 

αΜΦικιΟνισκΟσ ΠαραΘΥρΟΥ

Β11. αΜΦικιΟνισκΟσ ΠαραΘΥρΟΥ (ἀρ. κατ. 46)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις 
Διαστάσεις: 0,75μ. x 0,13μ. x 0,35μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική στήν περιοχή κεφάλι, Βρόντης. Ἐντός 
τῆς βασιλικῆς. 
Βιβλιογραφία: καραμπάτσος, 1997, 1168. -
Περιγραφή: σώζεται μόνο τό τμῆμα τοῦ κορμοῦ. Ἀμφικίονας μέ ἁπλο ποιημένη 
συμφυῆ βάση.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

Β12. αΜΦικιΟνισκΟσ ΠαραΘΥρΟΥ (ἀρ. κατ. 47)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις 
Διαστάσεις: 0,50μ. x 0,20μ. x 0,45μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική στήν περιοχή κεφάλι, Βρόντης. Πάνω 
στή βάση τοῦ φράγματος τοῦ πρεσβυτερίου. 
Βιβλιογραφία: καραμπάτσος, 1997, 1168. 
Περιγραφή: σώζεται μόνο τό τμῆμα τοῦ κορμοῦ. Ἡ βάση ἀποδίδεται στόν 
τύπο τῆς ἀττικῆς ἰωνικῆς μέ πλίνθο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.
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σΤΟιΧΕια ΤΕΜΠλΟΥ

ΠΕσσισκΟι -κιΟνισκΟι ΤΕΜΠλΟΥ

Β13. ΠΕσσισκΟσ ΤΕΜΠλΟΥ (ἀρ. κατ. 40)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις 
Διαστάσεις: 0,22μ. x 0,22μ. Ὕψος: 0,97μ. (0,08 μ. συμφυής ἰωνική βάση) 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική στήν περιοχή κεφάλι, Βρόντης. 
Βιβλιογραφία: καραμπάτσος, 1997, 1168. 
Περιγραφή: στή μία μόνο πλευρά τοῦ πεσσίσκου ὑπάρχει ἐγκοπή προσαρ-
μογῆς θωρακίου. Οἱ ἄλλες δύο πλευρές μένουν ἀκόσμητες καί λεῖες, ἐνῶ ἡ 
τέταρτη πλευρά εἶναι ἀκόσμητη ἀλλά ὄχι καλά λειασμένη. Ἀπολήγει σέ συμ-
φυῆ ἰωνική βάση. 
Χρονολόγηση: 5ος- 6ος αἰ.

Β14. ΠΕσσισκΟσ ΤΕΜΠλΟΥ (ἀρ. κατ. 41)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις 
Διαστάσεις: 0,22μ. x 0,22μ. σωζόμενο ὕψος: 0,86μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική στήν περιοχή κεφάλι, Βρόντης. 
Βιβλιογραφία: καραμπάτσος, 1997, 1168. 
Περιγραφή: στή μία μόνο πλευρά τοῦ πεσσίσκου ὑπάρχει ἐγκοπή προσαρμογῆς 
θωρακίου. Οἱ ἄλλες δύο πλευρές μένουν ἀκόσμητες καί λεῖες, ἐνῶ ἡ τέταρτη πλευρά 
εἶναι ἀκόσμητη ἀλλά ὄχι καλά λειασμένη. Ἀπολήγει σέ συμφυῆ ἰωνική βάση. 
Χρονολόγηση: 5ος- 6ος αἰ.

ΘΩρακια ΤΕΜΠλΟΥ

Β15. ΤΜηΜα ΘΩρακιΟΥ (ἀρ. κατ. 42)
Ὑλικό: λευκό μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις 
σωζόμενες Διαστάσεις πλαισίου: 0,65 x 0,65 x 0,08 μ. Φολίδες: 0,13 x 0,14 μ. 
- 0,14 x 0,15μ. 
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Βασιλική στήν περιοχή κεφάλι, Βρόντης. σώζεται 
ἕνα πολύ μικρό κομμάτι στό χῶρο τῆς βασιλικῆς. 
Βιβλιογραφία: καραμπάτσος, 1997, 1168.
Περιγραφή: Διάτρητο φολιδωτό θωράκιο. Οἱ φολίδες τοποθετοῦν ται σέ 
ἐπάλληλες ζῶνες. σώζονται μόλις πέντε φολίδες. Τό πλαίσιο εἶναι ἀκόσμητο. 
Χρονολόγηση: ἀρχές 5ου αἰ.

Β16. ΤΜηΜα ΘΩρακιΟΥ (ἀρ. κατ. 48)
Ὑλικό: Ἀσβεστόλιθος
σωζόμενες Διαστάσεις: 0,52 x 0,47 x 0,10μ.
Θέση: κάρπαθος, Πηγάδια, Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο. Προέρχεται ἀπό τή Βα-
σιλική στήν περιοχή κεφάλι, Βρόντης. 
Βιβλιογραφία: ἀδημοσίευτο.
Περιγραφή: Τμῆμα ἀνάγλυφου διάτρητου θωρακίου μέ φυτικό θέμα. Τό 
πλαίσιο εἶναι ἀκόσμητο.    Χρονολόγηση: 6ος αἰ.
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ΔΥΟ ΠαλαιΟΧρισΤιανικΕσ ΒασιλικΕσ  
Τησ καρΠαΘΟΥ.

σΥΜΒΟλη σΤη ΜΕλΕΤη  
ΤΟΥ αρΧιΤΕκΤΟνικΟΥ ΤΥΠΟΥ και  

ΤΟΥ ΓλΥΠΤΟΥ ΔιακΟσΜΟΥ 
(5ος-7ος αἰ.) 

 

κΕΦαλαιΟ  Γ΄ 
ΠινακΕσ – ΕικΟνΕσ

.
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ΧαρΤΕσ

Πινακασ 1: 
Χάρτης τῶν Δωδεκανήσων. Deligiannakis, 2016, fig. 1.
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Πινακασ 2: 
Χάρτης τῆς Ἐπαρχίας τῶν νήσων,  

σύμφωνα μέ τό συνέκδημο τοῦ Ἱεροκλῆ. Deligiannakis, 2016, fig. 2.
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Πινακασ 3: 
Χάρτης καρπάθου, σαρίας καί κάσου.  

Deligiannakis, 2016, fig. 148.



278

Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 4: 
Χάρτης καρπάθου καί σαρίας. Μουτσόπουλος, 1978,  

(Χάρτης τῆς καρπάθου).
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ΠινακΕσ

Πινακασ 5: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τόν ἀριθμό τῶν βασιλικῶν  

στά Δωδεκάνησα.

αριΘΜΟσ ΒασιλικΩν σΤα ΔΩΔΕκανησα

ΜΟνΟ-
κλιΤΕσ  
Βασιλι-

κΕσ

ΤρικλιΤΕσ  
ΒασιλικΕσ

ΤρικλιΤΕσ  
ΒασιλικΕσ  
ΜΕ ΕΓκαρ-
σιΟ κλιΤΟσ

2 Μέ 1 ἁψίδα 
Ἀνατολικά

Μέ 2 ἁψίδες 
Ἀνατολικά

Μέ 3 ἁψίδες 
Ἀνατολικά

2

45 16 6

2,81% 63.38% 22.53% 8.45% 2,81%

σΥνΟλΟ: 71 ΒασιλικΕσ
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Πινακασ 6: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τό σχῆμα τῆς κεντρικῆς ἁψίδας  

τῶν βασιλικῶν τῶν Δωδεακανήσων. 

ηΜικΥκλικη Ή ΠΟλΥΓΩνικη κΕνΤρικη αψιΔα  
σΤα αναΤΟλικα

1. ΜΟνΟκλιΤη Βασιλικη
ηΜικΥκλικη ΠΟλΥΓΩνικη

1 (50%) 1 (50%)

2. ΤρικλιΤη Βασιλικη ΜΕ 1 αψιΔα
ηΜικΥκλικη ΠΟλΥΓΩνικη

35 (77,7%) 10 (22,22%)

3. ΤρικλιΤη Βασιλικη ΜΕ 2 αψιΔΕσ
ηΜικΥκλικη ΠΟλΥΓΩνικη

12 (75%) 4 (25%)

4. ΤρικλιΤη Βασιλικη ΜΕ 3 αψιΔΕσ
ηΜικΥκλικη ΠΟλΥΓΩνικη

4 (66,6%) 2 (33,3%)

5. ΤρικλιΤη Βασιλικη ΜΕ ΕΓκαρσιΟ κλιΤΟσ
ηΜικΥκλικη ΠΟλΥΓΩνικη

1 (50%) 1 (50%)
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1. ΜΟνΟκλιΤη Βασιλικη
ηΜικΥκλικη ΠΟλΥΓΩνικη

1 (50%) 1 (50%)

2. ΤρικλιΤη Βασιλικη ΜΕ 1 αψιΔα
ηΜικΥκλικη ΠΟλΥΓΩνικη

35 (77,7%) 10 (22,22%)

3. ΤρικλιΤη Βασιλικη ΜΕ 2 αψιΔΕσ
ηΜικΥκλικη ΠΟλΥΓΩνικη

12 (75%) 4 (25%)

4. ΤρικλιΤη Βασιλικη ΜΕ 3 αψιΔΕσ
ηΜικΥκλικη ΠΟλΥΓΩνικη

4 (66,6%) 2 (33,3%)

ΠινακΕσ ΤΥΠΩν Βασιλικησ  
ΤΩν νησΩν ΔΩΔΕκανησΟΥ

Πινακασ 7: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τούς τύπους τῆς βασιλικῆς  

στή νῆσο λέρο. 

ΜνηΜΕιΟ Μονό-
κλιτη μέ 
1 ἁψίδα 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 1 
κεντρι-

κή 
ἁψίδα 

ἀνατο-
λικά

Τρίκλι-
τη μέ 2 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 3 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 

ἐγκάριο 
κλίτος

Ἡμικυ-
κλική 
ἁψίδα

Πολυ-
γωνική 
ἁψίδα

Χρονο-
λόγηση

Βασιλική 
Παρθένι

+ + Μέσα  
5ου αἰ.

Βασιλική 
Ἁγίας 
Βαρβάρας

+ +
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Πινακασ 8: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τούς τύπους τῆς βασιλικῆς  

στή νῆσο Ἀστυπάλαια.

ΜνηΜΕιΟ Μονό-
κλιτη μέ 
1 ἁψίδα 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 1 
κεντρι-

κή 
ἁψίδα 

ἀνατο-
λικά

Τρίκλι-
τη μέ 2 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 3 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 

ἐγκάριο 
κλίτος

Ἡμικυ-
κλική 
ἁψίδα

Πολυ-
γωνική 
ἁψίδα

Χρονο-
λόγηση

Βασιλική 
Ἁγίων 
Ἀναργύ-
ρων

+ + + Τέλη 
5ου-
ἀρχές 
6ου αἰ.

Βασιλική  
καρέκλη

+ + + Τέλη 
5ου-
ἀρχές 
6ου αἰ.

Βασιλική 
Ἁγίας 
Βαρβάρας

+ + 5ος αἰ.

Βασιλική 
Ἁγίου 
Γεωργίου

+ + Τέλη 
6ου 
- ἀρχές 
7ου αἰ.

Βασιλική 
Ἁγίου 
Βασιλείου

+ + 6ος αἰ.

Βασιλική 
Ἅγια τῶν 
Ἁγίων

+ + 6ος αἰ.

Βασιλική 
Ἁγίου 
Ἰωάννη

+ + 6ος αἰ.



283

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πινακασ 9: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τούς τύπους τῆς βασιλικῆς  

στή νῆσο λειψοί.

ΜνηΜΕιΟ Μονό-
κλιτη μέ 
1 ἁψίδα 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 1 
κεντρι-

κή 
ἁψίδα 

ἀνατο-
λικά

Τρίκλι-
τη μέ 2 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 3 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 

ἐγκάριο 
κλίτος

Ἡμικυ-
κλική 
ἁψίδα

Πολυ-
γωνική 
ἁψίδα

Χρονο-
λόγηση

Βασιλική 
Παναγία 
τοῦ 
κουσελιοῦ

+ + Τέλη 
5ου-
ἀρχές 
6ου αἰ.

Πινακασ 10: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τούς τύπους τῆς βασιλικῆς  

στή νῆσο κάσο.

ΜνηΜΕιΟ Μονό-
κλιτη 
μέ 1 

ἁψίδα 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 1 
κεντρι-

κή 
ἁψίδα 

ἀνατο-
λικά

Τρίκλι-
τη μέ 2 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 3 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 

ἐγκάριο 
κλίτος

Ἡμικυ-
κλική 
ἁψίδα

Πολυ-
γωνική 
ἁψίδα

Χρονο-
λόγηση

Βασιλική στή 
θέση «Ἑξα-
στράτηκος»

+ + Τέλη 
5ου-
ἀρχές 
6ου αἰ.

Βασιλική α΄, 
Μαρίτσα- 
Ἅγιος Ἰωάννης 
Χρυσόστομος

+ + Τέλη 
5ου-
ἀρχές 
6ου αἰ.

Βασιλική Β΄, 
Μαρίτσα-
Ἅγιος Ἰωάννης

+ + 5ος αἰ.
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Πινακασ 11: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τούς τύπους τῆς βασιλικῆς  

στή νῆσο ψέριμο.

ΜνηΜΕιΟ Μονό-
κλιτη 
μέ 1 

ἁψίδα 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 1 
κεντρι-

κή 
ἁψίδα 

ἀνατο-
λικά

Τρίκλι-
τη μέ 2 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 3 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 

ἐγκάριο 
κλίτος

Ἡμικυ-
κλική 
ἁψίδα

Πολυ-
γωνική 
ἁψίδα

Χρονο-
λόγηση

Βασιλική. λετρί 
-Ἀρχάγγελος 
Μιχαήλ- 
Πανορμίτης

+ +

Πινακασ 12: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τούς τύπους τῆς βασιλικῆς  

στή νῆσο νίσυρο.

ΜνηΜΕιΟ Μονό-
κλιτη 
μέ 1 

ἁψίδα 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 1 
κεντρι-

κή 
ἁψίδα 

ἀνατο-
λικά

Τρίκλι-
τη μέ 2 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 3 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 

ἐγκάριο 
κλίτος

Ἡμικυ-
κλική 
ἁψίδα

Πολυ-
γωνική 
ἁψίδα

Χρονο-
λόγηση

Βασιλική στό 
Μανδράκι,  
Ἅι Θόλος,  
δημοτικός 
ξενώνας

+ +

Βασιλική, 
σταυρός

+ +



285

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πινακασ 13: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τούς τύπους τῆς βασιλικῆς  

στή νῆσο σύμη.

ΜνηΜΕιΟ Μονό-
κλιτη 
μέ 1 

ἁψίδα 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 1 
κεντρι-

κή 
ἁψίδα 

ἀνατο-
λικά

Τρίκλι-
τη μέ 2 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 3 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 

ἐγκάριο 
κλίτος

Ἡμικυ-
κλική 
ἁψίδα

Πολυ-
γωνική 
ἁψίδα

Χρονο-
λόγηση

Βασιλική. 
Ἐμπορειό. 
Ἁγία Εἰρήνη

+ +

Πινακασ 14: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τούς τύπους τῆς βασιλικῆς  

στή νῆσο Χάλκη.

ΜνηΜΕιΟ Μονό-
κλιτη 
μέ 1 

ἁψίδα 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 1 
κεντρι-

κή 
ἁψίδα 

ἀνατο-
λικά

Τρίκλι-
τη μέ 2 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 3 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 

ἐγκάριο 
κλίτος

Ἡμικυ-
κλική 
ἁψίδα

Πολυ-
γωνική 
ἁψίδα

Χρονο-
λόγηση

Βασιλική. 
Ἐμπορειό.  
Ἁγία Εἰρήνη

+ +

Βασιλική, 
λιμενάρια

+ + Τέλη 
6ου αἰ.

Πινακασ 15: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τούς τύπους τῆς βασιλικῆς  

στή νῆσο Ἀλιμνιά.

ΜνηΜΕιΟ Μονό-
κλιτη 
μέ 1 

ἁψίδα 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 1 
κεντρι-

κή 
ἁψίδα 

ἀνατο-
λικά

Τρίκλι-
τη μέ 2 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 3 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 

ἐγκάριο 
κλίτος

Ἡμικυ-
κλική 
ἁψίδα

Πολυ-
γωνική 
ἁψίδα

Χρονο-
λόγηση

Βασιλική. 
Ἐμπορειό. 

+ +



286

Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 16: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τούς τύπους τῆς βασιλικῆς  

στή νῆσο κάρπαθο.

ΜνηΜΕιΟ Μονό-
κλιτη 
μέ 1 

ἁψίδα 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 1 
κεντρι-

κή 
ἁψίδα 

ἀνατο-
λικά

Τρίκλι-
τη μέ 2 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 3 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 

ἐγκάριο 
κλίτος

Ἡμικυ-
κλική 
ἁψίδα

Πολυ-
γωνική 
ἁψίδα

Χρονο-
λόγηση

Βασιλική Ἁγίας 
Ἀναστασίας. 
Ἀρκάσα

+ + Ἀρχές 
6ου αἰ.

Βασιλική 
Πρεσβυτέρου 
Εὐχαρίστου.
Ἀρκάσα

+ + + Τέλη 
6ου αἰ.

Βασιλική. 
Ταξιάρχες. 
Ἀρκάσα

+ + 6ος αἰ.

Βασιλική α΄. 
Βρυκοῦς

+ 6ος αἰ.

Βασιλική Β΄. 
Βρυκοῦς

+ 6ος αἰ.

Βασιλική Γ΄. 
Βρυκοῦς

+ 6ος αἰ.

Βασιλική. Ἁγία 
Εἰρήνη. 
Μεσοχώρι

+ + 5ος-
6ος αἰ.

Βασιλική. 
λευκός. 
Γιαλοχωραφί-
τισσα

+ + + Τέλη 
5ου-
ἀρχές 
6ου αἰ.

Βασιλική. 
Παραλία. 
λευκός

+ + Μέσα 
6ου αἰ.

Βασιλική. σπόα. 
Ἑφταμπατούσα

+ Τέλη 
5ου-
ἀρχές 
6ου αἰ.

Βασιλική. 
Ἀρκάσα. 
Παλαιόκαστρο

+ Τέλη 
6ου-
ἀρχές 
7ου αἰ.

Βασιλική 
Ἄφωτης

+ Μέσα 
6ου αἰ.

Βασιλική 
Βρόντη. κεφάλι

+ Ἀρχές 
6ου αἰ.
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Πινακασ 17: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τούς τύπους τῆς βασιλικῆς  

στή νῆσο κάλυμνο.

ΜνηΜΕιΟ Μονό-
κλιτη 
μέ 1 

ἁψίδα 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 1 
κεντρι-

κή 
ἁψίδα 

ἀνατο-
λικά

Τρίκλι-
τη μέ 2 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 3 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 

ἐγκάριο 
κλίτος

Ἡμικυ-
κλική 
ἁψίδα

Πολυ-
γωνική 
ἁψίδα

Χρονο-
λόγηση

Βασιλική. Ἅγιος 
Παντελεήμων. 
Παλαιοπαναγία

+ + Τέλη  
5ου αἰ.

Βασιλική. 
Ταξιάρχης 
Μιχαήλ 
Πανορμίτης. 
Βαθύ Ἔμπολας

+ + + Τελευ-
ταίο 
τέταρ-
το 6ου 
αἰ.

Βασιλική. 
Χριστός 
Ἱερουσαλήμ

+ + Ἀρχές  
5ου αἰ.

Βασιλική.
Ἅγιος Ἰωάννης. 
Μελιτσάχας

+ 5ος αἰ.

Βασιλική. 
Ἁγία σοφία

+ + 7ος αἰ.

Βασιλική 
Ἀναστάσεως. 
Βαθύ

+ + + Τέλη 
5ου- 
ἀρχές 
6ου

Βασιλική. 
Χριστός 
Ἱερουσαλήμ

+ + Ἀρχές 
5ου αἰ.

Βασιλική.
Ἅγιος Γεώργιος

+ β΄ μισό 
6ου  
αἰ.

Βασιλική στό 
οἰκόπεδο 
Χαλκίτη

+ +

Βασιλική. 
Ἁγία Εἰρήνη

+ + β΄ μισό 
6ου  
αἰ.

Βασιλική. 
Ἀνατολική 
Ἐκκλησία

+ + β΄ μισό 
6ου  
αἰ.
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Πινακασ 18: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τούς τύπους τῆς βασιλικῆς  

στή νῆσο Τέλενδο.

ΜνηΜΕιΟ Μονό-
κλιτη 
μέ 1 

ἁψίδα 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 1 
κεντρι-

κή 
ἁψίδα 

ἀνατο-
λικά

Τρίκλι-
τη μέ 2 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 3 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 

ἐγκάριο 
κλίτος

Ἡμικυ-
κλική 
ἁψίδα

Πολυ-
γωνική 
ἁψίδα

Χρονο-
λόγηση

Βασιλική.  
Ἅγιος Βασίλειος

+ + + 6ος αἰ.

Βασιλική 
τῆς Παλαιᾶς 
Παναγίας

+ + Μέσα 
6ου αἰ. 
- τέλη 
7ου αἰ.

Βασιλική  
Ἁγίας Τριάδας

+ + β΄ μισό 
6ου αἰ.

Βασιλική. Ἅγιος 
κωνσταντῖνος

+ + 6ος ή 
7ος αἰ.

Βασιλική κοιμή-
σεως Θεοτόκου-
νεκροταφεῖο

+ + Τέλη 
5ου 
– 
ἀρχές 
6ου αἰ.
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Πινακασ 19: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τούς τύπους τῆς βασιλικῆς  

στή νῆσο κῶ.

ΜνηΜΕιΟ Μονό-
κλιτη 
μέ 1 

ἁψίδα 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 1 
κεντρι-

κή 
ἁψίδα 

ἀνατο-
λικά

Τρίκλι-
τη μέ 2 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 3 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 

ἐγκάριο 
κλίτος

Ἡμικυ-
κλική 
ἁψίδα

Πολυ-
γωνική 
ἁψίδα

Χρονο-
λόγηση

Βασιλική στό 
Μαστιχάρι

+ + 6ος αἰ.

Βασιλική 
Ἀντιμάχειας

+ + 6ος αἰ.

Βασιλική 
Ἁγίας Τριάδας

+ + β΄ μισό 
6ου αἰ.

Βασιλική 
τοῦ λιμένος

+ + 6ος ἤ 
7ος αἰ.

Βασιλική 
Ἁγία Θεότης

+ + + 5ος ἤ 
6ος αἰ.

Βασιλική 
Πρεσβυτέρου 
Φωτεινοῦ

+ + β΄ μισό 
5ου αἰ.

σύμπλεγμα 
2 βασιλικῶν. 
Ἅγιος στέφανος 
κέφαλος*

+ +

Βασιλική  
α΄ Ζιπάρι

+ + 6ος αἰ.

Βασιλική  
Β΄ Ζιπάρι

+ + 6ος αἰ.

* στόν πίνακα παρουσιάζεται ἡ βασιλική α΄ (μεγαλύτερη).
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Πινακασ 20: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τούς τύπους τῆς βασιλικῆς  

στή νῆσο ρόδο.

ΜνηΜΕιΟ Μονό-
κλιτη 
μέ 1 

ἁψίδα 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 1 
κεντρι-

κή 
ἁψίδα 

ἀνατο-
λικά

Τρίκλι-
τη μέ 2 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 3 
ἁψίδες 
ἀνατο-

λικά

Τρίκλι-
τη μέ 

ἐγκάριο 
κλίτος

Ἡμικυ-
κλική 
ἁψίδα

Πολυ-
γωνική 
ἁψίδα

Χρονο-
λόγηση

Βασιλική 
κολύμπια

+ + α΄ μισό 
6ου αἰ.

Ἐλαφόκαμπος 
κρητηνία

+ +

Βασιλική Ἁγία 
Ἀναστασία 
Ἀπολακιά

+ + Τέλη 
5ου αἰ.

Βασιλική α΄ 
Ἀρνίθα.  
Παληόκαστρο

+ + α΄ μισό 
6ου αἰ.

Βασιλική Β΄ 
Ἀρνίθα. 
Παληόκαστρο

+ + + β΄ μισό 
6ου αἰ.

Βασιλική 
σιάννα, 
Ἑφταβήματη

+ + Τέλη 
6ου αἰ.

Βασιλική 
αρχάγγελος 
Μιχαήλ. 
Πλατεία αθηνάς

+ + 6ος αἰ.

Μεγάλη 
βασιλική ρόδου 
(οἰκ. Χατζηαν-
δρέου)

+ + Μέσα 
5ου αἰ.

Βασιλική 
σάλακος. Παλη-
οκκλησιά

+ + Τέλη 
5ου αἰ.

Βασιλική 
Μονόλιθος. 
κυραμενή

+ +

Βασιλική 
κάλαθος

+ + Τρίτο 
τέταρ-
το 6ου 
αἰ.
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Πινακασ 21: 
Πίνακας πού παρουσιάζει τήν ἀναλογία πλάτους : μήκους  

τῶν τρίκλιτων βασιλικῶν στά Δωδεκάνησα.

αναλΟΓια ΠλαΤΟΥσ: ΜηκΟΥσ ΤρικλιΤΩν ΒασιλικΩν  
σΤα ΔΩΔΕκανησα**

1:1 1:2

6 (15,3%) 5 (12,8%)

2:3 3:4

6 (15,3%) 7 (17,9%)

4:5 3:5

14 (35,8%) 1 (2,5%)

** Οἱ δημοσιευμένες διαστάσεις τῶν βασιλικῶν εἶναι λιγοστές.
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α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς στό Παρθένι τῆς λέρου.  
Μιχαηλίδου, 1993, 43, σχ. iii.

Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς «Ἅγιος κωνσταντῖνος», Τέλενδος.  
Βολανάκης, 1987, 129. 

Πινακασ 22:

καΤΟψΕισ
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Γ. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς καρέκλη. Ἀστυπάλαια-Μαλτεζάνα.  
Βολανάκης, 2005, 124, σχέδ. 9.

Πινακασ 23:

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. λειψοί, κουσέλιο. Παναγία.  
Βολανάκης, 2002, 211, εἰκ. 1.

Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Ἁγίας Βαρβάρας. Ἀστυπάλαια-Μαλτεζάνα.  
Βολανάκης, 2005, 123, σχ. 7. 
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Γ. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Ἅγια των Ἁγίων. Ἀστυπάλαια-λειβάδι.  
Βολανάκης, 2005, 122, σχέδ. 5.

Πινακασ 24:

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Ἁγίων Ἀναργύρων. Ἀστυπάλαια-Χώρα.  
Βολανάκης, 2005, 121, σχέδ. 2.

Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Ἁγίου Βασιλείου. Ἀστυπάλαια-λειβάδι.  
Βολανάκης, 2005, 122, σχέδ. 4.
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Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. Χριστός τῆς Ἱερουσαλήμ. κάλυμνος.  
Karabatsos, 1994, 270, fig. 4.

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Ἁγίας Ἀναστασίας. κάρπαθος-Ἀρκάσα.  
σωτηρίου, 1929, 196, εἰκ.29.

Πινακασ 25:
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Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς λιμένος. κῶς.  
Deligiannakis, 2016, 150, fig. 99, Kos city 2.10.

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. Παλαιοπαναγία. κάλυμνος-Ἅγιος Παντελεήμων. 
Deligiannakis, 2016, 323, fig. 26.

Πινακασ 26:
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Πινακασ 27:

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ. κῶς.  
Μπρούσκαρη, 2011, 35, εἰκ. 2.

Β. κάτοψη βασιλικῆς Μαστιχάρι, κῶς. Ὀρλάνδος, 1966, εἰκ. 89.
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Πινακασ 28:

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς τῆς Ἀντιμάχειας. κῶς.  
Ὀρλάνδος, 1966, 102, εἰκ. 102.

Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς (Ἅγιος Παῦλος). κῶς-Ζιπάρι.  
Deligiannakis, 2016, 161, fig. 115. Kos 6.
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Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. Ἐλαφόκαμπος. ρόδος.  
Deligiannakis, 2016, 127, fig. 71. rhodes 31. 

Πινακασ 29:

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς α΄ (μεγάλη) Ἅγιος στέφανος. κῶς.  
Deligiannakis, 2016, 158, fig.110. Kos 2.2. 
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Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Β΄ (μικρή). Ἅγιος στέφανος. κῶς.  
Deligiannakis, 2016, 158, fig. 110. Kos 2.2.

Πινακασ 30:

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Ἁγίου Γεωργίου. Ἀστυπάλαια-καστελλάνος. 
Βολανάκης, 2005, 125, σχέδ. 11.
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Πινακασ 31:

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Ἁγίας Θεότητας. κῶς.  
Deligiannakis, 2016, 157, fig. 107, Kos 1.3.

Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. Ἑφταμπατοῦσα. σπόα-κάρπαθος.  
Deligiannakis, 2016, 191, fig. 166, Karpathos 6.
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Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. λευκός-κάρπαθος.  
Βολανάκης, 1998, 231.

Πινακασ 32:

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς α΄. Βρυκοῦς-κάρπαθος.  
Βολανάκης, 1998, 229.
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α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Ἁγίου Βασιλείου. Τέλενδος.  
Karabatsos, 1994, 298, fig. 14.

Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. Βαθύ-κάλυμνος.  
Deligiannakis, 2016, 168, fig. 127 Kalymnos 7.

Γ. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. κολύμπια-ρόδος.  
Βολανάκης, 1984, 693, σχ. 1.

Πινακασ 33:
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α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Ἁγίας Ἀναστασίας. Ἀπολλακιά-ρόδος.  
Deligiannakis, 2016, 134, fig. 76 rhodes 60. 

Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Ἁγίου Γεωργίου. κάλυμνος.  
Karabatsos, 1994, 340, fig. 35.

Γ. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Ἀναστάσεως. Βαθύ - κάλυμνος.  
Karabatsos, 1994, 337, fig.33.

Πινακασ 34:
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Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς στό οἰκόπεδο Χαλκίτη. κάλυμνος.  
Karabatsos, 1994, 342, fig. 36.

Πινακασ 35:

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Ἁγίας Εἰρήνης. κάλυμνος.  
Karabatsos, 1994, 344, fig. 37.
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Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς στή θέση Βρόντη - κάρπαθος.  
καραμπάτσος, 1998, 1013, σχ. 14.

Πινακασ 36:

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς καπαμά. Ζιπάρι - κῶς.  
Deligiannakis, 2016, 162, fig. 116. Kos 6.
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Πινακασ 37:

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. Ἀνατολική Ἐκκλησία. κάλυμνος.  
Karabatsos, 1994, 348, fig. 39.

Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. Παληοκκλησιά. σάλακος - ρόδος.  
Deligiannakis, 2016, 125, fig. 70. rhodes 20.



308

Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 38:

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Β΄. Ἀρνίθα - ρόδος.  
Deligiannakis, 2016, 135, fig. 78. rhodes 63.

Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Ἄφωτη - κάρπαθος.  
κόλλιας, 1974, παρενθετικός πίναξ F. 

Γ. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. κάλαθος-ρόδος.  
Deligiannakis, 2016, 134, fig. 74, rhodes 53.
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Πινακασ 39:

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς α΄, Ἀρνίθα - ρόδος.  
Βολανάκης, 1979, 269, εἰκ. 1.

Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Παλαιάς Παναγιάς - Τέλενδος.  
Karabatsos, 1994, 306, fig. 18.
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Πινακασ 40:

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Χοχλακάς - Τέλενδος.  
κουτελλᾶς, 1998, 1008, εἰκ. 12.

Β. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς Ἁγία σοφία - κάλυμνος.  
Karabatsos, 1994, 335, fig. 32.
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Πινακασ 42:

Πινακασ 43:

α. κάτοψη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. Μεγάλη Βασιλική - ρόδος.  
Deligiannakis, 2016, 116, fig. 62. rhodes City 1, fig. 63. rhodes City 1.

κάτοψη καί κατά μῆκος τῆς βασιλικῆς τοῦ Χαλινάδου λέσβου.  
Ὀρλάνδος, 1937, εἰκ.2.
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Πινακασ 44:

Πινακασ 45:

α. κάτοψη βασιλικῆς Τούμπας στή Θεσσαλονίκη.  
σωτηρίου, 1929, εἰκ. 9.

σχέδιο κάτοψης παλαιοχριστιανικοῦ νεκροταφείου στή θέση Βρόντη, κάρπαθος.  
Γερασκλῆ, 2004, εἰκ. 2.
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Πινακασ 46:

Πινακασ 47:

Ἀεροφωτογραφία μέσῳ πολυκοπτέρου (drone), τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς  
τῆς Ἄφωτης καρπάθου καί τοῦ περιβάλλοντος χώρου. 

Ἀεροφωτογραφία μέσῳ πολυκοπτέρου (drone), τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς  
τῆς Ἄφωτης καρπάθου καί τῶν προσκτισμάτων της. 
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Πινακασ 48:

Ἀεροφωτογραφία μέσῳ πολυκοπτέρου (drone), τῶν τριῶν κλιτῶν 
καί τοῦ νάρθηκα τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς  

τῆς Ἄφωτης καρπάθου. 
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Πινακασ 49:

Ἀεροφωτογραφία μέσῳ πολυκοπτέρου (drone), τοῦ Ἱεροῦ Βήματος 
καί τοῦ συνθρόνου τῆς ἁψίδας τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς 

τῆς Ἄφωτης καρπάθου.
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Πινακασ 50:

Ἀεροφωτογραφία μέσῳ πολυκοπτέρου (drone), τοῦ κεντρικοῦ 
κλίτους (διαφαίνεται καί ἡ τοιχοποιΐα τοῦ νότιου κλίτους) τῆς 

παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς στή θέση Βρόντη καρπάθου.
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Πινακασ 51:

Πινακασ 52:

Ἀεροφωτογραφία μέσῳ πολυκοπτέρου (drone), τῆς τοποθεσίας τῆς παλαιοχριστιανικῆς 
βασιλικῆς στή θέση Βρόντη καρπάθου (νότια πλευρά τοῦ λόφου).

Ἀεροφωτογραφία μέσῳ πολυκοπτέρου (drone), τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς στή θέση 
Βρόντη καρπάθου. νότια τῆς βασιλικῆς εἶναι φανερές οἱ τομές πού ἔγιναν καί ὅπου 

βρέθηκε τό παλαιοχριστιανικό νεκροταφεῖο (ἀνατολική πλευρά τοῦ λόφου).
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Πινακασ 53:

Πινακασ 54:

Ἀεροφωτογραφία μέσῳ πολυκοπτέρου (drone), τῆς τοποθεσίας τῆς παλαιοχριστιανικῆς 
βασιλικῆς στή θέση Βρόντη καρπάθου (βόρεια πλευρά τοῦ λόφου).

α. Ἀεροφωτογραφία μέσῳ πολυκοπτέρου (drone), τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς στή 
θέση Βρόντη καρπάθου. νότια τῆς βασιλικῆς εἶναι φανερές οἱ τομές πού ἔγιναν καί ὅπου 

βρέθηκε τό παλαιοχριστιανικό νεκροταφεῖο.
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Β. Ἀεροφωτογραφία. Τοποθεσία βασιλικῶν -Ἄφωτης καί Βρόντη-. κάρπαθος. 
https://www.google.gr/maps/@38.0496916,23.8168299,15z.
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α. σχεδιαστική ἀπεικόνιση πεσσίσκου ἀπό βασιλική λέσβου.  
Ὀρλάνδος, 1929, εἰκ. 19.

Β. Πεσσίσκος στό ἀρχαιολογικό/λαογραφικό μουσεῖο τῆς Ἀρκάσας,  
κάρπαθος. 

Πινακασ 55:

ΓλΥΠΤικη: ΠΕσσισκΟι
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Πινακασ 56:

Ἀναπαράσταση τμήματος τῶν κιονοστοιχιῶν  
τῆς βασιλικῆς Ὑψηλομετώπου λέσβου.  

Ὀρλάνδος, 1929, εἰκ. 18.
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Πινακασ 57:

α. Πεσσίσκοι ἀπό βασιλική λέσβου. Ὀρλάνδος, 1929, εἰκ. 21.

Β. Πεσσίσκοι ἀπό βασιλική λέσβου. Ὀρλάνδος, 1929, εἰκ. 22.

Γ. Πεσσίσκοι ἀπό βασιλική λέσβου. Ὀρλάνδος, 1929, εἰκ. 52.
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Πινακασ 58:

α. Ἀναπαράσταση τῆς προσόψεως τοῦ τέμπλου τῆς βασιλικῆς Ἀφεντέλλη λέσβου. 
Ὀρλάνδος, 1929, εἰκ. 59.

Β. Ἀναπαράσταση τοῦ τέμπλου τῆς βασιλικῆς Ἀφεντέλλη λέσβου. 
Ὀρλάνδος, 1929, εἰκ. 60.
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Πινακασ 59:

α. σχεδιαστική ἀναπαράσταση πεσσίσκου τοῦ τέμπλου τῆς βασιλικῆς Χελινάδου λέσβου. 
Ὀρλάνδος, 1937, εἰκ. 7.

Β. Πεσσίσκος τέμπλου βασιλικῆς Μαστιχάρι κῶς.  
Ὀρλάνδος, 1966, εἰκ. 28.
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Πινακασ 60:

α. Θωράκιο ἀπό τή Μητρόπολη τῆς ραβέννας. Ὀρλάνδος, 1994, εἰκ. 486.

Β. Θωράκιο ἀπό τή Μητρόπολη τῆς ραβέννας. Ὀρλάνδος, 1994, εἰκ. 487.
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Πινακασ 61:

α. σχεδιαστική ἀπεικόνηση θραύσματος θωρακίου ἀπό τή βασιλική Τριῶν Ἐκκλησιῶν.  
Πάρος. Ὀρλάνδος, 1960, εἰκ. 5.

Β. Θραύσματα θωρακίου στό ἀρχαιολογικό/λαογραφικό μουσεῖο τῆς Ἀρκάσας, κάρπαθος. 
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Πινακασ 62:

α. Θραῦσμα ἀμφίγλυφου θωρακίου (ἐμπρόσθια καί ὀπίσθια ὄψη).  
σύμη, σάλα Χατζηαγαπητοῦ. Παπαβασιλείου, 2015, εἰκ. 8α-β. 

Β. Θωράκια ἀπό τή βασιλική λιμένος Θάσου. Ὀρλάνδος, 1951, εἰκ. 6.
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Πινακασ 63:

α. Γωνία θωρακίου ἐντοιχισμένη στό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου νικολάου. λισβόρι λέσβου. 
Χαριτωνίδης, 1968, πίν. 10β. 

Β. Θωράκιο ἀπό τή βασιλική τοῦ κάστρου Μυτιλήνης: ἐμπρόσθια ὄψη.  
Χαριτωνίδης, 1968, πίν. 7 α.
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Πινακασ 64:

α. Θωράκιο ἀπό τή βασιλική τοῦ κάστρου Μυτιλήνης: ὀπίσθια ὄψη.  
Χαριτωνίδης, 1968, πίν. 7 γ.

Β. σχεδιαστική ἀπεικόνιση θωρακίου Ἁγίου Πολυκάρπου. λέσβος.  
Χαριτωνίδης, 1968, σχ. 13. 
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Πινακασ 65:

α. Θωράκιο ἀπό τή βασιλική Παλιακκλησιά λέσβου.  
Χαριτωνίδης, 1968, πίν. 9α.

Β. σχεδιαστική ἀπεικόνιση θωρακίου ἀπό τή βασιλική Ὑψηλομετώπου λέσβου.  
Ὀρλάνδος, 1929, εἰκ. 20.
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Πινακασ 66:

α. σχεδιαστική ἀπεικόνιση θωρακίου ἀπό τή βασιλική Ὑψηλομετώπου λέσβου.  
Ὀρλάνδος, 1929, εἰκ. 24.

Β. σχεδιαστική ἀπεικόνιση θωρακίου ἀπό τή βασιλική Ὑψηλομετώπου λέσβου.  
Ὀρλάνδος, 1929, εἰκ. 25.
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Πινακασ 67:

α. Ὀπίσθια ὄψη θωρακίου ἀπό τή βασιλική Ἀφεντέλλη λέσβου. Ὀρλάνδος, 1929, εἰκ. 56.

Β. Θωράκια τοῦ τέμπλου τῆς σταυρικῆς βασιλικῆς Θάσου. Ὀρλάνδος, 1951, εἰκ. 23.



333

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πινακασ 68:

α. Θραῦσμα θωρακίου ἀπό τή βασιλική τοῦ λαυρεωτικοῦ Ὀλύμπου. κοτζιᾶς, 1952, εἰκ. 11.

Β. Θωράκιο ἀπό βασιλική ρόδου. Ὀρλάνδος, 1948, εἰκ. 26.

Γ. Θωράκιο ἀπό βασιλική ρόδου. Ὀρλάνδος, 1948, εἰκ. 36.
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Πινακασ 69:

α. Θωράκιο ἀπό βασιλική ρόδου. Ὀρλάνδος, 1948, εἰκ. 42.

Β. Θωράκιο βρισκόμενο στό μουσεῖο τῆς ρόδου. Ὀρλάνδος, 1948, εἰκ. 12.
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Πινακασ 70:

α. Θραῦσμα θωρακίου βασιλικῆς α΄ νέας Ἀγχιάλου. σωτηρίου, 1929, εἰκ. 78. 

Β. Θραῦσμα θωρακίου βασιλικῆς α΄ νέας Ἀγχιάλου. σωτηρίου, 1929, εἰκ. 90.
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Πινακασ 71:

α. Θραύσματα θωρακίου βασιλικῆς Μαστιχάρι κῶς. Ὀρλάνδος, 1966, εἰκ. 30.

Β. Θραῦσμα θωρακίου ἀπό τή βασιλική 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στήν Ἔφεσο.  

σωτηρίου, 1921-22, εἰκ. 46.

Γ. Θωράκιο ἀπό τό Βυζαντινό Μουσεῖο 
Ἀθηνῶν. σκλάβου-Μαυροειδῆ, 1992,  

πίν. 302β. 



337

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΓλΥΠΤικη: ΒασΕισ

Πινακασ 72:

α. Βάση κίονα. Παλαιοχριστιανική βασιλική 
στό Παλαιόκαστρο, Ἀρκάσα. κάρπαθος. 

Β. Βάση κίονα. Παλαιοχριστιανική βασιλική 
στό Παλαιόκαστρο, Ἀρκάσα. κάρπαθος.

Γ. Βάση κίονα. Παλαιοχριστιανική βασιλική στό Παλαιόκαστρο, Ἀρκάσα. κάρπαθος.
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Πινακασ 73:

α. Βάση κίονα ἐπάνω σέ μαρμάρινο βάθρο τῆς ν. κιονοστοιχίας τῆς βασιλικῆς  
στό Μαστιχάρι στήν κῶ. Ὀρλάνδος, 1966, εἰκ.8.

Β. Βάσεις κιόνων ἀπό τή βασιλική Μαστιχάρι στήν κῶ.  
Ὀρλάνδος, 1966, 13-15, εἰκ. 9.
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ΓλΥΠΤικη: κΟρΜΟι κιΟνΩν

Πινακασ 74:

α. κορμός κίονα μέ ἀνάγλυφο σταυρό.  
Βασιλική Τριῶν Ἐκκλησιῶν. Πάρος.  

Ὀρλάνδος, 1960, πίν. 181β.

Β. κορμός κίονας μέ ἀνάγλυφο 
σταυρό ἀπό βασιλική στή λέσβο.  

Χαριτωνίδης, 1968, πίν. 29γ.
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Πινακασ 75:

α. σχεδιαστική ἀναπαράσταση κίονα  
μέ σταυρό ἀπό τή βασιλική Μεσαναγροῦ, ρόδος.  

Ὀρλάνδος, 1948, εἰκ.32.
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Πινακασ 76:

α. σχεδιαστική ἀναπαράσταση: βάθρο, βάσεις καί κορμοί κιόνων τῆς βασιλικῆς στό 
Μαστιχάρι, κῶς. Ὀρλάνδος, 1966, εἰκ. 10.

Β. Τεμάχια κορμῶν κιόνων μέ ἀνάγλυφους σταυρούς ἀπό τή βασιλική στό Μαστιχάρι, κῶς. 
Ὀρλάνδος, 1966, εἰκ. 12.
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Πινακασ 77:

α. σχεδιαστική ἀναπαράσταση ἑνός ἀπό τά 
στηρίγματα τῶν κιονοστοιχιῶν τῆς βασιλικῆς 
Μαστιχάρι, κῶς. 
Ὀρλάνδος, 1966, εἰκ. 14.

Β. κορμός κίονα μέ ἀνάγλυφο ἀνισοσκελῆ σταυρό. Ἀρχαιολογικό μουσεῖο καρπάθου. 
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ΓλΥΠΤικη:  

ιΩνικα κιΟνΟκρανα ΜΕ σΥΜΦΥΕσ ΕΠιΘηΜα

Πινακασ 78:

α. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. ρόδος. Vemi, 1989, n. 303.

Β. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. 
κῶς Vemi, 1989, n. 278.

Γ. Ἰωνικό κιονόκρανο 
μέ συμφυές ἐπίθημα. 

κῶς Vemi, 1989, n. 278.
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Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 79:

α. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. κῶς κάστρο. Vemi, 1989, n. 285. 

Β. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. κῶς κάστρο. Vemi, 1989, n. 286.
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πινακασ 80:

α. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. κῶς κάστρο. Vemi, 1989, n. 288. 

Β. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. κῶς κάστρο. Vemi, 1989, n. 289. 

Γ. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. κῶς κάστρο. Vemi, 1989, n. 290. 
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Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 81:

Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα.  
κῶς κάστρο. Vemi, 1989, n. 292. 

Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα  
ἀπό τή βασιλική τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας  

στήν Ἀρκάσα. Ἀρχαιολογικό μουσεῖο 
καρπάθου. 

Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα.  
κῶς κάστρο. Vemi, 1989, n. 293. 

Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. 
Διαφάνι. κάρπαθος. 
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΓλΥΠΤικη:  

κΟρινΘιακα κιΟνΟκρανα - λΥρΟσΧηΜα

Πινακασ 82:

α. κορινθιακό λυρόσχημο κιονόκρανο. νίσυρος.  
Βασιλική στή θέση «κῆποι». λαζαρίδης 1955, πίν. 44, 2.

Β. κορινθιακό λυρόσχημο κιονόκρανο. νίσυρος.  
Βασιλική στή θέση «κῆποι». λαζαρίδης, 1955, πίν. 44, 2.

Γ. Δύο κορινθιακά λυρόσχημα κιονόκρανα στό  
ἀρχαιολογικό/λαογραφικό μουσεῖο τῆς Ἀρκάσας, κάρπαθος.



348

Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 83:

α. κορινθιακό λυρόσχημο κιονόκρανο. ρόδος. κατάλογος ἔκθεσης, 2004, εἰκ. 8β.

Β. κορινθιακό λυρόσχημο κιονόκρανο στή Μονή Θεολόγου, Πάτμος. 
Ὀρλάνδος, 1970, εἰκ.6.

Γ. κορινθιακό λυρόσχημο κιονόκρανο ἀπό τήν περιοχή τοῦ Ὄθους, 
κάρπαθος. Ἀρχαιολογικό μουσεῖο καρπάθου. 
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΓλΥΠΤικη: αΜΦικιΟνισκΟι ΠαραΘΥρΩν

Πινακασ 84:

α. Ἀμφικιονίσκος στό ἀρχαιολογικό μουσεῖο τῆς σύμης. Παπαβασιλείου, 2009, εἰκ. 4α, β.

Β. Ἀμφικιονίσκος στόν προαύλιο χῶρο τοῦ ἀρχαιολογικοῦ/λαογραφικοῦ μουσείου Ἀρκάσας, 
κάρπαθος. 
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Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 85:

α. Ἀμφικιονίσκος στόν προαύλιο χῶρο τοῦ ἀρχαιολογικοῦ μουσείου καρπάθου. 

Β. Ἀμφικιονίσκος στόν προαύλιο χῶρο τοῦ ἀρχαιολογικοῦ μουσείου καρπάθου.
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πινακασ 86:

α. Ἀμφικιονίσκος ἀπό τήν παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Παλαιά Πηγάδια, 
κάρπαθος. Προαύλιος χῶρος ἐπαρχείου καρπάθου.

Β. Ἀμφικιονίσκος ἀπό τήν παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Παλαιά Πηγάδια, 
κάρπαθος. Προαύλιος χῶρος ἐπαρχείου καρπάθου..
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Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 87:

α. Ἀναστηλωμένο μαρμάρινο φράγμα πρεσβυτερίου (ἐμπρόσθια ὄψη). Παλαιοχριστιανική 
βασιλική Ἄφωτης, κάρπαθος.

Β. Ἀναστηλωμένο μαρμάρινο φράγμα πρεσβυτερίου (ὀπίσθια ὄψη). Παλαιοχριστιανική 
βασιλική Ἄφωτης, κάρπαθος.

Γ. Ἀναστηλωμένο μαρμάρινο φράγμα πρεσβυτερίου (ὀπίσθια ὄψη). Παλαιοχριστιανική 
βασιλική Ἄφωτης, κάρπαθος.

ΓλΥΠΤικη: Βασιλικη αΦΩΤησ, καρΠαΘΟσ
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πινακασ 88:

α. Ἀναστηλωμένος κίονας τῆς Β. κιονοστοιχίας. Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης, 
κάρπαθος (ἀρ. κατ. 1).

Β. Ἀναστηλωμένος κίονας τῆς ν. κιονοστοιχίας. Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης, 
κάρπαθος (ἀρ. κατ. 2).
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Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 89:

α. Ἀναστηλωμένος κίονας τῆς Β. κιονοστοιχίας. Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης, 
κάρπαθος (ἀρ. κατ. 3).

Β. Μαρμάρινος ἀρράβδωτος κίονας (δέν προέρχεται ἀπό τίς κιονοστοιχίες τῶν κλιτῶν). 
Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 4).
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πινακασ 90:

α. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα.  
Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης,  

κάρπαθος (ἀρ. κατ. 5).

Β. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα καί σχηματοποιημένο  
κορινθιακό κιονόκρανο μικρῶν διαστάσεων.  

Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης,  
κάρπαθος (ἀρ. κατ. 6, ἀρ.κατ.7).
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Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 91:

α. Τρεῖς κίονες, οἱ δύο ἐκ τῶν ὁποίων δέν ἀνήκουν στίς κιονοστοιχίες τῶν κλιτῶν,  
ἐνῶ ὁ κεντρικός, μεγαλύτερων διαστάσεων προέρχεται ἀπό αὐτές.  

Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 8, ἀρ.κατ.9, ἀρ.κατ.10).

Β. Τρεῖς κίονες προερχόμενοι ἀπό τίς κιονοστοιχίες τῶν κλιτῶν.  
Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 11, ἀρ.κατ.12, ἀρ.κατ.13).
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πινακασ 92:

α. κίονας προερχόμενος ἀπό τίς κιονοστοιχίες τῶν κλιτῶν. Παλαιοχριστιανική βασιλική 
Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 14).

Β. κίονας προερχόμενος ἀπό τίς κιονοστοιχίες τῶν κλιτῶν. Παλαιοχριστιανική βασιλική 
Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 15).
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Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 93:

α. Βάση τοῦ δυτικότερου ἀναστηλωμένου κίονα τῆς βόρειας κιονοστοιχίας.  
Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 16).

Γ. Βάση τοῦ ἀναστηλωμένου κίονα τῆς νότιας κιονοστοιχίας.  
Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 18).

Β. Βάση τοῦ ἀνατολικότερου ἀναστηλωμένου κίονα τῆς βόρειας κιονοστοιχίας.  
Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 17).
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πινακασ 94:

Πινακασ 95:

α. Βάση κιονίσκου κιβωρίου.  
Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης,  

κάρπαθος (ἀρ. κατ. 19).

Β. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
τοῦ ἀναστηλωμένου κίονα στή βόρεια 

κιονοστοιχία. Παλαιοχριστιανική βασιλική 
Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 20).

Γ. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα τοῦ ἀναστηλωμένου κίονα στή νότια κιονο-
στοιχία. Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 21).
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Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 96:

Πινακασ 97:

α. Δύο πεσσίσκοι μέ ἐγκοπή προσαρμογῆς 
θωρακίου. Παλαιοχριστιανική βασιλική 

Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 22) (ἀρ. κατ. 23).

 Β. Ἀμφικιονίσκος παραθύρου.  
Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης,  

κάρπαθος (ἀρ. κατ. 24).

νότιος πεσσίσκος φράγματος πρεσβυ-
τερίου. Παλαιοχριστιανική βασιλική 
Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 25).



361

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πινακασ 98: Πινακασ 99:

νοτιοανατολικός πεσσίσκος φράγματος 
πρεσβυτερίου. Παλαιοχριστιανική βασιλική 

Ἄφωτης, κάρπαθος  
(ἀρ. κατ. 26).

Βόρειος πεσσίσκος φράγματος πρεσβυ-
τερίου. Παλαιοχριστιανική βασιλική 
Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 27).
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Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 100:

Βορειοανατολικός πεσσίσκος φράγματος πρεσβυ-
τερίου. Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης, 

κάρπαθος (ἀρ. κατ. 28).
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πινακασ 101:

αi. Βόρειο θωράκιο φράγματος πρεσβυτερίου (ἐμπρόσθια ὄψη).  
Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 29).

αii. Βόρειο θωράκιο φράγματος πρεσβυτερίου (ὀπίσθια ὄψη).  
Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 29).
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Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 102:

αi. νότιο θωράκιο φράγματος πρεσβυτερίου (ἐμπρόσθια ὄψη).  
Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 30).

αii. νότιο θωράκιο φράγματος πρεσβυτερίου (ὀπίσθια ὄψη).  
Παλαιοχριστιανική βασιλική Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 30).
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πινακασ 103:

α. Βόρειος κιονίσκος με συμφυές κορινθι-
ακό κιονόκρανο τοῦ φράγματος τοῦ 
πρεσβυτερίου. ). Παλαιοχριστιανική 

βασιλική Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 31).

Β. νότιος κιονίσκος μέ συμφυές κορινθιακό 
κιονόκρανο τοῦ φράγματος τοῦ πρεσβυ-

τερίου. ). Παλαιοχριστιανική βασιλική 
Ἄφωτης, κάρπαθος (ἀρ. κατ. 32).
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Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 104:

ΓλΥΠΤικη: Βασιλικη σΤη ΘΕση ΒρΟνΤη, καρΠαΘΟσ

α. κορινθιακό λυρόσχημο κιονόκρανο.  
Παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Βρόντη. κάρπαθος (ἀρ. κατ. 33).

Γ. κορινθιακό λυρόσχημο κιονόκρανο.  
Παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Βρόντη. κάρπαθος (ἀρ. κατ. 35).

Β. κορινθιακό λυρόσχημο κιονόκρανο.  
Παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Βρόντη. κάρπαθος (ἀρ. κατ. 34).
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πινακασ 105:

α. κορινθιακό λυρόσχημο κιονόκρανο. Παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Βρόντη.  
κάρπαθος (ἀρ. κατ. 36).

Γ. Βάση κίονα τῶν κιονοστοιχιῶν. Παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Βρόντη.  
κάρπαθος (ἀρ. κατ. 38).

Β. Βάση κίονα τῶν κιονοστοιχιῶν. Παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Βρόντη.  
κάρπαθος (ἀρ. κατ. 37).
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Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 106:

α. Βάση κίονα κιβωρίου (;).  
Παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Βρόντη. κάρπαθος (ἀρ. κατ. 39).

Β. Πεσσίσκος φράγματος πρεσβυτερίου.  
Παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Βρόντη. κάρπαθος (ἀρ. κατ. 40).
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πινακασ 107:

α. Πεσσίσκος φράγματος πρεσβυτερίου. Παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Βρόντη. 
κάρπαθος (ἀρ. κατ. 41).

Β. Θραῦσμα θωρακίου τέμπλου. Παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Βρόντη.  
κάρπαθος (ἀρ. κατ. 42).



370

Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 108:

α. κίονας σωζόμενος σέ τρία κομμάτια. Δέν προέρχεται ἀπό τίς κιονοστοιχίες τῶν κλιτῶν. 
Παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Βρόντη. κάρπαθος (ἀρ. κατ. 43).

Β. κίονας σωζόμενος σέ τρία κομμάτια. Δέν προέρχεται ἀπό τίς κιονοστοιχίες τῶν κλιτῶν. 
Παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Βρόντη. κάρπαθος (ἀρ. κατ. 44).
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πινακασ 109:

α. Τμῆμα κορμοῦ κίονα. Δέν προέρχεται ἀπό τίς κιονοστοιχίες τῶν κλιτῶν.  
Παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Βρόντη. κάρπαθος (ἀρ. κατ. 45).

Β. Ἀμφικιονίσκος παραθύρου. 
Παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Βρόντη. κάρπαθος (ἀρ. κατ. 46).
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Βασιλαρaκη aννα Μαρiα

Πινακασ 110:

Β. Ἀμφικιονίσκος παραθύρου.  
Παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Βρόντη. κάρπαθος (ἀρ. κατ. 47).

α. κεντρικό τμῆμα τῆς βάσης τοῦ τέμπλου.  
Παλαιοχριστιανική βασιλική στή θέση Βρόντη. κάρπαθος.
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πινακασ 111:

Τμῆμα θωρακίου τέμπλου ἀπό τήν παλαιοχριστιανική βασιλική στήν θέση Βρόντη,  
κάρπαθος. σήμερα βρίσκεται στό ἀρχαιολογικό μουσεῖο καρπάθου (ἀρ. κατ. 48).
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Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης  

Μητροπόλεως Ρόδου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Σ τή χορεία τῶν μεγάλων ἐκκλησιαστικῶν Ἁγίων ἀνδρῶν τῆς 
πρώτης χιλιετίας τῆς χριστιανικῆς οἰκουμένης συγκαταλέγον

ται ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος καί φωτιστής τῆς Οὑγγαρίας Ἅγιος Ἱερό
θεος καί ὁ ἱδρυτής τοῦ Οὑγγρικοῦ Κράτους Βασιλεύς Στέφανος, τά 
ὀνόματα τῶν ὁποίων ἡ Ὀρθόδοξος Ἀνατολική Ἐκκλησία ἀνέγραψε 
στίς Ἁγιολογικές δέλτους της, μέ τήν ἔκδοση σχετικῶν Πράξεων τῆς 
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τό 
ἔτος 2000, στά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν τῆς χιλιετίας ἀπό τήν ἵδρυ
ση τοῦ Οὑγγρικοῦ Κράτους.

Γιά τόν Ἐπίσκοπο Οὑγγαρίας Ἱερόθεο γνωρίζουμε ὅτι ἦταν ἐλλό
γιμος Μοναχός καί ἄνδρας μεγάλης εὐσέβειας, τόν ὁποῖο ἐπέλεξε ὁ 
Αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογέννητος γιά τό μεγάλο 
ἔργο τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τοῦ Οὑγγρικοῦ λαοῦ1. Χειροτονήθηκε 

1.  Τήν πληροφορία μᾶς δίνει ὁ Ἰωάννης Σκυλίτζης ὁ Κουροπαλάτης στό ἔργο 
του «Σύνοψις Ἱστοριῶν», τήν ὁποία παραλαμβάνει ἀπό ἀνώνυμο ἱστορικό τοῦ 
ἔτους 985/986. Ἀναφέρει σχετικά: «Οὐ διέλιπον δὲ καὶ οἱ Τοῦρκοι εἰσβολὰς εἰς 
τὴν Ρωμαίων ποιούμενοι καὶ ταύτην δῃοῦντες, μέχρις οὗ Βουλοσουδὴς ὁ τούτων 
ἀρχηγὸς τὴν τῶν Χριστιανῶν πίστιν ἀσπάζεσθαι ὑποκριθεὶς κατειλήφει τὴν Κων
σταντίνου. Καὶ βαπτισθεὶς ὑπὸ τοῦ Βασιλέως ἀναδέχεται Κωνσταντίνου, τῇ τῶν 
Πατρικίων ἀξίᾳ τιμηθεὶς καὶ πλείστων χρημάτων ὑπάρξας κύριος, εἶτ’ αὖθις οἴκα
δε ὑποστρέψας. Μετ’ οὐ πολὺ δὲ καὶ Γυλάς, ἄρχων ὢν καὶ αὐτὸς τῶν Τούρκων, 
εἴσεισιν εἰς τὴν βασιλίδα καὶ βαπτίζεται, τῶν ἴσων ἀξιωθεὶς καὶ αὐτὸς εὐεργεσιῶν 
καὶ τιμῶν. Ἀνελάβετο δὲ μεθ’ ἑαυτοῦ καί τινα μοναχὸν Ἱερόθεον τοὔνομα, δόξαν 
εὐλαβείας ἔχοντα, Ἐπίσκοπον Τουρκίας παρὰ τοῦ Θεοφυλάκτου χειροτονηθέντα, 
ὃς ἐκεῖσε γενόμενος πολλοὺς ἀπὸ τῆς βαρβαρικῆς πλάνης εἰς τὸν Χριστιανισμὸν 
ἐπανήγαγεν. Ἀλλ’ ὁ μὲν Γυλὰς ἐνέμεινε τῇ πίστει, μήτ’ αὐτὸς ἔφοδόν ποτε κατὰ 
Ρωμαίων πεποιηκώς, μήτε τοὺς ἁλισκομένους Χριστιανοὺς ἀτημελήτους ἐῶν, ἀλλ’ 
ἐξωνούμενος καὶ ἐπιμελείας ἀξιῶν καὶ ἐλευθερῶν. Βουλοσουδὴς δὲ τὰς πρὸς Θεὸν 
συνθήκας ἠθετηκώς, πολλάκις σὺν παντὶ τῷ ἔθνει κατὰ Ρωμαίων ἐξήλασε. Τὸ 
αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ κατὰ Φράγγων ποιῆσαι διανοηθεὶς καὶ ἁλούς, ἀνεσκολοπίσθη 
ὑπὸ Ὤτου τοῦ Βασιλέως αὐτῶν». (Ioannis Scylitzae, Synopsis historiarum, rec. 
Ioannes Thurn, CFHB, vol. V, σελ. 239). 



378

Ἐπί σκοπος Τουρκίας2 ἀπό τόν Πατριάρχη Θεοφύλακτο τόν Λεκα
πηνό (933956) καί ἦλθε στήν Οὑγγαρία, συνοδεύοντας τόν ἄρχον
τά της Γυλᾶ, ὁ ὁποῖος εἶχε βαπτισθεῖ στήν Κωνσταντινούπολη μέ 
ἀνάδοχο τόν ἴδιο τόν αὐτοκράτορα. Ἡ ἀποστολή του ἀπό τή Βα
σιλεύουσα Πόλη στή χώρα τοῦ Γυλᾶ εἶχε κυρίως δύο σκοπούς: 
πρῶτον νά στερεώσει στή Χριστιανική πίστη καί ζωή τόν ἤδη βα
πτισθέντα ἄρχοντα Γυλᾶ καί δεύτερο νά μεταστρέψει στόν Χριστια
νισμό τόν λαό του. Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοῦ Σκυλίτζη «ἐκεῖσε 
γενόμενος πολλοὺς ἀπὸ τῆς βαρβαρικῆς πλάνης εἰς τὸν Χριστια
νισμὸν ἐπανήγαγεν». Δυστυχῶς δέν ἔχουμε ἄλλες μαρτυρίες γιά τό 
ἱεραποστολικό ἔργο τοῦ Ἱεροθέου. Ἀπό μεταγενέστερες πηγές καί 
τή μετέπειτα πορεία τῆς Ἐκκλησίας διαπιστώνεται ὅτι ἡ δραστηρι
ότητά του ἀποτελεῖ τό θεμέλιο τῆς Χριστιανικῆς Οὑγγαρίας καί 
δίκαια μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ ὡς ἡ ἀπαρχή τοῦ Χριστιανισμοῦ 
στή χώρα αὐτήν καί ὁ Φωτιστής τοῦ λαοῦ της.

Ὁ Ἅγιος Στέφανος, πρῶτος βασιλεύς τῆς Οὑγγαρίας καί ἱδρυτής 
τοῦ Οὑγγρικοῦ Κράτους, γεννήθηκε περί τό 975 στό Στριγόνιο 
(Ἔρτζεργκομ). Εἶχε τήν καταγωγή ἀπό τή δυναστεία τοῦ Ἀρπάντ 
καί ἦταν γιός τοῦ Ἡγεμόνα Γκέζα καί τῆς Πριγκήπισσας Σαρόλτα, 
θυγατέρας τοῦ Ἡγεμόνα Γυλᾶ καί μαθήτριας τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου. 
Τό εἰδωλολατρικό του ὄνομα ἦταν Βάικ. Βαπτίστηκε στήν ἡλικία 
τῶν πέντε ἐτῶν, μαζί μέ τόν πατέρα του, ἀπό Γερμανούς Ἱεραπο
στόλους προερχομένους ἀπό τήν πόλη Πασσάου τῆς Βαυαρίας καί 
δέχθηκε κατά τήν παιδική καί ἐφηβική ἡλικία τήν ἐπιρροή τοῦ Ἐπι
σκόπου Πράγας Ἁγίου Ἀδαλβέρτου3. Διαδέχθηκε τόν πατέρα του 
στήν Ἡγεμονία τό ἔτος 990. Ἐπωφελούμενος ἀπό τίς κατακτήσεις 
τοῦ πατέρα του καί ἔχοντας καί ὁ ἴδιος νικήσει τούς ἐχθρικούς πρός 
αὐτόν εἰδωλολάτρες Ἡγεμόνες κατόρθωσε νά ἑνώσει τίς Οὑγγρικές 
ἡγεμονίες  καί νά στεφθεῖ ὡς ὁ πρῶτος Βασιλιάς τοῦ Οὑγ γρικοῦ 
ἔθνους τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων τοῦ ἔτους 1000. Ὁ Στέφανος 
διακρίθηκε γιά τήν εὐλάβειά του πρός τόν Θεό, τόν σε βασμό καί 

2.  Οἱ Οὗγγροι ὀνομάζονταν τότε ἀπό τούς Βυζαντινούς «Τοῦρκοι» καί ἡ χώρα 
τους «Τουρκία».

3.  Ὁ Ἅγιος Ἀδαλβέρτος, Ἐπίσκοπος Πράγας, ἀναγκάστηκε, μαζί μέ ὁμάδα 
μαθητῶν του, νά ἐγκαταλείψει προσωρινά τήν ἕδρα του καί νά καταφύγει γιά 
προστασία στήν αὐλή τοῦ Ἡγεμόνα Γκέζα ἐξαιτίας τῶν ἐπιδρομῶν τῶν Πρώσ
σων, ἀπό τούς ὁποίους καί μαρτύρησε τό ἔτος 997. Ἡ μνήμη του τιμᾶται ἀπό τή 
Δυτική Ἐκκλησία στίς 23 Ἀπριλίου.
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τήν ἀφοσίωσή του πρός τήν Ἐκκλησία καί τήν ἀγάπη του πρός τόν 
λαό του, ἰδιαίτερα πρός τούς φτωχούς καί ἀδυνάτους, τῶν ὁποίων 
ὑπῆρξε προστάτης καί ἀρωγός. Ἐργάστηκε γιά τόν ἐκχριστιανισμό 
τοῦ λαοῦ του, ἵδρυσε Ναούς καί Μοναστήρια καί ὀργάνωσε τήν 
ἐκκλησιαστική ζωή. Ἀπεβίωσε τή 15η Αὐγούστου τοῦ 1038 καί ἐντα
φιάστηκε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς πόλης Σεκεσφέχερφαρ, τοῦ 
ὁποίου ὑπῆρξε κτίτορας. 

Ὁ Βασιλεύς Στέφανος τιμήθηκε ἀμέσως μετά τή μακαρία κοίμη
σή του ὡς Ἅγιος ἀπό τόν λαό του, γεγονός πού ὁδήγησε τόν Βα
σιλέα τῆς Οὑγγαρίας Λαδισλάο τόν Α΄ νά ζητήσει ἀπό τόν Πάπα 
τῆς Ρώμης Γρηγόριο τόν Ζ΄ τήν ἀναγραφή τοῦ ὀνόματός του στό 
Ἁγιολόγιο, ἡ ὁποία καί ἔγινε τό 1083, ἔτος τῆς ἀνακομιδῆς τῶν 
ἱερῶν λειψάνων του. Ἔκτοτε καί μέχρι σήμερα τιμᾶται ὡς ὁ κατ’ 
ἐξοχήν Ἅγιος, προστάτης καί «Ἀπόστολος» τῶν Οὕγγρων καί ἡ 
ἡμέρα τῆς μνήμης του (20 Αὐγούστου) τιμᾶται καί ὡς Ἐθνική Ἑορ
τή. Ἀπό τά λείψανά του σώζεται ἄφθαρτο τό δεξιό χέρι4 του, τό 
ὁποῖο λιτανεύεται κατά τήν ἡμέρα τῆς μνήμης του καί θεωρεῖται τό 
σπουδαιότερο ἱερό ἐθνικό κειμήλιο τῶν Οὕγγρων. Ἀντίθετα ὁ Ἅγιος 
Ἱερόθεος, πλήν ἐλαχίστων ὀνομαστικῶν ἀναφορῶν, παρέμεινε 
ἄγνωστος στόν χῶρο τῆς Οὑγγαρίας καί στόν Ὀρθόδοξο καί Ρω
μαιοκαθολικό κόσμο γενικώτερα5. Τό ὄνομα καί τό ἔργο του λη
σμονήθηκε, ὕστερα ἀπό τό ἐπάρατο Σχίσμα (1054) καί τήν προσάρ
τηση τῆς Οὑγγαρίας γιά λόγους πολιτικούς στή  Ρώμη, γεγονός τό 
ὁποῖο ἀπέκοψε τούς πνευματικούς δεσμούς της μέ τήν Κωνσταντι
νούπολη. 

4.  Φυλάσσεται στόν φερώνυμο τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ναό (Βασιλική) στή 
Βουδαπέστη.

5.  Ἐάν ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως γιά μιά χιλιετία δέν συμπεριέ
λαβε τόν Ἅγιο Ἱερόθεο στό Ἑορτολόγιό της, ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι αὐτός 
ἀπεβίωσε σέ χώρα ἀπομακρυσμένη ἀπ’ αὐτήν καί ὅτι τό ἔργο του γρήγορα λη
σμονήθηκε ἐξαιτίας τῆς προσαρτήσεως, ἀμέσως μετά τή μακαρία κοίμησή του 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὑγγαρίας στή δικαιοδοσία τῆς Ρώμης. Γιά τόν ἴδιο λόγο δέν 
εἶχαν ἐνταχθεῖ στό Ἑορτολόγιο τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί οἱ Φωτιστές τῶν 
Σλαύων Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, οἱ ὁποῖοι μέχρι πρίν μισό περίπου αἰῶνα 
ἑορτάζονταν μόνο ἀπό τά Σλαυϊκά ἔθνη. Σημειωτέον ὅτι ἡ μνήμη τους ἀπουσι
άζει καί ἀπό τό «Ἁγιολόγιο» τοῦ Σωφρονίου Εὐστρατιάδου (1935) καί ἀπό τόν 
«Μεγάλο Συναξαριστή» τοῦ Βίκτωρος Ματθαίου (1948), ἀλλά καί ἄλλων μετέπει
τα ἐκδόσεων, καί ἐμφανίζεται γιά πρώτη φορά  στό «Ἡμερολόγιο τῆς Ἐκκλησί
ας τῆς Ἑλλάδος» τοῦ ἔτους 1958.
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Τήν εὐκαιρία κατατάξεως στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη
σίας καί, κατά συνέπεια, τῆς ἀναβιώσεως τῆς μνήμης τῶν δύο τού
των μεγάλων ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν ἔδωσε ὁ ἑορτασμός τῶν 1000 
ἐτῶν ἀπό τῆς βασιλικῆς στέψεως τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τόν Αὔγου
στο τοῦ ἔτους 2000, μέ πρωτοβουλία καί εἰσήγηση τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Αὐστρίας καί Ἐξάρχου Οὑγγαρίας κυροῦ Μιχαήλ6 

(Στάϊκου), ὁ ὁποῖος μέ ψυχικό σθένος ἐργάστηκε γιά τήν ἀναβίωση 
τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Οὑγγαρία καί γιά τήν προάσπιση τῶν δικαί
ων τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στή 
χώρα αὐτήν. Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι
αρχείου ἐξέδωσε τίς σχετικές Πράξεις ἁγιοκατατάξεως7, τίς ὁποῖες 
ἐκόμισε προσωπικά στήν Οὑγγαρία ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, 
ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, κατά τήν ἐκεῖ 
Πατριαρχική ἐπίσκεψη τόν Αὔγουστο τοῦ ἔτους 2000, στό πλαίσιο 
τῶν προαναφερθέντων ἑορτασμῶν.

Μέ πρωτοβουλία τοῦ τότε Μητροπολίτου Αὐστρίας καί Ἐξάρχου 
Οὑγγαρίας κυροῦ Μιχαήλ ἱστορήθηκαν οἱ Εἰκόνες τους ἀπό τόν 
Ἁγιορείτη Ἁγιογράφο Μοναχό Λουκᾶ Ξενοφωντινό καί συνετάχθη
σαν οἱ Ἀκολουθίες τους, οἱ ὁποῖες, κατόπιν τῆς ἐγκρίσεώς τους ἀπό 

6.  Σέ σχετικό ἀνέκδοτο κείμενό του ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης ἀναφέρει 
σχετικά: «Ἐθεωρήθη, λοιπόν, σκόπιμον ὅπως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ εἰδι
κώτερον τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, μετὰ μάλιστα τὴν σὺν Θεῷ πρόσφατον 
ἀναβίωσιν τῆς παρουσίας αὐτοῦ ἐν Οὑγγαρίᾳ, καὶ ἐν εἴδει συμβολῆς εἰς τοὺς 
ἑορτασμοὺς τῆς Χιλιετηρίδος, τοὺς ὁποίους ἐλάμπρυνε διὰ τῆς προσωπικῆς πα
ρουσίας καὶ συμμετοχῆς Αὐτοῦ, προσκληθεὶς ἐπισήμως, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρ
χης Βαρθολομαῖος, ὑπογραμμίσῃ διὰ μιᾶς Ἐκκλησιαστικῆς ἀποφάσεως καὶ ἱστο
ρικῆς πράξεως τὴν κοινὴν μαρτυρίαν καὶ τὴν ἑνότητα τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλη
σίας κατὰ τὴν πρώτην χιλιετίαν καὶ καταδείξῃ τὰς πνευματικὰς ρίζας καὶ τὴν 
καταγωγὴν τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς τὸν χῶρον τῆς Οὑγγαρίας ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ 
ἐκ Βυζαντίου Ἱεραποστόλου καὶ Βαπτιστοῦ τῶν Οὕγγρων Ἱεροθέου, Ἐπισκόπου 
Τουρκίας, ὡς τότε ὠνομάζετο ἡ Οὑγγαρία, καὶ τοῦ Βασιλέως Ἁγίου Στεφάνου. Ἡ 
βιο τὴ καὶ πολιτεία ἀμφοτέρων, ἡ προσφορὰ καὶ ἡ μαρτυρία τοῦ μὲν διὰ τὴν 
διάδοσιν τῆς Χριστιανικῆς πίστεως καὶ τοῦ Εὐαγγελικοῦ μηνύματος εἰς τὴν 
Οὑγγαρίαν, τοῦ δὲ διὰ τὴν ἑδραίωσιν καὶ ἐπικράτησιν τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς 
αὐτὴν καὶ τὴν ἵδρυσιν τοῦ Χριστιανικοῦ Οὑγγρικοῦ Κράτους, ὡδήγησαν τὴν 
Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὴν ἀπόφασιν κατατάξεως τοῦ 
τε Ἐπισκόπου Ἱεροθέου καὶ τοῦ Βασιλέως Στεφάνου εἰς τὴν πάνσεπτον καὶ ἱερὰν 
χορείαν τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνή
μης αὐτῶν ὁρισθέντος τὴν 20ὴν Αὐγούστου».

7.  Βλέπ. παρακάτω, σελ. 381 καί 383.
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τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία 
κοινοποιήθηκε στόν προμνημονευθέντα Μητροπολίτη διά τοῦ ὑπ’ 
ἀριθμ. πρωτ. 1013/2000 σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ Γράμματος8, ἐκδίδον
ται στό ἀνά χεῖρας τεῦχος τῆς Περιοδικῆς Ἐκδόσεως τῶν Ἱερῶν 
Μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στά Δωδεκάνησα 
«ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ» γιά λειτουργική χρήση ἀπό τούς ἐπιθυμοῦντες νά 
ἑορτάσουν τήν ἁγία μνήμη τῶν Ἁγίων Στεφάνου καί Ἱεροθέου  καί 
γιά μνημόσυνο τοῦ πρωτεργάτου τῆς ἀναβιώσεως τῆς μνήμης τους 
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας καί Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί 
Μεσευρώπης κυροῦ Μιχαήλ (†18 Ὀκτωβρίου 2011).

ΠΡΑΞΙΣ 
κατατάξεως εἰς τό Ἁγιολόγιον 

τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
τοῦ Ἐπισκόπου Τουρκίας (Οὑγγαρίας) Ἱεροθέου

Τούς ἐν τῷ παρόντι βίῳ σωφρόνως καί δικαίως καί εὐσεβῶς πο
λιτευσαμένους τε καί διδάξαντας καί μετά τήν ἐντεῦθεν ἀποδημίαν 
σημείοις καί θαύμασι παρά Θεοῦ μαρτυρηθέντας, ὕμνοις ἐσαεί καί 
ἐγκωμίοις ἐν πάσῃ εὐλαβείᾳ τιμᾶν καί γεραίρειν οἶδεν ἡ Ἁγία τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησία, καί τήν τούτων πρός τόν πανάγαθον Θεόν ἐπι
καλεῖσθαι εὐπρόσδεκτον μεσιτείαν ὑπέρ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν καί 
ἰάσεως τῶν ἀσθενούντων.

Ἐπειδή τοίνυν τοιοῦτος τόν βίον ἀνεδείχθη καί ὁ κατά τόν Ι΄ αἰῶνα 
ἀκμάσας ἀοίδιμος Ἐπίσκοπος Τουρκίας (Οὑγγαρίας) Ἱερόθεος, ὅστις 
διακρινόμενος διά τήν γλωσσομάθειαν, πολυμάθειαν καί διπλωμα
τικήν εὐστροφίαν αὐτοῦ εἰς τούς διαλόγους, συνέβαλε τά μέγιστα εἰς 
τήν διάδοσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐν Οὑγγαρίᾳ καί ἐμε ρίμνησεν ἐντός 
τῶν πλαισίων τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου καί περί τῆς διαδόσεως, 
θεμελιώσεως καί περαιτέρω ὀργανώσεως τοῦ Ὀρθο δόξου Μοναχι
σμοῦ ἐν ὅλῃ τῇ Οὑγγαρίᾳ, ὁσιότητι μέν καί ἁγιότητι βίου διακριθείς 
καί τύπον καί ὑπογραμμόν ἀρετῆς καί ἐγκρατείας καί ἀγαθοεργίας 

8.  Βλέπ. παρακάτω, σελ. 384.
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ἑαυτόν παραστήσας καί ζῶν δέ καί μετά θάνατον τοῦ χαρίσματος τῆς 
τῶν θαυμάτων ἐνεργείας παρά Θεοῦ ἀξιωθείς, ἡ Μετριότης ἡμῶν 
μετά τῶν περί ἡμᾶς Ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν καί ὑπερτίμων, τῶν 
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητῶν ἡμῖν ἀδελφῶν καί συλλειτουργῶν, ὑπ᾽ 
ὄψιν λαβόντες τόν ἅγιον βίον τοῦ ὁσίου τούτου ἀνδρός, περί οὗ δι᾽ 
ἀναφορᾶς αὐτοῦ πρός τήν Ἐκ κλησίαν ὑπέβαλε καί ἐβεβαιώσατο ὁ 
Ἱερώτατος Μητροπολίτης Αὐ στρίας κ. Μιχαήλ, εἰς τήν σύνεσιν τοῦ 
ὁποίου ἐξαρχικῶς ἐμπεπίστευται ἡ ἐν Οὑγγαρίᾳ Πατριαρχική ἡμῶν 
Ἐξαρχία, ἀλλά καί τήν παρά τοῖς εὐσεβέσιν ὀρθοδόξοις χριστιανοῖς 
ὁλοκλήρου τῆς Οὑγγαρίας ἀδιάσειστον πλέον ἀποβᾶσαν πεποίθησιν 
καί πίστιν περί τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ, καί τήν κοινήν δέ ἐπιθυμίαν καί 
παράκλησιν περί κατατάξεως αὐτοῦ ἐν τῇ τῶν Ἁγίων χορείᾳ, ἔγνω
μεν, τῷ κοινῷ τῆς Ἐκκλησίας ἔθει κατακολουθοῦντες, τήν προσήκου
σαν τοῖς θείοις ἀνδράσι καί τούτῳ ἀπονεῖμαι τιμήν.

Διό καί θεσπίζομεν Συνοδικῶς καί διοριζόμεθα καί ἐν Ἁγίῳ δια
κελευόμεθα Πνεύματι ὅπως ἀπό τοῦ νῦν καί εἰς τό ἑξῆς εἰς αἰῶνα 
τόν ἅπαντα ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης Ἱερόθεος συναριθμῆται τοῖς 
Ὁ σίοις καί Ἁγίοις τῆς Ἐκκλησίας, τιμώμενος παρά τῶν πιστῶν καί 
ὕμνοις ἐγκωμίων γεραιρόμενος κατ᾽ ἔτος τῇ κ΄  τοῦ μηνός Αὐγούστου.

Εἰς ἔνδειξιν δέ τούτου καί βεβαίωσιν, ἐγένετο καί ἡ παροῦσα 
Πατριαρχική ἡμῶν καί Συνοδική Πρᾶξις, καταστρωθεῖσα μέν καί 
ὑπογραφεῖσα ἐν τῷδε τῷ Ἱερῷ Κώδικι τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ 
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐν ἴσῳ δέ καί ἀπαραλλάκτῳ ἀποστα
λεῖσα τῷ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Αὐστρίας κυρίῳ Μιχαήλ, πρός 
κατάθεσιν ἐν τοῖς Ἀρχείοις τῆς ἐν Οὑγγαρίᾳ Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ 
΄
β΄ κατά μῆνα Ἀπρίλιον (ια΄)

Ἐπινεμήσεως Η΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος ἀποφαίνεται

† Ὁ Ἐφέσου Χρυσόστομος
† Ὁ Χαλκηδόνος Ἰωακείμ

† Ὁ Ροδοπόλεως Ἱερώνυμος
† Ὁ Ἴμβρου καί Τενέδου 

Φώτιος
† Ὁ Πριγκηποννήσων Συμεών

† Ὁ Κολωνίας Γαβριήλ

† Ὁ Πέργης Εὐάγγελος
† Ὁ Λύστρων Καλλίνικος

† Ὁ Δέρκων Κωνσταντῖνος
† Ὁ Ἡλιουπόλεως καί Θείρων 

Ἀθανάσιος
† Ὁ Τρανουπόλεως Γερμανός
† Ὁ Φιλαδελφείας Μελίτων
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ΠΡΑΞΙΣ 
κατατάξεως εἰς τό Ἁγιολόγιον 

τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
τοῦ Βασιλέως τῆς Οὑγγαρίας Στεφάνου

Τούς πρότυπον θερμουργοῦ πρός τόν Κύριον πίστεως καί εὐσε
βείας καί σώφρονος βίου ἑαυτούς, τῇ δέ ὅλῃ αὐτῶν πολιτείᾳ καί 
ζῶντας καί μετά θάνατον ἰσχυράν ἔχοντας τήν ἐπίδρασιν ἐπί τῆς 
θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν, διατηρούντων διά τοῦτο 
ἐσαεί, δι’ ἀδιακόπου ἀπό γενεᾶς εἰς γενεάν παραδόσεως, τήν περί 
τῆς ἁγιότητος αὐτῶν ἀνάμνησιν, εἰς τήν τῶν Ἁγίων τάσσειν χορεί
αν, καί πολυειδῶς μετά πάσης εὐλαβείας γεραίρειν οἶδεν ἡ Ἁγία τοῦ 
Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐπικαλεῖσθαί τε τήν πρός τόν Πανάγα
θον Θεόν εὐπρόσδεκτον τούτων μεσιτείαν εἰς ψυχικήν τοῦ χριστω
νύμου πληρώματος ὠφέλειαν.

Ἐπειδή τοίνυν τοιοῦτος τόν βίον ἀνεδείχθη καί ὁ ἐν ἔτει χιλιοστῷ 
τριακοστῷ ὀγδόῳ πρός Κύριον ἐκδημήσας ἀείμνηστος πρῶτος Βα
σιλεύς καί ἱδρυτής τοῦ Οὑγγρικοῦ Κράτους Στέφανος, ἁγιότητι βίου 
διακριθείς καί τύπον καί Ὑπογραμμόν ἀρετῆς, εὐσεβείας πρός τόν 
Θεόν, σεβασμοῦ πρός τόν Χριστιανισμόν, ἀφοσιώσεως πρός τήν 
Ἐκ κλησίαν, φιλανθρωπίας καί ἐγκρατείας ἑαυτόν παραστήσας, ἡ 
Με  τριότης ἡμῶν μετά τῶν περί ἡμᾶς Ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν 
καί ὑπερτίμων, τῶν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητῶν ἡμῶν ἀδελφῶν καί 
συλλειτουργῶν, ὑπ’ ὄψιν λαβόντες τόν ἅγιον βίον καί τήν ἁγίαν 
τε  λευτήν τοῦ ἀνδρός τούτου, περί ὧν δι’ ἀναφορᾶς πρός τήν Ἐκ
κλησίαν ὑπέβαλε καί ἐβεβαιώσατο ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης 
Αὐστρίας καί ἀγαπητός ἡμῖν ἐν Χριστῷ ἀδελφός κύριος Μιχαήλ, 
εἰς τήν σύνεσιν τοῦ ὁποίου ἐξαρχικῶς ἐμπεπίστευται ἡ ἐν Οὑγγαρίᾳ 
Πατριαρχική ἡμῶν Ἐξαρχία, συνυποβάλλων καί περί τῆς οὐ μόνον 
παρά τῷ Ὀρθοδόξῳ πληρώματι τῆς Οὑγγαρίας, ἀλλά καί εὐρύτερον 
ἀδιασείστου πλέον ἀποβάσης πεποιθήσεως καί πίστεως περί τῆς 
ἁγιότητος αὐτοῦ καί κοινῆς ἐπιθυμίας καί παρακλήσεως περί κατα
τάξεως αὐτοῦ ἐν τῇ τῶν Ἁγίων χορείᾳ, ἔγνωμεν, τῷ κοινῷ τῆς Ἐκ
κλησίας ἔθει κατακολουθοῦντες τήν προσήκουσαν τοῖς θείοις ἀν
δράσι καί τούτῳ ἀπονεῖμαι τιμήν.

Διό καί θεσπίζομεν Συνοδικῶς καί διοριζόμεθα καί ἐν Ἁγίῳ δια
κελευόμεθα Πνεύματι ὅπως ἀπό τοῦ νῦν καί εἰς τό ἑξῆς εἰς αἰῶνα 
τόν ἅπαντα ὁ ἀοίδιμος Βασιλεύς Στέφανος συναριθμῆται τοῖς Ἁγίοις 
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τῆς Ἐκκλησίας, τιμώμενος παρά τῶν πιστῶν καί ὕμνοις ἐγκωμίων 
γεραιρόμενος κατ᾽ ἔτος τῇ κ΄ τοῦ μηνός Αὐγούστου.

Εἰς ἔνδειξιν δέ τούτου καί βεβαίωσιν, ἐγένετο καί ἡ παροῦσα 
Πατριαρχική ἡμῶν καί Συνοδική Πρᾶξις, καταστρωθεῖσα μέν καί 
ὑπογραφεῖσα ἐν τῷδε τῷ Ἱερῷ Κώδικι τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ 
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐν ἴσῳ δέ καί ἀπαραλλάκτῳ ἀποστα
λεῖσα τῷ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Αὐστρίας κυρίῳ Μιχαήλ, πρός 
κατάθεσιν ἐν τοῖς Ἀρχείοις τῆς ἐν Οὑγγαρίᾳ Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ 
΄
β΄ κατά μῆνα Ἀπρίλιον (ια΄)

Ἐπινεμήσεως Η΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος ἀποφαίνεται

 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ 

ἐγκρίσεως τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 

Ἀριθμ. Πρωτ. 1013/2000

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Αὐστρίας, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Οὑγγα
ρίας καί Μεσευρώπης, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλ
λειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Μιχαήλ, χάρις εἴη τῇ ὑμε
τέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ. 

Ἐν συνεχείᾳ πρός τό ἀπό ιβ΄ Αὐγούστου τ. ἔ., ἀριθμ. Πρωτ. 726, 

† Ὁ Ἐφέσου Χρυσόστομος
† Ὁ Χαλκηδόνος Ἰωακείμ

† Ὁ Ροδοπόλεως Ἱερώνυμος
† Ὁ Ἴμβρου καί Τενέδου 

Φώτιος
† Ὁ Πριγκηποννήσων Συμεών

† Ὁ Κολωνίας Γαβριήλ

† Ὁ Πέργης Εὐάγγελος
† Ὁ Λύστρων Καλλίνικος

† Ὁ Δέρκων Κωνσταντῖνος
† Ὁ Ἡλιουπόλεως καί Θείρων 

Ἀθανάσιος
† Ὁ Τρανουπόλεως Γερμανός
† Ὁ Φιλαδελφείας Μελίτων
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Πατριαρχικόν ἡμῶν Γράμμα πρός τήν ὑμετέραν ἀγαπητήν Ἱερότη
τα, σχετικῶς πρός τάς ποιηθείσας ὑπό τοῦ ἐν Κρήτῃ διακονοῦντος 
Ὁσιολ. Ἀρχιμ. κ. Κυρίλλου Κογεράκη, τρεῖς ἀκολουθίας τῶν πρό 
τινος καταταγέντων εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
Ἁγίων Στεφάνου, πρώτου βασιλέως τῆς Οὑγγαρίας, καί Ἱεροθέου, 
πρώτου Ἐπισκόπου αὐτῆς, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἐνεκρίθη Συνοδικῶς 
ἡ ἔκδοσις τῶν εἰρημένων ἀκολουθιῶν, πρός λειτουργικήν χρῆσιν καί 
κοινήν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν ὠφέλειαν καί διευκόλυνσιν τῶν 
ἐπιθυμούντων νά τιμήσουν ἀξίως καί ἱεροπρεπῶς τήν μνήμην τῶν 
ὡς ἄνω ἁγίων ἀνδρῶν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐπί τήν ὑμετέραν Ἱερότητα τήν 
χά ριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ AGIOY ENDOJOY  

BASILEVS THS OYGGARIAS
STEFANOY

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Ἱστῶμεν στίχ. δ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων.

Τ ὸν εὐσεβῆ βασιλέα, ἀνευφημήσωμεν, τὸν ἐκ Θεοῦ λαβόντα, βασι
λείας τὸ σκῆπτρον, καὶ ἔργοις θεαρέστοις ἐπὶ τῆς γῆς, εὐκλεῶς 

βασιλεύσαντα, ἀναβοῶντες· Ὦ Στέφανε σαῖς εὐχαῖς, ἔσο πάντων ἡμῶν 
σύμμαχος.

Ε ᾿κλελεγμένος ὑπάρχων, προνοίᾳ κρείττονι, ἐπλήρωσας Κυρίου, τὰς 
βουλὰς τὰς ἁγίας· σὺ γὰρ ἐν Οὑγγαρίᾳ τὴν τοῦ Σταυροῦ, κατε

φύτευσας ἄμπελον, ἐξ ἧς ἐξέβλυσεν οἶνος ὁ μυστικός, ἄναξ Στέφανε 
τῆς πίστεως.

Τ ῆς εὐσεβείας τὸ ξίφος, περιζωσάμενος, πραότατος ἐδείχθης, μα
χητὴς τοῦ Κυρίου, καὶ τούτῳ καθυπέταξας τὸν λαόν, Οὑγγαρίας 

ὦ Στέφανε· ὅθεν ἐδέξω τὸν στέφανον ἐξ αὐτοῦ, φερωνύμως τὸν ἀμά
ραντον.

Τ ῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ὡς παριστάμενος, ἐν βασιλείοις δόμοις, 
τῆς ζωῆς τῆς ἀγήρω, ἱκέτευε ἀπαύστως ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν τιμώντων 

σε Στέφανε, ἵνα ῥυσθῶμεν κινδύνων καὶ συμφορῶν, καὶ παντοίων πε
ριστάσεων.
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Δόξα. Ἦχος β΄.

Τ ὴν βασιλικήν σου πορφύραν, ταῖς ἀρεταῖς καταποικίλας, ὡς τοῦ 
Εὐαγγελίου τῷ νόμῳ, ῥυθμίσας τὸν βίον σου ἅπαντα, ὡραϊσμένος 

καὶ ἐκλάμπων, τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ, Χριστῷ τῷ Θεῷ παρίστασαι, ἐν 
οὐρανῶν ταῖς βασιλείοις αὐλαῖς. Αὐτὸν οὖν ἱκέτευε, ἄναξ ἀοίδιμε Στέ
φανε, τὴν εἰρήνην τῷ κόσμῳ δωρήσασθαι, τῷ λαῷ σου τὴν εὐπραγίαν, 
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός.

Η ῾ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα ὑπάρχουσα, καὶ τῶν Χερουβὶμ ἐνδοξο
τέρα, καὶ πάσης κτίσεως τιμιωτέρα· ἡ δι᾿ ὑπερβάλλουσαν καθα

ρότητα, τῆς ἀϊδίου οὐσίας δοχεῖον γεγενημένη, ἐν ταῖς τοῦ Υἱοῦ χερσί, 
σήμερον τὴν παναγίαν παρατίθεται ψυχήν, καὶ σὺν αὐτῇ πληροῦται τὰ 
σύμπαντα χαρᾶς, καὶ ἡμῖν δωρεῖται τὸ μέγα ἔλεος.

ΕΙΣ ΤΟν ΣΤΙΧΟν, Στιχηρὰ Προσόμοια. 
Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ.

Α ῎ναξ θεοστεφής, ὦ Στέφανε ἐδείχθης, καὶ στέφανον ὑψόθεν, ἐδέ
ξω φερωνύμως, δικαιοσύνης ἄφθαρτον. 

Στίχ. Ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου, εὗρον Δαυῒδ τὸν δοῦλόν 
μου, ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ μου ἔχρισα αὐτόν.

Φ όβῳ τῷ τοῦ Θεοῦ, δικαίως ἐκτελέσας, ὦ Στέφανε τὸν βίον, τῶν 
ἀγαθῶν μετέσχες, τῆς θείας ἀπολαύσεως.

Στίχ. Διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεός, ὁ Θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιά
σεως.

Π ρέσβευε τῷ Θεῷ, ὡς ἔχων παῤῥησίαν, ὦ Στέφανε τρισμάκαρ, 
ὑπὲρ τῶν εὐφημούντων, πιστῶς τὴν πολιτείαν σου.
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Δόξα. Τριαδικόν.

Α ῎ναρχε Βασιλεῦ, Πάτερ, Υἱὲ καὶ Πνεῦμα, εὐχαῖς τοῦ βασιλέως, 
Στεφάνου τῷ λαῷ σου, χορήγει τὰ ἐλέη σου.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Γ ῆθεν πρὸς οὐρανόν, μετέστης ὦ Παρθένε, πρεσβεύουσα ἀπαύ
στως, ὑπὲρ τῶν προσκυνούντων, τὸν τόκον σου τὸν ἄφραστον.

νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον, τὸ Ἀπολυτίκιον ἐκ τοῦ Μεγάλου 
Ἑσπε ρινοῦ καὶ Ἀπόλυσις.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, στιχολογοῦμεν τὸ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ 

τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχ. στ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι 
Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι.

Φ ιλεόρτων οἱ σύλλογοι, ἑορτίως συνδράμωμεν, καὶ ᾀσμάτων στέμ
μασι καταστέψωμεν, τὸν θεοτίμητον Στέφανον, ὡς κράτιστον 

ἄνακτα, ἐν παντοίαις ἀρεταῖς, ἐπὶ γῆς βασιλεύσαντα, καὶ ὑπήκοον, 
ἑαυτὸν παραστήσαντα ἀξίως, Βασιλεῖ τῷ ἀθανάτῳ, ᾧ καὶ ἐνδόξως 
παρίσταται.

Ε ᾿πιλάμψει τῆς χάριτος, φωτισθεὶς τὴν διάνοιαν, ὡς ὑπάρχων Στέ
φανε δεκτικώτατος, τῷ σὺν Πατρί τε καὶ Πνεύματι, Χριστῷ βα

σιλεύοντι, καθυπέταξας σαυτόν, καὶ αὐτοῦ ἐν τοῖς κρίμασι, τὴν δο
θεῖσάν σοι, ἐξουσίαν καλῶς ἐπιτελέσας, οὐρανίων ἀνακτόρων, οἰκήτωρ 
ὤφθης ὑπέρλαμπρος.

Τ ῶν εἰδώλων ὦ Στέφανε, τοὺς βωμοὺς ἐξηφάνισας, καὶ αὐτῶν τὰ 
ξόανα κατηδάφισας, καὶ ζήλῳ θείῳ τῆς πίστεως, ναοὺς ᾠκοδόμη

σας, εἰς λατρείαν εὐσεβῆ, τῆς τριττῆς Κυριότητος, καὶ προσήγαγες, 
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τὸν λαὸν ἀληθῶς τῆς Οὑγγαρίας, τῷ Θεῷ κεκαθαρμένον, διὰ λουτροῦ 
τοῦ Βαπτίσματος.

Β ασιλείαν τὴν πρόσκαιρον, ἀντηλλάξω θεόστεπτε, τοῖς λαμπροῖς 
τοῦ βίου σου κατορθώμασι, τῇ αἰωνίῳ καὶ κρείττονι· σὺ γὰρ ὡς 

θεόσοφος, ἐν τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀρχὴν διεξήγαγες, καὶ τῆς πί
στεως, τοῦ Σωτῆρος τῷ λόγῳ τῷ ἁγίῳ, μετεῤῥύθμισας τὰ ἤθη, τῶν 
ὑπηκόων σου Στέφανε.

Ο ὑγγαρία εὐφραίνεται, μέδοντά σε πλουτήσασα, Στέφανε μακάριε 
χριστομίμητον, καὶ ὥσπερ κρήνην τῆς χάριτος, κατέχει τὴν χεῖρά 

σου, ἀναβλύζουσαν ἀεί, τῶν θαυμάτων τὰ νάματα, τοῖς προστρέχουσι, 
πρὸς παθῶν τῶν κατ᾿ ἄμφω θεραπείαν, καὶ πρὸς δόξαν τοῦ Κυρίου, 
τοῦ θαυμαστῶς σε δοξάσαντος.

Ο ὑγγαρίας τὸ καύχημα, Ἐκκλησίας τὸ στήριγμα, καὶ ἀνάκτων τί
μιον ἐγκαλλώπισμα, τῆς εὐσεβείας τὸ ἄγαλμα, τὸν στῦλον τῆς 

πίστεως, τὸν θεράποντα Χριστοῦ, τὸν ἀοίδιμον Στέφανον, ὡς ὁμότρο
πον, καὶ ὁμόσκηνον μέλψωμεν ἀξίως, τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, αὐτοῦ τὴν 
μνήμην γεραίροντες.

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄.

Σ ήμερον ὡς μύρον εὐωδίας, καὶ ἔλαιον μυστικῆς ἀγαλλιάσεως, ἐν 
ταῖς ψυχαῖς τῶν εὐσεβῶν ἐκκενούμενον, τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως, ἡ 

σεβασμία πανήγυρις ἀνέτειλε. Δεῦτε οὖν ἀδελφοί, εὐλαβῶς ἑορτάζον τες 
εἴπωμεν· Χαίροις ὁ τῆς φθαρτῆς βασιλείας, Θεῷ ἀφιερώσας τὸ διάδημα, 
καὶ τὴν δοθεῖσάν σοι ἐξουσίαν, ὡς διακονίαν λογισάμενος· χαίροις ὁ τὸν 
Σταυρὸν ἀναλαβών, ὡς ὅπλον ἀπροσμάχητον, καὶ ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ 
καθυποτάξας, ὡς μόνῳ Βασιλεῖ τὸν λαόν σου· χαίροις ὁ ἐν βασιλεῦσιν 
ἰσαπόστολος, τοῦ πρώτου Χριστιανῶν βασιλέως, Κωνσταν τίνου τοῦ μά
καρος, τέλειον ἀναδειχθεὶς ἀφομοίωμα. Σὺν αὐτῷ οὖν ἀεί, τὴν Ἁγίαν 
Τριάδα ἱκέτευε, ἵνα ῥυσθῶμεν διὰ σοῦ, κινδύνων τε καὶ θλίψεων.

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός.

Τ ῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει, Θεοτόκε Μῆτερ τῆς ζωῆς, νεφέλαι τοὺς 
Ἀποστόλους, αἰθερίους διήρπαζον· καὶ κοσμικῶς διεσπαρμένους, 
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ὁμοχώρους παρέστησαν τῷ ἀχράντῳ σου σώματι· οἳ καὶ κηδεύσαντες 
σεπτῶς, τὴν φωνὴν τοῦ Γαβριήλ, μελῳδοῦντες ἀνεβόων· Χαῖρε Κεχα
ριτωμένη, Παρθένε Μῆτερ Ἀνύμφευτε, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. Μεθ᾿ ὧν ὡς 
Υἱόν σου καὶ Θεὸν ἡμῶν, ἱκέτευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Εἴσοδος, τὸ Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ Ἀνα
γνώσματα.

Βασιλειῶν Γ΄ τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. η΄, 22-23, 27-30)

Ε ῎στη Σολομὼν κατὰ πρόσωπον τοῦ θυσιαστηρίου Κυρίου, ἐνώπιον 
πάσης ἐκκλησίας Ἰσραήλ, καὶ διεπέτασε τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν 

οὐρανὸν καὶ εἶπε· Κύριε ὁ Θεὸς Ἰσραήλ, οὐκ ἔστιν ὡς σὺ θεὸς ἐν τῷ 
οὐρανῷ ἄνω, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω... Εἰ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ 
οὐρανοῦ οὐκ ἀρκέσουσί σοι, πλὴν καὶ ὁ οἶκος οὗτος, ὃν ᾠκοδόμησα τῷ 
ὀνόματί σου; Καὶ ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν δέησίν μου, Κύριε ὁ Θεὸς Ἰσραήλ, 
ἀκούειν τῆς προσευχῆς, ἧς ὁ δοῦλός σου προσεύχεται ἐνώπιόν σου πρὸς 
σὲ σήμερον, τοῦ εἶναι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἠνεῳγμένους εἰς τὸν οἶκον 
τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός, εἰς τὸν τόπον, ὃν εἶπας· Ἔσται τὸ ὄνομά μου 
ἐκεῖ, τοῦ εἰσακούειν τῆς προσευχῆς, ἧς προσεύχεται ὁ δοῦλός σου εἰς 
τὸν τόπον τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός. Καὶ εἰσακούσῃ τῆς δεήσεως τοῦ 
δούλου σου καὶ τοῦ λαοῦ σου Ἰσραήλ, ἃ ἂν προσεύξωνται εἰς τὸν τόπον 
τοῦτον· καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐν τῷ τόπῳ τῆς κατοικήσεώς σου ἐν οὐρανῷ, 
καὶ ποιήσεις καὶ ἵλεως ἔσῃ. 

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. ι΄, 7 - γ΄, 13)

Μ νήμη δικαίου μετ᾿ ἐγκωμίων, καὶ εὐλογία Κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν αὐτοῦ. 
Μακάριος ἄνθρωπος, ὃς εὗρε σοφίαν, καὶ θνητός, ὃς οἶδε φρόνησιν. 

Κρεῖσσον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι, ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς. 
Τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν· πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν. 
Ἐκ γὰρ τοῦ στόματος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δὲ καὶ ἔλεον 
ἐπὶ γλώσσης φορεῖ. Τοιγαροῦν ἀκούσατέ μου, ὦ τέκνα, σεμνὰ γὰρ ἐρῶ· 
καὶ μακάριος ἄνθρωπος, ὃς τὰς ἐμὰς ὁδοὺς φυλάξει. Αἱ γὰρ ἔξοδοί μου, 
ἔξοδοι ζωῆς, καὶ ἑτοιμάζεται θέλησις παρὰ Κυρίου. 
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Διὰ τοῦτο παρακαλῶ ὑμᾶς, καὶ προΐεμαι ἐμὴν φωνὴν υἱοῖς ἀνθρώπων· 
Ὅτι ἐγὼ ἡ Σοφία κατεσκεύασα βουλήν, καὶ γνῶσιν καὶ ἔννοιαν ἐγὼ 

ἐπεκαλεσάμην. Ἐμὴ βουλὴ καὶ ἀσφάλεια, ἐμὴ φρόνησις, ἐμὴ δὲ ἰσχύς. 
Ἐγὼ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ· οἱ δὲ ἐμὲ ζητοῦντες εὑρήσουσι χάριν. 
νοήσατε τοίνυν ἄκακοι πανουργίαν, οἱ δὲ ἀπαίδευτοι ἔνθεσθε καρδίαν. 
Εἰσακούσατέ μου καὶ πάλιν· σεμνὰ γὰρ ἐρῶ, καὶ ἀνοίγω ἀπὸ χειλέων 
ὀρθά. Ὅτι ἀλήθειαν μελετήσει ὁ λάρυγξ μου· ἐβδελυγμένα δὲ ἐναντίον 
ἐμοῦ χείλη ψευδῆ. Μετὰ δικαιοσύνης πάντα τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου, 
οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιόν, οὐδὲ στραγγαλιῶδες. Πάν τα εὐθέα ἐστὶ τοῖς 
νοοῦσι, καὶ ὀρθὰ τοῖς εὑρίσκουσι γνῶσιν. Διδάσκω γὰρ ὑμῖν ἀληθῆ, ἵνα 
γένηται ἐν Κυρίῳ ἡ ἐλπὶς ὑμῶν, καὶ πλησθήσεσθε πνεύματος.

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. ε΄, 15)

Δ ίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ 
φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον 

τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου· ὅτι τῇ 
δεξιᾷ αὐτοῦ σκεπάσει αὐτούς, καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λή
ψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ, καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυ
ναν ἐχθρῶν· ἐνδύσεται θώρακα, δικαιοσύνην, καὶ περιθήσεται κόρυθα, 
κρίσιν ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον, ὁσιότητα, ὀξυνεῖ 
δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν· συνεκπολεμήσει αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ 
τοὺς παράφρονας. Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν, καὶ ὡς 
ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται· καὶ ἐκ πετρο
βόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ᾿ αὐτῶν 
ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως· ἀντιστήσεται 
αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως, καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς, καὶ ἐρη
μώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους 
δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς καὶ σύνετε, μάθετε δικασταὶ περά
των γῆς· ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους, καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ 
ὄχλοις ἐθνῶν. Ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν, καὶ ἡ δυνα
στεία παρὰ Ὑψίστου.
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ΕΙΣ ΤΗν ΛΙΤΗν, ᾿Ιδιόμελα.

Ἦχος α΄.

Ε ὐφραίνονται σήμερον τῆς οἰκουμένης τὰ πέρατα, καὶ λαμπροφο
ροῦσα ἡ Ἐκκλησία, ἐν ἐγκωμίοις ἄγει τὴν μνήμην σου, Στέφανε 

ἀοίδιμε· τοῦτο γὰρ θέμις ἐστί, ὅτι δικαιοσύνης τοῖς ἔργοις ἐπερίσσευ
σας, καὶ ἐν βασιλεῦσιν ἀνεδείχθης, εὐσεβείας φυτοκόμος φιλόπονος, 
Χριστῷ ὁλοτρόπως ἀνατεθείς, τῷ ἐνανθρωπήσαντι Λόγῳ τοῦ Πατρός, 
ᾧ εὐλαβῶς βοῶμεν· Φιλάνθρωπε Κύριε, ὁ τὴν βασιλείαν ἔχων ἀδιάδο
χον, κυβέρνησον ἡμῶν τὰς ψυχάς, ἐν τῷ ἁγίῳ σου θελήματι, πρεσβεί
αις τοῦ σοῦ θεράποντος.

Ἦχος β΄.

Τ ὸ ἀκέραιον τῆς καρδίας σου εἰδώς, ὁ βασιλεύων εἰς αἰῶνας Κύρι
ος, ἀγαλλιάσεως ψαλμικῶς τῷ ἐλαίῳ, εἰς βασιλέα ἀνθρώπων σε 

ἔχρισε· σὺ δὲ ὑπήκοος αὐτῷ, τέλειος κατὰ πάντα γενόμενος, τὸν λαόν 
σου ὡδήγησας, ἐν τρίβοις τῶν θείων δικαιωμάτων. Ὅθεν ἀοίδιμε Στέ
φανε, τῆς αἰωνίου βασιλείας μέτοχος γέγονας, συμβασιλεύων ἀεὶ τῷ 
Χριστῷ, ᾧ πρέσβευε δεόμεθα, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἦχος γ΄.

Τ ὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐκλεξάμενος, τὴν βασιλικὴν ἀλουργίδα ἐκόσμη
σας, εὐαγγελικῶν ἔργων ἐν καλλωπισμοῖς, Στέφανε ἄναξ εὐκλε

έστατε. Ὅθεν Θεὸς ἐν σοὶ εὐαρεστηθείς, ἐν οὐρανῶν τῆς βασιλείας 
ταῖς μοναῖς, μετ᾿ ἀγγελικῆς σε δορυφορίας εἰσῳκίσατο, ἔνθα ἀείζωον 
ὑπάρχει, τῶν Ἁγίων πάντων τὸ πολίτευμα. Ἀλλὰ μὴ παύσῃ μακάριε, 
σὺν αὐτοῖς ὑπὲρ ἡμῶν δεήσεις ἀναφέρων, ἵνα τύχωμεν καὶ ἡμεῖς διὰ 
σοῦ, τῶν μελλόντων ἀγαθῶν τῆς ἀπολαύσεως.

Ἦχος δ΄.

Α ῎σωμεν πιστοί, τῷ Θεῷ ἡμῶν ᾄσωμεν, τὸν βασιλέα τιμῶνι τες, ὃν 
αὐτοῦ ἡ χάρις ἀνέδειξεν. Οὗτος γὰρ ὁ ἀοίδιμος, τῷ Βασιλεῖ τῶν 

δυνάμεων, τὴν Οὑγγαρίαν ὡς προῖκα προικοδοτήσας, καὶ αὐτῷ ἐν ἀλη
θείᾳ λατρεύσας, δόξης τὸν φερώνυμον στέφανον, οὐρανόθεν ἐκομίσατο. 
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Διὸ νῦν στεφανηφορῶν, ἐν ταῖς αὐλαῖς τῆς ζωῆς ἀγάλλεται, ὡς ἀλουρ
γίδα θεοΰφαντον, τὴν στολὴν ἐνδεδυμένος τῆς θεώσεως, καὶ πρεσβεύ
ων διὰ παντός, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Δόξα. Ἦχος δ΄.

Β ασιλεῦ ἀοίδιμε, πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἄνω κλήσεως, ὡς δοῦλος 
Χριστοῦ ἐπειγόμενος, καὶ τὸν σωτήριον νόμον αὐτοῦ, μελέτην ἐν 

βίῳ σου ποιούμενος, πρὸς θείαν εὐαρέστησιν, τὴν δοθεῖσάν σοι θεόθεν 
ἐξουσίαν, ἐν συνέσει καὶ φόβῳ διεξήγαγες, οὐχ ὡς κυριεύων τοῦ λαοῦ, 
ἀλλ᾿ αὐτῷ διακονῶν, εὐπειθὴς γενόμενος, Εὐαγγελίου τῷ λόγῳ. Ὅθεν 
ἡ Οὑγγαρία ἐν σοὶ σεμνύνεται, καὶ τὴν πάντιμον χεῖρά σου, ὡς θη
σαυρὸν τῆς χάριτος πλουτοῦσα, δοξάζει μεγαλοφώνως τὸν Θεόν, τὸν 
δοξάσαντά σε Στέφανε.

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός.

Τ ὴν πάνσεπτόν σου Κοίμησιν, Παναγία Παρθένε Ἁγνή, τῶν Ἀγγέλων 
τὰ πλήθη ἐν οὐρανῷ, καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος, ἐπὶ τῆς γῆς μακα

ρίζομεν· ὅτι Μήτηρ γέγονας τοῦ Ποιητοῦ τῶν ἁπάντων, Χριστοῦ τοῦ 
Θεοῦ. Αὐτὸν ἱκετεύουσα, ὑπὲρ ἡμῶν μὴ παύσῃ δεόμεθα, τῶν εἰς σὲ 
μετὰ Θεὸν τὰς ἐλπίδας θεμένων, Θεοτόκε Πανύμνητε καὶ Ἀπειρόγαμε.

ΕΙΣ ΤΟν ΣΤΙΧΟν, Στιχηρὰ Προσόμοια.
Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν.

Χ αίροις τῶν βασιλέων κανών, ὁ βασιλεύσας τοῦ λαοῦ ὡς διάκονος, 
καὶ γνώμονα εὐσεβείας, τοῖς ὑπηκόοις σαυτόν, παραστήσας ἄναξ 

ἀκριβέ στατον· Χριστῷ τῷ Παντάνακτι, τὸ βασίλειον σκῆπτρόν σου, 
ἀφιε ρώσας, καὶ καρδίας τὴν ἔφεσιν, πρὸς σωτήριον, ἀνυψώσας πολί
τευμα· Στέ φανε ἱερώτατε, τῷ ὄντι οὐράνιε, ἡ ἀκατάσειστος βάσις, ἐν 
Οὑγγαρίᾳ τῆς πίστεως. Χριστὸν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι, 
τὸ μέγα ἔλεος.
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Στίχ. Ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου, εὗρον Δαυῒδ τὸν δοῦλόν 
μου, ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ μου ἔχρισα αὐτόν.

Χ αίροις Εὐαγγελίου φωτί, καταυγασθεὶς πλησιφαῶς τὴν καρδίαν 
σου, καὶ τούτου ἐξανατείλας, τὰς ἀνεσπέρους αὐγάς, ἐν τῇ 

Οὑγγαρίᾳ ἀξιάγαστε· ἀνάκτων ἀγλάϊσμα, παναοίδιμε Στέφανε, ὁ βα
σιλείας, ἐπιγείου τὴν εὔκλειαν, λογισάμενος, εἰς οὐδὲν νῷ θεόφρονι· 
δόξαν ὁ τὴν ἀνέσπερον, καὶ μὴ διαπίπτουσαν, Χριστοῦ ἐνθέρμως πο
θήσας, τοῦ Βασιλέως τῆς κτίσεως· ὃν μάκαρ δυσώπει, ταῖς ψυχαῖς 
ἡμῶν δοθῆναι, χάριν καὶ ἔλεος.

Στίχ. Διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεός, ὁ Θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως.

Χ αίροις τῶν ἀρετῶν ὁ φωστήρ, θεοσεβείας ὁ ἀνέσπερος ἥλιος, καὶ 
πίστεως τῆς ἁγίας, ὁ ἑωσφόρος ἀστήρ, ἀσεβείας λύσας τὴν σκοτό

μαιναν· πραότητος ἄγαλμα, σωφροσύνης κειμήλιον, τῆς εὐποιΐας, τὸ 
εὐῶδες ἀλάβαστρον, ταπεινώσεως, καὶ ἀνδρείας ὀσφράδιον· βίου σεπτοῦ 
ὀρθότητος, παράδειγμα ἔμψυχον, δικαιοσύνης ὁ οἶκος, ἄναξ τρισόλβιε 
Στέφανε. Χριστὸν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι, χάριν καὶ ἔλεος.

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄.

Ε ᾿ν ἀνακτόροις ἐξανθήσας, τῇ γεωργίᾳ Θεοῦ τῆς χάριτος, ὥσπερ 
εὐωδέστατον ῥόδον, Στέφανε ἄναξ θεοτίμητε, τὴν Οὑγγαρίαν 

πᾶσαν ἐπλήρωσας, τῇ εὐωδίᾳ τῆς εὐσεβείας· εἰδώλων δὲ τῶν βδε
λυρῶν, βαρβαρικῆς μισοθεΐας, τὰς δυσώδεις πηγὰς ἀποξηράνας, τῶν 
ὑπηκόων σου τὰς ψυχάς, εὐωδίαν ἐποίησας μυστικήν, Χριστοῦ τοῦ 
Κυρίου σου. Αὐτῷ οὖν πρέσβευε ἐκτενῶς, ὡς παῤῥησίαν πολλὴν πλου
τήσας, τῇ οἰκουμένῃ τὴν εἰρήνην δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 
τὸ μέγα ἔλεος.

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός.

Π αρθενικαὶ χορεῖαι σήμερον, μυστικῶς τῇ κλίνῃ τῆς Παρθένου καὶ 
Μητρός, κύκλῳ παρίστανται· καὶ ψυχαὶ Δικαίων περιΐπτάμεναι, 

τὴν Βασιλίδα γεραίρουσιν· αἱ μέν, ὡς προῖκα τὴν παρθενίαν, ἀντὶ μύρου 
κομίζουσαι· αἱ δὲ τὴν ἄϋλον ὑμνῳδίαν, τὰ τῆς ἀρετῆς προσάγουσαι· 
πρέπει γὰρ τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς Βασιλίδι, ταῖς βασιλικαῖς τῶν ἀρε
τῶν, δορυφορεῖσθαι λαμπροφορίαις. Αἷς καὶ ἡμεῖς, βίον καθαρὸν συνει
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σενεγκόντες, ἐξέλθωμεν πρὸς κηδείαν, τῆς ὄντως Μητρὸς τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν, ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, αὐτὴν συμφώνως μακαρίζοντες. 

νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον.

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Β ασιλείας τὸ σκῆπτρον, τῷ Θεῷ ἀναθέμενος, πρᾶος βασιλεὺς ἐγνω
ρίσθης, εὐσεβὴς καὶ φιλάγαθος· αὐτῷ δὲ Οὑγγαρίας τὸν λαόν, τῷ 

ὅπλῳ ὑποτάξας τοῦ Σταυροῦ, ἐθριάμβευσας ἐνδόξως ἐν οὐρανοῖς, ὦ 
Στέφανε σὺν Ἀγγέλοις. Δόξα τῷ σὲ ἐκλέξαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ 
ἐνισχύσαντι, δόξα τῷ χρίσαντί σε μυστικῶς, ἐλαίῳ τῆς χρίσεως.

Ἕτερον. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

Χ ριστῷ ἐφεπόμενος, ὡς Βασιλεῖ τοῦ παντός, αὐτῷ καθυπέταξας, 
τὴν ἀλουργίδα σαφῶς, θεόστεπτε Στέφανε· ὅθεν ἐν βασιλεῦσιν, 

ἰσαπόστολος ὤφθης, πίστεως ἐφαπλώσας, τὸν σωτήριον λόγον, ἐν γῇ 
τῆς Οὑγγαρίας· διὸ εὐφημοῦμέν σε. 

Καὶ τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος α΄.

Ε ᾿ν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας. Ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κό
σμον, οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ 

ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ 
θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἀπόλυσις.
 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα.
Ἦχος α΄. Τὸν τάφον σου.

Ι ᾿δοὺ τοῦ εὐσεβοῦς, βασιλέως ἡ μνήμη, Στεφάνου ὡς ἀστήρ, ἐξανέ
τειλε πάντας, ἡμᾶς καταπυρσεύουσα, λαμπηδόσι τῆς χάριτος· ἣν 
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γεραίροντες, τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, τῷ δοξάσαντι, αὐτὸν πιστῶς 
δῶμεν δόξαν, τιμήν τε καὶ αἴνεσιν.

Δόξα. Ὅμοιον.

Π αθῶν τῶν τῆς σαρκός, εὐκλεῶς βασιλεύσας, βασίλειον ἀρχήν, ὁ 
Θεὸς δέδωκέ σοι, καὶ ταύτην θεῖε Στέφανε, εὐσεβείᾳ ἐκόσμησας. 

Ὅθεν ἔτυχες, τῆς οὐρανῶν βασιλείας, καὶ τῆς χάριτος, τῷ θείῳ θρόνῳ 
παρέστης, ἀεὶ εὐφραινόμενος.

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὅμοιον.

Ο ῾ πάντιμος χορός, τῶν σοφῶν Ἀποστόλων, ἠθροίσθη θαυμαστῶς, 
τοῦ κηδεῦσαι ἐνδόξως, τὸ σῶμά σου τὸ ἄχραντον, Θεοτόκε Πανύ

μνητε· οἷς συνύμνησαν, καὶ τῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη, τὴν Μετάστασιν, 
τὴν σὴν σεπτῶς εὐφημοῦντες· ἣν πίστει ἑορτάζομεν.

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα.
Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.

Ε ᾿πεφάνης Στέφανε, τῇ Οὑγγαρίᾳ, ὥσπερ μέγας ἥλιος, τῆς εὐσε
βείας ἀστραπαῖς, διασκεδάζων τὴν νέφωσιν, τῆς τῶν εἰδώλων, 

δεινῆς ματαιότητος.

Δόξα. Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα.

ν όμῳ τῆς πίστεως, πολιτευόμενος, δικαιοσύνῃ τε, καλλωπιζόμενος, 
καὶ διαπρέπων εὐσεβῶς, τοῖς ἔργοις τῆς εὐποιΐας, ἄναξ ἐνθεώτα

τος, ἐχρημάτισας Στέφανε, καὶ Χριστὸν τὸν ἄνακτα, τῶν ἁπάντων 
ἐδόξασας· ᾧ πρέσβευε ἀεὶ ὑπὲρ πάντων, τῶν ἐν ᾠδαῖς σε εὐφημούντων.

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὅμοιον.

Ε ᾿ν τῇ Γεννήσει σου, σύλληψις ἄσπορος· ἐν τῇ Κοιμήσει σου, νέ
κρωσις ἄφθορος· θαῦμα ἐν θαύματι διπλοῦν, συνέδραμε Θεοτόκε· 

πῶς γὰρ ἡ Ἀπείρανδρος, βρεφοτρόφος ἁγνεύουσα; πῶς δὲ ἡ Μητρό
θεος, νεκροφόρος μυρίζουσα; Διὸ σὺν τῷ Ἀγγέλῳ βοῶμέν σοι· Χαῖρε 
ἡ Κεχαριτωμένη.
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Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα.
Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τ ῷ Θεῷ ὑποτάξας, τὴν βασιλείαν σου, τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, 
Στέφανε ἄναξ σοφέ, διεξήγαγες αὐτὴν ἐν φόβῳ κρείττονι, καὶ 

αἰωνίοις τὰ φθαρτά, ἀνταλλαξάμενος λαμπρῶς, ἐν οὐρανῶν ἀνακτόροις, 
περιπολεύεις πρεσβεύων, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἀνυμνούντων σε.

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὅμοιον.

Τ ῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη, δοξολογοῦσί σε· τῶν ἀνθρώπων τὸ γέ
νος, πιστῶς ὑμνοῦμέν σε· ὅτι μετέστης ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια, 

καὶ πρεσβεύεις ἐκτενῶς, τῷ Υἱῷ σου καὶ Θεῷ, ῥυσθῆναι ἐκ τῶν 
κινδύνων, τοὺς πίστει ἀνευφημοῦντας, τὴν σὴν Παρθένε Μετάστασιν.

Εἶτα· οἱ Ἀναβαθμοί, ἤτοι τὸ α΄ Ἀντίφωνον τῶν Ἀναβαθμῶν τοῦ 
δ΄ ἤχου καὶ τὸ Προκείμενον.

Ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου, εὗρον Δαυῒδ τὸν δοῦλόν μου, 
ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ μου ἔχρισα αὐτόν.

Στίχ. Διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεός, ὁ Θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιά
σεως.

Εὐαγγέλιον, ζήτει τῇ Τρίτῃ τῆς θ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

Ὁ ν΄. Δόξα. Ταῖς τοῦ Θεοστέπτου... Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου...

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄.

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου...

Σ ήμερον χρεωστικῶς οἱ εὐσεβεῖς, εὐφημιῶν σε στεφάνοις καταστέ
φομεν, Στέφανε ἄναξ θεόστεπτε, ὡς τῆς εὐσεβείας φερωνύμως, 

στέφανον οὐρανόπλοκον χρηματίσαντα, κεκοσμημένον ἀρετῶν τοῖς πο
λυτίμοις λίθοις. Διὸ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα εἰρηναίαν διάγωμεν ζωήν, 
ἐν τοῦ Θεοῦ τῷ ἁγίῳ θελήματι.

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου...
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Εἶτα· ὁ Κανὼν τῆς Ἑορτῆς καὶ ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου, φέρων Ἀκρο 
στιχίδα ἐν τοῖς Θεοτοκίοις τήνδε· «Κυρίλλου».

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ.

Α ῎ναξ ἀνάκτων Βασιλεῦ οὐράνιε, Τριὰς ὁ μόνος Θεός, ταῖς τοῦ 
θεοστέπτου, ἄνακτος δεήσεσι, Στεφάνου τοῦ παμμάκαρος, δὸς 

τῇ γλώττῃ μου λόγον, ὡς ἂν αὐτῷ ὁ πανάθλιος, πλέξω κατ᾿ ἀξίαν τὸν 
ἔπαινον.

Ω ῾ς τὸν πραότατον Δαυῒδ ὁ Κύριος, καὶ Βασιλεὺς τοῦ παντός, 
ἀγαθὸν προγνούς σε, ἐν ἀγαλλιάσεως, ἐλαίῳ σὲ ἀνέδειξεν, εἰς 

λαοῦ βασιλέα, τῆς Οὑγγαρίας μακάριε, Στέφανε ἀνάκτων στεφάνωμα.

Β ασιλικῆς ἐκ γενεᾶς ἐβλάστησας, καὶ βασιλεύσας παθῶν, ὡς Εὐαγ
γελίου, νόμῳ εὐθυνόμενος, ἀνθρώπων ἐβασίλευσας, ἐπινεύσει Κυ

ρίου, πρᾶος καὶ δίκαιος Στέφανε, ἄναξ ἱερῶς γνωριζόμενος.

Θεοτοκίον.

Κ αταιγιζόμενος δεινῶς τοῖς πάθεσι, Μῆτερ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ 
εἰς ἀπωλείας, τὸν βυθὸν ἑλκόμενος, βοήθειαν ὁ ἄθλιος, σὴν ἑτοίμην 

αἰτοῦμαι· ἀντιλαβοῦ μου Πανάχραντε, ὅτι σὺ ἐλπίς μου καὶ καύχημα.

Καταβασία. Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ.

ᾨδὴ γ΄. Ὁ στερεώσας κατ᾿ ἀρχάς.

Τ ῆς εὐσεβείας ἐπιβάς, τῷ ἅρματι θεομάκαρ, καὶ ὡς ξίφος τοῦ Χρι
στοῦ περιφέρων, ἐν χερσί σου τὸν Σταυρόν, ἄναξ θεόφρον Στέ

φανε, κατὰ τῆς ἀσεβείας, νίκην λαμπρὰν ἐπετέλεσας.

Κ αθυποτάξας ἑαυτόν, τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, οὐκ ἐν μάχαις περι
βόητος ὤφθης, ἀλλ᾿ ἐν ἔργοις ἀρετῆς, καὶ εὐποιΐας Στέφανε, καὶ 

ὤφθης τῷ σῷ βίῳ, τοῖς ὑπηκόοις παράδειγμα.

Ω ῾ς εὐθαλέστατος βλαστός, βασιλικῆς ῥιζουχίας, Παρακλήτου μυ
στικῇ γεωργίᾳ, τοὺς τῆς πίστεως καρπούς, ὦ Στέφανε ἐξήνεγ

κας, δι᾿ ὧν ἀεὶ ἐκτρέφεις, τῆς Ἐκκλησίας τὸ πλήρωμα.
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Θεοτοκίον.

Υ ῞μνοις τιμῶμέν σε ἀεί, τὴν τοῦ Κυρίου Μητέρα, καὶ ἐν πίστει 
ἐκβοῶμέν σοι· Κόρη, μὴ ἀπώσῃ τὰς λιτάς, τῶν τέκνων ὡς φιλό

τεκνος, ἐχθροῦ κινδυνευόντων, ἐν ταῖς σφοδραῖς ἐπιθέσεσι.

Καταβασία. Ἡ δημιουργική.

Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ε ᾿νθέως ἐλάτρευσας, τῷ ἐπὶ πάντων Θεῷ, καὶ ἔργοις ἐκόσμησας, 
δικαιοσύνης τὸ σόν, διάδημα Στέφανε. Ὅθεν ἐν βασιλείοις, νῦν 

αὐλαῖς συναυλίζῃ, τάξεσι τῶν Δικαίων, καὶ Ἁγίων ἁπάντων· διό σε 
εὐφημοῦμεν, τελοῦντες τὴν μνήμην σου.

Καὶ τῆς Ἑορτῆς. Ὅμοιον.

Κ ελεύσει τοῦ Κτίστου σου, τοῦ γεννηθέντος ἐκ σοῦ, νεφέλαις συνή
θροισας, τοὺς Ἀποστόλους τὴν σήν, ἰδέσθαι Μετάστασιν· ὅθεν καὶ 

μετὰ δόξης, καὶ πολλῆς εὐφροσύνης, ἐκήδευσαν ἀνυμνοῦντες, τὸ πανά
χραντον σῶμα, τῆς σῆς μακαριότητος, Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.

ᾨδὴ δ΄. Σύ μου ἰσχύς.

Ε ᾿πιποθῶν, τὴν βασιλείαν τῆς χάριτος, ἐχαυνώθης, μηδαμῶς ὦ Στέ
φανε, τιμαῖς, τρυφαῖς τε ταῖς γεηραῖς, δόξῃ ἐπιγείῳ, καὶ κοσμι

καῖς ἀπολαύσεσιν, ἀλλ᾿ ὤφθης ἐν τῷ νόμῳ, τοῦ Κυρίου βαδίζων, ἐν 
πολλῇ ταπεινώσει ὡς πάνσοφος.

Χ ριστιανῶν, τὸν πρῶτον ἄνακτα Στέφανε, Κωνσταντῖνον, ἱερῶς 
μιμούμενος, τὸν ζωοπάροχον τοῦ Χριστοῦ, Σταυρὸν θεομάκαρ, ἐν 

Οὑγγαρίᾳ ἀνύψωσας, καὶ βάσιν αὐτὸν ἔσχες, κραταιὰν καὶ βεβαίαν, 
τῆς ἀρχῆς τῆς θεόθεν δοθείσης σοι.

Θ εῖον ναόν, τῶν ἀρετῶν ἐργασάμενος, τῇ τηρήσει, ἐντολῶν τῆς 
χά ριτος, Στέφανε ἔνδοξε ἑαυτόν, ναοὺς τῷ Κυρίῳ, ζήλῳ ἀνήγει

ρας κρείττονι, ἐν οἷς τὰς προσευχάς σου, ἀναφέρων ἐβόας· Τῇ δυνάμει 
σου δόξα Φιλάνθρωπε.
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Θεοτοκίον.

Ρ ῾οῦς τῶν παθῶν, τῶν σαρκικῶν κατακλύζει με, καὶ πτοοῦμαι, Μῆ
τερ τὴν ἀπώλειαν· πρόφθασον, σπεῦσον ὡς ἀγαθή, καὶ τῆς χάρι

τός σου, αὐτὸν ῥοαῖς καταξήρανον, πιστῶς ἵνα βοῶ σοι, σεσωσμένος 
Μαρία· Χαῖρε νύμφη Θεοῦ ἡ ἀμόλυντος.

Καταβασία. Ῥήσεις Προφητῶν.

ᾨδὴ ε΄. Ἵνα τί με ἀπώσω.

Ε ᾿ντολῶν τῶν ἁγίων, προθύμως ἐν τρίβοις ὦ Στέφανε ἔδραμες, καὶ 
τὴν ἀλουργίδα, ἀρεταῖς λαμπροτέραν ἀνέδειξας. Ὅθεν τῶν Ἁγίων, 

νῦν ἐν λαμπρότησιν ἀγάλλῃ, σῶν προσφύγων θερμῶς προμηθούμενος.

Ο ῾ οὐράνιος πόθος, προσαναπτερώσας πρὸς δόξαν ἀμάραντον, μάκαρ 
τὴν ψυχήν σου, ἀγαθόν σε ἀνέδειξεν ἄνακτα, οὐκ ἐν δυναστείᾳ, 

ὅπλων γηΐνων πεποιθότα, ἀλλ᾿ ἐν μόνῳ Χριστῷ τῷ Κυρίῳ σου.

Ε ᾿μπορίας θεόθεν, τὸν ἀσύλητον ὄλβον μάκαρ ἀπέλαβες, ὡς ἐλλι
μενίσας, ἀρετάς σου πρὸς ὅρμον οὐράνιον, καὶ ἐν βασιλεῦσιν, 

ὤφθης ὁ ἔμπορος ἐκεῖνος, ὃν Χριστὸς ὡς ὑπόδειγμα δέδωκε.

Θεοτοκίον.

Ι ῾λασμόν μοι ἐξαίτει, καὶ πταισμάτων τὴν λύσιν Μῆτερ φιλεύσπλαγ
χνε, ὅτι τὴν ζωήν μου, ἐν παντοίοις κακοῖς ἐδαπάνησα, ἵνα σοι κραυ

γάζω· Χαῖρε βροτοῖς ἡ τετοκυῖα, τὸν Δεσπότην Χριστὸν ἀπολύτρωσιν.

Καταβασία. Τὸ θεῖον καὶ ἄῤῥητον.

ᾨδὴ στ΄. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ.

Τ ῆς χάριτος τὴν ἰσχύν, σύμμαχον ἔχων ἀήττητον, ἐνίκησας νοητῶν, 
ἐχθρῶν τὴν παράταξιν, καὶ τούτων ὦ Στέφανε, καταδυναστείας, 

τὸν λαόν σου ἠλευθέρωσας.

Γ εγένησαι βασιλεύς, πρᾶος ἀκέραιος μέτριος, φιλάγαθος συμπαθής, 
ἐλέους ἀνάπλεως, Χριστοῦ μάκαρ Στέφανε, φοιτητὴς ὡς πέλων, 

τοῦ τῶν πάντων βασιλεύοντος.
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Δ οχεῖον χωρητικόν, τοῦ Παρακλήτου γενόμενος, ἐφάνης τῷ σῷ λαῷ, 
ὡς ἄλλος Ἀπόστολος, οὐ λόγοις ἀλλ᾿ ἔργοις σου, Στέφανε διδά

σκων, τοῦ Κυρίου τὸ σωτήριον.

Θεοτοκίον.

Λ αμπρύνεις μου τὴν ψυχήν, τῇ φωταυγείᾳ σῆς χάριτος, Παρθένε 
Μῆτερ Θεοῦ· διὸ ἀνακράζω σοι· Φωτὸς τῆς Θεότητος, χαῖρε Θε

οτόκε, τὸ θεόκτιστον παλάτιον. 

Καταβασία. Ἅλιον ποντογενές.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Τ ῷ τῶν αἰώνων Βασιλεῖ ὑπείκων Στέφανε, τῆς Οὑγγαρίας τὸν λαὸν 
αὐτῷ ὑπέταξας, ἐν τῆς χάριτος παμμάκαρ τῇ συμμαχίᾳ. Ἀλλ᾿ ὡς 

νῦν συμβασιλεύων αὐτῷ ἔνδοξε, δυναστείᾳ σῆς πρεσβείας φρούρει πάν
τοτε, τοὺς βοῶντάς σοι· Χαίροις, ἄναξ θεόστεπτε.

Ὁ Οἶκος.

Ο ὐκ ἐν ταῖς δυναστείαις, τῶν ἁρμάτων θελήσας, ἀλλ᾿ ἐν τῇ τοῦ 
Σταυροῦ πανοπλίᾳ, στρατοπεδάρχης εὐκλεής, τοῦ Βασιλέως τοῦ 

κόσμου γεγένησαι, ἄναξ θεόφρον Στέφανε· διὸ πιστῶς σοι ἐκβοῶμεν·

Χαῖρε, θεμέλιον εὐσεβείας· 
χαῖρε, ἀνάκτορον ἐμμελείας.

Χαῖρε, Οὑγγαρίας φωστὴρ οὐρανόφωτος· 
χαῖρε, ἀσεβείας πρηστὴρ ἀκμαιότατος.

Χαῖρε, θεῖον ἀφομοίωμα Σολομῶντος τοῦ σοφοῦ· 
χαῖρε, τέλειον ἐκμίμημα Κωνσταντίνου τοῦ κλεινοῦ.

Χαῖρε, τῆς Ἐκκλησίας ὁ ὑψώσας τὸ κέρας· 
χαῖρε, τῆς ἀθεΐας καταργήσας τὸ κράτος.

Χαῖρε, Χριστοῦ ὑπήκοος ἔνθεος· 
χαῖρε, Θεοῦ θεράπων οὐράνιος.
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Χαῖρε, Σταυροῦ τὸ σημεῖον ὑψώσας· 
χαῖρε, ναοὺς τῷ Κυρίῳ ἐγείρας.

Χαίροις, ἄναξ θεόστεπτε.

Μηνολόγιον.

Τῇ Κ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ θεοστέπτου βασι
λέως τῆς Οὑγγαρίας Στεφάνου τοῦ θαυματουργοῦ.

Στίχοι. 
Στέφανος στέφος φερωνύμως ἀνάκτων 
τῶν χριστωνύμων ὡς φιλόθεος ὤφθη. 

Εἰκοστῇ θεῖος μέδων δόξης φθαρτῆς ἀπέπτη.

Συναξάριον.

Ο ὗτος γεννᾶται ἐν τῷ δευτέρῳ ἡμίσει τοῦ ι΄ αἰῶνος, πατρὸς μὲν Γεζᾶ 
ἡγεμόνος τῆς Οὑγγαρίας, μητρὸς δὲ Σαρόλτας τῆς εὐσεβοῦς, τῆς τὸ 

θεῖον Βάπτισμα δεξαμένης ταῖς μακαρίαις χερσὶ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν 
Ἱεροθέου, πρώτου Ἐπισκόπου τῆς χώρας. Βαπτισθεὶς δέ, πενταετὴς ὤν, 
ἐκλήθη Στέφανος πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου 
Στεφάνου. Τῇ Ὀρθοδόξῳ δὲ πίστει στοιχειωθεὶς καὶ τῆς βασιλείας τὰ 
σκῆπτρα θεϊκῇ ἐπινεύσει ἀναλαβών, ἐν εὐσεβείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ τὴν ἀρχὴν 
διεξήγαγεν, ἐν τῶν δικαιωμάτων τοῦ Κυρίου ταῖς τρίβοις ἀκλινῶς πορευόμενος 
καὶ ὡς ἄλλος Ἀπόστολος τοὺς ὑπηκόους αὐτοῦ πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθοῦς 
θεογνωσίας ὁδηγῶν, ναούς τε ἐγείρων καὶ κοσμῶν, Μονὰς συγκροτῶν, ἐπί
κουρός τε καὶ συνεργὸς ἐν παντὶ γενόμενος τοῖς ὑφηγηταῖς τῆς εὐσεβείας.

Κατὰ Θεὸν δὲ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ πολιτευσάμενος καὶ πρὸς 
τὴν πίστιν τοῦ Σωτῆρος τὸν λαὸν αὐτοῦ ὁδηγήσας καὶ τοῦ Σταυροῦ τὸ τρό
παιον ἐνιδρυμένον ἐν τῇ Οὑγγαρίᾳ ἀξιωθεὶς κατιδεῖν, τὸν Δικαίοις καὶ Ἁγίοις 
πρέποντα ὕπνον κεκοίμηται, ἐν ἔτει σωτηρίῳ 

΄
αλη΄, (1038) καὶ μετέστη πρὸς 

τὰς οὐρανίους βασιλείους αὐλάς, ἵνα εἰς αἰῶνας συμβασιλεύῃ Χριστῷ τῷ Θεῷ 
καὶ Σωτῆρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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ᾨδὴ ζ΄. Παῖδες Ἑβραίων.

Μ νήμην τὴν σὴν ἐν ἐγκωμίοις, πόθῳ ἄγομεν, ὦ Στέφανε παμμάκαρ, 
ὅτι δίκαιος ὤν, δικαιοσύνης ἔργοις, ἀφθόνως ἐπερίσσευσας, τοῦ 

Κυρίου σου εἰς δόξαν.

Φ ίλτρῳ πυρούμενος ἐνθέῳ, τοῦ Παντάνακτος, ἐτήρησας τὸν νόμον, 
ᾧ καὶ ψάλλεις αὐτῷ, ἀεὶ συμβασιλεύων, τὸν ὕμνον τὸν τρισάγιον, 

σὺν νοῶν χοροστασίαις.

Χ άριν ἀεὶ ὁμολογεῖ σοι, μάκαρ Στέφανε, ἡ χώρα Οὑγγαρίας· ἐν 
αὐτῇ γὰρ Σταυροῦ, ὑψώσας τὸ σημεῖον, φυγῇ τελείᾳ ἔτρεψας, 

ἀπιστίας παρατάξεις.
Θεοτοκίον.

Λ άμπρυνον Μῆτερ τὴν ψυχήν μου, ἀντιλήψεως τῆς σῆς τῇ φωταυ
γείᾳ, καὶ παθῶν μου Ἁγνή, διάλυσον τὸ σκότος, ὡς τὸν Χριστὸν 

κυήσασα, φῶς ἀνέσπερον τοῦ κόσμου.

Καταβασία. Ἰταμῷ θυμῷ τε.

ᾨδὴ η΄. Ἑπταπλασίως κάμινον.

Γ νώσει ἐκλάμπων Στέφανε, οὐρανίῳ τῆς χάριτος, τῇ πατρίδι ὤφθης, 
ἄλλος ἰσαπόστολος, τῷ ζήλῳ τῆς πίστεως, συντρίβων πλάνης εἴδω

λα, καὶ ναοὺς Θεῷ, τῷ ἐν Τριάδι ἐγείρων, καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, τῷ 
κηρύγματι μάκαρ, ψυχὰς τῶν ὑπηκόων, τῶν σῶν μεταῤῥυθμίζων.

Ω ῾ς θαυμαστὰ ὑπάρχουσι, καὶ μεγάλα τὰ ἔργα σου, ἃ ἐν τῷ ἐνδόξῳ, 
ἄνακτι ἐτέλεσας· ἀπάτης ἐῤῥύσω γάρ, τῆς τῶν εἰδώλων Κύριε, 

ὄντως δι᾿ αὐτοῦ, τῆς Οὑγγαρίας τὰ πλήθη· αὐτὸν δὲ μετὰ πότμον, ἐνερ
γεῖν πολυτρόπους, ἠξίωσας ἰάσεις, καὶ θαύματα ποικίλα.

Δ αυϊτικῶς σε ἔχρισεν, ἐν ἐλαίῳ ὁ Κύριος, καὶ ἐν σῇ καρδίᾳ, ἀγαθὰ 
ἐλάλησεν, ἃ καὶ ἐρευξάμενος, ὡς ἡγεμὼν θεόσοφος, λόγοις κα

θαροῖς, καὶ λαλιαῖς ὑψηγόροις, λαῷ τῆς Οὑγγαρίας, αὐτὸν ἡγιασμένον, 
ἐποίησας Κυρίου, λαὸν Στέφανε μάκαρ.
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Θεοτοκίον.

Ο ῾ ἐξ ἁγνῶν αἱμάτων σου, σαρκωθεὶς ὑπὲρ ἔννοιαν, τοῦ γενάρχου 
πάντας, τῆς κατάρας ἔσωσεν· Αὐτὸν οὖν ἱκέτευε, ὡς παῤῥησίαν 

ἔχουσα, ἵνα τοῦ πυρός, τῆς αἰωνίου γεέννης, λυτρώσηται εὐσπλάγχνως, 
τοὺς βοῶντάς σοι πόθῳ· Χαῖρε εὐλογημένη, καὶ Κεχαριτωμένη.

Καταβασία. Φλόγα δροσίζουσαν.

ᾨδὴ θ΄. Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ.

Ε ᾿ξέστησαν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, τῇ σεπτῇ πολιτείᾳ σου Στέφανε· 
σὺ γὰρ σαφῶς, ἐν τοῖς ἀνακτόροις δι᾿ ἀρετῆς, καθάπερ φοῖνιξ 

ἤνθησας, καὶ καρποφορίαν τὴν ἀγαθήν, ἐξήνεγκας πλουσίως, Χριστοῦ 
τοῦ ζωοδότου, τῆς ἀμωμήτου θείας πίστεως.

Σ τεφάνῳ ἐστεφάνωσεν ὁ Χριστός, τῆς ζωῆς τῆς ἀγήρω σε Στέφα
νε, καὶ δωρεαῖς, τῶν θαυμάτων ἔνδοξε βασιλεῦ, ὑπερφυῶς ἐτίμη

σεν, ὡς τῇ πολιτείᾳ σου τιμηθείς. Διὸ αὐτὸν δυσώπει, ἀεὶ ἐν παῤῥησίᾳ, 
ὑπὲρ ἡμῶν τῶν εὐχομένων σοι.

Ο ῾ δίκαιος καὶ κράτιστος βασιλεύς, Οὑγγαρίας προστάτης ὁ μέγι
στος, ὁ τῶν πιστῶν, θεῖος ἀντιλήπτωρ πρὸς τὸν Θεόν, ὦ Στέφα

νε ἀοίδιμε, πρόσδεξαι τοὺς ὕμνους μου εὐμενῶς, καὶ δίδου μοι σὴν 
χάριν, ἐξαίρων τὴν ζωήν μου, τῆς κακουργίας τοῦ ἀλάστορος.

Θεοτοκίον.

Υ ῾πέραγνε Μαρία Μῆτερ Θεοῦ, τῇ θερμῇ μου φωνῇ ἐπικάμφθητι, 
ὡς εὐμενής, καὶ ἀπὸ κινδύνων καὶ πειρασμῶν, ἀσθενειῶν Πανά

χραντε, καὶ τῶν ἐπιθέσεων τῶν παθῶν, διάσωσόν με Κόρη, ὅτι εἰς σὲ 
ἐλπίζω, μετὰ Θεὸν μόνην ὁ ἄθλιος. 

Καταβασία. νενίκηνται τῆς φύσεως.

Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.

Θ υσίαν τῷ Κυρίῳ σου, προσήνεγκας εὐάρεστον, τὰ κατορθώματα 
μάκαρ, τοῦ ἐναρέτου σου βίου· δικαίως γὰρ τῇ ἄνωθεν, προνοίᾳ 

ἐβασίλευσας, καὶ τὸν Σταυρὸν ἀνύψωσας, ἐν Οὑγγαρίας τῇ χώρᾳ, Στέ
φανε κράτιστε ἄναξ.
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Ἕτερον. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.

Τ ὴν ἀλουργίδα λαμπρύνας, ταῖς γενικαῖς σου ἀρεταῖς, καὶ τὸν λαὸν 
τοῦ Κυρίου, διακονήσας εὐσεβῶς, τῆς οὐρανῶν βασιλείας, μέτοχος 

Στέφανε ὤφθης.

Καὶ τῆς Ἑορτῆς.

Α ᾿πόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῇ τῷ 
χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα· καὶ σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παρά

λαβέ μου τὸ πνεῦμα.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙνΟΥΣ

Ἱστῶμεν στίχ. δ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.

Ο ῞τε τῷ Δεσπότῃ τοῦ παντός, ὕψωσας ψυχῆς σου τὸν πόθον, οὐρα
νοδρόμῳ νοΐ, τότε ἠκολούθησας, αὐτῷ ὡς πάνσοφος, καὶ ἐνθέως 

διήνυσας, ἐν τοῖς ἀνακτόροις, Στέφανε ἀοίδιμε, βίον ἐνάρετον. Ὅθεν 
τῆς ζωῆς ἐκομίσω, ἀμοιβὰς ὑψόθεν πλουσίας, καὶ Δικαίων δήμοις συ
νηρίθμησαι.

Φ έρων ὥσπερ σκῆπτρον τὸν Σταυρόν, καὶ ὡς ἀλουργίδα τὴν πίστιν, 
ἐνδεδυμένος φαιδρῶς, ἄναξ ἐνθεώτατος, ἐδείχθης Στέφανε, καὶ 

τῆς δόξης τῷ ἄνακτι, σεμνότητι βίου, καὶ ἀρίστοις πράξεσι, ζήλῳ ἐλά
τρευσας. Ὅθεν φερωνύμως ἐδέξω, παρ᾿ αὐτοῦ τῆς ἄνωθεν δόξης, στέ
φανον σοφὲ τὸν ἀμαράντινον.

Α ῎λλος ἰσαπόστολος τῇ σῇ, Στέφανε πατρίδι ὡράθης, ὡς Κων
σταντῖνός ποτε, τούτου ἀφομοίωμα, ὡς πέλων τέλειον, καὶ τῆς 

πίστεως ἤγειρας, τὸ κράτος νικήσας, πᾶσαν τὴν παράταξιν, τῆς μα
ταιότητος. Ὅθεν νίκης τρόπαιον ἦρας, καὶ ἐθαυμαστώθης θαυμάτων, 
θείᾳ χορηγίᾳ τοῖς χαρίσμασι.
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Π ράξεων ἀρίστων γεωργός, χάριτος φαιδρὸς λαμπαδοῦχος, ὑφη
γητὴς ἀρετῆς, φυτοκόμος ἔνθεος, Χριστοῦ τῆς πίστεως, καὶ δι

δάσκαλος πάνσοφος, τοῦ Εὐαγγελίου, ἔργῳ τε καὶ ῥήματι, ἐφάνης 
Στέφανε, καὶ τὴν Οὑγγαρίαν ὡς νύμφην, ἐκλεκτὴν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ, 
τῷ τῆς δόξης ἄνακτι παρέστησας.

Δόξα. Ἦχος πλ α΄.

Π ανηγυρίζει σήμερον φαιδρῶς, ἡ ἐν Οὑγγαρίᾳ ἁγία Ἐκκλησία, καὶ 
σὺν αὐτῇ πᾶσα ἡ οἰκουμένη, τὴν μνήμην τὴν ὑπέρλαμπρον, τοῦ 

χριστοφόρου ἄνακτος. Οὗτος γὰρ ὁ ἀοίδιμος, παρὰ Θεοῦ τὸ σκῆπτρον 
ἐγχειρισθείς, εὐσεβῶς ἐπὶ τῆς γῆς ἐβασίλευσεν, οὐκ ἐν ἅρμασι καὶ 
ἵπποις πεποιθώς, ἀλλ᾿ ἐν τοῦ Σταυροῦ τῇ παντευχίᾳ· καὶ στεῤῥῶς 
τροπωσάμενος, τῆς τῶν εἰδώλων λατρείας τὰ ὑψώματα, τῆς εὐσεβείας 
πᾶσι παρέσχε τὸ ἀκίβδηλον, καὶ τὴν πάτριον χθόνα καθηγίασε, ναοὺς 
ἐγείρας ἐν αὐτῇ, τῷ Βασιλεῖ τῶν ἁπάντων. Ὅθεν αὐτῷ ἐκβοήσωμεν· 
Στέφανε μακάριε, Ἀποστόλων ὁμότροπε, καὶ Δικαίων ὁμόσκηνε, κατὰ 
παθῶν βασιλεύειν ἐνίσχυσον ἡμᾶς, τοὺς πεποιθότας ἐν πίστει, τῇ συμ
μαχίᾳ τῆς πρεσβείας σου.

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός.

Α ῎σατε λαοί, τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ᾄσατε· σήμερον γὰρ τὴν 
ὁλόφωτον ψυχὴν αὐτῆς, εἰς τὰς ἀχράντους παλάμας, τοῦ ἐξ αὐτῆς 

σαρκωθέντος ἄνευ σπορᾶς, παρατίθησιν· ᾧ καὶ πρεσβεύει ἀδιαλεί
πτως, δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις.
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοὶ καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου ἡ γ΄ 

καὶ στ΄ ᾨδή. Ἀπόστολον, ζήτει τῷ Σαββάτῳ τῆς Η΄ Ἑβδομάδος 
τῶν Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλιον τῇ κα΄ Μαΐου.

Μεγαλυνάρια.

Χ αίροις βασιλέων κλέος σεπτόν, καὶ τῆς Οὑγγαρίας, ἐγκαλλώπισμα 
θαυμαστόν· χαίροις ὁ ὑψώσας, τῆς πίστεως τὸ κέρας, θεοστεφὴς 

ὡς ἄναξ, Στέφανε ἔνδοξε.

Φ έρων ὥσπερ μάχαιραν τὸν Σταυρόν, νίκας κατὰ πλάνης, ἐπετέ
λεσας εὐκλεῶς, καὶ ἐλευθερίας, τῆς ἐν Χριστῷ τὸ δῶρον, παρέ

σχες τῷ λαῷ σου, Στέφανε ἔνδοξε.

Κοινωνικόν.

Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ, τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις. Ἀλλη
λούϊα.

Δίστιχον. 
Ἀγγελωνύμου προτροπῇ Ἱεράρχου 

Στέφανε ὕμνους Κύριλλος ὕφανέ σοι.
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΙΕΡΟΘΕΟΥ 
ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Ἱστῶμεν στίχ. δ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ἦχος γ΄. Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ σου.

Κ ροτήσωμεν ἐν ὕμνοις, σήμερον φιλέορτοι, φαιδρῶς Ἱεροθέου, τὴν 
μνήμην ἐκτελοῦντες, τοῦ κηρύξαντος ἐν Οὑγγαρίᾳ τὸν Σωτῆρα, 

καὶ παρ᾿ αὐτοῦ στέφανον, τὸν ἀμαράντινον, ἐπαξίως λαβόντα.

Α ᾿σκήσεως ἐκλάμψας, θείοις προτερήμασι, σοφίαν ὑπεδέξω, τὴν 
θεϊκὴν ὡς δῶρον, καὶ ἐσόφισας τοὺς μὴ εἰδότας τὸν Σωτῆρα, 

Πάτερ Ἱερόθεε, ἐκμιμησάμενος, Ἀποστόλων τὸν ζῆλον.

Τ ῶν Οὕγγρων ποδηγέτης, ὤφθης πρὸς τὸν Κύριον, αὐτοὺς ταῖς 
διδαχαῖς σου, τῆς πλάνης ἀπαλλάξας· Παρακλήτου γάρ, ἐν σοὶ 

ἐνήργησεν ἡ χάρις, ὡς δι᾿ ἀσκήσεως, ὦ Ἱερόθεε, καθαρόν σε εὑροῦσα.

Ω ῾ς ὄρθρος τοῖς ἐν σκότει, Πάτερ ἐξανέτειλας, τῆς πλάνης τῆς 
ζοφώδους, τῶν μυσαρῶν εἰδώλων· διὸ φώτισον, καθικετεύω τὴν 

ψυχήν μου, σῆς φωταυγοῦς χάριτος, ὦ Ἱερόθεε, μυστικῇ δᾳδουχίᾳ.

Δόξα. Ἦχος β΄.

Ο ῞σιε Πάτερ, Ἱερόθεε σοφέ, εὐαγγελισάμενος τὸ σωτήριον, τοῦ δι᾿ 
ἡμᾶς ἐκ Παρθένου σαρκωθέντος, ἀνάρχου Λόγου τοῦ Πατρός, 

υἱοὺς ἡμέρας ἀνέδειξας, τοὺς χρηματίζοντας πρῴην, τῶν εἰδώλων τῆς 
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πλάνης ἔκγονα. Ὅθεν ὡς Ἀποστόλων ὁμότροπος, καὶ αὐτῶν ἐν ὑψί
στοις συμμέτοχος, Θεῷ μὴ παύσῃ πρεσβεύων, ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κό
σμου, καὶ σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός.

Η ῾ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα ὑπάρχουσα, καὶ τῶν Χερουβὶμ ἐνδοξο
τέρα, καὶ πάσης κτίσεως τιμιωτέρα· ἡ δι᾿ ὑπερβάλλουσαν καθα

ρότητα, τῆς ἀϊδίου οὐσίας δοχεῖον γεγενημένη, ἐν ταῖς τοῦ Υἱοῦ χερσί, 
σήμερον τὴν παναγίαν παρατίθεται ψυχήν, καὶ σὺν αὐτῇ πληροῦται τὰ 
σύμπαντα χαρᾶς, καὶ ἡμῖν δωρεῖται τὸ μέγα ἔλεος.

ΕΙΣ ΤΟν ΣΤΙΧΟν, Στιχηρὰ Προσόμοια. 
Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ.

Ζ ῆλον τὸν θεϊκόν, πλουτήσας ἐν ψυχῇ σου, Εὐαγγελίου ὤφθης, 
θεόπνους ὑποφήτης, παμμάκαρ Ἱερόθεε.

Στίχ. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν...

Π λάνης τῆς ἐναγοῦς, εἰδώλων τῶν ματαίων, κατήργησας τὸ σέβας, 
ἐν διδαχῶν δυνάμει, παμμάκαρ Ἱερόθεε.

Στίχ. Οἱ Ἱερεῖς σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην...

Π ρέσβευε τῷ Θεῷ, ὑπὲρ ἡμῶν ἀπαύστως, ὡς παῤῥησίαν ἔχων, ἵνα 
δεινῶν κινδύνων, ῥυσθῶμεν Ἱερόθεε.

Δόξα. Τριαδικόν.

Δ όξα σοι ὦ Τριάς, Πάτερ, Υἱὲ καὶ Πνεῦμα, ἡ μία βασιλεία· ταῖς 
τοῦ Ἱεροθέου, πρεσβείαις ἡμᾶς φύλαττε.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Δ έσποινα τοῦ παντός, σὺν τῷ Ἱεροθέῳ, τῷ τοῦ Υἱοῦ σου μύστῃ, 
ἡμῖν πταισμάτων λύσιν, ἐξαίτει ὡς φιλεύσπλαγχνος.

νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον, τὸ Ἀπολυτίκιον ἐκ τοῦ Μεγάλου 
Ἑσπερινοῦ καὶ Ἀπόλυσις.
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, στιχολογοῦμεν τὸ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ 

τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχ. στ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι 
Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων.

Δ εῦτε φιλέορτοι πάντες, ἐπαγαλλόμενοι, Ἱεροθέου ὕμνοις, τοῦ σο
φοῦ Ἱεράρχου, τὴν εὔσημον ἡμέραν χαρμονικῶς, ἐκτελέσωμεν 

κράζοντες· Θεομακάριστε Πάτερ πάντων ἡμῶν, ὑπερεύχου τῶν τιμών
των σε.

Ι ῾ερωμένος ὑπάρχων, ὦ Ἱερόθεε, Θεῷ τῷ ἐν Τριάδι, δι᾿ ἀσκήσεως 
πόνων, τὸν ζῆλον ἐμιμήσω τῶν ἱερῶν, Ἀποστόλων σαφέστατα, καὶ 

Οὑγγαρίας ἐφώτισας τὸν λαόν, ταῖς ἀκτῖσι τοῦ κηρύγματος.

Ε ᾿ν Οὑγγαρίᾳ ἐπέστης, ἄλλος Ἀπόστολος, τῆς ἀληθοῦς σοφίας, 
διαλάμπων τῇ αἴγλῃ, καὶ λύσας ἀθεΐας βαρβαρικῆς, τὴν ζοφώδη 

σκοτόμαιναν, Εὐαγγελίου ἀνέτειλας ἐν αὐτῇ, τὴν ἡμέραν Ἱερόθεε.

Ἕτερα. Ἦχος β΄. Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν.

Π οίοις μελῳδικοῖς ᾄσμασιν, εὐφημήσωμεν τὸν Ἱεράρχην; τὸν Χριστοῦ 
τὸν πόθον πλουτήσαντα, καὶ τρυφὰς ματαίας μισήσαντα, τὸν ζωὴν 

ἁγίαν μετελθόντα· τὸ ἄστρον, τῆς εὐσεβείας τὸ ἀείφωτον· τὸ ῥεῖθρον, 
τοῦ σωτηρίου τὸ ἀείῤῥοον· θεογνωσίας ῥημάτων, τὸ εὔλαλον στόμα, 
Ἱερόθεον τὸν σοφόν, δι᾿ οὗ πρυτανεύεται, ἡμῖν χάρις θεία ἄνωθεν.

Π οίοις εὐφραντικοῖς μέλεσιν, ἀνυμνήσωμεν τὸν Ἱεράρχην; τὸν τῆς 
ἀπωλείας ῥυσάμενον, πλείστους καὶ πρὸς δρόμον ἰθύναντα, 

ἐντολῶν τῶν θείων τοῦ Σωτῆρος· τὸ κλέος, Ἀρχιερέων τὸ θεσπέσιον· 
τὸ αὖχος, ἀρχιποιμένων τὸ ἐξαίσιον· τὸν θαυμαστὸν ὑποφήτην, τοῦ 
Εὐαγγελίου, Ἱερόθεον τὸν σοφόν, δι᾿ οὗ ἡ ἀλήθεια, τῷ λαῷ τῶν Οὕγ
γρων ἔλαμψε.

Π οίοις εὐφημιῶν ἄνθεσιν, ἀναδήσωμεν τὸν Ἱεράρχην; τὸν ἐκ Κων
σταντίνου τῆς Πόλεως, πρὸς τὴν Οὑγγαρίαν ποιήσαντα, χάριτι 

Κυρίου τὴν πορείαν, καὶ ταύτην, τῇ ἀληθείᾳ ὑποτάξαντα, τοῖς ὅπλοις, 
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Εὐαγγελίου τοῦ κηρύγματος· τὸν ἱερὸν μυστολέκτην, τῆς θεοσεβείας, 
Ἱερόθεον τὸν σοφόν, αὐτοῦ ὅπως λάβωμεν, πρεσβείαις πταισμάτων 
ἄφεσιν.

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄.

Ε ᾿νδεδυμένος τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, ὑπὲρ τοῦ Εὐαγγελίου ὑπερ
βαλλόντως, Ἱερόθεε θεόφρον ἐκοπίασας· προνοίᾳ γὰρ θεϊκῇ, ἐν 

Οὑγγαρίας τῇ χώρᾳ γενόμενος, ὑπήκοον αὐτὴν τῷ Κυρίῳ παρέστησας, 
ἐν πολλοῖς καμάτοις ἱδρῶσι τε καὶ μόχθοις, τοῦ κηρύγματος τῆς ἀλη
θείας, ῥητορεύσας τὰ λόγια. Ὅθεν ἀποστολικὴν δωρεὰν κληρωσάμε
νος, πρὸς οὐρανοὺς εὐκλεῶς προσεχώρησας, ἔνθα ἀνακεκαλυμμένῳ 
προσώπῳ, τὴν δόξαν τοῦ Κυρίου σου καθορῶν, ἐκτενῶς ἱκέτευε, ὑπὲρ 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός.

Τ ῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει, Θεοτόκε Μῆτερ τῆς ζωῆς, νεφέλαι τοὺς 
Ἀποστόλους, αἰθερίους διήρπαζον· καὶ κοσμικῶς διεσπαρμένους, 

ὁμοχώρους παρέστησαν, τῷ ἀχράντῳ σου σώματι· οἳ καὶ κηδεύσαντες 
σεπτῶς, τὴν φωνὴν τοῦ Γαβριήλ, μελῳδοῦντες ἀνεβόων· Χαῖρε Κεχα
ριτωμένη, Παρθένε Μῆτερ Ἀνύμφευτε, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. Μεθ᾿ ὧν ὡς 
Υἱόν σου καὶ Θεὸν ἡμῶν, ἱκέτευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Εἴσοδος, τὸ Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ Ἀνα
γνώσματα.

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. ι΄, 7 - γ΄, 13)

Μ νήμη δικαίου μετ᾿ ἐγκωμίων, καὶ εὐλογία Κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν 
αὐτοῦ. Μακάριος ἄνθρωπος, ὃς εὗρε σοφίαν, καὶ θνητὸς ὃς οἶδε 

φρόνησιν. Κρεῖσσον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι, ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου 
θησαυρούς. Τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν· πᾶν δὲ τίμιον οὐκ 
ἄξιον αὐτῆς ἐστιν. Ἐκ γὰρ τοῦ στόματος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύ
νη, νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ. Τοιγαροῦν ἀκούσατέ μου, 
ὦ τέκνα, σεμνὰ γὰρ ἐρῶ· καὶ μακάριος ἄνθρωπος, ὃς τὰς ἐμὰς ὁδοὺς 
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φυλάξει. Αἱ γὰρ ἔξοδοί μου, ἔξοδοι ζωῆς, καὶ ἑτοιμάζεται θέλησις παρὰ 
Κυρίου.

Δ ιὰ τοῦτο παρακαλῶ ὑμᾶς, καὶ προΐεμαι ἐμὴν φωνὴν υἱοῖς ἀνθρώ
πων· Ὅτι ἐγὼ ἡ Σοφία κατεσκεύασα βουλήν, καὶ γνῶσιν καὶ 

ἔννοιαν ἐγὼ ἐπεκαλεσάμην. Ἐμὴ βουλὴ καὶ ἀσφάλεια, ἐμὴ φρόνησις, 
ἐμὴ δὲ ἰσχύς. Ἐγὼ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ· οἱ δὲ ἐμὲ ζητοῦντες 
εὑρήσουσι χάριν. νοήσατε τοίνυν ἄκακοι πανουργίαν, οἱ δὲ ἀπαίδευτοι 
ἔνθεσθε καρδίαν. Εἰσακούσατέ μου καὶ πάλιν· σεμνὰ γὰρ ἐρῶ, καὶ 
ἀνοίγω ἀπὸ χειλέων ὀρθά. Ὅτι ἀλήθειαν μελετήσει ὁ λάρυγξ μου· 
ἐβδελυγμένα δὲ ἐναντίον ἐμοῦ χείλη ψευδῆ. Μετὰ δικαιοσύνης πάντα 
τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου, οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιόν, οὐδὲ στραγγα
λιῶδες. Πάν τα εὐθέα ἐστὶ τοῖς νοοῦσι, καὶ ὀρθὰ τοῖς εὑρίσκουσι 
γνῶσιν. Διδάσκω γὰρ ὑμῖν ἀληθῆ, ἵνα γένηται ἐν Κυρίῳ ἡ ἐλπὶς ὑμῶν, 
καὶ πλησθήσεσθε πνεύματος.

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. δ΄, 14)

Σ τόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν, χείλη δὲ ἀνδρῶν ἐπίστανται χά
ριτας. Στόμα σοφῶν μελετᾷ σοφίαν· δικαιοσύνη δὲ ῥύεται αὐτοὺς 

ἐκ θανάτου. Τελευτήσαντος ἀνδρὸς δικαίου, οὐκ ὄλλυται ἐλπίς· υἱὸς 
γὰρ δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωήν· καὶ ἐν ἀγαθοῖς αὐτοῦ καρπὸν δικαιοσύ
νης τρυγήσει. Φῶς δικαίοις δια παντός, καὶ παρὰ Κυρίου εὑρήσουσι 
χάριν καὶ δόξαν. Γλῶσσα σοφῶν καλὰ ἐπίσταται, καὶ ἐν καρδίᾳ αὐτῶν 
ἀναπαύσεται σοφία. Ἀγαπᾷ Κύριος ὁσίας καρδίας· δεκτοὶ δὲ αὐτῷ 
πάντες ἄμωμοι ἐν ὁδῷ. Σοφία Κυρίου φωτιεῖ πρόσωπον συνετοῦ· φθά
νει γὰρ τοὺς ἐπιθυμοῦντας αὐτήν, πρὸ τοῦ γνωσθῆναι, καὶ εὐχερῶς 
θεωρεῖται ὑπὸ τῶν ἀγαπώντων αὐτήν. Ὁ ὀρθρίσας πρὸς αὐτὴν οὐ κο
πιάσει· καὶ ὁ ἀγρυπνήσας δι᾿ αὐτήν, ταχέως ἀμέριμνος ἔσται. Ὅτι τοὺς 
ἀξίους αὐτῆς περιέρχεται ζητοῦσα, καὶ ἐν ταῖς τρίβοις φαντάζεται 
αὐτοῖς εὐμενῶς. Σοφίας οὐ κατισχύσει ποτὲ κακία. Διὰ ταῦτα καὶ 
ἐραστὴς ἐγενόμην τοῦ κάλλους αὐτῆς, καὶ ἐφίλησα ταύτην, καὶ ἐξεζή
τησα ἐκ νεότητός μου, καὶ ἐζήτησα νύμφην ἀγαγέσθαι ἐμαυτῷ. Ὅτι ὁ 
πάντων Δεσπότης ἠγάπησεν αὐτήν. Μύστις γάρ ἐστι τῆς τοῦ Θεοῦ 
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ἐπιστήμης, καὶ αἱρέτις τῶν ἔργων αὐτοῦ. Οἱ πόνοι αὐτῆς εἰσιν ἀρεταί· 
σωφροσύνην δὲ καὶ φρόνησιν αὕτη διδάσκει· δικαιοσύνην καὶ ἀνδρείαν, 
ὧν χρησιμώτερον οὐδέν ἐστιν ἐν βίῳ ἀνθρώποις. Εἰ δὲ καὶ πολυπειρίαν 
ποθεῖ τις, οἶδε τὰ ἀρχαῖα καὶ τὰ μέλλοντα εἰκάζειν· ἐπίσταται στροφὰς 
λόγων, καὶ λύσεις αἰνιγμάτων· σημεῖα καὶ τέρατα προγινώσκει, καὶ 
ἐκβάσεις καιρῶν καὶ χρόνων· καὶ πᾶσι σύμβουλός ἐστιν ἀγαθή. Ὅτι 
ἀθανασία ἐστὶν ἐν αὐτῇ, καὶ εὔκλεια ἐν κοινωνίᾳ λόγων αὐτῆς. Διὰ 
τοῦτο ἐνέτυχον τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐδεήθην αὐτοῦ, καὶ εἶπον ἐξ ὅλης μου 
τῆς καρδίας· Θεὲ Πατέρων καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους, ὁ ποιήσας τὰ πάντα 
ἐν λόγῳ σου, καὶ τῇ σοφίᾳ σου κατασκευάσας τὸν ἄνθρωπον, ἵνα δε
σπόζῃ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, καὶ διέπῃ τὸν κόσμον ἐν 
ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ· δός μοι τὴν τῶν σῶν θρόνων πάρεδρον σοφί
αν, καὶ μή με ἀποδοκιμάσῃς ἐκ παίδων σου· ὅτι ἐγὼ δοῦλος σός, καὶ 
υἱὸς τῆς παιδίσκης σου. Ἐξαπόστειλον αὐτὴν ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου 
σου, καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης σου, ἵνα συμπαροῦσά μοι διδάξῃ με, τί 
εὐάρεστόν ἐστι παρὰ σοί. Καὶ ὁδηγήσῃ με ἐν γνώσει, καὶ φυλάξῃ με 
ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς. Λογισμοὶ γὰρ θνητῶν πάντες δειλοί, καὶ ἐπισφα
λεῖς αἱ ἐπίνοιαι αὐτῶν.

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. ε΄, 15)

Δ ίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ 
φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς 

εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου· ὅτι τῇ δεξιᾷ 
αὐτοῦ σκεπάσει αὐτούς, καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται 
πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ, καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν· 
ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην, καὶ περιθήσεται κόρυθα, κρίσιν ἀνυπό
κριτον. Λήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον, ὁσιότητα, ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον 
ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν· συνεκπολεμήσει αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. 
Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν, καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου 
τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται· καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ, πλήρεις ῥι
φήσονται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ᾿ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ 
συγκλύσουσιν ἀποτόμως· ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως, καὶ ὡς 
λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς, καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ 
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κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς καὶ 
σύνετε, μάθετε δικασταὶ περάτων γῆς· ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλή
θους, καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν. Ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ 
κράτησις ὑμῖν, καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου.

 
ΕΙΣ ΤΗν ΛΙΤΗν, Ἰδιόμελα.

Ἦχος α΄.

Ε ὐφραίνου ἐν Κυρίῳ, ἡ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ὡς ἄγγελον 
εἰρήνης τῇ Οὑγγαρίᾳ, Ἱερόθεον τὸν σοφὸν ἀποστείλασα· σὺν αὐτῇ 

δὲ ἀγάλλου ἡ θυγάτηρ, ἀῤῥαγὲς θεμέλιον αὐτόν, Ἀπόστολον σοφὸν καὶ 
διδάσκαλον πλουτήσασα· καὶ ἀμφότεραι ἐν Πνεύματος συμφωνίᾳ, τὴν 
μνήμην αὐτοῦ πανηγυρίζουσαι, τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ ἐκβοήσατε· Μέγας 
εἶ Κύριε καὶ θαυμασταὶ αἱ βουλαί σου, δι᾿ ὧν ἅπαν τας πολυτρόπως, 
πρὸς τὴν σὴν ἐπίγνωσιν καλεῖς, φιλάνθρωπε δόξα σοι.

Ἦχος β΄.

Ο ῾ βίος σου ἱερός, ἐκ νεότητος ὤφθη, φερωνύμως Ἱερόθεε μακάριε· 
ἀνονήτους γὰρ συγχύσεις λιπών, καὶ μοναστῶν τάγμασι καταριθ

μήσας σεαυτόν, ταῖς ἀρεταῖς ὑπὲρ ἥλιον ἐξέλαμψας· ὅθεν ἐκ τῆς Ἑῴας 
διαδραμών, ἐν Οὑγγαρίᾳ τὴν μυστικὴν ἀνατολήν, τῆς ἐπιγνώσεως Χρι
στοῦ ἐξανέτειλας, καὶ τῶν εἰδώλων τὴν ἀσέληνον νύκτα, φωταυγείᾳ 
τοῦ κηρύγματος διέλυσας. Ἀλλ᾿ ὡς δόξαν ἐν οὐρανοῖς, τὴν ὑπὲρ λόγον 
εὑράμενος, ἀκαταπαύστως ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε.

Ἦχος γ΄.

Α ᾿ναχθεῖσα ἐκ λάκκου, ταλαιπωρίας τῆς εἰδωλομανίας ἡ Οὑγγαρία, 
διὰ τοῦ θεοπνεύστου σου κηρύγματος, χρεωστικῶς σε μακαρίζει, 

Ἱερόθεε κραυγάζουσα· Χαίροις ὁ τοῦ Εὐαγγελίου τῆς χάριτος, τὰς 
δωρεὰς πλουσίως καρποφορήσας· χαίροις ὁ εἰρήνην καὶ λύτρωσιν ἀπὸ 
τῶν ματαίων, εὐαγγελισάμενος ὡς κῆρυξ οὐράνιος· χαίροις στόμα θεο
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ειδές, θεογνωσίας ὁ ῥήτωρ, καὶ θεοῤῥήμων ὑψηλός, τῶν μυστηρίων τῆς 
χάριτος. Ἀλλὰ πρέσβευε διηνεκῶς τῷ Κυρίῳ, τὴν εἰρήνην τῷ κόσμῳ 
δωρήσασθαι, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Ἦχος δ΄.

Ο ῞σιε Πάτερ Ἱερόθεε, τῷ θείῳ κράτει τῆς ἰσχύος τῆς ἀληθείας, 
τὴν τῶν εἰδώλων συντριβὴν ἐργασάμενος, Χριστῷ τὴν Οὑγγαρίαν 

συνήρμοσας· οἰκοδόμος δὲ δειχθεὶς πνευματικός, ἐπὶ πέτραν τῆς πί
στεως ἐδόμησας, πολλῶν ἀνθρώπων ψυχάς· καὶ ναὸν ἱερώτατον τελέ
σας, τῆς Παναγίας Τριάδος σεαυτόν, πρὸς οὐράνιον προσεχώρησας 
ναόν, κατὰ μετοχὴν θείαν θεούμενος. Ἀλλὰ πρέσβευε ἀεὶ ὑπὲρ ἡμῶν, 
ἵνα ῥυσθῶμεν κινδύνων χαλεπῶν, οἱ εὐλαβῶς τιμῶντές σε.

Δόξα. Ὁ αὐτός.

Τ ὸν ἐν Ὁσίοις Ποιμένα, καὶ ἐν Ἱεράρχαις ἰσαπόστολον, Ἱερόθεον 
τὸν πανεύφημον, ἐν ἐγκωμίοις τιμήσωμεν. Οὗτος γὰρ ἐν ἑαυτῷ, 

τὴν πηγὴν τῆς σοφίας ἔχων, Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν, εὐαγγελικῆς 
διδασκαλίας ποταμούς, τῇ Οὑγγαρίᾳ ἐπήγασε, πρὸς εὐκαρπίαν μυστι
κήν, τῶν ἀγαθῶν τῆς αἰωνίου ζωῆς. Ὅθεν αὐτῷ ἐκβοήσωμεν· Τρισμα
καριώτατε Πάτερ, Ἀποστόλων ὁμότροπε, Ὁσίων συμμέτοχε καὶ Ἱε
ραρχῶν σύσκηνε, κατάρδευσον καὶ ἡμῶν τὰς ψυχάς, τοῖς ῥείθροις τῆς 
δοθείσης σοι, ἐπουρανίου χάριτος.

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός.

Τ ὴν πάνσεπτόν σου Κοίμησιν, Παναγία Παρθένε Ἁγνή, τῶν Ἀγγέλων 
τὰ πλήθη ἐν οὐρανῷ, καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος, ἐπὶ τῆς γῆς μακα

ρίζομεν· ὅτι Μήτηρ γέγονας τοῦ Ποιητοῦ τῶν ἁπάντων, Χριστοῦ τοῦ 
Θεοῦ. Αὐτὸν ἱκετεύουσα, ὑπὲρ ἡμῶν μὴ παύσῃ δεόμεθα, τῶν εἰς σὲ 
μετὰ Θεὸν τὰς ἐλπίδας θεμένων, Θεοτόκε Πανύμνητε καὶ Ἀπειρόγαμε.
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ΕΙΣ ΤΟν ΣΤΙΧΟν, Στιχηρὰ Προσόμοια.
Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν.

Χ αίροις ὁ Ἱεράρχης Χριστοῦ, Ἱεραρχῶν ἡ ἀκριβὴς ὑποτύπωσις, ὁ 
πράξει καὶ θεωρίᾳ, ὑπεραστράψας φαιδρῶς, θεοφόρε Πάτερ Ἱερό

θεε· Θεῷ ὁ τὴν ἔφεσιν, ὁλικῶς ἀναθέμενος, καὶ τῶν προσκαίρων, ἀλο
γήσας ὡς πάνσοφος, ὁ ἐν σώματι, βιοτεύσας ὡς ἄσαρκος· ἄνθρωπος ὁ 
οὐράνιος, ζωῆς τελειότητι, ὁ οὐρανῶν βασιλείας, κληρονομήσας τὴν 
ἔλλαμψιν. Χριστὸν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος.

Στίχ. Οἱ Ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην...

Χ αίροις ὁ τῆς ἀγάπης Χριστοῦ, ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὴν χάριν δεξά
μενος, ὁ πίστεως καὶ ἐλπίδος, καταλαμφθεὶς τὴν ψυχήν, τῇ φω

ταγωγίᾳ Ἱερόθεε· ὁ φῶς δι᾿ ἀσκήσεως, ἀνενδότου γενόμενος, καὶ τοὺς 
ἐν σκότει, τῶν εἰδώλων καθεύδοντας, ἀπαυγάσμασι, καταυγάσας τῶν 
λόγων σου· ἥλιος ὁ ὑπέρφωτος, Κυρίου τῆς γνώσεως, ὁ τοῖς ἀνόμοις 
κηρύξας, τὰ τοῦ Θεοῦ δικαιώματα. Χριστὸν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς 
ἡμῶν δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος.

Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ...

Χ αίροις Εὐαγγελίου βλαστός, κῆρυξ θεόφθογγος καὶ μύστης θεό
σοφος, τὸ στόμα τῆς ἀληθείας, τῆς εὐσεβείας φωνή, τῆς θεογνω

σίας ὁ διδάσκαλος· ὁ φθόγγοις τῶν λόγων σου, Οὑγγαρίαν ῥυσάμενος, 
τῆς τῶν εἰδώλων, χαλεποῦς ματαιότητος, καὶ ὑπήκοον, τῷ Χριστῷ 
ἐργασάμενος· Ὅσιε Ἱερόθεε, Ὁσίων συνόμιλε, Ἱεραρχῶν, Ἀποστόλων, 
ἐν τοῖς ὑψίστοις συμμέτοχε. Χριστὸν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 
δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος.

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄.

Ο ῞σιε Πάτερ Ἱερόθεε, δαυϊτικῶς γραμματέως ὀξυγράφου, ἡ γλῶσσά 
σου κάλαμος γέγονεν, ἱερογραφοῦσα ἐν πλαξὶ καρδιῶν, ἀνθρώ

πων τῇ πλάνῃ παλαιωθέντων, τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἀσκητικῶς 
γὰρ προκαθαρθείς, τῆς σοφίας ἐν μετοχῇ ἐγένου, καὶ ὥσπερ ἄλλος 
Ἀπόστολος, ἐκ τῆς Βασιλίδος πρὸς Οὑγγαρίαν ἀπεστάλης, τὴν πάντα 
νοῦν ὑπερέχουσαν, εὐαγγελιζόμενος πᾶσιν εἰρήνην. Ὅθεν ἀποστολικῆς 
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χάριτος, δι᾿ ἔργων σου καὶ λόγων ἰσομοιρήσας, Χριστῷ παρέστης ἐν 
οὐρανοῖς, πρεσβεύων αὐτῷ ἐκτενῶς, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός.

Π αρθενικαὶ χορεῖαι σήμερον, μυστικῶς τῇ κλίνῃ τῆς Παρθένου καὶ 
Μητρός, κύκλῳ παρίστανται· καὶ ψυχαὶ Δικαίων περιϊπτάμεναι, 

τὴν Βασιλίδα γεραίρουσιν· αἱ μέν, ὡς προῖκα τὴν παρθενίαν, ἀντὶ μύρου 
κομίζουσαι· αἱ δὲ τὴν ἄϋλον ὑμνῳδίαν, τὰ τῆς ἀρετῆς προσάγουσαι· 
πρέπει γὰρ τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς Βασιλίδι, ταῖς βασιλικαῖς τῶν 
ἀρετῶν, δορυφορεῖσθαι λαμπροφορίαις. Αἷς καὶ ἡμεῖς, βίον καθαρὸν 
συνεισενεγκόντες, ἐξέλθωμεν πρὸς κηδείαν, τῆς ὄντως Μητρὸς τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν, ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, αὐτὴν συμφώνως μακαρίζοντες.

νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον.

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Α ᾿ποστόλων τὸν ζῆλον, ἐν ψυχῇ σου δεξάμενος, ἐν τῇ Οὑγγαρίᾳ 
ἐπέστης, τῆς εἰρήνης ὡς ἄγγελος, καὶ ηὔγασας πρὸς γνῶσιν θεϊ

κήν, αὐτὴν τῶν διδαχῶν σου ἀστραπαῖς, Ἱερόθεε θεόφρον Ἀρχιερεῦ· 
διό σοι ἀναβοῶμεν· Δόξα τῷ σὲ ἐκλέξαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σοὶ συνερ
γήσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσι τὰ κρείττονα.

Ἕτερον. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.

Θ είῳ χρίσματι, τοῦ Παρακλήτου, πρῶτος γέγονας, τῆς Οὑγγαρίας, 
Ἱεράρχης σοφὲ Ἱερόθεε, καὶ Ἀποστόλων τοὺς τρόπους μιμούμε

νος, πρὸς τὴν εὐσέβειαν ταύτην ἐτέλεσας. Ὅθεν πρέσβευε, Χριστῷ 
τῷ Θεῷ πανεύφημε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Καὶ τὸ τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος α΄.

Ε ᾿ν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας. Ἐν τῆ Κοιμήσει τὸν κό
σμον, οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ 

ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ 
θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἀπόλυσις.
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα.

Ἦχος α΄. Τὸν τάφον σου.

Κ υρίου τοῦ Θεοῦ, θεηγόροις ἐν φθόγγοις, κηρύξας ἱερῶς, τὸ σωτή
ριον Πάτερ, πολλοὺς τῆς τοῦ χείρονος, δυναστείας διέσωσας, καὶ 

ἐδίδαξας, ἐπιγινώσκειν Σωτῆρα, Ἱερόθεε, τὸν σαρκωθέντα ἀφράστως, 
ἐκ Κόρης Θεόπαιδος.

Δόξα. Ὅμοιον.

Α ᾿σκήσει μετελθών, τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον, ὡς Ἄγγελος Θεοῦ, εἰς 
τὴν γῆν Οὑγγαρίας, προνοίᾳ τῇ ἄνωθεν, ἀπεστάλης μακάριε, ὑφη

γούμενος, τῆς εὐσεβείας τὸν λόγον, Ἱερόθεε, καὶ τῶν εἰδώλων τῆς 
πλάνης, ἀνθρώπους λυτρούμενος.

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὅμοιον.

Ο ῾ πάντιμος χορός, τῶν σοφῶν Ἀποστόλων, ἠθροίσθη θαυμαστῶς, 
τοῦ κηδεῦσαι ἐνδόξως, τὸ σῶμά σου τὸ ἄχραντον, Θεοτόκε Πα

νύμνητε· οἷς συνύμνησαν, καὶ τῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη, τὴν Μετάστασιν, 
τὴν σὴν σεπτῶς εὐφημοῦντες· ἣν πίστει ἑορτάζομεν.

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα.
Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.

Ω ῞σπερ ἥλιος, ἐκ τῆς Ἑῴας, ἀνατέταλκας, καὶ Οὑγγαρίαν, εὐσε
βείας φωτὶ κατεπύρσευσας, καὶ τῶν εἰδώλων τῆς πλάνης διέλυ

σας, τὴν σκοτομήνην σοφὲ Ἱερόθεε. Ὅθεν πρέσβευε, Χριστῷ τῷ Θεῷ 
πανεύφημε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Δόξα. Ὅμοιον.

Ω ῾ς διδάσκαλον, τῆς εὐσεβείας, καὶ ἀρχίθρονον, τῆς Οὑγγαρίας, 
Ἱερόθεε Πάτερ ὑμνοῦμέν σε· σὺ γὰρ ὡς πλήρης σοφίας γενόμε
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νος, τῶν Ἀποστόλων τὸν ζῆλον ἐπέδειξας. Ὅθεν εἴληφας, σκηνὴν τὴν 
ἀχειροποίητον, εἰς θείαν σου καὶ ἄφθαρτον κατοίκησιν.

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός. Τὴν ὡραιότητα.

Ε ᾿ν τῇ Γεννήσει σου, σύλληψις ἄσπορος· ἐν τῇ Κοιμήσει σου, νέ
κρωσις ἄφθορος· θαῦμα ἐν θαύματι διπλοῦν, συνέδραμε Θεοτόκε· 

πῶς γὰρ ἡ Ἀπείρανδρος, βρεφοτρόφος ἁγνεύουσα; Πῶς δὲ ἡ Μητρό
θεος, νεκροφόρος μυρίζουσα; Διὸ σὺν τῷ Ἀγγέλῳ βοῶμέν σοι· Χαῖρε 
ἡ Κεχαριτωμένη.

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα.
Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Τ οῖς ἐν ἀσκήσει ὑπὲρ φύσιν ἀγῶσι, τῶν οὐρανίων ἀρετῶν ἀνεδεί
χθης, ἡγιασμένον σκήνωμα καὶ οἶκος εὐαγής· ὅθεν Ἱερόθεε, τοῖς 

μακρὰν ἀπεστάλης, ἵνα τὸ σωτήριον, τοῦ Θεοῦ καταγγείλῃς. Αὐτὸν 
οὖν Πάτερ πρέσβευε ἀεί, ἡμῖν δοθῆναι πταισμάτων τὴν ἄφεσιν.

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Α ᾿ποστόλων τὸν ζῆλον, ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ὡς καθαρὸς δι᾿ ἀγώνων, 
ἀσκητικῆς βιοτῆς, δεδεγμένος ἱερῶς, ὦ Ἱερόθεε, ἐν Οὑγγαρίᾳ 

θαυμαστῶς, τῆς ἐπιγνώσεως Χριστοῦ, ἀνέτειλας τὴν ἡμέραν· διό σε 
πάντες τιμῶμεν, ἐπιτελοῦντές σου τὴν μνήμην πιστῶς.

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὅμοιον.

Τ ῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη, δοξολογοῦσί σε· τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος, 
πιστῶς ὑμνοῦμέν σε· ὅτι μετέστης ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια, καὶ 

πρεσβεύεις ἐκτενῶς, τῷ Υἱῷ σου καὶ Θεῷ, ῥυσθῆναι ἐκ τῶν κινδύνων, 
τοὺς πίστει ἀνευφημοῦντας, τὴν σὴν Παρθένε Μετάστασιν.

Εἶτα· οἱ Ἀναβαθμοί, ἤτοι τὸ α΄ Ἀντίφωνον τῶν Ἀναβαθμῶν τοῦ 
δ΄ ἤχου καὶ τὸ Προκείμενον.

Οἱ Ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ Ὅσιοί σου 
ἀγαλλιάσονται.
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Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ 
ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα.

Εὐαγγέλιον, ζήτει τῇ ιγ΄ νοεμβρίου.

Ὁ ν΄. Δόξα. Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου... Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου...

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄.

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου...

Ο ῞σιε Πάτερ, Ἱερόθεε σοφέ, τῆς ὑπερθέου σοφίας, δι᾿ ἀρετῆς 
ἐργαστήριον γενόμενος, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν, 

ἐν φωνῇ μεγάλῃ ἐκήρυξας, λαῷ τῷ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, τῆς τῶν εἰδώ
λων λατρείας καθημένῳ· ὃν τῆς ἀπάτης λυτρώσας, καὶ διὰ τοῦ βαπτί
σματος, τῷ Λυτρωτῇ οἰκειώσας, ὡς ὁ Παῦλος ἐβόας πιστῶς· Ἐγὼ τὸν 
δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα, λοιπὸν ἀπόκειταί μοι, ὁ στέ
φανος τῆς δικαιοσύνης. Ὅθεν τοῦ πόθου σου τυχών, τῆς αἰωνίου κα
τηξίωσαι ζωῆς, πρεσβεύων διηνεκῶς, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου...

Εἶτα· ὁ Κανὼν τῆς Ἑορτῆς καὶ ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου, οὗ ἡ Ἀκρο
στιχίς· «Χάριν μοι μακάριε αἴτει θεόθεν. Κυρίλ(λο)υ».

ᾨδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.

Χ ριστῷ παριστάμενος, ἐν οὐρανοῖς Ἱερόθεε, καὶ δόξης λαμπόμενος, 
τῷ ἀνεσπέρῳ φωτί, φῶς ἐξαίτει μοι, ὡς ἂν λαμπρῶς ὑμνήσω, ζωῆς 

τῆς ἐνθέου σου, τὰ προτερήματα.

Α ᾿γάλλεται σήμερον, ἡ Οὑγγαρία ἐν Πνεύματι, τελοῦσα τὴν μνήμην 
σου, χαρμονικῶς ἐν ᾠδαῖς, Ἱερόθεε, διδάσκαλον σοφόν σε, καὶ 

θεῖον ἀρχίθρονον, καταπλουτήσασα.

Ρ ῾ωννύμενος χάριτος, τῇ δυναστείᾳ μακάριε, εἰδώλων ἐξήρανας, τὰς 
βορβορώδεις πηγάς, καὶ ἐπήγασας, χειλέων ἐξ ἁγίων, τὸ ὕδωρ τῆς 

πίστεως, τὸ διειδέστατον.
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Θεοτοκίον.

Ι ᾿δού σοι προστρέχομεν, ὅτι λαός σου ὑπάρχομεν, καὶ πίστει αἰτού
μεθα, σὴν προστασίαν θερμῶς, ἀνακράζοντες· Σεμνὴ Παρθένε 

χαῖρε, ἐλπίς τε καὶ στήριγμα, τῶν πεποιθότων σοι.

Καταβασία. Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ.

ᾨδὴ γ΄. Τόξον δυνατῶν.

ν όμῳ τοῦ Θεοῦ ὑπέκυψας, Πάτερ τὸν αὐχένα, ἀπὸ παιδὸς ὡς θε
όσοφος, καὶ ἀξίως ἐπολιτεύσω, ἐν Κυρίῳ Ἱερόθεε.

Μ ύρον εὐωδίας γέγονας, τῇ σῇ πολιτείᾳ, καὶ μυστικῶς εὐωδίασας, 
Ἱερόθεε Οὑγγαρίας, τὸν λαὸν ὀσμαῖς τῶν λόγων σου.

Ο ῞πλοις ἐγκρατείας σώματος, πάθη ἀποκτείνας, τῆς ἀπαθείας κει
μήλιον, Ἱερόθεε ἀνεδείχθης, καὶ σοφίας σκεῦος ἔμψυχον.

Θεοτοκίον.

Ι ῎δε ἐφ᾿ ἡμᾶς ὡς εὔσπλαγχνος, Μῆτερ τοῦ Κυρίου, χειμαζομένους 
τοῖς πάθεσι, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὴν γαλήνην, φιλανθρώπως πρυτα

νεύουσα.
Καταβασία. Ἡ δημιουργική.

Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Α ᾿πὸ νεότητος Θεῷ ἀνατείνας, τὴν ἔφεσίν σου ὁλικῶς ὡς ἐχέφρων, 
ταῖς γενικαῖς διέπρεψας, ἀξίως ἀρεταῖς, καὶ αὐτῷ προσήγαγες, 

διδαχαῖς σου πανσόφοις, σεσωσμένων Ὅσιε, Ἱερόθεε πλῆθος. Ὅθεν 
αὐτὸν ἱκέτευε ἀεί, σῶσαι τοὺς πόθῳ ψυχῆς σε γεραίροντας.

Δόξα. Ὁ αὐτός. Ταχὺ προκατάλαβε.

Α ᾿κτῖσι τοῦ Πνεύματος, καταυγασθεὶς τὴν ψυχήν, ποιμὴν ἀνηγόρευ
σαι, τῆς Οὑγγαρίας σεπτός, σοφὲ Ἱερόθεε· ὅθεν ἀνθρώπων 

πλῆθος, πρὸς νομὰς τοῦ Κυρίου, ἴθυνας βακτηρίᾳ, τῶν πανσόφων σου 
λόγων, Ἀπόστολος δι᾿ ἔργων, ἄλλος δεικνύμενος.
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Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὅμοιον.

Κ ελεύσει τοῦ Κτίστου σου, τοῦ γεννηθέντος ἐκ σοῦ, νεφέλαις συ
νήθροισας, τοὺς Ἀποστόλους τὴν σήν, ἰδέσθαι Μετάστασιν· ὅθεν 

καὶ μετὰ δόξης, καὶ πολλῆς εὐφροσύνης, ἐκήδευσαν ἀνυμνοῦντες, τὸ 
πανάχραντον σῶμα, τῆς σῆς μακαριότητος, Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.

ᾨδὴ δ΄. Τὴν ἀνεξιχνίαστον.

Μ ύρῳ Ἱερόθεε τῷ μυστικῷ, τῆς ἱεραρχίας σε εὕρατο, ἡ Οὑγγαρία, 
ποιμενάρχην ἀληθῆ, καὶ ἐκ Θεοῦ διδάσκαλον, τῆς θεοσεβείας 

θεόσοφον.

Α ῎λλον σε ἀνέδειξε Πάτερ Μωσῆν, χάρις ἡ ἁγία τοῦ Πνεύματος, 
νομοθετοῦντα, τὴν εὐσέβειαν σαφῶς, καὶ διδαχαῖς μαστίζοντα, 

πλάνης τῶν εἰδώλων τὴν Αἴγυπτον.

Κ όσμῳ καλλυνόμενος τῶν ἀρετῶν, λάμπων ταῖς ἀκτῖσι τῆς γνώσεως, 
τὴν ἀκοσμίαν, σὺ διώρθωσας ψυχῶν, ἐζοφωμένων Ὅσιε, τῇ εἰδω

λικῇ ματαιότητι.
Θεοτοκίον.

Α ῎νωθεν ἐπίβλεπε ἐπὶ τὴν σήν, Μῆτερ κληρουχίαν ὡς εὔσπλαγχνος, 
ἐξαιρουμένη, δυναστείᾳ σῶν εὐχῶν, ἡμᾶς παντοίων θλίψεων, πά

σης συμφορᾶς καὶ κακώσεως.

Καταβασία. Ῥήσεις Προφητῶν.

ᾨδὴ ε΄. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα.

Ρ ῾οαῖς ἀρδευόμενος, θεουργικαῖς τῆς χάριτος, τὴν καθαρωτάτην σου 
καρδίαν, ἐκ Βυζαντίου, ὡς ποταμὸς νοητός, ἐξῆλθες ἀρδεύων δι

δαχαῖς, Οὑγγαρίαν ἅπασαν, θαυμαστὲ Ἱερόθεε.

Ι ᾿δὼν τὸ ἀκέραιον, Θεὸς τῆς διανοίας σου, Πάτερ Ἱερόθεε θεόφρον, 
λύχνον καθάπερ, ἐν τῇ λυχνίᾳ αὐτοῦ, ἔθετο ὡς εὔσπλαγχνος φωτί, 

θείῳ τοῦ κηρύγματος, Οὑγγαρίαν αὐγάζοντα.

Ε ᾿ξήρανας θάλασσαν, εἰδώλων τῆς φαυλότητος, ῥάβδῳ τοῦ Σταυροῦ 
αὐτὴν πατάξας, καὶ τῆς δουλείας, τοῦ νοητοῦ Φαραώ, ἀνθρώπων 

διέσωσας πληθύν, Πάτερ Ἱερόθεε, Ἀποστόλων συνόμιλε.
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Θεοτοκίον.

Α ᾿σπόρως συνέλαβες, ὠδίνων ἄνευ ἔτεκες, Πατρὸς ἀπειρόγαμε τὸν 
Λόγον, εἰς σωτηρίαν, τῶν ἐξ Ἀδὰμ γηγενῶν· ὅθεν Θεοτόκον 

εὐσεβῶς, πάντες σε κηρύττοντες, σῆς δεόμεθα χάριτος.

Καταβασία. Τὸ θεῖον καὶ ἄῤῥητον.

ᾨδὴ στ΄. Ἐβόησε προτυπῶν.

Ι ῾έρευσας, τῷ Θεῷ φερωνύμως ὡς Ἄγγελος, καὶ ἁγίαν, ἀπαρχὴν 
Ἱερόθεε ἤνεγκας, αὐτῷ πλῆθος μέγα, σεσωσμένων ἀνθρώπων τοῖς 

λόγοις σου.

Τ απείνωσιν, ἐν πραΰτητι λόγων ἐπέδειξας, δι᾿ ἧς πάντα, Ἱερόθεε Πά
τερ σεβάσμιε, τῶν ψευδῶν εἰδώλων, ἐταπείνωσας πλάνης ὑψώματα.

Ε ὐφρόσυνος, ἡ σεπτή σου ἡμέρα ἐπέφανεν, ὑπὲρ λόγον, Ἱερόθεε μάκαρ 
αὐγάζουσα, εὐσεβῶν καρδίας, ἀστραπαῖς τῆς δοθείσης σοι χάριτος.

Θεοτοκίον.

Ι ῾κέτευε, τὸν ἀφράστως τεχθέντα ἐκ σπλάγχνων σου, ὅτι πάντες, ἀμελείᾳ 
τελείᾳ ἡμάρτομεν, Θεοτόκε ὅπως, διὰ σοῦ τὴν συγχώρησιν εὕρωμεν.

Καταβασία. Ἅλιον ποντογενές.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τὸ προσταχθέν.

Α ᾿σκητικαῖς ἀρεταῖς ὑπεραστράψας, ἱεραρχίας τῇ στολῇ κατεκο
σμήθης, Ἱερόθεε Πάτερ καὶ εἰς Οὑγγαρίαν, τοῦ Πνεύματος ἐπι

νεύσει ἀποσταλείς, διέπρεψας Ἀποστόλων ἐν ἀρεταῖς, καὶ ἐῤῥύσω τοῖς 
λόγοις σου, εἰδώλων πλάνης αὐτήν, πιστῶς σοι ἀνακράζουσαν· Χαίροις, 
Πάτερ θεόσοφε.

Ὁ Οἶκος.

Θ εοκίνητον γλῶσσαν, θεοδίδακτον στόμα, κτησάμενος Θεοῦ ὡς 
θεράπων, Εὐαγγελίου ὑπουργός, ἐν Οὑγγαρίας τῇ χώρᾳ γεγένη

σαι, παμμάκαρ Ἱερόθεε· διὸ βοῶμέν σοι τοιαῦτα·



ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

425

Χαῖρε, τὸ πλῆκτρον τῆς εὐσεβείας· 
χαῖρε, ὁ κῆρυξ τῆς ἀληθείας.

Χαῖρε, ἀσεβείας ὁ θεῖος κατήγορος· 
χαῖρε, ἀπιστίας ὁ μέγας ἀντίπαλος.

Χαῖρε, ἄνθος εὐωδέστατον ἀρετῶν ἀσκητικῶν· 
χαῖρε, ῥόδον θεομύριστον δωρεῶν θεουργικῶν.

Χαῖρε, τὴν Οὑγγαρίαν τῷ Σωτῆρι συνάψας· 
χαῖρε, αὐτὴν τῷ τύπῳ τοῦ Σταυροῦ σημειώσας.

Χαῖρε, ἀστὴρ τῆς πίστεως ἄδυτος· 
χαῖρε, φωστὴρ τῆς γνώσεως πάμφωτος.

Χαῖρε, Χριστὸν τοῖς ἀνόμοις κηρύξας· 
χαῖρε, πολλοὺς τῆς ἀπάτης λυτρώσας.

Χαίροις, Πάτερ θεόσοφε.

Μηνολόγιον.

Τῇ Κ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἱε
ροθέου, πρώτου Ἐπισκόπου καὶ φωτιστοῦ τῆς Οὑγγαρίας.

Στίχοι. 
Ἐκ Βυζαντίου τοῖς μακρὰν ἀπεστάλης 

Εὐαγγελίου ἱερόληπτος κῆρυξ. 
Εἰκοστῇ τιμάσθω ὕμνοις Ἱερόθεος ἱεροθαλλής.

Συναξάριον.

Ο ὗτος ὁ μακάριος, τοῖς βιοτικοῖς ἀποταξάμενος πράγμασι, τὸν τῆς ἀληθοῦς 
φιλοσοφίας ἐνεδύσατο τρίβωνα· διαπρέπων δὲ ἐπ᾿ ἀρετῇ καὶ σοφίᾳ καὶ 

δόξαν εὐλαβείας ἔχων, τῇ ψήφῳ τοῦ Παναγίου Πνεύματος, πρῶτος Ἐπίσκοπος 
Τουρκίας (Οὑγ γαρίας) καθίσταται, χειροτονηθεὶς ἐν Κωνσταντινουπόλει με
σοῦντος τοῦ ι΄ αἰῶνος. Ἐν Οὑγγαρίᾳ δὲ γενόμενος, συνοδεύων τὸν ἄρχοντα τῆς 
χώρας Γυλᾶ, βαπτισθέντα ἐν τῇ Βασιλευούσῃ, πολλοὺς ἀπὸ τῆς βαρβαρικῆς 
πλάνης, διὰ τοῦ ἁγίου κηρύγματος, εἰς τὴν ἀλήθειαν τῆς πίστεως ἐπανήγαγεν. 
Ἀποστολικοῖς δὲ ἔργοις διαπρέψας, ναούς τε καὶ Μονὰς εἰς δόξαν Θεοῦ οἰκο
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δομήσας καὶ ποιμένα κάλλιστον τῶν λογικῶν προβάτων ἑαυτὸν παραστήσας, ἐν 
εἰρήνῃ τὸν Δικαίοις πρέποντα ὕπνον κεκοίμηται.

Ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ᾨδὴ ζ΄. Οὐκ ἐλάτρευσαν.

Θ εοδώρητον, θαυμάτων τὴν ἐνέργειαν, ὥσπερ ὑπέσχετο, τοῖς μα
θηταῖς ὁ Χριστός, ἀφθόνως ἐπλούτησας, δι᾿ ἧς σὸν κήρυγμα, 

Ἱερόθεε, ἐπικυρώσας ξόανα, κατηδάφισας εἰδώλων.

Ε ᾿χρημάτισας, λαμπτὴρ ἀειλαμπέστατος, τῆς θείας πίστεως, ἀνα
τολαῖς μυστικαῖς, ῥημάτων τῆς γλώσσης σου, αὐγάζων Ἅγιε, Ἱε

ρόθεε, λαὸν πολὺν καθήμενον, ἐν σκιᾷ τῆς ἀθεΐας.

Ο ῾σιώτατος, πραότατος εὐθύτατος, καὶ εὐσυμπάθητος, θεόφρον 
ὤφθης ποιμήν, Θεοῦ ποιμαινόμενος, τοῖς δικαιώμασιν, Ἱερόθεε, 

καὶ ἤθη κατεκόσμησας, τοῦ λαοῦ τῆς Οὑγγαρίας.

Θεοτοκίον.

Θ εονύμφευτε, Παρθένε Ἀπειρόγαμε, Θεομακάριστε, Μῆτερ Χρι
στοῦ τοῦ Θεοῦ, φωνῆς μου ἐπάκουσον, οἷα φιλεύσπλαγχνος, καὶ 

διάσωσον, ἀρκύων με τοῦ δράκοντος, τῇ θερμῇ ἐπισκοπῇ σου.

Καταβασία. Ἰταμῷ θυμῷ τε.

ᾨδὴ η΄. Λυτρωτὰ τοῦ παντός.

Ε ᾿πικλήσεσι θείαις ῥωννύμενος, κατ᾿ ἐχθροῦ τοῦ ἀρχαίου ἐχώρησας, 
παμμάκαρ Ἱερόθεε, καὶ αὐτὸν διδαχῶν σου, τῶν θεοσόφων, τῇ 

μαχαίρᾳ εἰς τέλος ἀπέκτεινας.

ν εκρωθεὶς τοῖς ἐν κόσμῳ ἀπέλαβες, τὴν ζωὴν ἐν ὑψίστοις τὴν 
ἄφθαρτον, τῶν Ἀποστόλων Ὅσιε, συγχορεύων τοῖς δήμοις, καὶ 

τῆς γλυκείας, τοῦ Θεοῦ ἀπολαύων μεθέξεως.

Κ αταιγίδι δεινῶς χειμαζόμενος, Ἱερόθεε Πάτερ τῶν θλίψεων, προ
στρέχω τῇ πρεσβείᾳ σου, ἐκ βαθέων κραυγάζων· Ἔσο μοι ῥύστης, 

ἀντιλήπτωρ ἐν βίῳ καὶ σύμμαχος.
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Θεοτοκίον.

Υ ῾πὲρ λόγον τε πάντα καὶ ἔννοιαν, τὸν Δεσπότην τοῦ κόσμου ἐκύ
ησας, ὃν ἐκτενῶς ἱκέτευε, Θεοτόκε Παρθένε, ἵνα ῥυσθῶμεν, οἱ 

τιμῶντές σε πάσης στενώσεως.

Καταβασία. Φλόγα δροσίζουσαν.

ᾨδὴ θ΄. Ἅπας γηγενής.

Ρ ῾ήσεσι σεπτοῖς, πανσόφων χειλέων σου, ὦ Ἱερόθεε, τῷ λαῷ ἐδί
δαξας, τῆς Οὑγγαρίας γνῶσιν τὴν ἔνθεον· διό σε μακαρίζομεν, ὡς 

ἰσαπόστολον, ἐκβοῶντες· Χαῖρε ὁ τοῦ Πνεύματος, εὐηχέστατον πλῆκ
τρον γενόμενος.

Ι ῎σχυσας Θεοῦ, ἁγίᾳ ἐν χάριτι, καὶ κατηδάφισας, πλάνης τὰ σεβά
σματα, ναοὺς ἐγείρων τῷ Παντοκράτορι, τοῦ δὲ Σταυροῦ τὸ τρό

παιον, τὸ πανσεβάσμιον, θεομάκαρ, Πάτερ Ἱερόθεε, ἐν τῇ γῇ Οὑγγα
ρίας ἀνύψωσας.

Λ άμπεις ὡς ἀστήρ, τῆς πίστεως ἄδυτος, θεομακάριστε, Πάτερ Ἱε
ρόθεε, καὶ καταυγάζεις, φωτὶ σῆς χάριτος, τοὺς εὐλαβῶς τιμῶντάς 

σε, ἐν οἷς με σύνταξον, τὸν ἐν πίστει, τόδε σοι τὸ μέλισμα, ἀναξίοις 
ὑφάναντα χείλεσι.

Θεοτοκίον.

Υ ῞μνοις καὶ ᾠδαῖς, τιμῶμέν σε ἅπαντες, τὴν Ὑπερύμνητον, χαῖρέ 
σοι κραυγάζοντες, τῇ ἀνωτέρᾳ πάσης τῆς κτίσεως· χαῖρε ἡ σωμα

τώσασα, Πατρὸς τὸν ἄχρονον, Μῆτερ Λόγον, συμπαθῶς λυτρούμενον, 
τοὺς ἀνθρώπους πικρᾶς παραβάσεως.

Καταβασία. νενίκηνται τῆς φύσεως.

Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.

Ε ᾿κ πόλεως τοῦ Βύζαντος, τοὺς δρόμους σου ποιούμενος, ἐν Οὑγγα
ρίᾳ ἐπέστης, ὡς Ἄγγελος Ἱεράρχα, Κυρίου τὸ σωτήριον, κηρύττων 

Ἱερόθεε, καὶ φῶς Χριστοῦ γινόμενος, τοῖς καθημένοις ἐν σκότει, τῆς 
τῶν εἰδώλων λατρείας.
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Ἕτερον. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.

Ι ῾ερωμένος ὑπάρχων, ὦ Ἱερόθεε Θεῷ, καὶ Ἀποστόλων τὸν ζῆλον, 
ἐκμιμησάμενος σαφῶς, τὴν Οὑγγαρίαν ἐῤῥύσω, εἰδωλικῆς ἀπιστίας.

Καὶ τὸ τῆς Ἑορτῆς.

Α ᾿πόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῇ τῷ 
χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα· καὶ σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παρά

λαβέ μου τὸ πνεῦμα.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙνΟΥΣ

Ἱστῶμεν στίχ. δ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.

Ο ῞λον ἀναθέμενος σαυτόν, τῷ ἐκ τῆς Ἁγίας Παρθένου, σωματω
θέντι φρικτῶς, ἅπασαν ἐπίκηρον, τρυφὴν κατέλιπες, καὶ αὐτῷ 

δι᾿ ἀσκήσεως, κατακολουθήσας, ἀρετῶν ὡς ἥλιος, Πάτερ ἐξέλαμψας. 
Ὅθεν φῶς ἀνθρώποις ἐγένου, ἐν σοφίᾳ λόγων καὶ ἔργων, ταῖς θεοση
μείαις Ἱερόθεε.

Α ῎γγελος ἐπίγειος ὀφθείς, τῆς ἀσκητικῆς βιοτῆς σου, ταῖς γενικαῖς 
ἀρεταῖς, Πάτερ Ἱερόθεε, ἐκ τῆς τοῦ Βύζαντος, ἀπεστάλης ὡς 

Ἄγγελος, εἰς τὴν Οὑγγαρίαν, εὐαγγελιζόμενος, Θεοῦ τὰ ῥήματα. Ὅθεν 
καταλύσας τὴν πλάνην, εὐσεβείας τρόπαιον ὄντως, ἐν αὐτῇ αἰώνιον 
ἀνήγειρας.

Θ εῖος ὡς εἰρήνης ποταμός, ἐκ τῆς Κωνσταντίνου προνοίᾳ, τῇ θεϊκῇ 
προελθών, ἅπασαν ἐκύκλωσας, τῆς Οὑγγαρίας τὴν γῆν, διδαχῶν 

σου τοῖς ὕδασιν, αὐτὴν καταρδεύων, καὶ τῆς πλάνης Ὅσιε, ξηραίνων 
ῥεύματα. Ὅθεν ὡς κλεινὸν Ἱεράρχην, καὶ σοφὸν διδάσκαλον ὕμνοις, 
Πάτερ Ἱερόθεε ὑμνοῦμέν σε.

Δ ρόμον ἰσαπόστολον καλῶς, ἐν τῇ Οὑγγαρίᾳ ἀνύσας, ὡς μαθητὴς 
τοῦ Χριστοῦ, χαίρων ἐξεδήμησας, σκηνὴν πρὸς ἄφθαρτον, καὶ 
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τῶν πόνων τὰ ἔπαθλα, λαβὼν Ἀποστόλων, δήμοις συνηρίθμησαι, ἀει
μακάριστε. Ὅθεν ὡς πλουτῶν παῤῥησίαν, πρέσβευε ἀεὶ ὑπὲρ πάντων, 
τῶν ἀνευφημούντων σε ἐν ᾄσμασι.

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄.

Ο ῞σιε Πάτερ Ἱερόθεε, τὴν Οὑγγαρίαν ὡς σχοίνισμα λαβών, ἐπινεύ
σει τῇ ἄνωθεν, ἐκ Βυζαντίου ἐξῆλθες πρὸς αὐτήν, εἰρήνης τὰ 

ἀγαθὰ μυσταγωγούμενος, καὶ χάριτος τὸν λόγον εὐαγγελιζόμενος, τοῖς 
πεπεδημένοις τῆς ἀπιστίας ἐν δεσμοῖς. Ὅθεν ἀῤῥαγές σε ἔχουσα θε
μέλιον, διδάσκαλον θεόπνουν καὶ ἀρχίθρονον, ἐν σοὶ εὐλαβῶς καυχᾶται, 
τὴν ὀφειλομένην τῷ Κυρίῳ, εὐχαριστίαν προσάγουσα καὶ ψάλλουσα· 
Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶ ὁ Θεός, ὁ πάντας θέλων σωθῆναι, καὶ εἰς ἀλη
θείας ἐπίγνωσιν ἐλθεῖν, ὡς μόνος φιλάνθρωπος.

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός.

Α ῎σατε λαοί, τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ᾄσατε· σήμερον γὰρ τὴν 
ὁλόφωτον ψυχὴν αὐτῆς, εἰς τὰς ἀχράντους παλάμας, τοῦ ἐξ αὐτῆς 

σαρκωθέντος ἄνευ σπορᾶς, παρατίθησιν· ᾧ καὶ πρεσβεύει ἀδιαλεί
πτως, δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοὶ καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου ἡ γ΄ 

καὶ στ΄ ᾨδή. Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον, ζήτει τῇ στ΄ Δεκεμβρίου.

Μεγαλυνάρια.

Χ αίροις Ἀποστόλων ὁ ζηλωτής, καὶ τῆς Οὑγγαρίας, Ἱερόθεε φωτι
στής· χαίροις εὐσεβείας, διδάσκαλος θεόπνους, καὶ τοῦ Εὐαγγε

λίου, ῥήτωρ θεόφθογγος.
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Ι ῾ερολογίαις σου ταῖς σεπταῖς, ἱεροστολίσας, Ἱερόθεε θαυμαστέ, τῶν 
ἐν Οὑγγαρίᾳ, ἐνθέως τὰς καρδίας, ὡς ἀπαρχὰς Κυρίῳ, αὐτοὺς προ

σήγαγες.
Κοινωνικόν.

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα.

Δίστιχον. 
Κύριλλον ὑμνήσαντα τὰς ἀρετάς σου 

φρούρει Ἱερόθεε ταῖς σαῖς πρεσβείαις.
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ KOINH
ΤΟΥ AGIOY ENDOJOY  

BASILEVS THS OYGGARIAS
STEFANOY 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΕΡΟΘΕΟΥ  

ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΟΥ ΑΥΤΗΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Ἱστῶμεν στίχ. δ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων.

Τ ὸν εὐσεβῆ βασιλέα, ἔνδοξον Στέφανον, σὺν τῷ Ἱεροθέῳ, τῷ 
σεπτῷ Ἱεράρχῃ, ὑμνήσωμεν συμφώνως πάντες πιστοί, ὅτι πίστε

ως πρόβολοι, καὶ εὐσεβείας ἐκφάντορες θαυμαστοί, τῷ λαῷ τῶν 
Οὕγγρων ὤφθησαν.

Ε ᾿κλελεγμένος ὑπάρχων, προνοίᾳ κρείττονι, ἐπλήρωσας Κυρίου, τὰς 
βουλὰς τὰς ἁγίας· σὺ γὰρ ἐν Οὑγγαρίᾳ τὴν τοῦ Σταυροῦ, κατε

φύτευσας ἄμπελον, ἐξ ἧς ἐξέβλυσεν οἶνος ὁ μυστικός, ἄναξ Στέφανε 
τῆς πίστεως. 

Ε ᾿ν Οὑγγαρίᾳ ἐπέστης, ἄλλος Ἀπόστολος, τῆς ἀληθοῦς σοφίας, 
διαλάμπων τῇ αἴγλῃ, καὶ λύσας ἀθεΐας βαρβαρικῆς, τὴν ζοφώδη 

σκοτόμαιναν, Εὐαγγελίου ἀνέτειλας ἐν αὐτῇ, τὴν ἡμέραν Ἱερόθεε. 
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Σ τέφανε κράτιστε ἄναξ, καὶ Ἱερόθεε, τῆς πίστεως αἱ βάσεις, 
Οὑγγαρίας ἐν χώρᾳ, ἀπαύστως δυσωπεῖτε ὑπὲρ ἡμῶν, τὸν φιλάν

θρωπον Κύριον, ἵνα ῥυσθῶμεν κινδύνων παντοδαπῶν, καὶ παντοίων 
περιστάσεων. 

Δόξα. Ἦχος β΄. 

Σ ήμερον μνήμην ἱεράν, λαμπρῶς ἐπιτελοῦμεν, Στεφάνου καὶ Ἱερο
θέου, θεοστέπτου εὐσεβοῦς βασιλέως, καὶ φωτιστοῦ πρωτεπισκό

που· ὡς φωστῆρες γὰρ ἀπλανεῖς, ἐν Οὑγγαρίᾳ ἐξανατείλαντες, Εὐαγ
γελίου ἐν αὐτῇ, τὸ οὐράνιον φῶς ἐφήπλωσαν, καὶ πάντας ἐδίδαξαν, 
Τριάδα προσκυνεῖν ὁμοούσιον, ἐν μιᾷ Θεότητι. 

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός.

Η ῾ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα ὑπάρχουσα, καὶ τῶν Χερουβὶμ ἐνδοξο
τέρα, καὶ πάσης κτίσεως τιμιωτέρα· ἡ δι᾿ ὑπερβάλλουσαν καθα

ρότητα, τῆς ἀϊδίου οὐσίας δοχεῖον γεγενημένη, ἐν ταῖς τοῦ Υἱοῦ χερσί, 
σήμερον τὴν παναγίαν παρατίθεται ψυχήν, καὶ σὺν αὐτῇ πληροῦται τὰ 
σύμπαντα χαρᾶς, καὶ ἡμῖν δωρεῖται τὸ μέγα ἔλεος. 

ΕΙΣ ΤΟν ΣΤΙΧΟν, Στιχηρὰ Προσόμοια. 
Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ.

Σ τέφανον εὐσεβῶς, σὺν τῷ Ἱεροθέῳ, τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις, ὡς 
ἀπαρχὰς ἐν χώρᾳ, τῆς Οὑγγαρίας πίστεως. 

Στίχ. Ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου, εὗρον Δαυῒδ τὸν δοῦλόν 
μου, ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ μου ἔχρισα αὐτόν.

Φ όβῳ τῷ τοῦ Θεοῦ, δικαίως ἐκτελέσας, ὦ Στέφανε τὸν βίον, τῶν 
ἀγαθῶν μετέσχες, τῆς θείας ἀπολαύσεως. 

Στίχ. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας 
μου σύνεσιν.

Π λάνης τῆς ἐναγοῦς, εἰδώλων τῶν ματαίων, κατήργησας τὸ σέβας, 
ἐν διδαχῶν δυνάμει, παμμάκαρ Ἱερόθεε. 
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Δόξα. Τριαδικόν.

Α ῎ναρχε Βασιλεῦ, Πάτερ, Υἱὲ καὶ Πνεῦμα, εὐχαῖς τοῦ βασιλέως, 
Στεφάνου τῷ λαῷ σου, χορήγει τὰ ἐλέη σου. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Δ έσποινα τοῦ παντός, σὺν τῷ Ἱεροθέῳ, τῷ τοῦ Υἱοῦ σου μύστῃ, 
ἡμῖν πταισμάτων λύσιν, ἐξαίτει ὡς φιλεύσπλαγχνος. 

νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον, τὸ Ἀπολυτίκιον ἐκ τοῦ Μεγάλου 
Ἑσπερινοῦ καὶ Ἀπόλυσις.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, στιχολογοῦμεν τὸ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ 

τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχ. στ΄ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προ
σόμοια τοῦ Βασιλέως γ΄ καὶ τοῦ Ἱεράρχου γ΄, τὰ κάτωθι. 

Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Βασιλέως. 
Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι.

Ο ὑγγαρίας τὸ καύχημα, Ἐκκλησίας τὸ στήριγμα, καὶ ἀνάκτων τί
μιον ἐγκαλλώπισμα, τῆς εὐσεβείας τὸ ἄγαλμα, τὸν στῦλον τῆς 

πίστεως, τὸν θεράποντα Χριστοῦ, τὸν ἀοίδιμον Στέφανον, ὡς ὁμότρο
πον, καὶ ὁμόσκηνον μέλψωμεν ἀξίως, τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, αὐτοῦ τὴν 
μνήμην γεραίροντες.

Ε ᾿πιλάμψει τῆς χάριτος, φωτισθεὶς τὴν διάνοιαν, ὡς ὑπάρχων Στέ
φανε δεκτικώτατος, τῷ σὺν Πατρί τε καὶ Πνεύματι, Χριστῷ βα

σιλεύοντι, καθυπέταξας σαυτόν, καὶ αὐτοῦ ἐν τοῖς κρίμασι, τὴν δο
θεῖσάν σοι, ἐξουσίαν καλῶς ἐπιτελέσας, οὐρανίων ἀνακτόρων, οἰκήτωρ 
ὤφθης ὑπέρλαμπρος.

Β ασιλείαν τὴν πρόσκαιρον, ἀντηλλάξω θεόστεπτε, τοῖς λαμπροῖς 
τοῦ βίου σου κατορθώμασι, τῇ αἰωνίῳ καὶ κρείττονι· σὺ γὰρ ὡς 
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θεόσοφος, ἐν τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀρχὴν διεξήγαγες, καὶ τῆς πί
στεως, τοῦ Σωτῆρος τῷ λόγῳ τῷ ἁγίῳ, μετεῤῥύθμισας τὰ ἤθη, τῶν 
ὑπηκόων σου Στέφανε. 

Ἕτερα τοῦ Ἱεράρχου.  
Ἦχος β΄. Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν.

Π οίοις μελῳδικοῖς ᾄσμασιν, εὐφημήσωμεν τὸν Ἱεράρχην; τὸν Χριστοῦ 
τὸν πόθον πλουτήσαντα, καὶ τρυφὰς ματαίας μισήσαντα, τὸν ζωὴν 

ἁγίαν μετελθόντα· τὸ ἄστρον, τῆς εὐσεβείας τὸ ἀείφωτον· τὸ ῥεῖθρον, τοῦ 
σωτηρίου τὸ ἀείῤῥοον· θεογνωσίας ῥημάτων, τὸ εὔλαλον στόμα, Ἱερόθεον 
τὸν σοφόν, δι᾿ οὗ πρυτανεύεται, ἡμῖν χάρις θεία ἄνωθεν.

Π οίοις εὐφραντικοῖς μέλεσιν, ἀνυμνήσωμεν τὸν Ἱεράρχην; τὸν τῆς 
ἀπωλείας ῥυσάμενον, πλείστους καὶ πρὸς δρόμον ἰθύναντα, 

ἐντολῶν τῶν θείων τοῦ Σωτῆρος· τὸ κλέος, Ἀρχιερέων τὸ θεσπέσιον· 
τὸ αὖχος, ἀρχιποιμένων τὸ ἐξαίσιον· τὸν θαυμα στὸν ὑποφήτην, τοῦ 
Εὐαγγελίου, Ἱερόθεον τὸν σοφόν, δι᾿ οὗ ἡ ἀλήθεια, τῷ λαῷ τῶν 
Οὕγγρων ἔλαμψε.

Π οίοις εὐφημιῶν ἄνθεσιν, ἀναδήσωμεν τὸν Ἱεράρχην; τὸν ἐκ Κων
σταντίνου τῆς πόλεως, πρὸς τὴν Οὑγγαρίαν ποιήσαντα, χάριτι Κυ

ρίου τὴν πορείαν, καὶ ταύτην, τῇ ἀληθείᾳ ὑποτάξαντα, τοῖς ὅπλοις, Εὐαγ
γελίου τοῦ κηρύγματος· τὸν ἱερὸν μυστολέκτην, τῆς θεοσεβείας, Ἱερόθε
ον τὸν σοφόν, αὐτοῦ ὅπως λάβωμεν, πρεσβείαις πταισμάτων ἄφεσιν. 

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄.

Σ ήμερον ὡς μύρον εὐωδίας, καὶ ἔλαιον μυστικῆς ἀγαλλιάσεως, ἐν 
ταῖς ψυχαῖς τῶν εὐσεβῶν ἐκκενούμενον, τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως, 

ἡ σεβασμία πανήγυρις ἀνέτειλε. Δεῦτε οὖν ἀδελφοί, εὐλαβῶς ἑορτάζον
τες εἴπωμεν· Χαίροις ὁ τῆς φθαρτῆς βασιλείας, Θεῷ ἀφιερώσας τὸ 
διάδημα, καὶ τὴν δοθεῖσάν σοι ἐξουσίαν, ὡς διακονίαν λογισάμενος· 
χαίροις ὁ τὸν Σταυρὸν ἀναλαβών, ὡς ὅπλον ἀπροσμάχητον, καὶ ἐν αὐτῷ 
τῷ Χριστῷ καθυποτάξας, ὡς μόνῳ Βασιλεῖ τὸν λαόν σου· χαίροις ὁ ἐν 
βασιλεῦσιν ἰσαπόστολος, τοῦ πρώτου Χριστιανῶν βασιλέως, Κωνσταν
τίνου τοῦ μάκαρος, τέλειον ἀναδειχθεὶς ἀφομοίωμα. Ἀλλὰ πρέσβευε 
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ἐκτενῶς τῷ Θεῷ, σὺν Ἱεροθέῳ τῷ πρώτῳ Ἐπισκόπῳ, ὑπὲρ εἰρήνης 
τοῦ λαοῦ σου, καὶ σωτηρίας τῶν τιμώντων σε. 

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός.

Τ ῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει, Θεοτόκε Μῆτερ τῆς ζωῆς, νεφέλαι τοὺς 
Ἀποστόλους, αἰθερίους διήρπαζον· καὶ κοσμικῶς διεσπαρμένους, 

ὁμοχώρους παρέστησαν, τῷ ἀχράντῳ σου σώματι  οἳ καὶ κηδεύσαντες 
σεπτῶς, τὴν φωνὴν τοῦ Γαβριήλ, μελῳδοῦντες ἀνεβόων· Χαῖρε Κεχα
ριτωμένη, Παρθένε Μῆτερ Ἀνύμφευτε, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. Μεθ᾿ ὧν ὡς 
Υἱόν σου καὶ Θεὸν ἡμῶν, ἱκέτευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Εἴσοδος, τὸ Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ Ἀνα
γνώσματα. 

Βασιλειῶν Γ΄ τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. η΄, 22-23, 27-30)

Ε ῎στη Σολομὼν κατὰ πρόσωπον τοῦ θυσιαστηρίου Κυρίου, ἐνώπιον 
πάσης ἐκκλησίας Ἰσραήλ, καὶ διεπέτασε τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν 

οὐρανὸν καὶ εἶπε· Κύριε ὁ Θεὸς Ἰσραήλ, οὐκ ἔστιν ὡς σὺ θεὸς ἐν τῷ 
οὐρανῷ ἄνω, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω... Εἰ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ 
οὐρανοῦ οὐκ ἀρκέσουσί σοι, πλὴν καὶ ὁ οἶκος οὗτος, ὃν ᾠκοδόμησα τῷ 
ὀνόματί σου; Καὶ ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν δέησίν μου, Κύριε ὁ Θεὸς Ἰσραήλ, 
ἀκούειν τῆς προσευχῆς, ἧς ὁ δοῦλός σου προσεύχεται ἐνώπιόν σου πρὸς 
σὲ σήμερον, τοῦ εἶναι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἠνεῳγμένους εἰς τὸν οἶκον 
τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός, εἰς τὸν τόπον, ὃν εἶπας· Ἔσται τὸ ὄνομά 
μου ἐκεῖ, τοῦ εἰσακούειν τῆς προσευχῆς, ἧς προσεύχεται ὁ δοῦλός σου 
εἰς τὸν τόπον τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός. Καὶ εἰσακούσῃ τῆς δεήσεως 
τοῦ δούλου σου καὶ τοῦ λαοῦ σου Ἰσραήλ, ἃ ἂν προσεύξωνται εἰς τὸν 
τόπον τοῦτον· καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐν τῷ τόπῳ τῆς κατοικήσεώς σου ἐν 
οὐρανῷ, καὶ ποιήσεις καὶ ἵλεως ἔσῃ. 

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. ι΄, 7 - γ΄, 13)

Μ νήμη δικαίου μετ᾿ ἐγκωμίων, καὶ εὐλογία Κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν 
αὐτοῦ. Μακάριος ἄνθρωπος, ὃς εὗρε σοφίαν, καὶ θνητός, ὃς οἶδε 
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φρόνησιν. Κρεῖσσον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι, ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου 
θησαυρούς. Τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν· πᾶν δὲ τίμιον οὐκ 
ἄξιον αὐτῆς ἐστιν. Ἐκ γὰρ τοῦ στόματος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύ
νη, νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ. Τοιγαροῦν ἀκούσατέ μου, 
ὦ τέκνα, σεμνὰ γὰρ ἐρῶ· καὶ μακάριος ἄνθρωπος, ὃς τὰς ἐμὰς ὁδοὺς 
φυλάξει. Αἱ γὰρ ἔξοδοί μου, ἔξοδοι ζωῆς, καὶ ἑτοιμάζεται θέλησις παρὰ 
Κυρίου. 

Δ ιὰ τοῦτο παρακαλῶ ὑμᾶς, καὶ προΐεμαι ἐμὴν φωνὴν υἱοῖς ἀνθρώ
πων· Ὅτι ἐγὼ ἡ Σοφία κατεσκεύασα βουλήν, καὶ γνῶσιν καὶ 

ἔννοιαν ἐγὼ ἐπεκαλεσάμην. Ἐμὴ βουλὴ καὶ ἀσφάλεια, ἐμὴ φρόνησις, 
ἐμὴ δὲ ἰσχύς. Ἐγὼ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ· οἱ δὲ ἐμὲ ζητοῦντες 
εὑρήσουσι χάριν. νοήσατε τοίνυν ἄκακοι πανουργίαν, οἱ δὲ ἀπαίδευτοι 
ἔνθεσθε καρδίαν. Εἰσακούσατέ μου καὶ πάλιν· σεμνὰ γὰρ ἐρῶ, καὶ 
ἀνοίγω ἀπὸ χειλέων ὀρθά. Ὅτι ἀλήθειαν μελετήσει ὁ λάρυγξ μου· 
ἐβδελυγμένα δὲ ἐναντίον ἐμοῦ χείλη ψευδῆ. Μετὰ δικαιοσύνης πάντα 
τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου, οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιόν, οὐδὲ στραγγα
λιῶδες. Πάν τα εὐθέα ἐστὶ τοῖς νοοῦσι, καὶ ὀρθὰ τοῖς εὑρίσκουσι 
γνῶσιν. Διδάσκω γὰρ ὑμῖν ἀληθῆ, ἵνα γένηται ἐν Κυρίῳ ἡ ἐλπὶς ὑμῶν, 
καὶ πλησθήσεσθε πνεύματος. 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. ε΄, 15)

Δ ίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ 
φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον 

τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου· ὅτι τῇ 
δεξιᾷ αὐτοῦ σκεπάσει αὐτούς, καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λή
ψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ, καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυ
ναν ἐχθρῶν· ἐνδύσεται θώρακα, δικαιοσύνην, καὶ περιθήσεται κόρυθα, 
κρίσιν ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον, ὁσιότητα, ὀξυνεῖ 
δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν· συνεκπολεμήσει αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ 
τοὺς παράφρονας. Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν, καὶ ὡς 
ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται· καὶ ἐκ πετρο
βόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ᾿ αὐτῶν 
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ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως· ἀντιστήσεται 
αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως, καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς, καὶ ἐρη
μώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους 
δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς καὶ σύνετε, μάθετε δικασταὶ περά
των γῆς· ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους, καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ 
ὄχλοις ἐθνῶν. Ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν, καὶ ἡ δυνα
στεία παρὰ Ὑψίστου.  

ΕΙΣ ΤΗν ΛΙΤΗν, Ἰδιόμελα. 

Ἦχος α΄.

Ε ὐφραίνου ἐν Κυρίῳ ἡ Οὑγγαρία, Στεφάνου τοῦ θεοστέπτου ἄνα
κτος, καὶ Ἱεροθέου τοῦ θαυμαστοῦ ἀρχιθρόνου, τὴν μνήμην ἑορ

τάζουσα. Οὗτοι γὰρ ὑπὲρ τοῦ Εὐαγγελίου κοπιάσαντες, τῆς εἰδωλικῆς 
σε ἀπάτης ἐῤῥύσαντο, καὶ ὡς νύμφην Χριστῷ σε προσήγαγον, ἐν ἱμα
τισμῷ διαχρύσῳ τῆς εὐσεβείας, μυστικῶς κεκοσμημένην. Χόρευσον οὖν 
καὶ σκίρτησον, καὶ τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ, τὴν εὐχαριστίαν ἀπόδος κρά
ζουσα· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶ ὁ Θεός, ὁ ἐλεῶν καὶ σῴζων ὡς οἰκτίρμων, 
τοὺς εἰς σὲ πιστεύοντας. 

Δόξα. Ὁ αὐτός.

Β ασιλεῦ ἀοίδιμε, Ἱεροθέου τοῦ πρώτου Ἐπισκόπου, τὴν παρακατα
θήκην ἀνόθευτον φυλάξας, μᾶλλον δὲ καὶ κρατύνας τοῖς ἔργοις σου, 

ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, τὸν λαόν σου ἐκέρδησας. Ὅθεν ἡ Οὑγγα
ρία σε ἔχουσα, ἀῤῥαγὲς τῆς πίστεως θεμέλιον, ἐν σοὶ σεμνύνεται καὶ 
καυχᾶται, τὴν δὲ πάντιμον χεῖρά σου, ὡς θησαυρὸν τῆς χάριτος πλου
τοῦσα, δοξάζει μεγαλοφώνως τὸν Θεόν, τὸν δοξάσαντά σε Στέφανε. 

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός.

Τ ὴν πάνσεπτόν σου Κοίμησιν, Παναγία Παρθένε Ἁγνή, τῶν Ἀγγέλων 
τὰ πλήθη ἐν οὐρανῷ, καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος, ἐπὶ τῆς γῆς μακα

ρίζομεν· ὅτι Μήτηρ γέγονας τοῦ Ποιητοῦ τῶν ἁπάντων, Χριστοῦ τοῦ 
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Θεοῦ. Αὐτὸν ἱκετεύουσα, ὑπὲρ ἡμῶν μὴ παύσῃ δεόμεθα, τῶν εἰς σὲ 
μετὰ Θεὸν τὰς ἐλπίδας θεμένων, Θεοτόκε Πανύμνητε καὶ Ἀπειρόγαμε.  

ΕΙΣ ΤΟν ΣΤΙΧΟν, Στιχηρὰ Προσόμοια. 
Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν.

Χ αίροις ἡ πανολβία δυάς, τῶν ἀρετῶν τὰ ἱερὰ καταγώγια, λατρεί
ας τῆς ψευδωνύμου, τὴν συντριβὴν ἀληθῶς, ἐν τῇ Οὑγγαρίᾳ ἐργα

σάμενοι· Χριστοῦ τὰ προστάγματα, ἐπὶ γῆς οἱ πληρώσαντες, καὶ Ἀπο
στόλων, ἐν τοῖς τρίβοις ὁδεύσαντες, οἱ τῆς χάριτος, τὰς πηγὰς ἀναβλύ
σαντες· Στέφανε ἄναξ ἔνδοξε, ἀνάκτων τὸ καύχημα, καὶ Ἱερόθεε 
Πάτερ, Ἱεραρχῶν ἀκροθίνιον· Χριστὸν δυσωπεῖτε, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 
δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος.

Στίχ. Ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου, εὗρον Δαυῒδ τὸν δοῦλόν 
μου, ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ μου ἔχρισα αὐτόν.

Χ αίροις Εὐαγγελίου φωτί, καταυγασθεὶς πλησιφαῶς τὴν καρδίαν 
σου, καὶ τούτου ἐξανατείλας, τὰς ἀνεσπέρους αὐγάς, ἐν τῇ 

Οὑγγαρίᾳ ἀξιάγαστε· ἀνάκτων ἀγλάϊσμα, παναοίδιμε Στέφανε, ὁ βα
σιλείας, ἐπιγείου τὴν εὔκλειαν, λογισάμενος, εἰς οὐδὲν νῷ θεόφρονι· 
δόξαν ὁ τὴν ἀνέσπερον, καὶ μὴ διαπίπτουσαν, Χριστοῦ ἐνθέρμως πο
θήσας, τοῦ Βασιλέως τῆς κτίσεως· ὃν μάκαρ δυσώπει, ταῖς ψυχαῖς 
ἡμῶν δοθῆναι, χάριν καὶ ἔλεος. 

Στίχ. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας 
μου σύνεσιν.

Χ αίροις Εὐαγγελίου βλαστός, κῆρυξ θεόφθογγος καὶ μύστης θεό
σοφος, τὸ στόμα τῆς ἀληθείας, τῆς εὐσεβείας φωνή, τῆς θεογνω

σίας ὁ διδάσκαλος· ὁ φθόγγοις τῶν λόγων σου, Οὑγγαρίαν ῥυσάμενος, 
τῆς τῶν εἰδώλων, χαλεποῦς ματαιότητος, καὶ ὑπήκοον, τῷ Χριστῷ 
ἐργασάμενος· Ὅσιε Ἱερόθεε, Ὁσίων συνόμιλε, Ἱεραρχῶν Ἀποστόλων, 
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ἐν τοῖς ὑψίστοις συμμέτοχε. Χριστὸν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 
δοθῆναι τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄.

Ο ῞σιε Πάτερ Ἱερόθεε, δαυϊτικῶς γραμματέως ὀξυγράφου, ἡ γλῶσσά 
σου κάλαμος γέγονεν, ἱερογραφοῦσα ἐν πλαξὶ καρ διῶν, ἀνθρώ

πων τῇ πλάνῃ παλαιωθέντων, τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἀσκητικῶς 
γὰρ προκαθαρθείς, τῆς σοφίας ἐν μετοχῇ ἐγένου, καὶ ὥσπερ ἄλλος 
Ἀπόστολος, ἐκ τῆς Βασιλίδος πρὸς Οὑγγαρίαν ἀπεστάλης, τὴν πάντα 
νοῦν ὑπερέχουσαν, εὐαγγελιζόμενος πᾶσιν εἰρήνην. Ὅθεν ἀποστολικῆς 
χάριτος, δι᾿ ἔργων σου καὶ λόγων ἰσομοιρήσας, Χριστῷ παρέστης ἐν 
οὐρανοῖς, πρεσβεύων αὐτῷ ἐκτενῶς, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός.

Π αρθενικαὶ χορεῖαι σήμερον, μυστικῶς τῇ κλίνῃ τῆς Παρθένου καὶ 
Μητρός, κύκλῳ παρίστανται· καὶ ψυχαὶ Δικαίων περιϊπτάμεναι, 

τὴν Βασιλίδα γεραίρουσιν· αἱ μέν, ὡς προῖκα τὴν παρθενίαν, ἀντὶ μύρου 
κομίζουσαι· αἱ δὲ τὴν ἄϋλον ὑμνῳδίαν, τὰ τῆς ἀρετῆς προσάγουσαι· 
πρέπει γὰρ τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς Βασιλίδι, ταῖς βασιλικαῖς τῶν 
ἀρετῶν, δορυφορεῖσθαι λαμπροφορίαις. Αἷς καὶ ἡμεῖς, βίον καθαρὸν 
συνεισενεγκόντες, ἐξέλθωμεν πρὸς κηδείαν, τῆς ὄντως Μητρὸς τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν, ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, αὐτὴν συμφώνως μακαρίζοντες. 

νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Πρῶτον τοῦ Βασιλέως.  
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Β ασιλείας τὸ σκῆπτρον, τῷ Θεῷ ἀναθέμενος, πρᾶος βασιλεὺς ἐγνω
ρίσθης, εὐσεβὴς καὶ φιλάγαθος· αὐτῷ δὲ Οὑγγαρίας τὸν λαόν, τῷ 

ὅπλῳ ὑποτάξας τοῦ Σταυροῦ, ἐθριάμβευσας ἐνδόξως ἐν οὐρανοῖς, ὦ 
Στέφανε σὺν Ἀγγέλοις. Δόξα τῷ σὲ ἐκλέξαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ 
ἐνισχύσαντι, δόξα τῷ χρίσαντί σε μυστικῶς, ἐλαίῳ τῆς χρίσεως. 
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Εἶτα· τοῦ Ἱεράρχου. Ὅμοιον.

Α ᾿ποστόλων τὸν ζῆλον, ἐν ψυχῇ σου δεξάμενος, ἐν τῇ Οὑγγαρίᾳ 
ἐπέστης, τῆς εἰρήνης ὡς ἄγγελος, καὶ ηὔγασας πρὸς γνῶσιν θεϊ

κήν, αὐτὴν τῶν διδαχῶν σου ἀστραπαῖς, Ἱερόθεε θεόφρον Ἀρχιερεῦ· 
διό σοι ἀναβοῶμεν· Δόξα τῷ σὲ ἐκλέξαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σοὶ συνερ
γήσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσι τὰ κρείττονα. 

Καὶ τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός.

Ε ᾿ν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας. Ἐν τῆ Κοιμήσει τὸν κό
σμον, οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ 

ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ 
θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ἀπόλυσις.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος α΄. Τὸν τάφον σου.

Ι ᾿δοὺ τοῦ εὐσεβοῦς, βασιλέως ἡ μνήμη, Στεφάνου ὡς ἀστήρ, ἐξανέ
τειλε πάντας, ἡμᾶς καταπυρσεύουσα, λαμπηδόσι τῆς χάριτος· ἣν 

γεραίροντες, τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, τῷ δοξάσαντι, αὐτὸν πιστῶς 
δῶμεν δόξαν, τιμήν τε καὶ αἴνεσιν. 

Δόξα. Ὅμοιον

Α ᾿σκήσει μετελθών, τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον, ὡς Ἄγγελος Θεοῦ, εἰς 
τὴν γῆν Οὑγγαρίας, προνοίᾳ τῇ ἄνωθεν, ἀπεστάλης μακάριε, ὑφη

γούμενος, τῆς εὐσεβείας τὸν λόγον, Ἱερόθεε, καὶ τῶν εἰδώλων τῆς 
πλάνης, ἀνθρώπους λυτρούμενος. 

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὅμοιον.

Ο ῾ πάντιμος χορός, τῶν σοφῶν Ἀποστόλων, ἠθροίσθη θαυμαστῶς, 
τοῦ κηδεῦσαι ἐνδόξως, τὸ σῶμά σου τὸ ἄχραντον, Θεοτόκε Πανύ
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μνητε· οἷς συνύμνησαν, καὶ τῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη, τὴν Μετάστασιν, 
τὴν σὴν σεπτῶς εὐφημοῦντες· ἣν πίστει ἑορτάζομεν. 

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 
Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.

Ε ᾿πεφάνης Στέφανε, τῇ Οὑγγαρίᾳ, ὥσπερ μέγας ἥλιος, τῆς εὐσε
βείας ἀστραπαῖς, διασκεδάζων τὴν νέφωσιν, τῆς τῶν εἰδώλων 

δεινῆς ματαιότητος.  

Δόξα. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.

Ω ῾ς διδάσκαλον, τῆς εὐσεβείας, καὶ ἀρχίθρονον, τῆς Οὑγγαρίας, 
Ἱερόθεε Πάτερ ὑμνοῦμέν σε· σὺ γὰρ ὡς πλήρης σοφίας γενόμε

νος, τῶν Ἀποστόλων τὸν ζῆλον ἐπέδειξας. Ὅθεν εἴληφας, σκηνὴν τὴν 
ἀχειροποίητον, εἰς θείαν σου καὶ ἄφθαρτον κατοίκησιν. 

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός. Τὴν ὡραιότητα.

Ε ᾿ν τῇ Γεννήσει σου, σύλληψις ἄσπορος· ἐν τῇ Κοιμήσει σου, νέ
κρωσις ἄφθορος· θαῦμα ἐν θαύματι διπλοῦν, συνέδραμε Θεοτόκε· 

πῶς γὰρ ἡ ἀπείρανδρος, βρεφοτρόφος ἁγνεύουσα; πῶς δὲ ἡ Μητρόθε
ος, νεκροφόρος μυρίζουσα; Διὸ σὺν τῷ Ἀγγέλῳ βοῶμέν σοι· Χαῖρε ἡ 
Κεχαριτωμένη. 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. 
Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τ ῷ Θεῷ ὑποτάξας, τὴν βασιλείαν σου, τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, 
Στέφανε ἄναξ σοφέ, διεξήγαγες αὐτὴν ἐν φόβῳ κρείττονι, καὶ 

αἰωνίοις τὰ φθαρτά, ἀνταλλαξάμενος λαμπρῶς, ἐν οὐρανῶν ἀνακτόροις, 
περιπολεύεις πρεσβεύων, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἀνυμνούντων σε. 

Δόξα. Ὅμοιον.

Α ᾿ποστόλων τὸν ζῆλον, ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ὡς καθαρὸς δι᾿ ἀγώνων, 
ἀσκητικῆς βιοτῆς, δεδεγμένος ἱερῶς, ὦ Ἱερόθεε, ἐν Οὑγγαρίᾳ 

θαυμαστῶς, τῆς ἐπιγνώσεως Χριστοῦ, ἀνέτειλας τὴν ἡμέραν· διό σε 
πάντες τιμῶμεν, ἐπιτελοῦντές σου τὴν μνήμην πιστῶς. 
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Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὅμοιον.

Τ ῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη, δοξολογοῦσί σε· τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος, 
πιστῶς ὑμνοῦμέν σε· ὅτι μετέστης ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια, καὶ πρε

σβεύεις ἐκτενῶς, τῷ Υἱῷ σου καὶ Θεῷ, ῥυσθῆναι ἐκ τῶν κινδύνων, τοὺς 
πίστει ἀνευφημοῦντας, τὴν σὴν Παρθένε Μετάστασιν.  

Εἶτα· οἱ Ἀναβαθμοί, ἤτοι τὸ α΄ Ἀντίφωνον τῶν Ἀναβαθμῶν τοῦ 
δ΄ ἤχου καὶ τὸ Προκείμενον.

Ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου, εὗρον Δαυῒδ τὸν δοῦλόν μου, 
ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ μου ἔχρισα αὐτόν. 

Στίχ. Διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεός, ὁ Θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως. 

Εὐαγγέλιον, ζήτει τῇ Τρίτῃ τῆς θ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ. 

Ὁ ν΄. Δόξα. Ταῖς τοῦ Θεοστέπτου... Καὶ νῦν... Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου...

Σ ήμερον χρεωστικῶς οἱ εὐσεβεῖς, εὐφημιῶν σε στεφάνοις κατα
στέφομεν, Στέφανε ἄναξ θεόστεπτε, ὡς τῆς εὐσεβείας φερωνύ

μως, στέφανον οὐρανόπλοκον χρηματίσαντα, κεκοσμημένον ἀρετῶν 
τοῖς πολυτίμοις λίθοις. Διὸ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, σὺν Ἱεροθέῳ τῷ 
σοφῷ πρωτεπισκόπῳ, ἵνα εἰρηναίαν διάγωμεν ζωήν, ἐν τοῦ Θεοῦ τῷ 
ἁγίῳ θελήματι. 

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου... 

Εἶτα· ὁ Κανὼν τῆς Ἑορτῆς καὶ ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, 
φέρων Ἀκροστιχίδα ἐν τοῖς Θεοτοκίοις τήνδε· «Κυρίλλου». 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ.

Α ῎ναξ ἀνάκτων Βασιλεῦ οὐράνιε, Τριὰς ὁ μόνος Θεός, ταῖς τοῦ θεο
στέπτου, ἄνακτος δεήσεσι, Στεφάνου τοῦ παμμάκαρος, δὸς τῇ 

γλώττῃ μου λόγον, ὡς ἂν αὐτῷ ὁ πανάθλιος, πλέξω κατ᾿ ἀξίαν τὸν ἔπαινον.
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Ω ῾ς τὸν πραότατον Δαυῒδ ὁ Κύριος, καὶ Βασιλεὺς τοῦ παντός, 
ἀγαθὸν προγνούς σε, ἐν ἀγαλλιάσεως, ἐλαίῳ σε ἀνέδειξεν, εἰς 

λαοῦ βασιλέα, τῆς Οὑγγαρίας μακάριε, Στέφανε ἀνάκτων στεφάνωμα. 

Β ασιλικῆς ἐκ γενεᾶς ἐβλάστησας, καὶ βασιλεύσας παθῶν, ὡς Εὐαγ
γελίου, νόμῳ εὐθυνόμενος, ἀνθρώπων ἐβασίλευσας, ἐπινεύσει Κυ

ρίου, πρᾶος καὶ δίκαιος Στέφανε, ἄναξ ἱερῶς γνωριζόμενος. 

Θεοτοκίον.

Κ αταιγιζόμενος δεινῶς τοῖς πάθεσι, Μῆτερ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ 
εἰς ἀπωλείας, τὸν βυθὸν ἑλκόμενος, βοήθειαν ὁ ἄθλιος, σὴν ἑτοίμην 

αἰτοῦμαι· ἀντιλαβοῦ μου Πανάχραντε, ὅτι σὺ ἐλπίς μου καὶ καύχημα. 

Εἶτα· ὁ Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς· «Χάριν μοι μα
κάριε αἴτει θεόθεν. Κυρίλ(λο)υ». 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.

Χ ριστῷ παριστάμενος, ἐν οὐρανοῖς Ἱερόθεε, καὶ δόξης λαμπόμενος, 
τῷ ἀνεσπέρῳ φωτί, φῶς ἐξαίτει μοι, ὡς ἂν λαμπρῶς ὑμνήσω, ζωῆς 

τῆς ἐνθέου σου, τὰ προτερήματα.

Α ᾿γάλλεται σήμερον, ἡ Οὑγγαρία ἐν Πνεύματι, τελοῦσα τὴν μνήμην 
σου, χαρμονικῶς ἐν ᾠδαῖς, Ἱερόθεε, διδάσκαλον σοφόν σε, καὶ 

θεῖον ἀρχίθρονον, καταπλουτήσασα.

Ρ ῾ωννύμενος χάριτος, τῇ δυναστείᾳ μακάριε, εἰδώλων ἐξήρανας, τὰς 
βορβορώδεις πηγάς, καὶ ἐπήγασας, χειλέων ἐξ ἁγίων, τὸ ὕδωρ τῆς 

πίστεως, τὸ διειδέστατον. 

Θεοτοκίον.

Ι ᾿δού σοι προστρέχομεν, ὅτι λαός σου ὑπάρχομεν, καὶ πίστει αἰτού
μεθα, σὴν προστασίαν θερμῶς, ἀνακράζοντες· Σεμνὴ Παρθένε 

χαῖρε, ἐλπίς τε καὶ στήριγμα, τῶν πεποιθότων σοι. 
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Καταβασία. Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ. 

Κανὼν τοῦ Βασιλέως. ᾨδὴ γ΄. Ὁ στερεώσας κατ᾿ ἀρχάς

Τ ῆς εὐσεβείας ἐπιβάς, τῷ ἅρματι θεομάκαρ, καὶ ὡς ξίφος τοῦ Χρι
στοῦ περιφέρων, ἐν χερσί σου τὸν Σταυρόν, ἄναξ θεόφρον Στέ

φανε, κατὰ τῆς ἀσεβείας, νίκην λαμπρὰν ἐπετέλεσας. 

Κ αθυποτάξας ἑαυτόν, τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, οὐκ ἐν μάχαις περι
βόητος ὤφθης, ἀλλ᾿ ἐν ἔργοις ἀρετῆς, καὶ εὐποιΐας Στέφανε, καὶ 

ὤφθης τῷ σῷ βίῳ, τοῖς ὑπηκόοις παράδειγμα.

Ω ῾ς εὐθαλέστατος βλαστός, βασιλικῆς ῥιζουχίας, Παρακλήτου μυ
στικῇ γεωργίᾳ, τοὺς τῆς πίστεως καρπούς, ὦ Στέφανε ἐξήνε

γκας, δι᾿ ὧν ἀεὶ ἐκτρέφεις, τῆς Ἐκκλησίας τὸ πλήρωμα. 

Θεοτοκίον.

Υ ῞μνοις τιμῶμέν σε ἀεί, τὴν τοῦ Κυρίου Μητέρα, καὶ ἐν πίστει 
ἐκβοῶμέν σοι· Κόρη, μὴ ἀπώσῃ τὰς λιτάς, τῶν τέκνων ὡς φιλό

τεκνος, ἐχθροῦ κινδυνευόντων, ἐν ταῖς σφοδραῖς ἐπιθέσεσι. 

Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου. Τόξον δυνατῶν.

ν όμῳ τοῦ Θεοῦ ὑπέκυψας, Πάτερ τὸν αὐχένα, ἀπὸ παιδὸς ὡς θε
όσοφος, καὶ ἀξίως ἐπολιτεύσω, ἐν Κυρίῳ Ἱερόθεε.

Μ ύρον εὐωδίας γέγονας, τῇ σῇ πολιτείᾳ, καὶ μυστικῶς εὐωδίασας, 
Ἱερόθεε Οὑγγαρίας, τὸν λαὸν ὀσμαῖς τῶν λόγων σου.

Ο ῞πλοις ἐγκρατείας σώματος, πάθη ἀποκτείνας, τῆς ἀπαθείας κει
μήλιον, Ἱερόθεε ἀνεδείχθης, καὶ σοφίας σκεῦος ἔμψυχον. 

Θεοτοκίον.

Ι ῎δε ἐφ᾿ ἡμᾶς ὡς εὔσπλαγχνος, Μῆτερ τοῦ Κυρίου, χειμαζομένους 
τοῖς πάθεσι, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὴν γαλήνην, φιλανθρώπως πρυτα

νεύουσα. 
Καταβασία. Ἡ δημιουργική. 

Αἴτησις καὶ ἀκολούθως τὸ Κοντάκιον καὶ ὁ Οἶκος τοῦ Ἱεράρχου 
χῦμα. 
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Ἦχος πλ. δ΄. Τὸ προσταχθέν.

Α ᾿σκητικαῖς ἀρεταῖς ὑπεραστράψας, ἱεραρχίας τῇ στολῇ κατεκο
σμήθης, Ἱερόθεε Πάτερ καὶ εἰς Οὑγγαρίαν, τοῦ Πνεύματος ἐπι

νεύσει ἀποσταλείς,  διέπρεψας Ἀποστόλων ἐν ἀρεταῖς, καὶ ἐῤῥύσω τοῖς 
λόγοις σου, εἰδώλων πλάνης αὐτήν, πιστῶς σοι ἀνακράζουσαν· Χαίροις, 
Πάτερ θεόσοφε. 

Ὁ Οἶκος.

Θ εοκίνητον γλῶσσαν, θεοδίδακτον στόμα, κτησάμενος Θεοῦ ὡς 
θεράπων, Εὐαγγελίου ὑπουργός, ἐν Οὑγγαρίας τῇ χώρᾳ γεγένη

σαι, παμμάκαρ Ἱερόθεε· διὸ βοῶμέν σοι τοιαῦτα· 

Χαῖρε, τὸ πλῆκτρον τῆς εὐσεβείας·  
χαῖρε, ὁ κῆρυξ τῆς ἀληθείας. 

Χαῖρε, ἀσεβείας ὁ θεῖος κατήγορος·  
χαῖρε, ἀπιστίας ὁ μέγας ἀντίπαλος. 

Χαῖρε, ἄνθος εὐωδέστατον ἀρετῶν ἀσκητικῶν·  
χαῖρε, ῥόδον θεομύριστον δωρεῶν θεουργικῶν. 

Χαῖρε, τὴν Οὑγγαρίαν τῷ Σωτῆρι συνάψας·  
χαῖρε, αὐτὴν τῷ τύπῳ τοῦ Σταυροῦ σημειώσας. 

Χαῖρε, ἀστὴρ τῆς πίστεως ἄδυτος·  
χαῖρε, φωστὴρ τῆς γνώσεως πάμφωτος. 

Χαῖρε, Χριστὸν τοῖς ἀνόμοις κηρύξας·  
χαῖρε, πολλοὺς τῆς ἀπάτης λυτρώσας. 

Χαίροις, Πάτερ θεόσοφε. 

Εὐθύς, τὸ Κάθισμα. Πρῶτον τοῦ Βασιλέως. 
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ε ᾿νθέως ἐλάτρευσας, τῷ ἐπὶ πάντων Θεῷ, καὶ ἔργοις ἐκόσμησας, 
δικαιοσύνης τὸ σόν, διάδημα Στέφανε. Ὅθεν ἐν βασιλείοις, νῦν 

αὐλαῖς συναυλίζῃ, τάξεσι τῶν Δικαίων, καὶ Ἁγίων ἁπάντων· διό σε 
εὐφημοῦμεν, τελοῦντες τὴν μνήμην σου. 
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Δόξα. Τοῦ Ἱεράρχου. Ὅμοιον.

Α ᾿κτῖσι τοῦ Πνεύματος, καταυγασθεὶς τὴν ψυχήν, ποιμὴν ἀνηγόρευ
σαι, τῆς Οὑγγαρίας σεπτός, σοφὲ Ἱερόθεε· ὅθεν ἀνθρώπων πλῆ

θος, πρὸς νομὰς τοῦ Κυρίου, ἴθυνας βακτηρίᾳ, τῶν πανσόφων σου 
λόγων, Ἀπόστολος δι᾿ ἔργων, ἄλλος δεικνύμενος. 

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὅμοιον.

Κ ελεύσει τοῦ Κτίστου σου, τοῦ γεννηθέντος ἐκ σοῦ, νεφέλαις συ
νήθροισας, τοὺς Ἀποστόλους τὴν σήν, ἰδέσθαι Μετάστασιν· ὅθεν 

καὶ μετὰ δόξης, καὶ πολλῆς εὐφροσύνης, ἐκήδευσαν ἀνυμνοῦντες, τὸ 
πανάχραντον σῶμα, τῆς σῆς μακαριότητος, Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. 

Κανὼν τοῦ Βασιλέως. ᾨδὴ δ΄. Σύ μου ἰσχύς.

Ε ᾿πιποθῶν, τὴν βασιλείαν τῆς χάριτος, ἐχαυνώθης, μηδαμῶς ὦ Στέ
φανε, τιμαῖς, τρυφαῖς τε ταῖς γεηραῖς, δόξῃ ἐπιγείῳ, καὶ κοσμι

καῖς ἀπολαύσεσιν, ἀλλ᾿ ὤφθης ἐν τῷ νόμῳ, τοῦ Κυρίου βαδίζων, ἐν 
πολλῇ ταπεινώσει ὡς πάνσοφος.

Χ ριστιανῶν, τὸν πρῶτον ἄνακτα Στέφανε, Κωνσταντῖνον, ἱερῶς 
μιμούμενος, τὸν ζωοπάροχον τοῦ Χριστοῦ, Σταυρὸν θεομάκαρ, ἐν 

Οὑγγαρίᾳ ἀνύψωσας, καὶ βάσιν αὐτὸν ἔσχες, κραταιὰν καὶ βεβαίαν, 
τῆς ἀρχῆς τῆς θεόθεν δοθείσης σοι.

Θ εῖον ναόν, τῶν ἀρετῶν ἐργασάμενος, τῇ τηρήσει, ἐντολῶν τῆς 
χάριτος, Στέφανε ἔνδοξε ἑαυτόν, ναοὺς τῷ Κυρίῳ, ζήλῳ ἀνήγει

ρας κρείττονι, ἐν οἷς τὰς προσευχάς σου, ἀναφέρων ἐβόας· Τῇ δυνάμει 
σου δόξα Φιλάνθρωπε. 

Θεοτοκίον.

Ρ ῾οῦς τῶν παθῶν, τῶν σαρκικῶν κατακλύζει με, καὶ πτοοῦμαι, 
Μῆτερ τὴν ἀπώλειαν· πρόφθασον σπεῦσον ὡς ἀγαθή, καὶ τῆς 

χάριτός σου, αὐτὸν ῥοαῖς καταξήρανον, πιστῶς ἵνα βοῶ σοι, σεσωσμέ
νος Μαρία· Χαῖρε νύμφη Θεοῦ ἡ ἀμόλυντος. 
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Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου. Τὴν ἀνεξιχνίαστον.

Μ ύρῳ Ἱερόθεε τῷ μυστικῷ, τῆς ἱεραρχίας σε εὕρατο, ἡ Οὑγγαρία, 
ποιμενάρχην ἀληθῆ, καὶ ἐκ Θεοῦ διδάσκαλον,  τῆς θεοσεβείας 

θεόσοφον.

Α ῎λλον σε ἀνέδειξε Πάτερ Μωσῆν, χάρις ἡ ἁγία τοῦ Πνεύματος, 
νομοθετοῦντα, τὴν εὐσέβειαν σαφῶς, καὶ διδαχαῖς μαστίζοντα, 

πλάνης τῶν εἰδώλων τὴν Αἴγυπτον.

Κ όσμῳ καλλυνόμενος τῶν ἀρετῶν, λάμπων τε ἀκτῖσι τῆς γνώσεως, 
τὴν ἀκοσμίαν, σὺ διώρθωσας ψυχῶν, ἐζοφωμένων Ὅσιε, τῇ εἰδω

λικῇ ματαιότητι. 
Θεοτοκίον.

Α ῎νωθεν ἐπίβλεπε ἐπὶ τὴν σήν, Μῆτερ κληρουχίαν ὡς εὔσπλαγχνος, 
ἐξαιρουμένη, δυναστείᾳ σῶν εὐχῶν, ἡμᾶς παντοίων θλίψεων, πά

σης συμφορᾶς καὶ κακώσεως. 

Καταβασία. Ῥήσεις Προφητῶν. 

Κανὼν τοῦ Βασιλέως. ᾨδὴ ε΄. Ἵνα τί με ἀπώσω.

Ε ᾿ντολῶν τῶν ἁγίων, προθύμως ἐν τρίβοις ὦ Στέφανε ἔδραμες, καὶ 
τὴν ἀλουργίδα, ἀρεταῖς λαμπροτέραν ἀνέδειξας. Ὅθεν τῶν Ἁγίων, 

νῦν ἐν λαμπρότησιν ἀγάλλῃ, σῶν προσφύγων θερμῶς προμηθούμενος.

Ο ῾ οὐράνιος πόθος, προσαναπτερώσας πρὸς δόξαν ἀμάραντον, μά
καρ τὴν ψυχήν σου, ἀγαθόν σε ἀνέδειξεν ἄνακτα, οὐκ ἐν δυνα

στείᾳ, ὅπλων γηΐνων πεποιθότα, ἀλλ᾿ ἐν μόνῳ Χριστῷ τῷ Κυρίῳ σου.

Ε ᾿μπορίας θεόθεν, τὸν ἀσύλητον ὄλβον μάκαρ ἀπέλαβες, ὡς ἐλλι
μενίσας, ἀρετάς σου πρὸς ὅρμον οὐράνιον, καὶ ἐν βασιλεῦσιν, 

ὤφθης ὁ ἔμπορος ἐκεῖνος, ὃν Χριστὸς ὡς ὑπόδειγμα δέδωκε. 

Θεοτοκίον.

Ι ῾λασμόν μοι ἐξαίτει, καὶ πταισμάτων τὴν λύσιν Μῆτερ φιλεύσπλαγ
χνε, ὅτι τὴν ζωήν μου, ἐν παντοίοις κακοῖς ἐδαπάνησα, ἵνα σοι 

κραυγάζω· Χαῖρε βροτοῖς ἡ τετοκυῖα, τὸν Δεσπότην Χριστὸν ἀπολύ
τρωσιν. 
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Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα.

Ρ ῾οαῖς ἀρδευόμενος, θεουργικαῖς τῆς χάριτος, τὴν καθαρωτάτην σου 
καρδίαν, ἐκ Βυζαντίου, ὡς ποταμὸς νοητός, ἐξῆλθες ἀρδεύων δι

δαχαῖς, Οὑγγαρίαν ἅπασαν, θαυμαστὲ Ἱερόθεε.

Ι ᾿δὼν τὸ ἀκέραιον, Θεὸς τῆς διανοίας σου, Πάτερ Ἱερόθεε θεόφρον, 
λύχνον καθάπερ, ἐν τῇ λυχνίᾳ αὐτοῦ, ἔθετο ὡς εὔσπλαγχνος φωτί, 

θείῳ τοῦ κηρύγματος, Οὑγγαρίαν αὐγάζοντα.

Ε ᾿ξήρανας θάλασσαν, εἰδώλων τῆς φαυλότητος, ῥάβδῳ τοῦ Σταυροῦ 
αὐτὴν πατάξας, καὶ τῆς δουλείας, τοῦ νοητοῦ Φαραώ, ἀνθρώπων 

διέσωσας πληθύν, Πάτερ Ἱερόθεε, Ἀποστόλων συνόμιλε. 

Θεοτοκίον.

Α ᾿σπόρως συνέλαβες, ὠδίνων ἄνευ ἔτεκες, Πατρὸς ἀπειρόγαμε τὸν 
Λόγον, εἰς σωτηρίαν, τῶν ἐξ Ἀδὰμ γηγενῶν· ὅθεν Θεοτόκον 

εὐσεβῶς, Μῆτερ σε κηρύττοντες, σῆς δεόμεθα χάριτος.

Καταβασία. Τὸ θεῖον καὶ ἄῤῥητον. 

Κανὼν τοῦ Βασιλέως. ᾨδὴ στ΄. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ.

Τ ῆς χάριτος τὴν ἰσχύν, σύμμαχον ἔχων ἀήττητον, ἐνίκησας νοητῶν, 
ἐχθρῶν τὴν παράταξιν, καὶ τούτων ὦ Στέφανε, καταδυναστείας, 

τὸν λαόν σου ἠλευθέρωσας.

Γ εγένησαι βασιλεύς, πρᾷος ἀκέραιος μέτριος, φιλάγαθος συμπαθής, 
ἐλέους ἀνάπλεως, Χριστοῦ μάκαρ Στέφανε, φοιτητὴς ὡς πέλων, 

τοῦ τῶν πάντων βασιλεύοντος.

Δ οχεῖον χωρητικόν, τοῦ Παρακλήτου γενόμενος, ἐφάνης τῷ σῷ λαῷ, 
ὡς ἄλλος Ἀπόστολος, οὐ λόγοις ἀλλ᾿ ἔργοις σου, Στέφανε διδά

σκων, τοῦ Κυρίου τὸ σωτήριον. 

Θεοτοκίον.

Λ αμπρύνεις μου τὴν ψυχήν, τῇ φωταυγείᾳ σῆς χάριτος, Παρθένε 
Μῆτερ Θεοῦ· διὸ ἀνακράζω σοι· Φωτὸς τῆς Θεότητος, χαῖρε Θε

οτόκε, τὸ θεόκτιστον παλάτιον. 
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Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου. Ἐβόησε προτυπῶν.

Ι ῾έρευσας, τῷ Θεῷ φερωνύμως ὡς Ἄγγελος, καὶ ἁγίαν, ἀπαρχὴν 
Ἱερόθεε ἤνεγκας, αὐτῷ πλῆθος μέγα, σεσωσμένων ἀνθρώπων τοῖς 

λόγοις σου.

Τ απείνωσιν, ἐν πραΰτητι λόγων ἐπέδειξας, δι᾿ ἧς πάντα, Ἱερόθεε 
Πάτερ σεβάσμιε, τῶν ψευδῶν εἰδώλων, ἐταπείνωσας πλάνης ὑψώ

ματα.

Ε ὐφρόσυνος, ἡ σεπτή σου ἡμέρα ἐπέφανεν, ὑπὲρ λόγον, Ἱερόθεε 
μάκαρ αὐγάζουσα, εὐσεβῶν καρδίας, ἀστραπαῖς τῆς δοθείσης σοι 

χάριτος. 
Θεοτοκίον.

Ι ῾κέτευε, τὸν ἀφράστως τεχθέντα ἐκ σπλάγχνων σου, ὅτι πάντες, 
ἀμελείᾳ τελείᾳ ἡμάρτομεν, Θεοτόκε ὅπως, διὰ σοῦ τὴν συγχώρησιν 

εὕρωμεν. 
Καταβασία. Ἅλιον ποντογενές. 

Κοντάκιον τοῦ Βασιλέως. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Τ ῷ τῶν αἰώνων Βασιλεῖ ὑπείκων Στέφανε, τῆς Οὑγγαρίας τὸν λαὸν 
αὐτῷ ὑπέταξας, ἐν τῆς χάριτος παμμάκαρ τῇ συμμαχίᾳ. Ἀλλ᾿ ὡς 

νῦν συμβασιλεύων αὐτῷ ἔνδοξε, δυναστείᾳ σῆς πρεσβείας φρούρει πάν
τοτε, τοὺς βοῶντάς σοι· Χαίροις, ἄναξ θεόστεπτε.  

Ὁ Οἶκος.

Ο ὐκ ἐν ταῖς δυναστείαις, τῶν ἁρμάτων θελήσας, ἀλλ᾿ ἐν τῇ τοῦ 
Σταυροῦ πανοπλίᾳ, στρατοπεδάρχης εὐκλεής, τοῦ Βασιλέως τοῦ 

κόσμου γεγένησαι, ἄναξ θεόφρον Στέφανε· διὸ πιστῶς σοι ἐκβοῶμεν· 

Χαῖρε, θεμέλιον εὐσεβείας·  
χαῖρε, ἀνάκτορον ἐμμελείας. 

Χαῖρε, Οὑγγαρίας φωστὴρ οὐρανόφωτος·  
χαῖρε, ἀσεβείας πρηστὴρ ἀκμαιότατος. 

Χαῖρε, θεῖον ἀφομοίωμα Σολομῶντος τοῦ σοφοῦ·  
χαῖρε, τέλειον ἐκμίμημα Κωνσταντίνου τοῦ κλεινοῦ. 
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Χαῖρε, τῆς Ἐκκλησίας ὁ ὑψώσας τὸ κέρας·  
χαῖρε, τῆς ἀθεΐας καταργήσας τὸ κράτος. 

Χαῖρε, Χριστοῦ ὑπήκοος ἔνθεος·  
χαῖρε, Θεοῦ θεράπων οὐράνιος. 

Χαῖρε, Σταυροῦ τὸ σημεῖον ὑψώσας·  
χαῖρε, ναοὺς τῷ Κυρίῳ ἐγείρας. 

Χαίροις, ἄναξ θεόστεπτε. 

Μηνολόγιον. 

Τῇ Κ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ θεοστέπτου βασι
λέως τῆς Οὑγγαρίας Στεφάνου τοῦ θαυματουργοῦ. 

Στίχοι.  
Στέφανος στέφος φερωνύμως ἀνάκτων  
τῶν χριστωνύμων ὡς φιλόθεος ὤφθη.  

Εἰκοστῇ θεῖος μέδων δόξης φθαρτῆς ἀπέπτη. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἱεροθέου, 
πρώτου Ἐπισκόπου καὶ φωτιστοῦ τῆς Οὑγγαρίας. 

Στίχοι. 
Ἐκ Βυζαντίου τοῖς μακρὰν ἀπεστάλης   

Εὐαγγελίου ἱερόληπτος κῆρυξ.  
Εἰκοστῇ τιμάσθω ὕμνοις Ἱερόθεος ἱεροθαλλής. 

Ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

Κανὼν τοῦ Βασιλέως. ᾨδὴ ζ΄. Παῖδες Ἑβραίων.

Μ νήμην τὴν σὴν ἐν ἐγκωμίοις, πόθῳ ἄγομεν, ὦ Στέφανε παμμάκαρ, 
ὅτι δίκαιος ὤν, δικαιοσύνης ἔργοις, ἀφθόνως ἐπερίσσευσας, τοῦ 

Κυρίου σου εἰς δόξαν.

Φ ίλτρῳ πυρούμενος ἐνθέῳ, τοῦ Παντάνακτος, ἐτήρησας τὸν νόμον, 
ᾧ καὶ ψάλλεις αὐτῷ, ἀεὶ συμβασιλεύων, τὸν ὕμνον τὸν τρισάγιον, 

σὺν νοῶν χοροστασίαις.
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Χ άριν ἀεὶ ὁμολογεῖ σοι, μάκαρ Στέφανε, ἡ χώρα Οὑγγαρίας· ἐν 
αὐτῇ γὰρ Σταυροῦ, ὑψώσας τὸ σημεῖον, φυγῇ τελείᾳ ἔτρεψας, 

ἀπιστίας παρατάξεις. 

Θεοτοκίον.

Λ άμπρυνον Μῆτερ τὴν ψυχὴν μου, ἀντιλήψεως τῆς σῆς τῇ φωταυ
γείᾳ, καὶ παθῶν μου Ἁγνή, διάλυσον τὸ σκότος, ὡς τὸν Χριστὸν 

κυήσασα, φῶς ἀνέσπερον τοῦ κόσμου. 

Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου. Οὐκ ἐλάτρευσαν.

Θ εοδώρητον, θαυμάτων τὴν ἐνέργειαν, ὥσπερ ὑπέσχετο, τοῖς μα
θηταῖς ὁ Χριστός, ἀφθόνως ἐπλούτησας, δι᾿ ἧς σὸν κήρυγμα, 

Ἱερόθεε, ἐπικυρώσας ξόανα, κατηδάφισας εἰδώλων.

Ε ᾿χρημάτισας, λαμπτὴρ ἀειλαμπέστατος, τῆς θείας πίστεως, ἀνα
τολαῖς μυστικαῖς, ῥημάτων τῆς γλώσσης σου, αὐγάζων Ἅγιε, Ἱε

ρόθεε, λαὸν πολὺν καθήμενον, ἐν σκιᾷ τῆς ἀθεΐας. 

Ο ῾σιώτατος, πραότατος, εὐθύτατος, καὶ εὐσυμπάθητος, θεόφρον 
ὤφθης ποιμήν, Θεοῦ ποιμαινόμενος, τοῖς δικαιώμασιν, Ἱερόθεε, 

καὶ ἤθη κατεκόσμησας, τοῦ λαοῦ τῆς Οὑγγαρίας. 

Θεοτοκίον. 

Θ εονύμφευτε, Παρθένε Ἀπειρόγαμε, Θεομακάριστε, Μῆτερ Χρι
στοῦ τοῦ Θεοῦ, φωνῆς μου ἐπάκουσον, οἷα φιλεύσπλαγχνος, καὶ 

διάσωσον, ἀρκύων με τοῦ δράκοντος, τῇ θερμῇ ἐπισκοπῇ σου. 

Καταβασία. Ἰταμῷ θυμῷ τε. 

Κανὼν τοῦ Βασιλέως. ᾨδὴ η΄. Ἑπταπλασίως κάμινον.

Γ νώσει ἐκλάμπων Στέφανε, οὐρανίῳ τῆς χάριτος, τῇ πατρίδι ὤφθης, 
ἄλλος ἰσαπόστολος, τῷ ζήλῳ τῆς πίστεως, συντρίβων πλάνης εἴδω

λα, καὶ ναοὺς Θεῷ, τῷ ἐν Τριάδι ἐγείρων, καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, τῷ 
κηρύγματι μάκαρ, ψυχὰς τῶν ὑπηκόων, τῶν σῶν μεταῤῥυθμίζων.
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Ω ῾ς θαυμαστὰ ὑπάρχουσι, καὶ μεγάλα τὰ ἔργα σου! ἃ ἐν τῷ ἐνδόξῳ, 
ἄνακτι ἐτέλεσας· ἀπάτης ἐῤῥύσω γάρ, τῆς τῶν εἰδώλων Κύριε, 

ὄντως δι᾿ αὐτοῦ, τῆς Οὑγγαρίας τὰ πλήθη· αὐτὸν δὲ μετὰ πότμον, ἐνερ
γεῖν πολυτρόπους, ἠξίωσας ἰάσεις, καὶ θαύματα ποικίλα.

Δ αυϊτικῶς σε ἔχρισεν, ἐν ἐλαίῳ ὁ Κύριος, καὶ ἐν σῇ καρδίᾳ, ἀγαθὰ 
ἐλάλησεν, ἃ καὶ ἐρευξάμενος, ὡς ἡγεμὼν θεόσοφος, λόγοις κα

θαροῖς, καὶ λαλιαῖς ὑψηγόροις, λαῷ τῆς Οὑγγαρίας, αὐτὸν ἡγιασμένον, 
ἐποίησας Κυρίου, λαὸν Στέφανε μάκαρ. 

Θεοτοκίον.

Ο ῾ ἐξ ἁγνῶν αἱμάτων σου, σαρκωθεὶς ὑπὲρ ἔννοιαν, τοῦ γενάρχου 
πάντας, τῆς κατάρας ἔσωσεν· Αὐτὸν οὖν ἱκέτευε, ὡς παῤῥησίαν 

ἔχουσα, ἵνα τοῦ πυρός, τῆς αἰωνίου γεέννης, λυτρώσηται εὐσπλάγχνως, 
τοὺς βοῶντάς σοι πόθῳ· Χαῖρε εὐλογημένη, καὶ Κεχαριτωμένη. 

Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου. Λυτρωτὰ τοῦ παντός.

Ε ᾿πικλήσεσι θείαις ῥωννύμενος, κατ᾿ ἐχθροῦ τοῦ ἀρχαίου ἐχώρησας, 
παμμάκαρ Ἱερόθεε, καὶ αὐτὸν διδαχῶν σου, τῶν θεοσόφων, τῇ 

μαχαίρᾳ εἰς τέλος ἀπέκτεινας.

ν εκρωθεὶς τοῖς ἐν κόσμῳ ἀπέλαβες, τὴν ζωὴν ἐν ὑψίστοις τὴν 
ἄφθαρτον, τῶν Ἀποστόλων Ὅσιε, συγχορεύων τοῖς δήμοις, καὶ 

τῆς γλυκείας, τοῦ Θεοῦ ἀπολαύων μεθέξεως.

Κ αταιγίδι δεινῶς χειμαζόμενος, Ἱερόθεε Πάτερ τῶν θλίψεων, προ
στρέχω τῇ πρεσβείᾳ σου, ἐκ βαθέων κραυγάζων· Ἔσο μοι ῥύστης, 

ἀντιλήπτωρ ἐν βίῳ καὶ σύμμαχος.

Θεοτοκίον.

Υ ῾πὲρ λόγον τε πάντα καὶ ἔννοιαν, τὸν Δεσπότην τοῦ κόσμου ἐκύ
ησας, ὃν ἐκτενῶς ἱκέτευε, Θεοτόκε Παρθένε, ἵνα ῥυσθῶμεν, οἱ 

τιμῶντές σε πάσης στενώσεως. 
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Καταβασία. Φλόγα δροσίζουσαν. 

Κανὼν τοῦ Βασιλέως. ᾨδὴ θ΄. Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ.

Ε ᾿ξέστησαν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, τῇ σεπτῇ πολιτείᾳ σου Στέφανε· 
σὺ γὰρ σαφῶς, ἐν τοῖς ἀνακτόροις δι᾿ ἀρετῆς, καθάπερ φοῖνιξ 

ἤνθησας, καὶ καρποφορίαν τὴν ἀγαθήν, ἐξήνεγ κας πλουσίως, Χριστοῦ 
τοῦ ζωοδότου, τῆς ἀμωμήτου θείας πίστεως.

Σ τεφάνῳ ἐστεφάνωσεν ὁ Χριστός, τῆς ζωῆς τῆς ἀγήρω σε Στέφα
νε, καὶ δωρεαῖς, τῶν θαυμάτων ἔνδοξε βασιλεῦ, ὑπερφυῶς ἐτίμη

σεν, ὡς τῇ πολιτείᾳ σου τιμηθείς. Διὸ αὐτὸν δυσώπει, ἀεὶ ἐν παῤῥησίᾳ, 
ὑπὲρ ἡμῶν τῶν εὐχομένων σοι.

Ο ῾ δίκαιος καὶ κράτιστος βασιλεύς, Οὑγγαρίας προστάτης ὁ μέγι
στος, ὁ τῶν πιστῶν, θεῖος ἀντιλήπτωρ πρὸς τὸν Θεόν, ὦ Στέφα

νε ἀοίδιμε, πρόσδεξαι τοὺς ὕμνους μου εὐμενῶς, καὶ δίδου μοι σὴν 
χάριν, ἐξαίρων τὴν ζωὴν μου, τῆς κακουργίας τοῦ ἀλάστορος. 

Θεοτοκίον.

Υ ῾πέραγνε Μαρία Μῆτερ Θεοῦ, τῇ θερμῇ μου φωνῇ ἐπικάμφθητι, 
ὡς εὐμενής, καὶ ἀπὸ κινδύνων καὶ πειρασμῶν, ἀσθε νειῶν Πανά

χραντε, καὶ τῶν ἐπιθέσεων τῶν παθῶν, διάσωσόν με Κόρη, ὅτι εἰς σὲ 
ἐλπίζω, μετὰ Θεὸν μόνην ὁ ἄθλιος. 

Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου. Ἅπας γηγενής.

Ρ ῾ήσεσι σεπτοῖς, πανσόφων χειλέων σου, ὦ Ἱερόθεε, τῷ λαῷ ἐδί
δαξας, τῆς Οὑγγαρίας γνῶσιν τὴν ἔνθεον· διό σε μακαρίζομεν, ὡς 

ἰσαπόστολον, ἐκβοῶντες· Χαῖρε ὁ τοῦ Πνεύματος, εὐηχέστατον πλῆκ
τρον γενόμενος.

Ι ῎σχυσας Θεοῦ, ἁγίᾳ ἐν χάριτι, καὶ κατηδάφισας, πλάνης τὰ σεβά
σματα, ναοὺς ἐγείρων τῷ Παντοκράτορι, τοῦ δὲ Σταυροῦ τὸ τρό

παιον, τὸ πανσεβάσμιον, θεομάκαρ, Πάτερ Ἱερόθεε, ἐν τῇ γῇ Οὑγγα
ρίας ἀνύψωσας.
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Λ άμπεις ὡς ἀστήρ, τῆς πίστεως ἄδυτος θεομακάριστε, Πάτερ Ἱε
ρόθεε, καὶ καταυγάζεις, φωτὶ σῆς χάριτος, τοὺς εὐλαβῶς τιμῶντάς 

σε, ἐν οἷς με σύνταξον, τὸν ἐν πίστει, τόδε σοι τὸ μέλισμα, ἀναξίοις 
ὑφάναντα χείλεσι. 

Θεοτοκίον.

Υ ῞μνοις καὶ ᾠδαῖς, τιμῶμέν σε ἅπαντες, τὴν Ὑπερύμνητον, χαῖρέ 
σοι κραυγάζοντες, τῇ ἀνωτέρᾳ πάσης τῆς κτίσεως· χαῖρε ἡ σωμα

τώσασα, Πατρὸς τὸν ἄχρονον, Μῆτερ Λόγον, συμπαθῶς λυτρούμενον, 
τοὺς ἀνθρώπους πικρᾶς παραβάσεως. 

Καταβασία. νενίκηνται τῆς φύσεως. 

Ἐξαποστειλάριον τοῦ Βασιλέως. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.

Θ υσίαν τῷ Κυρίῳ σου, προσήνεγκας εὐάρεστον, τὰ κατορθώματα 
μάκαρ, τοῦ ἐναρέτου σου βίου· δικαίως γὰρ τῇ ἄνωθεν, προνοίᾳ 

ἐβασίλευσας, καὶ τὸν Σταυρὸν ἀνύψωσας, ἐν Οὑγγαρίας τῇ χώρᾳ, Στέ
φανε κράτιστε ἄναξ. 

Ἕτερον τοῦ Ἱεράρχου. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.

Ι ῾ερωμένος ὑπάρχων, ὦ Ἱερόθεε Θεῷ, καὶ Ἀποστόλων τὸν ζῆλον, 
ἐκμιμησάμενος σαφῶς, τὴν Οὑγγαρίαν ἐῤῥύσω, εἰδωλικῆς ἀπι στίας. 

Καὶ τὸ τῆς Ἑορτῆς.

Α ᾿πόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῇ τῷ 
χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμά· καὶ σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παρά

λαβέ μου τὸ πνεῦμα. 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙνΟΥΣ 

Ἱστῶμεν στίχ. στ΄ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Βασι
λέως γ΄ καὶ τοῦ Ἱεράρχου γ΄, τὰ κάτωθι. 
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Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.

Φ έρων ὥσπερ σκῆπτρον τὸν Σταυρόν, καὶ ὡς ἀλουργίδα τὴν πίστιν, 
ἐνδεδυμένος φαιδρῶς, ἄναξ ἐνθεώτατος, ἐδείχθης Στέφανε, καὶ 

τῆς δόξης τῷ ἄνακτι, σεμνότητι βίου, καὶ ἀρίστοις πράξεσι, ζήλῳ ἐλά
τρευσας. Ὅθεν φερωνύμως ἐδέξω, παρ᾿ αὐτοῦ τῆς ἄνωθεν δόξης, στέ
φανον σοφὲ τὸν ἀμαράντινον.

Α ῎λλος ἰσαπόστολος τῇ σῇ, Στέφανε πατρίδι ὡράθης, ὡς Κων
σταντῖνός ποτε, τούτου ἀφομοίωμα, ὡς πέλων τέλειον, καὶ τῆς 

πίστεως ἤγειρας, τὸ κράτος νικήσας, πᾶσαν τὴν παράταξιν, τῆς μα
ταιότητος. Ὅθεν νίκης τρόπαιον ἦρας, καὶ ἐθαυμαστώθης θαυμάτων, 
θείᾳ χορηγίᾳ τοῖς χαρίσμασι.

Π ράξεων ἀρίστων γεωργός, χάριτος φαιδρὸς λαμπαδοῦχος, ὑφη
γητὴς ἀρετῆς, φυτοκόμος ἔνθεος, Χριστοῦ τῆς πίστεως, καὶ δι

δάσκαλος πάνσοφος, τοῦ Εὐαγγελίου, ἔργῳ τε καὶ ῥήματι, ἐφάνης 
Στέφανε, καὶ τὴν Οὑγγαρίαν ὡς νύμφην, ἐκλεκτὴν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ, 
τῷ τῆς δόξης ἄνακτι παρέστησας.

Α ῎γγελος ἐπίγειος ὀφθείς, τῆς ἀσκητικῆς βιοτῆς σου, ταῖς γενικαῖς 
ἀρεταῖς, Πάτερ Ἱερόθεε, ἐκ τῆς τοῦ Βύζαντος, ἀπεστάλης ὡς 

Ἄγγελος, εἰς τὴν Οὑγγαρίαν, εὐαγγελιζόμενος, Θεοῦ τὰ ῥήματα. Ὅθεν 
καταλύσας τὴν πλάνην, εὐσεβείας τρόπαιον ὄντως, ἐν αὐτῇ αἰώνιον 
ἀνήγειρας. 

Θ εῖος ὡς εἰρήνης ποταμός, ἐκ τῆς Κωνσταντίνου προνοίᾳ, τῇ θεϊκῇ 
προελθών, ἅπασαν ἐκύκλωσας, τῆς Οὑγγαρίας τὴν γῆν, διδαχῶν 

σου τοῖς ὕδασιν, αὐτὴν καταρδεύων, καὶ τῆς πλάνης Ὅσιε, ξηραίνων 
ῥεύματα. Ὅθεν ὡς κλεινὸν Ἱεράρχην, καὶ σοφὸν διδάσκαλον ὕμνοις, 
Πάτερ Ἱερόθεε ὑμνοῦμέν σε.

Δ ρόμον ἰσαπόστολον καλῶς, ἐν τῇ Οὑγγαρίᾳ ἀνύσας, ὡς μαθητὴς 
τοῦ Χριστοῦ, χαίρων ἐξεδήμησας, σκηνὴν πρὸς ἄφθαρτον, καὶ 

τῶν πόνων τὰ ἔπαθλα, λαβὼν Ἀποστόλων, δήμοις συνηρίθμησαι, ἀει
μακάριστε. Ὅθεν ὡς πλουτῶν παῤῥησίαν, πρέσβευε ἀεὶ ὑπὲρ πάντων, 
τῶν ἀνευφημούντων σε ἐν ᾄσμασι. 
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Δόξα. Ἦχος πλ. α΄.

Π ανηγυρίζει σήμερον φαιδρῶς, ἡ ἐν Οὑγγαρίᾳ ἁγία Ἐκκλησία, τῶν 
φωτολαμπῶν φωστήρων τῆς πίστεως, Στεφάνου τοῦ εὐσεβοῦς 

βασιλέως, καὶ Ἱεροθέου τοῦ πρώτου Ἐπισκόπου, τὴν μνήμην τὴν πα
νίερον. Ὁ μὲν γάρ, παρὰ Θεοῦ τὸ σκῆπτρον ἐγχειρισθείς, εὐσεβῶς ἐπὶ 
τῆς γῆς ἐβασίλευσεν, οὐκ ἐν ἅρμασι καὶ ἵπποις πεποιθώς, ἀλλ᾿ ἐν τοῦ 
παναλκίμου Σταυροῦ, τῇ ἀηττήτῳ παντευχίᾳ· ὁ δὲ τοῦ Παρακλήτου τῷ 
μύρῳ, Ἀρχιερεὺς θεόληπτος γενόμενος, ἐν Ἱεράρχαις ἀποστολικῶς δι
έπρεψε, καὶ τοὺς πεπλανημένους τῆς πλάνης ἐν ἀνοδίαις, πρὸς τοῦ 
Κυρίου τὴν μάνδραν ὡδήγησεν. Ὅθεν πρὸς αὐτοὺς ἐκβοήσωμεν· Πρε
σβεύετε Ἅγιοι ἐκτενῶς τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. Ὁ αὐτός.

Α ῎σατε λαοί, τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ᾄσατε· σήμερον γὰρ τὴν 
ὁλόφωτον ψυχὴν αὐτῆς, εἰς τὰς ἀχράντους παλάμας, τοῦ ἐξ αὐτῆς 

σαρκωθέντος ἄνευ σπορᾶς, παρατίθησιν· ᾧ καὶ πρεσβεύει ἀδιαλεί
πτως, δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοὶ καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος τῶν Ἁγίων ἡ γ΄ 

καὶ στ΄ ᾨδή. Ἀπόστολον, ζήτει τῷ Σαββάτῳ τῆς Η΄ Ἑβδομάδος 
τῶν Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλιον τῇ ιγ΄ νοεμβρίου. 

Μεγαλυνάρια.

Χ αίροις βασιλέων κλέος σεπτόν, καὶ τῆς Οὑγγαρίας, ἐγκαλλώπισμα 
θαυμαστόν· χαίροις ὁ ὑψώσας, τῆς πίστεως τὸ κέρας, θεοστεφὴς 

ὡς ἄναξ, Στέφανε ἔνδοξε.
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Χ αίροις Ἀποστόλων ὁ ζηλωτής, καὶ τῆς Οὑγγαρίας, Ἱερόθεε φωτι
στής· χαίροις εὐσεβείας, διδάσκαλος θεόπνους, καὶ τοῦ Εὐαγγε

λίου, ῥήτωρ θεόφθογγος. 

Κοινωνικόν. 

Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ, τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις. Ἀλλη
λούϊα.

Δίστιχον.  
Ἱεροθέῳ τῷ κλεινῷ καὶ Στεφάνῳ Κύριλλος  

ὕμνων σειρὰν ἔπλεξε πόθῳ.
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ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  

ΟΛΥΜΠΟΥ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Χρονικό

Τήν Τετάρτη 30ήν Αὐγούστου 2017 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς 
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου, συγκροτουμένης ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν,  
Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Θυατείρων καί Μεγάλης 
Βρετανίας κ. Γρηγορίου, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυ-
σοστόμου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Συνάδων  
κ. Διονυσίου,  Σασίμων κ. Γενναδίου, Πιτσβούργου κ. Σάββα, Ἱσπα- 
νίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου 
κ. Στεφάνου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, Ἱεραπύτνης καί 
Σητείας κ. Κυρίλλου, τοῦ Σεβασμιωτάτου ἁγίου Θυατείρων καί Με-
γάλης Βρετανίας ἔχοντος τήν ψῆφον τοῦ ἀπουσιάζοντος Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Συνάδων κ. Διονυσίου, κατόπιν προτάσεως 
τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος 
Παπανθίμου ὑπό τόν ψιλόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπι-
σκοπῆς Ὀλύμπου ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, ἐκδοθέντος ὑπό τῆς Ἀρχιγραμματεί-
ας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ κάτωθι ἀνακοινωθέντος:

«Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία 
καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Τε-
τάρτην, 30ήν Αὐγούστου 2017, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ 
διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Κατ’ αὐτήν, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, 
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ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Παπανθίμου, κληρικός τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, ἐξελέγη παμψηφεί Βοηθός Ἐπίσκοπος 
παρά τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Ρόδου κ. Κυρίλλῳ ὑπό τόν τίτλον τῆς 
πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ὀλύμπου».

Ὁ Θεοφιλέστατος γεννήθηκε στήν Ἀρχίπολη Ρόδου τό ἔτος 1980. 
Τίς ἐγκύκλιες σπουδές του πραγματοποίησε στή γενέτειρά του καί 
στήν πόλη τῆς Ρόδου. Διάκονος χειροτονήθηκε στίς 8 Δεκεμβρίου 
2004 καί Πρεσβύτερος τήν 1ην Αὐγούστου 2009. Σπούδασε Θεολογία 
στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν καί πραγματοποίησε εὐρύτερες σπουδές στήν Ὀξφόρ-
δη (Abacus College) καί στό Λονδῖνο (St. Mary’s University), ἀπ’ 
ὅπου πῆρε μεταπτυχιακό δίπλωμα, μέ βαθμό ἄριστα μέ διάκριση, 
στόν τομέα τῆς Ποιμαντικῆς Θεολογίας (Master of Arts in Pastoral 
Theology). Ὡς Κληρικός ὑπηρέτησε ὡς Διάκονος καί Ἀρχιδιάκονος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, Ἐφημέριος 
τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Παραδεισίου, Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ρόδου, Γραμματέας τῆς Ἐπιτροπῆς Θρησκευτικοῦ 
Τουρισμοῦ τῶν Μητροπόλεων τῆς Δωδεκανήσου, Ὑπεύθυνος τοῦ 
ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου καί 
τῆς ἱστοσελίδας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ νεοεκλεγείς τήν Πέμπτη 31ην Αὐγούστου, ἐνώπιον τῆς Αὐτοῦ 
Θειοτάτης Παναγιότητος καί τῶν ἁγίων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, 
ἔδωσε τό νενομισμένο Μικρό Μήνυμα, ὅπως ἀκολουθεῖ: 

«Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Σεβασμία τῶν Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν χορεία,

Κολλᾶται ἡ γλῶσσα μου τῷ λάρυγγί μου καί μόνον ἐκ τοῦ γεγο-
νότος ὅτι  ἵσταμαι ἐνώπιον πάντων ὑμῶν, καί δή εἰς τά ἅγια τῶν 
ἁγίων τῆς Πατριαρχικῆς διοικήσεως, εἰς τό συνοδικόν τῆς Μεγάλης 
Ἐκκλησίας, ὅπου ὡς ἀρχιθύτης ἡ Ὑμετέρα Σεπτή Κορυφή συνιε-
ρουργούντων τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τελεῖ ἀενάως 
τό μυστήριον τῆς διευθετήσεως τῶν ζητημάτων τοῦ τε Γένους καί 
τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἐν εὐγνωμοσύνῃ κατασπάζομαι τάς τιμίας χεῖ ρας Σας, Παναγιώ-
τατε Αὐθέντα καί Δέσποτα καί Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, ἐπί τῇ 
ὁμοφώνῳ ἀναδείξει τῆς ἐλαχιστότητός μου εἰς τό ἀρχιερατικόν ἀξί-
ωμα, δηλῶν ὅτι μετά τοῦ αὐτοῦ καί πλείονος ζήλου μέλλω νά ὑπηρε-
τήσω τήν Μητέρα μου Ἐκκλησίαν, ἐν πιστότητι καί πλήρει ἀφοσιώ-
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σει πρός τό Σεπτόν Κέντρον καί πρός τό πρόσωπον τῆς Ὑμετέρας 
Θειοτάτης Παναγιότητος καί ἀσφαλῶς ἐν ὑπακοῇ πρός τόν ποδηγε-
τοῦντά με ἀπό τῆς εἰσόδου μου εἰς τήν ἱερωσύνην ποιμενάρχην καί 
γέροντά μου Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κύριλλον.

Ἐξαιτοῦμαι τάς εὐχάς καί τάς εὐλογίας πάντων ὑμῶν διά τήν νέαν 
μου ταύτην ὑψηλήν διακονίαν, ἱσταμένην ἐνώπιόν μου ὡς αἱ κορυ-
φαί τοῦ Ὀλύμπου, ὥστε νά δυνηθῶ ἀνεπαισχύντως καί ἐπιτυχῶς νά 
ἀναβῶ εἰς τάς δυσαναβάτους κορυφάς τῆς ἀρχιερωσύνης.

Εἰς πολλά ἔτη Παναγιώτατε Δέσποτα».

Στή συνέχεια στόν πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Με-
γαλομάρτυρος Γεωργίου τέλεσε κατά τήν τάξη τήν Ἀκολουθία τοῦ 
Μεγάλου Μηνύματος, στό τέλος τῆς ὁποίας δέχθηκε τά συγχαρη-
τήρια καί τίς εὐχές τῶν Ἱεραρχῶν καί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.

Ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου πραγματοποιήθηκε τό Σάβ-
βατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 στόν Καθεδρικό ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου Ρόδου, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρόδου  
κ. Κύριλλο, συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπο-
λιτῶν Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Εἰρη-
νουπόλεως κ. Δημητρίου, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. 
Παϊσίου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Κώου καί Νισύ-
ρου κ. Ναθαναήλ, Νουβίας κ. Σάββα, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, 
Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπι-
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σκόπων Ἀβύδου κ. Κυρίλλου, Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, καί Στρατονι-
κείας κ. Στεφάνου.

Στή χειροτονία παρευρέθησαν μεταξύ ἄλλων ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς 
Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Δημήτριος Κρεμαστινός, οἱ Βουλευτές κ. 
Δημήτριος Γάκης καί κ. Μάνος Κόνσολας, Ἐκπρόσωποι τῆς Περι-
φέρειας Νοτίου Αἰγαίου, ὁ Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, 
Ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, ὁ 
Γενικός Πρόξενος τῆς Τουρκίας στή Ρόδο κ. Baris Kalkavan, ὁ Χό-
τζας καί ἡ Διοίκηση τοῦ μουσουλμανικοῦ Βακουφίου τῆς Ρόδου, ὁ 
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Καθολικῆς Κοινότητας τῆς 
Ρόδου π. Λουκᾶς, Καθηγητές καί συμφοιτητές τοῦ Θεοφιλεστά-
του ἀπό τή Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν καί τήν Ὀξφόρδη, ὁ ἱερός 
Κλῆρος, οἱ Μοναστικές Ἀδελφότητες καί πλῆθος κόσμου. Μέ τήν 
παρουσία τους τίμησαν ἐπίσης τόν Θεοφιλέστατο τό 3ο Σύστημα 
Προσκόπων Παραδεισίου καί τά Δημοτικά Σχολεῖα Ἀρχιπόλεως καί 
Παραδεισίου. 
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ 
κατά τήν χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου  

ΟΛΥΜΠΟΥ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Θεοφιλέστατε,
῾Η Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντι-

νουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. ΒΑΡ-
ΘΟΛΟΜΑΙΟΣ καί ἡ περί Αὐτόν Ἁγία καί ῾Ιερά Σύνοδος ἐξέλεξάν 
σε Ἐπίσκοπον, μέ τόν ψιλόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης 
Ἐπισκοπῆς Ὀλύμπου, γιά νά ὑπηρετήσεις ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος 
τῆς ἐλαχιστότητάς μου, τήν Παυλική Ἱερά Μητρόπολη Ρόδου. 

Εὐλογητός ὁ ἐν Τριάδι προσκυνούμενος Θεός, «ὁ Πατὴρ τῶν 
οἰκτιρμῶν καὶ Θεὸς πάσης παρακλήσεως», ὁ ὁποῖος, κατά τήν ἀνε-
ξιχνίαστη βουλή του, ἀξίωσε τήν «παροικοῦσαν ἐν Ρόδῳ» Ἐκκλησία 
Του τῆς μεγάλης αὐτῆς χαρᾶς τῆς ἀναδείξεώς σου σέ Ἐπίσκοπο τῆς 
μαρτυρικῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί εὐδόκησε, 
κατά τό ἄφατο ἔλεός Του, μαζί μέ τούς συμπαρόντας ἀδελφούς ἁγί-
ους Ἀρχιερεῖς, νά ἱερουργοῦμε σήμερα τό μυστήριο τῆς χειροτονίας 
σου, στό κατά χάριν τοῦτο ὑπερῷο, τόν Καθεδρικό μας ἱερό Ναό, 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καί νά εὐαγγελιζόμα-
στε τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, στήν ὁποία ὀφείλεις καί ὀφείλουμε 
τά πάντα.

Ἀπό τῆς παιδικῆς σου ἡλικίας ἀγάπησες τόν Θεό καί τήν Ἐκκλη-
σία Του καί ἐβίωσες μυστικά τόν πόθο τῆς ἀφιερώσεώς σου. Τό 
ἄδολο γάλα τῆς λαϊκῆς εὐσέβειας σέ ἀνέθρεψε καί οἱ ἀνεπιτήδευ-
τες ἐκδηλώσεις της, περιουσία πολύτιμη τοῦ εὐλογημένου λαοῦ 
μας, σφράγισαν τήν ὕπαρξή σου. Οἱ αὐλές τοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῆς 
γενέτειράς σου, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀρχιπόλεως, καί τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Κρυονερίου ἔγιναν τά κατηχούμενα 
τῆς εἰσόδου σου στά Ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς θεοπαράδοτης Ἱερωσύ-
νης. Τό Ἅγιον Ὄρος ὑπῆρξε ὁ ὁραματισμός σου. Ἀποφάσισες τήν 
ἀναχώρησή σου ἀλλά αὐτή προσέκρουσε στήν ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ 
γιά σένα. Τό κατ’ ἄνθρωπο τυχαῖο σφράγισε τήν πορεία σου.

Μέ ταπείνωση καί φόβο Θεοῦ ἄρχισες τόν ἱερατικό βηματισμό 
σου. Ἀγάπησες τό ἅγιο Θυσιαστήριο. Ἡ διακονία σου ὑπῆρξε θυ-
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σιαστική. Ἡ ὑπακοή σου ἔκφραση συνειδήσεως χωρίς δουλικότη-
τα καί σκοπιμότητα. Ἀφιερώθηκες μέ ζῆλο καί συνέπεια στίς θεο-
λογικές σου σπουδές, στήν Ἀθήνα, στήν Ὀξφόρδη, στό Λονδῖνο, 
ἀφήνοντας παντοῦ καλή μαρτυρία καί ἀγαθές ἀναμνήσεις. Τή μέ-
χρι τῆς ἐκλογῆς σου θητεία σου στήν Ἐνορία τῆς κωμοπόλεως τοῦ 
Παραδεισίου παρουσίασες καρποφόρο σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς 
ἐφημεριακῆς δράσεως. Ἡ ἐργασία σου στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως ὑπῆρξε διακριτική καί ἀποδοτική. Οὐδέποτε προέβαλες 
ἀπαιτήσεις, ἀνταποκρίθηκες μέ συνέπεια καί αἴσθημα εὐθύνης στήν 
ἑκάστοτε ἐκκλησιαστική προτροπή καί ἐπέδειξες γνήσιο καί εἰλικρι-
νές ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί ἦθος.

Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία σέ ἐτίμησε καί ἀνύψωσε. Ἐπιβράβευσε τήν 
πιστή διακονία σου καί σέ καλεῖ ἐκ νέου νά «ἐπιβάλλῃς τὴν χεῖρά 
σου ἐπ’ ἄροτρον» (Λουκ. θ΄, 62) γιά νά διακονήσεις ἀπό ὑψηλότε-
ρη ἐφεξῆς σκοπιά τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο, ἔχοντας ὡς «τύπον 
καὶ ὑπογραμμὸν» Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος «Οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι ἀλλὰ 
διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ὑπὲρ πολλῶν». Ὁ 
δρόμος κάθε Κληρικοῦ, πολύ περισσότερο τοῦ Ἐπισκόπου, εἶναι 
δρόμος θυσίας, διότι ὁ Χριστός, ὁ πρῶτος καί μέγας Ἀρχιερεύς καί 
Ἐπίσκοπος τῶν ψυχῶν μας «κατέλιπεν ἡμῖν ὑπογραμμόν, ἵνα ἐπα-
κολουθήσωμεν τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ» καί κατά τήν προτροπή τοῦ 
Ἀποστόλου, «ὡς Ἐκεῖνος περιεπάτησεν, ὀφείλομεν καὶ ἡμεῖς περι-
πατεῖν».

Ἀπό σήμερα, χειροτονούμενος Ἀρχιερεύς, συγ κα ταλέγεσαι στή 
χορεία τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου. Ὑψίστη ἡ τιμή καί ὑπέρμετρο τό χρέος τῆς μέχρι 
ἐσχάτης ἀναπνοῆς αὐτοσυνειδησίας σου. Ὡς Ἀρχιερεύς τοῦ Θρό-
νου ἔχεις τήν ἱερά παρακαταθήκη τῆς ἀδιαλείπτου καρδιακῆς κοι-
νωνίας μετά τῆς Μητρός Μεγάλης Ἐκκλησίας γιά νά μετέχεις τοῦ 
μεγαλείου, τοῦ μαρτυρίου καί τῆς μαρτυρίας της, μαρτυρία τήν 
ὁποία καλεῖσαι νά προβάλλεις καί νά μεταδώσεις στόν λαό μας. Ὡς 
Ρόδιος καί Δωδεκανήσιος Ἀρχιερεύς νά θυμᾶσαι πάντα τούς λόγους 
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος, «Οἱ Δω-
δεκανήσιοι ἐάν δέν ἦσαν ἐγκεντρισμένοι εἰς τήν καλλιέλαιον τῆς 
Μεγάλης Ἐκκλησίας ἴσως νά μήν ὑπῆρχον σήμερον ὡς Ὀρθόδοξοι. 
Ἐάν ἐπέζησαν ὡς Ὀρθόδοξοι οἱ Δωδεκανήσιοι, ἐάν ἐπέζησαν τοῦ 
Ντέ Βέκι, εἶναι διότι ἦσαν Ὀρθόδοξα τέκνα τῆς Μεγάλης Ἐκκλησί-
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ας, τῆς ὁποίας ἡ πίστις καί ἡ παράδοσις ἀπεδείχθησαν ἰσχυρότεραι 
καί τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ καί τοῦ φασισμοῦ». Αὐτήν τήν πίστη καί τήν 
παράδοση νά φυλάξεις, νά συνεχίσεις καί νά ἑρμηνεύσεις μέ ἀφοσί-
ωση στόν θεσμό τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, «μὴ φρονῶν 
τὰ ἑαυτοῦ» ἀλλά τά τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, «ἣν Αὐτὸς 
περιεποιήσατο τῷ ἰδίῳ αὐτοῦ αἵματι».

Θεοφιλέστατε,

Στή μέχρι σήμερα ἐκκλησιαστική ἀναστροφή σου σέ γνωρίσα-
με ἄνθρωπο θαυμάζοντα καί μή περιεργαζόμενον τά μυστήρια τοῦ 
Θεοῦ, ἔχοντα ὡς σύνθημα τό Ψαλμικόν: «Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν 
μέριμναν καὶ αὐτός σε διαθρέψει». Τοῦτο συνοψίζει τό περιεχόμενο 
τῆς ψυχῆς σου, συγκροτεῖ τήν προσωπικότητά σου ὡς Ὀρθοδόξου 
Κληρικοῦ  καί ἐκφράζει τό μεγαλύτερο προσόν σου, ἀνώτερο κάθε 
ἐπιγείου τίτλου καί οὐσιαστικώτερο οἱουδήποτε κατά κόσμον προ-
σόντος. Προσευχητικά νά τό διαφυλάξεις καί τότε πιστεύουμε μέ 
βεβαιότητα ὅτι θά διακονήσεις τήν Ἐκκλησία ὡς Ἐπίσκοπος ἄξιος 
τῆς ἱστορίας καί διαχρονικῆς μαρτυρίας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως 
Ρόδου καί ἐκφραστής τῶν αἰωνίων παραδόσεων τῆς Μητρός ἡμῶν 
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. 

Εἴσελθε εἰς τά ἐνδότερα τοῦ καταπετάσματος τῆς πνευματικῆς 
καί ἀχειροποιήτου σκηνῆς.
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ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μου Μητροπολῖτα Ρόδου,
Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 
Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,
Σεβαστοί Πατέρες,
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Στή ζωή μας ὑπάρχουν κάποιες στιγμές πού τίς χαρακτηρίζουμε 
μοναδικές. Στιγμές πλήρεις δέους, θάμβους καί μυστηρίου, τίς ὁποῖες 
συνήθως προσπαθοῦμε, ἐθιστικά σκεπτόμενοι, νά προσεγγίσουμε, νά 
κατανοήσουμε καί νά ἑρμηνεύσουμε. Διαπιστώνουμε, στό τέλος, ὅτι ὁ 
τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι πού ἔχουμε διαμορφώσει, πού μᾶς διαμορφώ-
νει καί μᾶς χαρακτηρίζει, εἶναι ἀνεπαρκής. Εἶναι οἱ στιγμές κατά τίς 
ὁποῖες ἀλαλήτως μιλάει ὁ Θεός σέ πεῖσμα τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς. 
Μποροῦμε νά τό αἰσθανθοῦμε. Ἐνεργεῖ ὁ Θεός «καὶ τὸ θέλειν καὶ 
τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας». Αἰσθανόμαστε καί ἀναρωτιόμαστε: 
«Ποιός εἶμαι ἐγώ;». «Ἐγώ εἰμι γῆ καὶ σποδός» (Γεν. ιη´, 27).  Ἀλλά καί 
πιστεύουμε. Ἐκεῖνος γνωρίζει. «Ὁ ἐγείρων ἀπὸ γῆς πτωχὸν καὶ ἀπὸ 
κοπρίας ἀνυψῶν πένητα» (Ψαλμ. ριβ΄, 7). Στέλνει τόν βραδύγλωσ-
σο Μωυσῆ νά ἀντιμετωπίσει τόν δυνάστη Φαραώ, ἐμφανίζεται στόν 
Γεδεών πού ἑτοιμάζεται νά δραπετεύσει ἀπό τόν φόβο τῶν Μαδια-
νιτῶν καί τόν καθιστᾷ πολέμαρχο τοῦ λαοῦ του, ἐνεργεῖ τόσες φορές 
μέ τρόπο τόσο παράδοξο μέσα στήν ἱστορία σκανδαλίζοντας ὅλους, 
ὅσοι ἔμαθαν νά ἐπαναπαύονται στά ἀνθρώπινα. 

Μέ αὐτές τίς ταπεινές σκέψεις προσεγγίζω σήμερα τό μυστή-
ριο τῆς προσωπικῆς μου Πεντηκοστῆς. Βιώνω τό παράδοξο, ὅπως 
τότε, κατά τήν ἡμέρα τή μεγάλη τῆς Πεντηκοστῆς, ὅταν «Παράδο-
ξα εἶδον τὰ ἔθνη πάντα ἐν πόλει Δαβίδ, ὅτε τὸ Πνεῦμα κατῆλθε τὸ 
ἅγιον ἐν πυρίναις γλώσσαις, καθὼς ὁ θεηγόρος Λουκᾶς ἀπεφθέγξα-
το» (Κ. Πεντ., Εἰς τούς Αἴν., Στιχ. Ἰδιόμελον). Στέκομαι μέ ἀπορία 
μπροστά στό μεγάλο τοῦτο γεγονός τῆς ζωῆς μου. «Ὁμολογῶ τὴν 
χάριν, κηρύττω τὸν ἔλεον, οὐ κρύπτω τὴν εὐεργεσίαν» (Εὐχή Ἁγια-
σμοῦ Θεοφανείων).
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Θά ἤθελα νά σιωπήσω γιατί μέ δίδαξαν ὅτι μέ σιγή τιμᾶται τό μυ-
στήριο. Τό ἔθος ὅμως ἐπιβάλλει νά μιλήσω. «Τί εἴπω καὶ τί λαλήσω;» 
Θά ἀνοίξω τήν καρδιά μου, θά χρησιμοποιήσω τή γλῶσσά μου καί 
θά πῶ μόνο λόγους εὐχαριστίας. 

«Ἐν ψυχῇ συντετριμμένῃ καὶ πνεύματι ταπει νώ σεως» (Δαν. 
γ΄, 39) ἀναπέμπω ἐν πρώτοις τόν ὕμνο, τή δοξολογία, τήν τιμή 
καί τήν προσκύνη ση στόν οἰκτίρμονα καί φιλάνθρωπο Θεό γιά 
τίς εὐλογίες Του πρός τήν ἀναξιότητά μου. Μέ ἐλέη σε πλουσιο-
πάροχα, ἄνοιξε δρόμους στή ζωή μου καί μέ ἀξιώνει σήμερα τῆς 
δωρεᾶς τῆς ἀρχι ερατικῆς χάριτος. Τά τελεσιουργούμενα ἀπό τήν 
ἡμέρα τῆς ἐκλογῆς μου, ἀποκορύφω μα τῶν ὁποίων εἶναι ἡ σημε-
ρινή χειροτονία μου, ἀποτελοῦν γιά μένα μιά μυστική θεοφάνεια. 
Μέ θαυμασμό στέκομαι μπροστά στό μυστήριό της, καί οἰκειο-
ποιοῦμαι τόν λόγο τοῦ Προφήτου Ἡσαΐου «῏Ω τάλας ἐγώ, ὅτι κα-
τανένυγμαι» (Ἡσ. στ΄, 5). «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».

Ὅπως δέ «Μωυσῆς καὶ Ἀαρὼν ἐν τοῖς ἱερεῦσιν αὐτοῦ, καὶ Σα-
μουὴλ ἐν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπεκαλοῦντο τὸν 
Κύριον, καὶ αὐτὸς εἰσήκουσεν αὐτῶν» (Ψαλμ. η΄, 6) τολμῶ καί ἐγώ ὁ 
ἐλάχιστος νά ἐπικαλεστῶ τό πανάγιο ὄνομά Του, καί αἰσθανόμενος 
τή μηδαμινότητά μου μπροστά στό μυστήριο, πού σήμερα τελεσι-
ουργεῖται σέ μένα, νά ζητήσω τή θεία χάρη, «τὴν τὰ ἀσθενῆ θερα  - 
πεύου σαν καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσαν» γιά νά μέ ἐνισχύσει 
ὥστε νά παραστήσω τήν ἐπισκοπική ζωή καί διακονία μου ἀντάξια 
τοῦ θείου ἐλέους· καί συνοψίζω τή δέησή μου στήν ψαλμική ρήση: 
«Τὸ ἔλεός σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 
μου» (Ψαλμ. κβ΄, 6).

Μετά τήν πρός τόν Θεό εὐχαριστία μου, στρέφω τόν νοῦ, τήν 
καρδιά μου καί ὅλες τίς αἰσθήσεις μου πρός τό πάνσεπτο τῆς Ὀρθο-
δοξίας Κέντρο, τήν  Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, τό μαρ-
τυρικό Φανάριο, καί προσερχόμενος νοερά ἐνώπιον τοῦ ἁγιωτά-
του Ἀποστολικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου, κλίνω τῆς ψυχῆς καί τοῦ 
σώματος τά γόνατα καί καταθέτω εἰλικρινῆ αἰσθήματα βαθυτάτου 
σεβασμοῦ, ἀπέραντης εὐγνωμοσύνης καί ὑϊκῆς ἀφοσίωσης πρός 
τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, τόν προσκυνητό Αὐθέντη καί 
Δεσπότη μου, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. κ. ΒΑΡΘΟ ΛΟΜΑΙΟ γιά 
τήν εὐμενῆ πρόκριση τῆς ἀναξιότητάς μου. Εὐχαριστίες δέ ἐκφράζω 
καί πρός τήν περί Αὐτόν σεπτή Χορεία τῶν Σεβασμιωτάτων Μη-
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τροπολιτῶν, τῶν συγκροτούντων τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο, ἡ ὁμό-
φωνη ψῆφος τῶν ὁποίων μέ προήγαγε στό Ἀρχιερατικό ἀξίωμα καί 
μέ ἀνέδειξε Ἐπίσκοπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ὡς ἀντίδωρο τῆς 
εὐεργετικῆς τους κρίσης καί ἀγάπης, ὑπόσχομαι τήν ἄνευ ὅρων καί 
ὁρίων ὑπακοή στά κελεύσματα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τή διά 
βίου ἀφοσίωση πρός τό σεπτό πρόσωπο τοῦ Παναγιωτάτου Πατρι-
άρχου μου καί τόν θεσμό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, 

Ἰδιαιτέρως ἐκφράζω τήν εὐγνωμοσύνη καί τίς ἄπειρες εὐχαρι-
στίες μου πρός τό σεπτό πρόσωπόν Σας. Σᾶς ὀφείλω τό ἱερατικῶς 
ζῆν. Ἡ φωνή σας ἀκούστηκε πρός τήν ἀναξιότητά μου ὡς ἡ φωνή 
τοῦ Θεοῦ. Μέ προσκαλέσατε στό ἅγιο θυσιαστήριο, ἐκκλησιάσατε 
τήν ὕπαρξή μου, μέ χειραγωγήσατε στήν ἱερατική ζωή, ἐπιμείνατε 
νά σπουδάσω, κατευθύνατε τήν πορεία μου. Κοντά σας, ἔμαθα νά 
ἀγαπῶ μέ ἀνιδιοτέλεια τόν Θεό, νά ἀφουγκράζομαι τό θέλημά του, 
νά ζητῶ τά δικά Του καί ὄχι τά τῶν ἀνθρώπων, νά μήν πολυπραγ-
μονῶ, νά μπορῶ νά σιωπῶ καί νά ὑπομένω. 
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Τό παράδειγμά σας δια μόρφωσε τήν ἱερατική μου συνείδηση καί 
οἰκοδόμησε τό ἐκκλησιαστικό μου φρόνημα. Ἡ πράξη τῆς καθη-
μερινότητάς σας μέ δίδαξε νά παραμερίζω τό δικό μου θέλημα καί 
νά ἀφήνω τόν ἑαυτό μου στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἡ αὐστηρότητά σας 
ὁριοθέτησε τή συμπεριφορά μου ὡς Κληρικοῦ. Οἱ ἀπαιτήσεις σας 
ἦταν πάντοτε ἀπόρροια τῆς ἀγάπης σας πρός τήν Ἐκκλησία καί 
τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Μέ διδάξατε ὅτι πάνω ἀπό τά πρόσωπα ὑπάρχει 
ἡ Ἐκκλησία καί μοῦ ἐπαναλάβατε πολλές φορές τήν παρακαταθήκη 
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τοῦ Γέροντά σας, μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου, νά 
ἔχω ἕνα μοναδικό σκοπό στή ζωή μου, νά δίνω «τό παρόν τοῦ Θεοῦ» 
καί νά ἔχω ἀγάπη, συγχωρητικότητα καί ἀνιδιοτέλεια. Γιά ὅλα σᾶς 
εὐχαριστῶ. 

Σέ λίγο θά θέσετε τά τίμια χέρια σας στήν κεφαλή μου γιά νά μοῦ 
δώσετε καί τόν τρίτο βαθμό τῆς ἁγίας ἱερωσύνης. Ὑπόσχομαι ὅτι θά 
τά τιμήσω καί θά διαθέσω ὅλη μου τή δύναμη γιά νά φανῶ ἀντάξι-
ος τῶν προσδοκιῶν καί τῆς ἐμπιστοσύνης σας. Σᾶς ἄκουσα πολλές 
φορές νά ἀναφέρεστε μέ συγκίνηση στούς Γεροντάδες σας καί νά 
λέτε ὅτι σᾶς ἄφησαν πολύτιμη περιουσία καί κληρονομιά τήν εὐχή 
τους καί νά καυχᾶσθε γι’ αὐτό λέγοντας ὅτι ἔχετε ἀναπαυμένο τό 
πνεῦμά σας. Τήν εὐχή σας καί ἐγώ ἐπιζητῶ γιά νά τήν ἔχω ὡς πύργο 
ἀσφαλείας στή διακονία μου καί νά βρίσκει ἀνάπαυση τό εἶναι μου.

Θερμές εὐχαριστίες ἀπευθύνω πρός τούς παρόντες ἁγίους Ἀρχιε-
ρεῖς, τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολῖτες Ἀρκαλοχωρίου, Καστελ-
λίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέα, Εἰρηνουπόλεως κ. Δημήτριο, Λέρου, 
Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιο, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου 
κ. Εὐγένιο, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Νουβίας κ. Σάββα, 
Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρο, Κηρυνείας κ. Χρυσόστομο, Πέτρας καί 
Χερρονήσου κ. Γεράσιμο καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο 
καί τούς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Ἀβύδου κ. Κύριλλο, Ἀμορί-
ου κ. Νικηφόρο, καί Στρατονικείας κ. Στέφανο. Ἡ παρουσία καί ἡ 
συμμετοχή τους στή χαρά μου  ἀποτελεῖ γιά μένα ἰδιαίτερη εὐλογία 
καί ἐξιδιασμένη τιμή. Στό πρόσωπο δέ, τοῦ ἁγίου Προύσης χαιρε-
τίζω ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς καί Κληρικούς πού διακονοῦν, μέ αὐτα-
πάρνηση, τό σεπτό τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρο ὡς συγκυρηναῖοι, τοῦ 
ἀκάματα βαστάζοντος τόν σταυρό τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους, 
Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας.

Ὀφειλετικά, εὐχαριστῶ τή μοναστική Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς 
στήν ὁποία ἀνήκω, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παραμυθίας, τόν Καθηγούμε-
νο Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἄνθιμο Παλιόγλου καί τόν 
κτίτορά της Προηγούμενο Πανοσιώτατο Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου κ. Σεραφείμ Παρχαρίδη γιά ὅσα μοῦ προσέφεραν, 
κατά τά πρῶτα χρόνια τῶν πνευματικῶν μου ἀναζητήσεων, καί τή 
στήριξή τους στήν ἀπόφασή μου νά ἀκολουθήσω τόν δρόμο τῆς 
μοναχικῆς ζωῆς. Παρακαλῶ δέ, νά μέ μνημονεύουν στίς προσευχές 
τους καί νά καταθέτουν ἕνα λόγο δεήσεως μπροστά στήν εἰκόνα 
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τῆς ἐφόρου τῆς Μονῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας, γιά νά μέ συνο-
δεύει στή νέα μου πορεία καί νά ἐνσταλάζει μυστική παραμυθία στήν 
καρδιά μου, γιά νά φανῶ ἄξιος τῆς κλήσης μου.

Θερμές εὐχαριστίες ἐκφράζω πρός τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱε ρᾶς 
Μονῆς Σταυρονικήτα Ἁγίου Ὄρους Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμαν-
δρίτη κ. Τύχωνα γιά τήν ἀγάπη πού ἐπέδειξε πρός τό πρόσωπό μου 
καί τήν πνευματική συμπαράσταση πού μοῦ προσέφερε, ὅταν ξεκι-
νοῦσα τόν δρόμο τῆς ἀφιερώσεώς μου, καί πρός τόν Πανοσιώτατο 
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Ἀρχιμανδρίτη κ. Μεθόδιο Βιδάλη, ὁ ὁποῖος στάθηκε δίπλα μου ἀπό 
τά χρόνια τῆς νεότητάς μου, μέχρι σήμερα, σάν πραγματικός πατέ-
ρας. Ἡ παρουσία τους στό νέο ξεκίνημα τῆς ζωῆς μου, μοῦ δίνει ξε-
χωριστή χαρά καί τήν αἰσθάνομαι ὡς ἰδιαίτερη εὐλογία. Εὐχαριστῶ 
ἐπίσης τούς Πανοσιολογιωτάτους Σιμωνοπετρῖτες Ἱερομονάχους 
πατέρες Ἐφραίμ καί Μύρωνα κοντά στούς ὁποίους, στό Σιμωνο-
πετρίτικο Μετόχιο τῆς Ἀναλήψεως Βύρωνα, διακόνησα  κατά τήν 
περίοδο τῶν σπουδῶν μου στήν Ἀθήνα.



ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

476

Μέ σεβασμό ἀναφέρω τό ὄνομα τοῦ Γενικοῦ Ἀρχι ερατικοῦ Ἐπι-
τρόπου, Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου 
Χαλκιᾶ, στό πρό σωπο τοῦ ὁποίου ἐκφράζω τήν ἀπέραντη ἀγάπη 
μου καί τίς ἀπό βάθους καρδίας εὐχαριστίες μου πρός ὅλους ἀνε-
ξαιρέτως τούς ἀδελφούς κληρικούς καί τά Μέλη τῶν μοναστικῶν 
Ἀδελφοτήτων τῆς Μητροπόλεως Ρόδου, ἀλλά καί πρός τούς συ-
νεργάτες μου στήν ὑπηρεσία τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο-
πόλεως. Ξεχωριστά δέ εὐχαριστῶ τόν συμμαρτυρήσαντα κατά τήν 
χειροτονία μου σέ Διάκονο Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. 
Ἀντώνιο Πατρό, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης καθώς 
καί τούς ἀδελφούς μου Ἀρχιμανδρῖτες Τιμόθεο Ἀποστολάκη καί 
Ἰωαννίκιο Ἀναγνώστου, καί Πρεσβυτέρους Ἐμμανουήλ Σκλιβάκη 
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καί Κωνσταντῖνο Χατζημιχαήλ γιά τήν ἐπί τόσα χρόνια συνεργασία 
καί καλή συμπόρευση.

Ἡ σκέψη μου καί οἱ εὐχαριστίες μου στρέφονται ἐπίσης καί πρός 
τίς Ὁσιώτατες Μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ Μητρός 
τοῦ Ἠγαπημένου τῆς Πάτμου, πού διακονοῦν στό Ὀρφανοτροφεῖο 
Θηλέων Ρόδου, ἰδιαιτέρως δέ πρός τήν ἀδελφή Μοναχή Ξένη, ἡ 
ὁποία μέ ἀγκάλιασε ὅλα αὐτά τά χρόνια σάν μάνα πνευματική. Τίς 
εὐχαριστῶ γιά τήν ἀγάπη καί τή συμπαράστασή τους εὐχόμενος ὁ 
Πανάγαθος Θεός νά τίς ἐνισχύει στό δύσκολο ἔργο τους.

Αἰσθήματα ἄπειρης εὐγνωμοσύνης ἐκφράζω ἀπό τά μύχια τῆς 
καρδιᾶς μου πρός τούς ἀγαπητούς μου γονεῖς Νικόλαο καί Γεωρ-
γία. Μοῦ χάρισαν τό ζῆν καί ἐκοπίασαν γιά μένα. Ζητῶ τήν εὐχή 
τους, ἡ ὁποία, μαζί μέ τήν ἀγάπη τῶν κατά σάρκα ἀδελφῶν μου, θά 
ἀποτελεῖ θησαυρό ἀνεκτίμητο τῆς ζωῆς μου καί ἐπιστηριγμό τῆς 
διακονίας μου.

Χρέος μου νά ἀναφερθῶ σέ δύο ξεχωριστά, γιά μένα, πρόσωπα. 
Στόν παπποῦ μου Ἀναστάσιο καί στήν πολυαγαπημένη μου γιαγιά 
Τσαμπίκα, κοντά στήν ὁποία ἔκανα τά πρῶτα ἐκκλησιαστικά βήμα-
τα στίς αὐλές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Κρυονερίου. 
Οἱ ἐκφράσεις τῆς παραδοσιακῆς τους εὐσέβειας ἄφησαν στήν ψυχή 
μου ἀνεξίτηλη σφραγῖδα καί ἐπέδρασαν καθοριστικά στή διαμόρ-
φωση τῆς αὐτοσυνειδησίας μου. Ἡ παραμονή μου κοντά τους χά-
ραξε τήν ψυχή μου καί μοῦ ἄφησε καλή παρακαταθήκη, ἐνθυμήσεις 
ἀγαθές. Τούς εὐχαριστῶ, ὅπως εὐχαριστῶ καί τήν ἀπό τόν πατέρα 
μου γιαγιά μου Μαρία, μνημονεύοντας τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀειμνή-
στου παπποῦ μου Ἡσαΐα.

Μέ εὐγνωμοσύνη μνημονεύω τῆς προσφορᾶς τῶν δασκάλων 
μου, τῶν καθηγητῶν μου στή Μέση Ἐκπαίδευση, ὅπως ἐπίσης τῶν 
Καθηγητῶν μου στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 
στό Abacus College καί St. Stephen’s House τῆς Ὀξφόρδης καί τοῦ 
Πανεπιστημίου St. Mary’s τοῦ Λονδίνου. Τούς εὐχαριστῶ γιά ὅσα 
μοῦ προσέφεραν. Ὀφείλω ἀκόμα νά εὐχαριστήσω τόν Σεβασμιώ-
τατο Ἀρχιεπίσκοπο Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγό-
ριο καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διοκλείας κ. Κάλλιστο 
γιά τή συμπαράστασή τους κατά τό διάστημα τῆς παραμονῆς μου 
στήν Ὀξφόρδη καί στό Λονδῖνο, τόν πρώην Ἀγγλικανό Ἀρχιεπί-
σκοπο τοῦ Canterbury Rowan Williams καί τό Ἵδρυμα Nikaean 
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Ecumenical Trust γιά τήν ὑποτροφία πού μοῦ προσέφεραν ὥστε νά 
μπορέσω νά πραγματοποιήσω τίς σπουδές μου στή Μεγάλη Βρε-
τανία, καθώς ἐπίσης τούς συμφοιτητές μου καί ὅλους ἐκείνους πού 
συνέβαλαν στή διαπαιδαγώγησή μου καί μοῦ συμπαραστάθηκαν σέ 
δύσκολες στιγμές.

Δέν θά μποροῦσα νά μήν εὐχαριστήσω τούς συνεργάτες μου στήν 
Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Παραδεισίου καί ὅλους τούς κατοίκους τῆς 
Κωμοπόλεως γιά τά, περίπου, τρία χρόνια τῆς ἐκεῖ ἐφημεριακῆς δι-
ακονίας μου. Ἡ ἀγάπη καί ἡ συμπαράστασή τους μέ σκλάβωσαν 
κυριολεκτικά καί μέ κράτησαν κοντά τους, μέχρι τήν ἐκλογή μου. 
Ἡ διακονία μου στό Παραδεῖσι θά παραμείνει ἀνεξίτηλη στήν ψυχή 
μου. Οἱ κάτοικοί του θά παραμείνουν σέ ὅλη τή ζωή μου οἱ ἄνθρω-
ποί μου. Ἀγάπησα τό Παραδεῖσι γνήσια καί ἀληθινά. Ἀφήνω στούς 
ἀγαπητούς μου Παραδεισιῶτες τήν καρδιά μου,  μέ μοναδική ἀπαί-
τηση τίς προσευχές τους πρός ἐνίσχυσή μου στή νέα εὐθύνη μου.

Τέλος, εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας, ὅλους ἐσᾶς, ὅσοι σήμερα 
ἤλθατε συνοδοί στήν ἀρχή τῆς νέας ἐκκλησιαστικῆς μου πορείας, 
τούς ἐκπροσώπους τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τῆς 
πόλεως καί τοῦ νησιοῦ μας, τούς ὀφφικιαλίους τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου, τούς Ἱεροψάλτες, τούς συγγενεῖς καί φίλους μου, ἰδιαίτερα 
τούς ἐκτός Ρόδου, πού ταξίδεψαν γιά νά εἶναι σήμερα δίπλα μου. 
«Δώῃ Κύριος ὁ Θεὸς κατὰ τὴν καρδίαν ἑνὸς ἑκάστου».

Περαίνοντας τόν λόγο, ἀναφέρομαι στό χωριό μου, τήν Ἀρχί-
πολη τῆς Ρόδου, χαιρετίζω τούς συγχωριανούς μου καί ὀφειλετικά 
μνημονεύω τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀειμνήστου Ἐφημερίου τοῦ χωριοῦ 
μου Στυλιανοῦ Τσακίρη, κοντά στόν ὁποῖο γνώρισα τή λειτουργική 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί τοῦ προπάππου μου μακαριστοῦ Ἱε-
ρέως Νικολάου Παπανθίμου. Ἄς ἔχω τήν εὐχή τους.

Σεβασμιώτατε, 

«Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα». Δέος καταλαμβάνει τήν ὕπαρξή μου. «Μεγα-
λύνει ὄντως ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον ὅτι  ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνω-
σιν τοῦ δούλου αὐτοῦ». «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον».

Εὔχεσθε, παρακαλῶ, ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου καί πάντων τῶν ἐν Ρόδῳ δια λαμψάντων Ἁγίων νά μέ ἀναδεί-
ξει καλό καί φιλόπονο ἐργάτη τοῦ ἀμπελώνα του.
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