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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Π.  
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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, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ 

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Σ υνεπληρώθησαν ἤδη εἰκοσιεννέα ἔτη ἀπό τῆς καθιε ρώσεως ὑπό 
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς ἑορτῆς τῆς 

Ἰνδίκτου ὡς «Ἡμέρας Προστασίας τοῦ περιβάλλοντος». Καθ’ ὅλον 
αὐτό τό διάστημα τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὑπῆρξεν ἐμπνευ
στής καί πρωταγωνιστής ποικίλων δράσεων, αἱ ὁποῖαι ἐκαρποφόρη
σαν πλουσίως καί ἀνέδειξαν τό οἰκολογικόν πνευματικόν δυναμικόν 
τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν παραδόσεως.

Αἱ οἰκολογικαί πρωτοβουλίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπε
τέλεσαν ἔναυσμα διά τήν θεολογίαν, διά νά ἀναδείξῃ τάς οἰκοφιλικάς 
ἀρχάς τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας καί νά προ
βάλῃ τήν ἀλήθειαν ὅτι οὐδέν ὅραμα διά τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος 
ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἔχει ἀξίαν, ἐάν δέν περιλαμβάνῃ καί τήν προσδοκίαν ἑνός 
κόσμου, ὁ ὁποῖος θά λειτουργῇ ὡς πραγματικός «οἶκος» τοῦ ἀνθρώπου, 
εἰς μίαν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν ἡ συνεχῶς διογκουμένη ἀπειλή κατά 
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος κυοφορεῖ μίαν παγκόσμιον οἰκολογικήν 
καταστροφήν. Ἡ ἐξέλιξις αὕτη εἶναι ἡ συνέπεια μιᾶς συγκεκριμένης ἐπι
λογῆς τρόπου οἰ κονομικῆς, τεχνολογικῆς καί κοινωνικῆς ἀναπτύξεως, ἡ 
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ὁποία δέν σέβεται οὔτε τήν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, οὔτε τήν 
ἱερότητα τῆς φύσεως. Εἶ ναι ἀδύνατον νά ἐνδιαφερώμεθα πραγματικῶς 
διά τό ἀνθρώπινον πρόσωπον καί ταυτοχρόνως νά καταστρέφωμεν τό 
φυσικόν περιβάλλον, τήν βάσιν τῆς ζωῆς, κατ’ οὐσίαν δηλαδή νά ὑπονο
μεύωμεν τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος.

Παρά τό γεγονός ὅτι δέν θεωροῦμεν ὀρθόν νά κρίνωμεν τόν νεωτερι
κόν πολιτισμόν ἐπί τῇ βάσει «ἁμαρτωλογικῶν κριτηρίων», ἐπιθυμοῦμεν 
νά ὑπογραμμίσωμεν ὅτι ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἰς 
τήν ἐποχήν μας συνδέεται μέ τήν ἀλαζονείαν τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τῆς 
φύσεως καί τήν ἐξουσιαστικήν σχέσιν του πρός αὐτήν, καθώς καί μέ τό 
εὐδαιμονιστικόν πρότυπον τοῦ «πολλῶν δεῖσθαι» ὡς γενικῆς στάσεως 
ζωῆς. Ὅσον λανθασμένον εἶναι τό νά πιστεύωμεν ὅτι εἰς τό παρελθόν 
ὅλα ἦσαν καλλίτερα, τόσον ἄτοπον εἶναι νά κλείωμεν τά ὄμματα ἐνώ
πιον ὅσων συμβαίνουν σήμερον. Δέν ἀνήκει τό μέλλον εἰς τόν ἄνθρω
πον, ὁ ὁποῖος ἀναζητεῖ ἀκαταπαύστως τεχνητάς ἀπολαύσεις καί νέας 
ἱκανοποιήσεις, ὁ ὁποῖος ζῇ διά τόν ἑαυτόν του καί ἀγνοεῖ τόν πλησίον, 
εἰς τόν ἄνθρωπον τῆς προκλητικῆς σπατάλης, οὔτε εἰς τόν ἀδικητήν καί 
ἐκμεταλλευτήν τῶν ἀδυνάτων. Τό μέλλον ἀνήκει εἰς τήν δικαιοσύνην καί 
τήν ἀγάπην, εἰς τόν μετοχικόν πολιτισμόν τῆς ἀλληλεγγύης καί τοῦ σε
βασμοῦ τῆς ἀκεραιότητος τῆς δημιουργίας.

Τοιοῦτον ἦθος καί τοιοῦτος πολιτισμός διασώζεται εἰς τήν θεαν
θρωπίνην ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἰς τήν μυστη
ριακήν καί λατρευτικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας βιοῦται καί ἐκφράζεται ἡ 
εὐχαριστιακή θεώρησις, νοηματοδότησις καί χρῆσις τῆς δημιουργίας. 
Αὐτή ἡ σχέσις μέ τόν κόσμον εἶναι ἀσύμβατος μέ κάθε εἴδους ἐσωστρέ
φειαν καί ἀδιαφορίαν διά τήν πλάσιν, μέ κάθε μορφῆς δυϊσμόν πνεύμα
τος καί ὕλης καί ὑποτίμησιν τῆς ὑλικῆς πραγματικότητος. Τοὐναντίον, 
ἡ εὐχαριστιακή ἐμπειρία εὐαισθητοποιεῖ καί κινητοποιεῖ τόν πιστόν εἰς 
οἰκοφιλικήν δρᾶσιν ἐν τῷ κόσμῳ. Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ Ἁγία καί 
Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπεγράμμισεν ὅτι εἰς τά 
μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας «καταφάσκεται ἡ δημιουργία καί ὁ ἄνθρω
πος ἐνδυναμώνεται διά νά λειτουργῇ ὡς οἰκονόμος, φύλαξ καί “ἱερεύς” 
αὐτῆς, προσάγων ταύτην δοξολογικῶς τῷ Δημιουργῷ» (Ἐγκύκλιος, 
§14). Κάθε εἴδους κατάχρησις καί καταστροφή τῆς κτίσεως καί ἡ με
τατροπή της εἰς ἀν τικείμενον πρός ἐκμετάλλευσιν ἀποτελεῖ διαστρέ
βλωσιν τοῦ πνεύματος τοῦ χριστιανικοῦ Εὐαγγελίου. Δέν εἶναι διόλου 
τυχαῖον, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐχαρακτηρίσθη ὡς ἡ «οἰκολογική 
μορφή» τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐφ’ ὅσον εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διέσω
σε τήν Θείαν Εὐχαριστίαν ὡς πυρῆνα τῆς ζωῆς της.
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Συνεπῶς, ἡ οἰκολογική δραστηριοποίησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα
τριαρχείου δέν ἀνεπτύχθη ἁπλῶς ὡς ἀντίδρασις εἰς τήν σύγχρονον 
πρωτοφανῆ οἰκολογικήν κρίσιν, δέν ἐδημιουργήθη ἀπό αὐτήν, ἀλλά 
ἀποτελεῖ ἔκφρασιν τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, προέκτασιν τοῦ εὐχαρι
στιακοῦ ἤθους εἰς τήν σχέσιν τοῦ πιστοῦ μέ τήν φύσιν. Αὐτή ἡ ἐγγε
νής οἰκολογική συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας ἐξεδηλώθη εὐθαρσῶς καί 
εὐστόχως ἐν ὄψει τῶν συγχρόνων ἀπειλῶν κατά τοῦ φυσικοῦ περιβάλ
λοντος. Ἡ ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι βιωμένη οἰκολογία, 
ἔμπρακτος καί ἀκατάλυτος σεβασμός τῆς κτίσεως. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
γεγονός κοινωνίας, νίκη κατά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, κατά τῆς 
αὐτοδικαιώσεως καί τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ, ἀπό τά ὁποῖα ἐκπορεύεται 
ἡ καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος. Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός εἶναι ἀδύνα
τον νά παραμένῃ ἀδιάφορος ἔναν τι τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως. Ἡ μέ
ριμνα καί ἡ φρον τίς διά τήν πλάσιν εἶναι συνέπεια καί ἔκφρασις τῆς 
πίστεως καί τοῦ εὐχαριστιακοῦ ἤθους του.

Εἶναι προφανές ὅτι διά τήν ἀποτελεσματικήν συμβολήν εἰς τήν 
ἀντιμετώπισιν τῶν οἰκολογικῶν προβλημάτων ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά 
τά γνωρίζῃ καί νά τά μελετᾷ. Γνωρίζομεν ἅπαντες ὅτι ἡ μεγαλυτέρα 
ἀπειλή διά τό περιβάλλον καί τήν ἀνθρωπότητα εἶναι σήμερον ἡ κλι
ματική ἀλλαγή καί αἱ καταστροφικαί ἐπιπτώσεις της δι’ αὐτήν ταύτην 
τήν ζωήν ἐπί τῆς γῆς. Αὐτή ἡ θεματική ἐκυριάρχησε καί κατά τό ἔνα
τον οἰκολογικόν Συμπόσιον, τό ὁποῖον διωργάνωσε τό Οἰκουμενικόν 
Πατριαρχεῖον τόν παρελθόντα Ἰούνιον εἰς τάς νήσους τοῦ Σαρωνικοῦ 
Σπέτσες καί Ὕδραν, μέ τίτλον «Γιά μιά πιό πράσινη Ἀττική. Διασώ
ζοντας τόν πλανήτη καί προστατεύοντας τούς κατοίκους του». Δυ
στυχῶς, ἡ πρόσφατος καταστροφική πυρκαϊά εἰς τήν Ἀττικήν καί αἱ 
ἀναμενόμεναι συνέπειαι τῆς προκληθείσης μεγάλης περιβαλλοντικῆς 
καταστροφῆς ἀποτελοῦν τραγικήν ἐπιβεβαίωσιν τῶν θέσεων τῶν συ
νέδρων διά τήν σοβαρότητα τῆς οἰκολογικῆς ἀπειλῆς.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ὁ οἰκολογικός πολιτισμός τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ ὑλοποίησις τοῦ 
εὐχαριστιακοῦ ὁράματος τῆς δημιουργίας, τό ὁποῖον συμπυκνοῦται 
καί ἐκφράζεται εἰς τήν συνολικήν λειτουργίαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ζωῆς. Αὐτό εἶναι τό αἰώνιον μήνυμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς 
τό θέμα τῆς οἰκολογίας. Ἡ Ἐκκλησία λέγει καί κηρύττει «ἀεί ταὐτά» 
καί «περί τῶν αὐτῶν», συμφώνως καί πρός τά ἀνυπέρβλητα λόγια τοῦ 
Ἱδρυτοῦ καί κεφαλῆς αὐτῆς: «ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ 
δέ λόγοι μου οὐ μή παρέλθωσι» (Λουκ. κα΄, 33). Στοιχοῦσα τῷ πνεύ
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ματι τού τῳ, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καλεῖ τάς ἀνά τήν οἰ κουμένην Ἀρχι
επισκοπάς καί Μητροπόλεις αὐτῆς, τάς ἐνορίας καί τάς ἱεράς Μονάς, 
νά ἀναπτύξουν πρωτοβουλίας καί συντονισμένας δράσεις, προγράμ
ματα περιβαλλοντικῆς εὐαισθητοποιήσεως, νά ὀργανώσουν συνέδρια 
καί ὁμιλίας, ὥστε οἱ πιστοί νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ προστασία τοῦ 
φυσικοῦ περιβάλλοντος εἶναι πνευματική εὐθύνη ἑκάστου ἐξ ἡμῶν. Τό 
φλέγον θέμα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, τά αἴτια καί αἱ ἐπιπτώσεις του 
διά τόν πλανήτην καί τήν καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων ἀ ποτελοῦν 
εὐκαιρίαν διά προσεγγίσεις καί συζητήσεις ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς 
θεολογικῆς οἰκολογίας καί διά συγκεκριμένας πρακτικάς παρεμβάσεις. 
Εἶναι ζωτικῆς σημασίας νά δοθῇ ἔμφασις εἰς τήν δρᾶσιν εἰς τοπικόν 
ἐπίπεδον. Ἡ ἐνορία ἀποτελεῖ τό κύτταρον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, 
χῶρον προσωπικῆς παρουσίας καί μαρτυρίας, ἐπικοινωνίας καί συνερ
γασίας, λειτουργικήν καί διακονικήν κοινότητα.

Ἰδιαιτέρα μέριμνα πρέπει νά ἐπιδειχθῇ διά τήν ὀργάνωσιν τῆς ἐν 
Χριστῷ διαπαιδαγωγήσεως τῆς νέας γενεᾶς, ὥστε νά καλλιεργῆται εἰς 
αὐτήν τό οἰ κολογικόν ἦθος. Ἡ ἐκκλησιαστική κατήχησις πρέπει νά 
ἐνσταλάζῃ εἰς τήν ψυχήν τῶν παιδίων καί τῶν νέων τόν σεβασμόν πρός 
τήν «καλήν λίαν» πλᾶσιν, κίνητρα διά δραστηριοποίησιν εἰς τήν προ
στασίαν τοῦ περιβάλλοντος καί τήν ἐλευθεροποιόν ἀλήθειαν τῆς ἁ πλό
τητος, καί τῆς λιτότητος καί τοῦ ἀσκητικοῦ ἤ θους, τοῦ μετοχικοῦ τρό
που τοῦ βίου καί τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης. Εἶναι ἀπαραίτητον, οἱ νέοι 
νά κατανοήσουν τήν εὐθύνην των διά τήν ἐφαρμογήν ἐν τῇ πράξει τῶν 
οἰκολογικῶν συνεπειῶν τῆς πίστεώς μας, νά γνωρίσουν καί νά γνωστο
ποιήσουν τήν καθοριστικήν συμβολήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τήν 
ὑπόθεσιν τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Περαίνοντες τόν λόγον, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν εὐλογημένον ἐκκλη
σιαστικόν ἔτος καί δαψιλῆ καρποφορίαν τῶν πνευματικῶν ὑμῶν ἀγώ
νων, ἐπικαλούμεθα δέ ἐφ’ ὑμᾶς τήν ζωηφόρον χάριν καί τό ἀμέτρητον 
ἔλεος τοῦ πανδώρου Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι
στοῦ, τοῦ ἀρχηγοῦ καί τελειωτοῦ τῆς πίστεως ἡμῶν, πρεσβείαις τῆς 
Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, ἧς τήν τιμίαν εἰκόνα, τό σεπτόν κει
μήλιον τοῦ Γένους, ἑορτίως, εὐσεβοφρόνως καί ἐν ταπεινώσει σήμερον 
κατασπαζόμεθα.

΄
βιη΄ Σεπτεμβρίου α΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

-2-Minimata.indd   14 4/12/2019   1:07:54 µµ



15

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

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί, προσφιλέστατα τέκνα ἐν 
Κυρίῳ,

Δ οξάζομεν τόν Πανάγιον καί Πανοικτίρμονα Θεόν, διότι ἠξιώ
θημεν καί ἐφέτος νά φθάσωμεν εἰς τήν πανέορτον ἡμέραν τῶν 

Χριστουγέννων, τήν ἑορτήν τῆς σαρκώσεως τοῦ προαιωνίου Υἱοῦ 
καί Λόγου τοῦ Θεοῦ «δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέ
ραν σωτηρίαν». Διά τοῦ «ἀεί μυστηρίου» καί «μεγάλου θαύματος» 
τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως, τό «μέγα τραῦμα», ὁ ἐν σκότει καί σκιᾷ 
καθήμενος ἄνθρωπος, καθίσταται «υἱός φωτός καί υἱός ἡμέρας»1, 
ἀνοίγει δι’ αὐτόν ἡ εὐλογημένη ὁδός τῆς κατά χάριν θεώσεως. 

Ἐν τῷ θεανδρικῷ μυστηρίῳ τῆς Ἐκκλησίας καί διά τῶν ἱερῶν μυ
στηρίων της, γεννᾶται καί μορφοῦται ὁ Χριστός εἰς τήν ψυχήν καί 
τήν ὕπαρξίν μας. «Ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος», θεολογεῖ ὁ ἅγιος Μάξιμος 
ὁ Ὁμολογητής, «ἐφάπαξ κατά σάρκα γεννηθείς, ἀεί γεννᾶται θέλων 
κατά πνεῦμα διά φιλανθρωπίαν τοῖς θέλουσι· καί γίνεται βρέφος, 
ἑαυτόν ἐν ἐκείνοις διαπλάττων ταῖς ἀρεταῖς καί τοσοῦτον φαινό
μενος, ὅσον χωρεῖν ἐπίσταται τόν δεχόμενον»2. Δέν εἶναι «Θεός  
Ἰδέα», ὡς ὁ θεός τῶν φιλοσόφων, οὔτε Θεός κεκλεισμένος εἰς τήν 
ἀπόλυτον ὑπερβατικότητά του καί ἀπροσπέλαστος, ἀλλά εἶναι ὁ 

1. Α΄ Θεσσ. ε΄, 5.
2. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια διάφορα θεολογικά τε καί οἰκονομικά, PG 

90, 1181.
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«Ἐμμανουήλ», ὁ «Θεός μεθ’ ἡμῶν»3, εὑρίσκεται ἐγγύτερον εἰς ἡμᾶς, 
ἀπό ὅσον ἡμεῖς οἱ ἴδιοι εἰς τόν ἑαυτόν μας, εἶναι «καί ἡμῶν αὐτῶν 
συγγενέστερος»4. 

Ἡ πίστις εἰς τήν ἀπρόσιτον καί ἄσαρκον Θεότητα δέν μεταμορ
φώνει τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου, δέν αἴρει τήν πόλωσιν μεταξύ ὕλης καί 
πνεύματος, δέν γεφυρώνει τό χάσμα μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς. Ἡ Σάρ
κωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ φανέρωσις τῆς ἀληθείας περί Θεοῦ καί 
ἀνθρώπου, ἡ ὁποία σώζει τό ἀνθρώπινον γένος ἀπό τούς σκοτεινούς 
λαβυρίνθους, τόσον τοῦ ὑλισμοῦ καί τοῦ ἀνθρωπομονισμοῦ, ὅσον καί 
τοῦ ἰδεαλισμοῦ καί τοῦ δυϊσμοῦ. Ἡ καταδίκη τοῦ νεστοριανισμοῦ καί 
τοῦ μονοφυσιτισμοῦ ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας σηματοδοτεῖ τήν ἀπόρ
ριψιν δύο καθολικωτέρων τάσεων τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, καί δή ἀφ᾽ 
ἑνός τῆς ἀπολυτοποιήσεως τοῦ ἀνθρωποκεντρισμοῦ καί ἀφ᾽ ἑτέρου 
τῆς ἐξιδανικεύσεως τῆς ἰδεαλιστικῆς ἐκδοχῆς τῆς ζωῆς καί τῆς ἀληθεί
ας, παρεκκλίσεων ἰδιαιτέρως διαδεδομένων καί εἰς τήν ἐποχήν μας.

Ὁ σύγχρονος «νεστοριανισμός» ἐκφράζεται ὡς πνεῦμα ἐκκοσμικεύ
σεως, ὡς ἐπιστημονισμός καί ἀπόλυτος προτεραιότης τῆς χρηστικῆς 
γνώσεως, ὡς ἀπόλυτος ἰδιονομία τῆς οἰκονομίας, ὡς αὐτοσωτηρική 
ἀλαζονεία καί ἀθεΐα, ὡς ὁ «μή πολιτισμός» τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ καί 
τοῦ εὐδαιμονισμοῦ, ὡς νομικισμός καί ἠθικισμός, ὡς «τέλος τῆς αἰδοῦς» 
καί ταύτισις τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης καί τῆς μετανοίας μέ τήν λεγο
μένην «ἠθικήν τῶν ἀδυνάτων». Ὁ «μονοφυσιτισμός» πάλιν ἐκπροσω
πεῖται σήμερον ἀπό τάς τάσεις δαιμονοποιήσεως τοῦ σώματος καί τοῦ 
φυσικοῦ ἀνθρώπου, ἀπό τόν πουριτανισμόν καί τά σύνδρομα «καθαρό
τητος», τήν ἐσωστρεφῆ ἄκαρπον πνευματικότητα καί τούς ποικίλους 
μυστικισμούς, ἀπό τήν περιφρόνησιν τοῦ ὀρθοῦ λόγου, τῆς τέχνης 
καί τοῦ πολιτισμοῦ, ἀπό τήν ἄρνησιν τοῦ διαλόγου καί τήν ἀπόρριψιν 
τοῦ διαφορετικοῦ, μέ ἐπικίνδυνον ἐκφραστήν, ἐν ὀνόματι τῆς «μόνης 
καί ἀποκλειστικῆς ἀληθείας», τόν θρησκευτικόν φονταμενταλισμόν, ὁ 
ὁποῖος τρέφεται ἀπό ἀπολυτοποιήσεις καί ἀπορρίψεις καί τροφοδοτεῖ 
τήν βίαν καί τήν διάσπασιν. Εἶναι προφανές ὅτι, τόσον ἡ νεστοριανί
ζουσα ἀποθέωσις τοῦ κόσμου, ὅσον καί ἡ μονοφυσιτίζουσα δαιμονο
ποίησίς του, ἀφήνουν τόν κόσμον καί τήν ἱστορίαν, τόν πολιτισμόν καί 
τούς πολιτισμούς, ἐκτεθειμένους εἰς τάς δυνάμεις τοῦ «νῦν αἰῶνος», καί 
παγιώνουν τοιουτοτρόπως τήν αὐτονόμησιν καί τά ἀδιέξοδά των. 

3. Πρβλ. Ματθ. α΄, 23
4. Νικολάου Καβάσιλα, Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ΣΤ΄, PG 150, 660.
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Ἡ χριστιανική πίστις εἶναι ἡ βεβαιότης τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώ
που ὑπό τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος προσέλαβε φιλανθρώπως τήν 
ἡμετέραν φύσιν καί ἐχαρίσατο ἡμῖν πάλιν τό διά τῆς πτώσεως ἀπο
λεσθέν «καθ᾽ ὁμοίωσιν», ἱκανώσας ἡμᾶς εἰς τήν κατ᾽ ἀλήθειαν ζωήν 
ἐν τῷ Σώματι Αὐτοῦ, τῇ Ἐκκλησίᾳ. Σύνολος ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
ἐκφράζει τό μυστήριον τῆς θεανθρωπότητος. Ὁ Θεάνθρωπος Σωτήρ 
ἀνέλαβεν «ἐκκλησίας σάρκα»5 καί ἔδειξε, «πρῶτος καί μόνος», «τόν 
ἀληθινόν ἄνθρωπον καί τέλειον καί τρόπων καί ζωῆς καί τῶν ἄλλων 
ἕνεκα πάντων»6. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ τόπος τῆς «κοινῆς 
σωτηρίας», τῆς «κοινῆς ἐλευθερίας» καί τῆς ἐλπίδος τῆς «κοινῆς βα
σιλείας», εἶναι ὁ τρόπος τῆς βιώσεως τῆς ἐλευθεροποιοῦ ἀληθείας, ὁ 
πυρήν τῆς ὁποίας εἶναι τό ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ. Ἡ ἀγάπη αὐτή ὑπερ
βαίνει τά ὅρια τῆς ἁπλῆς ἀνθρωπιστικῆς δράσεως, καθ᾽ ὅτι ἡ πηγή καί 
τό πρότυπον αὐτῆς εἶναι ἡ ὑπερβαίνουσα τόν ἀνθρώπινον λόγον θεία 
φιλανθρωπία. «Ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι 
τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεός εἰς τόν κόσμον ἵνα 
ζήσωμεν δι᾽ αὐτοῦ. Ἐν τούτῳ ἐστίν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσα
μεν τόν Θεόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτός ἠγάπησεν ἡμᾶς ... Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ 
Θεός ἠγάπησεν ἡμᾶς, καί ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν»7. Ὅπου 
ὑπάρχει ἀγάπη, ἐκεῖ εἶναι παρών ὁ Θεός.

Αὐτή ἡ σωτηριώδης ἀλήθεια πρέπει νά ἐκφράζεται καί εἰς τόν τρό
πον μέ τόν ὁποῖον ἑορτάζομεν τό σεπτόν Γενέθλιον τοῦ ἐπισκεψαμέ
νου ἡμᾶς ἐξ ὕψους Σωτῆρος ἡμῶν. Ἡ ἑορτή εἶναι πάντοτε «πλήρωμα 
χρόνου», καιρός αὐτογνωσίας, εὐχαριστίας διά τό μέγεθος τῆς θείας 
φιλανθρώπου ἀγάπης, μαρτυρία τῆς ἀληθείας τῆς θεανθρωπότητος 
καί τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας. Ὁ χριστοτερπής ἑορτασμός τῆς σαρ
κώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι μία πρᾶξις ἀντιστάσεως εἰς τήν ἐκκο
σμίκευσιν, εἰς τόν ἀποχρωματισμόν τῆς ἑορτῆς καί τήν μετατροπήν 
της εἰς «Χριστούγεννα χωρίς Χριστόν» καί εἰς πανήγυριν τοῦ Ἔχειν, 
τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τῆς ματαιοδοξίας, καί δή εἰς ἕνα κόσμον 
πλήρη κοινωνικῶν ἐντάσεων, ἀξιολογικῶν ἀνατροπῶν καί συγχύσε
ως, βίας καί ἀδικίας, ὅπου τό «παιδίον Ἰησοῦς» εὑρίσκεται καί πάλιν 
ἀντιμέτωπον μέ ἄτεγκτα συμφέροντα ποικιλωνύμων ἐξουσιῶν.

5. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία πρό τῆς ἐξορίας, PG 52, 429.
6. Νικολάου Καβάσιλα, Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ΣΤ´, PG 150, 680.
7. Α΄ Ἰωάν. δ´, 911.

-2-Minimata.indd   17 4/12/2019   1:07:54 µµ



ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

18

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί πεφιλημένα τέκνα, 

Γενεά παρέρχεται καί γενεά ἔρχεται, καί αἱ ἐπερχόμεναι ἐξελίξεις 
εἶναι κατ’ ἄνθρωπον δυσκόλως προβλέψιμοι. Ἡ γνησία πίστις, ὅμως, 
δέν ἔχει διλήμματα. Ὁ Λόγος ἐγένετο σάρξ, ἡ «ἀλήθεια ἦλθε» καί «πα
ρέδραμεν ἡ σκιά», μετέχομεν ἤδη τῆς Βασιλείας ἐν τῇ πορείᾳ πρός τήν 
τελείωσιν τοῦ ἔργου τῆς ἐνσάρκου Θείας Οἰκονομίας. Ἔχομεν ἀκλόνη
τον τήν βεβαιότητα, ὅτι τό μέλλον ἀνήκει εἰς τόν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος 
εἶναι «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας»8, ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί θά παραμένῃ τόπος ἁγιασμοῦ καί ἐνθέου βιοτῆς, 
ἀνακαινίσεως τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, πρόγευσις τῆς δόξης τῆς 
Βασιλείας, ὅτι θά συνεχίσῃ «νά δίδῃ τήν εὐαγγελικήν μαρτυρίαν» καί 
«νά διανέμῃ ἐν τῇ οἰκουμένῃ τά δῶρα τοῦ Θεοῦ: τήν ἀγάπην Του, τήν 
εἰρήνην, τήν δικαιοσύνην, τήν καταλλαγήν, τήν δύναμιν τῆς Ἀναστά
σεως καί τήν προσδοκίαν τῆς αἰωνιότητος»9. Τό σύγχρονον ἰδεολόγη
μα περί «μεταχριστιανικῆς» ἐποχῆς εἶναι ἄτοπον. «Μετά Χριστόν», τά 
πάντα εἶναι, καί μένουν εἰς τόν αἰῶνα, «ἐν Χριστῷ».

Κλίνοντες εὐσεβοφρόνως τά γόνατα ἐνώπιον τοῦ Θείου Βρέφους 
τῆς Βηθλεέμ καί τῆς βρεφοκρατούσης Παναγίας Μητρός Αὐτοῦ, καί 
προσκυνοῦντες τόν ἐνανθρωπήσαντα «παντέλειον Θεόν», ἀπονέμο
μεν, ἐκ τοῦ ἀκοιμήτου Φαναρίου, τοῖς ἀνά τήν οἰκουμένην τέκνοις 
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν 
εὐλογίαν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Δωδεκαημέρῳ, εὐχόμενοι ὑγιεινόν, ἀγλαόκαρ
πον καί εὐφρόσυνον τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου.

     
Χριστούγεννα 

΄
βιη΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

 

8.  Ἑβρ. ιγ΄, 8.
9. Ἐγκύκλιος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 

(Κρήτη 2016), Προοίμιον.
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Δίκτυο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
γιά τήν Ποιμαντική Διακονία 

στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας

4ο Διεθνές Συνέδριο, Ρόδος, 
11-15 Ὀκτωβρίου 2017

Θέμα:  
«Ἀναθερμαίνοντας τήν Ἐλπίδα. 

Ἀνακαλύπτοντας τήν ἐλπίδα  
στίς δυσχέρειες τῆς ζωῆς».

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Τετάρτη 11 Ὀκτωβρίου 2017

Ἀφίξεις

• 16:00 - 18:00 Ἐγγραφές - Καφές

• 18:30    Προσέλευση Συνέδρων στήν αἴθουσα τοῦ Συνεδρίου

• 18:45    Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ

Ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου
 –  Παρουσίαση τῶν Συνέδρων ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσάνθου 

Παπαποστόλου, Μέλους τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς 
τοῦ Συνεδρίου

Χαιρετισμοί
 –  Μήνυμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 

κ.κ. Βαρθολομαίου 

 –  Χαιρετισμός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰλίου, Ἀχαρνῶν 
καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρου, Προέδρου τῆς Εἰδικῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων 
καί Καταστάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος

 –  Χαιρετισμοί ὑπό τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν
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 –  Χαιρετισμοί ὑπό τῶν Ἐπισήμων Ἐκπροσώπων 
 –  Παρουσίαση τοῦ σκοποῦ τοῦ Συνεδρίου ὑπό τοῦ Πρω-

τοπρ. Σταύρου Κοφινᾶ, Συντονιστοῦ τοῦ Δικτύου τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία 
στόν Χῶ ρο τῆς Ὑγείας 

 –    Ἐπίσημη κήρυξη τῆς Ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν  
ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου,  
Ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου  
κ.κ. Βαρθολομαίου καί Προέδρου τοῦ Συνεδρίου

Ἐναρκτήριος Λόγος: 

«Μιά ἀνατομία τῆς ἐλπίδας» - Σταῦρος Ζουμπουλάκης 

• 21:00     Δεῖπνο

Πέμπτη 12 Ὀκτωβρίου 2017

• 9:15 - 10:00   1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Συντονιστής: Ἀπόστολος Μπάρλος 
 «Ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται»  
 Πρωτοπρ. Γεώργιος Παρσένιος

• 10:00 - 10:45   2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Συντονιστής: Πρωτοπρ. Μάριος Δημοσθένους 
 «Ὅταν ὁ Θεός σιωπᾶ»  
 Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Τύμπας

• 10:45 - 11:30   3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Συντονιστής: Πρωτοπρ. Χριστόφορ. Μητρόπουλος 
 «Μοναξιά στή ζωή καί τήν ἀρρώστια»  
 Πρωτοπρ. Σταῦρος Κοφινᾶς

• 11:30 - 12:00 Καφές 

• 12:00 - 12:45  4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Συντονιστής: Σεβ. Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί 
  Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας 
 «Παρατεταμένη νοσηλεία»  
 Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας

• 13:00 - 14:00 Ὁμάδες ἐργασίας

• 14:00   Γεῦμα
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• 16:00  Καφές

• 16:45 - 17:30  5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Συντονιστής: Διονύσιος Κοκκίνης 
 «Ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς-Ἡ ἐλπίδα στήν ψυχική διαταραχή»  
 Πρωτοπρ. Βασίλειος Θερμός

• 17:30 - 19:00  6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Συντονιστές: Ἱερολογ. Petar Dabic, Χρυσάνθη Λοΐζου 
 «Ὑπάρχει ἐλπίδα γιά τούς νέους;»  
 Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, 
 Κατερίνα Πεκρίδου 

• 20:30  Δεῖπνο

Παρασκευή 13 Ὀκτωβρίου 2017

• 9:15 - 10:30  7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Συντονιστής: Ἀρχιμ. Μεθόδιος Φλουρῆς 
  «Διακονώντας ἄτομα πού βρίσκονται  

στό περιθώριο τῆς ζωῆς»  
Ἀρχιμ. Χρύσανθος Παπαποστόλου,  
Ἀθηνᾶ Μαρούδα-Χατζούλη 

• 10:30 - 11:45  8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Συντονίστρια: Χρυσάνθη Λοΐζου 
 «Σύγχρονη δουλεία καί μετανάστευση»

  Εἰσαγωγή: Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων  
κ. Νικήτας

  “Modern Slavery: it is closer to you than you think”  
(«Σύγχρονη δουλεία: εἶναι κοντά σου περισσότερο  
ἀπ’ ὅσο νομίζεις») (Βίντεο)

  «Ἐλπίδα στούς ἀρρώστους τῆς Συρίας πού ἔχουν μείνει 
πίσω»  
Khaled Yaziji

  «Ποιμαίνοντας τούς ἀπεγνωσμένους ἐν μέσῳ πο λέμου»  
Πρωτοπρ. Bassam Nassif 

  «Δράσεις ὑγείας γιά τίς ἀνάγκες Προσφύγων  
Μεταναστῶν»  
Παρασκευή Φελέκη 
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• 11:45 - 12:15  Καφές

• 12:15 - 13:00  9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Συντονιστής: Πρωτοπρ. Δημήτριος Κόκκινος 
  «“Ἴασαί με, Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τά ὀστᾶ μου, καί ἡ ψυχή 

μου ἐταράχθη σφόδρα” – Ἀντιμετωπίζον τας τίς χρόνιες 
παθήσεις»  
Anne Vandenhock

• 13:00 - 13:45  10η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Συντονιστής: Πρωτοπρ. Παῦλος Perletti 
 «“Καί οἱ κωφοί ἀκούουσι” – Διακονώντας τούς κωφούς»  
 Πρωτοπρ. Σπυρίδων Καλαϊτζόγλου

• 14:00  Γεῦμα
  Συνάντηση μελῶν Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς καί Ὀργανω-

τικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Δικτύου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
γιά τήν Ποιμαντική Δια κονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας 

• 16:00  Καφές

• 16:30 - 17:30 Ὁμάδες ἐργασίας

• 17:45 - 19:00  11η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
  Συντονιστές: Πρωτοπρ. Γεώργιος Μπασιούδης, 

Εἰρήνη Γιαλλουρίδου 
«Ὅταν ἡ μητέρα ἀσθενεῖ»  
Μάρη Τούρλα-Κουτούζου,  
Πρωτοπρ. Νικόλαος Κουτοῦζος, Παναγιώτα Κυριαζῆ 

• 19:45  Δεῖπνο

• 21:00  Πολιτιστική ἐκδήλωση
  Μουσικό ἔργο ἀφιερωμένο στόν μεγάλο ἁγιογράφο 

Θεοφάνη τόν Ἕλληνα, σέ σύνθεση Σάββα Καρατζιᾶ, στόν 
Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 

Σάββατο 14 Ὀκτωβρίου 2017

• 9:00 - 10:15  12η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Συντονίστρια: Αἰκατερίνη Εὐθυμιοπούλου 
  «Πνευματική διάσταση καί βιωσιμότητα ἐν μέσῳ κοι-

νωνικῶν προκλήσεων»  
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Σεβ. Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγόριος, 
Σταῦρος Φωτίου 

• 10:15 - 11:45  13η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Συντονιστές: Πρωτοπρ. Παναγ. Σάλμας, Ἠλίας Θώ    δης 
  «Ἡ ἀπογοήτευση τῶν θεραπόντων: διαχείριση προβλημά-

των καί διέξοδοι» 
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, 
Δημήτρης Κυριαζῆς 

• 11:45 - 12:15 Καφές

• 12:15 - 13:15  14η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Συντονιστής: Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Σαλαπάτας 
 Παρουσιάσεις Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Προγραμμάτων 
  •  St. Sampson Medical Clinic, Holy Trinity Greek 

Orthodox Church, Nashville, TN, USA  
Jim Gore 

  •  ΕΔΑΝΙ: Ἐθελοντική Διακονία Ἀσθενῶν, Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή 
Ἀθηνῶν  
Πρωτοπρ. Βασίλειος Κοντογιάννης 

• 13:15 - 14:15  15η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
  «Τό “Πατριαρχικό Δίκτυο”: Ἀντλώντας ἔμπνευση ἀπό τό 

παρελθόν, σχεδιάζουμε τό μέλλον»

 Ἀνοικτή συζήτηση 
• 14:15  Γεῦμα
• 16:45 Ἀναχώρηση γιά τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό  
  «Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου» γιά τόν Μεγάλο Ἑσπερινό

• 17:00  Μέγας Ἑσπερινός
 Ἐλεύθερη βραδιά στήν Παλαιά Πόλη τῆς Ρόδου 

Κυριακή 15 Ὀκτωβρίου 2017

• 8:15   Ἀναχώρηση γιά τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό «Εὐαγγελισμός 
τῆς Θεοτόκου». Ἀρχιερατική Λειτουργία στόν Ἱερό Καθε-
δρικό Ναό «Εὐαγγελισμός τῆς Θεο τόκου».

 Πρωϊνός καφές στό ξενοδοχεῖο
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• 12:30  Τελευταία Συνεδρία
  Συμπεράσματα τοῦ Συνεδρίου - Ἀποχαιρετισμοί -  

Εὐχαριστίες 

• 13:30 - 14:00  Γεῦμα Λήξεως

• 14:00  Ἀναχώρηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΟΔΟΥ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ἀθηναγόρας, Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου. 
Ἄνθιμος, Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως. 
Yaziji, Khaled, Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, Διευθυντής τοῦ Πατριαρχικοῦ Νο-

σοκομείου Ἄλ Χόσν, Συρία, Ὠτορινολαρυγγολόγος.
Gore, Jim, Ἀναπληρωτής Καθηγητής Κλινικῆς Ἰατρικῆς τοῦ Τμήματος Ρευ-

ματολογίας καί Ἀνοσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Vanderbilt, Franklin, 
TΝ, Διευθυντής τῆς Κλινικῆς «Ἅγ. Σαμψών», Ἱ. Μ. Ντιτρόιτ, Ἱ. Ναός Ἁγ. 
Τριάδος, Nashville, TN, ΗΠΑ, Ρευματολόγος.

Γρηγόριος, Σεβ. Μητροπολίτης Καμερούν.
Ζουμπουλάκης, Σταῦρος, Πρόεδρος τοῦ Ἐφορευτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐθνι-

κῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος.
Θερμός, Βασίλειος, Πρωτοπρ., Ἱ. Μ. Θηβῶν καί Λεβαδείας, Ἱ. Ναός Παμ-

μεγίστων Ταξιαρχῶν Σχηματαρίου, Ἐπίκουρος Καθηγητής Ποιμαντικῆς, 
Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Παιδοψυχίατρος.

Καλαϊτζόγλου, Σπυρίδων, Πρωτοπρ., Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης, Ἱ. Ναός «Πανα-
γία ἡ Ἀχειροποίητος».

Κοντογιάννης, Βασίλειος, Πρωτοπρ., Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, Διευθυντής 
τῆς Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Ἐφημέ-
ριος τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν «Ἱπποκράτειο».

Κουτοῦζος, Νικόλαος, Πρωτοπρ., Ἱ.Μ. Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, 
Ἱ. Ναός Ἁγ. Βαρβάρας Ἰλίου.

Κοφινᾶς, Σταῦρος, Πρωτοπρ., Συντονιστής τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας.
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Κυριαζῆ, Παναγιώτα, Βιολόγος.
Κυριαζῆς, Δημήτρης, Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Ψυχοθε-

ραπευτής, τ. Μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ψυχαναλυτικῆς Ψυχοθε-
ραπείας, Ἱδρυτικό Μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης 
καί Οἰκογενειακῆς Θεραπείας.

Μαρούδα-Χατζούλη, Ἀθηνᾶ, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Τμῆμα 
Ἐπικοινωνίας καί Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.

Nassif, Bassam, Πρωτοπρ., Ἀναπληρωτής Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Πανεπιστήμιο τῆς Balamand, 
Λίβανος.

Νικήτας, Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων, Διευθυντής τοῦ ἐν Berkeley 
Η.Π.Α. Πατριαρχικοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγό-
ρας», Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Νεότητος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς 
Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Παπαποστόλου, Χρύσανθος, Ἀρχιμ., Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, Ἱ. Ναός Ἁγ. 
Γεωργίου Χαλανδρίου, Διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος Ψυχοκοινωνικῆς Στή-
ριξης «Διακονία» τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Παρσένιος, Γεώργιος, Πρωτοπρ., Ἀναπληρωτής Καθηγητής Ἑρμηνείας τῆς 
Καινῆς Διαθήκης, Πανεπιστήμιο Princeton, ΗΠΑ. 

Πεκρίδου, Κατερίνα, Ὑπεύθυνη τοῦ Γραφείου Διαλόγου τοῦ Συμβουλίου Εὐ-
ρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (C.Ε.C.).

Τούρλα-Κουτούζου, Μάρη, Ἐκπαιδευτικός, Παιδαγωγός στήν προσχολική 
ἡλικία.

Τύμπας, Χρυσόστομος, Ἀρχιμ., Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Θυατείρων καί Μεγάλης 
Βρετανίας, Ἱ. Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, Gospel Oak, 
London, Δρ. Ψυχαναλυτικῶν Σπουδῶν.

Vandenhock, Anne, Καθηγήτρια Ποιμαντικῆς τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πανε-
πιστημίου τῆς Λουβαίν, Βέλγιο.

Φελέκη, Παρασκευή, Τομεάρχης Νοσηλευτικῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ 
Σταυροῦ.

Φωτίου, Σταῦρος, Καθηγητής τοῦ Τμήματος Ἐπιστημῶν τῆς Ἀγωγῆς, Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Ἀθηναγόρας, Σεβ. Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, Πρό-
εδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θε-
μάτων καί Καταστάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος.

Γιαλλουρίδου, Εἰρήνη, Ἱ. Πατριαρχική Ἐξαρχία Πάτμου, Κοινωνική Λειτουρ-
γός. 
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Dabic, Petar, Ἱερολογ., Πατριαρχεῖο Σερβίας, Παθολόγος - Καρδιολόγος. 
Δημοσθένους, Μάριος, Πρωτοπρ., Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, Συντονιστής 

στό Γραφεῖο Πνευματικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν, Ἱερέας τοῦ Νοσοκομείου 
«Ἀρχ. Μακάριος Γ΄», Λευκωσία, Κύπρος. 

Εὐθυμιοπούλου, Αἰκατερίνη, Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, Φιλανθρωπικός 
Ὀργανισμός «Ἀποστολή».

Θώδης, Ἠλίας, Ἱ. Μ. Ἀλεξανδρουπόλεως, Καθηγητής Ἰατρικῆς Σχολῆς Ἀλε-
ξανδρουπόλεως, Νεφρολόγος.

Κοκκίνης, Διονύσιος, Ἱ. Μ. Ἀτλάντας, Γαστρεντερολόγος, Μέλος τοῦ Διοι-
κητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὁμίλου «Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι» (HUMS) τῆς Ἱ. 
Μ. Ἀτλάντας. 

Κόκκινος, Δημήτριος, Πρωτοπρ., Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας, Ἱ. Ναός Ἁγ. 
Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, Νευρολόγος.

Λοΐζου, Χρυσάνθη, Ὑπεύθυνη Προγράμματος “International Orthodox 
Christian Charities”.

Μητρόπουλος, Χριστόφορος, Πρωτοπρ., Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλε-
γίου καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης. 

Μπάρλος, Ἀπόστολος, Ἱ. Μ. Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, Ἀκαδημία Θεολο-
γικῶν Σπουδῶν Βόλου, Θεολόγος Καθηγητής.

Μπασιούδης, Γεώργιος, Πρωτοπρ., Ἱ. Μ. Γερμανίας, Ἱ. Ναός Ὑψώσεως τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ, Mannheim.

Perletti, Παῦλος, Πρωτοπρ., Ἱ. Μ. Βελγίου, Καθηγητής Φαρμακολογίας, 
Ἰατρική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ghent, Ghent, Βέλγιο, καί τοῦ 
Πανεπιστημίου τῆς Insubria, Varese, Ἰταλία.

Σαλαπάτας, Ἀναστάσιος, Πρωτοπρ., Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Θυατείρων καί Με-
γάλης Βρετανίας, Ἱ. Ναός Ἁγ. Παντελεήμονος καί Ἁγ. Παρασκευῆς, 
Διευθυν τής τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου, ΒΔ Λονδίνου. 

Σάλμας, Παναγιώτης, Πρωτοπρ., Ἱ. Μ. Σάν Φρανσίσκο, Ἱ. Ναός Τιμίου 
Σταυροῦ, Belomont. 

Φλουρῆς, Μεθόδιος, Ἀρχιμ., Ἱ. Μ. Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, 
Διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος «Νηστικάκειος Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιω-
μένων». 

-3-4o SYNEDRIO.indd   28 4/12/2019   12:48:35 µµ



ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: Η ΕΛΠΙΣ

29

Ἀριθμ. Πρωτ. 1275/2016 

Τῷ Αἰδεσιμολογιωτάτῳ Πρωτοπρεσβυτέρῳ κυρίῳ Σταύρῳ Κο-
φινᾷ, Συντονιστῇ τοῦ «Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
διά τήν Ποιμαντικήν Διακονίαν εἰς τόν Χῶρον τῆς Ὑγείας», τέκνῳ 
τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καί είρήνην 
παρά Θεοῦ.

Μετά πολλῆς πάντοτε στοργῆς καί ὑψηλοῦ ἐνδιαφέροντος πα-
ρακολουθοῦντες ἀπό τοῦ ἐν Φαναρίῳ Σεπτοῦ Κέντρου τά περί 
τό Δίκτυον Ποιμαντικῆς εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, ἐπληροφορή-
θημεν μέ ἰδιαιτέραν χαράν τήν σύγκλησιν ἐν Ρόδῳ, ἀπό ια΄ ἕως 
καί ιε΄ ἐ.ἔ., τοῦ Δ΄ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, ἔχοντος ὡς θέμα: 
«Ἀναθερμαίνοντες τήν ἐλπίδα - ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ 
τελειοῦται», φιλοξενουμένου δέ ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου καί λίαν ἀγα-
πητοῦ Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, πρός τόν ὁποῖον 
ἐκφράζομεν τήν ὁλόθυμον Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν καί 
εὐχαριστίαν.

Ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι τό θέμα τοῦτο προέκυψεν ἕνεκα τῆς δυ-
σαρέστου καταστάσεως τήν ὁποίαν διαπιστοῦμεν σήμερον, δια-
δεδομένην ὅσον ποτέ ἄλλοτε εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ ἀνθρώπου, 
τοὐτέστι τῆς βαθείας ἀπογνώσεως, τῆς ἐξουθενωτικῆς καταθλί-
ψεως καί τῆς ἐλλείψεως νοήματος διά τήν ζωήν. Ἀσφαλῶς, ἡ πί-
στις εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί ἡ γνωριμία τῶν ἀνθρώ-
πων μετ’ Αὐτοῦ, ὅστις ἀποτελεῖ τήν πηγήν τῆς ζωῆς, συνιστοῦν 
τήν βάσιν διά τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ πόνου, τῆς ἀπογοητεύσεως, 
τῆς ψυχικῆς καταθλίψεως καί τῆς ἐλλείψεως τῆς ἐλπίδος. Διά 
τοῦτο ἡ Ἐκκλησία μας πιστεύει καί διακηρύττει ὅτι ὁ πόνος καί 
ἡ ψυχική θλῖψις εἶναι σύνδρομα ὀφειλόμενα εἰς τήν ἀπουσίαν τοῦ 
Θεοῦ ἀπό τήν ζωήν μας.

Ὁ Θεός ἐδημιούργησε μόνον ζωήν. Ὁ πόνος καί ὁ θάνατος 
εἶναι ἀποτελέσματα τῶν ἐπιλογῶν τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελοῦν δέ 
συνέπειαν τοῦ κακοῦ, τῆς παραχρήσεως τοῦ αὐτεξουσίου καί τῆς 
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ἐλευθερίας του. Αἱ καταθλίψεις, αἱ στενοχωρίαι, αἱ ἀπογοητεύσεις 
καί ὁ θάνατος, συνιστοῦν μίαν πραγματικότητα ἀρρήκτως συνδε-
δεμένην μέ τήν μεταπτωτικήν κατάστασιν τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία 
τόν ταλανίζει ἀναλόγως τῆς ἐγγύτητος ἤ τῆς ἀποστάσεως τήν 
ὁποίαν ἔχει πρός τόν Θεόν.

Ἡ ὑπέρβασις τῆς ἀτέρμονος περιδινήσεως μεταξύ ἡδονῆς καί ὀδύ-
νης ἐπιτυγχάνεται μόνον μέ τήν χαράν, ἡ ὁποία ἀντλεῖται ἀπό τόν 
Χριστόν, ὅστις εἶναι ἡ πραγματική καί ἀληθινή πηγή τῆς χαρᾶς. Ἡ 
κοινωνία καί συσχέτισις μετ’ Αὐτοῦ ἀποτελεῖ, «ἐν ἐλευθερίᾳ», τήν μό-
νην ὁδόν, διά νά ὑπομένῃ κάποιος τάς δυσκολίας τῆς ζωῆς του. Μό-
νον ἐντός αὐτῆς τῆς προοπτικῆς δυνάμεθα νά δεχώμεθα τήν στέρη-
σιν τῆς ἡδονῆς καί νά ὑπομένωμεν τήν ὀδύνην, ἀκόμη καί εἰς τήν 
περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν αὐτή συνδέεται μέ τόν θάνατον. Ἡ 
τοιαύτη πραγματικότης ἀποτελεῖ ἔκφρασιν τοῦ βιώματος καί τῆς 
ἐμπειρίας τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὕτη ἐντοπίζεται εἰς τήν μαρτυρικήν 
τελείωσιν τῶν ἁγίων μας, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τά πρότυπα τῆς καρ-
τερικότητος εἰς τάς θλίψεις, τάς διώξεις καί τόν θάνατον, διδάσκουν 
δέ μέ τήν ζωήν τῶν ὅτι «ἡ ἐλπίς οὐ καταισχύνει» (Ρωμ. ε΄, 5). Ἡ ἐλπίς 
δέν καταισχύνει ἡμᾶς τούς βασιζομένους εἰς αὐτήν καί ἐλπίζοντας εἰς 
τόν Θεόν, ἀλλά δέν καταισχύνει καί Αὐτόν τόν ἴδιον τόν Θεόν, διό-
τι δέν ἀθετεῖ τάς ὑποσχέσεις Του, ἀλλά, πραγματοποιῶν τά ὑποσχό-
μενα, δίδει εἰς τόν ἄνθρωπον τήν πραγματικήν χαράν τῆς ζωῆς.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, πρός ἀποφυγήν πεπλανημένων ἀντι-
λήψεων καί βιωμάτων, ἐπί τῶν ὁποίων ἑδράζεται ἐν πολλοῖς ὁ ἐκκο-
σμικευμένος ἄνθρωπος, δέν παύει νά τονίζῃ τήν ἐσχατολογικήν 
προοπτικήν τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ψυχοσωματικήν ἑνοείδειάν του. 
Ἐξ ἄλλου, τήν βασικήν πηγήν ἐλλείψεως τῆς ἐλπίδας καί κινήτρων 
διά τήν ζωήν εἰς τάς ἡμέρας μας συνιστᾶ ἡ μονοδιάστατος ἐπιδίω-
ξις τῆς θεραπείας καί τῆς βιολογικῆς ὑγείας, ἡ εὐημερία καί ὁ κο-
ρεσμός, ἡ ἄνεσις καί ἡ εὐδαιμονία, ἤτοι πάντα ὅσα προβάλλουν τήν 
ὑλικήν καί σωματικήν ὑπόστασιν τοῦ ἀνθρώπου. Εἰς αὐτό δέ 
ἀκριβῶς τό σημεῖον διαφαίνεται καί ἡ χρηστική προσπάθεια τῆς 
ἐπιστήμης, ὅταν αὐτή ἀγωνίζεται νά θεραπεύσῃ τό σῶμα καί νά 
προσφέρῃ μόνον μακροβιότητα. Ἀσφαλῶς, ἡ προσπάθεια αὕτη δέν 
δύναται νά ἀποτελέσῃ αὐτοσκοπόν διά τόν ὀρθόδοξον πιστόν, δι-
ότι ἡ Ἐκκλησία ἐνδιαφέρεται διά τόν καθαγιασμόν τοῦ ἀνθρώπου 
ὡς συνόλου και διά τήν σωτηρίαν του ὡς ἑνιαίας ψυχοσωματικῆς 
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ὀντότητας. Εἰ δ’ ἄλλως, θά φθάσωμεν εἰς τό παράδοξον σημεῖον νά 
συναντῶμεν πολλούς ὑγιεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄρρωστοι, καί πολλούς 
ἀρρώστους, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὑγιεῖς, δηλαδή θά ἀνακαλύπτωμεν πολ-
λούς συνανθρώπους μας οἱ ὁποῖοι ἔχουν βιολογικήν ὑγίειαν, ἀλλά 
δέν εἶναι ὑγιεῖς, καί πολλούς οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀσθενεῖς, ἀλλ’ εἶναι 
ὑγιεῖς καί πλήρεις ἐλπίδος καί χαρᾶς.

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι εἰς τάς ὑπό τῶν ἐκλεκτῶν εἰσηγητῶν καί τῶν 
συνέδρων διαπραγματευθησομένας ἑνότητας τοῦ Συνεδρίου, ἀφο-
ρώσας εἰς τήν ἔννοιαν τῆς ἐλπίδος, ὅπως αὕτη ἐκφράζεται εἰς τήν 
Ἁγίαν Γραφήν, εἰς τήν μοναχικότητα εἰς τήν ζωήν καί τήν ἀσθένει-
αν, εἰς τήν ἔμπνευσιν ἐλπίδος εἰς τούς νέους, εἰς τήν ἀπόγνωσιν ἐν 
ὄψει σοβαρῶν ψυχολογικῶν καταστάσεων καί ἀσθενειῶν, εἰς τήν 
ἀντιμετώπισιν τῶν χρονίως πασχόντων, εἰς τά εὑρισκόμενα εἰς τό 
περιθώριον τῆς ζωῆς ἄτομα, εἰς τήν πνευματικήν διάστασιν καί βι-
ωσιμότητα ἐν μέσῳ κοινωνικῶν προκλήσεων καί τέλος, εἰς τήν ἀπο-
γοήτευσιν τῶν θεραπόντων καί εἰς τήν διαχείρισιν τῶν ἀναφυομέ-
νων προβλημάτων, θά ἀναπτυχθῶσιν ἀρκούντως σοβαροί προβλη-
ματισμοί καί θά διατυπωθῶσιν ἀξιόλογοι θέσεις, θά ἐξαχθῶσι δέ 
ἐλπιδοφόρα συμπεράσματα πρός ἀνεύρεσιν τῆς χαμένης ἐλπίδος 
καί, βεβαίως, πρός ὠφέλειαν τῆς ἐπιστήμης καί τῶν διακονούντων 
εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας κληρικῶν τε καί λαϊκῶν.

Ταῦτα λέγοντες καί διαβεβαιούμενοι ἀπό τῆς ἱερᾶς τῆς Μητρός 
Ἐκκλησίας Καθέδρας, συγχαίρομεν ἅπαντας ἐπί τῇ συγκλήσει τοῦ 
Δ΄ Ἐπιστημονικοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ποιμαντικῆς Διακονίας εἰς 
τόν χῶρον τῆς ὑγείας, εὐχόμεθα πλήρη ἐπιτυχίαν τῶν ἐργασιῶν 
αὐτοῦ καί αἴρομεν χεῖρας ἱκέτιδας, ἐπευλογοῦντες εἰς τό ὄνομα τοῦ 
Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πάντας ὑμᾶς καί τά 
θεάρεστα ἔργα τῶν χειρῶν ὑμῶν.

΄
βιζ΄ Ὀκτωβρίου ι΄
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου 

κ. Κυρίλλου

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,  
ἐκπρόσωποι ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Κύριε Περιφερειάρχα,
Κύριε Δήμαρχε, 
Ἀγαπητοί Σύνεδροι

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τίς εὐχές καί τήν εὐλογία τῆς Αὐτοῦ Θειο-
τάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟ-
ΛΟΜΑΙΟΥ, βρισκόμαστε σήμερα στήν εὐχάριστη θέση τῆς ἐνάρξεως 
τῶν ἐργασιῶν τοῦ 4ου Διεθνοῦς Συνεδρίου τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν χῶρο τῆς 
Ὑγείας μέ θέμα: «Ἀναθερμαίνοντας τήν Ἐλπίδα: Ἀνακαλύπτοντας 
τήν ἐλπίδα στίς δυσχέρειες τῆς ζωῆς». Τό θέμα αὐτό, ὅπως ἀναφέρ-
θηκε στήν ἀναγγελία συγκλήσεως τοῦ Συνεδρίου, προέκυψε ἀπό μιά 
διαπίστωση, ἔκφραση ὑπεύθυνης ἐκκλησιαστικῆς ποιμαντικῆς ἀγω-
νίας.  Τή διαπίστωση ὅτι ὁ ἄνθρωπος τῆς δεύτερης δεκαετίας τοῦ 
εἰκοστοῦ πρώτου αἰῶνος περιπλανᾶται σέ κοπιώδεις ἀνοδίες ἀπο-
γνώσεως καί λαβυρινθώδεις ἀτραπούς ἐλλείψεως νοήματος, ἀδυνα-
τώντας νά ἀνακαλύψει τίς δυνάμεις ἐκεῖνες πού θά τόν ἐνισχύσουν 
καί θά τοῦ δώσουν τίς προϋποθέσεις νά ἀντιμετωπίσει καί νά ἀνα-
κάμψει ἀπό τίς διάφορες δυσκολίες πού παρουσιάζονται στή ζωή 
του. Συνάμα, ἡ ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν δυσκολιῶν περιπλέκεται, 
καθώς ὑπάρχει μέν μεγάλη συστοίχηση πρός τήν ἔννοια τῆς ἐλπί-
δας, σέ ἀντίθεση ὅμως πρός τόν τρόπο πού αὐτή κατανοεῖται στήν 
Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία καί ἐκφράζεται στήν παράδοση τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 

Προηγήθηκαν μέ ἐπιτυχία τά τρία ἄλλα Συνέδρια τοῦ Δικτύου, 
τῶν ἐτῶν 2008, 2011 καί 2014. Ἡ εὔφημος Πατριαρχική καί Συνο-
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δική μνεία, καθώς καί οἱ θετικές κριτικές πού ἀπέσπασαν ἀπό τούς 
ἑκάστοτε Συνέδρους ἐνδυνάμωσαν τή βούλησή μας νά συνεχίσουμε 
τήν ἀναληφθεῖσα προσπάθεια καί νά δίνουμε ἀνά τριετία τήν εὐκαι-
ρία τῆς συμμαθητείας μας αὐτῆς σέ θέματα καί ζητήματα πού οὐσι-
αστικά ἀφοροῦν τήν ἐκκλησιαστική μας διακονία, ἄν βέβαια ἔχου-
με τό σθένος καί τήν εὐαισθησία νά τήν ἀτενίζουμε ἔξω ἀπό αὐτο-
νόητα καί καθιερωμένα, καί σχεδόν πάντα αὐτονόητα, πλαίσια 
λόγου καί δράσεως. Πολλοί ἀπό ἐσᾶς ἤσασταν παρόντες καί στίς 
προηγούμενες τρεῖς διοργανώσεις καί αἰσθάνεσθε, πιστεύω, τήν 
καλή αὐτή συνοδοιπορία, γιά τή συνέχεια τῆς ὁποίας εὐχόμαστε καί 
μέ βεβαιότητα ἐλπίζουμε.

Ἡ ὅλη διοργάνωση, ὀφείλουμε νά ὁμολογήσουμε, ὅτι δέν ἦταν 
μιά εὔκολη ὑπόθεση. Ἡ ὑπέρβαση τῶν δυσκολιῶν, κυρίως τῶν οἰκο-
νομικῶν, μᾶς πείθει ὅτι εὐδοκεῖ ὁ Θεός. Ὁ π. Σταῦρος Κοφινᾶς, ὡς 
Πρόεδρος τοῦ Δικτύου καί τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς καί οἱ 
ἐκλεκτοί συνεργάτες του ἔδωσαν καί αὐτήν τή φορά, ὅπως καί τίς 
προηγούμενες, ὅλο τους τόν ἑαυτό, ὅπως καί οἱ συνεργάτες μας, 
πού δραστηριοποιοῦνται στήν ὑπηρεσία τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, μέ ἐπικεφαλῆς τόν π. Ἐμμανουήλ Σκλιβάκη. Οἱ 
οἰκονομικοί καί ἄλλοι χορηγοί μέ τήν εὐγενῆ μικρή ἤ μεγάλη προ-
σφορά τους μᾶς ἔδωσαν τή δυνατότητα τῆς ὑλοποίησης τῆς προ-
σπάθειας. Μαζί τους μπορέσαμε νά προχωρήσουμε. Χωρίς αὐτούς 
δέν θά ἦταν δυνατόν. Ἡ προσφορά τους εἶναι προσφορά πρός τήν 
Ἐκκλησία καί τόν ἄνθρωπο, πού αὐτή καλεῖται νά διακονήσει. Πρός 
ὅλους ἐκφράζουμε θερμές ἀπό καρδιᾶς εὐχαριστίες. Ὁ Θεός νά τούς 
εὐλογεῖ καί νά τούς χαριτώνει.

Εὐχαριστίες ὀφείλουμε στούς κυρίους Βασίλειο καί Ἀντώνιο Καμ-
πουράκη γιά τή φιλοξενία στούς χώρους τοῦ Rodos Palace. Ἐδῶ καί 
δεκαετίες στηρίζουν μέ γενναιοδωρία καί εὐγένεια ψυχῆς τίς διορ-
γανώσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου στή Ρόδο καί πολλές 
ἀπό αὐτές θά ἦταν ἀνέφικτες χωρίς τή δική τους προθυμία. Τούς 
μεταφέρω τήν εὐαρέσκεια τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας γιά ὅσα προσέ-
φεραν καί προσφέρουν καί τήν εὐχή τοῦ Πατριάρχου μας ὡς ἐπι-
στηριγμό στή ζωή καί τά καλά τους ἔργα.

Χαιρετίζουμε μέ ἀδελφική ἀγάπη ὅλους ἐσᾶς, τούς ἐκπροσώπους 
τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν καί τούς ἐκπροσώπους τῶν ἱερῶν Μη-
τροπόλεων τῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου καί τῆς 
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Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ χαρά μας εἶναι μεγάλη 
πού εἴσαστε μαζί μας. Στά πρόσωπά σας χαιρετίζουμε τούς ἀδελ-
φούς ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκλησή μας καί 
σᾶς ὅρισαν ἐκπροσώπους τῶν Ἐπαρχιῶν ἀπό τίς ὁποῖες προέρχε-
σθε. Παρακαλοῦμε νά μεταφέρετε τίς εὐχαριστίες μας. 

Δέν θά ἀναφερθῶ στό θέμα τοῦ Συνεδρίου. Θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία 
νά ἀκούσουμε τούς ἐκλεκτούς Εἰσηγητές, τούς ὁποίους εὐχαριστοῦμε 
γιά τήν πρόθυμη ἀνταπόκριση στήν πρόσκλησή μας, τόν κόπο πού 
ὑποβλήθηκαν καί τή χαρά πού μᾶς δίνουν νά εἶναι μαζί μας. 

Σᾶς καλωσορίζουμε ὅλους μέσα ἀπό τήν καρδιά μας. Ἄν καί δια-
σκορπισμένοι στά πέρατα τῆς γῆς, ὁ καθένας ὅπου τόν ἔταξε ὁ 
Θεός νά διακονεῖ τήν Ἐκκλησία Του, σήμερα εἴμαστε μαζί, βιώνου-
με τήν πνευματική χαρά τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων μας, τήν 
ἑνότητα τῆς πίστεώς μας κάτω ἀπό τή φιλόστοργη σκέπη καί μέσα 
στή ζεστή ἀγκαλιά τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης 
Ἐκκλησίας, ἐδῶ στή Ρόδο μας, τό νησί πού διαχρονικά λειτούργη-
σε καί λειτουργεῖ ὡς χῶρος συνάντησης.

Ἐκ προσώπου, τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ κηρύσσουμε τήν ἔναρξη 
τῶν ἐργασιῶν τοῦ 4ου Διεθνοῦς Συνεδρίου τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν χῶρο τῆς 
Ὑγείας, μεταφέρουμε τίς εὐχές Του γιά ἐπιτυχία, τήν πατρική καί 
πατριαρχική εὐλογία Του πρός τόν καθένα προσωπικά ἀπό τούς 
συμμετέχοντες, καθώς καί τίς δικές μας προσωπικές εὐχές.

Καλῶς ὁρίσατε, καλή καί εὐχάριστη διαμονή καί καλή ἐπιτυχία.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΦΙΝΑ, 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ  

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ρόδου κ. Κύριλλε, Ἐκπρόσωπε τῆς 
Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου καί Πρόεδρε αὐτοῦ τοῦ Τετάρτου Διεθνοῦς Συ-
νεδρίου τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν 
Χῶρο τῆς Ὑγείας. 

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 
Ἀδελφοί ἐν Χριστῷ Ἅγιοι Πατέρες, 
Ἀξιότιμοι Ἄρχοντες τῆς φιλόξενης νήσου τῆς Ρόδου, 
Ἀξιότιμοι Ἐκπρόσωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, 
Ἐλλογιμώτατοι Ἐκπρόσωποι τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, 
Ἐλλογιμώτατοι Καθηγηταί, 
Ἐκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Ἀγαπητοί Σύνεδροι, 

Τ ό γεγονός ὅτι βρισκόμαστε πάλι ἐδῶ στή Ρόδο μετά ἀπό τρία 
χρόνια ἀποτελεῖ ἔνδειξη ὅτι ὑπάρχει ἐλπίδα! Πρίν ἀπό 10 χρό-

νια, ὅταν ξεκινήσαμε τίς προετοιμασίες τοῦ πρώτου μας Συνεδρίου, 
πού πραγματοποιήθηκε τό 2008, ὑπῆρχε τό ὅραμα νά δημιουργηθεῖ 
ἕνα Πατριαρχικό Δίκτυο πού θά συνδέσει παγκοσμίως Χριστιανούς 
Ὀρθοδόξους κληρικούς, ἐπιστήμονες τῆς ἰατρικῆς, ἐπαγγελματίες 
ὑγείας καί ἄλλους ἐπιστήμονες στήν προσπάθειά τους νά διακονή-
σουν τόν ἀσθενή. Τό ὅραμα αὐτό πήγαζε ἀπό τήν πεποίθηση πού 
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χαρακτηρίζει τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη μας, ὅτι μόνο ἑνωμένοι 
μποροῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε τίς ποικίλες προκλήσεις πού συ-
ναντᾶμε καθημερινῶς στή διακονία μας. Ὅπως εἶπε στήν ἀρχή τῆς 
Μεγάλης Συνόδου, ὅταν δέν εἴμαστε ἑνωμένοι, «ἡ ἑνότης τῆς 
Ἐκκλησίας διασπᾶται, ἡ ἁγιότης τῶν μελῶν της καθίσταται ἁπλῆ 
ἀτομικὴ ἠθικὴ καὶ ἀρετολογία, ἡ καθολικότης θυσιάζεται εἰς ἐπὶ 
μέρους ἀτομικά, ὁμαδικά, ἐθνικὰ καὶ λοιπὰ κατὰ κόσμον συμφέρον-
τα καὶ ἐπιδιώξεις, καὶ τὸ ἀποστολικὸν κήρυγμα γίνεται ἕρμαιον τῶν 
διαφόρων αἱρέσεων καὶ πλανῶν τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας»1. 

Ἀλλά δέν ἤρθαμε ἐδῶ ἁπλῶς γιά νά ἱκανοποιήσουμε τά προσω-
πικά ὁράματα κάποιων. Ἡ συμμετοχή μας σέ τοῦτο τό 4ο Συνέδριο 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν 
Χῶρο τῆς Ὑγείας ἐκφράζει τήν πεποίθηση καί τήν ἐλπίδα ὅτι οἱ 
ἔντονες διαφορές, οἱ ἀποστάσεις καί οἱ ὑποχρεώσεις πού μᾶς χω-
ρίζουν δέν θά σταθοῦν ἐμπόδιο στή βελτίωση τῆς διακονίας πρός 
τόν πάσχοντα ἄνθρωπο. Οὔτε θά ἀποτελέσουν ἐμπόδιο νά διαλα-
λήσουμε, μέ μιά φωνή, τό χαρμόσυνο μήνυμα «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός». 
Ἡ παρουσία μας ἐδῶ, ἑνωμένοι, μαρτυρεῖ τήν ἀμετάβλητη πεποί-
θηση ὅτι ἡ θεραπευτική διαδικασία πρέπει νά εἶναι καθολική. Χρειά-
ζεται νά θεραπευθεῖ ὅλος ὁ ἄνθρωπος καί νά ἐνταχθεῖ στήν κοινω-
νία τῆς καθολικῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Κανένας δέν μπορεῖ νά θερα-
πευτεῖ μόνος του, ἀλλά ὅλοι μαζί! Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ 
ἀτόμου καί ἡ ἔνταξή του στήν καθολική κοινότητα προσώπων 
συνεπάγεται τή θεραπεία ὅλης τῆς κοινότητας, ὅλης τῆς Ἐκκλησί-
ας. Αὐτό τονίσθηκε ἰδιαίτερα στό πρῶτο μας Συνέδριο ἀπό τόν π. 
Λάμπρο Καμπερίδη (πού εἶναι πάλι ἐδῶ μαζί μας καί τόν εὐχαριστῶ 
γι’ αὐτό). Μέ τό ἴδιο σκεπτικό, χρειάζεται νά δοῦμε τό Συνέδριό μας 
ὡς μιά θεραπευτική προσπάθεια, ὅπου θά ὁμαλοποιηθοῦν οἱ διαφο-
ρές μας, ὥστε νά γευθοῦμε καί νά βιώσουμε τήν καθολική ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ. 

Τό θέμα τοῦ Συνεδρίου μας, «Ἀναθερμαίνοντας τήν Ἐλπίδα–Ἀνα-
καλύπτοντας τήν ἐλπίδα στίς δυσχέρειες τῆς ζωῆς», καί τά ἐπιμέ-

1. “Τhe unity of the Church is severed, the sanctity of its members is reduced 
to mere individual morality and articulation about virtue, catholicity is sacrificed 
in favor of particular individual, collective, national and other secular interests 
or intentions, and the apostolic message falls prey to various heresies and ruses 
of human reason”.
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ρους θέματα πού θά ἀναπτυχθοῦν ἀπό τούς εἴκοσι τέσσερις ἐκλε-
κτούς ὁμιλητές πού δέχθηκαν εὐγενικά μέ τόση προθυμία νά μᾶς 
μιλήσουν, προῆλθαν ἀπό μιά μακρά συζήτηση μεταξύ τῶν μελῶν 
τῆς Κεντρικῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Πατριαρχικοῦ Δικτύ-
ου, ὅταν συναντηθήκαμε στό Φανάρι τόν Φεβρουάριο τοῦ 2016. 
Ἐκεῖ, διαπιστώθηκε ἡ δυσκολία πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος νά ἀνακάμψει 
ἀπό τίς διάφορες ἀντιξοότητες πού παρουσιάζονται στή ζωή του, 
καθώς καί ὅτι σήμερα ἔχει παρερμηνευτεῖ ἡ ἔννοια τῆς ἐλπίδας, σέ 
ἀντίθεση μέ τόν τρόπο πού κατανοεῖται στήν Ὀρθόδοξη ἀνθρωπο-
λογία καί ἐκδηλώνεται στήν παράδοσή μας.

Γι’ αὐτόν τόν λόγο χρειάζεται νά διευκρινίσουμε τί σημαίνει ψευδή 
ἐλπίδα σέ ἀντίθεση μέ τήν ἀληθινή ἐλπίδα καί νά συζητήσουμε, μέ 
ἀπόλυτη εἰλικρίνεια καί σεβασμό, τίς δυσκολίες πού ἔχουμε προκει-
μένου νά ἐμφυσήσουμε μιά ζωτική ἐλπίδα σ’ αὐτούς πού ἀγωνίζονται 
σ’ αὐτή τή ζωή. Ἡ ἀληθινή ἐλπίδα δέν ἀφήνει χῶρο γιά παραπλανή-
σεις· φανερώνει τά ἐμπόδια καί τίς παγίδες πού ἀποτρέπουν τήν 
ἀπόκτησή της. Ἡ ἀληθινή ἐλπίδα δέν πρέπει νά ταυτισθεῖ μέ τήν 
ἱκανοποίηση τῶν καταναλωτικῶν μας ἐπιθυμιῶν. Δέν προσδοκᾶ 
ἁπλῶς ἕνα καλύτερο μέλλον· πηγάζει ἀπό μιά βαθιά πίστη. Περιέχει 
τήν προσδοκία ὅτι, ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό καί οἱ μεταξύ μας σχέσεις 
θά ἀναπτυχθοῦν καί θά καλλιεργηθοῦν εἰς βάθος καί θά συνεχισθοῦν 
αἰώνια στή Βασιλεία Του. Ὅπως γράφει ὁ Ντοστογιέφσκι, «Νά ζεῖς 
χωρίς [αὐτή τήν] ἐλπίδα εἶναι νά σταματᾶς νά ζεῖς». 

Σεβασμιώτατε,

Στό πρῶτο Συνέδριο τοῦ 2008, ὑπῆρχαν 167 σύνεδροι. Σέ τοῦτο 
τό 4ο Συνέδριο, συμμετέχουν 250 ἄτομα. Τό ὅραμα πού ὑπῆρχε πρίν 
ἀπό δέκα χρόνια ἔχει γίνει θεσμός! Ἀπό τήν ἀρχή, υἱοθετήσατε τό 
ὅραμά μας. Ὅλα αὐτά τά χρόνια, ἡ ἀγάπη σας μᾶς ἔχει δώσει τή 
δυνατότητα νά ἑνωθοῦμε κάτω ἀπό τή σκέπη τῆς Μητέρας Ἐκκλη-
σίας καί τήν πατρική εὐλογία τοῦ Πρώτου Ἀρχιερέως, τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου. Ἡ παρουσία σας, τό ποιμαντικό σας φρόνημα, ἡ 
ἀνοιχτή καρδιά σας καί ἡ ἱερατική σας ἀρχοντιά μᾶς δίνει τήν ἐλπί-
δα καί τό κουράγιο νά συνεχίσουμε νά ὑπηρετοῦμε μέ θέρμη τή Με-
γάλη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Σᾶς παρακαλοῦμε νά μεταφέρετε τήν 
ἀγάπη καί τήν ἀπόλυτη ἀφοσίωσή μας στόν Παναγιώτατο, μαζί μέ 
τήν ὑπόσχεση ὅτι θά καταβάλουμε κάθε προσπάθεια νά βελτιώσουμε 
τή διακονία μας μέσα ἀπό τό Δίκτυο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 
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Ἡ Ὀργανωτική Ἐπιτροπή, μέ τήν πολύτιμη βοήθεια τῶν στε-
λεχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, κατέβαλε μαραθώνιες προ-
σπάθειες μέ ἐθελοντική αὐταπάρνηση καί ἀγάπη πρός τό Πατριαρ-
χικό Δίκτυο γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου. Τούς εὐχαριστῶ ἀπό 
τό βάθος τῆς καρδιᾶς μου. Εὐχαριστῶ τούς Κυρίους Βασίλειο καί 
Ἀνδρέα Καμπουράκη καί τά στελέχη τοῦ ξενοδοχείου Ρόδος Παλλάς 
γιά τή φιλοξενία πού πάντοτε μᾶς παρέχουν. Εὐχαριστῶ τά μέλη 
τῆς Κεντρικῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τή συμπαράστασή 
τους καί, ἰδιαίτερα, τούς ὁμιλητές πού διέθεσαν τόν χρόνο τους νά 
ἔλθουν στή Ρόδο γιά νά μᾶς διαφωτίσουν μέ τίς γνώσεις καί τίς 
ἐμπειρίες τους. Εὐχαριστῶ τούς φορεῖς καί τούς δωρητές πού μᾶς 
ὑποστήριξαν οἰκονομικά καί ὄχι μόνο. Προπαντός, εὐχαριστῶ ἐσᾶς, 
τούς Συνέδρους, πού εἶστε ἡ ψυχή, ὁ κορμός καί ἡ ἐλπίδα, ὄχι μόνο 
τοῦ Πατριαρχικοῦ Δικτύου, ἀλλά τῆς Ἁγίας Ἀποστολικῆς Ἐκκλη-
σίας στόν σύγχρονο κόσμο. 
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Rev. SIMON EVERS 
CO-ORDINATOR OF THE EUROPEAN NETWORK 

OF HEALTH CARE CHAPLAINCY (ENHCC)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Dear honored participants of the 4th International Conference 
of the Ecumenical Patriarchate for Pastoral Health Care, 

I am truly honored to be here and to represent the European Net-
work for HealthCare Chaplains as its coordinator. The European 

Network gathers representatives from healthcare chaplaincies, 
churches and faiths from 27 European countries. We meet every 
two years and learn from each other, we promote chaplaincy and 
we strive to improve spiritual care through reflection, spirituality 
and research.  

The ecumenical patriarchate has played an important role in the 
history of the ENHCC. Not only through its hospitality in Istanbul 
for some of our committee meetings or in Crete for the foundation 
of the network. But we could not have been where we are now 
without the blessing of his all holiness the ecumenical patriarch 
and without the tireless work and dedication of father Stavros 
Kofinas.  Father Stavros has been the coordinator of the European 
Network since its foundation and has put a great deal of his time 
and energy in the network for more than 10 years. My admiration 
and respect for his dedication, vision and contribution has grown 
since I am a coordinator myself! The network values greatly his 
leadership in the first decennium of the ENHCC.

I would also like to honor the Orthodox Church of Greece, 
represented in our network by professor and reverend father 
Adamantios Avgoustidis since the beginning. Not only was he a 
generous host to several committee meetings in Athens and a 
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faithful participant in the consultations. He especially contributed 
to our meetings through his unique knowledge as a psychiatrist 
and theologian, his wisdom and kindness. We are inspired by the 
tireless work he did to provide the best possible pastoral care by 
training priests and volunteers in Greece.We send our prayers to 
him as he battles his health problems. 

Since 2014 the Orthodox Church of Cyprus is involved in the 
growth of the network with the presence of father Efstathios 
Savideswho is not only our very competent webmaster but also a 
valuable member of the committee through his knowledge of 
palliative care, his kindness and wisdom. I would like to thank his 
bishop for permitting him to play an truly valued role on a 
European level. As you see, dear participants, the role of the 
ecumenical patriarchate and the orthodox churches have been 
pivotal to the development of the ENHCC. We couldn’t have done 
it without your faith, your hospitality, your dedication and strength. 

And we will need you in the future too as we have embarked on 
new roads with the network. Last June we launched a research 
institute called ERICH – the European Research Institute for 
Chaplains in HealthCare. It is a cooperation between the ENHCC 
and the Academic Centre for Practical Theology of the Catholic 
University of Leuven in Belgium. The intention is clear: we want to 
contribute from a European perspective to the research on chaplaincy 
by chaplains. We are truly convinced that spirituality and research 
can go hand in hand in chaplaincy so we can provide the best 
possible spiritual care to patients, their loved ones and staff. 

The best spiritual care cannot exist without hope. Therefore I 
am delighted with the theme of the conference. On the island of 
Rhodes it is appropriate to refer to the apostle Paul who in his 
wisdom connected hope with love and faith. There is no Christianity 
without hope as in the core of our faith stands the resurrection – 
Gods love conquering death. I am open to learn from the way the 
Orthodox tradition understands hope in its anthropology and 
theology. As a Catholic chaplain and priest, I truly wish that 
hospitals could be places of hope for everyone involved and I 
sincerely think that chaplains can be guardians of hope. I wish you 
a blessed meeting.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς,  
Σεβαστοί Πατέρες, κύριες καί κύριοι,

Ε ὐχαριστῶ θερμά, καταρχάς, τόν π. Σταῦρο Κοφινᾶ γιά τήν τι-
μητική πρόσκληση νά μιλήσω ἀπόψε ἐδῶ ἐνώπιόν σας γιά τήν 

ἐλπίδα.
Νά μιλήσει κανείς γενικά, φιλοσοφικά ἤ θεολογικά γιά τήν ἐλπί-

δα στή ζωή καί στήν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων εἶναι πιά εὔκολο. 
Ἔχουν προηγηθεῖ καί ἔχουν ἀνοίξει τόν δρόμο μεγάλοι φιλόσοφοι 
καί θεολόγοι, κυρίως ὁ Ἔρνστ Μπλόχ (Ernst Bloch) στή φιλοσοφία 
καί ὁ Γιούργκεν Μόλτμαν (Jurgen Moltmann) στή θεολογία. Δέν θά 
τό κάνω. Θά μιλήσω γιά τήν ἐλπίδα καί τήν ἀναθέρμανσή της ὅπως 
ὁρίζει τό Συνέδριό μας ἐκεῖ πού πραγματικά δοκιμάζεται, στή ζωή 
δηλαδή τοῦ ἀρρώστου. Οἱ ἄρρωστοι γιά τούς ὁποίους θά μιλήσω 
εἶναι οἱ ἄρρωστοι πού τους ἔχει χτυπήσει ἀγιάτρευτη ἀρρώστια, ἡ 
ὁποία θά τούς ὁδηγήσει ἀργά ἤ γρήγορα στόν θάνατο. Θά μιλήσω 
δηλαδή γιά τήν ἐλπίδα στή ζωή ἀνθρώπων πού δέν ἔχουν καμιά 
ἐλπίδα, πού δέν ἔχουν καμιά ἐλπίδα νά ζήσουν. Τό πρᾶγμα εἶναι 
ἐξαιρετικά δύσκολο. Θά μοῦ ἦταν πολύ πιό εὔκολο νά μιλήσω γιά 
τήν ἀπελπισία καί τήν ἀπόγνωση τῶν ἀρρώστων. Αὐτό πού ἔχω νά 
κάνω γίνεται ἀκόμη δυσκολότερο γιατί καλοῦμαι νά μιλήσω σέ ἕνα 
Συνέδριο ὀργανωμένο ἀπό τήν Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό Πατρι-
αρχεῖο, ὅπου ἡ ἐλπίδα ἔχει συγκεκριμένο περιεχόμενο, τό ὁποῖο 
ἀναμένεται ἐσύ, ὁ ὁμιλητής, νά τό βεβαιώσεις. Εὐτυχῶς πού δέν 
καλοῦμαι νά μιλήσω γιά τήν ἐλπίδα σέ ἀρρώστους, ἐνώπιον ἀρρώ-
στων. Γιατί αὐτό εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις ἄπρεπο, ἴσως καί 
ἀνήθικο. Ἀναλαμβάνω τή δυσκολία καί τό ρίσκο νά σᾶς μιλήσω γιά 
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τήν ἐλπίδα στή ζωή τῶν ἀρρώστων, ἀλλά δέν ξέρω ἄν θά ἀνταπο-
κριθῶ στήν ἀναμονή σας. Δέν ξέρω, ἄλλωστε, κἄν ποιά εἶναι αὐτή 
ἡ ἀναμονή. Σᾶς βεβαιώνω ὅμως ἐξομολογητικά ὅτι σᾶς μιλάει κά-
ποιος πού ξέρει γιά ποιό πρᾶγμα μιλάει. Θά ξεκινήσω παρουσιάζον-
τας τή χριστιανική ἐλπίδα μέ κάθε δυνατή συντομία καί ἐν συνεχείᾳ 
θά συζητήσω τί σχέση μπορεῖ νά ἔχει αὐτή ἡ ἐλπίδα μέ τή ζωή τοῦ 
ἀνίατα ἀσθενοῦς. 

Ὁ χριστιανισμός εἶναι ἀσφαλῶς θρησκεία τῆς ἐλπίδας. Μάλιστα, 
στά τελευταῖα χρόνια, στή θεολογική σκέψη ἀναδεικνύεται ὅλο καί 
πιό ἔντονα ἡ ἰδέα τῆς ἐλπίδας μέ σταθμό, ὅπως προεῖπα, τό ἔργο 
τοῦ Γιούργκεν Μόλτμαν (Jurgen Moltmann). Τό θεμέλιο τῆς ἐλπί-
δας αὐτῆς, τῆς χριστιανικῆς ἐλπίδας, εἶναι ἡ ὑπόσχεση, ἡ ἐπαγγε-
λία. Ὑπάρχει πρῶτα καί προηγεῖται πάντα ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ. 
Ἀφετηριακό σημεῖο εἶναι ἡ Γένεση βέβαια, ἡ σχετική ἱστορία μέ τόν 
Ἀβραάμ, πού ὁ Θεός τοῦ λέει νά φύγει ἀπό τόν τόπο του («ἔξελθε 
ἐκ τῆς γῆς σου») καί νά πάει σέ ἕναν ἄγνωστο τόπο, πού δέν ξέρει 
τίποτα γι’ αὐτόν. Ἁπλῶς θά τόν ὁδηγήσει ἐκεῖ ὁ Θεός («εἰς γῆν, ἦν 
ἄν σοι δείξω»). Καί τότε «ποιήσω σε εἰς ἔθνος μέγα, καὶ εὐλογήσω 
σε, καὶ μεγαλύνω τὸ ὄνομά σου, καὶ ἔση εὐλογημένος, καὶ εὐλογήσω 
τοὺς εὐλογοῦντάς σε καὶ τοὺς καταρωμένους σε καταράσομαι, καὶ 
ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς». Στήν Ἔξοδο, στό 
τρίτο κεφάλαιο, ὁ Θεός ὑπόσχεται στόν Μωυσῆ ὅτι θά ἐξαγάγει 
τούς Ἑβραίους ἀπό τή δουλεία τῆς Αἰγύπτου καί θά τούς ὁδηγήσει 
στή «γῆν τὴν ρέουσαν μέλι καὶ γάλα». Ὅταν ὁ Μωυσῆς Τόν ρωτά-
ει ποιό εἶναι τό ὄνομά Του, ὁ Θεός δέν τοῦ λέει κανένα ὄνομα, παρά 
ὅτι «ἐγὼ εἰμὶ ὁ Ὤν» ἤ, σύμφωνα μέ ὀρθότερη μετάφραση ἀπό τά 
ἑβραϊκά, «ἐγὼ θὰ εἶμαι αὐτὸς ποὺ θὰ εἶμαι». 

Ὁ Θεός δέν ἔχει ὄνομα. Ὁ Θεός εἶναι ἡ ὑπόσχεσή Του. Ἡ ὑπό-
σχεση τοῦ Θεοῦ εἶναι πολύ μεγάλη καί ἐξαιρετικά ἀπαιτητική. Ξε-
ριζώνει τόν ἄνθρωπο, τόν Ἀβραάμ ἐν προκειμένῳ, πού εἴπαμε προ-
ηγουμένως, ἀπό ὅλα τά φυσικά ριζώματά του: τή χώρα του, τή φυλή 
του, τήν οἰκογένειά του, τά πάντα. Ὁ Ἀβραάμ καλεῖται νά φύγει 
ἀπό τή βεβαιότητά του, τή σιγουριά του, καί νά πορευθεῖ στήν 
πλήρη ἀβεβαιότητα. Ὁ Θεός δέν τοῦ λέει λέξη γιά τή χώρα, τή γῆ 
στήν ὁποία τόν καλεῖ νά πάει. Τοῦ λέει ἁπλῶς ὅτι θά εἶναι ὁ ὁδηγός 
του. Ἡ βιβλική ἐλπίδα, λοιπόν, εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἀνταπόκριση μέ 
ἐμπιστοσύνη σέ μιά ὑπόσχεση. Ὁ Ἀβραάμ ἐλπίζει ὅτι θά ζήσει εὐλο-
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γημένος αὐτός καί οἱ ἀπόγονοί του καί θά εὐλογηθοῦν σ’ αὐτό ὅλες 
οἱ φυλές τῆς γῆς, ἐπειδή ἐμπιστεύεται τήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἐλπίδα εἶναι ἔκφραση τῆς ἐμπιστοσύνης – τῆς πίστης, μέ 
ἄλλα λόγια. Ὁ Ἀβραάμ –ἤ, ἄν θέλετε καλύτερα, ἡ ἐλπίδα ἐν γένει– 
δέν λογαριάζει τά ὑπέρ καί τά κατά. Δέν κάνει λογαριασμούς, δέν 
σταθμίζει ἄν μέ συμφέρει νά τό κάνω ἤ ὄχι αὐτό πού λέει ὁ Θεός. 
Ἀλλά ἐμπιστεύεται τόν Θεό κι ἐλπίζει ὅτι ὅλα ὅσα Ἐκεῖνος ὑπόσχε-
ται θά ἐκπληρωθοῦν. Αὐτή ἡ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό γιά τήν ἐκπλή-
ρωση τῆς ὑπόσχεσης δέν ἔχει τίποτε κοινό μέ μιά ἄβουλη παράδο-
ση στά χέρια τῆς μοίρας. Ἡ βιβλική ἐλπίδα εἶναι, ἀντίθετα, ἀγω-
νιστική. Ἔχει πολλά ἐμπόδια καί πολύ ἀγῶνα ὁ δρόμος τῆς ἐπαγ-
γελίας τοῦ Θεοῦ. Ἐξάλλου, ὁ Θεός ὑπόσχεται αἴσιο τέλος, ὄχι ὅμως 
καί εὔκολη πορεία πρός αὐτό τό τέλος. Ἡ πορεία στήν ἔρημο, τό 
ξέρουμε ὅλοι, μετά τήν ἔξοδο, ἦταν ὀδυνηρή. Ὅλες οἱ ἐπιμέρους 
ἱστορικές ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ κατατείνουν καί ὑποδεικνύουν τή 
μεγάλη ὑπόσχεση, ὅτι στό τέλος θά ἔρθει ὁ Ἴδιος. Ὅπως λέει πολύ 
ὡραία ὁ Μόλτμαν, «ὁ Θεός εἶναι αὐτός πού δίνει τήν ὑπόσχεση 
καί εἶναι τό ἴδιο τό περιεχόμενο τῆς ὑπόσχεσης». Ὅταν λοιπόν ὁ 
Θεός ἔρχεται στόν κόσμο στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ 
ὑπόσχεση πού δίνεται στόν ἄνθρωπο εἶναι ἀκόμα πιό ριζική, εἶναι 
ἡ ὑπόσχεση τῆς ἀνάστασης τῶν νεκρῶν, τῆς ὁριστικῆς νίκης ἐπί 
τοῦ θανάτου. Ὁ Χριστός, μέ τή δική Του ἀνάσταση, ὑπόσχεται ὅτι 
ὁ θάνατος «οὐκέτι κυριεύει», ἀλλά ὅτι θά ἀναστηθοῦμε σέ μιά ἄλλη 
ζωή δικαιοσύνης, εἰρήνης καί χαρᾶς, ὅπου ἐπιτέλους ὁ ἄνθρωπος 
θά δεῖ Θεοῦ πρόσωπο – αὐτό τό πρόσωπο πού ὁ Θεός δέν τό 
ἔδειξε οὔτε στόν μέγα Μωυσῆ.

 Ἐρώτημα: Ὑπάρχει ἐλπίδα; Εἶναι δυνατή ἡ ἐλπίδα, μέ τή βιβλι-
κή καί χριστιανική ἔννοια, χωρίς ὑπόσχεση καί χωρίς ἐμπιστοσύνη 
ὅτι ὁ Θεός θά ἐκπληρώσει αὐτή τήν ὑπόσχεση; Ὑπάρχει ἐλπίδα 
χωρίς πίστη, ὅπως δέχεται αἴφνης ὁ σπουδαῖος, ὁ μεγάλος Ernst 
Bloch; Τό ἐρώτημα εἶναι κρίσιμο. Μπορεῖ, ἀσφαλῶς, νά ὑπάρχει ἡ 
ἐλπίδα ἑνός καλύτερου καί δικαιότερου κόσμου. Ἡ βιβλική ἐλπίδα 
ὅμως μιᾶς τελικῆς ὁριστικῆς ἀπολύτρωσης ἤ, στή χριστιανική ἔκ-
φρασή της, τῆς ἀνάστασης τῶν νεκρῶν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ δέν 
μπορεῖ νά ὑπάρχει χωρίς τήν ἐμπιστοσύνη στήν ἐκπλήρωση τῆς 
θεϊκῆς ὑπόσχεσης – ἤ, μέ ἄλλη διατύπωση, χωρίς πίστη σέ ἕναν Θεό 
πού ὑπόσχεται καί τηρεῖ τίς ὑποσχέσεις Του.
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 Ὅλοι ὁ ἄνθρωποι ἐλπίζουν. Ἐλπίζουν ὅτι τά πράγματα θά πᾶνε 
καλύτερα, ἀτομικά καί συλλογικά. Ἐλπίζουν ὅτι θά πετύχουν τό ἕνα 
ἤ τό ἄλλο ἀπό ὅσα ἐπιθυμοῦν. Ἡ χριστιανική ἐλπίδα ὅμως δέν εἶναι 
αὐτό. Δέν εἶναι ἐλπίδα ἐπίτευξης ἤ κατάκτησης ἑνός συγκεκριμένου, 
ἀπόκτησης ἑνός πράγματος – οὔτε κἄν τῆς ὑγείας. Ἀλλά εἶναι ἡ 
ἐλπίδα σωτηρίας, λύτρωσης, νίκης καταπάνω στόν θάνατο, αἰώνιας 
ζωῆς. Ἡ ἐλπίδα στήν ἐκπλήρωση τῆς ὑπόσχεσης χορηγεῖ ζωή, μᾶς 
δίνει ζωή. Μᾶς δίνει τή δυνατότητα νά ἀντισταθοῦμε καί νά ἀντι-
παλέψουμε τόν μεγάλο πειρασμό τῆς ἀπελπισίας. Ἡ ἐλπίδα αὐτή 
δέν ἀποτελεῖ μιά ἐφάπαξ κατάκτηση τοῦ ἀνθρώπου. Πρέπει νά καλ-
λιεργεῖται διαρκῶς μέσα μας, κυρίως μέ τήν προσευχή, γιά νά κρα-
τιέται ζωντανή. Αὐτή ἡ ἰδέα καί τό περιεχόμενο τῆς βιβλικῆς καί, 
εἰδικότερα, χριστιανικῆς ἐλπίδας διόλου δέν σημαίνει ὅτι ἡ ζωή ἐκεί-
νων πού πιστεύουν στήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ θά εἶναι μιά ζωή χω-
ρίς βάσανα, λύπη καί δυστυχία. Ὁ Θεός δέν ὑποσχέθηκε ποτέ κάτι 
τέτοιο. Ἐξ οὗ καί οἱ πιστοί βασανίζονται κι αὐτοί, χάνουν τήν ἐλπί-
δα τους καί τήν ξαναβρίσκουν, ἐξεγείρονται, φεύγουν καί ἐπιστρέ-
φουν. Ξέρουν ὅμως ὅσοι δέν χάνουν, παρά ταῦτα, τήν πίστη τους, 
ὅτι ἡ μεγάλη ὑπόσχεση εἶναι ἐκεῖ, ἀμετάκλητη.

Τί σχέση μπορεῖ νά ἔχει αὐτή ἡ ἐλπίδα στή ζωή ἑνός ἀρρώστου 
πού πάσχει ἀνίατα, πού ὑποφέρει μέσα στά σωληνάκια καί στά κα-
λώδια καί πού δέν ἔχει πιά ἐλπίδα νά γίνει καλά; Πρίν ἀπαντήσω, 
χρειάζεται νά κάνω μιά εἰσαγωγική διευκρίνιση: Ἡ ἀρρώστια καί ὁ 
θάνατος εἶναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα, μιά ἐντελῶς ἐξατομι-
κευμένη ὑπόθεση. Μόνο οἱ φιλόσοφοι καί οἱ θεολόγοι μιλᾶνε γιά 
τόν θάνατο ἀδιαφοροποίητα. Ἡ θανάσιμη ἀρρώστια κι ὁ ἐπικείμε-
νος θάνατος ἔχουν ἡλικία, τρόπο. Ἔρχονται νά συμβοῦν σέ μιά 
συγκεκριμένη στιγμή καί σέ μιά συγκεκριμένη ζωή. Εἶναι ἄλλο 
πρᾶγμα νά πεθαίνεις στά εἴκοσι ἀπό καρκίνο κι ἄλλο, ἐντελῶς ἄλλο, 
νά πεθαίνεις στά ὀγδόντα ἤ στά ἐνενῆντα ἀπό τήν ἴδια ἀρρώστια. 
Ὁ θάνατος εἶναι ἕνας, ἀλλά εἶναι ἄλλος ὅταν ἔχεις ζήσει μιά πλού-
σια ζωή κι ἄλλος ὅταν ἔζησες μιά σύντομη καί ἀδικαίωτη ζωή. Θά 
μιλήσω ἐδῶ κυρίως γιά ὅσους τούς χτύπησε ἡ θανάσιμη ἀρρώστια 
πρίν ἤ πολύ πρίν τόν μέσο ὅρο ζωῆς, ὅταν δηλαδή ἡ ἀρρώστια καί 
ὁ θάνατος ἔχουν ὅλα τά χαρακτηριστικά μιᾶς μεταφυσικῆς ἀδικίας.

Ὅποιοι κι ἄν εἶναι οἱ σπουδαῖοι φιλοσοφικοί ὁρισμοί, οἱ βαθυ-
στόχαστοι, γιά τό τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος, γιά μένα, προσωπικά, ὁ 
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ἄν θρωπος εἶναι ἕνα πλάσμα πού φοβᾶται καί ἐλπίζει. Συχνά, φο-
βᾶται καί ἐλπίζει τήν ἴδια στιγμή. Ἐκεῖνος πού κατεξοχήν φοβᾶται 
καί ἐλπίζει εἶναι ὁ ἄρρωστος. Ὁ ἄρρωστος, λοιπόν, φοβᾶται. Εἶναι 
φοβισμένος. Μήν ὑποτιμοῦμε καί, πολύ περισσότερο, μήν ἀπαξιώ-
νουμε τόν ἀνθρώπινο φόβο. Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού νά μή 
φοβᾶται. Ὁ φόβος εἶναι συστατικό στοιχεῖο τῆς ἀνθρώπινης συν-
θήκης. Ὁ ἄνθρωπος φοβᾶται γιά τή ζωή του, φοβᾶται τόν θάνατο, 
φοβᾶται μήν πεθάνει. Γενικά, κάθε φόβος, στό βάθος, εἶναι φόβος 
θανάτου. Τό νά χαθεῖς σέ μιά πόλη ἕνα βράδυ, τό νά φοβᾶσαι μή-
πως δέν βρεῖς τό σπίτι σου, στό βάθος αὐτό πού φοβᾶσαι εἶναι τόν 
θάνατο. Ὁ ἄρρωστος φοβᾶται, ἀκόμα, τήν ταλαιπωρία καί τούς 
πόνους. Τό βάρος τοῦ φόβου εἶναι συχνά συνθλιπτικό, παραλυτικό 
γιά τόν ἄρρωστο. Κάποιος πρέπει νά τό σηκώσει. Νά τόν ἀνακου-
φίσει. Ὄχι μέ ψεύτικες παρηγόριες. Κάποιος πρέπει νά πάρει αὐτόν 
τόν φόβο ἀπό πάνω του. Κι αὐτός ὁ κάποιος δέν εἶναι ἄλλος ἀπό 
τόν γιατρό. Ὁ γιατρός πρέπει νά κάνει δικό του τόν φόβο τοῦ 
ἀρρώστου. Μέσα σέ ἕνα νοσοκομεῖο ὁ γιατρός πρέπει νά φοβᾶται 
γιά τόν ἄρρωστό του. Αὐτός ὁ ἄνθρωπος φοβᾶται, ταυτόχρονα 
ἐλπίζει. Τί ἐλπίζει; Ἐπιτρέψτε μου, σεβασμιώτατοι καί σεβαστοί πα-
τέρες, δέν ἐλπίζει στήν τελική λύτρωση, δέν ἐλπίζει τήν ἄλλη ζωή. 
Ἐλπίζει νά γίνει καλά, νά ξαναγυρίσει σπίτι του, νά ἀκούσει πάλι τή 
μουσική ἤ τόν θόρυβο τῆς καθημερινότητας. Ποῦ στηρίζει τήν ἐλπί-
δα αὐτή; Τή στηρίζει στούς γιατρούς καί στήν πρόοδο τῆς ἰατρικῆς 
ἐπιστήμης. Οἱ ἀσθενεῖς ξέρουν ὅτι πολλά νοσήματα ἦταν θανατη-
φόρα λίγες δεκαετίες ἤ λίγα χρόνια πρίν, καί σήμερα εἶναι ἰάσιμα ἤ 
“παλεύονται”, καταπῶς λένε οἱ γιατροί ὅταν θέλουν νά ποῦν ὅτι 
ὑπάρχει περιθώριο νά παραταθεῖ γιά ἀρκετά χρόνια ἡ ζωή τοῦ πά-
σχοντος. Ἐλπίζουν, λοιπόν, ὅτι καί στή δική τους περίπτωση θά 
συμβεῖ κάτι παρόμοιο. Ὅτι ἕνα φάρμακο ἤ μιά νέα θεραπεία θά 
βρεθεῖ. Διαβάζουν ἐφημερίδες, μπαίνουν στό internet, παίρνουν 
πληροφορίες ἀπό φίλους, ἀπό συγγενεῖς πού ἔχουν ἀκούσει γιά 
ἀνάλογες περιπτώσεις, ὅτι κάποια ἔρευνα γίνεται κάπου στό τάδε 
ἤ στό δεῖνα ἐργαστήριο καί ἐλπίζουν. Ἐλπίζουν ὅτι θά προλάβουν 
– θά προλάβουν τό νέο φάρμακο, τή νέα θεραπεία. Ἡ ἐλπίδα τοῦ 
ἀρρώστου γιά ζωή, ἐναλλασσόμενη πάντα μέ τόν φόβο –μέ τόν 
φόβο μή τή χάσει αὐτή τή ζωή–, μπορεῖ νά γίνει συχνά ἀβάσιμη, 
χιμαιρική, παράλογη, παραληρηματική. Κι ὅταν ὁ ἀσθενής ἔχει χά-
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σει καί τήν τελευταία ἐλπίδα θεραπείας ἐπειδή τό καταλαβαίνει ὁ 
ἴδιος καί ἐπειδή τοῦ τό λένε καί οἱ γιατροί, πάλι ἐλπίζει. Ἐξακολου-
θεῖ νά ἐλπίζει. Ὄχι στή γιατρειά του πιά, ἀλλά στό ὅτι τά τέλη του 
θά εἶναι ἀνώδυνα καί εἰρηνικά. Ὅτι δέν θά ὑποφέρει ἤ δέν θά ὑπο-
φέρει πολύ. Ὅτι δέν θά ταλαιπωρηθεῖ, ὅτι θά προλάβει νά κάνει ὅσα 
θέλει νά κάνει πρίν ἀπό τό τέλος. Νά πεῖ δύο λόγια σ’ αὐτούς πού 
θέλει νά πεῖ δύο λόγια. Νά χαιρετήσει τούς δικούς του, νά τακτο-
ποιήσει ἐκκρεμότητες.

Ὁ φόβος αὐτοῦ τοῦ τέλους, τοῦ τρόπου τοῦ τέλους, εἶναι πολύ 
μεγάλος στόν ἄρρωστο. Ὁ θάνατος εἶναι σκληρή δουλειά. Ὁ ἄνθρω-
πος δέν πεθαίνει γυρίζοντας ἕναν διακόπτη. Ὁ θάνατος μπορεῖ νά 
κρατήσει μέρες καί ἑβδομάδες. Γι’ αὐτό, θέλω νά προσθέσω στό ση-
μεῖο αὐτό πώς, ὅταν συζητᾶμε γιά τήν εὐθανασία, ὅποια ἄποψη κι 
ἄν ἔχουμε πρέπει νά τήν παίρνουμε στά σοβαρά, γιατί τό θεμέλιό της 
εἶναι ὁ φόβος τοῦ ὀδυνηροῦ τέλους, τῆς ἀνώφελης ταλαιπωρίας. 

Ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους πού ἀρρωσταίνουν ἀνίατα ὑπάρχουν 
καί χριστιανοί βεβαίως – ἄνθρωποι πού πιστεύουν στόν Χριστό καί 
στήν Ἀνάστασή Του. Λίγοι. Ὅσο λίγοι εἶναι καί στήν ὑπόλοιπη 
κοινωνία. Πῶς ζοῦν τήν ἀρρώστια τους, τόν φόβο καί τήν ἐλπίδα 
τους αὐτοί οἱ ἄνθρωποι; “Οἱ ἄλλοι”, οἱ μή πιστοί, θεωροῦν ὅτι οἱ 
χριστιανοί ἀντιμετωπίζουν πιό εὔκολα τίς ἀρρώστιες, διότι πιστεύ-
ουν στόν Θεό καί στή βοήθειά Του, πιστεύουν στό θαῦμα καί κυρί-
ως πιστεύουν στήν Ἀνάσταση καί στήν ἄλλη ζωή τῆς αἰώνιας μα-
καριότητας. Μπορεῖ αὐτή νά εἶναι ἡ μία ὄψη τοῦ νομίσματος – καί 
εἶναι. Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ ἄλλη: Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί προσεύχονται 
γιά τή γιατρειά τους, παρακαλοῦν τόν Θεό νά γίνουν καλά, μά ἡ 
ἀρρώστια προχωράει ἀκαταμάχητη. Οἱ χριστιανοί δοκιμάζονται 
στήν ἀρρώστια τους μέ ἕναν τρόπο πολύ σκληρό, ἄγνωστο στούς 
ἄλλους ἀνθρώπους. Δοκιμάζονται ἀπό τή σιωπή τοῦ Θεοῦ. Τούς 
τρώει τό ἐρώτημα, κι ἄς μή τό λένε φωναχτά: «Ποῦ εἶναι ὁ Θεός;», 
«Ποῦ εἶναι ἡ Παναγία;», «Ποῦ εἶναι οἱ ἅγιοι, οἱ “ταχεῖς εἰς ἀντίλη-
ψιν”» αὐτή τή στιγμή πού τούς χρειάζονται;» Πέρα ἀπό αὐτή τήν 
ἰδιαίτερη, τή δική τους δοκιμασία, ξεχωριστά γι’ αὐτούς, οἱ χριστια-
νοί ζοῦν τίς τρομερές ὧρες ἀρρώστιας ὅπως καί ὅλοι οἱ ἄλλοι. Μπο-
ρεῖ νά προσεύχονται, ἀλλά δέν προσεύχονται κατά κανόνα γιά τήν 
ἄλλη ζωή, ἀλλά γι’ αὐτήν ἐδῶ τή ζωή. Θέλουν νά γίνουν καλά, τό 
ξαναλέω, θέλουν νά ζήσουν καί νά γυρίσουν σπίτι τους, νά ξανα-
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βγοῦν στόν δρόμο. Δέν ἐπείγονται νά πᾶνε στόν Παράδεισο. Βεβαί-
ως, ὑπάρχουν κι οἱ περιπτώσεις, ὅλο καί λιγότερες στόν κόσμο μας, 
πού οἱ πιστοί, ὅταν ὁ θάνατος δέν ἀποτελεῖ πιά ἕνα θεωρητικό 
ἐνδεχόμενο, ἀλλά ἕνα ἀπολύτως πραγματικό καί ἐπικείμενο γεγο-
νός, κατακτοῦν τήν πίστη, δῶρο τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ θάνατος ἀποτελεῖ 
τήν αὐγή τῆς νέας ζωῆς. Ὅτι τό ἴδιο τό θνήσκειν ἀποτελεῖ μέρος 
τῆς ζωῆς, ἕνα κομμάτι τῆς ζωῆς τῆς ἑνιαίας καί ἀδιαίρετης. Αὐτούς 
τούς πιστούς τούς μακαρίζω. 

Ξέρουμε ὅλοι σέ ποιά ἐποχή ζοῦμε. Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή πού ἡ 
πίστη εἶναι θρυμματισμένη. Δέν εἶναι εὔκολο νά ὑπάρχουν σήμερα, 
στήν ἐποχή μας –ἐποχή τῆς ἐπιστήμης καί τῆς κριτικῆς σκέψης καί 
ἀμφισβήτησης– ἄνθρωποι μέ γρανιτένια πίστη. Ἄς ἀναρωτηθοῦμε 
μέ εἰλικρίνεια: Πόσοι ἀπό ἐμᾶς πιστεύουμε πραγματικά, ὄχι στά λό-
για, στήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν; Πολλοί, λένε ὅτι πιστεύουν. Μά, 
τότε, γιατί –ἔχω τήν ἀπορία– πιστοί, χριστιανοί, μοναχοί, ἱερεῖς, 
ἐπίσκοποι, γίνονται ἄσπροι σάν πανί περιμένοντας στόν προθάλα-
μο ἑνός μικροβιολογικοῦ ἰατρείου τίς ἀπαντήσεις τῶν ἐξετάσεών 
τους; Ἡ ραγισμένη σχέση τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων, τῶν σημε-
ρινῶν χριστιανῶν, μέ τόν Θεό στίς εἰρηνικές, στίς ἀπόλεμες κοινω-
νίες τῆς Δύσης, περνάει τή μεγαλύτερη δοκιμασία της τήν ὥρα τῆς 
ἀνίατης ἀρρώστιας. Ἡ πίστη τοῦ ἀρρώστου στόν Θεό καί στήν 
ὑπόσχεσή Του μπορεῖ νά εἶναι –καί εἶναι– παρηγοριά, μπορεῖ ὅμως 
νά βιωθεῖ καί ὡς ἐγκατάλειψη καί σκληρή ἀδιαφορία. Γενικά, πάν-
τως, οἱ πιστοί θά ζήσουν κατά τήν ἀρρώστια τους πιό ἔντονα ἀπ’ 
ὅ,τι σέ ἄλλες περιόδους τῆς ζωῆς τους τή σχέση τους μέ τόν Θεό 
– εἴτε ζώντας τήν παρηγοριά Του, εἴτε βιώνοντας τήν ἐγκατάλειψή 
Του. Ἡ σχέση μέ τόν Θεό θά γίνει ἀναμφισβήτητα πιό ἀληθινή. Θά 
πάψουν νά λένε κούφια λόγια. Καί δέν θά ἀντέχουν πιά νά ἀκοῦνε 
κούφια λόγια, θεολογικές ποιητικορητορίες. Θά μετρᾶνε τά λόγια 
τους. Δέν θά ἐκστομίζουν εὐσεβῆ λιγώματα, γιατί ξέρουν τώρα πιά 
πόσο δυσκολοπρόφερτη εἶναι ἡ φράση «Ἔχω τήν ἐλπίδα μου μόνο 
στόν Θεό», πού κάποτε τήν ἔλεγαν πολύ εὔκολα. Ὑπάρχουν καί 
περιπτώσεις ἀνθρώπων πού, σ’ αὐτή τή μεγάλη μάχη γιά τή ζωή, 
ἀνακαλύπτουν γιά πρώτη φορά τήν ἀνάγκη τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ 
– καί ὁρισμένοι, μάλιστα, φθάνουν καί στήν πίστη σ’ Αὐτόν. 

Ὁ βαριά ἄρρωστος εἶναι μόνος στήν ἀρρώστια του καί παλεύει, 
πιστός ἤ μή πιστός, μέ τόν φόβο καί τήν ἐλπίδα μέ ὅποιον τρόπο 
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μπορεῖ καί ὅποια μέσα ἔχει. Κανείς δέν μπορεῖ νά μπεῖ στή θέση 
του, ὅσο κι ἄν τόν ἀγαπάει. Εἶναι ὀντολογικά ἀδύνατο. Ἡ φράση 
πού λέμε ὅλοι σέ ἕναν ἄρρωστο ἤ σέ γονεῖς πού ἔχουν χάσει τό 
παιδί τους «Σέ καταλαβαίνω» εἶναι ψεύτικη καί μπορεῖ νά κάνει τόν 
ἄλλο, ἄν ἔχει δύναμη νά ἀντιδράσει, νά θυμώσει καί νά ὀργιστεῖ. 
Ποιός μπορεῖ νά καταλάβει καί ποιός μπορεῖ νά μπεῖ στή θέση, ἐπί 
παραδείγματι, ἑνός παράλυτου παιδιοῦ πού δέν ἔπαιξε, δέν ἔτρεξε, 
δέν κολύμπησε; Τό μέγιστο πού μποροῦμε νά κάνουμε εἶναι νά στα-
θοῦμε δίπλα. Ποτέ, ποτέ νά μποῦμε στή θέση του. Ὁ ἄρρωστος ζεῖ 
μόνος στήν ἀρρώστια του, στήν πιό δύσκολη, στήν πιό ἀκοινώνη-
τη πτυχή της, ἀλλά ἔχει γύρω του ἀνθρώπους – συγγενεῖς καί φί-
λους. Ὑπάρχουν, βέβαια, καί οἱ τραγικότερες περιπτώσεις ἀσθενῶν 
πού δέν ἔχουν δίπλα τους κανέναν. Κι εἶναι διπλά μόνοι αὐτοί.

Οἱ ἄνθρωποι πού εἶναι δίπλα στόν ἄρρωστο ἐλπίζουν. Ἐλπίζουν 
κι αὐτοί. Ἐλπίζουν ὅτι ὁ ἄνθρωπός τους θά ζήσει. Κι ἔχουμε δεῖ 
ἀνθρώπους νά κάνουν τά πάντα γιά νά ζήσει ὁ ἄνθρωπός τους – νά 
ζήσει ὅσο γίνεται περισσότερο, ὅσο γίνεται καλύτερα. Ἔχουμε ὅλοι 
γνωρίσει ἀνθρώπους πού εἶναι δίπλα σέ ἕναν ἄρρωστο καί τόν 
φρον τίζουν ἀγόγγυστα καί μέ αὐτοθυσία – ὧρες, μέρες, μῆνες, χρό-
νια. Καί δέν πάει ὁ νοῦς τους ὅτι αὐτός ὁ ἄνθρωπος θά πεθάνει. 
Ἀκόμα κι ὅταν ὅλα δείχνουν τό τέλος, ἀκόμη κι ὅταν τούς τό λένε 
οἱ γιατροί, ἐκεῖνοι δέν βάζουν μέ τόν νοῦ τους ὅτι αὐτό τό ἀμετά-
κλητα ἀποτρόπαιο μπορεῖ νά συμβεῖ στόν ἄνθρωπό τους. Δέν πρό-
κειται γιά τύφλωση, δέν πρόκειται γιά ψευδαίσθηση, δέν πρόκειται 
γιά ἀφέλεια. Πρόκειται, πολύ ἁπλά, γιά ἀγάπη. 

Τί εἶναι ἡ ἀγάπη; Ὅπως ἔλεγε θαυμάσια ἕνας χριστιανός φιλό-
σοφος, ξεχασμένος ἄδικα σήμερα, ὁ Γκαμπριέλ Μαρσέλ (Gabriel 
Marcel), «“Σ’ ἀγαπῶ” σημαίνει: “Δέν θέλω νά πεθάνεις ποτέ”». Αὐτό 
ἀκριβῶς: «Ἀγαπῶ» σημαίνει: «Δέν θέλω νά πεθάνεις ποτέ. Ὄχι γιά 
νά μή σέ χάσω ἐγώ, ὄχι γιά νά σ’ ἔχω ἐγώ, ἀλλά γιά νά ζήσεις ἐσύ». 
Αὐτή ἡ ἀγάπη τῶν συγγενῶν καί φίλων εἶναι ἡ πηγή τῆς ἐλπίδας 
τους, τῆς δικῆς τους ἐλπίδας. Αὐτή τούς κάνει νά ἐλπίζουν μέχρι 
τέλους. Ἄς θυμηθοῦμε ἐδῶ ὅτι, σύμφωνα καί μέ τόν περίφημο ὕμνο 
τῆς ἀγάπης, τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἕνα ἀπό τά πράγματα πού 
κάνει ἡ ἀγάπη εἶναι ὅτι «πάντα ἐλπίζει». Ἡ ἀγάπη ἐλπίζει τά πάντα 
καί γιά πάντα. Αὐτά δέν εἶναι λόγια. Τά ἔχουμε δεῖ σέ ἀνθρώπους. 
Καί μιά προνομιακή στιγμή γιά νά τό δεῖς αὐτό εἶναι ἀκριβῶς ἡ 
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ἀρρώστια. Ἄν ἡ ἐλπίδα, λοιπόν, συνδέεται μέ τήν ἐμπιστοσύνη, τήν 
πίστη, ἄν πηγάζει ἀπό τήν πίστη, ἄλλο τόσο συνδέεται καί πηγάζει 
ἀπό τήν ἀγάπη. Δέν θέλω νά θεολογήσω ἐδῶ, οὔτε εἶμαι ἁρμόδιος, 
ἄλλωστε, ἀλλά νά, ἡ βαθιά κι ἡ ἀξεχώριστη σχέση τῶν τριῶν θεο-
λογικῶν λεγόμενων ἀρετῶν τοῦ ἀποστόλου Παύλου: τῆς πίστης, 
τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἀγάπης. Αὐτή ἡ ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων πού 
συμ παραστέκονται στόν ἄρρωστο καί πού τούς κάνει νά ἐλπίζουν 
διαρκῶς ὅτι ὁ ἄνθρωπός τους θά ζήσει, ὅτι θά γίνει ἐδῶ, σ’ αὐτή τή 
ζωή, καλά, εἶναι τόσο ἰσχυρή αὐτή ἡ ἀγάπη, πού ἀγγίζει καί τόν 
ἴδιο τόν ἄρρωστο. Τόν κινεῖ νά ἀνταποκριθεῖ σ’ αὐτή τήν ἀγάπη. 
Ὁ κύριος τρόπος ἀνταπόκρισης εἶναι νά ἀναθερμανθεῖ μέσα του ἡ 
ἐλπίδα γιά τή ζωή. Τήν ἐλπίδα γιά τή ζωή, καί τήν προσπάθεια γιά 
ζωή, τή ζωντανεύει –ἤ τήν ἐνισχύει, ἄν θέλετε–, μέσα στήν ψυχή τοῦ 
ἀρρώστου, ἡ ἀγάπη τῶν συνανθρώπων του. Ἡ ἀρρώστια εἶναι 
σκληρή ὑπόθεση καί δέν σηκώνει ὡραιολογίες. Σέ πολλές περιπτώ-
σεις, ὅσα εἴπαμε παραπάνω δέν μποροῦν νά βροῦν ἐφαρμογή. Ἐπί 
παραδείγματι, σέ ἕναν ἄνθρωπο πού πάσχει ἀπό Ἀλτσχάιμερ σέ 
προχωρημένη μορφή, τί εἴδους ἀναθέρμανση τῆς ἐλπίδας μπορεῖ 
νά ὑπάρχει, ὅση ἀγάπη κι ἄν ἔχει ἀπό τό περιβάλλον του; Καμία. 
Καί σέ ἄλλες περιπτώσεις ἰσχύει τό ἴδιο. 

Συμπερασματικά, τήν ἐλπίδα του γιά γιατρειά, δηλαδή τήν ἐλπί-
δα γιά ζωή, ὁ ἄρρωστος τή στηρίζει στήν Ἰατρική, στήν πρόοδό 
της καί στούς γιατρούς. Τή στηρίζει στήν ἐμπιστοσύνη του στόν 
Θεό, ὅτι εἶναι Θεός τῆς ζωῆς, δωρητής τῆς ζωῆς. Καί τή στηρίζει 
στήν ἀγάπη τῶν ἄλλων ἀνθρώπων γι’ αὐτόν. Εἶναι μιά ἐλπίδα 
εὔθραυστη ἀλλά, πάντως, μέ τήν κυριολεκτική σημασία τῆς λέξης, 
ζωηρή.

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ!
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Rev. GEORGE PARSENIOS

MY STRENGTH IS MADE PERFECT  
IN WEAKNESS

A letter is a second self. People write letters when separation 
prevents them from speaking face to face, and the letter 

bridges the divide, making the absent person present. Plutarch 
(c.46-120 AD) records what happened when the Athenians captured 
the letter-carriers of Philip of Macedon (382-336 BC). The Athenians 
read all the official letters addressed to Philip from his generals, as 
one would expect in a time of war. They left one letter unread. It 
was a letter to Philip from his wife. They did not even open this 
letter, but sent it back to Philip, with the seal unbroken, and so 
demonstrated what Plutarch calls “the thoughtful kindness of the 
Athenians” (Demetr., 22.2). The Athenians treated a private letter 
like a private conversation between two people in their midst. 
Philip’s letter conveyed the personal presence of its author. In this 
same spirit, Demetrius of Phalerum (350-280 BC) says that “one 
writes an image of one’s soul when one writes a letter” (On Style, 
227). In his own Letter 9, St. Basil the Great (329/330-379 AD) says, 
“Words truly are images of the soul.” A letter is a second self, 
stamped with the character of its author.

The title of my paper is “My Strength is Made Perfect in 
Weakness,” a phrase thatcomes from St. Paul’s 2nd Letter to 
Corinthians, his most personal letter. Second Corinthians isdeeply 
stamped with the character of its author. The personality of St. 
Paul shines through on every page, because St. Paul’s personal 
character is one of the key issues of debate in the letter. To begin 
discussing the phrase, “My strength is made perfect in weakness,” 
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I would like to reflect on the problems that motivated Paul to write 
this letter, and especially the problems related to the ideas of 
“strength” and “weakness.” Just to introduce the matter, Notice one 
criticism that Paul’s opponents make of him in Second Corinthians. 
For they say, “His letters are weighty and strong (ἰσχυραί), but his 
bodily presence is weak (ἀσθενής), and his speech of no account” 
(2 Cor 10:10). 

We just saw a moment ago that a good letter reflects the character 
of its author, so this charge is a weighty one. Notice also that the 
problem is framed as a balance between strength and weakness. In 
both of his letters to Corinth, Paul speaks often of strength and 
weakness. Here, in 2nd Corinthians, the opponents claim that Paul 
is weak and not trustworthy, and so when we read the phrase, “My 
strength is made perfect in weakness,” we have to understand it in 
the light of this larger conflict with the opponents. I believe that 
the opponents are also the “thorn” in the side of Paul. St. Paul tells, 
“a thorn was given me in the flesha messenger of Satan, –σκόλωψ 
τῇ σαρκί, ἄγγελος Σατανᾶ– to harass me, to keep me from being 
too elated. 8 Three times I besought the Lord about this, that it 
should leave me; 9 but he said to me, “My strength is made perfect 
in weakness.” People speculate endlessly about the nature of the 
“thorn in the flesh.” Some believe that the thorn is spiritual anxiety 
or some form of torment. Others believe it is not a spiritual 
torment, but some form of physical pain or illness. But a long 
tradition of interpreters, including St. John Chrysostom, argues 
that the thorn in the flesh is Paul’s persecution. I will not review 
all of the reasons for thinking this, but I believe this is correct. He 
says that the thorn in the flesh “harasses me” with the verb 
κολαφίζει. The only other time St. Paul ever uses this term is in 1 
Corinthians 4, when he speaks of his persecutors. Other reasons 
are available, but we need not review them all. Even if the thorn 
is not persecution, St. Paul is concerned in these chapters with 
various opponents. 

We do not, of course, know who the opponents are. St. Paul 
never uses their names. He calls them “super-apostles,” “false 
apostles,” “deceitful workers,” and “ministers of Satan” (11:5; 13; 
12:11). He also refers to them obliquely as “certain persons” (τινές; 
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3:1; 10:2, 7, 12; 11:20-21) or “such people” (τοιοῦτος/τοιοῦτοι; 10:11; 
11:13). But, if we do not know who they are, we do know a little of 
what they taught the Corinthians. Their false teaching is not about 
doctrine. They do not oppose Paul’s teaching, as the opponents in 
Galatia had done. In Galatia, the opponents taught that Paul was a 
heretic. Here in Second Corinthians, the issue is not about doctrine. 
The opponents seem to say that Paul is simply not impressive 
enough to follow, that he is weak and they are strong. They have 
entered the Corinthian Church with letters of recommendation 
(3:1-3), and they engage in elaborate efforts at self-recommendation 
and self-promotion in order to seduce the Corinthians away from 
their founder, St. Paul. In particular, they claim to be eloquent 
orators and claim to have had many missionary successes. They 
also boast about their ecstatic religious experiences. In response, 
St. Paul refers to his own ecstatic experience. But this experience 
does not show that he is impressive. It does not show that he is 
“strong”. The voice of God told him only, “My strength is made 
perfect in weakness.” 

I would like to reflect on this phrase from three different 
perspectives. The first perspective will be philosophical, where I 
will compare St. Paul to other ancient philosopherswho discuss the 
importance of suffering in moral formation. The second approach 
will be rhetorical, where I see how St. Paul uses the terms “strong” 
and “weak” throughout First and Second Corinthians to achieve 
certain rhetorical ends. But, these first two perspectives – the 
philosophical and the rhetorical – are preparatory and preliminary. 
Our journey only comes to an end when we discuss the third and 
final perspective, thetheological. At this final level, we will see what 
the phrase “My strength is made perfect in weakness” teaches us 
about the new life in Christ.

We begin with philosophy. Suffering and virtue had been 
connected in the Greek mind long before the days of St. Paul. 
Herodotos expressed a common Greek notion when he said, “The 
greater the person, the greater the misfortune” (7.203).But it was 
the philosophers of the Hellenistic and Roman periods, especially 
the Stoics and the Cynics, who spoke of suffering in ways that 
illuminate what we see in the letters of Paul. Epictetus says, “It is 
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difficulties that show what men are,” and that difficulty is “the test 
of the philosopher” (Diss. 1.21.4; 3.10.11). If a person had little or 
no integrity, he would crumble under the weight of life. If he were 
the pupil of a philosopher, however, and on the way to wisdom, 
his hardships would show his progress, what he was “becoming.” 
His sufferings played a vital role in the formation of his character. 
He must undergo hardships in order to be taught virtue. For the 
wise man, however, suffering no longer had this educative function. 
Serene endurance of suffering would prove that he no longer needed 
education. He would be calm even amidst sufferings of the worst 
kind, and thus would be distinguished form a charlatan who only 
claimed to be wise.

To prove their integrity, therefore,philosophers would often list 
the hardships they had overcome. Dio Chrysostom puts a speech 
into the mouth of Diogenes the Cynic, in which Diogenescompares 
his pursuit of wisdom to athletic contests. Diogenes says, 

Many and mighty antagonists I have vanquished, not like 
these slaves who are now wrestling here, hurling the discus 
and running, but more difficult in every way – I mean poverty, 
exile and disrepute, yes, and anger, pain, desire, fear, and the 
most redoubtable beast of all…pleasure (Dio Chrysostom, 
Oration 9.11-12).

Philosophers would create lists of human sufferings for a vast 
array of reasons, sometimes to show the great pain that every 
human endured, sometimes to show the pain of particular types of 
people like orphans or travelers. But there is a special type of list 
whose purpose is to show the victory of the wise man over all 
circumstances. What appeared to the great mass of humanity to be 
a failure and a loss was actually a paradoxical victory for the sage, 
especially for the Stoics. A good example comes from a passage in 
which Plutarch writes the following about the Stoic sage: 

The sage of the Stoics is not impeded when confined, and 
under no compulsion when flung down a precipice and not 
in torture when on the rack, and not injured when mutilated, 
and is invincible when thrown in wrestling, and is impregnable 
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when besieged, and is uncaptured while his enemies are 
selling him into slavery (1057d-e).

Even as he suffers all of life’s calamities, the sage is unconquered 
because his virtue is intact. His victory over circumstances is, 
therefore, paradoxical. He may still fall into poverty, he may still 
fall into slavery, he may still be defeated in every one of life’s 
contests, but if his virtue remains intact, he is victorious. His 
strength is shown in his weakness.

This is the first and most basic sense in which St. Paul speaks of 
his sufferings. In 2 Corinthians 4:8-9, he says, “We are hard pressed 
on every side, but not crushed; perplexed, but not in despair; 9 
persecuted, but not abandoned; struck down, but not destroyed.” But 
Paul speaks of his suffering in other more complicated ways. He does 
more than merely list his sufferings to show that he has defeated 
them. He uses these lists for particular rhetorical purposes. Look at 
the following passage from 1 Corinthians 4:

…We are fools for Christ, but you are wise in Christ! We 
are weak, but you are strong! You are honored, we are 
dishonored!11 To this very hour we go hungry and thirsty, we 
are in rags, we are brutally treated, we are homeless…14 I do 
not write this to make you ashamed, but to admonish you as 
my beloved children.

The Christians in Corinth are arrogantly competing to see which 
of them might be the wisest, which of them has the most knowledge. 
They are competing for status in the Church, and the letter even 
begins with them trying to attach themselves to a particular apostle. 
They say, “I am Paul, I am of Apollos, I am of Peter” (1:12). They 
are competing like fans at a football game. In response, St. Paul 
lists his sufferings to show that if they really want to be associated 
with the apostles, they are going about it the wrong way. 

In Second Corinthians, St. Paul also lists his sufferings for a 
larger purpose, but now he is not responding to the Corinthians 
themselves. He is responding to the false apostles. If they boast 
about things that make them look impressive, St. Paul boasts in 
the opposite. He says (11:30), “If I must boast, I will boast of the 
things that show my weakness.” And it is in this sense that he lists 
his sufferings. He writes (11:26-28), 
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Whatever anyone else dares to boast about –I am speaking 
as a fool– I also dare to boast about… I have been in danger 
from rivers, in danger from bandits, in danger from my 
fellow Jews, in danger from Gentiles; in danger in the city, 
in danger in the country, in danger at sea; and in danger from 
false believers.27 I have labored and toiled and have often 
gone without sleep; I have known hunger and thirst and have 
often gone without food; I have been cold and naked.28 
Besides everything else, I face daily the pressure of my 
concern for all the churches.

We can now summarize the first part of our inquiry. It was a 
basic assumption among philosophers in Paul’s day that good 
conditions make all people look the same. Only in suffering can 
we distinguish the truly wise from the false. Suffering is the test 
and the training ground of the truly wise philosopher and of the 
true apostle. For this reason, Paul says that his strength is made 
perfect in weakness. From the comparison with philosophy, 
therefore, we gain some basic insight into Paul’s meaning - but still 
only very basic. We need to look more deeply. The first step in 
doing so is to look more closely at how the words “weak” and 
“strong” function in his letters to the Corinthians.

The terms “weak” and “strong” are often used as polar opposites 
in discourses of hierarchy in the ancient world. When Cassius Dio 
writes about the different social levels of ancient society, he says, 

Those whose money made them strong (οἱ ἰσχυρότεροι) 
desired to surpass their inferiors in all respects as though 
they were their sovereigns, and the weaker (οἱ ἀσθενέστεροι) 
citizens, sure of their own equal rights, were unwilling to 
obey them even in the smallest particular (Roman History 
4.13). 

In modern America, we speak of higher status people as being 
“the haves” and lower status people, “the have nots.” The same 
applied in the ancient world, but the words were “the weak” (οἱ 
ἀσθενεῖς) and “the strong” (οἱ δυνατοί. οἱ ἰσχυροί). This language 
applied to other areas as well. The Stoics, for instance, would call 
people who were morally ill “the weak” (Diogenes Laertius, 7. 115). 
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In addition, we saw that even someone’s personal character could 
be called “weak” or “strong.”

This explains why this language is so prominent in the letters 
to Corinth. In 1st Corinthians, Paul confronts a church that is 
obsessed with status. And he uses the language of the weak and 
the strong to teach them that being Christian means that they have 
a new value system. St. Paul taught them at they are a new creation 
(2 Cor 5:17), but every day they wake up and they are still stuck in 
the same old city of Corinth, with its rules and values. They are 
confused, so they are applying the values of worldly status to 
relations in the Church, claiming to be superior to each other 
because of their spiritual gifts or their wisdom or knowledge. To 
teach them that a new reality exists for Christians, he writes (1 Cor 
1:25), “The foolishness of God is wiser than men, and the weakness 
(ἀσθενές) of God is stronger (ἰσχυρότερον) than men.” In fact, he 
continues, the Corinthians themselves are living proof of God’s 
plans. He writes (1:26-27),

“For consider your own call, brethren; not many of you 
were wise according to worldly standards, not many were 
strong (δυνατοί), not many were of noble birth; 27 but God 
chose what is foolish in the world to shame the wise, God 
chose what is weak (τά ἀσθενῆ) in the world to shame the 
strong (τά ἰσχυρά).”

The Corinthians are wrong, he argues, to boast against each 
other and to use their Christian knowledge to claim to be mighty 
and wise in a worldly way. By choosing them, God has clearly 
shown that he is not interested in people who are impressive to 
this world. Paul concludes this section by clarifying that God chose 
what is weak and foolish by worldly standards, “so that no human 
being might boast in the presence of God” (1:29).

The language of the weak and the strong is also important in 
chapters 10 to 13 of Second Corinthians, the section where our 
phrase is found. In these chapters, St. Paul specifically tackles the 
super-apostles. The terms first appear in the passage we saw above, 
in the description of Paul and his letters, when his opponents say, 
“His letters are weighty and strong (ἰσχυραί), but his bodily presence 
is weak (ἀσθενής), and his speech of no account” (2 Cor 10:10).” A 
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bit later, St. Paul writes (11:30): “If I must boast, I will boast of the 
things that show my weakness.” Still a bit further on, he says, “For 
the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, 
hardships, persecutions, and calamities; for when I am weak, then 
I am strong (12:10). In chapter 13, he adds, “For we are glad when 
we are weak and you are strong. What we pray for is your 
improvement (13:9).” And all of this language of strength and 
weakness reaches its conclusion in 13:3-4, where we read, “..You 
desire proof that Christ is speaking in me. He is not weak (ἀσθενεῖ) 
in dealing with you, but is strong (δυνατεῖ) in you. 4 For he was 
crucified in weakness (ἐξ ἀσθενείας), but lives by the strength (ἐκ 
δυνάμεως) of God. For we are weak (ἀσθενοῦμεν) in him, but in 
dealing with you we shall live with him by the strength (ἐκ δυ-
νάμεως) of God.” 

So we see that the language of strength and weakness is an 
important element in Paul’s struggle with the super-apostles. They 
boast of their eloquence and their exploits and their success as 
missionaries. But St. Paul boasts only in his weakness. He says, 
“When I am weak, then I am strong. “ 

But even this insight is not complete. We must now look more 
deeply. We must now consider the theological significance of the 
phrase, “My strength is made perfect in weakness.” 

St. Paul’s life was filled with suffering of every kind. In 2 Corinthians 
11:24-29, he writes, “Five times I have received at the hands of the Jews 
the forty lashes less one. 25 Three times I have been beaten with rods; 
once I was stoned. Three times I have been shipwrecked; a night and 
a day I have been adrift at sea; 26 on frequent journeys, in danger 
from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger 
from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at 
sea, danger from false brethren; 27 in toil and hardship, through many 
a sleepless night, in hunger and thirst, often without food, in cold and 
exposure. 28 And, apart from other things, there is the daily pressure 
upon me of my anxiety for all the churches. 29 Who is weak, and I 
am not weak?”

His suffering is immense. But he does not call it suffering. Other 
New Testament authors claim that they suffer in the present life in 
order to prepare themselves to see Christ in the next world. An 
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example is 1 Peter 1:6-7, which says, “In this you rejoice, though 
now for a little while you may have to suffer various trials, 7 so 
that the genuineness of your faith …may redound to praise and 
glory and honor at the revelation of Jesus Christ.” Only occasionally 
does St. Paul refer to his trials as “suffering” (See 2 Cor 1:5, Rom 
8:17-18). More often, he claims that his earthly tribulations are a 
form of dying. 

In Romans 8:35-36, he concludes a list of his struggles with the 
quotation, “For thy sake we are being killed all the day long;we are 
regarded as sheep to be slaughtered” (Psalm 44:22). In 1 Corinthians 
15:31, he says “I die daily,” and in 2 Cor 11:23, he refers to his many 
sufferings as so many “deaths.”

A key to understanding this language appears in Gal 6:17, where 
Paul says, “I bear on my body the marks of Christ.” These are 
assumed to the marks of slavery, the sign that Christ “owns” Paul, 
but they are reasonably understood to be the marks of his beatings 
received in the name of Christ. These marks are even more than 
this, though. When Paul says, “It is no longer I who live but Christ 
who lives in me,” he means that Christ is “in him,” and believers 
are “in Christ” (Gal 3:26-28). There is a physical reality to the union 
between Christ and the believer. We are the Body of Christ, in a 
strictly corporeal way. This is why believing spouses can sanctify 
their unbelieving spouses (1 Cor 7:12-14). The two are already one 
flesh, and so if one of them is in the Body of Christ, then both share 
in its benefits. This is also why union with a prostitute is so 
ruinous, because the Body of Christ is joined with a prostitute 
through the act of the individual believer (1 Cor 6:15-17). To be “in 
Christ,” is to be united in corporeal fashion with Christ. 

For this reason, all suffering for Paul is not just suffering, but 
dying with the crucified Christ. To suffer is to have a share in the 
crucifixion. 2 Corinthians 4:10-11 says, We always carry around in 
our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be 
revealed in our body.11 For we who are alive are always being given 
over to death for Jesus’ sake, so that his life may also be revealed 
in our mortal body.

The weakness that Paul calls “death” has the power to displace 
the natural life all around him with the light of the resurrection. 
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If there is no death, then there is no space for Resurrection.Anything 
that destroys the natural life that he lives makes room for the 
supernatural to shine through. In a different way, he says at 2 
Corinthians 6:9 that those who are in Christ “are dying, and behold 
we live.” This does not just mean that he lives in a way similar to 
Jesus. It means that he participates in the life and death of Jesus. 
It is a participation in the crucifixion and resurrection of Jesus. 
These are powers at work in Paul, since Paul shares in the Body of 
Christ. He writes (2 Cor 13:4), 

“For he was crucified in weakness (ἐξ ἀσθενείας), but lives 
by the strength (ἐκ δυνάμεως) of God. For we are weak 
(ἀσθενοῦμεν) in him, but in dealing with you we shall live 
with him by the strength (ἐκ δυνάμεως) of God.” 

For this reason, the super-apostles are charlatans. They have 
founded their apostleship on a message and in a life that does not 
participate in this cosmic reversal. The Corinthians wish to appear 
impressive in the eyes of the “strong” of the city of Corinth. The 
super-apostles seduce them by appealing to this desire, by claiming 
that the strength of God was made perfect in the strength of their 
oratory. Paul offers a different message and a different defense of 
his teaching. He follows a crucified God, who was crucified in 
weakness so that he could be raised in glory. In the Gospel of John, 
Jesus tells his opponents, “Do not judge according to appearance.” 
When they look at Jesus, they do not see the Word made flesh. 
They see only the flesh. They see only the son of the carpenter. The 
opponents of Paul are the same. When they look at him, they see 
only his weakness. They judge according to appearance. They do 
not understand that we live the Resurrection by carrying the cross. 
In the new age, and at the end of time, the light shines, but it shines 
in the darkness. And God makes his strength known, but only in 
weakness. And God makes his strength known in those who suffer 
for him. Moreover, St. Paul does not merely suffer for Jesus Christ. 
He is suffering in Jesus Christ, as part of his participation in the 
Body of Christ. When he suffers, he participates in the Body of 
Christ. And so, when he asked God to deliver him from his 
suffering, God said only, “My strength is made perfect in weakness.” 
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Ἀρχιμ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΥΜΠΑΣ

ΟΤΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΣΙΩΠΑ

Σεβασμιώτατοι,  
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ σύνεδροι, 

Π ροσκλήθηκα σήμερα νὰ μιλήσω γιὰ ἕνα ἐνδιαφέρον καὶ ταυ-
τόχρονα δύσκολο θέμα, εἰς τὸ ὁποῖο ὁ ἀγαπητὸς π. Σταῦρος 

Κοφινᾶς μὲ πολλὴ μαεστρία καὶ μᾶλλον μαιευτικὴ σωκρατικὴ μέθο-
δο, μὲ παγίδευσε δημιουργικά… δηλ., ἀφοῦ πρῶτα ὑπέβαλε τὶς κα-
τάλληλες ἐρωτήσεις ποὺ θὰ κινοῦσαν τὸ ἐνδιαφέρον μου ὡς τάχα 
ἑνὸς τρίτου, ὥστε νὰ δώσει ἰδέες γιὰ κάποιον ὑποθετικὸ ὁμιλητή… 
κι ἀφοῦ κατέθεσα κάποιες σκέψεις, μοῦ λέγει τώρα ἔχεις ὑλικὸ νὰ 
γράψεις!!!... Τὸν εὐχαριστῶ γιὰ αὐτὴν τὴν μέθοδο τῆς δημιουργικῆς 
βασάνου, ἂν θὰ μποροῦσα νὰ τὴν ὀνομάσω ἔτσι … 

Παρόλο ποὺ προσπάθησα ἀρκετὰ γιὰ νὰ καλύψω τὸ θέμα αὐτό, 
δηλαδὴ τὸ παράδοξο τῆς σιωπῆς ἑνὸς Θεοῦ ποὺ εἶναι τὴν ἴδια 
στιγμὴ καὶ Θεὸς Λόγος ποὺ ὁμιλεῖ, δὲν ξέρω ἂν τὰ κατάφερα… 
Δηλαδὴ δὲν ξέρω ἂν θὰ ἔχετε ἕνα καλὸ ξύπνημα πρωῒ πρωῒ ἢ ἂν θὰ 
ἀγουροξυπνήσετε μὲ αὐτὰ ποὺ θὰ ἀκούσετε… ἢ κάποιοι ἂν θὰ συ-
νεχίσουν τὸν ὕπνο τους μὲ τὰ πρωινά μου τιτιβίσματα… 

… (ἐλπίζω πὼς ὄχι).
Ἀλλὰ νομίζω σὲ κάθε περίπτωση ὀφείλουμε νὰ σταθοῦμε μὲ δέος 

μπροστὰ στὸ μυστήριο τῆς ζωῆς, στὸ μυστήριο τοῦ Θεοῦ…. καὶ μὲ 
σιωπή… ὁπότε ὅποια καὶ νά ᾽ναι ἡ ἀνταπόκρισή σας στὸ τέλος 
εὔχομαι ἡ σιωπὴ νὰ εἶναι τελικὰ εὔγλωττη καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ 
τέλος τοῦ κοινοῦ μας δρόμου.

Ἡ σιωπὴ τοῦ Θεοῦ….
 Ὁ Θεὸς σιωπᾶ, νομίζω, ἂν μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφραση, ἀρέσκεται 

στὴν σιωπή, κι ὅταν μιλᾶ στὸν κόσμο Του αὐτὸ εἶναι μία ἐξαίρεση: 
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Ναί, ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσε ἐν ἡμῖν (Ἰω. 1, 14) καὶ 
ἔζησε μαζί μας γιὰ τριαντατρία ἔτη, ἀλλὰ αὐτὸ ἀφορᾶ ἕνα ἀπειρο-
ελάχιστο ποσοστὸ χρόνου στὰ χιλιάδες ἔτη τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώ-
που… Κι ἂν κάποιος ἰσχυρισθεῖ «ναί, ἐντάξει, ἀλλὰ καὶ οἱ Προφῆτες 
καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα διὰ τῶν Πατέρων μετέφεραν τὰ λόγια τοῦ 
Θεοῦ» στὸν ἄνθρωπο, καὶ πάλι ὁ ἀντίλογος νομίζω ὑπερισχύει: Πα-
ρόλα τὰ φωτισμένα λόγια τους, ὁ περισσότερος χρόνος γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο κυλᾶ βασανιστικά, μοναχικά, σιωπηλά, ὅσον ἀφορᾶ τὴν 
ἀνταπόκριση τοῦ Θεοῦ: ἀνταπόκριση ποὺ ἐπιθυμοῦμε ὡς τὸ ἐπιθυ-
μητὸ τέλος καὶ ἀπάντηση στὸ νόημα τῆς ἐλπίδος, θέμα καὶ τοῦ 
Συνεδρίου μας. Σιωπὴ καὶ ἐλπίδα ἴσως ἀντιτίθονται καὶ ἀντιπαλαί-
ουν ὡς νοήματα τὸ ἕνα στὸ ἄλλο… στὸ τέλος ὅμως ἴσως ἡ ὁμίχλη 
μεταξύ τους νὰ γίνει περισσότερο φωτεινὴ καὶ γεμάτη νόημα. 

Δὲν ξέρω ἐὰν κάποιοι ἀπὸ ἐσᾶς παρακολουθήσατε τὸ τελευταῖο 
ἔργο τοῦ φημισμένου σκηνοθέτου Σκορτσέζε, μὲ τὸν τίτλο, Σιωπή 
(Silence). Στὴν Ἰαπωνία τοῦ 1600 μ.Χ., καθολικοὶ ἱεραπόστολοι πιέ-
ζονται νὰ ζοῦνε σὲ βασανιστικὴ κοινωνικὴ σιωπή, κι ὅταν συλλαμ-
βάνονται ἀναγκάζονται νὰ ποδοπατήσουν τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ 
ἢ τῆς Θεοτόκου, διότι διαφορετικὰ ἄλλοι χριστιανοὶ θὰ βασανίζον-
ταν μὲ ἀπίστευτα ἐπώδυνο τρόπο… κι ἔτσι μὲ αὐτὸ τὸ λίγο σατα-
νικὸ θὰ λέγαμε σόφισμα, οἱ ἱεραπόστολοι ὑπέκυψαν… Ὁ Θεὸς σιω-
ποῦσε στὶς προσευχές τους, δὲν ἔκανε κάποιο θαῦμα νὰ σταματήσει 
τὰ βασανιστήρια τῶν ἀνθρώπων…. ἀλλὰ ἀκόμη καὶ στὴν ἔσχατη 
σιωπή Του στὸ τέλος νικᾶ μὲ κάποιο λεπτὸ τρόπο: ὁ πρώην ἀρνητὴς 
κρατᾶ τὸν Χριστὸ ὡς ἐσταυρωμένο στὴν φούχτα του κατὰ τὴν 
κοίμησή του, ὡς τὸ πολυτιμότερο στοιχεῖο τῆς πίστης του. Οἱ ἀπαν-
τήσεις, καὶ στὴν ταινία, ὅπως καὶ στὴν ζωή μας, δὲν εἶναι ξεκάθα-
ρες. Νὰ θυμίσουμε ἐδῶ ὅτι ὁ Σκορτσέζε πάντα εἶχε ἔντονες θρη-
σκευτικὲς ἀνησυχίες σὲ βαθμὸ ποὺ νὰ σκέφτεται νὰ γίνει κληρικός. 
Ἡ σιωπὴ τοῦ Θεοῦ τὸν βασάνιζε σὰν θεία στάση…. ἀλλὰ ἡ αἴσθη-
ση στὸ τέλος εἶναι ὅτι κάπως, κάπου τὸν κερδίζει…. 

῞Ενας ἄλλος σκηνοθέτης, ὁ διάσημος Terens Malick (The tree of 
life, To the Wonder), ἔχοντας ἀνατολικὲς ρίζες (ὁ παπποῦς του 
ἦταν συροϊακωβίτης) δίδει μία διαφορετικὴ ὀπτικὴ στὴν σιωπὴ τοῦ 
Θεοῦ ἐμπρὸς στὸν ἀνθρώπινο πόνο. Ὅταν ἡ μάνα χάνει ἀπρόσμε-
να τὸν γιό της, ὁ πόνος τὴν γονατίζει, δὲν μπορεῖ νὰ ἀρθρώσει 
λόγο, καταρρέει…. Τὰ ἀνθρώπινα λόγια δὲν παρηγοροῦν. Αὐτὸ ποὺ 
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προβάλλεται εἶναι τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ στὸν Ἰὼβ τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης, ὅταν ἐκεῖνος ἐπίσης καταρρέει ψυχολογικὰ ἀπὸ τὸ βάρος 
τῶν κτυπημάτων τῆς μοίρας. Ἀφοῦ προηγεῖται μία ἐξαιρετικὴ κι-
νηματογραφικὴ ἀναπαράσταση τῆς δημιουργίας, τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ 
πρὸς τὸν Ἰὼβ γίνονται ἀπάντηση στὴν κραυγὴ τῆς μάνας: «Ποῦ 
ἤσουν ἐσὺ ὅταν ἐγὼ θεμέλιωνα τὴν γῆ; Πές μου ἂν τὸ γνωρίζεις.
Ξέρεις ποιὸς ὅρισε τὶς διαστάσεις της; Ποιὸς τέντωσε σκοινὶ νὰ τὴν 
μετρήσει; Πάνω σὲ ποιὰ στηρίγματα μπῆκαν τὰ θεμέλιά της;…. 
ὅταν ὅλα τ’ ἄστρα τῆς αὐγῆς μαζὶ τραγούδαγαν καὶ σκόρπιζαν 
κραυγὲς χαρᾶς ὅλα τὰ οὐράνια ὄντα…» (Ἰώβ 38, 4-7). Μὲ αὐτὰ τὰ 
λόγια ἐπιχειρεῖ ὁ Τέρενς Μάλικ νὰ ἀπαντήσει στὴν καρδιὰ ποὺ 
παροδικὰ ὑποφέρει, καλώντας τὸν ἄνθρωπο νὰ πλατύνει τὴν καρ-
διά του, πέρα ἀπὸ τὸν πόνο του, γιὰ νὰ δεῖ τὴν μεγαλύτερη εἰκόνα 
τῆς πραγματικότητος, νὰ δεῖ τὸν παντογνώστη Θεὸ ποὺ ὑποσχέ-
θηκε ὅτι «ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί» 
(Ματθ. 10, 30). Δηλαδή, πρὸς τὴν ἀπέραντη καὶ ἀσάλευτη μεγαλω-
σύνη τοῦ Θεοῦ, ποὺ κινεῖται μὲ τὴν δική της λογική, ἐνάντια στὰ 
θέλω τοῦ μικροῦ ἀλλὰ ἀπαιτητικοῦ ἀνθρώπου….

Ἀπὸ μία πιὸ ἐκκλησιαστικὴ ματιὰ τώρα… (καθόσον μπορεῖ νὰ 
κατηγορηθῶ γιὰ ὑπερβολικὰ κινηματογραφόφιλος ἢ προαγωγὸς 
ταινιῶν τοῦ Holywood…) καὶ διότι συνήθως ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι δὲν 
δίνουμε καὶ πολὺ σημασία στὸν προβληματισμὸ τῶν κοινῶν 
θνητῶν… ἰδίως τοῦ Σκορτσέζε ποὺ ἔχει προκαλέσει πολλὲς φορὲς 
μὲ τὶς ἰδέες του…. (δὲν φημιζόμαστε καὶ πολὺ γιὰ τὴν σιωπή μας)… 
ὅλα τὰ κατανοοῦμε, ὅλα τὰ ἑρμηνεύουμε… Ἴσως ὅμως πράγματι 
μᾶς χρειάζεται λίγη σιωπὴ καὶ πολὺ αὐτοεξέταση ὡς πρὸς τὸ πόσο 
οἱ ἑρμηνεῖες μας συνιστοῦν οὐσιαστικὴ ἀπάντηση στὰ βαθειὰ προ-
βλήματα τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου. Ὁπότε στρέφω τὴν προσοχὴ 
«εἰς τὰ καθ᾽ ἡμᾶς»…

Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πρωιμότερα ἔργα του, ὁ π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ, 
ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶχε ἐμπειρίες τῆς σιωπῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ 
ὡς σκότους καὶ ὡς θείου Φωτός, ἀναφέρει: «Συχνὰ ὁ Θεὸς δὲν 
ἀπαντᾶ στὶς προσευχές μας. Σιωπᾶ. Πολλοὶ ἐκλαμβάνουν τὴν σιω-
πή του ὅτι ὁ Θεὸς “δὲν ὑπάρχει”, “πέθανε”. Ἂν ὅμως σκεφτόμαστε 
σὲ ποιὰ θέση φέρνουμε τὸν Θεὸ μὲ τὰ πάθη μας, τότε θὰ βλέπαμε 
ὅτι Αὐτὸς δὲν ἔχει ἄλλη ἐπιλογή, παρὰ μόνον νὰ σιωπήσει. Δὲν μᾶς 
ἐνοχοποιεῖ φανερά…. Συνεπῶς ἡ σιωπὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπάντηση 
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στὶς ἀδικίες μας. Ἡ πιὸ εὔγλωττη, ἡ πιὸ εὐγενική…»1. Εἶναι μία ἀπὸ 
τὶς κλασικὲς ἑρμηνεῖες τῆς σιωπῆς τοῦ Θεοῦ… ἂν καὶ ὁ π. Σωφρό-
νιος θὰ δώσει καὶ ἄλλες ὡριμότερες ἑρμηνεῖες τῆς σιωπῆς τοῦ Θεοῦ 
στὰ ἑπόμενα ἔργα του, ὅπως θὰ δοῦμε ἀργότερα. 

Διΐστανται ἔτσι οἱ ἀπόψεις γιὰ τὴν σιωπὴ τοῦ Θεοῦ…. Γιὰ νὰ 
μπορέσουμε νὰ ἐμβαθύνουμε σὲ αὐτὸ τὸ μεγάλο θέμα, χρειαζόμαστε 
καὶ μία συστηματικότερη θεώρηση: Ἔτσι σκέφτηκα νὰ μιλήσουμε 
πρῶτα γιὰ κάποιες πραγματικὲς διαστάσεις τῆς σιωπῆς ὡς φαινο-
μένου, θὰ τολμοῦσα νὰ τὸ ὀνομάσω αὐτὸ Ὀντολογία τῆς σιωπῆς, 
κατόπιν γιὰ τὴν Ψυχολογία τῆς σιωπῆς, καὶ στὸ τέλος γιὰ τὴν 
Θεολογία τῆς Σιωπῆς. 

Ἔχοντας αὐτὸν τὸν ἐξοπλισμό, θὰ καταλήξουμε καὶ στὴν Ποι-
μαντικὴ τῆς σιωπῆς, ὡς ἕνα γεγονὸς ποὺ ἐνσωματώνεται ἄριστα, ἢ 
μᾶλλον πρέπει νὰ ἐνσωματωθεῖ κατάλληλα μὲ τὸ μεγαλύτερο νομί-
ζω μυστήριο, ἐκεῖνο τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς ἀγάπης (Α΄ 
Κορ. 13, 13).

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

Τί εἶναι σιωπή; ἕνα παράδοξο πρᾶγμα ποὺ τὸ ἐπιζητοῦμε τόσο 
συχνά, ἀλλὰ καὶ τὸ μισοῦμε ἄλλες τόσες. Κάποιες φορὲς εἶναι τὸ 
μόνο ποὺ λαχταροῦμε, ἐνῶ κάποιες ἄλλες κράζουμε ἀπὸ ἀνάγκη νὰ 
ἀκουστοῦν τὰ λόγια μας, οἱ ἀπαιτήσεις μας, οἱ ἀνάγκες μας, ἡ ἴδια 
προσευχή μας ἀπὸ τὸν Θεό. Ἔτσι ἡ σιωπὴ μὲ χρῶμα ἀνοιξιάτικο 
γίνεται λόγος παρηγοριᾶς ἐνῶ μὲ φθινοπωρινὸ … κατάθλιψη.

Παράδοξη λοιπὸν ἡ φύση τῆς σιωπῆς, σὰν τὰ λεγόμενα κουόρκς 
(quarks), τὰ πλέον ἀπειροελάχιστα σωματίδια τῆς φυσικῆς, τὰ τρία 
πρῶτα τῶν ὁποίων ἦταν τὸ πάνω, τὸ κάτω καὶ τὸ παράδοξο…. 
Μᾶλλον παράδοξη καὶ ἡ φύση τῆς σιωπῆς, ποὺ ἄλλοτε μᾶς ἀνεβά-
ζει σὲ ψηλότερες ἔννοιες, ἄλλοτε μᾶς κατεβάζει σὲ σκοτάδια, κι 
ἄλλοτε φέρεται παράξενα… ἀπολύτως ὅμοια δηλ. μὲ τὶς στοιχειώ-
δεις μονάδες τῆς ὕλης. Σπουδαῖες ρήσεις σοφῶν ἐξετάζουν τὰ πα-
ράδοξα τῆς σιωπῆς…

• Ἂς εἶναι εὐλογημένη ἡ σιωπή! Γιατὶ μέσα σ’ αὐτὴν θὰ μ’ ἀκού-
σεις νὰ μιλῶ.       (Χαλὶλ Γκιμπράν)

1. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Τὸ μυστήριο τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 
2011, σελ. 156.
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• Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὴ γνώση, δὲ μιλοῦν. Αὐτοὶ ποὺ μιλοῦν, δὲν 
ἔχουν γνώση.       (Λάο Τσέ)

• Ἡ ἁμαρτία γράφει ἱστορία. Ἡ καλοσύνη σιωπᾶ.    (Λούθηρος)

• Ἡ ἀνομία ἐξιστορεῖται, ἡ ἀγαθότητα σιγᾶ.      (Γκαῖτε)

• Αὐτὸς ποὺ ὅταν ἔχει ἄδικο σιωπᾶ, εἶναι σοφός/Αὐτὸς ποὺ σιω-
πᾶ, ἂν καὶ ξέρει πὼς ἔχει δίκιο, εἶναι παντρεμένος…

(Τζὼρτζ Μπέρναρντ Σώ)

• Γιὰ μιὰ θυσία ποὺ κάνεις, ἐπιβάλλεται ἡ σιγή.  (Εὐριπίδης)

Γιατί εἶναι λοιπὸν τόσο παράδοξη ἡ φύση τῆς σιωπῆς, καὶ ἡ δι-
κή μας καὶ ἐκείνη τοῦ Θεοῦ; Ἴσως διότι, ἐνῶ ὁ κόσμος γεννήθηκε 
ἀπὸ τὸν «λόγο» τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τὸ γενηθήτω φῶς (Γέν. 1, 3), 
ἕως νὰ ἀκουστεῖ ὁ ἀνθρώπινος λόγος ἐπὶ γῆς πέρασαν ἑκατομμύρια 
ἔτη, μᾶλλον δισεκατομμύρια ὅπως τὰ μετρᾶ ἡ Κοσμολογία. Ἔτσι 
πράγματι πρῶτα ὁ Θεὸς σιωπᾶ, πρὸ καταβολῆς τῶν αἰώνων, μέσα 
στὴν ἄρρητη ἐνδοτριαδικὴ σιγή. Ἀλλὰ σιωπᾶ κατόπιν καὶ τὸ σύμ-
παν ὁλόκληρο ἀπὸ λόγο ἀνθρώπου, παρὰ τὶς τεράστιες μεταβολές, 
τοὺς ἀπίστευτους ἤχους ἀπὸ τὴν δημιουργία τῶν ἄστρων καὶ πλα-
νητῶν, ἀπὸ τὶς συγχωνεύσεις ἀστέρων καὶ τὶς ἀτέρμονες κλαγγὲς 
τῶν ὑλικῶν μαζῶν ποὺ συγκρουόταν στὴν συνεχῆ διαμόρφωση τῶν 
γαλαξιῶν, τὰ κβάζαρ (quasar) τά πάλσαρ (pulsar) οἱ μαῦρες τρῦπες 
(black holes). Γιὰ ἀσύλληπτο χρονικὸ διάστημα τὰ δημιουργήματα 
τοῦ Θεοῦ, παρόλο ποὺ ἔφερναν μέσα τους τοὺς λόγους-μηνύματα 
τοῦ Θεοῦ παρέμενε ἀπολύτως κενὸ ἀπὸ κάθε λόγο ἀνθρώπου. Οἱ 
ὠκεανοὶ σφύζουν ἀπὸ ζωή, ὁ ἦχος τῶν κυμάτων μπορεῖ νὰ καλύψει 
κάθε ἀνθρώπινη ὁμιλία, ὅμως στὸ βάθος, κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια, 
τὰ πάντα σιωποῦν… ἴσως γιατὶ πράγματι ἡ σιωπὴ εἶναι ἡ ἴδια ἀπα-
ραίτητο συστατικὸ ζωῆς καὶ δημιουργίας. 

Καὶ τί νὰ ποῦμε γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου; ἀρχίζει σιωπηλά, 
κανεὶς δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεται μὲ τὶς ἐξωτερικὲς αἰσθήσεις, κρύπτεται 
στὴν μήτρα γιὰ μῆνες, καὶ μετὰ ξανά, μὲ τὸ κλάμα εἰσέρχεται στὸ 
μυστήριο τῆς ζωῆς, στὸ ὁποῖο καὶ πάλι τὸν μεγαλύτερο χρόνο 
περνᾶ σιωπηλός. Ὁ Θεὸς μιλᾶ καὶ μαζὶ σιωπᾶ, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ σιωπή 
Του εἶναι ἕνας σημαντικὸς λόγος ποὺ χρειάζεται ἀποκωδικοποίηση, 
ὁ ἄνθρωπος δηλ. χρειάζεται νὰ καλλιεργήσει ἐσωτερικὰ αἰσθητήρια 
γιὰ νὰ τὴν καταλάβει. 
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Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

«Μιλῶ στοὺς τοίχους», ἔλεγε ὁ Λακάν (Jacques Lacan), κι αὐτὸ 
σημαίνει: «Οὔτε σὲ σᾶς οὔτε στὸν μεγάλο Ἄλλο. Μιλῶ μόνος μου. 
Εἶναι γιὰ τὴν ἀκρίβεια αὐτὸ ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει. Δική σας εὐθύνη 
νὰ μὲ ἑρμηνεύσετε». Αὐτοὶ οἱ τοῖχοι ἦταν οἱ τοῖχοι τοῦ παρεκκλη-
σίου τοῦ ψυχιατρικοῦ νοσοκομείου τῆς Σαίντ-Ἄν, ὅπου ξαναβρίσκει 
ἐκεῖ τὰ νεανικά του χρόνια, ὡς εἰδικευόμενος ψυχίατρος. Διασκεδά-
ζει, αὐτοσχεδιάζει, μιλᾶ ἐλεύθερα. Ἡ πρόθεσή του εἶναι πολεμική: 
οἱ καλύτεροι ἀπὸ τοὺς μαθητές του, αἰχμαλωτισμένοι ἀπὸ τὴν ἰδέα 
ὅτι ἡ ψυχανάλυση διαγράφει κάθε προϋπάρχουσα γνώση, σήκωσαν 
τὸ λάβαρο τῆς μὴ γνώσης, ποὺ εἶχαν δανειστεῖ ἀπὸ τὸν Μπατάιγ. 
Ὄχι, λέει ὁ Λακάν, ἡ ψυχανάλυση ἐκπορεύεται ἀπὸ μία γνώση ποὺ 
ὑποτίθεται ὅτι ὑπάρχει, ἡ γνώση τοῦ ἀσυνειδήτου. Ἀποκτοῦμε πρό-
σβαση σὲ αὐτὴ μέσῳ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀλήθειας. Ὁ ἀναλυόμενος προ-
σπαθεῖ νὰ πεῖ ὠμὰ ὅ,τι σκέφτεται… Μιλᾶ σὰν σὲ ἕνα τοῖχο, τὸ 
ἀσυνείδητο ἀρχικὰ ἀντιδρᾶ σὰν τοῖχος οὐδέτερος, ἀλλὰ σιγὰ σιγὰ 
αὐτὸς ὁ τοῖχος, ὁ ἐσωτερικὸς ἑαυτός, ἀρχίζει καὶ μιλᾶ σημαντικὰ 
πράγματα…. Ἡ ψυχανάλυση διδάσκει τὶς ἀρετὲς τῆς μὴ πράξης, 
τῆς αἴσθησης τῆς ἀνικανότητας: αὐτὲς τουλάχιστον σέβονται τὸ 
πραγματικό2. 

Ἴσως τὸ ἀσυνείδητο ἀρχίζει καὶ μιλᾶ, ὅμως ὁ Θεὸς συνεχίζει νὰ 
σιωπᾶ. Διότι ὁ λόγος ὡς λειτουργία εἶναι πολὺ ὑπερεκτιμημένος γιὰ 
τὶς δυνατότητές του. Στὴν δική μας ἐποχή, ὁ ἄνθρωπος ὀνειρεύεται 
νὰ ἀλλάξει τὸν κόσμο μὲ τὸν λόγο, τὸν πολιτικό, ἐπιστημονικό, ἀκα-
δημαϊκό, ὀνειρεύεται νὰ ἀλλάξει τὸ ἴδιο τὸ ὑποσυνείδητό του, τὴν 
ἐνδόμυχη πλευρά του, ἀκόμη καὶ μὲ τὰ social media. Καὶ ὁ ἄνθρωπος, 
ἔχοντας χάσει τὸν δεσμό του μὲ τὴν φύση, ἀπώτερα τὸν ἴδιο τὸν Θεό, 
θέλει νὰ μετατρέψει τὸ κενὸ ποὺ συνεχῶς αἰσθάνεται λόγο, θέλει κάπου 
νὰ μιλήσει, κάποιος νὰ τοῦ μιλήσει, νὰ τὸν προσέξει… 

Γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ πασχίζει νὰ συνδεθεῖ μὲ τὸν Θεό, ξανὰ ἡ 
ἴδια δυστοκία. Ἐνῶ ἀκούγει συχνὰ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ στὸν Ναό, 
στὴν Γραφή, στὰ Μυστήρια ποὺ συμμετέχει, δὲν μπορεῖ νὰ δεχθεῖ 
εὔκολα τὸν Θεὸ καὶ τὸν διάλογο ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ὡς Λόγος 
ἀνοίγει μαζί Του μέσα ἀπὸ τὶς Γραφές, τὴν φύση, τὴν ἁγία παρά-

2. Ζὰκ Λακάν, Μιλάω στοὺς τοίχους, ἐκδ. Ἐκκρεμές, Ἀθήνα 2015 (Ζὰκ-Ἀλὲν 
Μίλερ, ἀπὸ παρουσίαση στὸ ὀπισθόφυλλο).
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δοση. Θέλει ἄμεσες καὶ ἀποτελεσματικὲς ἀπαντήσεις, οἱ ὁποῖες βε-
βαίως σὲ κανέναν χῶρο τοῦ ἐπιστητοῦ δὲν δίδονται. Κι ἔτσι πέφτει 
καὶ πάλι στὴν σιωπή του… 

Ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου ὅμως κι αὐτὴ εἶναι βασικὰ σιωπηλή. Ὁ 
πρὸ τῆς πτώσεως ἄνθρωπος εἶχε μία ἑνοποιημένη ἐσωτερικὴ λει-
τουργία, μὲ νοῦ, λόγο, ἐσωτερικὴ αἴσθηση, ἐπιθυμία ἐναρμονισμένα 
μὲ τοὺς λόγους καὶ τὰ νοήματα τοῦ παραδείσου καὶ ὁλόκληρου τοῦ 
κόσμου. Ἔτσι ἐνῶ παρέμενε σιωπηλός, ἀρχικὰ μόνος, μποροῦσε νὰ 
ἀτενίζει τὰ ζῶα ὡς ἔλλογες μορφὲς τῆς σκέψης τοῦ σιωπηλοῦ Θεοῦ, 
καὶ νὰ τοὺς δίδει ὀνόματα βασισμένα στὶς ἐσωτερικὲς ποιότητες ποὺ 
ἀνεγνώριζε στὰ ὄντα (Γέν. 2, 19-21). 

῞Ο,τι ὄνομα ἔδιδε ὁ Ἀδάμ, αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς ἀποδεχόταν, καθὼς 
ἦταν ἰσότιμος στὴν κατανόηση τῆς ἔλλογης διάστασης τῆς δημι-
ουργίας. Ὅμως ἀπὸ ἐξουσιαστής, ἀπὸ γνώστης τῆς ἔλλογης σιωπῆς 
τῶν δημιουργημάτων, κατέληξε νὰ εἶναι ἐξουσιαζόμενος, φοβούμε-
νος ἀκόμη καὶ ἕνα γρυλισμὸ ἑνὸς μικροῦ ζώου. Χάνοντας αὐτὴν τὴν 
ἱκανότητα, ὁ ἄνθρωπος ἔμεινε σιωπηλὸς καὶ μὲ τὸν ἑαυτό του, δὲν 
μπορεῖ πλέον νὰ διαβάσει οὔτε τὴν δική του ψυχή, «τὸ ἀσυνείδητο 
ποὺ δομεῖται ὡς γλῶσσα», τὸ ἀσυνείδητο ποὺ θέλει νὰ μιλήσει, κατὰ 
τὸν Λακάν. Ἔτσι προβάλλει τελικὰ τὴν ἀνημποριὰ τοῦ ψυχισμοῦ 
του στὴν ἔλλογη σιωπὴ τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ τοῦ δίδονται τὰ μέσα τοῦ 
διαλόγου μὲ τὸν Θεό, συχνὰ ἀποτυγχάνει στὴν κουβέντα μαζί Του, 
μένει σιωπηλός, διότι, χωρὶς ἀνεπτυγμένα τὰ ἐσωτερικὰ πνευματικὰ 
ὄργανα γνώσης ἡ δυστοκία καὶ τὸ δυσθώρητο τοῦ Θεοῦ τὸν συ-
ντρίβουν καὶ τὸν κάνουν νὰ δυσπιστεῖ τόσο στὸν λόγο ὅσο καὶ στὴν 
σιωπὴ τοῦ Θεοῦ.

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ:  
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: βροντὴ καὶ σιωπή

Στὸ ὄρος Σινᾶ ὁ Θεὸς μιλᾶ στὸν Μωυσῆ μὲ βροντές, ἀστραπές, 
καὶ τὸν ἦχο σάλπιγγος ποὺ προηγήθηκε τὴν ἐμφάνιση τοῦ λόγου 
τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν παράδοση τῶν δέκα ἐντολῶν Του (Ἔξοδ. 19). 
Αἰῶνες ἀργότερα ὁ προφήτης Ἠλίας ἐπιστρέφει στὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ, 
ζώντας ξανὰ παρόμοια ἐμπειρία: Θύελλα, σεισμός, φωτιά, ἀλλὰ δὲν 
ἀκούει μέσα σὲ αὐτὰ τὴν φωνὴ τοῦ Θεοῦ. Ἀντίθετα, μόλις ὁ Ἠλίας 
ἀκούει ἕνα θρόϊσμα, ἦχο τόσο λεπτὸ σὰν τὴν σιωπή, τότε ὁ Θεὸς 
μιλᾶ (Α΄ Βασ. 19). 
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Εἶναι τυχαῖο ποὺ ὁ Θεὸς μιλᾶ μὲ τὸ λεπτὸ θρόϊσμα, μόλις ἀντι-
ληπτό, σὰν μία σιωπηλὴ ἄχνα Του; Κι ὅταν ἦρθε στὴν γῆ καὶ ἐγέ-
νετο σάρξ, ἀκόμη καὶ τότε, ἀκόμη κι ὅταν εἶχε ὁλοκληρώσει τὴν 
διδασκαλία Του, ἀνέθεσε στὸν μυστικὸ λόγο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
τὴν τελείωση: «ὅταν ἔλθῃ ὁ Παράκλητος, ἐκεῖνος διδάξῃ ὑμῖν πάν-
τα» (Ἰω. 15, 26). Τὸ Πνεῦμα ἔρχεται στὴν Πεντηκοστὴ ὡς «ἦχος 
βιαίας πνοῆς», ἀλλὰ εἶναι οἱ σιωπηλὲς «γλῶσσες» ποὺ ὁμιλοῦν στὸ 
τέλος, καθὼς οἱ μαθητὲς «ἤρξαντο ἑτέραις γλῶσσες ὁμιλεῖν, καθὼς 
τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι» (Πράξ. 2, 2-4). Πόσα 
ὅμως ἄφησαν στὴν σιωπή; Σὲ ποιὸ βαθμὸ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μπορεῖ 
«νὰ διδάξῃ τὰ πάντα» μέσα ἀπὸ τὴν διαδικασία τῆς προφορικῆς 
ὁμιλίας καὶ τοῦ προσλαμβανομένου λόγου διὰ τῆς σκέψεως καὶ τῆς 
λογικῆς; Κι ὅταν ὁ Θεὸς πῆρε τοὺς μαθητάς Του στὸ ὄρος Θαβώρ, 
πόσα μπόρεσε νὰ τοὺς πεῖ μὲ τὰ λόγια καὶ πόσα μὲ τὴν λάμψη τοῦ 
προσώπου Του ὡσὰν τὸν ἥλιο καὶ τὰ ἱμάτιά του ποὺ ἔγιναν λευκὰ 
ὅπως τὸ φῶς; (Ματθ. 17, 1-3). Ἔτσι λοιπὸν εἶναι φανερὸ ὅτι ὁ Θεὸς 
ὁ ἴδιος ἀγαπᾶ τὸν λόγο, καθὼς Λόγος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Υἱός Του, 
ἀλλὰ ἀγαπᾶ καὶ ἄλλους μυστικότερους καὶ σιωπηλότερους τρόπους 
γιὰ νὰ ἀποκαλύψει τὸ μυστήριο τῆς θείας ζωῆς στὸν ἄνθρωπο.

Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀγαπᾶ τὴν σιωπή, ἰδιαίτερα τὴν σιωπὴ 
τοῦ Θεοῦ. Ὡς κατώτερο ὂν ἐπιθυμεῖ τὴν ἀσφάλεια τοῦ λόγου, σὰν 
τὸ παιδὶ ποὺ ζητᾶ συνεχῶς τὸ χέρι τῆς μάνας του, δὲν χειραφετεῖται 
ἀπὸ τοὺς φόβους τῆς μοναξιᾶς του, δὲν ἔχει μάθει νὰ ἀντιμετωπίζει 
τὸν πόνο καὶ τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς μὲ ἐλπίδα, ζητᾶ συνεχῶς ἀπαν-
τήσεις…. Καὶ περισσότερο ὅπως εἶπα ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι ποὺ μά-
θαμε στὴν ἀσφάλεια τῆς «ὑπεροχῆς» τῆς θεολογίας μας, καὶ ἐπίσης 
στὶς γρήγορες λύσεις, ἔχουμε ἀπαντήσεις γιὰ ὅλα. Μιὰ ματιὰ σὲ 
πολλὰ ψυχωφέλιμα βιβλία τῆς ἐποχῆς μας μᾶς βεβαιώνουν ὅτι πε-
ρισσότερο πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἡ γρήγορη καὶ ἄμεση παρά-
κλησις καὶ πολὺ λιγότερο ὅτι ἡ ζωὴ μαζί Του ἐνέχει ἕνα μεγάλο 
βαθμὸ δοκιμασίας, καὶ συνεπῶς μαθητεία στὴν σιωπή Του. Λίγο 
μένουμε στὶς ὧρες τοῦ Χριστοῦ στὴν Γεθσημανῆ, λίγο στὶς τραγικὲς 
στιγμὲς τοῦ «Θεέ μου Θεέ μου ἵνα τί με ἐγκατέλειπες» (Μάρκ, 15, 
34). Ὁ ἴδιος ὁ Πατέρας σιωπαίνει ἐμπρός στὸν θάνατο τοῦ Θεοῦ 
Υἱοῦ Του, καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὸ ἡ σιωπή Του ἀποκτᾶ ὁπωσδήποτε 
ἕνα μεταφυσικὸ νόημα, ὑπέρλογο, ὑπερβατικό, ἀλλὰ πάντα διαχρο-
νικὸ καὶ ἔχοντας πολλὰ νὰ εἰπεῖ. Ὁ Θεὸς σιωπᾶ γιατὶ ἐπιθυμεῖ ὁ 
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ἄνθρωπος νὰ εἰσέλθει σὲ αὐτὸ τὸ μυστήριο τῆς σιωπῆς, τῆς αἴσθη-
σης τῶν αἰωνίων, τοῦ πραγματικοῦ λόγου πάνω καὶ πέρα ἀπὸ τὰ 
λόγια, δηλ. τῆς σιωπῆς Του ὡς φορέως μηνυμάτων ἀληθείας, θείας 
παιδείας καὶ πνευματικῆς τελειώσεως. 

Ἔχει σοφὰ εἰπωθεῖ ἀπὸ ἕναν Ὀρθόδοξο συγγραφέα, «ὅταν προ-
σεύχεσαι, ἐσὺ ὁ ἴδιος ὀφείλεις νὰ σιωπᾶς… ἄφησε νὰ μιλήσει ἡ προ-
σευχή σου». Τὸ νὰ πετύχεις τὴν σιωπή, εἶναι τὸ πιὸ δύσκολο, τὸ 
πλέον ἀποφασιστικὸ ἀπ᾽ ὅλα τὰ πράγματα στὴν τέχνη τῆς προ-
σευχῆς. Ἡ σιωπὴ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀρνητική, μία χρονικὴ παύση 
ἀνάμεσα στὶς λέξεις… ὁ ἄνθρωπος ποὺ πέτυχε τὴν ἐσωτερικὴ ἡσυ-
χία εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχὴν προετοιμασμένος νὰ ἀκούει. Ἀκούει τὴν 
φωνὴ τῆς προσευχῆς μέσα στὴ δική του καρδιὰ καὶ καταλαβαίνει 
ὅτι αὐτὴ ἡ φωνὴ δὲν εἶναι ἡ δικιά του, ἀλλὰ κάποιου Ἄλλου ποὺ 
μιλᾶ μέσα του»3. Τότε γίνεται ὁ λόγος τῆς προσευχῆς λόγος πνευ-
ματικῆς σιωπῆς τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔχει νὰ πεῖ πολὺ περισσότερα καὶ 
σημαντικότερα ἀπό ὅτι μὲ τὰ λόγια.

Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

Ἔχοντας λοιπὸν αὐτὸν τὸν ἐξοπλισμό, τῆς γνώσης τῆς φύσης καὶ 
ὀντολογίας τῆς σιωπῆς, τῆς ψυχολογίας τῆς σιωπῆς καὶ τῆς θεολο-
γίας τῆς σιωπῆς, μποροῦμε νὰ φθάσουμε στὸ σημεῖο νὰ μιλήσουμε 
συνοπτικὰ γιὰ τὴν ποιμαντικὴ τῆς σιωπῆς. Τὸ σύνηθες ἐρώτημα στὸ 
κρεββάτι τοῦ πόνου, ἢ στὴν δυστυχία τῆς καρδιᾶς, εἶναι ποῦ εἶναι ὁ 
Θεός, τί έχω κάνει καὶ μὲ δοκιμάζει τόσο… τί ἔχει νὰ πεῖ γιὰ τὴν 
ἀρρώστια μας; Κάποτε ἀκόμη γίνεται κακὸς ποὺ μᾶς τιμωρεῖ, ἢ γί-
νεται καὶ ἄσπλαγχνος ποὺ δὲν ἀκούει. Ἡ ὑπομονή μας ἐξαντλεῖται… 
ἀλλὰ σὲ μία τέτοια κατάσταση, ἀκόμη κι ὅταν τὸν ἀκοῦμε δὲν τὸν 
κατανοοῦμε, διότι λείπει ἡ γνώση καὶ ἐμπειρία μας γιὰ τὴν σιωπὴ τοῦ 
Θεοῦ, δηλαδὴ τὴν φύση, τὴν ψυχολογία καὶ τὴν θεολογία τῆς σιωπῆς 
ποὺ ἀναφέραμε. Κι ὅταν ὁ Θεὸς σιωπᾶ, σίγουρα ἔχει τοὺς λόγους 
του, ὁπωσδήποτε εἶναι γιὰ τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς μας. 

Ἀναφέραμε μία ἐκδοχὴ τῆς σιωπῆς τοῦ Θεοῦ στὴν εἰσαγωγή, ὅπως 
τὴν ἑρμηνεύει ὁ π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ, ἐκείνης ὡς ἀπάντησης στὶς 
ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη μας. Ὁ π. Σωφρόνιος ὅμως σὲ ὡριμότερα ἔργα 
του ἀποκαλύπτει διαφορετικὲς διαστάσεις τῆς σιωπῆς τοῦ Θεοῦ. Ὁ 

3. Μητροπολίτου Καλλίστου Ware, Περὶ προσευχῆς (πηγὴ antifono.gr).
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Θεὸς ἀγαπᾶ τὸν ἄνθρωπο, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστι, ἀλλὰ καὶ τὸν 
παιδεύει νὰ ξαναβρεῖ αὐτὴν τὴν ἀρχικὴ ἀγάπη ποὺ ὁ ἴδιος ἀπέρριψε. 
Ἡ ἐγκατάλειψις τοῦ Υἱοῦ ἀπὸ τὸν Πατέρα στὸν σταυρὸ γίνεται οὐσι-
αστικὸς δρόμος γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀνέλιξη: «Εἶναι ἀπαραίτητον εἰς 
πάντα ἄνθρωπον, ὅστις ἐν ἀληθείᾳ ἐκζητεῖ τὴν σωτηρίαν, νὰ διέλθῃ 
διὰ τῆς ἐμπειρίας τῆς θεοεγκαταλείψεως. Ἐνίοτε αὕτη βιοῦται μετὰ 
τοιαύτης ἐντάσεως, ὥστε ἔτι καὶ βραχεῖαι στιγμαὶ φαίνονται αἰώνιες... 
Ἐν τῇ ἀναποφεύκτῳ ταύτῃ ἐγκαταλείψει κρύπτεται βαθὺ νόημα: Δί-
δεται εἰς τὸν ἄνθρωπον ἡ δυνατότης ὅπως ἐπιδείξῃ τὴν ἐλευθερίαν 
καὶ τὴν πιστότητα αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεόν. Πῶς ὅμως εἶναι δυνατὸν 
νὰ μὴν ἀπελπιζώμεθα, ὅταν οὐδεμία προσευχὴ φθάνῃ εἰς τὰ ὦτα τοῦ 
Ὑψίστου; … Εἶναι ποτὲ δυνατὸν ὁ τοιοῦτος Θεός, ὡς ἐγνώρισα 
Αὐτόν, νὰ ἔχῃ τοσοῦτον ἀπομακρυνθῇ, ὥστε οὐδεμία κραυγὴ τῆς 
τετρωμένης ψυχῆς μου νὰ συγκινῇ Αὐτόν; … Παρόμοιοι λογισμοὶ 
συγχέουν καὶ κλονίζουν τὸν νοῦν. Ἡ τελικὴ ἀπάντησις ἐν τούτοις 
ἐνδέχεται νὰ μὴ ἔλθῃ ταχέως».4 

Ὁ Θεὸς λοιπὸν ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν κατ᾽ εἰκόνα ἄνθρωπο νὰ ἀκο-
λουθήσει τὸν δύσκολο δρόμο τῆς ἐλευθερίας, τῆς τιθάσευσης τῆς 
ὀλιγοπιστίας καὶ τῆς ἔλλειψης ἐμπιστοσύνης στὴν μόνη ἀληθινὴ 
Ἀγάπη. Θέλει νὰ μάθει ὁ ἄνθρωπος νὰ μιλᾶ τὴν γλῶσσα τῆς σιωπῆς, 
σὲ κάθε δοκιμασία νὰ μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἀπέναντι στὴν μοναξιά του, 
νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι αὐτὲς εἶναι οἱ ὧρες στὶς ὁποῖες ὁ Θεὸς δοκιμάζει 
τὸ ποιὸν τῆς πίστης τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεὸς ἐπιθυμεῖ νὰ πορευό-
μαστε χωρὶς τὴν ἄμεση παρουσία Του, σὰν ὥριμοι υἱοί Του ποὺ 
αἰσθάνονται τὴν ἀγάπη τοῦ πατέρα χωρὶς Ἐκεῖνος νὰ μᾶς κρατᾶ 
ἀπὸ τὸ χέρι. Θέλει νὰ σηκώνουμε τὴν ὀδύνη τῆς ἀπουσίας Του 
θαρραλέα καὶ νὰ ἐπιζητοῦμε τὴν σοφία καὶ ἐμπειρία ἄλλων ἀνθρώ-
πων ποὺ πέρασαν παρόμοιες ἐμπειρίες. Θέλει νὰ ἀφηνόμαστε στὴν 

4. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ὀψόμεθα τὸν Θεὸν καθώς ἐστι, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 1992, 
σελ. 204-5: Ἀγγλικὴ μετάφρασις: «No one genuinely seeking salvation can escape 
the experience of being bereft of God. At some moments, this feeling of haying 
been abandoned becomes so acute that even a fleeting instant of it seems timeless 
... The purpose behind this withdrawal of grace is to give him the opportunity 
to manifest his freedom and fidelity to God. …. But how avoid despair if not a 
single prayer reaches the ear of the All-Highest? …. Can God-the God Whom I 
knew-really so withdraw that no lamentation of a wounded soul touches Him?... 
Thoughts like these confuse and agitate the mind. And yet it may be long before 
the answer comes».
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ἀγαπητική Του πρόνοια γιὰ ὅλα τὰ ὄντα. Καὶ ὅπως ὁ Θεὸς δὲν 
ἐγκαταλείπει «τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ» (Ματθ. 6, 26), ἔτσι θὰ θε-
ραπεύσει καὶ τὶς καρδιὲς τῶν πονεμένων … ἀφοῦ βεβαίως πρῶτα 
ἔχουν οἱ ἴδιοι νιώσει ὅτι ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ ἀγάπη στὸν Θεὸ 
δὲν βασίζονται στὴν ἄμεση ἐπιβεβαίωση καὶ φροντίδα Του, ἀλλὰ 
εἶναι καρπὸς ἀφοσίωσης καὶ ἀγάπης. Ὅπως σοφὰ ἔγραψε ὁ π. Φι-
λόθεος Φάρος, «αὐτὸ ποὺ ἔχει ὑποσχεθεῖ ὁ θεὸς εἶναι νὰ εἶναι 
παρὼν πάντοτε στὴν ζωή μας, ὅσο κακὲς καὶ ἁμαρτωλὲς κι ἂν εἶναι 
οἱ πράξεις μας καὶ ὅτι θὰ μᾶς δίδει δύναμη νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς 
δυσκολίες ποὺ συναντοῦμε… κι ἀκόμη ὅτι θὰ χρησιμοποιήσει τὶς 
ὁποιεσδήποτε ἐμπειρίες μας ὡς μέσα γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς πραγμά-
τωσης τῆς κλήσης μας… Ὅσον ἀφορᾶ τὸν πόνο, αὐτὸς καθαυτὸς 
ὁ πόνος μπορεῖ νὰ μᾶς λέγει κάτι γιὰ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς μας, τίς 
ἀξίες μας, τὴν στάση μας ἀπέναντι σὲ μᾶς τοὺς ἴδιους καὶ τοὺς 
ἄλλους…» 5, μὲ τέτοιο τρόπο ὥστε στὸ τέλος νὰ καταλήξουμε καὶ 
στὶς ὡριμότερες ἀπαντήσεις. 

Ἡ ἐμπειρία τῆς σιωπῆς τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει μὲ τὸν χαρακτῆρα τῆς 
παιδείας, ἀλλὰ καταλήγει νὰ γίνει ἐμπειρία ἀγάπης καὶ ἄπλετης 
ὀμορφιᾶς τῆς παρουσίας Του. Ἀρχικὰ εἶναι πόνος, ὀδύνη, ὀδυνηρὴ 
ἀναμονή. Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι μᾶλλον ἡ πλέον δημιουργικὴ περίοδος 
γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ψυχή. Στὸ ὁρατὸ ἢ νοερὸ κρεββάτι τοῦ πόνου 
–καθὼς σήμερα οἱ ἄνθρωποι περισσότερο ὑποφέρουν ἐκτὸς νοσο-
κομείων– ἡ σιωπὴ τοῦ Θεοῦ γίνεται ἔδαφος γιὰ ἀναθεώρηση τῆς 
ζωῆς, τῶν κριτηρίων εὐτυχίας, τῆς βασικῆς προσωπικῆς φιλοσοφί-
ας, τῶν προτεραιοτήτων τοῦ καθενός. Ὁ Νοβάλις μάλιστα εἶπε ὅτι 
ἡ δυνατότητα ὀδύνης εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἀνώτερα χαρακτηριστικὰ 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ σιωπὴ τοῦ Θεοῦ οὐσιαστικὰ παιδεύει τὸν ἄνθρω-
πο πρὸς τὴν κατεύθυνση νὰ εἰπεῖ, ἰδοὺ ὁ δοῦλός Σου γένοιτό μοι 
κατὰ τὸ ρῆμά σου (Λουκ. 1, 38). Θὰ ἔχει δεχθεῖ ἔστω καὶ μὲ δυσκο-
λία τὰ ρήματα τοῦ Θεοῦ ποὺ γεννοῦν πίστη, ἐλπίδα καὶ ἀγάπη, σὰν 
μία ἐπώδυνη γέννα… ὄχι μόνον γιὰ μία φορά, ἀλλὰ σὲ ἐπαναλαμ-
βανόμενους κύκλους ὀδύνης, ἠρεμίας, σύντομης χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ 
μιᾶς βαθειᾶς ἐμπειρίας ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν ἀναθεώρηση 
τοῦ νοήματος τοῦ πόνου. 

Ὅταν ὁ Θεὸς σιωπᾶ, τότε αὐτὸς ἀκριβῶς εἶναι ὁ χρόνος ποὺ 
κυοφορεῖ τὴν ἐλπίδα. Ὅμως ὁ ἀνυπόμονος ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ στὸν 

5. Φιλόθεος Φάρος, Στοῦ δρόμου τὰ μισά, Ἁρμός, Ἀθήνα, σ. 132-36.
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χρόνο τῆς ταχύτητος δὲν κατανοεῖ τὴν δύναμη τῆς ἀκινησίας καὶ 
τῆς σιωπῆς. Δὲν εἶναι εὔκολη ἡ σιωπὴ τοῦ Θεοῦ νὰ κατανοηθεῖ. Τὸ 
μυστήριο τῆς ζωῆς, ἀρχίζει μὲ τὴν σιωπὴ καὶ τελειώνει μὲ τὴν σιω-
πή, κάποια θορυβώδη διαλείμματα τῆς ζωῆς δὲν μποροῦν τελικὰ νὰ 
ἀλλάξουν αὐτὸν τὸν σιωπηλὸ χαρακτῆρα… Εἴμαστε αἰχμάλωτοι 
τόσο τοῦ Λόγου ὅσο καὶ τῆς σιωπῆς τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς ὅταν μιλᾶ 
πολλὰ τὰ ἀφήνει στὴν σιωπή, κι ὅταν σιωπᾶ πάλι μπορεῖ νὰ εἶναι 
εὔγλωττος. Περισσότερα δὲ ἔχει νὰ μᾶς πεῖ μὲ τὴν σιωπή Του παρὰ 
μὲ τὸν λόγο Του, διότι:

• Τὰ μάτια τῆς σιωπηλῆς καρδιᾶς βλέπουν σὲ μέγα βάθος καὶ τὰ 
αὐτιὰ τοῦ σιωπηλοῦ μυαλοῦ ἀκοῦνε θαύματα ἀνείπωτα.6

• Οἱ λόγοι ἐκ φύσεως ὠθοῦν τὸν νοῦ νὰ προοδεύει· συνεπῶς ὅταν 
προοδεύσει τὸν ἀνεβάζουν ἐκεῖ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ φθάσει ὁ λόγος, 
δηλαδὴ σὲ κάτι ποὺ συντελεῖται στὴν σιωπή… Ὅταν λοιπὸν ὁ νοῦς 
ἀνέρχεται ἀπὸ τὶς σχηματισμένες ἔννοιες τῶν ὄντων πρὸς τὴν ἁπλὴ 
θεωρία τῶν θείων… τότε κάθε λόγος ἀποδεικνύεται περιττός, ἢ 
ἀληθέστερα ἐμπόδιο... ὅσοι ἔτσι προοδεύουν μὲ τὸν λόγο πρέπει νὰ 
καταλήξουν στὴν σιωπή…7

Καταλήγοντας, καὶ εὐχαριστώντας γιὰ τὴν προσοχή σας: Ἡ σιω-
πὴ τοῦ Θεοῦ, γίνεται ἕνα οὐσιαστικὸ κάλεσμα νὰ καθρεπτισθοῦμε 
στὴν δική Του Τελειότητα, βλέποντας τὴν δική μας μικρότητα, καὶ 
νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὴν κλήση νὰ γίνουμε τελικὰ ὅμοιοι μαζί Του, 
δηλαδὴ φίλοι Του, κατὰ τὸ ὑμεῖς φίλοι μου ἔστε (Ἰω. 15, 14). Κι ἂν 
πονέσουμε στὸν δρόμο, ὁ τρώσας καὶ ἰάσεται. Κι ἂν σιωπήσει 
ἀρνούμενος νὰ εἰσακούσει τὸ δικό μας θέλημα, θὰ μᾶς ἀνοίξει και-
νούργιους δρόμους πρὸς τὸ δικό Του θέλημα. Ὁ Θεὸς σιωπᾶ, ἀλλὰ 
ἐπιθυμεῖ κατὰ βάθος νὰ ξεσκεπάσουμε τὴν σιωπή Του, νὰ τὴν ἀντι-
ληφθοῦμε μὲ τὴν ἀσκητικὴ τῆς καρδιᾶς καὶ νὰ τὴν διαβάσουμε, σὰν 
ρήματα ζωῆς αἰωνίου, νὰ τὴν ἀναγνώσουμε μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς 
πίστεως, τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς ἀγάπης, καὶ… «μείζων δὲ τούτων ἡ 
ἀγάπη» (Α΄ Κορ. 13, 13). 

Ὅταν λοιπὸν ἀγαπήσουμε τὸν σιωπηλὸ Θεό, τότε θὰ μπορέσου-
με νὰ ἀκούσουμε μὲ ἄλλες αἰσθήσεις τὴν προαιώνια σιγή Του, θὰ 
θαυμάσουμε τὴν δημιουργία Του, τὶς ἐκρήξεις τῶν λαμπρῶν ἄστρων 

6. Ἡσύχιος Ἱεροσολύμων.
7. Κάλλιστος Καταφυγιώτης, Περὶ θείας ἑνώσεως καὶ βίου θεωρητικοῦ, Φιλο-

καλία, τόμος Ε΄.
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ποὺ καταρρέουν, τὸν θόρυβο τῶν κυμάτων καὶ τὴν βροχὴ σὰν λό-
για τῆς δικῆς Του σιωπῆς, γεμάτης ἀγάπη καὶ φροντίδας γιὰ τὸν 
κόσμο. Ὁ Θεὸς διὰ τῆς φύσεως θὰ ἀρχίσει νᾶ μᾶς μιλᾶ. Τὴν ἴδια 
στιγμὴ οἱ πόνοι μας θὰ γίνουν ἔλλογοι, θὰ ἀποκτήσουν βαθύτερο 
νόημα, καὶ τότε θὰ ἀκοῦμε καὶ τὴν σιωπὴ τοῦ Θεοῦ ὡς λόγο ἀγάπης 
μέσα στὸν κόπο τῆς ζωῆς μας. 

Ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας γίνεται πάντοτε μὲ τὸν λόγο, τὴν 
πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα, ὅμως ἡ ἕνωση μὲ αὐτὴν τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ 
ποθητὸ κατορθοῦται μὲ τὴν σιωπὴ τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἔρωτος 
πρὸς τὸν Θεό.
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Πρωτοπρ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ

ΜΟΝΑΞΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΙΑ

Ν οσοκομεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, 1976. Ἡ Μονάδα 
Τεχνητοῦ Νεφροῦ τοῦ νοσοκομείου ἀποτελεῖτο ἀπό ὀκτώ 

ἀσθενεῖς, ἕναν διευθυντή νεφρολόγο, μία προϊσταμένη, μία νοση-
λεύτρια καί μία βοηθό νοσοκόμο. Ὅλοι βίωναν τή δική τους μονα-
ξιά καί τόν δικό τους πόνο. Ἡ προϊσταμένη ἔπρεπε νά γυρίσει σπί-
τι σέ δύο αὐτιστικά παιδιά. Ἡ νεαρή νοσηλεύτρια εἶχε χωρίσει λίγο 
μετά τόν γάμο της καί ἔπρεπε νά φροντίσει τό παιδί της. Ἡ βοηθός 
νοσοκόμος ἔπρεπε νά φροντίσει τήν ὑπερήλικη μητέρα της πού 
ἦταν κλινήρης. Ὁ διευθυντής εἶχε ἕναν ἄχαρο –μᾶλλον ἀνύπαρκτο– 
γάμο καί ἕναν δύσκολο γιό στήν ἐφηβεία. Καθένας ἀπό τούς ἀσθε-
νεῖς, πέρα ἀπό τήν πάθησή του, ἔπρεπε νά ἀντιμετωπίσει διάφορες 
καταστάσεις στό οἰκεῖο, ἀλλά καί στό εὐρύτερο περιβάλλον του. 
Καθώς εἶχα μάθει τίς περισσότερες πτυχές τῆς ζωῆς τους, οἱ ἄρρω-
στοι δέν μοῦ μιλοῦσαν πολύ· προτιμοῦσαν νά κάθομαι δίπλα τους 
σιωπηλός, κοινωνός τῆς μοναξιᾶς τους. 

Ἡ μονάδα τῆς αἱμοκάθαρσης πού ἐπισκεπτόμουν τότε, ὅπως καί 
κάθε μικρή ὁμάδα ἤ κοινωνία, εἶναι ἕνας μικρόκοσμος τῆς εὐρύτε-
ρης κοινωνίας πού ζοῦμε. Αὐτός ὁ κόσμος μοιάζει μέ θάλασσα καί 
οἱ κοινωνίες μας μέ μικρά νησιά πού βρίσκονται διάσπαρτα σέ 
αὐτήν. Ἀπό μακριά, τό ἕνα νησί δέν φαίνεται νά ἀπέχει πολύ ἀπό 
τό ἄλλο, ἀλλά στήν πραγματικότητα, αὐτό δέν ἰσχύει. Ἡ πρόσβα-
ση στό κάθε νησί μπορεῖ νά εἶναι δύσκολη, ἰδιαίτερα, ὅταν ὑπάρχει 
κακοκαιρία. Τό κάθε νησί εἶναι κάτι τό ξεχωριστό: μέ τό δικό του 
σχῆμα, τή δική του ὀμορφιά, τίς δικές του δυσκολίες, τή δική του 
«συμπεριφορά» καί τίς ἀπαιτήσεις του. Σέ κάθε νησί, 

«Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ζοῦν μονάχοι
ὅπως τοῦ πελάγου οἱ βράχοι
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ὁ κόσμος θάλασσα πού ἁπλώνει
κι αὐτοί βουβοί σκυφτοί καί μόνοι

ἀνεμοδαρμένοι βράχοι
ἄνθρωποι μονάχοι…

ἄνθρωποι μονάχοι σάν ξερόκλαδα σπασμένα
σάν ξωκλήσια ἐρημωμένα, σάν ἐσένα, σάν ἐμένα...»

 
«Σάν ἐσένα, σάν ἐμένα»… Ἡ ἀσθενής φύση τοῦ ἀνθρώπου σχη-

ματίζει μιά κοινή, σέ ὅλους μας, ταυτότητα, ἀλλά, ὁ καθένας μας εἶναι 
μιά μοναδική καί ἀνεπανάληπτη ὕπαρξη πού βιώνει τή μοναδικότη-
τά του, καί συνεπῶς, τή δική του μοναξιά. Φαινομενικά, ζοῦμε σέ μιά 
κοντινή φυσική ἀπόσταση ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλον, ἀλλά, στήν πρα-
γματικότητα, ὑπάρχει ὑπαρξιακή ἀπόσταση μεταξύ μας καί, ἀρκετές 
φορές, εἶναι δύσκολη ἡ οὐσιαστική ἐπικοινωνία μέ τούς ἄλλους. Ὁ 
κάθε ἄνθρωπος ἔχει τή δική του ὀμορφιά, ἀλλά καί τίς δικές του 
ἀτέλειες, τίς δικές του χαρές καί λύπες καί πρέπει νά παλέψει μέ τίς 
διάφορες καταστάσεις πού παρουσιάζονται στή ζωή του1. 

Τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι, πόση μοναξιά νιώθει κάποιος, 
ὅταν παρουσιάζονται αὐτές οἱ «διάφορες καταστάσεις» στή ζωή 
τοῦ; Μά, ὅσο καί νά θέλει νά τίς ἀποφύγει, θά ἀναγκαστεῖ νά τίς 
ἀντικρίσει καί νά τίς ἀντιμετωπίσει μαζί μέ τή μοναξιά του. 

Ὁ ὁρισμός τῆς λέξης «μοναξιά» στά λεξικά (ἑλληνικά καί ξένα) 
δίνεται ὡς «μιά κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου πού ζεῖ μόνος, ἀπομο-
νωμένος ἀπό τούς ἄλλους, χωρίς ἐπαφή καί ἐπικοινωνία μέ ἄλλους»2. 
Ὅμως, τό νά εἶσαι μόνος εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό μιά προσω-
ρινή ἐμπειρία, ἀπό ἕνα συναίσθημα ἤ ἕνα σύνολο συναισθημάτων. 
Ἡ μοναξιά εἶναι μιά διαχρονική ἀνθρώπινη κατάσταση πού περι-
λαμβάνει ὅλη τήν πτωτική φύση τοῦ ἀνθρώπου. Ἀφενός θέλουμε 
νά τήν ἀποφύγουμε, καί, ἀφετέρου, θέλουμε νά τήν διαφυλάξουμε. 

Ἡ μοναξιά βιώνεται σέ ἕνα βαθύ σκοτεινό μέρος τοῦ ἑαυτοῦ μας 
μέ τρεῖς διαφορετικούς τρόπους. 

1. Ἐδῶ πρέπει νά ποῦμε ὅτι πολλές φορές στή ζωή, οἱ χαρές εἶναι λίγες καί 
διάσπαρτες. Ὅπως λέει τό τραγούδι: «Τῆς ζωῆς τό κομπολόι μέ τίς χάντρες τίς 
πολλές, ὅταν θές νά τό μετρήσεις, μιά γελᾶς καί δέκα κλαῖς» (Τραγούδι: Τῆς ζωῆς 
τό κομπολόι - 1993 Στίχοι: Γιώργος Οἰκονομίδης, μουσική: Γιώργος Θεοδοσιάδης).
Ἐκκλησιαστής 1:8.

2. Μπαμπινιώτη Γ. σ. 1115.
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Ὁ πρῶτος τρόπος εἶναι μέσα ἀπό τό ὀντολογικό ἄγχος τοῦ θα-
νάτου, ὅτι δηλαδή θά παύσουμε νά ὑπάρχουμε ὡς ὁριοθετημένα 
ὄντα πού ζοῦν μέσα στήν ἐλευθερία τῆς ἀγάπης3. Ἡ πάλη μας στή 
ζωή εἶναι νά διαφυλάξουμε τήν ἀνθρώπινη ὑπόστασή μας πού εἶναι 
δοσμένη ἀπό τόν Πλαστουργό. Αὐτή ἡ ὑπόσταση ἀποτελεῖται ἀπό 
τή δυνατότητα νά ζήσει ὁ καθένας ἐλεύθερος ὡς εἰκόνα Θεοῦ, ὥστε 
νά ἀξιοποιήσει τή δυνατότητά του νά ἀγαπήσει καί νά ἀγαπηθεῖ. 
Ὅταν ἀπειλεῖται ἡ ὑπόστασή μας, νιώθουμε ἀπροστάτευτοι μπρο-
στά στούς κίνδυνους πού περικυκλώνουν τήν ὕπαρξή μας. Ὅσο 
αὐξάνονται αὐτοί οἱ κίνδυνοι τόσο φοβόμαστε τήν πιθανότητα τῆς 
ἀπώλειας τοῦ «εἶναι» μας ὡς πρόσωπα καί, συνάμα, τήν ἀπόλυτη 
μοναξιά. Μαζί μέ αὐτόν τόν φόβο, ὑπάρχει ἡ αἴσθηση ματαιότητας, 
ἀνημπόριας καί θυμοῦ πού δημιουργεῖ μιά ἐσωτερική σκοτοδίνη. 
Ὑπάρχει ἀμαυρότητα παντοῦ καί νιώθουμε ὅτι «τά πάντα χρειάζον-
ται μόχθο πολύ». Δέν βρίσκουμε τρόπο νά περιγράψουμε τίς ἀνη-
συχίες μας. Ἡ μοναξιά καί ὁ φόβος μᾶς ἀπορροφοῦν τόσο πολύ 
πού δέν μποροῦμε νά διακρίνουμε, ἄν βλέπουμε ἤ ἄν ἀκοῦμε σω-
στά4. Οὔτε κἄν ἔχουμε τό κουράγιο νά προσευχηθοῦμε. Τότε κρά-
ζουμε «Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλειπες;»

Ὁ ὀντολογικός φόβος, αὐτή ἡ ὑπαρξιακή ἀπειλή, ἡ αἴσθηση τῆς 
ματαιότητας καί τῆς ψυχικῆς κούρασης συμβαίνει ἰδιαίτερα, ὅταν 
ἀρρωσταίνουμε, ὅταν οἱ σωματικές καί πνευματικές μας δυνάμεις 
μᾶς ἔχουν ἐγκαταλείψει καί, ὅταν ὁ πόνος μᾶς ἔχει ἀπορροφήσει 
καί μᾶς ἔχει ἀποκόψει ἀπό τή ζωή καί ἀπό τόν Θεό. Θυμᾶμαι τόν 
ἀδελφικό μου φίλο, τόν π. Μανόλη Γρατσία, πού πέθανε ἀπό καρ-
κίνο τοῦ παγκρέατος. Λίγο πρίν πεθάνει μοῦ ἔγραψε: «Αὐτά πού 
ἔκανα στή ζωή μου, τά ἔκανα μέ τόν Χριστό. Τώρα ποῦ εἶναι; Του-
λάχιστον νά θυμηθεῖ αὐτά πού κάναμε μαζί σ’ αὐτή τή ζωή, στήν 
Αἰώνια Βασιλεία Του. Ξέρω ὅτι εἶναι κάπου ἐκεῖ, ἀλλά δέν ἔχω πιά 
τή δύναμη καί τό κουράγιο νά προσευχηθῶ καί νά Τοῦ μιλήσω. 
Πολλές φορές αἰσθάνομαι μόνος. Αὐτό πού μέ παρηγορεῖ εἶναι, 
ὅταν ξέρω, ὅτι ἄλλοι προσεύχονται σ’ Αὐτόν γιά μένα».

Ἀκόμη, θυμᾶμαι, πρόσφατα, τόν εἰκοσιεννιάχρονο Δημήτρη, πού 

3. Αὐτό τό ἄγχος ἐκφράζει ὁ Ψαλμωδός στόν ὀγδοήκοντα ἕβδομο ψαλμό: 
«Ὅτι γέμισε ἡ ψυχή μου κακό κι ἄγγιξε ἡ ζωή μου τόν Ἅδη. Λογαριάζομαι πιά μέ 
τούς νεκρούς, κατάντησα σάν ἄνθρωπος μοναχικός…» (στ. 4, 5).

4. Ἐκκλησιαστής 1:8.
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μέ ἐπισκέφτηκε, ὅταν διαγνώστηκε μέ καρκίνο στήν κοιλιακή χώρα. 
Ἦταν τρομαγμένος καί δέν ἤθελε νά ἀκολουθήσει τή θεραπευτική 
ἀγωγή τοῦ γιατροῦ. Μέ κλάματα, τό μόνο πού ἔλεγε ἦταν, «Φο-
βᾶμαι. Νιώθω μοναξιά. Πονάω!» Τόν ρώτησα ποῦ καί γιατί πονάει 
καί ἀπάντησε: «Νιώθω μοναξιά. Πονάω μέσα μου βαθιά. Δέν ἀντέ-
χω τόν πόνο τῆς μοναξιᾶς. Φοβᾶμαι!» Τί ἦταν αὐτό πού φοβόταν 
ὁ Δημήτρης; Ποιά ἦταν ἡ μοναξιά του καί ὁ πόνος του; 

Ἐκ πρώτης ὄψεως, θά νόμιζε κανείς πώς ἡ ἀντίδρασή του ἦταν 
ὑπερβολική καί ἀδικαιολόγητη· εἶχε πλάι του ἀνθρώπους πού τόν 
στήριζαν μέ κάθε τρόπο. Ὅμως, ἐκεῖνος ἔνιωθε διαφορετικός ἀπό 
τούς ἄλλους. Οἱ ἄλλοι ἦταν ὑγιεῖς καί ἐκεῖνος ἄρρωστος. Μέχρι 
τώρα, ἡ πιθανότητα τοῦ θανάτου του δέν τόν ἄγγιζε. Ξαφνικά, 
τώρα, ὁ θάνατος εἶναι ἐγγύς καί ἀπειλεῖ κάθε παροντικό καί μελ-
λοντικό του σχέδιο. Τώρα, πού εἶναι σοβαρά ἄρρωστος, δέν θά 
εἶναι πιά αὐτός πού ἦταν, –ἑλκυστικός, δημιουργικός, εὐχάριστος, 
ὡραῖος– αὐτό πού πίστευε ὅτι πρέπει νά εἶναι. Γι’ αὐτόν τόν λόγο 
φοβᾶται πώς δέν θά εἶναι ἀποδεκτός καί θά χάσει τήν ἀγάπη, τή 
στοργή καί τή φροντίδα τῶν δικῶν του. Μόλις ἀρρώστησε, συνει-
δητοποίησε τή σκληρή πραγματικότητα τῆς πεπερασμένης ἀνθρώ-
πινης φύσης· δέν ἔχει τό προνόμιο νά ἐξαιρέσει τόν ἑαυτό του ἀπό 
αὐτήν. Ἄξαφνα, ἔχει βρεθεῖ σέ ἕνα πρωτόγνωρο καί ἄγνωστο δρό-
μο: πρέπει νά πορευθεῖ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου... Ὁ Δημήτρης ἔνιω-
θε πώς κανείς δέν θά μπορέσει νά βιώσει τή δική του ἀγωνία καί 
τόν δικό του πόνο, ὅπως ὁ ἴδιος. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὅσο κοινός 
εἶναι ὁ πόνος καί ὁ φόβος τοῦ θανάτου, εἶναι συνάμα ἀπό τά πιό 
προσωπικά καί μύχια γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Τό 
μεγαλύτερο ἄγχος εἶναι ὅτι, σέ ἕνα ποσοστό, θά πρέπει νά βιώσει 
τόν πόνο καί τόν θάνατο μόνος του. 

Ἡ ὑπαρξιακή κρίση πού φέρνει ὁ θάνατος δέν ἔχει σχέση μόνο 
μέ αὐτό πού θά πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμε στό μέλλον. Ἔχει σχέση 
μέ τό πῶς νιώθουμε γι’ αὐτά πού ἔχουμε ζήσει. Ἡ Λία, πού εἶχε 
διαγνωσθεῖ μέ καρκίνο, μοῦ εἶπε, μετά ἀπό τή μαστεκτομή της, ὅτι 
μέ τήν ἀρρώστια της ἦρθε στήν ἐπιφάνεια ἡ μοναξιά πού εἶχε βιώ-
σει ὅλα τά προηγούμενα χρόνια πού ἦταν ὑγιής. Ὁ διευθυντής τῆς 
Μονάδας Αἱμοκάθαρσης, βλέποντας καθημερινά τήν πιθανότητα 
τοῦ θανάτου μπροστά του, ταραζόταν γιατί, βλέποντας τούς ἀρρώ-
στους, συνειδητοποιοῦσε πόσο ἄσχημα εἶχε ζήσει ὁ ἴδιος. Ὁ δέ Ἰβάν 
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Ἰλίτς τοῦ Τολστόι εἶχε ἕνα ἄσχημο καί μοναχικό θάνατο, ἐπειδή 
εἶχε ζήσει μιά ἄσχημη ζωή. 

Ὁ δεύτερος τρόπος πού βιώνουμε τή μοναξιά εἶναι μέσα ἀπό τήν 
εὐθύνη μας γιά τή ζωή, τόν ἑαυτό μας καί τούς ἄλλους. Ἡ λέξη εὐθύ-
νη ἔχει πολλές ἔννοιες: νά εἶσαι ὑπεύθυνος πολίτης καί οἰκογενειάρ-
χης· νά ἔχεις καλή συμπεριφορά· νά εἶσαι ἠθικός καί ἀξιόπιστος. Σέ 
ὑπαρξιακό ἐπίπεδο, εὐθύνη σημαίνει νά εἶσαι αὐθεντικός (γνήσιος, 
ἀληθινός, πραγματικός)· νά εἶσαι ὁριοθετημένος ὡς πρόσωπο καί ὡς 
πρός τίς σχέσεις σου. Νά εἶσαι ὑπεύθυνος σημαίνει νά εἶσαι καθορι-
στικός στίς ἀποφάσεις σου· νά σηκώνεις τό βάρος τῶν πράξεών σου 
καί τῶν ἀποτυχιῶν σου. Πάνω ἀπό ὅλα, τό νά εἶσαι ὑπεύθυνος ση-
μαίνει νά χρησιμοποιεῖς τήν ἐλευθερία πού σοῦ ἔχει δώσει ὁ Θεός γιά 
νά καλλιεργεῖς ἀγαπητικές σχέσεις. Αὐτός πού σηκώνει μιά τέτοια 
εὐθύνη εἶναι διατεθειμένος νά ὑπερβεῖ τόν ἑαυτό του, νά σηκώσει τόν 
σταυρό του καί νά ἀκολουθήσει τήν Ὄντως Ζωή. 

Στήν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ, ἡ ἁμαρτία τοῦ παραλύτου ἦταν 
ἡ ἀπροθυμία του νά ὑπερβεῖ τίς καταστάσεις τῆς ζωῆς του. Βυθι-
σμένος καί βολεμένος στήν ἀνημποριά του, δέν μποροῦσε νά δεῖ 
τούς ἀνθρώπους πού ἦταν γύρω του. Γι’ αὐτό εἶπε στόν Ἰησοῦ 
«ἄνθρωπον οὐκ ἔχω». Ὅταν ὁ Χριστός τόν ρώτησε, ἄν ἤθελε νά 
γίνει ὑγιής, δέν εἶπε ναί. Προτίμησε νά δικαιολογήσει τόν ἑαυτό του 
καί νά ρίξει τήν εὐθύνη γιά τήν κατάντια του ἀλλοῦ. Ὁ Χριστός, 
αἴροντας τήν ἁμαρτία του, τόν θεράπευσε καί τόν διέταξε αὐστηρά 
λέγοντάς του, νά σηκώσει τό βάρος τοῦ ἑαυτοῦ του καί νά περπα-
τήσει ὑπεύθυνα στή ζωή ὡς μιά αὐθεντική ὕπαρξη. 

Ὅταν ζεῖς αὐθεντικά, ἀναγνωρίζεις τήν ἐμπειρική γνώση πού ἔχει 
ἀποκτήσει ἡ ἀνθρωπότητα γιά τή ζωή διαχρονικά διά τῶν αἰώνων. 
Ἡ τραγωδία τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὅτι, ἐν ὀνόματι μιᾶς 
ἀνεύθυνης παρερμηνείας τῆς ἔννοιας τῆς ἐλευθερίας –πού δημιουρ-
γεῖ ἀπόγνωση, μῖσος καί ἕνα τεράστιο ὑπαρξιακό κενό–, ἀγνόησε 
τό ἱστορικό παρελθόν του καί τίς βασικές ἀξίες τοῦ προσώπου. 
Ἔτσι «ὡς θνητό ὄν, χωρίς ἱστορικό παρελθόν καί ἀξίες, ὁ σημερινός 
ἄνθρωπος πρέπει νά ἀποφασίσει γιά τόν ἑαυτό του σάν νά ἐπρό-
κειτο νά ζήσει γιά πάντα. Ἐπειδή αὐτό εἶναι ἀδύνατο, ὁδηγεῖται 
στήν ἀπόλυτη ἀνασφάλεια, στό ἄγχος, στήν ἀπόγνωση» καί συ-
νεπῶς, στήν ἀπόλυτη ὑπαρξιακή μοναξιά. Μή μπορώντας νά ἀντέ-
ξει αὐτή τή μοναξιά, προτιμᾶ νά ἀποποιηθεῖ τήν εὐθύνη τοῦ ἑαυτοῦ 
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του καί νά ὑποδουλωθεῖ σέ ψευδοαυθεντίες, ἀρχές καί ἐξουσίες πού 
ἐκμεταλλεύονται τήν ἀνασφάλειά του πρός συμφέρον τους, δημι-
ουργώντας ἀντί γιά κοινωνίες προσώπων, μάζες ἀτόμων πού ἀφή-
νουν τόν καθένα νά ζεῖ μόνος στήν λανθασμένη ἐλευθερία του καί 
σέ μιά ἀνωνυμία χωρίς ταυτότητα. 

Ζώντας στήν ἀνωνυμία καί ἀκοινωνησία χωρίς αὐθεντία, ὁ 
ἄνθρωπος ἀποκόπτεται ἀπό τόν διπλανό του. Ἀλλά τό πιό ἐπικίν-
δυνο εἶναι ὅτι ἀποκόπτεται ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του. Αὐτός 
εἶναι ὁ τρίτος τρόπος πού βιώνεται ἡ μοναξιά. Αὐτή εἶναι ἡ διάχυ-
τη πνευματική καί ψυχολογική κατάσταση πού χαρακτηρίζει τόν 
σημερινό ἄνθρωπο. Ζεῖ στήν κενότητα. Εἶναι ἀποκομμένος ἀπό τόν 
ἑαυτό του, δέν γνωρίζει ποιός εἶναι ὁ ἴδιος, ποιός εἶναι ὁ ἄλλος καί 
γι’ αὐτό, δέν ζεῖ σέ καθολική ἑνότητα μέ τόν Θεό. Τό μυαλό του 
λειτουργεῖ χωριστά ἀπό τήν καρδιά καί τή θέλησή του. Λέει κάτι 
καί αἰσθάνεται κάτι τελείως διαφορετικό. Ἀπό τή μιά, δέν ξέρει τί 
θέλει καί συνεπῶς, δέν μπορεῖ νά ἐπιλέξει, καί ἀπό τήν ἄλλη, θέλει 
τά πάντα. Γιά νά καλύψει τή μοναξιά καί τό ὑπαρξιακό του κενό 
δημιουργεῖ ἐφήμερες –κυρίως σεξουαλικές– σχέσεις χωρίς ὅρια. Θέ-
τει στίς σχέσεις του μή ρεαλιστικές προσδοκίες μέ τρόπο πού στή 
συνέχεια νά γίνονται ἀποπνικτικές καί νά ἀποτελοῦν ἐμπόδιο στήν 
ἀνάπτυξή του. Ἔτσι, ὅπως λέει ὁ T. S. Elliot, ὁ ἄνθρωπος ἔχει γίνει 
«μιά μορφή χωρίς σχῆμα, σκιά χωρίς χρῶμα, παραλυμένη δύναμη, 
γνέψιμο χωρίς κίνηση». Τό μόνο πού καταφέρνει εἶναι νά ἐνισχύει 
τό αἴσθημα τῆς ἀπογοήτευσης καί τῆς ματαιότητας. Μέ αὐτά τά 
δεδομένα, δέν εἶναι καθόλου παράδοξο πού οἱ νέοι σήμερα διστά-
ζουν νά παντρευτοῦν, πού αὐξάνονται τά διαζύγια, πού μᾶς ἔχει 
ἀπορροφήσει ἡ κατανάλωση καί πού ὑπάρχει μιά διάχυτη ἀπόγνω-
ση γιά τό μέλλον.

Σ’ αὐτό τό 4ο Συνέδριο τοῦ Πατριαρχείου, ἡ Μητέρα Ἐκκλησία 
μᾶς καλεῖ νά ἀντιμετωπίσουμε τή μοναξιά μέ ἐλπίδα. Ὅμως, γιά νά 
τό πράξουμε αὐτό, χρειάζεται νά ἀναγνωρίσουμε καί νά ἀποδε-
χθοῦμε ὅτι, ὅσο ζοῦμε σ’ αὐτό τόν κόσμο δέν θά ἀπαλλαχθοῦμε 
τελείως ἀπό τή μοναξιά μας. Ὅσο προσπαθοῦμε νά ἀρνηθοῦμε αὐτή 
τήν ἀλήθεια, τόσο θά μᾶς καταβάλει ἡ μοναξιά. Αὐτός εἶναι καί ὁ 
λόγος πού δέν πρέπει τόσο εὔκολα νά προσπαθοῦμε νά καλύψουμε 
μέ κούφια λόγια τή μοναξιά ὅσων ἔρχονται νά βροῦν παρηγοριά. 

Δέν πρέπει νά ξεχάσουμε ὅτι καί ὁ Χριστός βίωσε τή μοναξιά σ’ 
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αὐτό τόν κόσμο. Ἔζησε σάν ξένος στόν κόσμο καί δέν εἶχε «τήν 
κεφαλήν ποῦ κλίναι». «Τό πρόσωπό του ἔγινε ἀντικείμενο ἀπο-
στροφῆς· δέχθηκε ἐξευτελισμούς καί ταπεινώσεις ἐκ μέρους τῶν 
ἀνθρώπων. Τόν λογάριασαν σάν νά μή ὑπῆρχε (Ἡσαΐα 53:3)». 
Ἦταν στήν ἔρημο μόνος του, ὅπου δοκιμάστηκε ἡ ὀντολογική του 
ὑπόσταση. Πρίν τή Σταύρωσή του, οἱ μαθητές τόν ἄφησαν μόνο, 
ἀλλά δέν ἦταν μόνος γιατί ἦταν μέ τόν Πατέρα του. 

Ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας καλούμαστε νά παραμείνουμε «ἐν τῷ 
κόσμῳ» πού σταύρωσε τόν Χριστό, ἀλλά νά μήν ἀπομακρυνθοῦμε 
ἀπό τήν ἀγάπη Του. Στό ποσοστό πού ἀπορρίπτουμε τήν καθολι-
κότητα τῆς ἀγάπης Του σ’ αὐτό τόν κόσμο, θά παραμείνουμε ἀπο-
κομμένοι καί ἀπομονωμένοι ἀπό τόν Θεό, τόν συνάνθρωπο καί τόν 
ἑαυτό μας. Ἡ παρουσία τῆς μοναξιᾶς στή ζωή μας εἶναι μιά πρό-
κληση γιά τήν πίστη μας καί συνάμα μιά ἔνδειξη πόσο πιστεύουμε 
ὅτι ὁ Χριστός δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει, ἀλλά θά παραμείνει κοντά 
μας γιά πάντα. 

Ἡ αὔξηση τῆς αἴσθησης τῆς μοναξιᾶς στίς μέρες μας πρέπει νά 
μᾶς προβληματίσει. Μήπως καί ἐμεῖς, ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἔχου-
με ἕνα μερίδιο εὐθύνης γι’ αὐτήν, ἐπειδή ἀποφεύγουμε νά ἀποδε-
χθοῦμε τή μοναξιά μας; Μήπως δέν ἔχουμε ἀποκτήσει τήν ἀπαραί-
τητη ἐπίγνωση τοῦ ἑαυτοῦ μας, ὥστε νά ξέρουμε πῶς καί πότε 
δοκιμάζεται ἡ ὀντολογική μας ὑπόσταση; Μήπως δέν μποροῦμε νά 
διακρίνουμε πότε ταράζεται ἡ ψυχή μας ἀπό συμφορές καί πειρα-
σμούς πού καλύπτουν τήν καρδιά μας μέ νέφη, καί δέν μποροῦμε 
νά διακρίνουμε τί βλέπουμε καί τί ἀκοῦμε; Μήπως δέν μποροῦμε νά 
ἀποδεχθοῦμε τόν ἄλλον γιατί φοβόμαστε νά ἀντικρίσουμε τίς δικές 
μας ἀδυναμίες; Μήπως δέν εἴμαστε αὐθεντικά, γνήσια, ἀληθινά καί 
ὁριοθετημένα πρόσωπα καί προτιμοῦμε νά προβάλουμε ἕνα προ-
σωπεῖο –μιά ψευδοαυθεντία–, ἐπιδεικνύοντας τόν ἐπαγγελματικό 
μας μανδύα, τούς τίτλους μας καί προβάλλοντας μιά αὐστηρή –δογ-
ματική– συμπεριφορά; Μήπως δέν ἐκφράζουμε τήν ἀγάπη μας ἐλεύ-
θερα γιατί φοβόμαστε τήν εὐθύνη πού ἐνέχει μιά σχέση; Μήπως δέν 
ὑπάρχει ἐμπιστοσύνη μεταξύ μας γιατί δέν ἐμπιστευόμαστε τόν ἑαυ-
τό μας; Μήπως χανόμαστε στή ζήλεια καί στήν ἀνταγωνιστικότητά 
μας; Μήπως φτιάχνουμε ἕνα δικό μας κόσμο γιατί φοβόμαστε νά 
δοῦμε τήν πραγματικότητα γύρω μας;· γιατί δέν θέλουμε νά συμμε-
τέχουμε στό κοινό ἄθλημα τῶν σχέσεων κοινωνίας τῆς ζωῆς; Μή-
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πως δέν εἴμαστε ἐν τέλει ἁλιεῖς ἀνθρώπων καί δέν δημιουργοῦμε 
κοινότητες προσώπων, ὅπου ὁ καθένας μπορεῖ νά ὑπάρχει, ὡς μιά 
ἐλεύθερη ὕπαρξη «ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης»; 
Περαιτέρω, μήπως ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό καθορίζεται ἀπό φόβο 
καί ὄχι ἀπό ἀγάπη καί στηρίζεται ἐπάνω σέ διάφορα «πρέπει» πού 
στό τέλος ἀφαιροῦν τή γνησιότητά μας, τήν ἐλευθερία καί τή δυ-
νατότητά μας νά ἀγαπήσουμε τόν διπλανό μας καί νά ἀναζητήσου-
με τόν Θεό μέσα ἀπό μιά «καλή ἀπιστία»; Ἄν αὐτά συμβαίνουν, τότε 
εἴμαστε ἀνεπαρκεῖς νά προσφέρουμε στόν συνάνθρωπό μας τήν 
ἀπαραίτητη ἐλπίδα πού χρειάζεται τήν ὥρα τῆς μοναξιᾶς του. Θά 
μείνουμε στό περιθώριο τῆς ζωῆς, ἀνεπιθύμητοι καί ἀπομονωμένοι 
καί θά πνιγοῦμε στή μοναξιά μας. 

Στά σχεδόν σαράντα πέντε χρόνια πού εἶμαι κληρικός, ἔχω βιώ-
σει ἀρκετές ὧρες, μέρες καί νύχτες μοναξιᾶς. Ὅμως, οἱ σχέσεις πού 
ἔχω ἀποκτήσει μέσα ἀπό τό Πατριαρχικό αὐτό Δίκτυο μαζί μέ τήν 
παρουσία σας σ’ αὐτό τό συνέδριο καί ἡ ἐλπίδα ὅτι αὐτές οἱ ἀδελ-
φικές σχέσεις θά καλλιεργηθοῦν στό μέλλον γλυκαίνει τή μοναξιά 
πού ὑπάρχει στήν καρδιά μου. Γι’ αὐτό, σᾶς εὐχαριστῶ. 
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 
ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
–ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ–

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ρόδου κ. Κύριλλε,
Σεβασμιώτατοι,
Ἐξοχώτατοι,
Αἰδεσιμολογιώτατε Πάτερ Σταῦρο,
 Αἰδεσιμολογιώτατοι καί Ἐντιμολογιώτατοι ἐκπρόσωποι  
τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί  
τῶν λοιπῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν,
Ἀγαπητοί φίλοι,

Ε ἶναι μεγάλη τιμή γιά μένα νά κληθῶ νά συμμετάσχω σέ αὐτήν 
τή Διεθνή Συνδιάσκεψη γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν 

Χῶρο τῆς Ὑγείας καί νά μοῦ ζητηθεῖ νά σᾶς μιλήσω γιά μιά προ-
σωπική ἐμπειρία. Συγχαίρω τούς διοργανωτές γιά τήν πρωτοβουλία 
τους νά κρατοῦν ζωντανό αὐτό τό ἐνδιαφέρον γιά τήν ποιμαντική 
διακονία στόν χῶρο τῆς ὑγείας στό πλαίσιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου καί νά εὐαισθητοποιοῦν πρός τοῦτο τούς ὑπευθύνους 
γιά τόν τομέα αὐτόν στίς Ἐπαρχίες τοῦ Θρόνου. Ἡ ὑγειονομική 
περίθαλψη εἶναι μιά ἀπό τίς σημαντικές πτυχές τῶν ποιμαντικῶν 
δραστηριοτήτων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Μητρο-
πόλεώς μας στήν ἐν λόγῳ ὀργάνωση, Πρωτοπρεσβύτερος κ. Paolo 
Perletti, μέ ἐνημερώνει τακτικά γιά τό ἔργο τοῦ δικτύου τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου καί μέ χαροποιεῖ τό γεγονός ὅτι, χάρη στόν 
ἐξαιρετικό συντονισμό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σταύρου Κοφινᾶ, 
γίνεται ἁπτό καί ἀξιόλογο ἔργο σέ αὐτόν τόν τομέα. Εἶναι εὔκολο 
νά θέσετε μιά μπάλα σέ κίνηση, δέν εἶναι ὅμως ἐξίσου εὔκολο νά 
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διατηρήσετε τήν κίνηση. Ὁ πατήρ Σταῦρος καί ἡ ὁμάδα του τηροῦν 
μιά συνεπή καί σταθερή προσέγγιση, ἐξασφαλίζοντας τή διεξαγωγή 
ἑνός Συνεδρίου κάθε τρία χρόνια. Εὐχαριστίες ὀφείλονται ἐπίσης 
στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κύριλλο, ὁ ὁποῖος συ-
νέβαλε στό νά καταστεῖ ἐφικτή ἡ διοργάνωση τοῦ παρόντος Συνε-
δρίου σέ αὐτό ἐδῶ τό πανέμορφο νησί.

Τό θέμα τοῦ ἐφετινοῦ Συνεδρίου εἶναι «Ἀναθερμαίνοντας τήν 
Ἐλπίδα – ἀνακαλύπτοντας τήν ἐλπίδα στίς δυσχέρειες τῆς ζωῆς». 
Μοῦ ζητήθηκε νά σᾶς μιλήσω σήμερα γιά κάτι πού βίωσα ἐγώ προ-
σωπικά, κάτι πού μέ σημάδεψε γιά τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς μου, πού 
μέ ἔκανε νά ἀλλάξω κατεύθυνση καί μέ ὁδήγησε νά γίνω λειτουργός 
στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ. Ἀπεφάσισα νά περιγράψω 
λεπτομερῶς τήν ὅλη κατάσταση στήν ὁποία εὑρέθηκα. Κατ’ αὐτό 
τόν τρόπο, μπορεῖτε νά ἀντιληφθεῖτε πόσο δύσκολο ἦταν καί συγ-
κεκριμένα πόσο ἡ ἐλπίδα ὑπῆρξε ἀπαραίτητη γιά μένα, γιά νά μπο-
ρέσω κυριολεκτικά νά σταθῶ ἐκ νέου στά πόδια μου καί νά διάγω 
πλέον μιά ζωή μεστή νοήματος.

Τόν καιρό ἐκεῖνο ἤμουν στά πρῶτα χρόνια τῆς δεκαετίας μου 
τῶν ’20 καί σπούδαζα νομικά στό Πανεπιστήμιο τῆς Γάνδης. Ἦταν 
μεσοκαλόκαιρο καί μόλις εἶχα ἐπιστρέψει ἀπό μιά κατασκήνωση 
πού εἶχα ὀργανώσει γιά 25 Βέλγους προσκόπους στήν Κρήτη. Γιά 
τρεῖς ἑβδομάδες εἶχα τήν εὐθύνη γιά νέους ἡλικίας 14 ἕως 17 ἐτῶν 
καί ὅλα εἶχαν πάει τέλεια. Εἴχαμε ἐξερευνήσει ὁλόκληρο τό νησί καί 
εἴχαμε ἐπιστρέψει στά σπίτια μας εὐτυχεῖς, ἀσφαλεῖς καί ὑγιεῖς. Μιά 
ἑβδομάδα ἀργότερα, ἤμουν προσκεκλημένος μέ φίλους στό πάρτυ 
τῶν εἰκοστῶν πρώτων γενεθλίων μιᾶς φίλης προσκόπου ἡ ὁποία 
συμμετεῖχε καί αὐτή στήν κατασκήνωση τῆς Κρήτης. Ἐκεῖνο τό 
βράδυ, ὁ ἀδελφός μου χρειάστηκε τό αὐτοκίνητό μου καί γι’ αὐτό 
πῆγα στό πάρτυ μέ τούς φίλους μου Πέτρο καί Θέο. Μετά τό εὐχά-
ριστο πάρτι στό σπίτι τῆς ἑορτάζουσάς μας φίλης, ἐπιστρέψαμε στό 
σπίτι, μέ μιά παράκαμψη πού ἔμελλε νά γίνει μοιραία διαδρομή.

Ξαφνικά βρέθηκα ἀντιμέτωπος μέ τό ἀπρόβλεπτο. Ἦταν ἕνα φρι-
κτό θέαμα. Αἰσθάνθηκα ἔντονο πόνο στήν πλάτη μου καί ὁ φίλος 
μου Πέτρος, πού ὁδηγοῦσε, ἔκειτο ἄψυχος μπροστά μου. Τόν τρίτο 
ἐπιβάτη, Θέο, δέν μποροῦσα νά τόν δῶ ἀλλά μόνο τόν ἄκουγα. Βογ-
γοῦσε καί αὐτός ἀπό τόν πόνο καί μέ ρώτησε γιά τόν ὁδηγό. Τά πιό 
ὀδυνηρά ἦταν τά νέα γιά τόν Πέτρο. Ἦταν πολύ νωρίς τό πρωί καί 
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ἤμουν σέ θέση νά ἐπισημάνω τόν τόπο τοῦ ἀτυχήματος. Ἤμασταν 
περίπου 10 χιλιόμετρα ἀπό τήν πόλη πού κατοικούσαμε. Ἐγώ εἶχα 
ἀποκοιμηθεῖ στό πίσω κάθισμα καί δέν εἶχα καταλάβει πῶς συνέβη 
τό ἀτύχημα. Ἦταν ξεκάθαρο: εἶχε ἀποκοιμηθεῖ καί ὁ ὁδηγός, καί 
εἴχαμε προσκρούσει σέ ἕνα δέντρο μέ 110 περίπου χιλιόμετρα τήν 
ὥρα. Τό διαλυμένο ὄχημα βρισκόταν καταμεσίς στόν αὐτοκινητό-
δρομο, ἀμέσως μετά ἀπό μιά στροφή δρόμου καί γέφυρα. Ὁ μεγάλος 
φόβος μου ἦταν ὅτι κάποιο ἄλλο ὄχημα θά προσέκρουε ἐπάνω μας. 
Ὡστόσο, δέν μποροῦσα νά κινηθῶ καί συνειδητοποίησα ὅτι εἶχα σο-
βαρό τραυματισμό στήν πλάτη μου. Χρειάστηκαν λίγα λεπτά γιά νά 
περάσει τό πρῶτο αὐτοκίνητο καί ὁ ὁδηγός νά σταματήσει καί νά 
βγεῖ γιά νά μᾶς βοηθήσει. Τοῦ ζήτησα νά μή μέ ἀγγίξει. Λίγο ἀργό-
τερα ἔφθασαν οἱ ὑπηρεσίες πρώτων βοηθειῶν, οἱ ὁποῖες πῆραν ἀπό 
τό κατεστραμμένο αὐτοκίνητο πρῶτα τόν Θέο καί κατόπιν τό ἄψυ-
χο σῶμα τοῦ Πέτρου, καί μετά ἀπό αὐτά περισυνέλεξαν ἐμένα. Ἦταν 
ἕνα ἰδιαίτερα ὀδυνηρό γεγονός. Στή συνέχεια, ὁ Θέο καί ἐγώ μετα-
φερθήκαμε στό πλησιέστερο νοσοκομεῖο, ὅπου πραγματοποιήθηκε 
ἡ ἀρχική περίθαλψη καί διάγνωση. Ὁ πατέρας τοῦ Θέο ἔφτασε γρή-
γορα ἐπί τόπου. Ἦταν γιατρός καί τόν ἄκουσα νά ρωτᾶ αὐτούς πού 
μέ περιέθαλπαν πῶς ἦταν ἡ κατάστασή μου. Δέν ἔπιασα τήν ἀπάν-
τησή τους, ἀλλά ἄκουσα τόν γιατρό νά λέει ξαφνικά: «Α ὄχι, δέν εἶναι 
δυνατόν!» Αὐτό σήμαινε γιά μένα ξεκάθαρα ὅτι ἡ κατάστασή μου 
ἦταν πράγματι πολύ σοβαρή. Ἡ διάγνωση ἦταν: βαριά συντριπτική 
θραύση τοῦ κύριου τμή ματος τοῦ σπονδύλου L3 (O3). Αὐτό εἶχε προ-
καλέσει σημαντική παράλυση στό ἀριστερό πόδι καί ὁλική πτώση 
τῶν ἄκρων ποδῶν (footdrop).

Ἀπό τό νοσοκομεῖο αὐτό μεταφέρθηκα ἀμέσως στό Γενικό Νο-
σοκομεῖο τῆς Bruges, ὅπου τέθηκα ὑπό τήν ἐξειδικευμένη φροντίδα 
τοῦ Dr. Luc Calliauw, πού ἦταν Καθηγητής Νευροχειρουργικῆς στό 
Πανεπιστήμιο τῆς Γάνδης καί τό καλοκαίρι ἐκεῖνο ἀντικαθιστοῦσε 
τόν συνάδελφό του στή Bruges. Ἦταν εὐλογία πού βρέθηκα στά 
χέρια του. Εἶναι ἕνας πολύ ἱκανός καί διακριτικός ἄνθρωπος. Γρή-
γορα συνειδητοποίησε ὅτι ἡ περίπτωσή μου ἦταν πολύ σοβαρή καί 
ὅτι θά ἦταν καλύτερο νά μέ μεταφέρει στό Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομεῖο στή Γάνδη, ὅπου θά μποροῦσε ἐπίσης νά βασιστεῖ στήν ὁμά-
δα βοηθῶν του γιά τήν περίπλοκη χειρουργική ἐπέμβαση πού θά 
ἔπρεπε νά ἐκτελέσει. Αὐτό ἦταν ἕνα ἀκόμα σημάδι τῆς πρόνοιας 
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τοῦ Θεοῦ. Ἐν τῷ μεταξύ ἡ μητέρα μου, ὁ ἀδελφός μου καί ὁ γαμ-
πρός μου ἔφτασαν στή Bruges, γιά νά μάθουν πόσο σοβαρή ἦταν 
ἡ κατάστασή μου. Μέ μιᾶς ὁ καθηγητής Calliauw ἐξέφρασε καί τήν 
ὀργή του γιά τό ὅτι νέοι ἦταν γιά ἄλλη μιά φορά θύματα ἑνός χα-
ρακτηριστικοῦ σαββατοκυριακάτικου ἀτυχήματος. Ἦταν Κυριακή 
καί ὁ πατέρας μου, παρά τά συμβάντα, εἶχε μεταβεῖ στή Γάνδη γιά 
νά τελέσει τή Θεία Λειτουργία στήν ἐνορία του. Εἶχα ὄντως μεγα-
λώσει σέ οἰκογένεια ἱερέως. Ἀλλά ὁ πατέρας μου ἦταν ἐπίσης δικη-
γόρος καί καθηγητής Ἀνωτάτης Σχολῆς ἐπί μακρότερο χρονικό 
διάστημα. Ἐκεῖνο τόν καιρό οἱ Ὀρθόδοξοι ἱερεῖς δέν ἀμείβονταν 
στό Βέλγιο καί ὄφειλαν νά καλύπτουν τίς οἰκονομικές τους ὑποχρε-
ώσεις κατά δύναμη. Ἦταν ἀναμφισβήτητα σπαραξικάρδιο γι’ αὐτόν 
νά μήν μπορεῖ νά ἔρθει κοντά μου ἀμέσως. Σίγουρα, ἀντιμετώπισε 
αὐτή τή δοκιμασία μέ τήν ἔντονη προσευχή του. Τέτοιος ἄνθρωπος 
ἦταν. Ἤξερε πῶς νά προσδίδει στήν κατάσταση μιά ἄλλη διάσταση.

Ὁ πιό εὐχάριστος χρόνος ἦταν αὐτός τῶν ἐπισκέψεων. Αὐτές 
μου προσέφεραν τά περισσότερα διδάγματα καί ἀποκόμισα ὄντως 
πάρα πολλά! Πρῶτα ἀπό ὅλα ἡ οἰκογένειά μου: οἱ γονεῖς μου μέ 
ἐπισκέπτονταν καθημερινά. Οἱ ἀδελφές μου καί ὁ ἀδελφός μου 
ἐρχόντουσαν ἐπίσης πολύ συχνά. Τίς Κυριακές μέ ἐπισκεπτόταν ὁ 
θεῖος μου, γιατρός. Μιά μέρα παρατήρησε ὅτι τό μάτι μου ἦταν 
κίτρινο. Μέ προσεκτική ἐξέταση ἀποδείχθηκε ὅτι ὑπῆρχε πρόβλημα 
μέ τή μετάγγιση αἵματος καί πιό συγκεκριμένα κατά τή διοχέτευση 
τοῦ αἵματος. Ὑπῆρξαν ἐπίσης μεταξύ τῶν ἐπισκεπτῶν μου μέλη τῆς 
ἐνορίας μας, φίλοι πρόσκοποι καί γενικά φίλοι, συμφοιτητές, καί 
συχνά ἱερεῖς, μοναχοί, μοναχές καί ἀρχιερεῖς. Διατηρῶ πολύ καλές 
ἀναμνήσεις ἀπό τήν ἐμπειρία τῶν ἐπισκέψεων. Ὅλοι αὐτοί οἱ 
ἄνθρωποι ἔζησαν μαζί μου τό πρόβλημά μου καί αὐτό μοῦ ἔκανε 
πολύ καλό. Ἐπίσης προσευχηθήκαμε μαζί καί μιλήσαμε γιά τό μέλ-
λον, καί αὐτό μοῦ ἔδωσε ἐλπίδα. Ὁ πατέρας μου μοῦ ἔφερνε πολύ 
συχνά τη Θεία Κοινωνία καί αὐτό ἦταν πολύτιμο γιά μένα. Ἡ θέση 
στήν ὁποία βρισκόμουν δέν ἦταν ἰδανική γιά ἀνάγνωση ἐφημερίδας 
ἤ βιβλίου, ἄν καί μοῦ δόθηκαν εἰδικά πρισματικά γυαλιά γι’ αὐτό. 
Ὑπῆρχε ἐπίσης τό ραδιόφωνο καί ἰδιαίτερα ἡ ἀκρόαση μουσικῆς, 
ἰδιαίτερα τῆς λειτουργικῆς μουσικῆς, μέσῳ φορητοῦ κασετόφωνου. 
Δέν ὑπῆρχε τηλεόραση στό δωμάτιο, ἀλλά ἐπιτρεπόταν στήν οἰκο-
γένεια τοῦ ἀσθενοῦς νά φέρει μιά τηλεόραση, στήν ὁποία θά μπο-
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ρούσατε νά πιάσετε δύο σταθμούς. Ἡ δυσκολία ἦταν, ὡστόσο, ὅτι 
ὅταν ἤμουν ξαπλωμένος μέ τήν πλάτη μου, ἡ τηλεόραση ἔπρεπε νά 
τοποθετηθεῖ ψηλά μέ τή βοήθεια ἑνός τραπεζιοῦ καί μιᾶς καρέκλας, 
ἐνῶ ὅταν ἤμουν ξαπλωμένος μπρούμητα, ἡ τηλεόραση ἔπρεπε νά 
εἶναι στό πάτωμα. Ἡ εἰρωνεία τῆς ἱστορίας εἶναι ὅτι, μιά ἡμέρα 
πρίν ἀπό τήν ἀπομάκρυνσή μου ἀπό τό νοσοκομεῖο, κάθε δωμάτιο 
ἐξοπλίστηκε μέ τηλεόραση καί μέ καλωδιακή σύνδεση 15 καναλιῶν. 
Λάμβανα ἐπίσης πολλή ἀλληλογραφία: ἐπιστολές καί κάρτες ἀπό 
ὅλο τόν κόσμο... Ὁ πατέρας μου εἶχε ἐνημερώσει γραπτῶς τούς 
φίλους μας καί τούς ζητοῦσε νά μέ ἀναφέρουν στίς προσευχές τους.

Ὑπῆρχε βέβαια πολύς χρόνος γιά προσωπική προσευχή καί γιά 
στοχασμό, χρόνος γιά νά σκεφτοῦμε τό νόημα τῆς ζωῆς, κάτι πού 
οἱ νέοι συχνά παραμελοῦν στήν εὐτυχία τῆς νιότης τους. Ἕνα τρο-
χαῖο ἀτύχημα μπορεῖ νά ἀνατρέψει ξαφνικά ὅλα τά σχέδιά μας γιά 
τή ζωή. Αὐτό συνέβη καί μέ ἐμένα. Εἶχα μεγαλώσει σέ μιά ζεστή 
φωλιά, μέ ὁδηγό τή θρησκεία ὡς ἕνα συνεχές φωτεινό κατευθυντή-
ριο νῆμα. Ἡ ζωή μας εἶχε διαποτισθεῖ ἀπό τήν Ὀρθοδοξία. Καί 
πάντα μοῦ ἄρεσε νά πηγαίνω στήν ἐκκλησία καί νά συμμετέχω στά 
Ὀρθόδοξα νεανικά κινήματα. Στό σπίτι καί στήν ἐκκλησία, ἔμαθα 
ἐπίσης νά προσεύχομαι. Ἀλλά τώρα ὑπῆρχε κάτι πού μέ ἔστρεψε 
περισσότερο πρός τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία. Πολλά ἐρωτήματα 
μέ ἀπασχολοῦσαν συνεχῶς: Γιατί νά σωθῶ στό ἀτύχημα; Καί ὅμως 
ἤμουν σοβαρά τραυματισμένος. Θά μποροῦσα νά περπατήσω ξανά 
καί νά περάσω τή ζωή μου μέ κάποιο βαθμό αὐτονομίας ἤ θά ἤμουν 
ἡμι-ανάπηρος καί ἐξαρτώμενος ἀπό τούς ἄλλους; Ὑπῆρχε ἐπίσης 
μιά αἴσθηση μεγάλης εὐγνωμοσύνης πρός τόν Θεό ἐπειδή μέ εἶχε 
σώσει ἀπό τό χειρότερο. Καθ’ ὅλη μου σχεδόν τήν παραμονή στό 
νοσοκομεῖο μέ διακατεῖχε ἡ ἀβεβαιότητα ὡς πρός τό ἄν, πότε καί 
πῶς θά βγῶ ἀπό ὅλα αὐτά, ἀλλά ὑπῆρχε καί ἡ ἐλπίδα. Μιά ἐλπίδα 
πού στηρίζεται στήν πίστη στόν Θεό καί τούς ἁγίους Του, πού 
παρεμβαίνουν στήν προσωπική μας ἱστορία.

Ἀπό αὐτή τήν ἐμπειρία ἄρχισα νά σκέφτομαι τό νόημα ἀλλά καί 
τόν παραλογισμό τοῦ νά πονᾶς καί νά ὑποφέρεις. Ὅποιος θέλει νά 
«καταλάβει» ἤ «νά συλλάβει» τό μυστήριο, σύντομα θά ἀπογοητευ-
θεῖ, ἐπειδή δέν ὑπάρχει πραγματικά ἱκανοποιητική ἀπάντηση. Πῶς 
μπορεῖς νά καταλάβεις τήν ἀγάπη; Ἁπλά μέ τήν ἀγάπη. Πῶς μπο-
ρεῖς νά συλλάβεις τό νόημα τοῦ νά ὑποφέρεις; Ὑποφέροντας, μέ τή 
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βαθιά ἔννοια τῆς λέξης – αὐτός εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος. Σύμφω-
να καί μέ τή βιβλική παράδοση καί εἰδικά κατά τό παράδειγμα τοῦ 
Ἰησοῦ, πρέπει νά βαδίσω τό μακρύ μονοπάτι τῆς ζωῆς καί τοῦ θα-
νάτου. Τόν δρόμο ἀπό τήν ἔρημο μέχρι τή μοναξιά τοῦ Γολγοθᾶ. 
Ὁ μόνος τρόπος γιά τόν ἄνθρωπο νά κοιτάξει τά βάσανα εἶναι μέ 
τά μάτια τῆς καρδιᾶς. Εἶναι κοινό μυστικό ὅτι ὑπάρχει πλῆθος βα-
σάνων στόν πλανήτη μας. Τά νοσοκομεῖα εἶναι ἀσάλευτοι πύργοι 
μέ κρεβάτια γεμάτα πόνο: νέοι καί ἡλικιωμένοι, πλούσιοι ἤ φτωχοί, 
ἄνδρες καί γυναῖκες, κανείς δέν δραπετεύει ἀπό τόν σκληρό δρόμο 
τῆς δυστυχίας καί τῆς θλίψης. Ὑπάρχουν ἀσθένειες ἀπό τίς ὁποῖες 
ἀναρρώνει κανείς καί ἄλλες ἀπό τίς ὁποῖες πεθαίνει· ὑπάρχει ἡ χρό-
νια ἐνόχληση πού ἐπιστρέφει ξανά καί ξανά, καί οἱ πληγές πού 
ἐπουλώνονται, καί ὑπάρχει τό ἄτομο μέ εἰδικές ἀνάγκες πού γνω-
ρίζει ὅτι ἡ ἀναπηρία θά εἶναι γιά πάντα. Καί εἶναι ἀνάγκη νά μιλή-
σω γιά ὁδικά ἀτυχήματα, φυσικές καταστροφές, ἐπαγγελματικά 
ἀτυχήματα, πολέμους καί πραξικοπήματα, τρομοκρατία καί τά ὑπό-
λοιπα. Ὑπάρχει ἐπίσης ὁ πόνος τῆς καρδιᾶς πού προκαλεῖται ἀπό 
τή σκληρότητα, τήν ἀπιστία, τήν ἐπιθετικότητα, τόν ἀλκοολισμό 
καί ἄλλες μορφές ἐθισμοῦ, τά κουτσομπολιά, τή δυσπιστία... Τά 
χειρότερα πράγματα πού οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νά κάνουν ὁ ἕνας 
στόν ἄλλο. Δέν εἶναι λογικό γιά ἕνα ἄτομο νά ρωτήσει ἐάν ζεῖ σέ 
ἕναν παράδεισο ἤ σέ μιά κοιλάδα τῶν δακρύων... γιατί κανένας δέν 
δραπετεύει. Κανένας... 

Μόνο μιά θεμελιώδης πίστη στή συνολική καλοσύνη τοῦ Θεοῦ 
καί ἡ σταθερή πεποίθηση ὅτι «Ἀββᾶ, ὁ πατήρ» στρέφεται πάντα 
πρός τό καλό τοῦ ἀνθρώπου, μοῦ φαίνεται σήμερα ὁ κατάλληλος 
τρόπος γιά νά δώσουμε νόημα στόν πόνο.

Ὁ Ρουμάνος θεολόγος, πατήρ Dimitru Stăniloae, τόν ὁποῖο 
γνώρισα προσωπικά, εἶπε ὅτι ἡ ἰδιαιτερότητα τῆς Θεότητας, δηλ. 
τῆς Ἀνώτατης Καλοσύνης, εἶναι νά μετατρέπει τό κακό σέ καλό. Ὁ 
Νικόλαος Καβάσιλας δήλωσε ὅτι: «ὁ Θεός ἐφεῦρε ἐξ ἀρχῆς τά βά-
σανα, τόν πόνο καί τόν θάνατο ὡς φάρμακο γιά τήν ἁμαρτία». 
Ἀλλά ὁ Θεός δέν εἶναι ὁ ἐφευρέτης τοῦ κακοῦ, διότι οὐδέποτε ἔπρα-
ξε τό κακό. Ἐπιπλέον, γιά νά μήν κατηγορηθεῖ ὅτι εἰσήγαγε τό κακό 
στήν ἀνθρωπότητα, ὁ Θεός ἐπέλεξε ἑαυτόν νά ὑποφέρει ὁ ἴδιος τό 
κακό καί νά τό μεταμορφώσει σέ καλό. Τοιουτοτρόπως, τό ἀποτέ-
λεσμα τῆς ἀποστασιοποίησής μας ἀπό τόν Θεό πιθανόν νά εἶναι 
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τό μέσον νά τόν πλησιάσουμε μέσῳ τῆς μετανοίας ἤ τῆς μετα-
στροφῆς. Ἀφότου εἰσῆλθε ἡ ἁμαρτία, ὁ Θεός ἐπέτρεψε νά ὑπάρχει 
ὁ θάνατος καί ὁ πόνος, ὄχι γιά νά καταδικάσει τόν ἁμαρτωλό, ἀλλά 
ὡς φάρμακο κατά τῆς ἀσθένειας.

Ἡ ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων ἄποψη τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλη-
σίας εἶναι ὅτι αὐτή ἡ ἐμπειρία τοῦ κακοῦ, τῆς ἀλλοτρίωσης, τῆς 
ἀπώλειας τῆς ἀρχέγονης ἐλευθερίας, τῆς διατήρησης τῆς ἐλεύθερης 
ἐπιλογῆς, εἶναι στοιχεῖα χρήσιμα καί ἀναγκαῖα γιά τή σωτηρία μας. 
Εἶναι μέρος τοῦ δρόμου τῆς ζωῆς πού πρέπει νά ἀκολουθήσουμε. 
Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά μπορεῖ νά ἀσκεῖ τήν ἐλευθερία του. Γι’ αὐτό 
τόν λόγο ὁ Θεός ἐπιτρέπει τήν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων, ταυτό-
χρονα ὅμως τούς παρακολουθεῖ καί τούς ἐπιβλέπει. Ὁ Θεός ἔχει 
δώσει στόν ἄνθρωπο τόν θάνατο καί τόν πόνο ὡς ὅρια. Ἔστειλε 
προφῆτες ὅπως ὁ Μωυσῆς, καί ὁ ἴδιος ἦρθε ὡς Χριστός. Νά σέβε-
σαι τήν ἐλευθερία ἑνός ἀτόμου σημαίνει νά τοῦ δίνεις τή δυνατό-
τητα νά κάνει τό δικό του, ἀλλά νά συνεχίζεις νά τό παρακολουθεῖς 
ἀπό ἀπόσταση (προσέχοντας νά μήν ἀπομακρυνθεῖ ὑπερβολικά 
μακριά). Νά τόν ἀφήνεις ὅμως νά ἔχει τήν ἐμπειρία –ἐπιτρέψετέ μου 
τήν ἔκφραση– νά τσιμπηθεῖ ἤ καλύτερα νά ψηθεῖ στό βίωμα. Τό 
πρόσωπο πρέπει νά εἶναι σέ θέση νά κάνει ἐπιλογές, οἱ ὁποῖες ὅμως 
θά ἀπορρέουν πάντοτε ἀπό τήν προσωπική του ἐμπειρία. Ὁ ἄνθρω-
πος ἔχει ἀφεθεῖ στήν ἄσκηση τῆς ἐλευθερίας του καί ὁ Θεός τοῦ 
ἐπιτρέπει ἀκόμη καί νά παραπλανηθεῖ, ἔτσι ὥστε νά μαθαίνει τί 
εἶναι καλό καί τί κακό, καί νά μπορεῖ ἀκολούθως νά ἐπιλέξει. Στή 
συνέχεια ἔρχεται ἡ σωτηρία.

Ἕνα ἀκόμα στοιχεῖο πού ἐπιτρέπει στόν ἄνθρωπο νά ἀσκήσει 
τήν ἐλευθερία του εἶναι ἡ ἐμπειρία τοῦ πόνου. Τό ὄν πού δέν μπο-
ρεῖ νά ὑποφέρει δέν μπορεῖ καί νά σωθεῖ. Ὅποιος βιώνει πόνο ὅταν 
καίγεται δέν θά βάλει τά δάχτυλά του στή φωτιά γιά δεύτερη φορά, 
ἀλλά θά προσέξει τόν ἑαυτό του. Τά δάχτυλά του θά θεραπευθοῦν, 
καί στή συνέχεια θά ἀπομακρύνεται ἀπό τή φωτιά καί δέν θά ἀφε-
θεῖ νά καεῖ γιά δεύτερη φορά. Ὁ πόνος εἶναι αὐτός πού μαθαίνει 
τούς ἀνθρώπους πῶς νά ἀντιδράσουν, καί συνεπῶς νά ἀποφύγουν 
τόν θάνατο.

Τό τρίτο στοιχεῖο εἶναι ἡ γνώση τοῦ Χριστοῦ, μέσῳ τοῦ Λόγου 
τοῦ Θεοῦ, καί εἰδικότερα ἡ γνώση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, τοῦ 
θελήματός Του, τῆς διδασκαλίας Του καί τῶν ἐντολῶν Του. Ὁ Χρι-
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στός εἶναι πραγματικά ὁ σωτήρας, ὑπό τήν ἔννοια ὅτι ἡ ἐπαγγελία 
τῆς σωτηρίας Του ἀπευθύνεται σέ ὅλους. Μᾶς λέει τήν ἀλήθεια, 
εἶναι ὁ ἴδιος ἡ ἀλήθεια. Τό βίωμα αὐτό πού πηγάζει ἀπό τή συνάν-
τησή μας μέ τόν Σωτῆρα Χριστό δημιουργεῖ ἐντός μας τή νοσταλ-
γία τοῦ καλοῦ καί μᾶς δίνει ἐλπίδα, θάρρος, ἐμπιστοσύνη, πίστη, 
προκειμένου νά ἐνεργήσουμε καί νά κάνουμε ἐπιλογές.

Ἡ ὀρθόδοξη πνευματική ζωή βασίζεται σήμερα στήν ἀσκητική 
διάσταση· σέ αὐτή τή διάσταση ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη ἀνακτᾶ τήν 
ἐλευθερία της. Ὁ ἀσκητισμός καθ᾽ ἑαυτός εἶναι ἕνας αὐτοπεριορι-
σμός. Παρέχει τή δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά σταματᾶ, νά σκέ-
πτεται, νά ἐπιστρέφει στόν ἑαυτό του, νά συγκεντρώνεται καί νά 
προχωρεῖ στή μεταστροφή.

Εἶχα μάθει νά μήν φοβᾶμαι, ἀλλά νά ἔχω πίστη στόν Θεό καί νά 
προσεύχομαι σ᾽ Αὐτόν... ἀδιάκοπα. Ἔπρεπε νά ὑπομείνω ὅ,τι μέ 
περίμενε, ἐλπίζοντας γιά καλύτερες μέρες. Μαζί μέ τούς γονεῖς μου, 
τίς ἀδελφές μου καί τούς ἀδελφούς μου καί ὅλους ἐκείνους πού μέ 
περιέβαλαν, καλούμασταν νά περάσουμε μέσα ἀπό αὐτή τή δύσκο-
λη περίοδο μέ ψυχραιμία καί γαλήνη. Εἶναι μιά περίοδος πού θά 
ἔμενε βαθιά χαραγμένη στίς μνῆμες μας καί στίς καρδιές μας. Ἰδίως 
συνειδητοποίησα ὅτι οἱ γονεῖς μου καί τά πρόσωπα πού μέ περι-
βάλλουν ἔγιναν περισσότερο ὑπεύθυνα γιά μένα ἀπό ὅτι γιά τούς 
ἑαυτούς τους. Προσπαθοῦσαν διαρκῶς νά μοῦ δώσουν κάποια χαρά 
καί γλυκύτητα. Ἡ συμπροσευχή μᾶς ἔδωσε δύναμη νά ὑπομείνουμε 
αὐτή τή δοκιμασία. Ὡς Χριστιανοί, καλούμαστε νά ἀναθέσουμε 
στόν Κύριο τίς καταστάσεις πού ἔχουμε νά ἀντιμετωπίσουμε.

Μέ ἄλλα λόγια, ὅλα ξεκινοῦν ἀπό τόν Ἰησοῦ καί ἐπιστρέφουν σέ 
Αὐτόν. Αὐτός εἶναι πού ὑποδέχεται μέ ἀγάπη ὅλους τούς ἀνθρώπους. 
Εἶναι ταυτόχρονα τό ἄπειρο στό ὁποῖο ὅλοι εἴμαστε μέλη ὁ ἕνας τοῦ 
ἄλλου, ἀλλά ταυτόχρονα εἶναι ὁ φίλος πού καλωσορίζει τόν καθένα 
καί ἀγαπᾶ τόν καθένα. Ἰδού γιατί ὁ Παῦλος δέν διστάζει νά γράψει: 
«Οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν. Ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς». Καί καταλήγει: «Δοξά-
σατε δὴ τὸν Θεόν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν» (1 Κορ. 6: 19-20).

Αὐτό βαίνει πέραν μιᾶς ἄμεσης, συγκινησιακῆς ἐμπειρίας, γιά νά 
συναντήσει τήν πίστη, μέ τήν ὑπόσχεση τῆς ἀπελευθερώσεως, τῆς 
ὑγείας καί τῆς εὐημερίας μέσῳ τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀσκήσεως. 
Τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως, ὁ Ἰησοῦς θά μᾶς ρωτήσει ποιός ἦταν ὁ Θεός 
πού ἀγαπήσαμε: ἦταν τό εἴδωλο τῆς φιλοδοξίας καί τῆς ἐπιτυχίας ἤ 
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ἦταν ὁ Θεός Πατέρας, ὁ Θεός τοῦ ἐλέους, ὁ Θεός τῆς ἀγάπης γιά 
ὅλους ἐκείνους πού ἀναζητοῦν πάνω ἀπό ὅλα τήν ἀρετή τῶν Μακα-
ρισμῶν, τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς καί τήν εἰρήνη στόν κόσμο; Τό 
πιό σημαντικό ἐδῶ συνεπῶς εἶναι νά μποροῦμε νά διακρίνουμε μετα-
ξύ τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ· μεταξύ τοῦ μόνιμου καί τοῦ προσωρινοῦ, 
μεταξύ τῆς ἀληθινῆς καί τῆς ψεύτικης ὕπαρξης.

Ἐπιτρέψετέ μου νά ὁλοκληρώσω αὐτή τή μαρτυρία μέ τό ἀκό-
λουθο πλῆρες νοήματος κείμενο τοῦ πατρός Ραφαήλ Noica, πού 
ἔγραψε στό προσωπικό βιβλίο ἐπισκεπτῶν μου ὅταν ἐπισκέφθηκε 
τό νοσοκομεῖο: «Ὅλες οἱ δοκιμασίες στίς ὁποῖες ὁ Κύριος ἐπιτρέπει 
νά ὑποβληθοῦμε εἶναι γιά τόν ἐμπλουτισμό μας. Ἡ Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ κερδίζεται μέ πόνο. Στόν πόνο ὑπάρχει περισσότερο νόημα 
ἀπό ὅ,τι στήν εὐημερία. Αὐτό δέν εἶναι σαφές ἀπό τήν ἀρχή. Ἀλλά 
ἄν δέν ἦταν ἔτσι, ὁ Βασιλιάς τοῦ οὐρανοῦ –καί τῆς γῆς– θά εἶχε 
ἐπιλέξει μιά μακρά καί ἀπολαυστική ζωή γιά τήν ἐνσάρκωσή Του. 
Ἐπέλεξε ὅμως τόν Γολγοθᾶ καί τόν Σταυρό. Εὐλογημένος εἶναι 
ἐκεῖνος πού ἀκολουθεῖ τόν Κύριο σέ αὐτό».

Ὁ πατήρ Ραφαήλ εἶχε δίκιο. Ὁ πόνος τῶν Χριστιανῶν εἶναι 
πραγματικός καί εἶναι βαθύς. Ὁ Χριστός πραγματικά ὑπέφερε. Οἱ 
μάρτυρες καί οἱ ἅγιοι ὑπέφεραν. Καί ἄν θέλουμε νά εἴμαστε παιδιά 
τοῦ Θεοῦ, θά ὑποφέρουμε καί ἐμεῖς. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού 
φέρουμε τόν σταυρό τοῦ Χριστοῦ γύρω ἀπό τόν λαιμό μας. Ἀλλά 
ὁ πόνος τῶν Χριστιανῶν δέν εἶναι οὔτε νοσηρός οὔτε λυπηρός, 
οὔτε πικρός οὔτε δεῖγμα δυστυχίας. Οἱ ἀληθινοί Χριστιανοί δηλώ-
νουν μεγαλόφωνα: «Ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες 
ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ 
δοκιμὴ ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος 
ἡμῖν.» (Ρωμ. 5: 3-5). Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐτελειώθη διά τοῦ πόνου 
(«τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας (...) διὰ παθημάτων τελειῶσαι»1). Δέν 
μπορεῖ νά εἶναι διαφορετικό γιά ἐμᾶς. Ἀλλά ἐάν ὑποφέρουμε μαζί 
Του, ἀναζητώντας τή θεία ἀγάπη γιά τήν ἀνθρωπότητα, τή φιλαν-
θρωπία τοῦ Θεοῦ, θά βροῦμε ἀναμφίβολα πραγματική ζωή, μέ εἰρή-
νη, χαρά καί δικαιοσύνη.

Σέ μιά ἐπίσκεψη στήν Πατριαρχική Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Προδρόμου στό Maldon (Essex), ὁ Γέροντας Σωφρόνιος προ-

1. Πρός Ἑβραίους 2: 10.
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σέθεσε τίς ἀκόλουθες φράσεις σ’ ἕνα μικρό βιβλίο μου: «Τώρα εὐχα-
ριστοῦμε τόν Κύριο, πού σᾶς ἔσωσε ἀπό τόν κίνδυνο θανάτου, προ-
κειμένου νά ἀναβιώσει μέσα σας καί σέ ὅλους ἐκείνους πού ἀγαπᾶτε 
ἡ δίψα γιά τήν αἰώνια ζωή. Ἐπιθυμῶ νά τονίσω ὅτι ἡ αἰώνια σωτη-
ρία μας θά ἐκπληρωθεῖ ἀπό τόν Χριστό καί ἀπό αὐτόν μόνο».

Ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου σ’ αὐτόν τόν κόσμο παραμένει παντοῦ 
ὅπου γίνεται δεκτός μέ εὐγνωμοσύνη. Ἀλλά ἀκόμα καί στήν κατά-
στασή του εὐλογίας, ὁ κόσμος δέν εἶναι σέ καμία περίπτωση ὁ ἀπώ-
τερος στόχος μας. Ἡ κλήση τοῦ Ἐπουράνιου Πατέρα μας μᾶς ἑλκύ-
ει. Συνειδητοποιοῦμε ὅτι τό μέρος μας πού τείνει πρός Αὐτόν γίνε-
ται ἐπίσης οὐράνιο. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἔχει καλέσει νά εἴ-
μαστε συν-εργάτες του. Καλούμαστε νά ἐπιλέξουμε ἐλεύθερα μετα-
ξύ, ἀφενός, μιᾶς ζωῆς φόβου καί ἀμφισβήτησης, ἀνησυχίας καί 
ἀμφιβολιῶν γιά τό μέλλον (ὁσάκις παραμένουμε ἀδιάφοροι στήν 
πραγματική ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ ἤ ἀγνοοῦμε τήν παρουσία του) καί, 
ἀφετέρου, μιᾶς ζωῆς γεμάτης φλόγα καί δύναμη, ἐσωτερική εἰρήνη, 
ἐλπίδα καί ἐμπιστοσύνη σέ ὅλες τίς περιστάσεις (ὁσάκις εἴμαστε 
φορεῖς τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος).
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Πρωτοπρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣ

Η ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ψΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Σεβασμιώτατοι, σεβαστοί πατέρες, ἀδελφές καί ἀδελφοί,

Ὁ παραδοσιακά καλλιεργούμενος λόγος γιά τόν ἀνθρώπινο πόνο 
στά ἐκκλησιαστικά περιβάλλοντα συνήθως συνδέει τή νόσο μέ 

τήν ἐλπίδα μέσα ἀπό δύο δρόμους. Ὁ πρῶτος δρόμος, στηριζόμενος 
στή φιλανθρωπία ἀλλά καί παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖες ἐπί-
σης φανερώνονται μέσῳ τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων, ἱκετεύει γιά 
ἀνακούφιση καί ἴαση. Τό Εὐχέλαιο καί οἱ ποικίλες εὐχές τοῦ Εὐχο-
λογίου, καθώς καί οἱ παρακλητικοί κανόνες πρός τή Θεοτόκο, ἀπο-
τελοῦν τά ἐνδεικτικότερα παραδείγματα αὐτῆς τῆς γραμμῆς. Ἐδῶ 
ἡ ἐλπίδα στοχεύει στόν παραμερισμό τῶν φυσικῶν νόμων (συγκε-
κριμένα τῆς φυσικῆς πορείας τῆς νόσου, ὅπως λέγεται στήν Ἰατρι-
κή) καί στή θαυματουργική εὐτυχή ἔκβαση.

Ὁ δεύτερος δρόμος συνδέει τήν ἐλπίδα μέ τήν πνευματική πρό-
οδο τήν ὁποία ὁ πόνος ἔχει τή δυνατότητα νά ἀπεργάζεται. Μα-
κραίωνη ἐκκλησιαστική ἐμπειρία βεβαιώνει ὅτι, ἀκόμη καί στίς πε-
ριπτώσεις κατά τίς ὁποῖες ἴαση δέν ἐπέρχεται, οὔτε κἄν βελτίωση, 
ὁ πιστός ἔχει τή δυνατότητα νά μεταμορφωθῆ ἐν Χριστῷ μέσα ἀπό 
τήν ταπείνωση καί τήν ὑπομονή, ἁγιαζόμενος σέ σημεῖο πού ἐνδε-
χομένως δέν θά ἔφθανε χωρίς τή νόσο. 

Οἱ δύο αὐτές πτυχές τῆς ἐλπίδας ἔθρεψαν πνευματικά ἀναρίθμη-
τες ψυχές κατά τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας καί τίς στήριξαν στόν 
ὀδυνηρό ἀγῶνα νά τά βγάλουν πέρα μέ τήν ἀρρώστια. Καί δικαίως, 
ἀφοῦ μιλᾶμε πάντα γιά τήν ἐκκλησιαστικῶς νοουμένη ἐλπίδα. Δέν 
θά εἶχε τή δυνατότητα ἡ ἐλπίδα νά διαθέτει τέτοιο δυναμικό ἄν 
ἐχρησιμοποιεῖτο μέ τήν κοινόχρηστη ἔννοια. Πράγματι, ἡ συνήθης 
σημασία τῆς ἐλπίδας ἀναφέρεται στό εὐχάριστο ἐκεῖνο συναίσθημα 
τό ὁποῖο γεννᾶ ἡ συνεκτίμηση διαφόρων παραγόντων· στό κοσμι-
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κό πλαίσιο ἐλπίζουμε γιά ὅσα οἱ συνθῆκες μᾶς ἐπιτρέπουν ἤ μᾶς 
ἐνθαρρύνουν νά ἐλπίσουμε (οἱ γιατροί ἐλπίζουν γιά αἴσια ἔκβαση 
τῆς νόσου βάσει τῶν στοιχείων πού διαθέτουν, ἐλπίζουμε γιά καλό 
καιρό βάσει τῶν μετεωρολογικῶν δεδομένων κ.τ.λ.). 

Ἀντίθετα, ἡ ἔννοια τῆς ἐλπίδας στήν Καινή Διαθήκη δέν πηγάζει 
ἀπό τήν ἀντικειμενική πραγματικότητα· ἐλπίζουμε ἀκόμη καί ὅταν 
τά ἐξωτερικά γεγονότα εἶναι «παρ’ ἐλπίδα». Εἴτε ἐπέλθει εὐτυχής 
ἔκβαση εἴτε ὄχι, ἡ ἐλπίδα συνιστᾶ ἄλλης τάξεως ἐπίπεδο: ἐλπίζουμε 
ἐπειδή ὁ Χριστός εἶναι αὐτό πού εἶναι. Ἡ ἐλπίδα τῶν Χριστιανῶν 
δέν ἔρχεται ἀπό τίς συνθῆκες τοῦ παρόντος, ἀλλά ἀπό τό μέλλον, 
ἀπό ὅσα ὁ Χριστός μᾶς ἔχει ὑποσχεθῆ. Ἐλπίδα μας εἶναι ὁ Ἴδιος 
(Κολ. 1: 27, Ρωμ. 15: 13, Α΄ Τιμ. 1: 1). Ἐξουσιάζοντας τόν χρόνο τόν 
μετατρέπει σέ καιρό, δηλαδή σέ πεδίο πραγμάτωσης τῆς ἐλπίδας. 
Αὐτή ἡ ἐλπίδα δέν ντροπιάζει (Ρωμ. 5: 5), σέ ἀντίθεση μέ τήν ἐλπί-
δα τῶν δεδομένων. Αὐτή ἡ ἔννοια τῆς ἐλπίδας εἶναι πού τροφοδο-
τεῖ τίς δύο εὐεργετικές πτυχές της τίς ὁποῖες προανέφερα.

Θά ἤθελα, στά πλαίσια αὐτῆς τῆς παρουσίασης, νά ἀναπτύξω 
τρεῖς ἄλλες πτυχές τῆς ἐλπίδας, μιά καί οἱ κλασικές πού ἤδη μνη-
μόνευσα ἔχουν τύχει ἄφθονης καί εὐρείας διαπραγμάτευσης στή 
θεολογική καί ἀσκητική βιβλιογραφία. Θά διερευνήσω παραλλαγές 
τῆς ἐλπίδας στήν ψυχική διαταραχή, γιά τίς ὁποῖες ἔχω τήν αἴσθη-
ση ὅτι δέν ἔχουν λεχθῆ ἀρκετά. Ἴσως καί οἱ τρεῖς, ὅπως θά διαπι-
στώσετε, νά ἠχοῦν κάπως παράδοξες, ἄν ὄχι ὀξύμωρες.

1) Ἡ ψυχική διαταραχή ὡς ἐλπιδοφόρος συμβιβασμός.

Ἡ κυρίαρχη ἀντίληψη γιά τήν ψυχική διαταραχή εἶναι ὅτι πρό-
κειται γιά ἀτύχημα. Ἐνῶ ἡ ψυχική ἀνάπτυξη τοῦ νέου ἤ ἡ ψυχική 
πορεία τοῦ ἐνήλικα ἀναμενόταν ἤ θά μποροῦσε νά πάει καλύτερα, 
παρεμβαίνουν παθογόνοι παράγοντες (βιολογικές προδιαθέσεις, 
τραυματικά γεγονότα ζωῆς, στρές κ.ἄ.) οἱ ὁποῖοι ἐκτρέπουν τίς ψυ-
χικές λειτουργίες πρός τήν παθολογία. Αὐτή ἡ περιγραφή ἀποδίδει 
μέρος τῆς ἀλήθειας, δέν τήν ἐξαντλεῖ ὅμως στήν ὁλότητά της. 

 Ἡ σπουδή τοῦ ἀνθρώπινου ἀσυνειδήτου ἐπιφυλάσσει ἐκπλήξεις. 
Κάποιες ψυχικές διαταραχές ἀποτελοῦν στήν πραγματικότητα ἀντί-
δραση τοῦ ψυχισμοῦ, ἡ ὁποία ἔχει σκοπό τήν ἐπανόρθωση ἤ τήν 
πρόληψη μεγαλύτερης ψυχικῆς βλάβης· καμιά φορά καί πνευματικῆς 
βλάβης. Ἄς θυμηθοῦμε ἀναλογίες στό σωματικό ἐπίπεδο: ἕνα τίκ πού 
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στοχεύει νά διορθώσει ἕνα πρόβλημα ὅρασης, μιά καρδιακή ἀνεπάρ-
κεια πού προέκυψε στήν προσπάθεια νά ἀντιμετωπισθῆ μιά πνευμο-
νική ὑπέρταση, μιά χρόνια μυϊκή κάκωση κατά τή διαδικασία ἀντιρ-
ρόπησης μιᾶς δισκοκήλης καί πρόληψης νευρολογικῶν ἐπιπλοκῶν. 
Ἀλλά γιά τίς σωματικές διαταραχές ἡ διάγνωση τῶν μηχανισμῶν 
ἀντιρρόπησης εἶναι εὐκολότερη, ἐπειδή ὑπάρχουν ἐργαστηριακές 
ἐξετάσεις. Στίς ψυχικές διαταραχές, ὅπου ἐκ φύσεως ὁ παρακλινικός 
ἔλεγχος εἶναι ἀπό σπάνιος μέχρι ἀνύπαρκτος, συχνά διαφεύγει ἡ δι-
απίστωση ὅτι τό συγκεκριμένο πρόβλημα ἐνδέχεται νά ἀποτελεῖ 
ἐκδήλωση, ὄχι ἀδυναμίας, ἀλλά δύναμης τοῦ ψυχισμοῦ.

Γιά νά ἔλθει στό φῶς μιά τέτοια περίπτωση ἀπαιτεῖται κλινική 
ἐπιδεξιότητα, ψυχοθεραπευτική ἱκανότητα, καί ὑπαρξιακή εὐαισθη-
σία. (Μιά ἀποκλειστικά βιολογική ψυχιατρική εἶναι ἀνέφικτο νά 
προσεγγίσει τό θέμα μας ἀπό αὐτή τήν ὀπτική, αὐτή βλέπει μόνο 
διαταραχές). Ἔτσι λοιπόν, γιά παράδειγμα, μιά ἰδεοψυχαναγκαστι-
κή προσωπικότητα μέ δυσκαμψία καί σκληρές ἄμυνες ἐμφανίζει κά-
ποτε κατάθλιψη· ὑπό τήν ὀπτική τήν ὁποία εἰσηγοῦμαι ἡ συγκεκρι-
μένη κατάθλιψη ἀποτελεῖ νίκη τοῦ ψυχισμοῦ, ὄχι ἧττα. Ὁ ἄνθρωπος 
μέ αὐτή τή διαταραχή προσωπικότητας δέν θά πάει αὐτοβούλως 
στόν εἰδικό ἐπειδή δέν ἀξιολογεῖ τά χαρακτηριστικά της ὡς παθο-
λογία· μόνο ἡ κατάθλιψη θά τόν ἀναγκάσει νά πάει. Ἡ κατάθλιψη 
εἶναι ἡ ἐλπίδα του.

Ἕνα ἄλλο πεδίο στό ὁποῖο παρατηροῦμε τόν ἐλπιδοφόρο συμ-
βιβασμό τῆς ψυχικῆς διαταραχῆς εἶναι ἡ ἔξοδος ἀπό τόν ψευδή 
ἑαυτό. Ὅταν οἱ δυνάμεις τῆς ἐφηβείας ἀδυνατοῦν νά μετασχημα-
τίσουν φυσιολογικά τόν ψυχισμό ὁ ὁποῖος εἶχε δομηθῆ πάνω στήν 
ἄρνηση τῶν συναισθημάτων καί τῶν ἐπιθυμιῶν πριμοδοτώντας τήν 
ὑπερβολική διανοητικότητα καί τή συμμόρφωση, τότε ἐνδέχεται νά 
ἔχουμε ἔκρηξη μέ τή μορφή ποικίλης συμπτωματολογίας: κρίσεις 
ἄγχους καί πανικοῦ, κατάθλιψη, ἀκόμη καί ψυχωσικό ἐπεισόδιο. 
Ὁπωσδήποτε ἀκούγεται παράξενο νά θεωροῦμε ἐλπιδοφόρα τήν 
ἐμφάνιση τέτοιας παθολογίας, ἴσως καί ὑποτιμητικό πρός τόν πόνο 
τῶν ἀσθενῶν. Ὅμως αὐτό πού ἐννοῶ εἶναι ὅτι πρόκειται γιά μιά 
κρίση, καί πάντοτε ἡ κρίση λειτουργεῖ ὡς σταυροδρόμι καί ἐμπερι-
έχει εὐκαιρία ὥστε νά δρομολογηθεῖ στό ἑξῆς φυσιολογικότερη ἡ 
ψυχική ἀνάπτυξη. Ὑπάρχουν δηλαδή ψυχισμοί στούς ὁποίους εἶναι 
ἀδύνατο νά ἐγκαινιασθεῖ ἡ ὑγεία χωρίς μιά ρήξη.
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Δυστυχῶς δέν διορθώνεται πάντοτε τό πρόβλημα, ἐπειδή μιά ψυ-
χοπαθολογία μερικές φορές ἔχει τήν ἰσχύ νά αὐτονομηθῆ καί νά 
δημιουργήσει καινούργια δυναμική. Συχνά ὅμως μέ τήν κατάλληλη 
θεραπεία ὑφίεται πλήρως, ἐνῶ ἄλλοτε βελτιώνεται ἤ μεταπίπτει σέ 
χρονιότητα, ὅμως (καί ἐδῶ βρίσκεται ἡ κρίσιμη διαφορά) σέ ἕναν 
ψυχισμό πιό ὥριμο καί πιό ἀπαρτιωμένο ἀπό πρίν. 

Μέ ἄλλα λόγια, ἀρκετές φορές ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μέ κάτι 
πού θά μπορούσαμε νά ὀνομάσουμε ‘συμβιβαστικό σχηματισμό’· 
μορφώματα, δηλαδή, τά ὁποῖα ἀποτελοῦσαν τήν καλύτερη ἐφικτή 
λύση τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία δημιουργήθηκαν, προκειμένου νά 
ἀνακουφίσουν τό ψυχολογικό βάρος ἀλλά καί νά προλάβουν τά 
χειρότερα. Κατ’ ἐξοχήν αὐτό παρατηρεῖται σέ ψυχοπαθολογίες πού 
ἐγκαταστάθηκαν πρόωρα στή ζωή, ὅπως οἱ διαταραχές προσωπι-
κότητας (ὁριακή, ἐξαρτητική, ἀποφευκτική, παθητικοεπιθετική, 
ἰστριονική κ.ἄ.), πού σχηματίσθηκαν γιά νά μήν ἐπιτρέψουν στά 
ὅποια πρώιμα τραύματα νά ἐπιφέρουν κατάρρευση ἤ μαζική ἀνα-
στολή τῆς ψυχικῆς ἀνάπτυξης.

 Παρόμοιοι συμβιβαστικοί σχηματισμοί ἐνδέχεται νά συμβοῦν μέ 
τελεολογία πού ὑπάγεται ὄχι στήν ψυχική ὑγεία ἀλλά στήν πνευ-
ματική σφαῖρα. Τότε ἐνδέχεται νά ἐμφανισθῆ ψυχοπαθολογία προ-
κειμένου νά μή συμβῆ κάτι πού ἡ συνείδηση ἀντιλαμβάνεται ὡς 
ἁμαρτία. Γιά παράδειγμα, κάποιος εἶναι ἐξαρτημένος ἀπό τό ποτό, 
κάτι πού προκαλεῖ πόνο στήν γυναίκα του καί στά παιδιά του. 
Ὅμως, δέκα χρόνια πρίν, ἡ σύζυγός του εἶχε διακόψει ἐντελῶς τή 
σεξουαλική ἐπαφή μαζί του. Ὁ θεραπευτής στόν ὁποῖο κατέφυγε 
γιά τό ποτό διαπίστωσε τήν ὕπαρξη ψυχικῆς σύγκρουσης: ἀρκετά 
νωρίς εἶχε βρεθῆ στό δίλημμα ἄν θά ἀπατοῦσε τή γυναίκα του καί 
προτίμησε νά ἀπαντήσει ἀρνητικά, καταφεύγοντας στήν ἐνδοστρε-
φή λύση τοῦ ἀλκοολισμοῦ. Ἡ ἐπιλογή του αὐτή, ὅσο συνειδητή ἤ 
ὅσο ἀσυνείδητη καί ἄν ἦταν, διαθέτει ἕνα ἠθικό βάρος καί ἐντάσ-
σεται στήν πνευματική του πορεία, μιά καί ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἤθε-
λε νά ἀποφύγει τή μοιχεία. 

Ἡ συνηθισμένη αἰτιολόγηση στήν ὁποία καταφεύγουμε ἐδῶ εἶναι 
ὅτι τό ψυχικό τραῦμα ἀπό τή σεξουαλική (καί συναισθηματική, φυ-
σικά) ἀποστέρηση ὁδήγησε στόν ἀλκοολισμό, εἴτε μέσῳ κατάθλιψης 
εἴτε χωρίς αὐτήν. Ὅμως πιθανό νά μᾶς διαφύγει ἐδῶ ἡ τελεολογική 
διάσταση, ὑπό τήν ἔννοια ὅτι ἀναζητεῖται ἀπό τόν ψυχισμό ἡ λύση 
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μέ τό μικρότερο δυνατό κόστος. Ἔτσι ἡ ἀποκρυστάλλωση συγκεκρι-
μένων ἁμαρτιῶν ἤ παθῶν ἀποκτᾶ μιά ἀσυνείδητη ἀλλά ἔλλογη πλευ-
ρά καί ἐντάσσεται σέ ἕναν ἄτυπο πνευματικό ἀγῶνα.

Τό ὅποιο κόστος τέτοιων ‘συμβιβαστικῶν σχηματισμῶν’ φέρει 
ἐνίοτε τή μορφή κάποιας ἁμαρτίας, ὁπότε γίνεται ἀντιληπτό ὡς 
τέτοια καί ἀπό τόν ἴδιο καί ἀπό τόν πνευματικό. Ὁ λόγος γιά τόν 
ὁποῖο μνημονεύουμε ἐδῶ αὐτούς τούς σχηματισμούς εἶναι γιά νά 
ἐμπλουτίσουμε τήν κατανόησή μας γύρω ἀπό τήν ἀνθρωπογνωσία, 
γεγονός πού θά μᾶς ἐπιτρέψει νά μήν βλέπουμε, καί ὡς κλινικοί καί 
ὡς πνευματικοί, στιγμιαῖες ‘φωτογραφίες’ τῆς πνευματικῆς πορείας 
τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά ‘βίντεο’ ψυχοδυναμικῆς πάλης καί συμψη-
φισμῶν. Ὁ θυμός τοῦ ἐφήβου πρός τούς γονεῖς του θά βιωθῆ κατά 
τή μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση ὡς ἁμαρτία, ἀλλά χωρίς αὐτόν 
ἐνδέχεται νά στρεβλωνόταν ἤ νά ἀναστελλόταν ἡ ψυχική πορεία 
τῆς ἐφηβικῆς προσωπικότητας.

Τό φαινόμενο τῶν ἐλπιδοφόρων συμβιβαστικῶν σχηματισμῶν 
θυμίζει τή ρήση τοῦ Ἁγίου Μαξίμου ὅτι «αὐτό πού ἁπλῶς λέγεται 
κακό δέν εἶναι ὁπωσδήποτε κακό, ἀλλά εἶναι κακό σχετικά μέ κάτι, 
ὄχι ὅμως κακό σχετικά μέ κάτι ἄλλο· καί ἐπίσης αὐτό πού λέγεται 
καλό δέν εἶναι ὁπωσδήποτε καλό, ἀλλά εἶναι καλό ὡς πρός κάτι 
καί πρός κάτι ἄλλο ὄχι»1. Πρόκειται γιά μιά ὀπτική ἡ ὁποία εἶναι 
πολύτιμη καί ἀναντικατάστατη στήν ψυχοθεραπευτική ἐκτίμηση, 
ἀλλά ἀποβαίνει ἐπίσης ἰδιαίτερα χρήσιμη στούς πνευματικούς ὡς 
πρός τήν ἀξιολόγηση τῶν παθῶν καί τήν ἐπιτίμησή τους, δυστυχῶς 
μέ ὄχι καί τόσο συχνή ἐφαρμογή ὅπως φαίνεται.

2) Μιά ἄλλη πτυχή τῆς ἐλπίδας στήν ψυχική διαταραχή ἔγκειται 
στήν ἀνακάλυψη τῶν κρυμμένων καί παραμελημένων ἱκανοτήτων 
τίς ὁποῖες ἡ ψυχοπαθολογία φέρνει στήν ἐπιφάνεια. Καί αὐτό ἀκού-
γεται παράξενο· μέχρι τώρα ἔχουμε συνδέσει τήν ψυχική διαταραχή 
μέ ὑπολειτουργικότητα. Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ ψυχικά ἄρρωστος, τόσο 
στή φάση τῆς ὀξείας κρίσης, ὅσο καί στή χρονιότητα τῆς νόσου, 
δέν εἶναι σέ θέση νά ἀξιοποιήσει ὅλες τίς δυνάμεις καί τά χαρίσμα-
τα τά ὁποῖα τοῦ ἔχει δώσει ὁ Θεός.

Ἐξαρτᾶται βέβαια ἀπό τό εἶδος τῆς παθολογίας· μερικές, ὅπως 
ἡ σχιζοφρένεια, εἶναι πράγματι πολύ ὑποβαθμιστικές γιά τόν ψυχι-

1. Πρός Θαλάσσιον περί διαφόρων ἀπόρων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μγ΄, ΕΠΕ 14Β, 
279.
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σμό. Ἀρκετές φορές, ὅμως, ἡ ψυχική διαταραχή ἐμπεριέχει τόν σπό-
ρο τῆς ἀλλαγῆς, ὡς δυνατότητα φυσικά καί ὄχι ὡς ὑποχρεωτική 
νομοτέλεια. Δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, μέσα στήν ὀδύνη τῆς 
ψυχοπαθολογίας, εἶδαν ἀργά-ἀργά νά ἀναδύονται νέες πτυχές τῆς 
προσωπικότητας, τίς ὁποῖες προηγουμένως δέν φαντάζονταν. Καί 
γιατί γινόταν αὐτό;

Γιά πολλούς λόγους. Πρῶτον, ἐπειδή οἱ συγκεκριμένοι ἄνθρωποι 
μεγάλωσαν μέ μύθους, ὅτι π.χ. εἶναι ἀδύναμοι, ἤ δυνατοί. Δεύτερον, 
ἐπειδή ἡ δομή τῆς οἰκογένειας ἦταν τόσο νοσηρή πού τούς εἶχε 
παγιδεύσει σέ προβληματικά σχήματα σχέσεων μέσα στά ὁποῖα δέν 
γνώρισαν ποτέ τόν αὐθεντικό ἑαυτό τους καί τίς ἱκανότητές τους. 
Τρίτον, ἐπειδή μέσα στήν ὀδύνη στερήθηκαν ὑποχρεωτικά τά ὅποια 
στηρίγματα, εἴτε φυσιολογικά εἴτε νοσηρά, καί ἀναγκάστηκαν νά 
κινητοποιηθοῦν γιά νά ἐπιβιώσουν ψυχικά καί βιοτικά. Ὅποιος καί 
νά ἦταν ὁ λόγος, ἡ ψυχική διαταραχή λειτούργησε σάν καταλύτης 
θετικῶν ἐξελίξεων. 

Ὅσοι διάλεξαν τόν δρόμο τῆς γενναιότητας καί ὄχι τῆς γκρίνιας, 
ὅσοι φέρθηκαν ἔξυπνα ἀξιοποιώντας κάθε πρόβλημα γιά καλό, φθά-
νουν κάποτε νά ὁμολογοῦν τήν εὐεργεσία πού τούς προσπόρισε ἡ 
ψυχική διαταραχή τους. Θά ἀναφέρω μόνο τόν νεαρό ὁ ὁποῖος μοῦ 
ἔλεγε «εὐγνωμονῶ τόν Θεό πού ἐπέτρεψε νά πάθω αὐτές τίς κρίσεις 
ἄγχους, γιατί ἔτσι καταλαβαίνω καλύτερα τώρα ὅσους ὑποφέρουν», 
τήν κοπέλα πού δήλωσε «μοῦ χρειαζόταν ἡ ἀποδιοργάνωση πού 
ἔπαθα ἐπειδή νόμιζα πώς ἤμουν ἐξαιρετική περίπτωση καί ἄτρωτη», 
καθώς καί τήν κυρία πού ὁμολόγησε πώς ἡ κατάθλιψη τῆς ἔδωσε 
τήν ὤθηση πού χρειαζόταν γιά νά σταθῆ στά πόδια της, καθώς 
βέβαια ἔλαβε καί τή σχετική ψυχοθεραπεία. Θά πρέπει σταθερά νά 
θυμίζουμε πώς ἡ βελτίωση τῆς προσωπικότητας λόγῳ ψυχικῆς δια-
ταραχῆς ἔρχεται μέσῳ προόδου στήν αὐτογνωσία. Καί αὐτή προ-
κύπτει μέσα ἀπό δύο δρόμους συνήθως, τῆς ποιμαντικῆς καθοδή-
γησης καί τῆς ψυχοθεραπείας. 

Οὐσιαστικά, γιά νά ἀποπειραθῶ μιά ἀναλογία, ἡ ψυχική διατα-
ραχή μοιάζει μέ τόν σωματικό πόνο, ὁ ὁποῖος τραβᾶ τήν προσοχή 
μας καί μᾶς «σπρώχνει» νά ἐπισκεφθοῦμε τόν γιατρό ὥστε νά μά-
θουμε τήν αἰτία του. Ὅπως καί ὁ γιατρός δέν ἀρκεῖται στό νά διώ-
ξει τόν πόνο ἀλλά προσπαθεῖ νά διακρίνει τί τόν προκαλεῖ, ἔτσι καί 
ποτέ ὁ στόχος τοῦ εἰδικοῦ ψυχικῆς ὑγείας δέν πρέπει νά περιορίζε-
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ται ἁπλῶς στό νά ξαναγίνει ὁ ἀσθενής ὅπως ἦταν πρίν ἀπό τό 
πρόβλημα. Τό ζητούμενο εἶναι νά ἀπαντηθοῦν ἐρωτήματα ὅπως «τί 
ἔχω νά μάθω γιά μένα μέσα ἀπό αὐτό πού μοῦ συνέβη», «πῶς πρέ-
πει αὐτό νά μοῦ ἀλλάξει τή ζωή» καί τά συναφῆ.

3) Ἀνέφερα στήν ἀρχή τήν πνευματική πρόοδο τήν ὁποία ἀρκε-
τοί ἀσθενεῖς ἐπιτυγχάνουν μέσα ἀπό τόν πόνο. Εἶναι ἄλλο πρᾶγμα, 
ὅμως, ἡ ἐξέλιξη στήν ὑπομονή, στήν ταπείνωση, καί στήν ἀγάπη, 
καί ἄλλο ἡ ἀνακάλυψη τοῦ Ἴδιου τοῦ Χριστοῦ ὅταν ὅλα Τόν ἔκρυ-
βαν. Ἐδῶ ἔγκειται καί τό τρίτο σημεῖο ἐλπίδας στήν ψυχική διατα-
ραχή, πού συνίσταται στή συνάντηση μέ τό πρόσωπό Του, στήν 
ἔξοδο πρός τό φῶς μέσῳ τοῦ παραδόξου τῆς βαθύτερης βύθισης 
στό σκότος.

Ὁμολογουμένως, στίς ψυχικές διαταραχές δέν συναντοῦμε τά 
ἐντυπωσιακά θαύματα ἴασης, ὅπως στίς σωματικές παθήσεις. Ἡ 
πιθανότερη ἐξέλιξη εἶναι, παρά τίς προσευχές καί τήν πνευματική 
ζωή τοῦ ἀσθενοῦς, κάποια βελτίωση θά ὑπάρξει, ἀλλά ὄχι θαυμα-
τουργική ἴαση. Εἶναι αὐτό, λοιπόν, πού πρέπει νά τραβήξει τήν 
προσοχή μας, ὅτι κάποιοι ψυχικά πάσχοντες δέν θά βροῦν ποτέ τήν 
ἴαση, ἀλλά θά ἀνακαλύψουν τόν Χριστό μέσα ἀπό τήν ἀπώλεια τῆς 
ἐλπίδας. Εἶναι διαφορετική πραγματικότητα ὁ ψυχικός πόνος καί 
διαφορετική ἡ ἐν Χριστῷ ἀπόγνωση. Ἡ ἐν Χριστῷ ἀπόγνωση γιά 
κάποιους ἀποτελεῖ ἔκφραση πού ἀποπειρᾶται νά ταιριάξει τά ἀσυμ-
βίβαστα. Πολλῷ μᾶλλον πού ὁ Χριστός ἀποκαλεῖται ἐλπίδα μας, 
ὅπως προανέφερα.

Ἄλλο ὀξύμωρο πάλι: πῶς μπορεῖ νά βρεθῆ ἐλπίδα μέσα στήν 
ἀπόγνωση; Ἐδῶ ἡ ἐλπίδα ἅπτεται αὐτοῦ καθεαυτόν τοῦ προορι-
σμοῦ τοῦ ἀνθρώπου· πρόκειται γιά τήν ἐλπίδα ὅτι διά τῆς ὀδύνης 
ὁ νοσῶν θά συναντήσει προσωπικά τόν Χριστό «ἐν τῷ νῦν αἰῶνι» 
καί ὅτι «ἐν τῷ μέλλοντι» θά ζήσει μαζί Του στήν αἰώνια ζωή.

Πρόκειται γιά παραλλαγή τῆς ἐν Χριστῷ ἀπόγνωσης τήν ὁποία 
ἔζησε καί διηγήθηκε ὁ γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ. Περιγράφει 
μιά παράδοξη γιά τόν συνηθισμένο ἄνθρωπο πραγματικότητα, κατά 
τήν ὁποία κάποιος «ζῆ συγχρόνως τό σκότος τοῦ θανάτου αὐτοῦ 
καί τήν ἐλπίδα ἐπί τόν Σωτήρα Θεόν»2. Ἀλλοῦ λέγει: «προσευχόμουν 
μετ’ ἐλπίδος ἥτις ἐξετείνετο πέραν πάσης ἀπογνώσεως»3. Ἀλλά τό 

2. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ὀψόμεθα τόν Θεόν καθώς ἐστιν, 1992, σ. 44.
3. Ὅ.π., σ. 58.
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ἀποκορύφωμα τοῦ ὑπερλόγου εἶναι ὅταν γράφει: «Ὁ Κύριος ἔδωσεν 
εἰς ἐμέ τήν χάριν τῆς ἀπογνώσεως.. Εὑρισκόμενός τις ἐν πλήρει 
ἀπογνώσει διά τήν κατάστασιν αὐτοῦ, ὡς ἐγώ ἤμην, ἀπομένει μόνον 
νά ρίψῃ ἑαυτόν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μετ’ ἀπεγνωσμένης ἐλπίδος»4. 

Ἡ χάρις τῆς ἀπογνώσεως! Προφανῶς πρόκειται γιά μιά πρα-
γματικότητα γιά τήν ὁποία μέ δυσκολία ἐπαρκοῦν τά συνήθη γλωσ-
σικά σχήματα γιά νά τήν ἀποδώσουν, ὁπωσδήποτε ὅμως ἀδυνατοῦν 
νά τή δαμάσουν. Σέ τέτοιες καταστάσεις ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐξέλθει 
στό ὕπαιθρο τοῦ κόσμου καί βιώνει ἀποφατικά τήν «ἀπεγνωσμένη 
ἐλπίδα»!

Ὅλες αὐτές οἱ περιγραφές, ὅμως, σκιαγραφοῦν ἕνα φαινόμενο 
πνευματικῆς τάξεως. Τό ἐρώτημα τό ὁποῖο μέ ἀπασχολεῖ εἶναι ἄν 
ἡ ἐν Χριστῷ ἀπόγνωση ἀπαντᾶται, ὄχι μόνο στό βίωμα τῆς θεοεγ-
κατάλειψης κατά τή διάρκεια σκληροῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα κατά τόν 
ὁποῖο ἀποσύρεται προσωρινά ἡ αἴσθηση τῆς χάριτος, ἀλλά καί στό 
σκοτάδι τῆς ψυχικῆς διαταραχῆς. Εἶναι ἡ ὀδύνη τῶν ψυχιατρικῶν 
προβλημάτων τόπος στόν ὁποῖο θά μποροῦσε νά ἀνθίσει τό ἀπο-
φατικό ἄνθος τῆς ἐν Χριστῷ ἀπογνώσεως;

Ἡ πρώτη αὐθόρμητη ἀπάντηση θά μποροῦσε νά εἶναι «γιατί 
ὄχι;» Τί θά ἐμπόδιζε αὐτό τό βίωμα νά ἐμφανισθῆ καί πάλι, ἀφοῦ τό 
ὑπόβαθρο εἶναι ξανά ἡ ψυχική ὀδύνη; Ὑπάρχει κάποια εἰδοποιός 
διαφορά στούς ψυχικά διαταραγμένους, ὥστε νά δικαιολογεῖται 
ἐνδοιασμός; Μήπως θά ἀποτελοῦσε ἀνασταλτικό παράγοντα τό 
γεγονός πώς ἡ ἐλπίδα καλεῖται νά ἀνθίσει μέσα σέ ἕναν ψυχισμό 
πού δέν παραμένει ἄθικτος ἀλλά ἔχει ποικιλότροπα ἐπηρεασθῆ;

Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά στερηθῆ τήν ὑγεία του, τήν κινητικότη-
τά του, τίς αἰσθήσεις του. Διατηρεῖ, ὅμως, ἀκόμη καί σέ στιγμές 
σοβαρῶν ἀσθενειῶν ἤ ἀναπηριῶν, τήν αἴσθηση τοῦ ἐλέγχου πάνω 
στίς ψυχικές του λειτουργίες. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι συχνά στόν λόγο 
μας βρίσκεται ἡ σύγκριση τῶν παθολογιῶν, μέ τήν ψυχική διατα-
ραχή νά ἀξιολογεῖται ὡς βαρύτερη («πάνω ἀπό ὅλα νά ἔχουμε τό 
μυαλό μας», «τά ψυχολογικά προβλήματα εἶναι τά βαρύτερα» κ.τ.λ.). 
Κάθε ἀπώλεια τοῦ ἐλέγχου στίς σκέψεις, στά συναισθήματα, στή 
βούληση, στή μνήμη, βιώνεται εὔλογα ὡς ὑπαρξιακό τραῦμα πού 
κλονίζει βαθιά τήν αὐτοεικόνα μας.

4. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ὀψόμεθα τόν Θεόν καθώς ἐστιν, 1992, σ. 261.
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Καθώς ἡ ἐν Χριστῷ ἀπόγνωση δέν ἀρκεῖται μόνο στήν ἀνάδυση 
τῆς ἐλπίδας ἀλλά γίνεται πραγματική συνάντηση μέ τό πρόσωπο 
τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἄλλωστε μᾶς ἔδειξε ὁ γέροντας Σωφρόνιος, τό 
ἐρώτημα λοιπόν ἀναδιατυπώνεται ὡς ἑξῆς: Ἡ φθορά στήν ἀκεραι-
ότητα τοῦ ψυχισμοῦ, τήν ὁποία ἐπιφέρει ἡ ψυχική διαταραχή, εὐο-
δώνει ἤ ἐμποδίζει τήν προσωπική συνάντηση μέ τόν Χριστό; Μέ 
ἄλλα λόγια, ἡ ὀδύνη τῆς ψυχικῆς διαταραχῆς κλείνει τόν δρόμο 
πρός τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἐπειδή κάποιες ψυχικές λειτουργίες 
ἔχουν φθαρῆ (ἐνίοτε ἀνεπανόρθωτα) ἤ ἐνδέχεται νά ἀνοίγει τόν 
δρόμο; Ἄν λάβουμε ὑπόψη ὅτι χρησιμοποιοῦμε τίς ψυχικές μας λει-
τουργίες ὄχι μόνο γιά νά προσεγγίσουμε τόν Θεό ἀλλά καί γιά νά 
ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό Αὐτόν, τότε δέν φαίνεται ἀπίθανο μιά ἀνα-
στολή κάποιων ἀπό αὐτές νά ἐλευθερώνει δρόμους.

Γιά νά βεβαιωθοῦμε πώς ἡ ἀρχετυπική ἐμπειρία τοῦ γέροντα Σω-
φρονίου εἶναι ἐφικτό νά ἐπαναληφθῆ σέ ψυχικά ἀσθενή, ὁπωσδή-
ποτε θά χρειασθοῦμε ἐμπειρίες καί ἀφηγήσεις ἀπό τούς ἴδιους τούς 
πάσχοντες. Αὐτές, ἀφοῦ ἀξιολογηθοῦν ψυχολογικά καί πνευματικά, 
θά πιστοποιήσουν ὅτι καί ἡ ὀδύνη τῆς ψυχικῆς διαταραχῆς ἔχει τή 
δυνατότητα νά μεταβληθῆ σέ μήτρα ἐλπίδας. Ἀλλά ἀπαιτεῖται με-
γάλη προσοχή ὥστε νά μήν ἐπέλθει σύγχυση μεταξύ τῆς ἐν Χριστῷ 
ἀπογνώσεως καί ὁποιασδήποτε ἄλλης ψυχολογικῆς ἀπογνώσεως, 
τόσο διαδεδομένης στήν ἐποχή μας. Δέν γεννᾶ κάθε ἀπόγνωση τήν 
ἀποφατική ἐν Χριστῷ ἐλπίδα. Οἱ περισσότερες ἀπογνώσεις εἶναι ἤ 
ἐμπαθεῖς ἤ δαιμονικά ὑπαγορευόμενες.

Ἄν ὑπάρξουν τέτοιες ἐμπειρίες θά ἐπιβεβαιώσουν πώς ἡ ψυχική 
διαταραχή εἶναι, ὑπό ὁρισμένους ὅρους καί συνθῆκες, ἐφικτό νά 
συνδυάζεται μέ ἀρετή, ἤ καί ἁγιότητα. Καταγράφω ἐδῶ μιά ὀξυδερ-
κή παρατήρηση τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας 
ἀρχιμ. Ἐλισαίου: «Ἡ ἀρετή, ὡς δωρεά τοῦ Θεοῦ, δέν κάνει διάκριση 
ψυχοπαθολογικῶν καί μή ἀτόμων καί χαρίζεται ἀνεξαιρέτως ἐκεῖ 
ὅπου συνδυάζεται ἡ ταπεινή ἐπίγνωση τοῦ χαρακτῆρος, μέ τά χα-
ρίσματα καί τίς ἀδυναμίες, καί ἡ ἀνάλογη, σύμμετρη μέ τόν χα-
ρακτῆρα, τίς δυνάμεις καί τίς δυνατότητες, προσπάθεια ἐφαρμογῆς 
τῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου… Ὑγιῆ, ἀλλά καί εὔθραυστα σκεύη 
χαριτώνει καί ἁγιάζει ὁ Θεός. Αὐτό εὔλογα μᾶς ὁδηγεῖ νά σκεφθοῦμε 
ὅτι στό πλαίσιο τῆς σύγχρονης κοινωνίας καί ἀμέσου ἐπικοινωνίας 
ἡ ποικιλία τῶν ἀνθρώπων μέ ὅλα τά συμπτώματα πού βαστάζουν 
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ἀποτελοῦν ἔλεγχο τῆς πνευματικῆς αὐτάρκειας τῶν κοινωνικά καί 
ψυχολογικά ὑγιῶν»5. 

* * *
Σεβασμιώτατοι, σεβαστοί πατέρες, ἀδελφές καί ἀδελφοί,

Ὅσα εἴπαμε καί θά ἀναλύσουμε σέ τοῦτο τό συνέδριο ἰσχύουν 
κατά τόν παρόντα «αἰῶνα». Μόλις ἐπέλθει ἡ «ἡμέρα ἡ λαμπρά καί 
ἐπιφανής»6 ἐκλείπει ἡ συζήτηση περί ἐλπίδας. Διότι «ἐλπίδα πού 
βλέπεται δέν εἶναι (πιά) ἐλπίδα» (Ρωμ. 8: 24). 

Πάντοτε μέ συγκινοῦσε ἡ ὑπόσχεση τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύ-
ψεως, διότι μαρτυρεῖ γιά τό πόσο σοβαρά ἀντιμετωπίζει ὁ Θεός τόν 
πόνο τῶν ἀνθρώπων: «Καί θά ἐξαλείψει τότε ὁ Θεός κάθε δάκρυ 
ἀπό τά μάτια τους, καί ὁ θάνατος δέν θά ὑπάρχει πιά, οὔτε πένθος, 
οὔτε κραυγή, οὔτε πόνος θά ὑπάρχουν πλέον· ἐπειδή τά παλιά ἔφυ-
γαν» (Ἀποκ. 21: 4). Μέχρι τότε ἔχουμε πολλή δουλειά νά κάνουμε 
γιά νά μποροῦν καί οἱ ψυχικά πάσχοντες συνάνθρωποι νά ἐλπίζουν.

5. Ἀρχιμ. Ἐλισαίου, Σχόλιο σέ περίπτωση. Ψυχῆς δρόμοι, τ. 13, 2017, σ. 141.
6. Εὐχή Μεσονυκτικοῦ.
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HIS EMINENCE NIKITAS 
FORMER METROPOLITAN OF THE DARDANELLES 
–ARCHBISHOP OF THYATEIRA & GREAT BRITAIN–

IS THERE HOPE FOR THE YOUNG? 

A llow me to begin this presentation by expressing my gratitude 
to His All Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew, for 

giving me His blessing to be here and allowing me to participate 
in this 4th International Conference on Pastoral Health Care. I also 
wish to express my gratitude to His Eminence, Metropolitan 
Kyrillos of Rhodes for his gracious and kind hospitality. Of course, 
neither this conference nor my participation would be possible had 
it not been for the labors of the unconditional love of Father Stavros 
Kofinas, as well as his persistent voice and requests. He is, indeed, 
to be commended for the many sacrifices, long hours of work, 
dedication, and above all, his love for the Church and her healing 
ministries. He has opened new doors and brought a refreshing 
spirit into the scope of our diakonia. I congratulate Father Stavros 
for his daring and bold spirit and encourage him to continue and 
expand his efforts to help us all in learning more and sharing the 
healing diakonia the Church has entrusted to him and all of us. 
Let us be honest and admit that in some ways our dikonia and 
ministries have become nothing more than ritual and routine. I am 
reminded of a passage in the book The Holy Fire, by Robert Payne, 
who says the following:

“During the six hundred years following John Damascene, the 
Eastern Church seemed to sink into a long slumber. The doctrine 
was established, the ancient ceremonies remained unchanged, the 
precise rituals were determined, and the great Fathers of the Church 
remembered in the liturgies and endlessly commented upon by 
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scholars, seemed to walk by the side of the worshippers. For century 
upon century no breath of wind blew through Agia Sophia” (Holy 
Fire, Robert Payne, pg 268).

The authors continue making several very serious and true 
statements – many, or dare I say most of which, we would probably 
try to reject. But, what he writes is true of that time period, and I also 
believe it is true of our own days and times. It is not a question of 
dogma or doctrine – it is the reality that we have become stagnant, in 
many ways. We need a fresh wind, a breeze to come and give us life.

I say these things because I live the life of the Church and the 
faith in a very different manner than most hierarchs and clergy. I 
do not have parishes, clergy, congregations, and the other traditional 
relationships usually associated with a hierarch and his diocese. I 
am, simply, an instructor – but, I know some of the needs of our 
younger people.

If I might quote Payne, once again, “Religions are like men; they 
grow old and die unless the seed perishes and is born again. There 
was need of a new wind, a wave of freshness, a sudden flare of the 
spirit” (The Holy Fire, pg 268). While Payne is speaking of the past, 
his words certainly carry a very true and serious message for us 
today. And, it is critical that we see the efforts of Father Stavros in 
a similar light – as a soft and gentle breeze, bringing new meaning 
and dimensions to our diakonia.

It is both an honor and a blessing for me to be here and offer 
some thoughts about hope and the younger generations, as I serve 
as the Chair of the Patriarchal Committee for Youth. I have been 
asked to speak about –or better yet– to respond to the question “is 
there hope for the youth?” 

The question or subject of my presentation is directed to a 
specific class or group of people – the youth. And yet, it actually is 
a question that speaks to each and every generation – “is there 
hope”. And, we have to be honest and admit that the definition of 
who is considered to belong to the class or group we call the youth 
has changed and, I am sure, will continue to change, as life 
expectancy and our use of language also change.

I believe that we must also ask ourselves when we pose this 
question, “what is the object of our hope”. When we ask some 
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young people “what do you hope for in life”, we find a wide range 
of answers and responses. Most young people, though, tend to look 
to the more temporal, the financial, material aspects of life. Their 
hopes have been geared to gain, an expression which seems to 
follow and be in line with the theological movement and 
understanding of a prosperity Gospel. Embracing this 
understanding, one has a belief that if he/she gives, donates, 
supports, and the like to a church and other noble causes, then God 
will, in turn, bless a person with wealth, health, andeven security. 
As one preacher, who strongly, opposes the ideology, stated – “the 
prosperity gospel simply teaches that God wants believers to be 
physically healthy, materially wealthy, and personally happy”. This 
is really a nice formula for life, even though it is simply void of a 
Christian message.This simple statement seems to appeal to many 
people, especially the younger generation, not only in the United 
States but also across borders and lands. It is a philosophy, though, 
which is clearly void of the true Gospel message. After all, we only 
need recall what we hear in the 2nd Epistle to Timothy - “God 
desires that all be people be saved and come to the knowledge of 
the truth” – nothing more, nothing less.

If you were to really think about it, the “prosperity Gospel” is 
nothing more than a false idol and it leads not to salvation; rather, 
it leads only to the loss of the soul and immortal life. That is 
because it is a false hope and an empty and meaningless dream. 
As the Psalmist King writes in the poetic verses of the Psalms, 
“Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those 
who hope in his steadfast love, that he may deliver their soul from 
death, and keep them alive in famine. Our soul waits for the Lord, 
he is our help and shield. Yea, our heart is glad in him, because 
we trust in his holy name (Psalm 33:18-21).

Allow me, please, to share some additional comments with you, 
as I believe these thoughts tell us how young people think in the 
United States. While their thoughts and ideas may not appear to 
be a universal pattern that has yet to completely stretch across the 
globe, I believe they are telling us certain things which we must 
not only hear and listen to carefully but also prepare ourselves as 
to how we will respond. I share these thoughts, as I am in contact 
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with them on a different level or manner than most clergy. I do not 
see them in a parish or community setting; rather, I am in contact 
with them through the years of their studies at the university. These 
young people are the ones facing the most difficult challenges and 
questions and are the ones to whom we must give hope. That is, if 
there is a true and real hope, we can offer them.

The average young person who graduates university in the 
United States, finds himself/herself in serious debt, saddled with 
the burden of student loans. The debt of some students reaches 
into the tens of thousands of dollars. This fact then leads us to 
understand that this type of individual will initially hope for those 
things which will ease the burden and debt – a good, well-paying 
job with a nice salary and all the other benefits. Along with these 
hopes and dreams for the best job, come a host of other things that 
would complement the position – automobile, benefit packages, 
clothing, vacations, and the like. There is almost no thought of 
what we call the “spiritual aspects of life”. The average young 
person does not think about God, the afterlife, virtues, the Church 
and religious life, and on down the line. These thoughts usually 
are not part of the “package” of what matters or is of value. Their 
thought pattern is geared in another direction – a different path. 
They often place their hopes in “false idols”, if I can use that 
expression, and in other people. The wise Serbian Saint of the last 
century, Saint Nikolai Velimirovich, says: “He has a dead hope who 
hopes in himself and in other people; and he has a living hope 
who hopes in the living God. He has a dead hope who hopes in 
happiness and ease in this brief, earthly existence. He has a living 
hope who hopes in resurrection and immortal life in the Kingdom 
of heaven” (Pearls from the Prologue, pg 75). These thoughts by St. 
Nikolai seem to parallel the thoughts of the great teacher and 
ascetic, St. Isaac the Syrian. He writes:

“There is a hope in God that comes through the faith of the 
heart, which is good, and which one possesses with discernment 
and knowledge. And there is another, a false hope, which is 
distorted and which derives its existence from folly. The man who 
pays no heed to all that which perishes, but devotes himself entirely 
to the Lord both night and day, who gives thought to nothing 
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worldly because of his great assiduity in the virtues, and occupies 
his every leisure moment with divine things, and who for this 
reason neglects to produce food and clothing for himself, and the 
preparation of a place of shelter for his body, and all the rest: this 
man rightly and knowingly hopes in the Lord, for He will prepare 
his necessities for him. This truly is the hope which is both true 
and most wise” (The Ascetical Homilies, pg 63).

As Christians, we know and believe that “hope” is part of a triad, 
as we are reminded in the famous passage taken from Saint Paul’s 
letter to the Christian community in ancient Corinth. He writes: 
“so faith, hope, love abide, these three; but the greatest of these is 
love” (1 Cor 13: 13). Hope, one of the three great Christian virtues, 
is the confident anticipation of a positive future. It, therefore, makes 
sense and is understandable that we, as those entrusted with 
preserving the true message, would give hope to each and every 
generation, within the context of the faith, and in the community 
of love – in other words, this is the mission of the Church – to 
pour hope into a hopeless world and into the hearts of people who 
feel they have no hope at all. The words of Saint Paul, once again, 
come to mind, when he wrote to the community in Thessaloniki 
– we are not to be like those who have no hope (see 1 Thess 4:13). 
Hope is one of the characteristics of a Christian, although I feel 
that we often forget this. But, it is not the same hope which seems 
to characterize the thought patterns of today’s younger generations, 
as I mentioned earlier. Ours is not a hope limited by time and 
space – one based on material matter - ours is a hope without 
limits, not bound by time and space. We do not offer a vision 
which is finite, negative, and pointless.

If we accept the principle that there is no hope for the younger 
generation, then we have actually denied who we are and what we 
claim to believe. A Christian anticipates, prays, and labors in the 
present for what he/she hopes will come about in the future, as we 
affirm when we recite the Creed. We look to and hope in the general 
resurrection and for the mercy of God, the just judge.

There is an understanding that hope softens the soul, as it gives 
us the ability to eclipse our present trials, challenges, and sufferings. 
It is not an idea that tells us to “whitewash” things, but it gives us 
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the strength to face the challenges of life. Is this not what people 
feel when they come participate in the sacramental life of the 
Church – forgiveness of sins, everlasting life, restoration of health, 
and so much more. This is the hope that young people need, as 
they have become calloused and pulled from the path of salvation 
by the ways of our society and the trends of our times. As the well-
known Roman statesman, Cicero, once said – “O tempora, o mores”.

Some people hear may remember Father EvagorasConstantinides, 
of blessed memory. As an introduction to the portion of his 
translation of the “Priest’s Service Book” (Agiasmatarion), he 
includes the following:

“In accordance with basic Orthodox Christian belief, the spiritual 
and physical illnesses of man are usually interconnected and 
interrelated.

Thus, the spiritual illnesses which are brought about by violation 
of the moral laws, such as guilt, anxiety, fear, apprehension, worry, 
psychosomatic illnesses, such as ulcers, nervous stomach, nervous 
breakdown, and more serious ones, even cancer, which constitute 
70% of all illnesses. And, vice-versa, the illnesses which are brought 
about by physical causes, bring about upheavals and agony and 
depression and emotional disturbances, even despair, which shake 
one’s faith and trust in God.

And, so, it becomes necessary to face and combat these conditions 
through the spiritual means of grace which arouse in the ill person 
the desire to rid himself/herself of his/her sins through remorse and 
repentance, and regain his/her peace and calmness with God.

As a result of this renewed feeling of wholeness, forgiveness, 
and freedom from sins, the malady is either cured, in its spiritual 
aspect, through the sacramental effect of grace and, in its physical 
aspect, through the use of the physical means of the medical 
sciences. OR, if the malady remains uncured, there develops in the 
sick person the patience, strength and courage to endure and, 
through full confidence, trust and love for God, to be led to a 
peaceful and Christian end to his/her earthly life”.

We as clergy and those who labor in the vineyard of the Lord, 
are called to give thishope to the younger generation - and all 
members of society – through each and every means possible, 
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including and especially the sacramental life. But, this is only 
possible if we have a clear vision of our ministry and who we are. 
We are called to give and share with others that which we possess. 
If one possesses anger, hatred, envy, greed, and other negative 
passion in his/her soul, then he can only share that with others. 
But, if one possesses the virtues of faith, hope, and love, then he/
she can share that with individuals and the world at large. Our 
personal witness, first and foremost, is critical in giving the message 
of hope to people. We need to remind people that Christ did not 
come to condemn the world but to save it – each person and the 
entire community of humanity. In other words, there is always 
hope and each and every person has a place in the Church.

The wise ascetic Saint Isaac the Syrian says: “The heart finds no 
peace from toil and from stumbling-blocks, until hope enters it, 
makes it peaceful, and pours joy into it. That worshipful and all-
holy mouth spoke of this when it said: ‘Come unto Me, all ye that 
labour and are heavy laden, and I will give you rest.’ Draw nigh, 
he says, and hope in Me, and find rest from labour and fear.

This is exactly the message of the Church to the young people. 
“Yes”, there is hope – but, it is a hope rooted in Christ and the 
Gospel. It is not a hope in the temporal and vain expressions of 
life. Even the funeral service and the beautiful Idiomela remind us 
this, as we chant – “All human affairs are vanity”, especially when 
they are void of God and the grace He bestows on the world. But, 
the real message of hope can only be offered and given by people 
who are Christ-like. By this, I mean – open, kind, gentle, accepting, 
having a smile, joyful and all the other positive attributes that we 
often overshadow with other less-than-kind expressions and 
demeanor. After all, what would Christ say and do? He came to 
give the world hope that there is something better, something true, 
something called the Kingdom – which is also lived in this world. 

These are our challenges.
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KATERINA PEKRIDOU

IS THERE HOPE FOR THE YOUNG?

Your Eminences, Dear Fathers,  
Dear Sisters and Brothers in Christ, 

I t is with great joy that I am among you today –such distinguished 
speakers and audience! - to explore together the question of hope 

in the midst of sorrows and the difficulties of life. I am bringing 
you cordial greetings on behalf of the Conference of European 
Churches, where I serve as Dialogue Secretary. I would like to 
express my gratitude to the Mother Church, the Ecumenical 
Patriarchate, as well as to Fr Stavros Kofinas, coordinator of the 
Network for Pastoral Health Care of the Ecumenical Patriarchate, 
for the kind invitation and opportunity to be with you. 

I have been asked to respond to the question of whether there is 
hope for the young people. If I am to give an honest response to this 
question, I have to say that I am not sure there is-at least not for all. 
In my reflection, I will explain what I mean by that by describing 
first who the young people are today. Then I will offer some brief 
thoughts on their hopes and dreams, and lastly, I will talk about the 
church as a source of hope for the younger generations. 

When we refer to “the youth”, it is important that we do not 
think of young people in an abstract way. It is not possible to 
consider and respond to all real situations of life, if we generalize. 
Generalizations and treating “the youth” as a homogenous group 
is often a weakness of our pastoral work and a problem also in the 
context of theological education, where often younger people are 
perceived as a passive group that only acts as a recipient, whether 
of pastoral ministry or theological formation. 
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So, who are the young people? Of course, on the one hand we 
have children, and on the other hand, we have young adults from 
18-30 years of age. My reflection focuses on the second group, even 
though some of the aspects I will touch upon are also true for 
children. 

Within the group of young adults, there are those who were 
born in an Orthodox family in a social context where the Orthodox 
Church is the norm, they received proper catechesis, and were 
raised with the traditional Orthodox values. In the group of young 
adults, we also have those who were born in an Orthodox family 
in a context where the Orthodox Church is a minority, and where 
the traditional Orthodox values are not the norm or are being 
challenged. We have those who are nominally Orthodox; they were 
born to an Orthodox family and were baptized as children, but are 
not actively involved in the life of the church. We have young 
adults who converted to the Orthodox Church and finding it hard 
to embrace certain cultural interpretations of faith; at the same 
time, we have those who converted to the Orthodox Church and 
are finding their balance. We have young married couples, and 
single young adults looking for an Orthodox partner. We have 
mixed marriages and children in the context of these marriages 
who grow between two Christian traditions. We have young one-
parent families, and we have young adults attracted to the same 
sex and struggling to live out their Orthodox faith. We have young 
people, who for various reasons, are the ones who raise their 
younger siblings. We have young adults living with some kind of 
disability or chronic illness, or young people who themselves are 
the care-takers of parents living with disability or a long illness. 

There are those young people who have experienced loss or 
abuse, those who have been through a rough period in their life, 
as they had to deal personally (or in the context of family) with 
severe illness, perhaps a miscarriage, or some kind of addiction. 

Further, we have students in their early stages of studies, and 
young adults with one or more academic degrees, or with a Master 
degree and/or a doctorate title. We have young people who are 
craftsmen, those who work in public services or as teachers, far-
mers, those who work at bars and restaurants (and of course many 
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other..), and those who deal with science and bring expertise in a 
variety of academic fiends. 

We have those young people who migrated to another country 
willingly or because they were forced to do so due to a variety of 
reasons, and they now live in a new social and cultural context; 
some adapting to the new conditions, and others finding it hard to 
integrate. And of course the list goes on. 

All these real situations of life I mention here not because I want 
to bore you, but because I wish to stress that when we talk about 
the youth, there is a variety of experiences and realities that we 
need to consider that may be quite different to our experiences and 
reality. However, as baptized members of the church, we all belong 
to the same Body of Christ.

When thinking of this variety of experiences of young people, 
and going back to the question of whether there is hope for the 
young, it is also helpful to consider how successful we are in 
engaging young people actively in the life of the Church. Let us 
think of your own parishes: how many young people come to the 
services on a regular basis? Are there young people holding a 
position of responsibility in the community? For instance, how 
many serve at the parish council, and are involved in youth work? 
How many have other ministries and functions in the parish? How 
many young people come to confession? How is the church relevant 
to their experiences? 

After having given this introduction/lecture on how we should 
avoid generalizations, I am now moving to the second part of this 
reflection that is onthe hopes and dreams of young people, and I 
am going to generalize as I describe common hopes and expectations 
of younger generations.

What are young people’s hopes? 

A few days ago, on a phone conversation with Fr Kofinas, he was 
explaining how during a visit to a parish in the USA, he asked the 
local priest about the hopes of young people. The response he 
received was that young people hope in the American dream, i.e., 
“the ideal that the government should protect each person’s 
opportunity to pursue their own idea of happiness”. As we know, 
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the Declaration of Independence established that: “We hold these 
truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are 
endowed by their Creator with certain unalienable Rights that among 
these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” I dare to say 
that this right of life, liberty and happiness, this dream and hope of 
“equal opportunity available to all so that the highest aspirations 
and goals may be achieved”, is shared by young people worldwide 
(it’s only that Americans were honest enough to put it in writing!). 

For many, this dream may be realized in creating a family, or 
making money, in being successful and famous, or having a 
beautiful house and an expensive car. All these earthly and material 
things they are hoping for are often becoming an increasing source 
of anxiety for the younger generation instead of sources of hope 
and happiness. To give you an example, (one of the top priorities 
for young people today which is) receiving good education, one 
that would desirably result in securing a well-paid job linked to 
the fulfillment of basic needs and possibly a respectable social 
status, is becoming a luxury due to increases of fees of higher 
institutions, and financial difficulties of institutions worldwide. 
And of course there are many other examples. In this way, the most 
fundamental hopes and aspirations of the young people remain 
unanswered and unsatisfied: for instance, their hope to belong 
somewhere, to be accepted, to be recognized, to be understood, to 
be loved; their hope that they will be forgiven, that they will be 
cared for and supported, that they will hear a word of encouragement 
when they are shattered. 

The Church as the source of hope 

How then can the Church be a source of hope for the young 
people? The hope that the Church brings to the world is not just a 
dream or wishful thinking. Hope, in the biblical stories and the 
life of the Church, goes hand in hand with faith and love. Plenty 
of biblical scholars have noted that in the Scriptures these three 
words are always related. In Koine Greek, hope (ἐλπίς) has the 
meaning of “a desire combined with expectation”; it means “to 
trust, to have confidence”. Hope then can be seen as synonymous 
with faith. 
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Hope is not the same as optimism. Optimism is rooted in a 
person’s own ability to visualize a positive situation in the midst 
of hardship at present. Hope on the other hand, is rooted in faith 
in the Triune God, who so loved the world that He gave his only 
Son to sacrifice for it. Hope is rooted in the conviction that a 
transformed world will come as God promised us. It is the 
unshakable assurance rooted in God and his promises that leads 
us to a confident expectation and anticipation of God’s justice and 
peace; it is the conviction that God can bring healing; it is the deep 
faith in all the events where God revealed himself in history and 
the belief in the Resurrection. 

This is exactly the point where I’m skeptical about whether there 
is hope for the young. Not because God’s promises are not true for 
them, not because the Holy Spirit is not active in the life of the 
church anymore, but because we fail to communicate to the young 
people the vision of a new heaven and a new earth. We have a 
beautiful theology accumulated over centuries, in our preaching 
and teaching we use loaded theological terms, but what do we 
actually mean by them? How does our theology translate in our 
everyday life? We need to give meaning and depth to our words, 
to engage more deeply with the younger generation. What does the 
Kingdom of God mean for them? What does it mean that Christ 
was crucified, he died and was risen again? 

For me, the only way to bring hope, is to actually BE the hope 
in the world. To give hope is to be Christ-like, to lead by example, 
to be with those in need and distress. We need to respond to all 
these fundamental hopes or needs (that I mentioned above) and 
which of course are true for all human beings, young and old. We 
need to be willing to act as Christ’s disciples (ἀπόστολοι) in the 
world. It is not easy; there is a price to pay. But we have never been 
promised that it will be easy and that everything will be ok. On 
the contrary, we are promised the Cross, but we are reassured that 
“Hope knows that God’s vision of this world ends in doxology” 
(Prof. David Baer). Again, we need to live as Christ’s disciples (to 
be ἀπόστολοι, those who are sent to the world), to inspire trust and 
relationships, to live faithfully and flourish wherever we are. This 
is the life of holiness, the life of our saints that we so honour in 
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the church. If we shy away from the problems of this world, there 
is no hope in the world. 

There are a few final remarks I would like to make with regard 
to the present day that I believe are important when we consider 
the question of hope for the young. First, the high mobility of 
young people (e.g. many of them have lived in different countries, 
they travel more frequently than in the past) and the huge advance 
of technology and communication. These both expose young people 
to all kinds of news and information instantly. The question that 
rises then is how does the Church respond to that? On the one 
hand, can the church keep up with the new ways of communication, 
and on the other hand, can the church provide an informed opinion 
on current matters? 

The second observation that I would like to bring to our 
discussion is the increasing realization among young people of the 
failure of political and economic systems worldwide to give hope 
for the future and a sense of security. Young people experience the 
limitations of political, economic and social systems to bring about 
a just and peaceful world; they are confronted with the pain 
deriving from the world’s systems being unsuccessful to give 
human life meaning. 

At the same time, another distinctive mark of our time, is an 
increasing feeling of dissatisfaction among young people combined 
with an attitude of questioning the traditional values of the church 
and sources of authority, as well as questioning any kind of 
hierarchy in society and the life of the Church. There is a kind of 
“I’ve had enough” feeling among young people (towards society and 
the institutional church) and I’m afraid that we are not reflecting 
seriously on its possible consequences. 

I would like to conclude with a rather extensive quote by Jack 
Robinson, American Professor who serves as a missionary in 
Africa, as I believe that it summarizes well the meaning of hope: 

“Hope is the virtue that’s linked with the unfolding of human 
history and the unfolding of our own lives in history. And perhaps 
it’s because we know the Lord of history that our hopes can be 
more than wishful thinking. If I quit hoping I would quit living. 
It’s really a more important element in our lives than perhaps we 
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often realize. And hope can legitimately be placed not only in God 
but also in people. That’s where Jesus and Paul placed their greatest 
hopes apart from the work of God himself. It was less in institutions 
and more in the people they were discipling that they placed their 
hopes for the future of the church in the world. It would be a very 
instructive procedure for us as individuals and as Christian 
communities to review the points at which we are placing our hope 
as we think about the will of God for us in this world. But 
ultimately, it’s our faith in what God is doing and has promised to 
do that gives us hope in what we might be able to accomplish in 
partnership with him in this world and in the fulfillment of his 
purposes for us.” 

Thank you for your attention!
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Ἀρχιμ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΟΝΩΝΤΑΣ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Τ όν Φεβρουάριο πού μᾶς πέρασε κατόπιν τῆς ἀδείας τοῦ Μη-
τροπολίτη Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κυρίου Ἀθηνα-

γόρα μιά ὁμάδα 4 κληρικῶν ἀπό τήν ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν ξεκινή-
σαμε μιά σειρά ἑβδομαδιαίων ἐπισκέψεων στό κέντρο κράτησης 
ἀνηλίκων στόν Αὐλώνα Ἀττικῆς. Ἡ δράση αὐτή σχεδιάστηκε καί 
ὑλοποιήθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ἱδρύματος νεότητας καί οἰκογέ-
νειας τῆς ἱερᾶς ἀρχιεπισκοπῆς μέ σκοπό τήν ψυχολογική ὑποστή-
ριξη τῶν νέων τῶν φυλακῶν. Ἐκεῖ ζοῦν περίπου 200 μέ 250 κρα-
τούμενοι ἡλικίας ἀπό 17 ἕως 22 ἐτῶν κυρίως Ἕλληνες ἀλλά καί ἀπό 
ἄλλες χῶρες διαφόρων θρησκευμάτων.

Ἡ ἀρχική ἰδέα ἦταν γιά δύο ὧρες κάθε ἑβδομάδα 2 ἱερεῖς νά 
βρίσκονται στόν χῶρο τῆς ἐκκλησίας τῆς φυλακῆς τήν ὥρα πού θά 
προαυλίζονται οἱ κρατούμενοι· ὁ ἕνας ἱερέας θά μιλοῦσε στήν ὁμά-
δα τῶν παιδιῶν πού θά εἶχε συγκεντρωθεῖ καί ὁ ἄλλος λίγο πιό πέρα 
θά ἔβλεπε ἀτομικά ὅποιο κρατούμενο τό ἐπιθυμοῦσε γιά λίγη ὥρα. 
Ἐδῶ νά κάνω μία παρένθεση καί νά ἀναφέρω ὅτι σκοπός μας δέν 
ἦταν νά ἐξομολογήσουμε τούς κρατουμένους ἤ νά παρέχουμε θρη-
σκευτικές ὑπηρεσίες σέ πρώτη φάση τουλάχιστον, χωρίς βέβαια 
αὐτό νά μᾶς ἔχει ἀπαγορευτεῖ, γιατί πολύ ἁπλά ἐξομολόγηση καί 
θεῖες λειτουργίες γίνονταν ἄλλες μέρες καί ὧρες ἀπό ἱερεῖς τῆς μη-
τροπόλεως Ἰλίου. Σκοπός μας ἦταν νά εἴμαστε ἐκεῖ γιά παρέχουμε 
ἁπλά ὑπηρεσίες συμβουλευτικῆς. Δέν θέλαμε νά συνδέσουμε τήν 
παρουσία μας μέ τήν παροχή ὁποιοσδήποτε ὑλικῆς βοήθειας γι’ 
αὐτό καί δέν εἴχαμε μαζί μας στίς πρῶτες ἐπισκέψεις τίποτα οὔτε 
κἄν ἕνα μικρό κέρασμα. 

Πρίν ξεκινήσουμε τίς ἐπισκέψεις μας κάναμε μία συνάντηση μέ 
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δύο ἀπό τίς ψυχολόγους τοῦ ΚΕΘΕΑ πού κάνουν τίς ὁμάδες ἀπε-
ξάρτησης στή φυλακή καθώς καί ἀρκετές συναντήσεις μέ τήν ὑπεύ-
θυνη τῆς κοινωνικῆς ὑπηρεσίας τῶν φυλακῶν ὅπου μᾶς ἔδωσε 
ἀρκετές πληροφορίες γιά τόν χῶρο πού ἐπρόκειτο νά δραστηριο-
ποιηθοῦμε.

Ἕνα ἀπό τά πολλά πού μᾶς εἶπαν εἶναι πώς τά παιδιά πού θά 
συναντήσουμε, μᾶλλον ἔχουν πολύ δρόμο νά διανύσουν μπροστά 
τους στό σωφρονιστικό σύστημα, αὐτή ἡ φυλακή δέν θά εἶναι ἡ τε-
λευταία τους ἀλλά ἡ πρώτη τους. Ἡ ταμπέλα τοῦ παραβατικοῦ – τοῦ 
ἀπόκληρου – τοῦ περιθωριακοῦ – τοῦ χρήστη – τοῦ κλέφτη θά τά 
ἀκολουθεῖ ἴσως μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς τους. Ὅπως ἀκούσαμε καί 
χθές πολλοί ἄνθρωποι μεγαλώνουμε μέ μύθους, κάποιοι λοιπόν ἀπό 
αὐτούς τούς μύθους σοῦ λένε διάφορα ὄχι τόσο φανταχτερά καί 
ὄμορφα καί δυστυχῶς εἶναι ὅλα ψέματα. Ὁ πόνος, τά βάσανα καί ἡ 
πληγή γίνονται στολίδι καί παράσημο στή ζωή αὐτῶν τῶν παιδιῶν 
ὅταν μόνο αὐτό ἀκοῦνε καί ζοῦν ἀπό τήν παιδική τους ἡλικία. Ἄρα-
γε εἶμαι κάποιος, εἶμαι κάτι ὅταν δέν πονῶ, ἄν δέν γκρινιάζω, ἄν δέν 
παραπονιέμαι, εἶμαι ἄραγε μόνο πόνος καί βάσανα ἤ ὑπάρχει καί κάτι 
ἄλλο πίσω ἀπό τήν κουρτίνα τῆς φρίκης τοῦ ψυχικοῦ πόνου, ἐγώ 
ἄραγε ἔχω ἐπιλογές ἤ εἶμαι καταδικασμένος ἀπό φυλακή σέ φυλακή;

Τά περισσότερα παιδιά πού μᾶς προσέγγισαν ἦταν ἕλληνες καί 
ξένοι ρομά ἀπό διάφορες περιοχές τῆς Ἑλλάδας, ὅμως εἶχαν μερικά 
κοινά χαρακτηριστικά τά ὁποῖα πιστεύω πώς ἀξίζει νά τά ἀναφέ-
ρουμε, κανένας δέν εἶχε πάει σχολεῖο γιά πάνω ἀπό 3 ἤ 4 χρόνια, 
οἱ πατεράδες αὐτῶν τῶν παιδιῶν ὅσοι ἦταν στή ζωή ἤ δέν τά εἶχαν 
ἐγκαταλείψει ἦταν χρῆστες οὐσιῶν ἤ ἀλκοολικοί. Στά μάτια τους ἡ 
μητέρα τους φάνταζε μιά μικρή ἁγία ἤ ἡρωίδα ἀσχέτως ἄν ἡ ἴδια 
εἶχε πρωτοστατήσει σέ πράξεις κακοποίησής τους. Ἡ διαφορά ἡλι-
κίας μέ τούς γονεῖς τους ἦταν μικρή ἐνῶ οἱ ἴδιοι ἄν καί 19 ἤ 20 
χρονῶν εἶχαν τουλάχιστον 2 παιδιά καί ἡ γυναῖκα τους, τούς εἶχε 
ἐγκαταλείψει γιά κάποιον ἄλλο τήν περίοδο τῆς κράτησης. 

Τά παραπάνω εἶναι μερικά μόνο ἀπό τά στοιχεῖα πού μάθαμε γι’ 
αὐτούς ἀπό τίς συζητήσεις μαζί τους. Δέν εἶναι προϊόν κάποιας 
συστηματικῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.

Οἱ συναντήσεις ξεκίνησαν μέ 5 ἤ 6 ἄτομα καί σιγά σιγά ὁ ἀριθμός 
μεγάλωνε. Ἔτσι δημιουργήθηκε ἕνας σταθερός πυρήνας 8 ἤ 9 παιδιῶν 
πού ἐρχόντουσταν κάθε Τρίτη καί μαζί μέ αὐτούς ἄλλοι 40 περίπου 

-3-4o SYNEDRIO.indd   118 4/12/2019   12:48:42 µµ



ΔΙΑΚΟΝΩΝΤΑΣ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

119

πού δέν ἦταν κάθε ἑβδομάδα καί διάφοροι ἄλλοι πού ἁπλά ἔμπαιναν 
στήν ἐκκλησία ἄναβαν ἕνα κερί, ἔλεγαν δύο λόγια προσευχῆς καί 
ἔφευγαν. Κάποιοι μᾶς προσέγγισαν μέ τήν ἐλπίδα νά τούς φέρουμε 
τηλεκάρτες ἤ νά τούς βάλουμε λεφτά στό λογιστήριο τῆς φυλακῆς 
ἤ νά πᾶμε στή δίκη τους γιά μάρτυρες ὑπεράσπισης. Ἀρκετοί ἦταν 
ἐκεῖνοι πού ἐρχόντουσταν νά τούς διαβάσουμε μιά εὐχή νά πάει καλά 
ἡ δίκη, νά μήν ἔχει νεῦρα ὁ δικαστής καί νά τούς πιστέψει ὅτι εἶχαν 
κάνει κλοπή ἀλλά ὄχι τήν κλοπή γιά τήν ὁποία δικαζόντουσταν.

Οἱ συναντήσεις συνεχίζονται μέχρι καί τώρα. Ἔχουμε διατηρήσει 
ἕνα σύνδεσμο μέ μερικά παιδιά, κάποια δέν ἦρθαν γιά νά μᾶς ζητή-
σουν ἀπολύτως τίποτα. Δέν θά ξεχάσω ποτέ τόν Μάριο, ἕνα ἑλλη-
νορῶσο πού μιά μέρα περίμενε νά φύγουν ὅλοι καί καθώς κλείδωνα 
τό λουκέτο τῆς πόρτας τῆς ἐκκλησίας μέ ρώτησε σχεδόν δακρυσμέ-
νος, «πάτερ, ἄραγε μπορεῖ νά μέ συγχωρέσει ὁ Θεός, ὅταν ἤμουν 
στή χρήση ἔδερνα συνεχῶς τή μητέρα μου ἤ κάποιον ἄλλο κρατού-
μενο τόν Βαγγέλη πού μοῦ εἶπε πώς, ἐγώ πάτερ τόν Θεό δέν τόν 
ἤξερα, ἐδῶ στή φυλακή τόν γνώρισα καί εὐτυχῶς πού μπῆκα ἐδῶ 
μέσα γιατί θά ἔκανα πολύ χειρότερα ἄν ἤμουν ἔξω». 

Κάθε Τρίτη μᾶς περιμένουν καί μᾶς ἀναζητοῦν, οἱ προσωπικές 
τους ἱστορίες μᾶς ἔχουν ἀγγίξει βαθιά. Ἔρχονται γιά νά μᾶς ποῦν 
ξανά καί ξανά τό πόσες ἐνοχές ἔχουν γιά ὅσα ἔχουν γίνει, θά ἤθελαν 
νά γυρίσουν τόν χρόνο πίσω καί νά τά ἀλλάξουν ὅλα. Ξέρουμε ὅμως 
πώς ἄν βγοῦν ἔξω καί γυρίσουν στίς οἰκογένειές τους τό πιό πιθα-
νό εἶναι νά κάνουν καί πάλι τά ἴδια. Τά οἰκογενειακά τους συστή-
ματα θά τούς θυμίσουν τήν ταμπέλα πού τούς φόρεσαν πρίν χρόνια 
καί θά φροντίσουν νά μήν τούς ἀφήσουν νά διαφοροποιηθοῦν. 

Χαρακτηριστική εἶναι ἡ ἱστορία τῶν δύο ἀδερφῶν, τοῦ Ραφαήλ 
καί τοῦ Παναγιώτη, παιδιά ὑπέρ πολύτεκνης οἰκογένειας, ἀπό τά 8 
τους χρόνια σέ ἱδρύματα ἤ στόν δρόμο, καί ἀπό τά 15 τους σέ ἀνα-
μορφωτήρια, μέ δύο μεγαλύτερες ἀδερφές στή φυλακή, ὁ πιό κον-
τινός τους ἄνθρωπος μιά ἐπιμελήτρια ἀνηλίκων, κάθε τους ἐπαφή 
μέ τήν πατρική τους οἰκογένεια μιά σφοδρή σύγκρουση, παρόλα 
αὐτά τό παράπονο «γιατί δέν μέ παίρνει τηλέφωνο ἡ μάνα μου», 
ρωτᾶ ὁ Ραφαήλ, καί ἀπό τήν ἄλλη κάθε φορά πού τόν παίρνει 
κλείνεται δύο μέρες στό κελλί μέ μελαγχολία, ὁ δέ Παναγιώτης εἶχε 
καταφέρει ὅσο ἦταν ἔξω νά ξεμπλέξει, εἶχε βρεῖ καί δουλειά, ἕνα 
τηλεφώνημα τῆς μάνας του ὅμως τόν γύρισε πίσω στήν πόλη κα-
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ταγωγῆς του καί σέ λίγους μῆνες ἦταν καί πάλι στή φυλακή μαζί 
μέ τόν βαρυποινίτη ἀδερφό του.

Ἀόρατα σχοινιά ἔχουν δέσει ἐκείνους μέ τίς οἰκογένειές τους καί 
θέλει ἀγῶνα καί εἰδική βοήθεια γιά νά κοποῦν, γιά νά μποῦν τά ὅρια, 
γιά νά μπορέσουν καί αὐτά τά παιδιά ἀπό τίς παρυφές τίς κοινωνίας 
καί τῆς ζωῆς νά ἀνέβουν ψηλότερα. Τά ὅρια καί ἡ φροντίδα εἶναι 
δύο ξεχασμένες λέξεις στή ζωή τους, δέν τά ἔμαθαν ποτέ, δέν τά 
γνώρισαν καί ἦρθε ἡ κοινωνία νά τούς τό θυμίσει μέ ἕνα σκληρό 
τρόπο.

Πρίν προχωρήσω στίς σκέψεις πού μοῦ γεννήθηκαν σχετικά μέ 
τήν ἐλπίδα θά ἤθελα νά μοιραστῶ μαζί σας τή συγκλονιστικότερη 
γιά ἐμένα ἐμπειρία. 

Πρόκειται γιά ὅσα ἔζησα τίς ἡμέρες τοῦ Πάσχα, τή μεγάλη Πα-
ρασκευή καί τό μέγα Σάββατο.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἐπιταφίου ἔγινε τό μεσημέρι τῆς μεγάλης Πα-
ρασκευῆς, κάποιες ἐθελόντριες ἀπό τό Διόνυσο Ἀττικῆς πού ἔρχονται 
γιά χρόνια στή φυλακή εἶχαν στολίσει τόν ἐπιτάφιο καί εἶχαν ἑτοι-
μάσει τήν ἐκκλησία μέ τόν ἱερέα τοῦ Αὐλώνα ἀπό τήν προηγουμένη.

Ἀφοῦ κάναμε μία σύντομη ἀποκαθήλωση, ξεκινήσαμε νά ψάλ-
λουμε ὅλοι μαζί τά ἐγκώμια τοῦ ἐπιταφίου καί μετά τά παιδιά σή-
κωσαν τόν ἐπιτάφιο καί βγήκαμε στούς διαδρόμους τῆς φυλακῆς. 
Σέ λίγο βρεθήκαμε σέ ἕνα ἀπό τά προαύλια καί κάναμε μία στάση. 

Παντοῦ τσιμέντο, δύο ἄδεια ποδοσφαιρικά τέρματα καί ψηλοί 
βαμμένοι μέ γκράφιτι τοῖχοι, τοῖχοι ψηλοί γεμᾶτοι συρματοπλέγμα-
τα, σάν ἐκείνους τούς τοίχους πού χτίζουν οἱ καρδιές ὅταν πληγω-
θοῦν καί δέν θέλουν πιά νά σχετιστοῦν καί νά συναντήσουν κανένα. 
Τά παιδιά ἐκεῖνα ἦταν σάν νά κουβαλοῦσαν στά χέρια τους ἕνα δικό 
τους νεκρό, ἕνα πολύ στενό τους συγγενή, ἕνα νεκρό πού ἤξερε καί 
ἀπό ἀδικία καί ἀπό πληγές. Τί κρίμα σέ κάποιους ἀνθρώπους ἡ σκιά 
δέν εἶναι κρυμμένη καί στό πίσω μέρος ἀλλά μπροστά στήν πρό-
σοψη καί διαφεντεύει τή ζωή τους.

Τήν ἑπόμενη μέρα τό μέγα Σάββατο, πήγαμε ξανά ὅλοι τό μεση-
μέρι γιά τήν τελετή τῆς ἀναστάσεως. Καί ἐκεῖ ἡ συγκίνηση ἦταν 
μεγάλη, ἀρκετά μάτια ἦταν δακρυσμένα παρόλα τά δάκρυα ὅμως 
τά πρόσωπα ἦταν χαμογελαστά ἔψαλαν ὅλοι μαζί ξανά καί ξανά τό 
Χριστός Ἀνέστη καί δέν ἤθελαν νά μᾶς ἀφήσουν νά φύγουμε. 

Ἀμέσως μετά ἤθελαν κάποια παιδιά νά ἐξομολογηθοῦν, κάποιες 
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στιγμές πραγματικά ὁ τρόπος πού κάποιοι ἄνθρωποι ἀνοίγουν τήν 
ψυχή τους μᾶς ἀφήνει ἄφωνους καί ἐκστατικούς καί λές πώς ἀξίζει 
καί κόπος καί κούραση δική σου ἔστω γιά ἐκεῖνον τόν ἕνα πού 
ἤθελε νά γονατίσει μπροστά στόν Σταυρό τοῦ Κυρίου καί νά ζητή-
σει ἔλεος καί νά ἔχει μάρτυρα σέ αὐτό ὁλόκληρη τήν ἐκκλησία στό 
πρόσωπο τοῦ ἱερέα.

Ὅλους αὐτούς τούς μῆνες ἀπό τή φυλακή ἐγώ πῆρα πολύ ἐλπί-
δα γιατί εἶδα βλέμματα νά ἀλλάζουν καί ἀγρίμια νά ἠρεμοῦν. Ἀπό 
τήν ἄλλη μεριά ὅμως προβληματίστηκα πολύ γιά τό πιό τελικά εἶναι 
τό ὅριο σέ αὐτό πού ὀνομάζουμε περιθώριο τῆς ζωῆς, ποιός ζεῖ στό 
περιθώριο καί ποιός εἶναι μέσα;

Ὅλα τά παιδιά αὐτά πού εἶναι στή φυλακή ἀλλά καί τά ἄλλα 
πού εἶναι στά ναρκωτικά καί τά ἄλλα πού ζοῦν χωρίς νά ἀναλαμ-
βάνουν τήν προσωπική τους εὐθύνη καί δέν ἐνηλικιώνονται ψυχο-
λογικά ποτέ ἔχουν ζήσει λίγο ἤ πάρα πολύ σέ μιά οἰκογένεια.

 Ἄρα ἄν ἀποφασίσουμε, ἄν δουλέψουμε κοιτώντας τό μέλλον καί 
ὁραματιζόμενοι ποιά ἐκκλησία καί ποιά κοινωνία τῶν προσώπων θέ-
λουμε δέν θά πρέπει νά δουλέψουμε μόνο μέ τούς νέους ἀλλά κυρίως 
μέ τήν οἰκογένεια καί τούς γονεῖς τους ἀλλιῶς ὅτι κτίζουμε θά γκρε-
μίζεται εὔκολα καί γρήγορα. Ἡ θεραπεία καί πρόληψη δέν μπορεῖ νά 
πατήσει στό πουθενά, χρειάζεται ἀξίες, πηγές προσωπικῆς δύναμης 
καί ὄχι ἁπλά ψυχική ἀνθεκτικότητα. Ὁ πιό ἀποτελεσματικός φορέας 
νά διδάξει μία ἀξία καί μία ἰδέα εἶναι ἡ οἰκογένεια, δέν ἔχει ἐφευρεθεῖ 
ἀκόμα ἀποτελεσματικότερος παιδαγωγός. Ἡ ἐκκλησία φυσικά καί 
ἔχει πολλά νά πεῖ καί νά δώσει ἀλλά αὐτά πού θά δώσει χρειάζονται 
ἕνα πλαίσιο, ἕνα καρποφόρο ἔδαφος γιά νά ἀνθίσουν.

 Ὅταν ταξιδεύουμε μέ τό ἀεροπλάνο στίς ὁδηγίες πού μᾶς δίνουν 
οἱ ἀεροσυνοδοί διευκρινίζουν πώς σέ περίπτωση ἀποσυμπίεσης θά πέ-
σουν κάτι μάσκες μπροστά μας, αὐτές πρῶτα τίς φοράει ὁ γονέας καί 
μετά ὁ γονέας ἀφοῦ φορέσει τή μάσκα τή φοράει καί στό παιδί, ἕνας 
λιπόθυμος γονέας δέν μπορεῖ νά φροντίσει οὔτε τόν ἑαυτό του οὔτε 
τό παιδί του. Τό αὐτό συμβαίνει μέ ὅλες τίς σχέσεις φροντίδας. Ἄλλω-
στε καί τό πατριαρχικό δίκτυο ἦταν καί εἶναι μιά προσπάθεια φροντί-
δας τῶν φροντιστῶν. Ἡ ἐλπίδα συνδέεται ἄμεσα μέ τό ὑποστηρικτικό 
δίκτυο πού ἔχει ἕνας ἄνθρωπος, ἄν κάποιος μεγαλώσει μέσα σέ ἕνα 
οἰκογενειακό σύστημα πού ὑπῆρχε αὐτό τό ὑποστηρικτικό δίκτυο 
ἀντιμετωπίζει τελείως διαφορετικά τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς.
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Ἡ παρουσία τοῦ ἱερέα στή φυλακή ἤ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ ὅπου 
ζοῦν ἄνθρωποι μέ τραυματικές ἐμπειρίες πρώιμης ἡλικίας ἔχει σκο-
πό τήν ἐνστάλαξη ἐλπίδας ὄχι ἁπλά μέσα ἀπό ἕνα ξερό θεολογικό 
κήρυγμα ἀλλά μέσα ἀπό μία ἐπανορθωτική ἐμπειρία σχέσης. 

Ἄν ἐγώ εἶμαι ἀποσυνδετικός, ἀκατανόητος, ἀπροσάρμοστος, ἀπρό-
σιτος, ἀπροσδιόριστος, ἀδιάφορος, ἀνελέητος καί ἀνορίοτος πῶς θά 
ὑπάρξει ἐπανορθωτική ἐμπειρία; Θά εἶμαι καί ἐγώ σάν τόν πατέρα πού 
εἶχαν, μιά ἀπό τά ἴδια. Αὐτά τά παιδιά ὅλοι οἱ φροντιστές τους τά 
ἐγκατέλειψαν ἤ τά κακοποίησαν, θά κάνουμε καί ἐμεῖς τό ἴδιο;

Ἕνα ἀκόμη στοιχεῖο πού πρέπει νά ἔχουμε στό μυαλό μας ὅταν 
προσεγγίζουμε ἀνθρώπους πού παλεύουν γιά τήν ἀλλαγή εἶναι πώς 
ἴσως ἄλλο πρᾶγμα νά θέλουν νά ἀλλάξουν αὐτοί καί ἄλλο νά ἔχου-
με στόν νοῦ μας ἐμεῖς. Σάν νά θέλουμε νά τούς βγάλουμε ἀπό τό 
ἕνα περιθώριο καί νά τούς βάλουμε σέ ἕνα ἄλλο. Γι’ αὐτό ἔχει ση-
μασία νά διερευνήσουμε τίς ἀνάγκες τους ἀλλά καί νά ξέρουμε καλά 
τί ἀκριβῶς θέλουμε καί μποροῦμε νά προσφέρουμε ἐμεῖς. Αὐτό πού 
ἔχουμε νά τούς ποῦμε θά πρέπει νά εἶναι μεταγλωττισμένο στή 
γλῶσσα πού καταλαβαίνουν εἴτε γιά νά τό δεχθοῦν εἴτε γιά νά τό 
ἀπορρίψουν.

Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες,  
κύριες καί κύριοι σύνεδροι,

Ὅλοι θά ἔχετε νά καταθέσετε πολλές περιπτώσεις ἀπό τήν προ-
σωπική σας διακονία ἀνθρώπων πού ἡ ζωή δέν τούς τά ἔδωσε ὅλα 
ἤ πού τούς ἔδωσε περισσότερα ἀπό ὅσα χρειάζονταν σέ συναισθη-
ματικό καί ὑλικό ἐπίπεδο. Οὔτε τό λίγο εἶναι ἀρκετό οὔτε τό πολύ 
χωνεύεται. Οἱ ἐποχές ἀλλάζουν, ὁ χρόνος τρέχει καί οἱ ἄνθρωποι 
μένουμε διψασμένοι γιά κοινωνία καί ζωή. Ἄν στόν δρόμο σας βρε-
θεῖ κάποιος πού μέ τά δικά σας κριτήρια εἶναι στό περιθώριο στα-
ματῆστε, κοιτάξτε τον καί σκεφτεῖτε τί κοινό ἔχω ἐγώ μέ αὐτόν, ἄν 
δέν βρεῖτε κάποιο κοινό νά πᾶτε νά ἐξομολογηθεῖτε ἀμέσως, ἄν 
βρεῖτε ἔστω καί ἕνα τότε ἔχετε ξεκινήσει τή σύνδεση μαζί του καί 
ὑπάρχει ἐλπίδα καί γιά σᾶς καί γιά κεῖνον καί γιά ὅλους μας.
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ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΟΥΔΑ–ΧΑΤΖΟΥΛΗ

ΖΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΙ  
Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙΝ

Θ ά μιλήσω ὡς κοινωνική ψυχολόγος ἀλλά καί ὡς ψυχοθεραπεύ-
τρια καί ἀναλύτρια ὁμάδας, μέσα ἀπό τίς ἐμπειρίες πού μοῦ 

ἔδωσε ἀφ’ ἑνός ἡ καθημερινή συνάντησή μου μέ τούς φοιτητές, πού 
τόσο εὔκολα μποροῦν νά ἐπιλέξουν νά μποῦν στό περιθώριο δημι-
ουργώντας δικές τους ὁμάδες τοῦ ἀνήκειν, ἀφ’ ἑτέρου ὡς θεραπεύ-
τρια μέσα ἀπό τή σχέση μέ τό στιγματισμένο ἀπό τόν ψυχικό πόνο 
ἄτομο, τό διαφορετικό ἤ καί τό περιθωριακό. 

Ἐκεῖνο πού θέλω νά ὑποστηρίξω εἶναι ὅτι ὑπάρχει σαφής σύνδεση 
μεταξύ τῆς ἐγγενοῦς ἀνάγκης τοῦ ἀτόμου νά ἀνήκει σέ μιά ὁμάδα ἤ 
σέ μιά σχέση μέ τά φαινόμενα τῆς περιθωριοποίησης, καθώς καί μέ 
τήν ἀνάπτυξη καί διατήρηση τῆς ψυχοκοινωνικῆς ταυτότητας τοῦ 
ἀτόμου καθώς καί τῆς ἀνάπτυξης τῆς ἀνθεκτικότητας. 

Θά ἤθελα ἐπίσης νά τονίσω ὅτι ἡ σύνδεση τοῦ ἀτόμου μέ ‘ὁμάδες 
τοῦ ἀνήκειν’ μπορεῖ νά βοηθήσουν τό ἄτομο πού βρίσκεται στό 
περιθώριο, τό ἄτομο χωρίς ἐλπίδα, νά ἀναπτύξει τήν ἀνθεκτικότη-
τα (resilience) ἀπέναντι στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς, καί νά ἀντιληφθεῖ 
καί νά ἀντιμετωπίσει τίς προσωπικές του δυσκολίες ὡς μιά συλλο-
γική πάλη (Wexler et al., 2009).

Ἔρευνες ἔχουν ἐπανειλημμένως δείξει πώς ὅταν αὐτή ἡ ἀνάγκη 
δέν ἱκανοποιεῖται, συμβαίνουν ψυχολογικές καί φυσιολογικές συνέ-
πειες ὅπως: 

– Ἀνικανότητα δημιουργίας δεσμῶν, 
– Συναισθήματα ἀνασφάλειας, 
– Συναισθήματα ζήλειας, 
– Μοναξιά, 
– Αὐξημένα συναισθήματα ἐνοχῆς, 
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– Ἀνικανότητα ἀνάπτυξης τῆς ψυχοκοινωνικῆς ταυτότητας καί 
τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ, 

– Ἀνάπτυξη διαφόρων μορφῶν ἀνθεκτικότητας.  

Ζώντας στό περιθώριο καί ψυχοκοινωνική ταυτότητα

Ποιός εἶναι στό περιθώριο; Ποιός περιθωριοποιεῖται; Εἶναι τά 
ἐρωτήματα πού εὐλόγως τίθενται ἀρχικά: Ὁ ἄστεγος, ὁ πρόσφυγας 
ἤ ὁ μετανάστης, τό ἄτομο μέ ἀναπηρία, ὁ ψυχικά πάσχων, καθώς 
καί τά ἄτομα πού ἀπαντῶνται στίς περιφερειακές ὁμάδες ὅπως, 
ὁμοφυλόφιλων, ἀμφιφυλόφιλων, transsexual, διεμφυλικῶν, καί πολ-
λές ἄλλες ὁμάδες, εἶναι τά ἄτομα πού ἐπίσης μπορεῖ νά ἐπιλέξουν 
νά ζοῦν στό περιθώριο, ἤ περιθωριοποιοῦνται ἐξ αἰτίας τῆς διαφο-
ρετικότητάς τους. 

Κάθε μία ἀπό αὐτές τίς ὁμάδες ἔχουν ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
ὅμως, ἐκτεταμένες ἔρευνες ἀναφέρονται στή συναισθηματική μονα-
ξιά ὡς κοινό παρονομαστή τῶν περισσοτέρων ἀπό αὐτές τίς ὁμάδες 
μαζί μέ χαμηλή ἐκτίμηση ἑαυτοῦ, συναισθήματα ταπείνωσης, ἀπα-
ξίωσης τοῦ ἑαυτοῦ καί στιγματισμοῦ, ὅπως στήν περίπτωση τῶν 
ἀστέγων, συναισθήματα ἀποκλεισμοῦ, ἀπομόνωσης καί ἀποξένω-
σης, αὐτοκτονικό ἰδεασμό, αὐξανόμενη πιθανότητα ἐμφάνισης κα-
τάθλιψης, πού μπορεῖ νά συνοδεύονται ἀπό συναισθήματα ἀβοη-
θησίας, ντροπῆς καί ἔλλειψης ἐλπίδας. Σέ μερικές ἀπό αὐτές τίς 
ὁμάδες ἡ ἔλλειψη κοινωνικῆς ἀλλά καί οἰκογενειακῆς στήριξης ὁδη-
γεῖ στήν ἀνικανότητα διαμόρφωσης μιᾶς ὑγιοῦς ἀτομικῆς καί κοι-
νωνικῆς ταυτότητας.

Ὁ στιγματισμός τῶν ἀτόμων πού βρίσκεται στό περιθώριο βαίνει 
παράλληλα μέ τήν περιθωριοποίηση στιγματίζοντας τίς ταυτότητες 
τῶν ἀτόμων αὐτῶν καί καθορίζουν τήν ταυτοτική διαδικασία, τόσο 
σέ ἐνδοπροσωπικό καί διαπροσωπικό ἐπίπεδο, ὅσο καί σέ ἀτομική 
καί κοινωνική ταυτότητα.

Σύμφωνα μέ ἐκτεταμένες ἔρευνες τῆς κοινωνικῆς ψυχολογίας 
(Hogg, 2005), τά ἄτομα πού βρίσκονται ἤ αἰσθάνονται ὅτι βρίσκον-
ται στό περιθώριο εἴτε τῆς ἔσω εἴτε τῆς ἔξω ὁμάδας αἰσθάνονται 
ὅτι τά ἔχουν ἀπορρίψει καί ὅτι δέν εἶναι ἀρεστά καί ἀποδεκτά ἀπό 
τά ἄλλα μέλη τῆς ὁμάδας ἤ τῶν ὁμάδων ὅπου ἀνήκουν. Αἰσθάνον-
ται ἀβέβαια γιά τή θέση τους μέσα στήν ὁμάδα, γεγονός πού συχνά 
συνοδεύεται μέ μιά βαθιά ἐπιθυμία νά ἐγκαταλείψουν τήν ὁμάδα 
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τους ψυχολογικά καί πραγματικά. Εἶναι γνωστό τό φαινόμενο τοῦ 
μαύρου πρόβατου ὅπου φαίνεται ὅτι κοινωνικά εἶναι χειρότερο νά 
εἶναι κανείς ἕνα μή ἐπιθυμητό καί μή ἀρεστό μέλος τῆς ἔσω ὁμάδας, 
ἀπό τό νά μήν ἀνήκει στήν ἐπιθυμητή γι’ αὐτόν ὁμάδα ἤ νά εἶναι 
σέ μιά ἄλλη ὁμάδα. 

Ἡ κοινωνική ταυτότητα ἡ ὁποία ὁρίζεται καί σημασιοδοτεῖται 
μέσα ἀπό τή σχέση μας μέ τό ‘ἄλλο’ ἄτομο, συγκροτεῖ τήν πιό βασι-
κή ἀνθρώπινη ἐμπειρία τοῦ ‘ποιός εἶμαι καί πού ἀνήκω’. Δίνει τήν 
αἴσθηση τοῦ συνεχοῦς καί τῆς ἀπαρτίωσης τοῦ ἀτόμου καί τῆς ὁμά-
δας στήν ὁποία ἀνήκει. Ἐν ἀντιθέσει, τά ἄτομα τῶν περιθωριακῶν 
κοινωνικῶν ὁμάδων ἀπαρτίζουν μιά ἀπαξιωμένη αἴσθηση ἑαυτοῦ 
ἀνάλογη μέ τόν ἀπαξιωτικό τρόπο πού ἀντιλαμβάνονται τή σχέση 
τους μέ τούς ἄλλους καί τόν τρόπο πού οἱ ἄλλοι τούς ἀντιμετωπί-
ζουν. Αὐτό ἔχει σάν ἀποτέλεσμα, σύμφωνα μέ νέους ἐρευνητές, τήν 
ἐμφάνιση ψυχοκοινωνικῆς ἀναπηρίας, ἡ ὁποία στήν οὐσία προσδιο-
ρίζεται ἀπό στιγματισμό καί τά συνακόλουθα συναισθήματα. 

Ἐπιπροσθέτως, οἱ μέχρι τώρα μελέτες γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς 
ἀνθεκτικότητας τῶν ἀτόμων πού βρίσκονται στό περιθώριο φαίνε-
ται νά ἀγνοοῦν τήν ἐπιρροή τοῦ κοινωνικοῦ πλαισίου καί τῶν συ-
στημάτων κυριαρχίας στή διαμόρφωση προσωπικῶν ἐμπειριῶν καί 
σημασιῶν. Αὐτό εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τόν διαχωρισμό καί προσδι-
ορισμό δύο διαφορετικῶν συνθηκῶν μεταξύ τῶν ἀτόμων πού βρί-
σκονται στό περιθώριο: ἡ μία ἀφορᾶ τά ἄτομα πού τά καταφέρνουν 
καί ἡ ἄλλη τά ἄτομα πού δέν τά καταφέρνουν καί περιθωριο-
ποιοῦνται ἀκόμη περισσότερο.

Ἐν ἀντιθέσει, στήν εἰσήγηση αὐτή θά ἤθελα νά ὑποστηρίξω, ὅτι 
γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ἀνθεκτικότητας καί τήν ἐνσωμάτωση τῶν 
ἀτόμων πού βρίσκονται στό περιθώριο, οἱ διαπροσωπικές σχέσεις 
καί ἡ ἔνταξη τοῦ ἀτόμου σέ ὁμάδες καί δίκτυα σχέσεων ἀποτελοῦν 
τήν ἀναγκαία συνθήκη καί εἶναι ἐντελῶς ἀπαραίτητα γιά τήν καλή 
ποιότητα τῆς ζωῆς. Ἡ ἐπαφή καί ἡ ἐγγύτητα μέ τόν Ἄλλο (Other), 
ἡ ἀνάγκη τοῦ ἀνήκειν 1, εἶναι ἴσως τό πιό προκλητικό καί ἀπαιτη-
τικό ἔργο ἀφοῦ ἡ  ἀνάγκη τοῦ ἄλλου καί ἡ συντροφικότητα εἶναι 
τόσο ἐπιθυμητή ὅσο καί συγκρουσιακή, ἐνῶ ὅταν ἐπιτευχθεῖ μπορεῖ 

1.  Χατζούλη-Μαρούδα, Ἀ. (2014). Ἡ Ἀνάγκη τοῦ Ἀνήκειν. Ὁμαδικότητα καί 
Συγκρούσεις στίς Ὁμάδες. Ἀθήνα, ἐκδ. Παπαζήση.
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οὐσιαστικά νά μειώσει ἐμφανῆ συναισθήματα στιγματισμοῦ καί πε-
ριθωριοποίησης.

Ἡ ἀνάγκη τοῦ ἀνήκειν καί ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἀνθεκτικότητας 

Πῶς θά μπορούσαμε νά ὁρίσουμε αὐτό τό βαθύ συναίσθημα τῆς  
ἀνάγκης τοῦ ἀνήκειν καί πῶς θά μπορούσαμε νά τό ἐνισχύσουμε; 
Σύμφωνα μέ πολλούς ἀναλυτές ἡ ἀνάγκη τοῦ ἀνήκειν παρουσιάζε-
ται ὡς ἕνα σύνολο βασικῶν συναισθημάτων γιά προσκόλληση καί 
affiliation/δεσμό, τά ὁποῖα τό ἄτομο χρειάζεται νά τά ἐγκαθιδρύσει 
καί νά τά διατηρήσει ἀνεξάρτητα ἀπό ὁποιαδήποτε ἀμφιθυμικά συ-
ναισθήματα μπορεῖ νά προκαλέσει αὐτή ἡ ἀνάγκη. Ὁ Freud ἀνα-
φέρεται στήν ἀνάγκη τοῦ ἀνήκειν, ὡς τό μέρος τῆς ἀνάγκης καθε-
νός νά ἀγαπηθεῖ καί νά ζεῖ σέ ἁρμονία μέ τούς ἄλλους (Freud, 1921, 
1930). Οἱ Baumeister & Leary (1995) μέσα ἀπό μία ὑπαρξιακή ἀνά-
λυση τοῦ «ἀνήκειν» ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἀνάγκη τοῦ ἀνήκειν εἶναι 
βασική διάχυτη ἀνθρώπινη κινητήρια ὁρμή γιά δημιουργία ἔστω καί 
στό ἐλάχιστο θετικῶν καί σημαντικῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων. 
Μιά δυνατή ἐπιθυμία γιά δημιουργία καί διατήρηση δεσμῶν, μιά  
«κραυγή γιά ἐπαφή καί ἀλληλεπίδραση». Θά λέγαμε μιά κραυγή 
«ὕπαρξης».

Παραθέτω τά λόγια συμμετεχόντων σ’ ἕνα σχετικό σεμινάριο: 
«..ἔχω τήν αἴσθηση ὅτι ἀνήκω ὅταν ἔχω τήν ἐμπειρία τοῦ ‘ἄλλου’ ὁ 
ὁποῖος μπορεῖ νά μέ συμπεριλάβει σέ ἕναν προσωπικό του χῶρο, 
ὅπου μπορῶ νά μοιρασθῶ αὐτά πού αἰσθάνομαι, ὅπου οἱ προσωπι-
κές μου ἐμπειρίες μπορεῖ νά ἐκτιμηθοῦν καί νά γίνουν σεβαστές καί 
ὅπου μπορῶ νά ἔχω τό δικαίωμα νά εἶμαι ὁ ἑαυτός μου ἐνώπιον τοῦ 
ἄλλου. Ὁ χῶρος δέν μέ περιορίζει οὔτε μπορεῖ νά μέ μορφοποιήσει 
μέ ὁποιαδήποτε τρόπο. Παρέχει ὅμως ἕνα περιβάλλον ὅπου μπορῶ 
νά ὑπάρχω καί νά μεγαλώνω…» (Ἀπόφθεγμα ἀπό σεμινάριο ‘Ἡ ἀνά-
γκη τοῦ Ἀνήκειν’).

Πολλοί μελετητές διερευνώντας τά θέματα ἐνσωμάτωσης ἀτόμων 
πού βρίσκονται στό περιθώριο, ἀναφέρονται στή σημασία ἔνταξης 
τῶν ἀτόμων αὐτῶν σέ ὁμάδες ἀλληλοβοήθειας, ἀλληλεγγύης, πού 
ἔχουν σάν ἀποτέλεσμα, τήν ἐνίσχυση τῆς αὐτοεικόνας τοῦ ἀτόμου 
καί τοῦ συναισθήματος τοῦ ‘ἀνήκειν’, ὅπως καί τή μείωση τῆς ἀγω-
νίας, τοῦ ἄγχους καί τῆς ἀνασφάλειας πού γεννᾶ κάθε περιθωριο-
ποίηση. Ὑποστηρίζουμε, ὅτι οἱ ὁμάδες αὐτές μποροῦν νά ἐμπεριέ-
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ξουν τήν ἀγωνία καί τά ἄγχη τῶν ἀτόμων, ἀλλά καί νά προσφέρουν 
τόν δυνητικό ἐκεῖνο χῶρο γνωριμίας καί ἀποδοχῆς τοῦ ‘Ἄλλου’ 
καθώς καί ἐπαναδιαπραγμάτευσης τῶν προσδοκιῶν καί ἐπιθυμιῶν 
τῶν ἀτόμων σέ ἐνδο-ατομικό καί διαπροσωπικό ἐπίπεδο.

Στή σημασία τῶν ‘belonging groups’, αὐτῶν τῶν «ὁμάδων τοῦ 
ἀνήκειν», ἀναφέρονται ἐπίσης πολλοί ψυχαναλυτές καί ὁμαδικοί 
ἀναλυτές (Rouchy, 2003). Προσφέροντας, ὑποστηρίζει ὁ Bollas, 
ἐναλλακτικές ὁμάδες τοῦ ἀνήκειν (σέ σχέση μέ τήν πρώτη οἰκογε-
νειακή ὁμάδα), οἱ ὁμάδες αὐτές μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὅτι ἐπιτελοῦν 
μετασχηματιστικές καί μεταβατικές λειτουργίες γιά τό ἄτομο σέ 
σχέση μέ τήν πρώτη οἰκογενειακή ὁμάδα. Παρέχουν νέες εὐκαιρίες 
ταυτίσεων καί ἐσωτερικεύσεων, εὐκαιρίες ἐξιδανίκευσης καί μετου-
σίωσης τῶν ἐνορμήσεων, ἐνῶ παράλληλα λειτουργοῦν ὡς κρίκοι 
σύνδεσης τοῦ ἐσωτερικοῦ μέ τόν ἐξωτερικό κόσμο τοῦ ἀτόμου  
(Bollas, 1987)2. 

Σέ μιά ὁμάδα ἔνταξης, ἡ Μαρία, ἡ ἀλλιῶς ἡ Ἀμερικάνα, ὅπως μᾶς 
ἔλεγε, γεννήθηκε καί μεγάλωσε στήν Ἀμερική, καί ὅταν οἱ γονεῖς 
της ἀποφάσισαν νά ἐπιστρέψουν στήν Ἑλλάδα θέλησε νά τούς ἀκο-
λουθήσει. «Ὅταν ἤμουν στήν Ἀμερική», ἔλεγε,  «ἔνιωθα περήφανη 
πού ἤμουν Ἑλληνίδα. Τό ἀπόγευμα πήγαινα σέ ἑλληνικό σχολεῖο, 
στό πανεπιστήμιο χαϊδευτικά μέ φώναζαν “the Greek”. Ἀπό τότε 
πού γυρίσαμε στήν Ἑλλάδα, ἐνῶ ζοῦμε ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι, ἐδῶ στήν 
πατρίδα μου εἶμαι ἡ Μαρία ἡ Ἀμερικάνα». Ἡ Μαρία θέλησε νά 
συμμετέχει σέ μιά ὁμάδα μεταναστῶν γιατί δέν μπορεῖ νά κάνει σχέ-
σεις καί αἰσθάνεται ξένη. Σέ μιά ἄλλη ὁμάδα, ἕνας Παλαιστίνιος 
φοιτητής ἀναφερόμενος στή Γενική Ἕνωση Παλαιστινίων Φοι-
τητῶν στήν Ἑλλάδα, καί τίς ὁμάδες πού ὀργανώνονται ἐκεῖ ἔλεγε: 
«μέ τούς Παλαιστίνιους νιώθω ὅτι εἶμαι στό σπίτι μου. Κάθε φορά 
πού βρίσκεσαι μαζί τους τό νιώθεις αὐτό.. Ἴδιο φαγητό, ἴδιες ἀνα-
μνήσεις, ἴδιες συζητήσεις πού ἔκανες καί στό σπίτι…..»

Τά ἀνωτέρω παραδείγματα εἶναι ἀπό παλαιότερες βιωματικές 
ὁμάδες αὐτογνωσίας, καθώς καί ἀπό πρόσφατη πιλοτική ἔρευνα3  

2. Bollas, C. (1987). The Shadow of the Object: Psychoanalysis of the Unthough 
Known. London: Free Association Books.

3. Μάστορα, Λίλα. Πιλοτική ἔρευνα στά πλαίσια διδακτορικῆς διατριβῆς μέ 
τίτλο: Σύγκρουση, Συλλογικό Τραῦμα καί ἡ ἀνάπτυξη τῆς ὁμάδας καί τῆς ὁμα-
δικότητας στή Δυτική Ὄχθη καί τό Ἰσραήλ. Βλ. σχετική ἀνακοίνωσημε τίτλο, 
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σχετικά μέ τόν τρόπο πού ἄτομα μειονοτικῶν ὁμάδων διαχειρίζον-
ται τραυματικές ἐμπειρίες τοῦ παρελθόντος καί συλλογικά τραύμα-
τα μέσα ἀπό τή σύσταση ὀργανώσεων καί ὁμάδων ἔνταξης. Στίς 
περιπτώσεις αὐτές, ἡ ὁμάδα ἔνταξης ἀποτελεῖ μιά ἀσπίδα προστα-
σίας τόσο ἀπέναντι στίς ἐξωτερικές ὅσο καί ἀπέναντι στίς ἐσωτε-
ρικές πιέσεις ταύτισης μέ τό καινούργιο περιβάλλον καί τούς ‘ἄλ-
λους’ ἀνθρώπους γύρω του. Ἰδιαίτερα κατά τούς πρώτους μῆνες 
τῆς ἔνταξης σέ νέα πολιτισμικά περιβάλλοντα, τό ἄτομο φαίνεται 
νά χρειάζεται τήν ὁμάδα γιά νά νιώσει οἰκειότητα, νά ἐπεξεργαστεῖ 
τίς καινούριες πληροφορίες, νά ἀξιολογήσει, νά συγκρίνει καί νά 
ὀργανώσει τό ἐξωτερικό του/της περιβάλλον. Ἐπιπλέον, ὅπως φά-
νηκε ἀπό τήν ἔρευνα, τά ἄτομα τῶν μειονοτικῶν ὁμάδων μέσα στίς 
ὁμάδες ἔνταξης καί ἀλληλεγγύης, καταφέρνουν νά ἐπικοινωνοῦν τίς 
τραυματικές ἐμπειρίες τους καί τόν χρόνιο πόνο πού ἔχουν βιώσει 
στή χώρα καταγωγῆς.

Πιστεύουμε ὅτι οἱ ὁμάδες πού δημιουργοῦνται ἀπό νεοφερμένους 
σέ ἕνα ξένο καί πολυπολιτισμικό περιβάλλον ἀπαντοῦν στήν  ἀνάγ-
κη τοῦ ἀνήκειν. Ἡ μετακίνηση ἀπό ἕνα πολιτισμικό περιβάλλον σέ 
ἕνα διαφορετικό –εἴτε πραγματοποιεῖται ἀπό ἐπιλογή εἴτε ὑπό τήν 
πίεση ἐξωτερικῶν παραγόντων– σημαίνει τή διάρρηξη τῶν δεσμῶν 
πού παρέχουν στό ἄτομο τήν αἴσθηση τῆς ἀσφάλειας4. Ἡ ἐπανόρ-
θωση τῶν συναισθημάτων τῆς ἀσφάλειας καί τῶν δεσμῶν πού δια-
κόπηκαν κατά τή μετακίνηση μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ στά 
πλαίσια  μιᾶς ὁμάδας πού θά πάρει τόν ρόλο τοῦ πρωταρχικοῦ 
“ἄλλου” –μητέρας ἤ τροφοῦ– καί δρᾶ ὅπως ἡ μητέρα ἤ ἡ τροφός”5.

Τό ἄτομο ὅταν γίνεται ἀποδεκτό ἀπό τήν ὁμάδα καί μέσα ἀπό 
τή διαδικασία τοῦ μοιράσματος βγαίνει ἀπό τήν ἀπομόνωσή του, 
κοινωνικοποιεῖται καί ἀποκτᾶ μιά κοινωνική θέση στήν ὁποία 
αἰσθάνεται ἀσφαλές καί ἰσότιμο μέ τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς ὁμάδας. 
Ὅπως τονίζουν τά ὑποκείμενα τῆς ἀνωτέρω ἔρευνας, ἡ ἀλληλεγγύη 
στούς συνανθρώπους καί ἡ προσωπική ἐργασία πού ἐπιτελοῦν γιά 

The formation of minority groups and networks in the case of Palestinian 
students living in Greece. The effects of collective trauma, suffering and 
belongingness.

4. “The Politics of Attachment. Towards a secure society”, Sebastien Kraemer, 
Jane Roberts p. 20.

5. Μαρούδα-Χατζούλη, Ἀ. (2009). Ἡ Ἀνάγκη τοῦ Ἀνήκειν, Ἀθήνα, ἐκδ. Πο-
λυτρόπον.
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τό κοινό καλό, καί γιά τό καλό τῆς κοινότητας στήν ὁποία συμμε-
τέχουν, τούς ὁδηγοῦν πίσω στίς ἀξίες τῶν δικῶν του κοινοτήτων 
ἐνισχύοντας τά συναισθήματα τῆς συνέχειας καί τῆς ἀσφάλειας. Μέ 
αὐτόν τόν τρόπο, οἱ ὁμάδες ἔνταξης καί ἀλληλεγγύης, συνιστοῦν 
ἕναν ἀσφαλῆ δυνητικό χῶρο περιέλιξις, ὅπου τό ἄτομο ἔχει τή δυ-
νατότητα νά ἀλληλοεπιδρᾶ, νά μοιράζεται καί νά ἐπαναδιαπρα-
γματεύεται ἐμπειρίες καί συναισθήματα. Ἀποτελοῦν μέρος τοῦ κοι-
νωνικοῦ κόσμου ἀλλά παράλληλα διαφοροποιοῦνται ἀπό αὐτό 
δημιουργώντας τήν αἴσθηση τῆς ἁρμονικότερης συνύπαρξης τοῦ 
ἀτόμου μέσα καί ἔξω ἀπό τήν ὁμάδα.
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Fr. BASSAM NASSIF

HOPE IN THE HORROR OF WAR

T he holy land of the Apostolic Church of Antioch is suffering 
from the horror of war. Yesterday, it was the turn of Lebanon 

and Iraq, and today it is that of Syria. Thousands of Syrians, 
including, bishops, priests, monks, nuns, and laymen, all of whom 
are the indigenous people of this land, have been killed, kidnapped, 
or forcibly expulsed. All these brutal actions systematically attempt 
to deprive the faithful of their hope. 

In a special place in the midst of Syria, there is a touch of divine, 
unimpeachable hope. It is the war-torn city of Aleppo whose 
kidnapped Metropolitan many of you know, His Eminence Paul 
Yazigi. Metropolitan Paul was kidnapped with the Syriac Archbishop 
of Aleppo, Youhanna Ibrahim. On April 22, 2013, Metropolitan Paul 
arrived by car at the outskirts of Aleppo, an armed group stopped 
the vehicle of the two bishops, abducted them, and killed the driver 
who was a deacon. For four and a half years now, no information is 
given about the state of the two bishops. They just disappeared.

How did the Orthodox faithful of Aleppo survive the continuous 
absence of the their bishop who is the icon of Christ? Despite the 
trauma they suffer from his kidnapping, his parishioners’ 
expectation of his return has given them daily living hope. His 
absence made him more present and brought the parishioners 
together to pray more and live ascetically. They have felt more like 
the faithful husbandmen who await the return of their Master, 
knowing that their Master’s joy will be to see that his servants has 
grown the good seedling of love that he has planted. In the next 
passages, the challenges facing this Archdiocese of Aleppo, called 
«the diocese of Job,» are briefly presented focusing on three axes: 
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Security, Economy, and Migration, with examples on how the 
Orthodox Church is kindling hope in the lives of the people there.

Security Challenges: The bombardment of the besieged Aleppo 
affected the daily lives of the people. More than fifty parishioners were 
killed. Most of the church building were desecrated and destroyed, 
including the historic archdiocese compound. It became fatal for one 
to get sick, since medical supplies were not available. Even rescue 
teams were not able to move quick enough to save who could be saved. 
An Orthodox Christian man lost his daughter and son on Holy Friday 
night 2015. A bomb fell on their house and blocked the room of their 
children. They were shouting and screaming… He waited for eight 
hours for the rescue teams to finish their work and discovered that his 
two children had suffocated. The family now is in a refugee place in 
Germany. The husband turned to God through prayer, he became 
thankful… He wants to be strong for his traumatized wife and 
surviving daughter…. The pastoral touch was that of the prayers 
offered by the priests and their continuous accompaniment and 
embrace. No words could heal the tormented parents or children…, 
except Christ, God’s Word. Only “Prayer breathes hope...”.

Economic Challenges: The deterioration of the city’s infra-
structure, the lack of electricity, drinking water, medicines and other 
necessities made life very difficult. With resources running out fast, 
getting enough food became increasingly more difficult. People, 
however, did not even have enough money to buy food because of 
its soring prices, if it was available. For many, being hungry is not 
hard: what is hardest and unbearable is to see one’s children 
suffering from hunger. Faced with this vast amount of tragedy, the 
Antiochian Church did not stand idly by. She was rather determined 
to effectively care. His Beatitude Patriarch John X personally visited 
the besieged city, and comforted its faithful. He ordered the 
Department of Ecumenical Relations and Deve lopment (The name 
of the Humanitarian arm of the Patriarchate) to cooperate with the 
Archdiocese, and urgently prepare a range of projects and programs. 
The Department provided job opportunities for people so that they 
can work and live with dignity. The Church opened a charity 
dispensary to provide medical necessities and distribute needed 
medicines. The Church took care of the issue of education awareness 
and cultural development. She opened the Prophet Elias Kindergarten. 
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The Church distributed basic food supplies to people who were rich 
few months ago and lost all their possessions. They were angry, 
disappointed, and sad. (Stories of the rich man and the holed sugar 
bag… the man whose family needed badly the food even though 
there was worms in rice…). The Church tried to support them as 
persons created in the image of God. 

Emigration and Displacement: In order to kill their hope of return 
to their homeland, many houses were demolished and historic church 
buildings were reduced to rubble. On account of this situation, the 
Church has confronted with a harsh pain the forced expulsion of 
some, the emigration of others to places outside Syria, the exodus of 
many to more secure regions in Syria. About fifty percent of the 
parishioners has left the archdiocese. The Church cannot stop them 
from leaving, but tries to create awareness about the importance of 
keeping the land of their ancestors, where “the disciples were first 
called Christians” (Acts 11: 26), and not give up. Despite the shrinking 
number of families due to hemorrhaging emigration, the steadfastness 
in faith of those remaining, the attachment of the youth to their church 
and the activities that they undertake, like a hive of bees ceaselessly 
working day and night to fulfill the mission of their shepherd 
Metropolitan Paul. The parish halls of the churches in Aleppo became 
factories of hope for the suffering parishioners, such as the parishioners 
from Idlib who left all their belongings and walked for several days 
and nights before arriving to Aleppo. In their first gathering in the 
church hall in Aleppo, they looked at each other face and wept bitterly. 
The Church tried to facilitate their civil paper work after they lost all 
their IDs. She gave them money, shelter, and food, and spiritual 
support. The pastoral care of the Church deeply affected them, since 
they saw that the Church is the One which gathers them and cares for 
them, as Christ gathers His scattered people. This gave them great 
hope in their faith, and much more attachment to His Church. 

The Church, the Bride of the Suffering Bridegroom, presents 
Christ through Her prayers and pastoral care to the faithful, as 
Hope Incarnate. This has given them great hope in the midst of 
great misery, a divine hope which cannot be describe in mere 
words. This hope is the presence of Christ experienced by the three 
holy youth in the fiery furnace. This Hope is a great mystery that 
the Church administers in humility and love.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΕΛΕΚΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ  
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες,
Ἀξιότιμοι κυρίες & κύριοι,

Ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός μέσα στήν πορεία τῶν 140 χρό-
νων ἀπό τήν ἵδρυσή του μέχρι σήμερα, ὑπηρετώντας τίς Θε-

μελιώδεις Ἀρχές καί τούς Σκοπούς τοῦ Κινήματος, ἔχει ἀνταποκρι-
θεῖ σέ ὅλες τίς δύσκολες καί κρίσιμες καταστάσεις τίς χώρας.

Ἡ μεταναστευτική ροή ἀποτέλεσε μία νέα πρόκληση, στήν ὁποία 
ὁ ΕΕΣ κλήθηκε νά προσφέρει ὑπηρεσίες.

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνέπτυξε Μονάδες Ἐπείγουσας Ἀνταπό-
κρισης (Emergency Respond Units - ERU’s), μέ τή συνδρομή καί 
βοήθεια τοῦ Αὐστριακοῦ, Γερμανικοῦ, Φινλανδικοῦ καί Ἱσπανικοῦ 
Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.

Προκειμένου νά ἀντιμετωπιστοῦν οἱ αὐξανόμενες ἀνάγκες ὑγείας 
τῶν ἀτόμων αὐτῶν, μέ τήν ὑποστήριξη της IFRC/Διεθνοῦς Ὁμο-
σπονδίας Συλλόγων ΕΣ/ΕΗ, σέ συνεργασία μέ τό Ὑπουργεῖο Ὑγεί-
ας, τό ΚΕΕΛΠΝΟ, ἀλλά καί μέ τοπικούς φορεῖς, παρέχει ὑπηρεσίες 
ὑγείας στή Β. Ἑλλάδα, τήν Ἀττική καί σέ Νησιά. 

Οἱ Δράσεις ὑγείας καλύπτουν τομεῖς ὅπως: Βασικές Ὑπηρεσίες 
Ὑγείας, προαγωγή τῆς ὑγιεινῆς καί προαγωγή τῆς ὑγείας, ψυχοκοι-
νωνική στήριξη σέ παιδιά καί ἐνήλικες, παροχή Πρώτων Βοηθειῶν 
καί ἐκπαίδευση ἐθελοντῶν προσφύγων/μεταναστῶν στίς Πρῶτες 
Βοήθειες.

Στίς Βασικές Ὑπηρεσίες Ὑγείας περιλαμβάνονται: Ἰατρο-νοση-
λευτικές παρεμβάσεις, περιγεννητική καί ὀδοντιατρική φροντίδα, 
ἀντιμετώπιση ἐπειγόντων περιστατικῶν καί ἀτόμων μέ χρόνια νο-
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σήματα, χορήγηση φαρμάκων, ἐμβολιασμοί, ἔλεγχος γιά ὑποσιτισμό 
(MUAC), συμπλήρωση Ἀτομικοῦ Δελτίου Ὑγείας Μαθητή-ΑΔΥΜ, 
παραπομπές σέ νοσοκομεῖα.

Ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἐπιχείρησης μέχρι τώρα ἔγιναν περισσότερες 
ἀπό 150.000 ἐπισκέψεις στίς κλινικές μας, γιά ἰατρονοσηλευτικές καί 
μαιευτικές παρεμβάσεις. Ἀπό αὐτές περισσότερες ἀπό 44.000 ἀφο-
ροῦσαν ἐπισκέψεις παιδιῶν γιά παιδιατρική φροντίδα. Ἀπό τό 2016, 
τά παιδιά ἐμβολιάστηκαν μέ 10.700 δόσεις ἐμβολίων παρέχοντας 
ἐμβολιαστική κάλυψη 90-95%.

Πολύ σημαντική παρέμβαση ἦταν ἡ συμπλήρωση του Ἀτομικοῦ 
Δελτίου Ὑγείας Μαθητή-ΑΔΥΜ. Ἡ συγκεκριμένη δράση, ἔδωσε τή 
δυνατότητα στά παιδιά τῶν Προσφύγων/Μεταναστῶν νά ἐγγραφοῦν 
στίς σχολικές τάξεις.

Προγράμματα Προαγωγῆς τῆς Ὑγείας καί τῆς Ὑγιεινῆς στά Κέν-
τρα Φιλοξενίας, εὐαισθητοποίησαν καί ἐκπαίδευσαν κυρίως παιδιά 
προσφύγων καί μεταναστῶν σέ θέματα ἀτομικῆς ὑγιεινῆς, ἀσφα-
λοῦς νεροῦ, ὑγιεινῆς περιβάλλοντος καί διαχείρισης ἀπορριμμάτων, 
μέ στόχο νά μάθουν νά προστατεύουν τόν ἑαυτό τους ἀπό λοιμώ-
δη καί μεταδοτικά νοσήματα μέσα στίς νέες συνθῆκες διαβίωσης. 

Τά Προγράμματα Προαγωγῆς τῆς Ὑγιεινῆς στίς μητέρες, τούς 
ἔδωσαν τήν εὐκαιρία νά ἀποκτήσουν γνώσεις καί σωστές πρακτικές 
στή φροντίδα τῶν μωρῶν τους.

Στό πλαίσιο τῆς Ψυχοκοινωνικής Ὑποστήριξης – PSS (Psycho 
Social Support), δημιουργήθηκαν Χῶροι Δημιουργικῆς Ἀπασχόλησης, 
CFS (Child Friendly Spaces), ὅπου τά παιδιά μέ τήν καθοδήγηση ψυ-
χολόγων, εἰδικά ἐκπαιδευμένων νοσηλευτῶν καί ἐθελοντῶν, χρησιμο-
ποιώντας τή μουσική, τή ζωγραφική, τό παιχνίδι, τόν χορό, ἐνδυνα-
μώνονται ψυχολογικά, μαθαίνουν ὑγιεινές συνήθειες καί ἀποκτοῦν τήν 
εὐθύνη γιά τήν προάσπιση τῆς ὑγείας τους. Οἱ βόμβες καί οἱ εἰκόνες 
πολέμου δίνουν τή θέση τους σέ χαμόγελα καί σέ ἐλπιδοφόρες ζωγρα-
φιές. Οἱ ἐνήλικες ἀντίστοιχα μέσα ἀπό προγράμματα ἐκμάθησης καί 
ἐξάσκησης κομμωτικῆς, μουσικῆς, κηπευτικῆς, ζωγραφικῆς, λειτουρ-
γία ὁμάδων ἀλληλοϋποστήριξης ἀνδρῶν καί ἀλληλοϋποστήριξης γυ-
ναικῶν, ἐνδυναμώνονται, ἀξιοποιοῦν τίς ἱκανότητές τους, ἀποκτοῦν 
νέες δεξιότητες, διοχετεύουν μέ θετικό τρόπο διάθεση καί ἐνέργεια. 

Ἰδιαίτερα ἡ δημιουργία ὁμάδων ἐθελοντῶν προσφύγων/μετανα-
στῶν καί ἡ ἐκμάθηση Πρώτων Βοηθειῶν καί πρόληψη ὑγιεινῆς, δί-
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νει τή δυνατότητα νά ἐνδυναμωθοῦν καί νά ὠφεληθοῦν οἱ ἴδιοι καί 
ἡ κοινότητα σέ θέματα ὑγείας.

Εἰδικά προγράμματα ἄσκησης καί πρόληψης ἀσθενῶν μέ χρόνια 
νοσήματα, βοηθοῦν καί ἐνδυναμώνουν τά ἄτομα γιά τήν ἀντιμετώ-
πιση τῶν νοσημάτων.

Στή διάρκεια ἐφαρμογῆς ὅλου αὐτοῦ τοῦ ἐπιχειρησιακοῦ προ-
γράμματος ἀντιμετωπίσαμε ἀρκετά ἐμπόδια καί δυσκολίες. Ἐνδει-
κτικά ἀναφέρω: Τή γλῶσσα, τήν ἔλλειψη μεταφραστῶν, τίς πολιτι-
σμικές καί κοινωνικές πεποιθήσεις (δηλαδή πολιτισμικές ἰδιαιτερό-
τητες τοῦ πληθυσμοῦ πού ἐπηρεάζουν τήν παροχή ὑπηρεσιῶν ὑγεί-
ας στούς πρόσφυγες/μετανάστες ὅπως τό Ραμαζάνι, ἡ περιτομή, ἡ 
διαφορετική ἀντίληψη γιά τόν θάνατο/τήν ἀρρώστια, ἡ προτίμηση 
γυναίκας γιατροῦ γιά τίς γυναῖκες) καί τό χαμηλό μορφωτικό ἐπί-
πεδο (ἰδιαίτερα τῶν γυναικῶν).

Ἐπίσης ἀντιμετωπίσαμε προκλήσεις, ὅπως τήν πρόσβαση στό 
Σύστημα ὑγείας τῆς χώρας μας, νοσηλεία ἀσθενῶν μέ χρόνια νοσή-
ματα, ἐξασφάλιση ἐμβολίων, ἱκανός ἀριθμός μεταφραστῶν, διασφά-
λιση συνθηκῶν ἀσφάλειας στά ΚΥΤ, συμμετοχή στίς δραστηριότη-
τες προσφύγων/μεταναστῶν καί ἀπό τά δύο φύλα.

Γιά ἐμᾶς στόν Ἐρυθρό Σταυρό αὐτό πού κάνει τό ἔργο μας ἰδι-
αίτερo, δέν εἶναι μόνο τά νούμερα καί οἱ ἀριθμοί τῶν ἐξυπηρετού-
μενων, ἀλλά οἱ ἀνθρώπινες ἱστορίες πίσω ἀπό κάθε πρόσωπο, οἱ 
σχέσεις πού ἀναπτύχθηκαν μέ τίς οἰκογένειες, μέ παιδιά σάν τή 
Zeinab, τόν Yousef, τόν Mohamed καί τόσα ἄλλα, τό χαμόγελο καί 
ἡ εὐγνωμοσύνη στά πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων.

Οἱ δράσεις ὑγείας μέ ὑπηρεσίες φροντίδας, πρόληψης καί ψυχο-
λογικῆς ὑποστήριξης, προσφέρουν ἀσφάλεια, ἐνδυναμώνουν τούς 
ἀνθρώπους, δίνουν ἐφόδια γιά τήν ὁμαλότερη ἐνσωμάτωσή τους, 
ἀλλά καί ἐλπίδα, γιά τή συνέχιση τοῦ ταξιδιοῦ τους…

Σᾶς εὐχαριστῶ.
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Πρωτοπρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ

«ΚΑΙ ΟΙ ΚΩΦΟΙ ΑΚΟΥΟΥΣΙ» – 
ΔΙΑΚΟΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΩΦΟΥΣ

Σ τόν μεγαλοπρεπῆ παλαιοχριστιανικό Ναό τῆς Παναγίας τῆς 
Ἀχειροποιήτου, τοῦ 5ου αἰῶνα, ὑπηρετῶ γιά 33 χρόνια καί ἐδῶ 

καί δεκαπέντε καί περισσότερα χρόνια ἐνεργεῖται ἡ διακονία τῆς 
κατήχησης τῶν κωφῶν. Κάθε Δευτέρα τό ἀπόγευμα τακτικά ἀπό 
τόν Ὀκτώβριο μέχρι τόν Ἰούνιο.

Α. Ἀπαρχές

Κατά παράκληση τοῦ κεκοιμημένου ἀδελφοῦ κωφοῦ, Δημητρίου 
Ἐμπορίδη, πού διετέλεσε γιά πολλά χρόνια πρόεδρος τῆς ἕνωσης 
κωφῶν, τέλεσα τή Θεία Λειτουργία μία Κυριακή, δέν μπορῶ νά θυ-
μηθῶ τήν ἡμερομηνία, στόν παρακείμενο Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, 
ἀποκλειστικά γιά κωφούς, μέ παράλληλη ἀπόδοση στή νοηματική 
γλῶσσα. Οἱ ἐντυπώσεις μου ἀπό τό πρωτόγνωρο αὐτό γεγονός ἦταν 
θαυμάσιες καί μυστικά θά ἤθελα τόσο πολύ νά ἔχουν συνέχεια. Μοῦ 
πρότεινε, στή συνέχεια, νά προσπαθήσουμε νά τήν ἐπαναλαμβάνου-
με σέ τακτά διαστήματα πάντα σέ ἰδιαίτερο χῶρο καί μόνο γιά κω-
φούς. Καί προθυμοποιήθηκε νά μοῦ διδάξει ὁ ἴδιος τή νοηματική, 
ὅπως ἄλλωστε τό εἶχε πράξει στό παρελθόν καί μέ ἄλλους ἱερεῖς γιά 
νά βοηθήσουμε τό κατηχητικό ἔργο στόν ἀκαλλιέργητο χῶρο τῶν 
κωφῶν. Εἶχε μεγάλο πόθο γιά νά βρεθεῖ ἕνας ἐκκλησιαστικός χῶρος 
ὅπου συστηματικά θά μποροῦσαν οἱ κωφοί νά κατηχοῦνται στόν 
δρόμο τοῦ Θεοῦ. Τώρα εἴτε ἀπό προσωπική μου κενοδοξία καί ἀλα-
ζονεία, εἴτε ἀπό ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, δέχτηκα νά διδαχτῶ 
τή νοηματική γλῶσσα. Ἐρχόταν στό γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ γιά νά 
μοῦ διδάσκει τή νοηματική γλῶσσα. 

Καί κάποτε μοῦ πρότεινε νά συγκαλέσουμε σέ ἑβδομαδιαία τα-
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κτική σύναξη τούς κωφούς καί ὁ ἴδιος νά τούς διδάσκει τά τῆς 
πίστεως. Φυσικά καί ἀποδέχτηκα τήν πρόταση, ἡ Παναγία νά τούς 
φιλοξενήσει. Δέν ὑπῆρχε κάτι ἀνάλογο στόν χῶρο τους στήν πόλη, 
ἴσως καί σέ ὁλόκληρη τή βόρεια Ἑλλάδα. Ἐντευκτήρια πολλῶν συλ-
λόγων κωφῶν βέβαια ὑπῆρχαν καί ὑπάρχουν στή Θεσσαλονίκη, 
ἀλλά κάτι ἐκκλησιαστικό ὄχι. Καί ἔτσι κάπως ἀρχίζει ἡ διακονία μου 
στήν κατήχηση τῶν κωφῶν. 

Παρακολουθοῦσα στήν ἀρχή στό ἀκροατήριο μαζί μέ τούς κω-
φούς τήν κατήχηση τοῦ δάσκαλου. Ἡ ἀνταπόκριση τῶν ἀδελφῶν 
κωφῶν ὑπῆρξε πρόθυμη καί σταθερή καί μᾶλλον αὐξανόμενη. Μοῦ 
παραχώρησε ἀπό πολύ νωρίς καί ἕνα διδακτικό δεκάλεπτο, μετά τή 
δική του παρουσίαση ἄν καί γνώριζε ὅτι δέν μπορῶ νά ἀνταποκριθῶ 
στίς ἀπαιτήσεις τῆς διδασκαλίας λόγῳ ἀνεπάρκειας στή γνώση τῆς 
νοηματικῆς γλώσσας. Μέ ἀληθινό ἐκκλησιαστικό πνεῦμα μοῦ ἔδει-
ξε ὅτι ἡ παρουσία, ἔστω καί ἀτελής, ἑνός ἱερέα θά εἶχε ἄλλη βαρύ-
τητα στήν κατήχηση τῶν κωφῶν.

Αὐτό τό καταθέτω σάν τήν ἐλάχιστη ὀφειλόμενη ἔνδειξη εὐγνω-
μοσύνης πρός αὐτόν καί εἰς μνημόσυνον αἰώνιον. Ἡ παρουσία του, 
ἡ εὐσέβειά του καί τό ἦθος του μέ καθιέρωσαν στήν κοινωνία τῶν 
κωφῶν, πρᾶγμα πού νομίζω δέν εἶναι καί τόσο εὔκολο.

Ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τούς κωφούς, γνωρίζουν ὅτι ἱκανή καί 
ἀναγκαία συνθήκη γιά τά πάντα εἶναι νά κερδίσεις τήν ἐμπιστοσύ-
νη τους. Γεγονός, πού ὄχι μόνο δέν πρέπει νά κλονιστεῖ ποτέ, ἀλλά 
συνεχῶς πρέπει νά ἀνανεώνεται καί νά ἀναζωπυρώνεται. Τότε καί 
μόνο τότε καί δειλά-δειλά ἀκολουθεῖ ἡ ἐνσωμάτωση στήν κοινωνία 
τους. Εἶναι περιττό νά ἀναφέρω, ὅτι δυστυχῶς ἀρκετά συχνά, αὐτή 
ἡ ἐμπιστοσύνη εἶναι δυνατόν νά κλονιστεῖ καί ὄχι μόνο νά ἀφανι-
στεῖ ἀλλά νά μετατραπεῖ σέ ἀντιπαλότητα καί ἐχθρότητα ὁποιαδή-
ποτε στιγμή καί γιά τόν πλέον ἀφελή καί ἐπιπόλαιο λόγο. Ἡ ἐπα-
νοικοδόμησή της ἐναπόκειται μόνο στό θαῦμα τοῦ Θεοῦ. Δέν συν-
υπολογίζω τή σχετική δυσπιστία γενικά πρός τούς ἀκούοντες.

Β. Ἡ σύναξη

Εἶναι πλέον καθεστώς, ἐδῶ καί τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια, 
γιά τούς κωφούς τῆς Θεσσαλονίκης καί τῶν περιχώρων ὅτι στόν 
Ἱε ρό Ναό Παναγίας Ἀχειροποιήτου, γίνεται ἡ κατήχηση τῶν κω-
φῶν, στή νοηματική γλῶσσα. Αὐτό τό γνωρίζουν ὅλοι οἱ κωφοί καί 
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οἱ βαρήκοοι, περί τούς 250. Ὅλοι ὅμως δέν μετέχουν στίς συνάξεις 
μας. Πολλοί τό ἐπισκέπτονται σποραδικά ἤ στίς ἐπετείους καί τίς 
δεξιώσεις. Δέν τό λέω ἀπό πικρία, οὔτε τό κρίνω. Ἁπλά τό παρου-
σιάζω. Ἄλλωστε τά ἀποτελέσματα ἤδη ἀρχίζουν καί μέ διαψεύδουν.

Τακτικά τή σύναξη τῆς Δευτέρας τή συγκροτοῦν σέ σταθερή 
βάση 20 μέ 30 πρόσωπα, ὅλων τῶν ἡλικιῶν καί τῶν δύο φύλων. Τά 
δύο τελευταῖα χρόνια ἔχουμε καί τήν παρουσία τακτικά μαθητῶν 
τοῦ σχολείου κωφῶν καί βαρήκοων, πού λειτουργεῖ στό Πανόραμα 
Θεσσαλονίκης. Ἀρχικά ὁ μέσος ὅρος ἡλικίας ἦταν οἱ ἀπαρχές τῆς 
τρίτης ἡλικίας, ἀλλά μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὑπάρχει μία αἰσθητή 
διαφορά στή μείωση τοῦ μέσου ὅρου ἡλικίας. Αὐτό κυρίως ἀπό τή 
στιγμή, πού παράλληλα μέ τήν κατήχηση καθιερώθηκε καί ἡ τακτι-
κή μηνιαία τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας μέ ταυτόχρονη διερμηνεία 
στή νοηματική, στήν ὁποία θά ἀναφερθῶ στή συνέχεια.

Τήν οἰκογένεια τοῦ κατηχητικοῦ μας τήν ἀποτελοῦν κωφοί καί 
βαρήκοοι. Ἐκ γενετῆς ἤ ἐξ ἀπωλείας τῆς ἀκοῆς. Οἱ περισσότεροι 
δέν εἶναι ἄλαλοι καί μποροῦν νά ἀρθρώνουν τόν λόγο, ὁ ὁποῖος μέ 
σχετική προσοχή καί προσπάθεια ἀπό τούς ἀκούοντες γίνεται κα-
τανοητός. Ἄκλιτος βέβαια καί ἀσύντακτος. Ἡ νεώτερη γενεά τῶν 
κωφῶν ἔχει πολύ περισσότερες εὐκαιρίες καί ὁ ἐκφερόμενος λόγος 
εἶναι περισσότερο ἀναγνωρίσιμος καί εὐκολότερα κατανοητός. 
Ἀνάμεσά τους ὑπάρχουν καί ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καί σοβα-
ρότερες μειονεξίες. Μεταξύ μας σταθερά βρίσκεται καί ἕνας τυφλό-
κωφος, ἔγγαμος ἀλλά αὐτοεξυπηρετούμενος καί ἕνας αὐτιστικός 
νεαρός ἄνδρας. Πρέπει νά ὁμολογήσω, πρός δόξαν Θεοῦ, ὅτι ἡ 
σύναξη ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα σταθερά αὐξανόμενο ἀριθμό ἀτόμων. 
Προσχωρήσεις ὑπάρχουν σταθερά καί μάλιστα νεωτέρων ἀδελφῶν 
ἀλλά τό σημαντικότερο εἶναι, ὅτι ἡ ὅποια ἀποχώρηση ἀπό τή σύ-
ναξη αὐτή συμβαίνει σχεδόν ἀποκλειστικά καί μόνο ἀπό αἰτία θα-
νάτου. Τή σύναξη κατά καιρούς τήν ἐπισκέπτονται κωφοί καί ἀπό 
ὅλα τά μέρη τῆς πατρίδας μας. Ἀκόμη καί κωφούς ἀπό τήν Κύπρο 
καί τή Ρωσία ἔχω δεῖ νά παρελαύνουν ἀπό τή σύναξη αὐτή.

Στή σύναξη προσέρχονται, πολύ νωρίτερα ἀπό τίς 7.30 μ.μ. πού 
ἀρχίζει τό κατηχητικό μάθημα καί ἀποχωροῦν πολύ ἀργότερα ἀπό 
τή λήξη τοῦ μαθήματος, σχεδόν μία ὥρα μετά. Ὁ χῶρος τούς εἶναι 
τόσο οἰκεῖος. Εἶναι ἡ ἀγκαλιά τῆς Παναγίας. Αὐτός εἶναι καί ὁ 
λόγος πού, ἡ σύναξη αὐτή ἔχει καθαρά καί μόνο αὐτόν, τόν ἐκκλη-
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σιαστικό, χαρακτῆρα. Γιά νά αἰσθάνονται ὅλοι ἀσφαλεῖς στά χέρια 
τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἐκκλησίας Του. 

Μέ τιμοῦν μέ τό ὅτι μέ ἀναφέρουν σάν γνώστη τῆς νοηματικῆς 
γλώσσας, ἐνῶ ὑστερῶ κατά πολύ. Καί αὐτοί γνωρίζουν καί ἐγώ γνω-
ρίζω ὅτι ἁπλά καί μόνο ἀγαπῶ πολύ αὐτό πού κάνω. Αὐτή τήν 
ἀγάπη μου μᾶλλον ἔχουν ἐκτιμήσει γιατί αὐτή εἶναι τό μοναδικό 
ἀληθινό γεγονός πού μπορῶ νά καταθέτω πρός τήν ἀναζήτηση τῆς 
καρδιᾶς τους. 

Γ. Λειτουργική διακονία

Ἀνέφερα προηγουμένως ὅτι πρώτη πράξη αὐτῆς τῆς διακονίας 
ὑπῆρξε μία Θεία Λειτουργία. Ἐπίσης ἀνέφερα ὅτι ἡ ὅλη προσπάθεια 
ἄρχισε νά ἐπιβεβαιώνεται ποιοτικά καί ποσοτικά ἀπό τή στιγμή πού 
ἐνσωματώθηκε ἡ Θεία Λειτουργία καί ἡ Θεία Εὐχαριστία. Ἀρχή καί 
μέση καί τέλος ὁ Χριστός.

Στήν Ἀθήνα δραστηριοποιεῖται στόν χῶρο τῶν κωφῶν, ὁ κ. 
Στράτος Πατρινός, τόν ὁποῖο εὐχαριστῶ ἀπό τή θέση αὐτή καί 
δημόσια γιά τήν ὅλη δραστηριότητά του, ὅση τυχαίνει νά γνωρίζω, 
καί τήν ἀπεριόριστη προθυμία του. Εἶναι Θεολόγος καί κατ’ ἐπάγ-
γελμα διερμηνέας. Περιέρχεται ὅλη τήν Ἑλλάδα γιά νά διακονεῖ 
τούς κωφούς. Ἔχει τήν πλέον ἄμεση σχέση μέ τή διακονία τῶν 
κω φῶν. Ἡ σύζυγός του εἶναι κωφή.

Μαζί τελέσαμε καί μέ τήν παρουσία τῶν κωφῶν τήν πρώτη Θεία 
Λειτουργία στήν Παναγία μέ παράλληλη διερμηνεία. Ἡ ἐνσωμάτω-
ση τῶν κωφῶν στό κεντρικό κλίτος ἀνάμεσα στούς ὑπόλοιπους 
ἐκκλησιαζόμενους ὑπῆρξε καθοριστική. Μία ἡ Θεία Λειτουργία καί 
γιά ὅλους. Τούς κωφούς καί τούς ἀκούοντες. Χωρίς περιθωριοποί-
ηση καί ἰδιωτικοποίηση, ἀλλά μέ τήν ἰδιαιτερότητα πού ἀπαιτεῖται 
γιά τήν ἀπρόσκοπτη συμμετοχή ὅλων. 

Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν κωφῶν τελεῖται περίπου μία φορά τόν 
μῆνα. Σέ αὐτήν συμμετέχουν ὄχι μόνο οἱ κωφοί τῆς Θεσσαλονίκης 
ἀλλά καί κωφοί ἀπό τίς κοντινές πόλεις, ὅπου δραστηριοποιοῦνται 
σύλλογοι κωφῶν. Ὁ Θεολόγος διερμηνέας ἔρχεται ἀμισθί ἀπό τήν 
Ἀθήνα τό Σάββατο τό βράδυ καί φιλοξενεῖται ἀπό τόν Ἱερό Ναό. 
Ἀμέσως μόλις ἀφιχθεῖ στή Θεσσαλονίκη, παραδίδει στό γραφεῖο τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ σέ ὁμάδα ὑποψηφίων διερμηνέων ἀλλά καί σέ κάθε ἄλλο 
ἐνδιαφερόμενο ἰδιαίτερα μαθήματα θεολογικῆς ὁρολογίας, ὥστε νά 
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ἐκπαιδεύσει τήν μέλλουσα γενεά τῶν διερμηνέων. Μᾶς διακατέχει καί 
τούς δύο ἡ ἀγωνία νά κατοχυρωθεῖ θρησκευτική-λειτουργική νοημα-
τική γλῶσσα στήν Ἑλλάδα, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει. Ἐδῶ καταθέτω καί τήν 
προσωπική μου προσδοκία, νά μᾶς χαρίσει ὁ Θεός ἕνα διερμηνέα στή 
Θεσσαλονίκη ἀπό τούς πολλούς πού μαθαίνουν τή νοηματική, καί 
μοῦ συμπαραστέκονται καί τούς εὐχαριστῶ, ὥστε νά τελοῦμε στήν 
Παναγία τή Θεία Λειτουργία μέ ταυτόχρονη διερμηνεία εἰ δυνατόν 
κάθε Κυριακή. Κάποιον, ὁ ὁποῖος καί νά παραλάβει καί νά ἀναπτύ-
ξει τό κατηχητικό μας. Ζητοῦμε τήν εὐχή σας.

Εἶναι ἰδιαίτερη ἡ εὐλογία, τή διερμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας 
νά τή νοηματίζει κάποιος μέ προσωπική ἐκκλησιαστική ζωή. Κά-
ποιος θεολογικά καταρτισμένος, μέ βιωματική συμμετοχή στά δρώ-
μενα καί φυσικά γνώστης τοῦ τυπικοῦ. Βέβαια καί ἕνας ἁπλός δι-
ερμηνέας μπορεῖ μέ κατάλληλη προετοιμασία, νά προσφέρει τίς 
γνώσεις του. Θεωρῶ ὅτι ἡ νοηματική γλῶσσα, συμπεριλαμβανομέ-
νης καί τῆς ἔκφρασης τοῦ προσώπου ἄν δέν εἶναι ἡ πλουσιότερη 
σέ ἐκφραστικότητα σίγουρα εἶναι ἡ βιωματικότερη γλῶσσα, γεγο-
νός πού διευκολύνει ἀφάνταστα στή συγκεκριμένη περίπτωση. 

Ἡ τακτική τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας ἔφερε καί τήν τακτι-
κότερη συμμετοχή κάποιων στή Θεία Κοινωνία. Ὅπως καί στό ἱερό 
μυστήριο τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως. Αἰσθάνομαι ὅτι μπορεῖ 
ἕνα κωφός, ποτέ νά μήν προσφωνήσει διά ζώσης ἕναν ἱερέα «πά-
τερ». Στήν πράξη ὅμως κάθε κωφός, πού ἐξομολογεῖται, ἤδη ἔχει 
προσπεράσει τό ὅριο τῆς νομικῆς-συμβατικῆς σχέσης πνευματικοῦ 
πατέρα-πνευματικοῦ υἱοῦ.

Τά ψυχοσάββατα, ὁ ἑσπερινός τῆς συγχωρήσεως, ἡ ἀρτοκλασία 
στή μνήμη τοῦ ἁγίου προστάτη τους, τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Κω-
φοῦ στίς 2 Ἰανουαρίου, ὁ ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων 
εἶναι ἐπίσης εὐκαιρίες γιά τή συμμετοχή σέ μιά εὐρύτερη ἐκκλησια-
στική ζωή, στήν ὁποία πρόθυμα ἀνταποκρίνονται. 

Θά ἐπιμείνω λίγο περισσότερο στόν ἑσπερινό τῆς συγχωρήσεως. 
Θεωρῶ ὅτι εἶναι μία ἄριστη εὐκαιρία γιά νά ἀνατραποῦν κάποιες 
ἀκούσιες ἤ ἑκούσιες παρεξηγήσεις καί προστριβές, πού συμβαίνουν 
δυστυχῶς ἀρκετά συχνά μεταξύ τους. Ἴσως καί γιά ἀσήμαντες 
ἀφορμές. Ἡ προσπάθειά τους πολλές φορές νά περιφρουρήσουν 
τήν ἀξιοπρέπειά τους παίρνει καί ἄλλες διαστάσεις. Ἀπό ἀμυντικές 
ἕως ἐπιθετικές καί ἐχθρικές. 
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Δ. Κηρυκτική διακονία

Τό ἐκκλησιαστικό ἔτος ἀρχίζει μέ τόν καθιερωμένο ἁγιασμό. Ἡ 
ἡμερομηνία ἀνακοινώνεται στό τέλος τοῦ τελευταίου μαθήματος 
τοῦ Ἰουνίου. Συνήθως εἶναι ἡ πρώτη Δευτέρα κάθε Ὀκτωβρίου. Ἡ 
θεματολογία εἶναι διαφορετική κάθε χρόνο. Περιλαμβάνει περί τά 
25 μαθήματα ἐτησίως ὡριαίας διάρκειας καί μέ συγκεκριμένη θεμα-
τολογία. Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, οἱ προφῆτες, 
τό Κυριακοδρόμιο, τά ἱερά μυστήρια, οἱ ἱερές ἑορτές, δεσποτικές 
καί θεομητορικές, τό ἁγιολόγιο (οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, παλαιοί καί νε-
ώτεροι, οἱ νεομάρτυρες, οἱ ἅγιοι τῶν ἐσχάτων χρόνων), εἶναι ἐνιαύ-
σιοι κύκλοι μαθημάτων, πού ἤδη ἔχω παρουσιάσει. Δέν ἔχω κατα-
λήξει ἀκόμη, ἄν καί στίς 2 Ὀκτωβρίου τελέσαμε τόν ἁγιασμό γιά 
τήν ἔναρξη τῆς νέας κατηχητικῆς χρονιᾶς. Ἔχω στό νοῦ μου δύο 
θέματα. Ἤ τά ἄμφια καί τά ἱερά σκεύη. Ἤ τήν ὑμνολογία. 

Ὁ τρόπος διδασκαλίας εἶναι ὀπτικοοπτικός. Τήν ἀνεπάρκειά μου 
στή νοηματική γλῶσσα τήν καλύπτει τό πρόγραμμα Powerpoint. 
Ὅπως εἶναι πρόδηλα τά πλεονεκτήματα μιᾶς ὀπτικοακουστικῆς 
διδασκαλίας, ἔτσι καί ἀκόμη περισσότερο εἶναι πλεονεκτικότερο τό 
ὀπτικοοπτικό βοήθημα τῆς τεχνολογίας, πού ἀκούει στό ὄνομα 
Powerpoint. Ὁ χῶρος τοῦ διαδικτύου εἶναι πλουσιότατος σέ ὀπτι-
κό ὑλικό. Κάθε εἴδους εἰκόνα καί παράσταση καί ψηφιδωτό καί 
τοιχογραφία εἶναι στή διάθεσή μου, γιά τήν ἐπένδυση καί τοῦ πλέ-
ον ἀπαιτητικότερου θέματος. Ἐπιπλέον ὑπάρχει καί ἡ δυνατότητα 
τῆς σύνθεσης καί τῆς σκηνοθεσίας, τήν ὁποία χρησιμοποιῶ ἐπίσης 
γιά ὅ,τι δέν ὑπάρχει ἤδη δημοσιευμένο ἤ ἀναρτημένο. 

Δέν γνωρίζω ἐάν ἔχω ὑποτιμήσει τό μορφωτικό ἐπίπεδο τῶν θεα-
τῶν ἀδελφῶν μου κωφῶν, ἀλλά προσπαθῶ νά εἶμαι ὅσο τό δυνατόν 
παραστατικός καί ἁπλουστευτικός. Ἀρχικά ὁ μέσος ὅρος ἡλικίας 
ἦταν καθοριστικός. Κατώτερο, ἴσως καί μέσο κατηχητικό σχολεῖο. 
Ὅταν ὅμως ἄλλαξαν οἱ ἰσορροπίες καί ἡ προσέλευση τῶν νεώτερων 
ἀδελφῶν ἔγινε ἐμφανέστερη, τότε ἴσως νά προσεγγίζει ἡ διδασκαλία 
καί τό ἀνώτερο κατηχητικό. Αὐτό ἔχει σχέση, ἔχω τήν ἐντύπωση, 
καί μέ τή δική μου ἐμπειρία στή νοηματική. Μᾶλλον εἶμαι λίγο 
εὐκρινέστερος ἀπό ὅτι στήν ἀρχή. 

Ἡ ἱστορία καί ἡ γεωγραφία καί ἡ οἰκολογία καί ἡ τεχνολογία καί 
ἡ κοινωνιολογία καί ὁ ἀθλητισμός καί ἡ ἰατρική βρίσκονται πάντοτε 
ἀρωγοί κατά τή διαδικασία τοῦ κατηχητικοῦ μαθήματος. Εἶναι γεγο-
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νός ὅτι οἱ θεατές τῶν μαθημάτων ὑστεροῦν ὄχι μόνο σέ θεολογική 
γνώση καί κατάρτιση ἀλλά καί σέ κοσμική πληροφόρηση γύρω ἀπό 
πολλά αὐτονόητα τῶν συνομηλίκων ἀδελφῶν τους. Ἴσως ὑπάρχουν 
ὅπως ἀνέφερα μεταξύ τους ἀκόμη καί τελείως ἀναλφάβητοι. 

Ε. Παράλληλες δραστηριότητες

Παράλληλα μέ τήν κατήχηση καί χωρίς αὐτή νά διακόπτεται 
ὑπάρχουν καί κάποιες ἄλλου εἴδους εὐκαιρίες στίς ὁποῖες κυρίως 
μετέχουν καί αὐτοί πού δέν παρακολουθοῦν τήν κατήχηση. 

– Κάθε Θεία Λειτουργία μέ παράλληλη διερμηνεία περιλαμβάνει 
ἀπαραίτητα τή σχετική δεξίωση. Οἱ κωφοί τήν ἀναζητοῦν καί ἡ 
ἐνορία θεωρεῖ τή φιλοξενία στόν χῶρο τοῦ πνευματικοῦ κέντρου 
ὅπου γίνεται καί τό κατηχητικό μάθημα, ὑποχρέωσή της. Ἡ παρου-
σία πλέον τῶν κωφῶν εἶναι ἕνα σημαντικό καί χαρμόσυνο γεγονός 
γιά τήν ἐνορία τῆς Παναγίας.

– Ἡ κοπή τῆς βασιλόπιτας εἶναι ἕνα καθιερωμένο γεγονός, πού 
τό παρακολουθοῦν ἴσως καί διπλάσιος ἀριθμός κωφῶν ἀπό τόν 
συνήθη τῆς Δευτέρας. Στή χαρά καί τή γιορτή ἔχουν δικαίωμα ὅλοι. 
Ἐάν μπορέσουμε ἔστω γιά κάποιο περιορισμένο ἤ καί ἐλάχιστο χρό-
νο μέ κάποιο τρόπο νά κάνουμε τήν καρδιά καί τά χείλη κάποιου 
νά χαμογελάσουν, ἀπό ἀναψυχή καί ἀγαλλίαση καί αὐτό, ταπεινά 
νομίζω, εἶναι ἔργο Θεοῦ. Καί γιά τήν κοινωνία αὐτή, τῶν κωφῶν τό 
χαμόγελο καί ἡ ἀναψυχή τῆς καρδιᾶς σέ μιά πιό ὑγιή, σταθερή καί 
μονιμότερη βάση μοιάζουν νά εἶναι εἴδη πολυτελείας.

– Ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια κωφοί ἀπό τή νότια Ἑλλάδα μέσῳ 
γνωστῶν κωφῶν τῆς σύναξής μας μοῦ ἔχουν ζητήσει νά ὀργανώνω 
τριήμερα προσκυνήματα σέ διάφορες Ἱερές Μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
Περί τά 15 ἄτομα ἀποτελοῦν συνήθως τήν ὁμάδα τῶν προσκυνητῶν. 
Κατά τή διάρκεια αὐτῶν τῶν ἡμερῶν, μοῦ δίνεται ἡ δυνατότητα νά 
ἐπικοινωνήσω καί μέ κωφούς ἀδελφούς καί ἐκτός Θεσσαλονίκης. 

Ἀπό ἐφέτος, πρῶτα ὁ Θεός, θά ἤθελα νά ἐνσωματώσω στήν ὅλη 
διακονία καί τήν περισσότερο στοχευμένη ὁμαδική ἐλεημοσύνη καί 
τήν ἐθελοντική αἱμοδοσία. Ζητῶ τήν εὐχή σας.

ΣΤ. Ἱστοσελίδα

Ἕνας ἀγαθότατος καρπός τῆς διακονίας αὐτῆς εἶναι ἡ ἰδιαίτερη 
ἱστοσελίδα, πού δημιούργησαν καί διατηροῦν μέ τήν ἐπωνυμία τοῦ 

-3-4o SYNEDRIO.indd   142 4/12/2019   12:48:44 µµ



«ΚΑΙ ΟΙ ΚΩΦΟΙ ΑΚΟΥΟΥΣΙ» – ΔΙΑΚΟΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΩΦΟΥΣ

143

ἁγίου προστάτη τους, τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ κωφοῦ. Ἡ ἱστοσελί-
δα φιλοξενεῖται στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης. Εἶναι ἕνα ἔργο ἀποκλειστικά δικό τους, ἄμεσο ἀπο-
τέλεσμα τῆς λειτουργίας τοῦ κατηχητικοῦ μας. Ὁ σχεδιασμός καί 
τό περιεχόμενό της εἶναι ὁ πόθος τῆς καρδιᾶς τους καί ἡ ἐξωτερί-
κευση τοῦ ἱεραποστολικοῦ ζήλου, ἰδιαίτερα τῶν νέων σέ ἡλικία κω-
φῶν, πού εἶναι ἐξοικειωμένοι μέ τήν τεχνολογία.

Τό περιεχόμενό της εἶναι διπλό, γιά νά ἀπευθύνεται ὄχι μόνο σέ 
κωφούς. Συνετή ἀπόφαση. Νά γνωρίσουν καί κάποιοι τυχαῖοι πε-
ριηγητές τοῦ διαδικτύου, τήν παρουσία τους καί τή θρησκευτικό-
τητά τους. Εἶναι καρπός συνεργασίας καί κοπιαστικῆς ἐπεξεργασί-
ας. Ἡ δική μου ἡ παρέμβαση ὑπῆρξε μόνο στό θέμα τῆς ἐνσωμά-
τωσης στά περιεχόμενα, θεμάτων ἀμιγῶς ἀπευθυνόμενων σέ κω-
φούς, ἤ καί σέ ἀνθρώπους πού ἐνδιαφέρονται νά διδαχτοῦν τή 
νοηματική. Ἐπιλέξαμε τρεῖς μόνιμες στῆλες, στή νοηματική μέ ὑπό-
τιτλους. Εὐαγγελικές περικοπές, ἁγιολόγιο καί ἱστορίες τοῦ γερον-
τικοῦ. Οἱ πρῶτοι καρποί αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν πραγματικά κο-
σμοῦν τήν ἱστοσελίδα τους, μέ σημαντική καί ἐνθαρρυντική γιά τόν 
πόθο καί τόν κόπο τους ἐπισκεψιμότητα. Τήν παρουσίαση τῶν 
θεμάτων τήν ἔχουν ἀναλάβει οἱ ἴδιοι καί ἐκ περιτροπῆς ἐμφανίζον-
ται ὅλοι. Ὁ Ἱερός Ναός ἔχει ἀναλάβει νά ὑποστηρίζει ἠθικά καί 
οἰκονομικά κάθε ἀνάγκη γιά τό γεγονός.

Οἱ μαγνητοσκοπήσεις γίνονται στόν ἴδιο γνώριμο χῶρο τοῦ κα-
τηχητικοῦ. Εἶναι μία συλλογική προσπάθεια, πού ἀπαιτεῖ συγκέν-
τρωση καί πολύ κόπο καί ἀκόμη περισσότερο χρόνο. Οἱ πρῶτοι 
θεατές εἶναι οἱ δημιουργοί του. Ἡ ἐγγραφή, ὅταν διακόπτεται ἀπό 
τούς παρατηρητές, καί αὐτούς κωφούς, γιά νά διορθωθεῖ, ἀνατρέχει 
στήν πρώτη ἀρχή. Ἕνα κείμενο στή νοηματική δέν μπορεῖ νά δι-
ασπᾶται ὥστε νά ἀπομονώνονται κάποια μέρη του εὔκολα. Ἐπειδή 
ἔχω παρακολουθήσει τόν κόπο τῆς ἐγγραφῆς, μπορῶ νά βεβαιώσω 
ὅτι γιά μία πεντάλεπτη ἐγγραφή, πρέπει νά δαπανηθοῦν κάποιες 
ὧρες, χωρίς νά ὑπολογίζω τήν ἐπεξεργασία γιά τήν προσθήκη εἰκό-
νων καί ὑποτίτλων.

Ζ. Ἐξατομίκευση

Ἡ κοινωνία τῶν κωφῶν εἶναι μία κοινωνία ἀσθενούντων ἀλλά 
ὄχι νοσούντων. Ἡ κωφότητα δέν εἶναι νόσος. Θεωρητικά ἀπό τήν 
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κωφότητα μπορεῖ κάποιος νά πάσχει προσωπικά, ψυχολογικά, 
οἰκογενειακά, οἰκονομικά, κοινωνικά, ἐπαγγελματικά. Ἀλλά ὄχι σω-
ματικά. Εἶναι ἄλλο γεγονός ἡ γήρανση καί τά συνῳδά προβλήματα 
τῆς ὑγείας, οἱ χρόνιες καί ἀνίατες νόσοι, τά ψυχικά νοσήματα, τά 
διάφορα σύνδρομα. Ἔτσι ἡ ποιμαντική τῶν κωφῶν εἶναι ποιμαντι-
κή ἀσθενούντων καί ὄχι ἀσθενῶν.

Ἕνας καί μόνο κωφός εἶναι ἕνας ὁλόκληρος κόσμος. Ὁ τρόπος 
πού διανοεῖται τή ζωή καί ὁ τρόπος πού ἐκφράζεται εἶναι μοναδι-
κός. Συνάρτηση τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου, τοῦ δείκτη νοημοσύνης, 
τοῦ ψυχολογικοῦ χώρου καί τρόπου, τῶν τραυματικῶν ἐμπειριῶν, 
τῶν ἀδικιῶν, τῆς ἐκμετάλλευσης, τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ. 

Ὑπάρχουν δύο βασικές παράμετροι, τῶν ὁποίων ἡ συλλειτουργία 
εἶναι ἀπόλυτα ἀπαραίτητη.

– Ἕνα μέγιστο θέμα εἶναι ὁ σεβασμός τῆς προσωπικότητας τοῦ 
ἀκροατῆ-συνομιλητῆ. Ἐάν στή χώρα τῶν ἀκουόντων μπορεῖ νά 
παραβιάζονται, ὡς μή ὤφειλε, ἄμεσα ἤ ἔμμεσα προσωπικές ἐλευθε-
ρίες καί αὐτεξούσια μέ αὐταρχισμούς ἤ ψυχαναγκασμούς μέ σχετικό 
ὅμως καί διαχειρίσιμο κόστος, στή χώρα τῶν κωφῶν τό κόστος 
εἶναι ἀπόλυτο. Στή συγκεκριμένη περίπτωση τῶν κωφῶν, κατά τή 
γνώμη μου, ὁ σεβασμός τῆς προσωπικότητας ἀπαιτεῖ εὐρύτερη 
ἑρμηνεία. Ὅπως ἔχω ἀναφέρει ὁ κάθε κωφός εἶναι ἕνας ὁλόκληρος 
καί ἀπαραβίαστος κόσμος. Μέχρι τίς ἡμέρες μας τουλάχιστον, τήν 
ὅποια πληροφορία γιά τή διάγνωση καί τήν ἑρμηνεία τοῦ κόσμου, 
ὁ κωφός τή δημιουργοῦσε μόνος του μέσα ἀπό τίς προσωπικές του 
διεργασίες, τοῦ ἐλάχιστου μικρόκοσμου στόν ὁποῖο ζοῦσε. Αὐτό 
συνηγορούμενο ἀπό τό ἔνστικτο τῆς αὐτοσυντήρησης σάν αὐτοά-
νοσο νόσημα προσέφερε μέν στήν κατεύθυνση τῆς αὐτοκυριαρχίας 
καί τῆς αὐτοεκτίμησης, ἀλλά συχνά ὑπερέβαλε πρός τήν ἐγωκεντρι-
κότητα καί τήν αὐταρχικότητα. Τό ἄμεσο ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ δυ-
σκολία στήν ἀποδοχή τῆς ὁποιαδήποτε διαφορετικότητας ἤ στήν 
a priori ἀπόρριψή της. 

Ὁ διάκονος τῆς νοηματικῆς πρέπει νά καταφέρει, χωρίς νά ἀπο-
δομήσει τήν ἔννοια τῆς προσωπικῆς ἐπάρκειας, νά ἐποικοδομήσει 
στήν πρόσληψη τοῦ ἀδελφοῦ καί τῆς γνώμης του. Χωρίς νά ἐνθαρ-
ρύνει τή θυματοποίηση καί τήν ἡττοπάθεια, πού καιροφυλακτοῦν, 
νά στηρίξει τή διεκδίκηση τῆς ἀξιοπρέπειας μέ ὀρθόδοξους τρό-
πους. Ἡ ὑγιής προσωπικότητα, μέ τήν ὅση χρειάζεται αὐτοεκτίμη-
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ση, ἡ ὁποία ὅμως δέν μεταλλάσσεται γιά προληπτικούς λόγους σέ 
αὐτοπεριθωριοποίηση καί ἐπιθετικότητα. 

– Ἡ χρήση τῆς νοηματικῆς γλώσσας ἀπό μόνη της εἶναι τό 
ἀπόλυτο ἐργαλεῖο στά χέρια τοῦ χρήστη της. Ἡ ἀπόλυτη προσοχή 
στήν ἀξιοποίηση καί τῶν ἐλάχιστων λεπτομερειῶν καί μάλιστα τῆς 
ἔκφρασης τοῦ προσώπου εἶναι κάτι αὐτονόητο καί ἀδιάκοπο καί 
γιά τίς δύο πλευρές. Αὐτό ἀπό μόνο του λειτουργεῖ σάν καταλύτης. 
Χωρίς ἀπόλυτη προσοχή δέν λειτουργεῖ τίποτε. Εἶναι ἀδιανόητο νά 
χρησιμοποιεῖς τή νοηματική καί νά μήν βλέπεις τόν ἄνθρωπο στά 
μάτια, ἤ νά ἀσχολεῖσαι μέ κάτι ἄλλο ἐκτός ἀπό τή συζήτηση. Καί 
γιά λόγους βέβαια πρακτικούς. Ἐπίσης εἶναι ἀδιανόητο ἀκόμη καί 
στήν περίπτωση πού συμμετέχουν περισσότεροι τοῦ ἑνός συζητη-
τές, ὁ ἕνας νά διακόπτει τόν ἄλλο, ἤ νά μιλάει ταυτόχρονα στούς 
συνομιλητές του. Εἶναι ἐν δυνάμει προσβολή. Οἱ ψυχολογικοί καί 
κοινωνικοί καί ἠθικοί κανόνες ἑνός διαλόγου, ἐδῶ τηροῦνται ἀπό 
ἀνάγκη ἀλλά καί γιατί ὄχι ἀπό φιλότιμο. Εἶναι ἀδιαπραγμάτευτοι 
καί ἀπόλυτα ἀπαραίτητοι. Ἐάν οἱ ἀρχές τῆς εὐπρέπειας καί τῆς 
εὐγένειας ἀπαιτοῦν τόν σεβασμό τῆς προσωπικότητας ἑνός ἀκρο-
ατή, κατά μείζονα λόγο ἀπαιτοῦνται, ὅταν πρόκειται γιά πρόσωπα 
μέ εἰδικές ἀνάγκες-ἱκανότητες. Στήν καθημερινότητα ἑνός κωφοῦ 
ἀπουσιάζουν παντελῶς οἱ ὑπαινιγμοί καί ἡ διγλωσσία. Ὅ,τι ἀμφί-
σημο καί ὑπαινικτικό, ἑκούσιο ἤ ἀκούσιο, πού εἶναι δυνατόν νά 
ὑπάρχει στόν διάλογο τῶν ἀκουόντων, ἐδῶ ὑποχρεωτικά ἀπουσιά-
ζει. Δέν μπορεῖς νά κρυφτεῖς ἀπό ἕναν κωφό καί δέν μπορεῖς νά 
ὑποκρίνεσαι. Ὅλα γίνονται ἐνώπιος ἐνωπίῳ. Εἴτε μιλᾶς μέ ἕνα κωφό 
ἀνήλικο παιδί εἴτε συνομιλεῖς μέ ἕναν κωφό ἐνήλικα κάποιου μορ-
φωτικοῦ ἤ κοινωνικοῦ ἐπιπέδου, ἡ προσοχή καί ἡ εὐκρίνεια πρέπει 
ἀπαραίτητα νά σέ διακρίνει. Καί ἡ παραμικρή σύσπαση ἔστω καί 
ἑνός πλαγίου μυός τοῦ προσώπου δέν ἐπιδέχεται δεύτερη, διαφο-
ρετική ἤ παραπλήσια ἑρμηνεία. Αὐτό καί μόνο θεωρῶ ὅτι ἀπό μόνο 
του εἶναι μία ἀποκάλυψη. Ὅταν βλέπεις ἕναν κωφό καί ὅταν ἕνας 
κωφός σέ βλέπει, ἡ ὅραση εἶναι συνολικότερη ἀπό τήν ὀπτική της 
διάσταση. Ἀκούσια δέν βλέπεις μόνο τήν κίνηση τῶν χεριῶν ἤ τήν 
ἔκφραση τοῦ προσώπου. Εἶναι κάτι βαθύτερο καί ἀμεσότερο. 
Αἰσθάνεσαι καί τήν κίνηση τῆς καρδιᾶς. Ἡ νοηματική γλῶσσα ἐκφέ-
ρεται μέ τόν πλέον συστηματικό καί ἀνθρώπινο τρόπο. Δέν γίνεται 
ἄλλα νά νοηματίζεις καί ἄλλα νά ἐννοεῖς. Ἀκόμη καί ἄν ἄλλα ἐννο-
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εῖς, ὁ συνομιλητής σου διαβάζει αὐτό πού ἐκφέρεται. Καί αὐτό εἶναι 
πάντοτε μονοσήμαντο. Ἀπόλυτη ἡ ταύτιση τοῦ σημαίνοντος καί 
τοῦ σημαινομένου.

Ἀπαραίτητες λοιπόν προϋποθέσεις καί τῆς ἁπλούστερης συνεύ-
ρεσης εἶναι δύο. Κατά τήν προετοιμασία τοῦ λόγου ὁ σεβασμός τῆς 
προσωπικότητας τοῦ συνομιλητῆ. Καί κατά τήν ἐκφορά τοῦ νοη-
ματικοῦ λόγου ἡ ἐπικέντρωση, ἡ σαφήνεια καί ἡ προσοχή στή λε-
πτομέρεια. Ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἕνα δυναμικότατο εἶδος χαρι-
σματικοῦ λόγου.

Η. Ἀποτίμηση

Στήν ἱστοσελίδα, πού διατηροῦν, ὀνομάζουν τή σύναξή μας κα-
τηχητικό σχολεῖο κωφῶν καί βαρήκοων. Ἔχω καιρό νά ἀκούσω καί 
νά διαβάσω τή λέξη αὐτή, πού ἀναφέρεται σέ ἕναν θεσμό, πού μᾶς 
ἀνέθρεψε καί τοῦ χρωστᾶμε πολλά, ἴσως καί ὅλα, οἱ παλαιότεροι, 
στήν Ἑλλάδα καί ὅπου Ὀρθοδοξία. Νά τήν ἀκούσω νά προφέρεται 
μέ βεβαιότητα, χωρίς ὑπαινικτικά ἀπό κάποιους ἀρνητικά σχόλια ἤ 
χωρίς κάποιους βαρύγδουπους ἐξωραϊσμούς θετικά ἀπό κάποιους 
ἄλλους. Καί μάλιστα ὅπως ἀνέφερα τή χρησιμοποιοῦν μέ ἕναν ἐμ-
φανή καί ἔντονο ἱεραποστολικό ζῆλο. Γιά τόν ἑαυτό τους ἔχουν 
ἐπιλέξει τήν ὀνομασία, «ἀδελφοί κωφοί». Ἡ λέξη ἐνθουσιασμός, στά 
ἑλληνικά, ἔχει τή ρίζα της σέ μιά ἔνθεη καρδιά. Ἔνθους καρδία.

Ἡ ἐνσωμάτωση καί ἡ ἐπικοινωνία τους στήν ἐνορία εἶναι θαυ-
μαστή. Θεωρῶ δῶρο Θεοῦ, τό ὅτι θέλουν, ἐπιδιώκουν καί μποροῦν 
νά ἐπικοινωνοῦν χωρίς δισταγμούς καί ἡττοπάθειες μέ τούς ἐνορί-
τες, μέ κάποιους ἀπό τούς ὁποίους ἔχει ἀναπτυχτεῖ καί μιά μεγα-
λύτερη οἰκειότητα καί φιλία. Προφανῶς ὄχι λόγῳ οἴκτου καί ἀφ’ 
ὑψηλοῦ συμπάθειας. 

Ποσοτική ἀποτίμηση, μπορῶ νά κάνω, ἀλλά ποιοτική ὄχι. Βλέπω 
μέ θλίψη κάποιες ἀποχωρήσεις, ἀλλά μόνο λόγῳ μεταθέσεως στό 
οὐράνιο ἀκροατήριο, ὅπου ἦχος καθαρός ἑορταζόντων καί βοών-
των ἀπαύστως Κύριε δόξα Σοι. 

Ἡ ἀπόλυτη προσήλωση κατά τήν κατήχηση εἶναι ἕνα ἀπόλυτο 
καί ἀδιαμφισβήτητο γεγονός. Τό τί ἀντιλαμβάνονται εἶναι θέμα τοῦ 
Θεοῦ. Λέγε Κύριε καί ὁ δοῦλος σου ἀκούει κατά τήν προφητική 
φωνή. Ὁ Χριστός χειρίζεται ἄριστα ὅλες τίς γλῶσσες, πού ὑπάρχουν 
καί θά ὑπάρξουν, γιατί ἁπλά εἶναι ὁ τεχνίτης καί δημιουργός τους. 
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Καί ὅταν οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν αὐτιά γιά νά ἀκούσουν, τότε ἀνα-
λαμβάνει ἡ καρδιά νά δέχεται τόν σπόρο τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. 

Ἔτσι ὅλο αὐτό τό γεγονός ἀναδεικνύεται σέ μία ἀλληλοδιδακτι-
κή διαδικασία, στήν ὁποία μετέχουμε ἰσότιμα μέ διακριτούς ρόλους. 
Ὁ ἱερέας-πατέρας καί τά τέκνα-οἱ κωφοί,
•  ἀλλά ἡ συμμετοχή στή Θεία Κοινωνία δεν μπορεῖ παρά νά εἶναι 

κάποια ἔνδειξη,
•  καί ἡ προσέλευση στό μυστήριο τῆς μετανοίας εἶναι καί αὐτή 

ἔνδειξη,
•  καί ὁ ἐκκλησιασμός τους κατά τήν Κυριακή καί ἐκτός τῆς διερ-

μηνείας, εἶναι καί αὐτό ἔνδειξη,
•  καί τό ὅτι δύο ἀπό αὐτούς εἶναι ἐδῶ καί δύο ἴσως καί πλέον χρό-

νια δόκιμοι μοναχοί, στήν Ἱερά Μονή Ἀρχαγγέλου στή Θάσο καί 
στήν Ἱερά Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στίς Καρυές εἶναι ἐπίσης 
ἔνδειξη. 
Τελικά πρίν νά κατέβω ἀπό αὐτό τό βῆμα, πού μοῦ παραχωρή-

θηκε μέ τόση ἐμπιστοσύνη, καί πρίν σᾶς εὐχαριστήσω ἀπό καρδιᾶς 
γιά τήν ὑπομονή σας, ἀντί ἄλλου ἐπιλόγου θά ἤθελα ἐξομολογητι-
κά νά καταθέσω:

– Ἔχω δεῖ ἀνθρώπους νά μεμψιμοιροῦν καί νά γκρινιάζουν, πι-
θανόν καί χωρίς κάποια σοβαρή αἰτιολογία

– Ἔχω δεῖ ἀνθρώπους νά μήν δοξάζουν ποτέ τόν Θεό, γιατί δέν 
ἐκτελεῖ τίς ἐπιθυμίες τους

– Ἔχω δεῖ ἀνθρώπους νά δοξάζουν τόν Θεό μόνο ὅταν ἐκπλη-
ρώνονται οἱ κοντόφθαλμες καί ἐγωιστικές προσδοκίες τους

– Ἔχω δεῖ ἀνθρώπους νά κρίνουν καί νά κατακρίνουν ἀμέσως ἤ 
ἐμμέσως τόν Θεό γιά ἀναλγησία, ἀσπλαχνία καί μεροληψία

– Ἔχω δεῖ ἀνθρώπους νά συμπνίγονται καί νά ἀπελπίζονται μέ 
πολύ μικρότερα ἤ καί φανταστικά προβλήματα

– Ἔχω ὑπάρξει καί ἐγώ ὁ ἴδιος ὅμηρος τῶν προσωπικῶν ἤ τῶν 
ποιμαντικῶν αἰτημάτων μου πρός τόν Χριστό

– ἀλλά δέν ἔχω ἀκούσει ποτέ ἕναν κωφό, ἕως ἐσχάτης ἀναπνοῆς 
ἐπί γῆς κωφό, νά δυσανασχετεῖ καί νά ἀμφιβάλλει γιά τόν πανάγα-
θο καί φιλάνθρωπο Χριστό μας, ὁ ὁποῖος σέ κάποιους δώρισε τήν 
ἀκοή καί τήν ὁμιλία καί κάποιους δέν τούς ἐπέτρεψε νά ἀκούσουν 
ἤ νά ψάλλουν ἀπό καρδίας ἕνα Ἄξιόν ἐστι σέ πλάγιο πρῶτο ἐναρ-
μόνιο, ἤ τό δύναμις τοῦ Καλογήρου ἤ ἕναν καλοφωνικό εἱρμό Ἰω-
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άννου τοῦ Κουκουζέλους. Πραγματικά εὐχαριστῶ τόν Θεό πού, τό-
σα χρόνια πού βρίσκομαι μεταξύ τους, δέν μοῦ ἔχουν κάνει ποτέ 
τέτοιες ἐρωτήσεις. Ἀκόμη καί κατά τήν πλέον προσωπική ὥρα τῆς 
μετανοίας καί ἐξομολογήσεως, μπορεῖ νά ἔχουν ἐκφράσει τό ὁποιο-
δήποτε δίκαιο ἤ ἄδικο παράπονο γιά τήν περιθωριοποίηση τῆς 
ζωῆς τους ἀλλά ποτέ ἕνα τέτοιο ἐρώτημα ἤ δυσφορία. Μέ φύλαξε 
ὁ Θεός, γιατί δέν γνωρίζω ἐάν θά εἶχα νά τούς δώσω μία πειστική 
ἀπάντηση. 

Εἶμαι πολύ ὑπερήφανος καί εἰς αἰῶνα ὑπόχρεος γιά τήν ἀγάπη 
τοῦ Χριστοῦ μου, πού μοῦ ἀνέθεσε τή διακονία αὐτή. Εὔχεστε νά 
μήν διαψεύσω τήν ἐμπιστοσύνη οὔτε τοῦ Χριστοῦ μου οὔτε τῶν 
ἀδελφῶν μου κωφῶν.

Τόξον δυνατῶν ἠσθένησεν καί οἱ ἀσθενοῦντες περιεζώσαντο δύ-
ναμιν, διά τοῦτο ἐστερεώθη ἐν Κυρίῳ ἡ καρδία μου.

Σας εὐχαριστῶ ἀπό καρδιᾶς.

-3-4o SYNEDRIO.indd   148 4/12/2019   12:48:44 µµ



ΟΤΑΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙ

149

ΜΑΡΗ ΤΟΥΡΛΑ-ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ

ΟΤΑΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙ

Ὅ ταν ὁ π. Σταῦρος μοῦ ζήτησε νά μιλήσω γιά τήν περιπέτεια 
μέ τήν ὑγεία μου πρίν ἀρκετά χρόνια, εἶπα ναί, ἔτσι αὐθόρμη-

τα, ἴσως γιατί μετά τόσα χρόνια δέν ἔχω θέμα νά μιλάω γι’ αὐτό καί 
νά μοιράζομαι ἐμπειρίες καί συναισθήματα. Ἴσως γιατί ἔκτοτε τά 
πράγματα πῆγαν ἀρκετά καλά, χωρίς σοβαρές ἐπιπλοκές, ζώντας 
τήν καθημερινότητά μου φυσιολογικά, ἀνήκοντας πιά σέ μιά ἀπό 
τίς ὁμάδες ὑψηλοῦ κινδύνου καί βέβαια ὑπό συνεχῆ ἰατρική παρα-
κολούθηση.

Ὅμως ὅταν ἔφτασε ἡ στιγμή νά βάλω σέ λέξεις τά συναισθήμα-
τα καί τίς σκέψεις ἐκείνης τῆς περιόδου ἦταν πραγματικά δύσκολο. 
Πῶς νά ἀποτυπώσεις στό χαρτί αὐτό τό ταξίδι πίσω στόν χρόνο 
καί μέσα στά σκοτάδια τῆς ἀπόγνωσης, τοῦ ἄγνωστου…

Ἄς ἀρχίσω ἀπό τά εὔκολα: τίς περιγραφές.
Καλοκαίρι 1994, σ’ ἕνα ὀρεινό χωριό τῆς Ἀρκαδίας μέ τήν οἰκο-

γένειά μου, τόν σύζυγο καί τά δύο μας ἀγόρια, πέντε καί ὀκτώ χρό-
νων, ἑτοιμαζόμαστε νά ἐπιστρέψουμε στήν Ἀθήνα γιά νά πᾶμε στίς 
ἐργασίες μας ἐγώ καί ὁ σύζυγός μου καί τά παιδιά στό σχολεῖο, Α΄ 
καί Γ΄ Δημοτικοῦ.

Ὅμως ἐγώ νιώθω κάτι περίεργο νά συμβαίνει στό σῶμα μου… Ἡ 
κοιλιά μου φουσκώνει, κουράζομαι ὑπερβολικά… Κάτι ἀλλάζει…
Δυσάρεστο…

Πηγαίνω στόν παιδικό σταθμό, ὅπου ἐργαζόμουν, ἀλλά εἶναι 
πολύ δύσκολο νά ἀνταπεξέλθω στίς ὑποχρεώσεις τῆς νηπιαγωγοῦ…
Σέ λίγες μέρες γίνεται ἀδύνατο… Σταματῶ.

Τά παιδιά ἀρχίζουν σχολεῖο, μέ χρειάζονται. Ὁ μικρός Α΄ Δημοτι-
κοῦ, ὅλα καινούργια… Ἀλλά ἐγώ δέν μπορῶ… Οἱ δυνάμεις μου δέν 
φτάνουν… Κάτι σοβαρό συμβαίνει…
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Ἡ πορεία ἔχει ἀρχίσει. Ἐξετάσεις, νοσοκομεῖα, ἄγνωστες λέξεις: 
κύρωση ἥπατος, νόσος Wilson, μεταμόσχευση. Οἱ συνθῆκες στό 
δημόσιο νοσοκομεῖο καθόλου καλές τότε, ἀλλά οἱ γιατροί καί τό 
νοσηλευτικό προσωπικό ἔκαναν τά ἀδύνατα δυνατά. Ἐδῶ ἀρχίζει ἡ 
σχέση μου μέ τούς γιατρούς, πού συνεχίζεται ἀκόμη. Εἶναι πολύ 
σημαντικά πρόσωπα στή ζωή μου καί τούς εὐχαριστῶ ἀπό καρδιᾶς. 
Ἐδῶ ἀρχίζει καί ἡ πραγματική ἐπαφή μου μέ τόν ἀδύναμο ἄνθρωπο 
καί τόν πόνο. Πρώτη φορά, ἐπίσης, ἔρχομαι σέ ἐπαφή μέ ἀνθρώ-
πους, ἄγνωστους σέ μένα, κυρίως γυναῖκες, πού ἐντελῶς καλοπρο-
αίρετα προσπαθοῦν νά μέ παρηγορήσουν μέ χαμόγελα καί παρη-
γορητικά λόγια. Ἀντιδρῶ. Φεύγω ἀπό τόν θάλαμο ὅταν ἐμφανίζον-
ται. Εἶναι τόσο σημαντικός γιά τόν ἀσθενή, πού βρίσκεται σέ πολύ 
ἰδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση, ὁ σωστός χειρισμός τῆς καλῆς 
προαίρεσης καί παρηγορητικῆς διάθεσης τῶν συνανθρώπων του, 
πού τήν ἔχει τόσο ἀνάγκη καί μπορεῖ νά παίξει καίριο ρόλο τή 
συγκεκριμένη στιγμή στήν ἀσθένεια καί τή ζωή του.

Δέν ὑπάρχουν περιθώρια χρόνου γιά μένα, τό σῶμα ἀσθενεῖ καί 
ἡ πιθανή ἴασή του εἶναι ἡ δωρεά ὀργάνου ἀπό ἄλλον ἄνθρωπο…
Πρέπει νά φύγω γιά Λονδίνο ἐπειγόντως.

Στό σπίτι οἱ ἀπορίες τῶν παιδιῶν «ποῦ εἶναι ἡ μαμά;» «πότε 
θάρθει;» Ὁ μικρότερος γιός μας, πέντε χρόνων, δέν θέλει νά ξέρει. 
Νιώθει ὅτι χάνει τή μαμά του καί ἀρνεῖται νά πάει σχολεῖο, πόσο 
μᾶλλον νά προσαρμοστεῖ σέ καινούριο περιβάλλον, νά μάθει νά 
γράφει, νά διαβάζει, νά μάθει καινούργια πράγματα. Μέ συμβουλή 
παιδοψυχολόγου, ἐπιστρέφει στό γνώριμο εὐχάριστο περιβάλλον 
τοῦ νηπιαγωγείου παρέα μέ τόν λίγους μῆνες μικρότερο ξάδελφό 
του. Ἠρεμεῖ, ξεχνιέται…

Ὁ μεγαλύτερος γιός μας, ὀκτώ χρόνων, Τρίτη δημοτικοῦ, παρα-
κολουθεῖ κανονικά τά μαθήματά του. Ἔχει τόν ἀγαπημένο του φίλο, 
πού κάνει παρέα, παίζει καί ζητάει καθημερινή ἐνημέρωση γιά τό 
πῶς περνᾶνε ὁ μπαμπᾶς καί ἡ μαμά στό Λονδίνο.

Κάπου ἐδῶ ὁ σύζυγος καί πατέρας ἀρχίζει νά σηκώνει τόν σταυ-
ρό του. Πῶς νά χωρέσει ἕνα παιδί τήν ἀπουσία τῆς μάνας; Πῶς νά 
ἐξηγήσεις μέ παραμυθία καί ἐλπίδα ὅτι ἡ μαμά θά λείψει γιά καιρό; 
Πῶς νά τό πάρεις μαζί σου στήν πτώση στό κενό χωρίς ἀλεξίπτω-
το, ἐνῶ ἐσύ εἶσαι τό ἀλεξίπτωτό του;

Ὅμως τά παιδιά εἶναι καμωμένα μέ χαρά καί ἐλπίδα. Τό παιχνί-
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δι, τό ζεστό ἀγαπητικό περιβάλλον τῆς εὐρύτερης οἰκογένειας, συγ-
γενῶν, φίλων καί τοῦ σχολείου βοηθοῦν νά ζοῦν τήν καθημερινό-
τητά τους ἁπαλύνοντας τήν ἔλλειψη τῆς μάνας. Ἔτσι εἶναι; Ἡ 
ἀπάντηση στό τέλος…

Οἱ παπποῦδες καί οἱ γιαγιάδες μέ τεράστια ἀποθέματα ἀγάπης 
καί τρυφερότητας γίνονται ἡ οἰκογένειά τους γιά ὅσο καιρό λείπουν 
οἱ γονεῖς, καί σ’ αὐτούς κυρίως ὀφείλεται ἡ ψυχική ἠρεμία τῶν παι-
διῶν ἐκείνη τή χρονική περίοδο. Τό εὐχαριστῶ εἶναι λίγο.

Τό ταξίδι συνεχίζεται στό Λονδίνο. Μέσα στήν ἀσθένεια, μιά 
ἀνάσα τό ἀξιοπρεπές περιβάλλον τοῦ νοσοκομείου ἐκεῖ, καί τό 
ἀγκάλιασμα τῶν Ἑλλήνων γιατρῶν πού τόσο βοήθησαν, κυρίως 
ψυχολογικά, ὄχι μόνο ἐμένα, ἀλλά καί τόν σύζυγό μου. Ὁ σύζυγος 
πάντα ἐκεῖ, μαζί, μέ ἀκολουθεῖ μέ θαυμαστή ὑπομονή στίς καθημε-
ρινές διακυμάνσεις τῆς ἀσθένειας, στήν ἀτέλειωτη ἀναμονή καί 
προσμονή γιά τή λύτρωση, ἀντιμετωπίζοντας κάθε μέρα τόν πόνο 
καί τῶν ἄλλων ἀσθενῶν καί συγγενῶν τους. Μοῦ κρατάει τό χέρι, 
βράχος στόν θυμό μου, τήν ὀργή, τή γκρίνια, τήν ἀγωνία, τόν πα-
νικό, τά ξεσπάσματα…

Βαθιά πιστεύω ὅτι χάρι στήν ἀγάπη του, τή βαθιά του πίστη καί 
τίς προσευχές τῶν συνανθρώπων μας εἶμαι ἐγώ ἐδῶ τώρα.

Καί τό σῶμα ἐκτίθεται καί διατίθεται στούς γιατρούς, τήν ἐπι-
στήμη, καί σιγά σιγά, νοσώντας, δυσλειτουργεῖ, ὑπολειτουργεῖ καί 
φεύγει… Μαζί του τά συναισθήματα νεκρώνονται…

Τά παιδιά; Ἀκούω νέα τους, δέν μπορῶ νά τούς μιλήσω, δέν 
μπορῶ νά χαρῶ, οὔτε νά στενοχωρηθῶ τά ἔχω ἀφήσει στήν Πανα-
γία… Εἶμαι μέσα στό τοῦνελ μόνη, δέν ὁρίζω τόν ἑαυτό μου, ψάχνω 
τό φῶς…

«…δέν φτάνει ἡ δίψα, θέλει κόπο ἡ ἀνάγκη, ὑπομονή κι ἐλπίδα 
ν’ ἀντλήσεις φῶς ἀπ’ τό σκοτάδι» ὅπως λέει ὁ ζωγράφος Χρ. Μπο-
κόρος.

14 Μαρτίου 1995, αὔριο ἡ ἐγχείριση. Σιωπή λυτρωτική… λάλου-
σα «...μέσα στή σιωπή μπορεῖς ν’ ἀκούσεις τά πιό ὄμορφα πράγμα-
τα ἀρκεῖ νά ἔχεις ἀνοίξει τήν πόρτα τῆς ψυχῆς σου» λέει ὁ Ν. Κα-
ζαντζάκης…Ἔτσι εἶναι… Κλαίω ἀσταμάτητα, γυμνή, μικρή, χωρίς 
θέλημα, παραδομένη, ἀφέθηκα… Κύριε ἐλέησον…

Ἡ ἀνάρρωση εἶχε πόνο σωματικό, πολλή ταλαιπωρία, ἀγωνία, 
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πανικό καί σιγά σιγά περνώντας ὁ καιρός ἄρχισα νά γεννιέμαι ξανά, 
νά αἰσθάνομαι, νά δοξάζω, νά εὐχαριστῶ, νά ζῶ! 

Ζῶ τήν ἀνατροπή: ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος γίνεται φάρμακο γιά 
τήν ψυχή, τά ἀσήμαντα, καθημερινά, δεδομένα πράγματα καί συνή-
θειες γίνονται σημαντικά, τά μάτια βλέπουν «ἀλλιῶς» τόν κόσμο…
«ἀλλάζουν ἐντός μου τά σύνορα τοῦ κόσμου».

Ἀπό τότε ἔχουν περάσει εἴκοσι δύο χρόνια, εἶμαι πάντα ἀσθενής 
καί ὁδοιπόρος ἀλλά ὄχι μόνη, ἔχω μέσα μου τό ἧπαρ ἑνός εἰκοσιε-
ξάχρονου τότε νεαροῦ.

Μεγαλώνουμε μαζί, εἶναι τό δῶρο ζωῆς ἀπό Ἐκεῖνον, εἶναι ὁ 
Ἄγγελός μου καί ὅταν «καταβάλομαι», «λυγίζω», μέ ἐπαναφέρει στήν 
ὄντως ζωή, στήν πορεία πρός τήν Ἀνάσταση.

Εἶμαι λοιπόν ἐδῶ τώρα ἐνώπιόν σας, νιώθοντας εὐγνώμων γιά 
τήν κάθε μέρα πού ἀνατέλλει, ἔχοντας βαθιά μέσα μου φυλακτό τήν 
προτροπή τοῦ γέροντα Σιλουανοῦ: «ἔχε τόν νοῦ σου στόν ᾍδη καί 
μήν ἀπελπίζεσαι» καί τόν διαρκῆ φόβο νά μή χάσω αὐτό τό δῶρο 
πού μοῦ δόθηκε καί εἶναι ὁ φάρος μου σ’ αὐτή τή ζωή.

Θά κλείσω αὐτή τήν ἀφήγηση μέ μιά γνωστή-ἄγνωστη λέξη: 
ἀ γ ά π η, πού εἶναι καί ὁ τίτλος τοῦ παραμυθιοῦ πού θά σᾶς δια-
βάσω καί ἡ ἀπάντηση πού σᾶς χρωστάω σχετικά μέ τό βίωμα τῶν 
παιδιῶν μου. Εἶναι, λοιπόν, ἕνα παραμύθι. Μοῦ τό ἔκανε δῶρο ὁ 
μικρότερος γιός μου πρίν λίγο καιρό, μετά τό γάμο του καί θά ξε-
κινήσω μ’ ἕνα ἀπόσπασμα τῆς ἀφιέρωσής του: «…σ’ εὐχαριστῶ λοι-
πόν πού μέ ἔμαθες νά κόβω κάθε φορά ὅλο καί περισσότερο τόν 
ὀμφάλιο λῶρο, χωρίς νά ξεχνῶ τήν πανταχοῦ παροῦσα παρουσία 
καί στήριξή σου».

«ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ»
Εἶναι ὥρα γιά ὕπνο.
Ἡ μαμά τοῦ Παύλου τόν καληνυχτίζει μέ μιά ἀγκαλίτσα.

– Καληνύχτα ἀγάπη μου, τοῦ λέει.
– Μαμά, πές μου… θά μ’ ἀγαπᾶς πάντα; ρωτᾶ ὁ Παῦλος.
– Ἔ, ἀφοῦ ρωτᾶς, θά σου πῶ ἕνα μυστικό... τοῦ ἀπαντᾶ ἡ μαμά.
– Σ’ ἀγαπῶ ἀπό τότε πού σέ γνώρισα, 

κι ἀπό πιό πρίν.
– Σ’ ἀγαπῶ ὅταν τό βλέπεις,

κι ὅταν δέν τό βλέπεις.
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– Σ’ ἀγαπῶ ὅταν κάνεις ὅπως ἐγώ, 
κι ὅταν κάνεις ὅπως ἐσύ.

– Σ’ ἀγαπῶ ὅταν εἶσαι ὁ πιό ὄμορφος,
κι ὅταν τήν ὀμορφιά σου τή βλέπω μόνο ἐγώ.

– Σ’ ἀγαπῶ ὅταν περπατᾶς σάν μεγάλος,
κι ὅταν ἐγώ περπατῶ σάν μεγάλη.

– Σ’ ἀγαπῶ ὅταν μ’ ἀγκαλιάζεις,
κι ὅταν θυμώνεις μαζί μου.

– Σ’ ἀγαπῶ ὅταν τά καταφέρνεις, 
κι ὅταν θά τά καταφέρεις.

– Σ’ ἀγαπῶ ὅταν μέ σκέφτεσαι,
κι ὅταν μέ ξεχνᾶς.

– Σ’ ἀγαπῶ ὅταν σέ σκέφτομαι,
κι ὅταν ξεχνῶ.

– Σ’ ἀγαπῶ ὅταν μοσχοβολᾶς,
κι ὅταν αὐτό δέν ἔχει καμία σημασία.

– Σ’ ἀγαπῶ ὅταν εἶσαι ὁ ἑαυτός σου,
κι ὅταν δέν σ’ ἀναγνωρίζω.

– Σ’ ἀγαπῶ ὅταν ἀκοῦς,
κι ὅταν εἶναι ἡ σειρά μου ν’ ἀκούσω.

– Σ’ ἀγαπῶ ὅταν κάθεσαι φρόνιμα,
κι ὅταν αὐτό δέν κρατᾶ πολύ.

– Σ’ ἀγαπῶ ὅταν εἴμαστε μαζί,
κι ὅταν δέν εἴμαστε μαζί.

– Σ’ ἀγαπῶ γιατί εἶσαι τό παιδί μου, ἀλλά ποτέ δέν θά μοῦ ἀνήκεις.
Βλέπεις λοιπόν; Αὐτό εἶναι τό μυστικό μου.

– Σ’ ἀγαπῶ κάθε μέρα καί πάντα!!!

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.
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Πρωτοπρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ

ΟΤΑΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙ

Ἀ γαπητέ πατέρα Σταῦρο, μέ βάλατε νά κάνω μιά πολύ δύσκολη 
ἀναδρομή στό παρελθόν σέ καταστάσεις δύσκολες πού μέ 

πολύ πόνο καί ἀγωνία μοῦ συνέβησαν πρίν περίπου 22 χρόνια.
Εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού κάνω κάτι τέτοιο δημόσια, ἔχοντας 

πάντα τόν φόβο ὅτι ἴσως παρεξηγηθῶ μέ τίς ἀναφορές πού θά 
κάνω, μιᾶς πού ὅλοι ξέρουμε, ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι βιώματα καί τά 
βιώματα εἶναι ὑπόθεση προσωπική τοῦ καθενός, τά ὁποῖα καί δύ-
σκολα μοιράζονται, πολύ δέ περισσότερο καί μετά ἀπό τόσα χρόνια.

Ξέροντας ὅμως γιά ποιόν λόγο, παρευρίσκομαι σέ αὐτήν ἐδῶ τή 
φιλόξενη αἴθουσα γιά 2η φορά, καί γνωρίζοντας καί τόν κόπο σας 
καί τήν ἀγωνία σας γι’ αὐτήν τή διεθνή διοργάνωση τοῦ Δικτύου, 
θά προσπαθήσω νά ἀνταποκριθῶ σέ ὅτι μοῦ ζητήσατε. Ἄς προσπα-
θήσω λοιπόν διότι σύν τοῖς ἄλλοις, ὑπάρχει καί ἡ ἀγωνία στό τί νά 
πρωτοαναφέρει κανείς μέσα σέ τόσο λίγο χρόνο πού ἔχει στή διά-
θεσή του.

Φθινόπωρο λοιπόν τοῦ 1994. Λαϊκός τότε ἐγώ, ὅλα ἦρθαν τόσο 
ξαφνικά χωρίς κάνεις νά τό περιμένει. Δέν ὑπῆρχε κάποιο σύμπτω-
μα νά μᾶς προετοιμάσει γιά τήν καταιγίδα πού πλησίαζε. Ἔχοντας 
γυρίσει ἀπό τίς καλοκαιρινές μας διακοπές καί ἔχοντας ἐπιστρέψει 
ὁ καθένας στή δουλειά του, ἔχει ἀπό καιρό ἀρχίσει ἡ Μάρη νά πα-
ραπονεῖται ὅτι ἡ ἴδια διαδρομή μέ τό ἴδιο αὐτοκίνητο πού χρησι-
μοποιοῦσε ἐπί ἀρκετά χρόνια γιά νά πάει στή δουλειά της πού ἦταν 
στή Βάρκιζα, τήν κουράζει. Μᾶς κάνει ἐντύπωση τό γεγονός, τό 
συζητᾶμε ἀλλά καί πάλι δέν δίνουμε πολύ σημασία μέχρι πού σιγά 
σιγά ἀρχίζει νά ἐμφανίζεται ὁ ἀσκίτης (ἔντονη συγκέντρωση ὑγροῦ 
στήν κοιλιακή χώρα).

Αὐτό ἦταν. Ξεκίνησε τό ψιλόβροχο καί ἡ καταιγίδα δέν ἄργησε. 
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Πολύ σύντομα μαθαίνουμε ὅτι κάτι σοβαρό συμβαίνει μέ τό συκώτι, 
τό ὁποῖο καί ἔχει σχεδόν καταστραφεῖ ἀλλά δέν γνωρίζουμε ἀκόμα 
τήν αἰτία. Μπαίνουμε στό νοσοκομεῖο, γίνονται ἐξετάσεις ἐπί ἐξε-
τάσεων, ὅλα περίεργα, ὅλα δύσκολα.

Ἀπό ποῦ ἔχει προέλθει τό πρόβλημα; Τί προκάλεσε τήν κατα-
στροφή τοῦ συκωτιοῦ; Γιατί δέν ἔδωσε σημεῖα νωρίτερα; Ἔχει δύο 
τοκετούς στό ἱστορικό της καί κανείς δέν κατάλαβε ὅτι κάτι δέν 
πάει καλά μέ τό συκώτι; Ἀλλάζουμε νοσοκομεῖο γιά νά βρεθοῦμε 
κοντά σέ πιό ἐξειδικευμένους γιατρούς γιά τό συκώτι, οἱ ἐξετάσεις 
συνεχίζονται καί κάποια στιγμή οἱ γιατροί καταλήγουν ὅτι ἡ Μάρη 
πάσχει ἀπό τή νόσο Wilson.

Ἡ νόσος Wilson εἶναι μιά κληρονομική γενετική διαταραχή πού 
ἀφορᾶ τόν μή φυσιολογικό μεταβολισμό τοῦ χαλκοῦ λόγῳ ἔλλειψης 
συγκεκριμένου ἐνζύμου καί τήν ἀποθήκευση τῆς περίσσειας χαλκοῦ 
κυρίως στό ἧπαρ καί στόν ἐγκέφαλο. Περίπου 1 στά 30.000 ἄτομα 
στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἔχουν τή νόσο Wilson καί 1 στά 90 ἐκτι-
μᾶται ὅτι εἶναι φορεῖς.

Ἔχοντας κάποιος ἀρρωστήσει ἀπό τή συγκεκριμένη νόσο σημαί-
νει –ὅπως ἔλεγαν οἱ γιατροί– ὅτι καί οἱ δύο γονεῖς του εἶναι ἁπλά 
φορεῖς καί ἀρρωσταίνουν τά παιδιά. Ἔτσι λοιπόν ἔχουμε ἐπίσημη 
διάγνωση, ἀλλά ὅμως λόγῳ τοῦ κατεστραμμένου ἥπατος δέν ἔχουμε 
θεραπεία. Ἡ μόνη θεραπεία εἶναι ἡ μεταμόσχευση στό ἐξωτερικό μέ 
ὅτι αὐτό σημαίνει (κινδύνους, ἔξοδα, τί θά γίνει μέ τά παιδιά…).

Μεταμόσχευση; Ναί βέβαια τήν ἤξερα, ἄκουγα κατά καιρούς γι’ 
αὐτήν, ἀλλά πάντα νόμιζα ὅτι εἶναι γιά τούς ἄλλους. Ποιούς ἄλλους; 
Ὅλους τούς ἄλλους ἐκτός ἀπό ἐμᾶς.!!!! Δέν εἴχαμε ποτέ σκεφτεῖ ὅτι 
θά μᾶς συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δέν εἴχαμε προετοιμαστεῖ γιά μιά 
τόσο μεγάλη περιπέτεια στήν ὁποία μπαίναμε καί εἰλικρινά δέν ξέ-
ραμε ἄν θά βγοῦμε σῶοι. Θά φεύγαμε μαζί γιά Λονδίνο καί δέν ξέ-
ραμε ἄν θά γυρνούσαμε μαζί καί μάλιστα καί οἱ δύο ἐπιβάτες.

Τί νά πρωτοσκεφτεῖς; Ἀπό τή μιά στιγμή στήν ἄλλη ἔχουν ἀνα-
τραπεῖ τά πάντα. Σοῦ συμβαίνει τό πιό ἀπίθανο πρᾶγμα τό ὁποῖο 
ποτέ δέν εἶχες σκεφτεῖ ὅτι θά σοῦ συμβεῖ.

Θυμᾶμαι ὅτι μέσα σέ ὅλη αὐτή τήν περιδίνηση ἔψαχνα νά βρῶ 
ποῦ εἶναι ὁ Θεός. Σκεφτόμουν ποῦ εἶχε κρυφτεῖ καί δέν ἐμφανιζό-
ταν; Γιατί μᾶς ἐγκατέλειψε; Γιατί τό ἐπέτρεψε; Γιατί στήν Μάρη; Τά 
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παιδιά εἶναι μικρά. Τί θά κάνω; Πῶς θά τά καταφέρω μόνος μου; 
Γιατί, γιατί, γιατί…;

Ὄντας ἡ Μάρη στό νοσοκομεῖο, κάθε βράδυ στό σπίτι μέ τά παι-
διά τά πράγματα ἦταν πολύ δύσκολα. Ἔπρεπε κάθε μέρα κάτι νά 
βρίσκω, κάτι νά τούς λέω γιά τό πρόβλημα τῆς μαμᾶς καί μετά ὅταν 
ἔπεφταν γιά ὕπνο, πήγαινα ἀργότερα στό δωμάτιο τους ὅταν εἶχαν 
πλέον κοιμηθεί, τούς παρατηροῦσα στά κρεββάτια τους καί ἔλεγα 
ἀπό μέσα μου: «Λές ἡ Μάρη νά μήν τά καταφέρει;» Καί τά μάτια μου 
γέμιζαν δάκρυα καί τότε ἡ μόνη μου καταφυγή ἦταν ἡ προσευχή. Ἡ 
πιό θερμή προσευχή πού ἔχω κάνει ποτέ στή ζωή μου.

Εὑρισκόμενος στό ἀπόλυτο ἀδιέξοδο δέν ἔχεις κάτι ἄλλο νά κά-
νεις. Βιώνεις τήν πλήρη ἀδυναμία σου. Εἶναι ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας 
καί τῆς γύμνιας σου, ἡ ὥρα πού γυρνᾶς τό βλέμμα σου ψηλά καί 
ψελλίζεις. «Γεννηθήτω Κύριε τό θέλημά σου» καί βοήθησέ με σέ πα-
ρακαλῶ, δῶσε μου τή δύναμη νά ἀντέξω αὐτό πού ΕΣΥ θά ἐπιτρέ-
ψεις νά συμβεῖ ὅποιο καί ἄν εἶναι αὐτό. Ὅποιο καί ἄν εἶναι αὐτό; 
Ναί, ὅποιο καί ἄν εἶναι αὐτό διότι ΔΕΝ ὑπάρχει ἄλλη ἐπιλογή. 

Γιά μένα ἡ στιγμή τῆς πλήρους ἀδυναμίας, εἶναι ἡ στιγμή πού 
γεννιέται ἡ ΕΛΠΙΔΑ. Ἡ στιγμή πού πρέπει ὁλοκληρωτικά νά ἀφε-
θεῖς στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ποτέ δέν προσευχήθηκα νά γίνει καλά ἡ 
Μάρη διότι θεωροῦσα ὅτι θά κορόιδευα τόν Θεό, θά τοῦ ἔδινα ὁδη-
γίες τί νά κάνει, θά ὀργάνωνα ἐγώ τό σχέδιό του. Τό μόνο πού 
ζητοῦσα καί γιά μένα καί γι’ αὐτήν ἦταν στήριξη. Αὐτό ἔνοιωθα ὅτι 
χρειαζόμασταν καί οἱ δύο. Τά ὑπόλοιπα ἦταν δική Του δουλειά τό 
τί θά κάνει.

Πρίν νά φύγουμε γιά Λονδίνο εἴμασταν στό Ἱπποκράτειο καί 
ὅταν ἡ Μάρη ἡσύχαζε ἔβγαινα γιά λίγο στόν ἀκάλυπτο ἐξωτερικό 
χῶρο τοῦ Ἱπποκρατείου καί βουρκωμένος μονολογοῦσα πρός τόν 
ἑαυτό μου… Πρέπει νά σταθεῖς ὄρθιος: γιά τή Μάρη, γιά τά παιδιά, 
γιά ὅλα αὐτά πού πρέπει καί πρόκειται νά ὀργανωθοῦν ὥστε ὅσο 
πιό γρήγορα γινόταν νά φύγουμε γιά Λονδίνο – ὁλομόναχος καί ὁ 
Θεός ἀπών. Δέν ξέρεις ποῦ νά πρωτοκοιτάξεις. Δέν ξέρεις πρός τά 
ποῦ νά πρωτοτρέξεις. Παντοῦ χάος, παντοῦ δυσκολίες μέ τόν χρό-
νο, παντοῦ δυσκολίες μέ τίς διαδικασίες. Συνέχεια στό Νοσοκο-
μεῖο,… λίγο ἕως καθόλου παρουσία στή δουλειά, ὑπηρεσίες ΙΚΑ 
διότι τελικά θά κάλυπταν τά ἔξοδα, τράπεζα, ἐπειδή θά ἔπρεπε στό 
νοσοκομεῖο τοῦ Λονδίνου νά φτάσουμε ἔχοντας στά χέρια μας τήν 
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ἐπιταγή τῶν 27.000 λιρῶν. Παντοῦ πρέπει νά εἶμαι ἐγώ παρών, ὄχι 
μόνο σάν σύζυγος ἀλλά καί σάν συνοδός. Συνοδός! Βαρύς καί δύ-
σκολος ρόλος.

Τελικά καταφέραμε καί φύγαμε γιά Λονδίνο Ἰανουάριο, μπῆκε ἡ 
Μάρη σέ λίστα ἀναμονῆς καί ἡ μεταμόσχευση ἔγινε μέσα Μαρτίου. 
Ἐκτός τοῦ ὅτι εἶναι πολύ δύσκολο νά περιγράψω σέ κάποιον αὐτή 
τήν περίοδο τῆς ἀναμονῆς, τῆς ἐπέμβασης ἀλλά καί τῆς μετεγχει-
ρητικῆς ἀγωνίας, εἶναι λίγο πολύ καί ἀνώφελο διότι κανείς δέν θά 
μπορέσει νά καταλάβει γιά τί πρᾶγμα ἀκριβῶς θά τοῦ μιλάω. Ξέρω 
ὅτι θά μέ ἀκούσει μέ πολύ προσοχή, θά παρατηρήσω ἔντονες συ-
σπάσεις ἀπορίας στά πρόσωπο του, θά μοῦ πεῖ ὅτι ξέρει, ὅτι μέ 
καταλαβαίνει ἀλλά τό μόνο πού θά ἔχει κάνει, θά εἶναι νά ἔχει σχη-
ματίσει μιά ἀχνή εἰκόνα-ἕνα περίγραμμα αὐτῶν πού τοῦ περιγράφω, 
ὄντας αὐτός «ἔξω ἀπό τό κάδρο».

Ἡ Μάρη τελικά τά κατάφερε. Αὐτή ἡ λέξη τῆς ἁρμόζει, τά κα-
τάφερε. Τό δυσκολότερο κομμάτι τοῦ Λονδίνου ἦταν δική της πάλη 
καί τελικά ἡ νίκη της. Ὅλα πῆγαν κατ’ εὐχήν καί 21 Μαΐου 1995 
γυρίσαμε στήν Ἑλλάδα μέ τήν αὐστηρή προτροπή τοῦ γιατροῦ μας 
“now back to normal life”. Γυρίσαμε καί οἱ δύο μαζί. Γυρίσαμε καί 
οἱ δύο ἐπιβάτες. Τί εὐτυχία. Ἦταν σάν νά ξαναρχίζαμε τή ζωή μας 
ἀπό τήν ἀρχή. Σιγά σιγά ξαναμπήκαμε στήν καθημερινότητά μας 
καί μοιραία γιά μένα, ὅταν κάθισε ὁ «κουρνιαχτός», ξεκίνησε μυστι-
κά καί ἕνας ἀπολογισμός τῶν πεπραγμένων. Μυστικά ὅμως, στό 
βάθος τῆς καρδιᾶς.

Ποῦ ἦταν ὁ Θεός ὅλο αὐτό τό 6μηνο; Ποῦ ἔχει κρυφτεῖ καί δέν 
ἐμφανιζόταν; Γιατί μᾶς εἶχε ἐγκαταλείψει; Ὁ Θεός τελικά ἦταν ἐκεῖ. 
Ἦταν κοντά μας, ἦταν δίπλα μας. Ἐμεῖς δέν τόν καταλαβαίναμε 
διότι δέν ἦταν στό σημεῖο πού ἐμεῖς τοῦ ζητούσαμε νά εἶναι, ἀλλά 
καί λόγῳ τῆς ἔντασης ὅλων αὐτῶν πού μᾶς συνέβαιναν δέν τόν 
ἀντιλαμβανόμασταν. Ἦταν ἐκεῖ στό πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ καί 
πολυαγαπημένου γέροντα καί πνευματικοῦ μας, τοῦ π. Νικοδήμου 
ὁ ὁποῖος δέν ἔφυγε καθόλου ἀπό κοντά μας ἀκόμα καί τίς ἡμέρες 
μέσα στό νοσοκομεῖο. Ἐκεῖ ἀκούραστος, ὑπομονετικός, ὧρες ἀτέ-
λειωτες μαζί μου, πάντα μέ τόν καλό παραμυθητικό του λόγο. Εἶχε 
κανονίσει νά φιλοξενηθεῖ στό Λονδίνο γιά νά εἶναι κοντά μας. Ἀπό 
ἐμᾶς ἤθελε μόνο νά τοῦ ποῦμε τό πότε καί τό ἄν θά ἔπρεπε νά ἔρθει.

Ὁ Θεός τελικά ἦταν ἐκεῖ, στό πρόσωπο τοῦ π. Ἀδαμαντίου πού 
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καί αὐτός δέν μᾶς ἄφησε οὔτε στιγμή ἀκολουθώντας μας καί στό 
Λονδίνο κυρίως ὅλες τίς δύσκολες μέρες τῆς μεταμόσχευσης, καί ὄχι 
μόνο. Αὐτό πού λέμε ὁ φύλακας ἄγγελός μας. Ὁ Θεός τελικά ἦταν 
ἐκεῖ, στό πρόσωπο τοῦ Ἕλληνα γιατροῦ ὁ ὁποῖος δέν μέ γνώριζε 
πρίν, ἀλλά μετά τήν τυχαία γνωριμία μας μέσα στό νοσοκομεῖο τοῦ 
Λονδίνου, κάθε μεσημέρι θά μέ ἔπαιρνε τηλέφωνο γιά νά πᾶμε μαζί 
γιά φαγητό καί νά κουβεντιάσουμε. Πολύ σημαντικά πράγματα μοῦ 
συνέβαιναν ἀπό τό πουθενά.

Ὁ Θεός τελικά ἦταν ἐκεῖ, στά πρόσωπα τῆς Ἑλληνικῆς φιλικῆς 
μας οἰκογένειας πού ἐνῶ πήγαμε σπίτι τους γιά μερικές μέρες μέχρι 
νά βρεθεῖ κάποιο ξενοδοχεῖο, γι’ αὐτούς ἦταν αὐτονόητο καί ἀδια-
πραγμάτευτο ὅτι θά μέναμε μαζί τους. Καί μείναμε μαζί τους ὅλο τό 
διάστημα τῶν 6 μηνῶν. Φορτώθηκαν τό πρόβλημά μας ἐνῶ εἶχαν 
πάει Λονδίνο γιά 2 περίπου χρόνια γιά κάποια ἔρευνα πού ἔκανε ὁ 
γιατρός πατέρας τῆς οἰκογένειας.

Μέσα δηλαδή σέ ὅλη τή στενοχώρια ὁ Θεός εὐλογεῖ καί μένουμε 
σέ Ἑλληνικό σπίτι, ἔχουμε κοντά μας γιατρό, (μεγάλη ὑπόθεση γιά 
τό Λονδίνο αὐτό), ἔχουμε ἀνθρώπους καί μιλᾶμε, τρῶμε ὅλο αὐτό 
τό διάστημα ἑλληνικό φαγητό... Θά μοῦ πεῖτε τί σᾶς λέω τώρα; 
Ἁπλά σᾶς λέω τήν ἀλήθεια.

Ὁ Θεός ἦταν ἐκεῖ, στό πρόσωπο τοῦ τότε ἐργοδότη μου, ὁ 
ὁποῖος παρά τήν ἀπουσία ἀπό τήν ἐργασία μου ἔστελνε τόν μισθό 
μου κανονικά στό Λονδίνο Ὁ Θεός ἦταν ἐκεῖ, στά πρόσωπα ὅλων 
αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, πού ὑποστήριξαν τά 2 ἀγόρια μας κατά τήν 
ἀπουσία μας. Ἕξι ὁλόκληρους μῆνες. Πόσο τυχεροί τελικά ἤμασταν 
πού εἴχαμε γύρω μας, κοντά μας, τέτοιους ἀνθρώπους πού καί ἡ 
στενοχώριά μας ἦταν στενοχώριά τους, ἡ χαρά μας χαρά τους.

Κλείνοντας λοιπόν αὐτήν τή μικρή καί σύντομη ἀναπόληση, 
εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ἐφ’ ὅσον ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη δέν μπορεῖ νά 
ἀπουσιάζει στίς δυσκολίες. Δέν μπορεῖ νά ἀπουσιάζει ἡ ἀγάπη ἀπό 
τή δυσκολία. Ἐμεῖς δυσκολευόμαστε νά τόν ἀντιληφθοῦμε. Ὁ Θεός, 
εἶναι πάντα δίπλα μας σέ ὁτιδήποτε αὐτός ἐπιτρέπει νά μᾶς συμβεῖ. 
Τί πρέπει νά κάνουμε ἐμεῖς; Νά ἀφεθοῦμε ὁλοκληρωτικά στά χέρια 
του, νά τόν ἐμπιστευθοῦμε, δηλαδή νά τόν πιστέψουμε καί μετά οἱ 
δυσκολίες ἀμβλύνονται.

Σας εὐχαριστῶ πολύ.

-3-4o SYNEDRIO.indd   158 4/12/2019   12:48:45 µµ



ΟΤΑΝ ΑΣΘΕΝΕΙ Η ΜΗΤΕΡΑ - Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΟΡΗΣ

159

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΟΤΑΝ ΑΣΘΕΝΕΙ Η ΜΗΤΕΡΑ – 
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΟΡΗΣ

Θ ά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τούς διοργανωτές αὐτῆς τῆς στρογ-
γυλῆς τράπεζας γιά τήν προσωπική πρόσκληση. Μοῦ ζητή-

θηκε νά καταθέσω τήν προσωπική μου ἐμπειρία ὡς κόρη μίας μη-
τέρας πού νοσεῖ. Γιά τήν ἀκρίβεια, θά μιλήσω ὡς κόρη πού ἡ μητέ-
ρα της νοσοῦσε. Εἶναι σημαντική αὐτή ἡ διευκρίνιση γιατί τόσο οἱ 
σκέψεις ὅσο καί τά συναισθήματα εἶναι διαφορετικά, πιό ἄγουρα 
καί ἀνεπεξέργαστα τήν περίοδο τῆς δοκιμασίας καί διαφορετικά 
ὅταν ἡ δοκιμασία αὐτή ἔχει πλέον περάσει.

Δέχθηκα νά μιλήσω βιωματικά ὄχι τόσο γιά νά γενικεύσω –ἡ 
ἐμπειρία ἡ δική μου δέν ἀποτελεῖ κάτι παραπάνω ἀπό μία μελέτη 
περίπτωσης καί κάθε περίπτωση εἶναι διαφορετική– ὡστόσο σκέ-
φτηκα ὅτι ἡ σημερινή μου τοποθέτηση ἴσως θά μποροῦσε νά ἔχει 
ἕνα ἀντίκτυπο στή ζωή μίας ἄλλης κόρης πού ἡ μητέρα της νοσεῖ 
–τί θά μποροῦσα νά τή συμβουλέψω– τί θά μπορούσατε ἐσεῖς νά τη 
συμβουλέψετε ἄν ἔχετε νά ἀποκομίσετε κάτι ἀπό τή δική μου ἐμπει-
ρία – τί νά Ἀποφύγει νά ΜΗΝ τῆς συμβεῖ ἀλλά καί τί νά ΜΗΝ 
χάσει. Ἡ ἀσθένεια τῆς μητέρας ὅπως θά δοῦμε φέρνει ἀλλαγές στή 
ζωή τῆς κόρης της. Ἀρκετές ἀλλαγές. Ἀλήθεια τί μπορεῖ νά τῆς 
συμβεῖ κατά τή διάρκεια αὐτῶν τῶν ἀλλαγῶν καί τί θά μποροῦσε 
νά «χαθεῖ»; 

Ἦταν καλοκαίρι τοῦ 2002 καί εἶχα μόλις ὁλοκληρώσει τό πρῶτο 
ἔτος σπουδῶν μου στό Πανεπιστήμιο τῆς Κρήτης. Μακριά ἀπό τήν 
οἰκογενειακή ἑστία στήν Ἀθήνα, ζοῦσα τήν ἀνέμελη ἐμπειρία τῆς 
συναρπαστικῆς φοιτητικῆς μου ζωῆς. Ἤμουν 20 χρονῶν. 

Σέ μία ἀπό τίς σποραδικές ἐπισκέψεις μου στήν Ἀθήνα γιά νά λάβω 
τό ταπεράκι μέ τό φαγητό τῆς μαμᾶς, τό χαρτζιλίκι τοῦ πατέρα, τά 
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εὔσημα τῶν γειτόνων τῆς πολυκατοικίας πού κρυφοκαμάρωναν γιά 
τήν ἐπιτυχία μου στό πανεπιστήμιο, στό οἰκογενειακό τραπέζι στό 
ὁποῖο ἤμασταν ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογένειας καθισμένα –οἱ γονεῖς 
μου, ἐγώ καί τά δύο μεγαλύτερα ἀδέλφια μου– ὁ πατέρας μου εἶπε: 
«ἔχω κάτι πολύ σοβαρό νά σᾶς πῶ. Ἡ μητέρας σας εἶναι ἄρρωστη”. 
Ἀπό τίς ἑπόμενες κιόλας κουβέντες κατάλαβα ὅτι ἐγώ ἤμουν ἡ μόνη 
στήν οἰκογένεια πού ἀκόμη δέν γνώριζα γιά τήν ἀσθένεια τῆς μητέ-
ρας μου. Αὐτό ἔγινε γιατί –ὅπως μου ἐξήγησαν– «Δέν ἤθελαν νά μοῦ 
χαλάσουν τόν πρῶτο χρόνο τῆς ἀνέμελης φοιτητικῆς μου ζωῆς». 
ΔΕΝ ἤθελαν νά μοῦ τόν «χαλάσουν». Ἀπό αὐτό καί μόνο κατάλαβα 
ὅτι θά πρόκειται μᾶλλον γιά ἕνα σοβαρό νόσημα. Δέν ἤξερα τότε τί 
εἶναι τό σκληρόδερμα, τί σημαίνει αὐτοάνοσο νόσημα –δέν τό εἶχα 
ἀκόμη διδαχθεῖ στή βιολογία– τί συμπτώματα θά ἔχει, πόσο γρήγορα 
ἐξελίσσεται. Δέν ἤξερα γιά τόν μεγάλο σωματικό πόνο πού ἐπρόκει-
το νά περάσει ἡ μητέρα μου, οὔτε καί γιά τήν πολύ βαριά καρδιοα-
ναπνευστική ἀνεπάρκεια μέ τήν ὁποία θά κατέληγε σχεδόν σέ 
συνθῆκες ἀσφυξίας, 11 χρόνια ἀργότερα. Δέν ἤξερα γιά τόν δικό της 
Γολγοθᾶ καί γιά τή «μάχη στά μαρμαρένια ἁλώνια» ὅπως ἡ ἴδια πε-
ριέγραφε τήν προσπάθεια της νά «ζήσει», ὅταν πλέον τά συμπτώμα-
τα τῆς ἀσθένειας καί οἱ διάφορες ἐπιπλοκές ἦταν πολύ σοβαρές. Δέν 
ἤξερα τίποτα ἀπό αὐτά τότε. Κατάλαβα ὅμως ὅτι αὐτό πού ΔΕΝ 
ἐπικοινωνήθηκε νωρίτερα σέ μένα –ἀρχικά γιά νά δώσω ἀπερίσπαστα 
πανελλαδικές ἐξετάσεις καί στή συνέχεια γιά νά μήν μοῦ ΧΑΛΑΣΕΙ τό 
πρῶτο ἔτος τῆς φοιτητικῆς μου ζωῆς– πρέπει νά ἦταν κάτι πολύ 
σοβαρό, γι’ αὐτό καί ἐν τέλει μοῦ τό εἶπαν. Δέν παρέμεινε ἄλλο κρυ-
φό. Σταμάτησε καί πρός τά ἐμένα τό πέπλο τῆς «προστασίας» τῆς 
οἰκογένειας. Γιατί ἡ ἀλήθεια γιά τήν ἀσθένεια τῆς μητέρας μίας οἰκο-
γένειας, κάποια στιγμή –μία κατάλληλη στιγμή– πρέπει νά εἰπωθεῖ 
σέ ὅλα τά μέλη της.

Ἐδῶ ἀκριβῶς –στό σημεῖο δηλαδή πού ἐνημερώνομαι γιά τήν 
κατάσταση ὑγείας τῆς μητέρας μου– συνέβη καί ἡ πρώτη μεγάλη 
ἀλλαγή στή ζωή μου. Ἡ ἀλλαγή εἶναι ὅτι ἄρχισα νά παλεύω μέ μία 
ἄγνωστη ἰδέα μέχρι τότε. Mε τήν πολύ ἄβολη ἀλήθεια ὅτι πρόκει-
ται νά χάσω τή μητέρα μου ἀπό τή ζωή μου. Τό μυαλό μου ἔκτοτε 
ἄρχισε νά στριφογυρίζει ἔντονα καί πολύ συχνά γύρω ἀπό τήν ἰδέα 
τῆς ἀπώλειας καί τοῦ θανάτου. Ὄχι ὁποιασδήποτε ἀπώλειας. Αὐτή 
τῆς μητέρας. Καί κάθε τραγούδι, κάθε ἐπίσκεψη στήν Ἀθήνα, κάθε 
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οἰκογενειακό τραπέζι, κάθε ματιά της πάνω μου καί κάθε της ἀγκα-
λιά ἀπό τότε καί μετά εἶχε μέσα καί λίγο «Θά πεθάνει». Καί αὐτό μέ 
πονοῦσε πολύ καί ἄς τό ἔκρυβα πολύ καλά καί ἀπό ὅλους.

Ἡ δεύτερη μεγάλη ἀλλαγή στή ζωή μου ἦρθε 6 χρόνια ἀργότερα. 
Ὅλη αὐτήν τήν ἐνδιάμεση περίοδο εἶχα πάρει τό πτυχίο τῆς Βιο-
λογίας, εἶχα ταξιδέψει γιά 6 μῆνες στή Μαδρίτη στά πλαίσια τοῦ 
προγράμματος Erasmus, εἶχα ὁλοκληρώσει καί μεταπτυχιακές 
σπου δές στό Πανεπιστήμιο τῆς Κρήτης καί πλέον ἐξέταζα, σέ συ-
νεργασία καί μέ τούς καθηγητές μου, ὅλες τίς πιθανές ἐπιλογές γιά 
τό ἑπόμενο ἀκαδημαϊκό μου βῆμα. Ἤμουν 26 ἐτῶν.

Καί ξαφνικά χτυπάει τό τηλέφωνο.
Eἶναι ἡ μητέρα μου στήν ἄλλη ἄκρη τοῦ τηλεφώνου καί, ἀφοῦ 

τελειώσαμε μέ τά «τί κάνεις;», «τί μαγείρεψες;», καί τά ὑπόλοιπα νέα 
τῆς ἡμέρας μας… Μοῦ λέει:

«Θέλω νά ἐπιστρέψεις στό σπίτι. Ἔχω ἀνάγκη τή βοήθειά σου. 
Ἔχω κουραστεῖ πλέον».

Ἀκόμη τό θυμᾶμαι αὐτό τό τηλεφώνημα. Τό θυμᾶμαι γιατί σημα-
τοδότησε τό ἀόρατο νῆμα πού ξεκίνησε νά μέ τραβάει ὅλο καί πιό 
κοντά της. Ἕνα νῆμα πού –χωρίς νά τό γνωρίζω– θά μποροῦσε νά 
γίνει καί θηλιά.

Καί ἀνταποκρίθηκα σέ αὐτό τό «κάλεσμα». Ἤθελα νά τό κάνω. 
Ἐπέλεξα ἐκείνη τή στιγμή πολύ συνειδητά ὅτι ἡ συνέχιση τῶν 
σπουδῶν μου καί τῆς ζωῆς μου νά γίνει στήν Ἀθήνα. Δέν ἐξέτασα 
καμία ἄλλη ἐπιλογή μέσα μου. Οὔτε νά παραμείνω στήν Κρήτη, 
οὔτε νά φύγω στό ἐξωτερικό. Γιατί πῶς νά «ἀρνηθεῖς» αὐτό τό κά-
λεσμα γιά βοήθεια ἀπό τή μητέρα σου. Ἀπό τόν ἄνθρωπο πού σέ 
ἔφερε στόν κόσμο. Πού σέ θήλασε 9 μῆνες. Πού σέ παρηγοροῦσε 
ὅταν φοβόσουν, πού σέ περιέθαλπε ὅταν ἤσουν ἄρρωστη. 

Τώρα εἶναι ἡ μάνα σου ἀσθενής καί ὄχι μόνο ἀσθενής. Εἶναι καί 
ἀδύναμη… εἶναι καί φοβισμένη. Θά μου πεῖς, θά μποροῦσε νά ζη-
τήσει αὐτή τή βοήθεια ἀπό τόν πατέρα μου ἤ ἀπό τά ἀδέλφια μου. 
Θά μποροῦσε ἴσως, ἄν δέν ὑπῆρχα ἐγώ. Ἀλλά ἐγώ ὑπάρχω καί εἶμαι 
ἡ κόρη της, ἐγώ εἶμαι γυναίκα… καί ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι γυναίκα μέ 
γυναίκα, μητέρα μέ κόρη τόσο ἡ παρηγοριά ὅσο καί ἡ σταδιακή 
ἀπόπτωση τοῦ σώματός της στά χέρια μου θά γινόταν πιό ἀβίαστα. 
Δέν εἶναι τυχαῖο πού σέ στιγμές μεγάλου φόβου ἤ πόνου στή ζωή 
μας ἐπικαλούμαστε τό ὄνομα τῆς μητέρας μας –ἤ τῆς Παναγίας– 
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καί ζητᾶμε τή βοήθειά της. Σέ αὐτή τήν ἀγκαλιά θέλουμε νά μποῦμε. 
Θηλυκό εἶναι τό πρόσωπο πού ἀναζητᾶμε. Ὁπότε ναί, ἤμουν ἡ 
πρώτη της ἐπιλογή γι’ αὐτό τό δύσκολο ταξίδι πού μόλις ξεκινοῦσε. 
Καί εἶναι καλό –ἄν καί δύσκολο– μία κόρη ἄν ἀκούσει ἤ «νοιώσει» 
αὐτό τό κάλεσμα καί εἶναι σέ θέση νά ἀνταποκριθεῖ, νά τό κάνει καί 
νά πάει κοντά στή μητέρα της.

Τά ἑπόμενα 5 χρόνια στήν Ἀθήνα, εἶναι τά δύσκολα. Ἐγώ ξεκί-
νησα διδακτορικό στό Πανεπιστήμιο τῆς Ἀθήνας καί παράλληλα 
μία ἐργασία μερικῆς ἀπασχόλησης. Ἄλλαξα πόλη, ἄλλαξα σπίτι, 
ἄλλαξα πανεπιστήμιο. Εἶναι τά χρόνια τῆς βαθιᾶς κρίσης στήν 
Ἑλλάδα ἀλλά καί τά χρόνια τῆς βαριᾶς θλίψης στήν οἰκογένειά μας.

Καί μετά συνέβησαν καί ἄλλες ἀλλαγές, πολλές ἀλλαγές. Οἱ 
ἀλλαγές δέν συνέβαιναν μόνο στό ψυχολογικό ἐπίπεδο ἀλλά καί 
στήν καθημερινότητά μου. Ὁ κυκεώνας τῆς ἀναζήτησης τῶν φαρ-
μάκων, πειραματικῶν θεραπειῶν, ἰατρικῶν ἐπισκέψεων, ἐπιπλοκῶν, 
νοσοκομειακῶν διανυκτερεύσεων, ἐντατικῆς κατ’ οἶκον φροντίδας 
τοῦ ἀσθενοῦς κατά κύριο λόγο ἀλλά καί φροντίδα τῶν λοιπῶν ὑπο-
χρεώσεων τοῦ σπιτιοῦ. Αὐτή εἶναι μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἀλλαγές 
σέ ἕνα σπίτι, ὅταν ἡ μητέρα ἀσθενεῖ.

Εἶναι ἡ περίοδος πού ἡ μητέρα μου ὑποφέρει ἀπό δυσκαμψία, 
δυσκινησία, δύσπνοια, ἀγωνία θανάτου καί κάποιες φορές –ὄχι πά-
ντα– ἀπό κατάθλιψη. Γιατί φυσικά δέν εἶναι καθόλου εὔκολο ὡς 
ἀσθενής νά ἀντέχεις χρόνιους πόνους καί δυσφορίες πού γνωρίζεις 
ὅτι μπορεῖ καί νά μήν περάσουν ποτέ, ἀλλά ἀκόμη περισσότερο ὡς 
γυναίκα δέν εἶναι καθόλου εὔκολο νά δεχτεῖς τή βίαιη ἀλλαγή τῶν 
χαρακτηριστικῶν σου καί τῆς εἰκόνας σου… 

Μία μέρα μοῦ εἶπε: «Ὅταν θά πεθάνω σέ παρακαλῶ στό μνῆμα 
δέν θέλω νά βάλεις φωτογραφία πού εἶμαι ἔτσι ἄρρωστη. Οὔτε κα-
μία πού εἶμαι νεαρή φοιτήτρια. Θέλω νά βρεῖς μία φωτογραφία μου 
ἀκριβῶς πρίν ἀρρωστήσω καί νά ἔχει πάνω τά 3 πράγματα πού μοῦ 
στέρησε ἡ νόσος. Τά δάχτυλά μου, τά χείλη μου καί τό σχῆμα τῶν 
ματιῶν μου….»

Καί αὐτή δέν ἦταν ἡ μοναδική φορά πού μοῦ μιλοῦσε γιά τόν 
θάνατό της… κάποια ἄλλη μέρα μοῦ εἶπε: «Σέ ἕνα κουτί στά ντου-
λάπια τοῦ διαδρόμου ἔχω ἀγοράσει καί βάλει μέσα 300 μικρά μικρά 
ξύλινα ρόδια. Εἶναι γιά τίς μπομπονιέρες τοῦ γάμου σου. Θέλω μέ 
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κάποιο τρόπο νά εἶμαι καί ἐγώ ἐκεῖ… ὅταν θά ἔρθει ἡ στιγμή αὐτή 
γιά σένα…»

Αὐτά τά «θέλω τοῦ θανάτου της» τά ἄκουγα κάθε μέρα ὅλο καί 
πιό συχνά καί τά μικρά μου αὐτιά καί μάτια ἔμεναν κάθε φορά 
ἔκπληκτα καί πονεμένα, νά ἀκοῦν ἀλλά νά μήν μιλοῦν. Μόνο ἀπό 
μέσα μου τολμοῦσα νά τῆς πῶ «Γιατί κάθε μέρα μοῦ λές ὅτι θά πε-
θάνεις; δέν μέ βλέπεις πού πονῶ καί δέν θέλω νά σέ χάσω;» Καί 
κάποιες φορές σκέφτηκα νά τό φωνάξω καί δυνατά μαζί μέ τά σέ 
ἀγαπῶ πού τῆς ἔλεγα ὅλο καί συχνότερα πλέον. Ἀλλά ἄν τό φώ-
ναζα καί δυνατά τί θά ἄλλαζε. Μήπως θά τρόμαζε τό σκληρόδερμα 
καί θά ἔφευγε;

Κάθε κόρη πού μπαίνει σέ αὐτή τή θέση τοῦ φροντιστή, πρέπει νά 
ξέρει ὅτι τίς ἀσθένειες δέν τίς στέλνει ὁ Θεός. Οὔτε οἱ ἁμαρτίες πού 
κάναμε φταῖνε γιά τό κακό πού μᾶς βρῆκε, οὔτε μία δῆθεν κακή 
μοίρα δική μας ἤ τῆς μάνας μας. Εἶμαι Βιολόγος καί ἡ ἐπιστημονική 
μου παιδεία μέ βοήθησε ἀπό πολύ νωρίς νά κατανοήσω ὅτι ἡ ἀσθέ-
νεια τῆς μητέρας μου –ὅπως ἰσχύει καί γιά πολλές ἄλλες ἀσθένειες– 
προῆλθε εἴτε ἀπό κάποιους γενετικούς παράγοντες εἴτε ἀπό τό συν-
δυασμό τους μέ κάποιες περιβαλλοντικές συνιστῶσες τῆς ζωῆς της. 
Καί ἔτσι ἡ ἀσθένειά της δέν μέ ἔκανε νά κατηγορήσω ποτέ καί κανέ-
ναν γι’ αὐτό πού τῆς συνέβη καί γι’ αὐτό πού μοῦ συνέβαινε. Μέ 
ἔκανε ὅμως λίγο νά φοβᾶμαι. Νά φοβᾶμαι μήπως ἀρρωστήσω καί 
ἐγώ… Νά φοβᾶμαι μήπως τό νῆμα πού τώρα μέ εἶχε φέρει πολύ 
κοντά στόν ἀγαπημένο μου ἄνθρωπο πού πλέον πέθαινε πολύ ἀργά, 
καθημερινά, δίπλα μου καί ἄγνωστο γιά πόσα ἄλλα χρόνια, γινόταν 
μία φυλακή καί μία θηλιά γύρω ἀπό τόν δικό μου λαιμό.

Ἤμουν πλέον 29 ἐτῶν. Τό διδακτορικό εἶχε βαλτώσει κυριολε-
κτικά, ἡ σχέση μου μέ ἐγκατέλειψε, ἀφοῦ ἐγώ εἶχα πρῶτα ἐγκατα-
λείψει τόν ἑαυτό μου καί τό μόνο πού προσπαθοῦσα εἶναι νά βγά-
λω εἰς πέρας τίς καθημερινές ὑποχρεώσεις. Τά νοσοκομεῖα, τά βι-
βλιάρια, τίς ἐξετάσεις καί ἀργότερα, τό τάισμα, τό ἄλλαγμα, τό 
μπάνιο τῆς μητέρας. Ἔκανα ὅ,τι καλύτερο μποροῦσα. Ἀλλά αὐτό 
κάποιες φορές δέν φαινόταν νά εἶναι ἀρκετό στά μάτια μου. Μοῦ 
φαινόταν ὅτι ἔδινα λίγο. Καί εἶχα καί πολλές τύψεις γι’ αὐτό. Ἄλλο-
τε πάλι μοῦ φαινόταν ὅτι ἔχω παρατήσει ὅλη τή ζωή μου καί ἤμουν 
φυλακισμένη μέσα σέ αὐτή τήν κατάσταση. Δέν ἦταν ἡ πραγματι-
κότητα αὐτή. Ἀμφίδρομα συναισθήματα ἦταν πού μποροῦσα πολύ 
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δύσκολα νά τά ἐλέγξω. Ἤξερα ὅμως νά τά κρύβω καλά. Ἰδιαίτερα 
μετά ἀπό τόν χωρισμό μου, χάνοντας τό τελευταῖο κλαδάκι ψυχο-
λογικῆς στήριξης, αὐτό τοῦ ἔρωτα καί τῆς ἀγάπης …. βρέθηκα στά 
πρόθυρα τῆς δικῆς μου ψυχολογικῆς κατάρρευσης. 

Συνέχιζα ὅμως νά κάνω αὐτό πού ἤξερα καλά. Νά τό κρύβω. 
Ἔτσι ὅσο χάλια καί νά ἔνοιωθα τό πρωί, σηκωνόμουν πήγαινα καί 
ἀγόραζα καινούργια ροῦχα καί ἔφτιαχνα ὄμορφα τά μαλλιά μου 
στήν προσπάθεια μου νά νοιώσω μία στάλα καλύτερα… ἀλλά καί 
νά φαίνομαι πρός τούς ἄλλους καλά! Καί κάπως ἔτσι κατάφερνα νά 
κρύψω τή θλίψη μου ἀπό ὅλους… ἀπό ὅλους ἐκτός ἀπό ἐκείνην.

Μία μέρα, σέ μία ἀπό τίς νοσηλεῖες της στό νοσοκομεῖο μοῦ εἶπε:
«Δέν θέλω νά σταματήσει ἡ δική σου ζωή ἐπειδή ἐγώ ἀρρώστη-

σα», δηλώνοντάς μου καί μέ ἐπιπλέον λέξεις ὅτι ἀποτελεῖ ἕνα τερά-
στιο βάρος στή ζωή μου καί ἐγώ τῆς ἀπάντησα αὐθόρμητα: «Καί 
ἐγώ δέν θέλω νά πεθάνεις ἐπειδή μέ ἀγαπᾶς καί νομίζεις ὅτι ἔτσι θά 
μέ ἀπαλλάξεις ἀπό αὐτό τό βάρος».

Καί κάπως ἔτσι, αὐτή καί ἐγώ βρήκαμε τόν τρόπο νά μήν στα-
ματήσουμε οἰκειοθελῶς τήν προσπάθειά μας καί νά στηρίξουμε ἡ 
μία τήν ἄλλη. Οὔτε ἐγώ νά «χαθῶ» οὔτε αὐτή νά θέλει νά πεθάνει... 
Ἦταν τότε πού κατάλαβα ὅτι ὅσο καλύτερα εἶμαι ἐγώ τόσο περισ-
σότερο θά θέλει καί αὐτή νά συνεχίσει τόν ἀγῶνα της νά ζήσει.

Γιά νά γίνει αὐτό, πρῶτα ἀπό ὅλα ἔπρεπε νά μήν παρέχω μόνο 
ἐγώ βοήθεια σέ αὐτήν πού φαινομενικά εἶχε τήν μεγαλύτερη ἀνάγκη 
ἀπό φροντίδα, ἀλλά νά δεχτῶ καί ἐγώ τή βοήθεια ἀπό ἄλλους. Ὁ 
φροντιστής ἔχει ἀνάγκη τή βοήθεια τῶν ἄλλων. Καί εὐτυχῶς –στή 
δική μου περίπτωση ὅταν τό θέλησα– βρῆκα πολλούς νά μέ βοη-
θήσουν. Νά μέ βοηθήσουν καί ἡ μητέρα μου νά εἶναι φροντισμένη… 
καί ἐγώ νά προχωρῶ.

Ὁ πατέρας μου, τά ἀδέλφια μου, ἡ ξαδέλφη μου, ἡ οἰκιακή βο-
ηθός, οἱ γειτόνισσες, οἱ φίλες της, οἱ δικές μου φίλες, οἱ οἰκογενει-
ακοί μας φίλοι, … ἡ καθηγήτριά μου στό πανεπιστήμιο ἀλλά καί ὁ 
μανάβης καί ἡ φαρμακοποιός καί τόσοι ἄλλοι. Ἕνας αὐξανόμενος 
κοινωνικός ἱστός ἀγάπης καί προσφορᾶς ὄχι μόνο γι’ αὐτήν ἀλλά 
καί γιά ἐμένα. Πόσοι ἄνθρωποι ἀλήθεια στήριξαν ἐμένα, τόν φρον-
τιστή. Δέν θά τά εἶχα καταφέρει τό ἴδιο καλά χωρίς αὐτούς. Αὐτή 
εἶναι ἡ ἀλήθεια.

Κάποιες φορές, ἡ βοήθεια πρός τόν φροντιστή μπορεῖ νά πρέπει 
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νά ἔρθει καί ἀπό κάποιο σύμβουλο ψυχικῆς ὑγείας. Γιατί ἡ κάθε 
περίπτωση εἶναι διαφορετική καί κάποιες σχέσεις μάνας-κόρης πε-
ρισσότερο πολύπλοκες. Καί ἡ ἔξοδος ἀπό τή θλίψη ἤ τήν κατάθλι-
ψη τῆς κόρης περισσότερο δύσκολη ἀπό τή δική μου.

Ἀπό ὅπου καί νά ἔρχεται ὅμως ἡ βοήθεια εἶναι πολύτιμη. Γιατί 
μέ τή δική τους βοήθεια καί μέ τό λίγο ἤ τό πολύ πού ὁ καθένας 
ἀπό αὐτούς ἔδωσε, ἐγώ ἄρχισα ὄχι νά ἀπομακρύνομαι ἀπό τή μη-
τέρα μου καί τή δύσκολο νόσο της ἀλλά νά πορεύομαι παράλληλα.

Καί κάπως ἔτσι σᾶς περιέγραψα τί δέν πρέπει νά ἀφήσουμε νά 
συμβεῖ σέ μία κόρη, προσφέροντάς της βοήθειες – ἀκριβῶς γιατί 
βιώνει μία πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στήν ὁποία ἐμπλέ-
κεται ὡς κύριος φροντιστής τῆς μητέρας της. Ἰδιαίτερα ὅταν δέν 
ἔχει δημιουργήσει ἀκόμη τή δική της οἰκογένεια. Ὅταν ἔχει μπρο-
στά της ὄνειρα καί νοιώθει ὅτι ἡ ἀσθένεια τῆς μητέρας της, τῆς 
«κόβει» τόν δρόμο. Ἄν, ὅταν ἀσθενήσει ἡ μητέρα, ἡ κόρη της εἶναι 
ἀκόμη παιδί, νοιώθει ὅτι τῆς παίρνει χρόνο ἀπό τό παιχνίδι της καί 
τά ἀνέμελα πρῶτα παιδικά της χρόνια, ἄν εἶναι ἔφηβη, νοιώθει ὅτι 
τῆς παίρνει χρόνο ἀπό τό διάβασμα καί τήν ἐλευθερία της, ἄν εἶναι 
λίγο μεγαλύτερη, ἀπό τίς σπουδές της, ἀπό ταξίδια, ἀπό ἐξόδους 
καί ἀπό ἄλλες κοινωνικές συναναστροφές πού θά μποροῦσαν νά 
τήν ἐκθέσουν σέ σχέσεις μέ ἀνθρώπους. Καί ἔτσι μήν κλειστεῖ στόν 
στενό κλοιό τῆς στενόχωρης οἰκογενειακῆς πραγματικότητας. Νά 
μήν κλειστεῖ στόν ἑαυτό της. Νά μήν ἐγκαταλείψει τόν ἑαυτό της.

Συχνά ἀντιλαμβανόμαστε τή μητέρα-ἀσθενή σάν αὐτόν πού μᾶς 
«στερεῖ» πράγματα καί ὄχι σάν κάποιον πού μπορεῖ νά μᾶς «δώσει». 
Δέν μπορεῖ πλέον νά πάει στή λαϊκή, πρέπει νά πᾶς ἐσύ, δέν μπορεῖ 
πλέον νά μαγειρέψει αὐτή, πρέπει νά μαγειρέψεις ἐσύ, δέν μπορεῖ 
πλέον νά πλυθεῖ, πρέπει νά τήν πλύνεις ἐσύ… Ἀναφέρομαι σέ μη-
τέρα-ἀσθενή καί ὄχι σέ πατέρα-ἀσθενή γιατί ὅταν ὁ πατέρας ἀσθε-
νεῖ τότε τόν ρόλο τοῦ κυρίως φροντιστή συνήθως τόν ἀναλαμβάνει 
ἡ σύζυγος-γυναίκα του (ἄν αὐτή εἶναι ὑγιής) ἤ ἡ μητέρα του (ἄν 
αὐτή εἶναι ἐν ζωῇ) καί ὄχι ἡ κόρη. 

Ὅμως θέλω νά σᾶς ἀποκαλύψω ὅτι αὐτή ἡ σχέση, ἡ στενή φρον-
τίδα ἀνάμεσα στήν κόρη καί τή μητέρα, πού ξεκίνησε μέ τή μητέρα 
νά φροντίζει τήν κόρη (νά ταΐζει τήν κόρη, νά πλένει τήν κόρη, νά 
παρηγορεῖ τήν κόρη) καί κατέληξε μέ τήν κόρη νά φροντίζει τή 
μητέρα (νά ταΐζει τή μητέρα, νά πλένει τή μητέρα, νά παρηγορεῖ τή 
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μητέρα) μπορεῖ νά ἔχει μέσα κάτι πολύ περισσότερο ἀπό τίς ἁπλές 
κινήσεις φροντίδας. Γιά τόν ἴδιο λόγο πού ἡ ἀνατροφή ἑνός μωροῦ 
δέν εἶναι ἁπλά «τό συνεχές ἄλλαγμα μία πάνας» ἀλλά ἡ διαμόρφω-
ση ἑνός ἀνθρώπου.

Συχνά νομίζουμε ὅτι ὁ χρόνιος ἀσθενής ἐπειδή ὑποφέρει καί ἐπει-
δή σταμάτησε νά κάνει πράγματα πού παλαιότερα τόν εὐχαρι-
στοῦσαν - σταμάτησε νά κάνει ἔρωτα, νά μπορεῖ νά ἔχει ἐξόδους, 
νά μπορεῖ νά ταξιδέψει, νά τρώει ὅ,τι τόν εὐχαριστεῖ… Νομίζουμε 
ὅτι σταματάει καί νά χαίρεται. Βεβαίως δέν ὑποστηρίζω ὅτι σταμα-
τάει νά ὑποφέρει. Ὅμως, ἄν τόν κουβεντιάσετε, θά ἀνακαλύψετε τί 
τοῦ δίνει χαρά. Μπορεῖ ἡ χαρά του νά κρύβεται μέσα σέ ἕνα ἀπο-
γευματινό ἀγαπημένο του γλυκό ἀπό τό περίπτερο, στό νά τοῦ 
διαβάσεις ἕνα βιβλίο ἤ ἕνα ἄρθρο ἐφημερίδας, νά δεῖτε μαζί μία 
ταινία, νά βάλεις κρέμα στά ξεραμένα του χέρια ἤ νά τόν ξύσεις σέ 
κατάλληλο σημεῖο στήν πλάτη. Ὅμως μπορεῖ ἐπίσης νά λαμβάνει 
μεγάλη εὐχαρίστηση ἀκούγοντας τά δικά σου νέα, τά δικά σου προ-
βλήματα καί προβληματισμούς. Θέλει καί νά σέ συμβουλέψει καί νά 
σέ βοηθήσει μέ αὐτά ἄν μπορεῖ. 

Ὄχι, δέν θέλει νά μιλάει πάντα γιά τά δικά του προβλήματα. Καί 
ἔχει καί πολλά ἄλλα πράγματα νά σοῦ διηγηθεῖ, ἐκτός ἀπό αὐτά 
πού ἀφοροῦν τή ζωή του μέσα στήν ἀσθένεια.

Ὅλες αὐτές τίς ὧρες πού παρέμεινα δίπλα στή μητέρα μου, ἄλλες 
πρωινές, ἄλλες μεσημεριανές, ἄλλες βραδινές καί κάποιες μεταμεσο-
νύχτιες, εἶχα ἀνοιχτά ὄχι μόνο τά μάτια μου ἀλλά καί τά αὐτιά μου…

Μοῦ μιλοῦσε γιά τή δική της ζωή πρίν τήν ἀσθένεια. Μοῦ μι-
λοῦσε γιά τό δόσιμο. Τό δόσιμο στόν ἔρωτα, στήν ἀγάπη, στήν 
οἰκογένεια, στόν συνάνθρωπο. Μοῦ μιλοῦσε γιά ποιητές, καί συγ-
γραφεῖς πού τήν διαμόρφωσαν. Γιά τήν ἀνατροφή τῶν μωρῶν, τόν 
μητρικό θηλασμό, τό κράτημα, τή λειτουργία τοῦ νανουρίσματος. 
Μοῦ μιλοῦσε πολύ συχνά γιά τόν πατέρα μου. Τή δική της μονα-
δική ἀγάπη, ὄχι γιά νά τόν ἐξιδανικεύσει, ἀλλά γιά νά μήν σταμα-
τήσω νά ἀναζητῶ ἐγώ τόν δικό μου σύντροφο ζωῆς. 

Μοῦ μιλοῦσε γιά τήν πίστη της, στόν Θεό καί στούς ἀνθρώπους.
«Νά εἶσαι εὐχαριστιακή πάντα» μοῦ ἔλεγε. «Γιατί θαῦμα δέν εἶναι 

νά εἶσαι ἄρρωστος καί νά γιατρευτεῖς ἀλλά νά εἶσαι ἄρρωστος καί 
νά παραμένεις μέρα μέ τήν ἡμέρα εὐχαριστιακός, χωρίς νά χάνεις 
τήν πίστη σου».
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Κατέληξε πρίν ἀπό 4 χρόνια.
Εὐτυχισμένη πού μᾶς ἄφησε ὅλους ἐμᾶς πίσω της, ὑγιεῖς. Ἤμουν 

31 ἐτῶν. Ἡ ματιά μου πάνω σέ ἄλλους ἀσθενεῖς πού ὑποφέρουν στό 
ἑξῆς δέν θά εἶναι ποτέ ἡ ἴδια. Θά ἔχουν κάτι ἀπό τόν πόνο τῆς 
μάνας μου, ὅπως ἔχουν κάτι καί ἀπό τόν πόνο τοῦ Χριστοῦ πάνω 
στόν Σταυρό. Τώρα τό κατάλαβα αὐτό. 

Ἄν ποτέ βρεθεῖς στή δική μου θέση, σοῦ προτείνω νά «δώσεις» 
καί νά «προσφέρεις» ὅσο μπορεῖς καί ἀντέχεις γιατί αὐτό θά σοῦ 
χαρίσει ψυχική «γαλήνη» ὅταν ὁ ἄνθρωπος πού ἀγαπᾶς ἔχει πλέον 
πεθάνει. 

Δῶσε ὅμως χωρίς νά «χαθεῖς» ἐσύ ὁ ἴδιος καί δέξου βοήθεια ψυ-
χολογική καί πρακτική ἀπό ὅπου μπορεῖς, γιά νά «κρατηθεῖς». Καί 
ἄκου τόν ἄνθρωπο πού ἀσθενεῖ. Ἄκου τή δική του ἱστορία. Μήν 
χάσεις αὐτήν τήν εὐκαιρία πού σοῦ δίνεται. Ἔχει πράγματα νά σοῦ 
διδάξει. Καί συγχώρεσε τόν ἑαυτό σου γιά ὅλα τά παραπάνω πού 
ἤθελες νά δώσεις ἀλλά δέν τά κατάφερες ὅσο ἦταν αὐτός ἐν ζωῇ. 
Στή μνήμη του μετάφερε τή διακονία αὐτή σέ ἄλλους ἀνθρώπους.

Αὐτό εἶχα ἐγώ σήμερα νά σᾶς καταθέσω.
Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ πού μέ ἀκούσατε.
Θά ἤθελα νά ἀφιερώσω τήν ὁμιλία μου αὐτή στή μνήμη τῆς μη-

τέρα μου Ἐλισάβετ πού μέ δίδαξε τόσα πολλά μέσα ἀπό τήν ἀσθέ-
νειά της.

Θά τελειώσω μέ τά λόγια της, λόγια πού τῆς εἶχε πεῖ καί ἡ δική 
της ἡ μητέρα: 

«Ὁ Θεός μέ ἀγάπαγε καί μοῦ ἔδωσε κορίτσι».
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ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΕΝ ΜΕΣῼ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Σ ᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν εὐκαιρία πού μοῦ δίνετε νά παρευ-
ρεθῶ μαζί σας αὐτές τίς ἡμέρες καί νά ἀκούσω καί νά γίνω 

κοινωνός τῶν ἐμπειριῶν σας σέ σχέση μέ τήν διαχείριση τοῦ ἀνθρω-
πίνου πόνου «τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακοιμένων ἀδελφῶν ἡμῶν». Καί 
εἶναι πραγματικά ἕνα μυστήριο ἡ ὅλη προσπάθεια νά ἀναζωογονη-
θεῖ ἡ ἐλπίδα στήν κατάσταση τῆς ἀσθενείας.

Οὐσιαστικά ἰσχύει τό «οὐκ ἄν λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος…» ἄν 
ἐμεῖς δέν ἔχουμε ἐπεκταθεῖ στήν πραγματικότητα τῆς ἐλπίδος τῆς 
πίστεώς μας εἶναι ἀδύνατον νά ἀναζωογονήσουμε τήν ἐλπίδα κά-
ποιων ἄλλων, ἀλλά οὔτε καί νά προσανατολίσουμε κάποιον πάσχον-
τα πρός αὐτήν τήν πλευρά.

Στήν «ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία» ὁ Κύριός μας «ἐμακάρισε» τούς 
πτωχούς τῷ πνεύματι καί ἐξέφρασε τήν ἐξαγγελία καί τήν βεβαιό-
τητα «ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Μτ. 5, 3). Βέβαια, 
ἡ ἐξαγγελία αὐτή προσδιορίζεται στό μέλλον τῆς αἰωνιότητος καί 
μάλιστα μετά τήν Δευτέρα Παρουσία… Κάποιοι ἄλλοι Μακαρισμοί 
ὅμως, προσδιορίζουν τήν ἀνταπόδοση τῶν παρόντων δεινῶν ὄχι 
μόνο εἰς τό ἀπώτατο μέλλον τῆς αἰωνιότητος, ἀλλά κατά ἕνα μέρος 
καί εἰς τόν παρόντα αἰῶνα. Ὅπως γιά παράδειγμα «μακάριοι οἱ 
ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται», (Μτ. 5, 7). Τίποτα δέν δικαιώ-
νει τήν σκέψη ὅτι δέν ὀφείλουμε νά παρέχουμε τό ἔλεος στόν συν-
άνθρωπο καί ὅλα πρέπει νά μετατίθενται στό ἐπέκεινα καί τήν μέλ-
λουσα ἀνταπόδοση ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ γιά νά ἀποποιηθοῦμε τῶν 
εὐθυνῶν μας καί νά καθησυχάσουμε, ἔτι περισσότερο, τήν οὕ τως ἤ 
ἄλλως ἀποκοιμισμένη συνείδησή μας. Ὄντας ἡ Ἀφρική ἕνα διαρκές 
πεδίο κοινωνικῶν προκλήσεων ἐμφανίζει σέ δύο βασικούς ἄξονες 
τήν συνέχιση τῆς ἀποικιοκρατίας μέ τήν μορφή: 
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1. τῶν οἰκονομικῶν μνημονίων καί 
2. τῶν Τραπεζῶν-Δανειστῶν οἱ ὁποῖοι παρατείνουν καί ἐπεκτεί-

νουν τήν φτώχεια και τήν καθυστερηση τῆς ἀναπτύξεως.
Ἡ ἐκτεταμένη φτώχεια ἔχει σάν ἄμεσο ἀποτέλεσμα νά ὑπάρχει ἕνα 

ἀνεπαρκές σύστημα ὑγείας καί ἐκπαιδεύσεως. Φυσικά δέν ὑπάρχει 
δωρεάν ὑγεία… οὔτε δωρεάν ἐκπαίδευση… Ἡ στρατηγική στόν χῶρο 
τῆς Δημόσιας Ὑγείας μπορεῖ νά λειτουργεῖ στά μεγάλα ἀστικά κέ-
ντρα, ἀλλά ὄχι στήν ὕπαιθρο χῶρα, ὅπου παρατηρεῖται τεράστια 
ἔλλειψη ὑποδομῶν ὑγείας. Στήν σωρεία τῶν προβλημάτων θά πρέπει 
νά συνυπολογιστεῖ ἡ ἀνεπάρκεια Συγκοινωνιῶν καί ἐκτεταμένων τρό-
πων μαζικῆς ἐπικοινωνίας, πλήν τῶν μεγάλων ἀστικῶν κέντρων. Νά 
συνυπολογίσουμε καί τό πρόβλημα τῶν μή καταγεγραμμένων πλη-
θυσμῶν· καί μή δεδηλωμένων γεννήσεων καί θανάτων καί ἀσφαλῶς 
τῆς ἀδυναμίας ἀμέσου προσβάσεως σέ νοσοκομεῖα.

Ὅλα αὐτά βέβαια σέ μιά κοινωνία ὅπου εἶναι ζωντανές καί σέ 
καθημερινή χρήση ὅλες οἱ πρακτικές καί προκαταλήψεις τῆς παρα-
δοσιακῆς ἰατρικῆς τέχνης, ἡ ὁποία ἀσκεῖται ἀπό θεραπευτές, μάγους, 
ἐξορκιστές, πλανόδιους ἱερεῖς διαφόρων αὐτοσχεδίων ἐκκλησιῶν καί 
ὁμολογιῶν… Ὅλοι αὐτοί καλλιεργοῦν τόν τσαρλατανισμό, τόν τυ-
χοδιωκτισμό, τήν σύγχυση, τίς προλήψεις καί τίς δυσειδαιμονίες.

Ἔχουμε, ἐπίσης, ἐκτεταμένο τό φαινόμενο τῆς ἐγκοιμήσεως (πα-
ραμονῆς σέ χώρους ἱερούς πού καθορίζουν οἱ διάφοροι θεραπευτές 
ἤ σέ χώρους τῶν ἀσκούντων τίς παραδοσιακές ἰατρικές πρακτικές) 
μέ ἔντονο τό στοιχεῖο τῆς θυσίας, τῆς μαγείας καί τοῦ κομπογιαν-
νιτισμοῦ καί τῆς ἐκμεταλλεύσεως καί πολλῶν ἄλλων…

Ἔχουμε, λοιπόν, νά κάνουμε περισσότερο μέ μιά τιτάνια προ-
σπάθεια νά ἀνακαλύψουμε ἤ νά προσδώσουμε μιά ὑγιῆ πνευματική 
διάσταση στήν ὅλη αὐτή κατάσταση, πρᾶγμα πού θεωρῶ ἀδύνατον 
καί ἀπίθανο· ἤ ἐν μέσῳ αὐτῶν τῶν κοινωνικῶν προκλήσεων νά 
βροῦμε τρόπο ἐπιβιώσεως ὅποιων ψηγμάτων ἐλπίδος καί νά τά ζωο-
γονήσουμε, νά δημιουργήσουμε κάποιο περιβάλλον ἀναπτύξεως.

Πιστεύω ὅτι ὁ τρόπος νά γίνει αὐτό κρύβεται στήν φράση ἑνός 
Ἰταλοῦ (Κουβανέζικης καταγωγῆς) συγγραφέως τοῦ Ἴταλο Καλβίνο1 
ὁ ὁποῖος τήν γράφει στό τέλος τοῦ βιβλίου του «Ἀόρατες Πολιτεῖες»:

1. Ὁ Ἴταλο Καλβίνο (15 Ὀκτωβρίου 1923-19 Σεπτεμβρίου 1985) ἦταν Ἰταλός 
πεζογράφος, δοκιμιογράφος καί δημοσιογράφος. Θεωρεῖται ἕνας ἀπό τούς ση-
μαντικότερους Ἰταλούς λογοτέχνες τοῦ 20οῦ αἰῶνα.
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«Ἡ κόλαση τῶν ζωντανῶν δέν εἶναι κάτι πού ἀφορᾶ τό μέλλον… 
ἄν ὑπάρχει μιά κόλαση, εἶναι αὐτή πού ὑπάρχει ἤδη ἐδῶ, ἡ κόλαση 
πού κατοικοῦμε καθημερινά, πού διαμορφώνουμε μέ τήν συμβίωσί 
μας. Δύο τρόποι ὑπάρχουν γιά νά μήν ὑποφέρουμε. Ὁ πρῶτος εἶναι 
γιά πολλούς εὔκολος: νά ἀποδεχθοῦν τήν κόλαση καί νά γίνουν 
τμῆμα της μέχρι νά καταλήξουν νά μήν τή βλέπουν πιά. Ὁ δεύτερος 
εἶναι ἐπικίνδυνος καί ἀπαιτεῖ συνεχῆ προσοχή καί διάθεση γιά μά-
θηση: νά προσπαθήσουμε καί νά μάθουμε νά ἀναγνωρίζουμε ποιός 
καί τί, μέσα στήν κόλαση, δέν εἶναι κόλαση, καί νά τοῦ δώσουμε 
διάρκεια, νά τοῦ δώσουμε χῶρο».

Μετά ἀπό αὐτές τίς εἰσαγωγικές σκέψεις καί στήν συνάφεια τῶν 
ὅσων ἀναφέρει ὁ Καλβίνο θά ἤθελα νά μοιραστῶ μαζί σας κάποιες ἀπό 
τίς ἐμπειρίες μου στόν ἱεραποστολικό ἀγρό τοῦ Καμερούν καί ὄχι μόνο. 

Ἡ πρώτη ἐμπειρία

Ὅταν ἐπισκέφθηκα τήν Ἀφρική (καί ἰδιαίτερα τήν χώρα τῆς 
Οὐγκάντας) γιά πρώτη φορά πρίν εἴκοσι χρόνια, ὅπως εἶναι ἀνα-
μενόμενο ἔπαθα ἕνα πολιτισμικό σόκ τό ὁποῖο μέ προσγείωσε σέ 
μιάν ἄλλη πραγματικότητα ἄγνωστη γιά ἐμένα μέχρι τότε.

 Ἡ μόνη πληροφόρηση πού εἶχα μέχρι ἐκείνη τήν χρονική στιγ-
μή ἦταν ἀπό τίς ἀνεπαρκεῖς περιστασιακές παρουσιάσεις στιγμιο-
τύπων τῶν διαφόρων Μ.Μ.Ε. Αὐτά πού εἶδα τότε ἔμειναν ἀνεξίτη-
λα στήν μνήμη μου καί στήν καρδιά… 

Αὐτή ἡ τεράστια προσπάθεια ἑνός λαοῦ πού βγαίνει ἀπό μιά 
ἀρχαία πολιτισμική κατάσταση καί προσπαθεῖ νά σταθεῖ στό σύγ-
χρονο γίγνεσθαι τοῦ κόσμου καί νά ὀρθοποδήσει μέσα στήν Βαβυ-
λωνία τῶν ἰδεῶν, τῶν συμφερόντων καί τῆς ἀδικίας. Θά περιέγρα-
φα τήν κατάσταση μέ τήν λέξη «χάος»… 

Πρίν δεκατρία χρόνια εἶχα τήν εὐλογία νά μέ καλέσει ἡ Ἐκκλησία 
νά διακονήσω σέ ἕνα μικρό σύνολο χωρῶν στήν Κεντροδυτική 
Ἀφρική μέ βάση τό Καμερούν. Λόγῳ τῶν παρατεταμένων ἐμφυλίων 
στίς χῶρες τοῦ Τσάντ καί τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικανικῆς Δημοκρατί-
ας ἡ διακονία μου περιορίστηκε καί περιορίζεται περισσότερο στή 
χώρα τοῦ Καμερούν, ὅπου μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπικρατεῖ εἰρήνη, 
πλήν κάποιων ἐξαιρετικῶν περιπτώσεων ὅπως, ἡ δράση ἐσχάτως 
τῆς φανατικῆς ὀργανώσεως Μπόκο Χαράμ (Boco Haram). 

Βέβαια, εἶναι ἄλλο νά μεταβαίνεις σέ μιά χώρα σάν ἐπισκέπτης 
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καί ἄλλο νά ζεῖς στήν χώρα αὐτή συνεχῶς καί νά καλεῖσαι σέ διά-
φορες δράσεις.

Μιά πρώτη ματιά στό θέμα τῆς ὑγείας μοῦ ἀπεκάλυψε ὅτι: 
1. Κατά μέγα μέρος, τό θέμα τῆς ὑγείας ἐξαρτᾶται ἀπό τήν οἰκο-

νομική κατάσταση τοῦ κάθε ἀσθενοῦς καί τῆς οἰκογενείας του.
2. Ἀκόμα καί ἄν ὑπάρχει οἰκονομική εὐχέρεια τό ἐντόπιο σύστη-

μα ὑγείας δέν καλύπτει πολλές περιπτώσεις ἀσθενειῶν. 
3. Ἡ νοσοκομειακή περίθαλψη χρονίων ἀσθενειῶν εἶναι ἄγνωστη 

καί τῶν ψυχικῶν ἀσθενειῶν ἐπιλεκτική καί σέ ἀρχαϊκό στάδιο, ὅπως 
καί τῶν ἀτόμων μέ εἰδικές ἀνάγκες.

4. Ἡ δυνατότητα νοσοκομειακῶν κλινῶν εἶναι πάρα πολύ χαμη-
λή σέ σχέση μέ τήν αὐξημένη ἐπιδημιολογική ἐπικινδυνότητα τῆς 
περιοχῆς. 

5. Προγράμματα στοιχειωδῶν ἐμβολιασμῶν ἐσχάτως ἄρχισαν νά 
ἐφαρμόζονται μέ ἐλλιπῆ τεχνική ὑποστήριξη καί ὑποδομή.

6. Ἕνα μέγα πρόβλημα γιά τόν σχεδιασμό στόν χῶρο τῆς ὑγείας 
εἶναι ἡ μή καταγραφή τῶν πληθυσμῶν στήν ὕπαιθρο χώρα. 

7. Σχετικό πρόβλημα μέ τήν προώθηση τῶν προγραμμάτων ὑγεί-
ας εἶναι ἡ ἀπουσία δρόμων, ἐπικοινωνιῶν καί ὑποδομῶν σέ πάρα 
πολλές περιοχές.

8. Ἕνας ἐγγενής παράγοντας συγκρούσεως τῆς πνοῆς ἐκσυγχρο-
νισμοῦ στά θέματα ὑγείας εἶναι τό ὅτι, ἐδῶ καί χιλιάδες χρόνια τό 
Καμερούν καί ὅλη ἡ Ἀφρική διαθέτει ἕνα δικό της σύστημα ὑγείας 
στό ὁποῖο ἡ παρουσία τῆς ἀσθενείας ἔχει μεταφυσικές προεκτάσεις 
καί ὀφείλεται στήν παρουσία καί δράση τῶν «κακῶν πνευμάτων» 
τά ὁποῖα ὡφείλουν οἱ ἄνθρωποι νά ἐξευμενίζουν μέ διάφορες τελε-
τουργίες καί συγκεκριμένη στάση ζωῆς… 

Θά σᾶς ἀναφέρω κάποια περιστατικά μέσα ἀπό τήν διακονία μου 
γιά νά πάρετε κάποια μικρή ἰδέα τοῦ γενικοῦ πλαισίου μέσα στό 
ὁποίο καλούμεθα νά ἐνσπείρουμε καί τήν ἐλπίδα …

Ὅταν βρέθηκα γιά πρώτη φορά στούς ἐρημοβίους πληθυσμούς 
τοῦ Βορείου Καμερούν ἔγραφα σέ ἕνα προσωπικό μου ἡμερολόγιο: 

1 Μαρτίου 2005

Ἀπό τά ξημερώματα ἔρχονται γυναῖκες κουβαλώντας τά ἄρρω-
στα παιδιά τους, ἑλονοσία, διάρροια, ἀναπνευστικά προβλήματα 
καί πολλά ἄλλα, δέν ἔχουμε τίποτα ἄλλο ἐκτός ἀπό λίγα ἀναλγητικά 
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καί ἀντιπυρετικά, δύσκολα ἀντέχεις νά βλέπεις ὅλα αὐτά τά παιδιά 
ἄρρωστα καί νά μήν μπορεῖς νά κάνεις τίποτα... 

Τούς διάβασα μιά εὐχή καί τά σταύρωσα... κάτι πρέπει ὅμως νά 
κάνουμε...

Διάλεξα τίς πιό δύσκολες περιπτώσεις καί τούς εἶπα ὅτι, θά πᾶμε 
στό πιό κοντινό νοσοκομεῖο –50 χλμ. μακριά– ἄν μπορούσαμε νά 
δια σχίσουμε τήν λίμνη ἀλλιῶς ἔπρεπε νά ὑπολογίζουμε... γύρω στά 
100 χιλιόμετρα…

Μπήκαμε στό, ἔτσι κι ἀλλιῶς μοναδικό στήν περιοχή, αὐτοκίνητό 
μας καί εὐχαριστήσαμε τόν Θεό πού ἡ λίμνη ἦταν ξερή καί μπορέσα-
με νά τήν διασχίσουμε γλιτώνοντας 50 χιλ. ἀπό τήν κανονική δια-
δρομή... 

Μετά ἀπό δυό ὧρες δύσκολης διαδρομῆς μέσα στήν ἄμμο φτάσα-
με στήν Γιάγκουα... μιά πόλη κυριολεκτικά μέσα στήν ἄμμο... 

Μετά ἀπό ὅλα τά διαδικαστικά ἔγιναν οἱ ἐξετάσεις τῶν μικρῶν 
ἀσθενῶν καί ἀφοῦ ἀγοράσαμε τά φάρμακα μέ τήν βοήθεια τῶν με-
ταφραστῶν μας οἱ γιατροί ἔδωσαν στίς μητέρες τίς κατάλληλες 
ὁδηγίες καί πήραμε τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς...

Στόν δρόμο τίς ρώτησα ἄν ἔχουν ξαναέλθει στό νοσοκομεῖο... ἡ 
ἀπάντηση ἦταν ὅτι πρώτη φορά στήν ζωή τους ἐπισκέφθηκαν τήν 
πόλη αὐτή σήμερα!

Σήμερα μιά μητέρα μοῦ ἔφερε ἕνα μικρό μέ πολύ βαριά ἐγκαύμα-
τα στό ἕνα πόδι, ὅταν ἔλυσα τό κουρέλι πού ὑποτίθεται ἦταν ὁ 
ἐπίδεσμος τρόμαξα ἀπό τήν θέα, σχεδόν φαινόταν ἀκάλυπτη ἡ ἐπι-
γονατίδα τοῦ μικροῦ καί ὅλο τό ἔγκαυμα ἦταν καλυμμένο μέ μιά 
πρακτική μαύρη ἀλοιφή ἀπό στάχτη καί λάδι φοινικιᾶς... Ἀδύνατον 
νά καθαρίσω τό τραῦμα πού αἱμορραγοῦσε... ῎Εβαλα ἕναν πρόχειρο 
ἐπίδεσμο καί πήραμε ξανά τόν δρόμο γιά τό νοσοκομεῖο... ῾Η ἴδια 
ξανά πορεία μέσα στούς 50 βαθμούς Κελσίου...

Ξημερώματα μᾶς ἔφεραν τήν ἄσχημη εἴδηση, ἕνα παιδί κοντά 
στήν ῾Ιεραποστολή ἐκοιμήθη ἀπό ὑψηλό πυρετό... οὔτε καί οἱ γονεῖς 
δέν ἤξεραν ὅτι ἐδῶ καί πολλές μέρες ψηνόταν στόν πυρετό... 
πίστευαν ὅτι ἦταν ἡ συνηθισμένη ἑλονοσία... τό ἔθαψαν τό ἴδιο 
πρωινό στήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ κατά τά ἔθη τοῦ τόπου... 

Ἀναχώρηση γιά τίς ἐνορίες στό Ν. Τσάντ... Περνώντας τά σύνο-
ρα στήν πρώτη πόλη Fianga σταματήσαμε στό τελωνειακό φυλάκιο 
γιά τήν ἀπαραίτητη ἄδεια... περιμένοντας ὡς συνήθως ἀρκετά 
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ἀκούσαμε φωνές δυνατές... ἕνας πατέρας μέ ἕνα παιδί στά χέρια νά 
τρέχει καί δυό γυναῖκες νά τρέχουν πίσω του φωνάζοντας ἀπελ-
πισμένα καί ὑψώνοντας κάθε τόσο τά χέρια στόν οὐρανό... 

Ἐπέστρεφαν ἀπό τόν γιατρό... εἶχαν πάει τό παιδί γιά ἐξέταση 
καί κατά τήν διάρκεια τῆς ἐξετάσεως τό παιδί πέθανε ἀπό κάποια 
καλπάζουσα ἀρρώστια... εἰκόνα ἀπερίγραπτη... παρμένη ἀπό κάποια 
ἀρχαία τραγωδία…

Κυριακή … ἀργά τό ἀπόγευμα καί ἐνῶ ὅλα γύρω εἶχαν γίνει μιά 
λίμνη ἀπό τά νερά τῶν συνεχῶν βροχῶν παρακολουθοῦσα τήν ἐπι-
σκευή τοῦ αὐτοκινήτου μας (ἔσπασε κάτι στό σύστημα διευθύνσε-
ως), ἀπό ἕνα αὐτοσχέδιο συνεργεῖο ἔξω ἀπό τό γιαπί μας, ἀπό τό 
πουθενά ἀργά-ἀργά μέ μεγάλη δυσκολία λόγῳ τοῦ νεροῦ καί τῆς 
λάσπης πλησίασε… ἕνα ποδήλατο… 

Τό ὁδηγοῦσε ἕνας ἡλικιωμένος ἄνδρας. Πίσω καθόταν μιά γυ-
ναίκα μέ ἕνα παιδί στήν πλάτη της καί ἔκλαιγε. 

῞Οταν μᾶς ἔφθασαν ὁ ποδηλάτης κάτι εἶπε στή γλῶσσα τῶν 
Τιπουρί, μοῦ τό μετέφρασαν ἀμέσως... «Μπορεῖτε νά κάνετε κάτι... 
βρῆκα αὐτή τήν γυναῖκα στό δρόμο νά κλαίει γιατί πέθανε τό παιδί 
της καί γύρισα νά τήν πάω στό νοσοκομεῖο τῆς περιοχῆς, ἀλλά μέ 
τόσο νερό μᾶλλον δέν θά περάσει οὔτε τό ποδήλατο...».

Πλησίασα καί ἔπιασα τό κεφαλάκι τοῦ μωροῦ, ἦταν ἀκόμα ζε-
στό... ἀλλά δέν ἀνέπνεε..., προσπάθησα νά βρῶ τόν σφυγμό του..., 
τίποτα..., ξανά τίποτα, κάποια στιγμή ἀναθάρρησα ἀπό κάτι σάν 
σφυγμό σάν κίνηση..., ἦταν ὅμως οἱ βουβοί λυγμοί τῆς μητέρας πού 
μετέδιδαν ἕναν παλμό, ἕνα τρέμουλο στό σῶμα τοῦ μωροῦ καί τό 
σῶμα της πού κρατοῦσε τό μικρό ζεστό... Εἶχε πεθάνει τά ξη-
μερώματα ἀπό ὑψηλό πυρετό καί εἶχαν περάσει πάνω ἀπό 12 ὧρες 
ἀλλά ἡ μάνα δέν ἤθελε νά τό πιστέψει καί κρατοῦσε τό μικρό δεμένο 
πάνω της ὅλη τήν ἡμέρα μέχρι τό ἀπόγευμα πού τήν βρῆκε ὁ πο-
δηλάτης… Σαμαρείτης… Τό σταύρωσα μέ ἕναν κόμπο στό λαιμό 
καί ἔδωσα κάποια χρήματα τοῦ ποδηλάτη νά συνεχίσει τήν ἄσκοπη 
πορεία του καί νά πληρώσει τόν γιατρό γιά τό χατῆρι καί τόν πόνο 
τῆς μάνας... Χάθηκαν σιγά σιγά μέσα στήν λάσπη καί τό νερό καί 
ἔμεινε μιά θλίψη καί μιά ἀπορία πού κανένας δέν μποροῦσε νά 
ἀπαντήσει καί οὔτε ἤθελε νά τήν περιγράψει μέ λέξεις καί μέ λόγια…

Ἐν μέσῳ ὅμως ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντιξοοτήτων ὁ κόσμος ἔχει 
ἀ να πτύξει καί καλλιεργήσει μιά ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καί αὐτοθυσίας 
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ἀλληλεγγύη... Αὐτή ἡ ἀλληλεγγύη εἶναι πού σώζει τήν Ἀφρική τῆς 
φτώχειας, τῆς ἐκμεταλλεύσεως καί τῶν ἀκραίων προβλημάτων καί 
καλλιεργεῖ τήν ἐλπίδα στίς καρδιές τῶν πονεμένων καί ἀσθενῶν καί 
αὐτή ἡ, ἀδιανότητη γιά τόν δυτικό κόσμο καί ἄνθρωπο, ἀλληλεγγύη 
νομίζω ὅτι κρύβει μιά βαθιά καί πρωτόγνωρη πνευματικότητα· τήν 
πνευματικότητα τῆς πονεμένης Ἀφρικῆς...

Παντοῦ καί σέ κάθε φυλή, οἰκογένεια, χωριό, πόλη, σέ κάθε συν-
τεχνία ὑπάρχουν καί λειτουργοῦν κοινά συνδρομητικά ταμεῖα τά 
ὁποῖα βέβαια εἶναι περιορισμένων δυνατοτήτων, ἀλλά εἶναι ἡ βο-
ήθεια τῶν ἀπελπισμένων καί ἀναγκεμένων. Τά ταμεῖα τῶν πτωχῶν 
γιά τούς πιό πτωχούς…

Πιστεύω ὅτι αὐτή ἡ Ἀλληλεγγύη εἶναι τό μόνο ἴσως πρᾶγμα τό 
ὁποῖο μέσα σ’ αὐτό τό χάος δέν εἶναι κόλαση… καί οὐσιαστικά ὁ 
σύνδεσμός μας, ὁ κοινός τόπος ἀπό ὅπου ξεκινᾶ κάθε προσπάθεια 
Εὐαγγελισμοῦ στήν Ἀφρική… 

Γιά να γίνω πιό σαφής θά σᾶς ἀναφέρω δύο πρόσφατα περιστα-
τικά πού συνέβησαν στήν πρωτεύουσα τοῦ Καμερούν Γιαουντέ.

Α. Σχεδόν σ’ ὁλόκληρη τήν Ἀφρική ἡ ἔκτρωση θεωρεῖται ἁμαρ-
τία ἐνώπιον τοῦ Δημιουργοῦ τῆς ζωῆς, ἐνώπιον τῆς οἰκογενείας, 
τῆς φυλῆς καί τῆς φύσεως. Ὑπάρχει μιά πρωτόγονη πεποίθηση 
παντοῦ καί βεβαιότητα ὅτι ὅποιος καταστρέφει μιά ζωή αὐτόματα 
ἀρχίζει νά ἐλκύει ἐπάνω του ὅλες τίς κατάρες καί δυσκολίες τοῦ 
κόσμου. Ἔτσι, ὅπως καί νά προκύψουν τά παιδιά, εἴτε ἐκ προθέσε-
ως, εἴτε ἐξ ἀγνοίας, εἴτε ἐκ λάθους, εἴτε ἐκ βίας εἶναι καλοδεχούμε-
να καί θεωροῦνται σεβαστά καί πηγή εὐλογίας…

Ὅμως στήν Ἀφρική ὑπάρχει καί τό μέγα πρόβλημα τῆς φτώχειας 
καί τῆς ἀνέχειας. Πολλές φορές ἀναρωτήθηκα: «Πῶς αὐτοί οἱ 
ἄνθρωποι κάνουν συνεχῶς παιδιά ὄντας φτωχοί καί πάμπτωχοι…;» 

Ἀπό ὅσους ἔθεσα αὐτήν τήν ἐρώτηση πῆρα τήν ἴδια ἀπάντηση: 
«Αὐτός πού δίνει τά παιδιά, Αὐτός θά φροντίσει νά ζήσουν καί νά 
μεγαλώσουν…»

Μοῦ φαίνονταν πάντα παράξενες οἱ ἀπαντήσεις τους προφανῶς 
ἀποτέλεσμα τῆς δυτικῆς πολιτιστικῆς ὀπτικῆς τῶν πραγμάτων τῆς 
ζωῆς καί τῆς σκέψεως. Παρ’ ὅλο, ὅμως πού στήν Ἀφρική περιβάλ-
λεσαι, κυριολεκτικῶς, ἀπό αὐτό τό φαινόμενο, ἔρχονται κάποια 
γεγονότα νά σοῦ πιστοποιήσουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν πιστεύ-
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ουν ἁπλῶς τά ὅσα λένε, ἀλλά ἔχουν τήν γενναιότητα νά τά προα-
σπίζονται μέ ὅλο τους τό εἶναι…

Δέν εἶναι σπάνιο, γιά νά μήν ποῦμε ὅτι εἶναι ἕνα καθημερινό φαι-
νόμενο, μιά κοπέλα σέ μικρή ἡλικία νά φέρει ἕνα παιδί στόν κόσμο. 
Ἡ πιό κοινή καί ἁπλῆ λύση εἶναι οἱ γονεῖς νά ἀναλάβουν τό παιδί, 
οὐσιαστικά νά υἱοθετήσουν τό ἐγγόνι τους καί ἡ κοπέλα μέ ἐπίγνωση 
–(τοῦ πῶς γίνονται τά παιδιά)– νά συνεχίσει τό σχολεῖο της γιά νά 
ἔχει κάποιο καλύτερο μέλλον. Ἄν δέν ὑπάρχουν γονεῖς τότε κάποια 
γιαγιά ἤ κάποιοι συγγενεῖς ἀναλαμβάνουν τό παιδί...!!!

Ὑπάρχουν ὅμως περιπτώσεις ὅπου αὐτές οἱ λύσεις εἶναι ἀδύνα-
τον νά ἐφαρμοστοῦν καί οἱ κοπέλες δέν ἔχουν τήν δύναμη νά κρα-
τήσουν τό νεογέννητο. Tότε τό βάζουν σέ μιά τσάντα καί τά χαρά-
ματα τό πᾶνε καί τό ἀφήνουν στόν τόπο ὅπου γίνεται καθημερινά 
τό παζάρι.

Ἐκεῖ, κατά τίς τέσσαρες τά ξημερώματα, πᾶνε οἱ γυναῖκες πού 
πουλᾶνε τά διάφορα λαχανικά καί τίς μπανάνες, ν’ ἀποθέσουν τήν 
πραμάτεια τους καί νά καθαρίσουν τά δυό τετραγωνικά μέτρα πού 
τούς ἀναλογοῦν καί νά στήσουν τά πρός πώληση εἴδη… Αὐτές 
πάντα προσέχουν –γιατί ξέρουν– ὅτι ὅλο καί κάποιο μωρό θά ὑπάρ-
χει κάπου παρατημένο κι ὅταν ἀκούσουν κάποιο κλάμα τρέχουν 
πρός τά ἐκεῖ πού ἀκούγεται τό κλάμα νά τό βροῦν…

Συνήθως, οἱ γυναῖκες αὐτές συνεννοοῦνται μεταξύ τους καί κά-
ποια παίρνει τό μωρό στήν καλύβα της γιά νά τό μεγαλώσει μέ τ’ 
ἄλλα της παιδιά. Ἔχουν δέ μεταξύ τους κάποιο κοινό ταμεῖο γιά νά 
διευκολύνονται στό μικρό τους ἐμπόριο καί συμφωνοῦν ὅλες νά 
δίδουν κάτι ἀπό αὐτό, σ’ ὅποια ἀναλάβει τό μωρό…!!! 

Κάποιο χάραμα τώρα τελευταῖα ἀκούστηκαν κλάματα σ’ ἕνα πα-
ζάρι στήν πρωτεύουσα τοῦ Καμερούν… Τρέξαν λοιπόν αὐτές οἱ 
εὐτραφεῖς γυναῖκες πού στήν ἀγγλόφωνη Ἀφρική τίς ἀποκαλοῦν, 
«big mammas» δηλαδή, «μεγαλόσωμες μάνες» ἄρα καί «μεγαλόκαρ-
δες» καί βρίσκουν δυό ἀγοράκια δίδυμα νά κλαῖνε. Αὐτό συνέβαινε 
γιά πρώτη φορά στά χρονικά τοῦ παζαριοῦ…

Δυό ἀγόρια δίδυμα…!!! Mαζεύτηκαν γύρω ἀπό τά παιδιά καί τά 
κοίταζαν ἐκστατικές καί μετά ἀπό ἕνα λεπτό ἄρχισε ἕνας φοβερός 
καυγάς πού τόν ξεκίνησαν οἱ δυό πρῶτες γυναῖκες πού τά βρῆκαν 
καί οἱ ὁποῖες, τσακωνόντουσαν γιατί κάθε μία ἤθελε νά πάρει καί 
τά δύο παιδιά καί δέν δέχονταν νά τά χωρίσουν ἔτσι ὥστε νά πάρει 
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κάθε μιά ἀπό ἕνα… Μπῆκαν καί οἱ ἄλλες γυναῖκες στόν καβγά καί 
ἔγινε ἕνα παζάρι ἀνάστατο τόσο πού ἡ φασαρία ξύπνησε τούς 
ἀστυνομικούς τοῦ γειτονικοῦ Τμήματος οἱ ὁποῖοι, ἔσπευσαν νά 
δοῦν τί συμβαίνει καί νά ἐπιβάλλουν τήν τάξη…

Εἶδαν τί συνέβαινε καί –(συνηθισμένοι)– ὑπεστήριξαν τήν ἄποψη νά 
πάρουν οἱ δυό γυναῖκες ἀπό ἕνα. Καί μόνον στό ἄκουσμα ἄρχισε νέος 
καβγάς «ἀφοῦ ὁ Θεός τά ἔφτιαξε μαζί ποιός εἶσαι ἐσύ πού ἀποφασίζεις 
νά τά χωρίσεις...;;;; Αὐτό δέν γίνεται». Φώναζαν κάνοντας ἀπαξιωτικές 
χειρονομίες πρός τόν ἀστυνόμο πού ἐξέφρασε αὐτήν τήν ἰδέα… Ὁ 
ἀστυνόμος κατάλαβε ὅτι δέν θά εὕρισκε ἄκρη καί τόλμησε νά πεῖ: «Νά 
τά πᾶμε στό Κρατικό ὀρφανοτροφεῖο…»… Δέν πρόλαβε νά ἀποσώσει 
τήν φράση του καί ἔγινε τέτοια φασαρία ἀπό ὅλες τίς γυναῖκες πού 
παρακολουθοῦσαν τήν σκηνή πού ντράπηκε καί ὁ ἴδιος…

— «Ἐσένα δέν σέ μεγάλωσε μάνα…;;;» 
— «Ἡ μάνα σου βρέ σ’ ἔδωσε στ’ ὀρφανοτροφεῖο…;;;»
— «Ντροπή σου… ἄντρες σοῦ λέει… μόνο παιδιά ξέρετε νά κά-

νετε… δέν σᾶς νοιάζει πῶς θά μεγαλώσουν…»
Ὁ ἀστυνόμος κατάλαβε πώς τά ἔκανε θάλασσα καί μᾶλλον ἐξόρ-

γιζε τό πλῆθος τῶν γυναικῶν, σκέφθηκε καί προσπάθησε, νά πα-
ρουσιάσει κάποια πιό λογική πρόταση. Στράφηκε λοιπόν καί εἶπε 
στίς δύο γυναῖκες πού «ἔριζαν» περί τῆς κυριότητος τῶν μωρῶν... 

— «Μά, ἀφοῦ ἔχετε παιδιά καί τά φέρνετε δύσκολα γιατί δέν τά 
μοιράζεστε…;;;»

Ἡ ἀπάντηση τῆς μιᾶς γυναίκας ἦταν ἀποστομωτική καί τήν εἶπε 
δείχνοντας ξεχωριστά τά δύο μωρά…

— «Τά θέλω καί τά δύο γιατί αὐτός εἶναι ὁ αὐριανός Πρόεδρος 
τοῦ Καμερούν καί αὐτός ὁ αὐριανός Πρωθυπουργός μας…!!!» 

Ποιός θά μποροῦσε νά προσθέσει κάτι ἄλλο…!!! Περί αὐτῆς τῆς 
ποιότητος τῆς ἀφρικανικῆς ἀλληλεγγύης ὁμιλοῦμε. 

Β. Κάποια φορά μετά τήν Κυριακάτικη Λειτουργία μέ πλησίασε 
ἕνας νεαρός καί μέ χαιρέτησε μέ σεβασμό… αὐτό συνέβη καί κά-
ποιες ἄλλες Κυριακές ὅταν λειτουργοῦσα στήν συγκεκριμένη ἐνο-
ρία… κάποια στιγμή ἀπό περιέργια τόν ρώτησα, ἄν ἡ οἰκογένειά 
του εἶναι Ὀρθόδοξοι…

… Μοῦ ἀπήντησε φανερά συγκινημένος: 
«Σεβασμιώτατε .. οἱ γονεῖς μου ἦταν Ὀρθόδοξοι μά ἔχουν πολλά 

χρόνια πού ἔχουν φύγει ἀπό αὐτήν τήν ζωή… 
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σκοτώθηκαν σέ ἕνα τροχαῖο ἀτύχημα καί οἱ δύο …. 
μείναμε τέσσερα παιδιά στόν δρόμο… 
καί οἱ γείτονες μᾶς μοιράστηκαν μεταξύ τους … 
ἐμένα μέ πῆρε ἕνας γείτονας Μουσουλμᾶνος… 
ὁ ὁποῖος μέ βοήθησε μέχρι πού ἐσπούδασα … 
ἀλλά εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ξεχωριστός … 
ἀπό μικρό παιδί ποτέ δέν μέ πῆρε στό Τζαμί … 
μοῦ ἔλεγε πάντα ἐσύ παιδί μου δέν εἶσαι Μουσουλμᾶνος οἱ γονεῖς 

σου πήγαιναν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία… καί κάθε Κυριακή πρωί 
μέ ἔφερνε ἐδῶ στήν Ἐκκλησία καί περίμενε ἀπέξω μέχρι να τελειώ-
σει ἡ Λειτουργία νά μέ ξαναγυρίσει στό σπίτι … 

καί ὅλα αὐτά μέχρι πού μεγάλωσα καί μποροῦσα νά ἔρχομαι μό-
νος μου… ἄν εἶμαι σήμερα Ὀρθόδοξος τό ὀφείλω χωρίς ἄλλο στήν 
δικαιοσύνη καί τόν σεβασμό αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου στούς γονεῖς μου 
καί σέ ἐμένα …» 

Ἐπιτρέψατέ μου νά σᾶς ἀναφέρω ἀκόμα μιά προσωπική μου 
ἐμπειρία γιά νά μπορέσετε νά ψηλαφήσετε τήν πραγματικότητα τοῦ 
φτωχοῦ κόσμου στήν ἀσθένεια, καί αὐτήν τήν φορά στήν πρωτεύ-
ουσα τοῦ Καμερούν, Γιαουντέ. 

Ἀρχές Αὐγούστου, πρίν μερικά χρόνια, μέσα στήν περίοδο τῶν 
μεγάλων βροχῶν, χτύπησε τό τηλέφωνό μου μετά τά μεσάνυχτα... 
Ξύπνησα λίγο τρομαγμένος καί ἄκουσα τήν γνωστή φωνή μιᾶς γυ-
ναίκας πού δούλευε γιά χρόνια σάν μαγείρισσα στό Ἐπισκοπεῖο. 
Μέσα ἀπό κλάματα καί φωνές ἀπελπισίας κατάλαβα ὅτι κάτι ἔχει 
ἡ κόρη της καί τήν εἶχαν στά «Ἐπείγοντα» σέ ἕνα Νοσοκομεῖο πού 
ἐφημέρευε. Σηκώθηκα, πῆρα τό αὐτοκίνητο καί μετά ἀπό λίγο βρέ-
θηκα στόν λαβύρινθο δύο συνενωμένων Νοσοκομείων νά προσπαθῶ 
νά βρῶ τά «Ἐπείγοντα»...

Τά «Ἐπείγοντα» ἦταν ἁπλῶς μιά στρογγυλή αἴθουσα μέ ράντζα 
καί μέ ἐνδιάμεσα παραβάν ὅπου οἱ πενῆντα νοσηλευόμενοι ἀνέμε-
ναν ἤ τήν μέριμνα τῶν δύο ἰατρῶν ἤ κάποιοι ἀπό αὐτούς τό πιστο-
ποιητικό θανάτου γιά νά μεταφερθοῦν στούς νεκροθάλαμους. Λίγο 
σοκαρισμένος-λίγο συγκινημένος βρῆκα τήν πρώην μαγείρισσα μέ 
τήν κόρη της κατάκοιτη......

— «Τί συμβαίνει; Τί ἔπαθε;» ρώτησα...
— «Δέν ξέρουμε τί ἔχει», μοῦ εἶπε...
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— «Ἔχασε τίς αἰσθήσεις της... Συνῆλθε ἀλλά δέν μπορεῖ νά περ-
πατήσει κ.λπ...».

Πῆγα στήν εἴσοδο καί ρώτησα τήν νοσηλεύτρια για περισσότε-
ρες πληροφορίες...

«Πάτερ ἄν δέν κάνουμε ἐξετάσεις κανένας δέν μπορεῖ νά πεῖ τί 
ἔχει... Μήν δίνετε σημασία στό τί λέει ἡ μητέρα της... Καί ἐν συντομίᾳ 
γιά νά γίνουν οἱ ἐξετάσεις πρέπει νά πληρωθοῦν προκαταβολικά, ἡ 
μητέρα εἶπε ὅτι δέν ἔχει χρήματα ἄρα τίποτα δέν μπορεῖ νά γίνει...»

Μιλήσαμε λίγο πλήρωσα τό ἀντίτιμο και ἀμέσως πῆραν αἷμα ἀπό 
τήν ἀσθενῆ καί τό ἔστειλαν γιά ἀναλύσεις. Περίμενα ἀρκετή ὥρα πα-
ρατηρώντας τούς νέους ἀσθενεῖς καί τραυματισμένους πού ἔφθαναν 
μέ κάθε μέσο ἀπό κάθε πλευρά τῆς πόλεως καί τῶν χωριῶν τριγύρω. 
Κάποια στιγμή ἡ νοσοκόμα ἦλθε καί μοῦ ἀνακοίνωσε πολύ ψυχρά: 

— «Ἡ ἀσθενής ἔχει AIDS (HIV) καί χρειάζεται ἐπειγόντως μετάγ-
γιση αἵματος...»

Ἄλλο σόκ!!! Ἔκανε νά φύγει νά πάει στό πόστο της καί ξαναγύ-
ρισε...

— «Η ὁμάδα της δέν ὑπάρχει στήν Τράπεζα Αἵματος τοῦ Νοσο-
κομείου μας... Θά πρέπει νά ψάξετε σέ ἄλλο Νοσοκομεῖο ἤ νά πε-
ριμένετε αὔριο τό πρωΐ νά βροῦμε αἱμοδότες νά δεχθοῦν νά δώσουν 
αἷμα, ἄν βέβαια τούς πληρώσετε...»

Βοήθησε ὁ Θεός καί πηγαίνοντας στίς πληροφορίες τοῦ Νοσο-
κομείου νά μοῦ ποῦν σέ ποιά Νοσοκομεῖα νά πάω ἔπεσα σέ ἕνα 
εἰδικευόμενο ἰατρό πού δέχθηκε νά μέ συνοδέψει νά βροῦμε τόν 
σάκκο τοῦ αἵματος πού χρειαζόμασταν.

Ξεκινήσαμε ἀπό Νοσοκομεῖο σέ Νοσοκομεῖο. Νά ξυπνᾶμε τούς 
φύλακες νά μᾶς ἐπιτρέψουν νά μποῦμε μέσα, νά βροῦμε τό κατάλ-
ληλο πρόσωπο τῆς βάρδιας, νά μᾶς πεῖ ἄν ὑπάρχει σάκκος αἵματος 
αὐτῆς τῆς ὁμάδος. Στό τέταρτο κατά σειρά Νοσοκομεῖο ἔδωσε ὁ 
Κύ    ριος καί βρήκαμε.

Ξημερώματα γυρίσαμε στό Νοσοκομεῖο... Ἄρχισαν τήν μετάγγι-
σι καί ἀμέσως ἡ ἀσθενής ἄνοιξε τά μάτια της... Μόλις μέ εἶδε γατζώ-
θηκε στά ροῦχα μου... Καί ἄρχισε νά κλαίει:

– «Μήν μέ ἀφήσετε νά πεθάνω... μήν μ’ ἀφήσετε... νά γίνω καλά 
καί θά εἶμαι κάθε μέρα στήν Ἐκκλησία... Προσευχηθεῖτε γιά ἐμένα... 
μήν μ’ ἀφήσετε νά πεθάνω...»

Προσπάθησα νά τήν καθησυχάσω... ἀλλά τί νά πεῖς σ’ ἕνα νέο 
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ἄνθρωπο, εἴκοσι ἐτῶν πού ξέρεις ὅτι ἔχει ἐλάχιστες πιθανότητες νά 
ζήσει...;;; Ἔφυγα μέσα σέ μαῦρες σκέψεις καί σ’ ἕνα βαθύ πόνο γιά 
τήν πραγματικότητα πού εἶχε ξεδιπλωθεῖ μπροστά μου τήν περα-
σμένη νύχτα. Ὄχι ὅτι δέν εἶχα δεῖ δυσκολότερες καταστάσεις, ἀλλά 
αὐτή μέ πονοῦσε μ’ ἕνα δικό της τρόπο...

Τό μαρτύριο τῆς κοπέλας κράτησε 12 ἡμέρες ἀκόμα μέ συνεχεῖς 
μεταγγίσεις... Κατόπιν ἐκοιμήθη μέσα σ’ ἕνα κλάμα κι ἕνα παράπονο...

«Θέλω νά ζήσω γιατί δέν γίνομαι καλά...;;;;»
Ποιός θά μποροῦσε ἆρά γε ν’ ἀπαντήσει σ’ αὐτά τά ἐρωτήμα-

τα...;;; Ἤ ποιός θά εἶχε τήν τόλμη νά μεταστρέψει αὐτά τά ἐρωτή-
ματα ἑνός νέου ἀνθρώπου αὐτή τήν στιγμή σέ αὐτοκριτική...;;; Νο-
μίζω πιό πολύ μετράει νά κρατήσεις τό χέρι αὐτοῦ πού φεύγει ἀπό 
τήν ζωή, νά ἔχει ὡς τέλους τήν αἴσθηση ὅτι δέν εἶναι μόνος του, 
πάρα ὁτιδήποτε ἄλλο... Ἀναρωτήθηκα πολλές φορές πόσοι ἄνθρω-
ποι πρέπει νά ἔχουν φύγει καί πόσοι φεύγουν καθημερινά γιατί 
ἀκριβῶς δέν βρέθηκε κάποιος νά πληρώσει τά φάρμακά τους...;;;

Σύμφωνα μέ πανάρχαιες παραδόσεις ἡ ποιότητα, ὁ πολιτισμός, 
τό ἐπίπεδο καί τό μέλλον μιᾶς κοινωνίας κρίνεται ἀπό τήν ὅλη 
στάση αὐτῆς τῆς κοινωνίας ἀπέναντι στό φαινόμενο τῆς ζωῆς καί 
εἰδικότερα ἀπέναντι στίς δύο περιστάσεις πού προανεφέρθησαν:

Α. Τῆς ζωῆς τῶν νηπίων της
καί

Β. Τῆς διαχειρίσεως τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου καί τοῦ θανάτου

Ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων τῆς φτώχειας καί τῆς ἀνέχειας ἔχει τό 
χα μηλότερο κόστος γιά νά μήν ποῦμε ὅτι δέν ἀξίζει τίποτα ὅσο κι-
νεῖται σέ ἕνα περιβάλλον ὅπου ἡ ἔννοια τῆς κοινωνικῆς προνοίας 
βρίσκεται στά σπάργανα τοὐλάχιστον γιά τό ὅπως τήν γνωρίζουμε 
καί τήν ἐννοοῦμε ἐμεῖς... 

Ἔτσι, καί ἐμεῖς –(μέσα σέ μιά ἔσχατη λειψανδρία ἐθελοντῶν καί 
βασικῶν στελεχῶν)– μέ ὅ,τι κάνουμε οὐσιαστικά προσπαθοῦμε μέσα 
σ’ αὐτήν τήν ἀφάνταστα ἀπέραντη κόλαση τῶν ζωντανῶν νά ψά-
χνουμε καί νά παρατηροῦμε γιά νά βροῦμε «ποιός καί τί, μέσα στήν 
κόλασι, δέν εἶναι κόλασι, καί νά τοῦ δώσουμε διάρκεια, νά τοῦ δώ-
σουμε χῶρο», σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ Ἰταλοῦ συγγραφέα πού 
προείπαμε.

Στό Καμερούν καί κατ’ ἐπέκτασιν στήν Μαύρη Ἀφρική ὑπάρχει 
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ἕνας διαρκής ἀγῶνας ἐπιβιώσεως ἐν μέσῳ τραγικῶν καταστάσεων 
καί δυσκολιῶν, ἕνας ἀγῶνας πού εἶναι ἀδύνατον νά τοῦ δώσεις τήν 
διάσταση τῆς πνευματικότητος ὅτι δηλαδή, ἡ κατάσταση αὐτή εἶναι 
ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας τῶν ἱδίων τῶν ἀνθρώπων πού τήν ὑφί-
στανται ἐνῶ γνωρίζεις ὅτι εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας τῶν κοι-
νωνιῶν τῆς ἀφθονίας καί τοῦ καταναλωτισμοῦ…

Ἡ Ποιμαντική στόν χῶρο τῆς Ὑγείας εἶναι ἄγνωστη ἐκτός ἀπό 
κάποια Προτεσταντικά Νοσοκομεῖα πρίν ξεκινήσουν τήν ἐργασία 
τῆς ἡμέρας καλοῦν ὅλους σέ προσευχή καί ὑπάρχει κάποιο σχετικό 
κήρυγμα τό ὁποῖο ἐνοχοποιεῖ τούς ἀσθενεῖς, ἀλλά τούς δίδει καί 
κάποια ἐλπίδα… καί τίποτε ἄλλο … Οὐδείς κληρικός οἱασδήποτε 
ὁμολογίας δέν ἔχει τό δικαίωμα νά μπαίνει σέ Κρατικό ἤ Ἰδιωτικό 
Νοσοκομεῖο γιά νά ἐξασκήσει κάποιου εἴδους ποιμαντικῆς. 

Τελευταίως, σημειώθηκε μιά πρώτη ἀλλαγή, λόγῳ τῆς δράσεως 
τῆς τρομοκρατικῆς ὁμάδος Μπόκο Χαράμ, χάθηκαν πολλοί στρα-
τιῶτες καί πολλοί πολῖτες, πάρα πολλοί, ἐπίσης, τραυματίστηκαν 
καί νοσηλεύονται στά Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα τῆς χώρας…. 

Παρεκάλεσε, λοιπόν, τό Γενικό Ἐπιτελεῖο τοῦ Στρατοῦ νά ὁρίσει 
κάθε Χριστιανική ὁμολογία κάποιους ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι παρηκολού-
θησαν κάποια Εἰδικά Σεμινάρια μέ σκοπό νά διαχειριστοῦν ποιμαν-
τικά καί νά στηρίξουν ψυχολογικά τίς οἰκογένειες τῶν θυμάτων. 
Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού γίνεται κάτι σχετικό μέ Ποιμαντική τῶν 
πασχόντων ἤ τοῦ περιβάλλοντος τῶν πασχόντων.

Ἀγαπητοί σύνεδροι, μέ ὅσα σᾶς ἀνέφερα προσπάθησα νά σᾶς 
μεταφέρω κατά τό δυνατόν περισσότερο αὐτούσια καί ἄπλαστη τήν 
ἐμπειρία τῆς Ἀφρικῆς. Μακριά ἀπό ἀκαδημαϊκές σχηματοποιήσεις 
καί συστηματοποιήσεις ἐπεχείρησα νά σᾶς δώσω μιά φωτογραφική 
εἰκόνα πού ἀποτυπώνει ἀνάγλυφα τήν πραγματικότητα τῆς ὑγείας, 
τῆς ἀσθένειας καί τοῦ θανάτου στήν Μαύρη Ἤπειρο. Ἴσως ἡ ἐπί-
γευση εἶναι πικρή, ἀλλά ἡ στάση τῶν ἀφρικανῶν ἀδελφῶν μας ἀπέ-
ναντι στόν πόνο καί τήν ἀρρώστια κρύβει μιά βαθιά πνευματική 
διαστάση· αὐτήν τῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς ὑπομονῆς... 

Μιᾶς ἀλληλεγγύης καί μιᾶς ὑπομονῆς ἀδιανόητης γιά τόν δυτι-
κό ἄνθρωπο πού ὅμως εἶναι τό μοναδικό ἐφόδιο τοῦ ἀφρικανοῦ γιά 
νά ἐπιβιώσει μέσα στίς τραγικές δυσχέρειες καί προκλήσεις τῆς ζωῆς 
χωρίς νά χάσει τήν πίστη του στόν ἄνθρωπο ἀπό ὅπου ἐκκινεῖ καί 
ἡ πίστη στόν Θεάνθρωπο.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΙΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ  
ΕΝ ΜΕΣῼ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Ὀ ρθόδοξη πνευματικότητα εἶναι ἡ βίωση ἀγαπητικῆς κοινωνί-
ας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί, κατ’ ἐπέκταση, μέ τόν ἑαυ-

τό του, τόν συνάνθρωπό του καί τή φύση. Θεογνωσία καί αὐτο-
γνωσία, κοινωνικότητα καί φυσική θεωρία, συνιστοῦν τίς ὑπαρξια-
κές διαστάσεις τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ὁ Θεός ὡς πατέρας, ὁ ἑαυτός 
ὡς δῶρο, ὁ συνάνθρωπος ὡς ἀδελφός, ἡ φύση ὡς μέγας οἶκος: ἰδού 
ποιές εἶναι οἱ ἑρμηνευτικές ἐξισώσεις τοῦ χριστιανικοῦ εὐαγγελίου. 
Πρόκειται γιά μιά συγκεκριμένη θέαση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, γιά 
μιά συγκεκριμένη νοηματοδότηση ὅλων τῶν ἐκφάνσεων τοῦ βίου. 

Ἔτσι, κατ’ ἀρχήν, ὁ Θεός τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας εἶναι 
ἀδιαίρετη καί ἀσύγχυτη κοινωνία τριῶν προσώπων: τοῦ Πατρός, 
τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό ἐγώ, τό ἐσύ, ὁ ἄλλος, συγ-
κατοικοῦν στό ἐμεῖς. Ὁ ἕνας μέ τόν ἄλλο, διά τοῦ ἄλλου, γιά τόν 
ἄλλο· κάθε πρόσωπο εἶναι ἀγαπῶν, ἀγαπημένος, συναγαπημένος. 
Στή διαπροσωπική αὐτή κοινωνία εἶναι προσκεκλημένος καί ὁ 
ἄνθρωπος. Ἀνταποκρινόμενος θετικά στήν πρόσκληση ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ, ὁ πιστός ἀντανακλᾶ τήν ἀγάπη σέ κάθε πτυχή τῆς ζωῆς του. 
Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀκυρώνει κάθε παραμορφωτική εἰκόνα περί 
Θεοῦ: ἀπό τή μιά, τοῦ Θεοῦ τιμωροῦ-δυνάστη, χωροφύλακα τοῦ 
οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, καί, ἀπό τήν ἄλλη, τοῦ Θεοῦ ἀφηρημένης 
ἰδέας, τοῦ μακάριου στήν αὐτάρκεια καί τήν ἀπομόνωσή του. Ἐδῶ 
ὁ πιστός συναντᾶ ἕναν Θεό πού ἐνανθρώπησε στό πρόσωπο τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά νά φανερώσει ἔνσαρκα τήν ἀλήθεια. Στό πρό-
σωπο, τή διδαχή καί τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ φανερώνεται ἡ ὄντως 
ζωή, ἡ ζωή πού νικᾶ κάθε μορφή θανάτου – πνευματικό, κοινωνικό, 
βιολογικό. Ὁ χριστιανός δέν χρειάζεται νά δραπετεύσει ἀπό αὐτή 
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τή ζωή γιά νά μετοικήσει σέ πλατωνικούς οὐρανούς ἀλλά, ἐδῶ καί 
τώρα, σέ αὐτόν τόν χῶρο καί σέ αὐτόν τόν χρόνο, μπορεῖ νά κοι-
νωνήσει μέ τόν Θεό καί νά βιώσει τόν γλυκασμό τῆς ὕπαρξης.

Ἡ κοινωνία αὐτή τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό ἐπιφέρει καί προϋ-
ποθέτει αὐτογνωσία. Ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη εἶναι δῶρο Θεοῦ, γι’ αὐτό 
καί καταξιώνεται μόνο ὅταν ἀντιδωρίζεται στόν Θεό καί τόν συνάν-
θρωπο. Γιά νά ἐπιτευχθεῖ τοῦτο ἀπαιτεῖται ὁ πιστός νά καθάρει τόν 
ἑαυτό του ἀπό τά πάθη καί νά κατευθύνει ὁλόκληρο τόν ψυχοσωμα-
τικό του δυναμισμό πρός ἐπίτευξη τῆς ὑπαρξιακῆς του στοχοθεσίας. 
Ὅλες οἱ ψυχικές του δυνάμεις πρέπει νά συντονίζονται καί νά συλ-
λειτουργοῦν: λογική, συναίσθημα καί βούληση καλοῦνται νά συσκέ-
πτονται, νά συναισθάνονται, νά συμβούλονται, γιά πραγμάτωση τῆς 
αὐθεντικῆς ζωῆς. Ἡ ὑπέρβαση κάθε ψυχικῆς σύγκρουσης καί ἡ ἑνι-
αιοποίηση τοῦ ὅλου ἀνθρώπου ἀποτελεῖ διαρκῆ ἀγῶνα τοῦ πιστοῦ.

Ταυτόχρονα, στήν κοινωνική διάσταση τῆς ὀρθόδοξης πνευμα-
τικότητας, ὁ χριστανός ἐκλαμβάνει τόν συνάνθρωπο ὡς ἀδελφό καί 
φίλο. Γι’ αὐτό καί ἐπιζητεῖ γνήσια διαπροσωπική σχέση. Θεμελιῶδες 
δέ γνώρισμα μιᾶς τέτοιας σχέσης εἶναι ἡ ταυτόχρονη συνύπαρξη 
τῆς μοναδικότητας, τῆς ἰσότητας καί τῆς ἑνότητας. Μοναδικότητα 
σημαίνει ὅτι σέ κάθε γνήσια κοινωνία, κάθε πρόσωπο εἶναι ἀνεπα-
νάληπτο καί ἀπαρομοίαστο, πρᾶγμα πού συνεπάγεται τήν ὑπέρβα-
ση κάθε χρηστικῆς ὑποδιαίρεσης, κάθε ἀπρόσωπης κατηγοριοποί-
ησης. Ἰσότητα σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει ἀνώτερος καί κατώτερος, 
ἀπορρίπτεται κάθε ἐξουσιασμός τοῦ ἄλλου. Ξεπερνιέται, ἔτσι, κάθε 
σαδομαζοχιστική προσέγγιση, κάθε θεοποίηση τοῦ ἐγώ καί μηδενι-
σμός τοῦ ἐσύ. Ἑνότητα σημαίνει ὅτι ὑπάρχει κοινότητα ζωῆς, πλή-
ρης ἑτεροκατάφαση. Συνεπῶς κάθε ἰδιοτελής συσπείρωση καί ἀτο-
μικιστική ἰδιορυθμία ἐξοστρακίζονται. 

Τέλος, βασική διάσταση τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας εἶναι 
ὁ ἐξαγιασμός τῆς φύσης, ἡ λειτουργική σχέση μεταξύ ὄντων καί 
πραγμάτων. Στή μεγάλη κοσμική λειτουργία πού λέγεται ζωή, κάθε 
ὄν ἔχει τόν δικό του ἰδιαίτερο ρόλο νά ἐπιτελέσει, εὑρισκόμενο, 
συνάμα, σέ ἁρμονική ἑνότητα μέ τ᾽ ἄλλα. Ὡς ἐκ τούτου καμία πε-
ριφρόνηση κανενός πλάσματος δέν ἐπιτρέπεται, καμμία ὑποτίμηση 
τῆς φύσης δέν εἶναι θεμιτή. Ἐδῶ ἀπορρίπτεται τόσο ὁ παγανισμός, 
δηλαδή ἡ ἱεροποίηση τῆς φύσης, ὅσο καί ἡ τεχνοκρατία, δηλαδή ἡ 
χρηστική ἀντιμετώπισή της. Ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά ἀναγνώσει 
στή φύση τήν ἀλφαβήτα τῆς θείας ὡραιότητας. 
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Ἡ βίωση τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας δέν συνιστᾶ ἀτομικι-
στική ἰδιώτευση ἀλλά καλλιεργεῖται μέ τή μετοχή τοῦ χριστιανοῦ 
στήν ὅλη λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἐξαιρέτως στή Θεία Λει-
τουργία, οἱ πιστοί γνωρίζουν ὅτι ἡ ὕπαρξή τους καί ὁλόκληρη ἡ 
κτίση εἶναι δῶρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὡς ἀνταπάντησή τους στή 
θεϊκή ἀγάπη παίρνουν δύο φυσικά προϊόντα, τό σιτάρι καί τό στα-
φύλι, τά μεταμορφώνουν σέ ψωμί καί κρασί καί τά κομίζουν στόν ναό 
γιά νά τά ἀντιδωρίσουν στόν Θεό. Ὁ Θεός, σέ μιά νέα κίνηση ἀγάπης, 
μεταμορφώνει τό ψωμί καί τό κρασί σέ σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ. Κοι-
νωνώντας τά οἱ πιστοί γίνονται παιδιά τοῦ Θεοῦ καί ἀδέλφια μεταξύ 
τους. Μαθαίνουν ἔτσι ἔμπρακτα ὅτι ζωή εἶναι ἡ δωρούμενη καί δω-
ροδόχος ἀγάπη. Ἡ ζωή φανερώνεται ὡς θεία εὐχαριστία, ὡς σχέσεις 
χάριτος, σχέσεις πού στηρίζονται στή δοτικότητα. Τό εὐχαριστιακό 
ἦθος τῶν πιστῶν ὑπερβαίνει, ἀφενός, κάθε ἀτομικιστική ἐκδοχή, πού 
θεωρεῖ τόν ἄλλο ὡς ἀντικείμενο χρήσης καί κατάκτησης, καί, ἀφετέ-
ρου, κάθε νομικιστική θεώρηση, πού θεωρεῖ τόν ἄλλο ὡς ὕποπτο 
συνεταῖρο, ἕτοιμο νά τόν ξεγελάσει στή μοιρασιά. 

Συναγμένοι στή Θεία Λειτουργία οἱ πιστοί συγκροτοῦν ἕνα σῶμα 
στό ὁποῖο ὑπερβαίνεται κάθε διάκριση. Τό φῦλο, ἡ φυλή, ἡ ἐθνικό-
τητα, τό ἐπάγγελμα, ἡ ἡλικία, τά χαρακτηριστικά, δέν ἀποτελοῦν 
αἰτία ρήξης καί ἐχθρότητας ἀλλά προάγουν τόν ἐμπλουτισμό 
ἀνθρώπων καί ἀνθρωπότητας. Ἐδῶ μοναδικότητα καί ἑνότητα πε-
ριχωροῦνται ἁρμονικά: ἡ ἑτερότητα δέν διαιρεῖ καί ἡ ἑνότητα δέν 
συγχύζει. Ἡ διαφορά ἄγει στήν κοινότητα, γιατί ἡ ἀγάπη πολλα-
πλασιάζει κάθε δωρεά.

Τό ἦθος τοῦτο τῆς αὐτοπροσφορᾶς καί τῆς αὐτοθυσίας, τό δοτι-
κό ἦθος πού ὁ πιστός βίωσε στόν ναό, τό διαχέει καί ἔξω ἀπό τόν 
ναό, σέ κάθε πτυχή τῆς ζωῆς, γιά νά τή μεταμορφώσει. Ὁ γάμος 
παύει νά εἶναι συμβατικός θεσμός ρύθμισης τῆς σεξουαλικότητας καί 
μεταμορφώνεται σέ ψυχοσωματική μέθεξη ἀγαπώντων συζύγων, σέ 
πλήρη αὐτοπαράδοση τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλο. Ἡ πολιτική παύει νά 
εἶναι διαχείριση τρεχόντων προβλημάτων καί μεταμορφώνεται σέ 
τέχνη κοινωνικῆς συνοχῆς καί φιλότητας, σέ πέρασμα ἀπό τήν ἐγω-
κεντρική ἀγέλη στήν ἀλληλέγγυα πολιτεία. Ἡ οἰκονομία παύει νά 
ὑπηρετεῖ ἀπρόσωπους χρηματικούς δεῖκτες καί μεταμορφώνεται σέ 
θεραπεία συγκεκριμένων ἀναγκῶν συγκεκριμένων ἀνθρώπων. Ἡ 
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ἐργασία παύει νά εἶναι δουλεία-δουλειά καί μεταμορφώνεται σέ δη-
μιουργία, προσωπική συνεισφορά στόν δῆμο, ἔργο γιά τό κοινό καλό. 
Ἡ τέχνη παύει νά εἶναι μιά ἀναπαράσταση τοῦ ὑπάρχοντος καί με-
ταμορφώνεται σέ παράθυρο πρός τό ὡραῖο, τό ἀληθές καί τό ἀγαθό. 
Λέγεται συχνά ὅτι ἡ θεολογία εἶναι λειτούργημα. Ἡ θεολογία εἶναι 
ὄντως λειτούργημα, μόνο ὅταν κάνει τά πάντα λειτουργήματα. 

3.

Ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα δέν εἶναι μιά στατική κατάσταση 
ἀλλά μιά δυναμική ἀνάβαση πρός ὁλοένα ὑψηλότερους ἀναβαθμούς 
πνευματικῆς ὡρίμανσης. Γιά τήν ἀνάβαση αὐτή ἀπαιτεῖται ἀγῶνας, 
καθημερινό ἄθλημα, μετάνοια, πρᾶγμα πού σημαίνει ἐπίγνωση τῶν 
ὁρίων καί τῶν δυνατοτήτων, ἀναγνώριση τῶν ἁμαρτιῶν, τῆς ἀπο-
τυχίας ἐκπλήρωσης τοῦ θείου θελήματος. Ἐπιπλέον, σημαίνει διορ-
θωτικές κινήσεις, νέα ἀρχή ἀπό τόν πιστό, μέ τή συνενέργεια τῆς 
χάρης τοῦ Θεοῦ. Ὅλα τοῦτα προϋποθέτουν ἄσκηση, χωρίς τήν 
ὁποία εἶναι ἀδύνατο νά ἐνσαρκωθεῖ ἡ χριστιανική διδαχή. Ὁ χρι-
στιανός μπορεῖ νά ἀσκεῖται μέ διάφορους τρόπους, τρεῖς ὅμως μορ-
φές ἄσκησης εἶναι οἱ πιό κύριες μέσα στήν Ἐκκλησία: ἡ προσευχή, 
ἡ νηστεία καί ἡ ἀγρυπνία.

Μέ τήν προσευχή ὁ πιστός μαθαίνει νά ἀκούει τή φωνή τοῦ Θεοῦ, 
νά ἀκροᾶται τήν πρόσκλησή του γιά κοινωνία. Ἡ προσευχή ἐκγυ-
μνάζει τά πνευματικά αἰσθητήρια, ὥστε ὁ πιστός νά ὑπακούει στήν 
κλήση τοῦ Θεοῦ γιά ἀνάληψη τῆς προσωπικῆς του εὐθύνης στήν 
ἐφαρμογή τοῦ θείου θελήματος. Ἀκροώμενος ὁ πιστός τό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ καί ἐπιτελώντας το στή ζωή του, ἀντιπαρατίθεται μέ ὁτιδήπο-
τε συγκρούεται μέ αὐτό. Ἔτσι, ἡ προσευχή ὄχι μόνο δέν κάνει ἄβου-
λα καί παθητικά ἀνθρωπάκια ἀλλά μεταμορφώνει τόν πιστό σέ εὐαί-
σθητο ἄνθρωπο, πού ἀφουγκράζεται διαρκῶς τή φωνή τῶν ἄλλων. 
Τότε οἱ λέξεις ἀποκαθαίρονται καί λαμπρύνονται στήν ἀρχική τους 
ἀθωότητα: ἀγάπη, φιλία, συζυγία· γονέας, συνάδελφος, πολίτης· 
ἐλευθερία, ἀδελφοσύνη, δικαιοσύνη, ἀποκτοῦν καί πάλι τό εἰδικό τους 
βάρος. Μέ τήν προσευχή ὁ χριστιανός ἀποκτᾶ καθολική συνείδηση, 
νιώθει ὑπεύθυνος γιά ὅλους καί γιά ὅλα, ἀναλαμβάνει τήν ἀμεταβί-
βαστη καί ἀνέκπτωτη εὐθύνη του γιά τά συμβαίνοντα στόν κόσμο.

Μέ τή νηστεία ὁ πιστός μαθαίνει ὅτι ἐκτός ἀπό τή βιολογική 
πεῖνα, χωρίς τήν ἱκανοποίηση τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος πεθαίνει, 
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ὑπάρχει καί ὑπαρξιακή πεῖνα, χωρίς τήν ἱκανοποίηση τῆς ὁποίας 
καί πάλι ὁ ἄνθρωπος πεθαίνει. Ὁ ἄνθρωπος πεινᾶ γιά Θεό, γιά 
προσωπική μοναδικότητα καί ἀθανασία, γιά εἰρήνη καί δικαιοσύνη. 
Ἄν στόν πεπτωκότα κόσμο ἡ τροφή, δηλαδή ὁ παγκόσμιος πλοῦτος, 
ἀποτελεῖ ἔναυσμα σύγκρουσης καί διαμάχης ἀνθρώπων καί λαῶν, 
μέ τή νηστεία ἡ Ἐκκλησία μαθαίνει τούς ἀνθρώπους νά μοιράζονται 
τόν ἐπιούσιο ἄρτο, τόν Χριστό, καί ἔτσι νά μοιράζονται τά πάντα. 
Τότε μαθαίνουν ὅτι τά πλούτη τοῦ κόσμου ὄχι μόνο ἀρκοῦν γιά 
ὅλους ἀλλά καί περισσεύουν. Ἀπόδειξη τούτου τό θαῦμα τοῦ πολ-
λαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καί τῶν δύο ἰχθύων. 

Μέ τήν ἀγρυπνία ὁ πιστός μαθαίνει νά βρίσκεται σέ ὑπαρξιακή 
ἐγρήγορση, νά μήν ἐκπίπτει σέ πνευματικό λήθαργο, νά ἀντιμάχεται 
κάθε ἐφησυχασμό τῆς συνείδησης. Τοῦτο θά τόν κάνει νά μήν λη-
σμονεῖ τήν ὀρθή ἱεράρχηση ἀναγκῶν, θά τοῦ προσφέρει τήν ἱκανό-
τητα νά διακρίνει τά μέγιστα καί τίμια ἀπό τά εὐτελῆ καί ἐπουσιώ-
δη. Ἀγρυπνώντας πνευματικά, ὁ χριστιανός μπορεῖ νά συνεισφέρει 
στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, στή συναγωγή ὅλων τῶν ὄντων ἐν Χριστῷ. 
Μακριά ἀπό κάθε ἀνθρωπομονισμό, ὁ πιστός κατανοεῖ καί σέβεται 
τήν ἀξία τῆς δημιουργίας καί ὅλων τῶν πλασμάτων τοῦ Θεοῦ.

4.

Ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα συνιστᾶ διά βίου ἀγῶνα, καθημε-
ρινό ἄθλημα ζωῆς. Ἄθλημα ἐπίπονο, ἀφοῦ ἀπαιτεῖ τήν ἀκρόαση τοῦ 
Θεοῦ, τήν ἐσωτερική κάθαρση, τήν ἔξωθεν μαρτυρία, τή συνοδοι-
πορία μέ τή φύση. Τό ἄθλημα αὐτό ἀσκεῖται μέσα σέ συγκεκριμένες 
κοινωνικές συνθῆκες πού κυριαρχοῦν στήν ἑκάστοτε ἐποχή. Οἱ 
συνθῆκες αὐτές κάποτε μπορεῖ νά βοηθοῦν, κάποτε μπορεῖ νά 
ἐμποδίζουν τήν πνευματική πορεία τοῦ πιστοῦ. 

Κυρίαρχη ἰδεολογία στήν ἐποχή μας εἶναι ἡ Ὕστερη Νεωτερι-
κότητα ἤ Μετανεωτερισμός, διάδοχη ἰδεολογία τοῦ Νεωτερισμοῦ. 
Ὁ Νεωτερισμός ὑποσχέθηκε ὅτι θά ἐπιλύσει ὅλα τά κοινωνικά προ-
βλήματα, ὅτι θά προσφέρει στούς ἀνθρώπους τή ζητούμενη ἀτομι-
κιστική εὐδαιμονία. Ὁ ὀρθολογισμός καί ἡ τεχνολογία, ὁ μεσσιανι-
σμός καί ἡ ἐπιστήμη, ὑπῆρξαν οἱ νέες θεότητες πού θά ἐπιτύγχαναν 
ὅσα ἀπέτυχαν οἱ προηγούμενες. Οἱ νεωτερικές ὅμως ἐπαγγελίες, 
κατά τούς ἐπικριτές τους, καψαλίστηκαν στό Ἄουσβιτς καί τή Χι-
ροσίμα. Ἀφοῦ, λοιπόν, τά συλλογικά ὑποκείμενα τοῦ Νεωτερισμοῦ 
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δέν κατάφεραν νά προσφέρουν στό δημόσιο ὅσα εὐαγγελίσθησαν, 
τό ναρκισσιστικό ἄτομο τοποθέτησε τήν εὐδαιμονία του στήν πε-
ρίκλειστη ἰδιωτεία, στόν λεγόμενο «ἐσωτερικό ἑαυτό». 

Θεωρώντας ὅτι οἱ νεωτερικές κοσμοθεωρίες ἔχουν ἀποτύχει νά 
ἐκπληρώσουν τίς ἐπαγγελίες τους, ὁ Μετανεωτερισμός ἀπορρίπτει 
κάθε κοσμοθεωρία, κάθε πρόταση ζωῆς πού διεκδικεῖ πανανθρώπι-
νη ἀποδοχή. Ἐπιπλέον, κάθε οἰκουμενική πρόταση ζωῆς ἐμπεριέχει 
τό στοιχεῖο τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Γιά τόν Μετανεωτερισμό δέν 
ὑπάρχει καθολική ἀλήθεια, ἁπλῶς ὑπάρχουν ἐπιμέρους ἀλήθειες πού 
ἰσχύουν γιά συγκεκριμένες κοινωνίες καί τίς ὁποῖες οἱ κοινωνίες 
αὐτές συνομολόγησαν. Αὐτό πού ὁ καθένας ὀνομάζει ἀλήθεια εἶναι 
«κοινωνική κατασκευή», ἰσχύει δηλαδή γιά συγκεκριμένες κοινότη-
τες καί ὄχι γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Ὡς ἐκ τούτου ὁ πλουραλι-
σμός κυριαρχεῖ στό προσκήνιο, πού σημαίνει ὅτι ὁποιαδήποτε δι-
αφορά πρέπει νά γίνεται ἀνεκτή, στούς δέ φορεῖς της πρέπει νά 
παραχωροῦνται ἀτομικά καί συλλογικά δικαιώματα. 

 Κατά τόν Μετανεωτερισμό ἡ ἀνθρώπινη ταυτότητα εἶναι ρευ-
στή, γι’ αὐτό καί μπορεῖ νά μετασχηματίζεται κατά τό δοκοῦν. Τό 
μετανεωτερικό ἄτομο μπορεῖ νά συνδυασθεῖ μέ ἄλλα ἄτομα σέ πολ-
λούς συνδυασμούς, μέ μόνη ἐπιδίωξη τήν ἱκανοποίηση τῶν ἐγω-
τικῶν του ἐπιθυμιῶν, τή βίωση ὅλο καί πιό πολλῶν ἀπολαυστικῶν 
ἐμπειριῶν. Ἀποκομμένος ἀπό τίς δεσμεύσεις πού συνεπάγεται κάθε 
κοινωνικό πρόταγμα ἀλλαγῆς τοῦ κόσμου, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος 
ἀναζητεῖ ἐμπειρίες ἀπερίσπαστης εὐδαιμονίας. Μέ τόν τρόπο αὐτό 
δημιουργεῖται ἕνας κόσμος ἰδιωτείας καί καταναλωτικῆς ἀποχαύ-
νωσης, ὅπου καθένας μπορεῖ νά διαμορφώνει ἕναν ἀπολύτως δικό 
του, ἰδιόμορφο τρόπο ζωῆς. 

Ὁ ἠθικός σχετικισμός τοῦ Μετανεωτερισμοῦ ἀρνεῖται κάθε καθο-
λικό κριτήριο ἀλήθειας, γι’ αὐτό καί οὐσιαστικός διάλογος δέν μπορεῖ 
νά ὑπάρξει. Ἀφοῦ κανένα πανανθρώπινο ἰδεῶδες δέν εἶναι ἀληθινό, 
ὁ καθένας δικαιοῦται νά περιχαρακώνεται στόν μικρόκοσμό του, ἀνε-
χόμενος τούς ἄλλους καί μή ἐκφέροντας κρίση γιά ὅσους ἐπιλέγουν 
νά εἶναι διαφορετικοί. Ἐντέλει, ὁ Μετανεωτερισμός, παρά ἐπιμέρους 
θετικές ὑποψίες του, καταλήγει στήν ἀκρισία, καί συνεπῶς στήν ἀνο-
χή ὁποιασδήποτε ἀπάνθρωπης κοινωνικῆς δομῆς. Μέ ἄλλα λόγια 
καταλήγει σέ ἀναλγησία ἔναντι τῶν πασχόντων καί τῶν ἀδικουμένων 
ἀπό τήν ἱστορία. Τό ὑπερβατικό ἄνοιγμα, ἡ προσωπική θυσία, ἡ 
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κοινωνική δέσμευση, δέν ἀποτελοῦν προτεραιότητες τοῦ μετανεωτε-
ρικοῦ πνεύματος. Δέν εἶναι τυχαῖο, ἄλλωστε, πού ὁ καπιταλισμός 
ἀγαλλιάζεται μέ τά κελεύσματά του. 

Κατά παρόμοιο τρόπο τό μετανεωτερικό ἄτομο ἀντιλαμβάνεται 
τή σχέση του μέ τόν Θεό. Ἀπό τίς διάφορες θρησκεῖες ἐπιλέγει ὅ,τι 
συντελεῖ στήν ἐκπλήρωση τῶν ἀτομικῶν του ἐπιθυμιῶν. Δημιουρ-
γοῦνται, ἔτσι, ἀτομικιστικές θεολογίες, ἐξατομικευμένες πνευματι-
κότητες, μέ κοινό παρονομαστή τήν κοινωνική ἐπιτυχία στή ζωή. 
Ἄπιστοι θρῆσκοι θρησκεύουν κάπου, ἀλλά ἡ πίστη τους δέν ἔχει 
κανένα κοινωνικό ἀντίκρυσμα. Ἄθρησκοι πιστοί πιστεύουν κάπου, 
ἀλλά δέν δέχονται καμμιά εὐρύτερη εὐθύνη. Ἄθεοι θρῆσκοι δέν πι-
στεύουν σέ Θεό, ἀλλά εἰσέρχονται σέ μιά θρησκεία γιατί τή θεωροῦν 
αἰσθητικό ἀγαθό, ἐθνικό χαρακτηριστικό ἤ πολιτιστικό γνώρισμα. 
Ἄθρησκοι θεϊστές δέν ἀσπάζονται καμμιά θρησκεία, ἀλλά ὑπερα-
σπίζονται τήν κοινωνική χρησιμότητα τῆς ὕπαρξης Θεοῦ. Σέ ὅλες 
τίς περιπτώσεις ὁ Θεός ἔχει λόγο ὕπαρξης μόνο ὅταν ἀνακουφίζει 
ἀπό τή δυσφορία τῶν δυσκολιῶν τῆς ζωῆς, μόνο ὅταν ἐπαναφέρει 
τό ἄτομο σέ κατάσταση εὐδαιμονίας. Οἱ μετανεωτερικές πνευματι-
κότητες δέν ὠθοῦν τόν ἄνθρωπο νά ἐξεγερθεῖ ἐνάντια σέ κάθε ἄδι-
κο θεσμό ἤ ἀπάνθρωπη συνθήκη, δέν δημιουργοῦν πρόσωπα ἕτοι-
μα καί ἱκανά νά ἀναλωθοῦν ὑπέρ τῶν ἀδικουμένων συνανθρώπων. 
Ἐδῶ ἡ μετάνοια καί ἡ ἄσκηση δέν ἔχουν καμμία θέση, ἀφοῦ αὐτό 
πού ἐπιζητεῖται εἶναι ἡ μαγική συνταγή εὔκολης καί ἀνώδυνης 
ἄρσης κάθε προσκόμματος πρός τήν εὐζωία. Ἡ ἐνασχόληση ἤ ὄχι 
μέ τόν Θεό ἐναπόκειται ἀποκλειστικά στό ἄν αὐτός συνεισφέρει ἤ 
ὄχι στήν καταναλωτική εὐωχία. 

5.

Μέσα, λοιπόν, σέ κοινωνικές συνθῆκες πού διαμορφώνει ἐν πολ-
λοῖς ὁ Μετανεωτερισμός, ὁ χριστιανός καλεῖται νά βιώσει τήν ὀρθό-
δοξη πνευματικότητα. Μιά πνευματικότητα πού θά ἀποκτήσει καί 
θά καλλιεργήσει διά τῆς ἐμπειρικῆς ἀγωγῆς, τήν ὁποία συνιστᾶ ἡ 
λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἄνθρωποι δέν ἀλλάζουν κατανο-
ώντας ἐγκεφαλικά πληροφορίες ἀλλά ὅταν βιώνουν ἀνθρωποποιές 
ἐμπειρίες μέσα σέ σχέσεις ἐλευθεροποιές. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία διαπαιδαγωγεῖ τούς πιστούς μέ τόν ἴδιο τόν τρόπο λειτουργίας 
της, ὡς πλαίσιο διαπροσωπικῶν σχέσεων μέσα ὅπου βιώνονται τά 
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πρώτιστα τῆς ζωῆς. Μέ ἄλλα λόγια, ὅταν οἱ ἐκκλησιαστικές ἐνορίες 
λειτουργοῦν μέ τρόπο ὥστε οἱ μετέχοντες σέ αὐτές νά δημιουργοῦν 
βαθιούς ὑπαρξιακούς δεσμούς: νά μοιράζονται τή χαρά, καί αὐτή νά 
αὐξάνεται· νά μοιράζονται τή λύπη, καί αὐτή νά ἐλαττοῦται. Μέσα 
στήν ἐνοριακή ἀλληλεπίδραση ὁ πιστός πρέπει νά καταξιωθεῖ ὡς 
τέκνο τοῦ Θεοῦ καί ἀδελφός τῶν ἀνθρώπων, ὡς τρυφερός σύζυγος, 
ὑπεύθυνος γονιός, δημιουργικός πολίτης. Ἐκεῖ πρέπει νά μάθει νά 
προσφέρεται στόν ἐμπερίστατο συνάνθρωπο, ἀνεξάρτητα ἀπό 
χρῶμα, φυλή, φῦλο, θρησκεία, ἔθνος, γλῶσσα, χαρακτηριστικά. Ἐκεῖ 
θά μάθει νά μοιράζεται ὄχι μόνο αὐτά πού ἔχει ἀλλά καί αὐτά πού 
εἶναι, νά μοιράζεται δηλαδή τή γνώση του, τήν τρυφερότητά του, 
τήν κατανόησή του, τόν χρόνο του. Ἐκεῖ θά διδαχθεῖ ὅτι τό ἀγαπᾶν 
καί ἀγαπᾶσθαι δημιουργεῖ ἠθική εὐθύνης γιά τόν ἄλλο, ἠθική πού 
συγκρούεται μέ κάθε ἀτομικιστικό καταναλωτικό προσανατολισμό.

Συνεπῶς, χρέος τῆς Ἐκκλησίας καθίσταται ἡ λειτουργία ζων-
τανῶν ἐνοριῶν, πρᾶγμα πού σημαίνει θεολογική ἐπαγρύπνηση γιά 
ἀντίσταση σέ διαρκεῖς πειρασμούς. Ἀντίσταση σέ φαινόμενα φαρι-
σαϊσμοῦ καί ζηλωτισμοῦ, μεγαλοστομίας καί ὑποκρισίας, κληρικα-
λισμοῦ καί ἐπιτροπισμοῦ. Ἀντίσταση σέ φαινόμενα μισαλλοδοξίας 
καί φανατισμοῦ, θριαμβολογίας καί ἐθνοφυλετισμοῦ, προγονοπλη-
ξίας καί ἀποκαλυπτικῆς. Ἀντίσταση σέ φαινόμενα ἀποπροσωποίη-
σης καί μαζοποίησης, γιγαντισμοῦ τῶν ναῶν καί κατηγοριοποίηση 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Ἀντίσταση, τελικά, σέ ὁτιδήποτε δέν 
συνάδει μέ τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἄν ἡ ἐνοριακή ζωή χωλαίνει 
θεολογικά, οἱ πιστοί δέν βοηθοῦνται νά μορφώσουν ὀρθόδοξο ἦθος.

6.

Δείκτης ἐπαλήθευσης τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας εἶναι ὁ δια-
λογικός της χαρακτήρας. Πρόκειται γιά τήν κατάθεση τῆς χριστια-
νικῆς πρότασης ζωῆς ἐνώπιον τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων. Ἡ 
Ἐκκλησία καλεῖται νά βρίσκεται στήν ἀγορά καί νά συνδιαλέγεται μέ 
ὅλους. Διότι, ἀφενός, ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι μία σέκτα καθαρῶν, πε-
ριχαρακωμένη στά δικά της, ὡραιοποιώντας τό παρελθόν, τρομο-
κρατώντας τό παρόν καί δαιμονοποιώντας τό μέλλον. Ἀφετέρου, ἡ 
Ἐκκλησία δέν εἶναι μία εὔπεπτη ἰδεολογία, πού προσπαθεῖ νά γίνει 
ἀρεστή στόν σύγχρονο ἄνθρωπο μειώνοντας τήν ἀσκητική της. Ἡ 
Ἐκκλησία δέν καλλιεργεῖ μανιχαϊστικές λογικές καί διχαστικές προ-
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σεγγίσεις τύπου «οἱ δικοί μας» καί «οἱ ἄλλοι». Ἕνα ἀπό τά μεγάλα 
μηνύματα τῆς καλῆς ἀγγελίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ κατάργηση τῆς 
πτωτικῆς διαίρεσης τοῦ κόσμου σέ φίλους καί ἐχθρούς. Ἡ Ἐκκλησία 
Χριστοῦ δέν ἐχθρεύεται κανέναν· ἐπιζητεῖ τή σωτηρία ὅλων. 

Κατά συνέπειαν, ὁ χριστιανός βρίσκεται σέ δημιουργικό διάλογο 
μέ ὅλους. Γι’ αὐτό καί ἐκφέρει ἔμπρακτο λόγο καί ἔλλογη πράξη γιά 
προβλήματα τοῦ σύγχρονου κόσμου, ὅπως εἶναι π.χ. ἡ ἀπουσία 
ὑπαρξιακοῦ νοήματος, τό κλείσιμο στό ἐνθάδε, ἡ προτεραιότητα 
τῆς οἰκονομίας ἔναντι τῆς πολιτικῆς, ἡ μεγέθυνση τοῦ χάσματος 
πλουσίων καί φτωχῶν, ἡ βία καί οἱ πολεμικές συγκρούσεις. Διαλέ-
γεται ἀκόμη γιά τή βιοπολιτική καί τή βιοηθική, τόν κινηματογρά-
φο καί τή λογοτεχνία, τήν ἐργασία καί τή σχόλη, τήν τέχνη καί τήν 
ἀγωγή. Μέ στόχο νά ἐμπνεύσει φιλάνθρωπες πρακτικές, νά κατευ-
θύνει πρός ἀνθρωποκεντρικές προτεραιότητες. 

Προπάντων, ὅμως ὁ πιστός ὀφείλει νά εὐαγγελίζεται στούς 
ἀνθρώπους τήν πίστη, τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη. Πίστη στή φι-
λανθρωπία τοῦ Θεοῦ, ἐλπίδα γιά βιοτή φιλόθεου ἀνθρώπου, ἀγάπη 
γιά τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο. Ἡ κοινωνία μέ τόν Θεό καί ἡ 
μέριμνα γιά τόν ἄλλο, ἡ προσωπική ἑτερότητα καί ἡ καθολική ἑνό-
τητα, εἶναι τό χαρμόσυνο μήνυμα πού ὁ πιστός ὀφείλει νά ἀναγ-
γέλλει στούς συνανθρώπους του. Ἡ συνάντηση μέ τόν ζωντανό 
Θεό, ἡ γεύση τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, ἡ καταξίωση τῆς ὕπαρξης, ἀπο-
τελεῖ τήν κορύφωση τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας. Μέσα σέ ἕνα κό-
σμο ἀκατάσχετης ροῆς πληροφοριῶν ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά ἀνα-
δείξει τήν ὑπαρξιακή βαρύτητα τοῦ λόγου καί τῆς πράξης. Νά θυ-
μίσει ὅτι ἐλευθερία σημαίνει ἀθανασία, ἁρμονική συνύπαρξη Θεοῦ, 
ἀνθρώπων καί φύσης· ἁμαρτία σημαίνει ἀμεθεξία στήν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ, ἀκοινωνησία μέ τούς ἄλλους· μετάνοια σημαίνει ἐπιστροφή 
στόν Θεό, συμφιλίωση μέ τόν συνάνθρωπο· σωτηρία σημαίνει πλη-
ρότητα, νά μήν ἀπουσιάζει ἀπό τή ζωή μου οὔτε ὁ Θεός οὔτε ὁ 
συνάνθρωπος οὔτε ἡ φύση. 

7.

Ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά θυμίζει στούς ἀνθρώπους τήν 
καθολικότητα, τήν καθολική θέαση τῆς ζωῆς. Οἱ ἄνθρωποι καλοῦνται 
νά μάθουν ὅτι ἡ μία ἀλήθεια ἔχει πολλές ὄψεις, πού δέν συγκρούεται 
ἡ μιά μέ τήν ἄλλη. Ἔτσι, ἡ πτωτική λογική τῆς ἀντίθεσης καί τῆς 
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πόλωσης, ἡ ἐκδοχή τῶν ἐξουσιαστικῶν δυισμῶν, ἀπορρίπτεται. 
Ἀπορρίπτεται ἡ ἀντιπαλότητα καί ἡ διάσταση μεταξύ Θεοῦ καί 
ἀνθρώπου, ἡ ἀποσύνδεση ἐπέκεινα καί ἐμμενοῦς. Κατ’ ἐπέκταση, 
ἀπορρίπτεται κάθε ἀντιπαλότητα μεταξύ πνευματικοῦ καί ὑλικοῦ, 
ἀνθρώπου καί κοινωνίας, πνευματικότητας καί κοινωνικότητας, προ-
σευχῆς καί μαρτυρίας, δημόσιου καί ἰδιωτικοῦ. Ἡ διάκριση βέβηλου 
καί ἱεροῦ παύει νά ἰσχύει καί ἡ ὅλη ζωή ἀγλαΐζεται ἀπό τή μεταμορ-
φωτική πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ ὅλος ἄνθρωπος κοινωνεῖ μέ 
τόν ὅλο Θεό γιά τήν ἀνακαίνιση ὁλόκληρης τῆς κτίσης.

Ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα ἀπορρίπτει τόσο τή μοιρολατρία 
καί τήν παθητικότητα ὅσο καί τόν μεσσιανισμό καί τήν οὐτοπία. 
Ὁ πιστός γνωρίζει ὅτι μέσα στήν ἱστορία δέν θά ὑπάρξει ποτέ τέλεια 
κοινωνία. Τοῦτο, ὅμως, καθόλου δέν τόν πανικοβάλλει καί καθόλου 
δέν τόν ἀπελπίζει. Πιστεύοντας ὅτι τόν τελικό λόγο τόν ἔχει ἡ χάρη 
τοῦ Θεοῦ, ὁ χριστιανός πράττει ἐκεῖνο πού τοῦ ἀναλογεῖ: ἔργα ἀγά-
πης, πού μειώνουν τόν πόνο καί τή δυστυχία τῶν ἀνθρώπων· ἔργα 
ἀγάπης, πού αὐξάνουν τήν ἐγγύτητα καί τή χαρά τους. 

Ὁ πιστός θυμᾶται τήν προτροπή τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμά-
ντη στό «Μυρολόγι τῆς φώκιας»: νά μήν συμπεριφέρεται «σάν νά 
’χαν ποτέ τελειωμό τά πάθια κ᾽ οἱ καημοί τοῦ κόσμου». Ταυτόχρο-
να θυμᾶται τήν προτροπή τοῦ Θεόδωρου Ντοστογιέφκσι στούς 
«Ἀδελφούς Καραμάζοφ»: «Νά κάνεις ἀκούραστα τό καλό. Ἄν τή 
νύχτα θυμηθεῖς ὅταν πέσεις νά κοιμηθεῖς πώς “δέν ἔκανα ἐκεῖνα 
ποὔπρεπε”, τότε νά σηκωθεῖς ἀμέσως καί νά τό κάνεις. Ἄν οἱ ἄνθρω-
ποι γύρω σου εἶναι κακοί καί ἀναίσθητοι καί δέν θελήσουν νά σ᾽ 
ἀκούσουν, τότε νά γονατίσεις μπροστά τους καί νά τούς ζητήσεις 
συχώρεση, γιατί, μά τήν ἀλήθεια, φταῖς καί σύ πού δέν θέλουν νά 
σ᾽ ἀκούσουν. Κι ἄν ἐξαγριωθοῦν τόσο πολύ πού σοῦ εἶναι ἀδύνατο 
νά τούς μιλήσεις, τότε νά τούς βοηθᾶς σιωπηλᾶ καί μέ ταπεινοφρο-
σύνη, χωρίς ποτέ νά χάνεις τήν ἐλπίδα σου. 

Κι ἄν σέ παρατήσουν ὅλοι καί σέ ἀποπέμψουν μέ τή βία τότε, 
ὅταν θά μείνεις μόνος, πέσε καταγῆς καί φίλησε τό χῶμα, βρέξε το 
μέ τά δάκρυά σου καί ἡ γῆ θά καρπίσει, ἔστω κι ἄν δέν σ᾽ ἀκούσει 
κανένας στήν ἀπομόνωσή σου. Νά πιστεύεις ὥς τό τέλος, ἔστω κι 
ἄν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς χάσανε τήν πίστη τους καί ἀπόμεινες 
μονάχα ἐσύ πιστός: Πρόσφερε τή θυσία σου καί τότε, καί ὕμνησε 
τόν Θεό ἐσύ, ὁ μόνος πού ἔμεινες».
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ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ:  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ

Χ αίρομαι πού εἶμαι ἀπό τούς τελευταίους ὁμιλητές τοῦ Συνεδρί-
ου, τώρα πιά πού ἔφυγε ὁ ἐνθουσιασμός τῆς ἐναρκτήριας τε-

λετῆς καί τῶν ἐπισήμων προσφωνήσεων καί ἔμεινε μέσα σέ ὅλους 
μας ἕνας σοβαρός προβληματισμός πάνω στό θέμα μας.

Ὁ π. Σταῦρος, κατά τήν τοποθέτησή του τήν Τετάρτη στήν 
ἐπίσημη ἔναρξη, εὐχαρίστησε τούς ὁμιλητές «πού ἤρθαμε νά φωτί-
σουμε τό ἀκροατήριο μέ τίς γνώσεις καί τίς ἐμπειρίες μας», ὅμως 
κάτι τέτοιο δέν ἔγινε, εὐτυχῶς. Ἔγινε κάτι ουσιαστικότερο: Κατα-
σταλάξαμε στήν ἄποψη ὅτι ἡ ζωή, ὁ πόνος, ἡ ἀρρώστια κι ὁ θάνα-
τος εἶναι ἕνα μυστήριο. Ὅταν οἱ γιατροί νομίζουν ὅτι εἶναι παντο-
δύναμοι κι ὅταν οἱ κληρικοί νομίζουν ὅτι εἶναι παντογνῶστες, τότε 
ἀμφότεροι βλασφημοῦν καί ἀσελγοῦν πάνω στό μυστήριο αὐτό.

Νά περιοριστῶ σ’ ἐμᾶς, στούς κληρικούς· θεωρῶ ὅτι τό κύριο συ-
στατικό τῆς ἀποτυχίας μας σήμερα εἶναι ἡ ...ἐπάρκειά μας. Ἡ σιγου-
ριά καί ἡ βεβαιότητα μέ τήν ὁποία ὡς αὐθεντίες μιλᾶμε, ἐξηγώντας 
κι ἑρμηνεύοντας τή ζωή. Τό νά ἐξηγοῦμε, βεβαίως, καί νά ἑρμηνεύ-
ουμε τήν ἄλλη ζωή, δέν βλάπτει καί τόσο (ἐξ ἄλλου ποιός τήν εἶδε; 
ἕνας πού τήν εἶδε, δέν βρῆκε λόγια νά μᾶς τήν περιγράψει), ὅμως τό 
νά ἐξηγοῦμε καί νά ἑρμηνεύουμε αὐτή τή ζωή, εἶναι ἄπρεπο καί ἀνή-
θικο (εἶπε ὁ κ. Ζουμπουλάκης τήν πρώτη ἡμέρα στήν ὁμιλία του).

Νά ἀρχίσω, ὅμως, μέ τόν τίτλο πού μοῦ δόθηκε: «Ἡ ἀπογοήτευ-
ση τῶν θεραπόντων: διαχείριση προβλημάτων καί διέξοδοι». Ξέρου-
με ὅτι σκόπος τῆς ἰατρικῆς εἶναι νά πεθαίνουν οἱ ἄνθρωποι νέοι 
ὅσο γίνεται …ἀργότερα! Ὅμως, σ’ αὐτήν τήν στόχευσή τους οἱ 
θε  ράποντες τῆς ἰατρικῆς πολλές φορές ἀπογοητεύονται!
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Τί θά πεῖ ἀπογοήτευση; Κατά λέξη θά πεῖ ὅτι ἡ ζωή χάνει τή 
γοητεία της, τήν ὀμορφιά της. Μή βιαστεῖ κάποιος νά σκεφθεῖ πώς 
γοητεία ἔχει μόνο ἡ εὐτυχισμένη ζωή μέ σιδερένια ὑγεία, ἐπειδή ὅλοι 
ξέρουμε ὅτι πολλοί εὐτυχισμένοι καί ὑγιέστατοι συνάνθρωποί μας 
εἶναι δυστυχεῖς, ἀκριβῶς ἐπειδή δέν ξέρουν νά διαχειριστοῦν σωστά 
τήν εὐτυχία καί τήν ὑγεία τους. Ἄρα, λοιπόν, τί; Μήπως γοητεία 
ἔχει καί ἡ ἀρρώστια καί ὁ πόνος καί ὁ θάνατος; Μόνο τρελός μπο-
ρεῖ νά ἰσχυριστεῖ κάτι τέτοιο. Γιά τήν ἀρρώστια λέμε καί κηρύττου-
με ἀσυστόλως οἱ κληρικοί, ὅτι «εἶναι σταυρός», πού ὅμως ὅλοι μας 
τόν ἐξορκίζουμε καί μάλιστα οἱ χριστιανοί ὅλως διόλου ξαφνιασμέ-
νοι λέμε «γιατί σ’ ἐμένα, Θεέ μου αὐτόν τόν σταυρό;», πού πάει νά 
πεῖ: «ἄς τόν ἔδινες σέ κάποιον ἄλλον»! τόν θάνατο τόν λέμε «ὄντως 
φοβερώτατον», ὅμως τόν φτιασιδώνουμε μέ λουλούδια καί ψιμμύθια, 
λές καί δέν ξέρουμε ὅτι τό ἀντίθετο τοῦ θανάτου δέν εἶναι ἡ ζωή, 
εἶναι ἡ ἀνάσταση.

Ὁ Χριστός στό Εὐαγγέλιο μᾶς λέει «σηκῶστε τόν σταυρό σας» 
καί ἡ θεολογία μᾶς ἐξηγεῖ ὅτι δέν μᾶς συμφέρει νά ζητᾶμε ἀπό τόν 
Θεό νά πάρει ἀπό τίς πλάτες μας τόν σταυρό μας, ἀλλά ζητᾶμε νά 
χαλυβδώσει τά μπράτσα μας, νά δυναμώσει τήν πλάτη μας γιά νά 
τόν ἀντέξουμε. Γιά νά κατανοήσουμε αὐτόν τόν παραλογισμό τῆς 
θεολογίας τοῦ σταυροῦ, χρειάζεται νά μιλᾶμε ὄχι γιά τή ζωή, ἀλλά 
γιά τό μυστήριο τῆς ζωῆς, ὄχι γιά τόν πόνο, ἀλλά γιά τό μυστήριο 
τοῦ πόνου, ὄχι γιά τόν θάνατο, ἀλλά γιά τό μυστήριο τοῦ θανάτου 
– καί ὁ π. Χρυσόστομος Τύμπας ἀπό τήν Θυατείρων μᾶς μίλησε καί 
γιά τό «...μυστήριο σιωπῆς τοῦ Θεοῦ».

Εἴπαμε πολλά αὐτές τίς ἡμέρες γιά τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα. 
Πεῖτε μου, ὅμως, παρακαλῶ, ποιός ἀπό μᾶς μπορεῖ νά καυχηθεῖ ὅτι 
πιστεύει στόν Χριστό; Ποιός μπορεῖ νά καυχηθεῖ ὅτι ἐλπίζει ἀπρο-
κάλυπτα, χωρίς αὐξομειώσεις στόν Θεό καί χωρίς κρατούμενα; Στήν 
τουρκοκρατία καί στήν μπολσεβικική Ρωσία, εἴδαμε καί ἐπισκόπους 
καί ἱερεῖς καί μοναχούς καί μοναχές νά ἀρνοῦνται τόν Χριστό – καί 
τολμᾶ ἄραγε κανείς νά τούς κατακρίνει γι’ αὐτό; 

Ἀλλά ἄς μή μιλῶ γιά τέτοιες ἀκραῖες, ἀνθρώπινες ὅμως, κατα-
στάσεις. Ὁ Γκαῖτε ἔλεγε «Ἄς τά χάσει ὅλα κανείς. Φτάνει νά μείνει 
ὅτι εἶναι».

Ἄς ἔλθουμε, λοιπόν, μπροστά στό γεγονός τῆς ἀρρώστιας, ὅπως 
τό ἀντιμετωπίζει ὁ θεράπων. Τό ἐρώτημα πού ἐγείρεται εἶναι: δι-

-3-4o SYNEDRIO.indd   192 4/12/2019   12:48:47 µµ



Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ

193

καιοῦται ὁ θεράπων νά ἀπογοητευθεῖ; καί τί σημαίνει γι’ αὐτόν ἡ 
ἀπογοήτευση; καί ποῦ μπορεῖ νά τόν ὁδηγήσει; Ναί, ὁ θεράπων 
δικαιοῦται νά ἀπογοητευθεῖ 1) ὅταν καταλάβει ὅτι ἀντιμετώπισε τόν 
ἀσθενῆ του πλημμελῶς καί χωρίς ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καί 2) ὅταν 
κατανοήσει ὅτι τόν ἀντιμετώπισε ἐγωιστικά χωρίς τήν κατάλληλη 
ἐπιστημονική ἐπάρκεια. 

Τό γεγονός αὐτό θά ἐπιφέρει στόν θεράποντα τραύματα (πονο-
κεφάλους, ἀϋπνίες, μέχρι καί αὐτοκτονίες –σέ περιπτώσεις ψυχιά-
τρων) ἤ καί διασυρμό του σέ δικαστήρια. Ἡ ἀπογοήτευση εἶναι 
ἀναπόφευκτη αἴσθηση τήν ὁποία θά βιώσει ὁπωσδήποτε ὁ θεράπων 
ὡς ἄνθρωπος καί ὡς ἐπιστήμων. Εἴτε τό παραδέχεται, εἴτε ὄχι, θά 
τοῦ προκύψουν κάποτε περιπτώσεις γιά τίς ὁποῖες θά ἀναζητήσει 
τόν Θεό, ἀκόμα κι ἄν μέχρι τότε δέν τόν πῆρε ποτέ στά σοβαρά. 

Ὁ Κωνσταντῖνος Τσάτσος ἔλεγε: «Δέν ξέρω ἄν ἡ ὕπαρξη τοῦ 
Θεοῦ εἶναι ἡ ὀρθή λύση ὅλων τῶν προβλημάτων. Ξέρω, ὅμως, ὅτι 
εἶναι ἡ μόνη λύση. Ἤ θά πεῖς “ὑπάρχει Θεός” ἤ θά πεῖς “δέν ξέρω”. 
Ἄλλο τίποτε δέν μπορεῖς νά πεῖς». Ἀπό αὐτόν τόν Θεό, λοιπόν, ὁ 
θεράπων θά ἐλπίσει σ’ ἕνα θαῦμα!

Ἄν τό θαῦμα δέν συμβεῖ, τότε ἡ ἀπογοήτευση γιά τόν θεράποντα 
θά κατασταθεῖ ἐπώδυνη καί σκληρή καί θά τόν ὁδηγήσει εἴτε σέ 
κατάθλιψη, εἴτε σέ παγερή σκλήρυνση, ἀνάλογα μέ τήν ὅση σχέση 
ἔχει μέ τόν Θεό! Ἄν τό θαῦμα συμβεῖ, τότε ὁ θεράπων γλυτώνει τήν 
ἀπογοήτευση καί ἤ συνεταιρίζεται μέ τόν Θεό ἤ ἄν δέν πιστεύει σ’ 
Αὐτόν, τότε θεοποιεῖ ὁτιδήποτε ἄλλο, ἀνάλογα μέ τήν ποιότητα 
καί τήν ἐμπειρία τῆς πνευματικότητάς του.

Ὑπάρχουν καί περιπτώσεις, κυρίως νευροψυχιατρικῶν νοσημά-
των, ὅπου ἡ νόσος εἶναι ἀνίατη, ἤ ὑπάρχει ἡ αἴσθηση ὅτι εἶναι 
ἀνίατη. Τότε ὁ δεσμός τῆς ψυχικῆς νόσου καί τῆς σωματοποίησης 
πού προκαλεῖ εἶναι γόρδιος γιά τόν θεραπευτή. Τότε εἶναι περισ-
σότερο ἀναγκαῖο, νά συζητοῦν οἱ θεράποντες, νά ἀναλύουν τό 
αἴσθημα τῆς ἀπογοήτευσης, νά ἐμβαθύνουν σ’ αὐτό (θά προσθέσω: 
νά προσεύχονται πολύ), ὥστε νά ’ρθει μέσα τους ἡ ψυχική ἰσορρο-
πία πού θά τούς βοηθήσει νά διαφύγουν ἐν γνώσει ἀπό τό φοβερό 
αὐτό αἴσθημα.

Μόνο ἔτσι θά δομηθεῖ μέσα στούς θεράποντες ἡ αὐτογνωσία καί 
μόνο τότε θά ἀνοίξουν ἐκεῖνοι οἱ ψυχικοί διάδρομοι πού θά τούς 
ὁδηγήσουν μετά τήν ψυχική ἰσορροπία στήν ἀντικατάσταση τῆς 
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ἀπογοήτευσης μέ τήν ἐλπίδα, προσέξτε εἶπα ἀντικατάσταση, ὄχι 
ὑποκατάσταση.

Ἡ ἐμπειρία μου στή διαχείριση τῶν προβλημάτων πού δημιουρ-
γεῖ ἡ ἀπογοήτευση, δέν εἶναι ἰατρική, εἶναι ποιμαντική. Λειτουρ-
γοῦμε ἐπί 56 χρόνια ἕνα Γηροκομεῖο 70 ἀνθρώπων καί ἐπί 23 χρόνια 
ἕνα Ἵδρυμα χρονίως πασχόντων μέ 130 ἀνθρώπους. Ὁ προϋπολο-
γισμός τοῦ Γηροκομείου εἶναι 2 ἑκατομμύρια περίπου καί τοῦ Χρο-
νίως πασχόντων εἶναι τέσσερα. 

Ὡς πρόεδρος τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τους, ξέρω καλά τά 
οἰκονομικά τους, χειρίζομαι τά διοικητικά τους, ὅμως, κυρίως ἐπι-
διώκω νά ἀφουγκράζομαι καί ὑποκλίνομαι στόν κόπο τῶν θεραπόν-
των ἰατρῶν καί τῶν 80 συνολικά νοσηλευτῶν καί νοσηλευτριῶν.

Γιά ὅλους μας ἡ, γιά ὁποιαδήποτε λόγο, ἀπογοήτευση καί ἡ ὀλι-
γωρία τῶν θεραπόντων, δέν θά εἶναι ἁπλῶς μιά ὑποβάθμιση τῆς 
διακονίας μας καί τῆς προσφορᾶς μας, ἀλλά θά ἐπιφέρει πόνο καί 
εὐτελισμό στούς τροφίμους μας, τά ὁποῖα θά ἐπιφορτιστοῦμε πάλι 
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Ἡ ἀπογοήτευση θά ὁδηγήσει γρήγορα στήν ἱδρυμα-
τοποίηση πού ἐμεῖς τή θεωροῦμε ἕνα διαφορετικό ἐπίπεδο σωμα-
τικῆς βλάβης. Ἡ ὑπομονή, ἡ ἐπιμέλεια, ἡ ἐπιστημοσύνη καί ἡ ἀγά-
πη πού θά ἐπιδείξουμε, ἡ σταθερή καί ἀμείωτη ἐλπίδα καί προσπά-
θεια γιά ἐπιστροφή τοῦ τροφίμου μας σέ κάποια, ὅσο γίνεται καλύ-
τερη, ποιότητα ζωῆς, θά ἀνακουφίσει ἕνα συνάνθρωπό μας ἀπό 
τούς πόνους καί τήν ἔκπτωση, θά ἐξοβελίσει τήν ἀπογοήτευση ἀπό 
τούς θεράποντες, θά ἱκανοποιήσει τήν ἐπιστημονική μας στόχευση, 
θά ἐλαφρύνει τό βάρος τῆς δουλειᾶς μας καί θά ἀνεβάσει τήν εἰκό-
να τοῦ Ἱδρύματός μας στούς συγγενεῖς τῶν τροφίμων μας ἀλλά καί 
στή μικρή τοπική μας κοινωνία.

Εἶπα συγγενεῖς· ὅμως, οἱ συγγενεῖς τῶν τροφίμων μας, ἄλλοτε 
γιά νά ἀποσείσουν τίς ἐσωτερικές τύψεις τους κι ἄλλοτε γιά νά ἀπο-
καταστήσουν τίς κοινωνικές ἐνοχές τους, γίνονται ἄτεγκτοι ἀπέναν-
τι στούς θεράποντες καί ἔχουμε περιπτώσεις πού μᾶς ἀπείλησαν μέ 
μηνύσεις, ἀλλά καί μᾶς ἔσυραν στά δικαστήρια, γεμίζοντάς μας μέ 
πικρόχολη ἀπογοήτευση.

Μιά ἄλλη στιγμή ἀπογοήτευσης εἶναι ὅταν τηλεφωνοῦμε στούς 
συγγενεῖς γιά νά ἐνημερώσουμε περί τῆς ἐκδημίας τοῦ ἀνθρώπου 
τους καί μᾶς ἀπαντοῦν: «...δέν μποροῦμε νά ’ρθουμε, κάνετε ὅ,τι 
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πρέπει...» καί κλείνουν βιαστικά τό τηλέφωνο, ἐπειδή θέλουν γρή-
γορα νά ξεχάσουν τήν ἐγκατάλειψη στήν ὁποία καταδίκασαν τόν 
συγγενή τους καί νά γυρίσουν σελίδα στή ζωή τους. Καί τότε, στά 
παρεκκλήσια τῶν Ἱδρυμάτων μας στήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία, εἴμαστε 
ἐμεῖς, οἱ θεράποντες γιατροί καί οἱ νοσηλευτές μας.

Θά ἐξαφανιζόταν κάθε ἀπογοήτευση, ἔστω καί μέ ἕνα ἁπλό χα-
μόγελο. Ξέρετε τί εἶναι τό χαμόγελο: αὐτή ἡ καμπύλη τοῦ στόματος 
πού μπορεῖ νά ἰσιώνει πολλά στραβά πράγματα. Κι ὅμως συνήθως 
κι αὐτό κάποτε εἶναι ἀκριβοθώρητο.

Αὐτό, λοιπόν, τό φάσμα τῆς δεδομένης ἀπογοήτευσης, ἄριστα 
συνυφασμένης μέ τήν ἀνθρώπινη φύση μας, πῶς μπορεῖ νά τό δια-
χειριστεῖ προκειμένου νά λυτρωθεῖ ὁ θεράπων; Πῶς μπορεῖ νά μή 
χάσει τήν ἐλπίδα του; Πῶς μπορεῖ νά παραμείνει ἀλώβητος στήν 
διαχείριση τοῦ ἔργου του;

Ὑπάρχουν δύο δρόμοι: Ἄν δέν πιστεύει στόν Θεό, τά πράγματα 
εἶναι ἁπλά. Θά περνάει ἀπό ἀπογοήτευση σέ ἀπογοήτευση καί στό 
τέλος τό λειτούργημά του θά κατασταθεῖ ἀνιαρό, γεμᾶτο πλήξη, 
ἀποστεωμένο ἀπό κάθε πρωτοτυπία, μέ μιά ψεύτικη, βραχύβια, ὀλι-
γόλεπτη ἀναγνώριση, πού θά αὐξάνει μέν τά εἰσοδήματά του, ἀντι-
στρόφως ἀνάλογα ὅμως μέ τήν ὑπόληψή του. Αὐτός εἶναι ὁ ἕνας 
δρόμος, ὁ συνηθισμένος. Ἄν, ὅμως, πιστεύει, ἡ πίστη του χρειάζεται 
νά λειτουργήσει ὡς πανοπλία πού θά τόν προφυλάξει ἀπό τίς προ-
σβολές τῆς ἀπογοήτευσης οἱ ὁποῖες σάν βέλη θά ἐκτοξεύονται 
πάνω του.

Ἐξ ἄλλου, ξέρουμε ὅτι τήν πίστη, ἄν τήν ἐκμεταλλευτοῦμε σάν 
μανδύα, μᾶς ἀφήνει ἀκάλυπτους, ἄν ὅμως τήν ἀξιοποιήσουμε σάν 
ἰσοθερμικό ροῦχο, τότε γίνεται ἰσχυρή πανοπλία πού μᾶς σώζει. 
Πίστη δέν ἐννοῶ, θεωρητική ἀποδοχή κάποιων ἠθικῶν ἀρχῶν τῆς 
«κατά Χριστόν» ζωῆς, πού δέν ξέρω κιόλας ἄν ὑπάρχουν τέτοιες 
ἠθικές ἀρχές. Πίστη ἐννοῶ μιά γνήσια σχέση μέ τόν Χριστό. Ἐξ 
ἄλλου τό Εὐαγγέλιο δέν προβάλει ἠθικές ἀρχές, οὔτε εἶναι θεωρη-
τική καθηκοντολογία. Τό Εὐαγγέλιο προβάλει τόν Ἰησοῦ Χριστό 
καί ζητεῖ νά τόν ἀντιγράψουμε, ἀποκαλύπτοντας σέ ὅλους μας τήν 
ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ συνολικοῦ ἀνθρώπου.

Ἐδῶ εἶναι τό ζήτημα, πατέρες καί ἀδελφοί μου. Ἀσχολούμαστε 
συνήθως μέ τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ τό ὁποῖο «οὐδεὶς πώποτε ἑώρα-
κε, οὐδὲ ἰδεῖν δύναται». Ἐπιδιώκουμε τάχα τή θέωση καί ξεχάσαμε 
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ὅτι πρῶτα πρέπει νά γίνουμε ἄνθρωποι. Γι’ αὐτό καί δέν θυμόμαστε 
ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ὁ Θεός μας. Ὁ κάθε πληγωμένος στήν 
ψυχή μέ ἁμαρτίες καί στό σῶμα, μέ κατακλίσεις, μέ λεβάιν, μέ κα-
θετήρα, μέ ἀλτσχάιμερ, ὁ κάθε ἰδιότροπος, ὁ κάθε ἀπαιτητικός, ὁ 
κάθε δύστροπος εἶναι ὁ Θεός μας.

Καλά εἶναι πιά νά πάψουμε οἱ κληρικοί νά μιλᾶμε στούς ἀσθενεῖς 
γιά τόν δίκαιο καί τιμωρό Θεό. Οἱ γιατροί καί οἱ κληρικοί εἴμαστε 
οἱ πιό ἀκατάλληλοι γιά νά διεξάγουμε ἕνα τέτοιο διάλογο. Οἱ για-
τροί ὅταν μιλοῦν γιά πόνο ψυχρά, ἐπαγγελματικά, καί οἱ κληρικοί 
ὅταν μιλοῦμε γιά θάνατο μέ σιγουριά καί αὐτάρεσκη βεβαιότητα, 
τότε γινόμαστε ἀνυπόφορα φορτικοί. Ἄν παρ’ ὅλα αὐτά, τολμή-
σουμε νά μιλήσουμε, τότε νά ποῦμε γιά τήν ἐπιστημονική μας ἀνε-
πάρκεια καί γιά τίς θεολογικές μας ἀποτυχίες. Νά μιλήσουμε γιά τίς 
ἧττες μας. Τό καλύτερο εἶναι νά καθίσουμε δίπλα τους σιωπηλοί 
καί προσευχόμενοι.

Κάποιος εἶπε: «Ἄν θές νά μάθεις τά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων, 
νά ζήσεις μαζί τους. Ἄν θές νά τά λύσεις, τότε νά ζήσεις μέ τόν Θεό». 
Ἄν παρόλα αὐτά τολμήσουμε νά μιλήσουμε στούς ἀσθενεῖς, τότε νά 
ποῦμε ὄχι γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, οὔτε γιά τή δικαιοσύνη του, 
ἀλλά γιά τόν πόνο πού ἔζησε στόν σταυρό καί γιά τούς ἐξευτελι-
σμούς πού βίωσε, γιά τόν θάνατο πού ὑπέστη.

Βλέπετε, ὅλες οἱ ἰδεολογίες, οἱ περιουσίες καί οἱ ἐξουσίες συντρο-
φεύουν τόν ἄνθρωπο μέχρι τό νεκροταφεῖο. Μόνο ὁ Χριστός ἔρχε-
ται νά μᾶς γυρέψει πέρα ἀπό ἐκεῖ. Γιά νά λυτρωθοῦμε, λοιπόν, ἀπό 
τήν ἀπογοήτευση χρειάζεται νά ἐπανεξετάσουμε καί νά προβάλου-
με τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπογοητεύεται ὅποιος δέν βλέπει σέ 
κάθε ἄνθρωπο τή γοητεία πού ἀσκεῖ ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἀκόμα καί 
ὁ ἐκπεσών, ἀκόμα κι αὐτός πού ἀμαύρωσε τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, γιά 
τόν ὁποῖο ὅμως, «Χριστός ἀπέθανε». 

Ἀποστολή μας δέν εἶναι νά σώσουμε τόν κόσμο ἤ τήν Ἐκκλησία. 
Ἀποστολή μας εἶναι νά ὑπηρετήσουμε τόν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος 
καί ἡ ἀξία του σήμερα δέν ὑπάρχει στό χρηματιστήριο τῶν ἀξιῶν. 
Ἀξίες, θρησκεῖες, ἰδανικά, θεολογίες, θεοπτίες, πίστεις, ἐλπίδες, τί 
σημασία θά εἶχαν χωρίς τόν ἄνθρωπο;

Ἕνα σύγχρονο ποίημα λέει:

  Χωρίς ἐμᾶς, τί θά ’ταν τάχα ἡ γῆ;
  ἀνώνυμη, ἀνυπόστατη, ἐρημωμένη.
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  Χωρίς ἐμᾶς τί θά ’ταν τάχα ὁ οὐρανός;
  σχήματα χωρίς φῶς καί δίχως μιά φωνή
  νά τά ὀνομάσει, δίχως αἰωνιότητα.
  Καί ὁ Θεός τί πρᾶγμα τάχα θά ’ταν;
  πρᾶγμα χωρίς τό ἀνθρώπινο πρόσωπο
  χωρίς τό ἀνθρώπινο ἔνδυμα καί σχῆμα.
  Τί ράπισμα κ’ αἷμα, ποιό μαρτύριο
  χωρίς τό ἀνθρώπινο μαρτύριο;
  «Ἴδε ὁ ἄνθρωπος, ἴδε ὁ Θεός».
  Χωρίς τόν ἀνθρώπινο θάνατο, χωρίς
  ταφή καί θρῆνο –δίχως Ἀνάσταση–
  χωρίς ἐμᾶς τί θά ’ταν τάχα ὁ θάνατος;

(«ΣΥΓΧΥΣΙΣ» τοῦ Γιώργου Θέμελη  
στήν ποιητική συλλογή «ΒΙΒΛΙΚΑ»)

Πατέρες, ἀδελφοί,

Τό νά μιλᾶμε εὔκολα γιά ἔννοιες εἶναι σοφό, ὅμως δέν εἶναι πάντα 
τίμιο. Ἡ ἀρρώστια εἶναι ἕνα βίαιο τράνταγμα τοῦ Θεοῦ, σ’ αὐτόν πού 
διαπλέοντας ἤρεμα κι ἀνυποψίαστα τόν βίο του κοντεύει νά ἐλλιμε-
νιστεῖ στήν Κόλαση. Τότε, ἐπειδή ὁ Θεός μᾶς ἀγαπάει, ἐπιτρέπει νά 
κλονιστεῖ ἡ πίστη μας, ὅταν αὐτή ἔχει ξαστοχήσει ἤ ὅταν εἶναι ρηχή 
καί ὑποκριτική. Στήν πύλη τῆς Κόλασης τοῦ Δάντη ὑπάρχει ἡ ἑξῆς 
ἐπιγραφή: «ὅσοι εἰσέρχεσθε, ἀφῆστε πίσω σας κάθε ἐλπίδα». Ἀπό 
αὐτήν τήν ἀπέλπιδα ζωή πασχίζει νά μᾶς λυτρώσει ὁ Θεός! Ὅλος ὁ 
βίος μας κολυμπάει μέσα στό μυστήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς, 
κι αὐτό τό μυστήριο δέν μποροῦμε νά τό ἑρμηνεύσουμε, μόνο νά τό 
προσκυνήσουμε μποροῦμε. Σ’ αὐτό τό μυστήριο χρειάζεται ὁ καθένας 
μας νά γίνει θεράπων σέ κάποιον, ὅποιον βρεθεῖ δίπλα μας. Ἐξ ἄλλου 
ὁ χριστιανός εἶναι ἕνας ἄνθρωπος στόν ὁποῖο ὁ Θεός ἐμπιστεύεται 
ὅλους τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Καί οἱ χριστιανοί ἄν δέν μποροῦμε 
νά κάνουμε αὐτόν τόν κόσμο παράδεισο, τουλάχιστον νά τόν ἐμπο-
δίσουμε νά γίνει κόλαση (Ὀλιβιέ Κλεμάν).

Θά τελειώσω σχολιάζοντας ἕνα σκίτσο τοῦ Ἀρκᾶ: «Νά σέ σπρώ-
ξω ἤ νά πέσω μαζί σου;» Μή σᾶς φανεῖ ριψοκίνδυνο: ὁ Θεός προ-
τείνει νά πέσουμε στό βάραθρο κρατώντας ἀπό τό χέρι τόν κάθε 
ψυχικά ἤ σωματικά ἄρρωστο. Νά πέσουμε μέ ἀκράδαντη τήν πε-
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ποίθηση ὅτι δέν θά γκρεμοτσακιστοῦμε, ἀλλά θά βρεθοῦμε στήν 
ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ. Αὐτό δέν τό διδάσκει ἡ λογική, τό λέει ἡ πίστη 
μας. Αὐτό εἶναι ἡ «ἐν ἡμῖν ἐλπίδα».

Αὐτό τό ἅλμα εἶναι πού θά μᾶς βγάλει ἀπό τή μοναξιά καί τήν 
πλήξη τῆς ζωῆς, ἀφοῦ οἱ θεολόγοι τό ξέρουμε καλά, ὅτι μόνο ἡ 
εἰλικρινής σχέση μας μέ τόν Χριστό εἶναι πού μᾶς βγάζει ἀπό τήν 
πλήξη, ἐπειδή μᾶς περνάει ἀπό ἔκ-πληξη σέ ἔκ-πληξη. Μιά τέτοια 
ἔκ-πληξη στή ζωή μας εἶναι καί ὁ πόνος καί ἡ ἀρρώστια καί ὁ θά-
νατος, μέχρι τότε πού ὁ Θεός «θά ἐξαλείψει τό δάκρυ ἀπό τά μάτια 
τῶν ἀνθρώπων καί ὁ θάνατος δέν θά ὑπάρχει πιά» (Ἀποκ. 21, 4).
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ MD, PhD

ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ 
ΣΤΗΝ ψΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.  
ΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑ

«Ἐὰν μὴ ἔλπηται ἀνέλπιστον οὐκ ἐξευρήσει, 
ἀνεξερεύνητον ἐὸν καὶ ἄπορον»

                 Ἡράκλειτος

Ε ὐχαριστίες πολλές θέλω νά ἐκφράσω πρός τόν π. Σταυρό Κο-
φινᾶ γιά τήν τιμητική πρόσκληση καί θερμά συγχαρητήρια 

στήν ὀργανωτική ἐπιτροπή γιά τήν ἐπιλογή τοῦ θέματος καί τήν 
ἐξαιρετική ὀργάνωση. 

Ἡ εἰσήγησή μου φέρει τόν τίτλο «Ἀδιέξοδο καί Ἐλπίδα στήν 
Ψυχαναλυτική Διαδικασία: Μιά Κλινική Εἰκόνα μέ τήν Ἠλέκτρα», 
καί περιστρέφεται γύρω ἀπό δύο γνωστές ἀφηγήσεις: ἡ μιά εἶναι 
ἐκείνη τοῦ προφήτη Ἰωνᾶ, ἡ ὁποία περιέχεται στήν Παλαιά Διαθή-
κη· ἡ ἄλλη εἶναι ἀπό τό Γεροντικό καί ἀναφέρεται στή δοκιμασία 
στήν ὁποία ὑπέβαλε ἕνας Ἀββᾶς τόν ὑποτακτικό του: νά ποτίζει 
κάθε πρωί ἕνα ξερό κούτσουρο, μ’ ἕνα κουβά νερό, μέχρι νά βλα-
στήσει. Τό ἀδιέξοδο στήν ψυχαναλυτικοῦ τύπου ψυχοθεραπεία 
ἐκδηλώνεται συνήθως μέ τρεῖς μορφές, τήν ἐκδραμάτιση, τήν ἀρνη-
τική θεραπευτική ἀντίδραση καί τήν ἀντίστροφη ὀπτική (Kyriazis 
D., 2014). Οἱ αἰτίες πού τό διαμορφώνουν εἶναι πολλές καί κινοῦν-
ται, κατά βάση, εἴτε στόν ἄξονα τῆς ἐρωτικῆς-σεξουαλικῆς ἐμ-
πλοκῆς, εἴτε στόν ἄξονα τῆς ἐπιθετικῆς καταστροφικῆς ἀλλαγῆς ἤ 
καί στούς δύο. Πάντοτε συνυπάρχει ἐμπλοκή τοῦ θεραπευτῆ. Ὁ 
Freud (1937) καταπιάσθηκε μέ αὐτό τό θέμα στό κείμενό του γιά 
τήν ἀτέρμονη ψυχανάλυση, καί θεώρησε ὅτι τό ἀδιέξοδο πού ἀνα-
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πτύσσεται στή θεραπευτική σχέση κάνει τήν ψυχοθεραπεία ἀτέρμο-
νη περιπέτεια γιά τόν ἀσθενή καί τόν θεραπευτή.

Σᾶς προσκαλῶ σήμερα στήν «ψυχαναλυτική κουζίνα» μιᾶς συνε-
δρίας μέ τήν Ἠλέκτρα, μιά κοπέλα 18 ἐτῶν, ἕνα χρόνο μετά τήν 
ἔναρξη τῆς ψυχανάλυσής της, καί νά ρίξετε μιά ματιά στό «πιάτο» 
πού ἑτοιμάσαμε, θεραπευόμενη καί θεραπευτής…! Ἐξελίσσεται πάνω 
στόν ἄξονα τῆς ἐπιθετικῆς καταστροφικότητας.

Κλινική Εἰκόνα

«Δέν εἶμαι καλά», λέγει ἡ Ἠλέκτρα, «ἔχω πονοκέφαλο …ἴσως 
εἶναι ἡ ζέστη ἤ τό Lyrica, λαμβάνω 3 δισκία τήν ἡμέρα…, ἔπεσα 
κάτω ἀπό τά 45 κιλά… τρώω πάντα τό ἴδιο, καί δέν παχαίνω… 
Ἔρχεται μιά καταστροφή, δέν ξέρω τί εἶναι, φοβᾶμαι πολύ… Εἶδα 
ἕνα ἐφιαλ τικό ὄνειρο χθές βράδυ. “Βγῆκα ἀπό τό σπίτι στόν δρόμο. 
Κατέβηκα κάτι σκάλες, εἶμαι ἀνήσυχη, ἀκούω τήν τηλεόραση νά 
λέει ὅτι ἐπίκειται μεγάλη καταστροφή ...ἀρχίζει νά ψιχαλίζει καί λέω, 
νά ’το! ἔρχεται ἡ καταιγίδα! δέν ξέρω ποῦ νά κρυφτῶ… μέ κατα-
λαμβάνει ἡ ἀγωνία καί ὁ πανικός….”»

Ἀνακάλεσα στή μνήμη μου τήν πρώτη μας συνάντηση. Τήν εἶδα 
νά μπαίνει στό γραφεῖο μου ἀδύναμη, λεπτοκαμωμένη, κοκαλιάρα, 
σάν καλαμάκι πού τό σείει ὁ ἄνεμος, ἔμοιαζε μέ παιδί πού πεθαίνει… 
Αἰσθάνθηκα τόν ἀέρα γύρω μας νά εἶναι πηχτός, ὑπῆρχε μιά ἀτμό-
σφαιρα ἀγωνίας, ὅπως καί σήμερα ἄλλωστε. Καθώς ὁμιλεῖ εἶναι 
ἐμφανές ὅτι πρόκειται γιά μιά κοπέλα εὐφυῆ, καλλιεργημένη, φιλό-
δοξη, πολύ ντροπαλή, μέ σχεδόν ψιθυριστή τή φωνή της. Ἔτσι μοῦ 
ἔρχεται αὐθόρμητα νά ἁπλώσω τό χέρι μου νά τήν στηρίξω, μήν καί 
καταρρεύσει στό πάτωμα. 

Ὅταν προσῆλθε γιά ψυχοθεραπεία, ἦταν 40 κιλά, δέν μποροῦσε 
νά κοιμηθεῖ, ὑπέφερε ἀπό ἀνορεξία, ἐπανειλημμένες βαριές κρίσεις 
πανικοῦ καί ἰδέες αὐτοκτονίας. Μεταξύ ἄλλων στοιχείων ἀνέφερε 
ὅτι εἶχε διαταραχές στήν περίοδό της, ἀλλά δέν εἶχε ἐνδιαφέροντα 
σεξουαλικά ἤ ἐρωτικά. Σχημάτισα τή γενική ἐντύπωση ὅτι ἦταν 
εὐφυής, καλλιεργημένη καί συμπαθητική κοπέλα μέ θρησκευτική 
συνείδηση, μέ ἐνδιαφέροντα λογοτεχνικά καί μουσικά, μέ ἱκανότη-
τα νά ὀνειρεύεται καί νά χειρίζεται ἄνετα τή συμβολική σκέψη. 
Ἦταν ὡστόσο μέσα στό κλῖμα τῆς αὐτοκτονικῆς διαδικασίας, 
(Winnicott W. D., 1974).
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Τό ἴδιο κλῖμα συνεχίζεται καί τώρα πάνω κάτω. Ποῦ νά βρῶ ἕνα 
παράθυρο ἐλπίδας, σκέπτομαι, νά στηρίξω σήμερα τόν ἀγῶνα τῆς 
ψυχῆς της πού ψυχορραγεῖ καί ἔχει ἐγκαταλείψει κάθε ἐλπίδα; Ἀπευ-
θύνομαι στήν Ἠλέκτρα, καθώς συνέρχομαι ἀπό τήν ὀνειροπόληση 
(reverie) καί κοιτάζοντάς την στά μάτια τῆς λέγω: «Πᾶς νά κρυφτεῖς 
στόν ὕπνο τοῦ θανάτου. Ἡ ἐπιθυμία σου εἶναι νά πεθάνεις.. Πᾶς νά 
ἀποφύγεις νά ἔλθεις ἀντιμέτωπη μέ τήν ἀποτυχία τοῦ οἰκογενειακοῦ 
σου περιβάλλοντος στό παρελθόν, ἀλλά καί μέ τή ζωή σου στό τώρα 
καί στό μέλλον. Ὅπως ἐσύ, ἔτσι καί ὁ Ἰωνᾶς τό ἔβαλε στά πόδια, 
παρακούοντας τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Δέν ἤθελε νά πάει στή Νινεβί, 
θυμᾶσαι; νά κηρύξει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ· φοβόταν; Ἤ, ἡ γνώμη του 
ἦταν ἀντίθετη μέ τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ; Ποιός μποροῦσε νά ξέρει 
τί θά γίνει… μέ τούς ἄπιστους κατοίκους τῆς Νινεβί; φοβόταν ἴσως 
ὅτι μπορεῖ καί νά τόν σκότωναν. Αὐτό πού φοβόταν δέν τό ἀπέ-
φυγε καί ὅταν ξέσπασε ἡ καταιγίδα, καί ὁ κλῆρος ἔπεσε σ’ αὐτόν, 
ἀφοῦ εἶπε τήν ἀλήθεια του στούς ἄλλους ναῦτες, θεώρησε τόν ἑαυ-
τόν του ὑπεύθυνο γιά τήν καταιγίδα ζήτησε νά τόν ρίξουν στή θά-
λασσα ἀπό ἐνοχή, ἀλλά καί μέ τή σκέψη νά πεθάνει, νά θυσιασθεῖ. 
Ἔτσι τό εἶδαν καί οἱ ἄλλοι ναῦτες. Στή συνέχεια τόν κατάπιε τό 
κῆτος. Σάν ἄλλος Ἰωνᾶς (Zornberg A., 2008), παίρνεις καί σύ τό 
πλοῖο τῆς φυγῆς καί ἐπιδιώκεις τόν αἰώνιο ὕπνο, πᾶς νά ἀποφύγεις 
τή δική σου Νινεβί, πού εἶναι ἡ ζωή πού σοῦ χάρισε ὁ Θεός. Εὔχο-
μαι νά μήν βουτήξεις στή “θάλασσα τοῦ θανάτου…”, οὔτε σάν λύ-
τρωση γιά τούς πανικούς πού νιώθεις οὔτε ἀπό ἐνοχή γιά αὐτά πού 
στοχάζεσαι….!

Στή δική σου περίπτωση, ἐπαναλαμβάνω, ἡ Νινεβί, πού φοβᾶσαι 
εἶναι μιά ἱστορία τοῦ παρελθόντος, πού τή βιώνεις σάν νά εἶναι 
παρόν. Ἡ καταστροφή ὑπάρχει στήν ψυχή σου ἀλλά ἔχει συμβεῖ 
στό παρελθόν… ἔχεις μιά βασανιστική μνήμη πού σέ κατατρέχει….
(Segal H., 1972, Fonagy P., 2004). Νιώθεις ὅτι ἡ καταστροφή ἔρχε-
ται ἀπό ἔξω καί εἶναι τωρινή, σάν τήν καταιγίδα στό ὄνειρό σου. 
Τό ὄνειρο περιγράφει συμβολικά τόν παλιό καημό σου καί τόν πα-
νικό πού νιώθεις γιά τήν ἐπερχόμενη καταιγίδα, πού δέν εἶναι ἄλλη 
ἀπό τήν ἰδέα, νά σκοτώσεις τή μάνα σου πού δέν σέ καταλάβαινε 
καί σέ τρέλανε καί τόν πατέρα σου πού δέν σέ προστάτευσε».

 «…Ἔχω μῖσος γιά τή Μαμά μου καί τόν Μπαμπά μου», σχολί-
ασε, καί συνέχισε: «Ὅταν ἤμουν μικρή θύμωνα πολύ μαζί τους, τούς 
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πέταγα πράγματα ἀπό τό μπαλκόνι. Αὐτά τά ἔκανα μέχρι κάποια 
ἡλικία, μετά ἔπαψα νά τά κάνω. Ἔγινα τό καλό κορίτσι, καί τότε 
κάποιος ἄλλος ἀνέλαβε τόν ἔλεγχο. Ὑπάρχει μέσα μου ἕνα θέλω 
πού παραληρεῖ καί ὑπάρχει καί μιά φωνή ἐπιβίωσης. Τό θέλω πού 
παραληρεῖ κυριαρχεῖ στό παιχνίδι, γίνεται σιγά-σιγά ὅλο καί πιό 
ἐπικίνδυνο, ….θέλω νά πεθάνω…!» 

«..Καθώς περνούσαμε μέ τό αὐτοκίνητο τήν ὁδό Κηφισίας εἶδα 
σέ μιά βιτρίνα ἕναν ζωγραφικό πίνακα: Ἦταν μιά μορφή ντυμένη 
στά ἄσπρα, ἁρπάζει μιά κοπέλα1 μέ σταρένια μαλλιά καί μελιά μάτια. 
Αὐτή ἡ κοπέλα ἔσπρωχνε τή μορφή, νά ἀπελευθερωθεῖ ἀπό αὐτήν, 
ἀλλά τά ἄσπρα πέπλα τήν τύλιγαν ὅλο καί περισσότερο. Πόσο 
μοιάζει αὐτή ἡ κατάσταση τοῦ πίνακα μέ αὐτό πού μοῦ συμβαίνει…, 
αὐτό τό παιγνίδι πού κάνει μαζί μου, ἡ Ζωή καί ὁ Θάνατος…..»

«Εἶναι ἐντυπωσιακό τό θέμα αὐτοῦ τοῦ πίνακα», τῆς εἶπα. «Ὁ 
Χάρος, στά ἄσπρα ντυμένος, ἁρπάζει τό κορίτσι μέ τά σταρένια 
μαλλιά καί τά μελιά μάτια, πού παλεύει μόνη νά τοῦ ξεφύγει ἀλλά 
δέν μπορεῖ…Ἔτσι παλεύεις καί ἐσύ, μόνη, μέσα στήν καρδιά σου μέ 
αὐτές τίς δυνάμεις, μέ τά πάθη σου. Δέν μπορεῖς νά τά καταφέρεις 
καί οὔτε καί ἐμένα μπορεῖς νά ἀξιοποιήσεις, γιατί κατά βάθος μέ 
φοβᾶσαι, μήπως σέ ἀπογοητεύσω, ἴσως ὅπως ἡ μάνα σου ἤ, στήν 
καλλίτερη περίπτωση, φοβᾶσαι ὅτι θά ἀποδειχθεῖ στό τέλος ὅτι 
εἶμαι ἡ μορφή πού θά σέ σπρώχνει στόν θάνατο… 

Πιστεύω ὅτι ἀσυνείδητα ἐπιθυμεῖς νά σπάσεις τή συνεργασία μας, 
νά καταστρέψεις ὅ,τι καλό ἀντιπροσωπεύω ἤ προσπαθῶ νά σοῦ 
προσφέρω, καταστρέφοντας ἔτσι καί τόν ἑαυτόν σου. Δέν μπορεῖς 
νά μέ ἐμπιστευθεῖς ἤ δέν θέλεις... Ἐμφανίζομαι στά μάτια σου μέ 
καλές προθέσεις, ἀλλά καί μέ ἄσπρα πέπλα, μέ ἄσπρα μαλλιά! Κατά 
βάθος, τά πέπλα μου πού σέ τυλίγουν, ἔτσι μέ νιώθεις, εἶναι μαῦρα. 
Θέλεις νά μέ ἀποφύγεις ἐπισπεύδοντας ἔτσι τόν ὕπνο τοῦ θανάτου, 
καί μαζί νά ἀποφύγεις τίς ἐπώδυνες ἀναμνήσεις σου, τήν ἀνάμνηση 
τῆς προσωπικῆς σου καταστροφῆς. Ὁ θάνατος μιλάει μέσα ἀπό τό 
σῶμα σου τό ὁποῖο χάνει βάρος, αὐτό τό σῶμα πού ἐκφράζει τό 
θέλω σου, πού παραληρεῖ καί, ὅπως εἶπες, δέν σέ ὑπακούει. Τό 
πάθος τῆς καταστροφῆς κυριαρχεῖ! Ἔπεσες πάλι στά 44 κιλά…»

1. Εἶναι ἐνδιαφέρον νά προσέξει κανείς ἐδῶ τήν ἀλλαγή τοῦ χρόνου τοῦ ρή-
ματος σέ ἐνεστῶτα. Αὐτό πού περιγράφει τό νιώθει σάν νά εἶναι γεγονός στόν 
παρόντα χρόνο.
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Ἡ Ἠλέκτρα κούνησε συγκαταβατικά τό κεφάλι. Εἴχαμε φτάσει 
στό τέλος τῆς συνεδρίας. Κάτι μέ ἔπνιγε καί τήν ἀποχαιρέτησα μέ 
τά ἑξῆς, στρέφοντας τήν προσοχή μου σέ πρακτικά θέματα: «Ὑπάρ-
χει ἐλπίδα. Ἄν χρειασθεῖ θά πᾶμε στό νοσοκομεῖο. Πιστεύω, ἄν συ-
νεργασθεῖς μέ τή διαιτολόγο, θά καταφέρεις νά κερδίσεις τά κιλά 
πού ἔχασες. Εἶναι σπουδαῖο βῆμα αὐτό. Προσωπικά δέν ἐπιθυμῶ 
νά σέ χάσω, οὔτε ἐγκαταλείπω τή συνεργασία μας. Βλέπω τήν ἀπελ-
πισία σου, τή “θέλησή σου πού παραληρεῖ”, τό σῶμα σου πού δέν 
σέ ὑπακούει, ἔχει, βλέπεις, τή δική του γλῶσσα…. Θά ἔλθεις στό 
ἑπόμενο ραντεβοῦ; Τί λές;»

«Θά πάρω μέτρα μέ τή βοήθεια τῆς Διαιτολόγου», ἀπάντησε. «Θά 
ἔλθω στήν ἑπόμενη συνάντησή μας. Νά σᾶς πῶ κάτι πού θυμήθηκα: 
λέγει τό Συναξάρι ὅτι ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ ὑποδεχόταν 
τόν ἐπισκέπτη του μέ τήν προσφώνηση: “Καλῶς ὅρισες Χαρά μου, 
Χριστός Ἀνέστη”». 

Χαμογέλασα τρυφερά καί μοῦ ἀνταπόδωσε τό χαμόγελο. «Σκέ-
πτομαι», τῆς εἶπα, «ὅτι ὁ Ἅγιος ἤθελε νά ὑπενθυμίσει στόν ἐπισκέ-
πτη του, ἄν συνέβαινε νά πορεύεται σέ “σκιά θανάτου”, ὅτι ὑπάρχει 
ἐλπίδα, καί ἔλεγε τό “Χριστός Ἀνέστη”! Νά! πές ὅτι πήγαινες ἐσύ ἤ 
ἐγώ νά τόν ἐπισκεφθοῦμε… καί μᾶς τό ’λεγε. Ἔχω ἄλλωστε ἐπισκε-
φθεῖ τό καλύβι του πρίν ἀπό 20 χρόνια». Ἀκολούθησε σιωπή. Καθώς 
τήν ξεπροβόδησα στήν πόρτα ἐπανέλαβα ἀργά ἀργά: «Καλῶς ὅρι-
σες Ἠλέκτρα, Χριστός Ἀνέστη».

Τί ἔχουμε ἐδῶ; Ἔχουμε μιά ἀπελπισμένη ἀσθενή καί ἕναν ἀπελ-
πισμένο θεραπευτή, ἀλλά ὄχι καί παραλυμένο νοητικά καί συναι-
σθηματικά. Ἕναν θεραπευτή πού δέν ἐγκαταλείπει τήν προσπάθεια 
καί συνεχίζει νά ρίχνει νερό στό «κομμένο καί καμένο κούτσουρο», 
σάν τόν ὑποτακτικό τοῦ Ἀββᾶ στή διήγηση τοῦ Γεροντικοῦ, τήν 
ὁποία καί ἀνέδειξε, ὁ Ταρκόφσκι, στήν ταινία του «Ἡ Θυσία» (1985). 
Ζεῖ , ἡ Ἠλέκτρα, ἔρημη, σ’ ἕναν ἔρημο κόσμο, ἀποκομμένη ἀπό τούς 
ἀνθρώπους. Λειτουργεῖ ὡς «ψυχικά νεκρή», θέλει νά φύγει… εἶναι 
σάν νά ζεῖ «ζωή ἐν τάφῳ» (Ogden T., 1997, Read T., 2014, Potter Br., 
2015, Cyrulnic B., 2005). Συνεχίζει ὡστόσο τίς ἐπισκέψεις στό ἰα-
τρεῖο μέ συνέπεια, συνεργάζεται μαζί μου, ὅσο μπορεῖ. Διατηρεῖ τήν 
ἐλπίδα της στόν Θεό, ἐμψυχώνει τόν ἑαυτόν της ἀλλά καί τόν θε-
ραπευτή, θυμίζοντάς του ὅτι, ἀφοῦ ὁ Χριστός ἀναστήθηκε, ὑπάρχει 
Ἐλπίδα. 
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Ἡ στάση αὐτή τῆς Ἠλέκτρας μοῦ φέρνει στό νοῦ ἕνα ποίημα πού 
ἔγραψε ὁ Winnicott καί λέγεται ὅτι εἶναι αὐτοβιογραφικό. Ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἡ μητέρα κάτω ἐκεῖ κλαίει, κλαίει , κλαίει, // ἔτσι τήν γνώρισα. 
Κάποτε στήν ἀγκαλιά της, // ὅπως τώρα πάνω σέ κούτσουρο, 
ἔμαθα νά τήν κάνω νά χαμογελᾶ, // νά τῆς στεγνώνω τά δάκρυα,
νά τῆς σβήνω τίς ἐνοχές, // νά τῆς γιατρεύω τόν ἐσωτερικό της 
    θάνατο. 
Τό νά τήν ζωντανεύω ξανά καί ξανά, // ὑπῆρξε ἡ δική μου ζήση». 

Ὁ Winnicott περιγράφει ἐδῶ, τό «σοφό νήπιο» τοῦ Ferenzi, τό 
μικρό παιδί δηλαδή, πού ἔχει ἀναλάβει νά παρηγορήσει τήν μητέρα 
του. Ἕνα τέτοιο παιδί ἦταν καί ἡ Ἠλέκτρα· λειτουργοῦσε συχνά ὡς 
ἕνα στῆθος – τουαλέτα, ὅπου ἡ μητέρα της, ὅπως τήν περιγράφει, 
γιά νά ἀνακουφίζεται, πέταγε ἐκεῖ τά «σκουπίδια τῆς ψυχῆς της».

 Ἡ αὐθόρμητη προσύληψη (preconception), ἀλλά καί ἡ προσδο-
κία της γιά τόν κόσμο καί τόν ἄλλον ἄνθρωπο, εἶναι ἀρνητική. 
Ἕνας ἀρνητισμός πού κλινικά ἐκφράζεται ὡς σύμπτωμα, ὅσον 
ἀφορᾶ τήν τροφή, τόν ἔρωτα καί τήν ὑποδοχή τοῦ ἄλλου, τοῦ 
ξένου, τοῦ νέου! Κάθε τί πού ἔρχεται ἀπό ἔξω ἐκλαμβάνεται ὡς 
ἐπιθετική φαλλική εἰσβολή (intrusionanxiety). Ἐκτιμῶ, ἐξ ὅσων 
γνωρίζω ἀπό τό ἱστορικό της ὅτι ἕνα πρώιμα ἀρνητικό μητρικό καί 
οἰκογενειακό περιβάλλον τήν ἔχει ὁδηγήσει μέ τή σειρά της νά 
«ταυτισθεῖ μέ τόν ἐπιτιθέμενο», δηλαδή νά ἀναπτύξει ἀμυντικά τήν 
σαδιστική καί τή μαζοχιστική ὁρμή νά σκοτώσει τή μητέρα της καί 
νά λυτρωθεῖ πεθαίνοντας. Αὐτό εἶναι τό ἀδιέξοδό της. 

Σέ φιλοσοφικό καί μετα-ψυχολογικό ἐπίπεδο θά λέγαμε ὅτι ἡ 
Ἠλέκτρα αἰσθάνεται τόν ἑαυτό της νά εἶναι ἕνα ἤδη νεκρό ἀντικεί-
μενο, ριγμένο σέ μιά ἀφιλόξενη «πλατωνική χώρα», (Πλάτωνος, 
Τίμαιος, 49d1-50b5). Μιά ψυχική Χώρα κεκορεσμένη νοητικά καί 
συναισθηματικά ἀπό φόβο, ἐχθρότητα καί καταστροφικότητα 
(Kristeva J., 1974, Lamborn A., 2011)2. Ἀπό αὐτή τή «Χώρα», πού 
εἶναι ἀσυνείδητη καί ἄπιαστη ἀπό τή σκέψη (unthinkable), ἀνασύ-
ρει ἡ Ἠλέκτρα, τό κακό ἀντικείμενο, πού μέσῳ προσβλητικῆς ταύ-
τισης τοποθετεῖ στή «μορφή τοῦ πίνακα μέ τά ἄσπρα πέπλα», τόν 

2. Σέ  ἀντίστιξη βλέπε τή χώρα τοῦ ἀχώρητου (Μονή Χώρας, καί Ρουβλιόβ, 
Ἡ Ἁγία Τριάδα, Tanulas T. 2013).
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Χάροντα πού συμβολίζει τό κακό καί γιά τήν ὁποία μίλησε στή 
συνεδρία της. Αὐτό ψαρεύει ἀπό τήν «ψυχική μητρική της Χώρα» 
καί αὐτό πού ψαρεύει τό βρίσκει στήν μορφή μέ τά ἄσπρα πέπλα 
καί αὐτό τήν «τρελαίνει».

Ἡ Ἠλέκτρα δέν εἶναι, δέν ἔχει στερεά καί δεκτική Χώρα, δέν ἔχει 
διαθέσιμο ἐλεύθερο ψυχικό χῶρο (Bion W., 1970a), δέν μπορεῖ νά 
περιχωρήσει τόν ἄλλον, μοιάζει σέ αὐτό ἄλλωστε μέ τήν ὑποχον-
δριακή μητέρα της. Ἀμύνεται φεύγοντας μακριά. Εἶναι στή σχιζο-
ειδῆ-παρανοειδῆ θέση. Δέν μπορεῖ νά συγχωρήσει γι’ αὐτό καί δέν 
μπορεῖ νά ἀγαπήσει, δηλαδή νά ὑποδεχθεῖ τόν ἄλλον ἄνθρωπο, νά 
τοῦ παραδοθεῖ. Ἡ νεκρότητα πού ἀποπνέει ὁ ἀέρας της εἶναι καρ-
πός τοῦ ψυχικοῦ της κλίματος ἀλλά καί ἡ ἄμυνά της, προκειμένου 
νά κρατᾶ μακριά τόν ἄλλον.

Ἦλθε στή σκέψη μου μιά εἰκόνα ἀπό παλιά, πρίν 30 χρόνια. 
Ἀναφέρομαι στήν ψυχανάλυση μιᾶς νεαρῆς, ὄμορφης, γιατροῦ μέ 
μελαγχολία, τήν ὁποία ὀνομάζω Εἰρήνη καί ἡ ὁποία συχνά πυκνά 
στή θεραπεία της ἐκεῖνο τόν καιρό, ἔφερνε τό ἑξῆς ὄνειρο: φύσαγε 
ἕνας ἀέρας σίφουνας, ἄνοιγαν τά παραθυρόφυλλα καί ὁ ἀέρας τήν 
ἔπαιρνε ἔξω ἀπό τό δωμάτιό της, ἔπεφτε στό κενό καί σκοτωνόταν. 
Μέ εἶχε καταλάβει τότε ἔντονο ἄγχος, δέν ἄντεχα νά νιώθω ὅτι θά 
μποροῦσε νά αὐτοκτονήσει στά χέρια μου. Μέ τούς κατάλληλους 
χειρισμούς ἀποφάσισα νά τήν παραπέμψω σέ ἄλλον ἔγκυρο γιατρό, 
ψυχαναλυτή καί πάλι, γιά τή συνέχιση τῆς ψυχοθεραπείας της. Ὅλα 
ἔγιναν μέ τή σύμφωνη γνώμη της. Ἕξι μῆνες ἀργότερα, ὅπως πλη-
ροφορήθηκα, ἔκανε μιά σοβαρή ἀπόπειρα αὐτοκτονίας ἀλλά εὐ-
τυχῶς σώθηκε.

Σκέπτομαι ἐκ τῶν ὑστέρων ὅτι ἡ Εἰρήνη εἶχε διαισθανθεῖ τό 
ἄγχος μου, δέν ἤθελε νά μέ χρεώσει μέ τόν θάνατό της, μέ προστά-
τευσε καί μεταπήδησε στόν ἄλλον γιατρό καί, στή συνέχεια, τόν 
ἐγκατέλειψε παίζοντας μαζί του, καί συμβολικά καί μαζί μου, τό 
παιχνίδι τοῦ θανάτου. Ἐπανέλαβε μέ τή σειρά της τήν ἐκδραμάτιση 
τῆς ἐγκατάλειψης ἕως θανάτου, αὐτό δηλαδή πού φοβόταν, καί 
ἦταν αὐτός ὁ φόβος πού μέ εἶχε πλημμυρήσει καί παραλύσει. 

Τότε, χωρίς νά ἔχω ἀκριβή ἐπίγνωση, οὔτε τῆς ἀστάθειας τῆς 
δικῆς της «ψυχικῆς χώρας», οὔτε ὅτι ἤμουν, μέ τή σειρά μου, σάν 
τόν Ἰωνᾶ, πού κρύφτηκα πίσω ἀπό τήν ἀπελπισία μου, παρέπεμψα 
τήν ἀσθενή μου κάπου ἀλλοῦ, καί μετά πῆγα καί ἀποκοίμισα τή 
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συνείδησή μου, ὅπως ὁ Ἰωνᾶς στό ἀμπάρι τοῦ πλοίου. Εἶχα ἐγκα-
ταλείψει τήν ἀποστολή μου, τή δική μου Νινεβί. Ἕξι μῆνες ἀργό-
τερα ἡ καταστροφική κίνηση πού τόσο φοβήθηκα ἦλθε: ἡ Εἰρήνη 
ἐπιχείρησε νά καταστρέψει «τό μελαγχολικό ἀνοίκειο στερέωμα τῆς 
δικῆς της ψυχικῆς χώρας», πού ἑδραζόταν στό σῶμα της. Τό κορμί 
της ὑπέφερε κουβαλώντας ἕναν ἀντιφατικό ψυχισμό καί ἕναν ἀσή-
κωτο ψυχικό πόνο, σέ μιά τραγική προσπάθεια ἀπελευθέρωσής της 
ἀπό αὐτό.

Τά ἴδια στοιχεῖα συνάντησα στήν Ἠλέκτρα. Ἀντιμετώπισα τή 
κατάσταση ὅμως μέ διαφορετικό τρόπο. Θά ἤθελα σέ αὐτό τό ση-
μεῖο νά σᾶς ἀναφέρω ὅτι, μετά τή συνεδρία πού σᾶς παρουσίασα 
στήν ἀρχή, κάτι θετικό προέκυψε, μιά ἐξέλιξη, ἕνας ψυχικός μετα-
σχηματισμός. Σέ μιά ἑπόμενη συνεδρία, πού πραγματοποιήθηκε 10 
μέρες ἀργότερα, ἡ Ἠλέκτρα μοῦ δήλωσε ἔμμεσα μέσῳ ὀνείρου καί 
ἄμεσα ρητά ὅτι ἀποφάσισε νά ἀποποιηθεῖ τό σχέδιό της νά αὐτο-
κτονήσει, ὅτι θά συνεργασθεῖ ὅσο τῆς εἶναι δυνατόν, ἀποδεχομένη 
τούς ὅρους τοῦ θεραπευτικοῦ πλαισίου, δηλαδή νά κερδίσει βάρος, 
νά περιποιηθεῖ τό σῶμα της καί νά στραφεῖ πρός τήν ἀναζήτηση 
τῆς ζωῆς. Αἰσθάνθηκα ὅτι κυρίως δέχθηκε νά ὑποδεχθεῖ τόν θερα-
πευτή ὡς πρόσωπο πού ἔρχεται ἀπό τό μέλλον μέ τή δική του 
ἐλευθερία καί πρόταση, πρός συνάντησή της. Ἔνιωσα ὅτι τό ἄγχος 
εἰσβολῆς (intrusion anxiety) καί ὁ φόβος προσέγγισης, πού ἔνιωθε 
ἡ Ἠλέκτρα, χαλάρωσε, (Lawrence M., 2002) καί ὅτι μέσα της χά-
ραξε ἡ ἐλπίδα3. 

Τό νά ἀπεκδυθεῖ ἡ Ἠλέκτρα τό «ψυχικό ἔνδυμα» τῆς «μητρικῆς 
χώρας» πού τή δημιούργησε καί ἔφτιαξε κατά ἕνα τρόπο τόν προ-
βληματικό ἑαυτό πού εἶναι σήμερα, εἶναι ἐγχείρημα δύσκολο καί 
σηματοδοτεῖται ἀπό ἄγχος θανάτου. Ποιητικῇ ἀδείᾳ μπορεῖ νά πεῖ 
κανείς πώς ἡ Ἠλέκτρα εἶναι πλήρως ἐξηρτημένη καί ἀλλοτριωμένη, 
κλεισμένη μέσα στό ψυχικό μητρικό σκάφανδρο, τό ὁποῖο προσδι-
ορίζει αὐτόν τόν ἀδιαφοροποίητο συμβιωτικό καί ναρκισσιστικό 
δεσμό, πού μοιάζει μέ τάφο. Εἶναι δηλαδή, ἀκόμη, ψυχικά ἀγέννητη. 
Ἡ ἔξοδος ἀπό τή «μητρική κοιλιά», ἀπό τήν «ἐνδοψυχική μητρική 
χώρα», ἀπό τό «σῶμα τοῦ Κήτους», ὅπως βγῆκε ὁ Ἰωνᾶς ἀπό τό 
στόμα τοῦ Κήτους, προσδιορίζει αὐτήν τή διαφοροποίηση, καί προϋ-
ποθέτει σημαντική ἐξωτερική βοήθεια. Ἡ Ἠλέκτρα πιέζει νά ἀπο-

3. Θεωρία τοῦ νεκροῦ σημείου Ι & 2.
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μακρυνθεῖ, νά ξεβρασθεῖ, ἔστω καί βίαια καταστροφικά ἐπί ποινῇ 
θανάτου, ἀπό αὐτή τήν «ἀρρωστημένη ψυχική χώρα», πού τή βα-
σανίζει. Ταυτόχρονα ὅμως δέν θέλει νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό αὐτήν, νά 
ἐκδικηθεῖ θέλει. Αὐτή ἡ ἀντιφατική, ἀνισόρροπη στάση εἶναι πού 
τήν καθιστᾶ ἀμφίθυμη πρός τούς ἄλλους καί φοβισμένη, καί τήν 
ὁδηγεῖ στήν αἴσθηση τοῦ εὐάλωτου ἑαυτοῦ της πού μοιάζει νά εἶναι 
κτισμένος πάνω σέ ἄμμο4. 

Κλείνοντας τήν εἰσήγησή μου θά ἤθελα νά τονίσω τά ἑξῆς: Πι-
στεύω ὅτι κάθε θεραπευτής, κάτω ἀπό κατάλληλες πιεστικές συν-
θῆκες, μπορεῖ νά ἀπελπισθεῖ καί νά τραπεῖ σέ φυγή, ὅπως ὁ Ἰωνᾶς 
πού κατέφυγε στό πλοῖο γιά νά κρυφτεῖ. Ἡ ἀπάντηση σ’ αὐτό εἶναι 
ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἀντοχῆς τοῦ θεραπευτῆ ἀπέναντι στό ἀρνητικό 
(negative capability, Bion W., 1970b). Ἡ ἀφήγηση τοῦ Γεροντικοῦ 
γιά τόν Ἀββᾶ, τόν ὑποτακτικό καί τό κούτσουρο ὑπογραμμίζει αὐτή 
τήν ἀνάγκη. 

Σημαντική παράμετρος στήριξης, πού φαίνεται γλαφυρά στό 
κλινικό παράδειγμα τῆς Ἠλέκτρας, εἶναι τό κράτημα (holding) καί 
ἡ στερεά περιέχουσα λειτουργία (containment) τοῦ θεραπευτῆ. Ὁ 
θεραπευτής, σάν νέο στερέωμα, ἀγγελιαφόρος ἀπό ἄλλη «ψυχική 
χώρα, ὅπου ὑπάρχει ζωντάνια», περιχωρεῖ μέ τή σκέψη καί τό συ-
ναίσθημα, τή διαίσθηση καί τή γνώση, κοντολογίς καί μέ τήν καρ-
διά του τό ἀπεριχώρητο ἄγχος, τή θλίψη καί τόν ψυχικό πόνο τῆς 
ἀσθενοῦς, ἐπιχειρώντας νά «ἀναστήσει» στό ἐδῶ καί τώρα τῆς συ-
νεδρίας ἕνα ὑγιές πεδίο στήριξης, μιά πέτρινη «στερεή ψυχική 
χώρα», πού ἀντέχει νά κτίσεις πάνω της σπίτι καί νά αἰσθανθεῖς ὅτι 
εἶσαι στό σπίτι σου, ὅτι κάπου ἀνήκεις. Ὅπως ἔλεγε ἕνας ἀναλυό-
μενός μου: «…γιά νά κάνεις παιχνίδι μέ τή ζωή, ὅπως συμβαίνει 
ἄλλωστε καί μέ τόν ἠθοποιό στό θέατρο, πρέπει νά ὑπάρχει ἕνα 
σανίδι γιά νά πατήσεις πάνω του καί νά στηριχθεῖς». Αὐτό τό στε-
ρεό σανίδι πού τό προσφέρει ἡ «μητρική χώρα», τό «Ρόδο τό Ἀμά-
ραντο» ἔψαχνε νά βρεῖ ἡ Ἠλέκτρα.

4. Γράφει ὁ Χόρχε Λουίς Μπόρχες (…) «Τίποτα δέν χτίζεται πάνω στήν πέτρα, 
ὅλα πάνω στήν ἄμμο χτίζονται, ὅμως τό χρέος μας εἶναι νά χτίζουμε σάν νά ’τανε 
ἡ ἄμμος πέτρα…»
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Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ 
Ἔφορος Ἀρχαιοτήτων E.Τ.

Η ΜΑΣΤΙΧΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ  
ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ  

ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Ἡ Μαστίχα ἤ Μαστίχη τῆς Χίου εἶναι μία ἐλαιορητινοῦχος οὐσία, 
ἡ ὁποία παράγεται ἀπό τό ἀειθαλές δενδρύλλιο ἤ θάμνο «Πι

στακία ἡ λεντίσκος» («Pistacia lentiscus»), κοινῶς σχίνος ἤ σκίνος, 
τῆς οἰκογένειας τῶν Ἀνακαρδιιδῶν (Anacardiaceae, δικοτυλήδονα).

Κυρίως μαστιχοπαραγωγός εἶναι ἡ παραλλαγή «Πιστακία ἡ λεν
τίσκος, ποικιλία χία» ἤ «Μαστιχοφόρος σχίνος τῆς Χίου» (Pistacia 
lentiscus, var. Chia), πού δημιουργήθηκε φυσικά καί καλλιεργεῖται 
συστηματικά στή Χίο1. Εἰδικότερα καλλιεργεῖται σέ εἰκοσιένα (21) 
χωριά τῆς νότιας Χίου, γνωστά ὡς Μαστιχοχώρια. Μεταξύ αὐτῶν 
συγκαταλέγονται καί τά ἑξῆς: Ἁρμόλια, Καλαμωτή, Καλλιμασιά, 
Μεστά, Ὄλυμπος, Πυργί κ.λπ.

Ἡ ποικιλία αὐτή τοῦ εἴδους «Πιστακία ἡ λεντίσκος» εἶναι θάμνος 
ὁ ὁποῖος ὅμως κλαδεύεται κατάλληλα καί μπορεῖ νά πάρει δενδρώδη 
μορφή, πού φθάνει σέ ὕψος τά 5,00 μ. Τά φύλλα τῆς ποικιλίας αὐ

1. Εὐχαριστῶ θερμά καί ἀπό τή θέση αὐτή ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι καθ’ 
οἱονδήποτε τρόπον ἐβοήθησαν τόν γράφοντα καί συνέβαλαν οὐσιαστικά στήν 
ὁλοκλήρωση τῆς παρούσης μελέτης. Εἰδικότερα εὐχαριστῶ τούς ἑξῆς: α) Τούς 
μαστιχοπαραγωγούς τῆς Χίου, γιά τή φιλόφρονα ὑποδοχή καί τίς πληροφορίες 
των, β) συναδέλφους καί φίλους γιά τίς γόνιμες συζητήσεις μας ἀναφορικά μέ τό 
θέμα αὐτό καί γ) τή σύζυγο καί συνεργάτιδα Δρ. Μαρία GehlhoffΒολανάκη, 
Ἰατρό, τά παιδιά μας Ἠλία καί Χριστίνα καί τίς ἐγγονές μας Νεφέλη καί Ἀντι γόνη 
Θ. Ἀρβανίτη, γιά τήν ἠθική στήριξη, συμπαράσταση καί βοήθειά των.
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τῆς εἶναι μεγαλύτερα καί κάπως πλατύτερα ἀπό ἐκεῖνα τοῦ κυρίου 
εἴδους. Εἶναι φύλλα σύνθετα, μέ δύο ἕως πέντε ζεύγη φυλλαρίων καί 
ἔχουν βαθυπράσινο χρῶμα.

Πρόκειται γιά φυτό δίοικο, δηλαδή μέ ἄνθη μονογενῆ (ἄρρενα 
καί θήλεα), τά ὁποῖα ἀναπτύσσονται σέ ξεχωριστά ἄτομα. Τά ἄνθη 
εἶναι μικρά καί σχηματίζουν πυκνές βοτρυώδεις ταξιανθίες. Τά ἄρ
ρενα ἄνθη εἶναι ἐρυθρά καί τά θήλεα πρασινωπά2.

Ὁ καρπός εἶναι δρύπη, σχεδόν σφαιρική, ἡ ὁποία στήν ἀρχή 
εἶναι κόκκινη καί μετά, ὅταν ὡριμάσει, γίνεται μαύρη3.

Ἡ καλλιέργεια τοῦ μαστιχόδενδρου ἀπαιτεῖ κλίμα εὔκρατο καί 
δροσερό. Σέ θερμοκρασίες κάτω ἀπό 0οC τά μαστιχόδενδρα κατα
στρέ φονται. Εὐδοκιμοῦν σέ παράλιες καί εὐάερες τοποθεσίες, σέ 
ἐδάφη ξηρά, ἀσβεστολιθικά καί μέ μέτρια γονιμότητα. Σέ ἐδάφη 
ὅμως γόνιμα καί χωρίς πολλή ὑγρασία ἡ διάρκεια ζωῆς καί ἡ ἀπόδο
ση σέ μαστίχα εἶναι μεγαλύτερη4.

Τό κέντημα τῶν μαστιχόδενδρων ὁμοιάζει μέ τή ρητίνευση τῶν 
πεύκων. Γίνεται συστηματικά κατά τούς θερινούς μῆνες, σέ δύο πε
ριόδους, πού διαρκοῦν πέντε ἕως ἕξι ἑβδομάδες ἡ κάθε μία. Μαστίχα 
παράγουν τά ἄρρενα καί τά θήλεα μαστιχόδενδρα, ἐπειδή ὅμως τά 
ἄρρενα δίδουν μαστίχα ποιοτικά καλύτερη, ἡ ὁποία ξηραίνεται γρη
γορότερα, προτιμοῦνται στήν καλλιέργεια.

Σημειωτέον, ὅτι ὅλοι οἱ σχίνοι ἀνεξαιρέτως δίδουν ρητινώδη 

2. R. JahnΡ. Schoenfelder, Exkursionsflora fuer Kreta, Stuttgart 1995, σ. 186.
3. Τόν καρπό τοῦ κοινοῦ σχίνου τόν τρώγουν τά ζῶα (πρόβατα  αἶγες) καί 

παχαίνουν. Ἐπίσης χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς ἀνθρώπους κατά διαφόρους 
τρόπους. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται οἱ ἑξῆς: α) Στή νῆσο Πάτμο τῆς Δωδεκανήσου 
συλλέγεται ὁ ὥριμος καρπός τοῦ σχίνου, ἀναμειγνύεται μέ τό ἀλεύρι καί παρα
σκευάζεται ψωμί. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ ψωμιοῦ αὐτοῦ εἶναι μαύρη, ἀλλά ἔχει πολύ 
ὡραία γεύση, β) Στή νῆσο Κάρπαθο καί εἰδικότερα στόν Ὄλυμπο τῆς βόρειας 
Καρπάθου, οἱ γυναῖκες χρησιμοποιοῦν τόν ὥριμο καρπό τοῦ σχίνου ἀντί γιά 
σισάμι, κατά τήν παρασκευή τοῦ ψωμιοῦ. Μέ αὐτόν πασπαλίζουν τήν ἐξωτερική 
ἐπιφάνεια τοῦ ψωμιοῦ πρίν ἀπό τό φούρνισμα καί τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἐξαιρε
τικό, γ) Ἐπειδή ὁ σχινόκαρπος εἶναι ἐλαιοῦχος, παλαιότερα οἱ ἄνθρωποι τόν 
συνέλεγαν, τόν ἄλεθαν, τόν ἐπίεζαν καί παρήγαν ἀπό αὐτόν σχινέλαιο, κατάλλη
λο γιά νά χρησιμοποιηθεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο (βρώσιμο). Τά φύλλα τοῦ σχίνου 
χρησιμοποιοῦνται διά τήν βαφή νημάτων καί ὑφασμάτων. Ἐπίσης φύλλα σχίνου 
βάζουν στίς ἐλιές (πράσινες καί μαῦρες) οἱ νοικοκυρές τῆς Κρήτης διότι τούς 
δίδουν ἄρωμα.

4. Γ. Χριστόπουλος, Φυτολογία, Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 2006, σ. 196.
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οὐσία. Μόνον ὅμως ἐκείνη τοῦ μαστιχόδενδρου ἔχει τό εἰδικό ἄρω
μα τῆς μαστίχας καί ξηραίνεται γρήγορα καί τέλεια καί γι’ αὐτό καί 
ἡ ποικιλία αὐτή καλλιεργεῖται καί εἶναι ἐκμεταλλεύσιμη.

Γιά τήν παραλαβή τῆς ἐλαιορητίνης γίνονται μικρές ἐντομές ἤ 
τσιμπήματα ἤ τρυπήματα στόν φλοιό τοῦ κορμοῦ καί τῶν χονδρῶν 
κλάδων τοῦ μαστιχοφόρου σχίνου. Ἡ ἐλαιορητίνη ρέει ἀπό τίς 
πληγές πού δημιουργοῦνται κατ’ αὐτόν τόν τρόπον σέ μικρές στα
γόνες, οἱ ὁποῖες στερεοποιοῦνται ὅταν ἔλθουν σέ ἐπαφή μέ τόν 
ἀτμοσφαιρικό ἀέρα. Ἡ μαστίχα τῆς Χίου εἶναι μία οὐσία εὔθρυπτη, 
ὑπόλευκη καί ἔχει ἕνα ἰδιάζον καί πολύ εὐχάριστο ἄρωμα. Ἡ πρώτη 
ποιότητα προέρχεται ἀπό τίς σταγόνες, οἱ ὁποῖες στερεοποιοῦνται 
καὶ συλλέγονται ἐπάνω στίς ἐντομές τῶν κορμῶν, ἐνῶ ἡ κατώτερη 
ποιότητα προέρχεται ἀπό τίς σταγόνες, οἱ ὁποῖες πέφτουν στό 
ἔδαφος, ἀναμειγνύονται συνήθως μέ χῶμα, ξηρά κλαδιά καί φύλλα 
καί διάφορα ἄγρια χόρτα. Κατά τήν ἐπεξεργασία τοῦ προϊόντος 
ἀπομακρύνονται οἱ ξένες οὐσίες καί ἡ μαστίχα καθαρίζεται καί συ
σκευάζεται, ἕτοιμη γιά νά διατεθεῖ στήν κατανάλωση. Τό μεγαλύτε
ρο μέρος τῆς μαστίχας ἐξάγεται στίς ἀραβικές χῶρες.

Ἕνα ἀνεπτυγμένο δενδρύλλιο μαστιχοφόρου σχίνου δίδει περίπου 
300400 γραμμάρια ἐλαιορητίνης τόν χρόνο. Ἡ μαστίχα τῆς Χίου, 
χάρη στό ἐξαιρετικό της ἄρωμα, χρησιμοποιεῖται γιά μάσηση (σέ 
μορφή τσίχλας) κυρίως ἀπό γυναῖκες, ἀλλά καί ἀπό ἄνδρες. Ἐπίσης 
χρησιμοποιεῖται γιά τόν ἀρωματισμό ποτῶν, ἀρτοσκευασμάτων, γλυ
κισμάτων, καθώς καί γιά τήν παρασκευή λιβανιοῦ, βερνικιῶν κ.λπ.

Μέ τό ἴδιο ὄνομα εἶναι γνωστό ἕνα εἶδος οἰνοπνευματώδους 
πο  τοῦ, ἀρωματισμένου μέ μαστίχα, καθώς ἐπίσης καί ἕνα γλυκό 
κου  ταλιοῦ5.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι ἐνῶ ὁ σχίνος φύεται καί σέ πολλά ἄλλα 
σημεῖα τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί στίς παρά τή Μεσόγειο Θάλασσα 
χῶρες, ὅμως μόνο στή νῆσο Χίο καί εἰδικότερα στό νότιο τμῆμα 
αὐτῆς, εὐδοκιμεῖ ἡ «Πιστακία ἡ λεντίσκος, ποικιλία χία» καί σέ 
κανένα ἄλλο μέρος. Πιθανώτατα τοῦτο ὀφείλεται στίς ἐδαφολογικές 
καί κλιματολογικές συνθῆκες, οἱ ὁποῖες ἐπικρατοῦν στήν περιοχή 
τῶν μαστιχοχωρίων τῆς Χίου. Προσπάθειες, οἱ ὁποῖες ἔγιναν κατά 
τό παρελθόν, γιά νά μεταφυτευθοῦν δενδρύλλια τῆς Πιστακίας τῆς 

5. Πρβλ. Ἄρθρο «Μαστίχα ἤ μαστίχη Χίου», Ἐγκυκλοπαιδεία «ΝΕΑ ΔΟΜΗ», 
τ. 17 (Ἀθήνα, ἄνευ χρόν. ἐκδ.), σ. 166.
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λεντίσκου, ποικιλίας χίας σέ ἄλλες περιοχές τῆς Ἑλλάδος ἤ νά ἐμβο
λιασθοῦν σχίνοι, πού φύονται ἀλλαχοῦ, δέν ἀπέδωσαν6.

Ἤδη στή Παλαιά Διαθήκη γίνεται ἀναφορά γιά τή χρήση ἀπό 
τόν ἄνθρωπο ρητινῶν καί ἄλλων παρεμφερῶν προϊόντων. Ἐνδει
κτικά ἀναφέρονται τά ἑπόμενα παραδείγματα:

«Εἶπε δέ αὐτοῖς Ἰσραήλ ὁ πατήρ αὐτῶν. Εἰ οὕτως ἐστί, τοῦτο 
ποιήσατε. Λάβετε ἀπό τῶν καρπῶν τῆς γῆς ἐν τοῖς ἀγγείοις ὑμῶν 
καί καταγάγετε τῷ ἀνθρώπῳ δῶρα τῆς ῥητίνης καί τοῦ μέλιτος, 
θυμίαμά τε καί στακτήν καί τερέβινθον καί κάρυα7».

Ἐπίσης στήν Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρεται ὁ σχίνος:
Στή διήγηση τῆς σώφρονος Σωσάννης καί τῶν μή σωφρόνων 

Πρεσβυτέρων ἀναφέρονται μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς:
«Νῦν οὖν ταύτην εἴπερ εἶδες, εἰπόν. Ὑπό τί δένδρον εἶδες αὐτούς 

ὁμιλοῦντας ἀλλήλους; Ὁ δέ εἶπεν, ὑπό σχίνον»8

Ὁ Θεόφραστος ἀναφέρεται στόν σχίνο καί τή μαστίχη:
«Συνίσταται δέ καί ἐπί τῆς σχίνου καί ἐπί τῆς ἀκάνθης τῆς ἰξίνης 

καλουμένης, ἐξ ὤν ἡ μαστίχη»9. Καί ἀλλαχοῦ ὁ αὐτός συγγραφέας 
παρατηρεῖ:

«Ἄλλοι δέ τινες τό μέν τοῦ λιβανωτοῦ δένδρον ὅμοιον εἶναί φασι 
σχίνω καί τόν καρπόν ταῖς σχινίσι, φύλλον δέ ὑπέρυθρον»10.

Ὁ ἴδιος συγγραφέας ἀναφέρεται λεπτομερέστερα στήν «ἀκαν
θίνην μαστίχην» καί γράφει τά ἑξῆς:

«Ἡ ἰξίνη δέ φύεται μέν οὐ πολλαχοῦ, ριζόφυλλον δέ ἐστιν. Ἀπό 
δέ τῆς ρίζης μέσης ὁ σπερματικός ἄκανος ἐπιπέφυκεν, ὥσπερ μῆλον 
εὖ μάλα ἐπικεκρυμμένον ὑπό τῶν φύλλων. Οὗτος δέ ἐπί τοῦ ἄκρου 
φέρει τό δάκρυον εὔστομον, καί τοῦτό ἐστιν ἡ ἀκανθίνη μαστίχη. 
Ταῦτα μέν οὖν καί τά τοιαῦτα πανταχοῦ σχεδόν ἐστιν».11

6. Κατά τή διάρκεια τῆς Ἰταλοκρατίας στά Δωδεκάνησα (19121943), ἀλλά 
καί μετά τό 1950, Ἰταλοί γεωπόνοι προσεπάθησαν νά καλλιεργήσουν ἤ νά ἐμβο
λιάσουν δενδρύλλια μαστιχοφόρου σχίνου στή Ρόδο, πιστεύοντες ὅτι οἱ ἐδαφο
λογικές καί κλιματολογικές συνθῆκες τῆς νήσου εἶναι παρόμοιες μέ ἐκεῖνες τῆς 
Χίου, ὅμως οἱ προσπάθειες αὐτές δέν ἐκαρποφόρησαν.

7. Γέν. ΜΓ΄, 10. Πρβλ. καί Γέν. ΙΔ΄, 6.
8. Δανιήλ, Σωσάννα, 54. Πρβλ. Ἀ. Λιαντίνη, Ἡ σώφρων Σωσάννα καί οἱ 

ἀκόλαστοι πρεσβύτεροι, Ἀθήνα 2007.
9. Θεόφραστος, Περί φυτῶν ἱστορίας, IX, 9, 1, 2., τ. Π, σ. 218.
10. Αὐτόθι 9, 4, 7:, τ. Π, σ. 238.
11. Θεόφραστος Περί φυτῶν ἱστορίας, 6,4, 9 , τ. Π (London 1980), σ. 2829.
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Ἡ «ἀκανθίνη μαστίχη», τήν ὁποίαν ἀναφέρει ὁ Θεόφραστος, 
παράγεται μέχρι σήμερα σέ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος καί εἰδικότε
ρα στήν Κρήτη. Τό φυτό αὐτό, ἀπό τό ὁποῖο παράγεται, ὀνομάζε
ται στήν κρητική διάλεκτο «κολλιά, ἡ» ἤ «σακιζέ»12, εἶναι ἀκανθῶδες, 
φύεται στίς ἄκρες τῶν ἀγρῶν καί τῶν δρόμων13. Δέν φέρει καυλό, 
ἀλλά ἀκανθώδη, ἕρποντα στό ἔδαφος φύλλα. Φέρει στό κέντρο ἕνα 
εἶδος μικρᾶς, ἀκανθοφόρου κεφαλῆς, πού ἀποτελεῖ τό ἀνθοφόρο 
τμῆμα τοῦ φυτοῦ. Αὐτή ἡ κεφαλή ἀποκόπτεται, ἀπό τήν τομή ρέει 
ἕνα γαλακτῶδες ὑγρό, τό ὁποῖον ὅταν ἔλθει σέ ἐπαφή μέ τόν ἀτμο
σφαιρικό ἀέρα σταθεροποιεῖται καί σχηματίζεται φαιόχρωμος, μα
λακή, κολλώδης μάζα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τή μαστίχα, πού χρησιμο
ποιεῖται κυρίως γιά μάσημα, ὅπως ἡ μαστίχα τῆς Χίου καί οἱ τσίχλες 
τοῦ ἐμπορίου. Ζωγράφοι καί ἄλλοι καλλιτέχνες τή χρησιμοποιοῦν 
καί ὡς συνδετική ὕλη σέ ὁρισμένες ἐργασίες των.

Ὁ Διοσκουρίδης ἤ Διοσκορίδης ὁ Πεδάνιος ἤ Ἀναζαρβεύς14 ἀνα
φέρει σχετικά:

«Τό δέ μαστίχινον (ἔλαιον) ἐκ τῆς μαστίχης λείας σκευαζέσθω...
συντίθεται δέ ἐν Χίῳ τῇ νήσῳ κάλλιστον»15.

Συγγενές φυτό πρός τήν «Πιστακίαν τήν λεντίσκον, ποικιλία 
χία», εἶναι πλήν τοῦ κοινοῦ σχίνου, ὅπως προανεφέρθη, ἡ «Πι
στακία ἡ τερέβινθος» (Pistacia terebinthus). Τό δένδρο αὐτό ἀνα
φέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη:

«Καί τούς Χορραίους τούς ἐν τοῖς ὄρεσιν Σηείρ, ἕως τῆς τε
ρεβίνθου τῆς Φαράν, ἥ εστιν ἐν τῇ ἐρήμῳ...»16.

Ἡ Τερέβινθος ἤ Ντραμιθιά ἤ Γραμιθιά, ἤ Ἀγράμιθας ἤ Τσικουδιά 
ἤ Κοκκορεβυθιά εἶναι δένδρο, τό ὁποῖο φύεται σέ διάφορα μέρη 

12. Στήν τουρκική γλώσσα «σακίζι, τό» λέγεται ἡ μαστίχα.  Ἡ λέξη αὐτή χρη
σι  μοποιεῖται μέχρι σήμερα στήν Κρήτη.

13. Τό ἐπίσημο βοτανολογικό ὄνομα τοῦ φυτοῦ αὐτοῦ εἶναι «Carlina acanthi
folia». Η. Baumann, Die griechische Pflanzenwelt in Mythos, Kunst und Literatur, 
Muenchen 1999, σ. 201, πίν. 415.

14. Ὁ Διοσκουρίδης ὁ Πεδάνιος ἦτο ἰατρός καί φαρμακολόγος τῆς ἀρχαιότη
τος καί ἔζησε τόν 1ον αἰ. μ.X. (περίπου 7 78 μ.Χ.).Τό περίφημο μεγάλο ἔργο του, 
τό ὁποῖο ἐπιγράφεται: «Περί ὕλης ἰατρικῆς» (7778 μ.X.) καί περιλαμβάνει πέντε 
βιβλία, εἶναι πραγματεία φαρμακολογίας ἡ ὁποία ἤσκησε μεγάλη ἐπίδραση στό 
φαρμακευτικό καί ἰατρικό πεδίο ἀπό τήν ἐποχή τῆς δημοσιεύσεώς του καί μέχρι 
τούς νεωτέρους χρόνους. Ἐξακολουθεῖ δέ νά μελετᾶται ἀκόμη καί σήμερα.

15. Διοσκουρίδης, Περί ὕλης ἰατρικῆς Ι, 42, 12 , τ. I, σ. 4142.
16. Γέν. ΙΔ΄, 6.
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τῆς Ἑλλάδος. Παράγει μικροῦ μεγέθους σφαιρικούς, ὑπόφαιους 
καρ πούς, τά «Γραμίδια», τά ὁποῖα τρώγονται17. Ἐπίσης ἀπό τούς 
καρπούς τῆς Τερεβίνθου ἤ Γραμιθιᾶς παράγεται τό Τερεβινθέλαιον, 
χρήσιμο κυρίως στή βιομηχανία, γιά τήν παραγωγή βερνικιῶν καί 
ἄλλων προϊόντων.

Ἐπίσης συγγενές φυτό πρός τόν Μαστιχοφόρο σχίνο τῆς Χίου 
εἶναι ἡ «Πιστακία ἡ γνησία» (Pistacia vera), ἡ ὁποία εἶναι γνωστή 
μέ τό κοινό ὄνομα «Φιστικιά Αἰγίνης». Πρόκειται γιά μικρό δένδρο, 
τό ὁποῖο παράγει τά περίφημα φιστίκια τῆς Αἰγίνης. Τό δένδρο 
αὐτό καλλιεργεῖται εὐρύτατα στίς χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς 
(Συρία, Λίβανο, Παλαιστίνη, Ἀραβικές χῶρες κ.λπ.) καί παράγει τά 
περίφημα φιστίκια. Στήν Ἑλλάδα ἄρχισε νά καλλιεργεῖται ἀπό τά 
τέλη τοῦ 19ου αἰ. Ἀρχικά καλλιεργήθηκε στήν Αἴγινα, γι’ αὐτό καί 
ἔλαβε τό ὄνομα «Φιστικιά Αἰγίνης». Στή συνέχεια καλλιεργήθηκε καί 
σέ ἄλλες περιοχές τῆς Ἑλλάδος. Ἄτομα τοῦ εἴδους «Πιστακία ἡ 
λεντίσκος», καθώς καί τοῦ εἴδους «Πιστακία ἡ τερέβινθος» εἶναι 
δυνατόν νά ἐμβολιασθοῦν καί νά μετατραποῦν σέ Φιστικιές Αἰγίνης. 
Ὁ καρπός των εἶναι εὔγεστος καί προτιμᾶται πολύ, γι’ αὐτό καί ἡ 
τιμή του εἶναι ἀρκετά ὑψηλή.

Ὁ ἄνθρωπος ἀπό τά πανάρχαια χρόνια ἐχρησιμοποίησε διάφορα 
βότανα καί τά παράγωγά των γιά τή θεραπεία ὁρισμένων ἀσθε
νειῶν. Μεταξύ αὐτῶν συγκαταλέγεται καί ἡ Μαστίχα τῆς Χίου. 
Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται τά ἑξῆς: Ὁ Διοσκουρίδης ὁ Πεδάνιος ἤ 
Ἀναζαρβεύς, ἀναφερόμενος στό «μαστίχινον ἔλαιον» παρατηρεῖ τά 
ἑξῆς:

«Τό δέ μαστίχινον (ἔλαιον) ἐκ τῆς μαστίχης λείας σκευαζέσθω. 
Ποιεῖ δέ πρός τά ἐν ὑστέρᾳ πάντα, ἠπίως θερμαῖνον, στύφον, μα
λάσσον καί πρός τά ἐπί τόν στόμαχον ἐπιρριπτόμενα σκιρρώματα 

17. Στή Δωδεκάνησο καί εἰδικότερα στή Νίσυρο καί τή Χάλκη φύονται πολλά 
δένδρα τερεβίνθου. Παλαιότερα καί μάλιστα κατά τή διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκο σμίου 
Πολέμου (19401944), ὅταν τά εἴδη διατροφῆς ἦσαν σπάνια ἤ καί σέ ὁρισμένες 
περιπτώσεις ἀνύπαρκτα, οἱ κάτοικοι συνέλεγαν τά ὥριμα «Γραμίθια» καί εἴτε τά 
κατανάλωναν ὠμά, εἴτε τά ἄλεθαν στόν χειρόμυλο, τά ἀνεμείγνυαν μέ χοντροα
λεσμένο σιτάρι ἤ ἄλλα δημητριακά, ἔβραζαν τό μεῖγμα καί παρεσκεύαζαν ἕνα 
γευστικότατο καί πολύ χορταστικό ἔδεσμα, ὅπως διηγοῦνται οἱ κάτοικοι τῶν 
περιοχῶν αὐτῶν μέχρι σήμερα. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο πολλοί ἄνθρωποι ἐπέζησαν 
καί ἀπέφυγαν τόν θάνατο ἀπό τόν λιμό.
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καί κοιλιακά δυσεντερικά καί τά ἐπί τοῦ προσώπου, καθαῖρον καί 
εὔχροιαν περιποιοῦν. Συντίθεται δέ ἐν Χίῳ τῇ νήσῳ κάλλιστον.

Ἐπεί δέ καί τά μύρα εὐθετεῖ ἐπ’ ἐνίων παθῶν καί μειγνύμενα 
φαρμάκοις καί ἐμβρεχόμενα καί ὀσφραινόμενα, ἀκόλουθον ἡγούμε
θα καί τῆς τούτων παραδόσεως μεμνῆσθαι. Ταῦτα δεῖ δοκιμάζοντας 
ἐπιβλέπειν, εἰ ἀφ’ οὖ ἡ κρᾶσις τοῦ μύρου, ἐκεῖνο ποιεῖ κατά τήν 
ὄσφρησιν. Ἀρίστη δέ ἐστιν ἡ τοιαύτη κρίσις. Ἐπ’ ἐνίων μέντοι οὐ 
φυλάττεται τό τοιοῦτον δι’ ἐπικράτειαν μειγμάτων σφοδροτέρων, 
ὡς ἐπί ἀμαρακίνου καί κροκίνου καί τηλίνου καί ἄλλων τινῶν, ἅπερ 
ἐκ τῆς περί αὐτά γυμνασίας δοκιμαστέον»18.

Ὁ αὐτός συγγραφέας ἀναφερόμενος στόν σχίνο καί στίς θερα
πευτικές του ἰδιότητες καί χρήσεις σημειώνει:

«Σχῖνος δένδρον γνώριμον, στυπτικόν ὅλον. Καί γάρ ὁ καρπός 
αὐτῆς καί τό φύλλον καί ὁ φλοιός τῶν κλάδων καί τῆς ρίζης ἰσο
δυναμεῖ. Γίνεται δέ καί χύλισμα ἐκ τοῦ φλοιοῦ καί τῆς ρίζης καί τῶν 
φύλλων ἐψημένων σύν ὕδατι ἐφ’ ἱκανόν, εἶτα μετά τό ἐψυθῆναι τῶν 
φύλλων ριπτομένων, τοῦ ὕδατος δέ πάλιν ἐψομένου ἄχρι μελιτώδους 
συστάσεως.

Ποιεῖ δέ στύφον πρός αἵματος ἀναγωγάς καί ρώσεις κοιλίας καί 
δυσεντερίας πινόμενον καί πρός τάς ἐκ μήτρας αἱμορραγίας καί 
προπτώσεις ὑστέρας καί δακτυλίου καί καθόλου ἀντί ἀκακίας καί 
ὑποκιστίδος ἔνεστιν αὐτῷ χρῆσθαι. Καί ὁ χυλός δέ τῶν φύλλων 
ἐκθλιβέντων τά αὐτά ποιεῖ. Καί τό ἀφέψημα δέ αὐτῶν καταντλούμε
νον τά ἀσυμπλήρωτα πληροῖ καί τά ἀπώρωτα πωροῖ ὀστέα καί τάς 
ἐκ μήτρας ρύσεις στέλλει καί τῶν νομῶν ἀποτρεπτικόν καί οὐρη
τικόν ἐστιν. Ἵστησι δέ καί σειομένους ὀδόντας διακλυζόμενον. Τά 
δέ ξυλάρια χλωρά ἀντί καλαμίδων παρατριβόμενα τοῖς ὁδοῦσι 
σμήχει τούτους. Γίνεται δέ καί ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔλαιον στυ
πτικόν, ἁρμόζον πρός τά στύψεως δεόμενα.

Γεννᾶται δέ καί ρητίνη ἐξ αὐτῆς καλουμένη σχινίνη, ὑπ’ ἐνίων δέ 
μαστίχη, χρησιμεύουσα πρός αἵματος ἀναγωγάς καί πρός παλαιόν 
βήχα πινομένη. Ἔστη δέ εὐστόμαχος, ἐρευκτική. Μείγνυται δέ καί 
σμήγμασιν ὀδόντων καί ἐπιχρίσμασι προσώπου στιλβοποιοῦσα, 
ἀνακολλᾷ δέ καί τρίχας ἐν ὀφθαλμοῖς, στόματός τε εὐωδίαν ποιεῖ 
διαμασσομένη καί οὔλων ἐστί σταλτική. Γεννᾶται δέ καλλίστη καί 
πλείστη ἐν Χίῳ τῇ νήσῳ. Διαφέρει δέ αὐτῆς ἡ λαμ πυρίζουσα καί 

18. Διοσκουρίδης,  Περί ὕλης ἰατρικῆς I, 42, 12, τ. I, σ. 4142.
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Τυρρηνικῷ κηρῷ ὁμοία τῇ λευκότητι, ἁδρά καί καπυρά καί εὐθρυβής, 
εὐώδης, ἡ δέ χλωρά ἧττων. Δολοῦται δέ λιβάνου καί ρητίνης στρο
βιλίνης μειγνυμένων αὐτῇ»19.

Ὁ Μέγας Βασίλειος (330378 μ.X.) ἀναφερόμενος στή ρητίνη τοῦ 
σχίνου, παρατηρεῖ τά ἑξῆς:

«Ἄλλο γάρ τοῦ σχίνου τό δάκρυον καί ἄλλος ὁ ὀπός τοῦ 
βαλσάμου. Καί νάρθηκές τινες ἐπί τῆς Αἰγύπτου καί Λιβύης ἕτερον 
ὀπῶν γένος ἀποδακρύουσι. Λόγος δέ ἔστι καί τό ἤλεκτρον (κοινῶς 
κεχριμπάρι, τό) ὀπόν εἶναι φυτῶν ἐκ λίθου φύσιν ἀποπηγνύμενου»20.

Σχετικά μέ τήν τερέβινθο, ἡ ὁποία ὡς προανεφέρθη εἶναι φυτό 
συγγενές πρός τό Μαστιχόδενδρο τῆς Χίου, ὁ Διοσκουρίδης ἀνα
φέ ρει τά ἑξῆς:

«Τέρμινθος γνώριμον δένδρον, ἧς τά φύλλα καί ὁ καρπός καί ὁ 
φλοιός στυπτικά ὄντα ἁρμόζει πρός ἅ καί ἡ σχῖνος, σκευαζόμενα 
ὁμοίως καί λαμβανόμενα. Ὁ δέ καρπός αὐτῆς ἐστιν ἐδώδιμος, κακο
στόμαχος, θερμαντικός, οὐρητικός. Ἔστι δέ ἄριστος πρός ἀφροδίσια, 
σύν οἴνω δέ ποθεῖς πρός φαλαγγίων δήγματα ἁρμόζει»21.

Ἐπίσης ὁ Ἱπποκράτης ὁ Κῶος, ὁ Πλίνιος ὁ πρεσβύτερος, ὁ 
Κλαύ  διος Γαληνός, ὁ Παῦλος Αἰγινήτης, ὁ Νικόλαος Μυρεψός (Νί
καια Βιθυνίας, 13ος αἰ. μ.X.)22 καί ἄλλοι περίφημοι ἰατροί, φαρμα
κοποιοί, βοτανολόγοι, φυσιοδίφες καί ἐρευνητές τῆς ἀρχαιότητος 
καί τοῦ μεσαίωνος ἀναφέρονται συχνά στή Μαστίχα τῆς Χίου καί 
τίς ἀρωματικές καί θεραπευτικές της ἰδιότητες καί χρήσεις.

Σύγχρονες ἔρευνες στή Μεγάλη Βρεττανία ἔδειξαν, ὅτι ἡ κα

19. Διοσκουρίδης, Περί ὕλης ἰατρικῆς I, 70, 13, τ. I, σ. 6667.
20. Μέγας Βασίλειος, Ὁμιλίαι εἰς τήν Ἑξαήμερον, Ὁμιλία Ε΄,  Περί βλαστήσε

ως γῆς, ΒΕΠΕΣ, τ. 51  (Ἀθῆναι 1991), σ. 230.
21. Διοσκουρίδης, Περί ὕλης ἰατρικῆς Ι, 71, 1, τ. I, σ. 67.
22. Ὁ Νικόλαος ὁ Μυρεψός ἔζησε καί ἔδρασε στήν Αὐτοκρατορία τῆς Νίκαι

ας (12041261 μ.X.) καί συνέγραψε σχετικό σύγγραμμα στήν ἑλληνική γλῶσσα, μέ 
τίτλον «Δυναμερόν», στό ὁποῖο γίνεται λόγος γιά μεγάλο ἀριθμό φαρμακευτικῶν 
φυτῶν. Ἐπίσης σέ αὐτό ἀναφέρονται οἱ ἰδιότητες καί οἱ χρήσεις τῶν φυτῶν 
αὐτῶν. Τό ἔργο τοῦτο, τό ὁποῖο ἐγράφη στήν ἑλληνική γλῶσσα, παραμένει 
ἀτυχῶς μέχρι σήμερα ἀνέκδοτο. Τοῦτο μετεφράσθη ἐνωρίτατα ἀπό τήν ἑλληνική 
στή λατινική γλῶσσα καί ἀργότερα στή γαλλική καί μέχρι περίπου τόν 18ον αἰ. 
μ.X. ἀπετέλει τό βασικό ἐγχειρίδιο τῆς Φαρμακολογίας γιά τά Πανεπιστήμια τῶν 
χωρῶν τῆς κεντρικῆς καί βορειοδυτικῆς Εὐρώπης. Θά ἦτο εὐχῆς ἔργον τό 
σύγγραμμα αὐτό νά ἐκδοθεῖ καί στήν ἑλληνική γλῶσσα.
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τανάλωση μαστίχας τῆς Χίου κέκτηται μεταξύ ἄλλων καί καρδιο
τονωτικές ἰδιότητες.

Ἡ μετά χεῖρας μελέτη θά περιορισθεῖ νά ἀναφερθεῖ στή χρήση 
τῆς Μαστίχας τῆς Χίου στή Ζωγραφική καί τή Χριστιανική λατρεία 
τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ

Α) ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν Προϊστορική Ἐποχή προσπάθησε νά ἐξω
τερικεύσει ὁρισμένες ἰδέες καί πεποιθήσεις του μέ τήν τέχνη γε
νικότερα καί εἰδικότερα μέ τή ζωγραφική.

Οἱ σωζόμενες τοιχογραφίες στίς ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τῶν σπη
λαίων τῆς Γαλλίας καί τῆς Ἱσπανίας, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπό 
τήν Προϊστορική Ἐποχή ἀποτελοῦν καί τά πρῶτα παραδείγματα 
τῶν εἰκαστικῶν προσπαθειῶν καί ἐπιτευγμάτων τοῦ ἀνθρώπου. Στή 
ζωγραφική καί σέ ὁρισμένες περιπτώσεις ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ὡς 
ὑλικό καί ἐξακολουθεῖ νά χρησιμοποιεῖται ἡ Μαστίχα τῆς Χίου. Μία 
ἀπό αὐτές εἶναι καί ἡ μέθοδος τῆς ἐγκαυστικῆς ζωγραφικῆς.

1. Ἐγκαυστική ζωγραφική

Ἡ ἐγκαυστική εἶναι μία τεχνική τῆς ζωγραφικῆς, ἡ ὁποία μετα
χειρίζεται ὡς συνδετική ὕλη τῶν χρωστικῶν οὐσιῶν τό λιωμένο κερί. 
Ἡ ἐγκαυστική ἦτο γνωστή στήν ἀρχαιότητα καί ἐχρησίμευε κυρίως 
γιά τήν ἐκτέλεση ζωγραφικῶν ἔργων πάνω σέ μάρμαρο, ἀλλά καί 
σέ ξύλο.

Ὁ Πλίνιος ὁ Πρεσβύτερος (23/2479 μ.X.), στή «Φυσική Ἱστορία» 
του, περιγράφει τή διαδικασία αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῆς ζωγραφικῆς 
καί δίνει διάφορες πληροφορίες, στίς ὁποῖες βασίστηκαν οἱ σύγχρο
νοι ἐρευνητές γιά νά καθορίσουν τά χαρακτηριστικά της καί νά 
διαπιστώσουν ποιά ἀπό τά ἀρχαῖα ζωγραφικά ἔργα πού σώζονται 
ὥς σήμερα ἦσαν κατασκευασμένα μέ ἐγκαυστική μέθοδο ἤ διαφο
ρετικά.

Ὅπως ἀναφέρουν οἱ φιλολογικές πηγές, ἤδη στόν 5ο αἰ. π.X. ὁ 
περίφημος ζωγράφος Πολύγνωτος (περίπου 475447 π.X.) καί ἄλλοι 
καλλιτέχνες ζωγράφιζαν, χρησιμοποιώντας τήν ἐγκαυστική μέθοδο. 
Ἀλλά ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος τή χρησιμοποίησε περισσότερο ἀπό τούς 
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ἄλλους καί τήν τελειοποίησε ἦτο, ὅπως φαίνεται, ὁ Παυ σίας, 
ζωγράφος τοῦ 4ου αἰ. π.X.

Ἔργα, τά ὁποῖα ἀσφαλῶς ἔχουν ἐκτελεστεῖ μέ ἐγκαυστική, εἶναι 
ὁρισμένες νεκρικές προσωπογραφίες ἀπό τό Φαγιούμ τῆς Αἰγύπτου, 
τῆς περιόδου ἀπό τόν 3ο αἰ. π.X. ἕως τόν 4ο αἰ. μ.X., ἐνῶ ὁρισμένες 
τοιχογραφίες τοῦ Ἡρακλείου καί τῆς Πομπηίας (Ἰταλία), οἱ ὁποῖες 
ἄλλοτε ἐθεωροῦντο προϊόντα ἐγκαυστικῆς, σήμερα ἔχουν ἀποδει
χθεῖ, ὅτι εἶναι νωπογραφίες ἤ ξηρογραφίες (τέμπερες). Ἡ τεχνική 
τῆς ἐγκαυστικῆς χρησιμοποιήθηκε καί γιά τίς ξύλινες φορητές χρι
στιανικές εἰκόνες περίπου ἕως τόν 7ο αἰ. μ.X.

Ἡ σύγχρονη ἐγκαυστική πραγματοποιεῖται πάνω σέ χαρτόνι ἤ 
σέ ὕφασμα, πού ἔχει προετοιμασθεῖ μέ μιά ἐπίστρωση κόλλας καί 
γύψου καί διατηρεῖται θερμό κατά τή διάρκεια τῆς ἐργασίας. Τά 
χρώματα, ἀφοῦ ἀναμειχθοῦν μέ λιωμένο κερί, παραφίνη καί λίγη 
μαστιχόκολλα, τοποθετοῦνται στά κοιλώματα μιᾶς μεταλλικῆς 
παλέτας, πού θερμαίνεται. Ὁ καλλιτέχνης μπορεῖ νά ἐργασθεῖ μέ 
καυστήρα ἤ μέ κοινά πινέλα καί νά πετύχει μιά ζωγραφική πλούσια 
καί φωτεινή, ὅπως ἡ ξηρογραφία (τέμπερα) ἤ ἡ νωπογραφία καί 
πιό ζωηρή ἀπό τήν ἐλαιογραφία. Τά κηροχρώματα προσκολλῶνται 
ἀμέσως στό ὑπόστρωμα καί ὕστερα ἀπό μερικά δευτερόλεπτα γίνον
ται ἀρκετά συμπαγῆ, ὥστε νά δέχεται καί ἄλλες χρωματικές 
ἐπιστρώσεις, χωρίς νά ὑπάρχει κίνδυνος ἀνάμειξής τους. Τό κερί 
στερεοποιεῖται γρήγορα, ἐμποδίζοντας τίς ἀμοιβαῖες χημικές 
ἀντιδράσεις τῶν χρωμάτων ἤ τίς ἀλλοιώσεις τους ἀπό τήν ἐπίδρα
ση τῶν διαφόρων συστατικῶν τοῦ ἀέρα. Ἡ ἰδιότητα αὐτή τοῦ κε
ριοῦ ἐπιτρέπει στήν ἐγκαυστική, νά χρησιμοποιεῖ καί μιά χρωματική 
κλίμακα πολύ πιό ἐκτεταμένη ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη τεχνική καί 
ἐξασφαλίζει ἀκόμα τή διατήρηση τῆς ζωγραφικῆς, χωρίς νά ὑπάρχει 
ἀνάγκη προστατευτικοῦ βερνικιοῦ23.

Ἄλλη περίπτωση, κατά τήν ὁποία χρησιμοποιήθηκε ἡ ἐγκαυ
στική μέθοδος ζωγραφικῆς καί κατά τήν ὁποία ἔγινε χρήση καί τῆς 
μαστίχας, εἶναι ἐκείνη τῶν προσωπογραφιῶν τοῦ Φαγιούμ.

Τό Φαγιούμ εἶναι Ἐπαρχία τῆς Ἄνω Αἰγύπτου καί κεῖται ΝΔ. τοῦ 
Καΐρου, σέ ἕνα κοίλωμα τῆς Λιβυκῆς ἐρήμου, πού φτάνει τά 45,00 μ. 
κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας. Στήν περιοχή αὐτή βρίσκον

23. Ἄρθρον «Ἐγκαυστική», Ἐγκυκλοπαιδεία «ΝΕΑ ΔΟΜΗ», τ. 8 (Ἀθήνα, ἄνευ 
χρόν. ἐκδ.), σ. 377378.
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ται τά ἐρείπια τῆς ἀρχαίας Κροκοδειλόπολης, πού ἦτο πιθανότατα 
πρωτεύουσα κατά τήν XII. Αἰγυπτιακή Δυναστεία (20001780 π.X.)  
καί ἔπειτα παρήκμασε.

Τό Φαγιούμ ἤκμασε πολύ κατά τήν ἐποχή τῶν Πτολεμαίων (323
30 π.X.) καί ἐξακολούθησε νά εἶναι μεγάλη πόλη καί στή Ρωμαϊκή 
ἐποχή (30 π.X.395 μ.X). Οἱ προσωπογραφίες, γιά τίς ὁποῖες τό Φα
γιούμ εἶναι περίφημο, ἀνήκουν στήν τελευταία αὐτή περίοδο καί 
ἔχουν βρεθεῖ μέχρι σήμερα γύρω στίς ἑξακόσιες (600). Αὐτές ἀντι
κατέστησαν τά προσωπεῖα ἀπό γύψο, τά ὁποῖα οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι 
ἔπαιρναν ἀπό τά πρόσωπα τῶν νεκρῶν. Ἡ προσωπογραφία ζω
γραφίζετο πάνω σέ σανίδι (συκιᾶς, κέδρου, συνήθως ὅμως φυλλήρας), 
μέ τήν μέθοδο τῆς ἐγκαυστικῆς.

Ἡ πρώτη ὁμάδα τριακοσίων (300) προσωπογραφιῶν βρέθηκε καί 
ἔγινε γνωστή, ἀπό τό 1887 μ.X. καί ὕστερα, ἀπό τόν Γερμανό ἔμπο
ρο Theodor Graf. Οἱ ἄλλες βρέθηκαν σέ ἀνασκαφές οἱ ὁποῖες ἔγιναν 
μεταξύ τῶν ἐτῶν 1889 καί 1911. Ἀπό τόν 3ο αἰ. μ.X. καί ἑξῆς γίνον
ταν διαρκῶς περισσότερες οἱ προσωπογραφίες πού κατασκευάζον
ταν μέ ξηρογραφία (τέμπερα), τεχνική, ἡ ὁποία ἀπό τά μέσα τοῦ 
4ου αἰ. μ.X. ἐπιβλήθηκε ὁριστικά, ἀντί τῆς ἐγκαυστικῆς.

Γύρω στήν ἴδια ἐποχή, ἐπίσης ὅπως φαίνεται ἀπό τά εὑρήματα, 
τόσο τοῦ Φαγιούμ, ὅσο καί ἄλλων τοποθεσιῶν τῆς Αἰγύπτου, τή 
συνήθεια νά καλύπτεται ἡ μούμια μέ ταινίες, ἡ ὁποία ἐσκεπάζετο μέ 
λινό χιτώνα, ἀντικατέστησε ἡ συνήθεια –πιθανῶς συριακή–, νά 
ἐνδύουν τόν νεκρό μέ μάλλινα καί λινά ροῦχα, κοσμημένα μέ χρώμα
τα ἤ ἀσπρόμαυρα, τά ὁποῖα ἔφεραν μυθολογικές ἤ θρησκευτικές 
παραστάσεις, ἐξαιρετικῆς ὀμορφιᾶς24.

Ἡ μέθοδος τῆς ἐγκαυστικῆς ζωγραφικῆς ἐφαρμόσθηκε κατά τούς 
πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες καί στήν κατασκευή ξύλινων φο
ρητῶν εἰκόνων, ὁρισμένες ἀπό τίς ὁποῖες σώζονται μέχρι σήμερα, 
οἱ περισσότερες στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ 
(Αἴγυπτος).

Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται οἱ κάτωθι τρεῖς εἰκόνες, πού ἔχουν ἐκτε
λεσθεῖ μέ τήν ἐγκαυστική μέθοδο καί οἱ ὁποῖες φυλάσσονται στή 
Μονή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ:

24. Ἄρθρον «Φαγιούμ», Ἐγκυκλοπαιδεία «ΝΕΑ ΔΟΜΗ», τ. 27 (Ἀθήνα ἄνευ χρ. 
ἐκδ.), σ. 304305.
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1) Ἰησοῦς Χριστός Παντοκράτωρ

Ἡ εἰκόνα αὐτή ἀποτελεῖ πιθανῶς τήν παλαιότατη γνωστή εἰκόνα 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός παρίσταται στηθαῖος, μετωπικός. 
Ἡ κεφαλή Αὐτοῦ περιβάλλεται μέ ἔνσταυρο φωτοστέφανο25. Τό 
πρόσωπό Του εἶναι ὠοειδές, οἱ ὀφθαλμοί ἀμυγδαλωτοί, ἡ μύτη 
μακρά καί εὐθεία, τό στόμα μικρό καί τό πηγούνι στρογγύλο. 
Ἰσχυρός λαιμός στηρίζει τήν κεφαλή σέ στέρεο κορμό. Ὁ Ἰησοῦς 
φέρει καστανόχρωμη κόμη καί ἐπίσης καστανό, βραχύ γένειο.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός φορεῖ καστανόχρωμο, χειριδωτό χιτώνα καί 
ἐπίσης καστανόχρωμο ἱμάτιο. Εὐλογεῖ μέ τό δεξί Του χέρι καί κρα
τεῖ κλειστό κώδικα Εὐαγγελίου μέ τό ἀριστερό, ὁ ὁποῖος φέρει 
σταυρό στό ἐξώφυλλο καί κοσμεῖται μέ πολύτιμους λίθους καί μαρ
γαριτάρια. Τό βάθος τῆς συνθέσεως εἶναι ἀνοικτό κυανοῦν.

Ἡ εἰκόνα αὐτή ἔχει γίνει μέ τήν ἐγκαυστική μέθοδο, ὅπως ἀκριβῶς 
καί οἱ ἑλληνιστικές προσωπογραφίες. Ἡ σύνδεση μέ τήν τέχνη αὐτή 
εἶναι φανερή, τόσο ὡς πρός τήν τεχνοτροπία, ὅσο καί ὡς πρός τήν 
ποιότητα τῆς ζωγραφικῆς.

Ἡ εἰκόνα αὐτή χρονολογεῖται στόν 6ο αἰ. μ.X.

2) Θεοτόκος ἔνθρονος, βρεφοκρατοῦσα

Πρόκειται γιά ξύλινη φορητή εἰκόνα, στήν ὁποία εἰκονίζεται ἡ 
Θεοτόκος ὁλόσωμος, ἔνθρονος, μετωπική, φέρουσα στά γόνατά της 
τό Θεῖον Βρέφος. Ὁ θρόνος, ἐπί τοῦ ὁποίου κάθεται ἡ Παναγία, 
εἶναι ξύλινος, φέρει ἐρεισίνωτο καί δέν ἔχει ἐρεισίχειρα. Ὁ θρόνος 
αὐτός φέρει πλούσιο διάκοσμο ἀπό πολυτίμους λίθους καί μαργα
ριτάρια καί μπροστά ἀπό αὐτόν κεῖται ὑποπόδιο.

Ἑκατέρωθεν τῆς Παναγίας καί σέ πρῶτο ἐπίπεδο εἰκονίζονται 
δύο Ἅγιοι ὁλόσωμοι, ὄρθιοι, μετωπικοί. Εἰδικότερα: 

α΄) Θεόδωρος Τήρων

Δεξιά τῆς Παναγίας παρίσταται ὁ Ἅγιος Θεόδωρος Τήρων. Φέρει 
ποδήρη, χειριδωτό, καστανόχρωμο χιτώνα καί πλούσια πτυχούμενο 
ἱμάτιο. Ἐπάνω ἀπό τό ἱμάτιο φορεῖ ἕτερο ἔνδυμα ποδῆρες, ἀχειρίδω
το, χρώματος ἀνοικτοῦ κυανοῦ, τό ὁποῖο φέρει διάκοσμο, ἀποτε

25. Μέ ἔνσταυρο φωτοστέφανο περιβάλλεται πάντοτε μόνο τό πρόσωπο τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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λούμενο ἀπό ὁμόκεντρους κύκλους, πού περικλείουν λευκές κη λίδες. 
Τοῦτο πορποῦται ἐπί τοῦ δεξιοῦ ὤμου καί πίπτει πίσω καί μπρο στά 
τοῦ σώματος τοῦ Ἁγίου.

Ἐπί τοῦ δεξιοῦ ὤμου τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου εἶναι ραμμένο βαθυκύα
νο ὕφασμα, πού κοσμεῖται στήν παρυφή αὐτοῦ μέ μαίανδρο. Τοῦτο 
πίπτει πρός τά ὀπίσω καί στή συνέχεια κάμπτεται μπροστά καί 
καλύπτει τμῆμα τοῦ στήθους καί τῆς κοιλιακῆς χώρας τοῦ σώματος, 
σχηματίζοντας εἶδος «ταβλίου»26. Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος μέ τό δεξί του 
χέρι κρατεῖ ἀνισοσκελῆ σταυρό, χρώματος καστανέρυθρου.

β΄) Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυς

Ἀριστερά τῆς Θεοτόκου εἰκονίζεται ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγα
λομάρτυς καί Τροπαιοφόρος27. Τό πρόσωπό του εἶναι ὠοειδές, μέ 
ὡραία, νεανικά χαρακτηριστικά. Φέρει βραχεία, βοστρυχωτή κόμη 
καί στερεῖται γενείου28. Φορεῖ ποδήρη, χειριδωτό χιτώνα, χρώματος 
ἀνοικτοῦ κυανοῦ. Ἐπίσης ἄνωθεν τοῦ χιτῶνος φέρει ἕτερο ποδῆρες, 
ἀχειρίδωτο ἔνδυμα χρώματος φαιοῦ, πού κοσμεῖται μέ ρομβοειδῆ 
σχέδια, ἐντός τῶν ὁποίων ἐγγράφονται κύκλοι καί σταυροί ἐρυθροῦ 
χρώματος. Τοῦτο πορποῦται ἐπί τοῦ δεξιοῦ ὤμου.

Ἐπίσης ἐπί τοῦ δεξιοῦ ὤμου εἶναι ραμμένο ἕτερο ὕφασμα χρώμα
τος βαθέος κυανοῦ, τό ὁποῖο πίπτει πρός τά κάτω καί στή συνέχεια 
γυρίζει πρός τά ἐμπρός καί καλύπτει τμῆμα τοῦ στήθους καί τῆς 
κοιλίας, τοῦ σώματος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Αὐτό σχηματίζει εἶδος 
«ταβλίου».

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος κρατεῖ μέ τό δεξί του χέρι ἀνισοσκελῆ σταυρό, 
χρώματος βαθέος ἐρυθροῦ, ἡ ἄνω κεραία τοῦ ὁποίου καταλήγει στό 
γράμμα Ρ. Πρόκειται γιά συνδυασμό τοῦ σταυροῦ καί τοῦ Χρι
στογράμματος.

Ἡ εἰκόνα αὐτή χρονολογεῖται στόν 5ο6ο αἰ. μ.X.

26. Μέ τόν ὅρον «ταβλίον, τό» ἐννοοῦμε ἕνα ρομβοειδοῦς σχήματος ὕφασμα, 
τό ὁποῖο ἐπιρράπτεται ἐπί τοῦ ἐνδύματος καί φέρεται ἀπό πρόσωπα, τά ὁποῖα 
ἀνήκουν στήν ἀνώτερη κοινωνική τάξη.

27. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος εἶναι ἕνας ἀπό τούς πλέον λαοφιλεῖς Ἁγίους τῆς Χρι
στια νικῆς Ἐκκλησίας. Σχεδόν σέ ὅλα τά χωριά τῆς Ἑλλάδος ὑπάρχουν ναοί, τι
μώμενοι στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί τά ὀνόματα «Γεώργιος» καί «Γεωρ γία» 
εἶναι πολύ συνηθισμένα βαπτιστικά ὀνόματα σέ ὅλες τίς χριστιανικές χῶρες τῆς 
οἰκουμένης.

28. Πρόκειται γιά τόν τύπον τοῦ προσώπου, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται «Ἀπολλώνιος».
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3) Ἀπόστολος Πέτρος

Στήν εἰκόνα αὐτή παρίσταται ὁ Ἀπόστολος Πέτρος στηθαῖος, 
μετωπικός. Τό πρόσωπό του εἶναι ὠοειδές, οἱ ὀφθαλμοί ἀμυγδαλω
τοί, ἡ μύτη εὐθεία, τό στόμα μικρό, τό πηγούνι στρογγύλο. Φέρει 
βραχεία, ὑπόλευκη κόμη καί ἐπίσης βραχύ καί ὑπόλευκο γένειο. 
Ἰσχυρός λαιμός στηρίζει τό κεφάλι στόν κορμό τοῦ σώματος. Φορεῖ 
ποδήρη, χειριδωτό, καστανόχρωμο χιτώνα καί ὁμοίου χρώματος 
ἱμάτιο. Μέ τό ἀριστερό του χέρι κρατεῖ ἀνισοσκελῆ σταυρό.

Ἐπάνω ἀπό τόν Ἀπόστολο Πέτρο καί ἐντός τριῶν στηθαρίων 
εἰκονίζονται τά ἑξῆς πρόσωπα: 

α) Ἰησοῦς Χριστός

Στό κέντρο παρίσταται ὁ Ἰησοῦς Χριστός στηθαῖος, φέρων 
ἔνσταυρο φωτοστέφανο, μέ τό πρόσωπο ἐλαφρῶς ἐστραμμένο πρός 
τά δεξιά, ὡς πρός τόν θεατή.

β) Θεοτόκος

Ἀριστερά τοῦ Χριστοῦ εἰκονίζεται ἡ Παναγία, στηθαῖα, μετωπική, 
φέρουσα μαφόριον.

γ) Ἅγιος Γεώργιος (;)

Δεξιά τοῦ Χριστοῦ παρίσταται στηθαῖος, μετωπικός ἕνας Ἅγιος, 
μέ ὡραῖα νεανικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται πιθανῶς γιά τόν Ἅγιο 
Γεώργιο τόν Μεγαλομάρτυρα καί Τροπαιοφόρο.

Ἡ εἰκόνα αὐτή χρονολογεῖται στόν 6ο αἰ. μ.X.

2. Ξύλινες, φορητές εἰκόνες

Στίς ξύλινες φορητές βυζαντινές καί μεταβυζαντινές εἰκόνες γίνε
ται συνήθως χρήση τῆς ξηρογραφίας (tempera) διαφόρων εἰδῶν, 
ἀναλόγως τῆς ἀναμειγνυομένης μέ τά χρώματα παχύρρευστης, ὡς 
ἐπί τό πλεῖστον, κολλητικῆς οὐσίας. Σέ πολλές εἰκόνες ἡ σύνδεση 
τῶν χρωμάτων γίνεται μέ αὐγό (ὠογραφία), συνδυαζόμενο μέ 
βερνίκι, ἀποτελούμενο ἀπό βρασμένη κόλλα καί μαστίχη, ὅπως 
ἀναφέρει ἡ «Ἑρμηνεία τῶν Ζωγράφων τοῦ Ἄθω».

Ἐκτός ὅμως τῆς ὠογραφίας γίνεται χρήση καί ἄλλης μεθόδου, 
ἀναλόγου πρός τήν ἀρχαία ἐγκαυστική, μέ ἀνάμειξη δηλαδή κόλλας 
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καί κηροῦ, ἀναλυομένων σέ ἁλυσσίβα, ὁπότε καθίσταται δυνατή καί 
ἡ ρευστοποίηση τοῦ χρυσοῦ χρώματος. Διά τῆς μεθόδου αὐτῆς τά 
χρώματα λαμβάνουν ἰσχυρή λάμψη, ἡ ὁποία ἐπιτείνεται μέ τήν 
στίλβωση διά τῆς τριβῆς29.

Εἰδικότερα, ὁ Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ στό ἔργο του «Ἑρμηνεία 
τῆς Ζωγραφικῆς Τέχνης», ἀναφερόμενος στήν κατασκευή βερνικιοῦ 
γιά τό στίλβωμα τῶν ξύλινων φορητῶν εἰκόνων, ὅπου χρησιμοποι
εῖται καί μαστίχα, σημειώνει τά ἑξῆς:

«Περί κατασκευῆς βερνικιοῦ τοῦ πεζιρίου.
Πάρε ἀπό τό πεζίρι, ὅπου ἔχεις βρασμένον εἰς τόν ἥλιον, δράμια 

ἑκατόν... εἰ δέ καί ἔχεις, βάλε καί ἄβραστο πεζίρι καί γίνεται καί 
οὕτως. Καί ἄν ἔχης περισσόν μαστίχι, βάλε πενῆντα δράμια πέγου
λαν καί εἰκοσιπέντε δράμια μαστίχι καί γίνεται καί τοιουτοτρόπως 
καλόν. Ἔτσι γίνεται τό πλέον ἐκλεκτόν βερνίκι καί ποιεῖ στιλπνότη
τα πολλήν, ἤγουν γιαλί καλόν»30.

Β) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Στή λατρεία τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γίνεται συχνά 
χρήση τῆς Μαστίχας τῆς Χίου. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται τά ἀκό
λουθα παραδείγματα:

1. Τελετή ἐγκαινίων ναοῦ

Σύμφωνα μέ τό Τυπικό τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
τά ἐγκαίνια τῶν ναῶν τελοῦνται ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου ἤ τοῦ Μητρο
πολίτου31. Πρόκειται γιά ὁρισμένη Ἀκολουθία, ἡ ὁποία περιλαμβάνε
ται στό Εὐχολόγιον τό Μέγα.32 Σέ αὐτήν μεταξύ ἄλλων ἀναφέρονται 
καί τά ἑξῆς:

29. Γ. Σωτηρίου, Ὁδηγός τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι 1931, σ. 69.
30. Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ, Ἑρμηνεία τῆς Ζωγραφικῆς Τέχνης, Πετρούπολις 

1909, σ. 25 καί σ. 252.
31. Παλαιότερα καί σέ ὁρισμένες περιπτώσεις ὅταν δέν ὑπῆρχε Ἐπίσκοπος, ἡ 

τελετή τῶν ἐγκαινίων ἑνός ναοῦ ἦτο δυνατόν νά τελεσθεῖ καί ὑπό Ἡγουμένου 
Μονῆς.

32. Εὐχολόγιον τό Μέγα, τῆς κατά Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλη
σίας, σπουδή καί ἐπιστασία Σπυρίδωνος Ζερβοῦ, Ἱερομονάχου, Ἀρχιμανδρίτου 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου, Βενετία 1862, Ἐκδοτικός οἶκος «ΑΣΤΗΡ», Ἀθῆναι 1980, 
σ. 291320.
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«Ἀκολουθία καί τάξις εἰς ἐγκαίνια ναοῦ 33

Ὀφείλει τοιγαροῦν ὁ ταχθείς Ἀρχιερεύς ἐπί τῷ ἐγκαινιασμῷ νά 
προστάξῃ νά προετοιμασθοῦν τά διάφορα εἴδη, ὁποῦ εἶναι διατε
ταγμένα εἰς ἀπαρτισμόν καί συμπλήρωσιν τῆς καθιερώσεως καί τοῦ 
Ἐγκαινιασμοῦ, τά ὁποῖα εἰσί ταῦτα.

Κηρίον καθαρόν, δράμια τετρακόσια 
Μαστίχη 
Σμύρνα
Ἀλόη
Θυμίαμα  Ἀνά δράμια εἴκοσι τό καθέν
Ρενζίνη (Ρετσίνη)
Λάδανος
Χύτραι καιναί, ἤγουν τζουκάλια καινούρια δύο.
Χαρτία ἱκανά.
Σχοινίον λεπτόν ἱκανόν.
Μάρμαρον τετριμμένον πολλά ψιλόν, λίτρα μία.
Λείψανα ἁγίων Μαρτύρων καί θήκη μικρά ἀργυρά»34.
Παρεμβάλλονται ὁρισμένες εὐχές καί τό κείμενο συνεχίζεται ὡς 

ἀκολούθως:
«Καί εἰσερχομένων τοῦ τε Ἀρχιερέως καί τῶν Ἱερέων ἐν τῷ ἁγίῳ 

Βήματι, ἀποτίθενται τά ἅγια Λείψανα εἰς τήν ἡτοιμασμένην αὐτοῖς 
θήκην. Καί τούτοις ἐπιχέεται ἅγιον Μύρον καί ἀσφαλίζουσι ταῦτα 
μετά πάσης ἀσφαλείας καί προσοχῆς μεγάλης...»35.

Παρεμβάλλονται διάφορες εὐχές καί δεήσεις καί τό κείμενο συ
νεχίζεται ὡς ἀκολούθως:

33. Ὁ γράφων εἶχε τήν εὐκαιρία νά παρακολουθήσει γιά πρώτη φορά τήν 
τε λετή τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, ὁ ὁποῖος ἀνη
γέρθη στίς Μέλαμπες τῆς πρώην Ἐπαρχίας Ἁγίου Βασιλείου, τοῦ Νομοῦ Ρεθύμνης, 
στίς 1841957. Τά ἐγκαίνια ἐτελέσθησαν ὑπό τοῦ τότε Ἐπισκόπου καί ἀργότερα 
Μητροπολίτου Λάμπης καί Σφακίων, ἀειμνήστου Ἰσιδώρου Ρουσσοχατζάκη 
(19041968), μέ τή συμμετοχή πλήθους κόσμου. Ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ ναοῦ αὐτοῦ 
ἐτέθη τό ἔτος 1952 καί ἡ ἀνέγερση τοῦ ναοῦ ὁλοκληρώθηκε τό 1957. Σημειωτέον, 
ὅτι οἱ Ἅγιοι Τέσσερις Μάρτυρες: Ἀγγελῆς, Γεώργιος, Μανουήλ καί Νικόλαος 
κατήγοντο ἀπό τίς Μέλαμπες καί ἐμαρτύρησαν στό Ρέθυμνον, τήν 28101824. 
Μ. Λαγγῆς Ὁ Μέγας Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1975, σ. 
3942.

34. Εὐχολόγιον τό Μέγα, ἔ. ἀ., σ. 291.
35. Εὐχολόγιον τό Μέγα, ἔ. ἀ., σ. 311.
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«Καί μετά τό, Ἀμήν, εἰσφέρουσι καί ἐκχέουσι τήν Κηρομαστίχην36 
ἐν μέσῳ τοῦ φυτοῦ37 καί συνεφαρμόζουσι τά χαρτία καί ἐπιλαμβάνον
ται τῆς τραπέζης καί τιθέασι ταύτην ἐπί τοῦ Κίονος»38.

Ἀκολουθεῖ ἡ ψαλμωδία τοῦ Ψαλμοῦ ΡΜΔ΄ (144ου) καί στή συ
νέχεια ἀναφέρονται στό Μεγάλο Εὐχολόγιο τά ἀκόλουθα:

«Καί ξεομένης τῆς ἀπορρευσάσης Κηρομαστίχης, καθαιρομένου 
τε τοῦ τόπου, ἐφ’ οὗ ἔρρευσε, λέγουσι τόν ΚΒ΄ (22ον) Ψαλμόν: 
Κύριος ποιμαίνει με καί οὐδέν μέ ὑστερήσει ..,»39.

Παρακάτω δέ ἀναφέρονται τά ἑξῆς:
«Ἐκμασσομένης δέ τῆς (Ἁγίας) Τραπέζης μετά τῶν Ἀντιμινσίων, 

ταῦτα παρά τῶν Ἱερέων αὖθις μετατίθενται. Εἶτα δή ταῖς τέτταρσι 
τῆς Τραπέζης γωνίαις τά τέσσαρα ὑφάσματα ἐπιτιθέασιν, ἤ ἀντ’ 
αὐτῶν τά χαρτία, προσκολλῶντες ταῦτα μετά τῆς Κηρομαστίχης. 
Ὁ δέ Ἀρχιερεύς λαμβάνει τό λεγόμενον Κατασάρκιον, οὖ τῇ Τραπέζῃ 
ἐφαπλουμένου, δεσμοῦνται οἱ σχοῖνοι σταυροειδῶς ὑποκάτωθεν τῆς 
ἁγίας Τραπέζης εἰς τόν Κίονα. Ἐν ὅσῳ δέ ταῦτα γίνεται, λέγεται ὁ 
ΡΛΑ΄ (131ος) Ψαλμός»40.

Ἐπίσης κατά τήν τελετήν τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ ὁ Ἀρχιερεύς, 
ὁ τελών τά ἐγκαίνια, λαμβάνει μέρος ἀπό τό μεῖγμα τῆς Κηρο
μαστίχης καί σχηματίζει τό σημεῖον τοῦ σταυροῦ καί τό Χριστόγραμ
μα σέ διάφορα ἐμφανῆ σημεῖα ἐντός καί ἐκτός τοῦ ναοῦ. Πρόκειται 
γιά σύμβολα μέ ἀποτροπαϊκό χαρακτήρα.

2. «Τάξις γινομένη ἐπί καθιερώσει ἀντιμινσίων»41

Συνηθίζεται, ὅπως κατά τήν τελετήν τῶν Ἐγκαινίων χριστιανικοῦ 
ναοῦ ὁ Ἀρχιερεύς νά καθιερώνει Ἀντιμίνσια42. Ἡ προβλεπόμενη ἀπό 
τό Εὐχολόγιον τό Μέγα τάξη ἔχει ὡς ἑξῆς:

36. Ἀναφέρεται ἐπί λέξει «Κηρομαστίχη», ἐνῶ ἀλλαχοῦ γίνεται μνεία περί «Κη
ρομάστιχου». Πρόκειται γιά μεῖγμα κηροῦ καί μαστίχας Χίου καί διαφόρων ἄλλων 
ἀρωματικῶν καί μή οὐσιῶν, περί τῶν ὁποίων ἔγινε ἤδη λόγος παραπάνω.

37. Ὑπό τόν ὅρον «Φυτόν» ἐννοεῖται τό κοίλωμα, τό ὁποῖο εὑρίσκεται στό 
μέ σον τῆς ἄνω ἐπιφάνειας τοῦ κίονος, ἐπί τοῦ ὁποίου στηρίζεται ἡ πλάκα τῆς 
Ἁγίας Τραπέζης. Ὁ κίονας αὐτός ὀνομάζεται καί «κάλαμος».

38. Εὐχολόγιον τό Μέγα, ἔ. ἀ., σ. 312.
39. Εὐχολόγιον τό Μέγα, ἔ. ἀ., σ. 313.
40. Εὐχολόγιον τό Μέγα, ἔ. ἀ., σ. 319.
41. Εὐχολόγιον τό Μέγα, ἔ. ἀ., σ. 326328.
42. Ἡ λέξη «Ἀντιμίνσιον, τό» εἶναι σύνθετος ἀπό τήν ἑλληνική λέξη «ἀντί» 
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«Τῶν Ἱερέων ἐπιθέντων τῇ Τραπέζῃ τά Ἀντιμίνσια, τούτοις τῆς 
Οἰνάνθης τό ἀρκοῦν τρίς ὁ Ἀρχιερεύς ἐπιχέες λεγομένου του ἐκ τοῦ 
Ν΄ (50οῦ) Ψαλμοῦ: Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ καί καθαρισθήσομαι...,».43

Καί παρακάτω τό Μεγάλον Εὐχολόγιον ἀναφέρει:
«Εἶτα προσαγομένων τῶν (ἁγίων) Λειψάνων καί ἐμβαλλομένων 

τή Κηρομαστίχη, ἐπιχέει τούτοις ὁ Ἀρχιερεύς Μύρον. Καί ἐνθέμενος 
αὐτά ὄπισθεν τοῦ Ἀντιμινσίου, ἐν τῇ ἑτοιμασθείσῃ θήκη καί ἀσφα
λισάμενος καλῶς, εὔχεται τήν Εὐχήν ταύτην:

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ καί ταύτην τήν δόξαν τοῖς ὑπέρ Σοῦ 

ἀθλήσασιν ἁγίοις Μάρτυσι δωρησάμενος.. ,»44.

3. «Τάξις γενομένη ἐπί σαλευθείσης Ἁγίας Τραπέζης»45

Στήν περίπτωση διαταράξεως καί διασαλεύσεως τῆς Ἁγίας 
Τραπέζης καί κατά τήν ὁποίαν, ἡ κατά τήν τελετή τῶν ἐγκαινίων 
χρησιμοποιηθεῖσα κηρομαστίχη ἔχει ἀποτριβεῖ ἤ ἀπωλεσθεῖ, 
προβλέπεται εἰδική Ἀκολουθία, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ὅταν μέλλη ἡ σαλευθεῖσα ἁγία Τράπεζα καθιδρυθῆναι, πρό τῆς 
Λειτουργίας εὐπρεπίζεται παρά τῶν ἐπιτηδείως ἐχόντων εἰς τοῦτο, 
Κηρομάστιχος μετά τετριμμένου μαρμάρου, ἐν χύτρᾳ καινή, διά τό 
εἶναι τήν παλαιάν Κηρομάστιχον τῆς σαλευθείσης ἁγίας Τραπέζης 
ξηράν καί μή δύνασθαι πάλιν αὐτήν ἐν αὐτῇ κατασχεθῆναι... Εἶτα 
κατασφαλίζονται, ὡς ἄν ἵνα μή Κηρομάστιχος ἐκρύη κάτω διά τίνος 

καί τή λατινική λέξη «mensa», ἤτοι τράπεζα. Τό Ἀντιμίνσιον ἤ Ἀντιμήνσιον εἶναι 
ὀρθογωνίου σχήματος ὕφασμα, τό ὁποῖο φέρει παραστάσεις ἀπό τά Πάθη τοῦ 
Χριστοῦ. Στίς τέσσερεις γωνίες παρίστανται συνήθως οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές 
καί στό κέντρο αὐτοῦ ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος ἤ ὁ Χριστός ἄπνους. Στήν περιφέρεια 
τῆς ἄνω ἐπιφάνειας αὐτοῦ ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή: «Ο ΕΥΣΧΗΜΩΝ ΙΩΣΗΦ ΑΠΟ 
ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΘΕΛΩΝ ΤΟ ΑΧΡΑΝΤΟΝ ΣΟΥ ΣΩΜΑ. ΣΙΝΔΟΝΙ ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΙΛΗΣΑΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΣΙΝ ΕΝ ΜΝΗΜΑΤΙ ΚΑΙΝΩ ΚΗΔΕΥΣΑΣ ΑΠΕΘΕΤΟ». 
Σέ μία γωνία αὐτοῦ καί ἐντός μικρῆς, συνήθως κυλινδρικοῦ σχήματος θήκης, 
περιέχονται Ἅγια Λείψανα. Τά Ἀντιμίνσια καθιερώνονται κατά τήν τελετή τῶν 
ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ καί ἐφ’ ὅσον φέρουν Ἅγια Λείψανα, ἐφαπλοῦνται ἐπί Ἁγίων 
Τραπεζῶν, πού δέν ἔχουν ἐγκαινιασθεῖ ἤ πού δέν διατηρεῖται τό Ἐγκαίνιον σέ 
αὐτές, ἤ τέλος ἐπί ἁπλῶν τραπεζῶν καί τότε εἶναι δυνατόν νά τελεσθεῖ ἐπ’ αὐτῶν 
ἡ Θεία Λειτουργία. Ἀντιμίνσιον σημαίνει κατά λέξη «ἀντί τῆς Ἁγίας Τραπέζης».

43. Εὐχολόγιον τό Μέγα, ἔ. ἀ., σ. 326.
44. Εὐχολόγιον τό Μέγα, ἔ. ἀ., σ. 328.
45. Εὐχολόγιον τό Μέγα, ἔ. ἀ., σ. 328330.
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ὀπῆς. Καί οὕτω, τῆς Λειτουργίας ἀρχομένης, καί τῆς Εἰσόδου μετά 
τοῦ Ἀρχιερέως γινομένης, κομίζεται ἡ Κηρομάστιχος ζέουσα καί ἐπι
χεῖται τοῖς Κίοσιν, ἕως οὐ πληρωθῆναι τήν χείλωσιν... Εἶτα δοξάζου
σιν ἐν τῷ ξέεσθαι τήν Κηρομάστιχον καί σπογγίζουσι τήν Τράπεζαν, 
ψάλλοντες τό: Κύριος ποιμαίνει με. Καί μετά τήν πλήρωσιν τούτου 
δοξάζουσι»46.

4. Ἅγιον Μύρον

«Ἅγιον Μύρον εἶναι ἡ μυστηριακή ὕλη, ἡ ὁποία ἑτοιμαζομένη 
καταλλήλως ἐξ ἐλαίου καί ἄλλων εὐωδῶν οὐσιῶν καί καθαγιαζομένη 
κατά τάς σχετικάς διατάξεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, 
καθίσταται φορεύς τῆς ἐπισκοπικῆς εὐλογίας, καί ὡς τοιαύτη ἀπο
τελοῦσα ἄλλην μορφήν καί τύπον τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν, χρη
σιμοποιεῖται ἐν τῇ τελέσει τοῦ μυστηρίου τοῦ Χρίσματος, ὡς ὁρατόν 
σημεῖον τῆς μεταδόσεως τῆς δυνάμεως καί τῶν χαρισμάτων τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος πρός τούς βαπτιζομένους»47.

Ἡ τελετή τοῦ καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου συνηθίζεται νά 
λαμβάνει χώραν ἀνά δεκαετίαν περίπου κατά τή Μεγάλη Πέμπτη, 
στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑπό τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Στή συνέχεια τό Ἅγιον Μύρον ἀποστέλ
λεται πρός ὅλες τίς κατά τόπους Ἐκκλησίες ὁλόκληρης τῆς Χρι
στιανικῆς Οἰκουμένης48.

Τό Ἅγιον Μύρον προορίζεται διά τή χρίση τῶν νεοφώτιστων, 
κατά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Χρίσματος, τό ὁποῖο λαμβάνει 
χώραν ἀμέσως μετά τήν τελετή τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος49. 
Ἐπίσης χρησιμοποιεῖται καί διά τή χρίση τῶν ἐξ ἀρνήσεως ἐπι
στρεφόντων στόν Χριστιανισμό, καθώς καί ἑτεροδόξων, οἱ ὁποῖοι 

46. Εὐχολόγιον τό Μέγα, ἔ. ἀ., σ. 329.
47. Π. Μενεβίσογλου  (Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναβίας), Τό 

Ἅγιον Μύρον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀνατολικῇ Ἐκκλησίᾳ, ἰδία κατά τάς πηγάς καί τήν 
πρᾶξιν τῶν νεωτέρων χρόνων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Πατριαρχικόν Ἵδρυ
μα Πατερικῶν Μελετῶν, Ἀνάλεκτα Βλατάδων, τ. 14  (Θεσσαλονίκη 1972), σ. 21.

48. Ὁ καθαγιασμός τοῦ Ἁγίου Μύρου στό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τῆς 
Κων σταντινουπόλεως καί ἡ ἀποστολή αὐτοῦ στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ὁλο
κλήρου τῆς Οἰκουμένης ἐνέχει συμβολικό χαρακτήρα, δηλοῦσα ὅτι τό Οἰκουμε
νικόν Πατριαρχεῖον ἀποτελεῖ τό πνευματικό κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας παγκοσμίως.

49. Βολανάκης, Τά παλαιοχριστιανικά βαπτιστήρια τῆς Ἑλλάδος,  Ἀθῆναι 1976.

-4-Bolan-Mastixa Hiou.indd   229 4/12/2019   12:41:55 µµ



Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

230

ἀσπάζονται τήν Ὀρθοδοξία50. Ἀκόμη χρησιμοποιεῖται διά τόν κα
θαγιασμό τοῦ Θυσιαστηρίου καί τοῦ ναοῦ κατά τά ἐγκαίνια αὐτοῦ, 
τῶν ἱερῶν σκευῶν, τή χρίση τῶν βασιλέων καί τῶν ἀρχιερέων, 
σύμφωνα μέ τούς λειτουργικούς τύπους, οἱ ὁποῖοι μέ τήν πάροδο 
τοῦ χρόνου ἐπεκράτησαν.

Ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία εἰσήγαγε τό χρίσμα τοῦ Μύρου 
κατά τή χειροτονία τῶν Πρεσβυτέρων καί τῶν Ἐπισκόπων, τέλη 
τῆς δεκάτης ἑκατονταετηρίδος, ἐπηρεασθεῖσα ἐκ τῆς Φραγκικῆς 
Ἐκκλησίας51.

Φαίνεται, ὅτι τουλάχιστον ἀπό τοῦ 7ου αἰ. μ.X. καί ἑξῆς κα
θορίσθηκε ὡς ἡμέρα εὐλογίας τοῦ Μύρου ἡ Μεγάλη Πέμπτη, τόσο 
στήν Ἀνατολή, ὅσο καί στή Δύση. Περιγραφή τῆς ἰδιαιτέρας αὐτῆς 
τελετῆς τοῦ καθαγιασμοῦ τοῦ Μύρου παρέχει πρῶτος ὁ Ψευδο
Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης.52

Ἡ παρασκευή τοῦ Μύρου ἐξελίχθηκε στήν Ἀνατολή σέ πολύπλο
κη τελετή, ἡ ὁποία ἄρχεται τήν Κυριακή τῶν Βαΐων καί συμπλη
ροῦται τή Μεγάλη Πέμπτη53. Τή Μεγάλη Δευτέρα, μετά τή Λει
τουργία τῶν Προηγιασμένων, τελεῖται ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα
τριάρχου Ἁγιασμός, ἡ εὐλογία τῶν σκευῶν, ἡ ἀνάμιξη τῶν τεσ
σαράκοντα περίπου ἀρωματικῶν ὑλῶν54, μεταξύ τῶν ὁποίων περι
λαμβάνεται καί ἡ Μαστίχα τῆς Χίου, μετά τοῦ ἐλαίου καί τό ἄναμ
μα τῆς πυρᾶς. Ἀνάλογος τελετή τελεῖται κατά τή Μεγάλη Τρίτη 
καί τή Μεγάλη Τετάρτη. Κατά τή Μεγάλη Πέμπτη γίνεται ὁ καθα
γιασμός τοῦ Μύρου55.

Πρῶτος ὁ ΨευδοΔιονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης κατά τόν Ε΄ αἰῶνα 
στό ἔργο του «Περί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας»56 κάνει μνεία 

50. Σέ περιπτώσεις ὅπου μέλη τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ἤ τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκ
κλησίας ἀσπάζονται τήν Ὀρθοδοξία, δέν βαπτίζονται καί πάλιν, ἐφόσον ἤδη 
ἔχουν βαπτισθεῖ καί τό βάπτισμα αὐτῶν θεωρεῖται ἔγκυρο, ἁπλῶς χρίονται διά 
τοῦ Ἁγίου Μύρου, κατά τή διάρκεια εἰδικῆς τελετῆς.

51. Β. Στεφανίδης, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι σήμερον, Ἀθῆναι 
1959, σ. 538.

52. Δ. Μπαλάνος, Πατρολογία, Ἀθῆναι 1930, σ. 512517.
53. Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Μύρου, Εὐχολόγιον τό Μέγα, Ἀθῆναι 1980, σ. 156160.
54. Εὐχολόγιον τό Μέγα, Ἀθῆναι 1980, σ. 159.
55. Ἰ. Φουντούλης, Ἄρθρον «Τό Ἅγιον Μύρον», Θ.Η.Ε. τ. 12 (Ἀθῆναι 1968), 

στ. 173174. Μ. Γεδεών, Περί τῆς τοῦ ἁγίου μύρου κατασκευῆς καί εὐλογίας 
γνώσεις χρήσιμοι τοῖς πιστοῖς, Κωνσταντινούπολις 1912.

56. ΡG 3, στ. 369584.
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περί τῆς συνθέσεως τοῦ Ἁγίου Μύρου: «Λέγωμεν τοίνυν, ὡς ἡ τοῦ 
μύρου σύνθεσις, συναγωγή τις ἔστιν εὐπνόων ὑλῶν ἐν ἑαυτῇ πλου
σίως ἔχουσα ποιότητας εὐόσμους, ἧς οἱ μετέχοντες εὐωδιάζονται, 
κατά τήν ἀναλογίαν τοῦ ποσοῦ τῆς ἐγγενομένης αὐτοῖς τοῦ εὐώδους 
μεθέξεως. Πεπείσμεθα δέ εἶναι τόν θεαρχικώτατον Ἰησοῦν ὑπε
ρουσίως εὐώδη, νοηταῖς διαδόσεσι τό νοερόν ἡμῶν ἀποπληροῦντα 
θείας ἡδονῆς»57.

Ἡ παλαιότερη συγκεκριμένη εἴδηση «περί τῆς ὕλης τοῦ μύρου» 
καί ὁ ἀρχαιότερος κατάλογος τῶν πρός παρασκευή καί ἕψηση 
αὐτοῦ χρησιμοποιουμένων συστατικῶν, ἀνάγεται στόν 8ο αἰ. μ.X.58

Στό Εὐχολόγιον τοῦ Jacobus Goar περιλαμβάνεται κατάλογος 
ἀπό τριανταδύο (32) συστατικά, τά ὁποῖα προστιθέμενα στό ἔλαιον 
καί καταλλήλως παρασκευαζόμενα ἀποτελοῦν τό Ἅγιον Μύρον. Ὁ 
κατάλογος αὐτός ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Τά εἴδη τοῦ μύρου εἰσί ταῦτα: Καρυόφυλλα, σχινάνθη, κιννάμω
μον, ἄνθος κινναμώμου, πέπερι, μακροπέπερι, φύλλον ἰνδικόν, 
μάκερ, ζιντζίβερ, γαλακάς, στάχος, κρόκος, κάγχρεον μικρόν, 
κάγχρεον μέγα, λευκοπέπερι, ἄσαρ, μοσχοκάρυα, μαστίχη, λίβανον, 
λάδανον,... δενδρολίβανον, κάστος καί βάλσαμος»59.

Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Μύρου, ἡ ὁποία περιλαμβάνεται στε
ρεότυπα σέ ὅλες τίς ἐκδόσεις πού χρησιμοποιοῦνται σήμερα τοῦ 
Μεγάλου Εὐχολογίου, ἡ ὕλη τοῦ Μύρου ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Εἰς ματλαῖα Ἐλαίου ιβ΄, καί Οἴνου, ὅσα μέτρα ἱκανά εἰσι ἐπί τό 
βράζεσθαι τοῦ Ἐλαίου, ὥστε εἶναι ὑποκάτω τοῦ Ἐλαίου τόν Οἶνον 
πάντοτε καί μή ἐκκαίεσθαι τό Ἔλαιον ...Κόρου, λίτρας β΄, Τε
ρεβίνθης λίτρας στ΄,... Λιβάνου, λίτρας ε΄,.. .Βαλσαμελαίου, ὅσον 
δίδωσιν ἡ εὐπορία, ἐν ᾧ καί Μόσχου ἑξάγια β΄»60.

Στούς παραπάνω καταλόγους προστίθεται καί ἕτερος, ὁ ὁποῖος 
ἐγράφη κατά τήν ιζ΄ ἑκατονταετηρίδα καί εὑρίσκεται σέ χειρόγραφη 
μορφή (ὑπ’ ἀριθμ. 328) στή Συνοδική Βιβλιοθήκη τῆς Μόσχας. Κατά 

57. ΡG  3, στ. 477.
58. Ὁ κατάλογος αὐτός περιλαμβάνεται στόν περγαμηνό κοί μεγαλογράμμα

το κώδικα, ὁ ὁποῖος ἀπόκειται στή Βιβλιοθήκη τοῦ Βατικανοῦ καί ὁ ὁποῖος εἶναι 
γνωστός ὡς «Βαρβεριανός κῶδιξ» ἑλληνικός ὑπ’ ἀριθμ. 336. Π. Μενεβίσογλου, Τό 
Ἅγιον Μύρον, ἔ. ἀ., σ. 33.

59. J. Goar, Euchologion sive rituale Graecorum, Graz 1960, σ. 510. Π. Με
νεβίσογλου, Ἅγιον Μύρον, ἔ. ἀ., σ. 34.

60. Εὐχολόγιον τό Μέγα, σ. 118. Π. Μενεβίσογλου, Τό Ἅγιον Μύρον, ἔ. ἀ., σ. 35.
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τή διάταξη αὐτή στό ἔλαιον, ἐκτός τοῦ οἴνου, προστίθενται 49 εἴδη, 
πρός ἕψηση καί παρασκευή τοῦ Ἁγίου Μύρου. Ὁ κατάλογος αὐτός 
ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Τά δέ εἴδη εἰσί ταῦτα: τῆς α΄ ἑψήσεως: φύλλα λίτραν α΄, 
δαφνόφυλλα α΄, κόρος, ἤτοι κόστος λίτραν α΄,...Τῆς τετάρτης 
ἑψήσεως εἰσί ταῦτα: λίβανον λίτρας β΄ καί μισήν, λάδανον λίτρας α΄ 
καί μισήν, μαστίχιον λίτρας α΄,...»61.

5. Θυμίαμα

Τό θυμίαμα εἶναι σέ χρήση στή δημόσια καί ἰδιωτική λατρεία ἀπό 
τά πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα σέ ὅλους σχεδόν τούς λαούς, τίς 
θρησκεῖες καί τούς πολιτισμούς. Ἀρχικά φαίνεται νά εἶχε ἀποτρο
παϊκό χαρακτήρα. Ἐπιστεύετο ὅτι ὁ καπνός τοῦ θυμιάματος 
ἀπεδίωκε τά πονηρά πνεύματα καί ἀπέτρεπε γενικά τό κακό. 
Ἀργότερα ἀπέκτησε συμβολική σημασία. Συμβολίζει, μεταξύ ἄλλων 
καί τίς προσευχές τῶν πιστῶν, σύμφωνα καί μέ τόν PM΄ (ΡΜΑ΄) 
140όν Ψαλμόν:

«Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν Σου, ἔπαρ
σις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή»62.

Στήν Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρεται ρητά ἡ χρήση τοῦ θυμιάματος, 
τό λιβάνι καί ὁ τρόπος τῆς παρασκευῆς τοῦ θυμιάματος. Εἰδικότε
ρα ὁρίζονται σχετικά μέ τό θυμίαμα τά ἑξῆς:

«Καί εἶπε Κύριος πρός Μωϋσῆν. Λάβε σεαυτῷ ἡδύσματα, 
στακτήν, ὄνυχα, χαλβάνην ἡδυσμοῦ καί λίβανον διαφανῆ, ἴσον ἴσῳ 
ἔσται. Καί ποιήσουσιν ἐν αὐτῷ θυμίαμα, μυρεψικόν ἔργον μυρεψοῦ, 
μεμιγμένον, καθαρόν, ἔργον ἅγιον. Καί συγκόψεις ἐκ τούτων λεπτόν 
καί θήσεις ἀπέναντι τῶν μαρτυρίων ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, 
ὅθεν γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν. Ἅγιον τῶν Ἁγίων ἔσται ὑμῖν. Θυμία
μα κατά τήν σύνθεσιν ταύτην οὐ ποιήσετε ὑμῖν ἑαυτοῖς. Ἁγίασμα 
ἔσται ὑμῖν Κυρίῳ. Ὅς ἄν ποιήση ὡσαύτως, ὥστε ὀσφραίνεσθαι ἐν 
αὐτῷ, ἀπολεῖται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ»63.

Καί παρακάτω παραγγέλει ὁ Θεός πρός τόν Μωυσῆν:

61. Μ. Γεδεών, Περί τῆς τοῦ ἁγίου Μύρου κατασκευῆς καί εὐλογίας γνώσεις 
χρήσιμοι τοῖς πιστοῖς, ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολις 
1912, σ. 100102.

62. Ψαλμός ΡΜ΄ (ΡΜΑ΄) 140, στίχ. 2.
63. Ἔξοδ. Λ΄, 3438.
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«Καί τό ἔλαιον τῆς χρίσεως καί τό θυμίαμα τῆς συνθέσεως τοῦ 
ἁγίου. Κατά πάντα, ὅσα ἐγώ ἐνετειλάμην σοι, ποιήσουσι»64.

Καί ἀλλαχοῦ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀναφέρεται:
«Ἐάν δέ ψυχή προσφέρῃ δῶρον θυσίαν τῷ Κυρίῳ, σεμίδαλις ἔσται 

τό δῶρον αὐτοῦ καί ἐπιχέει ἐπ’ αὐτό ἔλαιον καί ἐπιθήσει ἐπ’ αὐτό 
λίβανον. Θυσία ἐστί. Καί οἴσει πρός τούς ἱερεῖς καί δραξάμενος ἀπ’ 
αὐτῆς πλήρη τήν δράκα ἀπό τῆς σεμιδάλεως σύν τῷ ἐλαίῳ καί 
πάντα τόν λίβανον αὐτῆς καί ἐπιθήσει ὁ ἱερεύς τό μνημόσυνον 
αὐτῆς ἐπί τό θυσιαστήριον. Θυσία, ὀσμή εὐωδίας τῷ Κυρίῳ»65.

Ἀκόμη ἀναφέρονται σέ ἄλλο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τά 
ἑξῆς:

«Καί ἐξ αὐτῶν (τῶν Λευιτῶν) καθιστάμενοι ἐπί τά σκεύη καί ἐπί 
πάντα τά σκεύη τά ἅγια καί ἐπί σεμιδάλεως, τοῦ οἴνου, τοῦ ἐλαίου, 
τοῦ λιβανωτοῦ καί τῶν ἀρωμάτων».

Στήν Καινή Διαθήκη ἀναφέρονται σχετικά μέ τόν λίβανον, με
ταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: 

«Μάγοι ἀπό ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα»66 γιά νά 
προσκυνήσουν τόν νεογέννητο Χριστό. Ἦλθαν στήν Βηθλεέμ «καί 
ἐλθόντες εἰς τήν οἰκίαν εἶδον τό παιδίον μετά Μαρίας τῆς μητρός 
αὐτοῦ καί πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ καί ἀνοίξαντες τούς θη
σαυρούς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσόν καί λίβανον καί 
σμύρναν»67.

Στήν Ὀρθόδοξο Καθολική Ἐκκλησία γίνεται εὐρύτατη χρήση τοῦ 
θυμιάματος σέ ὅλες σχεδόν τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί Τελετές. Ἀπό 
τό Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας προβλέπεται πότε, ποῖος, τί καί ὑπό 
ποίας περιστάσεις καί συνθήκας ὀφείλει νά θυμιάσει.

Ἐπίσης τό θυμίαμα χρησιμοποιεῖται εὑρέως στήν ἰδιωτική λα
τρεία. Σχεδόν σέ κάθε χριστιανική οἰκία ὑπάρχει καί ἀπό ἕνα θυ
μιατήριον, τό ὁποῖο χρησιμοποιεῖται σέ ὁρισμένες περιπτώσεις. 
Εἶναι συνήθης τακτική, ἐπισκέπτες ἐξωκκλησίων, ἀφοῦ ἀνάψουν 
ἕνα κεράκι νά θυμιατίζουν τόν ναόν καί τίς εἰκόνες, οἱ ὁποῖες 
εὑρίσκονται ἐντός αὐτοῦ.

64. Ἔξοδ. ΛΑ΄, 11.
65. Λευϊτικόν Β΄, 12.
66. Ματθ. 2, 1.
67. Ματθ. 2, 1011.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΜΑΣΤΙΧΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ  
ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Ἡ Πιστακία ἡ λεντίσκος, ποικιλία Χία (Pistacia lentiscus, var. 
Chia), εἶναι θάμνος ἀειθαλής ἤ δένδρο χαμηλό, τό ὁποῖο ἀνήκει στήν 
οἰκογένεια «Ἀνακαρδιίδες» (Anacardiaceae). Εἶναι ποικιλία σχίνου, 
ἀπό τήν ὁποία ἐξάγεται ἡ γνωστή ἀρωματική μαστίχα τῆς Χίου.

Τό μαστιχόδενδρο καί ἡ μαστίχα τῆς Χίου εἶναι γνωστά ἀπό τήν 
ἀρχαιότητα. Πολλοί ἀρχαῖοι συγγραφεῖς, ὅπως: ὁ Θεόφραστος, ὁ 
Διοσκουρίδης ὁ Πεδάνιος ἤ Ἀναζαρβεύς, ὁ Πλίνιος ὁ Πρεσβύτερος, 
ὁ Κλαύδιος Γαληνός, ὁ Ἀέτιος ὁ Ἀμιδηνός καί ἄλλοι ἀναφέρον ται 
στή μαστίχα καί τίς φαρμακευτικές της ἰδιότητες. Σέ ὅλες τίς χῶρες 
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς μασοῦσαν καί ἐξακολουθοῦν νά μασοῦν –ὡς 
ἐπί τό πλεῖστον οἱ γυναῖκες– μαστίχα, γιά τόν ἀρωματισμό τοῦ 
στόματος καί τή λεύκανση τῶν ὀδόντων. Ἡ μαστίχα χρησιμοποιεῖται 
ἐπίσης στήν ἀρτοποιία, τή ζαχαροπλαστική, τήν ποτοποιία, τήν 
ἀρωματοποιία, τήν κοσμητική, καθώς καί στήν παραγωγή βερνικιῶν.

Ἡ μαστίχα χρησιμοποιεῖται ἀκόμη στή θεραπευτική, τή ζωγρα
φική καί τή λατρεία τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ 
μελέτη αὐτή ἀναφέρεται στή χρήση τῆς μαστίχας τῆς Χίου στή 
ζωγραφική καί τή χριστιανική λατρεία. Εἰδικότερα:

Α) ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Στήν ἐγκαυστική ζωγραφική, ὡς συνδετική ὕλη τῶν χρωστικῶν 
οὐσιῶν, χρησιμοποιεῖται ὁ λιωμένος κηρός μέλισσας, ἀναμεμειγμένος 
μέ μαστίχα (κηρομάστιχος ἤ κηρομαστίχη). Περίφημες εἶναι οἱ προ
σωπογραφίες τοῦ Φαγιούμ (Αἴγυπτος, 1ος αἰ. π.X.  4ος αἰ. μ.X.), 
καθώς καί εἰκόνες τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων (εἰκόνες Μο
νῆς Σινᾶ καί ἀλλαχοῦ, τοῦ 5ου6ου αἰ.), πού ἔχουν γίνει σύμφωνα 
μέ τή μέθοδο αὐτή. Ἐπίσης ἡ μαστίχα χρησιμοποιεῖται στήν παρα
σκευή βερνικιῶν, γιά τό στίλβωμα τῶν ξύλινων φορητῶν εἰκόνων, 
γιά τή συντήρηση παλαιῶν εἰκόνων κ.λπ.

Β) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Κατά τήν τελετή τῶν Ἐγκαινίων τῶν ναῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κα
θο λικῆς Ἐκκλησίας χρησιμοποιεῖται «κηρομάστιχος» ἤ «κηρομα
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στίχη», ἤτοι μεῖγμα κηροῦ μέλισσας καί μαστίχας, διά τήν κάλυψη 
τοῦ λαρνακιδίου τῶν «Ἁγίων Λειψάνων», τά ὁποῖα κατατίθενται 
κάτω ἀπό τήν πλάκα τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ἐπίσης μέ μεῖγμα κηρο
μαστίχης στερεώνονται τά Ἅγια Λείψανα στή γωνία τοῦ Ἀντι
μινσίου, κατά τόν καθαγιασμό αὐτοῦ. Μέ τό ἴδιο μεῖγμα συνηθίζεται 
νά διαγράφονται σταυροί ὑπό τοῦ Ἀρχιερέως σέ διάφορα σημεῖα 
τοῦ ἐγκαινιαζομένου χριστιανικοῦ ναοῦ (ἀποτροπαϊκός χαρα κτή
ρας). Ἐπίσης ἡ μαστίχα Χίου χρησιμοποιεῖται ὡς βασική ὕλη, ἡ 
ὁποία ἀναμειγνύεται μέ ἄλλες ἀρωματικές οὐσίες, γιά τήν παρα
σκευή τόσον τοῦ Ἁγίου Μύρου (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Κων
σταντινουπόλεως  Μεγάλη Πέμπτη), ὅσον καί τοῦ θυμιάματος, 
ἀπαραίτητου κατά τήν τέλεση τῶν διαφόρων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 
τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἰδιωτικῆς λατρείας.
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ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΑΠΗ

O ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ 
AΠΟ ΤΗΝ EΜΦΑΝΙΣH ΤΟΥ EΩΣ ΣΗΜΕΡΑ* 

Σ τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία τῆς ἐπαρχίας τῆς Pόδου σημαίνου-
σα θέση κατέχει ἡ ἵδρυση καί ἡ λειτουργία μοναστηριῶν. Ἡ 

σύμπτυξη ἱερῶν καθιδρυμάτων, ὅπου οἱ «ποθοῦντες τὸν τῆς ἀσκή-
σεως δρόμον» ἀγωνίζονται γιά τή θέωση, δέν χωρίζει τά μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας σέ τάξεις, ἀλλά δηλώνει ὅτι οἱ μοναχοί διακρίνονται ἀπό 
τούς κοσμικούς, ὥστε νά ἔχουμε δυό ἰσότιμα εἴδη χαρισματικῆς 
ζωῆς. Ἐπειδή ἡ ἐποχή μας, ἐποχή τῆς τεχνολογικῆς ἔκρηξης καί 
βιομηχανικῆς ἐπανάστασης, εἶναι πρακτική καί οἱ ἄνθρωποι δυσκο-
λεύονται νά ἐννοήσουν ὅτι ἡ φυγή τοῦ μοναχοῦ δέν σημαίνει ἄρνη-

* Τό ἐν λόγῳ ἄρθρο ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς διπλωματικῆς ἐργασίας μου στόν 
κύκλο μεταπτυχιακῶν σπουδῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης πού εἶχε τόν τίτλο: «Ὁ μοναχισμός καί τά μοναστήρια 
τῆς Ρόδου» (1993) ὑπό τήν καθοδήγηση καί ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ π. Θεοδώρου 
Zήση. Tοῦ ἐκφράζω τήν βαθειά μου εὐγνωμοσύνη γιά τόν κόπο πού ἐπωμίσθηκε, 
γιά τήν ὑπομονή καί τήν ἀγάπη πού ἔδειξε καί γιά τίς συμβουλές καί τήν ἐνθάρ-
ρυνση πού μοῦ ἔδειξε. Ἐκφράζω, ἐπίσης, τίς εὐχαριστίες μου πρός τόν τότε Πρω-
τοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Mητροπόλεως Pόδου καί νῦν Μητροπολίτη Λέρου, Καλύ-
μνου καί Ἀστυπαλαίας κ.κ. Παΐσιο Ἀραβαντινό γιά τήν πολύτιμη συνεργασία του 
στήν μελέτη τοῦ κώδικα τῆς Ἱ. Mητροπόλεως Pόδου. Eὐγνωμοσύνη, ἐπίσης, ὀφεί-
λω στούς ἀρχαιολόγους τῆς πρώην 4ης Ἐφορείας Bυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων καί 
νῦν Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, κ.κ. Γιῶργο Φιλοθέου καί Ἑλένη Πα-
παβασιλείου γιά τό πλούσιο ἀρχαιολογικό ὑλικό πού μοῦ ἔδωσαν, καθώς καί στήν 
συνάδελφο φιλόλογο Mαρία Σωτηράκη γιά τίς γλωσσικές καί ἐκφραστικές διορ-
θώσεις τοῦ κειμένου. Tέλος, εὐχαριστῶ τούς κ.κ. Mαρία Kοκκίνη γιά τήν βοήθειά 
της στήν μετάφραση τοῦ ἰταλικοῦ κειμένου, Σπύρο Φουσέκη γιά τήν μερική φω-
τογράφηση καί τόν Γιῶργο Kαραβέλατζη γιά τήν σχεδίαση τοῦ χάρτη.
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ση τῶν κοινωνικῶν σχέσεων μέ τούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἔνταξη τῶν 
σχέσεων αὐτῶν στήν κοινωνία μέ τόν Θεό, εἶναι ἴσως περισσότερο 
κατανοητή ἡ προσφορά τῶν μοναστηριῶν στήν ἐθνική ἱστορία καί 
τήν πολιτιστική μας κληρονομιά.

Συγκεκριμένα, ἡ ἀντιγραφή κειμένων ἀρχαίων κλασσικῶν καί 
Πα  τέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἡ διαφύλαξη πολύτιμων χειρογράφων, ἡ 
συμβολή στούς ἐθνικούς ἀγῶνες καί ἡ διατήρηση τῆς παιδείας σέ 
δύσκολες ὧρες ἀποτελοῦν τήν πνευματική καί κοινωνική προσφο-
ρά τῶν μοναστηριῶν πού δέν εἶναι θεμιτό νά παραβλέπεται. Στήν 
περίοδο τῆς Tουρκοκρατίας, στά μοναστήρια διατηρήθηκε ἄσβεστη 
ἡ φλόγα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καί τῆς ἐθνικῆς συνείδησης καί 
ἑτοιμάστηκε ἡ ἀποτίναξη τοῦ βαρβαρικοῦ ζυγοῦ. Mοναχοί ὑπῆρξαν 
οἱ περισσότεροι διδάσκαλοι τοῦ Γένους, μοναχοί πρωτοστάτησαν 
σέ ἐπαναστατικά κινήματα, μοναχοί περιέθαλπαν καί χόρταιναν 
τούς ἀγωνιστές. Tά ὁδοιπορικά καί οἱ ταξιδιωτικές ἐντυπώσεις πε-
ριηγητῶν κατά τά μαῦρα χρόνια τῆς δουλείας δείχνουν τήν προ-
σφορά τῶν μοναστηριῶν καί τήν συμπαράσταση τῶν καλογέρων 
στούς καταπιεσμένους ραγιάδες.

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ μοναχικοῦ βίου, ἡ διαμόρφωση μοναχικῶν συ-
στημάτων καί ἡ ἵδρυση μονῶν ἀποτέλεσαν ἀντικείμενο μελέτης 
πολλῶν στά Θεολογικά μας Γράμματα. Παρόλο πού δημοσιεύθηκαν 
στό παρελθόν μερικές ἀξιοπρόσεκτες σχετικές μελέτες, ὅμως ὁ Pο-
διακός Mοναχισμός ἐξακολουθεῖ νά ἀποτελεῖ μιά ἱστορική περιοχή 
ἐλάχιστα ἐρευνημένη καί γνωστή. Aὐτό ὀφείλεται κατά κύριο λόγο 
στό γεγονός πώς οἱ ἱστορικές πληροφορίες πού ὑπάρχουν, εἶναι 
πολύ λίγες, ἀλλά καί αὐτές ἔμειναν χωρίς ἱστορική ἐπεξεργασία. Σάν 
συνέπεια τῶν ἀνωτέρω εἶναι τά μεγάλα κενά πού παρουσιάζει ἡ 
ἱστορία τοῦ Mοναχισμοῦ στό νησί τῆς Pόδου. Ἕνα τέτοιο κενό 
παρατηρεῖται ἰδιαίτερα στούς πρωτοβυζαντινούς χρόνους, γι’ αὐτό 
πιστεύεται ὅτι ἄρχισε τόν 9ο αἰώνα. Aἰσθητή εἶναι, λοιπόν, ἡ ἔλλει-
ψη ἑνός συνθετικοῦ ἔργου πού νά ἀναφέρεται στίς ποικίλες πτυχές 
καί μορφές τῆς μοναχικῆς ἀσκήσεως καί τῆς μοναστικῆς ζωῆς, θέμα 
τό ὁποῖο θά προσπαθήσουμε νά ἀναλύσουμε στήν ἐν λόγῳ μελέτη.

Σχετικά μέ τήν διάδοση τοῦ Xριστιανισμοῦ στά νησιά τοῦ Aἰγαί-
ου δέν ὑπάρχει καμμία ἐξακριβωμένη ἱστορική πηγή. Στήν Kαινή 
Διαθήκη γίνεται ἀναφορά ὁρισμένων νησιῶν (Xίου, Σάμου, Kῶ, Pό-
δου καί Πάτμου), γεγονός πού ἀποτελεῖ ὅμως ἀνεπαρκή στήριξη 
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τῆς ἀπόψεως ὅτι ὁ Ἀπ. Παῦλος ἔγινε ὁ εἰσηγητής τῆς νέας θρησκεί-
ας στά νησιά. Oἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων μαρτυροῦν σχετικά μέ 
τήν Pόδο: «Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντες ἀπ’ 
αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Kῶ, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν 
Ῥόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα». Σέ αὐτό τό χωρίο δέν ἔχουμε μαρτυ-
ρία οὔτε γιά κήρυγμα οὔτε γιά ἵδρυση ἐκκλησίας καί «καταστάσεως» 
πρεσβυτέρων ἀπό τόν Ἀπ. Παῦλο.

Ἡ γεωγραφική ὅμως θέση τῶν νησιῶν, τά ὁποῖα ἀνέκαθεν διέ-
θεταν ἀξιόλογους ἐμπορικούς λιμένας, εὑρισκόμενα μεταξύ τῆς M. 
Ἀσίας καί Kρήτης, περιοχές πού πολύ νωρίς διαδόθηκε ὁ Xριστια-
νισμός ἀπό τόν Παῦλο κατά τήν γ΄ καί δ΄ περιοδεία του, συνετέλε-
σαν ἀσφαλῶς στήν διάδοση τοῦ Xριστιανισμοῦ σέ αὐτές τίς περιο-
χές στά μέσα τοῦ 3ου αἰώνα. Ἐξάλλου, ὁ Λουδοβίκος Pός, ὁ πρῶτος 
μετά τήν ἀποκατάσταση τῶν πραγμάτων στήν Ἑλλάδα, ἔφορος 
ἀρχαιοτήτων ἐπί Ὄθωνος, ἀπό τίς περιηγήσεις του στά νησιά ἀνα-
φέρει ὅτι πρό τῶν διωγμῶν ὁ Xριστιανισμός ἦταν διαδεδομένος στίς 
νότιες Σποράδες καί ἀκόμα ὅτι στή Λέρο, Ἀστυπάλαια, Kῶ, Pόδο 
καί Kάρπαθο βρῆκε τό χριστόγραμμα σέ πάρα πολλούς ναούς.Ἐπί-
σης, ὁ ναυτικός ροδιακός νόμος (de jactu) ὁρίζει ὅτι πρέπει οἱ ναυ-
τιλόμενοι νά δίνουν τόν Eὐαγγελικό ὅρκο (1ος αἰ. μ. X.)

Πότε εἰσήχθη ὁ μοναχισμός στήν Pόδο δέν γνωρίζουμε, ὅπως προ-
αναφέρθηκε. Mᾶς λείπουν σχετικές γραπτές μαρτυρίες. Ὅμως, ἐφό-
σον ὁ κοινοβιακός μοναχισμός ἀπαντᾶ στόν μικρασιατικό χῶρο καί 
στήν πρωτεύουσα τοῦ βυζαντινοῦ κράτους ἀπό τό τέλος τοῦ 4ου αἰ. 
καί στήν κυρίως Ἑλλάδα ὑπάρχουν τόν 5ο αἰώνα μοναστήρια (Δαφ-
νίου, Kαισαριανῆς) θά ἦταν ἀδιανόητο στά νησιά τοῦ Aἰγαίου, ὅπως 
ἡ Pόδος, πού ἀποτελοῦσαν γέφυρα καί ἐνδιάμεσους σταθμούς ἀνέ-
καθεν γιά ὅλες τίς ἐκδηλώσεις, νά μήν εἶχε ἐμφανισθεῖ ὁ ὀργανωμένος 
μοναχισμός τόν 5ο αἰώνα. Ἐξάλλου ἡ Pόδος εἶναι κατάσπαρτη ἀπό 
τά λείψανα παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν. Ἀσφα λῶς πολλά ἀπό 
αὐτά ἀνῆκαν σέ παλαιοχριστιανικές μονές πού ὅμως δέν ἔχουν ἐρευ-
νηθεῖ. Ὑπάρχουν κάποιες ἐνδείξεις ὅτι μερικά παλαιο χριστιανικά λεί-
ψανα ἀνήκουν σέ καθολικά μονῶν. Tέτοιες ἐνδείξεις παρουσιάζουν: 
ἡ Zωοδόχος Πηγή στό Πλημμύρι, ἡ Ἁγία Bαρβάρα Mεσαναγροῦ, ὁ 
Ἅγιος Γεώργιος (Xουρμαλί) στήν Mεσαιω νική Πόλη.  

Tό ὅτι ὁ Xριστιανισμός διαδόθηκε πρώϊμα στή Pόδο φαίνεται, 
ἐπίσης, ἀπό τίς μαρμάρινες κολυμβῆθρες βαπτιστηρίων (βασιλική 
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Ἁγίας Eἰρήνης στή Λαχανιά, βασιλική Μεσαναγροῦ, βασιλική Πλημ-
μυρίου) καί ἀπό ἐπιγραφές τῶν πρώτων αἰώνων τοῦ Xριστιανισμοῦ. 
Ἄν προσθέσουμε στά παραπάνω καί τήν ἄποψη ὅτι στήν Mονόλι-
θο στήν θέση «Φοῦρνοι», κατά τούς διωγμούς τῶν χριστιανῶν Ρο-
δίων ἱδρύθηκαν μικροί συνοικισμοί μέ ναούς καί κατακόμβες, ὅπου 
ἐθάπτοντο οἱ χριστιανοί, καθώς καί τήν λατρεία τῶν πρώτων Ἁγί-
ων τοῦ χριστιανισμοῦ, ὅπως ὁ Ἅγιος Σύλλας (Σουλᾶς) καί ὁ Ἅγιος 
Φωκᾶς, βεβαιώνεται ἡ πρώϊμη ἀκμή τοῦ χριστιανισμοῦ στή Pόδο.

Mέ τήν ἐπικράτηση τοῦ Xριστιανισμοῦ οἱ ἀρχαῖοι ναοί μετατρέ-
πονται σέ χριστιανικούς. Ἔτσι τήν λατρεία τῆς Ἀθηνᾶς στήν Ἰαλυ-
σό διαδέχεται ἡ λατρεία τῆς Παναγίας πού ἔπαιξε σπουδαῖο ρόλο 
σέ ὅλη τή μεσαιωνική περίοδο μέ τόν παλαιοχριστιανικό καί ἔπειτα 
βυζαντινό ναό της πού ἔγινε κατόπιν ἱπποτικός καί πάλι ὀρθόδοξος 
σήμερα στό λόφο τοῦ Φιλερήμου. Tή λατρεία τῆς Λινδίας Ἀθηνᾶς 
διαδέχθηκε ἡ λατρεία τῆς Παναγίας, ἡ βυζαντινή ἐκκλησία τῆς ὁποί-
ας σώζεται μέχρι σήμερα. Tή θέση τοῦ Ἥλιου καί τοῦ Ἀπόλλωνα 
πῆρε ὁ Προφήτης Ἠλίας στό βουνό ἀνάμεσα στά χωριά Σάλακο καί 
Ἀπόλλωνα καί ἔχει εἰκόνα ὅμοια μέ τό φτερωτό ἅρμα τοῦ Ἥλιου. 
Στόν ναό τοῦ Ἀταβύριου Δία χτίστηκε ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
Θεολόγου, καθώς καί κάτω στό «Ἀρταμίτιον» μέ τήν ἐπωνυμία «Ἅης 
Γιάννης Ἀρταμίτης». Ἕνας διωγμός ἀρχίζει καί ἐδῶ, ὅπως σέ ὅλη τήν 
Ἑλλάδα, ἐνάντια στήν ἀρχαία θρησκεία καί, ὅσα ἱερά δέν ἔγιναν 
χριστιανικοί ναοί, καταστράφηκαν. Ἡ Λίνδος ἔχασε τήν προστάτι-
δά της «Λινδία Ἀθηνά» πού τόση φήμη εἶχε στήν ἀρχαιότητα καί 
δέχθηκε τόσους ἐπισκέπτες μέ πλούσια δῶρα. Ἡ λατρεία της κρά-
τησε μέχρι τόν 4ο αἰ. μ.X. Δέν ἔχασαν ὅμως τόν θρησκευτικό τους 
ζῆλο οἱ Λίνδιοι, ἁπλούστατα τόν προσάρμοσαν στή νέα θρησκεία, 
ὅπως δείχνει ἡ παράδοση γιά τόν Ἀπ. Παῦλο καί ἡ λατρεία τῆς 
Παναγίας πού κάνει τήν Λίνδο νέο θρησκευτικό κέντρο.

Mαρτυρίες γιά τήν ὕπαρξη ὀργανωμένης ἐκκλησίας ἀπό τό δεύ-
τερο μισό τοῦ 3ου αἰ. μ.X., ἔχουμε ἀπό τόν βίο ἀφ’ ἑνός μέν τοῦ 
Ἁγίου Kλήμεντος, Ἐπισκόπου Ἀγκύρας, πού μαρτύρησε ἐπί Διοκλη-
τιανοῦ (284-305). Ὅταν ὁ Kλήμης ὁ Ἄγκυρας καί ὁ Ἀγαθάγγελος 
μεταφέρονταν στή Pώμη καί τό πλοῖο τους πέρασε ἀπό τήν Pόδο, 
οἱ χριστιανοί μέ τόν Ἐπίσκοπο Φωτεινό παρακάλεσαν τόν δεσμο-
φύλακα νά ἐλευθερώσουν ἀπό τά δεσμά τούς Ἁγίους καί νά τούς 
ἀφήσουν νά βγοῦν, γιά νά προσευχηθοῦν μαζί τους στήν ἐκκλησία. 
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Πράγματι τούς ἐπέτρεψαν καί ἔκαμε τότε ὁ Kλήμης λειτουργία, ἐπει-
δή ὅμως μαζεύτηκε πολύς κόσμος νά πάρει τήν εὐλογία τους, φο-
βήθηκαν οἱ δεσμοφύλακες καί τούς ἔβαλαν στό πλοῖο μή τυχόν γίνει 
καμμιά ταραχή. Ἀφ’ ἑτέρου δέ ἀπό τόν βίο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, 
ἐπισκόπου Γάζης, ὁ ὁποῖος κατευθυνόμενος στήν Kωνσταντινούπο-
λη (401 μ.X.), πέρασε ἀπό τήν Pόδο, ὅπου συναντήθηκε μέ τόν δι-
ορατικό Προκόπιο. Φαίνεται ἀπό τό παρόν κείμενο ὅτι ὑπῆρχε 
ὀργανωμένη ἐκκλησία στήν Pόδο μέ Ἐπίσκοπο τόν Φωτεινό.

Ἄλλοι Ἐπίσκοποι τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων ἀναφέρο-
νται ὁ Eὐφρόσυνος πού ἔλαβε μέρος στήν A΄ Oἰκουμενική Σύνοδο 
τῆς Nικαίας (325), ὁ ὁποῖος κατεδίκασε τίς πρῶτες χριστιανικές 
αἱρέσεις, τῶν Ἀρειανῶν, τῶν Σεβηριανῶν καί τῶν Πελαγιανῶν, ὁ 
Ἑλλάνικος στήν Γ΄ Oἰκουμενική σύνοδο τῆς Ἐφέσου (431), ὁ Ἰωάν-
νης στήν Δ΄ Oἰκουμενική σύνοδο τῆς Xαλκηδόνας (451), ὁ Θεοδό-
σιος στήν E΄ στήν Kωνσταντινούπολη (553), ὁ Ἰσίδωρος στήν ΣT΄ 
(880-881), ὁ Λέων στήν Z΄ (786-787) στήν Nίκαια. Ἡ παρουσία, λοι-
πόν, Ἐπισκόπων ἀπό τή Pόδο στίς συνόδους εἶναι μία ἐπιβεβαίωση 
ὅτι ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 4ου αἰώνα καί πρίν ὑπῆρχε πλήρης ὀργάνω-
ση ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως στήν Ἐκκλησία τῆς Pόδου.

Ἡ Pόδος μέσα στό βυζαντινό κράτος ἀπό τόν 4ο αἰώνα καί πέρα 
εἶναι πιά χριστιανική. Σάν πρωτεύουσα τῆς Ἐπαρχίας τῶν Nήσων 
(Συνέκδημος Ἱεροκλέους) ἔγινε καί «Mητρόπολις τῶν Kυκλάδων». 
Ὅσον ἀφορᾶ «εἰς τὴν τάξιν» ὁ μητροπολιτικός θρόνος τῆς Pόδου 
εἶχε μία σειρά ἀνάλογη μέ τόν ἀριθμό τῶν Μητροπόλεων τοῦ 
Oἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί μέ τήν ἱστορική σημασία στίς διά-
φορες περιστάσεις.

Mέ τήν ἱπποτική κατάληψη τοῦ 1309 ὁ Πάπας παραχώρησε στό 
Tάγμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ἱερουσαλήμ τήν δικαιοδοσία γιά τά 
θρησκευτικά ζητήματα. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Pόδου δέν ἀνή-
κει πιά στό Oἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, στό διάστημά της αὐτό ἔγι-
νε ἔδρα λατινικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μέ ἐπισκοπές στά μικρότερα νη-
σιά. Παράλληλα ὅμως ὑπῆρχαν καί Ἕλληνες Μητροπολίτες σέ 
ὁρισμένα διαστήματα, ὄχι πάντα. Tή Μητροπολιτική ἐκκλησία τῆς 
Παναγίας τοῦ Kάστρου τήν πῆραν οἱ Λατίνοι καί τήν ἔκαμαν Ἀρχι-
επισκοπή, καθώς καί τό διπλανό οἴκημα τοῦ Ἕλληνα Μητροπολί-
τη. Aὐτοί κανόνιζαν τίς ἐκκλησιαστικές περιουσίες, ἐκλογή ἱερέων, 
ἡγουμένων, μοναχῶν, ὅπως φαίνεται ἀπό ἔγγραφα σχετικά μέ τή 
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Mονή τοῦ Ἁγίου Nικολάου στό νησάκι Ἀρχαγγέλου (1451-1453). Tό 
ἴδιο ἐξάλλου γινόταν σέ ὅλα τά φραγκοκρατούμενα νησιά (Kύπρο, 
Kρήτη, Kυκλάδες). Ἐπίσης, θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι τόν 14ο 
αἰ. παρασύρθηκαν οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Pόδου καί θεώρησαν ὡς αἱρε-
τική τήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Μητροπο-
λίτη Θεσσαλονίκης πού εἶχε ἱδρύσει τή δογματική βάση τῶν Ἡσυ-
χαστῶν μοναχῶν καί ἐπολέμησε τόν φιλολατίνο Bαρλαάμ καί τόν 
Nικηφόρο Γρηγορᾶ, ἀντίθετο τῶν Ἡσυχαστῶν (1341). Mέ τούς 
Ἡσυχαστές ἦταν καί ὁ Πατριάρχης Ἰσίδωρος καί ἐχειροτόνησε τόν 
Παλαμᾶ Μητροπολίτη, πρᾶγμα πού ἀπαιτοῦσε καί ὁ Αὐτοκράτορας 
Ἰωάννης Kαντακουζηνός. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Pόδου ἀναθεμάτισε τόν 
Παλαμᾶ, ἄν καί ὁ Μητροπολίτης Pόδου ἦταν Παλαμίτης. Tο ἴδιο 
ἔκαμαν ἡ ἐκκλησία τῆς Kύπρου καί ἄλλες, ὅπως λέει ὁ Nικηφόρος 
Γρηγοράς: «περιφανεὶ παραπεμπόντων ἀναθέματι Παλαμᾶν ὁμοῦ 
καὶ Ἰσίδωρον καὶ ὅσοι ὁμόφρονες... ἐκ τῶν Kυπρίων ὁμοῦ καὶ Pο-
δίων καὶ Ὀρθοδόξων προσοίκων».

Tό Oἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐξακολουθοῦσε νά χειροτονεῖ Μη-
τροπολίτες τῆς Pόδου στά χρόνια αὐτά, δέν μποροῦσαν ὅμως νά 
πηγαίνουν στήν ἕδρα τους καί ἔμειναν στήν Kωνσταντινούπολη, 
ὅπως φαίνεται ἀπό τόν Μητροπολίτη Ἰωάννη Δ΄ (1450-1455) «τῆς 
Mητροπόλεως Pόδου γνησίου ἀμοιρούσης ἀρχιερέως ἐρημίᾳ τοῦ κω-
λύοντος», λέει σχετικό πατριαρχικό ἔγγραφο, χειροτονήθηκε νέος 
«Mητροπολίτης Pόδου καί Kυκλάδων» (1457). Eἶναι ὁ Nεῖλος Διασο-
ρινός πού ἔμεινε ὥς τό 1369. Ἀπό τό ἔτος αὐτό τό Πατριαρχεῖο ἔδι-
νε «κατ’ ἐπίδοσιν» τή Mητρόπολη τῆς Pόδου σέ ἄλλους Μητροπο-
λίτες, στόν Σίδης, Ἔξαρχο Παμφυλίας, Mύρων (1369-1371), Σταυ-
ροπόλεως καί Kαρίας, ὁ ὁποῖος φαίνεται πώς καταγόταν ἀπό τή 
Pόδο (1387). Oἱ Μητροπολίτες αὐτοί ἐνεργοῦσαν ἀπό μακριά ὁρισμέ-
νες ἱεροπραξίες, χειροτονίες κ.λ.π., γιατί γίνονταν ἀταξίες μέ τήν 
ἐπέμβαση γειτονικῶν Μητροπόλεων, τῆς Kρήτης καί ἄλλων πόλεων.

Στή Σύνοδο τῆς Φλωρεντίας (1433-1439) ὑπέγραψε τήν ἕνωση ὁ 
Pόδου Nαθαναήλ, ἦταν ὅμως καί ὁ Λατίνος Ἀρχιεπίσκοπος Pόδου 
Ἀνδρέας Xρυσοβέργης, Ἕλληνας τήν καταγωγή, γνωστός καί μέ τό 
ὄνομα Petra ἤ de Peta ἤ de Constantinople καί φαίνεται πώς κατα-
γόταν ἀπό τό Πέραν. Aὐτός δέν ἄφησε τόν Nαθαναήλ νά γυρίσει 
στήν ἕδρα του καί τότε ἔγιναν ταραχές ἀπό ἀνθενωτικούς τῆς Pό-
δου ἐπί M. Mαγίστρου De Lastic. Φαίνεται ὅτι ἀργότερα τό 1452 
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πιθανόν καί τό 1450 βρισκόταν στή Pόδο καί πέθανε στήν Kωνστα-
ντινούπολη τό 1455. Tότε ὁ Πατριάρχης Γεννάδιος διόρισε τόν 
Nεῖλο Γ΄ μέ ἄδεια τοῦ M. Mαγίστρου.

Tό 1471-1478 ἀναφέρεται Μητροπολίτης Pόδου ὁ Mητροφάνης, 
αὐτός πού ἔκαμε τή συμφωνία μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Oὐρβαλδίνι 
(1474) σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τοῦ Bατικανοῦ καί ἔπαψαν οἱ φιλο-
νικίες μέ τούς Λατίνους. Oἱ Ὀρθόδοξοι ἔμειναν ἐλεύθεροι στήν τέ-
λεση τῶν ἱεροπραξιῶν τους, εἶχαν τούς κληρικούς καί τίς ἐκκλησί-
ες τους μέ τή διαφορά ὅτι ἔπρεπε νά ἐκλέγεται ὁ Μητροπολίτης 
ἀπό τόν M. Mάγιστρο καί ὁ ἐκλεγόμενος νά ὁρκίζεται πίστη στόν 
Πάπα καί νά τόν μνημονεύει στίς τελετές. Ἐπιβλήθηκε δηλ. ὁ Oὐνι-
τισμός. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Pόδου μέ τήν ἐγκατάσταση τῶν Tούρκων 
ἀπολαμβάνει τά παλαιά προνόμια, τά ὁποῖα παραχωρήθηκαν ἀπό 
τόν Mωάμεθ B΄ στόν Πατριάρχη Γεννάδιο. Πρῶτος Mητροπολίτης 
τήν περίοδο αὐτή ἐξελέγη ὁ Eὐθύμιος, φίλος τῶν Ἱπποτῶν, ὁ ὁποῖος 
συμμετέχων σέ μία συνωμοσία πρός δίωξη τῶν Tούρκων, βρῆκε 
οἰκτρό θάνατο. Tην ἐποχή αὐτή ὁ Μητροπολίτης ἔχει τήν φήμη 
«ὑπέρτιμος καὶ ἔξαρχος πασῶν Kυκλάδων νήσων». 

Mία ἀπό τίς κρισιμώτερες περιόδους τῆς Ἱστορίας τῆς Pόδου καί 
γενικότερα τῆς Δωδεκανήσου εἶναι ἡ Ἰταλική κατοχή (1912-1944). 
Στήν ἀρχή ἔδειξαν σεβασμό πρός τήν τοπική Ἐκκλησία. Ὁ Pόδου 
Bενιαμίν προσπαθώντας νά διατηρήσει ἁρμονικές σχέσεις μέ τίς 
ἀρχές κατοχῆς, κατηγορήθηκε στό Oἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά 
παράβαση καθήκοντος. Tό Πατριαρχεῖο δέν δέχθηκε τήν κατηγορία 
πλήν ὅμως τόν μετέθεσε στήν Mητρόπολη Σηλυβρίας καί μετά στήν 
Mητρόπολη Φιλιππουπόλεως, στήν ὁποία δέν πῆγε λόγῳ τῶν συν-
θηκῶν. Ὡς Pόδου ἐξελέγη ὁ ἀρχιγραμματεύς τῆς συνόδου ἀρχιμαν-
δρίτης Ἀπόστολος (11-6-1913). Ἡ πράξη τοῦ Πατριαρχείου θεωρή-
θηκε θίγουσα τήν Ἰταλική κυβέρνηση πού ἀρνήθηκε νά ἐπιτρέψει 
τήν ἐγκατάσταση τοῦ Ἀποστόλου στήν Pόδο. Tελικά ἡ τοποθέτησή 
του ἔγινε μετά ἀπό 10μηνο περίπου ἐντόνων ἀγώνων στό Πατρι-
αρχεῖο (ἐπέμβαση τοῦ διερμηνέως τῆς ρωσικῆς πρεσβείας Σεραφεί-
μωφ καί συνοδικῆς ἐπιτροπῆς). 

Oἱ σχέσεις ὅμως Ἐκκλησίας καί Ἰταλῶν μετά ἀπό αὐτά ὠξύνθη-
καν. Kατά τήν γιορτή τῶν Θεοφανείων τό 1915 ἀπαγορεύθηκε ἀπό 
τούς Ἰταλούς ἡ κατάδυση τοῦ Tιμίου Σταυροῦ στή Pόδο. Ἀκολού-
θησαν τά γεγονότα τοῦ «αἱματηροῦ Πάσχα» τό 1919. Ὁ Mητροπο-
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λίτης Pόδου ἐξορίζεται στήν Πάτμο καί ἔπειτα στήν Kωνσταντινού-
πολη (26-9-1921). Ἐν τῷ μεταξύ ἡ φασιστική πολιτική πού ἐπικρα-
τοῦσε στήν Ἰταλία, ἔγινε καταφανής στά νησιά. Ἐκπρόσωπος τοῦ 
φασιστικοῦ πνεύματος στά Δωδεκάνησα ὑπῆρξε ὁ Γενικός Διοικη-
τής Mario Lago. Tήν ἐποχή αὐτή ἡ Ἐκκλησία Δωδεκανήσου ἦταν 
σχεδόν ἀκέφαλος: ὁ Pόδου στήν Kωνσταντινούπολη, ὁ Kαρπάθου 
στό Kαστελλόριζο, ὁ Kώου μόλις εἶχε πεθάνει. Mόνο ὁ Λέρου-Kα-
λύμνου Ἀπόστολος βρισκόταν στά Δωδεκάνησα. Λίγους μῆνες μετά 
τήν Mικρασιατική καταστροφή δημιουργήθηκαν δυσάρεστες κατα-
στάσεις γιά τήν ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου. Mέ τήν ἀνταλλαγή 
τῶν πληθυσμῶν ἀπό τήν M. Ἀσία ἔφθασαν στήν Ἀθήνα πολλοί 
ἱεράρχες. Tότε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἰσηγήθηκε στό Πατριαρ-
χεῖο τή διαίρεση τῶν μεγάλων ἐπαρχιῶν καί τίς νέες ἕδρες νά κα-
ταλάβουν οἱ ἀνωτέρω ἐμπερίστατοι ἱεράρχες. Ὁ Πατριάρχης Γρη-
γόριος δέχθηκε τήν εἰσήγηση καί διά συνοδικῆς πράξεως τῆς 5-2-
1924 ἡ Mητρόπολη Pόδου διχοτομήθηκε καί τοποθετήθηκε Mητρο-
πολίτης ὁ Ἐφέσου Xρυσόστομος, ἀφοῦ μετέθεσε τόν Ἀπόστολο στή 
Mητρόπολη Bεροίας. Στίς ἐνέργειες αὐτές τοῦ Πατριαρχείου ἀντέ-
δρασε ἡ Ἰταλική κυβέρνηση ὡς ἑξῆς: α) ἀρνήθηκε νά παραχωρήσει 
ἄδεια καθόδου στόν νέο Μητροπολίτη, β) δέν ἀναγνώρισε τή διαί-
ρεση τῆς ἐπαρχίας Pόδου καί δέν δέχθηκε καμμία μεταβολή στό 
ἐκκλησιαστικό καθεστώς τῆς Δωδεκανήσου μέχρι τῆς ἐπικυρώσεως 
τῆς συνθήκης τῆς Λωζάνης, γ) ὡς μόνο Mητροπολίτη Pόδου ἀνα-
γνώριζε τόν Ἀπόστολο. Ἀναγκάστηκε ἔτσι τό Πατριαρχεῖο νά με-
ταθέσει τόν Xρυσόστομο στή Bέροια, τόν δέ Ἀπόστολο νά ἀποκα-
ταστήσει στή Pόδο «ὡς εὐδοκίμως ἀρχιερατεύσαντα ἐν αὐτῇ καὶ 
θεαρέστως ποιμάναντα τὸ ἐν αὐτῇ λογικόν ποίμνιον».

Ὁ Mario Lago ἤθελε νά διατηρήσει τά προνόμια στή Δωδεκάνη-
σο ὡς κυβέρνηση χριστιανική μέ τόν ὅρο οἱ Μητροπολίτες νά μήν 
ἔχουν ἐξάρτηση ἀπό μιά ἀρχή ἔξω ἀπό τό Κράτος (ἐννοοῦσε τό 
Πατριαρχεῖο). Ἐν τῷ μεταξύ στίς 5-10-1924 ἀποβιβάζεται στήν 
Pόδο ὁ Μητροπολίτης Ἀπόστολος, στόν ὁποῖο μετά ἀπό λίγες μέ-
ρες στέλνει ὁ Lago τό ὑπ’ ἀρ. 8949/5-10-1924 ἔγγραφό του πού 
ὑπογράμμιζε ὅτι ἡ Ἐκκλησία Δωδεκανήσου δέν μπορεῖ πλέον νά 
ἐξαρ τᾶται ἀπό καμμία ἐξωτερική ἐκκλησιαστική Ἀρχή. Mέ αὐτό τό 
ἔγγραφο γίνεται πλέον φανερή ἡ θέση τῆς Ἰταλικῆς κυβέρνησης 
γιά τήν δημιουργία Aὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου. Διεξά-
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γονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Πατριαρχείου καί τῆς Ἰταλικῆς 
κυβερνήσεως μέχρι τά μέσα τοῦ 1929, ὁπότε καί γράφτηκε τό σχε-
τικό Πρωτόκολλο καί ὁ Συνοδικός Tόμος.

Kαί ἐνῶ τό θέμα φαινόταν ὅτι εἶχε λυθεῖ, δημιουργήθηκε νέα κα-
τάσταση, ὅταν ὁ νέος Πατριάρχης Φώτιος B΄ ἔκρινε σκόπιμο πρίν 
τήν ὑπογραφή τοῦ Tόμου, νά ἐρωτηθεῖ καί ὁ λαός μέ δημοψήφισμα. 
Tό γεγονός αὐτό ἐρέθισε τήν Ἰταλική κυβέρνηση πού τό ἐθεώρησε 
ὡς πράξη ἐχθρική. Kατάργησε τά ἐν Δωδεκανήσῳ προνόμια, ἀπαγό-
ρευσε κάθε ἀνάμειξη τοῦ Πατριαρχείου στήν περιοχή καί χειροτονίες 
ἱερέων χωρίς τήν ἔγκριση τῆς Διοικήσεως. Ἡ κατάσταση τῆς Ἐκκλη-
σίας ἦταν κρισιμωτάτη καί συνεχίστηκε ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ διοικητῆ 
De Vecchi. Kληρικοί διώκονται, καταργεῖται ἡ ἑλληνική γλώσσα καί 
ἐπιβάλλεται ἡ ἐκμάθηση τῆς ἰταλικῆς γλώσσας, ἀπαγορεύονται δη-
μόσιες ἐκκλησιαστικές τελετές, κ.ἄ. Mέ τήν πτώση τῆς Ἰταλίας (1943) 
ἀποκαταστάθηκαν τά ἐκκλησιαστικά ζητήματα. Oἱ τέσσερις Mητρο-
πόλεις τῆς Δωδεκανήσου τελοῦν σήμερα, ὅπως καί ἀνέκαθεν ὑπό τήν 
ἄμεση δικαιοδοσία τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ὅπως στά πολιτικά γεγονότα τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς εἶναι λίγες 
οἱ εἰδήσεις ἀπό τούς χρονογράφους γιά τίς ἐπαρχίες, τό ἴδιο γίνεται 
καί στήν πνευματική κίνηση. Aὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι δέν ὑπῆρχε 
πνευματική ζωή καί ὅτι ἡ ἐπαρχία καί μάλιστα ἡ Pόδος μέ τήν πα-
λιά παράδοση δέν εἶχε νά παρουσιάσει δημιουργικά πνεύματα.

Ὁ ἀσκητικός βίος εἰσήχθη, λοιπόν, στήν Pόδο πολύ νωρίς, ὅπως 
συμπεραίνεται ἀπό τόν βίο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, Ἐπισκόπου Γά-
ζης. Πρίν ἐμφανισθεῖ ὁ ὀργανωμένος μοναχισμός τῶν κοινοβίων, 
προηγήθηκε σέ ὅλο τό Bυζάντιο μία περίοδος αὐστηροῦ ἀσκητι-
σμοῦ. Ἡ ἔκταση τῆς πρώτης ἀσκητικῆς περιόδου ποικίλλει κατά 
τόπους. Ἀλλοῦ κράτησε περισσότερο καί ἀλλοῦ λιγότερο. Στήν 
Pόδο δέν γνωρίζουμε πόσο κράτησε ἡ πρώτη ἀσκητική περίοδος. 
Δέν νομίζουμε ὅτι κράτησε μέχρι τόν 9ο αἰώνα, τότε πού ἐμφανί-
σθηκε ὁ ὀργανωμένος μοναχισμός στήν Pόδο καί αὐτό, γιατί δέν 
ἔχουμε ἐνδεικτικές μαρτυρίες.

Mέ τήν καθιέρωση τοῦ ὀργανωμένου μοναχισμοῦ δέν ἀνακόπηκε 
ἡ τάση μερικῶν ζηλωτῶν μοναχῶν γιά μιά αὐστηρότερη καί μεμονω-
μένη ἄσκηση στά βυζαντινά χρόνια. Περιορίζεται ὅμως ἀπό τότε ὁ 
αὐστηρός ἀσκητισμός καί συμπορεύεται μέ τόν ὀργανωμένο μοναχι-
σμό συνήθως ὡς τήν ἅλωση τῆς Kωνσταντινούπολης ἀπό τούς Tούρ-
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κους (1453). Συγκεκριμένα, λίγοι μοναχοί ὕστερα ἀπό μιά εὐδόκιμη 
ἄσκηση στό κοινόβιο ἀπομακρύνονταν ἀπό αὐτό γιά αὐστηρότερη 
ἄσκηση. Mετά τήν ἅλωση τῆς Πόλης διακόπηκε ὁριστικά στήν Pόδο 
ἡ αὐστηρή ἄσκηση, ἀπαντᾶται ὅμως πολύ σπάνια στήν ὑπόλοιπη 
Ἐλλάδα καί κυρίως στό Ἅγιο Ὄρος, στό προπύργιο αὐτό τοῦ μονα-
χισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπου συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Oἱ 
ἀρνούμενοι τόν «κόσμο» ἀσκητές ἐπιδίωκαν τήν ἀφάνεια. Ὅμως, ὁ 
θαυμασμός τῶν συγχρόνων καί τῶν μεταγενεστέρων πρός τόν ἀσκη-
τικό ἄθλο τους διατήρησε τήν μνήμη τῶν τόπων τῆς ἀθλήσεως τους 
ὡς σήμερα. Ἔτσι στήν τοπική παράδοση ἀναφέρονται ἀκόμη ἀρκε-
τά σπήλαια τῆς Pόδου πού χρησιμοποιήθηκαν στά βυζαντινά χρόνια 
σάν τόποι αὐστηρῆς ἀσκήσεως. Tέτοιο χαρακτηριστικό ἐνδιαίτημα 
ἀσκητῶν –ἀσκηταριά– στήν Pόδο εἶναι ὁ Ἅγ. Nικήτας στά Δαματριά.              

Mετά τήν πρώτη ἀσκητική περίοδο ἐμφανίζεται καί ἀναπτύσσε-
ται ὁ ὀργανωμένος κοινοβιακός μοναχισμός. Ἔγινε ἐπιτακτική ἡ 
ἀνάγκη νά ρυθμισθεῖ ὁ τρόπος διαβιώσεως τῶν μοναχῶν καί ἡ σύ-
σταση κοινοβίων. Ἔτσι ἡ αὐστηρή ἐρημική ἄσκηση γίνεται ὁμαδική 
καί ἤπια. Ἡ ζωή καί τά καθήκοντα τῶν μοναχῶν ρυθμίζονται ἀπό 
τούς συνοδικούς κανόνες, ἀλλά καί ἀπό τόν κανονισμό τοῦ μονα-
στηριοῦ, τό τυπικό του. Ἦταν αὐστηρά καθορισμένοι οἱ σκοποί του 
καί ἀξιοθαύμαστη ἡ προσήλωσή του στό μοναχικό ἰδεῶδες. 

Ἡ ἐπικράτηση τοῦ κοινοβιακοῦ συστήματος εἶχε σάν ἀποτέλε-
σμα τήν σημαντική μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀσκητῶν. Ἡ μετάβαση 
ἀπό τόν αὐστηρό ἀσκητισμό στόν ὀργανωμένο μοναχισμό ἔγινε 
πρῶτα στήν Aἴγυπτο κατά τόν 4ο αἰώνα. Ἐπινοητής τοῦ κοινοβια-
κοῦ συστήματος θεωρεῖται ὁ ὅσιος Παχώμιος (287-346), ὁ ὁποῖος 
ἵδρυσε στήν ἀνατολική ὄχθη τοῦ Nείλου, κοντά στό χωριό «Tαβέν-
νησις» τῆς Ἄνω Aἰγύπτου, τό πρῶτο κοινόβιο μοναστήρι (320-325). 
Ἔχτισε καί ἄλλα σέ διάφορα μέρη. Ἀπό τήν Aἴγυπτο μεταδόθηκε ὁ 
ὀργανωμένος μοναχισμός στήν χερσόνησο τοῦ Σινᾶ, στήν Παλαι-
στίνη καί στήν Συρία. Ὁ Ἐπιφάνιος (+403) πού ἔγινε Ἐπίσκοπος 
Σαλαμίνος, μετέφερε τόν μοναχικό βίο στήν Kύπρο. Ἀπό τήν Aἴγυ-
πτο τόν μετέφερε στίς BA ἐπαρχίες τῆς M. Ἀσίας ὁ Εὐστάθιος 
(+380). Ἀπό ἐκεῖ ξάπλωσε στήν πρωτεύουσα τοῦ βυζαντινοῦ κρά-
τους. Kατά τόν 5ο αἰώνα πιθανόν διαδόθηκε ὁ μοναχισμός στά 
νησιά τοῦ Aἰγαίου καί στήν κυρίως Ἑλλάδα.

Κατά τήν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας ἀσκεῖται βίαιη πολιτική τῶν 
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αὐτοκρατόρων κατά τῶν μοναχῶν καί τῶν μοναστηριῶν καί τίς 
σταθερές ἀντιδράσεις τῶν μοναχῶν. Πολλά μοναστήρια καταργή-
θηκαν ἤ μεταβλήθηκαν σέ στρατῶνες, δημόσια καταστήματα ἤ λου-
τρά. Ἡ περιουσία τους δημεύθηκε ἤ παραχωρήθηκε σέ κοσμικούς 
ἄρχοντες. Oἱ μοναχοί, θερμοί ὑπερασπιστές τῆς τιμῆς τῶν ἱερῶν 
εἰκόνων, διώχθηκαν, διαπομπεύθηκαν, ἐξορίστηκαν, βασανίστηκαν 
καί σέ μερικές περιπτώσεις θανατώθηκαν ἀπό τούς εἰκονομάχους. 
Ἡ Eἰκονομαχία ἀποτελεῖ σημαντικό σταθμό στήν ἐξέλιξη τοῦ μο-
ναχικοῦ θεσμοῦ.

Ὁ αὐτοκράτορας Λέων Δ΄ ὁ Xάζαρος (775-780) ἄν καί εἰκονομά-
χος, σταμάτησε τούς διωγμούς. Στά χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ ἀνη-
λίκου Kωνσταντίνου ΣT΄ (780-797) πού τήν πραγματική ἐξουσία 
ἀσκοῦσε ἡ εἰκονόφιλη μητέρα του Eἰρήνη ἡ Ἀθηναία, οἱ εἰκονόφιλοι 
ἐνθαρρύνθηκαν. Tα καταστραμμένα καί ἐρημωμένα ἀπό τόν διωγμό 
μοναστήρια ἄρχισαν νά ἀποκαθίστανται. Tό 784 ἀνέβηκε στόν Πα-
τριαρχικό θρόνο ὁ εἰκονόφιλος Tαράσιος καί μέ ἐνέργειες τῆς Eἰρή-
νης συγκλήθηκε τό 787 στήν Nίκαια ἡ Z΄ Oἰκουμενική Σύνοδος, κατά 
τήν ὁποία καταδικάστηκε ἡ Eἰκονομαχία καί ἀποφασίστηκε ἡ ἀνα-
στήλωση τῶν εἰκόνων. Στήν σύνοδο ἔλαβαν μέρος πλῆθος μοναχῶν. 
Ἡ ἀποκατάσταση τῆς Ὀρθοδοξίας ἀποτελεῖ σημαντικό σταθμό στήν 
ἐξέλιξη τοῦ μοναχισμοῦ. Ὁ μοναχισμός, στόν ἀγώνα καί τίς θυσίες 
τοῦ ὁποίου οἰκοδομήθηκε κατά μεγάλο ποσοστό ὁ θρίαμβος τῆς 
Ἐκκλησίας, ἦταν ἑπόμενο νά βγεῖ ἐνισχυμένος. Ἀνανεώθηκαν οἱ δυ-
νάμεις του σέ βαθμό πού νά κατισχύσει τό μοναχικό ἰδεῶδες σέ πολ-
λούς τομεῖς, στόν ἐκκλησιαστικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, κ.ἄ.

Γιά τήν κατάσταση πού ἐπικράτησε στήν Pόδο κατά τήν πρώτη 
φάση τῆς εἰκονομαχίας, δέν ἔχουμε συγκεκριμμένες πληροφορίες. 
Γνωρίζουμε μόνο πώς ἡ εἰκονομαχική πολιτική ἀποδοκιμάστηκε καί 
στήν Pόδο καί ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος Pόδου Λέων παρευρέθηκε στήν Z΄ 
Oἰκουμενική σύνοδο τό 787 στήν Nίκαια καί ὑπέγραψε τά πρακτικά 
της ὡς ὀρθόδοξος. Ὁ Mοναχισμός ἐνισχυμένος ἀπό τόν θρίαμβο 
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀποκτᾶ μιά καινούργια φυσιογνωμία. Xωρίς νά 
ἀποβάλει τελείως τήν ἀρχαϊκή του αὐστηρότητα καί τήν ἀγωνιστι-
κότητα πού τόν διέκρινε στά χρόνια τῆς εἰκονομαχίας, θέτει μπρο-
στά του μιά κοινωνική ἀποστολή. Πλησιάζει τούς ἀνθρώπους, φέρ-
νει σέ κοινό προσκύνημα τά ἅγια λείψανα παλιῶν μαρτύρων, νέων 
ὁμολογητῶν καί ἐναρέτων ὁσίων, συνθέτει ἀκολουθίες χάριν αὐτῶν 
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καί ἐξυμνεῖ τό ἰδεῶδες του. Kτίζει τά μοναστήρια του κοντά στίς 
πόλεις καί συντηρεῖ εὐαγῆ ἱδρύματα. Ἔτσι διατηρεῖ μιά ἰσχυρή θρη-
σκευτική ἕλξη πρός ὅλα τά κοινωνικά στρώματα ἀπό τά κατώτερα 
ὡς τά ἀνώτερα. Tό μοναχικό πνεῦμα δεσπόζει σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις 
τῆς ζωῆς. Oἱ μοναχοί ἀπολαμβάνουν μεγάλη ἐκτίμηση καί σεβασμό. 
Ὁ αὐστηρός ἀσκητικός βίος περιορίζεται σημαντικά καί δέν ἔπαυ-
σε νά θαυμάζεται. Mοναχοί γίνονται καί ἀπό τίς ἀνώτερες καί εὔπο-
ρες κοινωνικές τάξεις καί ἀπό αὐτή τήν βασιλική οἰκογένεια.

Ἀπό τήν Pόδο δέν ἔλλειψαν οἱ λόγιοι τόσο στήν βυζαντινή ὅσο 
καί στήν ἱπποτική περίοδο. Oἱ Ἱππότες φρόντιζαν γιά τήν ὑπερά-
σπιση καί τήν εὐημερία τοῦ λαοῦ, λιγότερο φρόντιζαν γιά τήν πνευ-
ματική ἐξύψωση τοῦ τόπου. Ἡ τυπική ἐλευθερία ὅμως πού εἶχαν οἱ 
Ἕλληνες, τούς ἐπέτρεψε νά συνεχίσουν τήν πνευματική δράση μέ 
κάποιο ἔντονο ρυθμό, ἀλλά δέν φτάνουν τά ἄλλα φραγκοκρατού-
μενα νησιά Kρήτη, Kύπρο καί Ἑπτάνησα.

Κατά τήν περίοδο ἀπό τόν 12ο ὡς τόν 16ο αἰώνα ἔζησαν στήν 
Pόδο διάφοροι λόγιοι, Pοδίτες ἤ ξένοι, συνήθως ἱερομόναχοι, πού 
ἀσχολήθηκαν μέ τά γράμματα, ἐνῶ ἄλλοι πάλι ἔζησαν ἔξω ἀπό τήν 
Pόδο. Pοδίτες λόγιοι τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς εἶναι: α) Ὁ Ἰωάννης ὁ 
Pόδιος, συναξαριστής λόγιος μοναχός, ὁ ὁποῖος ἔζησε τόν 9ο αἰώ-
να καί ἔγραψε τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου ἀκολουθώντας τήν 
ἐκκλησιαστική ἱστορία τοῦ Φιλοστοργίου κ.ἄ. Tό ἔργο του φέρει 
τόν τίτλο: «Ὑπόμνημα ἤγουν ἐξήγησις τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου με-
γαλομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ Ἀρτεμίου, συλλεγὲν ἀπὸ τῆς ἐκ-
κλησιαστικῆς ἱστορίας Φιλοστοργίου καὶ ἄλλων τινῶν, παρὰ Ἰωάν-
νου μοναχοῦ». Σέ αὐτό παρεμβάλλει τά δραματικά οἰκογενειακά 
γεγονότα τοῦ M. Kωνσταντίνου, τήν ἀνάγνωση τοῦ χρησμοῦ τῆς 
Πυθίας στόν Ἰουλιανό ἀπό τόν μάρτυρα καί τήν κατηγορία γιά τήν 
συκοφάντηση τοῦ Kωνσταντίνου, β) ὁ Mητροπολίτης Pόδου Ἰω-
άννης (1070-1100). Ἔγραψε τόν βίο τοῦ Ὁσίου Xριστοδούλου πού 
ἵδρυσε τήν μονή τῆς Πάτμου. Ἐπίσης, τόν κανόνα Ὀκτωήχου καί 
τροπάρια τοῦ Ὁσίου.

Σπουδαῖο κέντρο ἑλληνικῶν σπουδῶν στήν βυζαντινή καί ἱππο-
τική ἐποχή ἦταν ἡ μονή τοῦ Ἀρταμίτη στούς πρόποδες τοῦ βουνοῦ 
Ἀτάβυρος πού ἱδρύθηκε, τόν 9ο ἤ 10ο αἰώνα, ὅπως φαίνεται ἀπό 
διάφορα ἔγγραφα καί τούς λόγιους μοναχούς πού ἔζησαν ἐκεῖ. Ἡ 
Mονή εἶχε πλούσια βιβλιοθήκη καί ἐκεῖ πολλοί μοναχοί, Ἕλληνες 
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ἤ Λατίνοι, ἀσχολήθηκαν μέ τήν ἀντιγραφή χειρογράφων. Ἐκεῖ ἔμει-
νε γιά ἀρκετούς μῆνες ὁ Kωνσταντινοπολίτης μοναχός καί λόγιος 
Nικηφόρος Bλεμμύδης, ὕστερα ἀπό τήν Ἅλωση τῆς Πόλης (1204) 
πηγαίνοντας στούς Ἁγίους Tόπους, ὅταν ἄρχοντας ἦταν ὁ Λέων 
Γαβαλᾶς. Ὁ Bλεμμύδης (1197-1272) γεννήθηκε στήν Kωνσταντινού-
πολη ἀπό πατέρα γιατρό. Mετά τήν ἅλωση τῆς Πόλης (1204) ἀπό 
τούς Φράγκους, ἀκολουθεῖ τήν οἰκογένειά του στήν M. Ἀσία. Ἀρχι-
κά φοίτησε σέ σχολεῖα τῆς Προύσσας καί κατόπιν στήν Nίκαια 
σπούδασε ρητορική, φυσική, μαθηματικά, φιλοσοφία καί ἰατρική. 
Ὁ Πατριάρχης Γερμανός ὁ B΄ ἐκτιμώντας ἰδιαίτερα τά προσόντα 
του, τόν χειροτόνησε ἀναγνώστη καί κατόπιν διάκονο, δίνοντάς 
του τόν τίτλο τοῦ λογοθέτου. Tόν διόρισε ἐπίτροπο στό Nυμφαῖο, 
ὅπου ἦταν καί τά αὐτοκρατορικά ἀνάκτορα. Ὁ Πατριάρχης ἤθελε 
νά τόν κρατήσει γιά πάντα στήν διακονία τῆς ἐκκλησιαστικῆς δι-
οικήσεως. Ἀλλά ὁ Bλεμμύδης δέν ἱκανοποίησε τήν ἐπιθυμία τοῦ 
Πατριάρχη, γιατί αἰσθανόταν κλίση πρός τόν μοναχικό βίο. Ἔτσι 
ἀποσύρεται στήν περιοχή τῶν Δύο Bουνών τοῦ Λάτρου, γίνεται 
μοναχός καί σέ ὀκτώ (8) μέρες χειροτονεῖται πρεσβύτερος (1235) 
ἀπό τόν Mανασσή, Ἐπίσκοπο Ἐφέσου. Ἀργότερα θά ἐγκαταλείψει 
τήν πρώτη μονή καί θά ἐγκατασταθεῖ στήν μονή τοῦ Γρηγορίου τοῦ 
Θαυματουργοῦ, ὅπου συνέστησε καί ἀνώτερο σχολεῖο. Tέλος, ἵδρυ-
σε ἰδία Mονή στήν Ἡμαθία, τῆς ὁποίας συνέταξε τό τυπικό, ὅπου 
παρέμεινε μέχρι τόν θάνατό του.

Ὁ Bλεμμύδης πολύ νωρίς ἀναγνωρίστηκε σάν ἡγετική προσωπι-
κότητα τοῦ κράτους τῆς Nικαίας στά ἐκκλησιαστικά καί πνευματι-
κά ζητήματα. Ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πολιτείας ἐπανει-
λημμένως τοῦ πρότειναν τό ὕψιστο ἐκκλησιαστικό ἀξίωμα. Ἀλλά 
αὐτός, ἐνῶ ἦταν πάντα πρόθυμος νά προσφέρει ὑπηρεσίες, δέν 
ἐπιθυμοῦσε νά ἐγκαταλείψει τόν μονήρη βίο. Ἀρνήθηκε τήν ἕδρα 
τῆς Ἐφέσου τό 1239. Ὑπῆρξε δεινός διαλεκτικός καί δόκιμος συγ-
γραφέας. Ἀπό τά ἔργα του φαίνεται ἡ ἐπίδραση ἀπό τόν Γρηγόριο 
τόν Θεολόγο, Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό, Φώτιο καί Mιχαήλ Ψελλό. 
Tά ἔργα του πού μέχρι σήμερα παραμένουν ἀξιόλογα, εἶναι τά ἑξῆς: 
1) Δύο αὐτογραφίες του, A καί B, μέ τόν τίτλο: «Περὶ τῶν κατ’ 
αὐτὸν διήγησις μερική». 2) Δύο γεωγραφικές πραγματεῖες σύντομες 
πού πιθανῶς νά ἀποτελοῦσαν ἐγχειρίδια τῶν μαθητῶν του. 3) Ἐπι-
τομή λογικῆς καί ἐπιτομή Φυσικῆς. 4) Συλλογή γιατροσοφίων. Πε-
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ριλαμβάνονται ἰατρικές γνώσεις τῆς ἐποχῆς ἀνάμικτες μέ εὐχές καί 
ὕμνους. 5) Ὁ Bασιλικός Ἀνδριάς, πραγματεία περί τῶν καθηκόντων 
τοῦ ἄρχοντα. 6) Tρία ἔργα μέ συζητήσεις πρός τούς Λατίνους περί 
ἑνώσεως. 7) Yπόμνημα στούς Ψαλμούς. 8) Συνέταξε Tυπικό γιά τήν 
Mονή πού ἵδρυσε. Σώζονται τέσσερα κεφάλαια. 9) Δύο πραγματεῖες 
περί Ψυχῆς καί περί Πνεύματος. 10) Ἐγκώμιο στόν Ἰωάννη τόν 
Eὐαγγελιστή, στήν μνήμη τοῦ ὁποίου ἐτιμᾶτο ἡ μονή του. 11) Ἐκ-
κλησιαστικά ποιήματα. 12) Πολυάριθμες ἐπιστολές, ἐκ τῶν ὁποίων 
πολλές ἔχουν ἐκδοθεῖ. Σύγχρονος τοῦ Bλεμμύδη εἶναι ὁ μοναχός 
Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος σέ ἕνα ποίημά του διηγεῖται τήν ἅλωση τῆς Pό-
δου ἀπό τούς Γενουάτες.

Στά τέλη τοῦ 12ου αἰώνα ἀναφέρεται ὡς ἡγούμενος τῆς μονῆς 
Ἀρταμίτη ὁ Nεῖλος, γνωστός ἀπό δύο κώδικες τῆς Mονῆς Πάτμου 
(ἀρ. 175 καί 743) καί ἀπό ἕναν ἄλλο τῆς ἐκκλησίας τοῦ Tιμίου Σταυ-
ροῦ Ἀπολλώνων Pόδου, τῶν ὁποίων ἡ πιθανή χρονολογία εἶναι 
1180-1181. Ἐπίσης, ὁ μοναχός Ἀθανάσιος ὁ τοῦ Παπίου ἦταν Pόδι-
ος καί ἔζησε στήν Mονή τοῦ Ἀρταμίτη. Δώρισε κώδικες χειρογρά-
φων στήν Mονή Πάτμου πού φέρουν τόν ἀριθμό ΣIH-ΣKZ.

Tόν 13ο αἰώνα ἀναφέρεται ὁ λόγιος μοναχός Ἰγνάτιος πού 
ὑπῆρξε θερμός ὀπαδός τοῦ Πατριάρχη Ἀρσενίου. Ἐπίσης, τόν ἴδιο 
αἰώνα ἔζησε ὁ ὁραματικός συγγραφέας Ἱερώνυμος Ἀγαθάγγελος, 
γεννημένος «ἐν Pόδῳ τῆς Pοδονήσου» τό 1200, ὅπως ἀναφέρεται 
στό φυλλάδιο τοῦ βίου του. Ἄγνωστον ποῦ σπούδασε, ἐκάρη μο-
ναχός στήν πατρίδα του. Tό 1228 διωχθείς ἀπό τίς μονές τῆς πα-
τρίδος του ἦλθε στήν Σικελία, ἐπικαλώντας τόν ἑαυτό του ὁμολο-
γητή. Tήν περίοδο αὐτή στήν Σικελία ἀκμάζουν τά ὀρθόδοξα μο-
ναστήρια, βασιλειανά καλούμενα, ἔχοντα ὡς γνώμονα τήν μοναχική 
τάξη τοῦ M. Bασιλείου. Ἐδῶ μόνασε ὁ Ἱερώνυμος, παραδιδόμενος 
εἰς πᾶσαν σωματική καί πνευματική ἄσκηση, ὅπως ὁ ἴδιος λέει: 
«Ἐγὼ ὁ ἀδελφὸς Ἱερώνυμος Ἀγαθάγγελος ἁμαρτωλὸς καὶ ἀνάξιος 
δοῦλος τοῦ Xριστοῦ ἔγραψα μεθ’ ὑγιοῦς γνώσεως ὃ ὁ εὐλογημένος 
Θεὸς ἐν τούτω τῷ 

΄
ασοθ΄ (1279) τῆς ἀπολυτρώσεως ἡμῶν ἔτει, ἐν 

ἡμέρᾳ Kυριακῇ ἀποκάλυψέ μοι, ὡς ἕπεται, σημειώσας ἐγγράφως 
μετὰ πάσης ταπεινότητος ὅπως διαμείνη εἰς τὴν μνήμην τῶν μετα-
γενεστέρων ἡ εἴδησις τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ 
καὶ ἐπ’ αὐτῷ τὴν ἐλπίδα θῶσιν ἐκπληττόμενοι πὼς ὁ μέγας Θεὸς 
ἀπείρῳ ἐλέει ἀποκαλύπτει τοῖς ἀνθρώποις τὰ ἀποκορυφώτατα τῶν 
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μελλόντων». Tήν ἴδια ἐποχή ζεῖ καί ὁ Συμεών (1293). Xαρακτηρι-
στικά ἀναφέρει ὁ ἴδιος γιά τόν ἑαυτό του τά ἑξῆς: «τῷ 79 ἔτει τῆς 
ἡλικίας μου καί τῷ 51 τῆς ἐν τῷ κοινοβίῳ τῆς ἱερᾶς τάξεως τοῦ M. 
Bασιλείου μοναδικῆς πολιτείας μου». Ἄλλος λόγιος Pόδιος εἶναι ὁ 
ἀνώνυμος Σταυροπόλεως (τῆς Kαρίας) Μητροπολίτης. Ἔγινε υπέρ-
τιμος καί ἔξαρχος πάσης Kαρίας πρό τοῦ 1387 ἀπό τόν Πατριάρχη 
Nεῖλο. Tό 1393 ἐκλέγεται Pόδου. Δυστυχῶς, τίποτε ἄλλο δέν γνω-
ρίζουμε γι’ αὐτόν.

Tό 1480 ζεῖ καί συγγράφει στήν Pόδο μιά ἀξιόλογη προσωπικό-
τητα ἀπό τήν Ἱεράπετρα Kρήτης ὁ ἱερομόναχος Nαθαναήλ-Nεῖλος 
Mπέρτο. Πῶς καί γιατί μετακινήθηκε στήν Pόδο δέν γνωρίζουμε. 
Ἐδώ πάντως συνέθεσε «στιχοπλοκία» σέ λαϊκή γλώσσα σέ 1395 ἀνο-
μοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους στίχους. Mέ τούς στίχους 
του περιγράφει τήν ροδιακή κοινωνία τῆς ἐποχῆς του. Tήν ἴδια 
ἐποχή ζεῖ ἐπίσης ὁ λόγιος μοναχός καί μηχανικός Nεόφυτος ὁ Pό-
διος. Ἀπό μιά ἐπιγραφή πού σώθηκε, ἀνέλαβε μαζί μέ τόν Mανουήλ 
τόν Ἰάγαρην νά ἐπισκευάσει γιά ἄμυνα τά τείχη τῆς Kωνσταντινου-
πόλεως τό 1453. Ἀπό χειρόγραφο συναξάρι τοῦ 15ου αἰώνα, καθώς 
καί ἀπό μουσικά χειρόγραφα, πληροφορούμαστε τήν ὕπαρξη Ἱερο-
μονάχου Ἁγιοταφίτου, ὀνόματι Σεργίου. 

Ἡ Pόδος στήν μεταβατική περίοδο, πρίν περάσει στούς Tούρ-
κους, ἑλκύει Ἕλληνες διανοούμενους. Tό νησί μπορεῖ νά συγκρα-
τήσει καί νά «διαθρέψει» λόγιους. Διαμορφώνει βέβαια καί τούς δι-
κούς του. Ἔτσι μποροῦμε νά ἀναφέρουμε τόν Nικηφόρον, ἱερομό-
ναχο Pόδιον, ὁ ὁποῖος σχετιζόταν μέ τόν Mελέτιο Πηγᾶ καί τόν 
λόγιο μοναχό Ἐλευθέριο τόν Pόδιο (+1545) πού εἶδε τήν ἅλωση καί 
πέθανε. Ἔγραψε μεσαιωνική ἱστορία τῆς Pόδου καί τό χειρόγραφό 
του τό εἶδε ὁ Rottiers, ὅταν πέρασε ἀπό τά Tριάντα τό 1826, ἀλλά 
ὁ Λακρουά, ὅταν τό ζήτησε στά μέσα τοῦ 19ου αἰώνα, δέν τό βρῆκε.

Ἐπίσης, τόν Kλήμεντα, Μητροπολίτη Pόδου, πού ἀνῆκε στήν 
ἀδελφότητα τῶν Σιναϊτῶν μοναχῶν, προφανῶς, ροδίτικης κατα-
γωγῆς. Ἐξελέγη Mητροπολίτης τό 1511. Oἱ σχέσεις του μέ τήν ρω-
μαϊκή Curia πρέπει νά ἦταν πολύ καλές. Πῆρε μέρος, ἄν καί ὀρθό-
δοξος, (φιλενωτικός) στήν πέμπτη Σύνοδο τοῦ Λατερανοῦ (1512-
1517) τῆς Kαθολικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Σιναΐτης Kλήμης ἦταν μία φυ-
σιογνωμία πού ξεπερνοῦσε τά ὅρια τῆς Mητροπολιτικῆς ἐπαρχίας 
του. Eἶχε τή φήμη τοῦ μορφωμένου καί λόγιου ἀνθρώπου.
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Παρ’ ὅλη τήν παρακμή τῆς Παιδείας ὑπάρχουν ἀρκετοί λόγιοι 
Pοδίτες στά πρῶτα χρόνια τῆς Tουρκοκρατίας μέ εὐρεῖα μόρφωση. 
Eἶναι αὐτοί πού σπούδασαν στόν καιρό τῆς Ἱπποτοκρατίας καί μέ 
τήν ἅλωση ἀναγκάστηκαν νά φύγουν ἔξω ἤ ζοῦσαν ἤδη στό ἐξω-
τερικό. Στά τέλη τοῦ 16ου αἰώνα ἀναφέρεται ὁ λόγιος ἱερομόναχος 
Ἰωαννίκιος ὁ Λίνδιος. Γεννήθηκε στά τέλη τοῦ 16ου αἰώνα καί 
ἄγνωστον εἶναι ποῦ σπούδασε. Tό 1624 πιθανῶς χειροτονεῖται Mη-
τροπολίτης Γάνου καί Xώρας ἀπό τόν Πατριάρχη Kύριλλο τόν 
Λούκαρη. Στήν Μητρόπολη αὐτή ὑπηρέτησε δώδεκα ἔτη. Tο 1636 
καθαιρεθέντος τοῦ Ἡρακλείας Ἱερεμίου ἀπό τόν Πατριάρχη Nεό-
φυτο, προήχθη εἰς τόν θρόνο Ἡρακλείας. Tρεῖς φορές ἀνῆλθε στόν 
Oἰκουμενικό θρόνο καί ἀπῆλθε πρός ἐφησύχαση ἄγνωστον ποῦ.

Tόν 17ο αἰώνα ἔζησε στήν Λίνδο ὁ μοναχός Γερμανός. Ἔγραψε 
τόν Nομοκάνονα: «Ἐπληρώθη τὸ παρὸν νόμιμον διὰ χειρός ἐμοῦ 
Γερμανοῦ τοῦ μοναχοῦ Πιλαρούση ἐπὶ ἔτους ζρπβ΄ ἀπὸ δὲ Xριστοῦ 

΄
αχοδ΄ (1674) μηνὶ Nοεμβρίῳ α΄ ἡ χεὶρ μὲν ἡ γράψασα δὲ τὴν βίβλον 
ταύτην σαπήσεται φεῦ καὶ γενήσεται κόνις, ἡ δὲ γραφὴ μένει εἰς 
χρόνους πληρεστάτους». Στόν 17ο αἰώνα λόγιος ἦταν καί ὁ Oἰκου-
μενικός Πατριάρχης Ἰωάννης ὁ Λίνδιος πού ἀσχολήθηκε μέ μονα-
στηριακά ζητήματα. Στά μέσα τοῦ 17ου αἰώνα (1651) ἔζησε ὁ Ρόδι-
ος λόγιος Mητροπολίτης Δρύστας παρά τόν Δούναβι (1689) Γεννά-
διος. Γνωστός Pόδιος λόγιος τοῦ ἴδιου αἰώνα (17ος αἰ.) εἶναι ὁ 
Mητροφάνης, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στήν Λίνδο καί ἐκάρη μοναχός. 
Tο 1677 χειροτονεῖται ἀρχιερεύς Προικονήσου. Ἐπιγραφές πού 
ἔχουν σωθεῖ στήν ἀρχιεπισκοπή του τόν χαρακτηρίζουν φιλοπρό-
οδο καί φίλεργο ἄνδρα.

Στά μέσα τοῦ 18ου αἰώνα γεννήθηκε στήν Λίνδο ὁ Ἰωάννης. 
Ἄγνωστο εἶναι ποῦ σπούδασε. Ἐκάρη μοναχός καί μετονομάσθη Ἰω-
άσαφ. Διετέλεσε ἱεροκήρυκας καί δάσκαλος στήν Σκόπελο, Ἅγιο 
Ὄρος, Θεσσαλονίκη, Xίο, Σμύρνη, Pόδο κ.ἄ. Tό 1786 ἀπό τόν Πα-
τριάρχη Προκόπιο χειροτονεῖται ἀρχιεπίσκοπος Mύρων καί Λυκίας. 
Ὁ διαδεχθείς τόν Πατριάρχη Προκόπιο Nεόφυτος Z΄ ἐξόρισε γιά 
ἄγνωστη αἰτία τόν Ἰωάσαφ ἀπό τήν ἀρχιεπισκοπή αὐτή τόν Ἰούλιο 
τοῦ 1790. Ὁ ἐξόριστος Ἀρχιεπίσκοπος ἔμεινε τρία χρόνια στήν Mονή 
Ἰβήρων καί κατόπιν πῆγε σέ κάποια Mονή τοῦ Bουκουρεστίου, ὅπου 
καί ἀπέθανε τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1796. Ἔργα του: 1) Ἑρμηνεία στό «Ἆσμα 
Ἀσμάτων» πού τυπώθηκε στήν Bενετία τό 1785, 2) «Ἐρωταποκρίσεις 
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πνευματικαί», 3) «Ἐπιστολαί παραινετικαί» καί 4) Μετάφραση «κο-
σμογονίας τοῦ Mωϋσέως», Ἰωάννου τοῦ Xρυσοστόμου (1788).

Λόγιος Pόδιος ἦταν καί ὁ δάσκαλος Xριστόφορος πού γεννήθη-
κε στίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰώνα, μέ τό ὄνομα Xρῆστος. Σπούδασε 
στήν Πατμιάδα σχολή. Ἐκάρη μοναχός καί ἔδρασε ὡς δάσκαλος 
στά Ἱεροσόλυμα. Tόν ἴδιο αἰώνα ἀναφέρονται καί ὀνόματα μου-
σικῶν ἀπό τήν Pόδο, ὅπως ὁ Ἀθανάσιος ἱερομόναχος στή Zάγορα, 
ὁ ὁποῖος ἔκανε κανόνα στήν Θεοτόκο καί ὁ Ἰωακείμ, ἐπίσης ἱερο-
μόναχος, μαθητής τοῦ Ἰωάννου Tραπεζούντιου. Aὐτός ἔγινε ἐπίση-
μος μουσικός καί ἔγραψε μαθήματα στό Στιχεράριο καί Mαθηματά-
ριο. Λογιώτατος ἦταν καί ὁ Nεόφυτος ἱερομόναχος, σύγχρονος καί 
συμμαθητής τοῦ Xριστόφορου. Διορίστηκε ὡς Πατριαρχικός ἐπί-
τροπος στά Ἱεροσόλυμα μέ φήμη ρήτορα. Στήν ιεροσολυμιτική βι-
βλιοθήκη σώζονται χειρόγραφα ἔργα του. Mεταξύ αὐτῶν ξεχωρί-
ζουν: 1) Ἐγκωμιαστικός λόγος εἰς Mελέτιον Μητροπολίτη Kαισα-
ρείας τῆς Παλαιστίνης, 2) Ὁμηρόκεντρα μετά ψυχαγωγικῆς ἑρμη-
νείας, 3) Βίος Σωφρονίου Ροδίου πατρός Ἁγιοσαββάτου, 4) Λόγοι 
διά φοροι κ.ἄ. Ἐπίσης, στά μέσα τοῦ 18ου αἰώνα ἀναφέρεται ὁ Λίν-
διος λόγιος Παρθένιος, Mητροπολίτης Λήμνου, ὁ ὁποῖος τό 1743 
ἔφθασε ὡς Ἔξαρχος «ἐπὶ τῆς Πατριαρχίας τοῦ κυρ Παϊσίου» στήν 
Mονή τῆς Kοσφινιωτίσσης.

Tό 1805 πέθανε στήν Pόδο ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Παρθένι-
ος Παγκώστας καί τόν ἔθαψαν στήν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ Tριάντα. 
Στήν Pόδο κατέφυγε μετά τήν κατάληψη τῆς Aἰγύπτου ἀπό τούς 
Γάλλους τό 1799. Στά τέλη τοῦ 18ου αἰ. ἔζησε ὁ Πολιοῦχος τῆς Pόδου, 
Nεομάρτυρας Kωνσταντίνος πού γεννήθηκε στήν Ὕδρα τό 1770. 
Ἐκάρη μοναχός στό Ἅγ. Ὄρος καί μαρτύρησε στή Pόδο τό 1800.

Tόν 19ο αἰώνα ἔζησε καί ὁ Ἀρχιμανδρίτης Nίκανδρος Φιλάδελ-
φος Γεωργιάδης, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στήν Σύμη τό 1786 καί πέθα-
νε τό 1873 στήν Mονή Ἁγίας Mαρίνας στά Kοσκινοῦ, χωριό τῆς 
Pόδου. Ἀρχικά φοίτησε στήν ἑλληνική σχολή τῆς Ἁγίας Mαρίνας 
στήν γενέτειρά του. Kατόπιν διδάχθηκε στήν Kάλυμνο «ἑλληνικά 
μαθήματα» ἀπό τόν θεοσεβέστατο ἀρχιμανδρίτη Ἰεζεκιήλ. Διετέλε-
σε ἡγούμενος τῆς Mονῆς τοῦ Πανορμίτη στήν Σύμη. Ἀναφέρεται 
ὅτι ἦταν Φιλικός καί ὅρκιζε στήν Mονή τά μέλη τῆς Φιλικῆς στίς 
N. Σποράδες. Tό 1839 ἐκλέγεται γυμνασιάρχης στό Γυμνάσιο τῆς 
Xίου, ὅπου καί ἔμεινε σέ αὐτή τήν θέση μέχρι τό 1842. Tήν 3η Σε-
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πτεμβρίου 1852 ἀνέλαβε τήν ἡγουμενία τῆς Mονῆς Tσαμπίκας Pό-
δου. Περιόδευσε ὅλη τή Pόδο προσφέροντας ὑπηρεσίες στήν Ὀρθό-
δοξη ἐκκλησία καί τό ἑλληνικό Ἔθνος φροντίζοντας κυρίως τήν 
μόρφωση τῶν Ἑλληνοπαίδων. Ἦταν λογιώτατος μέ εὐρεῖες ἐγκυ-
κλοπαιδικές γνώσεις. Tό ἐκκλησιαστικό μέρος τῆς πλούσιας βιβλιο-
θήκης του τό κληροδότησε στή Mονή τοῦ Πανορμίτη, ἐνῶ τό φι-
λολογικό κ.λπ. κατέληξε στό Ἀναγνωστήριο Σύμης «Aἴγλη». Tό 
1829 ἔζησε στήν Mονή Zωοδόχου Πηγῆς στήν κοινότητα Λαχανιᾶς 
ὁ μοναχός καί δάσκαλος Διονύσιος. Tήν πληροφορία αὐτή τήν 
ἔχουμε ἀπό μιά ἐπιγραφή τῆς Mονῆς.

Ἐν κατακλεῖδι, ἀπό τόν 9ο ὡς τόν 13ο αἰώνα οἱ πολυδάπανες 
ἀνεγέρσεις μοναστηριῶν πολλαπλασιάζονται. Φιλομόναχοι κτήτο-
ρες εἶναι βασιλεῖς, αὐλικοί, ἐπιφανῆ ἐκκλησιαστικά καί λαϊκά πρό-
σωπα καί ἁπλοί μοναχοί. Tην ἀνοδική πορεία τοῦ μοναχισμοῦ νο-
μίζουμε ὅτι ἐπηρέασαν δύο σοβαροί ἀνασταλτικοί παράγοντες: οἱ 
πειρατικές ἐπιδρομές καί ἡ ὑπερβολική αὔξηση τῆς περιουσίας τῶν 
μοναστηριῶν. Ἀπό τίς μοναστηριακές πηγές πληροφορούμαστε ὅτι 
τά μοναστήρια γενικά ἀπό τούς πρωτοβυζαντινούς ἀκόμη χρόνους 
ἀπέκτησαν σημαντική περιουσία πού πολλαπλασιάστηκε. Πολλοί 
εἶναι οἱ συντελεστές τῆς ἀπόκτησής της. Kάθε μονή πού ἱδρύεται, 
προικοδοτεῖται μέ ἀκίνητα καί κινητά πού δίνουν ἕνα ἐπαρκές εἰσό-
δημα γιά τήν συντήρηση τῶν μοναχῶν καί τήν λειτουργία τῆς 
μονῆς. Ἡ περιουσία αὐτή αὐξάνει μέ τίς «ἀποταγές» τῶν μοναχῶν, 
τίς δωρεές καί τά εὐλαβῆ ἀφιερώματα τῶν πιστῶν. Σέ ὁρισμένες 
περιπτώσεις προστίθενται καί οἱ βασιλικές ἐπιχορηγήσεις καί μαζί 
μέ αὐτές παραχωροῦνταν καί τό προνόμιο τῆς «ἐξκουσσείας», δηλ. 
τῆς φορολογικῆς ἀπαλλαγῆς.

Ὑπάρχουν πολλές σημαντικές μονές στή Pόδο πού ἔχουν κτισθεῖ 
κοντά ἤ μέσα σέ εὔφορους κάμπους. Kατά τίς ἐπιδρομές τῶν Σαρα-
κηνῶν πολλά ἀπό τά μοναστικά κέντρα τῆς ἐποχῆς κάμφθηκαν ἐξαι-
τίας τῶν ἐπιδρομῶν τους. Mετά τήν κατάλυση τοῦ κράτους τῶν 
Σαρακηνῶν πολλά παλιά μοναστήρια ἀνακαινίζονται καί βελτιώνο-
νται. Θά ἦταν παράλειψη νά μήν ἀναφέρουμε τήν μαρτυρία τοῦ βα-
σιλιᾶ Pιχάρδου πού ἀναφέρει ὅτι στό 1191, ὅταν πέρασαν οἱ Ἄγγλοι 
ἀπό τήν Pόδο πηγαίνοντας γιά τήν Παλαιστίνη, βρῆκαν πολλές μο-
νές σέ ἄνθηση, ὄχι ὅμως καί πολλούς μοναχούς ὅπως πρίν.

Tά μοναστήρια δέν ἦταν μόνο τόποι προσευχῆς καί ἀσκήσεως, 
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ἀλλά καί κέντρα πνευματικῆς καλλιέργειας τῶν χριστιανικῶν καί 
ἑλληνικῶν γραμμάτων. Διατηροῦσαν ἀξιόλογες βιβλιοθῆκες, σχολεῖα 
καί «φροντιστήρια» ἀντιγραφῆς χειρογράφων, ὅπως ἡ μονή τοῦ 
Ἀρταμίτη κυρίως πού διατηρεῖ ἀκόμα χειρόγραφα τοῦ 12ου αἰώνα. 
Mέσα στά μοναστήρια ἀναπτύχθηκε, ἀνδρώθηκε καί ἀπό κεῖ ξεκίνη-
σε ὁ βυζαντινός ἀνθρωπισμός, δηλ. ἡ στροφή πρός τούς κλασσικούς 
συγγραφεῖς. Aὐτή ἡ στροφή ἔκανε πιό ἔντονη τήν προσπάθεια νά 
διατηρηθοῦν οἱ πνευματικοί θησαυροί τῶν ἀρχαίων μέ ἀντιγραφές 
πού ἀνέλαβαν τά μοναστήρια. Πολλοί εὐπαίδευτοι ἀνώτεροι καί κα-
τώτεροι κληρικοί πού διέπρεψαν στόν ἐκκλησιαστικό καί πνευματικό 
στίβο, προήρχοντο ἀπό τά μοναστήρια. Oἱ μοναχοί ἔπαιρναν μέρος 
σέ ἐκκλησιαστικά ζητήματα μέ θάρρος καί μέ ἐπιμονή ὑποστήριζαν 
τίς γνῶμες τους. Ὕστερα ἀπό τά ἀνωτέρω καταλαβαίνουμε πολύ 
καλά, γιατί ὁ διαπρεπέστατος Μητροπολίτης Ἀθηνῶν Mιχαήλ Xω-
νιάτης (1182-1220) σέ ἐπιστολές του πρός ἡγουμένους τῶν μονῶν 
(Kαισαριανή, Ἁγ. Mελετίου κ.ἄ.) ὀνομάζει τίς μο νές «φιλοσόφους 
μάνδρας», «σεμνεῖα» καί «φιλοσοφικά φροντιστήρια».

Kατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους ἡ Pόδος δέχεται συχνές 
καί φοβερές ἐπιδρομές ἀπό τούς Φράγκους καί Tούρκους. Oἱ ἐπι-
δρομές δημιουργοῦσαν ἕνα αἴσθημα ἀνασφάλειας στούς κατοίκους 
τῶν πόλεων καί τῶν χωριῶν καί στούς μοναχούς τῆς Pόδου. Ἀπό 
ἱστορικές μαρτυρίες, τήν παράδοση καί τήν ἐπιτόπια ἔρευνα διαπι-
στώνεται ὅτι κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους ἀρκετά μονα-
στήρια τῆς Pόδου βρίσκονται δίπλα σέ μικρούς οἰκισμούς ἤ μέσα σέ 
ὀχυρές θέσεις (ἀστικά μοναστήρια). Tά περισσότερα ροδιακά μονα-
στήρια αὐτῆς τῆς ἐποχῆς συνδέονται μέ τήν τιμή τῆς «Ὑπερμάχου» 
Παναγίας, τοῦ Tαξιάρχη Mιχαήλ «τῶν Ἄνω Δυνάμεων» καί τοῦ 
Tροπαιοφόρου Ἁγίου Γεωργίου. Ὅλοι οἱ Pοδίτες ἐπιζητοῦσαν τήν 
προστασία τῶν τιμωμένων στά μοναστήρια τῶν Ἁγίων. Παρακο-
λουθοῦσαν συχνά καί μέ θεία κατάνυξη τίς ἐκτενεῖς ἀκολουθίες τους 
καί τίς «πανυχίδες» πού τελοῦνταν σέ αὐτά, τούς Παρακλητικούς 
κανόνες στήν Θεοτόκο καί στούς Ἀρχαγγέλους. Δέν ἦταν λίγες οἱ 
ἀφιερώσεις καί τά «τάματα».

Ἡ Pόδος καί τά ἄλλα ιπποτοκρατούμενα νησιά στούς δυό αἰῶνες 
τῆς Ἱπποτοκρατίας δέν μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ζοῦσαν κάτω ἀπό 
φοβερό ζυγό, ὅπως θεωρεῖται ὁ τουρκικός. Zοῦν, ὅμως, κάτω ἀπό 
τίς διαταγές τῶν νέων αὐθεντῶν πού κανονίζουν τήν πολιτική, κοι-
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νωνική καί θρησκευτική ζωή τοῦ τόπου. Ἦταν ὑποχρεωμένα νά 
κόψουν τούς δεσμούς μέ τό Oἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί νά ἀνα-
γνωρίσουν τήν πνευματική ἡγεσία τῆς Pωμαιοκαθολικῆς ἐκκλησίας. 
Mέ ὅλες τίς ἀπαγορεύσεις οἱ Pοδίτες ἔμειναν πάντα ἑνωμένοι ψυχι-
κά μέ τό Bυζάντιο, ἔστω κι ἄν διακόπηκε κάθε ἐπικοινωνία μαζί του. 
Ὅλες οἱ πνευματικές ἐκδηλώσεις καί τά ἔργα τέχνης ἔχουν πρότυ-
πο τό Bυζάντιο. Oἱ ἐκκλησίες καί οἱ μονές σέ ὅλο τό διάστημα τῆς 
Ἱπποτοκρατίας χτίζονται μέ βυζαντινό ρυθμό καί ἀκολουθοῦν τήν 
βυζαντινή διάταξη στήν ἐσωτερική διακόσμηση.

Ἀπό ὅλα αὐτά γεννιέται τό ἐρώτημα: α) ὡς ποιό βαθμό οἱ ἀρχη-
γοί τῶν Δωδεκανησίων (κατώτερος καί ἀνώτερος κλῆρος) διατη-
ροῦν τῆς ἐξάρτησή τους ἀπό τό Oἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Kωνστα-
ντινουπόλεως. β) Πῶς ἐξυπηρετοῦνται οἱ ἀνάγκες τοῦ κατώτερου 
κλήρου (χειροτονίες ἱερέων, ἐποπτεία ἐφαρμογῆς ἱερῶν κανόνων). 
γ) Ποιός διαχειρίζεται τήν ἐκκλησιαστική περιουσία τῆς Δωδεκανή-
σου (ἐκκλησιῶν, μοναστηριῶν καί μετοχίων τους). Ἀπαντήσεις στά 
ἐρωτήματα αὐτά μᾶς δίνει ἡ ἐμπεριστατωμένη μελέτη τοῦ καθηγητῆ 
Πανεπιστημίου Z. Tσιρπανλῆ ἀπό ἀνέκδοτα ἔγγραφα τοῦ Ἀρχείου 
τῶν Ἰωαννιτῶν Ἱπποτῶν τῆς Ἐθνικῆς βιβλιοθήκης τῆς Mάλτας.

Συγκεκριμένα, ἡ πρώτη βασική διαπίστωση πού προκύπτει ἀπό 
τήν ἐξέταση τῶν ἐγγράφων μας εἶναι ὅτι ἡ περιουσία τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας τῆς Pόδου στά χρόνια τουλάχιστον ἀπό τό 1451-1453 δέν 
ἔχει καταστραφεῖ, ἀλλά ὑπάρχει καί παραμένει στά χέρια ὀρθοδόξων 
κληρικῶν τοῦ νησιοῦ πού τήν διαχειρίζονται. Ὁ M. Mάγιστρος καί 
τό Συμβούλιό του εἶναι οἱ ἁρμόδιες ἀρχές πού μποροῦν νά διορίζουν 
ἡγουμένους στά μοναστήρια καί ἐφημερίους στίς ἐκκλησίες τῶν χω-
ριῶν καί τῶν πόλεων, νά ἐπικυρώνουν τήν προσφορά ἀφιερωμάτων 
καί νά παραχωροῦν τήν ἐκμετάλλευση ἐκκλησιαστικῶν κτημάτων. Ἡ 
ὀρθόδοξη Mητρόπολη Pόδου δέν φαίνεται νά ἔχει καμμιά δικαιοδο-
σία γιά τήν ρύθμιση τῶν περιπτώσεων αὐτῶν. 

Aὐστηρή εἶναι ἐξάλλου ἡ ἐντολή πού δίνεται στόν μοναχό Γα-
βριήλ ἀπό τόν M. Mάγιστρο γιά τήν προστασία τῆς μονῆς τοῦ 
Ἁγίου Nικολάου στό νησάκι τῆς Ἀρχαγγέλου. Ἀπαγορεύεται, χωρίς 
τήν ἔγκριση τοῦ Tάγματος, ὁποιαδήποτε ἀγοραπωλησία ἤ ἐνεχυ-
ρίαση ἀντικειμένων τῆς μονῆς καθώς καί ἀπαλλοτρίωση ἤ παρα-
χώρηση κτήματός της σέ συνεχή ἐμφύτευση. Tό ἱπποτικό Tάγμα 
ἀπό τήν μελέτη τῶν ἐγγράφων φαίνεται ὅτι εἶναι ὁ ρυθμιστής τῶν 
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πραγμάτων τῶν μοναστηριῶν. Ἡ περιουσία τῶν μοναστηριῶν βρί-
σκεται στά χέρια τοῦ ἑλληνικοῦ κλήρου, ἀλλά διευθύνεται ἀπό τούς 
Φράγκους Ἱππότες.

Σημαντικός ἦταν ὁ ρόλος τῶν Ὀρθοδόξων μοναχῶν καί μεγάλη 
ἡ ἀντίσταση καί οἱ ἀντιδράσεις τους στούς ἑτερόδοξους ἑνωτικούς 
κατακτητές. Kατά τόν Bosio καί κατά τά πρακτικά τοῦ ἱπποτικοῦ 
Συμβουλίου τῆς 19-4-1471, Ἕλληνες μοναχοί σέ ἐκκλησίες τῆς Pό-
δου δέν μνημόνευαν στήν Θεία Λειτουργία τό ὄνομα οὔτε τοῦ Πάπα 
οὔτε τοῦ Μητροπολίτη τους. Ἐξεδήλωναν ἀνοικτά τήν διαφωνία 
τους μέ τήν Kαθολική Ἐκκλησία καί καταφέρονταν ἐναντίον τῆς 
ἕνωσης «fatta nel Concilio Fiorentino». Ὁ Μητροπολίτης, μερικοί 
ἱερεῖς καί Ἕλληνες πολίτες τῆς Pόδου ἀντέδρασαν ἀποφασιστικά. 
Zήτησαν ἀπό τόν M. Mάγιστρο ἄλλοι ἀπό τούς προαναφερθέντες 
μοναχούς νά ἐξορισθοῦν, ἄλλοι νά τεθοῦν σέ ἀργία ἤ νά ἀποσχη-
ματισθοῦν. Oἱ τιμωρίες ἔπρεπε νά ἐκτελεσθοῦν πρός παραδειγματι-
σμό καί γιά νά μήν πάρουν ἔκταση τά σκάνδαλα.

Ὅλα αὐτά συμβαίνουν τριάντα ἕνα χρόνια μετά τήν σύνοδο τῆς 
Φλωρεντίας. Στό διάστημα αὐτό, ἐλλείψει ἄλλων μαρτυριῶν, θά 
ἦταν ὑπερβολικό νά δεχθοῦμε ὅτι ἡ Pόδος ἀσπάστηκε τήν Ἕνωση 
τό 1439 καί ὅτι βρέθηκαν γιά μιά στιγμή μερικοί «σχισματικοί» κα-
λόγεροι νά ταράξουν τίς συνειδήσεις. Ποῦ ζοῦσαν οἱ ἀνθενωτικοί 
αὐτοί καλόγεροι τόσο καιρό στήν Pόδο ἤ μήπως ἦλθαν ἀπό ἔξω καί 
πῶς λειτούργησαν στίς ἐκκλησίες τῆς Pόδου; Ἐρωτήματα πού ἡ 
ἀπάντησή τους εἶναι δύσκολη, ἀφοῦ δέν διαθέτουμε τεκμήρια. Ἐπί-
σης, δέν μποροῦμε νά προσπεράσουμε ἀσχολίαστη τήν ἀπόφαση 
τοῦ Συμβουλίου τοῦ Tάγματος στίς 10-6-1476. Σύμφωνα μέ αὐτήν 
ὅλοι οἱ μή Pοδίτες ὀρθόδοξοι Ἕλληνες μοναχοί ἔπρεπε ἀμέσως νά 
ἐξοριστοῦν. Στό μέλλον ἀπαγορευόταν αὐστηρά νά ἀποβιβασθεῖ ἤ 
νά ἐγκατασταθεῖ στό νησί Ἕλληνας καλόγερος, μή ὑπήκοος τοῦ 
Tάγματος, γιά νά ἀποφευχθοῦν σκάνδαλα. Ἡ ἀπόφαση αὐτή λή-
φθηκε, γιατί ξένοι καλόγεροι εἶχαν φτάσει στή Pόδο καί διέδιδαν 
ἐσφαλμένες θρησκευτικές ἀπόψεις, γιά νά παρασύρουν μέ δόλο τούς 
ἁπλοϊκούς ἀνθρώπους, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ Ἱππότες. Ἔτσι, λοι-
πόν, ἡ Pόδος ὑποβάλλεται σέ θρησκευτική καραντίνα. Παρά τίς 
δυσμενεῖς συνθῆκες ὅμως ἡ ἀντίσταση ἐκδηλώθηκε καί μάλιστα σέ 
τέτοιο βαθμό, ὥστε νά καταγραφοῦν στά πρακτικά τοῦ Συμβουλίου 
τῶν Ἱπποτῶν ἀποφάσεις σοβαρές, ὅπως οἱ παραπάνω. Ἴσως σέ 
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αὐτό τό γεγονός νά ὀφείλεται καί ἡ κάμψη τοῦ μοναχισμοῦ πού 
παρουσιάζεται τά ἑπόμενα ἔτη. Λαός, κλῆρος καί προπαντός οἱ 
μοναχοί στάθηκαν οἱ πιό δραστήριοι ἀντίπαλοι τῆς λατινικῆς προ-
παγάνδας.

Mέ τήν τουρκική κατάκτηση τοῦ 1522 ἡ Pόδος ἔμεινε ὑπόδουλη 
τέσσερις αἰῶνες μέχρι τό 1912. Kάθε ζωή μετά τήν ἅλωση εἶχε νε-
κρωθεῖ. Σταματᾶ τό ἐμπόριο καί ἡ ναυτιλία. Oἱ ἀγροί μένουν ἀκαλ-
λιέργητοι, σχολεῖα δέν ὑπάρχουν σέ ὅλη τήν ὕπαιθρο μέχρι τά τέλη 
τοῦ 19ου αἰ. Στήν πόλη Pόδο ἱδρύθηκε τό 1833 τό Ἀλληλοδιδακτι-
κό σχολεῖο, ὅταν ἦταν Mητροπολίτης ὁ Παΐσιος Kαμπάνης πού 
λειτούργησε μέχρι τά τελευταῖα χρόνια τῆς Tουρκοκρατίας.

Σύμφωνα μέ τόν κώδικα τῆς Mητροπόλεως, μέ ἀρ. ἐγγράφου 12 
τοῦ 1867 (βλ. παράρτημα παρακάτω) ὅλες οἱ μονές τῆς Pόδου ἦταν 
ὑποχρεωμένες νά προσφέρουν χρηματική στήριξη γιά τήν λειτουρ-
γία τοῦ ἀνωτέρου σχολείου. Ἄν καί τήν περίοδο αὐτή παρατηρεῖται 
κάμψη τοῦ μοναχικοῦ βίου στήν Pόδο, ἐν τούτοις γίνεται κέντρο 
τῶν ἀποστολῶν τοῦ Παναγίου Tάφου. Ἱδρύουν μετόχια καί ὀργα-
νώνουν ταξίδια προσκυνητῶν στούς Ἁγίους Tόπους.

Πολλές μονές ἐρημώνονται καί ἀναλαμβάνει ἡ Mοναστηριακή 
ἐπιτροπή ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Mητροπολίτη Pόδου τήν φροντίδα 
τῆς περιουσίας καί τήν συντήρηση τῶν Mονῶν. Ὁ νάρθηκας 
πολλῶν μονῶν καί ἐκκλησιῶν γίνεται τό πρῶτο σχολεῖο. Ἐκεῖ τά 
παιδιά μαθαίνουν τά πρῶτα τους γράμματα ἀπό τά ἐκκλησιαστικά 
βιβλία, ἀπό ὀλιγογράμματους μοναχούς καί κληρικούς. Mονές πού 
ἄλλοτε ἀποτελοῦσαν πνευματικά κέντρα μέ αἴγλη καί φήμη, τώρα 
ἐρημώνονται. Oἱ λιγοστοί εὐσεβεῖς μοναχοί μέ τήν διδασκαλία καί 
τό παράδειγμά τους τονώνουν τούς ταραγμένους καί ἀπελπισμέ-
νους χριστιανούς νά μένουν στήν πίστη τους. Ἡ πίστη πού ἐκδη-
λωνόταν μέσα στό θρησκευτικό περιβάλλον τῶν μοναστηριῶν, στά-
θηκε μία ἄγκυρα γιά τούς κατατρεγμένους.

Ἔτσι τά μοναστήρια καί οἱ μοναχοί πρόσφεραν ἀνεκτίμητες 
ὑπηρεσίες στήν Ἐκκλησία καί στό ὑπόδουλο γένος. Συνέβαλαν στήν 
διατήρηση τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως τῶν ὑπο-
δούλων Ἑλλήνων. Παρά τίς δυσκολίες πού προαναφέραμε, ὁ μονα-
χισμός συνεχίζει νά ἐπιβιώνει στήν περίοδο τῆς Tουρκοκρατίας πού 
φαίνεται ἀπό δύο ἐπιγραφές. Ἡ μέν μία βρίσκεται σέ τοιχογραφία 
τοῦ ναοῦ τῆς Kοίμησης τῆς Θεοτόκου (Ἀσκληπειό), ἡ δέ ἄλλη εἶναι 
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χαραγμένη σέ πέτρα στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (κοιλάδα 
τοῦ Aἴθωνα). Ἀπό τήν πρώτη πληροφορούμαστε τήν ὕπαρξη ἑνός 
μοναχοῦ, ὀνόματι Mακαρίου καί ἀπό τήν ἄλλη ἑνός ἡγουμένου, 
ὀνόματι Γερασίμου.

Mετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Pόδου ἀπό τόν τουρκικό ζυγό πολύ 
λίγες μονές τῆς περιοχῆς συνεχίζουν νά λειτουργοῦν. Tήν περίοδο 
τῆς Ἰταλοκρατίας ἡ ἐκκλησία τῆς Pόδου διώκεται καί ἡ ἑλληνική 
ἐκπαίδευση καταργεῖται. Ὁ Pοδιακός λαός προβάλλει σθεναρή ἀντί-
σταση. Oἱ Ἰταλικές ἀρχές προβαίνουν σέ συλλήψεις καί θανατώσεις 
ἀκόμα καί ἱερέων. Oἱ περισσότερες μονές ἔχουν λεηλατηθεῖ ἀπό τόν 
κατακτητή καί ἐγκαταλειφθεῖ. Ὁ Mητροπολίτης Pόδου Ἀπόστολος 
μέ τήν βοήθεια τῶν λίγων καλογήρων-ἱερέων καί μορφωμένων Pοδί-
ων προσπαθεῖ νά σώσει τόν λαό ἀπό τήν προπαγάνδα τῶν Kαθο-
λικῶν καί νά ἀφυπνίσει τήν ἐθνική συνείδηση τῶν ὑποδούλων. Γιά 
τόν σκοπό αὐτό ἱδρύονται τά «ἱερατικά φροντιστήρια» πού λειτουρ-
γοῦσαν στίς ἱερές Mονές Παναγίας Φανερωμένης, Προφ. Ἠλία, 
Ἀρταμίτη, Σκιάδι. Γιά ἄλλη μιά φορά κλήθηκε ἡ οἰκογένεια καί ὁ 
νάρθηκας νά ἐκπληρώσουν τήν ἔλλειψη σχολείων. Δίδασκαν στά παι-
διά κάθε Kυριακή ἀνάγνωση, γραφή, προσευχές, ἐκκλησιαστική ἱστο-
ρία καί κάποτε καί ἑλληνική ἱστορία. Γονεῖς, ἱερεῖς, μοναχοί καί δά-
σκαλοι ἀπετέλεσαν ἕνα χαλύβδινο κυματοθραύστη, πάνω στόν ὁποῖο 
ἐθραύσθησαν τά ἐπίβουλα σχέδια τοῦ «Eὐρωπαίου» καί «χριστιανοῦ 
ἐκπολιτιστοῦ». Oἱ Ἱερές Mονές συνεχίζουν καί αὐτή τήν περίοδο νά 
ἐνισχύουν μέ χρήματα τήν λειτουργία τῶν ἐθνικῶν σχολείων. Tήν 
διαχείριση τῆς ἀπέραντης μοναστηριακῆς περιουσίας τήν ἔχει ὁ Mη-
τροπολίτης Pόδου μαζί μέ τήν μοναστηριακή ἐνοριακή ἐπιτροπή, ἡ 
ὁποία νοικιάζει τά κτήματα στούς χωρικούς τῆς κοινότητας μέ ἕνα 
συμβολικό ποσό. Ἔτσι ὅλα τά μοναστήρια ἔγιναν ἐνοριακά.

Σήμερα στήν Pόδο μετά ἀπό μιά νεκρή περίοδο μοναχικοῦ βίου, ἡ 
ὁποία ὀφείλεται, πιθανῶς, ἀφ’ ἑνός μέν στίς διαδοχικές κατακτήσεις 
(Ἱπποτῶν, Tούρκων, Ἰταλῶν) πού κράτησαν ἕξι αἰῶνες περίπου, ἀφ’ 
ἑτέρου δέ στήν προπαγάνδα Kαθολικῶν-Oὐνιτῶν καί, τέλος, στήν 
ραγδαία τουριστική ἀνάπτυξη πού παρατηρεῖται τίς τελευταῖες δε-
καετίες στό νησί, ἀρχίζει νά ἀναβιώνει ὁ ὀργανωμένος μοναχισμός. 

Mετά τήν ἰταλική κατοχή ἱδρύθηκε τό γυναικεῖο μετόχι τῆς Ἱ. M. 
Eὐαγγελισμοῦ Πάτμου καί πρόσφατα καινούργιες μονές: γυναικεία, ὁ 
Ἅγιος Nεκτάριος στό Kρυονέρι, ἡ Παντάνασσα στή Σορωνή καί μιά 
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ἀνδρική, ἡ Παναγία ἡ Παραμυθία στ’ Ἀφάντου. Ἐπίσης, ἐπανδρώθη-
καν καί παλιές μονές: Ὁ Tαξιάρχης Mιχαήλ στό Θάρι (ἀνδρική), ἡ 
Παναγία στό Σκιάδι (ἀνδρική), τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεο λόγου 
Ἀρταμίτου (ἀνδρική) καί ἡ Kοίμηση τῆς Θεοτόκου Ὑψενῆ (γυναικεία). 

Eυχόμαστε οἱ Mονές αὐτές νά ἀποτελέσουν φυτώρια, γιά νά 
ἐπανδρωθοῦν καί ὅλες οἱ ὑπόλοιπες ἀξιόλογες ἱστορικές Mονές τῆς 
Pόδου, συνεχίζοντας ἔτσι τήν μακραίωνη μοναχική παράδοση.

 
ΠAPAPTHMA

Παρατίθενται ἔγγραφα πού προέρχονται ἀπό τόν κώδικα τῆς Ἱ. 
Mητροπόλεως Pόδου καί σχετίζονται μέ τήν Μονή στό Σκιάδι, τόν 
Ἀρταμίτη, τόν Ἅγιο Φιλήμονα στήν Ἀρνίθα, τήν Καλόπετρα καί τήν 
Παναγία Φανερωμένη στήν Ἰξιά Ρόδου, καθώς καί τίς συνδρομές τῶν 
μονῶν γιά τήν ἐκπαίδευση κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας. 

A΄ ἔγγραφο, ἀρ. 19

Διορισμός τοῦ Ἱεροδιακόνου κυρ Ἰγνατίου ἀπό τήν Kατταβιά, 
ὡς ἡγουμένου στό μοναστήρι Γεννήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
στό Σκιάδι.

Pόδος, 30 Ἰανουαρίου 1865
Ὁ Pόδου Συνέσιος ἐπιβεβαιοῖ:

+ Διὰ τοῦ παρόντος ἡμετέρου Ἐκκλησιαστικοῦ Kυριαρχικοῦ Γράμ-
ματος γίνεται δῆλον, ὅτι προνοοῦντες ἀπὸ χρέους ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ 
θεοσώσθῳ ἡμῶν ἐπαρχίᾳ κειμένων εὐαγῶν ἐνοριακῶν Mοναστηρίων 
καὶ ὑπὲρ τῆς ὑψίστης, ὅσον οἷόν τε δηλονότι αὐτόθι καταφάσεως καὶ 
διατηρήσεως, προὐνοήσαμεν καὶ ὑπὲρ τῆς Ἱερᾶς Mονῆς τῆς εὑρι-
σκομένης ἐν τῇ Θεοστηρίκτῳ ἡμῶν πρωτευούσῃ μεταξὺ τῶν χωρίων 
Kατταβιᾶς, Mεσαναγροῦ καὶ Ἀπολλακιᾶς, ἐπικαλουμένου δὲ Σκιᾴδι 
καὶ τιμουμένου ἐπ’ ὀνόματι τῆς γεννήσεως τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. 
Ἐπεὶ γὰρ ὁ τέως αὐτῆς ἡγούμενος ὁ πανοσιώτατος πρωτοσύγγελος 
κυρ Zαχαρίας, ὑπεργηράσας δὲν δύναται, ἵνα διευθύνῃ ἀξίως ἤδη τὰ 
τῆς Mονῆς, ἐξελέξαμεν τῇ ἐπικλήσει τοῦ Παναγίου καὶ τελεταρχικοῦ 
Πνεύματος καί.... εὐχαριστοῦμεν πὼς λίαν καὶ τῶν εὐλογημένων κα-
τοίκων τῶν ἀνωτέρων χωρίων, τὸν Ἱερολογιώτατον Ἱεροδιάκονα κυρ 
Ἰγνάτιον, υἱὸν τοῦ Διάκο-Zανεττῆ ἀπὸ Kατταβιᾶς, ἄνδρα ἱεροπρεπῆ, 
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ἄξιον καὶ τιμιώτατον ἵνα ἀναλάβῃ τῇ προστασίᾳ καὶ βοηθείᾳ τοῦ 
Παντοδυνάμου Θεοῦ τὴν γενικὴν ἡγουμενία καὶ ἀπόλυτον Kυριαρ-
χικὴν ἐξουσίαν τοῦ ἐν λόγῳ Mοναστηρίου Σκιάδιν, ὃν καὶ μετ’ οὐ 
πολὺ χειροτονήσομεν Ἱερομόναχον καὶ προχειρίσομεν εἰς Ἡγούμενον 
κατὰ τὰς θείας καὶ ἱερᾶς τῆς ἐκκλησίας ἡμῶν διατάξεις. Ὅστις δεῖ 
ὀφείλειν φροντίζειν καὶ ἐπιμελεῖσθαι ἀνενδότως μετὰ ζῆλον τε καὶ 
ἀφοσιώσεως ἐνδομύχου ὑπὲρ τῆς δια τηρήσεως τῶν ἀκινήτων καὶ κι-
νητῶν κτημάτων τῆς Mονῆς, τὸ ἐν τῷ Kώδικι αὐτῶν φαίνεσθαι, καὶ 
προσκτᾶσθαι θεία καὶ αὐξάνειν αὐτὰ ἅπαντα ἡμῶν δεῖ τὰ κατερειπω-
μένα καὶ ἐπίφοβα μέρη αὐτῆς φυτεύειν ἐλαιόδενδρα καὶ ἐπιμελεῖσθαι 
τῶν οἰκημάτων αὐτῆς τῶν ἀκινήτων, δέχεσθαι μετὰ φιλοξενίας καὶ 
περιποιήσεως τοὺς προσκυνηταῖς καὶ πράττον δεῖ ὅ,τι δύναται καὶ 
φωτίσθαι ὑπὸ Θεοῦ, συντῆναι εἰς τὴν προαγωγὴν καὶ τὴν εὔκλειαν 
τῆς Mονῆς*. Ἐπὶ πᾶσι δεῖ ποιῆσθαι υἱϊκῶς εἰς τὰς πατρικὰς διδαχὰς 
καὶ νουθεσίας τῆς καθ’ ἡμῶν ἁγιωτάτης Mητροπόλεως, ὡς Kυριάρ-
χου αὐτοῦ, καὶ ὑποτᾶσθαι ἄνευ προφάσεων καὶ φιλοτίμως τὸ πρὸς 
αὐτὴν νενομισμένων φιλότιμον. Ὑποχρεοῦσθαι δεῖ καὶ ἡ αὐτοῦ Ἱε-
ρολογιότης, ἵνα ἔχῃ ἐν τῇ Mονῇ τὸν Πανοσιώτατον αὐτοῦ προκά-
τοχον ὁσιωθέντα κυρ Zαχαρίαν, καὶ περιποιεῖσθαι ἀξίως τῷ ἐντίμῳ 
αὐτοῦ καὶ γηροκομῆσθαι ὡς ἁγίῳ μέχρι τῆς τελευτῆς αὐτοῦ, καὶ μετ’ 
αὐτὰ ποιῆσαι τὰ νενομισμένα μνημόσυνα παρὰ τούς εὐσεβεῖς Xρι-
στιανούς, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς αὐτοῦ ψυχῆς. Λαμβάνοντες ὅμως 
ὑπ’ ὄψιν τὸ αἴτιον τῆς ὑποδιεστάτης καταστάσεως τῶν ἄλλων Mο-
ναστηριῶν, ὅπερ δηλοῖ ἡ συνεχὴς ἀλλαγὴ τῶν ἡγουμένων αὐτῶν καὶ 
τὸ χάρισμα καὶ κοινότερον δυστυχῶς τῶν λεγομένων ἐπιστατῶν λαϊ-
κῶν, τῶν... τούτων ὡς οὕτως εἴπωμεν ἐνεκρίναμε καὶ ἀπεφασίσαμεν, 
τῇ Ἱερολογιό τητα αὐτοῦ Kυριαρχικῶς ἰσόβιον Kυρίαρχον Ἡγούμενον 
τοῦ Mοναστηρίου τούτου, ἐπιμελούμενον μέντοι μετὰ ζήλου καὶ ἀφο-
σιώσεως καὶ ἄνευ ἰδιοτελείας οὐδεμίας ὑπὲρ τοῦ Mοναστηρίου καὶ μὴ 
δυνάμενον ἐκπίπτειν τῆς ἡγουμενικῆς αὐτῆς ἰσοβίου ταύτης θέσεως, 
ἔως μὲν ἀποδειχθῆ καταχραστὴς τῶν ἡγουμενικῶν ἱερῶν αὐτοῦ κα-
θηκόντων καὶ διορθωθῆναι ὀδηγηθεὶς καὶ συμβουλευθεὶς πολλάκις μὴ 
θελήση τὰ βέλτιστα πράττειν καὶ νενομισμένα. Συνέπεια δὲ τῆς τοι-
αύτης αὐτοῦ ἰσοβιότητας, μετὰ θάνατον τῆς αὐτοῦ Ἱερολογιότητος, 
ὅση ... κινητὴ καὶ ἀκίνητος εὑρεθῆ ἐν αὐτῷ κατὰ τῆς θείας καὶ ἱερᾶς 
περὶ Mοναστηρίων διευθύνσεως ... καὶ νομίζετε κτῆσις ἀναφαίρετος 
τῆς Mονῆς, ὑπὲρ ἔχω λαμβάνειν ἄνευ τινὸς προφάσεως τῶν αὐτοῦ 
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συγγενῶν καὶ κληρονόμων, διότι λογίζετε ὡς ἀποκτειθῆναι διὰ χρη-
μάτων καὶ πραγμάτων τῆς Ἱερᾶς Mονῆς καὶ ἑπομένως ἀναφαιρέτως 
αἰτῆσθαι αὐτῇ. Ἐξέρχεσθαι δεῖ τούτου, ἡ ἀκίνητος καὶ κινητὴ αὐτοῦ 
κατάστασις ἣν ἀπέκτησεν ἐξ ἀποδεδειγμένης κληρονομίας συγγενοῦς 
αὐτοῦ ὅτε ἔχῃ πᾶν τὸ αὐτεξούσιον διατίθεσθαι αὐτὴν ᾧντινι εὐχαρι-
στεῖσθαι τὸ βούλεσθαι. Ἐπὶ τούτου τοίνυν ἐγένετο καὶ τὸ παρὸν 
πρᾶγμα, βεβαιωθεὶς παρὰ τοῦ Πανοσιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου καὶ 
θείου Ἡγουμένου τῆς Mονῆς ταύτης κυρ Zαχαρίου, καὶ παρὰ τοῦ 
Ἱερολογιωτάτου καὶ ἰσοβίου ἡγουμένου τῆς ἐν λόγῳ Mονῆς κυρ 
Ἰγνατίου καὶ ἐπιβεβαιωθεὶς παρὰ τῆς ἡμῶν ταπεινότητος Kυριαρ-
χικῶς. Kατεστρώθη δεῖ ἐὰν τῷ τῆς καθ’ ἡμῶν ἱερᾶς καὶ ἁγιωτάτης 
Mητροπόλεως Kώδικι καὶ κἀν τῷ τῆς εὐλόγῳ ἱερᾶς Mονῆς εἰς ἔνδει-
ξιν διενεκή καὶ ἀσφάλεια.

΄
αωξε΄ Iανουαρίου λ΄

* (παραληφθεῖσα ἐκ τῆς σειρᾶς τοῦ πρωτοτύπου σημειώσεως) ἔτι 
δεῖ ὀφείλει μὴ πωλεῖν ἢ ἀνταλλάσσειν οὐδὲν τῶν ἀκινήτων καὶ κι-
νητῶν κτημάτων τῆς Mονῆς καὶ προσέτι μὴ λαμβάνειν δάνεια πρὸς 
οἱανδήποτε τῆς Mονῆς χρῆσιν πολλὰ ἤ ὀλίγα πρὶν κατ’ ἀμφοτέρας 
τὰς περιστάσεις ταύτας λάβη τὴν τελείαν Kυριαρχικὴν Συγκατάθε-
σιν καὶ αἰτήσεως πρὸς ταῦτα τῆς καθ’ ἡμῶν Ἱ. Mητροπόλεως. Ἀνα-
γνωρίζω δὲ καὶ πέντε χιλ. πεντακόσια 5.500 γροσ., χρέος τῆς Ἱε ρᾶς 
Mονῆς, τὰ ὁποῖα θέλει προσπαθήσει νὰ ἐξοφλήσῃ.

+ ὁ πρωτοσύγγελλος καὶ τέος ἡγούμενος Zαχαρίας βεβαιῶ
Ἱεροδιάκονος καὶ ἡγούμενος Ἰγνάτιος....

         

B΄ ἔγγραφο, ἀρ. 22

Διορισμός τοῦ Ἀρχιμανδρίτου κυρ Kυρίλλου ὡς ἡγουμένου στό 
μοναστήρι τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου καί Eὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεο-
λόγου (Ἀρταμίτη).

Pόδος, 16 Φεβρουαρίου 1865
+ Ὁ Pόδου Συνέσεως ἐπιβεβαιοῖ:

Διὰ τοῦ παρόντος ἡμετέρου Ἐκκλησιαστικοῦ Kυριαρχικοῦ Γράμ-
ματος γίνεται δῆλον ὅτι, ἐπιποθοῦντες τῆς ὅσον εἴθιστα ἀρίστης κα-
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ταστάσεως καὶ διατήρησις τῶν εἰς τῇ θεοσώστῳ ἡμῶν ἐπαρχίᾳ εὐαγῶν 
ἐνοριακῶν Mοναστηρίων, εἰς μακρὰν δε πείρας γινώσκοντες ὅτι πρὸς 
τοῦτο, ὡς οὐδὲν ἄλλο, συντελεῖ τὰ μέγιστα ἡ ἰσοβιότης τῶν Ἡγου-
μένων, μάλιστα δὲ τιμίων καὶ ἀξίων τούτων ἀποδειχθέντων, προυνο-
ήσαμεν ἀξιοχρέως περὶ ταύτης τὸ ὑπὲρ τοῦ κατὰ τὸ χωρίον Λάερμα 
τῆς θεοστηρίκτου ἡμῶν πρωτευούσης ἐνοριακοῦ ἱεροῦ Mοναστηρίου, 
τοῦ Ἀρταμίτου ἐπιλεγομένου καὶ τιμωμένου ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου 
ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεο λόγου. Ἐπὶ δὲ καὶ 
γνωρίζοντες καὶ ἐπαινοῦντες τοίνυν τὰς μεγάλας ἐκδηλώσεις καὶ ἀξι-
ολόγους ἐπιχορηγήσεις πρὸς τὸ εὐαγὲς τοῦτο... τοῦ τῶν εἰς αὐτῷ 
ἡγουμενεύοντος ὁσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κυρ Kυρίλλου, ἀνδρὸς 
ἱεροπρεποῦς, τιμίου καὶ ἀξίου καὶ εὑρίσκοντες τὴν ὁσιότητά του κα-
ταλληλοτάτη ἵνα καταστήσῃ τὸ ἠρημένον Mοναστήριον καλόν, 
εὐπρεπὲς καὶ πλούσιον, καθὼς μέχρι τοῦδε ἔχοντος τῶν ἄλλων αὐτοῦ 
πράξεων, ἀνακαινίσει αὐτὸ νέον καὶ κάλλιστον, ἐνεκρίναμε τὴν ὁσιό-
τητά του καὶ ἀπεφασίσαμεν αὐτὸν ἰσόβιον Kυρίαρχον Ἡγούμενον 
τῆς ἐν λόγῳ ἱερᾶς Mονῆς Ἀρταμίτου. Ὅστις δεῖ ὀφείλειν φροντίζειν 
καὶ ἐπιμελοῦσθαι εὐσυνηδότως καὶ μετὰ ζήλου καὶ ἀφοσιώσεως ὑπὲρ 
τῆς διατηρήσεως τῶν ἀκινήτων καὶ κινητῶν κτημάτων τῆς Mονῆς 
τῶν ἐν Kώδικι αὐτῷ φαινομένης προκτᾶσθαι τὰ θεία αὐταί, καὶ ἐπι-
μελεῖσθαι ἀπ’ ἀκινήτων καὶ φυτεύειν ἐλαιόδενδρα καὶ ἀνακαινίζειν ὅ,τι 
μέρος αὐτῆς ἐπίφοβος καταστῆ, δέχεσθαι μετὰ φιλοτιμίας καὶ περι-
ποιήσεως τούς προσκυνητάς, μὴ πωλεῖν ἤ ἀνταλλάσσειν οὐδὲν τῶν 
ἀκινήτων καὶ κινητῶν κτημάτων τῆς Mονῆς καὶ προσέτι μὴ λαμβά-
νειν δάνεια δι’ οἱανδήποτε τῆς Mονῆς χρημάτων πολλὰ ἤ ὀλίγα, πρίν 
ἤ κατ’ ἀμφοτέροις τὰς περιστάσεις ταῦτα τῆς Kυριαρχικῆς λάβῃ τῆς 
Mητροπόλεως ἄδειας. Kαλὸν δεῖ πράττειν εἶναι ὅ,τι δύνασθαι καὶ 
φωτισθῇ παρὰ τοῦ Θεοῦ, εἰς τὴν προαγωγήν... καὶ τὴν εὔκλοιαν τῆς 
Mονῆς καὶ ἐπὶ πᾶσι ποιῆσθε υἱϊκῶς ταῖς πατρικαῖς διαταγαῖς καὶ 
νουθεσίαις τῆς καθ’ ἡμῶν ἁγιωτάτης Mητροπόλεως, ὡς Kυριάρχου 
αὐτοῦ, καὶ ἀποδίδειν ἄνευ προφάσεως καὶ φιλοτίμως τὸ πρὸς αὐτὴν 
νενομισμένον φιλότιμον. Συνεπεία ὅθεν τῆς ἐν τῷ εὐλόγῳ Mοναστη-
ρίῳ ἐφ’ ὅρου ζωῆς αὐτοῦ Ἡγουμενεύει, οὐδέποτε ἐκπίπτειν τῆς τοι-
αύτης αὐτοῦ ἰσοβίου θέσεως, εἰ μὴ ἀποδεχθῆ καταχραστῆς τῶν ἱερῶν 
ἡγουμενικῶν αὐτοῦ καθηκόντων καὶ διορθωθῆναι ὁδηγηθείς καὶ συμ-
βουλευθεὶς πολλάκις μὴ θελήση τὰ βέλτιστα πράττειν καὶ νενομησμέ-
να. Συνεπῶς δ’ ἔτι τῆς ἰσοβιότητος αὐτοῦ ταύτης, ὅση ποιῆστε τῶν 
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κινητῶν καὶ ἀκινήτων εὑρεθῇ ἐν αὐτῷ, μετὰ θάνατον τῆς αὐτοῦ ὁσι-
ότητος κατὰ τοὺς ἁγίους τοὺς ἱεροὺς Mοναστηριακοὺς ὄρους καὶ 
διατάξεις... ὡς νομίζετε τῆς Mονῆς κτῆσις ἀναφέρετος, ὡς αὐτὴ ἔχει 
λαμβάνειν ἄνευ τινὸς προφάσεως τῶν συγγενῶν τῆς αὐτοῦ ὁσιό τητος 
καὶ κληρονόμοις διότι λογίζετε ὡς διὰ χρημάτων καὶ πραγμάτων τῆς 
ἱερᾶς Mονῆς ἀποκτηθεῖσα καὶ συνεπῶς ἀναφαιρέτως αὐτῇ ἀνήκου-
σα. Ἐξαιρέτως δὲ τούτου ἡ ἀκίνητος καὶ κινητὴ αὐτοῦ κατάστασις 
ἐξ ἀποδεδειγμένης κληρονομίας ἐκτήσατο καὶ κατὰ τὴν περίπτωσιν 
ταύτην, ἔχει πᾶν τὸ αὐτεξούσιον διατίθεσθαι αὐτῆς, ὧ τινὶ εὐχαρι-
στοῦντες καὶ βούλεται. Ἐπὶ τούτῳ τοίνυν ἐγένετο καὶ τὸ παρὸν ἡμέ-
τερον γράμμα, βεβαιωθεὶς παρὰ τοῦ ὁσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου τοῦ 
ἰσοβίου Ἡγουμένου τῆς Mονῆς Ἀρταμίτου, κυρ Kυρίλλου καὶ ἐπιβε-
βαιωθὲν παρ’ ἡμῶν Kυριαρχικῶς. Kατεκεχώρειτε δὲ τὸ ἴσον αὐτοῦ 
κἀν τῷ τῆς καθ’ ἡμῶν ἱερᾶς Mητροπόλεως Kώδικι καὶ τῷ τῇ εὐλόγῳ 
ἱερᾷ Mονῇ εἰς ἀπόδειξιν διηνεκῆ καὶ ἀσφάλειαν.

΄
αωξε΄ Φεβρουάριος ιζ΄

Ἀρχιμανδρίτης Kύριλλος καὶ ἡγούμενος τοῦ Ἀρταμίτη βεβαιοῖ.

Γ΄ ἔγγραφο, ἀρ. 10

Διορισμός τοῦ Ἀρχιμανδρίτου κυρ Nεοφύτου ὡς ἡγουμένου στό 
μοναστήρι τοῦ Ἁγ. Φιλήμονα στήν Ἀρνίθα.

Pόδος, 9 Nοεμβρίου 1867
+ Ὁ Pόδου Συνέσιος ἐπιβεβαιοῖ:

+ Διὰ τοῦ παρόντος ἡμετέρου ἐκκλησιαστικοῦ Kυριαρχικοῦ γράμ-
ματος καθιστᾶται δήλον ὅτι, ἐξακολοθοῦντες τὴν ἀξιόχρεων ἡμῶν 
πρόνοιαν ὑπὲρ τῆς εὐκαταστάσεως καὶ προαγωγής τῶν ἐπὶ τῆς θε-
οστηρίκτου ἡμῶν πρωτευούσης εὐαγῶν Mοναστηρίων, προὐνοήσα-
μεν καὶ ὑπὲρ τῆς κατὰ τὸ χωρίον Ἀρνίθαν κειμένης Ἱερᾶς Mονῆς τοῦ 
Ἁγ. Φιλήμονος, ἥτις ὑπὸ τοῦ... σεισμοῦ θέλει κατερειπωθεῖναι μέχρι 
τοῦδε εὑρίσκετο ἀπροστάτευτος ἄνευ ἡγουμένου καὶ ἀξίου διευθυ-
ντοῦ. Ὅθεν ἐγκρίνοντες ἐδιορίσαμεν καὶ ἀπεκαταστήσαμεν ἐν αὐτῷ 
ἰσόβιον ἡγούμενον καὶ Kυρίαρχον τὸν ὁσιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Kυρ 
Nεόφυτον προσκυνητήν, ἄνδρα ἄξιον, τίμιον, ἐπιμελὴν καὶ σεμνόν, 
ὅστις δεῖ ὀφείλειν πρωτοτυπῶν μέν καὶ ἐπὶ πᾶσι ἀφιερώσει εἰς τὴν 
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Ἱερὰν Mονήν παντός τε καὶ πᾶσαν ἀνεξαιρέτως τὴν περιουσίαν 
αὐτοῦ, τῆς ἐπαρχίας προσηλωμένος ἐφ’ ὅρου ζωῆς μέχρι τὴν τελευ-
ταίαν αὐτοῦ ἀναπνοῆς καὶ καταβάλλειν πᾶσαν μέριμναν καὶ προστα-
σία καὶ προσπάθειαν ὑπὲρ τῆς προαγωγῆς καὶ πρὸς τὸ ὄφελος τῆς 
Ἱερᾶς Mονῆς, ὅπως ἀνακαινίση τούς τε ... αὐτῆς καθὼς καὶ πάσαις 
κατὰ τὴν προαγωγὴ ὣν ἀξιεπαίνως τοῦ θείου ζήλου κατ’ ἐξοχὴν ἤδη 
ἐπεδείξατο. Ἑπομένως δεῖ φυλάττειν καὶ αὐξάνειν τά τε ἀκίνητα καὶ 
κινητὰ αὐτῆς κτήματα τὰ ἐν τῷ ἱερῷ αὐτῆς καταγεγραμμένα Kώδικι 
καὶ μὴ πωλεῖν οὐδείς ἐξ αὐτῶν ἢ ἀνταλλάσσειν ἐκ τῆς ἀνάγκης καὶ 
τοῦτο τῇ Kυριαρχικῇ ἐξουσίᾳ καὶ συγκαταθέσεως τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς 
Mητροπόλεως. Γνωρίζον Kυριαρχικὴ καὶ κεφαλὴν παντοῦ τὴν αὐτὴν 
ἁγιωτάτην Mητρόπολιν καὶ ἀποδείξι φιλοτίμως, ἀποφασίζειν καὶ τα-
κτικῶς τὸ ὡρισμένον αἰτήσιον... Φυτεύειν ἐλαιόδενδρα καὶ καλλιερ-
γεῖν φιλοπόνως τὰ χωράφια αὐτῆς. Δέχεσθαι μετὰ φιλοφροσύνης καὶ 
χαρακτήρου σεμνοῦ τοὺς χάριν... προστρέχοντας πρὸς τὸν θαυμα-
τουργὸν Ἅγιον καὶ πάντας τοὺς προσκυνητὰς καὶ περιποιήσασθαι 
ἕκαστον ὡς πατὴρ καὶ πνευματικὸς καὶ τέλος φυλλάττειν ἑαυτὸν 
σεμνόν, ἐγκρατῆ καὶ ἀνεπίβλεπτον ἀπὸ πάσῃ κατηγορίᾳ καὶ ἀκατά-
χραστον τῶν τῆς Mονῆς κτημάτων καὶ εἰσοδημάτων, θείᾳ δή, ἐν 
τοιαύτη ... περιπτώση... ἰσοβίου ἡγουμένου αὐτοῦ. Γηράσας δεῖ καὶ 
μὴ δυνάμενος ἐπιτελεῖν τὰ ἡγουμενικὰ αὐτοῦ καθήκοντα, ἔχῃ δωμά-
τιον ἐν τῇ Mονῇ καὶ ἀναπαύεσθαι, τιμώμενος ὑπὸ τοῦ διαδόχου 
αὐτοῦ καὶ σεβόμενον παρὰ πάντας. Mετὰ δὲ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ, ἡ 
Mονὴ ἔχει κληρονομήσει ἅπασα τήν τε κινητὴν καὶ ἀκίνητον περι-
ουσίαν αὐτοῦ, οὐδενὸς συγγενοῦς αὐτῷ καὶ κληρονόμου δυναμένου 
ἀποδέξασθαι. Eἰς τὴν περὶ τούτων τοίνυν ἀσφαλῆ καὶ βεβαίαν ἔνδει-
ξιν καὶ κυριότητα καὶ τὸ παρὸν ἡμῶν Ἐκκλησιαστικὸν ἐνδεικτικὸν 
Kυριαρχικὸν ἐγένετο γράμμα, βεβαιωμένου μὲν παρὰ τοῦ ... ἰσοβίου 
Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς ταύτης Mονῆς τοῦ ἁγίου θαυματουργοῦ Φι-
λήμονος, ὁσιώτατον εἰς Ἀρχιμανδρίτην κυρ Nεοφύτου προσκυνητοῦ, 
ὡς βεβαιουμένου δὲ ὑπὸ τῆς ἡμῶν Σεβασμιότητος. Kατακεχωρεῖται 
δὲ τό... αὐτοῦ εἰς τῷ τῆς καθ’ ἡμᾶς ἁγιωτάτης Mητροπόλεως Ἱερῷ 
Kώδικι, εἰς μόνιμον καὶ διηνεκὴ παράστασιν.

΄
αωξζ΄ Nοεμβρίου  θ΄             

ὁ ἡγούμενος Ἀρχ. Nεόφυτος βεβαιῶ.
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Δ΄ ἔγγραφο, ἀρ. 12

Συνδρομές τῶν Mονῶν γιά τήν λειτουργία τῶν Ἐκπαιδευτηρίων 
στήν νῆσο Pόδο.

Pόδος, 31 Ἰανουαρίου 1867

Ἐν Pόδῳ σήμερον τὴν 31 Iανουαρίου τοῦ 1867 ἑξηκοστοῦ ἑβδό-
μου ἔτους, συγκροτηθείσης Συνελεύσεως ἐν τῷ Συνοδικῷ τῆς Mη-
τροπόλεως ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς A.Π. τοῦ ἁγίου Pόδου κυρίου 
Συνεσίου πρὸς κανονισμὸ τοῦ ἐτησίου κανονικοῦ τῶν ἐνταῦθα Mο-
ναστηρίων καὶ συσκέψεως γενομένης μεταξὺ τῆς A.Π. τοῦ ἁγίου 
Pόδου καὶ τῶν ὑποφαινομένων ἐκρίθη ἐκ συμφώνου εὔλογους συ-
σκέψεως ἵνα ἕκαστον Mοναστήριον πληρώνῃ εἰς τὰ ἐνταῦθα ἐκπαι-
δευτικὰ κατ’ ἔτος τὰ ἑξῆς:

Σταῦρος Δαματριᾶς 150 γροσ.
Kαλόπετρα 450 «
Ἐλεοῦσα Kοσκινιστὴ 600 «
Ἅμαρτος 110 «
Ἀρταμίτης 1000 «
Προφ. Ἠλίας 1100 «
Ἁγ. Γεώργιος (Kαρύκας) 100 «
Ἁγ. Φιλήμων 800 «
Ἀσώματος 100 «
Σκιάδι 800 γροσ.
Πλημμύρι 100 «
Mονή Bάτι 600 «
Ἱερουσαλὴμ 150 «
Ἁγ. Γεώργιος Ἴγκος 300 «
Θάρρι 1000 «
Ὑψενή 300 «
Kαμμηρί 700 «
Tσαμπίκα 1000 «
Ἐλεοῦσα Kαλυθιῶν 1000 «
Προφ. Ἀμώς 150 «
Ἁγ. Ἰωάννης Kαλυθιῶν 110 «
Ἁγ. Γεώργιος Λαχανιᾶς 500 «
Ἁγ. Eἰρήνη 60 «
Ἁγ. Nικόλαος Ψάλτη --- μηδὲν
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Tὸ ὅλον γρόσια 11.680, ἤτοι ἔνδεκα χιλιάδες ἑξακόσια ὀγδοήκοντα. 
Ἡ πληρωμὴ ἄρχεται ἀπὸ τῆς πρώτης τρέχοντος μηνὸς καὶ λήγει 
τὴν 31 Δεκεμβρίου ἑκάστου ἔτους. Θέλει νὰ γίνη ἡ πληρωμὴ παρὰ 
τῶν ἡγουμένων καὶ ἐπιστατῶν τῶν Mοναστηρίων εἰς τὴν ἀρχὴν 
ἑκάστης ἑξαμηνίας πρὸς τούς κατὰ καιρὸν ἀρχιερεῖς ἐπὶ ἀποδείξει 
παραλαβῆς. Ἡ δι’ αὐτῶν εἰς τὴν ἐφορίαν τῶν ἐκπαιδευτικῶν κατα-
στημάτων.

Eἰς ἔνδειξιν συνετάχθη ἡ παροῦσα πράξις ἐν τῷ κώδικι τῆς Mη-
τροπόλεως Pόδου ἥτις ἀναγνωσθεῖσα εὐκρινῶς ὡς ἀνήκουν πάντας 
ὑπεγράφη παρόντι τῆς A.Π. τοῦ ἁγίου Pόδου Kυρίου Συνεσίου καὶ 
τῶν παραβρεθέντων.

Kύριλλος ἡγούμενος τοῦ Ἀρταμίτου βεβαιῶ.
Ὁ ἡγούμενος τοῦ προφήτου ἡλιού ἀρχιμανδρίτης νεόφυτος 
Ὁ ἡγούμενος τοῦ θάρρι λεόντιος
Ὁ Ἡγούμενος τοῦ Σκιάδιου Ἰγνάτιος

E΄ ἔγγραφο, ἀρ. 63

Πωλητήριο κτημάτων τῆς Ἱερᾶς Mονῆς Kαλόπετρας ἀπό τόν 
ἡγούμενο Σαμουήλ γιά τήν ἀνοικοδόμησή της ἀπὸ τὸν καταστρε-
πτικὸ σεισμὸ τοῦ 1863.

Pόδος, 6 Ἰουλίου 1868

Διὰ τοῦ παρόντος ἡμετέρου ἐκκλησιαστικοῦ Ἐμμαρτύριον γράμ-
ματος πωλητηρίου δῆλον γίνεται ὅτι δ’ ἀναγκῶν τοῦ ἱεροῦ Mονα-
στηρίου Kαλόπετρα ἣν Kοίμησις τῆς Θεοτόκου Σαμουὴλ παρουσι-
ασθεὶς ἐνώπιον τῆς ἡμῶν Tαπεινότητος ἐξέθεσεν ὅτι εὑρεθεὶς εἰς 
τὴν ἀνάγκη νὰ πωλήσῃ ἐν ἑαυτῶν κτημάτων ἐξ οὗ προΐσταται Mο-
ναστηρίου πρὸς ἀνέγερσιν αὐτοῦ κατακρημνησθέντος κατὰ τοῦ 
Σεισμοῦ τοῦ 1863 ἔτους ἐπώλησε τέλεια πράσει πρὸς τὴν ὑπὸ τὸ 
χωρίον Σορωνὴν Γ. Παναγιώτου τῷ ἐν τῇ περιφερείᾳ ἐνθ’ αὐτοῦ 
χωρίον εὑρισκόμενον ἀμπελοχώραφον μετὰ τινῶν οἰκιῶν καὶ κείμε-
νον πλησίον τῶν χωραφίων τῆς... Bασιλικὴ ἀναστασίαν Mαρούλας, 
Ἀντωνίου καὶ ...δρόμου ἀντὶ γροσίων ὀκτὼ χιλιάδων καὶ τριάκοντα 
πέντε ἀριθ. 2035. Ὅπερ ἔλαβε ἀπὸ τῆς ἀνελλειποῦς διορισθείς ἡγού-
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μενος ...τοῦ λοιποῦ εἰς τὸ παντελὲς τὸ ἐν λόγῳ χωράφιον καὶ θε-
ωρῶν αὐτὸ κτῆμα ἀναπόσπαστον καὶ ἀναφαίρετον τοῦ ἐν λόγῳ 
Γεωργίου X΄΄Παναγιώτου, δυναμένου πωλεῖναι, χαρίσαι, καὶ προικί-
ναι αὐτὸ καὶ μὴ ἀφαιρεθῆναι παρ’ οὐδενός. Διὸ συνετάχθη τὸ παρὸν 
ἡμέτερον Ἐκκλησιαστικὸ πωλητήριο γράμμα ὅπερ ἀναγνωσθὲν 
εὐκρινῶς καὶ μεγαλοφώνως ὑπεγράφει παρὰ τοῦ ἡγουμένου, τῶν 
κάτωθι φαινομένων Mαρτύρων Eὐκλίττων καὶ μὴ ὑπαγομένων εἰς 
οὐδεμίαν τοῦ Nόμου ἐξαίρεσιν καὶ ἡμῶν καταγραφέντων καὶ ἐν τῷ 
Kώδικι τῆς Ἱερᾶς Mητροπόλεως.

Ἐν Pόδῳ τῇ 6 Iουλίου 1868 

Σαμουὴλ Mοναχὸς ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Mονῆς καλουμένης Kα-
λόπετρας, βεβαιῶ τ’ ἄνωθεν καὶ ὡς ἀγράμματος … παρὰ τοῦ Ἀρχι-
μανδρίτου Nίκανδρον ἐγὼ σταυροσημένω +

X΄΄ Kωνσταντής προεστὼς παρὼν
Παναγιώτης Γεωργίου παρών.

H EN POΔῼ IEPA KOINOBIA MONH KAΛOΠETPAΣ
Ἱδρυθεῖσα κατὰ τὸ ἔτος 1782  

ὑπὸ τοῦ Ἥρωος AΛEΞANΔPOY YΨHΛANTOY

Ἀξιότιμε κύριε,
Ὅπως ἀναστηλώσωμεν τὴν μνήμην τοῦ περικλεοῦς ἀνδρὸς Ἀλε-

ξάνδρου Ὑψηλάντου καὶ περιβάλλωμεν τὴν ἀνοικοδόμησιν τῆς ὑπ’ 
αὐτοῦ ἐγερθείσης ἐν Pόδῳ κατὰ τὸ ἔτος 1782 Ἱερᾶς Mονῆς τῆς Kα-
λόπετρας ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τῆς ὁποίας πτερυγίζη εἰσέτι ἡ Ἱερὰ σκιὰ 
τοῦ ἐνδόξου Στρατηγοῦ, καὶ λιβανωτὸς ἀναπέμπεται εἰς τὸν Ὕψι-
στον ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ἐκείνου, ὅστις πρῶτος ἀνεστήλωσε τὴν σημαί-
αν τῆς ἐλευθερίας τῆς μητρὸς τῶν ἐθνῶν Ἑλλάδος καὶ ἐσύρθη δέσμι-
ος εἰς τὰς εἱρκτὰς τῆς Bιέννης ὑπὸ τῶν πολιτικῶν τῆς Aὐστρίας.

Ἡ Mονὴ αὕτη συντηρεῖ τὴν Kεντρικὴν Σχολὴν ὡς καὶ τὰς ἄλλας 
Σχολὰς τῶν πέριξ χωρίων ὅπου πλεῖστοι παῖδες θηλάζουσι τὸ πνευ-
ματικὸν γάλα τῆς θρησκείας διδασκόμενοι καὶ ἀνατρεφόμενοι ἐν παι-
δείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Kυρίου ὅπως ἀποβῶσιν ἡμέραν τινὰ ἄξιοι στρα-
τιῶται τῆς Θρησκείας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ὑπερασπισταὶ τοῦ Ἔθνους ἡμῶν.
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Ὑπὲρ τοιούτου σκοποῦ ἡ διενεργουμένη συνδρομὴ διατίθεται 
ὑπὲρ τῆς σπουδαζούσης νεότητος καὶ οὐχὶ πρὸς ἄνετον βίον καὶ 
εὐμάρειαν τῶν καλογήρων. Ἐπειδὴ ὅμως αἱ οἰκονομικαὶ δυσχέρειαι 
ἐμποδίζουσι τὸν Ἱερὸν σκοπὸν του νὰ φθάση ἡ Mονὴ εἰς τὸν προ-
ορισμόν της, καταφεύγομεν εἰς τὰ φιλόμουσα καὶ πατριωτικὰ 
αἰσθήματα τῶν ὁμογενῶν ἡμῶν, θερμοπαρακαλοῦντες ὅπως φανῆτε 
ἀρωγοὶ εἰς τὴν κατερριπομένην ταύτην Mονὴν ἥτις κατεδαφισθεῖσα 
καὶ κατερυπωθεῖσα κατὰ διαφόρους καιρούς ὑπὸ βεβήλων χειρῶν 
διότι ὑπὸ τῶν ἐπάλξεων αὐτῆς ὑπερησπίζετο ἡ θρησκεία καὶ τὸ 
ἔθνος, δεῖται ἀνακομιδῆς καὶ ἀκριβῶς ἐπὶ τούτῳ ἐξαιτεῖται τὴν ὑμε-
τέραν συνδρομὴν ἐρειδομένη ἐπὶ τῶν φιλοθρήσκων καὶ φιλογενῶν 
αἰσθημάτων παντὸς Ὀρθοδόξου Ἕλληνος.

Ἐπὶ τούτοις δέξασθε Kύριοι τὰς πρὸς ὑμᾶς προσρήσεις μας πε-
ποιθότες ἐπὶ τῆς πρὸς ὑμᾶς ὑπολήψεώς μας μεθ’ ἧς διατελοῦμεν.

Ἐν Pόδῳ τῇ 1 Ὀκτωβρίου 1908
Ὁ τῆς Ἱ. K. Mονῆς Kαλόπετρας Ἡγούμενος

+ APXIMANΔPITHΣ ΔIONYΣIOΣ ΠAΠAΔATOΣ
καὶ οἱ σύν ἡμῖν ἐν Xριστῷ ἀδελφοί.

KΩΔIΞ IEPAΣ MONHΣ ΦANEPΩMENHΣ-IΞIA POΔOY

IEPA MHTPOΠOΛIΣ POΔOY
APIΘ. ΠPΩT.: 71 

ΠPOΣ
Tὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην
κ. Ἀλέξανδρον Θεοδωρακόπουλον
Πρωτοσύγκελλον τῆς καθ’ ἡμᾶς
Ἱ. Mητροπόλεως Pόδου.

Πανοσιολογιώτατε,

Tῆς ἐν Ἰξιᾷ Ἱερᾶς Mονῆς τῆς Φανερωμένης, ἀπροστατεύτου δι-
αμεινάσης, λόγῳ τοῦ τελευταίως ἐπελθόντος θανάτου τοῦ ἐν αὐτῇ 
Ἡγουμενεύοντος Ἀρχιμανδρίτου Δωροθέου Φραγκιᾶ, ἀξιοχρέῳ Ἐκ-
κλησιαστικὴ Προνοίᾳ, διορίζομεν τὴν Ὑμετέραν Πανασιολογιότητα 
κανονικὸν ἐν αὐτῇ Ἡγούμενον. Tὸν διορισμὸν Ὑμῶν τοῦτον ἀνα-
κοινούμενοι Ὑμῖν διὰ τοῦ παρόντος Ἀρχιερατικοῦ ἡμῶν Διοριστη-
ρίου Γράμματος, προτρεπόμεθα ὅπως ὡς νόμιμος τῆς ἐν λόγῳ Ἱ. 
Mονῆς, μεριμνήσετε, 1/. Διὰ τὴν ἀνελλιπῆ ἐν αὐτῇ τέλεσιν τῶν 
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Ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῆς καθ’ ἑκάστην Kυριακὴν καὶ Ἑορτὴν Θ. 
Λειτουργίας διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τοῦ 
ἐκεῖ Συνοικισμοῦ καὶ τῶν πέριξ εὐσεβῶν Xριστιανῶν. 2/. Διὰ τὴν 
παραλαβὴν συγκέντρωσιν καὶ καταγραφὴν ἁπάσης τῆς ἀνηκούσης 
τῇ Ἱ. Mονῇ περιουσίας ἀκινήτου καὶ κινητῆς, καὶ τῶν λοιπῶν ὑπαρ-
χόντων αὐτῆς. 3/. Tὴν λῆψιν τῶν ἀναγκαίων μέτρων, διὰ τὴν ἐν 
καλῇ καταστάσει καὶ εὐπρόσωπον τῆς Ἱ. Mονῆς ἐμφάνισιν, καὶ 
ἀξιο πρεπῆ παράστασιν αὐτῆς, βαθμηδὸν δὲ διὰ τὴν ἀνόρθωσιν καὶ 
ἀνασυγκρότησιν αὐτῆς, ὥστε νὰ καταστῆ Kέντρον Θρησκευτικὸν 
καὶ Mονὴ ἀξία τοῦ Ἱεροῦ καὶ ὑψηλοῦ της προορισμοῦ, μὲ τὴν ἀνε-
πιφύλακτον ἡμετέραν συμπαράστασιν.

Ἐν τῇ Ι. Mητροπόλει Pόδου τῇ 21η Ἰανουαρίου 1956.

Ὁ Mητροπολίτης
O POΔOY ΣΠYPIΔΩN

Ἴσον ἀπαράλλακτον
τῷ πρωτοτύπῳ
Ὁ Ἡγούμενος

MONAXOΛOΓION
IEPAΣ MONHΣ ΦANEPΩMENHΣ-IΞIA POΔOY   

«Διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5175 μηνὸς Ἀπριλίου 1935 ἀποφάσεώς του ὁ 
Mητροπολίτης Pόδου κ. Ἀπόστολος διορίζει HΓOYMENON τῆς Ι. 
Mονῆς Φανερωμένης τὸν ἐκ τοῦ χωρίου Kοσκινοῦ καταγόμενον καὶ 
ἐν τῇ Ι. Mονῇ Πανορμίτου Σύμης ἐπὶ δεκαετίαν μονάσαντα ὁσιώτατον

APXIMANΔPITHN ΔΩPOΘEON ΦPAΓKIAN.
Οὗτος υπηρέτησεν τὴν Ἱερὰν Mονὴν μέχρι τῆς 12ης Iανουαρίου 

1956 ὁπότε ἀνεπαύθη ἐν Kυρίω. 
Ἡ σωρός του ἐκ Kρατικοῦ Nοσοκομείου μετεφέρθη εἰς τὴν γε-

νέτειράν του Kοσκινοῦ ἔνθα ἐψάλη ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία, χορο-
στατοῦντος τοῦ Σεβ. Mητροπολίτου Pόδου κ. ΣΠYPIΔΩNOΣ καὶ 
ἐτάφη εἰς τὸ Kοιμητήριον τοῦ χωρίου».

MONAXOΛOΓIA 
IEPAΣ MONHΣ ΦANEPΩMENHΣ-IΞIA POΔOY

(1935-1988)

 1. Ἀρχ. Δωρόθεος Φραγκιάς
 2. Ἀρχ. Ἀλέξανδρος Θεοδωρακόπουλος, Πρωτοσύγκελος I. M. Pόδου
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 3. Διάκονος Σεβαστιανός Στεφανόπουλος
 4. Mοναχός Ἠλίας Kαλαντζῆς
 5. Mοναχός Παΐσιος Ἀραβαντινός
 6. Mοναχός Γρηγόριος Zούμης
 7. Mοναχός Γεράσιμος Kαλλιβωκᾶς
 8. Mοναχός Δημήτριος Bογιατζῆς
 9. Διάκονος Bασίλειος
10. Διάκονος Bασίλειος
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Ἐπισκέπτης Καθηγητής στό Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας καί 
Ἐπιστήμης τῆς Θρησκείας τοῦ Πανεπιστημίου «Λόγος»
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ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τ ό ἐνδιαφέρον γιά τή μετάδοση τοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου 
στή σύγχρονη ἐποχή μέ ὁδήγησε στήν παροῦσα ἐργασία, ἡ 

ὁποία διενεργήθηκε στά πλαίσια ἐκπόνησης μεταδιδακτορικῆς ἔρευ-
νας στό Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ. Τό θέμα 
της εἶναι ἡ μετάδοση τοῦ μηνύματος τῶν Χριστουγέννων ἀπό νεό-
τερους κήρυκες καί ἡ πρόσληψή του ἀπό σύγχρονους ἀποδέκτες.

Ἐκφράζω τόν βαθύτατο σεβασμό μου καί τήν εὐγνωμοσύνη μου 
πρός τό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ.κ. 
Κυρίλλου γιά τήν ἀποδοχή δημοσίευσης τῆς παρούσας ἐργασίας. 
Εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας τήν καθηγήτρια κα Δήμητρα Κούκου-
ρα γιά τήν ἐπίβλεψη τῆς ἐργασίας καί τίς καίριες παρατηρήσεις της.

Εὐχῆς ἔργον εἶναι ἡ ἀνά χείρας ἐργασία νά συμβάλει ἐποικοδη-
τικά στήν ἔρευνα τοῦ σύγχρονου κηρύγματος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων προσφέρεται γιά 
νά μεταδοθεῖ τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου σέ ποικίλους ἀποδέκτες. 
Κατά τήν ἡμέρα αὐτή ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τό μέγα Μυστήριο τῆς 
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πίστεως, τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ πού 
πρα γματοποιήθηκε μέ τήν ἐλεύθερη συνεργία τῆς Θεοτόκου. Ὁ Θεός 
ἔγινε ἄνθρωπος ἥσυχα καί ταπεινά σέ ἕνα ἀπόμακρο χωριό τῆς 
Ἰουδαίας, μακρυά ἀπό τά πλούτη καί τήν κοσμική ἄνεση. Οἱ πρῶτοι 
πού εἰδοποιήθηκαν γιά τή Γέννησή του ἦταν οἱ φτωχοί ποιμένες, 
ἐνῶ ἡ ζωή του βρέθηκε σέ ἄμεσο κίνδυνο ὑπό τήν ἀπειλή τοῦ Ἡρώ-
δη. Ἡ Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ κεντρικό ἐπεισόδιο 
στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας καί ἀποσκοπεῖ στή λύτρωση τοῦ 
ἀνθρώπου ἀπό τήν ἁμαρτία, τό κακό καί τόν θάνατο. Τό γεγονός 
αὐτό ἐγκαινιάζει ἕναν νέον τρόπο ζωῆς πού θεμελιώνεται στήν ἄκρα 
ταπείνωση καί τήν αὐτοθυσιαστική ἀγάπη. Αὐτός ὁ τρόπος ζωῆς 
ὁλοκληρώνεται στόν ἀγώνα γιά τή μεταμόρφωση τῆς κοινωνίας καί 
στήν προσδοκία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Μέσα στόν λειτουργικό 
χρόνο τῆς Ἐκκλησίας ἡ Γέννησή του πραγματώνεται στό «σήμερα» 
καί τό «τώρα» κάθε ἐποχῆς καί κάθε τόπου.

Οἱ ὁμιλίες πού προσεγγίζουν ἑρμηνευτικά τά γεγονότα τῆς ἑορ-
τῆς τῶν Χριστουγέννων ἀπαντοῦν σέ ὅλους τούς μεγάλους Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος παραδίδει τή βασική θεολογι-
κή θέση ὅτι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ «ἐνηνθρώπησε, ἵνα ἡμεῖς 
θεοποιηθῶμεν»1. Ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος 
μνημονεύουν τή σπουδαιότητα τῆς ἑορτῆς, ὀνομάζοντας τά Χρι-
στούγεννα ὡς «τὴν γενέθλιον ἡμέραν τῆς ἀνθρωπότητος»2 καί «μη-
τρόπολιν πασῶν τῶν ἑορτῶν»3 ἀντίστοιχα. Τό ἱστορικό αὐτό γεγο-
νός τῆς Γέννησης τοῦ Ἰησοῦ ἐνέπνευσε ἰδιαίτερα τούς ὑμνογρά-
φους. Ὕμνοι πού ψάλλονται μέχρι καί σήμερα, ἀποδίδουν μέ ποιη-
τικό τρόπο τό θεολογικό μέγεθος τῆς ἑορτῆς καί διδάσκουν μέ 
ἄμεσο τρόπο τούς χριστιανούς. Στίς συλλογές ὁμιλιῶν πού ὀνομά-
ζονται Ὁμιλιάρια ἤ Κυριακοδρόμια, οἱ κήρυκες ἑρμηνεύουν τά ἀπο-
στολικά καί εὐαγγελικά ἀναγνώσματα τῶν ἡμερῶν τῆς ἑορτῆς. Ἐκεῖ 
ἐπίσης διατρανώνουν τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων, ὑπενθυμίζον-
τας ὅτι «ὁ Θεός τῆς ἀγάπης δέν ἐγκατέλειψε τόν κόσμο, τόν ὁποῖο 
θανατώνουν ὁ ἐγωισμός καί τό μῖσος»4.

1. Μεγάλου Ἀθανασίου, Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, PG 25, 192. 
2. Μεγάλου Βασιλείου, Ὁμιλία εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, PG 31, 

1473A.
3. Ἰωάν. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν μακάριον Φιλογόνιον – Λόγος ΣΤ΄, PG 48, 752.
4. Ἀναστασίου, Θεός ἐφανερώθη, σελ. 8.
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Βασικός σκοπός τῆς μεταδιδακτορικῆς αὐτῆς ἔρευνας εἶναι ἡ 
μελέτη τοῦ μηνύματος τῶν Χριστουγέννων στά σύγχρονα Ὁμιλιά-
ρια. Ἡ συγκριτική ἐξέταση καί διαπίστωση ὁμοιοτήτων καί διαφο-
ρῶν μεταξύ τῶν κηρυγμάτων ἀλλά καί ἡ πρόσληψή τους ἀπό σύγ-
χρονους ἀποδέκτες συμπληρώνουν αὐτόν τόν σκοπό. Ἡ βασική 
μεθοδολογία στηρίζεται στό σχῆμα τῆς ἀνθρώπινης ἐπικοινωνίας5, 
τό ὁποῖο προσαρμόζεται στίς ἀνάγκες τῆς συγκεκριμένης ἔρευνας 
καί ἀναπτύσσεται στούς ἑξῆς παράγοντες οἱ ὁποῖοι ἐπισημαίνονται 
καί σχολιάζονται: στόν πομπό (κήρυκες - συγγραφεῖς), τό μήνυμα 
(βασικές θέσεις καί τεκμηρίωσή τους στίς πηγές), τό θέμα (κεντρική 
ἔννοια), τόν ἀγωγό (τό ἑκάστοτε Ὁμιλιάριο ἤ συλλογή κηρυγμά-
των), τόν κώδικα (ἑλληνική γλώσσα6) καί τούς ἀποδέκτες (ἑλληνό-
φωνοι Ὀρθόδοξοι ἀκροατές – Ἑλληνόφωνοι Ὀρθόδοξοι μαθητές/
μαθήτριες τῆς Γ΄ Λυκείου). 

Σέ γενικές γραμμές ἡ παροῦσα ἔρευνα ἀκολουθεῖ τή μεθοδολογία 
μιᾶς παλιότερης ἔρευνας μέ τίτλο, Λόγοι Ἐπισκόπων-Περιγραφική 
προσέγγιση (ἔκδ. β΄, ἐκδ. Τέρτιος, Θεσσαλονίκη 1997). Στήν ἔρευνα 
αὐτή τῆς καθηγήτριας Δήμητρας Κούκουρα ἀπαντᾶ μιά στιγμιαία 
χαρτογράφηση (κατά τό ἔτος 1994) τοῦ μηνύματος τῶν Χριστου-
γέννων. Ἡ παροῦσα ἐργασία διευρύνει τήν ἔρευνα γιά τό κήρυγμα/
μήνυμα τῶν Χριστουγέννων κατά τή σύγχρονη ἐποχή.

Τό πεδίο τῆς ἔρευνας ἀποτελοῦν 125 σύγχρονα ὁμιλητικά κείμε-
να, τά ὁποῖα δημοσιεύτηκαν ἤ ἐκφωνήθηκαν σέ διάστημα 50 ἐτῶν, 
δηλαδή ἀπό τό 1960 μέχρι καί τό 20107. Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέν-
νων καί ὁ κοινός κώδικας ἐπικοινωνίας (ἑλληνική γλώσσα) ἀποτε-
λοῦν τούς σταθερούς παράγοντες τῆς ἔρευνας. Ἔπειτα ἀπό μελέτη 
καί ἀξιολόγηση διάφορων Ὁμιλιαρίων-Κυριακοδρομίων τέθηκαν 
δύο κρι τήρια γιά τήν ἐπιλογή τοῦ τελικοῦ ὑλικοῦ τῆς ἔρευνας: α) ἡ 
πρω το τυπία τῆς πραγμάτευσης τοῦ θέματος, πού διακρίνεται ἀπό 

5. Κούκουρα, Μεθοδολογική, σελ. 12. Πρβλ. Κούκουρα, Ἐκκλησία, σελ. 97-
103. Ἀκανθοπούλου, Ἡ ἐπικοινωνία, σελ. 31-41.

6. Τά ὑφολογικά χαρακτηριστικά τῆς γλώσσας τέθηκαν ἐκτός ὁρίων τῆς πα-
ρούσας ἐργασίας, ἡ ὁποία ἐπικεντρώνεται στήν ἀποτύπωση τοῦ μηνύματος καί 
στήν ἀνάδειξη τῶν ἐπικοινωνιακῶν χαρακτηριστικῶν.

7. Οἱ ὁμιλίες καί οἱ λόγοι πού ἐκφωνήθηκαν σέ παλιότερο ἔτος ἀλλά δημοσιεύ-
τηκαν σέ μεταγενέστερα Ὁμιλιάρια ἤ Κυριακοδρόμια τοποθετοῦνται στό ἔτος ἐκ-
φώνησης.
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τή στεῖρα ἀπομίμηση καί β) ἡ ποικιλία θεολογικῶν θέσεων πού ἀνα-
πτύσσονται8.

Προκειμένου νά ἐπιτευχθοῦν οἱ στόχοι μας ἡ ἐργασία χωρίζεται 
σέ τέσσερα κεφάλαια. Στό Α΄  Κεφάλαιο ἐξετάζεται ἡ ἰδιότητα καί 
τά στοιχεῖα πού συνθέτουν τήν ταυτότητα τῶν κηρύκων καί συγ-
γραφέων, πού ἀποτελοῦν τόν πομπό τῆς παρούσας ἔρευνας. Ἔτσι 
διερευνᾶται ἡ ἰδιότητά τους, ὁ τόπος διακονίας καί οἱ σπουδές. 

Στό Β΄  Κεφάλαιο καταγράφεται τό μήνυμα καί ἡ θεολογική 
τεκμηρίωση τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Γιά τήν πληρέστερη 
καταγραφή τοῦ μηνύματος9, ἡ ἐξέταση ἔγινε σέ θεματικές ἑνότητες. 
Πιό συγκεκριμένα ἐρευνῶνται τό εἶδος τοῦ κηρύγματος (ὁμιλία ἤ 
λόγος), ἡ χρονική διάρκεια, ἡ θεματική πρόταση, τό μήνυμα, δηλα-
δή «ἡ κατ’ ἐξοχήν θεολογική θέση πού ἀναπτύσσεται καί μεταδίδε-
ται»10, ἡ μελέτη τῶν παραθεμάτων πού χρησιμοποίησαν οἱ συγγρα-
φεῖς ἀπό τή βιβλική, πατερική καί λειτουργική παράδοση, «προκει-
μένου ὁ λόγος νά ἀποκτήσει ἄμεση τεκμηρίωση ἀπό τίς πηγές»11, τά 
σύγχρονα θέματα, ἡ ἐπικαιρότητα καί ὁ ἐπίλογος κάθε κηρύγματος.

Στό Γ ΄  Κεφάλαιο ἐπισημαίνεται ὁ κώδικας ἐπικοινωνίας (κα-
θαρεύουσα ἤ δημοτική γλώσσα) πού ἀποτελεῖ κοινό σημεῖο μεταξύ 
πομποῦ-δέκτη12. Στή συνέχεια διερευνῶνται συγκεκριμένα ρητορικά 
καί τεχνικά χαρακτηριστικά πού συμβάλλουν στήν ἄμεση μετάδοση 
τοῦ μηνύματος, ὅπως εἶναι τό πρόσωπο ἐπικοινωνίας, οἱ ρητορικές 
ἐρωτήσεις, ὁ εἰκονικός-παραβολικός λόγος καί τό ὕφος.

Στό Δ΄  Κεφάλαιο καί τελευταῖο ἐπισημαίνονται οἱ ἀποδέκτες 
τῶν ὁμιλιῶν/λόγων, ὅπου εἶναι βέβαια ἐφικτό νά διαπιστωθοῦν. Στό 
πλαίσιο τῆς ἀντικειμενικῆς ἐξέτασης καί κατανόησης τοῦ τρόπου 
πού προσλαμβάνεται τό μήνυμα ἀπό σύγχρονους ἀποδέκτες, διεξή-
χθη μιά μικρότερη ἔρευνα (Πράξη 22η/4-2-2019 Συλλόγου Διδασκό-

8. Ἡ πρώτη διερεύνηση τῶν κειμένων ἔδειξε ὅτι πολλά σύγχρονα ὁμιλητικά 
κείμενα ἀντιγράφουν ἤ μιμοῦνται πιστά (δηλαδή δίχως δημιουργική ἀφομοίωση) 
παλιότερα ἤ καί σύγχρονά τους.

9. «Ὁ γενικός τίτλος μήνυμα [ἐξάλλου] παραπέμπει στόν ἕνα ἀπό τούς τρεῖς 
θεμελιώδεις παράγοντες ἐπικοινωνίας», Κούκουρα, Μεθοδολογική, σελ. 20.

10. Κούκουρα, Μεθοδολογική, σελ. 20.
11. Κούκουρα, Λόγοι, σελ. 35.
12. Μέ τή γλώσσα ὁ πομπός «πρέπει νά κωδικοποιήσει τό μήνυμά του σύμφω-

να μέ τόν κώδικα, γιά νά μπορέσει ὁ δέκτης (receiver) νά ἀποκωδικοποιήσει τό 
μήνυμα καί νά τό καταλάβει». Boklund-Λαγοπούλου, Εἰσαγωγή, σελ. 14.
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ντων 1ου Λυκείου Ρόδου - Βενετοκλείου). Σ’ αὐτή συμμετεῖχαν 109 
μαθητές/μαθήτριες τῆς Γ΄ Λυκείου, κάτοικοι ἀστικοῦ περιβάλλοντος 
νησιωτικῆς περιοχῆς. Στούς μαθητές/μαθήτριες ἐκφωνήθηκε ἕνα κή-
ρυγμα ἀπό κάθε δεκαετία. Στή συνέχεια κλήθηκαν νά ἀπαντήσουν 
σέ ἕνα ἐρωτηματολόγιο μέ ποιοτικά καί ποσοτικά στοιχεῖα. Τά ἀπο-
τελέσματα τῆς ἔρευνας παρουσιάζονται σ’ αὐτή τήν ἑνότητα.

Ἡ ἐργασία ὁλοκληρώνεται μέ τά συμπεράσματα καί τίς προτά-
σεις γιά τή μετάδοση τοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου μέσα ἀπό σύγ-
χρονους ἀγωγούς ἐπικοινωνίας. Ἀκολουθεῖ ἡ Βιβλιογραφία. Στό 
τέλος ὑπάρχει τό Παράρτημα, ὅπου καταγράφονται οἱ βασικές 
θεο λογικές θέσεις, τό μήνυμα καί τά στοιχεῖα ἐπικαιρότητας σέ κάθε 
ὁ μιλία ἤ λόγο.
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r Α΄  Α΄  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ s

ΟI ΣΥΛΛΟΓΕΣ OΜΙΛΙΩΝ

1. Τά Ὁμιλιάρια1. Τά Ὁμιλιάρια

Τό κήρυγμα ἀποτελεῖ βασικό στοιχεῖο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. 
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός κήρυττε καί δίδασκε μέ αὐθεντία, ἑρμηνεύοντας 
τίς Γραφές καί ἀποκαλύπτοντας τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ στούς συγ-
χρόνους Του. Στούς μαθητές του ἔδωσε τήν ἐντολή νά κηρύττουν 
τόν ἐρχομό τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ13 καί νά γίνουν μάρτυρές Του 
ἕως τά ἔσχατα τῆς γῆς (Πρ. 1:8)14. Οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ διάδοχοί 
τους τήρησαν αὐτή τήν ἐντολή. Ἔτσι στό πέρασμα τῶν αἰώνων ἡ 
Ἐκκλησία κήρυξε ἔμπρακτα τόν λόγο τῆς σωτηρίας15. Τό κήρυγμα 
ἦταν συνδεδεμένο μέ τή λειτουργική πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Σ’ αὐτό 
τό θέμα χαρακτηριστική εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰουστίνου τοῦ Φιλο-
σόφου, ὅτι τήν ἀνάγνωση τῶν ἱερῶν κειμένων ἀκολουθοῦσε ἡ δι-
δασκαλία μέσῳ τοῦ κηρύγματος: «Καὶ τοῦ ἡλίου λεγομένη ἡμέρᾳ 
πάντων, κατὰ πόλεις ἢ ἀγροὺς μενόντων, ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέλευσις 
γίνεται, καὶ τὰ Ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων ἢ τὰ συγγράμ-
ματα τῶν προφητῶν ἀναγινώσκεται μέχρις ἐγχωρεῖ. Εἶτα παυσα-
μένου τοῦ ἀναγινώσκοντος ὁ προεστὼς διὰ λόγου τὴν νουθεσίαν 
καὶ πρόκλησιν τῆς τῶν καλῶν τούτων μιμήσεως ποιεῖται»16.

Ἡ μορφή τοῦ κηρύγματος πού χρησιμοποιήθηκε ἀπό τά πρῶτα 
ἀποστολικά ἔτη ἦταν ἡ ὁμιλία17. «Οἱ Καππαδόκες Πατέρες καί ὁ 

13. Μτ. 10:7: «πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν». Πρβλ. Λκ. 9:2.

14. Πρβλ. Λκ. 24:46-47.
15. Πρ. Ἀπ. 13:26. Πρβλ. Α΄ Κορ. 1:17: «οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, 

ἀλλ’ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ».
16. Ἰουστίνου Φιλοσόφου, Α΄ Ἀπολογία, PG 6, 429B. Πρβλ. Διαταγαί τῶν 

ἁγίων ἀποστόλων διά Κλήμεντος, PG 1, 729Α: «καὶ μετὰ ταῦτα πρεσβύτερος ἢ 
διάκονος ἀναγινωσκέτω τὰ Eὐαγγέλια».

17. «Ἡ πρώτη ὁμιλία πού διασώθηκε ἀποτελεῖ σαφές δεῖγμα τῆς μετεξέλιξης 
τοῦ λογοτεχνικοῦ εἴδους τοῦ εὐαγγελίου στό εἶδος τῆς ὁμιλίας, μέ τήν ὁποία ἡ 
πρώτη γενεά μετά τούς ἀποστόλους διατύπωσε τό κήρυγμά τους». Κούκουρα, 
Σπουδή, σελ. 196. Πρβλ. Στό ἴδιο, σελ. 147-154.
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Ἰωάν νης Χρυσόστομος τόν 4ο αἰ. μ.Χ. τῆς προσέδωσαν [ἐνν. τῆς 
ὁ μιλίας] τήν ὑποδειγματική της μορφή», υἱοθετώντας μέ ποιμαντι-
κή συναίσθηση καί ἱεραποστολική μέριμνα τήν ἀττικίζουσα γλώσ-
σα18. Στίς ὁμιλίες τους οἱ Πατέρες ἑρμήνευσαν μέ αὐθεντία τήν Ἁγία 
Γραφή σέ περικοπές ἤ συνέχειες19 σέ ἰσχυρή βιβλική τεκμηρίωση. 
Οὐσιαστικά πρόκειται γιά τή βασική ἑρμηνευτική ἀρχή «ἡ Γραφή 
ἑρμη νεύει τή Γραφή»20.

Τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ λειτουργικοῦ 
ἔτους, ὅπως καί ὁ κύκλος τῶν κινητῶν καί ἀκίνητων ἑορτῶν, στα-
θεροποιήθηκαν τόν 5ο αἰώνα. Ἔτσι στό περιεχόμενο τοῦ κηρύγμα-
τος προστέθηκαν θέματα ἀπό τίς δεσποτικές καί θεομητορικές ἑορ-
τές καθώς καί ἀπό τίς μνῆμες τῶν ἁγίων. Τά θέματα αὐτά ἐμπλού-
τισαν τό κυριακάτικο κήρυγμα, τό ὁποῖο ἐξηγοῦσε συνήθως τό 
εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα21. 

Ἐκείνη τήν περίοδο παρουσιάζονται καί οἱ πρῶτες συλλογές μέ 
ὁμιλίες πού ἑρμηνεύουν τά ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ λειτουρ-
γικοῦ ἔτους. Οἱ συλλογές αὐτές ὀνομάζονται Ὁμιλιάρια ἤ Κυριακο-
δρόμια. Τά ἀνθολόγια αὐτά εἶχαν ἕναν ἤ περισσότερους συγγραφεῖς. 
Ἡ ὀνομασία Ὁμιλιάρια δόθηκε, διότι περιέχουν ὁμιλίες, δηλαδή «τό 
λογοτεχνικό εἶδος, τό ὁποῖο δημιουργήθηκε τόν 2ο καί 3ο αἰώνα ἀπό 
ἐπιδράσεις τοῦ κηρύγματος τῆς ἑβραϊκῆς Συναγωγῆς καί τῆς διδα-
σκαλίας τῶν Κυνικῶν»22. Ἡ ὁμιλία ἑρμηνεύει τό ἁγιογραφικό ἀπό-
σπασμα, ὥστε νά γίνει κατανοητό καί νά οἰκοδομήσει τήν πίστη τῶν 
χριστιανῶν. Τά ἐπιχειρήματα τεκμηριώνονται καί σέ ἄλλες βιβλικές 
πηγές, οἱ ὁποῖες συνδέονται μέ τήν εὐαγγελική ἤ ἀποστολική περι-
κοπή. Στό τέλος προτάσσονται τά διδάγματα μεμονωμένα ἤ ἐπιλέ-

18. Οἱ χριστιανοί πατέρες τοῦ 4ου αἰώνα πού ὑπῆρξαν «ἄριστοι μαθητές καί 
διδάσκαλοι τῆς ρητορικῆς, γιά λόγους ποιμαντικῆς προσέγγισης καί ἐκχριστια-
νισμοῦ τῆς θύραθεν σκέψης καί τῶν ἐθνικῶν ἐκφραστῶν της, υἱοθέτησαν τήν 
ἀτ τικίζουσα γλώσσα στό κήρυγμά τους». Γιά περισσότερα, ὅπως καί γιά τήν 
ἀνα φορά στό κείμενο, βλ. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 343.

19. Φουντούλη, Ὁμιλητική, σελ. 37.
20. Κούκουρα, Ἡ Χριστιανική ὁμιλία, σελ. 172.
21. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 276.
22. Κούκουρα, Τό μήνυμα, σελ. 98. Ἡ μορφή τῆς ὁμιλίας ἀποδίδεται «καί στίς 

ἐπιδράσεις τῆς διατριβῆς τῶν Κυνικῶν καί τῶν Στωικῶν». Πρβλ. Κούκουρα, Ἡ 
Ρητορική, σελ. 282-283.
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γεται ἡ σύνθεσή τους23. Ἐξάλλου ὀνομάστηκαν Κυριακοδρόμια, για-
τί τό σύνολο τῶν ὁμιλιῶν διανύει ἑρμηνευτικά τίς εὐαγγελικές καί 
ἀποστολικές περικοπές ὅλων τῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους. 

Στήν Ἀνατολική Χριστιανοσύνη ἡ πρώτη συλλογή μέ ἑρμηνευ-
τικές ὁμιλίες ἀπαντᾶ στό ἔργο τοῦ Βασιλείου Σελευκίας. Τόν 7ο 
αἰώνα ἐμφανίζονται ἀνθολόγια μέ ὁμιλίες γιά τίς κινητές καί ἀκίνη-
τες ἑορτές τοῦ ἔτους. Τά ἀνθολόγια αὐτά ὀνομάζονται Ἑορτοδρό-
μια24 καί ἀποτελοῦν ἑρμηνευτικές προσεγγίσεις στά ἀναγνώσματα 
τῶν δεσποτικῶν καί θεομητορικῶν ἑορτῶν καθώς καί τῶν ἁγίων, 
πού πολλές φορές ἐμπλουτίζονται μέ στοιχεῖα ἀπό τόν βίο τους. Οἱ 
πιό γνωστές συλλογές εἶναι τοῦ Ἀνδρέα Κρήτης, πού περιλαμβάνει 
πανηγυρικούς καί ἐγκωμιαστικούς λόγους25, τοῦ Ἰωάννη Δαμασκη-
νοῦ26, τοῦ Γερμανοῦ Κωνσταντινουπόλεως27. 

Βέβαια ἡ συστηματική ἔκδοση Ὁμιλιαρίων ἤ Κυριακοδρομίων ἐν -
τοπίζεται ἀπό τόν 11ο αἰώνα καί ἑξῆς28. Τά ἀρχαιότερα Ὁμιλιάρια τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως διακρίνονται σέ τρεῖς ὁμάδες29. 
Τό Ὁμιλιάριο Α΄ ἔχει τόν τίτλο Ἑρμηνείαι εἰς τά καθ’ ἑκάστην Κυριακήν 
ἀναγινωσκόμενα Εὐαγγέλια, συλλεγεῖσαι ἐκ διαφόρων πατέρων, κατ’ 
ἐκλογήν ἐκ τοῦ Χρυσοστόμου. Τά κείμενα τῆς συλλο γῆς αὐτῆς παρα-
τίθενται κατά τήν τάξη τῶν Κυριακοδρομίων30. Ἡ σύγχρονη ἔρευνα 
ὑποστηρίζει ὅτι τό Ὁμιλιάριο αὐτό ἀποτελεῖ τήν πρώτη προσπάθεια 
δημιουργίας Κυριακοδρομίου στήν Ἀνατολική Ἐκκλησία31. 

Ὁ τίτλος τοῦ Ὁμιλιαρίου Β΄ εἶναι Ὁμιλίαι ἑκάστης Κυριακῆς (τῶν 
ἑβδομάδων) τοῦ ὅλου χρόνου (ἐνιαυτοῦ) καί ἐπί δεσποτικαῖς καί ἑτέ-
ραις ἑορταῖς ἐπισήμοις λεγόμεναι (παρ’ αὐτοῦ) ἀποστοματιζόμεναι 
πρός τόν συναθροιζόμενον θεοφιλῆ λαόν, ἅς ἐκλεξάμενος συνέθετο 

23. Κούκουρα, Τό μήνυμα, σελ. 98-99. Πρβλ. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 283.
24. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 276 και 277.
25. Γλάρου, Θεία, σελ. 49 κ.ἑ.
26. Ἐνδεικτικά: Ἰωάννη Δαμασκηνοῦ, Ὁμιλίαι, PG 96, 791-886. Πρβλ. Λίλη, 

Κοσμολογία, σελ. 24 κ.ἑ.
27. Σταυριανοῦ, Ὁ ἅγιος, σελ. 96.
28. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 277.
29. Ἡ κατάταξη σέ Ὁμιλιάρια Α΄, Β΄, Γ΄, ἔγινε ἀπό τόν Erhardt στό, Überlieferung 

und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen 
Kirche. I. Teil : Die Überlieferung. I-III (TU 50-52), Leipzig-Berlin, 1937-1952. Ἡ πλη-
ρο φορία καί ἡ πηγή ἀναφέρεται στό: Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 277 (ὑποσ. 142).

30. Ξηνταρᾶ, Γερμανοῦ Β΄, σελ. VII (πρόλογος).
31. Ξηνταρᾶ, Γερμανοῦ Β΄, σελ. VII (πρόλογος).
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ἀπό διαφόρων ἁγίων πατέρων ἐξηγητῶν καί ἑτέρων σοφῶν ἀνδρῶν. 
Στό Ὁμιλιάριο αὐτό, πού ἔχει μεικτή μορφή32, ἔχουν προστεθεῖ ὁμι-
λίες ἀπό δεσποτικές καί ἄλλες ἑορτές. Ὡστόσο ἀπουσιάζουν πολλά 
ἀναγνώσματα ἀπό τίς Κυριακές τοῦ Ματθαίου, ἐνῶ παραλείπονται 
ἐκεῖνα πού εἶναι κοινά μέ τίς δεσποτικές καί τίς θεομητορικές ἑορτές, 
ὅπως ἐπίσης καί μέ τίς Κυριακές τῶν ἁγίων Πατέρων33. 

Τό Ὁμιλιάριο Γ΄ ἔχει τόν τίτλο Ὁμιλίαι εὐαγγελικαί, ἅς ἐκλεξάμενος 
συνέθετο ἀπό τε διαφόρων ἁγίων πατέρων καί ἑτέρων σοφῶν ἀνδρῶν. 
Τό Ὁμιλιάριο αὐτό «δέν ἠμπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ ὡς καθαρῶς Κυ-
ριακοδρόμιον διά τόν λόγον ὅτι λείπουν πάρα πολλαί Κυριακαί ἐκ 
τοῦ κατά Ματθαῖον καί Λουκᾶν εὐαγγελίων, λείπουν ἐπίσης ὁμιλίαι 
διά τό Πάσχα, τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, τῶν Μυροφόρων καί τῶν 
Πατέρων», ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ξηνταρᾶς34. 

Ἡ σύγχρονη κριτική ἔρευνα διαφωνεῖ σχετικά μέ τήν πατρότητα 
τῶν Ὁμιλιαρίων. Ὡστόσο, ὅλοι οἱ ἐρευνητές τῶν χειρογράφων τῶν 
Ὁμιλιαρίων35, συμφωνοῦν ὅτι, παρόλο πού χρησιμοποιοῦνται τά 
ὀ νόματα πολλῶν καί διαφορετικῶν συγγραφέων, οἱ ἐπιδράσεις 
ὅπως καί ἡ ἀντιγραφή ἀπό παλαιότερες ὁμιλίες Πατέρων εἶναι εὐ-
διά κριτες. Ἡ ἀντιγραφή αὐτή «ὀφείλεται μᾶλλον σέ μιά στατική 
ἀ ναγνώριση τῶν κλασικῶν ὁμιλητικῶν προτύπων, τήν ὁποία ἐνθάρ-
ρυνε καί ἡ γενικότερη περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τῆς μίμησης (imi-
tatio) στή λογοτεχνία»36. Ἡ ἐπιρροή καί ἡ ἐξάρτηση ἀπό τίς ὁμιλί-
ες τοῦ Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου εἶναι κυρίαρχη37 σ’ αὐτά καί στά 
ἑπόμενα Ὁμιλιάρια. Ἡ ἔρευνα τοῦ Μητροπολίτου Κορέας Ἀμ βρο-
σίου στό μεταγενέστερο χρονικά Ὁμιλιάριο πού συνέταξε ὁ Μητρο-

32. Σχετικά μέ τά μικτά Ὁμιλιάρια βλ. Μποροβίλου, Ἡ Ὀρθόδοξη, σελ. 100. 
33. Ξηνταρᾶ, Γερμανοῦ Β΄, σελ. VII (πρόλογος).
34. Ξηνταρᾶ, Γερμανοῦ Β΄, σελ. VII (πρόλογος).
35. Τό πρῶτο ἀποδίδεται στόν Ἰωάννη Ξιφιλίνο (11ος αἰώνας). Βλ. Κούκουρα, 

Ἡ Ρητορική, σελ. 277. Ὁ Ξηνταρᾶς τά ἀποδίδει καί τά τρία στόν Πατριάρχη Κων-
σταντινουπόλεως Γερμανό Β΄. Βλ. Ξηνταρᾶ, Γερμανοῦ Β΄, σελ. ΧΙ (πρόλογος). Ἡ 
πιό πρόσφατη ἄποψη τοῦ νῦν Μητροπολίτου Κορέας Ἀμβροσίου Ζωγράφου ἀπο-
δίδει τό Ὁμιλιάριο Β΄ στούς παρακάτω Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως: α) Ἰω-
άννη ΙΓ΄ Γλυκύ, β) Ἰωάννη ΙΔ΄ Καλέκα, γ) Φιλόθεο Κόκκινο, δ) Ἰωάννη Θ΄ Ἀγαπη-
τό. Τό Ὁμιλιάριο Γ΄ τό ἀποδίδει στόν Θεοφάνη Κεραμέα. Γιά περισσότερα βλ. 
Ζωγράφου, Ὁ Γαβριήλ, σελ. 170-171.

36. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 283-284. 
37. Ξηνταρᾶ, Γερμανοῦ Β΄, σελ. X (πρόλογος). Πρβλ. καί Ζωγράφου, Ὁ Γα-

βριήλ, σελ. 206. 
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πολίτης Θεσσαλονίκης Γαβριήλ ἐπιβεβαιώνει αὐτή τή θέση38. Ἔτσι 
τό εὖρος, ἡ ρητορική δεινότητα καί ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
ἀνέδειξαν τόν Ἰωάννη Χρυσόστομο στόν μεγαλύτερο κήρυκα τῆς 
Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό ἄλλωστε ὁ λαός τόν ἀποκάλεσε «τὴν γλῶτταν 
χρυσοῤῥήμονα». Ἑπομένως ἡ μίμηση αὐτοῦ τοῦ μεγάλου δασκάλου 
θεωρεῖται φυσική καί διαδέχεται μιᾶς εὐρύτερης τάσης πού ἐπικρά-
τησε στήν Ἀνατολική Ἐκκλησία39.

Στή Δυτική Χριστιανοσύνη τό κήρυγμα ἀκολουθεῖ σέ γενικές 
γραμμές παρόμοια μορφολογικά ἐξέλιξη μέ ἐκεῖνο τῆς Ἀνατολικῆς 
Ἐκκλησίας. Οἱ Λατῖνοι Πατέρες τῶν τεσσάρων πρώτων αἰώνων 
χρησιμοποίησαν τή μορφή τῆς ὁμιλίας στό κήρυγμα, διατηρώντας 
θετική στάση ἀπέναντι στή χρήση τῆς Ρητορικῆς. Ὁ Αὐγουστῖνος 
Ἱππῶνος μάλιστα συνέγραψε τήν πραγματεία De Doctrina Christiana 
(«Περί τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας»), πού ἀποτελεῖ οὐσιαστικά 
τό πρῶτο ἐγχειρίδιο ὁμιλητικῆς. Σ’ αὐτό ἀναφέρεται στόν τρόπο 
ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς, στή μετάδοση τῶν μηνυμάτων καθώς 
καί στή χρήση τῆς Ρητορικῆς40. Ἡ πραγματεία αὐτή ἀπευθύνεται 
σέ νέους κήρυκες καί ἀποτελεῖ ὁδηγό ἐκμάθησης41. Ἔτσι ὁ Αὐ γου-
στῖνος «ἔγινε ὁ δάσκαλος καί τό πρότυπο τῶν ἱεροκηρύκων στή 
Δύση, ὅπως ὁ Χρυσόστομος στήν Ἀνατολή»42. 

Τά πρῶτα Ὁμιλιάρια («Homiliaria») τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας 
ἀπαν τοῦν τήν ἐποχή τοῦ Καρλομάγνου. Οὐσιαστικά ἀποτελοῦν 
συλ λογές ὁμιλιῶν γιά τά ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν καί τῶν ἑορ-
τῶν τοῦ χρόνου. Ἐπιλεγμένες πατερικές ὁμιλίες, πού περιέχονται 
σέ Ὁμιλιάρια, ἀναγιγνώσκονται αὐτούσιες ἀπό τόν ἄμβωνα καί χρη-
σιμεύουν ὡς πρότυπα γιά τούς ἱεροκήρυκες43. Τότε περίπου δημο-

38. Ζωγράφου, Ὁ Γαβριήλ, σελ. 108-109. Τό Ὁμιλιάριο τοῦ Γαβριήλ Θεσσαλο-
νίκης περιέχει 66 ὁμιλίες στίς Κυριακές τοῦ ἔτους, σέ μεγάλες ἑορτές καθώς καί 
σέ ἄλλες περιστάσεις. 

39. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 280. Πρβλ. Κούκουρα, Τό μήνυμα, σελ. 105. 
40. Γιά περισσότερα βλ. Κούκουρα, Ἡ ἑλληνόφωνη.
41. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 293 κ.ἑ., ὅπου ἀπαντᾶ ἐκτεταμένη ἀναφορά 

στό ὁμιλητικό ἔργο τοῦ Ἱεροῦ Αὐγουστίνου καί τή σχέση του μέ τή ρητορική.
42. Φουντούλης, Ὁμιλητική, σελ. 42. Γιά τά ὁμιλητικά πρότυπα, βλ. Κούκουρα, 

Ἡ Ρητορική, σελ. 274. Σύμφωνα μέ τήν καθηγήτρια Δήμ. Κούκουρα, «ἡ κυρίαρχη 
μίμηση (imitatio) τῆς ἀρχαίας ἀττικῆς, ὁδήγησε πολλούς μεταγενέστερους ὁμιλη-
τές σέ μιά στατική θεώρηση τοῦ κηρύγματος» στό Ἡ Ρητορική, σελ. 344.

43. Φουντούλης, Ὁμιλητική, σελ. 45.
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σιεύονται τά ὁμιλητικά ἐγχειρίδια, γνωστά καί ὡς Artes Praedicandi 
(«Τέχναι τοῦ Κηρύγματος»), μέ συγγραφεῖς Φραγκισκανούς, Δομη-
νικανούς καί Αὐγουστιανούς μοναχούς44. Οἱ ὁδηγίες πού παραδί-
δουν γιά τήν τέχνη τοῦ κηρύγματος εἶναι κοινές, ξέχωρα ἀπό τίς 
ὅποιες διαφορές τοῦ κάθε συγγραφέα. 

Ἡ μεγάλη ἀλλαγή στό κήρυγμα τῆς Δυτικῆς Χριστιανοσύνης 
συντελεῖται μετά ἀπό δύο αἰῶνες. Τότε ἐμφανίζεται μία νέα μορφή 
κηρύγματος, ὁ σύγχρονος λόγος (sermo modernus), πού κυριαρχεῖ 
στήν πατερική ὁμιλία (sermo antiqus). Ἔτσι τά νέα ἐγχειρίδια «πε-
ριλαμβάνουν ὑποδειγματικά παραδείγματα γιά διάφορες λατρευτι-
κές εὐκαιρίες, προτροπές γιά τήν προσαρμογή ἀνάλογα μέ τούς 
ἀποδέκτες του, γλῶσσες ἀπό τή Γραφή, συλλογές ἀπό παραδεί-
γματα, ταμεῖα λέξεων, διαγράμματα λόγων, ἕτοιμους λόγους γιά 
διάφορες περιστάσεις». Ὁ λόγος ἀναπτύχθηκε τεχνικά ἀπό τήν ἐπί-
δραση τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ ρεύματος τοῦ Προτεσταντισμοῦ. Κατά 
τήν ἐποχή τῆς Μεταρρύθμισης καί τῆς Ἀντιμεταρρύθμισης ἁπλου-
στεύεται καί «ἀκολουθεῖ τήν παράδοση τῆς πατερικῆς Ὁμιλίας ὡς 
πρός τήν ἑρμηνεία τοῦ βιβλικοῦ κειμένου, ἐνῶ ὡς πρός τή σύνθεση 
ὑπακούει στούς κανόνες τῆς νέας ρητορικῆς»45. Διάφορες συλλογές 
λόγων καί ὁμιλιῶν ἐκδίδονται καί ἡ ἐπιστήμη τῆς Ὁμιλητικῆς ἀνα-
πτύσσεται ραγδαία στίς Δυτικές Ἐκκλησίες46. 

Αὐτή τήν περίοδο στήν Ἀνατολική Ἐκκλησία οἱ κήρυκες συνε-
χίζουν τήν ὁμιλητική παράδοση καί προσπαθοῦν νά διατηρήσουν 
ζωντανή τήν πίστη τῶν χριστιανῶν ἀπέναντι στήν πίεση καί τήν 
τυραννία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Βέβαια, πολλοί Ἕλληνες 
λόγιοι διέφυγαν στήν Εὐρώπη ἐξαιτίας τῶν δυσμενῶν συνθηκῶν. 
Ἐκεῖ δέχτηκαν ἐπιδράσεις ἀπό τήν ἀλλαγή τοῦ ὁμιλητικοῦ παρα-
δείγματος τῆς Δύσης. Ὅσοι διέμειναν στόν ἑλληνικό χῶρο προσπά-
θησαν μέ πολλές δυσκολίες νά συνεχίσουν τή μετάδοση τῆς ἀρχαί-
ας ἑλληνικῆς καί βυζαντινῆς παράδοσης. Σέ γενικές γραμμές ἡ Πα-
τριαρχική Ἀκαδημία στήν Κωνσταντινούπολη ἀνέλαβε τήν εὐθύνη 
καί τήν προετοιμασία τῶν νέων κληρικῶν μέ σκοπό τήν ἐν Χριστῷ 
οἰκοδομή τῶν ὑπόδουλων Ὀρθοδόξων. 

44. Κούκουρα, Ἡ σπουδή στή θεολογία, σελ. 78 κ.ἑ.
45. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 305-307. Ἄν καί ἡ μορφή τοῦ λόγου δέν εἶναι 

ἄγνωστη στούς Ἀνατολικούς Πατέρες, ὡστόσο δέν ἐπιλέγεται συχνά.
46. Θεοδώρου, Μαθήματα, σελ. 31-32. 
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Τότε δημοσιεύτηκαν καί τά πρῶτα ἑλληνόφωνα ἐγχειρίδια σχετικά 
μέ τή θεωρία τῆς ὁμιλητικῆς. Ὡς ἐπί τό πλεῖστον ὀνομάζονται «Τέ-
χνη Ρητορική» καί περιέχουν «θεωρητική διδασκαλία γιά τό κήρυγμα 
μέ παραδείγματα ἐκκλησιαστικῶν λόγων»47. Σ’ αὐτά συγκαταλέγονται 
τά ἀκόλουθα ἔργα τῶν: Ἰωαννικίου Λειχούδη, μέ τίτλο, «Τό τῆς βα-
σιλικῆς εὐγλωττίας παλάτιον εἴτε γυμνασίαι θεωρίαι τε καί ρητορικά 
μελετήματα, ἐξήγησίς τε τηλευγεστάτη ἁπάσης τῆς ρητορικῆς δυνά-
μεως παρά Ἰωαννικίου Λειχούδη τοῦ ἁμαρτωλοῦ ποιηθεῖσα», Σωφρο-
νίου Λειχούδη, «Περί τῆς ρητορικῆς δυνάμεως ἤτοι περί ρητορικῆς 
θείας καί ἀνθρωπίνης βιβλία τέσσερα», Μακαρίου Καλογερᾶ, «Τέχνη 
Ρητορική», Ἀθανασίου Ψαλίδα, «Ρητορική», Νεόφυτου Βάμβα, «Ρη-
τορική ἐκ τῶν ἐνδοξοτέρων τεχνογράφων ἐρανισθεῖσα καί συντα-
χθεῖσα», Κωνταντίνου Οἰκονόμου ἐξ Οἰκονόμων, «Ρητορική»48, κ.ἄ.

Τά ἐγχειρίδια ὁμιλητικῆς κατάρτισης σέ συνδυασμό μέ τήν ἐκδο-
τική δυνατότητα πού παρέχει ἡ ἐφεύρεση τοῦ τυπογραφείου καί 
τήν ἀνάγκη τοῦ λαοῦ γιά χριστιανική διδαχή (κήρυγμα) ὁδηγοῦν 
στήν ἔκδοση πολλῶν Ὁμιλιαρίων ἤ Κυριακοδρομίων. Ἐντελῶς ἐν-
δεικτικά ἀναφέρονται οἱ παρακάτω συλλογές ὁμιλιῶν: Δαμασκηνοῦ 
Στουδίτη, «Βιβλίον ὀνομαζόμενον Θησαυρός», Μελέτιου Πηγᾶ, 
«Εὐαγγελικῆς διδασκαλίας περίοδος»49, Ἠλία Μηνιάτη, «Διδαχαί καί 
Λόγοι», Ἀγαπίου Μοναχοῦ τοῦ Κρητός, «Νέος Παράδεισος: Ἤτοι 
λόγοι διάφοροι καί βίοι ἁγίων. Καί Βιβλίον καλούμενον Κυριακο-
δρόμιον: ἤγουν Διδαχαί, καί ὁμιλίαι εἰς τάς Κυριακάς ὅλου τοῦ Ἐνι-
αυτοῦ», Νικηφόρου Θεοτόκη, «Κυριακοδρόμιον, ἤτοι ἑρμηνεία καί 
μετ’ αὐτήν ἠθική ὁμιλία εἰς τό κατά πᾶσαν Κυριακή ἐν ταῖς ἁγίαις 
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίαις ἀναγιγνωσκόμενον Εὐαγγέλιον καί Λό-
γοι εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, μετά καί τινων 
πανηγυρικῶν, ἐπιφωνηματικῶν καί ἐπιταφίων», Νικοδήμου Ἁγιο-
ρείτη, «Ἑορτοδρόμιον, Ἑρμηνεία τῶν ½σματικῶν Κανόνων τῶν Δε-
σποτικῶν καί Θεομητορικῶν Ἑορτῶν»50. 

Στούς σημαντικούς αὐτούς κήρυκες τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρα-

47. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 305-307.
48. Γιά περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Κούκουρα, Τό μήνυμα, σελ. 124-126. 
49. Τζώγα, Μελέτιος, σελ. 513 κ.ἑ., ὅπου ἀναφέρονται κι ἄλλα ὁμιλητικά του 

ἔργα. Λίτσα, Τό ὁμιλητικό, σελ. 139.
50. Γιά περισσότερα βλ. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 328, 329 καί 335. Πρβλ. 

«Τό κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν Τουρκοκρατία (15ος-19ος αἰ.), στό: Κού-
κουρα, Τό μήνυμα, σελ. 97-128. Μποροβίλου, Ἡ Ὀρθόδοξη, σελ. 11-16.
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τίας ἀπαιτεῖται νά προστεθεῖ ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός51, ὁ ὁποῖος κήρυ-
ξε τό Εὐαγγέλιο σέ ἁπλή γλώσσα στούς Ὀρθοδόξους, διανύοντας τό 
μεγαλύτερο μέρος τῆς Ἑλλάδας σέ τρεῖς περιοδεῖες. Ἐξάλλου σημαν-
τικές κρίνονται καί οἱ διάφορες ὁμιλίες πού σώζονται ἀπό τούς Μα-
κάριο Κορίνθου καί Ἀθανάσιο Πάριο. Τέλος οἱ πιό σημαντικοί κήρυ-
κες τῆς περιόδου εἶναι οἱ κληρικοί: Κύριλλος Λούκαρις, Θεοφάνης 
Ξενάκης, Νικόλαος Βλαστός, Παχώμιος Δοξαρᾶς, Νικόλαος Παπα-
δόπουλος, Νεκτάριος ὁ Ἱεροσολύμων, Γεώργιος Πατοῦσας κ.ἄ.52 

Τά Ὁμιλιάρια ἤ Κυριακοδρόμια ἑνός ἤ περισσότερων συγγραφέ-
ων ἀποτέλεσαν ἰσχυρό βοήθημα γιά τούς κήρυκες σέ Ἀνατολή καί 
Δύση μέχρι καί τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα. Πολλές φορές χρησιμο-
ποιήθηκαν ὡς ἑρμηνευτικά ἀναγνώσματα στίς ἐκκλησίες καί τίς μο-
νές, δίχως ὅμως νά χάσουν τόν βασικό τους σκοπό πού ἦταν ἡ κατ’ 
ἰδίαν πνευματική μελέτη. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τό περιεχόμενο 
οἰκοδομῆς καί παρακλήσεως στερέωσε τήν πίστη τῶν κατηχουμέ-
νων καί βαπτισμένων χριστιανῶν, ἐνῶ χρησιμοποιήθηκε καί ἱερα-
ποστολικά γιά τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου στήν οἰκουμένη.

2. Ἡ ὁμιλητική εἰκόνα τοῦ 20οῦ αἰώνα2. Ἡ ὁμιλητική εἰκόνα τοῦ 20οῦ αἰώνα

Τό κήρυγμα στήν Ἑλλάδα ἀναπτύχθηκε ραγδαία μετά τήν ἀπε-
λευθέρωση ἀπό τήν Ὀθωμανική αὐτοκρατορία καί εἰδικά κατά τόν 
20ό αἰώνα. Ἡ Ρητορική ἀρχικά καί μετέπειτα ἡ Ὁμιλητική ἀποτέ-
λεσαν γνωστικό ἀντικείμενο στίς Θεολογικές Σχολές τῆς Ἀθήνας 
καί τῆς Θεσσαλονίκης. Ἔτσι πολλοί κληρικοί καί λαϊκοί θεολόγοι 
γνώρισαν τήν ἱστορία καί τήν τέχνη τοῦ κηρύγματος. Ἡ Ἀποστο-
λική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, ὅπως καί πολλές Μη-
τροπόλεις καί Ἀδελφότητες, δημιούργησαν σχολές ἱεροκηρύκων. Ἡ 
ἐνασχόληση αὐτή μέ τήν τέχνη τῆς Ὁμιλητικῆς εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα 
τήν ἄνθηση τοῦ κηρύγματος καί τήν ἔκδοση ποικίλων καί ἀξιόλο-
γων συλλογῶν ὁμιλιῶν καί λόγων53. Δυστυχῶς ὅμως δέν ἀπουσίασαν 
οἱ κακές ἀπομιμήσεις, δηλαδή τά κηρύγματα πού στεροῦνται τή 
δυναμική τῆς δημουργικῆς ἀφομοίωσης. Κοινό χαρακτηριστικό 
ὅ λων τῶν νεότερων Ὁμιλιαρίων - Κυριακοδρομίων εἶναι ἡ ἐπιδίωξη 

51. Τρίτου, Κοσμᾶς, σελ. 111. Πρβλ. Μενούνου, Ἁγίου Κοσμᾶ, σελ. 10-27.
52. Γιά περισσότερα βλ. Κούκουρα, Τό μήνυμα, σελ. 119. 
53. Κατάλογος μέ Ὁμιλιάρια-Κυριακοδρόμια πού δημοσιεύτηκαν τόν 20ό αἰώ-

να καί μέχρι τό ἔτος 1997, βλ. Φουντούλη, Ὁμιλητική, σελ. 293-303. 
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γιά πατερική μίμηση καί ὁ ἐμπλουτισμός μέ σύγχρονα θέματα καί 
στοιχεῖα τῆς ἐπικαιρότητας.

Ἡ ἄνθηση αὐτή ὀφείλεται ἀναμφισβήτητα καί στίς δυνατότητες 
πού παρέχει ἡ ραγδαία τεχνολογική ἐξέλιξη καί τό χαμηλό οἰκονο-
μικό κόστος54. Ἔτσι δημοσιεύτηκαν πλῆθος ἀπό μεμονωμένες συλ-
λογές μέ κηρύγματα, ὁμιλίες καί λόγους, πού ἔλαβαν τίς ὀνομασίες 
Κυριακοδρόμια, σπανιότερα Ὁμιλιάρια55 καί Ἑορτοδρόμια. Πολλοί 
συγγραφεῖς ἐπιλέγουν γιά τά Ὁμιλιάρια περιφραστικούς τίτλους, οἱ 
ὁποῖοι περιγράφουν τόν ἑρμηνευτικό χαρακτήρα τῶν ὁμιλιῶν στά 
ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν56. Ἐξάλλου ποικίλα ἐκκλησιαστικά πε-
ριοδικά καί ἔντυπα φιλοξενοῦν σταθερά στήν ὕλη τους κηρύγματα 
τῶν Κυριακῶν ἤ τῶν μεγάλων ἑορτῶν. Μάλιστα συνηθίζεται πολι-
τικές κατά τόπους ἐφημερίδες νά δημοσιεύουν τό σύντομο κήρυγμα 
τῆς Κυριακῆς πού ἐπιμελοῦνται διάφοροι ἱεροκήρυκες57.

Ἡ Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας58 ἐκδίδει 
ἐ δῶ καί ἑξῆντα περίπου ἔτη φυλλάδια μέ ἐπίκαιρο κήρυγμα γιά κάθε 
Κυριακή καί γιά τίς μεγάλες ἑορτές. Ἡ ὀνομασία τους εἶναι «Φωνή 
Κυρίου». Κάθε ἔτος ἐπίσκοποι καί ἔμπειροι κήρυκες ἀπό ὅλη τή 
χώρα ἀναλαμβάνουν τή συγγραφή τῶν κηρυγμάτων. Στά σύντομα 
αὐτά κηρύγματα ἑρμηνεύουν ἐναλλάξ κατά ἔτος τό ἀποστολικό ἤ 
τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ὅλων τῶν Κυριακῶν. Περίπου 450.000 
ἀντίτυπα ἐκτυπώνονται καί διανέμονται σέ ὅλους τούς ναούς τῆς 
Ἑλλάδας, τῆς Κύπρου ἀλλά καί τῆς διασπορᾶς (Εὐρώπης, Ἀμερικῆς, 
Αὐστραλίας)59. Μέ τά κηρύγματα αὐτά γενιές Ὀρθοδόξων διδάχτη-

54. Ἡ δημιουργία πολλῶν τυπογραφείων σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα εἶχε ὡς ἀποτέ-
λεσμα τή μείωση τοῦ κόστους τοῦ βιβλίου καί ἔτσι ὁ ἁπλός λαός εἶχε τή δυνα-
τότητα νά ἀγοράσει βιβλία. 

55. Ἡ ἔρευνα δέν ἔδειξε νά ὑπάρχει κάποια σύγχρονη συλλογή μέ τήν ὀνομα-
σία Ὁμιλιάρια. 

56. Ἐνδεικτ. βλ. τούς τίτλους τῶν Ὁμιλιαρίων τῆς ἔρευνας στήν ἑπόμ. ἑνότητα. 
57. Ἐνδεικτικό παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ ἐφημερίδα «Ἐλευθερία» τῆς Λάρισας 

πού δημοσίευε τό σύντομο κήρυγμα τῆς Κυριακῆς κατά τίς δεκαετίες τοῦ ’80 καί 
τοῦ ’90, ὅπως καί ἡ ἐφημερίδα «Μακεδονία» τῆς Θεσσαλονίκης, πού φιλοξενοῦσε 
τίς Κυριακές τό κήρυγμα τῆς ἡμέρας ἀπό τόν π. Βασίλειο Καλλιακμάνη. 

58. Σχετικά μέ τήν Ἀποστολική Διακονία, βλ. Τσιρέβελου, Τά ἱεραποστολικά, 
σελ. 12. 

59. «‘Φωνή Κυρίου’, 60 χρόνια στήν ὑπηρεσία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ», ἀνακτήθη-
κε στίς 30-1-2019 ἀπό: https://www.dogma.gr/ellada/foni-kyriou-60-chronia-
stin-ypiresia-tou-evangelismou/9354/.
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καν τά θεῖα νοήματα τοῦ Εὐαγγελίου. Τά τελευταῖα ἔτη ἡ «Φωνή Κυ  -
ρίου» δημοσιεύεται καί ἠλεκτρονικά60.

Ἐξάλλου τίς τελευταῖες δεκαετίες ἐκδίδονται σέ βιβλία συλλογές μέ 
Πατριαρχικές Ἀποδείξεις61, Ἐγκυκλίους καί Μηνύματα Ἐπισκόπων. Τό 
περιεχόμενο αὐτῶν τῶν συλλογῶν ποικίλλει. Συνήθως περιλαμβάνουν 
τά κηρύγματα τῶν Κυριακῶν, τῶν Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν 
ἑορτῶν ἤ ἄλλων περιστάσεων (π.χ. ἐθνικῶν ἑορτῶν ἤ ὁδηγίες πρός 
τούς κληρικούς καί τό ποίμνιο). Ἡ μορφή αὐτῶν τῶν κειμένων συνή-
θως ἀνήκει στόν λόγο. Ἡ δημοσίευση τέτοιων κηρυγματικῶν ἀνθολο-
γίων ἀποσκοπεῖ στή διδαχή τοῦ ποιμνίου μέ ἀσύγχρονο τρόπο62.

Τά τελευταῖα ἔτη ἡ ὁλοκληρωτική κυριαρχία τοῦ διαδικτύου στήν 
καθημερινή ζωή ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τή δημοσίευση ἄτυπων ἠλεκτρο-
νικῶν Ὁμιλιαρίων ἤ Κυριακοδρομίων σέ διάφορες ἱστοσελίδες καί ἱστο-
λόγια. Οὐσιαστικά πρόκειται γιά ἀνθολόγια μέ κηρύγματα ποικίλων 
κηρύκων-συγγραφέων, παλαιότερων ἤ νεότερων. Τά κηρύγματα αὐτά 
συνήθως προέρχονται ἀπό βιβλία. Ἔτσι ὅλο καί περισσότερα Πατρι-
αρχεῖα, Ἀρχιεπισκοπές καί Μητροπόλεις δημοσιεύουν ὁμιλίες καί λό-
γους τῶν ἐπισκόπων ἤ τῶν ἱεροκηρύκων τῆς περιφέρειάς τους.

Ἐντελῶς ἐνδεικτικά ἀναφέρονται οἱ ἐπίσημες ἱστοσελίδες τοῦ Οἰ-
κουμενικοῦ Πατριαρχείου63, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν64, τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς65, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου66, 
οἱ ὁποῖες φιλοξενοῦν ὁμιλίες καί λόγους τῶν οἰκείων ἐπισκόπων. 

60. Ἡ «Φωνή Κυρίου» ἀπαντᾶ στήν ἀκόλουθη ἠλεκτρονική διεύθυνση πού 
ἀ νακτήθηκε στίς 30-1-2019 ἀπό http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/fk.asp. 

61. Οἱ ὁμιλίες τοῦ Πατριαρχείου ὀνομάζονται «ἀποδείξεις», γιατί ἀποτελοῦν 
ἐνδείξεις, ἐξηγήσεις καί τεκμήριο (ἀποδείξεις) τῆς πρόνοιας καί τῆς παρουσίας 
τοῦ Θεοῦ. Γιά περισσότερα βλ. Εὐστρατιάδου, Λεξικόν, σελ. 89. Τό στοιχεῖο αὐτό 
ἀντλήθηκε ἀπό Κράπη, Οἰκουμενικοῦ, σελ. 10. 

62. Μέ αὐτή τήν ἔννοια ἐννοεῖται ἡ δυνατότητα πού παρέχεται στόν ἀποδέ-
κτη νά διαβάσει ἤ νά μελετήσει τό ὁμιλητικό κείμενο σέ χρόνο ἄσχετο ἀπό τήν 
ἐκφώνησή του. Ἔτσι ἡ διευκόλυνση καί ἡ ὠφέλεια εἶναι πολλαπλή. 

63. Ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό https://www.ec-patr.org/docdisplay.
php?lang=gr&cat=1. 

64. Ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό http://www.ecclesia.gr/greek/archbishop/
default.asp?what_main=1&what_sub=21&lang=gr&archbishop_heading=%CE%9C%
CE%B7%CE%BD%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&archbishop_who=2. .

65. Ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό https://www.goarch.org/el/archbishop/
encyclicals.

66. Ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό http://www.imr.gr/list/11.
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Μάλιστα ἡ Ἱερά Μητρόπολη Παροναξίας67, ἡ Ἱερά Μητρόπολη 
Δημητριάδος68 καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ69 ἔχουν ἀφιερώσει 
εἰ  δικές σελίδες μέ τίτλο «Κυριακοδρόμιο» ἤ «Γραπτό κήρυγμα» στούς 
ἐπίσημους ἱστοτόπους τους. 

Ἐκεῖ ὑπάρχουν κηρύγματα γιά ὅλες τίς Κυριακές τοῦ ἔτους κα-
θώς καί γιά τίς μεγάλες ἑορτές (δεσποτικές, θεομητορικές, τοπικῶν 
ἁγίων). Συγγραφεῖς εἶναι οἱ οἰκεῖοι ἐπίσκοποι καί διάφοροι ἄλλοι 
σύγχρονοι κήρυκες. Ἐξάλλου σέ ἱστοσελίδες καί ἱστολόγια, πού δια-
χειρίζονται ἰδιῶτες, ἐντοπίστηκαν διάφορα ἠλεκτρονικά Ὁμιλιάρια-
Κυριακοδρόμια. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται τά ἀκόλουθα ἱστολόγια: 
«Θεολογικά δρώμενα»70, «Ἡ ἄλλη ὄψις»71, «Θεογνωσία»72, «Κηρύγμα-
τα»73, «Κυριακοδρόμιο-Ἱστολόγιο»74, «Κυριακοδρόμιο»75. Ἐπίσης, ἡ 
ἱστο σελίδα ἐκκλησια στικῆς ἐνημέρωσης «Orthodoxia Info» στήν ἠλε-
κτρονική στήλη «Ἀρθρογραφία» φιλοξενεῖ τακτικά τό κήρυγμα τῆς 
Κυριακῆς, τό ὁποῖο συγγράφουν καθηγητές Πανεπιστημίου76.

67. Ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό http://www.i-m-paronaxias.gr/parona xia/
index.php/13-kyriakodromio.

68. Στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος ἀπαντᾶ μέ τίτλο 
«Κηρύγματα». Ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό https://imd.gr/category/%CE%B4%C
E%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CF%80%CE%BD%CE
%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%
B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%B3%CF%81%CE%B
1%CF%80%CF%84%CF%8C-%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%BC. 

69. Ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό http://www.imlemesou.org/index.php/
psifi des-pisteos-2/kyriakodromio. 

70. Ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό https://blogs.auth.gr/moschosg/category/
%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CF%81%
CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BF/.

71. Ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό https://alopsis.gr/afi eroma_category/%CE
%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%
BF%CE%BC%CE%B9%CE%BF/.

72. Ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό http://www.theognosia.gr/el/kyriako-
dromio-kyriakes-triodiou. Ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό http://kirigmata.
blogspot.com/.

73. Ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό http://kyriakodromio.blogspot.com/2018/.
74. Ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό https://www.hristospanagia.gr/tag/%CE

%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%
BF%CE%BC%CE%B9%CE%BF/.

75. Ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό http://www.theognosia.gr/el/kyriako-
dromio-kyriakes-triodiou. 

76. Μέ τήν ἱστοσελίδα συνεργάζονται τακτικά ὁ ὁμότιμος καθηγητής Ἰωάννης 
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Ἡ ἀναφορά τῶν παραπάνω εἶναι δειγματική, ἐνῶ τό περιεχόμε-
νο τῶν ὁμιλιῶν δέν ἔχει ἀξιολογηθεῖ. Ἡ ἀξιολογική ἀποτίμησή τους 
εἶναι ἐκτός τῶν ὁρίων τῆς παρούσας ἔρευνας. Ὡστόσο, θεωρῶ ὅτι 
ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη τῆς Ὁμιλητικῆς ὀφείλει νά προσανατολίσει 
τήν ἔρευνά της πρός τίς ἠλεκτρονικές συλλογές ὁμιλιῶν καί λόγων.

Ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα φανερώνουν τό σύγχρονο ἐνδιαφέρον γιά 
τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ ἐξέλιξη αὐτή δέν εἶναι ἄσχετη μέ τή 
συστηματική σπουδή τῆς τέχνης τοῦ κηρύγματος. Αὐτό πού ἀπαι-
τεῖται πλέον εἶναι νά δοθεῖ ἔμφαση στήν ποιοτική θεματολογία, στήν 
ἀνάπτυξη θεολογικῶν θέσεων κατά τό πρότυπο τῶν Πατέρων, στήν 
ἀμεσότητα καί τή ζωντάνια τοῦ ὕφους καθώς καί στή νοηματοδό-
τηση τοῦ σύγχρονου βίου μέ τίς διαχρονικές εὐαγγελικές σταθερές. 

Τελικά ἡ ὁλοκληρωμένη σύνταξη ἑνός κηρύγματος ὀφείλεται πάν-
τα στή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ ἔκδοση ὅμως συλλογῶν ὁμι-
λιῶν «χρησιμεύει γιά προσωπική ἀνάγνωση καί σπουδή, καθώς καί 
ἀπό κοινοῦ σέ συναντήσεις βιβλικῆς μελέτης ἤ ἄλλες εὐκαιρίες ἡμε-
ρίδων περισυλλογῆς, κατηχήσεως, ἐποικοδομητικῶν συνάξεων», 
ὅπως σημειώνει ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων Ἀναστάσιος σέ Πρό-
λογο πρόσφατου βιβλίου του77. Ἡ θέση αὐτή ὑπενθυμίζει τή διαχρο-
νική ἀνάγκη νά δημοσιεύονται σέ ποικίλους ἀγωγούς (ἔντυπους καί 
ἠλεκτρονικούς) ἐπιμελεῖς ἐκδόσεις μέ Ὁμιλιάρια-Κυριακοδρόμια. 
Βέ  βαια ἡ καρποφορία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ἐναπόκειται στήν προθυ-
μία καί τήν καλή διάθεση τῶν ποικίλων ἀποδεκτῶν.

3. Τά Ὁμιλιάρια τῆς Ἔρευνας3. Τά Ὁμιλιάρια τῆς Ἔρευνας

Ἡ διερεύνηση σύγχρονων ὁμιλητικῶν κειμένων ἀναφέρεται στόν 
προσδιορισμό τῶν τάσεων πού παρατηροῦνται στόν πομπό, τή 
μορφή, τό μήνυμα καί τούς ἀποδέκτες τοῦ κηρύγματος. Σ’ αὐτά τά 
πλαί σια ἐρευνήθησαν Ὁμιλιάρια-Κυριακοδρόμια πού ἐκδόθηκαν 
ἀπό τό 1960 μέχρι καί τά τέλη τῆς πρώτης δεκαετίας τοῦ 2000. Τό 
θέ μα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί ὁ κοινός γλωσσικός κώ-

Καραβιδόπουλος καί ὁ καθηγητής. Ἡ ἱστοσελίδα ἀπαντᾶ στόν ἀκόλουθο σύν-
δεσμο πού ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό https://orthodoxia.info/news/category 
/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/.

77. Ἀναστασίου, Θεός, σελ. 9. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος ἀναφέρεται στήν 
ἔκδοση τῆς δικῆς του συλλογῆς ὁμιλιῶν. Ὡστόσο ἡ παρατήρησή του κρίνεται 
εὔστοχη καί γιά τή γενικότερη ὁμιλητική παραγωγή. 
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δικας, δηλαδή ἡ ἑλληνική γλώσσα, ἀποτελοῦν τούς σταθερούς πα-
ράγοντες τῆς ἔρευνας.

Γιά τήν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου ἐπιλέχθησαν 125 κηρύγματα, 
ὁμιλίες καί λόγοι, πού ἐκδόθηκαν ἤ ἐκφωνήθηκαν ἀπό τό 1960 μέχρι 
καί τό 2010. Γιά τήν ἀντικειμενική ἀποτίμηση τοῦ ὁμιλητικοῦ ἔργου 
ἀνά δεκαετία καί τήν ἔγκυρη ἐξαγωγή τῶν τελικῶν συμπερασμάτων 
ἐπιλέχτηκαν 25 κείμενα ἀπό κάθε δεκαετία. Τά κηρύγματα αὐτά 
προῆλθαν ἀπό 73 διαφορετικές ἔντυπες συλλογές ὁμιλιῶν/λόγων. Ἡ 
ἀνάγκη γιά πιό σύγχρονη ἐξέταση τοῦ θέματος ἐπέβαλε α) τήν πρό-
σθετη ἐπιλογή κηρυγμάτων ἀπό τίς ἐπίσημες ἱστοσελίδες Πατριαρχεί-
ων καί Μητροπόλεων· ἔτσι ἐπιλέχθηκαν ὁμιλίες καί λόγοι ἀπό τήν 
ἱστοσελίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν Ἀρχιεπισκοπῶν Κρή-
της καί Ἀμερικῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, καθώς καί τῶν 
Ἀρχιεπισκοπῶν Τιράνων78 καί Ἀθηνῶν, β) τήν ἐπιλογή ὀκτώ πρό-
σφατων κηρυγμάτων ἀπό τή «Φωνή Κυρίου», πού ἐλήφθησαν ἀπό 
τήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδας. Τά δεδομένα αὐτά κρίνονται ὡς ἐπαρκῆ γιά νά ἀποτυ-
πώσουν στοιχειωδῶς τήν ὁμιλητική εἰκόνα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς.

Σέ ὁρισμένες περιπτώσεις ἐπιλέχτηκαν παραπάνω ἀπό μία ὁμι-
λίες/λόγοι ἀπό τόν ἴδιο κήρυκα (πομπό) ἤ ἀκόμη καί ἀπό τήν ἴδια 
ὁμιλητική συλλογή. Στήν ἐπιλογή αὐτή συνέβαλε α) ὁ πρωτότυπος 
τρόπος ἀνάπτυξης τοῦ θέματος καί ὁ ἰδιαίτερος τρόπος μετάδοσης 
τοῦ μηνύματος τῶν Χριστουγέννων, β) ἡ διαπίστωση κατά τήν 
πρωταρχική ἔρευνα διαφορῶν στό εἶδος, τό μήνυμα καί τή γλώσσα 
διαφορετικῶν κηρυγμάτων ἀπό τόν ἴδιο κήρυκα (πομπό)79, γ) ἡ 
ἔκδοση δύο διαφορετικῶν συλλογῶν ὁμιλιῶν-λόγων μέσα σέ μικρό 
χρονικό διάστημα ἀπό τόν ἴδιο πομπό, π.χ. ὁμιλίες στά εὐαγγελικά 
ἀναγνώσματα καί ὁμιλίες στά ἀποστολικά ἀναγνώσματα. Μέ τό 
ἴδιο σκεπτικό ἀπορρίφθηκαν ἄλλα Ὁμιλιάρια, διότι κατά τήν ἀρχι-
κή διερεύνηση διαπιστώθηκαν ἐπαναλήψεις παρόμοιων θεολογικῶν 
θέσεων καί ἀπομίμηση παλαιότερων Ὁμιλιαρίων. 

Στόν ἀκόλουθο πίνακα (Πίνακας 1) καταγράφονται οἱ πηγές τῆς 
ἔρευνας. Στήν πρώτη στήλη ἀπό ἀριστερά ἀναφέρεται ὁ κωδικός 

78. Οἱ ὁμιλίες τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων Ἀναστασίου (Γιαννουλάτου) 
δημοσιεύονται καί στήν ἑλληνική γλώσσα. 

79. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται τά κηρύγματα 34 καί 59, ὅπως ἐπίσης, 44, 45, 46, 
πού ἀνήκουν στόν ἴδιο κήρυκα (πομπό) ἀλλά παρουσιάζουν διαφορές. 
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ὀνομασίας μέ αὔξοντα ἀριθμό ἀνά ἔτος, πού δόθηκε γιά τήν εὐκο-
λότερη ἐξέταση τῶν κειμένων. Στή διπλανή στήλη εἶναι τό ὀνομα-
τεπώνυμο τοῦ συγγραφέα, ὁ τίτλος τῆς συλλογῆς καί τά ἐκδοτικά 
στοιχεῖα, ἐνῶ στήν τρίτη ἡ χρονολογία ἔκδοσης ἤ ἐκφώνησης τῆς 
ὁμιλίας/λόγου. Ἡ χρονολογία καταγράφεται σύμφωνα μέ ὅσα ἀνα-
φέρονται ἀπό τούς ἴδιους τούς συγγραφεῖς80. Ὁ ἀστερίσκος (*) πού 
ὑπάρχει σέ ὁρισμένους συγγραφεῖς, δηλώνει ὅτι ἔζησαν ἤ ἐκφώνη-
σαν τήν ὁμιλία πρίν ἀπό τήν ἐποχή πού ἐξετάζουμε. Ὡστόσο τό 
κείμενό τους περιλαμβάνεται στήν ἔρευνα, γιατί ἐκδόθηκε κατά τήν 
ἐποχή πού ἐρευνοῦμε.

Πίνακας 1 – Οἱ ὁμιλίες καί οἱ λόγοι τῆς ἔρευναςΠίνακας 1 – Οἱ ὁμιλίες καί οἱ λόγοι τῆς ἔρευνας

Κωδι-Κωδι-
κόςκός Συγγραφέας - ΤίτλοςΣυγγραφέας - Τίτλος ἜτοςἜτος

Δεκαετία 1960Δεκαετία 1960
1
2

Δωροθέου (Γεωργιάδου) Μητρ. Πριγκηποννήσων, Ἡ 
συνάντησις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Μηνᾶ Μυρτίδη, Ἀθῆναι 
1961, σελ. 92-95 & 95-98.

1960
1960

3 Διονυσίου Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καί Κοζάνης, 
Οἰκοδομή, Γραπτόν κήρυγμα, Κοζάνη 1960, σελ. 2-9.

1960

4 Κωνσταντίνου Καλλινίκου* πρωτοπρεσβυτέρου, Πρακτικαί 
Ὁμιλίαι εἰς τά Κυριακά Εὐαγγέλια, ἐκδ. γ΄, Ἀθῆναι 1961, 
σελ. 159-166.

1961

5 Διονυσίου Κυράτσου (ἀρχιμ.), Ὁρόσημα τοῦ ἐνιαυτοῦ, 
Ἔδεσσα 1961, σελ. 102-114.

1961

6 Οἱ λόγοι τοῦ Μελίτωνος Χατζῆ ἐλήφθησαν ἀπό Ἀρχιμ. 
Μελίτωνος Μπέλλου, Σπουδή στό κηρυγματικό ἔργο 
τοῦ Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος Χατζῆ, 
ἐκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 220-222. 

1961

7
8

Τιμοθέου Ματθαιάκη, Μητροπολίτου Μαρωνείας, Ἱεροί 
στοχασμοί, ἔκδοσις γ΄, Ἀθῆναι 1962, σελ. 13-16 & 17-20 

1962
1962

9 [Ἀνωνύμου] Λόγοι τῆς χάριτος, ἔκδ. Ἀδελφότης Θεολόγων 
Η ΖΩΗ, Ἀθῆναι 1963, σελ. 39-41.

1963

10
11

Τίτου Ματθαιάκη, ἀρχιμ., Ψεκάδες εἰς τόν ἀγρόν, ἔκδ. β΄, 
Ἀθῆναι 1963, σελ. 13-16 & 16-19.

1963
1963

80. Ἔτος ἔκδοσης Ὁμιλιαρίου ἤ ἐκφώνησης τῆς ὁμιλίας/τοῦ λόγου. Ὅταν ἡ 
χρονολογία εἶναι διαφορετική ἀπό ἐκείνη τῆς ἔκδοσης τοῦ βιβλίου, τότε λαμβάνεται 
ὑπόψη τό ἔτος ἐκφώνησης σύμφωνα μέ τή σχετική ἀναφορά στό κάθε βιβλίο. 
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12 Οἱ λόγοι τοῦ Μελίτωνος Χατζῆ ἐλήφθησαν ἀπό Ἀρχιμ. 
Μελίτωνος Μπέλλου, Σπουδή στό κηρυγματικό ἔργο 
τοῦ Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος Χατζῆ, 
ἐκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 229-231. 

1964

13 Ἀλεξάνδρου Καντώνη (ἀρχιμ.), Φωτεινά σήματα. Σύγχρονα 
κοινωνικά προβλήματα, Ἀθῆναι 1965, σελ. 77-80.

1965

14 Κωνσταντίνου Κούρκουλα, Κογχύλια ἀπό τήν Τιβεριάδα. 
Ὁμιλίες καί λόγοι ἐπί τῶν Κυριακῶν Εὐαγγελίων, ἔκδ. νέα, 
Ἀθῆναι 1966, σελ. 145-147.

1966

15
16

Λάμπρου Ζάχαρη, Τό φῶς τοῦ κόσμου (περιστατικά 
κηρύγματα), Ἀθήνα 1966, σελ. 323-326 & 327-330.

1966
1966

17
18

Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, Τά μυστικά τῆς 
Εὐτυχίας, τ. Β΄, Κηρύγματα εἰς τούς Ἀποστόλους, ἔκδ. 
Ὀρθοδόξου Τύπου, Ἀθῆναι 1967, σελ. 255-261 & 261-265.

1967
1967

19 Ἀρχιμ. Φιλαρέτου Ἀποστόλου Βιτάλη, Ρήματα ζωῆς 
αἰωνίου. Κηρύγματα εἰς τά Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν, 
Ἀθῆναι 1967, σελ. 303-307.

1967

20 Γεωργίου Παυλίδου, Μητροπολίτου Νικαίας, «Φῶς ταῖς 
τριβοῖς μου». Λόγοι ἐπί τῶν περικοπῶν τῶν Ἀποστόλων 
τῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1967, σελ. 292-296.

1967

21
22

Διονυσίου Παπανικολοπούλου Μητροπολίτου Ἐδέσσης 
καί Πέλλης, Πεντήκοντα τεσσάρες Πρακτικαί Ὁμιλίαι εἰς 
τάς κατά Κυριακήν ἀναγιγνωσκομένας περικοπάς τοῦ 
ὅλου ἐνιαυτοῦ, ἔτος 2ον, 1968, σελ. 33-37 & 38-41.

1968
1968

23 Γενναδίου Ἀλεξιάδη*, Μητρ. Θεσσαλονίκης, Περιστατικά 
Κηρύγματα, Θεσσαλονίκη, ἐπανέκδοση 1969, σελ. 112-116.

1968

24 Γεωργίου Παυλίδου, Μητροπολίτου Νικαίας, «Λύχνος 
τοῖς ποσί μου…». Λόγοι εἰς τά Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν, 
ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
Ἀθῆναι 1969, σελ. 279-284.

1969

25 Ἀνθίμου Ρούσσα (ἀρχιμ., νῦν Μητρ. Θεσσαλονίκης), 
Διακονία τοῦ λόγου, Ἀθῆναι 1969, σελ. 185-189.

1969

Δεκαετία 1970Δεκαετία 1970
26
27
28

Παντελῆ Λιαλιαμπῆ, Τό μήνυμα τῆς νέας ζωῆς. Ὁμιλίαι 
ἐπί τῶν ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων, Θεσσαλονίκη 1970, 
σελ. 38-43 & 44-48 & 48-54.

1970
1970
1970

29 Βασιλείου Γ. Ἀτέση, Μητροπολίτου πρώην Λήμνου, 
Κηρύγματα εἰς τάς Κυριακάς τοῦ ἐνιαυτοῦ, Ἀθῆναι 1970, 
σελ. 350-352.

1970
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30 Μιχαήλ Μιχαηλίδη, Ἀπό τόν ἄμβωνα (Λόγοι στίς 
Κυριακάτικες εὐαγγελικές καί ἀποστολικές περικοπές), 
Λευκωσία 1970, σελ. 136-139.

1971

31 Ἀθηναγόρου Κοκκινάκη, Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί 
Μεγάλης Βρετανίας, Τοῦ Θεοῦ τά πράματα. Λόγοι καί 
διαλέξεις, Θεσσαλονίκη 1979, σελ. 301-304.

1971

32 Χριστοφόρου Καλυβᾶ (ἀρχιμ.), Πίστις καί ἀρετή (ὁμιλίαι 
ἐπί τῶν ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων), Ἀθῆναι 1972, 
σελ. 20-28.

1972

33 Βασιλείου Στογιάννου, Ἑρμηνεία Εὐαγγελίων τῶν 
Κυριακῶν, Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης. Φροντιστήριον 
ἱεροκηρύκων, ἐπιμ. Ἰω. Φουντούλη, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγίας 
Θεοδώρας, Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 161-172.

1972

34 Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητροπολίτου Φλωρίνης,  
Χριστούγεννα, Ἀθῆναι 1995, σελ. 134-141.

1973

35 Καλλίνικου Πούλου, Ἔκφραση Ποιμαντικῆς Εὐθύνης – 
Ἐγκύκλιοι 1964-1984, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἐδέσσης, Πέλλης καί 
Ἀλμωπίας, Ἔδεσσα 2004, σελ. 345-347.

1973

36 Ἀριστοδήμου Ζάγκα, Φῶς καί ζωή. Εἰσαγωγή. Ὁμιλίες 
πάνω στίς κυριακάτικες εὐαγγελικές περικοπές. 
Διαγράμματα, Ἀθῆναι 1974, σελ. 151-156.

1974

37 Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητροπολίτου Φλωρίνης,  
Χριστούγεννα, Ἀθῆναι 1995, σελ. 178-187.

1974

38 Ἀθηναγόρου Κοκκινάκη, Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί 
Μεγάλης Βρετανίας, Τοῦ Θεοῦ τά πράματα. Λόγοι καί 
διαλέξεις, Θεσσαλονίκη 1979, σελ. 304-307

1974

39 Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης, Λόγοι Πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί 
διακονίας, ἔκδ. Σύν δε σμος Ἐκδοτῶν Βορείου Ἑλλάδος, 
Θεσσαλονίκη 2006, 165-167.

1975

40 Καλλίνικου Πούλου, Ἔκφραση Ποιμαντικῆς Εὐθύνης – 
Ἐγκύκλιοι 1964-1984, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἐδέσσης, Πέλλης καί 
Ἀλμωπίας, Ἔδεσσα 2004, σελ. 354-357.

1975

41 Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη, Μητροπολίτου 
Δημητριάδος (μετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν), 
Κυριακάτικοι Ἀντίλαλοι Α΄ (ἀπό τίς Εὐαγγελικές περικοπές 
τοῦ ἐνιαυτοῦ), Ἀθῆναι 1976, σελ. 96-102.

1976

42 Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης, Ποιμαντορικαί ἐγκύκλιοι (1974-1984), 
Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 79-83.

1976
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43
44
45

Θεοφίλου Σιμόπουλου (ἀρχιμ.), Δρόσος ἀερμῶν, 
Κηρύγματα εἰς τά κυριακά Εὐαγγέλια. Λόγοι εἰς ἑορτάς, 
χ.ἔ., 1977, σελ. 217-218 & 219-220 & 221-223.

1977
1977
1977

46 Καλλίνικου Πούλου, Ἔκφραση Ποιμαντικῆς Εὐθύνης – 
Ἐγκύκλιοι 1964-1984, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἐδέσσης, Πέλλης καί 
Ἀλμωπίας, Ἔδεσσα 2004, σελ. 364-366.

1978

47 Ἰωάννη Καραβιδόπουλου, Ὁδός ἐλπίδας. Μηνύματα ἀπό 
τά Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἀττικῆς, Ἀθήνα 
1979, σελ. 56-59.

1979

48 Νικοδήμου (Ἀναγνώστου), Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου 
Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, Β΄ Ποίμαινε τά πρόβατά μου, ἔκδ. Ἱ. 
Μ. Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, 1999, σελ. 93-99. 

1979

49 Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, Ἑόρτιοι 
ἀναβαθμοί, Δράμα 1992, σελ. 25-32.

1979

50 Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης, Ποιμαντορικαί ἐγκύκλιοι (1985-1994), 
Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 329-334.

1979

Δεκαετία 1980Δεκαετία 1980
51
52

Ν. Ε. Ἀρκᾶ (ἱερομ.), Κυριακοδρομικά χρονογραφήματα, 
ἐκδ. Τῆνος, Ἀθήνα 1980, σελ. 155-158 & 158-160.

1980
1980

53 Τίτου Ματθαιάκη, Μητροπολίτου πρώην Παραμυθίας, 
Φιλιατῶν καί Γηρομερίου, Θέματα ἄμβωνος, τ. Α΄ (τῶν 
Εὐαγγελικῶν περικοπῶν), Ἀθῆναι 1980, σελ. 737-743. 

1980

54 Φιλαρέτου Βιτάλη, ἀρχιμανδρίτη, Λόγοι εἰς τάς ἑορτάς καί 
τάς μνήμας τῶν ἁγίων, Β΄ ἔκδ., Ἀθῆναι 1981, σελ. 118-122.

1981

55 Νικοδήμου Γκατζιρούλη, Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί 
Μεγαρίδος, Σπορά τοῦ Λόγου. Ὁμιλίες στά Εὐαγγέλια τῶν 
Κυριακῶν, ἐκδ. Σπορά, Ἀθήνα 1981, σελ. 393-399. 

1981

56 Τίτου Ματθαιάκη, Μητροπολίτου πρώην Παραμυθίας, 
Φιλιατῶν καί Γηρομερίου, Θέματα ἄμβωνος, τ. Β΄ (τῶν 
Ἀποστολικῶν περικοπῶν), Ἀθῆναι 1981, σελ. 436-442.

1981

57 Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Βλάχου, Ὀσμή Γνώσεως, ἐκδ. Τέρτιος, 
Κατερίνη 1985, σελ. 218-221.

1982

58 Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης, Ποιμαντορικαί ἐγκύκλιοι (1974-1984), 
Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 84-87.

1983

59 Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητροπολίτου Φλωρίνης,  
Χριστούγεννα, Ἀθῆναι 1995, σελ. 303-318.

1983
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60
61

Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, Κυριακάτικα 
Εὐαγγελικά ἄρθρα στίς ἐφημερίδες, Δράμα 1985, σελ. 502-
504 & 505-507.

1984
1984

62
63

Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Βλάχου, Ὀσμή Γνώσεως, ἐκδ. Τέρτιος, 
Κατερίνη 1985, σελ. 214-217 & 232-235.

1985
1985

64 Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, Κυριακάτικα 
Εὐαγγελικά ἄρθρα στίς ἐφημερίδες, Δράμα 1985, σελ. 508-510.

1985

65 Νικοδήμου Βαλληνδρᾶ, Μητροπολίτου Πατρῶν, 
Θεομητορικά Μηνύματα, Ἀθῆναι 1985, σελ. 387-390.

1985

66
67
68

Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, Κυριακάτικα 
ἀποστολικά στίς ἐφημερίδες, Δράμα 1985, σελ. 470-471 & 
475-477 & 479-481.

1986
1986
1986

69 Νικοδήμου Βαλληνδρᾶ, Μητροπολίτου Πατρῶν, 
Θεομητορικά Μηνύματα, Ἀθῆναι 1985, σελ. 391-395.

1987

70 Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης, Ποιμαντορικαί ἐγκύκλιοι (1985-1994), 
Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 321-328.

1987

71 Διονυσίου Κυράτσου, Ἰησοῦς Χριστός ἡ σωτηρία ἡμῶν, 
Δράμα 1989, σελ. 192-198.

1988

72 Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης, Ποιμαντορικαί ἐγκύκλιοι (1985-1994), 
Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 335-342.

1988

73 Διονυσίου Κυράτσου, Ἰησοῦς Χριστός ἡ σωτηρία ἡμῶν, 
Δράμα 1989, σελ. 173-178.

1989

74 Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καί 
Κοζάνης, Ἑξαπλά (Κυριακάτικες μικρές Ὁμιλίες), 
ἐκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1989, σελ. 432-437.

1989

75 Γεωργίου Καψάνη, Ὁμιλίες σέ δεσποτικές καί θεομητορικές 
ἑορτές, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ὁσ. Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος 2015, σελ. 59.

1989

Δεκαετία 1990Δεκαετία 1990
76 Βαρθολομαίου Κατσούρη, Μητροπολίτου Μεγάρων 

καί Σαλαμῖνος, Ἐκλογάριον ἤτοι Συλλογή Ὁμιλιῶν καί 
Μελετῶν, ἐκδ. Εὐεργέτιδος, Μεγάροις 1999, σελ. 197-200.

1990

77 Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδου, Μητροπολίτου Μύρων, 
Τάδε λέγει Πατριάρχικος Ἄμβων, ἐκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 
1991, σελ. 17-22.

1991

78 Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητροπολίτου Φλωρίνης, 
Κυριακή, Σύντομα κηρύγματα ἐπί τῶν Εὐαγγελικῶν 
περικοπῶν, Ἀθῆναι 1992, σελ. 261-265.

1991
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79 Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητροπολίτου Φλωρίνης, 
Ἀπόστολος, Σύντομα κηρύγματα ἐπί τῶν Ἀποστολικῶν 
περικοπῶν, Ἀθῆναι 1992, σελ. 272-276.

1992

80 Δημητρίου Μπεκιάρη, Μητροπολίτου Γουμενίσσης, 
Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου, Οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν 
(Κυριακοδρόμιον), Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα 1992, 
σελ. 188-191. Τό κείμενο αὐτό δημοσιεύτηκε στή «Φωνή 
Κυρίου» κατά τό ἔτος 1987.

1992

81 Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου 
Πολυανῆς, Κιλκισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, 
Διακονία Λόγου, Κιλκίς 1995, σελ. 46-48.

1992

82
83

Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπ. Ἀλβανίας, Θεός 
ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 16-35.

1992
1993

84 Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου 
Πολυανῆς, Κιλκισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, 
Διακονία Λόγου, Κιλκίς 1995, σελ. 183-184.

1993

85 Ἀλεξάνδρου Μοστράτου (ἀρχιμ), Οὐράνια θεῖα μηνύματα, 
Πάρος 1994, σελ. 90-92.

1994

86 Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου 
Πολυανῆς, Κιλκισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, 
Σταυροαναστάσιμα Μηνύματα (Κυριακοδρόμιο), 
Κιλκίς 1995, σελ. 41-42.

1994

87 Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Βλάχου, Ὅσοι πιστοί. Κείμενα Ὀρθόδοξης 
παράδοσης ἤ παραδεδομένης πίστης, ἔκδ. Ἱ. Μ. Γενεθλίου 
τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας), Λεβαδειά 1996, σελ. 105-108.

1994

88 Ἀλεξάνδρου Μοστράτου (ἀρχιμ.), Κυριακάτικοι ἀντίλαλοι, 
Νάξος 1995, σελ. 164-167.

1995

89 Ἀπόστολου Δανιηλίδη, Μητροπολίτου Δέρκων, 
Λόγος Ἐλπίδος, σελ. 169-171.

1995

90 Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπ. Ἀλβανίας, Θεός 
ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 47-56.

1995

91 Συμεών Κούτσα (ἀρχιμ., νῦν Μητροπολίτου Ν. Σμύρνης), 
Κηρύξατε. Ὁμιλίες στά Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν, ἔκδ. 
Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 1997, σελ. 269-274. 
Τό κείμενο αὐτό δημοσιεύτηκε στή «Φωνή Κυρίου» 
κατά τό ἔτος 1996.

1996

92 Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπ. Ἀλβανίας, Θεός 
ἐφανερώθη ἐν σαρκί, εκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 57-67.

1996
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93 Βαρθολομαίου Κατσούρη, Μητροπολίτου Μεγάρων 
καί Σαλαμῖνος, Ἐκλογάριον ἤτοι Συλλογή Ὁμιλιῶν καί 
Μελετῶν, ἐκδ. Εὐεργέτιδος, Μεγάροις 1999, σελ. 199-203.

1997

94 Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπ. Ἀλβανίας, Θεός 
ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 68-79.

1997

95 Προκοπίου Τσακουμάκα, Μητροπολίτου Φιλίππων, 
Νεαπόλεως καί Θάσου, Τό μήνυμα τῆς Κυριακῆς, 
ἐκδ. Παρουσία, Καβάλα 1998, σελ. 219-222.

1998

96 Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπ. Ἀλβανίας, Θεός 
ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 81-91.

1998

97 Συμεών Κραγιόπουλου (Ἀρχιμ.), Ὅπως φώτισε ὁ Θεός…, 
ἔκδ. Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου», 
Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 153-160. 

1998

98 Νικοδήμου (Ἀναγνώστου), Μητρ. Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους 
καί Ἀρδαμερίου, Β΄ Ποίμαινε τά πρόβατά μου, ἔκδ. Ἱ. Μ. 
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, 1999, σελ. 9-16.

1999

99 Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, 
Κιλκισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, Πῶς θά πιστέψουν ἄν δέν 
ἀκούσουν; (Ρωμ. 10:14), ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2004, σελ. 146-148.

1999

100 Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπ. Ἀλβανίας, Θεός 
ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 93-101.

1999

Δεκαετία 2000Δεκαετία 2000
101
102

Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου 
Πολυανῆς, Κιλκισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, Πρός 
οἰκοδομήν τῆς χρείας (σχόλια σέ ἀποστολικά καί 
εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Κυριακῶν τοῦ λειτουργικοῦ 
ἔτους), Κιλκίς 2000, σελ. 57-59 & 200-202.

2000
2001

103
104

Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπ. Ἀλβανίας, Θεός ἐφανερώθη 
ἐν σαρκί, ἐκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 104-125.

2000
2001

105 Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, 
Κιλκισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, Πῶς θά πιστέψουν ἄν δέν 
ἀκούσουν; (Ρωμ. 10:14), ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2004, 
σελ. 150-152.

2001

106 Θεολόγου Ἀποστολίδη, Ἐπισκόπου Σαλώνων (νῦν 
Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης), Φωνή Κυρίου, ἔτος 
2001, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 
Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.apostoliki-diakonia.gr/
gr_main/fk/2001/20011223.PDF

2001

107 Γερμανοῦ Β΄ (Παρασκευοπούλου), Μητρ. Ἠλείας, Ὁ λόγος 
καί τό κήρυγμά μου…, Πύργος 2002, σελ. 8-9.

2002
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108 Συμεών Κούτσα, Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης, Οἱ 
Ἀπόστολοι τῶν Κυριακῶν, Ἀποστολική Διακονία, 2002, 
σελ. 352-368.

2002

109 Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, 
Κιλκισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, Πῶς θά πιστέψουν ἄν δέν 
ἀκούσουν; (Ρωμ. 10:14), ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2004, 
σελ. 152-153.

2002

110 Ἰωήλ Φραγκάκου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί 
Ἀλμωπίας, Φωνή Κυρίου, ἔτος 2002, ἔκδ. Ἀποστολικῆς 
Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://
www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2002/20021222.PDF

2002

111 Γερβασίου Ραπτοπούλου, Ἀπό τόν ἄμβωνα τῶν 
κρατουμένων, ἔκδ. «Διακονίας ἀποφυλακίσεως ἀπόρων 
κρατουμένων καί φυγόποινων» Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος 
«Ἡ Ὁσία Ξένη», Πλαγιάρι-Θεσσαλονίκης 2003, 
σελ. 177-187.

2003

112 Ἰωάννη Καραμούζη, Ἀρχιμανδρίτου, Φωνή Κυρίου, ἔτος 
2003, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 
Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.apostoliki-diakonia.gr/
gr_main/fk/2003/51_2003.pdf

2003

113 Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπ. Ἀλβανίας, Θεός ἐφανερώθη 
ἐν σαρκί, εκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 147-156.

2004

114 Ἀγαθάγγελου Χαραμαντίδη, Ἐπισκόπου Φαναρίου, 
Φωνή Κυρίου, ἔτος 2004, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, 
ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.
apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2004/51_2004.pdf

2004

115 Ἰωήλ Φραγκάκου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί 
Ἀλμωπίας, Φωνή Κυρίου, ἔτος 2005, ἔκδ. Ἀποστολικῆς 
Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 
ἀπό http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/
fk/2005/52_2005.pdf

2005

116 Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος, Ἔργα, τμ. Γ΄, Μηνύματα Ποιμαντικῆς 
εὐθύνης, ἐκδ. Π. Κυριακίδη, Ἀθήνα 2010, σελ. 368-370.

2006

117 Γεωργίου Χρυσοστόμου, Φωνή Κυρίου, ἔτος 2006, ἔκδ. 
Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 
2019 ἀπό http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/
fk/2006/52_2006.pdf

2006
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118 Ἀγαθαγγέλου Χαραμαντίδη, Ἐπισκόπου Φαναρίου, Ἡ ζύμη 
τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁμιλίες σέ Εὐαγγελικές περικοπές καί ἑορτές, 
ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 2007, σελ. 222-229.

2007

119 Χρυσοστόμου Παπαθανασίου, Ἀρχιμανδρίτου (νῦν 
Μητροπολίτου Μάνης), Φωνή Κυρίου, ἔτος 2007, ἔκδ. 
Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 
2019 ἀπό http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/
fk/2007/51_2007.pdf

2007

120 Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη, Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, 
Πατριαρχική ἀπόδειξις Χριστουγέννων 2008, ἀνακτήθηκε 
στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό https://www.ec-patr.org/
docdisplay.php?lang=gr&id=1025&tla=gr

2008

121 Ἀθανασίου Χατζοπούλου, Φωνή Κυρίου, ἔτος 2008, ἔκδ. 
Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 
2019 ἀπό http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/
fk/2008/51_2008.pdf

2008

122 Ἱερωνύμου Λιάπη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, Ἐγκύκλιος 
Χριστουγέννων 2008, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 
2019 ἀπό http://www.ecclesia.gr/greek/archbishop/
default.asp?cat_id=&id=697&what_main=1&what_
sub=21&lang=gr&archbishop_who=2&archbishop_headin
g=%CE%9C%CE%B7%CE%BD%CF%8D%CE%BC%CE%B1%
CF%84%CE%B1

2008

123 Εἰρηναίου Ἀθανασιάδη, Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, Ἐγκύκλιος 
Χριστουγέννων 2009, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 
ἀπό http://iak.gr/gr/arxiepiskopos/mimimata-egkiklioi-
omilies/index.html

2009

124 Δημητρίου Τρακατέλλη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς, 
Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 2009, ἀνακτήθηκε στίς 15 
Ἰανουαρίου 2019 ἀπό https://www.goarch.org/el/-/
archiepiscopal-encyclical-on-the-nativity-of-christ-2009-

2009

125 Κυρίλλου Κογεράκη, Μητροπολίτου Ρόδου, Μήνυμα 
Χριστουγέννων 2009, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 
2019 ἀπό http://www.imr.gr/article/77/mhnyma-
xristoygennwn-2009

2009
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Τά ἐκδοτικά χαρακτηριστικά τῶν Ὁμιλιαρίων εἶναι ἁπλά καί δέν 
παρουσιάζουν κάποια ἰδιαίτερη διαφορά. Τά ἐξώφυλλα ποικίλουν 
κατά τήν προαίρεση τοῦ ἐκδότη ἤ τοῦ συγγραφέα. Τά παλιότερα 
Ὁμιλιάρια ἀναφέρουν στό ἐξώφυλλο μόνο τόν τίτλο τῆς ἔκδοσης 
καί τά τυπογραφικά στοιχεῖα, ἐνῶ τά νεότερα κοσμοῦνται ἀπό εἰκό-
νες. Τό θέμα τῆς εἰκόνας τῶν ἐξωφύλλων συνήθως ἀναφέρεται στό 
κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τό ἐξώ-
φυλλο τῆς συλλογῆς ὁμιλιῶν μέ τίτλο, Πῶς θά πιστέψουν ἄν δέν 
ἀκούσουν; (Ρωμ. 10:14) (ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2004), στό ὁποῖο εἰκο-
νίζεται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν ὀροφή μιᾶς σύγχρονης πολυκα-
τοικίας καί στό βάθος τό φῶς τῆς αὐγῆς81. Τέλος, εἰκόνες παρατη-
ρήθηκαν στίς ὁμιλίες καί στούς λόγους 34, 59 (μέ ἠθικές ἀναφορές 
σέ διάφορα σημεῖα τοῦ κειμένου) καί στά κηρύγματα 58, 62, 63 
σκίτσα μέ στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης ἄσχετα μέ τό περιε-
χόμενο τοῦ κηρύγματος (π.χ. καντήλι, κομποσκοίνι).

81. Ἡ σύνθεση τοῦ ἐξωφύλλου δίδει τό μήνυμα τῆς διαχρονικῆς μαρτυρίας 
τοῦ Εὐαγγελίου στόν κόσμο.
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r Β΄  ΚΕΒ΄  ΚΕΦΑΛΑΙΟΦΑΛΑΙΟ s

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΜΠΟΣ

1. Οἱ συγγραφεῖς (πομπός)1. Οἱ συγγραφεῖς (πομπός)

Στήν παροῦσα ἔρευνα οἱ συγγραφεῖς τῶν ὁμιλητικῶν συλλογῶν 
ἀποτελοῦν τόν πομπό. Τά βιογραφικά στοιχεῖα τῶν ἐπισκόπων ἐλή-
φθησαν ἀπό τίς ἐπίσημες ἱστοσελίδες τῶν Μητροπόλεων καί τῶν 
ἡγουμένων ἀπό τίς ἀντίστοιχες τῶν Ἱερῶν Μονῶν. Τά στοιχεῖα τῶν 
πρεσβυτέρων καί τῶν λαϊκῶν προῆλθαν ἀπό τά βιογραφικά σημειώ-
ματα στά βιβλία καθώς καί ἀπό ἔρευνά μας σέ ἠλεκτρονικές πηγές.

Στόν ἀκόλουθο πίνακα (Πίνακας 2) καταγράφονται ὁρισμένα στοι-
χεῖα τῆς ταυτότητας τῶν συγγραφέων κατά τή χρονολογία ἔκδοσης 
τῶν Ὁμιλιαρίων. Ἡ πρώτη στήλη ἀντιστοιχεῖ στόν αὔξοντα ἀριθμό 
καί ἡ δεύτερη στό ὀνοματεπώνυμο τοῦ κήρυκα. Ὁ ἀστερίσκος (*) 
πού ὑπάρχει στά ὀνόματα τῶν συγγραφέων δηλώνει ὅτι ἔζησαν ἤ 
ἐκφώνησαν τήν ὁμιλία πρίν ἀπό τήν ἐποχή τῆς ἔρευνας. Ὡστόσο 
τό κήρυγμά τους περιλαμβάνεται στήν ἔρευνα γιατί ἡ συλλογή 
ἐκδόθηκε κατά τήν ἐποχή πού ἐρευνοῦμε. Ἡ ἑπόμενη στήλη (τρίτη) 
ἀναφέρεται στήν ἰδιότητά του (κληρικός, λαϊκός, βαθμός ἱεροσύ-
νης)82. Στήν τέταρτη στήλη καταγράφεται ἡ Θεολογική Σχολή πού 
ἀποφοίτησαν οἱ συγγραφεῖς. Σέ παρένθεση σημειώνεται ἄν ὑπάρχει 
δεύτερο πτυχίο. Στήν ἑπόμενη στήλη σημειώνονται οἱ ἀνώτερες 
σπουδές (μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδακτορικό δίπλωμα) καθώς καί οἱ 
ἐπίτιμοι διδάκτορες. Ἡ διερεύνηση αὐτή ἐπιδιώκει νά ἐξετάσει, ἄν 
οἱ τυχόν ὁμοιότητες καί διαφορές πού ἀπαντοῦν στά κείμενα, συν-
δέονται μέ τή Θεολογική Σχολή ἀποφοίτησης. Ἡ τελευταία στήλη 
ἀντιστοιχεῖ στή χρονολογία ἔκδοσης τοῦ Ὁμιλιαρίου ἤ ἐκφώνησης 
τοῦ κηρύγματος καί ἀποβλέπει στή συγκριτική ἀποτίμηση τῶν 
στοιχείων ἀνά ἔτος καί δεκαετία. 

82. Ἡ ἰδιότητα καταγράφεται σύμφωνα μέ τόν βαθμό ἱερωσύνης πού διατη-
ροῦσαν οἱ συγγραφεῖς κατά τήν περίοδο ἔκδοσης τοῦ Ὁμιλιαρίου ἤ ἐκφώνησης 
τοῦ κηρύγματος. Ἔτσι ὁρισμένοι μετέπειτα ἐπίσκοποι ἀναφέρονται ὡς ἀρχιμαν-
δρίτες καί σέ παρένθεση ἐπισημαίνεται ὁ τίτλος τοῦ ἐπισκόπου.
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Ἐπιπροσθέτως ἡ ἀντικειμενική διερεύνηση τοῦ πομποῦ ἐπέβαλε 
δύο κριτήρια: α) Ὅλοι οἱ συγγραφεῖς νά εἶναι ἑλληνόφωνοι. Κατ’ 
αὐτόν τόν τρόπο ὁ κοινός γλωσσικός κώδικας μαζί μέ τό κοινό θέμα 
ἀποτελοῦν σταθερούς παράγοντες στήν ἔρευνα. β) Ἡ ἐκκλησία τῆς 
διακονίας (διακρίνεται ἀπό τόν τόπο καταγωγῆς) κατά τή χρονο-
λογία ἔκδοσης τῶν ὁμιλιῶν/λόγων νά προέρχεται ἀπό διάφορες 
ἑλληνόφωνες ἐκκλησίες τοῦ ἐσωτερικοῦ καί τῆς διασπορᾶς. Ἔτσι 
τό δεῖγμα τῆς ἔρευνας μπορεῖ νά ἀποδώσει μιά πιό ὁλοκληρωμένη 
εἰκόνα τῆς σύγχρονης ἑλληνόφωνης ὁμιλητικῆς παραγωγῆς.

Πίνακας 2Πίνακας 2

Α/ΑΑ/Α ΣυγγραφέαςΣυγγραφέας ἸδιότηταἸδιότητα
Ἀπόφοιτος Ἀπόφοιτος 
Θεολογικῆς Θεολογικῆς 

ΣχολῆςΣχολῆς

Ἐπιπρόσθετες Ἐπιπρόσθετες 
ΣπουδέςΣπουδές

Χρονο-Χρονο-
λογία λογία 
ἔκ-ἔκ-

δοσης δοσης 
ἤ ἐκ-ἤ ἐκ-

φώνη-φώνη-
σιςσις

Δεκαετία 1960Δεκαετία 1960
1 Δωρόθεος 

Γεωργιάδης
Μητροπολίτης 
Πριγκηποννήσων

Χάλκης – 1960

2 Διονύσιος 
Ψαριανός

Μητροπολίτης 
Κοζάνης

Ἀθηνῶν Ἐπίτιμος 
Διδάκτορας

1960

3 Κωνσταντῖνος 
Καλλίνικος*

Πρωτο-
πρεσβύτερος

Χάλκης – 1961

4 Διονύσιος 
Κυράτσος

Ἀρχιμανδρίτης 
(μετέπειτα 
Μητροπολίτης 
Δράμας)

Θεσσα-
λονίκης

Διδάκτορας 
(Θεσσαλονίκης)

1961

5 Μελίτων 
Χατζῆς

Μητροπολίτης 
Χαλκηδόνος

Χάλκης Μεταπτυχιακές 
Σπουδές (Μεγάλη 
Βρετανία)

1961

6 Τιμόθεος 
Ματθαιάκης

Μητροπολίτης 
Μαρωνείας

Ἀθηνῶν – 1962

7 Ἀνωνύμου 
(Ἀδελφότητα 
Θεολόγων 
Ἡ Ζωή)

– – – 1963

8 Τίτος 
Ματθαιάκης

Ἀρχιμανδρίτης 
(μετέπειτα 
Μητροπολίτης 
Παραμυθίας)

Ἀθηνῶν Μεταπτυχιακές 
Σπουδές (Βossey)

1963

9 Ἀλέξανδρος 
Καντώνης

Ἀρχιμανδρίτης 
(μετέπειτα Μητρ. 
Περιστερίου)

Χάλκης – 1965
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10 Κωνσταντῖνος 
Κούρκουλας

Λαϊκός Θεολόγος 
– Καθηγητής Δ.Ε.

Ἀθηνῶν Διδάκτορας 
(Θεσσαλονίκης)

1966

11 Λάμπρος 
Ζάχαρης

Λαϊκός Θεολόγος Ἀθηνῶν – 1966

12 Χαράλαμπος 
Βασιλόπουλος

Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηνῶν – 1967

13 Φιλάρετος 
Βιτάλης

Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηνῶν – 1967

14 Γεώργιος 
Παυλίδης

Μητροπολίτης 
Νίκαιας

Ἀθηνῶν – 1967

15 Διονύσιος 
Παπανικο-
λόπουλος

Μητροπολίτης 
Ἐδέσσης καί 
Πέλλης

Ἀθηνῶν – 1968

16 Γεννάδιος 
Ἀλεξιάδης*

Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης

Χάλκης – 1968

17 Ἄνθιμος 
Ρούσσας

Ἀρχιμανδρίτης
(μετέπειτα ἀπό 
Ἀλεξανδρουπό-
λεως Μητρο-
πολίτης Θεσ-
σαλονίκης)

Ἀθηνῶν
(καί Φιλο-
σοφικῆς 
Ἀθηνῶν)

– 1969

    Δεκαετία 1970Δεκαετία 1970
18 Παντελῆς 

Λιαλιαμπῆς
Λαϊκός Θεολόγος 
– Καθηγητής Δ.Ε.

Θεσσα-
λονίκης

– 1970

19 Βασίλειος 
Ἀτέσης

Μητροπολίτης 
πρώην Λήμνου

Ἀθηνῶν – 1970

20 Μιχαήλ 
Μιχαηλίδης

Λαϊκός Θεολόγος 
– Καθηγητής Δ.Ε.

Ἀθηνῶν – 1971

21 Ἀθηναγόρας 
Κοκκινάκης

Ἀρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και 
Μεγάλης 
Βρετανίας

Χάλκης – 1971

22 Χριστοφόρος 
Καλυβᾶς

Ἀρχιμανδρίτης – 
Ἱεροκήρυκας

Ἀθηνῶν – 1972

23 Βασίλειος 
Στογιάννος

Λαϊκός Θεολόγος 
- Καθηγητής 
Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης 
(& Φιλοσοφικῆς 
Θεσσαλονίκης)

Διδάκτορας 
(Θεσσαλονίκης)

1972

24 Αὐγουστῖνος 
Καντιώτης

Μητροπολίτης 
Φλώρινας

Ἀθηνῶν – 1973

25 Καλλίνικος 
Πούλος

Μητροπολίτης 
Ἐδέσσης

Ἀθηνῶν Διδάκτωρ
(Ἀθηνῶν)

1973

26 Ἀριστόδημος 
Ζάγκας

Λαϊκός Θεολόγος Θεσσαλονίκης – 1974
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27 Παντελεήμων 
Χρυσοφάκης

Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης

Ἀθηνῶν Μεταπτυχιακές 
Σπουδές (Παρίσι) 
– Ἐπίτιμος 
Διδάκτορας ΑΠΘ

1975

28 Χριστόδουλος 
Παρα-
σκευαΐδης

Μητροπολίτης 
Δημητριάδος 
(μετέπειτα 
Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν)

Ἀθηνῶν
(καί Νομική 

Σχολή ΕΚΠΑ)

Διδάκτορας 
(Θεσσαλονίκης) 
καί Ἐπίτιμος 
Διδάκτορας σέ τρία 
Πανεπιστήμια

1976

29 Θεόφιλος 
Σιμόπουλος

Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηνῶν – 1977

30 Ἰωάννης 
Καραβι-
δόπουλος

Λαϊκός Θεο-
λόγος-Καθηγητής 
Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης 
(καί Φιλοσοφικῆς 
Θεσσαλονίκης)

Διδάκτορας 
(Θεσσαλονίκης)

1979

31 Νικόδημος 
Ἀναγνώστου

Ἀρχιμανδρίτης 
(Μετέπειτα 
Μητροπολίτης 
Ἱερισσοῦ)

Χάλκης – 1979

32 Γεώργιος 
Καψάνης

Ἀρχιμ.-
Ἡγούμενος 
Ἱ. Μ. Γρηγορίου 
Ἁγίου Ὄρους-
Καθηγητής 
Πανεπιστημίου

Ἀθηνῶν Διδάκτορας 
(Ἀθηνῶν)

Δεκαετία 1980Δεκαετία 1980
33 Ν. Ε. Ἀρκᾶς Ἱερομόναχος Ἀθηνῶν – 1980
34 Νικόδημος 

Γκατζιρούλης
Μητροπολίτης 
Ἀττικῆς καί 
Μεγαρίδος

Ἀθηνῶν – 1981

35 Ἱερόθεος 
Βλάχος

Ἀρχιμανδρίτης 
(μετέπειτα 
Μητροπολίτης
Ναυπάκτου)

Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακές 
Σπουδές - Ἐπίτιμος 
Διδάκτορας (σέ δύο 
Πανεπιστήμια)

1985

36 Νικόδημος 
Βαλληνδρᾶς

Μητροπολίτης 
Πατρῶν

Ἀθηνῶν – 1985

Δεκαετία 1990Δεκαετία 1990
37 Βαρθολομαῖος 

Κατσούρης
Μητροπολίτης 
Μεγάρων καί 
Σαλαμῖνος

Ἀθηνῶν (καί 
Νομικῆς 
Ἀθηνῶν)

– 1990

38 Χρυσόστομος 
Κωνσταν-
τινίδης

Μητροπολίτης 
Μύρων 
(Καθηγητής στήν 
Ἱ. Θεολογική 
Σχολή Χάλκης)

Χάλκης Διδάκτορας 
Θεολογίας (Ρώμη) 

1991

39 Δημήτριος 
Μπεκιάρης

Μητροπολίτης 
Γουμενίσσης

Ἀθηνῶν – 1992
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40 Ἀπόστολος 
Παπακωνσταν-
τίνου

Μητροπολίτης 
Πολυανῆς και 
Κιλκισίου

Ἀθηνῶν – 1992

41 Ἀναστάσιος 
Γιαννουλάτος

Ἀρχιεπίσκοπος 
Τιράνων καί 
πάσης Ἀλβανίας 
- Καθηγητής 
Πανεπιστημίου

Ἀθηνῶν Διδάκτορας 
Θρησκειολογίας 
(Γερμανία)-Ἐπίτιμος 
Διδάκτορας σέ 15 
διαφορετικές Σχολές 
στήν Ἑλλάδα καί τό 
ἐξωτερικό

1992

42 Ἀλέξανδρος 
Μοστράτος

Ἀρχιμανδρίτης – 
Ἱεροκήρυκας

Ἀθηνῶν – 1994

43 Ἀπόστολος 
Δανιηλίδης

Μητροπολίτης 
Δέρκων

Χάλκης Μεταπτυχιακές 
Σπουδές (Θεσ-
 σαλονίκη)

1995

44 Συμεών 
Κούτσας

Ἀρχιμανδρίτης 
(Μητροπολίτης 
Νέας Σμύρνης)

Ἀθηνῶν Διδάκτορας 
(Στρασβούργο)

1996

45 Προκόπιος 
Τσακουμάκας

Μητροπολίτης 
Φιλίππων

Ἀθηνῶν – 1998

46 Συμεών Κρα-
γιόπουλος

Ἀρχιμανδρίτης Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακές 
Σπουδές (Γαλλία)

1998

Δεκαετία 2000Δεκαετία 2000

47 Θεολόγος 
Ἀποστολίδης

Ἐπίσκοπος Σαλώ -
νων (νῦν Μητρο-
πολίτης Σερρῶν 
καί Νιγρίτης)

Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακές 
Σπουδές 
(Θεσσαλονίκη)

2001

48 Γερμανός 
Παρασκευό-
πουλος

Μητροπολίτης 
Ἠλείας

Ἀθηνῶν – 2002

49 Ἰωήλ 
Φραγκάκος

Μητροπολίτης 
Ἐδέσσης, Πέλλης 
καί Ἀλμωπίας

Ἀθηνῶν – 2005

50 Γερβάσιος 
Ραπτόπουλος

Ἀρχιμανδρίτης Θεσσαλονίκης – 2003

51 Ἰωάννης 
Καραμούζης

Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηνῶν Διδάκτορας 
Θεολογικῆς
(Θεσσαλονίκης)

2003

52 Ἀγαθάγγελος 
Χαραμαντίδης

Ἐπίσκοπος 
Φαναρίου

Ἀθηνῶν Μεταπτυχιακές 
Σπουδές 
(Θεσσαλονίκη)

2004
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53 Γεώργιος 
Χρυσοστόμου

Ἀρχιμανδρίτης 
(νῦν Μητρο-
πολίτης Πιερίας) 
- Καθηγητής 
Ἀνωτάτης Ἐκ-
κλησιαστικῆς 
Ἀκαδημίας Θεσ-
σαλονίκης

Θεσσαλονίκης 
(καί Φιλοσο-

φικῆς 
Θεσσαλονίκης)

Διδάκτορας 
Φιλοσοφικῆς 
(Θεσσαλονίκης) 
– Διδάκτορας 
Θεολογικῆς 
Θεσσαλονίκης

2006

54 Χρυσόστομος 
Παπαθα-
νασίου

Ἀρχιμανδρίτης 
(νῦν 
Μητροπολίτης 
Μάνης)

Ἀθηνῶν Διδάκτορας 
Θεολογικῆς καί 
Νομικῆς (Ἀθήνας)

2007

55 Βαρθολομαῖος 
Ἀρχοντώνης

Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης

Χάλκης Διδάκτορας 
(Ρώμη) – Ἐπίτιμος 
Διδάκτορας σέ 26 
Τμήματα

2008

56 Ἀθανάσιος 
Χατζόπουλος

Μητροπολίτης 
Ἀχαΐας

Ἀθηνῶν Διδάκτορας 
(Ὀξφόρδη)

2008

57 Ἱερώνυμος 
Λιάπης

Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν

Ἀθηνῶν (καί 
Φιλοσοφικῆς 

Ἀθηνῶν)

Μεταπτυχιακές 
σπουδές (Gratz καί 
Μόναχο) – Ἐπίτιμος 
διδάκτορας σέ 5 
Τμήματα

2008

58 Δημήτριος 
Τρακατέλλης

Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀμερικῆς - 
Καθηγητής 
Θεολογικῆς 
Σχολῆς

Ἀθηνῶν Διδάκτορας 
(Χάρβαρντ καί 
Ἀθηνῶν)

2009

59 Εἰρηναῖος 
Ἀθανασιάδης

Ἀρχιεπίσκοπος 
Κρήτης

Χάλκης Μεταπτυχιακές 
Σπουδές (Μεγάλη 
Βρετανία)

2009

60 Κύριλλος 
Κογεράκης

Μητροπολίτης 
Ρόδου

Ἀθηνῶν Μεταπτυχιακές 
Σπουδές 
(Θεσσαλονίκη)

2009

2. Οἱ Ἐκκλησίες2. Οἱ Ἐκκλησίες

Ὅλοι οἱ συγγραφεῖς - κήρυκες εἶναι ἄνδρες. Στό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο διακονοῦν 11 συγγραφεῖς (1, 3, 5, 21, 32, 38, 43, 55, 58, 
59, 60), ποσοστό πού ἀναλογεῖ περίπου στό 18,33%. Ὅλοι ἀνήκουν 
σέ διαφορετικές ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὅπως εἶναι ἡ 
Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης (59), ἡ Ἀρχιεπισκοπή Θυατειρῶν στή Μεγά-
λη Βρετανία (21), ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς (58), ἡ Μητρόπολη 
Ρόδου ἀπό τά Δωδεκάνησα (60) καί τό Ἅγιον Ὄρος (32). 
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Ἐπίσης, 47 συγγραφεῖς, πού ἀντιστοιχοῦν στό 78,33%, προέρχον-
ται ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας. Σέ αὐτούς οἱ 25, δηλαδή τό 
41,66% (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 
47, 48, 51, 52, 54, 56, 57), ἀνήκουν σέ Μητροπόλεις τῆς Αὐτοκεφά-
λου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, πού ὀνομάζονται καί Παλαιᾶς Ἑλλά-
δας. Οἱ ὑπόλοιποι 22, δηλαδή τό 36,66% (2, 4, 6, 15, 16, 17 18, 19, 
23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 39, 40, 45, 46, 49, 50, 53), διακονοῦν σέ 
Μητροπόλεις τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου, πού ἐπικράτησε νά ὀνομάζονται τῶν Νέων Χωρῶν. Ἐπί-
σης, ἐπιλέχθηκαν κείμενα ἑνός ὁμιλητή ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κύ-
πρου (20) καί ἑνός ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας (41). Ἡ ἐπιλο-
γή ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι ὁ 
ὁμιλητής εἶναι Ἕλληνας καί τά κείμενά του ἐκδόθηκαν ὡς ὁμιλητι-
κές συλλογές στήν ἑλληνική γλώσσα καί εἶχαν μεγάλη ἀπήχηση.

3. Ἡ ἰδιότητα 3. Ἡ ἰδιότητα 

Στόν βαθμό τοῦ ἐπισκόπου διαπιστώθηκαν 31 ὁμιλητές, δηλαδή 
τό 52,54% ἐπί τοῦ συνόλου (ἀνάμεσά τους ὁ Οἰκουμενικός Πατρι-
άρχης καί τέσσερις Ἀρχιεπίσκοποι). Στόν βαθμό τοῦ πρεσβυτέρου 
ἀνήκουν 21 ὁμιλητές (35,59%). Ἕνας εἶναι ἔγγαμος (3) καί οἱ ὑπό-
λοιποι ἄγαμοι κληρικοί. Οἱ ἀρχιμανδρίτες 4, 8, 9, 17, 31, 35, 44, 53, 
54 (συνολικά 9, περίπου τό 45% ἀπό τήν ὁμάδα τῶν 20 ἄγαμων 
κληρικῶν) χειροτονήθηκαν στόν βαθμό τοῦ ἐπισκόπου τά ἑπόμενα 
χρόνια. Οἱ λαϊκοί εἶναι 7, δηλαδή τό 11,86%, δύο καθηγητές Πανε-
πιστημίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης (23, 30) καί πέντε 
τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης (10, 11, 18, 20, 26). 

Ἐξάλλου, ἐντοπίστηκαν ἕξι ἀκαδημαϊκοί καθηγητές ἐν ἐνεργείᾳ 
ἤ ὁμότιμοι, πού ἀντιστοιχοῦν στό 10%. Οἱ πέντε ἀνήκουν σέ Θεο-
λογικές Σχολές καί ἕνας (53) σέ Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία. 
Ἀπό αὐτούς οἱ τέσσερεις εἶναι κληρικοί, ὅλοι στόν βαθμό τοῦ ἐπι-
σκόπου (32, 41, 53, 58), καί οἱ δύο λαϊκοί (23, 30). Στήν ἐξαγωγή 
τῶν στατιστικῶν στοιχείων δέν προσμετρᾶται ἕνα κείμενο ἀνωνύ-
μου συγγραφέα (7). Τό κείμενο αὐτό ἀνήκει σέ συλλογή ὁμιλιῶν πού 
ἐκδόθηκε ἀπό τήν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ἡ Ζωή». Ἡ ἔκδοση 
δίχως ἀναφορά στό ὀνοματεπώνυμο τοῦ συγγραφέα πολύ πιθανόν 
νά ὀφείλεται σέ ὁμάδα συγγραφέων, οἱ ὁποῖοι ἀπό ταπείνωση δέν 
πρόσθεσαν τά ὀνόματά τους. Τό φαινόμενο αὐτό εἶναι συνηθισμέ-
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νο στά συλλογικά ἔργα τῶν ἀδελφοτήτων καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
ὀργανώσεων.

Ἡ ἔκδοση ὁμιλητικῶν κειμένων κυρίως ἀπό ἐπισκόπους ὀφείλεται 
στήν εὐθύνη πού ἔχουν ὡς ποιμένες νά κηρύττουν83, νά ὀρθοτομοῦν 
τό λόγο τῆς ἀλήθειας τοῦ Κυρίου καί νά διδάσκουν τό ποίμνιο, ἐρμη-
νεύοντας τήν Ἁγία Γραφή καί οἰκοδομώντας στήν πίστη τούς χρι-
στιανούς84. Ἔτσι πολλοί ἐπίσκοποι δημοσιεύουν συχνά σέ βιβλίο τίς 
ὁμιλίες/λόγους μέ τά κηρύγματα τῶν Κυριακῶν ἀλλά καί τίς Ἐγκυ-
κλίους πού ἀπευθύνουν γιά τίς μεγάλες ἑορτές πρός τό πλήρωμα τῶν 
Μητροπόλεων. Ἑπομένως ἡ ὕπαρξη περισσότερων ὁμιλητικῶν κει-
μένων ἀπό ἐπισκόπους εἶναι δικαιολογημένη καί ἀνταποκρίνεται 
στήν εὐθύνη τους νά κηρύττουν καί νά διδάσκουν τόν λαό.

Ἐξάλλου, ἡ συμμετοχή τῶν πρεσβυτέρων κρίνεται ἱκανοποιητική. 
Οἱ 20 ἀπό τούς 21 ἀνήκουν στόν ἄγαμο κλῆρο καί εἶναι ἀρχιμανδρί-
τες ἤ ἱερομόναχοι, πού ὑπηρετοῦν ὡς ἱεροκήρυκες σέ διάφορες Μη-
τροπόλεις τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τά στοιχεῖα αὐτά φανε-
ρώνουν ὅτι ἡ μέριμνα γιά τήν προετοιμασία, συγγραφή καί ἔκδοση 
συλλογῶν ὁμιλιῶν ἀνήκουν σέ μεγάλο βαθμό στόν ἄγαμο κλῆρο. Οἱ 
ἄγαμοι κληρικοί εἶναι ἐλεύθεροι ἀπό τίς οἰκογενειακές ὑποχρεώσεις 
καί ἔχουν τή δυνατότητα νά ἀφιερώσουν χρόνο στή συγγραφή κη-
ρυγμάτων καί τή μετάδοση τοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου. 

Βέβαια ἡ ποσοστιαία ἔκδοση Ὁμιλιαρίων καί Κυριακοδρομίων 
ἀπό λαϊκούς θεολόγους κρίνεται ἀρνητική καί ἀπογοητευτική. Τή 
θέση αὐτή ἐνισχύει ἡ παρατήρηση ὅτι δημοσιεύτηκαν κατά τίς δε-
καετίες τοῦ ’60 καί τοῦ ’70. Μέ βάση αὐτά τά στοιχεῖα φανερώνεται 
ὅτι ἡ εὐθύνη τοῦ κηρύγματος ἀνήκει σχεδόν ἀποκλειστικά στούς 
ἄγαμους κληρικούς. Ὡστόσο, οἱ ἔγγαμοι κληρικοί καί οἱ λαϊκοί 
ἔχουν τή δυνατότητα νά ἐργαστοῦν στήν οἰκοδομή τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ σώματος καί σέ συνεργασία μέ τόν οἰκεῖο ἐπίσκοπο νά ἀνα-
λάβουν τό κήρυγμα. Ἐξάλλου ἡ ἀπουσία Ὁμιλιαρίων ἀπό γυναῖκες 
στήν ἔρευνά μας85 συνδέεται μέ τίς προτροπές τοῦ Ἀποστόλου Παύ-

83. «Ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος, ἀμελῶν τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ παι-
δεύων αὐτοὺς τὴν εὐσέβειαν, ἀφοριζέσθω, ἐπιμένων δὲ τῇ ἀμελείᾳ καθαιρείσθω» 
(68ος κανόνας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων), Πηδάλιον, σελ. 73-74. Πρβλ. Τρεμπέλα, 
Τάξεις, σελ. 624.

84. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 281.
85. Στά κείμενα πού διερευνήσαμε ὑπάρχει καί μιά συλλογή λόγων γυναίκας θεο-

λόγου, τῆς Ἑλένης Χιώτη μέ τίτλο Στήν  Σκέπη Του (ἔκδ. Ἀδελφότητος «Ἡ Ἄμπε-
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λου86 νά μή διδάσκουν στίς ἐκκλησίες. Στίς μέρες μας ὅμως οἱ πε-
ρισσότεροι ἀπόφοιτοι ἀπό τίς Θεολογικές Σχολές εἶναι γυναῖκες87 
καί μάλιστα μέ ἀνώτατες σπουδές καί σπουδαῖο ἐρευνητικό ἔργο. 
Ἑπομένως θεωρεῖται ἀναγκαία ἡ ἑρμηνευτική προσέγγιση τῆς Ἁγί-
ας Γραφῆς καί ἡ διδασκαλία ἀπό γυναῖκες θεολόγους σέ ποικίλες 
ἐκκλησιαστικές συνάξεις, ὅπως καί ἡ συγγραφή Ὁμιλιαρίων μέ θέ-
ματα πού προσανατολίζονται στά ἐνδιαφέροντα τῶν γυναικῶν88.

4. Οἱ σπουδές4. Οἱ σπουδές

Οἱ Θεολογικές Σχολές ἀπό τίς ὁποῖες ἀποφοίτησαν οἱ συγγραφεῖς 
εἶναι τῆς Χάλκης, τῆς Ἀθήνας καί τῆς Θεσσαλονίκης. Οἱ τρεῖς αὐτές 
Σχολές ἀκολούθησαν μέχρι καί τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 κοινή 
μεθοδολογία στή διδασκαλία τῆς Ὁμιλητικῆς89. Σύμφωνα μέ τήν πα-
ρατήρηση τῆς καθηγήτριας Δήμητρας Κούκουρα, «ὡς πρός τή διδα-

λος», Ἀθῆναι 1964, σελ. 27-32). Δέν προστέθηκε στήν ἔρευνα ἐξαιτίας τῆς διηγημα-
τικῆς μορφῆς του, πού τόν καθιστᾶ μεταποιημένο κείμενο σέ μορφή διηγήματος.

86. Α΄ Τιμ. 2:8: «Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ 
ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. Ὡσαύτως [καὶ] γυναῖκας 
ἐν καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν 
πλέγμασιν ἢ χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, ἀλλ’ ὃ πρέπει γυναιξὶν 
ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι’ ἔργων ἀγαθῶν. Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν 
πάσῃ ὑποταγῇ· διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ’ 
εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὔα». Πρβλ. Διαταγαί τῶν 
Ἀποστόλων διά Κλήμεντος, PG 1, 769Α: «Oὐκ ἐπιτρέπομεν οὖν γυναῖκας διδά-
σκειν ἐν Ἐκκλησίᾳ, ἀλλὰ μόνον προσεύχεσθαι καὶ τῶν διδασκάλων ἐπακούειν. 
Καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς ὁ διδάσκαλος ἡμῶν καὶ Κύριος Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς ἡμᾶς τοὺς 
δώδεκα πέμψας μαθητεῦσαι τὸν λαὸν καὶ τὰ ἔθνη, γυναῖκας οὐδαμοῦ ἐξαπέστει-
λεν εἰς τὸ κήρυγμα, καίτοι οὐκ ἀπορῶν».

87. Στήν Ἑλλάδα ἡ σπουδή γυναικῶν στίς Θεολογικές Σχολές αὐξάνεται ἀπό 
τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’80, ἐνῶ ἀπό τό τέλος τοῦ ’90 κυριαρχοῦν στή δευτε-
ροβάθμια ἐκπαίδευση. Γιά περισσότερα στοιχεῖα βλ. Γιούλτση, Γυναῖκες, σελ. 67-
82. Ἐπίσης, γιά τή γυναίκα σέ ἡγετικές θέσεις τῆς θεολογικῆς ἐκπαίδευσης κατά 
τή δεκαετία τοῦ ’90 βλ. Κούκουρα, Ἡ θέση, σελ. 88-99.

88. Ἐνδεικτικά θέματα θά μποροῦσαν νά εἶναι  ἡ γυναίκα καί ἡ πνευματική 
ζωή, ὁ ρόλος της στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ.

89. Ἰδιαίτερη ὤθηση στήν ἔρευνα τῶν ὁμιλητικῶν κειμένων ἔδωσε ἡ καθηγή-
τρια τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ Δήμητρα Κούκουρα 
μέ τήν ἐπικοινωνιακή προσέγγιση καί διερεύνηση τῆς μετάδοσης τοῦ μηνύματος. 
Ὡστόσο, ὅλοι οἱ συγγραφεῖς πού ἐρευνῶνται ἔχουν ἀποφοιτήσει μέχρι τά τέλη 
τῆς δεκαετίας τοῦ ’80.
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σκαλία τῆς Τέχνης τοῦ κηρύγματος εἶναι φανερό ὅτι γιά πολλές δε-
καετίες δέσποζαν ὅλα ὅσα περιγράφει ὁ μακαριστός καθηγητής Πα-
ναγιώτης Τρεμπέλας στήν Ὁμιλητική του, τά ὁποῖα ἀκολούθησαν 
καί οἱ συνάδελφοί του καθηγητές, πού κατά καιρούς δίδαξαν τό γνω-
στικό αὐτό ἀντικείμενο»90. Τά βασικά ὁμιλητικά χαρακτηριστικά πού 
ἐντοπίζονται σέ αὐτές τίς τρεῖς Θεολογικές Σχολές εἶναι «οἱ κλασσι-
κές μορφές κηρύγματος, ὁμιλία/λόγος, ἡ καθαρεύουσα γλώσσα, ἡ 
διάρκεια κατά κανόνα τῶν 15΄, ἡ τεκμηρίωση μέ ἁγιογραφικά καί 
πατερικά χωρία καί τό διδακτικό ἐγχειρίδιο τοῦ Παναγιώτη Τρεμπέ-
λα ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς»91. Ὡστόσο, ἡ ἔρευνά μας ἀποσκοπεῖ νά 
ἀνιχνεύσει ὁμοιότητες καί διαφορές στό πέρασμα τῶν δεκαετιῶν.

Οἱ περισσότεροι συγγραφεῖς, συνολικά 38 ὁμιλητές (62,7%) ἔχουν 
ἀποφοιτήσει ἀπό τή Θεολογική Σχολή τῶν Ἀθηνῶν (2, 6, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 
42, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60). Ἕντεκα ἔχουν ἀποφοιτήσει 
ἀπό τήν Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, περίπου τό 18,6% (1, 3, 
5, 9, 16, 21, 31, 38, 43, 55, 59), καί δέκα (20,3%) ἀπό τή Θεολογική 
Σχολή τῆς Θεσσαλονίκης, πού εἶναι ἡ νεότερη (4, 18, 23, 26, 30, 35, 46, 
47, 50, 53). Στόν ὑπολογισμό τῶν ποσοστῶν δέν ὑπολογίζεται ὁ συγ-
γραφέας τοῦ λόγου μέ κωδικό 7, πού εἶναι ἀνώνυμος. 

Δεύτερο πτυχίο ἔχουν ἑπτά συγγραφεῖς (17, 23, 28, 30, 37, 53, 57), 
δηλαδή τό 11,8%. Οἱ πέντε ἀπό τίς Φιλοσοφικές Σχολές τῆς Ἀθήνας 
(17, 57) καί τῆς Θεσσαλονίκης (23, 30, 53), ἐνῶ οἱ δύο ἀπό τή Νομι-
κή Ἀθηνῶν (28, 37). Κάτοχοι μεταπτυχιακοῦ τίτλου σπουδῶν εἶναι 
11 ὁμιλητές, δηλαδή περίπου τό 18,6%, πέντε ἀπό Θεολογικές Σχολές 
τῆς Ἑλλάδας (35, 43, 47, 52, 60) καί ἕξι τοῦ ἐξωτερικοῦ (5, 8, 27, 46, 
57, 59). Στήν καταμέτρηση αὐτή ὑπολογίζεται τό ὑψηλότερο προσόν. 
Ἑπομένως σέ αὐτή τήν ὁμάδα δέν περιλαμβάνονται οἱ κάτοχοι διδα-
κτορικοῦ τίτλου, πού κατέχουν καί μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδῶν.

Κάτοχοι διδακτορικοῦ τίτλου σπουδῶν εἶναι 16 ὁμιλητές, δηλα-
δή τό 27,11%. Οἱ ἕντεκα ἔλαβαν τόν ἀνώτατο τίτλο σπουδῶν ἀπό 
ἑλληνικές Θεολογικές Σχολές (4, 10, 23, 25, 28, 30, 32, 51, 53, 54, 58) 
καί οἱ πέντε τοῦ ἐξωτερικοῦ (38, 41, 44, 55, 56). Ἐπίτιμοι διδάκτορες 

90. Κούκουρα, Μεθοδολογική, σελ. 16. Ἡ ἀναφορά αὐτή γίνεται γιά τίς Θεο-
λογικές Σχολές τῆς Ἀθήνας καί τῆς Θεσσαλονίκης, ἐνῶ στή συνέχεια ἐπιβεβαιώ-
νεται ἡ θέση αὐτή καί γιά τή Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης. 

91. Κούκουρα, Μεθοδολογική, σελ. 17.
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ἔχουν ἀναγορευτεῖ ἕξι, δηλαδή τό 10,71%, ἕνας Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης (55), τρεῖς Ἀρχιεπίσκοποι (28, 41, 57) καί δύο Μητροπο-
λίτες (27, 35). Πάμπολλες τιμητικές διακρίσεις πανεπιστημιακῶν 
ἱδρυμάτων τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ ἐξωτερικοῦ ἔχουν λάβει δύο (41 καί 
55) καί οἱ ὑπόλοιποι τῆς Ἑλλάδας (27, 28, 35, 57). 

Οἱ περισσότεροι συγγραφεῖς εἶναι ἀπόφοιτοι τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τῆς Ἀθήνας. Ὁ λόγος προφανῶς εἶναι ὅτι ἡ Θεολογική Σχο-
λή τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ἡ παλαιότερη. Ὡστόσο ἀξίζει νά ἐπισημανθεῖ 
ὅτι οἱ γηραιότεροι συγγραφεῖς εἶναι ἀπόφοιτοι τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τῆς Χάλκης. Προφανῶς ἡ ἀπουσία νεότερων ἀποφοίτων 
συνδέεται μέ τό κλείσιμο τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης ἀπό τό 197192. 

Ἐξάλλου, οἱ νεότεροι ἀπόφοιτοι ἔχουν σπουδάσει στή Θεολογι-
κή Σχολή τῆς Θεσσαλονίκης ἤ ἔχουν λάβει τό μεταπτυχιακό ἤ τό 
διδακτορικό δίπλωμα εἰδίκευσης. Ἐπιπρόσθετα ἐπιστημονικά προ-
σόντα ξέχωρα ἀπό τό πτυχίο, ὅπως εἶναι τό δεύτερο πτυχίο, τό 
μεταπτυχιακό καί τό διδακτορικό δίπλωμα, ἐντοπίστηκαν σέ 27 
συγγραφεῖς πού ἀποτελοῦν περίπου τό 45,8% ἐπί τοῦ συνόλου. Τό 
ποσοστό αὐτό κρίνεται ἱκανοποιητικό, διότι ἐκφράζει τή δυναμική 
τῆς διά βίου μάθησης, τήν εὐκολότερη πρόσβαση στίς μεταπτυχια-
κές σπουδές καί ἀποτυπώνει σέ μεγάλο βαθμό τήν ἐμβριθῆ μόρφω-
ση τῶν σύγχρονων κηρύκων τῆς Ἐκκλησίας. Βέβαια ἡ ὁλοκληρω-
μένη ἀποτύπωση αὐτῶν τῶν στοιχείων θά ἐξεταστεῖ συνδυαστικά 
μέ τό μήνυμα καί τά ὑπόλοιπα στοιχεῖα τῆς ἔρευνας.

92. Ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης ἔκλεισε ἐξαιτίας ἑνός τουρκικοῦ νόμου 
πού ἀπαγόρευε τή λειτουργία ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων. Σχετικά μέ τήν ἱστορία 
της βλ. Σταυρίδη, Ἱερά, σσ. 728.  Πρόσφατα δημοσιεύθηκε ἡ ἱστοσελίδα ὅπου οἱ 
σύγχρονοι ἐρευνητές μποροῦν νά ἀνατρέξουν στήν πλούσια βιβλιοθήκη της. Ἡ 
ἱστοσελίδα βρίσκεται στόν ἀκόλουθο σύνδεσμο https://halkilib.openabekt.gr 
(ἀνακτήθηκε στίς  27/1/2019).
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r r Γ΄  Γ΄  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΛΑΙΟ s

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

1. Μορφή (Εἶδος) κηρύγματος1. Μορφή (Εἶδος) κηρύγματος

Τό κήρυγμα ἀποτελεῖ βασικό στοιχεῖο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, 
γιατί οἰκοδομεῖ τήν πίστη τῶν χριστιανῶν καί μεταδίδει τά χαρμό-
συνα νέα τῆς Ἀνάστασης σέ ὅλη τήν οἰκουμένη. Ἡ δομή καί τό 
περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος ἐξαρτῶνται ἀπό τόν ἐπιδιωκόμενο 
σκοπό τοῦ κήρυκα (πομπός), τόν ἀγωγό ἐπικοινωνίας (προφορικό 
καί ζωντανό κήρυγμα, γραπτό σέ περιοδικό, γραπτό σέ ἱστοσελίδα 
κ.λπ.) ἀλλά καί τούς ἀποδέκτες. 

Οἱ δύο παραδεδομένες μορφές κηρύγματος εἶναι ἡ ὁμιλία καί ὁ 
λόγος. Ἡ ὁμιλία ἀποτελεῖ τόν βασικό τρόπο ἑρμηνείας τοῦ Εὐαγ-
γελίου ἀπό τά ἀποστολικά χρόνια μέχρι καί τήν Τουρκοκρατία στήν 
Ἀνατολική Χριστιανοσύνη καί ἔλαβε τήν πρότυπη μορφή της ἀπό 
τούς Καππαδόκες Πατέρες. Στήν ὁμιλία «ἡ τεκμηρίωση τῆς διδα-
σκαλίας στηρίζεται στή Γραφή καί ἡ δομή της προσδιορίζεται ἀπό 
τό ἑρμηνευόμενο κείμενο»93. Ἑπομένως ἔχει ἑρμηνευτικό χαρακτήρα 
καί ἐπιδιώκει νά ἐξηγήσει μέ σαφήνεια τό βιβλικό κείμενο, ὥστε νά 
γίνει κατανοητό στούς ποικίλους ἀποδέκτες καί νά τούς ὠφελήσει 
στήν προσωπική τους ζωή. Ἔτσι ὁ κήρυκας ὀφείλει νά ἔχει βαθειά 
γνώση τῆς Ἁγίας Γραφῆς94. Σύμφωνα μέ τά παλαιότερα ἐγχειρίδια 
ὁμιλητικῆς, ἡ ὁμιλία διακρίνεται σέ κατωτέρα καί ἀνωτέρα. Ἡ κα-
τωτέρα ὁμιλία ἤ ἀλλιῶς ἀναλυτικό κήρυγμα ἀναπτύσσει ὅλες τίς 
ἔννοιες καί τά θέματα μιᾶς περικοπῆς, μέ σκοπό τήν ὁλοκληρωμέ-
νη ἐξήγησή τους καί τήν ἐξαγωγή ὅλων τῶν διδαγμάτων95. Ἡ ἀνω-
τέρα ὁμιλία ἤ συνθετικό κήρυγμα ἀναπτύσσει μιά κεντρική ἰδέα πού 
προέρχεται ἀπό τήν περικοπή καί ὅλα τά ὑπόλοιπα θέματα εἴτε 
παραλείπονται εἴτε ὑποτάσσονται σέ αὐτή96.

93. Κούκουρα, Ἡ χριστιανική ὁμιλία, σελ. 163-165.
94. Σχετικά μέ αὐτό τό θέμα βλ. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 197.
95. Τρεμπέλα, Ὁμιλητικῆς, σελ. 159. Φουντούλη, Ὁμιλητική,  σελ. 175 κ.ἑ. 
96. Τρεμπέλα, Ὁμιλητικῆς, σελ. 31. Θεοδώρου, Μαθήματα ἐκκλησιαστικῆς, 

σελ. 161. Φουντούλη, Ὁμιλητική, σελ. 185 κ.ἑ. 
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Ὁ λόγος εἰσῆλθε στίς Ἀνατολικές Ἐκκλησίες ἀπό τή λατινόφω-
νη παράδοση καί τούς Προτεστάντες κήρυκες97. Τό βασικό χαρα-
κτηριστικό εἶναι ὅτι «ἀντλεῖ τό θέμα ἀπό κάποιο βιβλικό παράθεμα 
καί δομεῖται μέ τίς διακριτές εἰκόνες τῶν δικανικῶν λόγων τοῦ Κι-
κέρωνα»98. Ἔτσι τό θέμα παρουσιάζεται μέ συντομία, ἀναπτύσσον-
ται τά ἐπιχειρήματα καί ὁ κήρυκας καταλήγει στήν ἀνακεφαλαίω-
ση99. Στόν λόγο ὁ κήρυκας ἐπιλέγει τόν τρόπο ἀνάπτυξης τοῦ θέ-
ματος καί τό πραγματεύεται ξέχωρα ἀπό τή βιβλική διήγηση. Στήν 
ἔρευνά μας οἱ λόγοι πού ἐντοπίσθηκαν, ἔχουν ὡς ἀφορμή τά Χρι-
στούγεννα καί ἀναφέρονται π.χ. στά ἔθιμα τῆς ἑορτῆς, στίς σχέσεις 
μεταξύ τῶν συζύγων καί σέ ἠθικές προτροπές. Βέβαια ἀπαιτεῖται νά 
σημειωθεῖ ὅτι πολλές φορές οἱ συγγραφεῖς χρησιμοποιοῦν τούς 
ὅρους «ὁμιλία» καί «λόγο» γιά νά δηλώσουν τό κήρυγμα δίχως νά 
ἀναφέρονται στήν πατερική ὁμιλία100.

Στήν παροῦσα ἔρευνα καταγράφηκαν 116 ὁμιλίες (92,8%) καί 9 
λόγοι (7,2%). Ἀπό τίς 116 ὁμιλίες, οἱ 99 (79,2%) ἔχουν τά χαρακτη-
ριστικά τῆς ἀνώτερης καί οἱ 17 (13,6%) τῆς κατώτερης. Οἱ ὁμιλίες 
μεταδίδουν τό μήνυμα τῆς Σάρκωσης τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, 
ἑρμηνεύοντας τά ἀποστολικά ἤ εὐαγγελικά ἀναγνώσματα πού συν-
δέονται μέ τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.

Εἰδικότερα τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς πρό τῆς 
Χριστοῦ Γεννήσεως εἶναι τό Μτ. 1:1-25101. Ἡ περικοπή διαιρεῖται 
σέ δύο τμήματα. Τό πρῶτο περιλαμβάνει τή γενεαλογία (οἱ προπά-
τορες) τοῦ Ἰησοῦ (1:1-17) καί τό δεύτερο τή Γέννησή Του (Μτ. 
1:18-25). Ἡ περικοπή αὐτή ἑρμηνεύτηκε ἀπό ὀκτώ κατώτερες (4, 

97. Κούκουρα, Ἡ ἑλληνόφωνη.
98. Κούκουρα, Ἡ χριστιανική ὁμιλία, σελ. 152 κ.ἑ.
99. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 168.
100. Ὁ «λόγος» ἀποτελεῖ τεχνικό ὅρο, «πού χρησιμοποιεῖται ἐναλλακτικά μέ 

τήν ὁμιλία, γιά νά ἐκφράσει, τό ἴδιο περιεχόμενο, δηλαδή, τή συγκεκριμένη μορ-
φή τοῦ κηρύγματος τῶν διδασκάλων». Κούκουρα, Ἡ ρητορική, σελ. 247-248. Τό 
ἴδιο παρατηρεῖται καί στά Ὁμιλητικά ἐγχειρίδια τοῦ 16ου καί τοῦ 17ου αἰώνα. 
Γιά περισσότερα βλ. Κούκουρα, Τό μήνυμα, σελ. 97-127.

101. Ἡ Κυριακή πρό τῶν Χριστουγέννων ἐντάσσεται θεματικά στήν ἑορτή 
τῶν Γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ. Σέ ὅλα τά Ὁμιλιάρια  καί τά Κυριακοδρόμια ἀπαντᾶ 
ἡ ἑρμηνευτική προσέγγιση μέσῳ τοῦ κηρύγματος γιά τά ἀναγνώσματα αὐτῆς τῆς 
ἡμέρας, ἐνῶ πολλές φορές ἀπουσιάζει ἡ ὁμιλία/ὁ λόγος γιά τίς εὐαγγελικές καί 
ἀποστολικές περικοπές ἀνήμερά της ἑορτῆς τῶν Γενεθλίων του Χριστοῦ.
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33102, 36, 49, 53, 78, 97, 118) καί δεκατέσσερις ἀνώτερες ὁμιλίες (3, 
19, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 55, 60, 62, 110, 114). Τό ἀποστολικό 
ἀνάγνωσμα αὐτῆς τῆς Κυριακῆς (πρό τῶν Χριστουγέννων) εἶναι τό 
Ἑβρ. 11:9-10 καί 32-40. Τό θέμα τῆς περικοπῆς εἶναι οἱ ἥρωες τῆς 
πίστης στήν Παλαιά Διαθήκη. Τό πρῶτο μέρος (11:9-10) ἀναφέρε-
ται στήν πίστη τοῦ Ἀβραάμ, ἐνῶ τό δεύτερο (11:32-40) στήν πίστη 
βασιλέων, κριτῶν καί προφητῶν. Ἡ περικοπή αὐτή ἑρμηνεύτηκε σέ 
δύο κείμενα μέ τή μορφή κατωτέρας ὁμιλίας (26, 107) καί σέ ἐννιά 
μέ ἐκείνη τῆς ἀνωτέρας (14, 17, 20, 56, 67, 79, 106, 112, 119).

Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἶναι 
τό Μτ. 2:1-12. Κεντρικό θέμα ἀποτελεῖ ἡ προσκύνηση τῶν μάγων, 
ἐνῶ παρεμβάλλεται ἡ προφητεία ὅτι ὁ Μεσσίας θά γεννηθεῖ στή Βη-
θλεέμ (Μιχ. 5:1.3) καί καταλήγει στήν ἀνησυχία τοῦ Ἡρώδη. Στήν 
παροῦσα ἔρευνα ἐντοπίστηκαν τρία κείμενα (54, 63, 64) μέ τή μορφή 
κατωτέρας ὁμιλίας καί δέκα (12, 41, 65, 72, 73, 75, 80, 89, 91, 104) μέ 
ἐκείνη τῆς ἀνωτέρας. Ἐπίσης, εἰκοσι-τρεῖς ἀνώτερες ὁμιλίες (15, 34, 
37, 42, 45, 47, 57, 58, 59, 71, 76, 82, 83, 90, 92, 94, 96, 100, 103, 113, 
120, 124, 125) ἐπιλέγουν ἕνα θέμα καί τό τεκμηριώνουν μέσα ἀπό τό 
Μτ. 2:1-12 καί τό Λκ. 2:1-20. Τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς 
τῶν Γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό Γαλ. 4:4-7. Ἡ περικοπή ἀναφέ-
ρεται στόν ἐρχομό τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό γυναίκα, τήν ἐξαγορά διά 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Νόμο τῶν Ἰουδαίων καί τήν ἀνθρώπινη 
υἱοθεσία. Τά θέματα αὐτά ἑρμηνεύτηκαν σέ μιά κατωτέρα ὁμιλία (32) 
καί σέ τέσσερεις (18, 68, 80, 115) ἀνώτερες ὁμιλίες.

Ὁ ἀριθμός λόγων103 πού διαπιστώθηκε, σχετίζεται μέ τόν πανηγυ-
ρικό χαρακτήρα τῆς ἡμέρας. Ἔτσι δίδεται ἡ ἀφορμή γιά πιό ἐλεύθε-
ρη ἀνάπτυξη θεμάτων πού ἔχουν ὡς ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῶν Γε-
νεθλίων τοῦ Χριστοῦ. Οἱ κήρυκες ἐπέλεξαν τήν ἐκφώνηση λόγων ἀντί 
ὁμιλιῶν κατά τίς πρῶτες τρεῖς δεκαετίες. Ἡ ἐπιλογή τῆς ἐκφώνησης 
λόγου παρατηρεῖται πιό συχνά στίς Ἐγκυκλίους τῶν ἐπισκόπων. 

102. Τό κείμενο αὐτό εἶναι ἐπιστημονική ἑρμηνευτική προσέγγιση στήν περι-
κοπή. Ὡστόσο περιλαμβάνεται στήν ἔρευνα, ἐπειδή ἀπευθύνεται στούς ἱεροκή-
ρυκες τῆς Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης. Θεωρήθηκε ὡς κατωτέρα ὁμιλία λόγῳ τῆς ἑρμη-
νευτικῆς καί διδακτικῆς ἀνάπτυξης ὅλων τῶν θεμάτων τῆς περικοπῆς.

103. Σέ μιά προγενέστερη ἔρευνα μέ θέμα τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων στίς 
Ἐγκυκλίους τῶν ἑλληνόφωνων Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων καί Μητροπολιτῶν 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας τά περισσότερα κηρύγματα εἶχαν τή μορφή λόγου. 
Γιά περισσότερα βλ. Κούκουρα, Λόγοι, σελ. 21.
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Σέ γενικές γραμμές, οἱ πιό πολλές ὁμιλίες εἶναι ἁπλά δοκίμια, πού 
ἑρμηνεύουν ἄλλες φορές μέ ἀκρίβεια καί ἄλλες μέ περισσότερη ἐλευ-
θερία τήν περικοπή. Συνήθως ἀποτελοῦνται ἀπό τή θεματική πρό-
ταση, τό κύριο θέμα καί τόν ἐπίλογο. Μάλιστα ἐντοπίστηκαν καί 
ὁμιλίες μέ τή μορφή σύντομου καί περιεκτικοῦ θεολογικά μηνύμα-
τος, μέ ἰσορροπημένες ἀναφορές στή σύγχρονη ἐποχή (86, 99, 101, 
102). Τέτοιες ὁμιλίες προσανατολίζουν τόν τρόπο τῆς ὁμιλητικῆς 
παραγωγῆς στίς ἀνάγκες καί τίς ἀπαιτήσεις τῶν ἀποδεκτῶν πού 
ζοῦνε στήν κοινωνία τῆς ἀμεσότητας καί τῆς τεχνολογίας. Στόν 
ἀκόλουθο πίνακα (3) ἀποτυπώνεται ἡ μορφή τῶν κηρυγμάτων.

Πίνακας 3Πίνακας 3

Εἶδος/Εἶδος/
ΔεκαετίαΔεκαετία

Κατωτέρα Κατωτέρα 
ὉμιλίαὉμιλία

Ἀνωτέρα Ἀνωτέρα 
ὉμιλίαὉμιλία

ΛόγοςΛόγος

1960 4, 21 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

22, 24, 25

11, 13, 23

1970 26, 32, 33, 36, 
49

27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48

31, 38, 50

1980 53, 54, 63, 64 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 

71, 72, 73, 74, 75

68, 70

1990 78, 85, 88, 97 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 98, 99, 100

77

2000 108, 118 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 
117, 119, 120, 121, 122, 

123, 124, 125

-

ΣύνολοΣύνολο 1717 9999 9

2. Διάρκεια2. Διάρκεια

Ἡ χρονομέτρηση τῶν ὁμιλιῶν/λόγων ἔγινε μέ σταθερό ρυθμό 
ἀνάγνωσης. Σέ κάθε περίπτωση εἶναι ἐνδεικτική καί πολύ πιθανόν 
νά ἀπέχει λίγο ἤ πιό πολύ ἀπό τόν χρόνο ἀνάγνωσης τῶν κηρύκων. 
Ἐνδεχομένως αὐτή ἡ διαφορά μπορεῖ νά ὀφείλεται στόν προσωπι-
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κό ρυθμό ἀνάγνωσης, στήν ἔμφαση καί τό ὕφος πού δίδει ὁ κάθε 
κήρυκας καθώς καί στίς ἰδιαίτερες συνθῆκες πού μποροῦν νά ἐπι-
κρατοῦν κατά τήν ὁμιλία σέ δημόσιο χῶρο. 

Μέ βάση αὐτά τά στοιχεῖα παρατηρεῖται (Πίνακας 4) ὅτι 39 ὁμι-
λίες/λόγοι διαρκοῦν ἀπό 5΄-7΄ (31,2%) καί 33 ἔχουν διάρκεια ἀπό 
3΄-5΄ (26,4%). Ἡ διάρκεια ἀπό 7΄-9΄ καί 9΄-12΄ παρατηρήθηκε σέ 19 
ὁμιλίες/λόγους ἀντίστοιχα (15,2% καί 15,2%). Τέλος, ἡ μεγαλύτερη 
διάρκεια ἀπό 12΄-15΄ διαπιστώθηκε σέ 15 ὁμιλίες/λόγους (12%).

Πίνακας 4Πίνακας 4

ΧρόνοςΧρόνος 3΄-5΄3΄-5΄ 5΄-7΄5΄-7΄ 7΄-9΄7΄-9΄ 9΄-12΄9΄-12΄ 12΄-15΄12΄-15΄
Ὁμιλίες/

Λόγοι
39, 40, 42, 
43, 44, 46, 
50, 52, 57, 
61, 64, 66, 
71, 74, 76, 
81, 84, 86, 
89, 93, 99, 
101, 102, 
105, 106, 
107, 109, 
110, 114, 
116, 117, 
119, 121, 

123

1, 2, 6, 7, 8, 
12, 13, 14, 
15, 16, 22, 
24, 29, 31, 
35, 38, 41, 
45, 47, 51, 
56, 60, 62, 
63, 66, 69, 
75, 80, 85, 
87, 88, 95, 

98, 112, 115, 
120, 122, 
124, 125

18, 19, 20, 
21, 23, 25, 
27, 30, 35, 
53, 54, 65, 
67, 68, 78, 

79, 100, 103, 
113

3, 9, 11, 26, 
36, 55, 72, 
73, 77, 82, 
83, 90, 91, 
92, 94, 96, 
104, 113, 

118, 

4, 5, 10, 17, 
28, 32, 33, 
34, 37, 49, 
59, 70, 97, 
108, 111, 

ΠοσοστόΠοσοστό 33=>26,4%33=>26,4% 39=>31,2%39=>31,2% 19=>15,2%19=>15,2% 19=>15,2%19=>15,2% 15=>12%15=>12%

Ἰδιαίτερη σημασία παρουσιάζει ὁ ἑπόμενος πίνακας (5), πού κα-
ταγράφει τή χρονική διάρκεια τῶν ὁμιλιῶν/λόγων ἀνά δεκαετία. Στή 
δεκαετία τοῦ ’60 κυριαρχεῖ ἡ διάρκεια ἀπό 7΄-9΄ (σύνολο 12) καί 9΄- 
12΄ (σύνολο 6), ἐνῶ δέν καταγράφηκαν ὁμιλίες/λόγοι μέ διάρκεια 
ἀπό 3΄-5΄. Τήν ἑπόμενη δεκαετία (’70) παρατηροῦνται περισσότερες 
ὁμιλίες/λόγοι πού χρονομετρήθηκαν ἀπό 3΄-5΄ (συνολικά 7) καί 5΄ 
-7΄ (συνολικά 7). Ἐπίσης, παρατηρήθηκαν οἱ περισσότερες ὁμιλίες/
λόγοι ἀπό κάθε δεκαετία μέ διάρκεια (12΄-15΄). Στή δεκαετία τοῦ ’80, 
ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός τῶν ὁμιλιῶν/λόγων καταγράφηκε ἀπό 3΄-5΄ 
(συνολικά 7) καί 5΄-7΄ (συνολικά 8), ἐνῶ ἀνάλογοι εἶναι οἱ ἀριθμοί 
καί τήν ἑπόμενη δεκαετία, ὅπου σημειώθηκαν 7 ὁμιλίες/λόγοι διάρ-
κειας 3΄-5΄ καί 6 ἀπό 5΄-7΄. Τήν τελευταία δεκαετία τῆς ἔρευνας, οἱ 
ὁμιλίες/λόγοι μικρότερης χρονικῆς διάρκειας (3΄-5΄) πού καταμετρή-
θηκαν ἦταν 13, ἐνῶ μόλις 6 κηρύγματα ἦταν διάρκειας 5΄-7΄.
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Ἡ διάρκεια τοῦ κηρύγματος στή θεία Λειτουργία προτείνεται στά 
παλαιότερα θεωρητικά ὁμιλητικά ἐγχειρίδια νά μήν ὑπερβαίνει τά 
15΄104. Τά στοιχεῖα ὅμως αὐτά φανερώνουν ὅτι οἱ νεότεροι κήρυκες 
συγγράφουν μικρότερης χρονικῆς διάρκειας ὁμιλίες/λόγους. Προ-
φανῶς αὐτή ἡ ἐπιλογή συνδέεται μέ τή διαπίστωση ὅτι ἡ μακρηγο-
ρία κουράζει τούς σύγχρονους ἀποδέκτες. Ὁ ἀστικός τρόπος ζωῆς 
καί οἱ νέες συνθῆκες πού διαμόρφωσε ἡ τεχνολογική ἐξέλιξη, ὅπως 
ἡ κυριαρχία τῆς ψηφιακῆς εἰκόνας καί ἡ ἄμεση ἐνημέρωση ἀπό τά 
μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, ἀπαιτοῦν καί τή συντομία στήν πλη-
ροφόρηση καί τή διδαχή. Ἔτσι καί στό ἐκκλησιαστικό κήρυγμα τό 
ζητούμενο εἶναι ἡ ἄμεση πρόσληψη τοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου 
μέ σύντομο, μεστό ἀλλά καί ζωντανό τρόπο105. Ἡ θέση αὐτή ἰσχύει 
περισσότερο κατά τίς ἑορτές τῶν Μεγάλων Δεσποτικῶν ἑορτῶν, 
ὅπως εἶναι τά Χριστούγεννα. Ἡ μεγαλοπρεπής θεία Λειτουργία καί 
ἀκολουθίες μέ μεγάλη διάρκεια προκαλοῦν κόπωση, μέ ἀποτέλεσμα 
ἡ συγκέντρωση τοῦ ἀποδέκτη νά εἶναι συνήθως μειωμένη.

Τά στοιχεῖα αὐτῆς τῆς ἔρευνας ἐπιβεβαιώνουν τήν παρατήρηση 
ἑνός ἔμπειρου κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ Μητροπολίτου Πολυ-
ανῆς, Κιλκισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, Ἀποστόλου (Παπακωνσταν-
τίνου). Σέ πρόλογο συλλογῆς ὁμιλιῶν του σημειώνει μέ ἐξομολογη-
τική διάθεση ὅτι πολλές φορές ὁ κήρυκας διαπιστώνει τήν παντελῆ 
ἔλλειψη ἐκκλησιαστικῆς κατήχησης στούς χριστιανούς. Ἔτσι στήν 
προσπάθειά του νά τούς οἰκοδομήσει πνευματικά καί μέ πληρότη-
τα, ἐπιλέγει ἀναλυτικά κηρύγματα πού ὑπερβαίνουν τά 15΄. Στό τέ-
λος καταλήγει στήν ἀκόλουθη ἐμπειρική διαπίστωση: «Δέν μοῦ δι-
αφεύγει τό γεγονός ὅτι βασικό αἴτημα καί τοῦ πιό καλοπροαίρετου 
ἐκκλησιάσματος πρός τόν κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἡ συντομία. 
Ἡ μακρηγορία ἄλλωστε εἶναι ἕνα κοινό, ἄλλοτε συγγνωστό καί 
ἄλλοτε ἀπαράδεκτο ἀτόπημα τῶν περισσοτέρων ὁμιλητῶν ἁπαντα-
χοῦ τῆς γῆς»106. Αὐτό πού μένει νά διαπιστωθεῖ στήν παροῦσα ἔρευ-
να, εἶναι ἄν ἡ χρονική διάρκεια συμπορεύεται καί μέ τή σαφῆ με-
τάδοση τοῦ μηνύματος τῶν Χριστουγέννων.

104. Θεοδώρου, Μαθήματα ἐκκλησιαστικῆς, σελ. 161. Φουντούλη, Ὁμιλητική, 
σελ. 228.

105. Κούκουρα, Τό μήνυμα, σελ. 172-173.
106. Παπακωνσταντίνου, Πῶς θά πιστέψουν, σελ. 14.
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Πίνακας 5Πίνακας 5

Δεκαετία/ Δεκαετία/ 
ΧρόνοςΧρόνος

19601960 19701970 19801980 19901990 20002000

3΄-5΄3΄-5΄ – 39, 40, 42, 
43, 44, 46, 

50

52, 57, 
61, 64, 
66, 71, 

74,

76, 81, 84, 
86, 89, 93, 

99

101, 102, 105, 
106, 107, 109, 
110, 114, 116, 
117, 119, 121, 

123
5΄-7΄5΄-7΄ 1, 2, 6, 7, 8, 

12, 13, 14, 
15, 16, 22, 

24

29, 31, 35, 
38, 41, 45, 

47

51, 56, 
60, 62, 
63, 66, 
69, 75

80, 85, 87, 
88, 95, 98

112, 115, 120, 
122, 124, 125

7΄-9΄7΄-9΄ 18, 19, 20, 
21, 23, 25

27, 30, 35 53, 54, 
65, 67, 68

78, 79, 100 103, 113

9΄-12΄9΄-12΄ 3, 9, 11 26, 36 55, 72, 73 77, 82, 83, 
90, 91, 92, 

94, 96

104, 113, 118

12΄-15΄12΄-15΄ 4, 5, 10, 17 28, 32, 33, 
34, 37, 49

59, 70 97 108, 111

3. Θεματική πρόταση3. Θεματική πρόταση

Ἡ θεματική πρόταση ἀπαντᾶ στήν ἀρχή κάθε ὁμιλίας/λόγου. 
Ἀποτελεῖ τήν κύρια ἰδέα τοῦ κειμένου καί ἐκφράζει μέ σαφήνεια τόν 
σκοπό του. Οἱ συγγραφεῖς τῆς ἔρευνας ἐπέλεξαν σέ 51 κηρύγματα 
(40,8%) νά χρησιμοποιήσουν κάποιον ἁγιογραφικό στίχο, 7 ἀπό τήν 
Παλαιά Διαθήκη (5,6%) καί 44 ἀπό τήν Καινή Διαθήκη (35,2%). Ἡ 
ἐπιλογή ὑμνογραφικοῦ στίχου ἐμφανίζεται σέ 18 (14,4%) κείμενα, 
ἐνῶ μόλις ἕνα χρησιμοποιεῖ κάποιο πατερικό χωρίο (0,8%). Στά 
ὑπόλοιπα 54 παρατηρήθηκε γενική διαπίστωση (43,2%). 

Α) Ἁγιογραφικοί ΣτίχοιΑ) Ἁγιογραφικοί Στίχοι

Παλαιᾶς Διαθήκης:
Ψλ. 18:3 7
Ψλ. 84:12 99
Ψλ. 110:9 53

Μιχ. 5:2 9
Ἡσ. 7:14 19

Ἡσ. 9:5 75
Ἡσ. 9:6 73
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Καινῆς Διαθήκης:
Μτ. 1:1       55,60,62
Μτ. 1:17 78
Μτ. 1:18   61,110,117
Μτ. 1:19 13
Μτ. 1:21    30,91,114
Μτ. 1:23 24
Μτ. 2:13 63
Μτ. 4:17 109
Λκ. 2:11 54,90
Λκ. 2:12 103

Λκ. 2:14        23,104
Ἰω. 1:14        68,124
Ἰω. 4:8-9 113
Ρωμ. 15:12 96
Α΄ Κορ. 5:8 35
Β΄ Κορ. 8:9 40
Γαλ. 1:12 18
Γαλ. 1:15 42
Γαλ. 4:4-5  32,67,69,

70,92,115

Ἐφ. 2:14 80
Φιλιπ. 2:7  65,

100,101
Κολ. 3:9 14
Ἑβρ. 2:39-40 26
Ἑβρ. 11:10 79
Ἑβρ. 11:13 106
Ἑβρ. 11:33     20,112
Ἑβρ. 11:35 58
Ἑβρ. 11:39-40 17

Β) Ὑμνογραφικοί στίχοι:Β) Ὑμνογραφικοί στίχοι:

«ἐν γὰρ τῇ προλαβούσῃ Ἑορτῇ νήπιόν σε εἴδοµεν…»: 5

«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν»: 31, 82

«Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν…»: 34, 46, 71

«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε…»: 25, 84, 95, 123

«Παράδοξον μυστήριον οἰκονομεῖται σήμερον»: 83

«Χριστὸς γεννᾶται τὴν πρὶν πεσοῦσαν ἀναστῆσον εἰκόνα»: 86

«τὴν ἀπαρχὴ τῶν ἐθνῶν»: 37

«Μέγα καὶ παράδοξον θαῦμα»: 56

«ὁ Πατὴρ εὐδόκησε, ὁ Υἱὸς ἐνηνθρώπησε»: 57

«Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί;»: 102

«Σήμερον ὁ Χριστὸς ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου»: 125

Ἐκτός Χριστουγέννων: «Νέαν ἔδειξε κτίσιν»: 39

Γ) Πατερικά χωρία:Γ) Πατερικά χωρία: «Μυστήριον ξένον βλέπω, ἀντὶ ἡλίου τὸν ἥλιον 
τῆς δικαιοσύνης ἀπεριγράπτως χωρήσαντα ἐν τῇ Παρθένῳ», Μ. Ἀθα-
νασίου, Λόγος εἰς τὴν θεία Ἐνανθρώπησιν, PG 28, 960: 72.

Δ) Σύμβολο τῆς Πίστεως:Δ) Σύμβολο τῆς Πίστεως: 105

Ε) Γενική διαπίστωση:Ε) Γενική διαπίστωση: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 
29, 33, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 64, 66, 74, 76, 77, 
81, 85, 87, 88, 89, 93, 97, 98, 107, 108, 111, 116, 118, 119, 120, 121, 122.
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Μέ βάση τά παραπάνω στοιχεῖα παρατηρεῖται ποικιλία στήν ἐπι-
λογή τῆς θεματικῆς πρότασης. Τά χωρία ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη 
ἀναφέρονται στίς προφητεῖες γιά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ καί τήν 
προετοιμασία ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας. Τά χωρία τῆς Καινῆς Δια-
θήκης διηγοῦνται τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί ἑρμηνεύουν θεολο-
γικά τή σπουδαιότητα τῆς ἑορτῆς γιά τήν Ἐκκλησία ἀλλά καί τόν 
κόσμο, ὑπογραμμίζοντας ἔννοιες ὅπως εἶναι ἡ κένωση, ἡ φιλανθρω-
πία, ἡ εἰρήνη.

Ἰδιαίτερη σπουδαιότητα παρουσιάζει ἡ ἐπιλογή ὡς θεματικῆς 
πρότασης κάποιου στίχου ἀπό τήν ὑμνογραφία τῆς Ἐκκλησίας σέ 
18 κείμενα (14,4%). Ἔτσι φανερώνεται ἡ δυναμική τῆς ὑμνολογίας 
μέχρι καί τίς ἡμέρες μας. Οἱ ἐκκλησιαστικοί ὕμνοι εἶναι μελοποιη-
μένα ποιήματα πού ἐμπνέουν καί διδάσκουν βαθειές θεολογικές θέ-
σεις μέ ὄμορφο καί εὐσύνοπτο τρόπο. Ἡ ἐπιλογή μάλιστα τῶν συγ-
κεκριμένων ὕμνων ὑπογραμμίζει ἀκόμη περισσότερο τό χαρμόσυνο 
γεγονός. Τό πατερικό χωρίο πού χρησιμοποιήθηκε ἀναφέρεται κι 
αὐτό μέ ποιητικό τρόπο στό θαυμαστό γεγονός τῆς Ἐνανθρώπη-
σης. Στούς ὑπόλοιπους λόγους/ὁμιλίες πού χρησιμοποιήθηκε ἡ γε-
νική διαπίστωση, συνήθως ἐπιλέγονται εἰσαγωγικές φράσεις ἤ κά-
ποιο ἐπίκαιρο γεγονός.

Ἐξάλλου, ἀπαιτεῖται νά σημειωθεῖ ὅτι στούς λόγους καί στίς ὁμι-
λίες πού παρατηρεῖται ἡ χρήση τῆς ἴδιας θεματικῆς πρότασης, οἱ 
θέσεις καί ἡ ἀνάπτυξη τοῦ θέματος δέν συμπίπτει. Ἐνδεικτικά ἀνα-
φέρονται τά ἀκόλουθα παραδείγματα:

Α) Ἁγιογραφικοί  Στίχοι :

–  Μτ. 1:1: –  Μτ. 1:1: «Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ».
55: Τονίζεται ἡ ἱστορική καταγωγή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ 
σύνδεσή του μέ τόν περιούσιο λαό τοῦ Ἰσραήλ.
60: Ἀναφέρεται στόν γενεαλογικό κατάλογο τῶν προγόνων τοῦ 
Ἰησοῦ καί στά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
62: Ἀναπτύσσεται ἡ ἱστορία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ μέ τό σχέδιο 
τῆς οἰκονομίας.

–  Μτ. 1:18:–  Μτ. 1:18: «Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευ-
θείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν 
αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου».
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Στόν λόγο 61 παρατίθεται τό δεύτερο μέρος τοῦ στίχου («μνη-
στευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελ-
θεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου») καί 
τονίζεται ὅτι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ γεννιέται ὁλότελα 
ἄνθρωπος ἀπό τήν Παρθένο Μαριάμ διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
Στούς λόγους 110 καί 117 ἐπιλέγεται τό πρῶτο μέρος τοῦ στίχου 
«Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν»).
110: Τονίζεται ὅτι ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποκαλύπτει τήν Ἁγία 
Τριάδα στόν κόσμο.
117: Μέ τά Χριστούγεννα ἡ Ἐκκλησία διδάσκει ὅτι στό πρόσωπο 
τοῦ Χριστοῦ πραγματοποιεῖται ἡ ἀνακεφαλαίωση τοῦ ἀγαθοῦ. 

–  Μτ. 1:21:–  Μτ. 1:21: «τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· 
αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν». 
Στούς λόγους 30 καί 91 ἐπιλέγεται ἡ ἀρχή τοῦ στίχου «καὶ κα-
λέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν», ἐνῶ στόν 114 τό τέλος «αὐτὸς 
γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ».
30: Τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ ἀντιπροσωπεύει τήν ἀποστολή Του.
91: Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ ἅγιος τῆς ἱστορίας καί τό γλυκό του ὄνομα 
παρηγορεῖ καί χαροποιεῖ τούς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς.
114: Ἡ προσέγγιση τοῦ σωτηριώδους μηνύματος τῶν Χριστου-
γέννων μέσα ἀπό τή μετάνοια.

–  Λκ. 2:11:–  Λκ. 2:11: «ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος 
ἐν πόλει Δαυίδ».
54: Τονίζεται τό χαροποιό ἄγγελμα πού διαδίδεται σέ ὅλον τόν 
κόσμο.
90: Ἡ ἀνάγκη τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου γιά λύτρωση στίς ποι-
κίλες καταστάσεις τῆς καθημερινότητας.

–  Λκ. 2:14:–  Λκ. 2:14: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις 
εὐδοκία».
23: Ὁ ὕμνος τῆς εἰρήνης καί ὁ θρῆνος γιά τήν κτηνωδία τοῦ πο-
λέμου. 
104: Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ ὕμνου ἐξαιτίας τῶν τρομοκρατικῶν ἐπι-
θέσεων. 

–  Ἰω. 1:14:–  Ἰω. 1:14: «Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ 
ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας». 
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68: Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε πραγματικά καί ἔφερε τό φῶς 
τό ἀπρόσιτο στήν ἀνθρωπότητα.
124: Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ δίδει στούς ἀνθρώπους νέα ζωή.

–  Γαλ. 4:4-5:–  Γαλ. 4:4-5: «ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ 
Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, 
ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν».
32: Ἡ ἀδυναμία τοῦ Νόμου νά δικαιώσει τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη 
καί ἡ πανανθρώπινη σωτηρία μέ τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. 
67: Ἡ ἀνθρώπινη ἀποστασία καί ἡ ἀναγκαιότητα τῆς σάρκωσης 
τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ.
69: Ἡ συμβολή τῆς Θεοτόκου στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
70: Τό γεγονός τῆς θείας Ἐνανθρώπησης καί ἡ προπαρασκευή τῆς 
οἰκουμένης διά τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀλλά καί τῶν 
φιλοσόφων καί τῶν ποιητῶν τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος.
92: Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα στή σύγχρονη ἐποχή καί τό δικαίω-
μα πού ἔδωσε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο νά ἀπολαύσει τή 
θεία υἱοθεσία.
115: Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου δείχνει τή δύναμη τοῦ Λόγου τοῦ 
Θεοῦ καί ἡ ἐνσάρκωσή του τή συγκατάβαση πρός κάθε ἄνθρωπο 
(στόν λόγο αὐτό δίνεται μόνο τό «γενόμενον ἐκ γυναικός»).

–  Φιλιπ. 2:7:–  Φιλιπ. 2:7: «ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁ -
μοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος».
65: Ἡ κένωση τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ παράδειγμα ταπείνωσης γιά τόν 
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ὀφείλει νά μιμηθεῖ τό παράδειγμα τῆς Πανα-
γίας.
100: Ὁ πανηγυρικός ἑορτασμός τῶν 2000 ἐτῶν ἀπό τή Γέννηση 
τοῦ Χριστοῦ καί ἡ μυστική δύναμη τῆς ταπείνωσης ὡς θεραπεία 
στόν ἐγωκεντρισμό.
101: Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό 
τή φθορά καί τή διαφθορά (χρησιμοποιεῖται μόνο τό πρῶτο μέ-
ρος τοῦ στίχου: «ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών»).

–  Ἑβρ. 11:33:–  Ἑβρ. 11:33: «οἱ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο 
δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων».
20: Ἡ δύναμη τῆς πίστης τῶν ἀνθρώπων πρό τῆς Γέννησης τοῦ 
Χριστοῦ καί ἡ ἐν δυνάμει ὑπεροχή τῆς πίστης τῶν ἀνά τούς 
αἰῶνες χριστιανῶν. 
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112: Μέ τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί τήν Πεντηκοστή δημιουργή-
θηκε ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία προϋπάρχει μέ τή δημιουργία τοῦ κόσμου.

Β)  Ὑμνογραφικοί  στίχοι :

–  –  «Χριστὸς γεννᾶτε, δοξάσατε…»,«Χριστὸς γεννᾶτε, δοξάσατε…», εἱρμός α΄ ᾠδῆς, καταβασία Ὄρ-
θρου Χριστουγέννων.
25: Κάλεσμα σέ πανανθρώπινη δοξολογία γιά νά τιμηθεῖ ἡ ἐπα-
νασύνδεση Θεοῦ καί ἀνθρώπου.
84: Ἡ ἀνθρώπινη ἀποστασία καί ἡ ἐξύψωση κάθε ἀνθρώπου μέ 
τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. 
95:Ἡ προετοιμασία γιά τήν ἑορτή καί ἡ προσδοκία γιά λύτρωση.
123: Τά Χριστούγεννα γιορτάζουμε τόν Χριστό μέ τόν ἐκκλησια-
στικό τρόπο καί ὄχι μέ κοσμικές ἐκδηλώσεις.

–  «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν…»,–  «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν…», ἐξαποστειλάριο 
αὐτόμελο Ὄρθρου Χριστουγέννων.
31: Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ στή γῆ ἦρθε νά καλύψει τό κενό τῆς 
διακοπῆς τῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί νά ἀναδείξει 
τή σωτηρία καταργώντας τήν αὐτοθεοποίηση καί τήν εἰδωλολα-
τρία τῆς κτίσης.
82: Ὁ ἐρχομός τοῦ Θεανθρώπου φανερώνει τόν τρόπο μέ τόν 
ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ὑπερβεῖ τά ἀδιέξοδά του, ὅπως 
συνέβη στήν Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας τά τελευταῖα χρόνια.

–  –  «Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν…»,«Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν…», ἀπολυτίκιο Χριστου-
γέννων. 
34: Ὁ Χριστός ὡς ἥλιος τῆς δικαιοσύνης καί τό μεγαλεῖο τῆς 
ἑορτῆς μέσα ἀπό τό ἀπολυτίκιο τῶν Χριστουγέννων.
46: Ὁ Χριστός γεννᾶται διαρκῶς γιά νά ἀναμορφώσει τόν ἄνθρω-
πο καί νά τόν οἰκοδομήσει στόν ἐνάρετο βίο.
71: Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος μέ τή συνεργασία τῆς Θεοτόκου, ὥστε 
νά ἀναπλάσει τόν ἄνθρωπο καί νά τόν σώσει ἀπό τόν θάνατο. 

Στό σημεῖο αὐτό ἀπαιτεῖται νά σημειωθεῖ ὅτι τά ποσοστά καί οἱ 
ἐπιλογές τῶν συγκεκριμένων θεματικῶν προτάσεων προσομοιάζουν 
μέ ἀντίστοιχες ἐπιλογές πού ἀνέδειξε μιά προγενέστερη ἔρευνα107. 
Σέ ἐκείνη τήν ἔρευνα μελετήθηκαν οἱ ἐγκύκλιοι ἑλληνόφωνων ἐπι-

107. Κούκουρα, Μεθοδολογική, σελ. 25-27.
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σκόπων κατά τό ἔτος 1994. Οἱ κοινές ἐπιλογές τονίζουν τίς βασικές 
θεολογικές θέσεις πού ἀναπτύσσονται στήν Ὀρθόδοξη παράδοση. 
Ἡ ποικιλία τῶν θεμάτων φανερώνει τόν θεολογικό πλοῦτο. Τέλος 
ὁ διαφορετικός τρόπος ἀνάπτυξης τῶν κοινῶν θεμάτων δηλώνει 
τήν προσωπική ἔμπνευση τοῦ κήρυκα ἀλλά καί τήν προσαρμοστι-
κότητα γιά νά μεταδοθεῖ τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων σέ συγκε-
κριμένους ἀποδέκτες καί σέ ὁρισμένο χωροχρονικό πλαίσιο.

4. Μήνυμα4. Μήνυμα

Στήν ἑνότητα αὐτή ἀποτυπώνονται οἱ βασικές θεολογικές θέσεις 
πού ἀναφέρονται στήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί ἀπαντοῦν 
στά ὑπό ἔρευνα κηρύγματα. Οἱ ἀριθμοί στίς παρενθέσεις ἀναφέρον-
ται στίς ὁμιλίες καί στούς λόγους πού ἐξετάστηκαν. Αὐτές οἱ θεο-
λογικές θέσεις ἀναπτύσσονται σέ διάφορα κείμενα λιγότερο ἤ πε-
ρισσότερο. Ἐδῶ καταγράφονται μόνο ὅταν ἀποτελοῦν ἕνα ἀπό τά 
βασικά ἐπιχειρήματα τοῦ κειμένου.

Ἡ βασική θεολογική διδασκαλία ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά 
νά γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός κατά χάριννά γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός κατά χάριν παρατηρήθηκε στίς περισσό-
τερες ὁμιλίες/λόγους μέ παράθεση τοῦ χωρίου ἀπό τόν Μέγα Ἀθα-
νάσιο ἤ σέ ἐλεύθερη ἀπόδοση ἀπό τόν κήρυκα (7, 42, 44, 45, 52, 66, 
60, 62, 65, 68, 81, 84, 85, 86, 8, 95, 97, 101, 109, 114, 118, 125). Σέ 
ἄλλα πάλι κηρύγματα οἱ κήρυκες ἐπέλεξαν νά ἀναφερθοῦν στή ση-
μασία τῆς ἀνθρώπινης θέωσης (29, 42, 44, 49, 56, 61, 62, 64, 67, 68, 
70, 76, 80, 115, 124). Ἡ θέση αὐτή ἀποδόθηκε ὡς πρόσληψη τῆς 
ἀνθρώπινης φύσης ἀπό τόν Θεό καί ἀνανέωσή της (113), ὡς ἐπι-
στροφή στό ἀρχαῖο κάλλος καί ἀπαλλαγή ἀπό τή φθορά (47), ὡς 
νίκη τοῦ θανάτου (72), φυσικοῦ καί πνευματικοῦ (111).

Ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά ἀνταποκριθεῖ σέ αὐτή τή θεία δωρεά καί 
συγκατάβαση, ὑπερβαίνοντας τίς ἀδυναμίες του (65) καί προσφέ-
ροντας τήν ἴδια του τήν καρδιά (8, 75). Ἔτσι ἡ συνάντηση καί 
γνωριμία μέ τόν Ἐνανθρωπήσαντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ πρα-
γματώνεται στήν ἁπλότητα καί τήν ταπείνωση (6, 65, 115). Οἱ χρι-
στιανοί καλοῦνται νά γίνουν οἱ ἴδιοι τό ταπεινό Σπήλαιο τῆς Βη-
θλεέμ (15), νά μιμηθοῦν τήν ταπείνωση τῶν βοσκῶν (75) καί ἑπο-
μένως νά ὁπλιστοῦν μέ πίστη καί ἐλπίδα στή ζωή τους (17, 19, 96, 
112). Ἡ πίστη ἀκολουθεῖ τήν ὁδό τῆς ἀρετῆς (20), εἶναι ἀνιδιοτελής 
(112) καί ἐναντιώνεται στήν ὑποκρισία (96). Τά χαρακτηριστικά τῆς 
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πίστης εἶναι ὁ διαρκής ἀγώνας ὑπέρβασης τοῦ ἐγωισμοῦ. Ἕνας τέ-
τοιος ἀγώνας κορυφώνεται στήν αὐτοθυσία καί ἀποτελεῖ μίμηση 
τῆς ζωῆς τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας (17). Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἡ 
πίστη ἀναπτύσσεται τελικά ὡς προσφορά τῆς εἰλικρινοῦς καί ἀνι-
διοτελοῦς ἀγάπης πρός τόν Χριστό (1, 2, 3, 11, 23, 25, 31, 34, 35, 
36, 38, 46, 63, 68, 80, 81, 101, 112, 113, 114).

Στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίαςσχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας ἀναφέρεται μιά μεγάλη ὁμάδα 
ὁμιλιῶν/λόγων. Τό βασικό σχῆμα εἶναι ὅτι ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου 
(96, 109, 112), πού ἀκολουθεῖ τήν πτώση τοῦ Σατανᾶ (93), συντελέ-
στηκε μέ τό προπατορικό ἁμάρτημα καί ὁδήγησε τόν ἄνθρωπο 
στόν θάνατο (32, 39, 58, 62, 69, 72, 109). Ὁ Θεός ἐπέλεξε ἕνα σχέδιο 
στό πέρασμα τῶν αἰώνων γιά νά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο στή σω-
τηρία, δίχως νά παραβιάσει τήν ἐλευθερία του (3, 24, 29, 33, 54, 55, 
57, 76, 84, 87, 95). Αὐτό τό σχέδιο εἶχε ὡς στόχο τή θεραπεία τοῦ 
τραύματος τοῦ Παραδείσου (24), ἀλλά καί νά ἀπαλλάξει τόν ἄνθρω-
πο ἀπό κάθε κακό καί εἰδικά τόν ἔσχατο ἐχθρό του ἀνθρώπου108, 
τόν θάνατο (76, 78).

Στήν πραγματοποίησή τοῦ σχεδίου τῆς θείας οἰκονομίαςσχεδίου τῆς θείας οἰκονομίας ὁ λαός 
τοῦ Ἰσραήλ κατέχει ἰδιαίτερη θέση. Λαμβάνει τήν ἀποστολή πού 
τοῦ ἀναθέτει ὁ Θεός γιά νά προετοιμάσει τόν κόσμο γιά τόν ἐρχο-
μό τοῦ Μεσσία. Ἔτσι οἱ Πατριάρχες, οἱ Κριτές, οἱ ΠροφῆτεςΠατριάρχες, οἱ Κριτές, οἱ Προφῆτες (3, 4, 
17, 21, 66) εἶναι ἐκεῖνοι πού κατευθύνουν τό ὑπόλειμμα τοῦ λαοῦ 
τοῦ Θεοῦ καί τό ἐνισχύουν νά παραμείνει πιστό στίς ὑποσχέσεις τοῦ 
Θεοῦ γιά σωτηρία τοῦ κόσμου (112). Μέ τήν πίστη τους καί τόν 
ἀγώνα τους ἀποτελοῦν φῶτα πορείας γιά τούς χριστιανούς καί τούς 
καλοῦν νά θεμελιώσουν τή ζωή τους στήν πίστη τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ. 
Ἰδιαίτερη ἀναφορά γίνεται στήν πίστη τοῦ Ἀβραάμ (79, 106), ἡ 
ὁποία ἀποτελεῖ πρότυπο ἐμπιστοσύνης (108) ὅπως καί ἐκείνη τοῦ 
Δαυίδ (110). Σέ ἄλλα κηρύγματα τονίζεται ὅτι πολλοί ἀπό τούς πρω-
ταγωνιστές τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης δέν ἦταν ἠθικά ἐνάρετοι, ὡστό-
σο διακρίθηκαν γιά τήν ἐμπιστοσύνη τους πρός τόν Θεό καί τήν 
ἀφοσίωσή τους (29, 33, 36, 61). Ἡ ζωή τους ἀποτέλεσε μαρτυρία 
πίστης στόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία καί ἐμπνέει καί σήμερα τούς χρι-
στιανούς (107, 112, 119). 

Παρόμοια εἶναι καί ἑρμηνευτική ἀνάλυση καί στίς ποικίλες προ-προ-
τυπώσεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςτυπώσεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία (3, 4, 

108. Α΄ Κορ. 15:26.
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17, 26, 66, 69) καθώς καί ἡ ὑπενθύμιση ὅτι μετά τή Γέννηση τοῦ 
Χριστοῦ τόν ρόλο τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀναλαμβάνει πλέον 
ἡ Ἐκκλησία, δηλαδή ὁ Νέος Ἰσραήλ (33). Οἱ προτυπώσεις αὐτές 
εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένες μέ τίς μεσσιανικές προσδοκίες τῶν μεσσιανικές προσδοκίες τῶν 
ΠροφητῶνΠροφητῶν (110). Οἱ Προφῆτες Ἡσαΐας, Ἱερεμίας, Μιχαίας μέ τόν 
λόγο τους προετοίμασαν τόν Ἰσραήλ γιά νά ὑποδεχτεῖ τόν Χριστό 
(87). Ὁ προφητικός λόγος καί ἡ ἐκπλήρωσή του μέ τό θαυμαστό 
γεγονός τῆς Γέννησης τοῦ Ἰησοῦ ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητη ἀπό-
δειξη, ὅτι Ἐκεῖνος εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας καί ὁ Σωτήρας 
τῆς οἰκουμένης (4, 19, 31, 61, 68, 85, 87). Σ’ αὐτό τό πλαίσιο κατα-
νοεῖται ἡ προφητεία τοῦ Μιχαία (Μιχ. 5:2) ὅτι τόπος γέννησης τοῦ 
Μεσσία θά εἶναι ἡ Βηθλεέμ (9), ἀλλά καί ὁ λόγος τοῦ Ἡσαΐα ὅτι ὁ 
Χριστός θά γεννηθεῖ ἀπό Παρθένο καί τό ὄνομά του θά εἶναι Ἐμμα-
νουήλ, πού σημαίνει «ὁ Θεός μαζί μας» (19, 41, 50, 122). Σέ ἀρκετές 
ὁμιλίες καί λόγους ὑπογραμμίζεται ὅτι οἱ Προφῆτες καί οἱ δίκαιοι 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καθοδηγήθηκαν ἀπό τόν Ἄσαρκο Λόγο τοῦ 
Θεοῦ109 (19, 31, 42, 87, 107, 112).

Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἀναδεικνύεται ἡ σπουδαιότητα τῆς Πα-ἡ σπουδαιότητα τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκηςλαιᾶς Διαθήκης πού θεωρεῖται παιδαγωγός-ὁδηγός στόν Χριστό110 

109. Ἰουστίνου Φιλοσόφου, Ἀπολογία Α΄, PG 6, 424C: «ἀλλ’ εἰς ἀπόδειξιν γεγό-
νασιν οἵδε οἱ λόγοι ὅτι υἱὸς θεοῦ καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦς ὁ Χριστός ἐστι, πρότερον 
λόγος ὤν, καὶ ἐν ἰδέᾳ πυρὸς ποτὲ φανείς, ποτὲ δὲ καὶ ἐν εἰκόνι ἀσωμάτῳ· νῦν δὲ 
διὰ θελήματος θεοῦ ὑπὲρ τοῦ ἀνθρωπείου γένους ἄνθρωπος γενόμενος ὑπέμεινε 
καὶ παθεῖν ὅσα αὐτὸν ἐνήργησαν οἱ δαίμονες διατεθῆναι ὑπὸ τῶν ἀνοήτων Ἰου-
δαίων». Ἰουστίνου Φιλοσόφου, Πρός Τρύφωνα Ἰουδαίων διάλογος, PG 6, 613C: 
«Μαρτύριον δὲ καὶ ἄλλο ὑμῖν, ὦ φίλοι, ἔφην, ἀπὸ τῶν γραφῶν δώσω, ὅτι ἀρχὴν 
πρὸ πάντων τῶν κτισμάτων ὁ θεὸς γεγέννηκε δύναμίν τινα ἐξ ἑαυτοῦ λογικήν, ἥτις 
καὶ δόξα κυρίου ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου καλεῖται, ποτὲ δὲ υἱός, ποτὲ δὲ 
σοφία, ποτὲ δὲ ἄγγελος, ποτὲ δὲ θεός, ποτὲ δὲ κύριος καὶ λόγος, ποτὲ δὲ ἀρχιστρά-
τηγον ἑαυτὸν λέγει, ἐν ἀνθρώπου μορφῇ φανέντα τῷ τοῦ Ναυῆ Ἰησοῦ· ἔχει γὰρ 
πάντα προσονομάζεσθαι ἔκ τε τοῦ ὑπηρετεῖν τῷ πατρικῷ βουλήματι καὶ ἐκ τοῦ 
ἀπὸ τοῦ πατρὸς θελήσει γεγεννῆσθαι. ἀλλ’ οὐ τοιοῦτον ὁποῖον καὶ ἐφ’ ἡμῶν γινό-
μενον ὁρῶμεν;». Σωκράτους, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, PG 67, 229B: «ὃς καὶ τοῖς 
πατράσιν αὐτοπροσώπως ὤφθη δεδωκὼς τὸν νόμον, καὶ λαλήσας διὰ τῶν προ-
φητῶν, καὶ τὰ τελευταῖα ἐνανθρωπήσας, καὶ τὸν ἑαυτοῦ Πατέρα πᾶσιν ἀνθρώποις 
φανερώσας, καὶ βασιλεύων εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας».

110. Γαλ. 3:24: «ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ 
πίστεως δικαιωθῶμεν». Πρβλ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Περὶ τῆς Πνεύματι καὶ 
ἀληθείᾳ προσκυνήσεως καὶ λατρείας, PG 68, 841D: «Συνιδεῖν τοὺς ἀκροωμένους, 
ὡς ἔστι παιδαγωγὸς ὁ νόμος, καὶ λαλεῖ τὸ Χριστοῦ μυστήριον».
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(4) καί ἀναγνωρίζεται ἡ ἠθική σπουδαιότητά της γιά τήν ἐποχή 
ἐκεί νη (69). Ὡστόσο, οἱ κήρυκες δέν παραλείπουν νά τονίσουν ὅτι 
μέ τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ φανερώνεται καί ἡ ἀνω-ἀνω-
τερότητα τοῦ Εὐαγγελίου ἀπέναντι στόν ἰουδαϊκό Νόμοτερότητα τοῦ Εὐαγγελίου ἀπέναντι στόν ἰουδαϊκό Νόμο (32, 68). 
Τό Εὐαγγέλιο ἔχει οἰκουμενικές διαστάσεις καί περιγράφει τή γέν-
νηση τοῦ Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι τό φῶς πού περίμεναν οἱ ἄνθρωποι 
γιά νά γλυτώσουν ἀπό τό σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας καί τοῦ θανάτου 
(22). Αὐτό τό φῶς τό ποθοῦσαν ὄχι μόνο οἱ Ἰσραηλίτες ἀλλά καί οἱ 
εἰδωλολάτρες, γιά νά θεραπευτοῦν ἀπό τά πάθη (21) καί νά ἐλευθε-
ρωθοῦν ἀπό τίς ἁμαρτίες (15, 31). Στήν ὁμιλία 18 ἀναφέρονται πολ-
λά ἐπιχειρήματα ἀπό ἀρχαίους Ἕλληνες καί ξένους φιλοσόφους 
(Σωκράτης, Βούδας, Κομφούκιος), οἱ ὁποῖοι διψοῦσαν γιά τόν ἐρχο-
μό ἑνός Λυτρωτή τῆς οἰκουμένης. Ὁ Χριστός λοιπόν θεωρεῖται ἡ 
προσδοκία τῶν ἐθνῶν (34, 41, 69, 95). 

Ἡ ἱκανοποίηση τῶν προσδοκιῶν ὅλων τῶν λαῶν συντελέσθηκε 
μέ τή Σάρκωση τοῦ Λόγου. Ὅταν ἦρθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνουτό πλήρωμα τοῦ χρόνου (32, 
33, 95, 107, 110), δηλαδή ὁ κατάλληλος καιρός γιά τή σωτηρία τοῦ 
ἀνθρώπου, τότε γεννήθηκε καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἐκτενής διήγηση 
τῶν γεγονότων τῆς Γεννήσεως ἐντοπίσθηκε στά ἀκόλουθα κηρύ-
γματα: 28, 51, 52 (μέ ἰδιαίτερα παραστατική ἀφήγηση), 71, 85, 91, 
94, 95, 111. Τό ἴδιο θέμα προσεγγίσθηκε μέ πρωτοτυπία μέσα ἀπό 
τήν ἀνάλυση τῆς εἰκόνας τῆς Γεννήσεως στό κήρυγμα 85, ἐνῶ στό 
34 ἑρμηνεύεται τό Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς καί ἐξηγεῖται ἡ βαθύτερη 
σημασία τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ ὡς Ἥλιου τῆς δικαιοσύνης. 

Βέβαια σέ πολλές ὁμιλίες καί λόγους τονίζεται ἄμεσα ἡ βασική 
θεολογική θέση ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Λυτρω-ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Λυτρω-
τής.τής. Τό ὄνομα ἸησοῦςἸησοῦς σημαίνει ὅτι εἶναι «αὐτός πού σώζει», δηλα-
δή ὁ σωτήραςὁ σωτήρας (30, 44, 117). Ἡ σωτηρία πού ἐνεργεῖται διά τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι πολυδιάστατη. Ἔτσι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Λυτρωτής τοῦ 
ἀνθρώπου (4, 23, 27, 36, 38, 51, 53, 54, 60, 69, 71, 82, 84, 85, 91), 
δηλαδή ὁ ἐλευθερωτής ἀπό τόν θάνατο (39, 70), ὁ ζωοδότης (34) 
καί ὁ ἀναδημιουργός τοῦ σύμπαντος (80). Ὅμως σέ καμία περίπτω-
ση δέν εἶναι ἕνας ἠθικός σωτήρας (33). Στό πρόσωπό του ἄρρηκτα 
ἑνώθηκαν ἡ θεία καί ἡ ἀνθρώπινη φύση. Ἑπομένως ἡ λύτρωση πού 
προσφέρει εἶναι ὑπαρξιακή καί ὀντολογική. Ἡ δογματική ἀνάλυση 
τῶν δύο φύσεων μέ ὑψηλή θεολογική ἀνάλυση παρατηρήθηκε στά 
ἀκόλουθα κηρύγματα: 52, 56, 70, 72. Σέ ὁρισμένα κείμενα τό ἐπιχεί-
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ρημα ὅτι ὁ Χριστός προσέλαβε ὁλότελα τήν ἀνθρώπινη φύση τεκ-
μηριώθηκε στό γενεαλογικό δέντρο τοῦ Ἰησοῦ στό Μτ. 1:1-17 (36, 
78). Ἐπιπρόσθετα στήν ὁμιλία 120 ἀναπτύσσονται σύντομα ἐπιχει-
ρήματα γιά τήν ἱστορικότητά Του. Στή συνέχεια ὑπογραμμίζεται ὅτι 
ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων φανερώνει τό μεγαλεῖο τοῦ Χριστια-
νισμοῦ ἀπέναντι στίς ἄλλες θρησκεῖες. 

Σέ μιά ἄλλη ὁμάδα κειμένων ἀναπτύχθηκε ὁ σταυροαναστάσιμος σταυροαναστάσιμος 
χαρακτήραςχαρακτήρας τῶν Χριστουγέννων. Εἰδικότερα σημειώθηκε ὅτι ὁ Χρι-
στός εἶναι ὁ διά τοῦ Σταυροῦ αὐτοθυσιάζομενος λυτρωτής (19). Ἡ 
ζωή του ἀποκάλυψε στήν ἀνθρωπότητα τήν ἀλήθεια καί τήν ὁδό 
γιά τήν ἐπίτευξη τῆς ἀθανασίας (78). Σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη 
παράδοση, ἡ Γέννησή Του ἀποτελεῖ ἕνα κεντρικό ἐπεισόδιο στό 
σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας111 καί συμπληρώνεται μέ τήν αὐτοθυσία 
Του στόν Σταυρό καί τήν Ἀνάστασή Του (2, 30, 33, 48, 54, 55, 86, 
92, 96, 99, 108, 122, 123). Ὁ Χριστός γεννήθηκε γιά νά σταυρωθεῖ 
καί νά συμφιλιώσεισυμφιλιώσει τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπό 
του (114). Ἔτσι ὁ Ἀναστημένος Ἰησοῦςὁ Ἀναστημένος Ἰησοῦς ἀνοίγει τόν δρόμο γιά τήν 
κοινή ἀνάσταση (19), πού ἀποτελεῖ νίκη κατά τοῦ θανάτου καί χά-
ρισμα τῆς αἰώνιας ζωῆς (28, 105). Γι’ αὐτό τόν λόγο ὁ Χριστός ὀνο-
μάζεται «Νέος Ἀδάμ», διότι διορθώνει τήν ὀλέθρια ἀστοχία τοῦ 
προπάτορα Ἀδάμ (29, 33, 117) καί ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους στή Βα-
σι λεία τοῦ Θεοῦ (102). 

Ἔτσι μέ τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἐγκαινιάζεται ἡ Βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν (40, 106), ὁ καινούριος κόσμος τοῦ Θεοῦ, ὅπου κυριαρχεῖ 
ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη (96) καί προσφέρεται σέ κάθε ἄνθρωπο (94). 
Αὐτός ὁ κόσμος ὅμως θά ὁλοκληρωθεῖ στά ἔσχατα. Ἡ ἐσχατολογι-ἐσχατολογι-
κή διάστασηκή διάσταση τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων συνδέεται μέ τήν 
προσδοκία τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του. Ὅπως ὁ Θεός ἐκπλήρω-
σε τήν ὑπόσχεσή Του καί ἔστειλε τόν Λυτρωτή Ἰησοῦ, ἔτσι, ὅταν 
ἔρθει τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, θά ἐπιστρέψει (24, 55) καί μαζί του 
θά κατέβει ἡ Οὐράνια Ἱερουσαλήμ112 (108), ὁ κόσμος τῆς ἀφθαρσίας. 
Αὐτή εἶναι ἡ προσδοκία τῶν χριστιανῶν γιά τήν τελική ἀναδημι-
ουργία καί μεταμόρφωση τοῦ κόσμου, τήν ὁποία προγεύονται μέσα 
ἀπό τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων (90, 104).

Βέβαια ἡ προσμονή αὐτή δέν σημαίνει ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἕνας 

111. Ματσούκα, Δογματική Β΄, σελ. 76 κ.ἑ. Ματσούκα, Παλαιᾶς, σελ. 399.
112. Ἀποκ. 21:10.
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Λυτρωτής μόνο τῶν ἐσχάτων, πού καλεῖ σέ φυγή καί δραπέτευση 
ἀπό τόν κόσμο, ἀδιαφορώντας γιά τίς δυσκολίες τοῦ καθημερινοῦ 
βίου (120). Ἡ λύτρωσηλύτρωση πού προσφέρει ἀναφέρεται στόν κοινωνικό κοινωνικό 
χῶροχῶρο καί ὁπωσδήποτε ἀφορᾶ στό ἦθος τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι σέ 
ὁρισμένα κηρύγματα τονίζεται ὅτι στό πρόσωπό του ἑνώθηκαν 
πλούσιοι καί φτωχοί113 (15, 22, 37), ἐνῶ σέ ἄλλα ὅτι εἶναι ὁ Θεός 
τῶν φτωχῶν (5, 123). Ἐκεῖνος πού συντάσσεται μέ τούς ἀδύναμους 
τῆς ἱστορίας (83), γιατί ὁ Ἴδιος εἶναι ἡ προσωποποίηση τῆς ἀγάπης 
καί ὁ διαχρονικά ξένος (94). Ἑπομένως ὁ Ἰησοῦς πού βίωσε τίς 
ἀντίξοες συνθῆκες καί τήν ἀδικία τῆς ἐποχῆς του, ταυτίζεται μέ 
τούς ἀδικημένους τῆς κοινωνίας. Γι’ αὐτό ἄλλωστε παραμένει βα-
θύτατα προσωπικός Θεός (90, 103) καί μέσα ἀπό τό παράδειγμα τῆς 
ζωῆς Του καλεῖ σέ ὑπέρβαση τῶν ἀδιεξόδων (82, 96, 103), εἰδικά τῶν 
κοινωνικῶν προβλημάτων (48) ἀλλά καί τῶν ψυχοπαθολογικῶν 
ἐξαρ τήσεων (94).

Ὁ Ἰησοῦς εἶναι τό βρέφος πού τοῦ ἀνήκει τό μέλλον καί τό μοι-
ράζεται μέ κάθε ἄνθρωπο (104). Αὐτό τό βρέφος πού γεννήθηκε σέ 
δυσμενεῖς καταστάσεις καί ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀπειλήθηκε ἡ ζωή 
του, εἶναι βοηθός στίς δυσκολίες κάθε ἀνθρώπου (4, 8, 12, 19, 122). 
Ὁ Ἴδιος ἦταν διαρκῶς διωγμένος (99), ἔζησε ὡς ξένος καί προσφυ-
γόπουλο (52) ἀλλά καί ὡς φυλακισμένος (111). Ἑπομένως ἔνιωσε τήν 
ἀπειλή (99) καί γνωρίζει σέ βάθος τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει 
κάθε ἄνθρωπος, ἀκόμη καί σέ εἰδικές καταστάσεις, ὅπως τῶν φυλα-
κισμένων (111). Ἔτσι διδάσκει τήν ὑπομονή στά δύσκολα (7), τήν 
ἐλπίδα γιά ἕνα καλύτερο μέλλον (27) καί τόν τρόπο γιά νά ἀπελευ-
θερωθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό κάθε φόβο (113), ὥστε τελικά νά ὑπερβεῖ 
τίς ἀντιξοότητες δίχως νά χαθεῖ στήν ἀπελπισία114 (96).

Αὐτή τήν ἐλπίδα τή χαρίζει ὁ νεογέννητος Ἰησοῦς ὡς «ἄρχων 
εἰρήνης» (Ἡσ. 9:6). Σέ πολλά ὁμιλητικά κείμενα ὑπογραμμίζεται ὅτι 
ὁ Χριστός εἶναι ἡ εἰρήνη καί ἡ καταλλαγή τῶν ἀνθρώπων μέ τόν 
Θεό (114) καί μέ τή γέννησή Του προσφέρει τήν πανανθρώπινη καί 
οἰκουμενική εἰρήνη (6, 10, 28, 45, 48, 49, 50, 68, 73, 80, 93, 115). Αὐτή 
ἡ εἰρήνη ἔχει ποικίλες διαστάσεις καί ἀναφέρεται στήν προσωπική, 

113. Ἡ θέση αὐτή ἐντοπίζεται σέ ὁμιλητικά κείμενα τῆς δεκαετίας τοῦ ’60 καί 
τοῦ ’70 καί πού πιθανόν νά ἐκφράζει τίς συνθῆκες πού ἐπικρατοῦσαν τότε. 

114. Νείλου Ἀσκητή, Ἐπιστολὴ 172, PG 79, 288B: «Τὸ μὲν οὖν ἁμαρτῆσαι 
ἀνθρώπινον ὑπάρχει, τὸ δὲ ἀπελπίσαι σατανικὸν καὶ ὀλέθριον».
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ἐθνική, κοινωνική καί θρησκευτική ζωή (104). Ἔτσι ἐκφράζει πρώ-
τιστα τήν ἀνάγκη γιά ἀνάπτυξη τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης. Ἡ εἰρήνη 
μέ τόν ἑαυτό μας ἀποτελεῖ βασική προϋπόθεση γιά τή συνάντηση, 
τή συμφιλίωση καί τήν ἑνότητα μέ τόν πλησίον (22, 28, 71, 80, 89, 
101). Μιά τέτοια εἰρήνη ἔχει ὡς ἀφετηρία τήν αὐτοκριτική καί 
ἑδραιώνεται στό μεγαλεῖο τῆς συγχώρεσηςσυγχώρεσης (6, 93, 95, 100, 122). 
Ἔπειτα ἐπεκτείνεται στόν ἀγώνα γιά μαρτυρία καί ἐπικράτηση τῆς 
εἰρήνης στήν κοινωνία καί στά κράτη (11, 16, 48, 80). Ὅπως ἐπιση-
μάνθηκε σέ πολλά κηρύγματα, ἡ ἐν Χριστῷ εἰρήνη διαφέρει ὁλότε-
λα ἀπό τήν ὑποκριτική εἰρήνη τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν (28, 50), ὅπως 
καί τῆς Pax Romana (Ρωμαϊκῆς Εἰρήνης), ἡ ὁποία κατορθώνονταν 
μέ πολεμικές ἐπιχειρήσεις. Ἐξάλλου ἔντονα ἀντιπολεμικό περιεχό-
μενο ἔχουν τά κηρύγματα 23, 49, 100, μέ πολλές ἀναφορές ἀπό τήν 
ἐπικαιρότητα καί τούς πολέμους πού ἐπικρατοῦν. Σέ αὐτή τή θε-
ματική ἐντοπίστηκε καί μία ὁμιλία πού συνδέει τήν πανανθρώπινη 
εἰρήνη μέ τήν ἁρμονική συμβίωση ἀνθρώπων ἄλλων θρησκειῶν 
(104). Στό ἴδιο κείμενο μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων 
ἀναπτύσσονται καί οἱ παράγοντες εἰρήνης στήν καθημερινή ζωή.

Μιά ἄλλη ὁμάδα κειμένων προσδιορίζει τή Γέννηση ὡς τό γεγο-
νός τῆς ὕψιστης ταπείνωσηςὕψιστης ταπείνωσης τοῦ Θεοῦ πού ἀποσκοπεῖ στήν ἀνθρώ-ἀνθρώ-
πινη υἱοθεσία.πινη υἱοθεσία. Εἰδικότερα ἡ Σάρκωση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, καί 
εἰδικά ἡ παράσταση μέ τό Θεάνθρωπο βρέφος πού τόν προστατεύει 
ἡ Παναγία Μητέρα Του (92), ἐκφράζει τήν ὕψιστη ταπείνωση (16, 
30, 40, 75, 100, 101), τήν κένωση, ὅπως ὀνομάζει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος115 (65, 92, 125) καί ἀποτελεῖ παράδειγμα πρός μίμηση γιά 
κάθε ἄνθρωπο (94). Ὁ Λόγος σαρκώθηκε γιά νά νικήσει τόν θάνα-
το ἀλλά καί γιά νά σταθεῖ ἐνάντιος στήν τυραννία τῶν δυνατῶν. 
Ἑπομένως ἡ πρόσληψη τῆς ἀνθρώπινης φύσης μοιάζει μέ ἑκούσια 
ἐπιλογή ἀδυναμίας. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἐπιδιώκει νά θεραπεύσει 
τήν ἀνθρώπινη φύση116 σέ ὅλες τίς διαστάσεις της (90). Τελικά αὐτή 
εἶναι ἡ ὑπέρτατη ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ: ἡ προσφορά τῆς χάριτος 
(94) καί τό δῶρο τῆς υἱοθεσίας (27, 32, 42, 62, 64, 67, 88, 89) μέσα 
ἀπό τήν κένωσή Του. Ὁ ἄνθρωπος πού ἀποδέχεται αὐτή τήν υἱο-

115. Φιλιπ. 2:7: «ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι 
ἀνθρώπων γενόμενος· καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος».

116. Γρηγορίου Θεολόγου, Ἐπιστολὴ 101 - Πρὸς Κληδόνιον πρεσβύτερον 
κατὰ Ἀπολλιναρίου, PG 37, 181C: «τὸ γὰρ ἀπρόσληπτον, ἀθεράπευτον».
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θεσία, μετέχει στή θεία ζωή, γίνεται κοινωνός τῶν ἐνεργειῶν τοῦ 
Θεοῦ (120) καί χαίρεται τή θεογνωσία (119). 

Αὐτή ἡ υἱοθεσία συντελεῖται στήν ἱστορία, ἀλλά ἐπαναβιώνεται 
ἐντός τοῦ λειτουργικοῦ χρόνουλειτουργικοῦ χρόνου καί τῆς μυστηριακῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλη-
σίας. Μέ τή συμμετοχή στή λειτουργική ζωή καί εἰδικά στό μυστήριο 
τῆς θείας Εὐχαριστίας, οἱ χριστιανοί ἐπαναβιώνουν στό «σήμερα» τό 
γεγονός κάθε γιορτῆς. Αὐτή ἡ θεολογική ἔννοια ἀναπτύχθηκε σέ ἑπτά 
ὁμιλίες/λόγους (3, 26, 41, 48, 49, 98). Ἔτσι ἡ ζωή ἐντός τῆς Ἐκκλη-
σίας ἀποτελεῖ οὐσιαστική ἐπεξεργασία τῆς ἀνθρώπινης ἀνακαίνισης 
(116, 117), πού ὁδηγεῖ στήν ὀντολογική ἀνύψωση (123). 

Αὐτή ἡ ἀνύψωση συνδέθηκε μέ τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων (104) καί 
τίς ἠθικές ἀξίες πού διδάσκει τό Εὐαγγέλιο (102, 107, 116). Ἔτσι ὁ 
Χριστός θεωρήθηκε ὡς ἠθικός Λυτρωτήςἠθικός Λυτρωτής (4, 9, 10, 15). Τό φῶς πού 
ἀνέτειλε μέ τή Γέννησή Του παρηγορεῖ τούς ἁμαρτωλούς (122) καί 
συγχρόνως τούς παρακινεῖ νά ἀγωνιστοῦν ἐνάντια στά πάθη τους 
(80). Ἡ ἐνανθρώπηση ἐπέφερε ἕναν νέο τρόπο ζωῆς πού τόν χα-
ρακτηρίζει ὁ διαρκής ἀγώνας ἀπέναντι στήν ἀνθρώπινη ἀστοχία καί 
ἁμαρτία (4, 15, 50, 54, 56, 57) καί ὑπομνηματίζει τούς τρόπους ἀπο-
φυγῆς της (18). Σέ ὅλα τά παραπάνω κηρύγματα ἐπισημαίνεται ὁ 
ἠθικός χαρακτήρας τῆς ἁμαρτίας, ἐνῶ σέ ἕνα κείμενο τό πρόσωπο 
τοῦ εὐσεβοῦς Ἰωσήφ ἀποτελεῖ ἀφορμή γιά νά ἀναπτυχθεῖ τό θέμα 
τῆς ἀπιστίας ἐντός τοῦ γάμου. (13). 

Σέ μιά μικρή ὁμάδα κειμένων, οἱ κήρυκες (πομπός) ἐλέγχουν μέ 
αὐστηρό τρόπο τόν ἁμαρτωλό βίο πού διάγουν οἱ πολιτικοί ἀλλά 
καί τό ἐκκλησίασμα καί τονίζεται ὅτι ἡ ἁμαρτία σημαίνει τή συνερ-
γασία μέ τόν Διάβολο. Τά κηρύγματα αὐτά διακρίνονται γιά τόν 
ἐλεγκτικό χαρακτήρα καί τό ἠθικιστικό περιεχόμενοἐλεγκτικό χαρακτήρα καί τό ἠθικιστικό περιεχόμενο (16, 32, 35, 37, 
79). Σέ ἄλλα πάλι ὑπογραμμίζεται ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ φίλος τῶν 
ἁμαρτωλῶν καί δέν ἐπεζητᾶ τήν τιμωρία τους (36), ἀλλά μέ τή Γέν-
νησή του ἔρχεται ὡς ἰατρός γιά νά θεραπεύσει κάθε ἀνθρώπινη 
ἀστοχία. Γι’ αὐτό οἱ ἄνθρωποι, ὅσο ἁμαρτωλοί κι ἄν εἶναι, δέν χρειά-
ζεται νά ἀπελπίζονται καί νά ἀπογοητεύονται (125). Αὐτό πού ἀπαι-
τεῖται νά πράξουν εἶναι νά ἀρνηθοῦν τήν ἁμαρτία καί νά ἀναγνω-
ρίσουν τή ματαιότητα τοῦ ὑλικοῦ κόσμου (106). Σ’ αὐτό τόν διαρκῆ 
καί δύσκολο ἀγώνα παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ ἀλλαγή τοῦ Ζακχαίου117 

117. Λκ. 19:1-10.
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καί ἡ μετάνοια τῆς ἁμαρτωλῆς γυναίκας118 (111). Τελικά οἱ ἅγιοι καί 
οἱ ἁγίες τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν ἐνάρετο βίο τους ἀποτελοῦν πρότυ-
πα ἀντιμετώπισης τῆς ἁμαρτίας (98).

Ἔτσι ἡ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ διδά-
σκει ποικιλοτρόπως ὅτι ἡ ταπείνωση εἶναι τό πιό ἰσχυρό ὅπλο ἐνάν-
τια στήν ἁμαρτία. Ἡ ταπείνωση ὅμως συμπορεύεται μέ τήν ἀγάπη 
πρός κάθε πλάσμα τοῦ Θεοῦ (24, 30, 75, 97) καί τή μετοχή στή μυ-μυ-
στηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας,στηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, πού ἐξαγνίζει καί ἐξαγιάζει (36). Μόνο 
ἔτσι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά προσφέρει τίς ἁμαρτίες του στό νεογέν-
νητο θεῖο Βρέφος (36), γιά νά ἀποκτήσει καθαρή καρδιά (46). Εἰδι-
κότερα τό μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης βοηθάει νά ἀπεκδυθοῦμε τόν 
παλαιό ἄνθρωπο πού εἶναι ὑποταγμένος στήν ἁμαρτία καί νά ἐνδυ-
θοῦμε τόν Χριστό (14, 26, 73). Ἀπαραίτητη προϋπόθεση ὅμως εἶναι 
ἡ ἀνθρώπινη συνεργία καί ἡ προσπάθεια γιά ἀλλαγή τρόπου ζωῆς 
(41, 44, 118). Ἡ μετάνοιαμετάνοια ὁδηγεῖ στήν ἀνανέωση (31, 45, 50, 57, 68, 
74, 78, 79, 97, 101) καί τήν προσωπική ἀλλαγή (88, 104, 105). Βέβαια 
ἡ μετάνοια προϋποθέτει τή γνήσια καί ἀνυπόκριτη αὐτοκριτική (125), 
ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά συνειδητοποιήσει τά λάθη του καί νά τά διορ-
θώσει ἔμπρακτα (109, 111, 114), πετυχαίνον τας νά «χωρέσει» νά ζήσει 
(συγχώρεση) μαζί μέ τόν συνάνθρωπό του (73). Σέ ὁρισμένες ὁμιλίες 
τό μυστήριο τῆς Μετανοίας κατανοήθηκε σχεδόν ἠθικιστικά καί ἀνα-
πτύχθηκε μέ τή νομική ἔννοια τῆς κάθαρσης τῶν ἁμαρτιῶν (10, 34, 
35, 54, 74). Τό περιεχόμενο αὐτό ἀπαντᾶ καί στόν λόγο 37, ὅπου τό 
νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἀποδίδεται μέ ἠθικιστικοῦ χα-
ρακτήρα διδακτικές ἱστορίες ἀπό τήν καθημερινή ζωή.

Βέβαια οἱ κήρυκες δέν παραλείπουν νά ἀναφερθοῦν καί στόν 
θεραπευτικό χαρακτήρα τοῦ μυστηρίου τῆς Μετάνοιας. Μέ τήν 
ἐξομολόγηση ὁ ἄνθρωπος καθαρίζεται ἀπό τή φαντασία καί τά ψυ-
χοφθόρα πάθη. Ἔτσι θεραπεύεται ἡ νόσος τῆς ἁμαρτίας. Ἑπομένως 
ἡ μετάνοια δέν ἀποτελεῖ μηχανική καί νομική πράξη, ἀλλά φάρμα-
κο θεραπείας σωματοψυχικῆς (87, 123). Πρόκειται λοιπόν γιά τήν 
ἀπαρχή τῆς ὀντολογικῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία ξεκινάει 
μέ τήν περισυλλογή (120) καί καταλήγει στή μεταμόρφωσή του στήν 
καθημερινή ζωή (83). Ἡ προσπάθεια γιά τήν ἀλλαγή τοῦ κόσμου 
ἀποτελεῖ κύρια εὐθύνη τῶν χριστιανῶν, ἐνῶ ἡ ἀδιαφορία τους ἐπι-
τρέπει ἀκόμη τό κακό νά κυριαρχεῖ. Γι’ αὐτό οἱ χριστιανοί εἶναι 

118. Λκ. 7:36-50.



ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΛΙΑΡΙΑ

335

ὑ ποχρεωμένοι νά καλοῦν διαρκῶς σέ μετάνοια μέσα ἀπό τό προσω-
πι κό παράδειγμα τοῦ βίου τους (19). 

Στή συνάφεια αὐτή σέ 13 ὁμιλίες/λόγους ὑπογραμμίζεται ἡ πάλη 
τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν ἐγωκεντρισμό. Ὁ ἐγωκεντρισμός ἀποτελεῖ τή 
μεγαλύτερη ἀσθένεια τοῦ ἀνθρώπου καί ὁδηγεῖ στήν αὐτοθεοποίη-
ση (62, 63, 64, 75, 90, 97, 98, 109). Βέβαια, ὁ ἐγωκεντρισμός, ὅπως 
ἐπισημαίνεται σέ δύο κηρύγματα, δέν εἶναι μόνο ἀτομικός, εἶναι καί 
ἐθνικός (23), κοινωνικός, θρησκευτικός (100). Ἔτσι τό γεγονός τῆς 
ὕψιστης ταπείνωσης πού διδάσκουν τά Χριστούγεννα μαρτυρεῖ τήν 
πάλη μέ τόν ἐγωισμό καί τήν ἀλαζονεία πού ἀποτελεῖ χαρακτηρι-
στικό τοῦ Διαβόλου (100). Οὐσιαστικά εἶναι μιά πρόταση γιά νά 
διωχθεῖ ἡ πλεονεξία (103), νά ξεριζωθεῖ ἡ φιλαυτία (114) καί νά γκρε-
μισθεῖ τό αὐτο-εἴδωλο (58), πού χωρίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό. 
Μ’ αὐτή τήν ἑρμηνευτική προσέγγιση τά Χριστούγεννα φανερώ-
νουν τήν πρωτοβουλία τοῦ Θεοῦ γιά νά συμφιλιωθεῖ μέ τόν ἄνθρω-
πο. Αὐτή ἡ πρωτοβουλία ἀποτελεῖ πρότυπο γιά τή συμφιλίωση τοῦ 
ἀνθρώπου μέ τόν ἑαυτό του, τόν πλησίον καί ὁλόκληρη τήν κτίση. 
Κατά προέκταση τό μήνυμα τῆς ἑορτῆς συνδέθηκε μέ τήν ἀποδοχή, 
ἀνύψωση καί ἐξαγιασμό τῆς ὕλης (94, 118), ἐνῶ οἱ θεολογικές θέσεις 
γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καί τήν ἀνακαίνισή του ἀνα-
πτύσσονται ἐκτενῶς στήν ὁμιλία 120.

Μιά ἄλλη ὁμάδα κηρυγμάτων ἀναφέρεται στόν ὑπερφυσικό τρό-ὑπερφυσικό τρό-
πο τῆς Γέννησηςπο τῆς Γέννησης καί κατανοεῖται ὡς σημεῖο τῆς ἄπειρης ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ (19, 56, 68, 71, 85, 93). Ἔτσι τονίζεται ὅτι αὐτό τό θαυμα-
στό γεγονός ἀποτελεῖ μυστήριο, πού συντελεῖται μέ τήν ὑπέρβαση 
τῶν φυσικῶν νόμων καί φανερώνει τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ 
(33). Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά τό βιώσει μόνο μέσα ἀπό τήν πίστη 
καί τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας (98). Στή συνάφεια αὐτή ἐξαίρεταιἐξαίρεται ἡ ἡ 
συμβολή τῆς Θεοτόκουσυμβολή τῆς Θεοτόκου (39, 47, 58, 65, 68, 69, 71, 72, 87), στό πρό-
σωπο τῆς ὁποίας ἐκπληρώθηκε ἡ προφητεία τοῦ Ἡσαΐα119. Συνάμα 
ὑπογραμμίζεται ὅτι ἡ Παναγία εἶναι ἡ Νέα Εὔα (102) καί ἡ μήτρα 
τῆς Ἐκκλησίας (98) πού ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους στόν Παράδεισο. 
Σέ μία ὁμιλία ἔγινε ἰδιαίτερη ἀναφορά καί στόν ρόλο τοῦ Ἰωσήφ 
(63), ὁ ὁποῖος ξεπέρασε τίς ἀμφιβολίες, ἐμπιστεύθηκε τόν Θεό καί 
τήν Παναγία καί προστάτεψε τόν νεογέννητο Ἰησοῦ. Ἡ Θεοτόκος 

119. Ἡσ. 7:14: «διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος 
ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ».
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ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα πίστης ἀλλά καί μητρικῆς ἀγάπης γιά τούς χρι-
στιανούς κάθε ἐποχῆς.

Ἐπιπροσθέτως μέ τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποκαλύπτεται γιά 
πρώτη φορά στόν κόσμο τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδαςτό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδας (42, 110). 
Ἡ ἐνανθρώπηση ἀποτελεῖ ἔργο καί τῶν Τριῶν Προσώπων (62) καί 
εἶναι μιά θεοφανία (67). Ὁ Θεός φανερώνεται στήν κτίση καί μέ τίς 
ἐνέργειές του γίνεται μεθεκτός. Τά Χριστούγεννα μυοῦν τόν ἄνθρω-
πο στήν τέλεια ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ (90). Ἔτσι ἡ Γέννηση 
τοῦ Χριστοῦ ἐπανασυνδέει τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό (24) καί ἀπο-
καθιστᾶ τίς σχέσεις του μετά τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ (25). Γι’ αὐτό 
ἄλλωστε χαρακτηρίζεται ἀπό τόν Μέγα Βασίλειο ὡς ἡ γενέθλια μέρα ἡ γενέθλια μέρα 
τῆς ἀνθρωπότηταςτῆς ἀνθρωπότητας καί δῶρο Θεοῦ (68, 76), ἀλλά καί Μητρόπολη Μητρόπολη 
τῶν Ἑορτῶντῶν Ἑορτῶν κατά τόν Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο (115, 116). Ἀμφό-
τερες αὐτές οἱ ἔννοιες συνδέονται μέ τό νέο ξεκίνημα καί τή νέα 
ἐποχή πού ἐγκαινιάζει ὁ ἐρχομός τοῦ Χριστοῦ στήν οἰκουμένη. Αὐτό 
τό γεγονός ἀποτελεῖ ἀφορμή γιά τόν ἄνθρωπο νά κάνει ἕνα νέο 
ξεκίνημα στή ζωή του καί γι’ αὐτό δοξολογεῖ τόν Θεό (3, 8, 115).

Αὐτό τό ξεκίνημα πού ἀποτελεῖ μύηση στό μυστήριο τῆς ἀπέραν-
της ἀγάπης τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ (114, 117) βιώνεται στήν Ἐκκλησία. 
Ἔργο της ἀποτελεῖ ἡ συνέχεια τῆς ἀποστολῆς τοῦ Ἐνανθρωπήσα-
ντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο (42, 63, 67, 74, 76). Ἡ 
ἘκκλησίαἘκκλησία οὐσιαστικά πού φανερώθηκε μέ τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ 
εἶναι ἡ μήτρα πού κυοφορεῖ τή σωτηρία κάθε ἀνθρώπου (90, 98, 123), 
ὁ ὁποῖος ἀναγνωρίζεται ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ (92). Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος 
ἀλλάζει μέσα στήν Ἐκκλησία καί τά μυστήρια της (85, 86, 123). Αὐτός 
ἄλλωστε εἶναι καί ὁ σκοπός τοῦ ΒαπτίσματοςΒαπτίσματος, τό ὁποῖο σύμφωνα μέ 
τούς Πατέρες εἶναι δεύτερη γέννα120. Αὐτή ἡ δεύτερη γέννα παραλ-
ληλίζεται μέ τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί δίδεται ὡς παράδειγμα γιά 
νά ξεκινήσει ὁ καθένας τήν προσωπική του ἀναγέννηση (105, 123), ἡ 
ὁποία συνδέεται μέ τήν ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου (102, 115). 

Ὅμως τό μυστήριο μέ τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος ἑνώνεται μέ τόν 
Χριστό εἶναι ἡ θεία Εὐχαριστία.θεία Εὐχαριστία. Πολλές ὁμιλίες καί λόγοι προσέγ-

120. Νικολάου Καβάσιλα, Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, PG 150, 524Α καί 524CD: 
«Ἔστι τοίνυν τὸ βαπτισθῆναι, αὐτὸ τὸ κατὰ Χριστὸν γεννηθῆναι καὶ λαβεῖν αὐτὸ τὸ 
εἶναι καὶ ὑποστῆναι μηδὲν ὄντας […] Χάρισμα δὲ ὅτι γέννησις· τῆς γὰρ γεννήσεως 
τῆς ἑαυτοῦ, τί ἄν τις προεισενέγκοι, ἐπεὶ καθάπερ ἐπὶ τῆς γεννήσεως τῆς φυσικῆς 
ἔχει, οὐδ’ αὐτὸ τὸ βούλεσθαι προεισάγομεν τῶν ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος ἀγαθῶν».
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γισαν τήν ἑορτή τῆς Γέννησης μέ ἄξονα τήν εὐχαριστιακή θεολογία. 
Ἔτσι ἡ Ἁγία Τράπεζα παρομοιάσθηκε μέ τή φάτνη (8). Οἱ πιστοί 
(ἀποδέκτες τοῦ κηρύγματος) καλοῦνται νά κοινωνήσουν κατά τήν 
ἑορτή τῶν Χριστουγέννων (2, 7, 8, 35, 49) ἀλλά καί νά κοινωνοῦν 
ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς τακτικά (26, 83, 90, 113), ὥστε νά κυοφορή-
σουν τόν Χριστό (63) καί νά χριστοποιηθοῦν (97). Τότε θά ἀναπτυ-
χθοῦν καί θά ὡριμάσουν οἱ καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή ζωή 
τους (39, 73). Ὅμως δέν ἀρκεῖ αὐτούς τούς καρπούς νά τούς δια-
τηρήσουν μόνο γιά τόν ἑαυτό τους. Σ’ αὐτά τά πλαίσια κλήθηκαν 
οἱ χριστιανοί νά ἐκφράσουν τό εὐχαριστιακό τους βίωμα στήν κα-
θημερινή κοινωνική ζωή. Ἡ θέση αὐτή εἶναι γνωστή μέ τόν θεολο-
γικό ὅρο «Λειτουργία μετά τή Λειτουργία»«Λειτουργία μετά τή Λειτουργία»121 καί ἀπαντήθηκε στά 
74, 90, 92, ἐνῶ στό 83 ἐπεκτάθηκε στόν ἐξαγιασμό τῆς ὕλης καί τή 
μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου στόν κοινωνικό χῶρο.

Ἡ κοινωνική διάσταση τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἀπαντᾶ 
στά περισσότερα κηρύγματα καί ἀναλύεται ποικιλότροπα. Ἡ Γέν-
νηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ πράξη ὕψιστης φιλανθρωπίαςφιλανθρωπίας. Ἑπομέ-
νως οἱ ἄνθρωποι καλοῦνται νά μιμηθοῦν τόν Χριστό μέ ἀγαθοεργί-
ες πρός τούς πάσχοντες συνανθρώπους (1, 2, 36, 38, 40, 68, 73, 80, 
81, 91 107, 112). Τό θεῖο Βρέφος εἶναι δίπλα μας, ὅταν βοηθᾶμε (11) 
καί ζοῦμε μέ ἔμπρακτη ἀγάπη (23). Τό μεγαλύτερο πρόβλημα εἶναι 
ἡ ὑποκρισία τῶν ἀνθρώπων καί ἡ ἀσυνέπεια μεταξύ λόγων καί 
ἔργων, πού ἐντοπίζεται στούς χριστιανούς, ἀλλά ἀκόμη καί στή 
διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας (100). Ὁ Χριστός, παρότι Θεός καταδέ-
χτηκε νά γεννηθεῖ ὡς ἄνθρωπος γιά νά διδάξει τή σταυρωτική ἀγά-
πη (46), τήν ἀλληλεγγύη (20), τή συμφιλίωση μέ κάθε ἄνθρωπο (50) 
καί τή συνεχῆ προσφορά σέ κάθε ἄνθρωπο (31, 38, 92). 

Συγχρόνως ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἀποτέλεσε τήν ἀφορμή 
γιά ἀνάπτυξη ποικίλων ζητημάτων πού ἅπτονται τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκκλησιαστικῆς 
διακονίας καί μαρτυρίας.διακονίας καί μαρτυρίας. Προφανῶς αὐτά τά θέματα ἀνήκουν στήν 
ἐπικαιρότητα τῆς ἐποχῆς πού συγγράφηκαν τά κηρύγματα δίχως 
ὅμως νά γίνεται κάποια συγκεκριμένη ἀναφορά122. Ἔτσι οἱ χριστιανοί 

121. Τόν ὅρο αὐτό πρῶτος διετύπωσε ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀνα-
στάσιος Γιαννουλάτος. Γιά περισσότερα, βλ. Ἀναστασίου, Ἕως ἐσχάτου, σελ. 
129-131. Πρβλ. Τσιρέβελου, Θεολογική, σελ. 102-103.

122. Στήν ἑπόμενη ἑνότητα ἀποτυπώνονται τά σύγχρονα θέματα καί ἡ ἐπι-
καιρότητα πού ἀπαντᾶ στά κηρύγματα τῆς ἔρευνας.
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καλοῦνται νά ἐμπνευσθοῦν ἀπό τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί νά ἀγω-
νιστοῦν γιά τήν ἀλλαγή τῆς κοινωνίας (3, 40, 67, 91) καί τή μεταμόρ-
φωσή της σέ Παράδεισο (124). Αὐτό σημαίνει διαρκῆ ἀλληλεγγύη (22, 
23, 44, 76, 83, 94, 96, 99, 117, 120), ἡ ὁποία συμπορεύεται μέ τήν 
προσευχή (90) καί ἐπιδιώκει νά θεραπεύσει τίς αἰτίες τοῦ κοινωνικοῦ 
κακοῦ (92). Ὁ ἀλληλέγγυος τρόπος ζωῆς ἐναντιώνεται σέ κάθε μορ-
φή βίας (φτώχεια, ἀδικία, ἐκμετάλλευση, φυλετική, φύλων, πολιτική, 
κοινωνική) καί διωγμό. Ἔχει ὡς παράδειγμα τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος μέ 
τή στάση του πρόσφερε στήν κοινωνία τρόπους ἀντιμετώπισης τῆς 
βίας (125123). Ἔτσι οἱ χριστιανοί καλοῦνται νά ἀγωνισθοῦν γιά τόν 
ἐξοβελισμό της (1, 2, 10, 40, 53, 59, 68, 104, 122), νά σεβασθοῦν κάθε 
ἑτερότητα, νά ὑπερασπισθοῦν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα (83) καί κυ-
ρίως τό δικαίωμα κάθε ἀνθρώπου νά γίνει κατά χάριν θεός (92).

Ἕνας τέτοιος τρόπος ζωῆς ἀπαιτεῖ τόν ἐπανευαγγελισμόἐπανευαγγελισμό (39) ἀλλά 
καί τήν ἔξοδο στήν κοινωνία, ὅπου θά μαρτυρεῖται ὅτι ὁ Χριστός 
εἶναι ἡ ἐλπίδα, ἡ ἀγάπη καί ἡ παγκόσμια ἀδελφοσύνη (22, 76, 86). 
Αὐτή ἡ μαρτυρία ἀπαιτεῖ τή συνεργασία ὅλων τῶν χριστιανῶν (1, 10). 
Συγχρόνως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὀφείλει νά διατρανώσει παντοῦ 
τό μήνυμα τῆς σωτηρίας καί εἰδικά σ’ ἐκείνους πού δέν ἔχουν ἀκού-
σει γιά τόν Ἰησοῦ (25, 42, 43, 76). Αὐτή ἄλλωστε εἶναι καί ἡ ἀποστο-ἀποστο-
λή τῆς Ἐκκλησίαςλή τῆς Ἐκκλησίας (108), ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ τά βήματα τοῦ Πρώτου 
Ἱεραποστόλου, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (8) καί προάγει μέ τή ζωή της τό 
σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου (108) καί ὁμολογεῖ 
ἔμπρακτα τήν ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου (102, 115). Μάλιστα τρεῖς ὁμι-
λίες προτείνουν τό Δωδεκαήμερο τῶν Χριστουγέννων νά ἀποτελέσει 
ἕνα ἱεραποστολικό κάλεσμα πρός τούς πιστούς (90, 92, 108). 

Οἱ κοινωνικές αὐτές ἀναφορές ὁλοκληρώνονται μέ τίς προτρο-
πές πρός τούς ἀποδέκτες νά λειτουργήσουν ὑπεύθυνα καί νά ἀνα-
λάβουν προσωπικό καί ἐνεργό ρόλο στήν κοινωνία (66, 67, 68, 69, 
80, 95, 95, 118, 120, 125). Ἡ προσωπική εὐθύνηπροσωπική εὐθύνη ἀπορρέει ἀπό τή 
σχέση τῶν πιστῶν μέ τόν Ἐνανθρωπήσαντα Λόγο (99). Αὐτή ἡ 
συνάντηση εἶναι δυνατή καί δυναμική καί ὠθεῖ τόν ἄνθρωπο νά 
μιμηθεῖ τόν Κύριο καί νά ἀποκτήσει «νοῦν Χριστοῦ» (73). Ἡ ἀνά-
ληψη τῆς προσωπικῆς εὐθύνης τῶν χριστιανῶν τούς διαφοροποιεῖ 
ὁλότελα ἀπό τούς ἀνθρώπους πού ζοῦν προχριστιανικά (47) καί 

123. Στήν ὁμιλία αὐτή ἀναπτύσσονται καί πρακτικές συμβουλές γιά τήν ἀντι-
μετώπιση τῆς βίας.
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τούς δίνει τή δυνατότητα νά εἶναι τό χαρισματικό ἁλάτι πού προ-
άγει τόν πολιτισμό καί ὁδηγεῖ τήν κτίση στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει ὅτι ἡ ἀνάδειξη τῆς προσωπικῆς εὐθύνης 
ἀπαντᾶ σέ κείμενα πού συντάχθηκαν ἤ ἐκφωνήθηκαν ἀπό τά μέσα 
τῆς δεκαετίας τοῦ ’80 καί μετά. Αὐτό πολύ πιθανόν νά ἀποτελεῖ 
δεῖγμα μιᾶς κίνησης ἐπανευαγγελισμοῦ.

Τό γεγονός τῆς Ἐνανθρώπησης καί τῆς σωτηρίας τῆς ἀνθρώπι-
νης φύσης φανερώνει τό μεγαλεῖο καί τή χαρά τῆς γιορτῆς.τό μεγαλεῖο καί τή χαρά τῆς γιορτῆς. Γι’ αὐτό 
πολλοί κήρυκες προτρέπουν τούς πιστούς νά χαροῦν καί νά πανη-
γυρίσουν τό γεγονός αὐτό, δοξολογώντας ἀκατάπαυστα τόν Θεό 
(30, 32, 48, 57, 95, 124). Αὐτή ἡ χαρά βέβαια ἀποτελεῖ προσωπικό 
βίωμα, ἐνῶ στό 48 γίνεται προτροπή πρός τούς ἀποδέκτες, γιά νά 
αἰσθανθοῦν τή χαρά τῶν ποιμένων πού πρῶτοι προσκύνησαν τόν 
νεογέννητο Ἰησοῦ (48). Στή θεματική αὐτή ἐντάσσονται καί οἱ ἀνα-
φορές γιά τόν τρόπο ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων.τρόπο ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων. Στίς ὁμιλίες/
λόγους 46, 52, 75, 107, 119 περιγράφεται ἡ προετοιμασία γιά τήν 
ἑορτή μέ τή νηστεία, τήν ἐξομολόγηση καί τή θεία Εὐχαριστία. Ὁ 
προβληματισμός γιά τόν κοσμικό τρόπο ἑορτασμοῦ ἀπαντᾶ στά 
κηρύγματα 35, 37, 112, 123, ἐνῶ ὁ ὑλιστικός καί ἐκκοσμικευμένος 
τρόπος ἐλέγχεται μέ ἤπιο τρόπο στό 91, 112 καί μέ ἔντονο ὕφος 
στό 59. Ὁ λόγος 116 ἀναφέρεται στόν τρόπο ἑορτασμοῦ στήν 
Ἑλλάδα, ὅπου εἶναι συνδεδεμένος μέ διάφορα τοπικά ἔθιμα καί ἐπι-
σημαίνει ὅτι τό φαινόμενο τῆς ἐκκοσμίκευσης ἀπειλεῖ σήμερα τή 
συνοχή τῆς οἰκογένειας. Σέ ἄλλα δύο κηρύγματα (27, 59) ὁ ἑορτα-
σμός τῶν Χριστουγέννων κατανοήθηκε ὡς ἰδιαίτερη γιορτή τοῦ 
ἔθνους καί μέ ἔντονο ἠθικιστικό τρόπο.

Τέλος, κάποια θέματα ἀπαντοῦν μεμονωμένα μέ ἀφορμή τά Χρι-
στούγεννα. Στό κήρυγμα 5 γίνεται σύντομη ἀναφορά στίς ἑορτές 
τοῦ Δωδεκαημέρου καί στά λαϊκά ἔθιμα τῶν ἡμερῶν. Στό 121 ἀπαντᾶ 
μιά σύντομη εἰσαγωγή στά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί στή θεο-
πνευστία της. Στό κήρυγμα 16 διαπιστώθηκαν ἐπιχειρήματα ἀπο-
λογητικῆς καί ἐναντίωσης στίς κατακτήσεις τῶν φυσικῶν ἐπι-
στημῶν, ἐνῶ ὑπογραμμίζεται ὅτι ὁ Χριστός μέ τή Γέννησή του 
ἔσβησε τήν περηφάνεια τῆς σοφίας. Ἀπό τήν ἄλλη, στό 3 οἱ ἀπο-
δέκτες καλοῦνται νά μήν ἐναντιώνονται στά πορίσματα τῶν ἐπι-
στημῶν καί ἐπισημαίνεται τό ὄφελος τῆς συνεργασίας τῆς Ἐκκλη-
σίας μέ τίς φυσικές ἐπιστῆμες.
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5.  Βιβλικά χωρία, πατερικά καί ὑμνογραφικά παραθέματα 5.  Βιβλικά χωρία, πατερικά καί ὑμνογραφικά παραθέματα 
καί ἄλλες πηγέςκαί ἄλλες πηγές

Οἱ παρακάτω πίνακες (6, 7, 8, 9) καταγράφουν τά χωρία ἀπό τήν 
Ἁγία Γραφή, τήν Ὑμνογραφία καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας πού 
χρησιμοποιήθηκαν, γιά νά τεκμηριώσουν τά ἐπιχειρήματα τοῦ κη-
ρύγματος στίς πηγές τῆς Ὀρθόδοξης παράδοσης. Ἔτσι τό μήνυμα 
καί οἱ θεολογικές θέσεις κάθε ὁμιλίας/λόγου θεμελιώνονται στήν 
αὐθεντία τῶν πηγῶν. Στούς πίνακες αὐτούς δέν περιλαμβάνονται 
τά χωρία στίς θεματικές προτάσεις.

Τά περισσότερα βιβλικά παραθέματα ἀναφέρονται στό γεγονός 
τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ, στήν ἑκούσια κένωση τοῦ Υἱοῦ καί Λό-
γου τοῦ Θεοῦ ἀπό ὕψιστη φιλανθρωπία καί στή δυνατότητα σωτη-
ρίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἁμαρτία καί τό κακό.

Στήν Παλαιά Διαθήκη γίνονται συνολικά 63 ἀναφορές σέ ἴδια ἤ 
διαφορετικά χωρία ἀπό 14 βιβλία (Πίνακας 6). Οἱ περισσότερες πα-
ραπομπές γίνονται στούς Προφῆτες καί εἰδικά στόν Προφήτη Ἡσαΐα. 
Τό χωρίο πού χρησιμοποιεῖται κατ’ ἐξακολούθηση (7 φορές) εἶναι 
τό 9:6: «ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ 
ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης 
βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, 
ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην 
ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ». Στό χωρίο αὐτό πε-
ριγράφεται ὁ ἐρχομός τοῦ Μεσσία καί τά χαρακτηριστικά Του. 
Ἐξάλλου σέ ὅλα τά σχετικά κηρύγματα τονίζεται ὅτι ὁ Χριστός εἶναι 
ὁ «ἄρχων εἰρήνης». Ἡ εἰρήνη ἀναφέρεται στήν καταλλαγή τοῦ Θεοῦ 
μέ τόν ἄνθρωπο ἀλλά καί μέ τόν συνάνθρωπό του. Ἐπίσης, τό χωρίο 
Ἡσ. 7:14 («διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ 
παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ Ἐμμανουήλ») χρησιμοποιεῖται 5 φορές. Στά κείμενα πού ἐξε-
τάστηκαν ὑπογραμμίζεται ἡ πίστη ὅτι ὁ Μεσσίας θά γεννηθεῖ ἀπό 
Παρθένο καί θά ὀνομαστεῖ «Ἐμμανουήλ», πού σημαίνει «ὅτι ὁ Θεός 
εἶναι μαζί μας». Σχετικές ἀναφορές γίνονται στό μεγαλεῖο καί τήν 
ἀποστολή Του. Τά χωρία πού προέρχονται ἀπό ἄλλους Προ φῆτες 
τονίζουν μεσσιανικές προσδοκίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού ἐκπλη-
ρώθηκαν στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τά χωρία ἀπό τούς Ψαλμούς ὑπογραμμίζουν τή δόξα, τήν ἁγιο-
σύνη, τή δύναμη καί τήν ταπείνωση τοῦ Θεοῦ. Μέ αὐτό τόν τρόπο 
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προβάλλουν τή θεία μέριμνα γιά προστασία καί λύτρωση τῶν 
πιστῶν ἀπό τούς ἐχθρούς τους. Ἐπίσης, ἐφιστοῦν τήν προσοχή τῶν 
ἀκροατῶν γιά νά ἀποφύγουν τίς ἁμαρτίες πού ὁδηγοῦν στή διά-
σπαση τῆς σχέσης μέ τόν Θεό. Τά χωρία ἀπό τό βιβλίο τῆς Γενέ-
σεως ἀναφέρονται κυρίως στό προπατορικό ἁμάρτημα, τήν ἀπο-
στολή τῶν ἀνθρώπων σύμφωνα μέ τή διήγηση τῆς δημιουργίας καί 
κυρίως στήν πίστη τῶν Πατριαρχῶν. Τά ὑπόλοιπα παραθέματα 
τεκμηριώνουν τόν λόγο σύμφωνα μέ τά χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης. Σέ γενικές γραμμές τά περισσότερα προέρχονται ἀπό ἀναγνώ-
σματα τῶν ἀκολουθιῶν πρίν ἤ ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων. 

Πίνακας 6 - Παραθέματα Παλαιᾶς Διαθήκης Πίνακας 6 - Παραθέματα Παλαιᾶς Διαθήκης 

ΓένεσηΓένεση
Στίχοι/Ὁμιλίες-Λόγοι
1:28  3, 54
2:17 81
2:19 54
12:1 17, 108
23:4 108
49:10 22

ἜξοδοςἜξοδος
Στίχοι/Ὁμιλίες-Λόγοι
19:12 55
33:23 55

ΔευτερονόμιοΔευτερονόμιο
Στίχοι/Ὁμιλίες-Λόγοι
21:23 32

Ἰησοῦς τοῦ ΝαυῆἸησοῦς τοῦ Ναυῆ
Στίχοι/Ὁμιλίες-Λόγοι
1:8 18
9:2 55

Β΄ ΜακκαβαίωνΒ΄ Μακκαβαίων
Στίχοι/Ὁμιλίες-Λόγοι
6:19 108

ΨαλμοίΨαλμοί
Στίχοι/Ὁμιλίες-Λόγοι
15:2  4
17:10 65

18:3  7
33:15 104
45:6 23
47:9 108
48:13 54
48:20 65
54:22 23
71:17-19 96
81:6 65
110:9  8, 19

ΠαροιμίαιΠαροιμίαι
Στίχοι/Ὁμιλίες-Λόγοι
23:26 9, 59

æσμα ½σμάτωνæσμα ½σμάτων
Στίχοι/Ὁμιλίες-Λόγοι
1:3 30

Σοφία ΣολομῶντοςΣοφία Σολομῶντος
Στίχοι/Ὁμιλίες-Λόγοι
1:13 30

ὨσηέὨσηέ
Στίχοι/Ὁμιλίες-Λόγοι
4:2 59

ΜιχαίαςΜιχαίας

Στίχοι/Ὁμιλίες-Λόγοι
5:2 9

ἩσαΐαςἩσαΐας
Στίχοι/Ὁμιλίες-Λόγοι
7:14   19, 29, 33, 68, 71
8:3 69
8:8 33
8:10 24, 41
9:5 50, 103
9:6 8, 10, 50, 
 68, 71, 73, 103
9:57 73
11:1 71
12:4-5 91
26:12 80
28:16 108
29:13 48
42:4 91
54:11 108
59:20-21 32

ἹερεμίαςἹερεμίας
Στίχοι/Ὁμιλίες-Λόγοι
6:14 73
13:17 32

ἸεζεκιήλἸεζεκιήλ
Στίχοι/Ὁμιλίες-Λόγοι
13:10 73
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Ἀπό τήν Καινή Διαθήκη διαπιστώθηκαν 367 παραπομπές στά 
Εὐαγγέλια, τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, σέ ὅλες τίς Ἐπιστολές τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου, ἐκτός ἀπό τήν πρός Φιλήμονα, στίς Καθολικές 
Ἐπιστολές, ἐκτός ἀπό τίς Β΄ καί Γ΄ Ἰωάννου, καί στήν Ἀποκάλυψη 
(Πίνακας 7). Οἱ ἀναφορές στά Εὐαγγέλια εἶναι 176 (Μτ. 46, Μρ. 3, 
Λκ. 56, Ἰω. 66), στίς Πράξεις 12, στίς ἐπιστολές τοῦ Παύλου 169, 
στίς Καθολικές Ἐπιστολές 10 καί 5 στήν Ἀποκάλυψη.

Τά χωρία πού χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο εἶναι τό Λκ. 2:14 
(17 φορές), τό Ἰω. 1:14 (14 φορές), τό Γαλ. 4:4-5 (11 φορές), τά Λκ. 
2:10 καί 2:11 (ἀπό 9 φορές). Ἡ συνολική ἑρμηνεία τοῦ εὐαγγελικοῦ 
ἤ ἀποστολικοῦ ἀποσπάσματος πού ἀναγιγνώσκεται κατά τήν Κυ-
ριακή πρό τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή Μτ. 1:1-25 καί Ἑβρ. 
11:9-10 καί 11:32-34, ἤ ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, δηλαδή Μτ. 2:1-12 καί 
Γαλ. 4:4-7, παρατηρήθηκε σέ δεκαπέντε κηρύγματα, τά ὁποῖα χα-
ρακτηρίστηκαν ὡς κατώτερες ὁμιλίες124.

Εἰδικότερα τό Λκ. 2:14: «δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη 
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» τονίζει τόν δοξολογικό καί πανηγυρικό χα-
ρακτήρα τῆς ἑορτῆς. Οἱ ὑπόλοιπες ἀναφορές σέ διάφορους στίχους 
τοῦ Λκ. 2:1-20 ἐξιστοροῦν τά γεγονότα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, 
ἐνῶ οἱ ἀναφορές στούς στίχους 10 καί 11 ὑπογραμμίζουν ὅτι ὁ Ἰη-
σοῦς εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας. Οἱ στίχοι ἀπό τό 1ο καί τό 2ο 
κεφάλαιο τοῦ Ματθαίου, ἐκτός ἀπό τά γεγονότα τῆς διήγησης τῆς 
Γέννησης (Μτ. 1:18-24) καί τήν προσκύνηση τῶν Μάγων (2:1-12), 
ἀναφέρονται στούς προπάτορες τοῦ Ἰησοῦ γιά νά δηλώσουν τήν 
ἱστορική του καταγωγή. Ὁ στίχος 1:23 τονίζει τήν ἐκπλήρωση τῆς 
μεσσιανικῆς προσδοκίας στό Ἡσ. 7:14, ὅτι «ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν 
γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμα-
νουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός». Οἱ ἀναφορές 
στό 1ο κεφάλαιο τοῦ Ἰωάννη, καί εἰδικά ὁ κλασσικός στίχος 1:14: 
«καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα 
τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάρι-
τος καὶ ἀληθείας», ὑπογραμμίζουν τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί 
Λόγου τοῦ Θεοῦ. Τά ὑπόλοιπα χωρία ἀπό τό κατά Ἰωάννη Εὐαγ-
γέλιο, στό ὁποῖο παρατηρήθηκαν οἱ περισσότερες ἀναφορές (συ-
νολικά 66 σέ διάφορους στίχους) δηλώνουν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ 
ἀλήθεια, ἡ εἰρήνη καί ἡ ὁδός πού ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή. 

124. Βλ. τήν 1η Ἑνότητα τοῦ παρόντος κεφαλαίου.
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Τά χωρία ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὑπογραμμίζουν ὅτι ὁ 
Ἰησοῦς εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας καί Σωτήρας. Στήν Πρός Γα-
λάτας Ἐπιστολή καί εἰδικά στό 4:4-5 («ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ 
χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, 
γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱο-
θεσίαν ἀπολάβωμεν») τονίζεται ὅτι ἡ Ἐνανθρώπηση πραγματοποιή-
θηκε μέ σκοπό τήν υἱοθεσία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ θέση αὐτή ἀπαντᾶ καί 
ἀναπτύσσεται σέ πολλές ὁμιλίες. Στό Ἐφ. 2:14-16 («Αὐτὸς γάρ ἐστιν 
ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ 
φραγ μοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, τὸν νόμον τῶν ἐν-
τολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὐτῷ εἰς ἕνα 
καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους 
ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν 
αὐτῷ») ὑπογραμμίζεται ὅτι ὁ Ἰησοῦς μέ τή σταυρική του θυσία ἔφε-
ρε τήν εἰρήνη καί τή συμφιλίωση στόν κόσμο. Στόν γνωστό χριστο-
λογικό ὕμνο πού ἀπαντᾶ στό Φιλ. 2:7-8, ἡ προσφορά τῆς εἰρήνης 
συνδέεται μέ τήν κένωση καί τή σταυρική θυσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 
(«ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώ-
πων γενόμενος· καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυ-
τὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ»). Ἡ 
ἔν νοια τῆς εἰρήνης τεκμηριώνεται καί στό Β΄ Θεσ. 3:16125. 

Τρεῖς ὁμιλίες χρησιμοποιοῦν τό χωρίο Ρωμ. 8:15-17 καί ὑπο-
γραμμίζουν ὅτι ἡ ἐνανθρώπηση ἔγινε μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος: «οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ’ 
ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν· ἀββᾶ ὁ πατήρ. αὐτὸ τὸ 
πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα θεοῦ. εἰ δὲ 
τέκνα, καὶ κληρονόμοι· κληρονόμοι μὲν θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ 
Χριστοῦ, εἴπερ συμπάσχομεν ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν». Στήν Α΄ Τιμ. 
3:16 τονίζεται τό μυστήριο τῆς πίστεως: «καὶ ὁμολογουμένως μέγα 
ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί»126. Τά 
ἀποσπάσματα Ἑβρ. 11:9-10 καί 32-34 ἀναδεικνύουν τή δύναμη τῆς 
πίστης τῶν προπατόρων. Ὅπως τονίζεται σέ πολλές ὁμιλίες, ἡ 

125. Β΄ Θεσ. 3:16: «Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ 
παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. Ὁ Κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν».

126. Σέ ὅλα τά κείμενα πού ἐρευνήθηκαν χρησιμοποιήθηκε μόνο τό πρῶτο 
μέρος τοῦ χωρίου, ἐνῶ παραλείφθηκε τό ὑπόλοιπο: «ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, ὤφθη 
ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ».
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πίστη αὐτή εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογη τῆς προσωπικῆς τους 
ἠθικῆς.

Στά ὑπόλοιπα χωρία ἀπό τά βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης θεμε-
λιώνεται θεολογικά ἡ σπουδαιότητα τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ καί 
καταγράφεται ἡ ἀποστολή Του, μέ σκοπό τήν πολυδιάστατη σω-
τηρία τοῦ ἀνθρώπου. Τέλος πολλά παραθέματα τεκμηριώνουν διά-
φορες θεολογικές θέσεις πού ἀναπτύσσονται στούς λόγους.

Πίνακας 7 - Παραθέματα Καινῆς ΔιαθήκηςΠίνακας 7 - Παραθέματα Καινῆς Διαθήκης

Κατά ΜατθαῖονΚατά Ματθαῖον
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
1:1-25 36, 41 47, 78, 85, 91
1:1 33
1:16 69, 110
1:21 54, 76, 90, 95
1:23 55, 95 97, 114, 122
1:25 51, 97
2:2 25, 55
2:6 9
2:11 4
2:19-20 13
4:16 54, 67
5:8 59
5:9 104
5:33 106
5:43-44 103
5:48 65
8:20 37, 40
9:13 19, 24
12:21 96
15:8 48
15:19 59
18:3 30
23:35 108
25:35 94
25:40 111
25:42-43 37
28:19 32
28:20 19

Κατά ΜᾶρκονΚατά Μᾶρκον
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
9:24 26, 96
10:42-45 23

Κατά ΛουκᾶνΚατά Λουκᾶν
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
1:8 25
1:24 4
1:32-34 1
1:42-43 71
1:78 34
2:9  25
2:10 8, 27, 28, 30,
 48, 76, 103, 111
 115
2:11 23, 27, 28, 30,
 45, 47 76, 90, 95
2:12 22, 103
2:14 1, 15, 17, 22
 44, 46,
 47, 50,
 54, 68,
 70, 71,
 73, 95,
 104, 122,
 124
2:15 7, 25
2:20 124
2:29 30
2:31-32 68
4:19 73, 90
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6:35 65
10:27 59
17:5 26
19:8-10 111
19:38 70
21:26 50

Κατά ἸωάννηνΚατά Ἰωάννην
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
1:1 72, 102
1:6 71
1:9 39, 107
1:11 19, 68, 94, 107
1:12 94, 107
1:14  2, 7, 8, 19  38, 60, 71,
  72, 108, 110, 119,
  120, 122, 124
1:17 107, 121
1:18 55, 117
3:15 44, 93
3:16 113
8:32 39
3:16 32
3,19-21: 107
4:10 18
4:42 54
6:51 98
6:56 46
6:68 55
7:46 55
10:10 61, 71 124
10:16-17 10
10:31-33 77
14:1 23
14:6 25, 60 81, 98, 107
14:9 107
14:13 91
14:27 28, 50 80
16:2 48
16:22 48
16:13 98, 107
16:33 17
17:5 65
17:17 18

Πράξεις ἈποστόλωνΠράξεις Ἀποστόλων
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
4:12 19, 54 91, 98
7:9 5
10:38 24
12:2 108
14:22 17
17:23 8, 34
18:28 19
26:13-15 42

ΡωμαίουςΡωμαίους
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
1:21-23 40
3:16 50
5:1 50
5:4 96
5:8 65
5:10 50
5:12 32
6:18 65
6:11-14 32
8:15-17 32, 69 93
8:35 91
8:22 3
9:4-5 108
10:9 91
11:26-27 32
11:33 49
12:2 73
12:18 80, 104
14:17-19 73
15:12-13 96
16:25 119

Α΄ ΚορινθίουςΑ΄ Κορινθίους
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
1:30 25, 68
2:16 46
11:21 24
13:1-8 113
13:7-8 24
13:12 55
15:32 98
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Β΄ ΚορινθίουςΒ΄ Κορινθίους
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
3:17 23
5:8 35
5:17 54
6:11 40
7:1 35
8:9 35, 54
13:11 54, 104

ΓαλάταςΓαλάτας
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
1:8 99
1:11-19 18
2:20 46, 65 101
3:10 32
3:13 32
3:24-27 32
3:26 40
4:1-7 32, 88
4:4-5 39, 54,  55, 67,
 69, 70,  92, 95,
 107, 108 119
4:6 3
4:19 46
4:26 108
5:4-5 56
6:7 18

ἘφεσίουςἘφεσίους
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
1:22 65
2:2 68
2:5 32, 73
2:6 70
2:12-17 10, 50 80
2:14-16 28, 48 73, 80, 98
2:19 94
3:9 50
3:14-19 118
3:17 73
4:7-10 101
4:22 50, 93
5:15 49

5:18 67
5:27 68

ΦιλιππησίουςΦιλιππησίους
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
2:6 100
2:7 7, 54 65, 82, 100
2:8 30, 65  71, 100
2:10 91
3:20 17, 108
4:7 23, 28 80, 104
4:9 104
4:18 23

ΚολοσσαεῖςΚολοσσαεῖς
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
1:13 70
1:14-20 68, 73 80, 120
1:26 30
2:8 50 
3:2 108

Α΄ ΘεσσαλονικεῖςΑ΄ Θεσσαλονικεῖς
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
2:16 108

Β΄ ΘεσσαλονικεῖςΒ΄ Θεσσαλονικεῖς
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
3:16 10, 50 91

Α΄ ΤιμόθεονΑ΄ Τιμόθεον
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
1:15 90, 111
2:2 80
2:4 69
2:5 50
3:15 74, 113
3:16 34, 54 82, 83

Β΄ ΤιμόθεονΒ΄ Τιμόθεον
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
2:10 91
3:16-17 121
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ΤίτονΤίτον
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
1:2 117
2:11-14 53, 57 108
3:4 50

ἙβραίουςἙβραίους
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
2:3 76
2:11 32 69
5:9 54 91
6:6-8 32
9:24 108
10:26-31 32
11: 9-10  17, 21  66, 79, 108, 112
11:32-34 17, 21 66, 70, 108, 112
12:1 50, 56
12:14 104
12:22 108
12:29 34
13:8 48, 98
13:14 108

Α΄ ΠέτρουΑ΄ Πέτρου
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
1:2 26

Β΄ ΠέτρουΒ΄ Πέτρου
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
1:4 25
3:13 90 

Α΄ ἸωάννηΑ΄ Ἰωάννη
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
1:12 27
4:8-9 113
4:14 54
4:18 113 
5:4-5 98

ἸούδαἸούδα
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
13 59
19 35

ἈποκάλυψηἈποκάλυψη
Στίχοι Ὁμιλίες Λόγοι
1:8 49
3:20 19
5:13 55
7:10 54
21:2 108
21:3-4 5

Ὑμνογραφικά Παραθέματα Ὑμνογραφικά Παραθέματα 

Ἡ πλούσια ὑμνογραφία τῶν Γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ περιγράφει 
ποιητικά τό ἱστορικό γεγονός καί φανερώνει τίς θεολογικές καί σω-
τηριολογικές διαστάσεις του. Στά κηρύγματα πού ἐρευνήθηκαν, 
καταμετρήθηκαν συνολικά 51 ἀναφορές σέ ὑμνογραφικούς στίχους 
(Πίνακας 8). Τά ὑμνογραφικά παραθέματα πού καταγράφηκαν εἶναι 
ἐμφανῶς λιγότερα ἀπό τά ἁγιογραφικά καί τά πατερικά. Ἡ ὑμνο-
γραφία ἄλλωστε εἶναι καί αὐτή ἡ ἴδια κήρυγμα ἀλλά καί πηγή κη-
ρύγματος. Ἔτσι πρέπει αὐτό τό κήρυγμα νά ἑρμηνεύει τή Γραφή.

Εἰδικότερα οἱ συγγραφεῖς τεκμηριώνουν τίς θέσεις τους μέ στίχους 
ἀπό τήν ὑμνογραφία τῶν Χριστουγέννων, τῶν Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ, τοῦ Ὄρθρου, τῶν προεόρτιων καί τῆς θείας Λειτουργίας (36 
ἀναφορές). Ἐπίσης ἐντοπίσθηκαν παραπομπές σέ ὕμνους ἀπό διά-
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Τό ἀπολυτίκιο τῶν Χριστουγέννων «Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ 
Θεὸς ἡμῶν…» χρησιμοποιήθηκε τίς περισσότερες φορές (6) γιά νά 
τονίσει ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας καί ὁ Λυτρω-
τής τοῦ κόσμου πού χαρίζει τή δικαιοσύνη σέ ὅλους. Ὁ εἱρμός τῆς 
α΄ ᾠδῆς τοῦ Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε…» 
χρησιμοποιήθηκε ἰσάριθμες φορές μέ τό ἀπολυτίκιο (6) καί ὑπο-
γράμμισε τό χαρμόσυνο γεγονός, τόν δοξολογικό του χαρακτήρα 
ἀλλά καί τήν οἰκουμενικότητα τοῦ σωτηριώδους ἔργου τοῦ Ἰησοῦ. 
Τό κοντάκιο τῆς ἑορτῆς «Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον 
τίκτει …» ἀπαντᾶ σέ 4 λόγους/ὁμιλίες καί ἐπισημαίνει τή θεότητα 
τοῦ Χριστοῦ, τή συμβολή τῆς Θεοτόκου στό σχέδιο τῆς θείας οἰκο-
νομίας ἀλλά καί τήν ταπείνωση τῶν ποιμένων. Μέ τό ἐξαποστει-
λάριο «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν» τονίσθηκε ἡ 
θεία συγκατάβαση καί τό σωτηριολογικό της περιεχόμενο σέ τρία 
κείμενα. Τέλος τό Κάθισμα τοῦ Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς, «Δεῦτε ἴδωμεν 
πιστοί…» διευκόλυνε τήν προτροπή τριῶν κηρύκων πρός τούς 
ἀκροατές (ἀποδέκτες) γιά νά ὑποδεχτοῦν μέσα ἀπό τή μυστηριακή 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας τόν Χριστό καί ἔτσι νά ταξιδέψουν νοερά στή 
Βηθλεέμ καί νά προσκυνήσουν τό θεῖο Βρέφος.

Ὁ παρακάτω πίνακας ἀποτυπώνει τά ὑμνολογικά παραθέματα 
πού χρησιμοποιήθηκαν127.

Πίνακας 8 – Ὑμνογραφικά παραθέματαΠίνακας 8 – Ὑμνογραφικά παραθέματα

 Α. Ὑμνογραφία Χριστουγέννων  Α. Ὑμνογραφία Χριστουγέννων 

Ἑβδομάδα πρό τῶν ΧριστουγέννωνἙβδομάδα πρό τῶν Χριστουγέννων
– Προεόρτια στιχηρά ἰδιόμελα ἑσπερινοῦ 20 Δεκεμβρίου, «ἀνα χθῶ-
μεν τῇ διανοίᾳ, καὶ κατίδωμεν τὸ ἐν Σπηλαίῳ μέγα μυ στή ριον». [64]
– Αἶνοι τῆς 21ης Δεκεμβρίου: «Λόγος ὁ Πατρί, ὁμοούσιος ὑπάρ-

127. Οἱ ἀριθμοί στίς ἀγκύλες ([x]) ἀναφέρονται στόν κωδικό ἀριθμό τοῦ κη-
ρύγματος. Βλ. τήν 3η Ἑνότητα τοῦ 1ου Κεφαλαίου. 

φορες ἄλλες ἀκολουθίες, ὅπως εἶναι ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, ὁ Εὐαγγε-
λισμός τῆς Θεοτόκου, τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο, ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα, 
ἡ ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἄλλες ἑορτές, ἡ Νεκρώσιμη ἀκο-
λουθία (13 παραθέματα), ἀλλά καί εὐχές (2 παραθέματα). Οἱ στίχοι 
αὐτοί ἔχουν χριστοκεντρικό περιεχόμενο καί τεκμηριώνουν διάφορα 
ἐπιχειρήματα πού ὑπηρετοῦν τήν κεντρική ἰδέα κάθε κειμένου.
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χων, ἐκ παρθενικῶν, φυραθεὶς ἁγνῶν αἱμάτων, καὶ πλάττεται καὶ 
αὔξει, χρονικῷ διαστήματι, αὖθίς τε γεννᾶται ἐν Σπηλαίῳ, ἔκπλη-
ξις! ἀλλ’ Ἄγγελοι κροτοῦσι, βροτοὶ μέλπουσιν· Ὁ Βασιλεὺς τοῦ 
Ἰσραήλ, Χριστὸς παραγίνεται».           [100]

Κυριακή πρό τῶν ΧριστουγέννωνΚυριακή πρό τῶν Χριστουγέννων
– Στιχηρά προσόμοια προεόρτια, «σάρκα γενόμενον, ἵνα θεώσῃ 
με, καὶ πλουτίσῃ τὸν πτωχεύσαντα, ἀκρασίᾳ, πικροτάτης βρώσε-
ως».                  [60]
– Στιχηρό προσόμοιο ἑσπερινοῦ, «χαρίσασθαι τὴν ἐλευθερίαν, 
τὴν ζωὴν καὶ λύτρωσιν, ἀγνώμοσιν οἰκέταις».           [64]
– Εἰς τή λιτή (ἑσπερινός), «Ἄκουε οὐρανέ, καὶ ἐνωτίζου ἡ γῆ· ἰδοὺ 
γὰρ ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, πρόεισι τεχθῆναι, ἐκ 
Κόρης ἀπειράνδρου, εὐδοκίᾳ τοῦ φύσαντος αὐτὸν ἀπαθῶς, καὶ 
συνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· Βηθλεὲμ εὐτρεπίζου, ἄνοιγε 
πύλην ἡ Ἐδέμ· ὅτι ὁ Ὢν γίνεται ὃ οὐκ ἦν, καὶ ὁ πλαστουργὸς 
πάσης κτίσεως διαπλάττεται, ὁ παρέχων τὸ μέγα ἔλεος».       [67]
– Ἀπόστιχα ἑσπερινοῦ, «εὐτρεπίζου Σπήλαιον, ἡ Παρθένος ἐγ-
γίζει τοῦ τεκεῖν, Βηθλεὲμ γῆ, Ἰούδα, τέρπου καὶ ἀγάλλου, ὅτι ἐκ 
σοῦ ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν. Ἀκούσατε ὄρη καὶ βουνοί, καὶ 
τὰ περίχωρα τῆς Ἰουδαίας, ὅτι ἔρχεται Χριστός, ἵνα σώσῃ ὃν 
ἔπλασεν ἄνθρωπον, ὡς φιλάνθρωπος».                   [64]
– Προεόρτιο ἀπολυτίκιο, «Χριστὸς γεννᾶται τὴν πρὶν πεσοῦσαν, 
ἀναστῆσον εἰκόνα».             [122]
– Κανών προεόρτιος Ὄρθρου, ᾠδή α΄, «σαρκωθεὶς ὁ Λόγος δέ, 
τὴν παμμόχθηρον ἁμαρτίαν ἐξήλειψεν, ὁ δεδοξασμένος Κύριος· 
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται».             [76]

Ἀκολουθία ὩρῶνἈκολουθία Ὡρῶν
– Στιχηρό Ἰδιόμελο τῆς Α΄ Ὥρας τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, «μορ-
φωθεὶς τὸ καθ’ ἡμᾶς, καὶ θεώσας τὸ πρόσλημμα».         [90]
– Δοξαστικό τροπαρίων τῆς Στ΄ Ὥρας, «κατίδωμεν, θαῦμα πᾶ-
σαν ἔννοιαν, ἐκπλῆττον καὶ συνέχον».                   [65]

Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ 
– Στιχηρό ἰδιόμελο, «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ 
γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς; ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων 
κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον, 
οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, 
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ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· ἡμεῖς δὲ Μητέρα 
Παρθένον. Ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς».                  [16]
– Κανών τοῦ Ἀπόδειπνου τῆς 24ης Δεκεμβρίου, ᾠδή θ΄, «ἰδοὺ γὰρ 
ἔρχῃ τέξεσθαι ἐν Σπηλαίῳ, ἀποῤῥήτως τὸν Δεσπότην, θέλοντα 
τὴν κτίσιν ἅπασαν, καταφθαρεῖσαν τῇ παραβάσει πρώην, καινίσαι 
ἀληθῶς, τοῦτον ὑμνολογοῦντες ἐν πίστει, Σὲ μεγαλύνομεν».    [76]

Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου 
Στίχοι ἀπό τόν κανόνα τῆς ἑορτῆς
– Κάθισμα Ὄρθρου, «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χρι-
στός, ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ τῶν 
Μά γων Ἀνατολῆς τῶν Βασιλέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύ-
στως ἐκεῖ. Ποιμένες ἀγραυλοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον. Δόξα ἐν ὑψί-
στοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν Σπηλαίῳ τεχθέντι, ἐκ τῆς Παρ-
θένου, καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας».     [40, 98, 125]
– Κανών α΄, α΄ ᾠδή, ὁ εἱρμός, «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε.    
[…] ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται».     [8, 41, 54, 86, 122, 123]
– Κανών α΄, δ΄ ᾠδή, ὁ εἱρμός, «Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί […] 
ἀνεβλάστησας […] τῇ δυνάμει σου Κύριε».                   [96]
– Κανών α΄, ε΄ ᾠδή, ὁ εἱρμός, «Θεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν, 
τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν Ἄγγελον, εἰρήνην παρεχόμενον 
ἀπέστειλας ἡμῖν».               [28]
– Κανών α΄, ᾠδή ζ΄, ὁ εἱρμός: «Ποιμένες ἀγραυλοῦντες, ἐκπλα-
γοῦς φωτοφανείας ἔτυχον».            [76]
– Ἐξαποστειλάριο: «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ 
ἡμῶν».              [82, 98, 125]
– Στιχηρά ἰδιόμελα στούς Αἴνους, «ὅτι Μήτηρ γέγονας, τῆς 
εὐδοκίας τοῦ Πατρός, βαστάζουσα ἐν κόλποις, Θεὸν Λόγον σαρ-
κωθέντα ὅτι μήτηρ γέγονε τῆς εὐδοκίας τοῦ Πατρός, βαστάζου-
σα ἐν κόλποις Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα».          [69]

Θεία ΛειτουργίαΘεία Λειτουργία
– Ἀπολυτίκιο, «Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε 
τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις 
λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο· σὲ προσκυνεῖν, τὸν 
Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, 
Κύριε δόξα σοι».                   [5, 34, 40, 71, 74, 99]
– Κοντάκιο, «Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ 
ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποι-
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μένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι’ ἡμᾶς 
γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός».

[2, 5, 71, 103, 122]

  Β. Ὑμνογραφία διαφόρων ἀκολουθιῶν  Β. Ὑμνογραφία διαφόρων ἀκολουθιῶν

– Εἰρηνικά, θεία Λειτουργία, «Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος 
κόσμου».                        [90]
– Εὐχή θ. Λειτουργίας Μεγάλου Βασιλείου, «ἵνα ἡμᾶς συμμόρ-
φους ποιήση τῆς εἰκόνος τῆς δόξης αὐτοῦ».           [30]
– Ἀκάθιστος ὕμνος, «Χαῖρε γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς 
οὐρανόν».               [65]
– Ἑσπερινός 26ης Μαρτίου, στιχηρό προσόμοιο, «ὁ ἔχων θρόνον 
οὐρανόν, καὶ ὑποπόδιον τὴν γῆν, ἐν μήτρᾳ χωρεῖται γυναικός». [22]
– Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, ἀπολυτίκιο, «Σήμερον τῆς σω-
τηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ 
φανέρωσις, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ 
Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ σὺν καὶ ἡμεῖς αὐτῷ τῇ 
Θεο τόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ». 
[68, 84, 92]
– Μέγα Ἀπόδειπνο, «Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός».               [12]
– Ἑσπερινός Μεγάλης Τρίτης, ἰδιόμελο, «ὅπου ἦχος καθαρὸς 
ἑορ ταζόντων, καὶ βοώντων ἀπαύστως».                     [17]
– Ὄρθρος Μεγάλου Σαββάτου, στιχηρό ἰδιόμελο, «δός μοι τοῦ-
τον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν κόσμῳ· 
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ὁμόφυλοι μισοῦντες θανατοῦσιν 
ὡς ξένον· δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ξενίζομαι βλέπειν τοῦ 
θανάτου τὸ ξένον· δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὅστις οἶδεν ξενίζειν 
τοὺς πτωχούς τε καὶ ξένους».                        [94]
– Ὕψωση Τιμίου Σταυροῦ, κοντάκιο, «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ 
ἑκουσίως».               [23]
– Νεκρώσιμη ἀκολουθία, ἰδιόμελο, «Ὡς ἄνθος μαραίνεται, καὶ 
ὡς ὄναρ παρέρχεται».              [27]
– Ἀναστησιματάριον, στιχηρό ἑσπερινοῦ, «Δαυϊτικὴν προφη-
τείαν ἐκπληρῶν, Χριστὸς μεγαλειότητα, ἐν Σιών, τὴν οἰκείαν 
Μαθηταῖς ἐξεκάλυψεν, αἰνετὸν δεικνὺς ἑαυτόν, καὶ δοξαζόμενον 
ἀεί, σὺν Πατρί τε καὶ Πνεύματι ἁγίῳ, πρότερον μὲν ἄσαρκον ὡς 
Λόγον, ὕστερον δὲ δι’ ἡμᾶς, σεσαρκωμένον, καὶ νεκρωθέντα ὡς 
ἄνθρωπον, καὶ ἀναστάντα κατ’ ἐξουσίαν ὡς φιλάνθρωπον».  [42]
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– Ὀκτώηχος, Κανών ἁγίου Νικολάου, Θεοτοκίον, «Ἰσωθῆναι 
πόθον μοὶ ἐνθείς, ὄφις ὁ παμπόνηρος, τῷ πλαστουργῷ, ὡς αἰχμά-
λωτον εἴλέ με, διὰ σοῦ δὲ Πάναγνε, ἀνακέκλημαι, θεωθεὶς ἀληθέστα-
τα· σὺ γὰρ Θεομῆτορ, τὸν ἐμὲ θεώσαντα γεγέννηκας».         [92]
– Εὐχή, «Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον 
πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, σημειωθήτω ἐφ’ 
ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα φῶς τὸ 
ἀπρόσιτον, καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα ἡμῶν πρὸς ἐργασίαν 
τῶν ἐντολῶν σου».              [44]
– Εὐχή χειροτονίας, «Ἡ Θεία Χάρις, ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θερα-
πεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα».            [3]

Πατερικά παραθέματαΠατερικά παραθέματα

Οἱ συγγραφεῖς τῶν ὁμιλιῶν/λόγων τεκμηριώνουν ἐπαρκῶς τίς 
θέσεις τους παραπέμποντας σέ 28 ἔργα ἀπό 16 Πατέρες καί ἐκκλη-
σιαστικούς συγγραφεῖς. Συνολικά καταμετρήθηκαν 105 παραθέμα-
τα128. Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί ἡ σωτη-
ρία τῶν ἀνθρώπων ἀποτελοῦν τήν κεντρική ἰδέα τῶν κηρυγμάτων. 
Ὁ πίνακας (9) πού ἀκολουθεῖ καταγράφει τίς παραπομπές στούς 
Πατέρες. Σέ πολλά κείμενα γίνεται ὀνομαστική ἀναφορά στούς Πα-
τέρες, δίχως νά ὑπάρχει παραπομπή σέ κάποιο συγκεκριμένο ἔργο, 
ἐνῶ ἄλλες φορές οἱ συγγραφεῖς μεταφέρουν μέ δικά τους λόγια τίς 
πατερικές θέσεις καί ἑπομένως εἶναι δύσκολο νά ἐντοπιστεῖ τό συγ-
κεκριμένο χωρίο τῆς Πατερικῆς Γραμματείας129. Οἱ ἐκδόσεις πού 
χρη σιμοποιοῦνται εἶναι κυρίως τῆς Patrologia Graeca (PG) καί 
Latina (PL) τοῦ Migne, «Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας» (ΕΠΕ), 
«Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων καί Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων» 
(ΒΕΠΕΣ) τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἐνῶ γίνονται δύο παραπομ-
πές σέ κριτική ἔκδοση τῶν «Πατερικῶν Ἐκδόσεων ὁ Γρηγόριος Πα-
λαμᾶς», μία στίς ἐκδόσεις «Sources Chrétiennes» καί ἀπό μία σέ 
διάφορες ἄλλες ἀνεξάρτητες ἐκδόσεις.

Τό κλασικό χωρίο τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου, ὁ Υἱός καί Λόγος 
τοῦ Θεοῦ «ἐνηνθρώπησε, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν» καταγράφηκε 

128. Οἱ συγγραφεῖς παρέπεμψαν 66 φορές σέ συγκεκριμένα πατερικά ἔργα, δί νοντας 
καί τόν τίτλο. Ἐπίσης, παραπέμπουν κι ἄλλες 39 φορές μέ ὀνομαστική ἀναφορά. 

129. Οἱ ἀριθμοί στίς ἀγκύλες ([x]) ἀναφέρονται στόν κωδικό ἀριθμό τοῦ κη-
ρύγματος.
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αὐτούσιο 7 φορές. Ὡς θεολογική θέση ἐντοπίζεται στούς περισσό-
τερους λόγους/ὁμιλίες, δίχως καμία παραπομπή ἤ ὀνομαστική ἀνα-
φορά στόν Μέγα Ἀθανάσιο. Τό σχῆμα «ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά 
νά γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός κατά χάριν» ἐπαναλαμβάνεται μέ διάφο-
ρους τρόπους στά κείμενα ἄλλων Πατέρων. Ἐξάλλου ἐντοπίσθηκαν 
12 διαφορετικές παραπομπές στόν λόγο Εἰς τά ἅγια Θεοφάνεια τοῦ 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Οἱ παραπομπές αὐτές ἑρμηνεύουν θεο-
λογικά τό μυστήριο τῆς Ἐνανθρώπησης καί τήν ὕψιστη ταπείνωση 
τοῦ Σαρκωθέντος Λόγου. Οἱ συγγραφεῖς παραπέμπουν 10 φορές σέ 
πέντε διαφορετικά ἔργα τοῦ Ἰωάννη Χρυσοστόμου, τονίζοντας ὅτι 
ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἐλπίδα, ἡ εἰρήνη, ἡ ἀγάπη καί ἡ σωτηρία τῆς 
οἰκουμένης. Οἱ παραπομπές στά κείμενα τοῦ Ἰωάννη τοῦ Δαμασκη-
νοῦ ἀναφέρονται στό θαῦμα τῆς Ἐνανθρώπησης καί στήν πολύτι-
μη συνεργασία τῆς Θεοτόκου στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας. Τέ-
λος καταγράφηκαν προτροπές γιά πανηγυρικό ἑορτασμό ἀπό Πα-
τέρες, ὅπως π.χ. ὁ Γρηγόριος Νύσσης.

Ἐπιπρόσθετα πολλοί συγγραφεῖς χρησιμοποιοῦν πατερικά χωρία 
μεταφρασμένα ἤ σέ δική τους ἐλεύθερη ἀπόδοση, κάνοντας μόνο 
ὀνομαστική ἀναφορά. Οἱ Πατέρες πού ἀναφέρονται ὀνομαστικά 
εἶναι Αὐγουστῖνος Ἱππῶνος (111), ὁ Μέγας Βασίλειος (114, 118, 119), 
Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως (110), Γρηγόριος Θεολόγος (80, 87), 
Γρηγόριος Νύσσης (80, 87), Γρηγόριος Παλαμᾶς (110), Δαμασκηνός 
Στουδίτης (61), Εἰρηναῖος Λυῶνος (51), Ζηγαβινός (108), Ἰωάννης 
Δαμασκηνός (87), ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος (51, 80, 108, 111, 118, 
119), ὁ Μάξιμος Ὁμολογητής (46, 49, 87, 121), ὁ Νικόλαος Καβά-
σιλας (80, 87), ὁ Σιλουανός Ἀθωνίτης (118) καί ὁ Τερτυλιανός (118).

Ὡστόσο, ἐντοπίστηκαν λόγοι καί ὁμιλίες μέ ὑπερβολικά πολλά 
βιβλικά καί πατερικά χωρία. Τά κείμενα αὐτά παραθέτουν τά χωρία. 
Οἱ θέσεις πού τονίζουν εἶναι τό μεγαλεῖο καί ὁ δοξολογικός χαρα-
κτήρας τῆς Ἐνανθρώπησης τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ (61, 68, 
72), ἡ ἀνωτερότητα τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό τόν ἰουδαϊκό Νόμο καθώς 
καί ἡ υἱοθεσία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό (32). Ὡστόσο, ἡ ὑπερ-
βολική χρήση τῶν χωρίων στή λόγια γλώσσα τοῦ Βυζαντίου καί ἡ 
ἀπουσία ὀργανικῆς σύνδεσης καί συνοχῆς στή δομή δυσχεραίνουν 
τή μετάδοση τοῦ μηνύματος. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο χάνεται ἡ δη-
μιουργικότητα καί ἡ πρωτοτυπία. Ἔτσι τό κήρυγμα καταλήγει σέ 
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ἕνα συμπίλημα130, δίχως νά διατηρεῖ τό πατερικό πνεῦμα131. Ἐπιπρό-
σθετα, «ὁ παρωχημένος γλωσσικός τους κώδικας δέν ἀποκωδικο-
ποιεῖται ἀπ’ εὐθείας ἀπό τόν ἀκροατή καί ὡς ἐκ τούτου ἡ ἀποδοχή 
τοῦ μηνύματος ἐξ ὁρισμοῦ εἶναι δυσχερής»132.

Τέλος ἀπαιτεῖται νά σημειωθεῖ ὅτι πολλοί συγγραφεῖς ἐνσωμα-
τώνουν ἐντελῶς ἐλεύθερα καί μέ τό δικό τους προσωπικό ὕφος πα-
τερικά, ἀλλά καί βιβλικά καί ὑμνογραφικά χωρία, ἐπιδιώκοντας νά 
τά κωδικοποιήσουν στίς ἀναζητήσεις καί τόν γλωσσικό τρόπο 
ἔκφρασης τῆς σύγχρονης ἐποχῆς. Τέτοια στοιχεῖα ἐντοπίστηκαν 
στίς ὁμιλίες/στούς λόγους 6, 12, 81, 90 104, 105, 109. Σ’ αὐτούς πα-
ρα τηρεῖται ὑψηλή ἀφομοίωση τῶν πηγῶν τῆς παράδοσης καί ἀπό-
δοσή τους μέ προσαρμοστικότητα, ζωντάνια καί ἀμεσότητα.

Πίνακας 9 – Πατερικά χωρίαΠίνακας 9 – Πατερικά χωρία

 1.  Ἀθανασίου Μεγάλου, Περί τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, 
PG 25, 96 [4], 192Β [25, 42, 50, 60, 109, 120, 125]

 2.  Ἀθανασίου Μεγάλου, Εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος, PG 28, 
960-961 [70, 120], 964 [72]

 3. Αὐγουστίνου, Enarratio in Psalmorum 40,  PL 14 [4, 50]
 4.  Βασιλείου Μεγάλου, Ὁμιλία εἰς τήν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέν-

νησιν, PG 31, 1473A [114]
 5. Βασιλείου Μεγάλου, Ἐπιστολή 114, PG 32, 528Β [104]
 6.  Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τά ἅγια Θεοφάνεια, PG 36, 126D 

[100], 312 [72, 88], 313 [42, 56, 61, 57], 300 [59], 325 [56], 316 
[57], 328 [70], 909 [68]

 7.  Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τό ἅγιο Πάσχα, PG 36, 126D [55, 
100]

 8.  Γρηγορίου Νύσσης, Λόγος Κατηχητικός ὁ Μέγας, Ε΄, PG 45, 
48 [70, 83]

 9.  Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ, PG 46, 
1137 [50]

10.  Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΙΣΤ΄ - Περί τῆς κατά σάρκα τοῦ 

130. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 280.
131. Φουντούλη, Ὁμιλητική, σελ. 67.
132. Κούκουρα, Λόγοι, σελ. 43.
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Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἰκονομίας, PG 151, 204B [42, 
50-, 62, 110, 115]

11.  Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΝΗ΄, Εἰς τήν κατά σάρκαν σω-
τήριον γέννησιν, 14, ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη, Γρ. Παλαμᾶ, τ. 11, 
σελ. 474 [93, 110]

12. Διαταγαί τῶν ἁγίων ἀποστόλων, PG 1, 3, 20Β [68], 12C [5]
13.  Εὐσεβίου Ἀλεξανδρείας, Περί τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, PG 86, 

365 [72]
14. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Πρός Ἐφεσίους, PG 5 [68, 71]
15. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Πρός Σμυρναίους, PG 5 [71]
16. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Πρός Ἥρωνα, PG 5 [68]
17.  Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἡ Θεοτόκος, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Δια-

κονίας, Ἀθήνα 1990, σελ. 41 [58, 60, 61]
18.  Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις Ὀρθοδόξου Πίστεως, PG 94, 

354 [3, 48, 55, 112, 119, 120]
19.  Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τόν μακάριον Φιλογόνιον – Λό-

γος ΣΤ΄, PG 48, 752 [75, 88]
20.  Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν πρός Κορινθίους ἐπιστολή, 

PG 49, 352-353 [5, 70]
21.  Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος, PG 

56, 351 [72, 119]
22.  Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τό κατά Ματθαῖον, PG 

57, 33 [25, 36, 63]
23.  Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, 

PG 61, 821 [57]
24.  Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τόν Ψαλμόν Ι, PG 63, 113D [56,  

96]
25.  Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Περί τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ 

Λόγου - Ὁμιλία ΙΕ΄, PG 75, 1090 [56], 1092 [70]
26.  Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἀόρατος Πόλεμος, Μέρος πρῶ-

τον, Κεφάλαιον ΜΘ´, ἐκδ. Τῆνος, Ἀθῆναι ἄ.χ., σελ. 164 [62, 
91]

27.  Νικολάου Καβάσιλα, Λόγος εἰς τόν Εὐαγγελισμόν 4-5, Patro-
logia Orientalis 19, 488 [58, 63]

28.  Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως, Λόγος Δ΄, PG 65, 704 & 705 
[57], 693-694, 757, 962 [72]
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29.  Συμεών Νέου Θεολόγου, Περὶ τῆς τοῦ Λόγου Σαρκώσεως καὶ 
κατὰ τίνα τρόπον δι’ ὑμᾶς ἐσαρκώθη, PG 120 [46]

–  Σύμβολο τῆς Πίστεως, «…φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ 
Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα δι’ οὗ τὰ πάντα 
ἐγένετο…» [122]

–  «…ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐναν-
θρωπήσαντα…» [105]

Ἀρχαῖα ρητά – Λογοτεχνία – Θρησκειολογικές ἀναφορές – Ἀρχαῖα ρητά – Λογοτεχνία – Θρησκειολογικές ἀναφορές – 
Σύγχρονα θεολογικά κείμεναΣύγχρονα θεολογικά κείμενα

Σέ πολλά κείμενα ἐντοπίστηκαν ἀναφορές σέ φιλοσόφους, ποι-
ητές καί σύγχρονους θεολόγους. Οἱ παραπομπές σέ κάποιο συγκε-
κριμένο ἔργο ἀπουσιάζουν καί γίνεται μόνο ὀνομαστική ἀναφορά 
στούς συγγραφεῖς, ἐνῶ τά λόγια τους πολλές φορές μεταφέρονται 
ἐντός εἰσαγωγικῶν (αὐτούσια) ἤ ἀποδίδονται ἀπό τόν κήρυκα. Ἡ 
ἐπιλογή λόγων ἀπό τούς ἀρχαίους Ἕλληνες Φιλοσόφους (π.χ. Σω-
κράτης) καί τούς φιλοσόφους τῶν ἀνατολικῶν θρησκευμάτων (π.χ. 
Κομφούκιος, Βούδδας) τεκμηριώνει τή θεολογική θέση τοῦ Ἰουστί-
νου τοῦ Μάρτυρος περί σπερματικοῦ Λόγου133 καί τό ἀπόσπασμα 
ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, «ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς 
εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν· καίτοι γε οὐκ 
ἀμάρτυρον ἑαυτὸν ἀφῆκεν ἀγαθουργῶν, οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς 
διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης 
τὰς καρδίας ὑμῶν» (Πρ. Ἀπ. 14:16-17). 

Ἡ σπουδαιότητα καί ἡ εὐρεία ἀποδοχή τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐναν-
θρώπησης ἀπό ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος τονίζεται μέ παραδείγμα-
τα προσωπικοτήτων τῆς Ἱστορίας (π.χ. Μ. Ναπολέων) ἀλλά καί 
ἱστορικῶν (π.χ. Κων. Παπαρρηγόπουλος). Οἱ ποιητές καί τά ἔργα 
τους πού ἀναφέρονται δίνουν ἔμφαση στήν ἑορτή τῶν Χριστουγέν-
νων καί διδάσκουν μέ ὄμορφο καί πιθανόν εὐκολομνημόνευτο τρόπο. 
Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τά παραδοσιακά κάλαντα πού ἀναφέρονται 
σέ ἕναν λόγο (23): «Χριστὸς γεννᾶται σήμερον ἐν Βηθλεὲμ τῇ πόλει. 
Οἱ οὐρανοὶ ἀγάλλονται, χαίρει ἡ κτίσις ὅλη». Τέλος οἱ παραπομπές 
σέ σύγχρονους –ἀνάλογα μέ τή δεκαετία– θεολόγους (Π. Τρεμπέλας, 

133. Ἰουστίνου Φιλοσόφου, Ἀπολογία Α΄, PG 6, 424C.
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Σ. Ἀγουρίδης, π. Βασ. Γοντικάκης, Χρ. Γιανναρᾶς) ἀναδεικνύουν τή 
διαχρονικότητα τῆς Ὀρθόδοξης παράδοσης καί τή διαρκῆ δίψα γιά 
μετάδοση τοῦ μηνύματος τῶν Χριστουγέννων στό ἑκάστοτε παρόν.

Αὐτό πού ἀπαιτεῖται νά σημειωθεῖ εἶναι ὅτι οἱ παραπάνω παρα-
πομπές σέ ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος ἀπαντοῦν κυρίως στά κηρύγ-
ματα τῆς δεκαετίας τοῦ ’60 καί τοῦ ’70, ἐνῶ λιγότερες παρατη-
ροῦνται στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’80. Στίς ὑπόλοιπες δύο δεκα-
ετίες δέν καταγράφηκαν ἀντίστοιχες ἀναφορές. Πολύ πιθανόν αὐτή 
ἡ διαφοροποίηση νά ὀφείλεται στήν ἐπιλογή μεγάλων καί πιό ἐπι-
τηδευμένων λόγων πού παρατηροῦνται στίς δύο πρῶτες δεκαετίες 
τῆς ἔρευνάς μας. Στόν παρακάτω πίνακα (10) εἶναι συγκεντρωμένες 
οἱ ἀναφορές σέ προσωπικότητες τῆς ἱστορίας, συγγραφεῖς, ποιητές 
καί σύγχρονους θεολόγους. Ἡ βιβλιογραφική ἀναφορά, ὅπου ὑπάρ-
χει, μεταφέρεται σύμφωνα μέ τόν τρόπο καταγραφῆς τῶν κειμένων 
τῆς ἔρευνας.

Πίνακας 10Πίνακας 10

Ὁμιλία/Ὁμιλία/
ΛόγοςΛόγος

Πρόσωπα (μέ τή σειρά τῶν ὀνομάτων πού ἀπαντοῦν Πρόσωπα (μέ τή σειρά τῶν ὀνομάτων πού ἀπαντοῦν 
στά κείμενα)στά κείμενα)

15 Ἀστρονόμος Φλαμαρίων
16 Πέτρος Ὀλύμπιος (ποιητής)
18 Σωκράτης, Μᾶρκος Αὐρήλιος, Σενέκας, Κομφούκιος
20 Γεώργιος Δροσίνης (δημοσιεύεται ὅλο τό ποίημά του)
30 Θουκυδίδης, Πελοποννησιακός Πόλεμος, 3, 25
37 Λέοντος Μελᾶ, Ὁ γερο-Στάθης  (διήγημα)
41 Κομφούκιος, Ἰνδοί φιλόσοφοι, Βούδδας, Αἰσχύλος, Σω-

κράτης, Πλάτων, Κικέρων, Βιργίλιος, Κυμαία Σίβυλλα
49 Π. Βασ. Γοντικάκης, Εἰσοδικόν. Στοιχεῖα λειτουργι κῆς 

βιώσεως τοῦ μυστηρίου τῆς ἑνότητος μέσα στὴν ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία, Ἅγιον Ὄρος 1974.

Χρ. Γιανναρᾶς, Τό προνόμιο τῆς ἀπελπισίας, ἐκδ. Γρη-
γό ρη, 1983

51 Γ. Βερίτης, Δ. Κούρκουλας, Παν. Τρεμπέλας, Ναπολέ-
ων, Giovanni Papini

59 Κων. Παπαρρηγόπουλος
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70 Αὔγουστος Νικολάου, Μελέται, τ. 3, σελ. 166, 175

Pascal, Pansées, publ. Haveton, pg 274
76 Σάββας Ἀγουρίδης, Ἀπό τή Φάτνη ὥς τό μνημεῖο τό 

κενό, Ἀθήνα, σελ. 14-15

6. Σύγχρονα Θέματα – Ἐπικαιρότητα6. Σύγχρονα Θέματα – Ἐπικαιρότητα

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων δίνει τήν ἀφορμή στούς κήρυκες νά 
ἀναπτύξουν διάφορα θέματα σύγχρονα ἤ ἀπό τήν ἐπικαιρότητα τῆς 
ἐποχῆς τους. Μ’ αὐτόν τόν τρόπο προβληματίζουν καί διδάσκουν 
τούς ἀποδέκτες, νοηματοδοτώντας τή ζωή τους μέσα ἀπό τό δια-
χρονικό μήνυμα τῆς Ἐνανθρώπησης. Σέ 50 ὁμιλίες/λόγους, ποσοστό 
πού ἀναλογεῖ στό 40%, ἐντοπίστηκε ἡ πραγμάτευση σύγχρονων ζη-
τημάτων. Οἱ βασικές θέσεις ἀποτυπώνονται σέ θεματικές ὁμάδες.

Οἱ περισσότερες ὁμιλίες καί λόγοι πραγματεύονται κοινωνικά 
ζητήματα καί ἀναδεικνύουν τή διακονική μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας. 
Τά θέματα τῆς φτώχειας, τῆς ἀδικίας, τῆς ἐκμετάλλευσης, ἀλλά καί 
οἱ αἰτίες, οἱ συνέπειες καί ὁ τρόπος ἀντιμετώπισής τους ἀπασχό-
λησαν πολλούς κήρυκες. Οἱ προτροπές τους ὑπογραμμίζουν τήν 
ἀνάγκη γιά ἀλληλεγγύη, συμπαράσταση καί ἔμπρακτη ἀγάπη. Οἱ 
θέσεις αὐτές ἐντοπίστηκαν μέ διαφοροποιήσεις πού σχετίζονται μέ 
τό προσωπικό ὕφος τοῦ κήρυκα καί τούς ἀποδέκτες στίς ἀκόλουθες 
ὁμιλίες/λόγους: 37, 39, 48, 50, 59, 62, 69, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
87, 88, 92, 113, 114, 117, 120, 125. Στά κηρύγματα 113 καί 114 παρα-
τηρήθηκαν ἀρκετές ἀναφορές στήν ὑπερκατανάλωση. Ἐξάλλου 
στούς λόγους 52 καί 111 διαπιστώθηκαν προτροπές γιά συμπαρά-
σταση στούς πρόσφυγες καί τούς φυλακισμένους ἀντίστοιχα, ἐνῶ 
στήν ὁμιλία 113 γιά τούς ἄστεγους τῶν μεγάλων πόλεων. Στούς 
λόγους 120 καί 122 ἀναπτύσσεται ἡ εὐθύνη τῆς σύγχρονης Ἐκκλη-
σίας, γιά νά θεραπεύσει τίς συνέπειες τῆς οἰκονομικῆς κρίσης πού 
τότε ξεκινοῦσε στήν Ἑλλάδα (ἔτος 2009). Σέ γενικές γραμμές οἱ 
ὁμιλητές τονίζουν ὅτι ἡ οἰκονομική κρίση εἶναι πρώτιστα ἠθική καί 
ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά φανερώνει τήν ἀλλαγή πού ἐπέφερε στόν 
κόσμο ὁ νεογέννητος Ἰησοῦς.

Πολλές ὁμιλίες καί λόγοι ἀναπτύσσουν ἄλλα κοινωνικά θέματα 
πού σχετίζονται μέ τά ψυχοπαθολογικά πάθη καί τίς αἰτίες τους. Ἡ 
μάστιγα τῶν ναρκωτικῶν πού ἀπειλεῖ τή νεολαία ἐπισημαίνεται στά 
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κηρύγματα 92, 103, 123. Στό 123 ἐξάλλου ὑπογραμμίζεται ὁ κίνδυνος 
ἀπό τό κάπνισμα, τό ἀλκοόλ, τά τυχερά παιχνίδια, τήν κακή χρήση 
τοῦ διαδικτύου καί τά «ἠλεκτρονικά» ναρκωτικά. Οἱ σχετικές ἐπι-
σημάνσεις ἀναφέρονται στήν τοπική κοινωνία τοῦ Ἡρακλείου κα-
θώς καί ὅλης τῆς Κρήτης. Στίς ὁμιλίες 56 καί 60 σχολιάζεται θετικά 
ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἐπιστημῶν καί τῆς τεχνολογίας. Ὡστόσο τονίζεται 
ὅτι ἡ ἀποκλειστική πίστη πώς ἡ τεχνολογία καί ἡ ἐπιστήμη θά λύ-
σουν ὅλα τά προβλήματα, ὁδηγεῖ στή θεοποίησή τους. Κάθε κατα-
σκεύασμα πού ὑψώνεται καί λατρεύεται ὡς εἴδωλο στερεῖ τήν 
ἀνθρώπινη ἐλευθερία134. Στήν ὁμιλία 60 σημειώνεται μέ ἐνάργεια ὅτι 
ἡ λατρεία τοῦ χρήματος καί τοῦ σέξ ἀποπροσανατολίζουν τόν 
ἄνθρωπο ἀπό τόν σκοπό του πού εἶναι ἡ θέωση. Στήν ὁμιλία 125 
ὁ κήρυκας ἐφιστᾶ τήν προσοχή τῶν ἀκροατῶν στήν ἀντιμετώπιση 
τῆς κατάθλιψης, πού τή χαρακτηρίζει ὡς τή μεγαλύτερη ἀσθένεια 
τῆς ἐποχῆς. Στή συνέχεια παρακινεῖ τούς ἀποδέκτες νά ἀντιστα-
θοῦν στήν ἀπογοήτευση, νά πολεμήσουν τήν ἀπελπισία καί νά λά-
βουν δύναμη ἀπό τήν ἐλπίδα πού προσφέρει ὁ Ἐνανθρωπήσας Υἱός 
καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Παρόμοιες ἀναφορές σχετικά μέ τά ψυχικά 
τραύματα ἐντοπίστηκαν καί στήν ὁμιλία 63.

Στά σύγχρονα θέματα ἐντάσσεται καί τό φαινόμενο τῆς ἐκκοσμί-
κευσης. Τό θέμα αὐτό ἀναπτύχθηκε σέ διάφορες ὁμιλίες καί λόγους 
καί χαρακτηρίστηκε ὡς ἀπειλή γιά τήν Ἑλλάδα. Στά κηρύγματα 17, 
76, 112, 116, 118 δόθηκαν πρακτικές ὑποδείξεις καί προτροπές πού 
πηγάζουν ἀπό τήν Ὀρθόδοξη παράδοση, γιά νά ἀντισταθοῦν οἱ χρι-
στιανοί στήν ἐκκοσμίκευση. Στόν λόγο 31 ἐπισημάνθηκαν οἱ διαστά-
σεις τῆς ἐκκοσμίκευσης στήν Εὐρώπη. Ἡ ἐπέλαση τοῦ ἐκκοσμικευμέ-
νου τρόπου ζωῆς συνδέθηκε στίς ὁμιλίες/στούς λόγους 17, 59 καί 60 
μέ τά ποικίλα ἀντιχριστιανικά ρεύματα τῆς ἐποχῆς (τά ὁποῖα δέν 
κατονομάζονται), τήν ἀθεΐα καί τή νεοειδωλολατρία. Συνέπεια ὅλων 
τῶν παραπάνω εἶναι ὁ κοσμικός ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων, ὁ 
ὁποῖος διαφέρει ἀπό τά πατροπαράδοτα ἔθιμα, ὅπως τονίζεται στά 
κηρύγματα 37, 59 καί 62. Στούς λόγους 37 καί 116, ἡ ἐκκοσμίκευση 
θεωρήθηκε ἐπικίνδυνη γιά τήν ἠθική ἀκεραιότητα τοῦ ἔθνους καί οἱ 
κήρυκες ὑπέδειξαν τρόπους γιά τή θωράκιση καί τή διάσωση τοῦ 
ἔθνους. Μάλιστα οἱ ὁμιλίες/λόγοι 19, 20, 25, 34, 79 καλοῦν τούς ἀπο-

134. Ἡ θεοποίηση τῆς τεχνολογίας καί τῶν ἐπιστημῶν ἔχει ἀποδοθεῖ μέ τόν 
ὅρο «τεχνολογικός μεσσιανισμός». Ἐνδεικτικά βλ. Θ. Ζιάκας, Ὁ νεωτερικός. 
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δέκτες νά δώσουν τήν ἔξωθεν καλή καί ἠθική μαρτυρία, ὥστε νά κα-
ταπολεμηθεῖ ἡ ἀνηθικότητα τοῦ σύγχρονου κόσμου. Τά κηρύγματα 
25 καί 74 ἐπισημαίνουν τήν ἀνάγκη γιά ἐπανευαγγελισμό τῶν Ὀρθο-
δόξων, ἐνῶ τό πρῶτο (25) ἀναφέρεται καί στό χρέος τῆς ἐν Χριστῷ 
μαρτυρίας (ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς) σέ κάθε γωνιά τῆς γῆς. 

Τά ζητήματα πού ἀφοροῦν στή συνοχή τῆς οἰκογένειας ἐντοπί-
ζονται στά κηρύγματα 48, 116, ἐνῶ στά 35 καί 48 ἀπαντοῦν οἱ πρα-
κτικές ὑποδείξεις σέ γονεῖς γιά τήν ὀρθόδοξη ἀνατροφή τῶν παιδιῶν 
τους. Ὁ λόγος 13 ἀναλύει τά προβλήματα τοῦ σύγχρονου γάμου καί 
εἰδικά ἐκεῖνο τῆς ἀπιστίας. Μέ τήν ἐπικαιρότητα τέτοιων ζητημάτων 
ἀσχολεῖται ἐκτενῶς ὁ λόγος 59 πού ἐκφωνήθηκε τό 1983. Ὁ κήρυκας 
τονίζει μέ σθένος ὅτι ἡ ψήφιση τοῦ πολιτικοῦ γά μου στήν Ἑλλάδα θά 
θεσμοθετήσει (νομιμοποιήσει) τή μοιχεία, ἐνῶ εἶναι ἔντονα ἐπικριτι-
κός ἀπέναντι στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων. Στή συνέχεια κρούει τόν 
κώδωνα τοῦ κινδύνου ὅτι ἡ θέσπιση τοῦ πολιτικοῦ γάμου θά ἐπιφέρει 
καί τή νομική ἀποδοχή τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλόφιλων. Τά γεγονότα 
αὐτά σημαίνουν τήν ὁλοκληρωτική ἠθική κατάπτωση τῆς ἑλληνικῆς 
κοινωνίας, ὅπως συμβαίνει στήν ἐκκοσμικευμένη Ἀγγλία.

Τό ζήτημα τοῦ πολέμου καί οἱ συνέπειές του ἀπαντοῦν σέ 15 ὁμι-
λητικά κείμενα. Εἰδικότερα στίς ὁμιλίες/στούς λόγους 23, 29, 45, 48, 80, 
90 καί 103 παρατηρήθηκαν ἀντιπολεμικές ἀναφορές καί προτροπές 
γιά εἰρηνική συνύπαρξη μεταξύ τῶν κρατῶν ἀλλά καί σέ κάθε κοινωνία. 
Στήν ὁμιλία 100 ἡ διαπράγματευση τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξης ἐπεκτεί-
νεται στόν τερματισμό τῆς καταπίεσης τῶν λαῶν ἀπό δυνάστες ἡγέτες, 
οἱ ὁποῖοι ἐξυπηρετοῦν ποικίλα συμφέροντα. Στήν 104 ὁ κήρυκας ἀνα-
λύει μέ θεολογικά ἐπιχειρήματα τήν ἀνάγκη γιά ἁρμονική συμβίωση 
τῶν ἀνθρώπων πού ἀνήκουν σέ διαφορετικές θρησκεῖες.

Σέ παλιότερους λόγους, ὅπως στόν 10 καί 23, καταγράφηκαν 
ἐκκλήσεις, γιά νά τερματιστοῦν οἱ ἐμφύλιες διαμάχες στήν Ἑλλάδα. 
Στό κήρυγμα 49 γίνεται ἐκτενής ἀναφορά στόν ψυχρό πόλεμο ἀνά-
μεσα στίς ΗΠΑ καί τήν ΕΣΣΔ. Ἔπειτα ἐπισημαίνεται ὁ κίνδυνος 
μιᾶς ἐνδεχόμενης παγκόσμιας σύρραξης, πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει 
σέ πυρηνική καταστροφή. Ἐξάλλου στόν λόγο 11 καλοῦνται ὅλοι 
οἱ χριστιανοί νά συνεργαστοῦν, γιά νά θεραπευτοῦν οἱ πληγές τοῦ 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἀλλά καί τῆς ἐμφύλιας διαμάχης στή χώρα 
μας. Στήν ἐπικαιρότητα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἀναφέρονται καί οἱ 
ὁμιλίες 21 καί 22. Ὁ κήρυκας προτρέπει τούς Κύπριους νά παρα-
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μείνουν πιστοί στήν πατρίδα καί νά ἀντισταθοῦν ἀπέναντι στή βρε-
τανική ἐκμετάλλευση. Τό κήρυγμα 38 ἐπισημαίνει τά προβλήματα 
πού ἀντιμετωπίζει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Στή συνέχεια γίνε-
ται ἔκκληση πρός ὅλους τούς ἀποδέκτες, πού εἶναι Ἕλληνες τῆς 
διασπορᾶς, νά συμπαρασταθοῦν στή Μητέρα Ἐκκλησία. Ὁ κήρυκας 
ἀφήνει νά ἐννοηθεῖ ὅτι τά προβλήματα εἶναι πολιτικά καί συνδέον-
ται μέ τή στάση τῆς Τουρκικῆς κυβέρνησης.

Ἡ ἀλλαγή τῆς χιλιετίας πρόσφερε τήν ἀφορμή σέ πολλούς ὁμι-
λητές νά ἐπεκταθοῦν στά παγκόσμια κοινωνικά προβλήματα, τά 
ὁποῖα εἶναι σέ ἄμεση σχέση μέ τά τοπικά. Οἱ ὁμιλητές αὐτοί εἶναι 
συνήθως Πατριάρχες καί Ἀρχιεπίσκοποι διεθνοῦς κύρους καί ποιμαί-
νουν χριστιανούς πού ἀνήκουν σέ μία ἤ περισσότερες χῶρες135. Ἔτσι 
οἱ κίνδυνοι ἀπό τήν ἀνεξέλεγκτη οἰκονομική παγκοσμιοποίηση ἐπι-
σημαίνονται στά κηρύγματα 94 καί 120, ἐνῶ ἡ παγκοσμιοποίηση θε-
ωρεῖται ὑπό προϋποθέσεις μιά μεγάλη εὐκαιρία γιά νά μαρτυρήσουν 
οἱ χριστιανοί τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἕως τά ἔσχατα τῆς γῆς (94). Στήν 
ὁμιλία 100 ὁ ὁμιλητής τονίζει ὅτι ἡ βαθύτερη αἰτία γιά τά κοινωνικά 
ἀδιέξοδα εἶναι ὁ ἐγωκεντρισμός καί οἱ διάφορες διαστάσεις του (προ-
σωπικός, ἐθνικός, θρησκευτικός, κοινωνικός). Στή συνέχεια προτρέπει 
τούς ἀποδέκτες νά ἐμπνευστοῦν ἀπό τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου 
τοῦ Θεοῦ καί νά ἀγωνιστοῦν ἐνάντια στόν ἐγωκεντρισμό. 

Ὁ ἴδιος πομπός στίς ὁμιλίες 103 καί 104 ἐπισημαίνει τίς αἰτίες 
πού ὁδηγοῦν στή βία καί στή νέα μορφή τρομοκρατίας στόν πλα-
νήτη. Δέν παραλείπει νά συνδέσει αὐτά τά ζητήματα μέ τήν ἔξαρση 
τῶν ἐθνικιστικῶν ὁμάδων στόν πλανήτη καί εἰδικά στίς χῶρες τῶν 
Βαλκανίων. Ἔπειτα ἀναλύει τούς κινδύνους πού κρύβει ὁ ὀρθόδο-
ξος, ὁ ἰσλαμικός καί εὐρύτερα ὁ θρησκευτικός φονταμενταλισμός 
(θεμελιοκρατία). Ἡ ἐν Χριστῷ εἰρήνη ἀποτελεῖ ἀντίδοτο στόν φα-
νατισμό καί ἐπιτυγχάνεται ἀπό ἀνθρώπους πού ἐνεργοῦν ὡς παρά-
γοντες τῆς εἰρήνης μέ ὁδηγό καί ἐμπνευστή τόν ἴδιο τόν Θεάνθρω-
πο. Τέλος, σέ θέματα περιβαλλοντικά ἐπεκτάθηκαν οἱ ὁμιλίες/λόγοι 
94, 118, καί ἐκτενῶς ὁ 120. Σέ αὐτά τονίζεται ὅτι ἡ διάσωση ἤ ἡ 
καταστροφή τῆς φύσης ἐξαρτᾶται ἀπό τίς ἀνθρώπινες ἐπιλογές. Ἡ 
Γέννηση τοῦ Χριστοῦ φέρνει τήν εἰρήνη στούς ἀνθρώπους, ἀλλά 
καί σέ ὁλάκερη τήν κτίση.

135. Πιό συγκεκριμένα πρόκειται για τούς νῦν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρ-
θολομαῖο καί τόν νῦν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας Ἀναστάσιο.
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7. Ἐπίλογος/Κατακλείδα7. Ἐπίλογος/Κατακλείδα

Ὁ ἐπίλογος ἀποτελεῖ σημαντικό τμῆμα κάθε κειμένου καί ἑπομένως 
καί τοῦ κηρύγματος, διότι ἀνακεφαλαιώνει ὅσα ἐκτενέστερα ἔχουν λε-
χθεῖ. Τό περιεχόμενο, ἡ σύνταξη καί ὁ τρόπος ἐκφώνησής του καθο-
ρίζουν ἄν θά ἀποδοθεῖ ὀρθά τό βασικό μήνυμα τοῦ κηρύγματος. Ἄς 
μή λησμονοῦμε ἄλλωστε ὅτι τό περιεχόμενο τοῦ ἐπιλόγου εἶναι αὐτό 
πού πολλές φορές διατηροῦν τελικά στή μνήμη τους οἱ ἀποδέκτες. 

Στόν ἀκόλουθο πίνακα (11) καταγράφεται σέ θεματικές ὁμάδες 
τό περιεχόμενο κάθε ἐπιλόγου στά κηρύγματα πού ἐρευνήθηκαν.

Οἱ κήρυκες ἐπέλεξαν σέ 38 ὁμιλίες/λόγους (30,4%) τό τελευταῖο 
τμῆμα τοῦ κειμένου νά εἶναι προτροπές πρός τούς ἀποδέκτες. Οἱ 
προτροπές ἀποτελοῦν προέκταση τοῦ κυρίως θέματος καί ἀναφέ-
ρονται στήν ἀποφυγή τῆς ἁμαρτίας, τή συμπόνοια, τή συγχώρεση, 
στήν ἀνταπόκριση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί στήν ἀνιδιοτελῆ προ-
σφορά ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπο, στήν ἐλεημοσύνη καί τήν 
ἀγαθοεργία, στή χαρά τῆς γιορτῆς, τήν ὁμόνοια, τή μετάνοια, τή 
συχνή θεία Κοινωνία, τόν πνευματικό ἀγώνα, τή νήψη καί τήν ἐν 
Χριστῷ μαρτυρία σέ κάθε ἄνθρωπο. Σέ ἕναν λόγο οἱ ἀποδέκτες 
προτρέπονται νά συμπαρασταθοῦν στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
πού χειμάζεται ἀπό τήν τουρκική πολιτική.

Σέ 27 κηρύγματα (21,6%) παρατηρήθηκε ὅτι ὁ ἐπίλογος ἀποτε-
λεῖται ἀπό εὐχές ἑόρτιες γιά χρόνια πολλά, εἰρήνη, ἀγάπη, χαρά, 
ὑπέρβαση τῶν ἀδιεξόδων καί βίωση τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐνανθρώ-
πησης. Τά περισσότερα ἀπό αὐτά τά κηρύγματα εἶναι Πατριαρχικές 
Ἀποδείξεις, Ἐγκύκλιοι καί Μηνύματα Ἀρχιεπισκόπων καί Μητρο-
πολιτῶν. Ἡ συνδυαστική μορφή ἐπιλόγου πού ἀποτελεῖται ἀπό 
προτροπές καί εὐχές ἐπισημάνθηκε σέ 18 ὁμιλίες/λόγους (14,4%). Τά 
θέματά τους εἶναι κοινά μέ τά παραπάνω.

Οἱ κήρυκες ἐπέλεξαν σέ 16 ὁμιλίες/λόγους (12,8%) τό τελευταῖο 
τμῆμα νά ἀποτελεῖται ἀπό χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὕμνους καί προ-
σευχές. Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει μιά αὐτοσχέδια προσευχή πού ἐντοπί-
στηκε στό κήρυγμα 9. Ἐξάλλου σέ ἐννιά περιπτώσεις (7,2%) παρατη-
ρήθηκε ἡ ἀνακεφαλαίωση τῶν βασικῶν θεολογικῶν θέσεων. Σέ ἑπτά 
κηρύγματα (5,6%) χρησιμοποιήθηκε ἕνα δίδαγμα, ἐνῶ σέ ἕξι (4,8%) 
ἐλέγχεται ὁ ἠθικός βίος τῶν ἀποδεκτῶν. Τέλος δύο ἐπίλογοι (1,6%) 
ἀποτελοῦν ἐπίκληση στόν Θεό καί ἄλλοι δύο (1,6%) μιά ρητορική 
ἐρώτηση, ἡ ὁποία ἐκφράζει τήν πεμπτουσία τοῦ κεντρικοῦ θέματος.
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 Οἱ ἐπιλογές αὐτές φανερώνουν τήν ποικιλία θεμάτων πού μποροῦν 
νά χρησιμοποιηθοῦν στόν ἐπίλογο. Συγχρόνως ὑπενθυμίζουν ὅτι ὁ ἐπί-
λογος συνδέεται μέ τό θέμα ἀνάπτυξης καί προσαρμόζεται πάντα στίς 
ἀνάγκες, τίς ἀναζητήσεις καί τίς δυνατότητες τοῦ ἀποδέκτη.

Πίνακας 11 – Ἐπίλογος/ΚατακλείδαΠίνακας 11 – Ἐπίλογος/Κατακλείδα

Ὁμιλίες/ Ὁμιλίες/ 
Λόγοι ἀνά  Λόγοι ἀνά  
δεκαετίαδεκαετία

19601960 19701970 19801980 19901990 20002000

Εὐχές Εὐχές 
ἑόρτιεςἑόρτιες

6, 12, 22 27, 31, 35, 40 54, 62 (βίωση 
τοῦ μυστηρί-
ου τῆς 
ἑορτῆς),  75

76 (ἀνακάλυ-
ψη μυστηρί-
ου), 77, 81 (ὁ 
Θεός μαζί 
μας), 82 
(ὑπέρβαση 
ἀδιεξόδων), 
83 (σεβασμός 
στήν κτίση), 
84, 88, 90,  
91 (ὁ 
Χριστός 
κυβερνήτης), 
94, 96 (χαρά 
καί εἰρήνη), 
97,  98, 100

105, 120, 123

ΠροτροπέςΠροτροπές 1, 2, 7 
(ἀγάπη), 11 
(συμπόνια), 
14 (τό δῶρο 
τῆς ἁγνότη-
τας), 15 
(συμπόρευση 
τῶν πιστῶν 
μέ τούς 
βοσκούς καί 
τούς μάγους), 
16 (προσφο-
ρά τοῦ 
ἑαυτοῦ μας), 
17, (πίστη), 
18 (ἀποφυγή 
ἁμαρτίας), 19 
(ἀνταπόκριση 
στήν ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ), 20 
(πίστη), 23 
(εἰρήνη), 25 
(ἁγνότητα)

26 (πίστη), 
30 (χαρά 
ἑορτῆς), 36 
(ἠθικός 
βίος), 38 
(προσευχή 
γιά τό 
Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο 
πού χειμάζε-
ται), 39, 40 
(νήψη), 

65 (ἀποφυγή 
παθῶν), 53 
(μαρτυρία), 
56 (μίμηση 
ἁγίων), 57 
(μετάνοια), 
61 (χριστια-
νικό 
ἑορτασμό), 
71 (ὁμόνοια), 
74 (θεία 
Κοινωνία)

85 (ἑνότητα 
μέ Θεό καί 
συνάνθρω-
πο), 93 
(εἰρήνη)

106 (πίστη), 
107 (φῶς 
Χριστοῦ), 
108 (ἐν 
Χριστῷ 
βίος), 109 
(μετάνοια), 
110 (ἀγάπη),  
111 (μετά-
νοια), 114 
(συμφιλίωση 
μέ Θεό καί 
ἄνθρωπο), 
115 (μαρτυ-
ρία),  116 
(βίωση 
μυστηρίου 
ἀγάπης),  
121 (ἀγώνας 
πνευματικός)
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Προτροπές Προτροπές 
καί εὐχές καί εὐχές 
ἑόρτιεςἑόρτιες

4, 10 (εἰρήνη 
καί χαρά), 21 
(προτροπές 
γιά πίστη καί 
εὐχές)

29 (εἰρήνη), 
43 (γαλήνη), 
44  (εἰρήνη), 
49 (ἐν 
Χριστῷ ζωή)

51 (λατρεία), 
55 (χαρά), 58 
(φωτισμός 
καί δοξολο-
γία), 67 
(εὐθύνη 
μαρτυρίας), 
73 (μαρτυρία 
καί δοξολο-
γία)

92 (ἐν 
Χριστῷ ζωή)

102 (μετά-
νοια καί 
ἀγάπη), 103 
(ἐνάντια στή 
βία), 104 
(εἰρήνη), 124 
(μαρτυρία), 
125 (νήψη)

Ἀνακεφαλαί-Ἀνακεφαλαί-
ωσηωση

3, 5, 8 33, 50 64, 66, 68 - 112

Ἔλεγχος Ἔλεγχος 
ἠθικόςἠθικός

13 32, 37, 41 59 79 -

ΔίδαγμαΔίδαγμα 24 (ἠθικό) 47 52, 63 80, 87 117
Προσευχές/Προσευχές/
Ὕμνοι/ Ἁγία Ὕμνοι/ Ἁγία 
ΓραφήΓραφή

9 (αὐτοσχέ-
δια προσευ-
χή)

34 (ἀπολυτί-
κιο ἑορτῆς), 
42 (Χριστός 
γεννᾶται), 48 
(ἀπολυτίκιο)

60 (ἰδού 
καιρός 
ἤγγικε τῆς 
σωτηρίας…), 
70, 72 (Δόξα 
ἐν ὑψίστοις 
Θεῷ)

78 (Δόξα ἐν 
ὑψίστοις), 86 
(Χριστός 
γεννᾶται τήν 
πρίν 
πεσοῦσαν 
ἀναστῆσον 
εἰκόνα), 89 
(Α΄ Κορ. 16: 
22), 99 (Ἄσα-
τε τῷ Κυρίῳ 
πᾶσα ἡ γῆ)

101 (Ἐφ. 4, 
7-10), 113 
(αὐτοσχέδια 
προσευχή 
γιά εἰρήνη), 
118 (Ἐφ. 3, 
14-19), 119 
(ἡ ἀληθινή 
ἑορτή: 
Ἰωάννη 
Χρυσοστό-
μου, Εἰς τό 
Γενέθλιον 
τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ), 
122 (Δόξα ἐν 
ὑψίστοις 
Θεῷ)

Ἐπίκληση Ἐπίκληση 
στόν Θεόστόν Θεό

28, 44

Ρητορική Ρητορική 
ἐρώτησηἐρώτηση

69 (ἐν 
Χριστῷ βίος)

95 (Πότε θά 
νιώσουμε 
τόν Χριστό;)
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r r Δ΄  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  ΚΕΦΑΛΑΙΟ s

Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. Γλώσσα1. Γλώσσα

Ἡ γλωσσική ἐπιλογή κάθε ὁμιλητή (πομπός) καθορίζει σέ μεγάλο 
βαθμό τήν πρόσληψη τοῦ μηνύματος, γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ, ἀπό 
τόν ἀποδέκτη. Σ’ αὐτό τό θέμα ἡ καθηγήτρια Δήμητρα Κούκουρα 
παρατηρεῖ ὅτι στό προφορικό κήρυγμα ἐξίσου σημαντικό ρόλο μέ 
τό περιεχόμενο, διαδραματίζει ἡ γλώσσα μεταφορᾶς τῶν μηνυμάτων. 
«Στή σκέψη τοῦ ὁμιλητῆ τό μήνυμα κωδικοποιεῖται σ’ ἕνα συγκεκρι-
μένο σύστημα σημείων πού εἶναι γνωστό καί στόν ἀποδέκτη του, 
ὥστε νά ἀποκωδικοποιηθεῖ καί νά γίνει κατάνοητο. Ὁ κώδικας στήν 
κοινή χρήση ἀδιακρίτως ὀνομάζεται καί γλώσσα»136. 

Στόν παρακάτω πίνακα (12) καταγράφεται ἡ γλωσσική ἐπιλογή τῶν 
κηρυγμάτων τῆς ἔρευνας. Ἔτσι σέ 78 ὁμιλίες/λόγοι, πού ἀντιστοιχοῦν 
στό 62,4%, τό μήνυμα μεταφέρεται στή δημοτική γλώσσα. Σέ 22 κη-
ρύγματα, δηλαδή στό 17,6%, χρησιμοποιεῖται ἡ δημοτική γλώσσα μέ 
τήν ταυτόχρονη διατήρηση ὁρισμένων γραμματικῶν τύπων τῆς καθα-
ρεύουσας137. Σέ 12 κείμενα, πού ἀναλογοῦν στό 9,6%, παρατηρήθηκε ἡ 
ἐπιλογή τῆς καθαρεύουσας, ἐνῶ σέ 13 κείμενα, δηλαδή στό 10,4%, ἐπι-
λέχθηκε μιά ἁπλουστευμένη ἔκδοση τῆς καθα ρεύουσας. 

Ἐπιπρόσθετα παρατηρήθηκαν σέ 14 ὁμιλίες/λόγους μεταφράσεις 
τῶν ἁγιογραφικῶν, πατερικῶν χωρίων καί τῶν ὑμνογραφικῶν παρα-
θεμάτων στή δημοτική γλώσσα. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ περίπτω-
ση κήρυκα (πομπός), ὁ ὁποῖος στά κείμενα τῆς δεκαετίας τοῦ ’70 (49) 
χρησιμοποιεῖ τήν καθαρεύουσα. Τήν ἑπόμενη δεκαετία συγγράφει 
στή δημοτική γλώσσα (64) καί λίγα χρόνια ἀργότερα μεταφράζει καί 
τά βιβλικά καί τά πατερικά χωρία στήν καθομιλουμένη (69). 

Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι 55 ὁμιλητικά κείμενα χρησιμοποίησαν τή 

136. Κούκουρα, Ἐκκλησία, σελ. 97.
137. Π.χ. οἱ καταλήξεις τῶν οὐσιαστικῶν-ἐπιθέτων σέ «ν» τῆς αἰτιατικῆς ἑνι-

κοῦ, οἱ ἐμπρόθετοι προσδιορισμοί «εἰς τήν» (ἀντί γιά «στήν»), ἡ ὀνομαστική τῶν 
τριτόκλιτων θηλυκοῦ γένους, π.χ. «ἡ ἔκδοσις» (ἀντί «ἡ ἔκδοση»).
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δημοτική γλώσσα ὡς κώδικα ἐπικοινωνίας, τήν περίοδο πού στή 
χώρα μας ἡ ἐπίσημη γραπτή γλώσσα στή δημόσια ζωή (διοίκηση, 
ἐκπαίδευση) ἦταν ἡ καθαρεύουσα. Ἔτσι ἡ ἐπιλογή τῶν περισσότε-
ρων κηρύκων νά κωδικοποιήσουν τά μηνύματα στή δημοτική ἤ σέ 
μιά ἁπλουστευμένη καί προφανῶς κατανοητή ἀπό τόν λαό καθα-
ρεύουσα, φανερώνει τό ἐνδιαφέρον τους νά μεταδώσουν τό μήνυμα 
τῶν Χριστουγέννων μέ γλωσσικό κώδικα κατανοητό ἀπό τούς ἀκρο -
  ατές/ἀναγνῶστες (δέκτες)138. Ἡ ἐπιδίωξη αὐτή προφανῶς συνδέε ται 
καί μέ τό ἐνδιαφέρον τους γιά διδαχή ἀλλά καί ἐπανευαγγελισμό 
τῶν ποικίλων ἀποδεκτῶν. 

Πίνακας 12 – Ἡ γλώσσαΠίνακας 12 – Ἡ γλώσσα

Ὁμιλίες/ Ὁμιλίες/ 
Λόγοι ἀνά Λόγοι ἀνά 
δεκαετίαδεκαετία

Καθαρεύουσα Καθαρεύουσα 
γλώσσαγλώσσα

Ἀπλουστευμέ-Ἀπλουστευμέ-
νη καθαρεύ-νη καθαρεύ-
ουσα γλώσσαουσα γλώσσα

Δημοτική μέ Δημοτική μέ 
στοιχεῖα στοιχεῖα 

καθαρεύουσας καθαρεύουσας 
γλώσσαγλώσσα

Δημοτική Δημοτική 
γλώσσαγλώσσα

19601960 4, 5, 10, 11, 13 6, 9, 12, 14, 
21, 22, 23

7, 8, 17, 25 1, 2, 3, 15, 16, 
18, 19, 20, 24

19701970 39, 42, 49 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 
34, 37, 38, 43, 

44, 45, 50

33, 35, 36, 40, 
41, 46, 47, 48

19801980 54, 58, 71, 72 70 53, 55, 59, 67, 
68, 69, 73

51, 52, 56, 57, 
60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 74, 

75

19901990 – 77 – 76, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100

138. 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. Κούκουρα, Ἐκκλησία, εἰδικά οἱ με-
λέτες «Παρατηρήσεις στήν ἐκκλησιαστική γλώσσα», σελ. 15-21, «Συγχρονικές 
δυσχέρειες στήν κατανόηση τοῦ γλωσσικοῦ μηνύματος τῆς Καινῆς Διαθήκης», 
σελ. 23-37, «Ἡ γλωσσική τοποθέτηση τῆς ἑλληνόφωνης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας», 
σελ. 38-95, ὅπου χαρακτηριστικά ἀναφέρεται: «Ἡ γλωσσική πολιτική τῶν Πατέ-
ρων ὑπαγορεύτηκε ἀπό τίς ἀνάγκες τῆς ἱεραποστολῆς πρός τούς θύραθεν, οἱ 
ὁποῖοι ἀπαιτοῦσαν ἐπεξεργασμένο ὕφος καί τελειοποίηση τοῦ λεξιλογίου».
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20002000 – 120 – 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 
107, 108, 109, 
110, 111, 112, 
113, 114, 115, 
116, 117, 118, 

119, 120

2. Ἐπικοινωνιακά τεχνικά χαρακτηριστικά2. Ἐπικοινωνιακά τεχνικά χαρακτηριστικά

Στήν ἑνότητα αὐτή καταγράφονται ὁρισμένα στοιχεῖα πού ἀνα-
φέρονται στόν τρόπο ἐπικοινωνίας τῶν κηρύκων καθώς καί στά 
μέσα πού ἐπιλέγουν γιά νά εὐαισθητοποιήσουν τούς ἀποδέκτες. 
Εἰδικότερα παρατηροῦνται τό πρόσωπο ἐπικοινωνίας, οἱ ρητορικές 
ἐρωτήσεις καί ἡ χρήση τοῦ παραβολικοῦ λόγου (ἀλληγορική διή-
γηση, εἰκόνες, μεταφορές). Ἡ ἐξέταση αὐτῶν τῶν στοιχείων εἶναι 
δειγματοληπτική. Ἡ ἐνδελεχής ἐξέτασή τους, ὅπως καί τῶν ὑφολο-
γικῶν στοιχείων, εἶναι ἐκτός τῶν ὁρίων τῆς παρούσας ἐργασίας.

Ἡ ἐπιλογή τοῦ ρηματικοῦ προσώπου ἐπικοινωνίας εἶναι καίρια 
καί συνδέεται ἄμεσα μέ τούς σκοπούς τῆς ὁμιλίας καί τοῦ λόγου. 
Στά κείμενα πού ἐρευνήθηκαν κυριαρχεῖ τό γ΄ ἑνικό καί γ΄ πληθυν-
τικό. Ἡ ἐπιλογή αὐτή προσφέρει ἀντικειμενικότητα, οὐδετερότητα 
καί παρέχει στόν κήρυκα (πομπό) κῦρος καί αὐθεντία. Ὡστόσο 
πολλοί κήρυκες ἐπιλέγουν τό α΄ πληθυντικό, λιγότεροι τό β΄ πλη-
θυντικό καί ἐλάχιστοι τό β΄ ἑνικό, ὅπως καταγράφεται στόν ἀκό-
λουθο πίνακα (13). Συνολικά παρατηρήθηκαν 34 κείμενα, ὅπου σέ 
ἀρκετά σημεῖα ὁ συγγραφέας χρησιμοποιεῖ τό α΄ πληθυντικό. Μέ 
αὐτόν τόν τρόπο ὁ πομπός δημιουργεῖ ἀμεσότητα καί οἰκειότητα 
μέ τόν δέκτη, διότι ἐντάσσει τόν ἑαυτό του στήν ἴδια ὁμάδα. Συγ-
χρόνως ἐπιδιώκει νά ἀναδείξει τή συλλογικότητα καί τήν κοινή 
εὐθύνη πού ἀποτελοῦν τό θεμέλιο στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι 
πείθει, εὐασθητοποιεῖ καί παρακινεῖ μέ περισσότερη εὐκολία σέ ποι-
κίλες δράσεις τούς ἀποδέκτες.

Ἡ ἐπιλογή τοῦ β΄ πληθυντικοῦ, πού προσδίδει ἀμεσότητα139, δια-
πιστώθηκε σέ 7 κείμενα, τά ὁποῖα διακρίνονται γιά τόν διαλογικό 
τους χαρακτήρα. Μέ αὐτόν τόν τρόπο προσφέρεται ζωντάνια, ἀντι-
κειμενικότητα καί κῦρος, διότι ὁ πομπός καθιστᾶ τόν ἑαυτό τους 

139. Κούκουρα, Ἡ χριστιανική ὁμιλία, σελ. 202.
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οὐδέτερο παρατηρητή καί ἑπομένως αὐθεντικό κριτή. Στίς συγκε-
κριμένες ὁμιλίες ἡ ἐπιλογή αὐτή προσδίδει ἐλεγκτικό ὕφος. Τό πε-
ριεχόμενό τους ἀναφέρεται στόν ἔλεγχο τοῦ ἁμαρτωλοῦ βίου καί 
τῆς ἀνηθικότητας πού χαρακτηρίζει τή σύγχρονη κοινωνία. Ἡ ἐπι-
λογή τοῦ β΄ ἑνικοῦ, πού ἀποτελεῖ κατάλοιπο τῶν κύριων χαρακτη-
ριστικῶν τῆς ὁμιλίας140, ἐντοπίσθηκε σέ ἕνα κείμενο. Μ’ αὐτόν τόν 
τρόπο δίδεται ἀμεσότητα, ζωντάνια καί οἰκοδομεῖται φιλικό ὕφος 
μεταξύ πομποῦ καί ἀποδεκτῶν.

Ἐξάλλου σέ 21 κείμενα (19, 30, 34, 37, 40, 49, 50, 59, 64, 65, 69, 74, 
78, 79, 80, 91, 97, 99, 107, 118, 125) ἐντοπίστηκαν μία ἤ παραπάνω 
ρητορικές ἐρωτήσεις. Σέ τέτοιου εἴδους ἐρωτήσεις οἱ ἀπαντήσεις 
εἶναι περιττές ἤ αὐτονόητες. Ἔτσι ὅμως ὁ πομπός ἐπιδιώκει νά προ-
σελκύσει τήν προσοχή τῶν ἀκροατῶν ἀλλά καί νά τούς προβλημα-
τίσει ἤ νά τούς ὁδηγήσει στό εὐκόλως ἐννοούμενο συμπέρασμα.

Στά περισσότερα κηρύγματα ἀπαντοῦν μεταφορές, παρομοιώ-
σεις καί παραβολές. Ὡστόσο σέ 20 κηρύγματα ἐντοπίστηκαν πα-
ραπάνω ἀπό μία φορά (30, 34, 35, 43, 44, 45, 49, 51, 55, 59, 63, 78, 
79, 86, 88, 89, 94, 99, 100, 111). Αὐτά τά φαινόμενα βοηθοῦν στήν 
ἐξήγηση καί κατανόηση δύσκολων θεολογικῶν θέσεων. Ἐντελῶς 
ἐνδεικτικά προέρχονται ἀπό τή γεωργική ζωή (34, 35, 51) καί τό 
ἀστικό περιβάλλον (88). Ὁ Χριστός παρομοιάζεται ὡς φτωχός καί 
ξένος ἐπισκέπτης πού χτυπᾶ τήν πόρτα κάθε σπιτιοῦ (35), ἐνῶ ὁ 
κόσμος περιγράφεται μέ τήν εἰκόνα ἑνός ἀκάθαρτου στάβλου, πού 
ὁ Χριστός ἦρθε νά τόν καθαρίσει (59). Ἐπίσης, ὁ ἐρχομός τοῦ Χρι-
στοῦ δίδεται μέ τίς εἰκόνες τῆς καταιγίδας, τῆς φωτιᾶς καί τῆς 
πλημμύρας (111), ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία μέ εἰκόνες τῆς ἐπιστήμης καί τῆς 
βιολογίας (113).

Σέ γενικές γραμμές οἱ περισσότερες ὁμιλίες καί λόγοι πού ἐρευνή-
θηκαν διακρίνονται γιά τήν ἁπλότητα τοῦ ὕφους. Ἐντοπίστηκαν 12 
λόγοι (9,6%) μέ ἀρκετά ἕως πολλά λεκτικά στολίδια καί ἰδιαίτερα 
ἐπιτηδευμένο ὕφος (40, 42, 49, 50, 52, 56, 57, 58, 64, 70, 72, 76). Ἰδι-
αίτερη σημασία ἔχει ὅτι αὐτοί οἱ λόγοι ἐκφωνήθηκαν κατά τίς δεκα-
ετίες τοῦ ’60, τοῦ ’70 καί λιγότερο τοῦ ’80. Τέτοιοι λόγοι καί ὁμιλίες 
δέν παρατηρήθηκαν σέ νεότερα κείμενα. Ἐξάλλου τά κείμενα 77 καί 
120 ἀντιπροσωπεύουν τή λόγια ὁμιλητική παράδοση πού διατηρεῖ τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, «ἡ ὁποία ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τούς μεγά-

140. Κούκουρα, Ἡ χριστιανική ὁμιλία, σελ. 158.
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λους Διδασκάλους τοῦ 4ου αἰώνα καί ἐν πολλοῖς συνεχίζεται μέχρι 
καί σήμερα»141. Ἐπίσης, δύο κηρύγματα (1, 34) χαρακτηρίζονται ἀπό 
ἔντονο λυρικό ὕφος. Προφανῶς ὁ κήρυκας μ’ αὐτόν τόν τρόπο προ-
σπαθεῖ νά συγκινήσει καί νά εὐαισθητοποιήσει τούς ἀποδέκτες σχε-
τικά μέ τό σωτήριο γεγονός τῆς Ἐνανθρώπησης.

Πίνακας 13Πίνακας 13

ΠρόσωποΠρόσωπο
ἐπικοινωνίας-ἐπικοινωνίας-

Α΄ ΠληθυντικοῦΑ΄ Πληθυντικοῦ

ΠρόσωποΠρόσωπο
ἐπικοινωνίας-ἐπικοινωνίας-

Β΄ ΠληθυντικοῦΒ΄ Πληθυντικοῦ

ΠρόσωποΠρόσωπο
ἐπικοινωνίας –ἐπικοινωνίας –

 Β΄ Ἑνικοῦ Β΄ Ἑνικοῦ

Ὁμιλίες/Ὁμιλίες/
ΛόγοιΛόγοι

6, 7, 8, 10, 12, 35, 
37, 40, 46, 50, 59, 
65, 69, 70, 74, 81, 
82, 83, 86, 90, 92, 
94, 96, 100, 103, 

104, 107, 108, 110, 
111, 113, 114, 115, 

119

1, 12, 26, 34, 59, 
79, 87

11

141. Κούκουρα, Τό μήνυμα, σελ. 108.
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r r Ε΄  ΚΕΦΑΕ΄  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑΙΟ s

ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

1. Οἱ ἀποδέκτες τῶν ὁμιλιῶν/λόγων1. Οἱ ἀποδέκτες τῶν ὁμιλιῶν/λόγων

Σέ ὁρισμένα κηρύγματα ἀναφέρονται οἱ ἀποδέκτες τους ἤ πα-
ρατηρήθηκαν στοιχεῖα πού ὁδηγοῦν στήν ταυτότητά τους. Οἱ ἀπο-
δέκτες αὐτοί προσανατολίζουν τό μήνυμα καί τή γλωσσική ἐπιλογή 
τοῦ κηρύγματος. 

Σέ ἀρκετές ὁμιλίες καί λόγους γίνεται ἀναφορά στούς πιστούς 
τῶν Μητροπόλεων καί στόν τρόπο ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων. 
Αὐτές οἱ προτροπές ἔγιναν ὅλες ἀπό Ἐπισκόπους πρός τό ποίμνιό 
τους. Καταγράφηκαν συμβουλές πρός τούς χριστιανούς μικρῶν πό-
λεων καί χωριῶν τῆς Μακεδονίας (3, 48, 78, 79, 89, 101, 102, 105), 
τοῦ Ἡρακλείου καί τῆς Κρήτης (123) ἀλλά καί τῆς διασπορᾶς, ὅπως 
εἶναι οἱ ἑλληνικές κοινότητες τῆς Μεγάλης Βρετανίας (31) καί τῶν 
ΗΠΑ (124). Δύο κείμενα ἀπευθύνονται σέ μοναχούς καί φιλομόνα-
χους λαϊκούς (75 καί 97). Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει ἕνα κείμενο (111) 
μέ ἀποδέκτες τροφίμους φυλακῶν142. 

Ἐξάλλου πολλά κείμενα ἀπευθύνονται στούς λαούς τῆς Ἀλβανίας, 
τῆς Ἑλλάδας καί τῶν Βαλκανίων. Τά κηρύγματα αὐτά ἀναφέρονται 
στίς προϋποθέσεις γιά τή συνεργασία καί τήν ἀνάπτυξη τῆς εἰρηνικῆς 
συμβίωσης μεταξύ τῶν λαῶν τῆς Βαλκανικῆς Χερσονήσου (82, 83, 
103). Δύο κείμενα ἀπευθύνονται στούς διωκόμενους Κυπρίους καί 
τούς παροτρύνουν νά ὑπομείνουν τίς δυσκολίες καί νά ἀντισταθοῦν 
στίς πιέσεις τῶν Βρετανῶν καί ὅσων ἀπειλοῦν τήν Κύπρο (21 καί 22). 
Αὐτοί οἱ λόγοι, ὅπως καί ὁ 89, ἐκφωνήθηκαν μέσῳ τοῦ ραδιοφώνου. 
Προφανῶς οἱ ἀποδέκτες ἀνήκουν σέ διάφορες κοινωνικές ὁμάδες καί 
πολύ πιθανόν νά μήν εἶναι θρησκευόμενοι. Ἕνα κείμενο, τό 33, ἀπευ-
θύνεται ἀποκλειστικά σέ ἱεροκήρυκες, κληρικούς καί φοιτητές/φοι-
τήτριες τῆς θεολογίας. Ἡ ἑρμηνεία τῆς περικοπῆς μέ ἐπιστημονική 

142. Τό κήρυγμα αὐτό ἐκφωνήθηκε σέ φυλακές. Ὁ κήρυκας (π. Γερβάσιος Ρα-
πτόπουλος) συμβουλεύει τούς φυλακισμένους νά διατηρήσουν τήν ὑπομονή, τήν πί-
στη, τήν ἐλπίδα καί τό κουράγιο τους γιά τό θαῦμα τῆς προσωπικῆς τους σωτηρίας.
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τεκμηρίωση ὁδηγεῖ σ’ αὐτό τό συμπέρασμα. Τέλος, ἡ Πατριαρχική 
ἀπόδειξη (120) ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς πιστούς τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας, ἐνῶ οἱ Ἐγκύκλιοι καί τά Μηνύματα τῶν Ἀρχιεπισκόπων 
(82, 83, 90, 92, 94, 96, 100, 103, 104, 113, 116, 122, 123, 124) καί τῶν 
Μητροπολιτῶν στό ποίμνιο τῆς χώρας ἤ τῆς ἐπαρχίας τους, ἀλλά 
καί εὐρύτερα ἐφόσον τά μηνύματα αὐτά ἔχουν εὐρεία διάδοση.

2. Ἐμπειρική ἔρευνα μέ ἀποδέκτες μαθητές/μαθήτριες2. Ἐμπειρική ἔρευνα μέ ἀποδέκτες μαθητές/μαθήτριες

Στά πλαίσια τῆς ἀντικειμενικότερης ἀξιολόγησης τοῦ τρόπου 
πρόσληψης τοῦ μηνύματος ἀπό σύγχρονους ἀποδέκτες, ἐπιλέχθηκε 
ποσοτική ἔρευνα πεδίου μέ ἀνώνυμα ἐρωτηματολόγια. Εἰδικότερα 
ἀξιοποιήθηκε ἡ κλίμακα Likert (μέ ἄκρα «καθόλου» - «πάρα πολύ»), 
ἐνῶ σέ ὅλες τίς ἐρωτήσεις ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα νά μήν δοθεῖ ἀπάν-
τηση («δέν ἀπαντῶ»). Ἡ ἔρευνα διενεργήθηκε τόν Φεβρουάριο τοῦ 
2019 στό Βενετόκλειο 1ο Γενικό Λύκειο Ρόδου, μετά ἀπό ἔγκριση τοῦ 
Συλλόγου Διδασκόντων τοῦ Σχολείου (Πράξη 22η/4-2-2019 τοῦ Συλ-
λόγου Διδασκόντων 1ου Λυκείου Ρόδου - Βενετοκλείου). 

Στήν ἔρευνα συμμετεῖχαν 109 μαθητές/μαθήτριες (65 μαθήτριες 
καί 44 μαθητές) ἀπό τήν Γ΄ Λυκείου. Οἱ συμμετέχοντες ἀπάντησαν 
στίς ἐρωτήσεις, ἀφοῦ πρῶτα ὁ διενεργῶν τήν ἔρευνα τούς ἀνέγνω-
σε ἕνα κήρυγμα ἀπό κάθε δεκαετία. Τά κηρύγματα πού ἐκφωνήθη-
καν εἶναι τά 11 (1963), 49 (1979), 66 (1986), 90 (1995) καί 102 (2001). 
Ἡ ἐπιλογή τῶν κηρυγμάτων ἔγινε μέ γνώμονα τή δημοτική γλώσσα, 
τή συντομία καί τήν ἀνάπτυξη ποικίλων ἐπιχειρημάτων. 

Σύμφωνα μέ τά ἀποτελέσματα τῶν ἐρωτηματολογίων, ὅλοι οἱ συμ-
μετέχοντες εἶναι χριστιανοί Ὀρθόδοξοι καί φέτος συμπληρώνουν 12 
ἔτη στό ἑλληνικό σχολεῖο. Ἑπομένως ἔχουν σχεδόν ὁλοκληρώσει τήν 
ἐγκύκλιο παιδεία. Περίπου τό 84,5% (92 μαθητές/μαθήτριες) ἀπάντη-
σαν ὅτι τά κείμενα πού διαβάστηκαν ἀναφέρον ται στήν ἑορτή τῶν 
Χριστουγέννων. Τό ὑπόλοιπο 11% ἐπέλεξε τίς ἑορτές τῶν Θεοφανείων, 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τοῦ Πάσχα κι ἕνας/μία δέν ἀπάντησαν. Οἱ ἑορτές 
αὐτές ἐπιλέχτηκαν μετά τήν ἀνάγνωση τῶν κηρυγμάτων 11 καί 66. 

Στό κείμενο 11 οἱ μαθητές/μαθήτριες ἀπάντησαν ὅτι τό βασικό 
ἐπιχείρημα143 εἶναι:

143. Σέ κάθε κήρυγμα καταγράφονται 4-5 ἀπαντήσεις μαθητῶν/μαθητριῶν 
πού ἐπαναλαμβάνονται μέ διαφορετική διατύπωση. Ἐντός τῶν εἰσαγωγικῶν ἀντι-
γράφονται αὐτούσια τά λόγια τῶν μαθητῶν/μαθητριῶν.
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«Τά Χριστούγεννα δέν εἶναι μόνο γιά τίς κοσμικές ἐκδηλώσεις».
«Στή σημερινή ἐποχή οἱ ἄνθρωποι νοιάζονται μόνο γιά τόν ἑαυ-

τό τους».
«Θέλει νά τονίσει ὅτι ὅλοι εἶναι ἴσοι καί νά ἔχουν τίς ἴδιες εὐκαι-

ρίες καί νά σταματήσει τό μῖσος».
«Μέσῳ τοῦ κηρύγματος προσπαθεῖ νά μᾶς ἀνοίξει τά μάτια καί 

τίς καρδιές μας εἰδικά σέ τέτοιες μέρες ἅγιες πού πρέπει νά βοηθᾶμε 
τόν συνάνθρωπό μας, βλέποντάς τον σάν τόν Ἰησοῦ».

«Ὑποκριτική πίστη, ἀνθρώπινη ἀλαζονεία καί ἀντίθεσή τους [ἐνν. 
τῶν ἀνθρώπων] μέ τά λόγια τοῦ Θεοῦ».

Οἱ μαθητές/μαθήτριες ἐντόπισαν διάφορες θέσεις τοῦ κηρύγμα-
τος, κυρίως ἐκεῖνες πού ἀναφέρονται στήν ἐπικαιροποίηση τοῦ κη-
ρύγματος. 

Στό κείμενο 49 οἱ μαθητές/μαθήτριες ἀπάντησαν ὅτι τό βασικό 
ἐπιχείρημα εἶναι:

«Ὁ Θεός παρομοιάζεται μέ τόν ἥλιο δηλαδή ταυτόχρονα ‘φωτί-
ζει’ τούς ἀνθρώπους ἀλλά εἶναι καί ἀπρόσιτος».

«Ὁ Χριστός, ὅπως ὁ ἥλιος μένει ἀμόλυντος ἀπό τόν ἄνθρωπο 
στή Γῆ ἔτσι καί ἐκεῖνος δέν ἐπηρεάστηκε, οὔτε ἐπηρεάζεται ἀπό 
ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς ἀλλά καί κατάφερε νά μᾶς σώσει».

«Ὁ Χριστός πῆρε μορφή ἀνθρώπου γιά νά μπορέσει νά συνανα-
στραφεῖ μέ τούς ἀνθρώπους».

«Οἱ ἄπιστοι δέν πρόκειται νά πεισθοῦν ὅσα καί νά ἀκούσουν».

Οἱ περισσότεροι κατανοοῦν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Ἥλιος τῆς 
δικαιοσύνης καί μεταφέρουν διάφορες ἑρμηνεῖες τοῦ κήρυκα γι’ 
αὐτή τήν παρομοίωση.

Στό κείμενο 66 οἱ μαθητές/μαθήτριες ἀπάντησαν ὅτι τό βασικό 
ἐπιχείρημα εἶναι:

«Ὁ ἄνθρωπος ἐπικεντρώνεται ἰδιαίτερα στό μέλλον καί τόν ὑπο-
δουλώνει ὁ χρόνος».

«Ὁ Ἄχρονος ἔρχεται νά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν χρόνο».
«Ὁ Θεός καί ὁ Χριστός ἔβαλαν ὅρια στούς ἑαυτούς τους γιά νά 

ζήσουν καλύτερα οἱ ἄνθρωποι».
«Ὁ Ἰησοῦς ἀπό ἀθάνατος πού ἦταν ἔγινε θνητός γιά νά μπορέ-

σουμε νά ζήσουμε καλύτερα οἱ ἄνθρωποι».
«Ὁ Θεός ἐνσαρκώθηκε γιά νά μπορέσει νά βελτιώσει τόν κόσμο 

καί νά τόν κάνει καλύτερο».
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Οἱ μαθητές/μαθήτριες ἐπισήμαναν τήν ἔννοια τοῦ χρόνου, χωρίς 
ὅμως νά μπορέσουν νά τήν ἀποδώσουν ὁλότελα. Ἐπίσης ἀναγνώ-
ρισαν τήν Ἐνανθρώπηση ὡς γεγονός ὕψιστης ταπείνωσης καί προ-
σφορᾶς σωτηρίας γιά τόν ἄνθρωπο, δίχως ὅμως νά τό ἀποδίδουν 
ὀρθά θεολογικά. 

Στό κείμενο 90 οἱ μαθητές/μαθήτριες ἀπάντησαν ὅτι τό βασικό 
ἐπιχείρημα εἶναι:

«Ἡ χαρά τῶν Χριστουγέννων εἶναι ‘μεγάλη’ διότι ἀναφέρεται στά 
οὐσιαστικά προβλήματα τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης καί κοινωνίας.Ὁ 
Θεός καί ἡ πίστη σ’ αὐτόν μπορεῖ νά μᾶς λυτρώσει ἀπό κάθε πόνο».

«Ὁ Χριστός τούς δέχεται ὅλους καί περισσότερο τούς ἐλάχιστους».
«Ἡ εἰρήνη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἡ οὐσία καί ἡ χαρά τῶν 

Χριστουγέννων καί πρέπει νά ζωογονήσει κάθε λαό».
«Ὁ νεογέννητος ἐλευθερωτής ἔρχεται νά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο 

ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας, ἀπό τόν ἐγωισμό, τό ψέμα, τήν ἐκμε-
τάλλευση, τήν ἀδικία, τήν ἀγωνία. Καί τελικά ἀπό τόν θάνατο».

«Ὅτι πρέπει νά διακηρύξουμε τό Εὐαγγέλιο σέ ὅλον τόν κόσμο 
χωρίς νά διακρίνουμε τό ἔθνος, τή φυλή κ.λπ.».

Στό κήρυγμα αὐτό οἱ μαθητές/μαθήτριες ἐντοπίζουν κυρίως θεο-
λογικές θέσεις, οἱ ὁποῖες συνδέονται μέ τή μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας 
στήν οἰκουμένη.

Στό κείμενο 102 οἱ μαθητές/μαθήτριες ἀπάντησαν ὅτι τό βασικό 
ἐπιχείρημα εἶναι:

«Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ στοχεύει στή λύτρωση καί τήν ἀπαλ-
λαγή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν θάνατο».

«Ὁ Θεός δίνει ζωή ἐκεῖ πού κάποιος μπορεῖ νά βρίσκεται στό κενό».
«Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι χάρισμα πού προσφέρεται στούς 

ἀφοσιωμένους τοῦ Θεοῦ».
«Ἡ Χριστιανοσύνη ὑμνεῖ τήν πληρότητα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώ-

που καί δοξάζει τήν ὁλοκλήρωσή του στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ».
«Ἡ ἐνσάρκωση εἶναι φανέρωση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ κατάργηση 

ὁποιαδήποτε ἄρνηση τῆς ὕπαρξής του».

Σ’ αὐτό τό κείμενο τονίσθηκε ἡ θεολογική θέση τοῦ Χριστοῦ ὡς 
Λυτρωτή καί ἡ σπουδαιότητα γιά τόν ἄνθρωπο.

Ὅσον ἀφορᾶ τή σαφήνεια τῶν κειμένων, οἱ μαθητές/μαθήτριες 
ἀπάντησαν ἀπό «πολύ» ἕως «παρά πολύ» σέ ποσοστό 80,7% (88 
ἄτομα) γιά τό κήρυγμα 90 καί 70,6% (77 ἄτομα) γιά τό 102. Ἀπό τήν 
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ἄλλη, ἐπέλεξαν «ἐλάχιστα» ἕως «καθόλου» γιά τά κείμενα 11 καί 66, 
μέ ποσοστό 66% (72 ἄτομα) καί 62,3% (68 ἄτομα).

Στήν ἐρώτηση, ἄν ἐμπλούτισαν τίς γνώσεις τους ἀκούγοντας τό 
κήρυγμα, γιά τό κήρυγμα 11 καί 49 ἀπάντησαν «μέτρια» τό 49,5% 
(54 ἄτομα), γιά τό 66 ἐπέλεξαν ἀπό «καθόλου» ἕως «ἐλάχιστα» τό 
73,4% (80 ἄτομα), γιά τό 90 καί τό 102 ἀπάντησε «μέτρια» τό 51,4% 
(56 ἄτομα) καί τό 56,9% (62 ἄτομα) ἀντίστοιχα.

Στό ἐρώτημα, ἄν τό κήρυγμα ἀνταποκρίνεται στίς ἀναζητήσεις 
τους, στίς ἀπαντήσεις ὅλων τῶν κειμένων ὑπερίσχυσε τό «μέτρια» 
μέ ποσοστά 34% (37 ἄτομα) γιά τό κείμενο 11, 42% (46 ἄτομα) γιά 
τό 49, 34,9% (38 ἄτομα) γιά τό 66, 55% (60 ἄτομα) γιά τό 90 καί 
38,5% (42 ἄτομα) γιά τό 102.

«Ἕνα τέτοιο κήρυγμα θά προσέλκυε τό ἐνδιαφέρον σου;» ἦταν 
τό ἑπόμενο ἐρώτημα πού κλήθηκαν οἱ μαθητές/μαθήτριες νά ἀπα-
ντήσουν. Γιά τό κήρυγμα 11 τό 42% (46 ἄτομα) ἀπάντησε «μέτρια», 
ὅπως καί τό 35% (38 ἄτομα) γιά τό 49. «Ἐλάχιστα» ἐπέλεξε τό 34% 
(37 ἄτομα) γιά τό κήρυγμα 66, ἐνῶ γιά τό 90 καί τό 102 ἀπάντησε 
«μέτρια» τό 46% (50 ἄτομα) καί τό 44% (48 ἄτομα) ἀντίστοιχα. 

Στή συνέχεια ἀκολουθοῦν τά σημεῖα πού κίνησαν τό ἐνδιαφέρον 
τῶν μαθητῶν/μαθητριῶν περισσότερο ἤ λιγότερο σέ κάθε ὁμιλία/
λόγο. Οἱ ἀπαντήσεις δίνονται ὁμαδοποιημένες καί ἀντιγράφονται οἱ 
πιό χαρακτηριστικές ἀπό τούς ἴδιους τούς μαθητές/τίς μαθήτριες.

– Κήρυγμα 11– Κήρυγμα 11
Μοῦ ἄρεσε:
 «Ἡ συσχέτιση τῶν Χριστουγέννων μέ τήν ἀδιαφορία τῶν ἀν-

θρώπων γιά τόν συνάνθρωπο τίς γιορτινές μέρες».
 «Ὅτι μιλάει γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους δηλαδή καί τούς πλού -

σιους καί τούς φτωχούς καί παρουσιάζει πῶς οἱ μέν καί πῶς οἱ δέ 
περνοῦν τά Χριστούγεννα».
 «Τό λογοτεχνικό ὕφος».
Δέν μοῦ ἄρεσε:
 «Δέν μοῦ ἄρεσε ἡ συμπεριφορά ἀπέναντι στούς ἁμαρτωλούς».

– Κήρυγμα 49– Κήρυγμα 49
Μοῦ ἄρεσε:
 «Οἱ ἀξίες τοῦ κειμένου».
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 «Ἡ παρομοίωση τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀνατολή τοῦ Ἥλιου πού 
διαλύει τό σκοτάδι τῆς νύχτας καί σκορπίζει τό φῶς».
 «Οἱ πολλές παρομοιώσεις».
Δέν μοῦ ἄρεσε:
 «Ἡ τόσο ἐκτενής καί μή οὐσιαστική παρομοίωση τοῦ Θεοῦ μέ 

τόν ἥλιο».
 «Ἡ ἐκτενής χρήση τῆς μεταφορικῆς εἰκόνας».
 «Εἶναι ἀπότομο».

– Κήρυγμα 66– Κήρυγμα 66
Μοῦ ἄρεσε:
 «Ὁ Ἰησοῦς ἔρχεται νά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο».
 «Ἡ ἀποδοχή τοῦ Θεοῦ σέ ὅλους».
 «Ὅτι ἀπαντάει στό ἐρώτημα, ‘γιατί ὁ Θεός ἐνανθρωπίστηκε’». 
Δέν μοῦ ἄρεσε:
 «Δυσνόητο κείμενο μέ πολλές ἀοριστολογίες».
 «Δέ μοῦ ἄρεσε ἡ γλώσσα πού χρησιμοποιοῦσε, ἀφοῦ γιά νά 

γίνει κατανοητό, χρειάζεται ἄνεση μέ τό εἶδος αὐτό τῆς γλώσσας».

– Κήρυγμα 90– Κήρυγμα 90
Μοῦ ἄρεσε:
 «Γίνονται σαφεῖς ἀναφορές σέ ἀποσπάσματα τοῦ Εὐαγγελίου 

τά ὁποῖα στή συνέχεια ἀναλύονται μέ ἀναφορές στή σημερινή πρα-
γματικότητα».
 «Τό γεγονός ὅτι τά Χριστούγεννα παρουσιάζονται στό πλαίσιο 

τῆς κοινωνίας».
 «Τό περιεχόμενο τοῦ κειμένου εἶναι πλούσιο. Ἐπίσης, ἡ γλα-

φυρότητα τοῦ κειμένου».
 «Πού κατάλαβα τό κείμενο καί πώς μέσα ἀπό αὐτό κατάλαβα 

διάφορα πράγματα γιά τή ζωή γενικότερα».
 «Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀνεξάρτητα ἀπό τό χρῶμα ἤ τή φυλή τους 

πρέπει νά ἀκούσουν γιά τόν Θεό».
Δέν μοῦ ἄρεσε:
 «Ἴσως ἡ γλώσσα καθώς κάποιοι μπορεῖ νά μήν τό κατανοήσουν».

– Κήρυγμα 102– Κήρυγμα 102
Μοῦ ἄρεσε:
 «Ἡ ἁπλότητα τοῦ λόγου».
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 «Τό κείμενο παρουσιάζει τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ μέ τρόπο 
θαυμαστό καί μέ λόγια πού τονίζουν τό θαῦμα καί τήν ἔκπληξη πού 
προκαλεῖ ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Θείου».
 «Μοῦ ἄρεσε τό τέλος πού λέει ‘Χρόνια πολλά ἀδερφοί μου’, 

πού τούς θεωρεῖ ὅλους ἀδέρφια του ἀνεξάρτητα πού δέν εἶναι ἀπό 
τήν ἴδια οἰκογένεια».
 «Ὅτι ἦταν γραμμένο στά ἑλληνικά».
 «Ὁ διδακτικός χαρακτήρας».
Δέν μοῦ ἄρεσε:
 «Ἡ συνειρμική δομή τοῦ κηρύγματος. Θά ἤθελα καλύτερη ὀρ-

γάνωση τῶν θέσεών του».
 «Ἡ ἀπολυτότητα τοῦ κειμένου».

Στό τελευταῖο ἐρώτημα «μέ ποιόν ἄλλον τρόπο θά ἤθελες νά 
ἐνημερωθεῖς γι’ αὐτή τή γιορτή;» οἱ μαθητές/μαθήτριες ἀπάντησαν 
α) ταινίες, τό 30,3% (33 ἄτομα), β) ἐφαρμογές διαδικτύου, τό 27,5% 
(30 ἄτομα), γ) τραγούδι, τό 11% (12 ἄτομα), δ) βίντεο στό Youtube, 
τό 10,1% (11 ἄτομα), ε) ὁμιλίες, τό 4,6% (5 ἄτομα), στ) ἐκδηλώσεις 
στό σχολεῖο, τό 3,7% (4 ἄτομα), ζ) μέσῳ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τό 1,8% 
(2 ἄτομα), η) βιβλίο, τό 1,8% (2 ἄτομα) καί ι) μέσῳ τῆς τέχνης, τό 
1,8% (2 ἄτομα). Ἐπίσης 3 ἄτομα ἔγραψαν «Δέν θέλω-Δέν μέ ἐνδια-
φέρει» καί 5 δέν ἀπάντησαν.

Μέ βάση αὐτά τά στοιχεῖα παρατηρεῖται ποικιλία ἀπόψεων καί 
ἀντικρουόμενες θέσεις σέ σχέση μέ τόν κάθε δείκτη. Αὐτό ὀφείλεται 
στήν προσωπική ἐπιλογή, τά ἐνδιαφέροντα καί τό γνωστικό ὑπό-
βαθρο κάθε μαθητή/μαθήτριας. Ὡστόσο, ὅλοι οἱ ἀποδέκτες προτι-
μοῦν ὁ θεολογικός λόγος νά μεταδίδεται μέ ἁπλά λόγια, ὀργανωμέ-
νη δομή καί νά πλαισιώνεται μέ ποικίλες ἀναφορές καί παραδεί-
γματα ἀπό τήν καθημερινότητα. Ἐξάλλου προτιμοῦν τό κήρυγμα 
νά ἀναφέρεται σέ θέματα πού ἔχουν σχέση μέ τή ζωή τους καί 
ὁπωσδήποτε νά τούς συγκινεῖ144. Τέλος, ἐπιθυμοῦν τό θεολογικό 
μήνυμα τῶν Κυριακῶν καί τῶν ἑορτῶν τοῦ ἔτους νά μεταδίδεται 
μέσα ἀπό τόν ἀγωγό τοῦ διαδικτύου καί τίς σύγχρονες πολυμεσικές 
καί πολυτροπικές ἐφαρμογές, πού προάγουν τή διαδραστικότητα 
καί κινοῦν περισσότερο τό ἐνδιαφέρον.

144. Στό σημεῖο αὐτό ἀπαιτεῖται νά σημειωθεῖ ὅτι ἕνα κήρυγμα ἀπευθύνεται 
σέ πολλούς ἀποδέκτες. Εἰδικά οἱ συγκεκριμένες ὁμιλίες/λόγοι δέν γράφτηκαν μέ 
τήν προοπτική νά ἀπευθυνθοῦν σέ νέους καί νέες τοῦ 2019.
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Συμπεράσματα

Τά Ὁμιλιάρια ἤ Κυριακοδρόμια ἀποτελοῦν συλλογές ὁμιλιῶν, 
πού ἑρμηνεύουν τό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα τῶν Κυριακῶν τοῦ 
λειτουργικοῦ ἔτους καί τῶν ἑορτῶν τοῦ ἑορτολογικοῦ κύκλου. Οἱ 
πρῶτες συλλογές ἐντοπίζονται τόν 11ο αἰώνα, ἐνῶ μεγάλος ἀριθμός 
ἐκδίδεται ἀπό διάφορους ἔμπειρους κήρυκες κατά τόν 20ό αἰώνα.

Στήν παροῦσα μελέτη ἐρευνήθηκαν 125 σύγχρονα ὁμιλητικά κεί-
μενα ἀπό τό 1960 μέχρι καί τό 2010. Τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων 
καί ὁ κοινός γλωσσικός κώδικας ἀποτέλεσαν τούς σταθερούς πα-
ράγοντες στήν ἔρευνα.

Οἱ ὁμιλίες/λόγοι συγγράφηκαν ἀπό 60 κήρυκες, πού στήν ἔρευνά 
μας ἀποτελοῦν τόν πομπό. Ὅλοι εἶναι Ἕλληνες καί διακονοῦν ἤ 
ὑπάγονται σέ διάφορες Ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, στίς 
Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, στή Διασπορά καί στήν 
Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας καί εἶναι ἀπόφοιτοι τῶν Θεολογικῶν Σχο-
λῶν τῆς Χάλκης, τῆς Ἀθήνας καί τῆς Θεσσαλονίκης. Ἀνώτατες 
σπουδές παρατηρήθηκαν κυρίως στούς νεότερους συγγραφεῖς. Σ’ 
αὐτούς διαπιστώθηκε ποιότητα κειμένων καί ἐπιστημονική τεκμη-
ρίωση τῶν ἐπιχειρημάτων. Ἡ συγγραφή κηρυγμάτων κατά πλειο-
ψηφία ἀπό ἐπισκόπους φανερώνει τήν εὐθύνη τους νά διδάξουν τόν 
λόγο τοῦ Θεοῦ.

Τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων ἀναπτύχθηκε μέ βάση τό πατε-
ρικό πρότυπο καί τό προσωπικό ὕφος κάθε κήρυκα. Τά πιό πολλά 
κηρύγματα εἶναι ὁμιλίες, μέ τά χαρακτηριστικά τῆς ἀνωτέρας ὁμι-
λίας. Ἡ διάρκεια τῶν περισσότερων κηρυγμάτων εἶναι ἀπό 4 μέχρι 
7 λεπτά. Τό γεγονός αὐτό φανερώνει τό ἐνδιαφέρον τῶν κηρύκων 
νά μεταδώσουν σύντομα τό θεολογικό μήνυμα. Ἐξάλλου διαπιστώ-
θηκε ποικιλία στήν ἐπιλογή τῶν θεματικῶν προτάσεων, μέ γενικές 
διαπιστώσεις καί στίχους ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τήν ὑμνογραφία καί 
λιγότερο ἀπό τούς Πατέρες.

Ἡ βασική θεολογική θέση «ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά γίνει 
ὁ ἄνθρωπος θεός κατά χάριν» ἀναπτύχθηκε μέ ποικίλους τρόπους. 
Ἔτσι τονίσθηκε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Λυτρωτής πού ἀνέμεναν οἱ 
Ἰουδαῖοι καί προσδοκοῦσαν τά ἔθνη. Ἡ λύτρωση πού χαρίζει ἀνα-
φέρεται σέ ὀντολογικό, ἠθικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο. Ὁ Χριστός 
λυτρώνει ἀπό τόν θάνατο ἀλλά καί ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἡ Γέννηση 
τοῦ Ἰησοῦ πραγματοποιήθηκε μέ θαυμαστό τρόπο καί μέ τή συμ-
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βολή τῆς Θεοτόκου. Τό ἔργο του συνεχίζει ἡ Ἐκκλησία καί οἱ ἀνά 
τούς αἰῶνες μαθητές καί μαθήτριές Του. Σέ ἄλλα κηρύγματα ὑπο-
γραμμίζεται ὅτι ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀπο-
τελεῖ κενωτική πράξη. Ἔτσι ὁ Θεός προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη 
φύση καί υἱοθέτησε ὅλον τόν ἄνθρωπο, ἀνυψώνοντάς τον ὀντολο-
γικά. Τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ πού ξεκινᾶ μέ τή Γέννησή του ὁλοκλη-
ρώνεται στή σταυρική θυσία καί τήν Ἀνάσταση, πού εἶναι ἡ ἀρχή 
γιά τήν κοινή ἀνάσταση ὅλων τῶν ἀνθρώπων. 

Τά Χριστούγεννα ἀποτελοῦν τή γενέθλια μέρα τῆς ἀνθρωπότη-
τας καί στά πλαίσια τοῦ λειτουργικοῦ χρόνου τῆς Ἐκκλησίας ἀνα-
βιώνεται ὡς τό διαρκές παρόν. Ἔτσι δίδεται ἡ εὐκαιρία σέ κάθε 
ἄνθρωπο νά θέσει μιά νέα ἀρχή στήν καθημερινή του ζωή. Αὐτό τό 
νέο ξεκίνημα συνυφαίνεται μέ τόν χριστιανικό τρόπο ἑορτασμοῦ, 
πού θεμελιώνεται στή μετάνοια, τή συγχώρεση καί τήν εὐχαριστια-
κή ζωή. Προέκταση ὅλων αὐτῶν εἶναι ἡ λειτουργία μετά τή Λει-
τουργία, δηλαδή ἡ μαρτυρία τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης σέ κάθε ἄνθρω-
πο ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐθνική, θρησκευτική καί κοινωνική του 
ταυτότητα. Σέ ἄλλα κηρύγματα αὐτές οἱ θέσεις συνδέθηκαν μέ τήν 
εἰρήνη πού προσφέρει ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ εἰρήνη πού ἐπαγ-
γέλλεται ὁ Ἰησοῦς σημαίνει συμφιλίωση μέ τόν Θεό, τόν συνάνθρω-
πο, τόν ἑαυτό μας καί τό φυσικό περιβάλλον. Εἶναι ἐντελῶς διαφο-
ρετική ἀπό ἐκείνη τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν καί ἐκφράζεται ὡς ἕνας 
διαρκής ἀγώνας ἐνάντια στόν προσωπικό, ἐθνικό, κοινωνικό καί 
θρησκευτικό ἐγωκεντρισμό, μέ σκοπό τή μεταμόρφωση τοῦ κόσμου.

Ἡ τεκμηρίωση τῶν παραπάνω θεολογικῶν θέσεων κυρίως σέ βι-
βλικά χωρία ἀλλά καί ὑμνογραφικά καί πατερικά παραθέματα ἀπο-
δεικνύει τήν ἄριστη γνώση τῆς παράδοσης ἀπό τούς κήρυκες. Συγ-
χρόνως φανερώνει καί τή δυναμική τοῦ μηνύματος τῶν Χριστου-
γέννων στό πέρασμα τῶν αἰώνων. Ἐξάλλου διαπιστώθηκαν πολλά 
κηρύγματα πού ἀκολουθοῦν τό πατερικό ὁμιλητικό παράδειγμα, 
δηλαδή ἄριστη γνώση τῶν Γραφῶν, θύραθεν παιδεία καί δημιουρ-
γική ἀφομοίωση τοῦ πολιτιστικοῦ περιβάλλοντος145. Ἐξαίρεση ἀπο-
τελοῦν ἐλάχιστα κηρύγματα πού ἀποτελοῦν συμπίλημα βιβλικῶν 
καί πατερικῶν χωρίων καί τό μήνυμά τους προσλαμβάνεται μέ δυ-
σκολία ἀπό τόν σύγχρονο ἀποδέκτη.

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων δίδει τήν ἀφορμή στούς κήρυκες 

145. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 285 (καί ὑποσ. 7).
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νά ἀναπτύξουν διάφορα σύγχρονα ἤ ἐπίκαιρα θέματα καί νά προ-
βληματίσουν τούς ἀποδέκτες. Τά κηρύγματα πραγματεύονται κυ-
ρίως κοινωνικά ζητήματα τοῦ ἀστικοῦ περιβάλλοντος. Ἔτσι ὑπο-
γραμμίζεται ὅτι ἡ διακονία ἀποτελεῖ βασικό στοιχεῖο τῆς χριστια-
νικῆς ζωῆς. Οἱ χριστιανοί καλοῦνται νά ἀγωνισθοῦν ἐνάντια στή 
φτώχεια, τήν ἀδικία, τήν ἐκκοσμίκευση, τόν πόλεμο (ἐμφύλιο καί 
ἐθνικό), τήν πυρηνική καταστροφή, τήν ἐκμετάλλευση, τή βία, τήν 
τρομοκρατία, τά ναρκωτικά, τά ψυχοφθόρα πάθη καί τήν κατάθλι-
ψη. Σέ πολλά κηρύγματα τό μήνυμα τῆς ἑορτῆς ἀνέδειξε τήν ἀνάγ-
κη γιά φιλανθρωπία πρός τούς ἀδυνάμους, ἐνῶ σέ ἐλάχιστα κατα-
νοήθηκε μέ ἠθικιστικές νόρμες, συνδέθηκε μέ τό ἔθνος καί ἀσκήθη-
κε κριτική σέ πολιτικές ἀποφάσεις. Κυρίως ὅμως τονίσθηκαν οἱ 
ἀξίες τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς συμπόνοιας, τῆς ἐνσυναίσθησης καί τῆς 
ἔμπρακτης ἀγάπης. Στά πιό πρόσφατα κηρύγματα ἐπισημάνθηκε ὁ 
κίνδυνος τῆς καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος καί τονίσθηκε ἡ 
ἀνάγκη γιά ἐπανευαγγελισμό τῶν Ὀρθοδόξων ἀλλά καί μαρτυρία 
σέ ὅλα τά ἔθνη.

Οἱ κήρυκες ἐπέλεξαν διάφορους τρόπους γιά νά μεταδώσουν τό 
μήνυμά τους στήν κατακλείδα τῶν ὁμιλιῶν/λόγων. Ἔτσι διαπιστώ-
θηκαν ἐπίλογοι κυρίως μέ: α) προτροπές πού ἀποτελοῦν προέκτα-
ση τῶν ἐπιχειρημάτων καί τῶν διδαγμάτων, β) εὐχές γιά εὐλογημέ-
νες ἑορτές, γ) ὁ συνδυασμός αὐτῶν τῶν δύο. Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ 
κηρύγματος μέ ἀνακεφαλαίωση, ρητορική ἐρώτηση, κάποιο χωρίο 
ἀπό τήν Ἁγία Γραφή ἤ παράθεμα ἀπό ὕμνους καί προσευχές, πα-
ρατηρήθηκε λιγότερες φορές.

Ἡ ἐπιλογή τῆς δημοτικῆς γλώσσας, τῆς ζωντανῆς γλώσσας τοῦ 
λαοῦ, σημαίνει τό ἐνδιαφέρον τῶν συγγραφέων γιά τήν ἄμεση πρόσ-
ληψη τῶν μηνυμάτων τους146. Συνάμα, χαρακτηρίζει τή ρηξικέλευθη 

146. Κούκουρα, Ἐκκλησία, σελ. 96-103. Εἰδικότερα στίς σελ. 98-101 σημειώ-
νεται: «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 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 
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θεολογική πνοή καί διδακτική τόλμη πού διέκρινε τούς παλαιότε-
ρους κήρυκες, νά μεταδώσουν τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων στήν 
καθομιλουμένη γλώσσα. 

Ἡ γλώσσα συνδυάζεται μέ τήν ἁπλότητα τοῦ ὕφους στά περισ-
σότερα κηρύγματα, ἐνῶ λίγα εἶναι ἐκεῖνα, στά ὁποῖα ἀπαντᾶ τό ἰδι-
αίτερα ἐπιτηδευμένο ὕφος. Τά κείμενα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου διατηροῦν τή λόγια ἐκκλησιαστική παράδοση. Τά περισσότερα 
κηρύγματα χρησιμοποιοῦν τό γ΄ ἑνικό καί τό γ΄ πληθυντικό πρόσωπο 
καί χαρακτηρίζονται ἀπό ἀντικειμενικότητα καί αὐθεντία. Ἡ ἐπιλογή 
τοῦ α΄ πληθυντικοῦ ἀποτελεῖ δεῖγμα ζωντάνιας, ἀμεσότητας, οἰκειό-
τητας. Συνάμα ἐκφράζει τή συλλογικότητα καί τήν προσπάθεια εὐαι-
σθητοποίησης τῶν ἀποδεκτῶν. Ἀπό τήν ἄλλη ἀπουσιάζει ἡ χρήση 
τοῦ β΄ ἑνικοῦ προσώπου, χαρακτηριστικό τῶν ὁμιλιῶν τῆς πατερικῆς 
περιόδου. Ἐξάλλου οἱ ρητορικές ἐρωτήσεις συμβάλλουν στόν προ-
βληματισμό καί στή διδαχή μέ τά εὐνόητα συμπεράσματα.

Οἱ Πατριαρχικές Ἀποδείξεις, οἱ Ἐγκύκλιοι καί τά Μηνύματα τῶν 
Ἀρχιεπισκόπων ἀπευθύνονται σέ ποικίλους ἀποδέκτες μιᾶς ἤ πολ-
λῶν χωρῶν. Σέ ὁρισμένα κηρύγματα οἱ ἀποδέκτες ἀνήκουν στό 
πλήρωμα Μητροπόλεων πού βρίσκονται σέ ἀστικές καί ἀγροτικές 
περιοχές τῆς Ἑλλάδας. Ἐπίσης ἐντοπίστηκαν ἀναφορές σέ μονα-
χούς, λαϊκούς, ἀλλά καί ραδιοφωνικούς ἀκροατές.

Ἡ ἐμπειρική ἔρευνα πού διενεργήθηκε σέ μαθητές/μαθήτριες τῆς 
Γ΄ Λυκείου φανερώνει ὅτι ἡ ἁπλή γλώσσα, ἡ προσεγμένη δομή, τό 
ζωντανό ὕφος, ἡ ἐξήγηση μέ ἁπλά λόγια τῶν θεολογικῶν ὅρων, οἱ 
μεταφράσεις τῶν βιβλικῶν χωρίων, ἡ σύνδεση μέ τή σύγχρονη ἐποχή 
καί ἐπικαιρότητα καθιστοῦν τό κήρυγμα ἐνδιαφέρον, ζωντανό, οἰκεῖο 
καί προφανῶς εὐπρόσληπτο ἀπό τούς σύγχρονους ἀποδέκτες. 

Πέρα ἀπό τίς ὅποιες διαφορές, τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων 
μεταδόθηκε ποικιλότροπα στά σύγχρονα Ὁμιλιάρια. Ἡ τέχνη τοῦ 
κηρύγματος καί ἡ ἐπιστήμη τῆς Ὁμιλητικῆς διδάσκουν τό πρότυπο 
τῶν Πατέρων στίς ἀνάγκες τῆς σύγχρονης ἐποχῆς. Τά σύγχρονα 
Ὁμιλιάρια ἀποτελοῦν χρήσιμο πρότυπο γιά τούς νέους κήρυκες καί 
πλούσια θεολογική διδαχή γιά τούς χριστιανούς πού τά ἀναγιγνώ-
σκουν γιά τό προσωπικό τους ὄφελος. Τέλος, οἱ ἐπιλογές αὐτές 
φανερώνουν τή μέριμνα τῶν κηρύκων νά μεταδώσουν τόν λόγο τοῦ 

καί ὄχι σέ ὅλα τά Σχολεῖα τῆς Μέσης». Πρβλ. Κούκουρα, Μεταδίδοντας, σελ. 205 
κ.ἑ. Κούκουρα, Ἡ δυναμική.
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Θεοῦ μέ ζωντάνια, ἀμεσότητα καί οἰκειότητα γιά νά γίνει κατανο-
ητός ἀπό ποικίλους ἀποδέκτες. 

Προτάσεις

Μέ βάση τήν παραπάνω ἔρευνα καί τά συμπεράσματα ἀκολου-
θοῦν σύντομα οἱ προτάσεις γιά τά Ὁμιλιάρια ἤ Κυριακοδρόμια ἀλλά 
καί τό σύγχρονο κήρυγμα. Οἱ προτάσεις αὐτές ἐπικεντρώνονται 
στόν πομπό, τή μορφή, τόν τρόπο μετάδοσης τοῦ χριστιανικοῦ 
μη νύματος καί τούς ἀγωγούς ἐπικοινωνίας.

Ὅσον ἀφορᾶ τόν πομπό, προτείνεται:
– Οἱ ἐν ἐνεργείᾳ καί ὑποψήφιοι κήρυκες νά ἐπιμορφώνονται δι-

αρκῶς.
– Οἱ κατά τόπους Ἐκκλησίες νά δώσουν κίνητρα στούς λαϊκούς 

θεολόγους, ἄνδρες καί γυναῖκες, νά ἀσχοληθοῦν μέ τή μετάδοση 
τοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου ἐκτός τῆς θείας Λειτουργίας.

– Οἱ Θεολογικές Σχολές καί οἱ Ἀνώτατες Ἐκκλησιαστικές Ἀκα-
δημίες νά προσανατολίσουν τήν ἔρευνα καί τίς σπουδές τῶν φοι-
τητῶν/φοιτητριῶν στούς σύγχρονους τρόπους κηρύγματος, λαμ-
βάνοντας ὑπόψη τούς παράγοντες τῆς ἐπικοινωνίας.

Ὅσον ἀφορᾶ τή μορφή τοῦ κηρύγματος, προτείνεται:
– Ἡ διαμόρφωση μιᾶς ἁπλουστευμένης ὁμιλίας147, μέ τήν ὁποία 

θά μεταδίδεται τό θεολογικό μήνυμα μέ μεστό, σύντομο καί ἄμεσο 
τρόπο, σέ γλώσσα κατανοητή, μέ προσεγμένη δομή, ἐπεξήγηση τῶν 
θεολογικῶν ὅρων καί σύνδεσή τους μέ τή σύγχρονη ἐποχή.

 Ὅσον ἀφορᾶ τούς ποικίλους ἀγωγούς, προτείνεται: 
– Τά Πατριαρχεῖα, οἱ Ἀρχιεπισκοπές καί οἱ Μητροπόλεις νά δη-

μοσιεύσουν στό διαδίκτυο ἤ σέ ψηφιακές ἐφαρμογές Ὁμιλιάρια ἤ 
Κυριακοδρόμια μέ πατερικά ἔργα σέ μετάφραση καθώς καί μέ σύγ-
χρονα κηρύγματα.

– Τά ἠλεκτρονικά Ὁμιλιάρια ἤ Κυριακοδρόμια νά ἀκολουθοῦν 
τήν πολυμεσικότητα καί τήν πολυτροπικότητα, δηλαδή νά ἐμπλου-
τισθοῦν τά κείμενα μέ εἰκόνες, ταινίες μικροῦ μήκους (videos148) 

147. Κούκουρα, Ἡ Ρητορική, σελ. 348.
148. Σχετικά μέ τή θρησκευτική ἐκπαίδευση καί τήν ἐφαρμογή τῶν πολυμέ-

σων, βλ. Μητροπούλου, Τό ἐκπαιδευτικό, σελ. 14. Πρβλ. Μητροπούλου, Κοινω-
νικοπολιτισμικές, σελ. 35 κ.ἑ. Γενικά γιά τά ἠλεκτρονικά περιοδικά βλ. Νόττα, 
Ἀπό τόν Βωμό, σελ. 33.



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ

382

ἀλλά καί μέ κινούμενα σχέδια (animation), ὥστε τό μήνυμα τοῦ 
Εὐαγγελίου νά μεταδοθεῖ σέ ποικίλους ἀποδέκτες ὅλων τῶν ἡλικιῶν 
(π.χ. παιδιά).

– Τά ἠλεκτρονικά Ὁμιλιάρια ἤ Κυριακοδρόμια νά παρέχουν τή 
δυνατότητα σχολιασμοῦ καί τήν ὑποβολή ἐρωταποκρίσεων, ὥστε 
νά ὑπάρχει διαδραστικότητα καί ἀλληλεπίδραση μεταξύ πομποῦ καί 
δέκτη. 

Μ’ αὐτούς τούς τρόπους ἀρχιτεκτονεῖται ἕνα σύγχρονο δίκτυο, 
μέ στόχο τόν ἐπανευαγγελισμό τῶν χριστιανῶν καί τή μαρτυρία 
στήν οἰκουμένη. Ἀπώτερος στόχος εἶναι οἱ δέκτες νά μεταποιηθοῦν 
σέ πομπούς καί ἀναμεταδότες. Ἔτσι τό μήνυμα τῆς Γέννησης, τῆς 
Σταύρωσης καί τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου πού παραμένει ἀναλ-
λοίωτο, φρέσκο καί ζωντανό στούς αἰῶνες, θά μπορέσει νά μεταδο-
θεῖ μέ τούς νέους ἀγωγούς τῆς τεχνολογίας τῶν πληροφοριῶν καί 
τῆς ἐπικοινωνίας, ὥστε νά «προσμένουμε καινούριους οὐρανούς καί 
καινούρια γῆ».
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1992.
—, Ἀπόστολος, Σύντομα κηρύγματα ἐπί τῶν ἀποστολικῶν περικοπῶν, Ἀθῆναι 

1992.
Καντώνη Ἀλεξάνδρου (ἀρχιμ.), Φωτεινά σήματα. Σύγχρονα κοινωνικά προ-

βλήματα, Ἀθῆναι, 1965.
Καραβιδόπουλου Ἰωάννου, Ὁδός ἐλπίδας. Μηνύματα ἀπό τά Εὐαγγέλια τῶν 

Κυριακῶν, ἐκδ. Ἱ. Μ. Ἀττικῆς, Ἀθήνα 1979.
Καραμούζη Ἰωάννη (ἀρχιμ.), Φωνή Κυρίου, ἔτος 2003, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Δι-

ακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.apostoliki-
diakonia.gr/gr_main/fk/2003/51_2003.pdf

Κατσούρη Βαρθολομαίου, Μητροπολίτου Μεγάρων καί Σαλαμῖνος, Ἐκλογά-
ριον ἤτοι Συλλογή Ὁμιλιῶν καί Μελετῶν, ἐκδ. Εὐεργέτιδος, Μεγάροις 
1999.

Καψάνη Γεωργίου (ἀρχιμ.), Ὁμιλίες σέ δεσποτικές καί θεομητορικές ἑορτές, 
ἔκδ. Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος 2015.

Κογεράκη Κυρίλλου, Μητροπολίτου Ρόδου, Μήνυμα Χριστουγέννων 2009, 
ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.imr.gr/article/77/
mhnyma-xristoygennwn-2009

Κοκκινάκη Ἀθηναγόρα, Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας, 
Τοῦ Θεοῦ τά πράματα. Λόγοι καί διαλέξεις, Θεσσαλονίκη 1979

Κούρκουλα Κωνσταντίνου, Κογχύλια ἀπό τήν Τιβεριάδα. Ὁμιλίες καί λόγοι 
ἐπί τῶν Κυριακῶν Εὐαγγελίων, ἔκδ. νέα, Ἀθῆναι 1966.

Κούτσα Συμεών (ἀρχιμ., νῦν Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης), Κηρύξατε. Ὁμιλίες 
στά Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν, Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα 1997.
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Κούτσα Συμεών, Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης, Οἱ Ἀπόστολοι τῶν Κυριακῶν, 
Ἀποστολική Διακονία, 2002.

Κραγιόπουλου Συμεών (ἀρχιμ.), Ὅπως φώτισε ὁ Θεός…, ἔκδ. Ἱερόν Ἡσυχα-
στήριον «Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου», Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Θεσσα-
λονίκη 1998.

Κυράτσου Διονυσίου (ἀρχιμ.), Ὁρόσημα τοῦ ἐνιαυτοῦ, Ἔδεσσα 1961.
Κυράτσου Διονυσίου, Μητροπολίτου Δράμας, Ἐόρτιοι ἀναβαθμοί, Δράμα 

1992.
—, Κυριακάτικα Εὐαγγελικά ἄρθρα στίς ἐφημερίδες, Δράμα 1985.
—, Κυριακάτικα ἀποστολικά στίς ἐφημερίδες, Δράμα 1985.
—, Ἰησοῦς Χριστός ἡ σωτηρία ἡμῶν, Δράμα 1989.
Κωνσταντινίδου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Μύρων, Τάδε λέγει Πατριάρ-

χικος Ἄμβων, ἔκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1991.
Λιαλιαμπῆ Παντελῆ, Τό μήνυμα τῆς νέας ζωῆς. Ὁμιλίαι ἐπί τῶν ἀποστολικῶν 

ἀναγνωσμάτων, Θεσσαλονίκη 1970.
Λιάπη Ἱερωνύμου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 2008, 

ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.ecclesia.gr/greek/
archbishop/default.asp?cat_id=&id=697&what_main=1&what_
sub=21&lang=gr&archbishop_who=2&archbishop_heading=%CE%9C%CE
%B7%CE%BD%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1

Ματθαιάκη Τιμόθεου, Μητροπολίτου Μαρωνείας, Ἱεροί στοχασμοί, ἔκδοσις 
γ΄, Ἀθῆναι 1962.

Ματθαιάκη Τίτου (ἀρχιμ.), Ψεκάδες εἰς τόν ἀγρόν, ἔκδ. β΄, Ἀθῆναι 1963.
Ματθαιάκη Τίτου, Μητροπολίτου πρώην Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρο-

μερίου, Θέματα ἄμβωνος, τ. Α΄ (τῶν Εὐαγγελικῶν περικοπῶν), Ἀθῆναι 1980.
—, Θέματα ἄμβωνος, τ. Β΄ (τῶν Ἀποστολικῶν περικοπῶν), Ἀθῆναι 1981.
Μιχαηλίδη Μιχαήλ, Ἀπό τόν ἄμβωνα (Λόγοι στίς Κυριακάτικες εὐαγγελικές 

καί ἀποστολικές περικοπές), Λευκωσία 1970.
Μοστράτου Ἀλεξάνδρου (ἀρχιμ.), Οὐράνια θεῖα μηνύματα, Πάρος 1994.
—, Κυριακάτικοι ἀντίλαλοι, Νάξος 1995.
Μπέλλου Μελίτωνος (ἀρχιμ.), Σπουδή στό κηρυγματικό ἔργο τοῦ Γέροντος 

Χαλκηδόνος Μελίτωνος Χατζῆ, ἐκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2015.
Μπεκιάρη Δημητρίου, Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυ-

κάστρου, Οἱ Ἀπό στολοι ὡς ἐδίδαξαν (Κυριακοδρόμιον), Ἀποστολική Δια-
κονία, Ἀθήνα 1992.

Παπαθανασίου Χρυσοστόμου (ἀρχιμ., νῦν Μητροπολίτου Μάνης), Φωνή Κυ-
ρίου, ἔτος 2007, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανου-
αρίου 2019 ἀπό http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/
fk/2007/51_2007.pdf

Παπακωνσταντίνου Ἀποστόλου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, Κιλκισίου καί 
Ἁγίου Ἀθανασίου, Διακονία Λόγου, Κιλκίς 1995.
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—, Σταυροαναστάσιμα Μηνύματα (Κυριακοδρόμιο), Κιλκίς 1995.
—, Πρός οἰκοδομήν τῆς χρείας (σχόλια σέ ἀποστολικά καί εὐαγγελικά ἀνα-

γνώσματα Κυριακῶν τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους), Κιλκίς 2000.
—, Πῶς θά πιστέψουν ἄν δέν ἀκούσουν; (Ρωμ. 10:14), ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 

2004.
Παπανικολόπουλου Διονυσίου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί Πέλλης, Πεντή-

κοντα τέσσαρες Πρακτικαί Ὁμιλίαι εἰς τάς κατά Κυριακήν ἀναγιγνωσκο-
μένας περικοπάς τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, ἔτος 2ον, 1968.

Παρασκευαΐδη Χριστοδούλου, Μητροπολίτου Δημητριάδος (μετέπειτα Ἀρχι-
επισκόπου Ἀθηνῶν), Κυριακάτικοι Ἀντίλαλοι Α΄ (ἀπό τίς Εὐαγγελικές πε-
ρικοπές τοῦ ἐνιαυτοῦ), Ἀθῆναι 1976.

Παρασκευαΐδη Χριστοδούλου, Ἀρχιπιεσκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, 
Ἔργα, τμ. Γ΄, Μηνύματα Ποιμαντικῆς εὐθύνης, ἐκδ. Π. Κυριακίδη, Ἀθήνα 
2010.

Παρασκευόπουλου Γερμανοῦ, Μητροπολίτου Ἠλείας, Ὁ λόγος καί τό κήρυγ-
μά μου…, Πύργος 2002.

Παυλίδου Γεωργίου, Μητροπολίτου Νικαίας, «Φῶς ταῖς τριβοῖς μου». Λόγοι 
ἐπί τῶν περικοπῶν τῶν Ἀποστόλων τῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους, ἔκδ. Ἀπο-
στολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1967.

—, «Λύχνος τοῖς ποσί μου…». Λόγοι εἰς τά Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν, ἔκδ. 
Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1969.

Πούλου Καλλινίκου (Μητροπολίτου Ἐδέσσης), Ἔκφραση Ποιμαντικῆς Εὐθύ-
νης – Ἐγκύκλιοι 1964-1984, ἐκδ. Ἱ. Μ. Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας, 
Ἔδεσσα 2004.

Ραπτόπουλου Γερβάσιου (ἀρχιμ.), Ἀπό τόν ἄμβωνα τῶν κρατουμένων, ἔκδ. 
«Διακονίας ἀποφυλακίσεως ἀπόρων κρατουμένων καί φυγόποινων» Ὀρθο-
δόξου ἀδελφότητος «Ἡ Ὁσία Ξένη», Πλαγιάρι-Θεσσαλονίκης 2003.

Ρούσσα Ἀνθίμου (ἀρχιμ., νῦν Μητρ. Θεσσαλονίκης), Διακονία τοῦ λόγου, 
Ἀθῆναι 1969.

Σιμόπουλου Θεόφιλου (ἀρχιμ.), Δρόσος ἀερμῶν, Κηρύγματα εἰς τά κυριακά 
Εὐαγγέλια. Λόγοι εἰς ἑορτάς, χ.ἔ., 1977.

Στογιάννου Βασιλείου, Ἑρμηνεία Εὐαγγελίων τῶν Κυριακῶν, Ἱ. Μ. Θεσσαλο-
νίκης. Φροντιστήριον ἱεροκηρύκων, ἐπιμ. Ἰω. Φουντούλη, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγί-
ας Θεοδώρας, Θεσσαλονίκη 1972.

Τρακατέλλη Δημητρίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς, Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 
2009, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό https://www.goarch.org/
el/-/archiepiscopal-encyclical-on-the-nativity-of-christ-2009-

Τσακουμάκα Προκοπίου, Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, 
Τό μήνυμα τῆς Κυριακῆς, ἐκδ. Παρουσία, Καβάλα 1998.

Φραγκάκου Ἰωήλ, Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας, Φωνή Κυ-
ρίου, ἔτος 2002, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανου-
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αρίου 2019 ἀπό http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/
fk/2002/20021222.PDF

—, Φωνή Κυρίου, ἔτος 2005, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 
15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/
fk/2005/52_2005.pdf

Χαραμαντίδη Ἀγαθαγγέλου, Ἐπισκόπου Φαναρίου, Φωνή Κυρίου, ἔτος 2004, 
ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό 
http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2004/51_2004.pdf

—, Ἡ ζύμη τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁμιλίες σέ Εὐαγγελικές περικοπές καί ἑορτές, ἔκδ. 
Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 2007.

Χατζόπουλου Ἀθανασίου, Μητροπολίτου Ἀχαΐας, Φωνή Κυρίου, ἔτος 2008, 
ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό 
http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2008/51_2008.pdf

Χρυσοστόμου Γεωργίου (ἀρχιμ., νῦν Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης καί 
Πλαταμῶνος), Φωνή Κυρίου, ἔτος 2006, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνα-
κτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.apostoliki-diakonia.gr/
gr_main/fk/2006/52_2006.pdf

Χρυσοφάκη Παντελεήμονος, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Ποιμαντορικαί 
ἐγκύκλιοι (1974-1984), Θεσσαλονίκη 1985.

—, Ποιμαντορικαί ἐγκύκλιοι (1985-1994), Θεσσαλονίκη 1999.
—, Λόγοι Πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί διακονίας, ἔκδ. Σύνδεσμος Ἐκδοτῶν 

Βορείου Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2006.
Ψαρριανοῦ Διονυσίου, Μητροπολίτου Σερβίων καί Κοζάνης, Οἰκοδομή, Γρα-

πτόν κήρυγμα, Κοζάνη 1960.
—, Ἑξαπλά (Κυριακάτικες μικρές Ὁμιλίες), ἐκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1989.

ΛεξικάΛεξικά

Μπαμπινιώτη, Λεξικό: Μπαμπινιώτη Γεωργίου, Λεξικό τῆς Νεοελληνικῆς 
Γλώσσας, ἐκδ. Κέντρο Λεξικολογίας, δ΄ ἔκδ., Ἀθήνα 2012.

Βιβλιογραφικές ἀναφορές Βιβλιογραφικές ἀναφορές 

Ἀκανθοπούλου, Ἡ ἐπικοινωνία: Ἀκανθοπούλου Καλλιρόης, Ἡ ἐπί-κοινωνία 
τοῦ Χριστοῦ μέ τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς Του - Σύγχρονη χριστιανο-
παιδαγωγική θεώρηση, διδακτορική διατριβή πού ὑποβλήθηκε στό Τμῆμα 
Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1999. 

Ἀναστασίου, Ἕως ἐσχάτου: Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Τιρά-
νων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας, Ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Ἱστορικά 
ἱεραποστολικά μελετήματα, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 2009.

Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης 
Ἀλβανίας, Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί…, ἐκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2011.
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Boklund-Λαγοπούλου, Εἰσαγωγή: Boklund-Λαγοπούλου Κarin, «Εἰσαγωγή», 
Σημειωτική καί Κοινωνία, ἐπιμ. K. Boklund-Λαγοπούλου, Διεθνές Συνέδριο 
τῆς Ἑλληνικῆς Σημειωτικῆς Ἑταιρίας, Θεσσαλονίκη 22-23 Ἰουνίου 1979, 
ἐκδ. Ὀδυσσέας, Θεσσαλονίκη 1980, σελ. 7-16.

Γιούλτση, Γυναῖκες: Γιούλτση Βασιλείου, «Γυναῖκες θεολόγοι στήν ἐκπαίδευ-
ση», Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς, Τμῆμα Θεολογίας, 
Τόμος 9, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 67-82.

Γλάρου, Θεία: Γλάρου Ἀθανασίου, Θεία παιδαγωγία: παιδαγωγικά στοιχεῖα 
στόν Μεγάλο Κανόνα τοῦ Ἀνδρέα Κρήτης, Διδακτορική Διατριβή, Ἀρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμῆμα 
Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας, 1999.

Ehrhard Albert, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und 
homiletischen Literatur der griechischen Kirche. I. Teil : Die Überlieferung. 
I-III (TU 50-52), Leipzig-Berlin, 1937-1952.

Εὐστρατιάδου, Λεξικόν: Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, Μητροπολίτου Λεοντο-
πόλεως, Λεξικόν τῆς Καινῆς Διαθήκης, Ἀλεξάνδρεια 1910.

Ζωγράφου, Ὁ Γαβριήλ: Ζωγράφου Ἀμβροσίου-Ἀριστοτέλους, Ἐπισκόπου Ζή-
λων, Ὁ Γαβριήλ Θεσσαλονίκης καί τό ἀποδιδόμενο εἰς αὐτόν ἀνέκδοτο 
Ὁμιλιάριο. Γραμματολογική, φιλολογική καί θεολογική μελέτη, Κέντρο 
Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, Θεσσαλονίκη 2007.

Θεοδώρου, Μαθήματα: Θεοδώρου Εὐαγγέλου, Μαθήματα Ὁμιλητικῆς ἤ 
Ἐκκλησιαστικῆς Ρητορικῆς, τεῦχ. Α΄, Θεσσαλονίκη 1968.

Θεοδώρου, Μαθήματα ἐκκλησιαστικῆς: Θεοδώρου Εὐάγγελου, Μαθήματα 
ἐκκλησιαστικῆς ρητορικῆς ἤ ὁμιλητικῆς, Ἀθῆναι 1976.

Κράπη, Οἰκουμενικοῦ: Κράπη Γεωργίου, Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθο-
λομαίου Α΄ Ἀποδείξεις τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα. Ὁμιλητική 
Θεώ ρηση, ἐκδ. Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2015. 

Κούκουρα, Ὁ ρόλος: Κούκουρα Δήμητρα, «Ὁ ρόλος τῆς ὀρθόδοξης γυναίκας 
στή σύγχρονη ἐκκοσμικευμένη κοινωνία», Καθ’ ὁδόν 9 (1994), σελ. 37-45.

Κούκουρα, Λόγοι: Κούκουρα Δήμητρα, Λόγοι Ἐπισκόπων-Περιγραφική προ-
σέγγιση, ἐκδ. Τέρτιος, 1997.

Κούκουρα, Ἡ θέση: Κούκουρα Δήμητρα, Ἡ θέση τῆς γυναίκας στήν Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία, ἐκδ. Κορνηλία Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2005.

Κούκουρα, Ἡ ρητορική: Κούκουρα Δήμητρα, Ἡ ρητορική καί ἡ ἐκκλησιαστι-
κή ρητορική. Διαχρονική μελέτη, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006.

Κούκουρα, Ἐκκλησία: Κούκουρα Δήμητρα, Ἐκκλησία καί Γλώσσα - Ἐπικοι-
νωνιακή προσέγγιση, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006.

Κούκουρα, Μεθοδολογική: Κούκουρα Δήμητρα, Μεθοδολογική προσέγγιση 
Ὁμιλητικῶν κειμένων (Λόγοι Ἐπισκόπων), ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλο-
νίκη 2006. 
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Κούκουρα, Τό μήνυμα: Κούκουρα Δήμητρα, Τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου - 
Μετάδοση καί πρόσληψη, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2009.

Κούκουρα, Σπουδή: Κούκουρα Δήμητρα, Σπουδή στή χριστιανική ὁμιλία Α΄. 
Τό λογοτεχνικό περιβάλλον καί ἡ γένεσή της, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσα-
λονίκη 2009.

Κούκουρα, Μεταδίδοντας: Κούκουρα Δήμητρα, «Μεταδίδοντας τό Μήνυμα», 
Θεολογία, τόμ. 82, τεῦχ. 2 (Ἀπρ.-Ἰουν. 2011), σελ. 203-219. 

Κούκουρα, Ἡ χριστιανική ὁμιλία: Κούκουρα Δήμητρα, Ἡ χριστιανική ὁμιλία, 
ἐκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2014.

Κούκουρα, Ἡ σπουδή στή θεολογία: Κούκουρα Δήμητρα, Ἡ σπουδή στή 
θεολογία, ἐκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2016.

Λίλη, Κοσμολογία: Λίλη Ἰωάννη, Κοσμολογία καί ἀνθρωπολογία στή διδα-
σκαλία τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης (ΑΠΘ), Σχολή Θεολογική, Τμῆμα Θεολογίας, 2007.

Λίτσα, Τό ὁμιλητικό: Λίτσα Εὐθυμίου, Τό ὁμιλητικό ἔργο τοῦ Μελετίου Πηγᾶ, 
Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας (1590-1601) καί ἡ χειρόγραφη παράδοσή του, 
ἐκδ. Λιθογραφία, Θεσσαλονίκη 1992.

Ματσούκα, Δογματική Β΄: Ματσούκα Νίκου, Δογματική καί συμβολική Θεο-
λογία Β΄ - Ἔκθεση τῆς ὀρθόδοξης πίστης σέ ἀντιπαράθεση μέ τή δυτική 
χριστιανοσύνη, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1996.

Ματσούκα, Παλαιᾶς: Ματσούκα Νίκου, Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης. Ση-
μεῖα, Νοήματα, Ἀποτυπώματα, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2002.

Μενούνου, Ἁγίου Κοσμᾶ: Μενούνου Ἰωάννη, Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Δι-
δαχές καί Βιογραφία, ἐκδ. Τῆνος, 2018. 

Μητροπούλου, Κοινωνικοπολιτισμικές: Μητροπούλου Βασιλική, Κοινωνικο-
πολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Ἐφαρμογή στή διδακτική πράξη μέ χρήση 
Η/Υ, Θεσσαλονίκη 2009.

Μητροπούλου, Τό ἐκπαιδευτικό: Μητροπούλου Βασιλική, Τό ἐκπαιδευτικό 
λογισμικό στή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἐκδ. Βάνιας, 
Θεσσαλονίκη 2008.

Μποροβίλου, Ἡ Ὀρθόδοξη: Μποροβίλου Γεωργίου, Ἡ Ὀρθόδοξη κηρυγμα-
τική γραμματεία κατά τόν ΙΗ΄ αἰ. Οἱ ἔντυπες συλλογές, Διδακτορική δια-
τριβή, Τμῆμα Ποιμαντικῆς Θεολογική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2001. 

Νόττα, Ἀπό τόν Βωμό: Νόττα Bασίλη, Ἀπό τόν Βωμό καί τόν Ἄμβωνα στήν 
Ὀθόνη. Ἡ περίoδος τῆς προφορικότητας καί οἱ ἐπικοινωνητές της, ἐκδ. 
Ἰ. Σιδέρης, Ἀθήνα 2009.

Ξηνταρᾶ, Γερμανοῦ Β΄: Ξηνταρᾶ Ζαχαρίου (ἀρχιμ.), Γερμανοῦ Β΄ Κυριακοδρό-
μιον ἤτοι Πατριαρχικόν Ὁμιλιάριον Β΄ κατά τούς ἐν Παρισίοις κώδικας. 
Κριτική Ἔκδοσις, ἐκδ. Ροές, 1999. 

Σταυριανοῦ, Ὁ ἅγιος: Σταυριανοῦ Κυριακοῦ, Ὁ ἅγιος Γερμανός Α΄ ὁ Ὁμολο-
γητής Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως: Βίος – Ἔργα – Διδασκαλία, δι-
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δακτορική διατριβή, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογι-
κή Σχολή, Τμῆμα Ποιμαντικῆς Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 1988.

Σταυρίδη, Ἱερά: Σταυρίδη Βασιλείου, Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, ἐκδ. 
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1988.

Τζώγα, Μελέτιος: Τζώγα Βασιλικῆς, Μελέτιος Πηγᾶς (1550-1601), Πατριάρχης 
Ἀλεξανδρείας. Βίος - Δράση - Ἐργογραφία, Διδακτορική Διατριβή, Ἐθνικό 
καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 2009.

Τρεμπέλα, Ὁμιλητικῆς: Τρεμπέλα Παναγιώτη, Ὁμιλητικῆς πρόχειρα ὑποδείγ-
ματα, Ἀθῆναι 1933, σελ. 29.

Τρίτου, Κοσμᾶς: Τρίτου Μιχαήλ, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὁ φωτιστής τοῦ γένους 
– ὁ προφήτης, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 2009.

Τσιρέβελου, Τά ἱεραποστολικά: Τσιρέβελου Νικολάου, Τά ἱεραποστολικά πε-
ριοδικά καί ἡ ἀποτύπωση τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας κατά τή μεταπολε-
μική περίοδο. Ἐπικοινωνιακή προσέγγιση, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα 
Θεολογίας – Θεολογική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2013.

Τσιρέβελου, Θεολογική: Τσιρέβελου Νικολάου, Θεολογική θεμελίωση τῆς 
Ὀρθόδοξης μαρτυρίας. Σπουδή στό ἔργο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας 
Ἀναστασίου, ἐκδ. Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2015.

Φουντούλη, Ὁμιλητική: Φουντούλη Ἰωάννη, Ὁμιλητική, Θεσσαλονίκη 2002.
Χιώτη Ἑλένης, Στήν Σκέπη Του, ἔκδ. Ἀδελφότητος «Ἡ Ἄμπελος», Ἀθῆναι 

1964.

Ἠλεκτρονικές πηγέςἨλεκτρονικές πηγές

Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ἐπίσημη ἱστοσελίδα, ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό 
http://www.ecclesia.gr/greek/archbishop/default.asp?what_main=1&what_
sub=21&lang=gr&archbishop_heading=%CE%9C%CE%B7%CE%BD%CF%
8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&archbishop_who=2

Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, ἐπίσημη ἱστοσελίδα, ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό 
https://www.goarch.org/el/archbishop/encyclicals

Ζιάκα, Ὁ νεωτερικός: Ζιάκα Θεόδωρου, «Ὁ νεωτερικός μεσσιανισμός», Ἄρδην, 
τ. 35, ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό http://localhost/ardinwps1/?p=196264

«Ἡ ἄλλη ὄψις», ἱστοσελίδα, ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό https://alopsis.
gr/afi eroma_category/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%B
A%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BF/

«Θεογνωσία», ἱστοσελίδα, ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό http://www.
theognosia.gr/el/kyriakodromio-kyriakes-triodiou

«Θεολογικά Δρώμενα», ἱστολόγιο, ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό https://
blogs.auth.gr/moschosg/category/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE
%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%
BF/
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Ἱερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, ἐπίσημη ἱστοσελίδα, ἀνακτήθηκε στίς 
30/1/2019 ἀπό https://halkilib.openabekt.gr 

Ἱερά Μητρόπολη Δημητριάδος, ἐπίσημη ἱστοσελίδα, κατηγορία «Κηρύγματα», 
ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό https://imd.gr/category/%CE%B4%CE%B9
%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CF%80%CE%BD
%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%8C-%CE%BA%CE%AE%
CF%81%CF%85%CE%B3%CE%BC

Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ, ἐπίσημη ἱστοσελίδα, ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 
ἀπό http://www.imlemesou.org/index.php/psifi des-pisteos-2/kyriako-
dromio

Ἱερά Μητρόπολη Παροναξίας, ἐπίσημη ἱστοσελίδα, ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 
ἀπό http://www.i-m-paronaxias.gr/paronaxia/index.php/13-kyriako dro-
mio

Ἱερά Μητρόπολη Ρόδου, ἐπίσημη ἱστοσελίδα, ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό 
http://www.imr.gr/list/11

«Κηρύγματα», ἱστολόγιο, ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό http://kirigmata.
blogspot.com/

Κούκουρα, Ἡ δυναμική: Κούκουρα Δήμητρα, «Ἡ δυναμική τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας καί ἡ παγιωμένη γλώσσα τῶν βιβλικῶν καί λειτουργικῶν κειμέ-
νων», Εἰσήγηση στό Γ΄ Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ἐπιστήμη 
καί Θρησκεία - Μεταξύ διαλόγου καί πολεμικῆς», πού διοργάνωσε ὁ Σύλ-
λογος Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν καί Ὑποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος 
Θεολογίας ΑΠΘ «Ἀπόστολος Ἰάσων ὁ Θεσσαλονικεύς», ἀνακτήθηκε στίς 
30-1-2019 ἀπό ἱστοσελίδα: http://users.auth.gr/dimkou/21_8_2012.pdf

Κούκουρα, Ἡ ἑλληνόφωνη: Κούκουρα Δήμητρα, «Ἡ ἑλληνόφωνη καί ἡ λα-
τινόφωνη ὁμιλητική παράδοση καί τό κήρυγμα τοῦ Λούθηρου», Εἰσήγηση 
στήν ἕκτη συνάντηση μελῶν τοῦ Biblicum (3 Ἀπριλίου 2017) στό Τμῆμα 
Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, ἀνακτήθηκε στίς 30-1-2019 
ἀπό: https://blogs.auth.gr/moschosg/%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B7
%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BF%
CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%C
E % B D % C F % 8 C % C F % 8 6 % C F % 8 9 % C E % B D % C E % B 7 -
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BB%CE%B1/

«Κυριακοδρόμιο», ἱστοσελίδα, ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό https://www.
hristospanagia.gr/tag/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%B
A%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BF/

«Κυριακοδρόμιο», ἱστολόγιο, ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό http://
kyriakodromio.blogspot.com/2018/
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Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἐπίσημη ἱστοσελίδα, ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 
ἀπό https://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&cat=1

«Orthodoxia info», εἰδησεογραφικό δίκτυο ἐκκλησιαστικῆς ἐνημέρωσης ἀνα-
κτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό https://orthodoxia.info/news/category/%CE%
AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/

Τρεμπέλα, Τάξεις: Τρεμπέλα Παναγιώτη, Τάξεις χεροτονιῶν καί χειροθεσιῶν, 
1962, ἀνακτήθηκε στίς 30/1/2019 ἀπό http://www.ecclesia.gr/greek/press/
theologia/material/1941_1948_4_2_trempelasB2.pdf

«‘Φωνή Κυρίου’, 60 χρόνια στήν ὑπηρεσία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ», ἀνακτήθηκε 
στίς 30-1-2019 ἀπό: https://www.dogma.gr/ellada/foni-kyriou-60-chro-
nia-stin-ypiresia-tou-evangelismou/9354/

«Φωνή Κυρίου» ἀπαντᾶ στήν ἀκόλουθη ἠλεκτρονική διεύθυνση πού ἀνακτή-
θηκε στίς 30-1-2019 ἀπό http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/
fk.asp
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στό Παράρτημα πού ἀκολουθεῖ καταγράφονται τό μήνυμα, οἱ 
βασικές θεολογικές θέσεις, τά στοιχεῖα ἐπικαιρότητας καί τά βιβλι-
κά χωρία – πατερικά καί ὑμνογραφικά παραθέματα τῶν ὁμιλιῶν/
λόγων πού ἐρευνήθηκαν.

Δεκαετία 1960

1) 1)  Δωροθέου (Γεωργιάδου), Μητρ. Πριγκηποννήσων, Δωροθέου (Γεωργιάδου), Μητρ. Πριγκηποννήσων, Ἡ συνάντησις,Ἡ συνάντησις, 
ἐκ τοῦ τυπογραφείου Μηνᾶ Μυρτίδη, Ἀθῆναι 1961, σελ. 92-95.ἐκ τοῦ τυπογραφείου Μηνᾶ Μυρτίδη, Ἀθῆναι 1961, σελ. 92-95.

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ δημιουργεῖ μία νέα κοινωνία πού θεμε-

λιώνεται στή δικαιοσύνη, τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη. Οἱ χριστιανοί 
σέ ὅλον τόν κόσμο ὀφείλουν νά εἶναι σέ πνευματική ἐγρήγορση καί 
μέ τίς ἀγαθοεργίες τους νά μεταβάλουν τή γῆ σέ οὐρανό.

Βασικές θέσεις: 
«Ἄνοιξαν οἱ οὐρανοί, κι ἔγειρε ἐπάνω στούς ἀνθρώπους ἡ θεία 

ἀγάπη καί ἡ τρυφερότητα καί κατέβηκε ὁ Θεός γιά νά φέρη στ’ 
ἀγαπημένα Του πλάσματα τήν εἰρήνη».

«Ἐγερθῆτε, γιατί ὁ Χριστός πιστεύει σ’ ἐσᾶς, ὅτι θά Τόν δεχθῆτε, 
καί θά ἐργασθῆτε γιά τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐπάνω στή γῆ».

«Ὁ καθένας ν’ ἀνάψη τό λυχνάρι του, τή συνείδησί του, τήν 
καρδιά του».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Λκ. 1:31-32/ 2:14

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
 «Σκεφτῆτε τί κάνει μιά Χριστιανή νοσοκόμος στόν κόσμο αὐτό 

τοῦ πόνου καί τῆς φτώχειας».

2)  Δωροθέου (Γεωργιάδου), Μητρ. Πριγκηποννήσων, 2)  Δωροθέου (Γεωργιάδου), Μητρ. Πριγκηποννήσων, Ἡ συνάντησις,Ἡ συνάντησις, 
ἐκ τοῦ τυπογραφείου Μηνᾶ Μυρτίδη, Ἀθῆναι 1961, σελ. 95-98.ἐκ τοῦ τυπογραφείου Μηνᾶ Μυρτίδη, Ἀθῆναι 1961, σελ. 95-98.

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Τό Οὐράνιο Βρέφος μέ τή Γέννησή Του ἔφερε τήν πανανθρώπι-

νη δικαιοσύνη, τήν ὁποία βιώνουν οἱ χριστιανοί μέσα ἀπό τήν τή-
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ρηση τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ὁδηγεῖ 
στή Σταύρωση καί τήν Ἀνάστασή Του καί ἡ συμμετοχή στή ζωή 
Του πραγματοποιεῖται μέσα ἀπό τό εὐχαριστιακό βίωμα. Τότε ὁ 
Χριστός εἶναι ὁ κάθε πλησίον. Ἑπομένως ἡ φιλανθρωπία ἀποτελεῖ 
προσφορά στόν ἴδιο τόν Χριστό, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά ἁγιασθεῖ.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Χριστός ἐγεννήθη, ὁ Χριστός ἦλθε, ὁρατά μέ τή ζωή Του, μέ 

τόν Θάνατό Του, μέ τήν Ἀνάστασί Του, ἦλθε καί ἄλλαξε τήν πορεία 
τῆς ἀνθρωπότητος».

«Χριστούγεννα, ὁ ἀόρατος ὁρᾶται, ἔρχεται κοντά μας ὁ Θεός, ὁ 
ὠκεανός στή σταγόνα, ὁ πληρῶν τά σύμπαντα στόν κόκκο τῆς 
ἄμμου, ὁ αἰώνιος ὡς ἄνθος τοῦ ἀγροῦ μαραινόμενον».

«Ἄν, κοντά σ’ ὅλα αὐτά, ξέραμε νά προσευχηθοῦμε, […] Θά βλέ-
παμε, ὅτι ἀνάμεσά μας εἶναι ὁ Χριστός, ἀνάμεσα στούς φτωχούς 
[…] Θά τόν βρίσκαμε στή Θεία Κοινωνία, στόν ἄρτο καί τόν οἶνο, 
πού εἶναι τό σῶμα Του καί τό αἷμα Του. Ἑνωμένοι μαζί Του, θ’ ἀν-
τλούσαμε δύναμι, ἑνότητα, παραμυθία, αἰωνιότητα». 

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Λκ. 2:14/ Ἰω. 1:14

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«...δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός» 

(Κοντάκιο Χριστουγέννων).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Χριστούγεννα, ἀπόψε, ὁ ἀόρατος ἔρχεται […] Ἀπόψε χτυποῦν 

οἱ καμπάνες τῶν Χριστουγέννων».

3)  Διονυσίου Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καί Κοζάνης, 3)  Διονυσίου Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καί Κοζάνης, Οἰκο-Οἰκο-
δομή,δομή, Γραπτόν κήρυγμα, Κοζάνη 1960, σελ. 2-9. Γραπτόν κήρυγμα, Κοζάνη 1960, σελ. 2-9.

Διάρκεια: 10΄

Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα εἶναι ὁρόσημο στήν ἀνθρώπινη ἱστορία καί οἱ 

προτυπώσεις στήν Παλαιά Διαθήκη ἐπιβεβαιώνουν τή σπουδαιότη-
τα τοῦ γεγονότος. Ὁ Χριστός γεννήθηκε, ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα 
τοῦ χρόνου, γιά νά ἐκπληρώσει τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία 
τοῦ ἀνθρώπου. Τά Χριστούγεννα ἀποτελοῦν τήν ἀφορμή γιά ἕνα 
νέο ξεκίνημα. Ἔτσι ἡ πίστη θά εἶναι σχέση ἐμπιστοσύνης καί ὁ 
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ἄνθρωπος μόλις βιώσει ὅτι δέ μπορεῖ νά σωθεῖ μόνος του, θά ἐμπι-
στευτεῖ τόν Χριστό. Ἑπομένως τό παρόν σημαίνει ἀδιάκοπο ἀγώνα, 
δηλαδή διακονία καί μαρτυρία μέσῳ τοῦ κηρύγματος καί ὄχι τῆς 
δημαγωγίας.

Βασικές θέσεις: 
 «Ἡ παλαιά [ἐνν. ἱστορία] ἀρχίζει ἀπό τήν πτῶσιν τοῦ Ἀδάμ καί 

φθάνει ἕως τήν γέννησιν τοῦ Χριστοῦ, ἡ νέα ἀρχίζει ἀπό τήν γέν-
νησιν τοῦ Χριστοῦ καί φθάνει ἕως ἡμᾶς καί ἕως τήν συντέλειαν τῶν 
αἰώνων».

«Τό ‘πλήρωμα τοῦ χρόνου’ εἶναι χρονικόν σημεῖον καί ‘προθε-
σμίαν τοῦ πατρός’, ὄχι μέσα εἰς τήν αἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά 
μέσα εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους».

«Ὁ τελικός σκοπός τῶν ὄντων ἀποκαλύπτεται ἀπό τόν Θεόν».
«Ἡ πίστις εἶναι χειραγωγός τοῦ ἀνθρώπου μέσα εἰς τόν κόσμον 

τῶν ‘ὁρατῶν’ καί τῶν ‘ἀοράτων’».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Γεν. 1:28/ Ρωμ. 8:22/ Γαλ. 4:6

Πατερική τεκμηρίωση: 
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις Ὀρθοδόξου Πίστεως, PG 94, 354.

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«Ἡ Θεία Χάρις, ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλεί-

ποντα ἀναπληροῦσα» (Εὐχή χειροτονίας).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«‘Πλήρωμα τοῦ χρόνου’ ἀποτελεῖ καί ἡ παροῦσα στιγμή, τό τέλος 

τοῦ ἔτους…» 

4)  Κωνσταντίνου Καλλινίκου, πρωτοπρεσβυτέρου, 4)  Κωνσταντίνου Καλλινίκου, πρωτοπρεσβυτέρου, Πρακτικαί Ὁμι-Πρακτικαί Ὁμι-
λίαι εἰς τά Κυριακά Εὐαγγέλια,λίαι εἰς τά Κυριακά Εὐαγγέλια, ἔκδ. γ΄, Ἀθῆναι 1961, σελ. 159-166. ἔκδ. γ΄, Ἀθῆναι 1961, σελ. 159-166.

Διάρκεια: 15΄

Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα σημαίνουν πίστη, ἐλπίδα καί ἀγάπη. Τό σχέδιο 

τῆς θείας οἰκονομίας ξεκινάει ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, ὅπου ὅλες 
οἱ προτυπώσεις μέ τούς Πατριάρχες, τόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καί τούς 
Προφῆτες ὁδηγοῦν στόν Χριστό. Ἑπομένως ἡ Παλαιά Διαθήκη 
εἶναι ὁδηγός στόν Χριστό. Τά γεγονότα τῆς Γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἀλλά καί ὅλη του ἡ ζωή φανερώνουν τόν θρίαμβο ἀπέναν-
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τι στήν ἁμαρτία. Ὁ Χριστός ἀποτελεῖ τό στήριγμα στίς ἀντίξοες 
συνθῆκες τῆς καθημερινότητας τῶν χριστιανῶν καί εἶναι ὁ ἀναμε-
νόμενος Σωτήρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Βασικές θέσεις: 
«Μόλις ὁ πρωτόπλαστος πίπτει ἐν τῷ παραδείσῳ τόν δέ χρυσοῦν 

αἰώνα διαδέχονται τῆς ἁμαρτίας τά ὀψώνια, καί ὁ Θεός παρηγορί-
αν ὑπόσχεται τό ‘Σπέρμα τῆς γυναικός’, ὄπες θά συντρίψη τήν κε-
φαλήν τοῦ ὄφεος».

«Τό μυστήριον τῆς ἐνσαρκώσεως θριαμβεύει πρῶτον κατά τῆς 
πτώσεως τῶν πρωτοπλάστων καί τῆς δι’ αὐτῶν εἰσβολῆς τῆς ἁμαρ-
τίας εἰς τόν κόσμον».

«Τό ὄνομα τοῦ θεμελιωτοῦ τῆς πίστεώς μας εἶναι τῶν πάντων 
γλυκύτατον ὄνομα ΙΗΣΟΥΣ […] ὄνομα δηλοῦν τήν ἀπό τῆς ἁμαρ-
τίας σωτηρίαν (sic)».

«[Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ] κατέστη διά τῆς ἐνσαρκώσεώς Του ὀστοῦν 
ἐκ τῶν ὀστῶν μας, σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μας. Ὡς ἡμεῖς ἐκείμεθα νε-
κροί, παρομοίως καί Αὐτός νεκρός ἔπεσε καί μᾶς ἔσωσε».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ψλ. 15/ Μτθ. 1:1-24

Πατερική τεκμηρίωση: 
Ἀθανασίου Μεγάλου, Περὶ τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, PG 

25, 96. 
Αὐγουστίνου Ἱππῶνος, Enarratio in Psalmorum 40, PL 14.

5)  Διονυσίου Κυράτσου (ἀρχιμ.), 5)  Διονυσίου Κυράτσου (ἀρχιμ.), Ὁρόσημα τοῦ ἐνιαυτοῦ, Ὁρόσημα τοῦ ἐνιαυτοῦ, Ἔδεσσα Ἔδεσσα 
1961, σελ. 102-114.1961, σελ. 102-114.

Διάρκεια: 13΄

Μήνυμα: 
Ὁ κύκλος τῶν ἑορτῶν τοῦ Δωδεκαημέρου παρουσιάζει μιά ἑορτα-

στική ὀργανική ἑνότητα. Ἐπίκεντρο εἶναι τά Χριστούγεννα. Ἡ ἱστο-
ρικότητα τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀδιαμφισβήτητη. Ἡ δυνα-
μική της ἔχει ἐπηρρεάσει ποικίλα λαϊκά ἔθιμα, πού ὑπῆρχαν ἀπό τήν 
ἀρχαιότητα ἀλλά πλέον ἔλαβαν διαφορετική σημασία. Τά ἤθη καί τά 
ἔθιμα αὐτά ὑπομνηματίζουν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός.

Βασικές θέσεις: 
 «Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ, τουλάχιστον κατά τούς τρεῖς πρώ-
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τους αἰώνας ἑωρτάζετο ὁμοῦ μετά τῶν Θεοφανείων, ὑπό τήν ὀνο-
μασίαν Ἐπιφάνεια […] ἡ ἡμέρα τῆς ἐπιφανείας τῆς μεσσιανικότητος 
ἢ τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ».

«Ἡ Ἐκκλησία πανηγυρίσασα τήν προτεραίαν τό γεγονός τῆς 
ἐνσάρκου τοῦ Θεοῦ παρουσίας ἐπί τῆς γῆς, δέν ἦτο δυνατόν νά 
παραθεωρήση τήν ἄσπιλον καί ἀμόλυντον Παρθένον τήν βαστά-
σασαν τόν βαστάζοντα τά πάντα».

«Ἡ Ἐκκλησία ἔχει καθῆκον νά καταπολεμήση, διαφωτίζουσα κα-
ταλλήλως τούς χριστιανούς περί τῶν εἰδωλολατρικῶν ἐθίμων». 

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Πρ. Ἀπ. 7:9-60

Πατερική τεκμηρίωση: 
Διαταγαὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, PG 01, 3, 12C.
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή, PG 

49, 352-353.

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν […], Κύριε δόξα σοι» (Ἀπο-

λυτίκιο Χριστουγέννων).
«Ἡ Παρθένος σήμερον […] ὁ πρὸ αἰώνων Θεός» (Κοντάκιο Χρι-

στουγέννων).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Σήμερον ἡ Ἐκκλησία καί τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα αὐτῆς 

ἑορτάζει ἐν πνευματικῇ χαρᾷ τήν Γέννησιν τοῦ Υἱοῦ τῆς Παρθέ-
νου…»

6)  Οἱ λόγοι τοῦ Μελίτωνος Χατζῆ ἐλήφθησαν ἀπό Ἀρχιμ. Μελίτω-6)  Οἱ λόγοι τοῦ Μελίτωνος Χατζῆ ἐλήφθησαν ἀπό Ἀρχιμ. Μελίτω-
νος Μπέλλου, νος Μπέλλου, Σπουδή στό κηρυγματικό ἔργο τοῦ Γέροντος Χαλ-Σπουδή στό κηρυγματικό ἔργο τοῦ Γέροντος Χαλ-
κηδόνος Μελίτωνος Χατζῆ,κηδόνος Μελίτωνος Χατζῆ, ἐκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη  ἐκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 
2015, σελ. 220-222.2015, σελ. 220-222.

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ θεάνθρωπος, πού μέ τή Γέννησή Του 

πρόσφερε τήν ἀγάπη, τήν εἰρήνη καί δίδαξε τό μεγαλεῖο τῆς συγ-
χώρεσης. Ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά προσεγγίζει τόν Χριστό μέ ἁπλό-
τητα, ταπείνωση καί καλωσύνη. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Θεός τῶν 
μικρῶν, τῶν πτωχῶν καί καθαρῶν τῇ καρδίᾳ.
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Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Προαιώνιος Θεός, ὁ Ἄναρχος καί Ἀκατασκεύαστος, ὁ Δημι-

ουργός τοῦ παντός, ὁ μόνος δυνάστης καί Κύριος καταβαίνει ἀπό-
ψε ἀπό τήν περιοχήν τῆς τελειότητος καί τῆς αἰωνιότητος, ἀπό τόν 
κόσμον τῆς ἁρμονίας καί τῆς εἰρήνης, ἀπό τόν κόσμο τῶν ἀγγέλων 
καί τῶν ἄστρων, διά μέσου τῶν ἀχανῶν ἐκτάσεων τοῦ Σύμπαντος, 
τό ὁποῖον εἶναι ἔργον τῶν χειρῶν Του, ἔρχεται μέσα εἰς τόν χρόνον, 
κατέρχεται εἰς αὐτόν τόν ἰδικόν μας μικρόν κόσμον τῆς ἀφθαρσίας 
καί τῆς φθορᾶς».

«Ὁ Ἰσχυρός καί Ἐξουσιαστής ἐπανέρχεται εἰς τήν γῆν μας, εἰς 
σχῆμα ἀνθρώπου, ἀνίσχυρος καί ἐνδεής».

«Ἔρχεται ὁ Θεός ὡς ἄνθρωπος πρός τόν ἄνθρωπον, κομίζων 
ἀ γάπην καί συγχώρησιν καί εἰρήνην».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Τά χωρία εἶναι ἐνσωματωμένα στά λόγια καί τό προσωπικό ὕφος 

τοῦ κήρυκα.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ὁ μόνος δυνάστης καί Κύριος καταβαίνει ἀπόψε ἀπό τήν πε-

ριοχήν τῆς αἰωνιότητος […] κατέρχεται εἰς αὐτόν τόν ἰδικόν μας 
μικρόν κόσμον».

7)  Τιμοθέου Ματθαιάκη, Μητροπολίτου Μαρωνείας, 7)  Τιμοθέου Ματθαιάκη, Μητροπολίτου Μαρωνείας, Ἱεροί στοχα-Ἱεροί στοχα-
σμοί,σμοί, ἔκδοσις γ΄, Ἀθῆναι 1962, σελ. 13-16. ἔκδοσις γ΄, Ἀθῆναι 1962, σελ. 13-16.

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Ἡ ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων διακρίνεται γιά τήν ἱερότητά της, 

διότι εἶναι ἡ ἱερότητα τοῦ θείου Βρέφους πού ἦρθε στή γῆ γιά νά 
ἁπαλύνει τίς δυστυχίες μας. Αὐτό σημαίνει ὑπομονή στά δύσκολα, 
ἀγάπη καί ταπείνωση. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτέλεσε τό κορυ-
φαῖο γεγονός γιά νά συναντηθεῖ ὁ Θεός μέ τόν ἄνθρωπο καί ἔδωσε 
στόν ἄνθρωπο τή δυνατότητα τῆς θέωσης. Ὡστόσο ὁ ἄνθρωπος 
ὀφείλει διαρκῶς νά ἀναζητᾶ τόν Χριστό. Ὁ τόπος συνάντησης εἶναι 
ὁ ναός, ὅπου στή θεία Λειτουργία ἀναβιώνεται ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ καί 
ὑπομνηματίζεται ὅτι ὁ Ἴδιος εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τῆς ἀγάπης.

Βασικές θέσεις: 
 «Ὁ Χριστός στέκεται ἀνάμεσα εἰς τό παρελθόν καί τό μέλλον, 

τά κρατεῖ καί τά δύο καί τά ἑνώνει […] Ἐφόρεσε τό πτωχόν καί 
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ἀσθενές ἔνδυμα τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, ἔλαβε δούλου μορφήν καί 
ἀνέλαβεν ὅλον τό βάρος τῆς ἀνθρώπινης δυστυχίας ἐπάνω Του».

«Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ εἶχε σαρκωθῆ, ἔγινεν Ἄνθρωπος καί ἀνύψωσε 
τό ἀνθρώπινον. Ὁ ἄνθρωπος διά τοῦ Χριστοῦ ἠμπορεῖ νά ὑψωθῆ 
καί νά προαχθῆ».

«Ὁλόκληρος ἡ ζωή Ἐκείνου ἦτο ἀδιάκοπος Λειτουργία».
«Ἡ χαρά τῶν Χριστουγέννων εἶχε τήν ἀπάντησίν της εἰς τήν 

φαιδρότητα τῆς Ἀναστάσεως».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ψλ. 18:3/ Λκ. 2:15/ Ἰω. 1:14/ Φιλιπ. 2:7

8)  Τιμοθέου Ματθαιάκη, Μητροπολίτου Μαρωνείας, 8)  Τιμοθέου Ματθαιάκη, Μητροπολίτου Μαρωνείας, Ἱεροί στοχα-Ἱεροί στοχα-
σμοί,σμοί, ἔκδοσις γ΄, Ἀθῆναι 1962, σελ. 17-20. ἔκδοσις γ΄, Ἀθῆναι 1962, σελ. 17-20.

Διάρκεια: 7΄

Μήνυμα: 
Ἡ Παλαιά Διαθήκη ὁδηγεῖ στήν Ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λό-

γου τοῦ Θεοῦ, τόν ἐρχομό τοῦ ὁποίου ἀνέμεναν καί οἱ εἰδωλολάτρες. 
Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας ἀλλά καί ὁ πρῶτος Ἱερα-
πόστολος. Ἦρθε στόν κόσμο γιά νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τόν πόνο 
καί τίς ἀνησυχίες μας. Πλέον εἶναι ἀνάγκη νά δώσουμε τήν καρδιά 
μας σέ Ἐκεῖνον, πού μέ τόν ἐρχομό Του ἐγκαινίασε μιά νέα ἐποχή. 
Χαρακτηριστικό τοῦ κόσμου τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἄρνηση τοῦ ἐγωι-
σμοῦ καί ἡ πάλη γιά κάθε μορφή εἰρήνης. Οἱ χριστιανοί βιώνουν τή 
σχέση μαζί Του μέσα ἀπό τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Βασικές θέσεις: 
 «Περί τό Πρόσωπον Ἐκείνου ἐστρέφετο ἡ Βιβλική ἱστορία, ὁ 

προφητικός λόγος, οἱ ψαλμοί. Εἶναι ὁ Μεσσίας, τόν ὁποῖον ἀνέμε-
νον οἱ Ἰουδαῖοι, ὁ ἀπεσταλμένος Λυτρωτής καί διδάσκαλος, τήν 
ἔλευσιν τοῦ ὁποίου προέλεγον οἱ σοφοί, ὁ ‘Ἄγνωστος Θεός’ τῶν 
Ἀθηναίων, ὁ ‘Πρωτόγονος Θεός’ τῶν Ρωμαίων».

«Τό ἅγιο Παιδί κατῆλθε διά νά μᾶς ὑψώση καί προσφέρεται διά 
νά μᾶς ἁγιάση».

«Ὁ Θεός μᾶς ἐχάρισε τά πάντα. Τώρα μᾶς δίδει τόν Μονογενῆ 
Του. Ἡμεῖς ἐδώσαμεν εἰς Αὐτόν τήν Μητέρα. Ὀφείλομεν ἀκόμη ἕνα 
πρᾶγμα: τήν καρδίαν μας».

«Ἡ Φάτνη, ὅπου ἐσπαργανώθη ἔγινε ἁγία Τράπεζα».
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Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ψλ. 110:9/ Ἡσ. 9:6/ Λκ. 2:10-12/ Ἰω. 1:14/ Πρ. Ἀπ. 17:23

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. […] ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξα-

σται» (Ἀκολουθία Ὄρθρου, Κανών α΄, α΄ ᾠδή, ὁ εἱρμός).

9)  [Ἀνωνύμου] 9)  [Ἀνωνύμου] Λόγοι τῆς χάριτος,Λόγοι τῆς χάριτος, ἔκδ. Ἀδελφότης Θεολόγων «Η  ἔκδ. Ἀδελφότης Θεολόγων «Η 
ΖΩΗ», Ἀθῆναι 1963, σελ. 39-41.ΖΩΗ», Ἀθῆναι 1963, σελ. 39-41.

Διάρκεια: 9΄

Μήνυμα: 
Οἱ Προφητεῖες ἀνέδειξαν τή σπουδαιότητα τῆς Βηθλέεμ στό σχέ-

διο τῆς θείας οἰκονομίας. Ἡ σύγχρονη Βηθλεέμ ὀφείλει νά εἶναι ἡ 
καρδιά μας πού ἀπαιτεῖται νά εἶναι καθαρή. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ κατ’ 
ἐξοχήν ἠθικός λυτρωτής. Ὁ ἄνθρωπος καθαρίζεται ἀπό τίς ἁμαρ-
τίες του μέσῳ τῆς ἐξομολόγησης. Βέβαια ὀφείλει νά προσέχει καί 
νά εἶναι πάντα καθαρός ἀπό ἁμαρτίες. Εἰδικά τίς ἅγιες μέρες τῶν 
Χριστουγέννων ὀφείλει νά καλεῖ τόν Χριστό νά καθαρίσει τήν καρ-
διά του.

Βασικές θέσεις: 
«Ὅλα ὅσα σχετίζονται μέ τόν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου εἶχαν πρό 

πολλοῦ ἐξαγγελθῆ, τοιουτοτρόπως καί ἡ ἐνανθρώπησίς του ἀνῆκεν 
εἰς τάς γνώσεις, τάς ὁποίας τό προφητικόν πνεῦμα εἶχε ἐμπιστευθῆ 
εἰς τούς ἀνθρώπους. Καί ὁ τόπος, εἰς τόν ὁποῖον, ἐπρόκειτο νά 
γεννηθῆ, ἦτο γνωστός πρό αἰώνων».

«Ἡ Βηθλεέμ αὐτή εἶναι ἐντός μας, εἶναι ἡ καρδία μας. Εἶναι ἴσως 
ἄσημος καί ταπεινή. Ἴσως εἶναι καί φοβερά λερωμένη […] Καί ὅμως 
εἰς αὐτήν τήν ἄσημον καί ταπεινήν Βηθλεέμ τῆς καρδίας μᾶς ζητεῖ 
νά ἀνατείλη ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης».

«Καί ὅταν κατά τήν ἁγίαν νύκτα τῶν Χριστουγέννων θά σημάνη 
ἡ καμπάνα τοῦ ναοῦ, […] ἄς πλησιάσωμεν μέ θάρρος, ἀφοῦ καθα-
ρίσωμεν τήν ψυχήν μας μέ τό λουτρόν τῆς μετανοίας καί τήν ἐξα-
γνίσωμεν μέ τήν εἰλικρινῆ ἐξομολόγησιν τῶν ἁμαρτιῶν μας καί τήν 
στολίσωμεν μέ τήν χάριν τῆς ἀφέσεως».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Παροιμ. 23:26/ Μιχ. 5:2/ Μτθ. 2:6
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10)  Τίτου Ματθαιάκη, ἀρχιμ., 10)  Τίτου Ματθαιάκη, ἀρχιμ., Ψεκάδες εἰς τόν ἀγρόν,Ψεκάδες εἰς τόν ἀγρόν, ἔκδ. β΄, Ἀθῆναι  ἔκδ. β΄, Ἀθῆναι 
1963, σελ. 13-16.1963, σελ. 13-16.

Διάρκεια: 15΄

Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα εἶναι τό πανηγύρι τῆς Εἰρήνης καί ὁ πόθος 

τῶν λαῶν γιά συμφιλίωση. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ πνευματικός καί ἠθι-
κός ἡγέτης πού ὁδηγεῖ στή λύτρωση. Ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ συμ-
πορεύεται μέ τήν ἀγάπη καί ἀπαιτεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο τήν προσω-
πική του κάθαρση μέ σκοπό τήν εἰρήνη, τή δικαιοσύνη καί τήν 
ἀναγέννηση στή ζωή του. Ἡ ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ ἀπαιτεῖ 
τόν προσωπικό ἀγώνα ἀλλά καί τή συνεργασία ὅλων τῶν χρι-
στιανῶν μέ σκοπό τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης. Ἡ συνεργασία τῶν 
χριστιανῶν θεμελιώνεται στήν εἰρηνική καί ταπεινή ζωή τοῦ Ἰησοῦ.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Ἄρχων τῆς εἰρήνης, ἡ πηγή της, ἡ ἐγγύησίς 

της».
«Καί ἰδού, ἡ γέννησις τοῦ Χριστοῦ διέλυσε τό πνευματικόν καί 

ἠθικόν σκότος, ἀπεμάκρυνε τό χάος καί ἔθραυσε τούς πάγους τῆς 
ἔχθρας καί τῆς κακίας, ἀπεκατέστησε τάς σχέσεις τοῦ παραπεσόν-
τος ἀνθρώπου μετά τοῦ Θεοῦ, ἀπεκάλυψε καί ἐδίδαξε τήν ἀληθινή 
γνῶσιν αὐτοῦ, προσέφερε τά μέσα τῆς καθάρσεως καί τῆς ἀνακαι-
νίσεως τῆς ψυχῆς καί ἥνωσε πάντας τούς ἀνθρώπους εἰς μίαν κα-
θολικήν ἑορτήν οἰκογένειας καί κοινωνίας». 

«Πολλά δύνανται νά γίνουν εἰς τόν κόσμον ἐάν ὅλων τῶν χρι-
στιανῶν αἱ πνευματικαί καί ἠθικαί δυνάμεις ἑνωθῶσιν εἰς τόν κοινόν 
ἀγώνα τῆς ἐπικρατήσεως τῆς δικαιοσύνης καί τῆς εἰρήνης μεταξύ 
τῶν λαῶν».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ἡσ. 9:6/ Ἰω. 10:16-17/ Ἐφ. 2:12-17/ Β΄ Θεσ. 3:16 

11)  Τίτου Ματθαιάκη, ἀρχιμ., 11)  Τίτου Ματθαιάκη, ἀρχιμ., Ψεκάδες εἰς τόν ἀγρόν,Ψεκάδες εἰς τόν ἀγρόν, ἔκδ. β΄, Ἀθῆναι  ἔκδ. β΄, Ἀθῆναι 
1963, σελ. 16-19.1963, σελ. 16-19.

Διάρκεια: 11΄

Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα εἶναι πανηγύρι οἰκογενειακό γύρω ἀπό τό δέν-

τρο καί τά δῶρα ἀποτελοῦν ἔνδειξη ἀγάπης. Ὅμως, τά Χριστού-
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γεννα ἑορτάζονται πραγματικά μέ τήν ἀγαθοεργία, τήν περίθαλψη 
καί τήν προσφορά ἀγάπης στούς ἀδύναμους καί σέ ὅσους ὑποφέ-
ρουν, ὅπως εἶναι τά ὀρφανά καί οἱ φτωχοί. Κι αὐτοί ἀποτελοῦν 
παιδιά τοῦ Θεοῦ καί ἔχουν δικαιώματα. Ἀναγκαία ἡ ἀγαθοεργία καί 
ἡ περίθαλψη. Μόνο μέ τήν ἀλληλεγγύη ὁ ἄνθρωπος συναισθάνεται 
τό θεῖο Βρέφος δίπλα του, τό ὁποῖο ἔφερε τήν ἁγία ἀγάπη.

Βασικές θέσεις: 
 «Τά Χριστούγεννα αἰσθανόμεθα ὡς ἑορτήν οἰκογενείας […] Ὅσα 

θαυμαστά συνέβησαν γεγονότα κατά τήν γέννησιν τοῦ Ἐμμανουήλ 
μέσα στό σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ τά νοιώθει κανείς περισσότερον 
ὅταν εὑρεθῆ τήν μεγάλην αὐτήν ἡμέραν τῆς Χριστιανοσύνης μέσα 
στό σπίτι του».

«Ὁ Χριστός ἐνηνθρώπησε διά νά μᾶς καταστήση κτῆμα μας ἀνα-
φαίρετον τήν χαράν».

«[…] Εἶναι οἱ πτωχοί ἀδελφοί μας, οἱ ἀδελφοί τοῦ Χριστοῦ, πού 
ἔκλινε τόσον πολύ τόν Ἑαυτό του καί ἐσπαργανώθη μέσα εἰς τήν 
φάτνην τοῦ σπηλαίου διά νά μᾶς δείξη τό παράδειγμα τῆς καλω-
σύνης, τῆς ἀγάπης».

«Ὤ! Ἁγία Ἀγάπη! Ἐσύ ἐπήγασας ἀπό τήν ἀκτινοβολίαν τῆς φω-
τοχυσίας τῆς ἁγίας νυκτός τῶν πρώτων Χριστουγέννων καί σέ πο-
θοῦν μυριάδες ἀνθρώπων! Εἰρήνη χωρίς τήν ἀγάπην δέν ἔρχεται 
ποτέ εἰς τόν κόσμον!»

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Εὐχαριστοῦμεν διά τά δῶρα των […] μ’ ἕνα μεταχειρισμένο παι-

χνίδι τοῦ παιδιοῦ μας χαροποιεῖται ἕνα ὀρφανό καί πτωχό […]».

12)  Οἱ λόγοι τοῦ Μελίτωνος Χατζῆ ἐλήφθησαν ἀπό Ἀρχιμ. Μελί-12)  Οἱ λόγοι τοῦ Μελίτωνος Χατζῆ ἐλήφθησαν ἀπό Ἀρχιμ. Μελί-
τωνος Μπέλλου, τωνος Μπέλλου, Σπουδή στό κηρυγματικό ἔργο τοῦ Γέροντος Σπουδή στό κηρυγματικό ἔργο τοῦ Γέροντος 
Χαλκηδόνος Μελίτωνος Χατζῆ,Χαλκηδόνος Μελίτωνος Χατζῆ, ἐκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσα- ἐκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσα-
λονίκη 2015, σελ. 229-231.λονίκη 2015, σελ. 229-231.

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεάνθρωπος, ὁ δημιουργός 

καί δωρητής τῆς ζωῆς, ἀλλά καί ὁ συνοδοιπόρος τοῦ ἀνθρώπου σέ 
κάθε στιγμή τῆς ζωῆς του. Αὐτό πού ἀπαιτεῖται νά πράξει ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι νά ἀνταποκριθεῖ στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, νά ἀγωνισθεῖ 
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καί νά μαρτυρήσει τήν ἐν Χριστῷ πίστη καί εἰρήνη σέ ὁλάκερη τήν 
οἰκουμένη.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Θεός ἐν μέσῳ ἡμῶν, ὁ Θεός ὡς ἕνας ἐξ ἡμῶν. Εἶναι ὁ Θεός 

ὁ ἀποκαλύπτων τό πρόσωπον Αὐτοῦ πρός πάντα ἄνθρωπον, ἵνα 
πᾶς ὁ ἀτενίζων εἰς αὐτό καί πιστεύων ζήση!»

«Τό ἐν Βηθλεέμ ὑπό τῆς Παρθένου Μαριάμ τεχθέν σήμερον παι-
δίον εἶναι ὁ Ἐμμανουήλ, ἤτοι ‘ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν’».

«Διότι μόνον ὅταν βασιλεύση ὁ Χριστός εἰς τάς καρδίας καί τά 
πνεύματα τῶν ἀνθρώπων, θά ἐπικρατήση εἰρήνη καί εὐδοκία ἐπί 
τῆς γῆς».

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» (Μέγα Ἀπόδειπνο).

13)  Ἀλεξάνδρου Καντώνη (ἀρχιμ.), 13)  Ἀλεξάνδρου Καντώνη (ἀρχιμ.), Φωτεινά σήματα. Σύγχρονα κοι-Φωτεινά σήματα. Σύγχρονα κοι-
νωνικά προβλήματα,νωνικά προβλήματα, Ἀθῆναι, 1965, σελ. 77-80. Ἀθῆναι, 1965, σελ. 77-80.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Μέ ἀφορμή τούς πειρασμούς πού ἀντιμετώπισε ὁ Ἰωσήφ ὁ Μνή-

στωρ κατά τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀλλά καί τό παράδειγμα ἀντι-
μετώπισης γίνεται ἐκτενής ἀναφορά στίς δυσκολίες τοῦ γάμου. Ἡ 
ἀπιστία καί ἡ προδοσία ἐντός τοῦ γάμου ἀποτελοῦν προβλήματα στή 
σύγχρονη ἐποχή καί ἀπαιτεῖται ἡ πολυδιάστατη ἀντιμετώπισή τους.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Ἰωσήφ ἐξελέγη ἀπό τήν Θείαν Πρόνοιαν διά τήν ἐξυπηρέ-

τησιν τοῦ Μυστηρίου τῆς ἐνανθρωπίσεως. Γνῶσιν ὅμως ἔλαβεν τοῦ 
σχεδίου τούτου τοῦ Θεοῦ μετά τήν σκέψιν καί ἀπόφασιν νά ἀπο-
μακρύνη τήν Μαρίαν ἀπό τήν οἰκίαν του, διότι ἐνόμιζε ὅτι ἡ μνηστή 
του ἐπρόδωσε τήν ἀμοιβαίαν ὑπόσχεσιν».

«Ἐάν ἠκολούθουν τήν σοφήν τακτικήν τοῦ Ἰωσήφ, πολλοί ἀπό 
ἐκείνους πού ἔβαψαν τά χέρια των εἰς τό αἷμα τῶν συζύγων, τέκνων, 
συγγενῶν καί σαπίζουν εἰς τά φυλακάς ἔχοντες ἀβάστακτους τύψεις 
συνειδήσεως, θά ἦσαν ἔντιμοι πολίται, παράγοντες εἰρήνης, συντε-
λεσταί βελτιώσεως τῶν ἠθῶν ἀντί στυγεροί ἐγκληματίαι».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Μτθ. 1:1-25
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Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
 «Σήμερον εἰς στάσιν προσοχῆς καί σεβασμοῦ καλούμεθα…»

14)  Κωνσταντίνου Κούρκουλα, 14)  Κωνσταντίνου Κούρκουλα, Κογχύλια ἀπό τήν Τιβεριάδα. Ὁμι-Κογχύλια ἀπό τήν Τιβεριάδα. Ὁμι-
λίες καί λόγοι ἐπί τῶν Κυριακῶν Εὐαγγελίων,λίες καί λόγοι ἐπί τῶν Κυριακῶν Εὐαγγελίων, ἔκδ. νέα, Ἀθῆναι  ἔκδ. νέα, Ἀθῆναι 
1966, σελ. 145-147.1966, σελ. 145-147.

Διάρκεια: 7΄

Μήνυμα: 
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τόνισε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά ἀπαλ-

λαγεῖ ἀπό τόν παλαιό ἄνθρωπο καί νά ἀγωνισθεῖ γιά νά περιβληθεῖ 
τόν καινούριο. Αὐτή ἡ δυνατότητα ἀποτελεῖ τό γενέθλιο δῶρο πού 
ἔφερε ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἄνθρωπος δέχεται αὐτό τό 
δῶρο μέ τήν προϋπόθεση τοῦ βαπτίσματος. Μέ τή συχνή θεία ἐξο-
μολόγηση προσφέρει τίς ἁμαρτίες του στόν Θεό.

«Στοῦ ἔργου τούτου τήν ἐκπλήρωσι μᾶς καλεῖ τό σημερινό ἀπο-
στολικό ἀνάγνωσμα καί οἱ ἅγιες ἡμέρες, πού ἔρχονται. Ἡμέρες ψυ-
χικῆς ἀνασυγκροτήσεως. Ἐπαφῆς μέ τόν Οὐρανό».

«-Τί δῶρο ἔχεις νά μοῦ προσφέρεις γιά τά γενέθλιά μου; Ρώτησε 
τό θεῖο βρέφος;

-Λυπᾶμαι, δέν ἔχω τίποτα, ἀπάντησε ἐκεῖνος. Οὔτε χρυσάφι, 
οὔτε σμύρνα, οὔτε λιβάνι.

-Καί ὅμως, Ἱερώνυμε, ἔχεις κάτι ἐπιβλαβές γιά σένα, πολυτιμώ-
τερο ὅμως δῶρο γιά μένα. Τίς ἁμαρτίες σου!»

Βασικές θέσεις: 
«Μέ παλαιό ἔνδυμα παρομοιάζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τόν ἁμαρ-

τωλό ἑαυτό μας, γιά νά δείξει, πόσο ἀναγκαῖο, ἀλλά καί πόσο δύ-
σκολο συγχρόνως εἶναι νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτόν».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Κολ. 3:4-11

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Στοῦ ἔργου τούτου τήν ἐκπλήρωσι μᾶς καλεῖ τό σημερινό ἀπο-

στολικό ἀνάγνωσμα καί οἱ ἅγιες ἡμέρες, πού ἔρχονται».

15)  Λάμπρου Ζάχαρη, 15)  Λάμπρου Ζάχαρη, Τό φῶς τοῦ κόσμουΤό φῶς τοῦ κόσμου (περιστατικά κηρύγμα- (περιστατικά κηρύγμα-
τα), Ἀθήνα 1966, σελ. 323-326.τα), Ἀθήνα 1966, σελ. 323-326.

Διάρκεια: 7΄
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Μήνυμα: 
Γιά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχουν πολλές μαρτυρίες καί 

μάλιστα εἰδωλολατρῶν. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν. 
Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ ἔναυσμα γιά νά ἀγωνισθεῖ ὁ 
ἄνθρωπος ἐνάντια στήν ἁμαρτία. Ὁ Χριστός ἕνωσε τά διεστῶτα, 
ὅπως πλούσιους καί φτωχούς. Αὐτό πού ἀπαιτεῖται πλέον εἶναι οἱ 
χριστιανοί νά γίνουν τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Κι αὐτό θά τό πετύ-
χουν μέ τήν πίστη καί τή λατρεία τους.

Βασικές θέσεις: 
 «Διάχυτη καί φλογερή νοσταλγία κρατοῦσε σέ ἀναστάτωση τούς 

ἀνθρώπους, πού πρόσμεναν ὥρα τήν ὥρα τό μέγα γεγονός […] Τόν 
ἔβλεπαν μέ τά μάτια τῆς φαντασίας τους σάν τόν καλό τσοπάνο, 
πού ὁδηγεῖ τά πρόβατά του σέ τόπους χλοερούς καί νεροσυρμές».

«Κείνη τή νύχτα στήν ταπεινή σπηλιά τῆς Βηθλεέμ ἔσμιξαν δυό 
ἀντίπαλοι κόσμοι σέ κοινή λατρεία τῆς Ἀληθινῆς Ἀγάπης, γιατί καί 
οἱ δυό τους γιά τό ἴδιο ἰδανικό διψοῦσαν. Ἔσκυψαν ἀδερφωμένοι 
καί προσκύνησαν τόν νεογέννητο Θεό μέ πολλήν εὐλάβεια».

«Ἄν οἱ κάτοικοι τῆς γῆς εἶχαν ἐμβαθύνει σ’ αὐτές τίς μεγάλες κοι-
νωνικές ἀλήθειες, θά εἶχαν ἀπό καιρό ξυπνήσει καί συνέλθει ἀπό τήν 
πλάνη. Ἡ Θεία Πρόνοια ἔδωσε στόν ἄνθρωπο ὅλα τά μέσα γιά νά 
ζήση εὐτυχισμένος, φτάνει νά τά χρησιμοποιήση γιά τό καλό του». 

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Λκ. 2:14

16)  Λάμπρου Ζάχαρη, 16)  Λάμπρου Ζάχαρη, Τό φῶς τοῦ κόσμουΤό φῶς τοῦ κόσμου (περιστατικά κηρύγμα- (περιστατικά κηρύγμα-
τα), Ἀθήνα 1966, σελ. 327-330.τα), Ἀθήνα 1966, σελ. 327-330.

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ ὑπερφυσικό γεγονός. Ἡ ἐπι-

στήμη δέν μπορεῖ νά ἐξηγήσει σέ καμία περίπτωση τέτοια θαύματα. 
Ἔτσι ὁ Χριστός μέ τή Γέννησή Του ἔσβησε τήν περηφάνεια τῆς 
σοφίας. Ἡ Ἐνανθρώπηση εἶναι γεγονός ὕψιστης ταπείνωσης καί 
ἀποτελεῖ παράδειγμα γιά τούς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι καλοῦνται νά 
ἀγωνισθοῦν γιά τήν εἰρήνη.

Βασικές θέσεις: 
«Τό φῶς τῆς Ἐπιστήμης, ὅσο κι ἄν εἶναι ἔντονο, δέν κατορθώνει 

νά διαπεράσει τά σκοτεινά νεφελώματα, πού περιβάλουν τήν ψυχή 
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[…] Στήν αἴγλη τῆς Ἐπιστήμης ἔρχεται ἀντιμέτωπο ἕνα ἄλλο φῶς, 
πού ἔλαμψε πρίν ἀπό δυό χιλιάδες χρόνια κάτω ἐκεῖ στή μακρυνή 
Βηθλεέμ, μέσα σέ μιά σπηλιά κάποια παγερή χειμωνιάτικη νύχτα, καί 
καταύγασε τήν Οἰκουμένη μέ τούς καταρράκτες τῆς θείας χάριτος. 
Τό θαῦμα τοῦτο τῶν θαυμάτων ξεπέρασε κάθε ἐπινόηση [...] Τό εὐερ-
γετικό τοῦτο Φῶς πρόβαλε μέσα ἀπό μιά φάτνη – καί ἦταν ὁ Θεός 
Βρέφος, πού καταδεχόταν νά γεννηθῆ ἐκείνη τή στιγμή σ’ ἕναν κό-
σμο, πού σπάραζε κάτω ἀπό τή βία καί τήν ὠμότητα τῶν ἰσχυρῶν».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ψλ. 103/ Λκ. 2:14 

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, […] ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον» 

(στιχηρό ἰδιόμελο, ἑσπερινοῦ Χριστουγέννων).

17)  Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, 17)  Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, Τά μυστικά τῆς Εὐτυχίας,Τά μυστικά τῆς Εὐτυχίας, 
τ. β΄, τ. β΄, Κηρύγματα εἰς τούς Ἀποστόλους,Κηρύγματα εἰς τούς Ἀποστόλους, ἔκδ. Ὀρθοδόξου Τύπου,  ἔκδ. Ὀρθοδόξου Τύπου, 
Ἀθῆναι 1967, σελ. 255-261.Ἀθῆναι 1967, σελ. 255-261.

Διάρκεια: 14΄

Μήνυμα: 
Ἡ πίστη τῶν προπατόρων, τῶν μαρτύρων καί τῶν ἁγίων ἀπο-

τελεῖ διαχρονικό πρότυπο. Κοινά στοιχεῖα τῆς πίστης ἀνδρῶν καί 
γυναικῶν πρίν καί μετά τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ πολυδιά-
στατη ἔκφραση ἐμπιστοσύνης πρός τόν Θεό. Ἔτσι οἱ ἅγιοι κάθε 
ἐποχῆς θυσιάζουν τά γήινα καί ἀνοίγουν τόν δρόμο γιά τή Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ. Ἐνδεικτικό εἶναι τό παράδειγμα τῶν προφητῶν καί τῶν 
Κριτῶν πού προετοιμάζουν τόν κόσμο γιά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ. 
Βέβαια πάντα θά ὑπάρχουν καί οἱ ἀδιάφοροι. Σήμερα ἀπαιτεῖται 
ἀγώνας ἀπέναντι στό ἀντιθρησκευτικό καί ἀντιχριστιανικό περι-
βάλλον. Αὐτός ὁ ἀγώνας ἀπαιτεῖ ὑπομονή, ὥστε ὅλοι νά βιώσουμε 
τό χαρμόσυνο γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ πίστη ἀπαιτεῖ θυσία τῶν γηίνων διά τά μέλλοντα».
«Ἡ πίστη ἀπαιτεῖ ἀγώνα [..] καί ὑπομονή».
«Παιδιά τοῦ Θεοῦ εἴμαστε καί ἐμεῖς, ὅπως ἐκεῖνοι. Τόν ἴδιο Πα-

ράδεισον ὑπεσχέθη καί εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός ὡς κληρονομίαν ὡς καί εἰς 
ἐκείνους [ἐνν. οἱ Προφῆτες καί οἱ Κριτές τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης] 
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[…] Τότε θά εἰσέλθωμεν καί ἡμεῖς, ὅπως ἐκεῖνοι, εἰς τήν πανήγυριν 
τῶν πρωτοτόκων».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Γεν. 12:1/ Ἰω. 16:33/ Πρ. Ἀπ. 14:22/ Ἑβρ. 11:9-10 καί 32-34 / Φι-

λιπ. 3:20 

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«ὅπου ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων, καὶ βοώντων ἀπαύστως» 

(Ἑσπερινός Μεγάλης Τρίτης, ἰδιόμελο).

18)  Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, 18)  Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, Τά μυστικά τῆς Εὐτυχίας, Τά μυστικά τῆς Εὐτυχίας, 
τ. β΄, τ. β΄, Κηρύγματα εἰς τούς Ἀποστόλους,Κηρύγματα εἰς τούς Ἀποστόλους, ἔκδ. Ὀρθοδόξου Τύπου,  ἔκδ. Ὀρθοδόξου Τύπου, 
Ἀθῆναι 1967, σελ. 261-265.Ἀθῆναι 1967, σελ. 261-265.

Διάρκεια: 9΄

Μήνυμα: 
Τό Εὐαγγέλιο εἶναι τό φῶς πού ἀποκαλύπτει ὁ Θεός Πατέρας 

διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πού γεννήθηκε σ’ αὐτόν τόν κόσμο. Ὁ Χρι-
στός εἶναι ἡ Ἀλήθεια πού περίμεναν οἱ ἄνθρωποι καί εἶναι ἡ πηγή 
τῆς ζωῆς. Ὁ ἄνθρωπος γιά νά ἀκολουθήσει πιστά τήν ὁδό τοῦ Χρι-
στοῦ ἀπαιτεῖται νά ἀποφεύγει τήν ἁμαρτία.

Βασικές θέσεις: 
 «Τό Εὐαγγέλιον, ὡς ἀποκάλυψις Θεοῦ, εἶναι τό ὕδωρ τό ζῶν τῆς 

ψυχῆς[…] Καί τό ὕδωρ αὐτό εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου».
«Τό Εὐαγγέλιον εἶναι φῶς, ἀλήθεια, ὕδωρ ζῶν».
«Εἰς τά θαυμάσια τῆς φύσεως βλέπομεν νά λειτουργοῦν οἱ Νόμοι 

τοῦ Θεοῦ. Εἰς τήν λειτουργίαν τῶν Νόμων αὐτῶν βλέπομεν τήν 
μεγαλοπρέπειαν, τήν παντοδυναμίαν καί πανσοφίαν τοῦ Θεοῦ».

«Οἱ ἅγιοι ἔγιναν ἅγιοι μέ τό Εὐαγγέλιον […] Μέ τό Εὐαγγέλιον 
θά ἀποκτήσωμεν τήν ἀπαραίτητον ἁγιότητα καί θά κερδίσωμεν τήν 
Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι καί ὁ προορισμός μας».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ἰησ. 1:8/ Ἰω. 4:10. 17:17/ Γαλ. 1:11-19. 6:7

19)  Ἀρχιμ. Φιλαρέτου Ἀποστόλου Βιτάλη, 19)  Ἀρχιμ. Φιλαρέτου Ἀποστόλου Βιτάλη, Ρήματα ζωῆς αἰωνίου. Ρήματα ζωῆς αἰωνίου. 
Κηρύγματα εἰς τά Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν,Κηρύγματα εἰς τά Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν, Ἀθῆναι 1967, σελ.  Ἀθῆναι 1967, σελ. 
303-307.303-307.

Διάρκεια: 8΄
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Μήνυμα: 
Τό Εὐαγγέλιο μᾶς προετοιμάζει γιά τόν ἑορτασμό τῶν Χριστου-

γέννων. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἔγινε μέ ὑπερφυσικό τρόπο καί ὁ 
ἄνθρωπος τήν ἀποδέχεται μέ τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα στή ζωή 
του. Ἡ ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν γιά τή Γέννησή Του ὁδηγεῖ 
στήν πίστη. Τό ὄνομά του Ἐμμανουήλ (Ὁ Θεός μαζί μας) φέρνει 
τήν ἐλπίδα, ὅπως ἐπιβεβαιώνει καί ἡ Ἀνάστασή Του. Ὁ Χριστός 
εἶναι πάντα μαζί μας καί εἰδικά τίς δύσκολες στιγμές. Εἶναι ὁ αὐτο-
θυσιαζόμενος Λυτρωτής. Ὡστόσο οἱ χριστιανοί δέν πρέπει νά ἀδια-
φοροῦν ἀλλά νά εἶναι διαρκῶς σέ κατάσταση μετάνοιας γιατί ἔχουν 
εὐθύνη ἀπέναντι στόν κόσμο.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος μᾶς προετοιμάζει γιά τόν μεγάλο 

ἑορτασμό. Μᾶς παρουσιάζει τό γενεαλογικό δέντρο-κατάλογο τοῦ 
Μεσσία».

«Ὁ Θεός μαζί μας! Αὐτό εἶναι τό οὐράνιο ἄγγελμα, πού μᾶς με-
ταδίδουν πασίχαρα οἱ αἰῶνες».

«Ὁ Θεός ἔγινε ἕνα μέ μᾶς, γιά νά μένη μαζί μας παντοτεινά, κι 
ὅταν ζοῦμε, κι ὅταν πεθαίνωμε κι ὅταν βρισκόμαστε στόν πόνο, 
ἰδιαίτερα σ’ αὐτόν, τόν πιό ὀδυνηρό πού προξενεῖ ἡ ἁμαρτία, ἡ 
ὁποία μᾶς κυριεύει καί μᾶς τυραννᾶ πολλές φορές». 

«Ὁ Χριστός εἶναι μοναδικός μας Σωτήρας, πού πρέπει ἐξάπαν-
τος νά Τόν ἐγκολπωθοῦμε».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ψλ. 110:9/ Ἡσ. 7:14/ Μτθ. 9:13. 28:20/ Ἰω. 1:11. 1:14/ Πρ. 4:12. 

Πρ. 18:28/ Ἀποκ. 3:10. 3:20

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Χαρούμενες χριστουγεννιάτικες καμπάνες θ’ ἀντηχήσουν σέ λί-

γες μέρες».
«Σήμερα ἀκούσαμε. Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος…»

20)  Γεωργίου Παυλίδου, Μητροπολίτου Νικαίας, 20)  Γεωργίου Παυλίδου, Μητροπολίτου Νικαίας, «Φῶς ταῖς τριβοῖς «Φῶς ταῖς τριβοῖς 
μου». Λόγοι ἐπί τῶν περικοπῶν τῶν Ἀποστόλων τῶν Κυριακῶν μου». Λόγοι ἐπί τῶν περικοπῶν τῶν Ἀποστόλων τῶν Κυριακῶν 
τοῦ ἔτους,τοῦ ἔτους, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ- ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος, Ἀθῆναι 1967, σελ. 292-296.λάδος, Ἀθῆναι 1967, σελ. 292-296.

Διάρκεια: 9΄
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Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα ἀποτελοῦν γεγονός πίστης. Ἡ πίστη εἶναι ἕνας 

διαρκής ἀγώνας πού ὁδηγεῖ σέ φωτεινή δράση, ἡ ὁποία μεταφρά-
ζεται σέ ἀλληλεγγύη καί φιλαδελφεία, μέ ἀποκορύφωμα τήν αὐτο-
θυσία, ὅπως εἶναι ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ καί τῶν μαρτύρων. Ἡ πίστη 
εἶναι ἡ ὁδός τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἁγίας ζωῆς, ὅπως φανερώνουν τά 
συναξάρια. Ἡ πίστη μᾶς ἐνισχύει εἰδικά στίς δύσκολες στιγμές, ὅπου 
ἀπαιτεῖται περισσότερος ἀγώνας.

Βασικές θέσεις: 
 «Πιστεύω θά πῆ: ἐμπιστεύομαι τά πάντα εἰς τόν Θεόν».
«Ὅμως ἡ πίστις του ἡ βαθειά, ὅτι ἔχει βοηθόν καί προστάτην 

τόν Θεόν, δέν θά τόν ἀφήση νά λυγίση ἀπό τάς δυσκολίας».
«Ὅ,τι μεγάλο ἐθεμελιώθη εἰς τόν κόσμον εἶναι καρπός θυσίας». 
«Μ’ αὐτήν τήν πίστιν οἱ ἅγιοι ἔμειναν ἀπρόσβλητοι ἀπό τάς 

ἁμαρτίας καί τά θανατηφόρα βέλη».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ἑβρ. 11:9-10 καί 32-40

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Καί σήμερον, ἄν θέλομεν…»

21)  Διονυσίου Παπανικολοπούλου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί 21)  Διονυσίου Παπανικολοπούλου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί 
Πέλ λης, Πέλ λης, Πεντήκοντα τέσσαρες Πρακτικαί Ὁμιλίαι εἰς τάς κατά Πεντήκοντα τέσσαρες Πρακτικαί Ὁμιλίαι εἰς τάς κατά 
Κυ ριακήν ἀναγιγνωσκομένας περικοπάς τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ,Κυ ριακήν ἀναγιγνωσκομένας περικοπάς τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, 
ἔτος 2ον, 1968, σελ. 33-37.ἔτος 2ον, 1968, σελ. 33-37.

Διάρκεια: 8΄

Μήνυμα: 
Ἡ πίστη ὡς ἐμπιστοσύνη στόν Θεό ἐκφράζει τό ἰδιαίτερο χαρα-

κτηριστικό τῶν προγόνων τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Θεός μέ τή Γέννησή Του 
καί τόν ἐρχομό Του στόν κόσμο θεραπεύει κάθε μορφῆς εἰδωλολα-
τρία καί εἰδικά τήν ἀτομική.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Κύριος οὐδένα ἀπομακρύνει ἀπό τόν ἑαυτό του, οὐδένα ἀπο-

στρέφει ἤ μισεῖ, ἀλλά τούς πάντας καταδέχεται καί διά τούς πάντας 
ἐγένετο ἄνθρωπος».

«Τήν πίστιν λοιπόν τῶν μεγάλων προγόνων τοῦ Χριστοῦ καί τά 
ἀποτελέσματα αὐτῆς καλεῖται νά πανηγυρίσει καί νά περιγράψη ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος […] Ὁ Ἀβραάμ πιστεύει βαθέως εἰς τόν Θεόν».
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«Καί τήν σειράν αὐτήν τῶν θεοφιλῶν προγόνων τοῦ Κυρίου καί τοῦ 
ἔργου αὐτῶν ἀκολουθεῖ σειρά προφητῶν καί ἀπεσταλμένων τοῦ Θεοῦ».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ἑβρ. 11:9-10 καί 32-40

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἀγαπητοί ἀκροαταί! Αἱματοποτισμένοι ἀδελφοί Κύπριοι […] 

Σεῖς ἀδελφοί Κύπριοι, ἐξόριστοι ἀδελφοί καί συλλειτουργοί Ἱερο-
μάρτυρες τοῦ εὐγενεστέρου ἀγῶνος…»

«Καλήν ἀντάμωσιν τήν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων».

22)  Διονυσίου Παπανικολοπούλου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί 22)  Διονυσίου Παπανικολοπούλου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί 
Πέλλης, Πέλλης, Πεντήκοντα τέσσαρες Πρακτικαί Ὁμιλίαι εἰς τάς κατά Πεντήκοντα τέσσαρες Πρακτικαί Ὁμιλίαι εἰς τάς κατά 
Κυριακήν ἀναγιγνωσκομένας περικοπάς τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ,Κυριακήν ἀναγιγνωσκομένας περικοπάς τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, 
ἔτος 2ον, 1968, σελ. 38-41.ἔτος 2ον, 1968, σελ. 38-41.

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Πρίν τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρχαν δύο κόσμοι, οἱ πλούσιοι 

καί οἱ φτωχοί. Καί οἱ δύο ἀναζητοῦσαν μόνοι τους τό φῶς. Ὁ Χρι-
στός, πού εἶναι τό Φῶς τοῦ κόσμου, ἔφερε τή χαρά στήν κτίση. Μέ 
τή Γέννησή Του τό κακό ἀρχίζει νά πεθαίνει ἀλλά χρειάζεται καί ἡ 
ἀνθρώπινη συνεργασία. Σήμερα ἡ πάλη ἐνάντια στό κακό σημαίνει 
ἀγώνα γιά τήν ὑπέρβαση τῶν διακρίσεων καί τήν καλλιέργεια τῆς 
παγκόσμιας ἀδελφοσύνης.

Βασικές θέσεις: 
 «Ὁ Πανάγαθος Θεός, κηδόμενος τοῦ ἀνθρώπου, θά στείλη τόν 

Υἱόν αὐτοῦ, τόν Λόγον αὐτοῦ, διά νά διδάξη τόν κόσμον, διά νά 
ἀναπλάση αὐτόν».

«Καί ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου […] ἐγεννήθη ὁ ὑπεσχημένος 
Λόγος τοῦ Θεοῦ».

«Ὁ κόσμος ἤλλαξε τόν δρόμον καί τήν τροχιάν αὐτοῦ. Ἀνεπλάσθη. 
Ἀναγεννήθη. Βαδίζει πρός ὁλοκληρωτικήν ἀποκατάστασιν αὐτοῦ».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Γεν. 49:10/ Λκ. 2:10. 2:14

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«ὁ ἔχων θρόνον οὐρανόν, καὶ ὑποπόδιον τὴν γῆν, ἐν μήτρᾳ χω-

ρεῖται γυναικός» (Ἑσπερινός 26ης Μαρτίου, στιχηρό προσόμοιο).
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Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
 «Τήν ἀνάμνησιν αὐτοῦ τοῦ μεγάλου καί κοσμοϊστορικοῦ γεγο-

νότος ἑορτάζει σήμερον… παρῆλθον 1966 ἔτη».
«Ἀδελφοί Κύπριοι! Ἐξόριστοι ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί καί Συμ-

ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ! […] ἀφίνοντες κατά μέρος 
τά βάσανα καί τίς θλίψεις…»

23)  Γενναδίου Ἀλεξιάδη, Μητρ. Θεσσαλονίκης, 23)  Γενναδίου Ἀλεξιάδη, Μητρ. Θεσσαλονίκης, Περιστατικά Κηρύγ-Περιστατικά Κηρύγ-
ματα,ματα, Θεσσαλονίκη, ἐπανέκδοση 1969, σελ. 112-116. Θεσσαλονίκη, ἐπανέκδοση 1969, σελ. 112-116.

Διάρκεια: 9΄

Μήνυμα: 
Ὁ Χριστός μέ τή Γέννησή Του δέ δίδαξε μόνο ἠθικές ἀρχές ἀλλά 

καί ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ὅλη του ἡ ζωή ἀποτελεῖ ἔμπνευση γιά 
ἀγώνα καί πάλη ἐνάντια σέ κάθε ἐγωισμό (προσωπικό, ἐθνικό) καί 
παράδειγμα διακονίας καί ἔμπρακτης ἀγάπης σέ κάθε ἄνθρωπο. Ὁ 
Χριστός εἶναι ὁ Λυτρωτής τῆς οἰκουμένης, ἡ νίκη ἀπέναντι σέ κάθε 
κακό καί εἰδικά στόν πόλεμο.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Ἄρχων τῆς εἰρήνης καί ἔφερεν εἰς τόν κό-

σμον τήν εἰρήνην τοῦ Θεοῦ […] ἀλλά εἶναι καί ὁ Λυτρωτής, λυτρω-
σάμενος τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τήν δουλείαν τῆς ἁμαρτίας καταρ-
γήσας τήν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχουσαν διάκρισιν ὡς δούλων 
καί ἐλευθέρων».

«Δεῦτε λοιπόν προσκυνήσωμεν […] καί προσκομίσωμεν αὐτῷ, ὡς 
οἱ Μάγοι δῶρα, τήν πίστιν καί τήν λατρείαν, τήν ἀγάπην καί τήν 
ἀφοσίωσιν, τήν μετάνοιαν καί τόν εὐαγγελικόν βίον, τήν φιλανθρω-
πίαν, τήν αὐταπάρνησιν, τήν αὐτοθυσίαν».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ψλ. 45:6. 54:22/ Μρ. 10:42-45/ Λκ. 2:11/ Ἰω. 14:1/ Β΄ Κορ. 3:17/ 

Φιλιπ. 4:7. 4:18

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως» (Ὕψωση Τιμίου Σταυροῦ, 

κοντάκιο). 

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
 «Ἀλλά καί ποῖος Χριστιανός, ἀληθινός Χριστιανός, δέν αἰσθά-

νεται θλίψιν, δέν αἰσθάνεται ἱεράν ἀγανάκτησιν βλέπων τά χριστια-
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νικά ἔθνη βαδίζοντα ἐφέτος κατά τά Χριστούγεννα ὄχι τήν ὁδόν 
τῆς εἰρήνης ἀλλά τήν ὁδόν τοῦ πολέμου […] Δυστυχῶς, ἡ Χριστια-
νική Εὐρώπη ἀλληλοσπαράσσεται…».

«Ἀκριβῶς τοιαύτην τήν ὑποδούλωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους ἐφαν-
τάσθη καί ἐπεδίωξεν ὁ ‘κατακυριεύων’ σήμερον τοῦ ἰταλικοῦ ἔθνους 
καί ‘κατεξουσιάζων’ αὐτοῦ μέγας καί πολύς δικτάτωρ τῆς Ἰταλίας».

«Ἰδού διατί τό Ἑλληνικόν ἔθνος ἡνωμένον, μέ τόν Σεπτόν αὐτοῦ 
Βασιλέα καί τόν συνετόν αὐτοῦ Κυβερνήτην, κατῆλθε σύσσωμον 
καί πάνοπλον εἰς τόν ἱερόν ὑπέρ πάντων ἀγώνα, τόν ὁποῖον ἐπέ-
βαλε ἡ ἐθνική ἱστορία […] Εὐκταῖον θά ἦτο κατά τάς ἁγίας ταύτας 
ἡμέρας τῆς θείας ἐπιφανείας ἐβασίλευεν εἰρήνη ἀνά τήν Ἑλλάδα».

24)  Γεωργίου Παυλίδου, Μητροπολίτου Νικαίας, 24)  Γεωργίου Παυλίδου, Μητροπολίτου Νικαίας, «Λύχνος τοῖς ποσί «Λύχνος τοῖς ποσί 
μου…» Λόγοι εἰς τά Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν,μου…» Λόγοι εἰς τά Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν, ἔκδ. Ἀποστολικῆς  ἔκδ. Ἀποστολικῆς 
Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1969, σελ. 279-284.Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1969, σελ. 279-284.

Διάρκεια: 7΄

Μήνυμα:
Ὁ Χριστός γεννήθηκε γιά νά λυτρώσει τούς ἀνθρώπους. Ὅμως 

οἱ σύγχρονοι χριστιανοί ἀδιαφοροῦν γιά τή θυσία Του. Πλέον ὁ 
Χριστός ἐκφράζει ἕνα διαρκές «κατηγορῶ» γιά τήν ὑποκρισία τῶν 
χριστιανῶν, τό ὁποῖο ἀναφέρεται στήν τυπολατρία, στή λήθη τῆς 
ἔμπρακτης ἀγάπης καί τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν.

Βασικές θέσεις: 
«Καί μέσα εἰς αὐτήν τήν ἀτμόσφαιραν τοῦ μεγαλείου καί τῆς 

τα πεινώσεως, εἶδε [ἐνν. ὁ Ἡσαΐας] νά ἑνώνεται ὁ οὐρανός μέ τήν 
γῆν, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἐμμανουήλ».

«Κατηγορῶ τούς χριστιανούς […] γιατί βγάλατε ἀπό τήν θρη-
σκείαν μου τό πνεῦμα τῆς θυσίας».

«Ὅποιος ἀγαπᾶ εἶναι ἀνεκτικός, συγχωρητικός, ἐπιεικής, ἀντα-
ποδίδει καλόν ἀντί κακοῦ».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ἡσ. 8:10/ Μτ. 9:13/ Πρ. 10:38/ Α΄ Κορ. 11:21. 13:7-8

25)  Ἀνθίμου Ρούσσα (ἀρχιμ., νῦν Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης), 25)  Ἀνθίμου Ρούσσα (ἀρχιμ., νῦν Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης), 
Διακονία τοῦ λόγου,Διακονία τοῦ λόγου, Ἀθῆναι 1969, σελ. 185-189. Ἀθῆναι 1969, σελ. 185-189.

Διάρκεια: 9΄



ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΛΙΑΡΙΑ

413

Μήνυμα:
Ἡ ἑορτή τῆς Γέννησης ἀπαιτεῖ πανανθρώπινη δοξολογία, διότι 

ὁ Θεός ἐπανασυνδέθηκε μέ τόν ἄνθρωπο. Μάρτυρες ἀποτελοῦν οἱ 
ποιμένες ἐνῶ οἱ Μάγοι φανερώνουν τόν κόπο τῆς ἐπίσκεψης καί 
τήν ταπείνωση. Τό μυστήριο τῆς ταπείνωσης εἶναι βασική προϋ-
πόθεση γιά τήν ἀνθρώπινη σωτηρία καί γιά νά θεραπευτεῖ τό τραῦ-
μα τοῦ παραδείσου, ὅταν ἔρθει τό πλήρωμα τοῦ χρόνου.

Βασικές θέσεις: 
«Μυστήριο μέγα καί ἀσυλλήπτου θείας συγκαταβάσεως εἶναι ἡ 

Γέννησις τοῦ Σωτῆρος».
«Ὁ Θεός ἐνδύεται τήν ἀνθρώπινην σάρκα, ἡ ὁποία ξαναπαίρνει 

τήν πρώτη της καθαρότητα καί λαμπρότητα. Διότι ἡ ἀνθρώπινη 
φύσις ἐλευθεροῦται ἀπό τήν ἁμαρτία. Ὁ Σωτήρ τήν ἀνακαινίζει. 
Τήν ἁγιάζει».

«Νέα Διαθήκη χορηγεῖται εἰς τό ἀνθρώπινον γένος. Εἶναι τό 
Εὐαγγέλιον ἐπί τοῦ ὁποίου στηρίζεται τό λυτρωτικόν κήρυγμα τῆς 
Ἐκκλησίας».

«Ἡ ἀγάπη πρός τό θεῖον Βρέφος τῆς Βηθλεέμ ὁλοκληρώνεται, 
ἐάν ἡ ἀγάπη μας στραφῆ καί πρός τούς ἀδελφούς μας».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Μτθ. 2:2/ Λκ. 1:8. 2:9. 2:15/ Ἰω. 14:6/ Α΄ Κορ. 1:30/ Β΄ Πε. 1:4 

Πατερική τεκμηρίωση: 
Ἀθανασίου Μεγάλου, Περί τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, PG 

25, 192Β.
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τό κατά Ματθαῖον, PG 57, 33.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ὁλόκληρος ὁ χριστιανικός κόσμος ἑορτάζει αὔριον πανευφρο-

σύνως τήν Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ…»

Δεκαετία 1970

26)  Παντελῆ Λιαλιαμπῆ, 26)  Παντελῆ Λιαλιαμπῆ, Τό μήνυμα τῆς νέας ζωῆς. Ὁμιλίαι ἐπί τῶν Τό μήνυμα τῆς νέας ζωῆς. Ὁμιλίαι ἐπί τῶν 
ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων,ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων, Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 38-43. Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 38-43.

Διάρκεια: 10΄

Μήνυμα:
Ἡ Παλαιά Διαθήκη μᾶς προετοιμάζει γιά τή Γέννηση τοῦ Χρι-

στοῦ. Στήν προετοιμασία αὐτή ὁδηγός εἶναι τά παραδείγματα πί-
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στεως, διότι δίχως πίστη τά Χριστούγεννα εἶναι ἁπλά κοσμική ἑορ-
τή. Στήν Ἐκκλησία οἱ χριστιανοί ἐπαναβιώνουν τά γεγονότα τῆς 
ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἡ πίστη τους τροφοδοτεῖτε καί μαρτυροῦν 
τή φανέρωση τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Ἡ πίστη δέ χρειάζεται τή λο-
γική, εἶναι ἡ ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια. Μ’ αὐτόν τόν τρόπο ἐλέγ-
χεται κάθε μορφή ἀπιστίας. Ἡ πίστη βιώνεται μέσα ἀπό τή μυ στη-
ρια κή ζωή, τήν ἐξομολόγηση καί τή θεία Κοινωνία.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐπανάληψις τοῦ σωτηριώδους γεγονότος τῆς 

ἐνανθρωπήσεως […] ἀποτελεῖ τό παρόν καί τό σωτήριον».
«Ἡ πίστις αὐτή ὄχι ἁπλῶς ὡς μία βεβαιότης καί πεποίθησις ἀλλ’ 

ὡς φανέρωσις τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται μέ τήν προσωπικήν 
συνάντησιν τοῦ ἀνθρώπου μετά τοῦ Θεοῦ, μέ τήν κοινωνίαν μετά 
τοῦ Θεοῦ».

«Χωρίς τήν πίστιν ἡ μεγάλη αὐτή ἑορτή τήν ὁποίαν μέ λαχτάραν 
περιμένομεν θά περάση ὡσάν μιά ἑορταστική ἐκδήλωσις, ὡσάν μιά 
εὐκαιρία διασκεδάσεων, κοσμικῶν συγκεντρώσεων, ἀνταλλαγῆς δώ-
ρων καί ἐπισκέψεων».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Μρ. 9:24/ Λκ. 17:5/ Ἑβρ. 11:9-10 καί 39-40/ Α΄ Πε. 1:2

27)  Παντελῆ Λιαλιαμπῆ, 27)  Παντελῆ Λιαλιαμπῆ, Τό μήνυμα τῆς νέας ζωῆς. Ὁμιλίαι ἐπί τῶν Τό μήνυμα τῆς νέας ζωῆς. Ὁμιλίαι ἐπί τῶν 
ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων,ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων, Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 44-48. Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 44-48.

Διάρκεια: 9΄

Μήνυμα: 
Τό πνεῦμα τῶν ἑορτῶν μᾶς μεταφέρει ἀναπόφευκτα στή Βηθλε-

έμ καί φανερώνει τήν ἐλπίδα γιά μιά καλύτερη ζωή. Ἡ Γέννηση τοῦ 
Χριστοῦ ἀνταποκρίνεται στά ἀδιέξοδα τοῦ ἀνθρώπου καί στό με-
γαλύτερο ἀδιέξοδο πού εἶναι ὁ θάνατος. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε 
ἄνθρωπος καί υἱοθέτησε τούς χριστιανούς. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἀπαι-
τεῖται διαρκής καί καλός ἀγώνας, ὁ ὁποῖος εἶναι συνυφασμένος μέ 
τό ἔθνος καί τά ἰδανικά του. Σέ καμία περίπτωση τά Χριστούγεννα 
δέν εἶναι ἑορτή διασκέδασης ἀλλά διαρκοῦς πνευματικοῦ ἀγώνα.

Βασικές θέσεις: 
 «Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων συνδέεται πάρα πολύ μέ τήν ζωήν 

μας καί μέ τήν ἑλληνοχριστιανικήν μας ψυχή».
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«Ἡ λύτρωσις καί ἡ σωτηρία τήν ὁποίαν πάντοτε ὠνειρεύετο ὁ 
ἄνθρωπος ἦτο ἡ ἀπαλλαγή του ἀπό τά αἴτια καί τά ἐμπόδια πού 
τόν ἐκρατοῦσαν δεμένον μέ τήν φθοράν καί μέ τήν γῆν, μέ τήν 
ἁμαρτίαν καί μέ τόν θάνατον. […] Ἀλλά ἀπό τήν ἁγίαν ἐκείνην 
νύκτα τά πράγματα ἄλλαξαν διά τόν ἄνθρωπον».

«Ἡ πατροπαράδοτος συνήθεια καί ἡ ἐσωτερική μας ἀνάγκη εἶναι 
νά λάβωμεν καί ἡμεῖς μέρος εἰς τήν ἑορτήν μέ τήν συμμετοχήν μας 
εἰς τήν θείαν κοινωνίαν».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Λκ. 2:10-11/ Α΄ Ἰω. 1:12

Πατερική τεκμηρίωση: 
«Ὡς ἄνθος μαραίνεται, καὶ ὡς ὄναρ παρέρχεται» (Νεκρώσιμη 

ἀκολουθία, ἰδιόμελο).

28)  Παντελῆ Λιαλιαμπῆ, 28)  Παντελῆ Λιαλιαμπῆ, Τό μήνυμα τῆς νέας ζωῆς. Ὁμιλίαι ἐπί τῶν Τό μήνυμα τῆς νέας ζωῆς. Ὁμιλίαι ἐπί τῶν 
ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων,ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων, Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 48-54. Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 48-54.

Διάρκεια: 14΄

Μήνυμα: 
Ὅλη ἡ διήγηση τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι τίποτα ἄλλο 

παρά τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς εἰρήνης, τό ὁποῖο διδάσκει ἡ 
Ἐκκλησία. Ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ διαφέρει ἀπό τήν εἰρήνη τῶν 
ἰσχυρῶν πού προωθοῦν τόν πόλεμο, ὥστε ἔτσι νά διατηρήσουν τήν 
εἰρήνη. Ὁ Χριστός ἔφερε τήν εἰρήνη τήν προσωπική, αὐτή πού 
ἀπελευθερώνει ἀπό τόν θάνατο καί ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ γῆ εἰς τήν ὁποίαν ἐπρόκειτο ἐκείνη τή νύκτα νά γεννηθῆ ὁ 

Βασιλεύς πάντων τῶν αἰώνων, ἡ προσδοκία πάντων τῶν ἐθνῶν 
προσέφερε μόνον ἕναν σπήλαιο […] Ἐκεῖ ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος».

«Αὐτό ἦτο τό πλέον χαρμόσυνον μήνυμα τοῦ οὐρανοῦ πρός τήν 
γῆν, τό οὐσιαστικώτερον μήνυμα τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον».

«Ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ σημαίνει τήν σωτηρίαν καί τήν λύτρωσιν 
τοῦ ἀνθρώπου, σημαίνει τήν ἀνακαίνισίν του, τήν διασφάλισιν τῆς 
αἰωνίου ζωῆς καί τήν ἐκπλήρωσιν τῶν μυχιαιτάτων πόθων τῆς ἀνθρώ-
πινης ψυχῆς, ἡ ὁποία φέρεται πρός τό τέλειον καί τό ἀπόλυτον». 

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Λκ. 2:10-11/ Ἰω. 14:27/ Ἐφ. 2:14-16/ Φιλιπ. 4:7
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Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«Θεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης Βουλῆς σου 

τὸν Ἄγγελον, εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν» (Κανών α΄, ε΄ 
ᾠδή, ὁ εἱρμός).

29)  Βασιλείου Γ. Ἀτέση, Μητροπολίτου πρώην Λήμνου, 29)  Βασιλείου Γ. Ἀτέση, Μητροπολίτου πρώην Λήμνου, Κηρύγματα Κηρύγματα 
εἰς τάς Κυριακάς τοῦ ἐνιαυτοῦ,εἰς τάς Κυριακάς τοῦ ἐνιαυτοῦ, Ἀθῆναι 1970, σελ. 350-352. Ἀθῆναι 1970, σελ. 350-352.

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Ἡ Γέννηση Χριστοῦ εἶναι τό θεμέλιο τῆς πίστης πού ὁδηγεῖ στήν 

θέωση. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Νέος Ἀδάμ. Τό Μυστήριο τῆς θείας οἰκο-
νομίας ἀναφέρεται ἀλλά καί πρέπει νά συνδεθεῖ μέ τήν προσωπική 
μας ζωή καί ἔτσι νά γεννήσει τήν ἐλπίδα. Ἡ ἐλπίδα δημιουργεῖ τίς 
προϋποθέσεις γιά ἀγάπη, εἰρήνη καί δικαιοσύνη σέ προσωπικό καί 
κοινωνικό ἐπίπεδο.

Βασικές θέσεις: 
 «Ἡ σημερινή περικοπή μᾶς μεταφέρει εἰς τά κοσμοσωτήρια 

ἐκεῖνα γεγονότα […] διότι δι’ αὐτῆς προπαρασκευαζόμεθα, ὅπως 
ἀτενίσωμεν μέ τῆς ψυχῆς τά ὄμματα τόν Κύριόν μας ἐνανθρωπού-
μενον, γιά νά θεώση ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους».

«Ἐκ τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ, προῆλθε ἡ ἀληθινή εἰρήνη, πού 
σκορπίζει παντοῦ τά δῶρα της, τότε καί ἡμεῖς θά ἐπιζητήσωμεν νά 
τήν ἐφαρμόσωμεν ἐπί τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἐπί τῶν κοινωνικῶν μας σχέ-
σεων».

«Ἀπό τήν γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ ἐξεπήγασεν ἡ ἀναγέννησις τοῦ 
κόσμου, τήν ὁποίαν ὠνειρεύοντο τά μεγάλα πνεύματα τοῦ ἐπιστη-
μονικοῦ κόσμου».

«Ὁ Κύριος ἡμῶν κυριαρχεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ἡσ. 7:14/ Μτ. 1:1-25

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἡ σημερινή περικοπή μᾶς μεταφέρει εἰς τά κοσμοσωτήρια 

ἐκεῖνα γεγονότα…»
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30)  Μιχαήλ Μιχαηλίδη, 30)  Μιχαήλ Μιχαηλίδη, Ἀπό τόν ἄμβωνα (Λόγοι στίς Κυριακάτικες Ἀπό τόν ἄμβωνα (Λόγοι στίς Κυριακάτικες 
εὐαγγελικές καί ἀποστολικές περικοπές),εὐαγγελικές καί ἀποστολικές περικοπές), Λευκωσία 1970, σελ.  Λευκωσία 1970, σελ. 
136-139.136-139.

Διάρκεια: 8΄

Μήνυμα: 
Ὁ Ἰωσήφ ἦταν γεμᾶτος ἀμφιβολίες γιά τήν Παναγία. Ὅμως στή 

συνέχεια κατάλαβε ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ πίστη τοῦ 
Ἰωσήφ ἀποτελεῖ παράδειγμα γιά ὅλους. Τό ὄνομα Ἰησοῦς σημαίνει 
Σωτήρας. Ἡ σωτηρία αὐτή ξεκινᾶ ἀπό τήν φάτνη καί καταλήγει 
στόν Σταυρό. Ἡ σωτηρία αὐτή ἀναφέρεται σέ ὅλον τόν κόσμο καί 
ξεκινάει ἀπό τίς ἀλλαγές στήν προσωπική μας ζωή. Ἡ σωτηρία τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι συνυφασμένη μέ τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη καί 
γεμίζει τούς ἀνθρώπους μέ χαρά.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων ξεκινάει ἀπό τή φάτνη καί καταλή-

γει στόν Σταυρό».
«Πόση ἐξαθλίωση ὑπῆρχε πρίν ἐνανθρωπήση ὁ Χριστός! Πόσες 

ἔχθρες καί μίση χώριζαν τούς ἀνθρώπους! […] Μέ τήν ἔλευση τοῦ 
Κυρίου οἱ καρδιές μας σκιρτοῦν, γιατί δέν παύει νά εἶναι ὁ Σωτήρας 
καί Λυτρωτής».

«Ὁ πρῶτος Ἀδάμ ἦρθε στόν κόσμο τέλειος ἄνθρωπος. Ὁ δεύτε-
ρος Ἀδάμ –ὁ Χριστός– προτίμησε ναρθῆ σάν μικρό παιδί, γιά νά 
μάθουμε νά ‘νηπιάζουμε στήν κακία’».

«Τά ὄνειρα καί οἱ προσδοκίες ἔχουν γίνει πραγματικότης. Οἱ 
προφητεῖες ἔχουν ἐπαληθευτεῖ». 

Βιβλική τεκμηρίωση: 
æσμα ½σμ. 1:3/ Σοφ. Σολ. 1:13/ Μτ. 18:3/ Λκ. 2:10-11. 2:29/ Φιλιπ. 

2:8/ Κολ. 1,26

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«ἵνα ἡμᾶς συμμόρφους ποιήση τῆς εἰκόνος τῆς δόξης αὐτοῦ» 

(Εὐχή θ. Λειτουργίας Μεγάλου Βασιλείου).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Τά πιό γλυκοτόνιστα τραγούδια ἄς ψάλλουμε σήμερα στόν Νεο-

γέννητο Σωτήρα».
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31)  Ἀθηναγόρου Κοκκινάκη, Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγά-31)  Ἀθηναγόρου Κοκκινάκη, Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγά-
λης Βρετανίας, λης Βρετανίας, Τοῦ Θεοῦ τά πράματα. Λόγοι καί διαλέξεις,Τοῦ Θεοῦ τά πράματα. Λόγοι καί διαλέξεις, Θεσ- Θεσ-
σαλονίκη 1979, σελ. 301-304.σαλονίκη 1979, σελ. 301-304.

Διάρκεια: 7΄

Μήνυμα: 
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἔφερε νέες ἀξίες καί ἔθιμα καί ἀποκά-

λυψε τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Τό ἴδιο πρέπει νά κάνουν καί οἱ 
χριστιανοί καί νά μιμηθοῦν τή φιλανθρωπία τοῦ Χριστοῦ μέ πράξεις 
ἀγάπης καί ἐλέους. Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν ἑορτή τῆς 
φιλανθρωπίας πού ἀπαιτεῖται νά δίδεται σέ κάθε ἄνθρωπο στόν 
πλανήτη.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ νέα συνείδησις εἶναι αὐτή πού δέν ἀνέχεται τήν δουλείαν […] 

Θεμέλιον καί πηγή αὐτῆς εἶναι ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία 
ἀπεκαλύφθη εἰς τόν ἀκρότατον αὐτῆς βαθμόν ὅταν ὁ Λόγος ἔγινε 
σάρκα».

«Ἀπό τήν πηγήν αὐτῆς τῆς φιλανθρωπίας ἐκπηδᾶ ἐξαγιασμένη 
ἡ φιλία τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν ἄνθρωπον, ἡ βαπτισμένη καί με-
τουσιωμένη εἰς Χριστιανικήν φιλανθρωπίαν».

«Ζῶντες ὡς χριστιανοί καί συγκροτοῦντες τό Πλήρωμα τοῦτο 
καί φέροντες μέσα μας τήν Εὐαγγελικήν ἐπίδρασιν, διαισθανόμεθα 
ἰδίως τά Χριστούγεννα τήν προτροπήν ἡ ὁποία μᾶς ζητεῖ νά καλέ-
σωμεν εἰς κοινωνίαν τῶν ἀγαθῶν μας καί ἄλλους ἀνθρώπους».

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Καί σήμερον ζητοῦν βοήθειαν καί τήν κοινωνίαν αὐτοί οἱ πτω-

χοί Χριστιανοί πού πεθαίνουν ἀπό τήν πεῖναν εἰς τήν Αἰθιοπίαν καί 
εἰς ἄλλα μέρη τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας».

«Καί ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός, ὁ ἱερός αὐτός Ὀργανισμός 
πού πάντοτε εἶναι ἕτοιμος νά βοηθήση εἰς κάθε κοινωνικήν, Ἐθνι-
κήν καί Διεθνῆ ἀνάγκη…»

«Ὑπέρ δέ πᾶν ἄλλο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό Κέντρο 
τῆς Ὀρθοδοξίας πού ἐπί αἰώνας θερμαίνει τήν ψυχήν μας μέ τοῦ 
Εὐαγγελίου τήν Ὀρθόδοξον πίστιν ἀντιμετωπίζει πολλάς δυσκολίας 
καί πρέπει νά λάβη τήν βοήθειαν τῶν Χριστιανῶν πού ὡς ὅλοι ἡμεῖς 
ἀποτελοῦν τό Πλήρωμα τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας».

«Ταῦτα ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τῶν Χριστουγέννων ἀνακοινούμενος 
[…] καί τό Νέον Ἔτος 1974…»
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32)  Χριστοφόρου Καλυβᾶ (ἀρχιμ.), 32)  Χριστοφόρου Καλυβᾶ (ἀρχιμ.), Πίστις καί ἀρετή (ὁμιλίαι ἐπί τῶν Πίστις καί ἀρετή (ὁμιλίαι ἐπί τῶν 
ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων),ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων), Ἀθῆναι 1972, σελ. 20-28. Ἀθῆναι 1972, σελ. 20-28.

Διάρκεια: 13΄

Μήνυμα: 
Τό Εὐαγγέλιο εἶναι ἀνώτερο ἀπό τόν Νόμο, τόν ὁποῖο ἀκόμη ἀκο-

λουθοῦν οἱ Ἑβραῖοι. Ὁ Νόμος ἔχει περιορισμένη ἰσχύ, ἐνῶ ὁ Χριστός 
μέ τή Γέννησή Του μᾶς ἐξαγόρασε ἀπό τήν κατάρα τοῦ Νόμου. Ὁ 
Νόμος εἶναι ἠθικά δίκαιος καί παιδαγωγός εἰς Χριστόν. Ὅμως στό 
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ὁλοκληρώνεται τό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομί-
ας, φανερώνεται ἡ δωρεά τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀνθρώπινη υἱοθεσία. Ὁ 
Χριστός εἶναι ἡ ἀτομική σωτηρία. Μᾶς δείχνει τόν δρόμο μέσῳ τῆς 
σταυρικῆς θυσίας γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τόν Διάβολο. 

Βασικές θέσεις: 
«Ἀπό τό ἁπαλό φῶς τοῦ Νόμου, […] θά ἤρχοντο στίς χρυσές 

ἀκτίνες τοῦ ὁρίζοντος, πού εἶναι ὁ ἥλιος, ὁ Χριστός».
«Ὁ Μωσαϊκός Νόμος εἶχε περιορισμένη τήν ἰσχύ, γιατί δέν μπο-

ροῦσε νά τελειοποιήση ἠθικῶς τόν καλύτερο Ἑβραῖο».
«Ὅσο ἀκατάληπτο κι ἄν εἶναι τό μυστήριον αὐτό τῆς ἐνσαρκώ-

σεως τοῦ Θείου Λόγου, ἐκεῖνο πού τό κάνει καταληπτό στήν ψυχή 
μας εἶναι ἡ ἁπλή φιλοσοφία τῆς ἀγάπης του».

«Ἡ πίστις στή θεότητα τοῦ Κυρίου καί στό ἀπολυτρωτικό του ἔργο 
[…] εἶναι βασική, θεμελιακή προϋπόθεσις ὅλων τῶν δωρεῶν, πού πη-
γάζουν ἀπό τήν ἀπαλλαγή μας ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ διαβόλου».

«Μιά τόσο ὡραία ἀποκατάστασις κοντά στόν Θεό, ὕστερα ἀπό 
τήν υἱοθεσία μας, μιά τέτοια δόξα, πού πρόκειται νά ἀποκαλυφθῆ 
σ’ ἐμᾶς, δέν πρέπει νά χαθεῖ ἀπό ἀμέλειά μας ἤ ἀπό ἁμαρτωλά τρα-
βήγματα».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Δευτ. 21:23/ Ἡσ. 59:20-21/ Ἱερ. 13:11/ Μτ. 28:19/ Ἰω. 3:16/ Πρ. 

7:51/ Ρωμ. 5:12. 6:11-14. 8:15-17. 11:26-27/ Γαλ. 1:6. 3:10. 3:13. 3:24. 
3:26. 3:27. 4:1-2. 4:3. 4:5. 4:7/ Ἑβρ. 2:11. 6:6. 6:7-8. 10:26-31

33)  Βασιλείου Στογιάννου, 33)  Βασιλείου Στογιάννου, Ἑρμηνεία Εὐαγγελίων τῶν Κυριακῶν, Ἑρμηνεία Εὐαγγελίων τῶν Κυριακῶν, Ἱ. Μ. Ἱ. Μ. 
Θεσσαλονίκης. Φροντιστήριον ἱεροκηρύκων, ἐπιμ. Ἰω. Φουντούλη, Θεσσαλονίκης. Φροντιστήριον ἱεροκηρύκων, ἐπιμ. Ἰω. Φουντούλη, 
ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγίας Θεοδώρας, Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 161-172.ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγίας Θεοδώρας, Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 161-172.

Διάρκεια: 15΄
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Μήνυμα: 
Ἡ ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν καί τό σχέδιο τῆς θείας οἰκονο-

μίας τά ὑπηρετοῦν ἄνθρωποι (ἄνδρες καί γυναῖκες) ἀπό ὅλον τόν 
κόσμο καί πολλές φορές ὄχι ἐνάρετοι. Σέ ὅλες τίς διηγήσεις τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης φανερώνεται ὅτι ὁ Θεός εἶναι κυρίαρχος. Στήν 
Καινή Διαθήκη ὁ Νέος Ἰσραήλ ἐκπληρώνει τίς ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ. 
Ἡ θαυμαστή γέννηση τοῦ Ἰησοῦ δηλώνει τήν παρουσία καί τήν 
παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Νέος Ἀδάμ καί ἡ ἀπαρ-
χή τῆς κτίσεως. Σέ καμία περίπτωση δέν εἶναι ἐθνικός Λυτρωτής, 
ἀλλά οἰκουμενικός καί σώζει ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ συνέχεια εἰς τήν ἐξέλιξιν τοῦ σωτηριώδους σχεδίου τῆς Θείας 

Οἰκονομίας εὕρηται εἰς χεῖρας τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ».
«Ὁ Ἰησοῦς ἐκπληροῖ τάς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ καί ἀνιστᾶ τόν 

νέον Ἰσραήλ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δημιουργεῖται ὄχι βάσει τῶν φυ-
σικῶν βιολογικῶν νόμων ἀλλ’ ἐκ τῆς παρθένου Μαρίας κατά τήν 
βουλήν τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ».

«Ἡ ἐπέμβασις τοῦ ἁγίου Πνεύματος καθιστᾶ τόν Ἰησοῦν πρα-
γματικόν ἄνθρωπον, ὅπως πραγματικός ἄνθρωπος ἦτο καί πρό τῆς 
πτώσεως τοῦ Ἀδάμ».

«Ἡ λύτρωσις δέν εἶναι πολιτική ἀλλά θρησκευτική, καταλαμβά-
νει δέ ὁλόκληρον τήν ἀνθρώπινην ὕπαρξη».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ἡσ. 7:14. 8:8/ Μτ. 1:1-25

34)  Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητροπολίτου Φλωρίνης,  34)  Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητροπολίτου Φλωρίνης,  Χριστούγεν-Χριστούγεν-
να,να, Ἀθῆναι 1995, σελ. 134-141. Ἀθῆναι 1995, σελ. 134-141.

Διάρκεια: 15΄

Μήνυμα: 
Ὁ Χριστός σύμφωνα μέ τό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς εἶναι ὁ Ἥλι-

ος τῆς Δικαιοσύνης. Ὁ Χριστός εἶναι ἀκόμη πιό σημαντικός ἀπό 
τόν ἥλιο. Ὁ Χριστός εἶναι ταυτόχρονα ἀπρόσιτος καί προσιτός ὡς 
Θεάνθρωπος. Εἶναι ὁ Ζωοδότης. Ὡστόσο οἱ χριστιανοί εἶναι ἁμαρ-
τωλοί καί ζοῦν ἀνήθικα, ὅπως οἱ εἰδωλολάτρες. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ 
Ἥλιος πού ζωογονεῖ καί μᾶς φωτίζει νά ἀποφεύγουμε τήν ἁμαρτία.

Βασικές θέσεις: 
 «Ὁ ὕμνος αὐτός εἶνε τό ἀπολυτίκιον τῶν Χριστουγέννων, ἕνα 
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ἐκ τῶν ὡραιοτέρων ἀπολυτικίων πού ἀκούονται εἰς τήν Ἐκκλησίαν 
μας».

«Ἡ ὕπαρξις τοῦ ἡλίου εἶναι βέβαιο γεγονός […] Ὁ Χριστός λάμ-
πει περισσότερον τοῦ ἡλίου».

«Ὁ Χριστός ὡς ἄνθρωπος ἦλθε καί περιεπάτησεν ἐπάνω εἰς τήν 
γῆν […] ἔγινεν ὅμοιος μέ ἡμᾶς πλήν τῆς ἁμαρτίας».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Λκ. 1:78/ Πρ. 17:23/ Α΄ Τιμ. 3:16/ Ἑβρ. 12:29 

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ 

φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ 
ἀστέρος ἐδιδάσκοντο· σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, 
καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι» (Ἀπολυτίκιο 
ἑορτῆς Χριστουγέννων).

35)  Καλλίνικου Πούλου, 35)  Καλλίνικου Πούλου, Ἔκφραση Ποιμαντικῆς Εὐθύνης – Ἐγκύ-Ἔκφραση Ποιμαντικῆς Εὐθύνης – Ἐγκύ-
κλιοι 1964-1984,κλιοι 1964-1984, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας,  ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας, 
Ἔδεσσα 2004, σελ. 345-347.Ἔδεσσα 2004, σελ. 345-347.

Διάρκεια: 8΄

Μήνυμα: 
Δύο εἶναι οἱ τρόποι ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων: ὁ κοσμικός 

πού συνδέεται μέ εἰδωλολατρικά ἔθιμα καί ὑλικές ἀπολαύσεις καθώς 
καί ὁ πνευματικός πού βιώνεται στά πλαίσια τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ζωῆς. Ἡ ἐκκλησιαστική ζωή περιλαμβάνει τήν ὑπακοή καί ἐφαρμο-
γή τοῦ θείου θελήματος. Ὁ δρόμος αὐτός ἐπιτυγχάνεται μέ τήν 
ἐξομολόγηση, τή μετάνοια, τήν ἐγκράτεια, τή θεία Κοινωνία. Εἰδικά 
γιά τούς γονεῖς ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιά νά δώσουν τό παράδει γμα 
καί νά διδάξουν τά παιδιά τους.

Βασικές θέσεις: 
«Διά τούς κοσμικούς ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων εἶναι εἰδωλο-

λατρική ἑορτή […] Ὑπάρχουν ὅμως οἱ πνευματικοί […] Οἱ ἐφαρμό-
ζοντες εἰς τήν ζωήν των τό Θεῖον θέλημα, οἱ ἀνήκοντες εἰς τόν 
Χριστόν, οἱ ἀφοσιωμένοι εἰς Αὐτόν, οἱ πραγματικοί Χριστιανοί».

«Καθαρίζονται [ἐνν. Οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι] διά τοῦ Λουτροῦ 
τῆς Μετανοίας καί τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Νηστεύουν. Ἐγκρα-
τεύονται. Καθαίρονται πνευματικῶς».
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Βιβλική τεκμηρίωση: 
Β΄ Κορ. 7:1. 5:8. 8:9/ Ἰουδ. 19

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Πάντες ἄς ἐορτάσωμεν ἐφέτος τά Χριστούγεννα κατά Χριστόν, 

ἐν καθαρότητι ψυχῆς…»

36)  Ἀριστοδήμου Ζάγκα, 36)  Ἀριστοδήμου Ζάγκα, Φῶς καί ζωή. Εἰσαγωγή. Ὁμιλίες πάνω στίς Φῶς καί ζωή. Εἰσαγωγή. Ὁμιλίες πάνω στίς 
κυριακάτικες εὐαγγελικές περικοπές. Διαγράμματα,κυριακάτικες εὐαγγελικές περικοπές. Διαγράμματα, Ἀθῆναι 1974,  Ἀθῆναι 1974, 
σελ. 151-156.σελ. 151-156.

Διάρκεια: 10΄

Μήνυμα: 
Στό γενεαλογικό δέντρο τοῦ Ἰησοῦ γίνεται ἐκτενής ἀναφορά σέ 

μή ἠθικούς ἀνθρώπους γιά νά φανεῖ ὅτι ὁ Χριστός συμπαθεῖ καί 
ἀγκαλιάζει τούς ἁμαρτωλούς. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ λυτρωτής ἀπό τίς 
ἁμαρτίες, μέ τή μόνη προϋπόθεση νά τό ζητήσει ὁ ἄνθρωπος. Ὁ 
Ἰησοῦς διδάσκει τήν ταπείνωση, τόν ἐξαγιασμό, τόν ἐξαγνισμό, τήν 
ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Τό μόνο πού ζητάει εἶναι ἡ προσφορά 
τῶν ἁμαρτιῶν μας.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Κύριος λοιπόν προτίμησε τοῦτο τό γενεαλογικό δέντρο. Μέ 

τήν προτίμησί του ὅμως αὐτή ἔδειξε πόσο συμπαθεῖ τούς ἁμαρτω-
λούς […] Ὁ Χριστός τούς ἀγαπάει καί θέλει νά τούς σώσει».

«Μέσα σ’ αὐτή τήν ὄμορφη ἱστορία τῆς ὑπερφυσικῆς συλλήψεως 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ βαρύνουσα θέσι ἔχει […] ὅτι αὐτός θά εἶναι ὁ 
Λυτρωτής, αὐτός πού πῆρε σάρκα καί ὀστᾶ κι ἔλαβε ἀνθρώπινη 
μορφή γιά νά σώση ἐκείνους πού ἔχουν συναίσθησι τῆς ἁμαρτωλό-
τητός των καί ζητοῦν τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ».

«Σκοπός τῆς ἐλεύσεώς του εἶναι νά βοηθήση τούς ἀνθρώπους νά 
βροῦν τόν χαμένο παράδεισο». 

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Μτ. 1:1-25

Πατερική τεκμηρίωση: 
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τό κατά Ματθαῖον, PG 57, 33.



ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΛΙΑΡΙΑ

423

37)  Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητροπολίτου Φλωρίνης, 37)  Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητροπολίτου Φλωρίνης, Χριστούγεν-Χριστούγεν-
νανα, Ἀθῆναι 1995, σελ. 178-187., Ἀθῆναι 1995, σελ. 178-187.

Διάρκεια: 15΄

Μήνυμα: 
Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων σήμερα ἑορτάζεται μέ ἁμαρτωλό 

τρόπο ἑορτασμοῦ. Ἡ ἑορτή αὐτή εἶναι ταυτόχρονα θρησκευτική 
καί ἐθνική. Ὁ Χριστός μέ τή Γέννηση εἶναι ὁ πλούσιος πού ἔρχεται 
ὡς φτωχός. Σήμερα τό χάσμα μεταξύ φτωχῶν καί πλούσιων αὐξάνει. 
Αὐτό ἀποτελεῖ εὐθύνη τῶν ἁμαρτωλῶν ἡγετῶν ἀλλά καί τοῦ καθε-
νός προσωπικά. Ἡ ἀληθινή εὐτυχία εἶναι ὄχι ὁ ὑλικός ἀλλά ὁ πνευ-
ματικός πλοῦτος.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ παγκόσμιος ἱστορία, 

εἶνε τό μεγαλύτερον καί τό καταπληκτικώτερον ἐξ ὅλων τῶν γεγο-
νότων πού συνέβησαν εἰς τόν ἁμαρτωλόν πλανήτην μας».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Μτ. 8:20. 25:42-43

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἀλλά ἡμεῖς οἱ χριστιανοί τοῦ 20οῦ αἰῶνος…»
«Ἡ πτωχεία τοῦ Χριστοῦ καί ὕστερον ἀπό 20 αἰώνας ἐξακολου-

θεῖ…»

38)  Ἀθηναγόρου Κοκκινάκη, Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγά-38)  Ἀθηναγόρου Κοκκινάκη, Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγά-
λης Βρετανίας, λης Βρετανίας, Τοῦ Θεοῦ τά πράματα. Λόγοι καί διαλέξεις,Τοῦ Θεοῦ τά πράματα. Λόγοι καί διαλέξεις, Θεσ- Θεσ-
σαλονίκη 1979, σελ. 304-307.σαλονίκη 1979, σελ. 304-307.

Διάρκεια: 7΄

Μήνυμα: 
Οἱ εἰδωλολάτρες βίωναν τή διάσπαση τῶν σχέσεων μέ τόν Θεό. 

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν καί ἡ ἐκπλήρωση τῶν 
προφητειῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Σήμερα ὅμως οἱ χριστιανικοί 
λαοί ζοῦν σέ προχριστιανική κατάσταση καί ἐπείγει ἡ ἀνανέωση τῶν 
σχέσεων τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο. Ἡ μαρτυρία τῶν Πατέρων ἀπο-
τελεῖ παράδειγμα ἀλλά ἐπείγει καί τό δικό μας χρέος. Ἡ ἀνανέωση 
συμπορεύεται μέ τήν ἔμπρακτη ἀγάπη.

Βασικές θέσεις: 
 «Τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Θεοῦ εἰς τήν Γῆν ἀνέμενον ἐπί αἰώνας οἱ 
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ἄνθρωποι. Ἀθεράπευτοι νοσταλγοί τῆς προαιωνίου κοινωνίας μέ 
τόν Δημιουργόν ἀνεκάλυψαν μέσα των ἕνα φοβερόν κενόν».

«Μόνον μερικοί ἁπλοϊκοί βοσκοί ἔζησαν τήν μεγάλην στιγμήν 
κατά τήν ὁποίαν ἐφάνη ὁρατός ὁ Θεός καί ἤκουσαν τήν Δοξολο-
γίαν τῆς κτίσεως πού περιέγραφε τήν χαράν τῶν ἄνω καί τῶν κάτω 
ἕνεκα τῆς εἰσόδου τοῦ ἐνσαρκωμένου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ εἰς 
τήν ἀλογίαν τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου». 

«Καί σήμερον ἀκόμη διαισθανόμεθα τήν σπουδαιότητα τῆς στι-
γμῆς τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Μεγάλου Ἐπισκέπτου εἰς τήν Γῆν ὡς νέον 
γε γονός».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ἰω. 1:14

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
 «Ἀλλ’ ἰδού ἡ ἐπέτειος τῆς μεγάλης χαρᾶς πού ὕστερα ἀπό 1974 

χρόνια…»
«Καί σήμερον ἀκόμη διαισθανόμεθα τήν σπουδαιότητα…»
«Ἄς μή λησμονῶμεν εἰς τήν προσευχήν μας τήν Μητέρα Ἐκκλη-

σίαν, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ὅπου διηνεκῶς δοκιμάζονται 
ἀπό δυσκόλους περιστάσεις καί δεινά προβλήματα».

39)  Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, 39)  Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, 
Λόγοι Πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί διακονίας,Λόγοι Πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί διακονίας, ἔκδ. Σύνδεσμος  ἔκδ. Σύνδεσμος 
Ἐκδοτῶν Βορείου Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2006, 165-167.Ἐκδοτῶν Βορείου Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 2006, 165-167.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Στό γεγονός τῆς Ἐνανθρώπησης ἰδιαίτερα σημαντικός εἶναι ὁ 

ρόλος τῆς Παναγίας. Ἡ Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτέλεσε τήν 
ἀφορμή καί τήν αἰτία γιά τή νέα κτίση, σέ ἀντίθεση μέ τούς πρω-
τόπλαστους. Οἱ δίκαιοι καί οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης 
προετοιμάζουν τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Λυτρωτῆ, τοῦ Ὁδηγοῦ 
καί ἐλευθερωτή πού προσφέρει τήν ὀντολογική πνευματική ἐλευθε-
ρία σέ ὅλες τίς ἡλικίες, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά γευτεῖ τούς καρπούς 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτό πού ἐπείγει εἶναι ἡ μαρτυρία καί ἡ 
διαφώτιση στούς ἁμαρτωλούς ἀνθρώπους.

Βασικές θέσεις: 
 «Ἄξιζε ἡ Παναγία νά τιμηθῆ διά τοσούτων καί τοιούτων ἐπιθέ-
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των, ἕνεκα τῶν πολλαπλῶν καί πολυτίμων ὑπηρεσιῶν τάς ὁποίας 
προσέφερεν εἰς τό μυστήριον τῆς θείας οἰκονομίας».

«Οἱ σοφοί, οἱ προφῆται καί ὅσοι ἅγιοι ἄνθρωποι τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης προετοίμαζον τήν ἀνθρωπότητα διά τήν νέαν κτίσιν».

«Ἡ γνῶσις τῆς ἀληθείας ἔχει ὡς ἐπακόλουθο τήν πνευματικήν 
ἐλευθερίαν εἰς τό ἄτομο καί εἰς τό σύνολον […] Τό ἀληθινόν φῶς, 
δηλαδή, τό φῶς τοῦ Χριστοῦ ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο ἐν γῇ εὐθείᾳ καί 
χαρίζει εἰς αὐτόν τά ὡραιότατα ἐκεῖνα δῶρα τοῦ Παναγίου Πνεύ-
ματος». 

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ἰω. 1:9. 8:32/ Γαλ. 4:4-5. 5:6 

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
 «Ἐάν ὅμως ρίξη τις ἕν βλέμμα σύντομον εἰς τάς κοινωνίας τῶν 

ἀνθρώπων σήμερον θά εὕρη ἀνθρώπους…»

40)  Καλλίνικου Πούλου, 40)  Καλλίνικου Πούλου, Ἔκφραση Ποιμαντικῆς Εὐθύνης – Ἐγκύ-Ἔκφραση Ποιμαντικῆς Εὐθύνης – Ἐγκύ-
κλιοι 1964-1984, κλιοι 1964-1984, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας, 
Ἔδεσσα 2004, σελ. 354-357.Ἔδεσσα 2004, σελ. 354-357.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Ἡ Γέννηση τοῦ Δημιουργοῦ τοῦ σύμπαντος σημαίνει τήν ὕψιστη 

ταπείνωση καί πτωχεία. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ γίνεται ἄνθρωπος γιά νά 
φέρει τή σωτηρία, ἡ ὁποία εἶναι ἀνεκτίμητος πλοῦτος. Ὁ πλοῦτος 
αὐτός φανερώνει τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἕναν νέο κόσμο ἐνάντια 
στήν ἁμαρτία καί τή φιλαυτία. Ὁ πλοῦτος τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ 
εἶναι ἡ κατάργηση τῶν διαιρέσεων, ἡ προσωπική ἠθική ἀλλαγή καί 
ἡ κοινωνική ἀποστολή. Ἡ ζωή χωρίς τόν Χριστό σημαίνει κατα-
στροφή.

Βασικές θέσεις: 
 «Καί μόνον ἡ ἐνανθρώπησις Αὐτοῦ, ἀποτελεῖ πτωχείας. Ἐγκα-

τέλειψε τούς οὐρανούς καί ἦλθεν εἰς τήν ἀσήμαντον γωνίαν τοῦ 
Σύμπαντος, τήν γῆν».

«Ἤδη ἀνέτειλε τό Φῶς τῆς γνώσεως. Καί τό ἀνέσπερον αὐτό 
φῶς εἶναι τό Νήπιον τῆς Βηθλεέμ. Αὐτό ἀποκάλυψεν τόν Ἀληθινόν 
Θεόν».

«Τό Θεῖον Βρέφος ἔφερε διά πρώτην φοράν εἰς τήν κατοικουμέ-



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ

426

νην ὑπό μισούντων ἀνθρώπων γῆν, τήν λέξιν ‘Ἀγάπη’ μέ τό πλού-
σιον καί ἀπύθμενον χριστιανικόν βάθος. Ὁ πτωχός Ναζαρηνός κα-
ταργεῖ τίς διαιρέσεις».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Μτ. 8:20/ Ρωμ. 1:21-23/ Β΄ Κορ. 6:11/ Γαλ. 3:26 

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ 

φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ 
ἀστέρος ἐδιδάσκοντο· σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, 
καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι» (Ἀπολυτίκιο 
ἑορτῆς Χριστουγέννων).

 «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ἀκολουθήσωμεν 
λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν Βα-
σιλέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ. Ποιμένες ἀγραυ-
λοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον. Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν 
Σπηλαίῳ τεχθέντι, ἐκ τῆς Παρθένου, καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς 
Ἰουδαίας» (Κάθισμα Ὄρθρου).

41)  Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη, Μητροπολίτου Δημητριάδος (με-41)  Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη, Μητροπολίτου Δημητριάδος (με-
τέπειτα Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν), τέπειτα Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν), Κυριακάτικοι Ἀντίλαλοι Α΄ Κυριακάτικοι Ἀντίλαλοι Α΄ 
(ἀπό τίς Εὐαγγελικές περικοπές τοῦ ἐνιαυτοῦ),(ἀπό τίς Εὐαγγελικές περικοπές τοῦ ἐνιαυτοῦ), Ἀθῆναι 1976, σελ.  Ἀθῆναι 1976, σελ. 
96-102.96-102.

Διάρκεια: 7΄

Μήνυμα: 
Τό ὄνομα Ἐμμανουήλ σημαίνει ὁ Θεός μαζί μας. Ὁ Χριστός 

ἐκπληρώνει τίς προσδοκίες τῶν ἐθνῶν καί τῶν Ἰουδαίων γιά σωτη-
ρία. Ὅταν ἦρθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐναν-
θρώπησε. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ συμβαίνει διαρκῶς στό παρόν 
ἀλλά ἡ σωτηρία προϋποθέτει τήν ἀνθρώπινη συνεργία.

Βασικές θέσεις: 
«Στίς Προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης προλέγεται ἡ ἐκ παρ-

θένου σάρκωσις τοῦ Θεοῦ, ἡ κάθοδος τῆς προσωπικῆς Σοφίας τοῦ 
Θεοῦ».

«Ἡ λύτρωσις δέν εἶναι ἕνα στατικό γεγονός. Ἔχει δυναμικό χα-
ρακτήρα καί τελειοῦται μέ τήν ὑποκειμενική ἐκ μέρους τῶν ἀνθρώ-
πων οἰκειοποίησί της».
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«Γεννήθηκε ὁ Χριστός γυμνός γιά νά ντύση τόν ἄνθρωπο».
«Ἄν θέλουμε ὁ Χριστός νά εἶναι καί γιά ἐμᾶς ὁ Ἐμμανουήλ, πρέ-

πει νά γίνουμε κι ἐμεῖς δικοί του, μέ μιά προσωπική ἀλλοτρίωσι ἀπό 
κάθε ἁμαρτωλό βίωμα».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ἡσ. 8:10/ Μτ. 1:1-25

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. […] ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξα-

σται» (Κανών α΄, α΄ ᾠδή, ὁ εἱρμός).

42)  Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, 42)  Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, 
Ποι μαντορικαί ἐγκύκλιοι (1974-1984),Ποι μαντορικαί ἐγκύκλιοι (1974-1984), Θεσσαλονίκη 1985, σελ.  Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 
79-83.79-83.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Ἡ θέα τοῦ Χριστοῦ βιώνεται μόνο ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἑνωθεῖ μέ 

τόν Χριστό καί ἔτσι φθάσει στή θέωση. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Ἄσαρκος 
Λόγος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Μέ τή Γέννησή του ἀποκάλυψε ὅτι 
εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Συγχρόνως φανερώθηκε ὁ Τριαδικός Θεός 
καί «γεννήθηκε» ἡ Ἐκκλησία, τό Σῶμα Χριστοῦ, πού ὁδηγεῖ στή 
σωτηρία. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος υἱοθετήθηκε ἀπό τόν Θεό καί καλεῖται 
πλέον νά γίνει μάρτυρας καί κήρυκας τῆς βιούμενης ἀλήθειας. Ἡ 
μαρτυρία αὐτή δίδεται ἀπό τούς σύγχρονους ἁγίους.

Βασικές θέσεις: 
«Ἀπό τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἄρχεται ἐμφανῶς 

πραγματοποιούμενη ἡ ἀπολύτρωσις τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπό 
τοῦ κράτους τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου».

«Ἀλλ’ ἡ γέννησις αὕτη τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ Δευτέρα. Πρώτη καί 
αἰώνιος ὕπαρξις καί γέννησις τοῦ Θεοῦ Λόγου […] ἐκ τοῦ Θεοῦ 
Πατρός, αὕτη δέ ἐκ Παρθένου Μητρός».

«Ὁ ἄσαρκος Θεός γίνεται ἄνθρωπος καί σαρκοῦται».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Πρ. 26:13. 26:15

Πατερική τεκμηρίωση: 
Ἀθανασίου Μεγάλου, Περί τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, PG 

25, 192Β.
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Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τά ἅγια Θεοφάνεια, PG 36, 313
Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΙΣΤ΄ - Περί τῆς κατά σάρκα τοῦ Κυ-

ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἰκονομίας, PG 151, 204B.

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«Δαυϊτικὴν προφητείαν ἐκπληρῶν, Χριστὸς μεγαλειότητα, ἐν 

Σιών, τὴν οἰκείαν Μαθηταῖς ἐξεκάλυψεν, αἰνετὸν δεικνὺς ἑαυτόν, 
καὶ δοξαζόμενον ἀεί, σὺν Πατρί τε καὶ Πνεύματι ἁγίῳ, πρότερον μὲν 
ἄσαρκον ὡς Λόγον, ὕστερον δὲ δι’ ἡμᾶς, σεσαρκωμένον, καὶ νε-
κρωθέντα ὡς ἄνθρωπον, καὶ ἀναστάντα κατ’ ἐξουσίαν ὡς φιλάνθρω-
πον» (Ἀναστησιματάριον, στιχηρό ἑσπερινοῦ).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Σήμερον τελεσιουργεῖται ἐν Βηθλεέμ τό ὑπερφυέστατον τῆς Θεί-

ας Οἰκονομίας μυστήριον…»
«Καίτοι δύο χιλιάδες ἔτη παρῆλθον, ὅτε συνετελέσθη ἐν Βηθλεέμ…»

43)  Θεοφίλου Σιμόπουλου (ἀρχιμ.), 43)  Θεοφίλου Σιμόπουλου (ἀρχιμ.), Δρόσος ἀερμῶν, Κηρύγματα εἰς Δρόσος ἀερμῶν, Κηρύγματα εἰς 
τά κυριακά Εὐαγγέλια. Λόγοι εἰς ἑορτάς,τά κυριακά Εὐαγγέλια. Λόγοι εἰς ἑορτάς, χ.ἔ., 1977, σελ. 217-218. χ.ἔ., 1977, σελ. 217-218.

Διάρκεια: 4΄

Μήνυμα: 
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ σωτήρας τῆς ἀνθρωπότητας. Ταυτόχρονα εἶναι 

διδάσκαλος καί θεραπευτής τῶν σωμάτων καί τῶν ψυχῶν ἀλλά καί τό 
παράδειγμα ταπείνωσης. Αὐτό πού ἐπείγει εἶναι οἱ χριστιανοί νά ὑπα-
κούσουν τό κάλεσμά Του καί νά πορευτοῦν τήν ὁδό τῆς σωτηρίας.

Βασικές θέσεις: 
 «Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐγένετο ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς, καί κατέβη εἰς 

τήν γῆν, διά νά μᾶς ἀναβιβάση εἰς τούς οὐρανούς».
«Ἐγεννήθη ὑπό Παρθένου δι’ ἁγίου Πνεύματος μεταστρέψας 

τούς φυσικούς νόμους τῆς γεννήσεως, ἔζησεν ἐν πτωχείᾳ, ἀνετράφη 
ἐν ἁπλότητι».

«Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ φωτεινός ἀστήρ καί ὁ λαμπρός ἥλι-
ος, ὁ ὁποῖος θά φωτίζη καί θά διαλύη τά σκοτάδια τῆς ἀμαθείας καί 
τῆς ἁμαρτίας ὅλων τῶν αἰώνων».

44)  Θεοφίλου Σιμόπουλου (ἀρχιμ.), 44)  Θεοφίλου Σιμόπουλου (ἀρχιμ.), Δρόσος ἀερμῶν, Κηρύγματα εἰς Δρόσος ἀερμῶν, Κηρύγματα εἰς 
τά κυριακά Εὐαγγέλια.τά κυριακά Εὐαγγέλια. Λόγοι εἰς ἑορτάς, χ.ἔ., 1977, σελ. 219-220.  Λόγοι εἰς ἑορτάς, χ.ἔ., 1977, σελ. 219-220. 

Διάρκεια: 5΄
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Μήνυμα: 
Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά φωτίσει τούς ταλαιπωρημέ-

νους. Εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός πού ὁδηγεῖ στόν Παράδεισο καί τήν 
αἰώνια ζωή. Ὅμως ὁ Παράδεισος ἀπαιτεῖ καί τόν ἀγώνα τοῦ ἀνθρώ-
που. Οἱ χριστιανοί μέ ὁδηγό τόν Κύριο ὀφείλουν νά καλέσουν τούς 
ἀνθρώπους νά ἀποφύγουν τήν ἁμαρτία καί νά ἐνσωματωθοῦν στήν 
Ἐκκλησία.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ διά τῆς ἐνανθρωπήσεώς του ἐπιφανής Υἱός καί Λόγος τοῦ 

Θεοῦ καί Θεός, ἐφώτισε τόν ἐσωτερικόν κόσμον τοῦ ἀνθρώπου, 
ἐξύψωσε τόν νοῦν αὐτοῦ καί τήν ταλαιπωρουμένην καρδίαν τοῦ 
ἐστερέωσεν ἀπό τήν πέτραν τῆς πρός Αὐτόν πίστεως».

«Οἱ ἄνθρωποι πάσης φυλῆς καί παντός ἔθνους ἄς στρέψουν πρός 
τόν ἐπιφανέντα Θεόν τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν, καί ἄς Τόν 
προσκαλέσουν πλησίον των, ἵνα φωτίζη, ἐκπολιτίζη, ἁγιάζη καί ἐξυ-
ψοῖ τά διανοήματα».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Λκ. 2:14/ Ἰω. 3:15

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον πάντα ἄνθρω-

πον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, σημειωθήτω ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ 
προσώπου σου, ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα φῶς τὸ ἀπρόσιτον, καὶ κατεύθυ-
νον τὰ διαβήματα ἡμῶν πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν σου» (Εὐχή).

45)  Θεοφίλου Σιμόπουλου (ἀρχιμ.), 45)  Θεοφίλου Σιμόπουλου (ἀρχιμ.), Δρόσος ἀερμῶν, Κηρύγματα εἰς Δρόσος ἀερμῶν, Κηρύγματα εἰς 
τά κυριακά Εὐαγγέλια. Λόγοι εἰς ἑορτάς,τά κυριακά Εὐαγγέλια. Λόγοι εἰς ἑορτάς, χ.ἔ., 1977, σελ. 221-223. χ.ἔ., 1977, σελ. 221-223.

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Ὁ Χριστός ἔφερε τή σωτηρία καί τήν εἰρήνη, ὥστε ὁ ἄνθρωπος 

νά γίνει θεός καί νά ἐπιστρέψει στόν Παράδεισον. Ὅμως ἀπαιτεῖται 
καί ὁ ἀνθρώπινος ἀγώνας, διότι ἀπουσιάζει ἡ ἐν Χριστῷ μόρφωση 
καί ἀναγέννηση, ὥστε ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου νά κυριαρχήσει στίς 
καρδιές μας. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀφορμή γιά τήν ἐπι-
κράτηση τῆς εἰρήνης στόν κόσμο.

Βασικές θέσεις: 
«Ἦλθεν εἰς τόν κόσμο ἡ εἰρήνη, ἀντί τῆς ἔχθρας».
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«Οὕτως ὁ ἄνθρωπος γίνεται Θεός, τοῦ Θεοῦ ἐνανθρωπήσαντος, 
καί ἀνέρχεται εἰς τόν Οὐρανό, τοῦ Θεοῦ κατελθόντος εἰς τήν γῆν».

«Ὁ Χριστός λάμπει ὡς ἥλιος καί φωτίζει καί ἀναγεννᾶ. […] Εἶναι 
ἡ ἀγάπη».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Λκ. 2:10-11

Πατερική τεκμηρίωση: 
Ἀπόσπασμα ἀπό ἔργο τοῦ Μάξιμου Ὁμολογητῆ σέ ἐλεύθερη 

ἀπόδοση ἀπό τόν κήρυκα, δίχως νά μνημονεύεται ἡ πηγή.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἀλλά, καίτοι πρό δυό χιλιετηρίδων ἡ Οἰκουμένη εἶδε τό φῶς […] 

δέν δέχεται…»

46)  Καλλίνικου Πούλου, 46)  Καλλίνικου Πούλου, Ἔκφραση Ποιμαντικῆς Εὐθύνης – Ἐγκύ-Ἔκφραση Ποιμαντικῆς Εὐθύνης – Ἐγκύ-
κλιοι 1964-1984,κλιοι 1964-1984, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας,  ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας, 
Ἔδεσσα 2004, σελ. 364-366.Ἔδεσσα 2004, σελ. 364-366.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Ἐνανθρώπηση σημαίνει ὅτι ὁ Χριστός ζεῖ μέσα μας. Ἔτσι ὁ 

ἄνθρωπος ἔχει ἀναγεννηθεῖ, ἔμαθε νά ἀγαπάει σταυρωτικά καί ἀπέ-
κτησε μέ τή μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση νοῦν Χριστοῦ. Ἡ ἕνω-
ση μέ τόν Χριστό βιώνεται στή θεία Εὐχαριστία. Ἡ ὀρθή προετοι-
μασία τῆς ἑορτῆς περιλαμβάνει τή νηστεία καί τήν προσευχή πού 
ὁδηγοῦν στήν καθαρή καρδιά. Τό ζητούμενο εἶναι ἡ Γέννηση τοῦ 
Θεανθρώπου νά συντελεσθεῖ στήν καρδιά μας.

Βασικές θέσεις: 
«Γέννησις Χριστοῦ ἐντός μας σημαίνει νά ζῆ ὁ Χριστός μέσα μας 

καί νά ζῶμεν διά τόν Χριστόν».
«Ὁ Χριστός πλέον κατευθύνει τόν ἄνθρωπον. Ὁ νοῦς πιστεύει 

εἰς τήν Θεότητα τοῦ Νηπίου τῆς Βηθλεέμ. Ἐπικοινωνεῖ μετ’ Αὐτοῦ 
διά τῆς κατ’ ἰδίαν Προσευχῆς καί τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ».

«Ἡ ἄπειρος ἀγάπη ἔφερε τόν Λυτρωτήν εἰς τήν ἁμαρτωλήν ἀν-
θρωπότητα. Ἡ καρδία γίνεται θρόνος τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος 
Θεοῦ».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Λκ. 2:14/ Ἰω. 6:56/ Α΄ Κορ. 2:16/ Γαλ. 2:20. 4:19
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Πατερική τεκμηρίωση: 
Συμεών Νέου Θεολόγου, Περὶ τῆς τοῦ Λόγου Σαρκώσεως καὶ 

κατὰ τίνα τρόπον δι’ ὑμᾶς ἐσαρκώθη, PG 120.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἑορτάζομεν τήν πρό εἴκοσι αἰώνων Γέννησιν τοῦ Κυρίου καί 

ὄχι τήν γέννησιν τοῦ Σωτῆρος εἰς τήν καρδίαν μας».

47)  Ἰωάννη Καραβιδόπουλου, 47)  Ἰωάννη Καραβιδόπουλου, Ὁδός ἐλπίδας. Μηνύματα ἀπό τά Ὁδός ἐλπίδας. Μηνύματα ἀπό τά 
Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν,Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἀττικῆς, Ἀθήνα 1979, σελ.  ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἀττικῆς, Ἀθήνα 1979, σελ. 
56-59.56-59.

Διάρκεια: 7΄

Μήνυμα: 
Ἡ σημασία τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ ἔχει προσωπικό νόημα 

γιά κάθε ἄνθρωπο καί εἶναι χαρά παγκόσμιας σημασίας. Ἡ ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ μᾶς σώζει ἀπό τή φθορά καί μᾶς ὁδηγεῖ στό ἀρχαῖο κάλ-
λος. Καίρια εἶναι ἡ προσφορά τῆς Παναγίας. Ὁ καθένας ἔχει τήν 
εὐθύνη γιά νά ἀλλάξει τόν κόσμο καί τήν κοινωνία μέ τήν ἐπιλογή: 
προ-χριστιανική ἤ χριστιανική ζωή. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ δέν 
σημαίνει ἀναγκαστική ἐπικράτηση τῆς ἀγάπης ἀλλά ἀφετηρία δια-
λόγου μέ κέντρο τόν ἄνθρωπο, ὅπου θεωρεῖται ἀδελφός.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ ὀρθόδοξη ὑμνογραφία καί θεολογία ἐξαίρουν τήν μεγάλη 

ἀνθρωπολογική σημασία τῆς θείας ἐνσαρκώσεως: ἀπό τήν ἀπελπι-
στική φθορά καί ἀπό τό χάος τοῦ καταστροφικοῦ μίσους σώζει τόν 
ἄνθρωπο ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πού παίρνει σάρκα καί ὀστᾶ μέσα στήν 
ἱστορία διά τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ».

«Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποκτᾶ νόημα σάν ὑπαρξιακό γεγονός 
τοῦ κάθε ἀνθρώπου στήν ἰδιαιτερότητα καί μοναδικότητά του, στό 
προσωπικό του πρόβλημα καί ἀγωνία».

«Τό θεῖο μήνυμα τῆς Γεννήσεως […] σημαίνει ὅτι ἀπαιτεῖται ὁ 
ἄνθρωπος νά παύσει νά βλέπει τόν συνάνθρωπό του σάν ἐχθρό ἔναν-
τι τοῦ ὁποίου ἀμύνεται συνεχῶς ἀλλά νά τόν βλέπει σάν ἀδελφό».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Μτ. 1:1-25/ Λκ. 2:11. 14
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48)  Νικοδήμου (Ἀναγνώστου), Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου 48)  Νικοδήμου (Ἀναγνώστου), Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου 
Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, Β΄ Ποίμαινε τά πρόβατά μου,Β΄ Ποίμαινε τά πρόβατά μου, ἔκδ. Ἱ. Μ.  ἔκδ. Ἱ. Μ. 
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, 1999, σελ. 93-99.Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, 1999, σελ. 93-99.

Διάρκεια: 12΄

Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα ἀποτελοῦν χαρμόσυνη εἴδηση καί ἐκφράζουν 

τή σχετικότητα τοῦ χρόνου μέ τό βίωμα τοῦ αἰώνιου παρόντος. Ἡ 
Ἐκκλησία μέσα ἀπό τόν τρόπο ἑορτασμοῦ πανηγυρίζει καί μοιρά-
ζεται αὐτή τή χαρά, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τῶν ποιμένων. 
Ἔτσι γιά τόν καθένα προσωπικά ἡ ἐν Χριστῷ χαρά εἶναι βίωμα μιᾶς 
ζωῆς. Ἡ μόνη εἰρήνη στή ζωή εἶναι ὁ Χριστός καί εἰδικά στά σύγ-
χρονα κοινωνικά προβλήματα. Ἔτσι ὁ ἀληθινός χριστιανός εἶναι 
ἐκεῖνος πού πιστεύει καί ἀγωνίζεται γιά τήν εἰρηνική συμβίωση σέ 
προσωπικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο, διατηρώντας τήν ἑνότητα τῆς 
οἰκογένειας. Τελικά τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ χαρά τῆς ζωῆς ἐνάντια 
στόν θάνατο.

Βασικές θέσεις: 
«Εἰρήνη χωρίς Χριστόν δέν ὑπάρχει».
«Ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τήν γῆν διά νά ὑψώση τόν ἄνθρωπον, νά 

τόν ἀναβιβάση εἰς ὕψη πνευματικά, οὐράνια καί νά τόν καταστήση 
αὐτόν τέκνον Θεοῦ».

«Ἡ χριστιανική ἀλήθεια δέν εἶναι μιά ἁπλή γνῶσις, ἀλλά εἶναι 
βίωμα καί ζωή».

«Αὐτήν τήν χαράν τῶν Χριστουγέννων, τῆς ζωῆς ἐναντίον τοῦ 
θανάτου, ὅπως ἔχετε».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ἡσ. 29:13/ Μτ. 15:8/ Λκ. 2:10/ Ἰω. 16:2. 22/ Ἐφ. 2:14/ Ἑβρ. 13:8 

Πατερική τεκμηρίωση: 
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις Ὀρθοδόξου Πίστεως, PG 94, 354.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἐγεννήθη σήμερα. Δηλαδή ὁ Χριστός ἐγεννήθη, ἐσαρκώθη πρίν 

ἀπό 1981 χρόνια».
«Οὕτω μόνον ὁ Χριστός θά γεννηθῆ καί θά παραμείνη ἐντός 

ἡμῶν…»
«Κατά τό Νέον Ἔτος 1982…»
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49)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, 49)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, Ἑόρτιοι ἀναβαθ-Ἑόρτιοι ἀναβαθ-
μοί,μοί, Δράμα 1992, σελ. 135-138. Δράμα 1992, σελ. 135-138.

Μήνυμα: 
Τό ὄνομα Ἐμμανουήλ σημαίνει ὅτι ὁ Θεός εἶναι μαζί μας, ἐνῶ ἡ 

Παναγία ἀποτελεῖ πρότυπο ὑπομονῆς.
Ἡ Γέννηση ἀποτελεῖ μυστήριο καί δέν ἔχει ὀρθολογιστική ἐξή-

γηση. Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός. Πρό-
κειται γιά Ὀντολογική μεταμόρφωση. Σήμερα ὁ χρόνος εἶναι με-
τρητής τῆς φθορᾶς, ἐνῶ ὁ παγκόσμιος πόλεμος ἀπειλεῖ τόν πλα-
νήτη. Τό εὐχαριστιακό βίωμα τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ λειτουργικός 
χρόνος ὁδηγοῦν στήν ἐπαναβίωση τῶν γεγονότων τῆς ἀνθρώπινης 
σωτηρίας. Ἔτσι ὁ λειτουργικός χρόνος γίνεται παράθυρο στήν αἰω-
νιότητα καί ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μαρτυρᾶ τήν εἰρήνη.

Βασικές θέσεις: 
«Τό ὄνομα τοῦ Γεννηθέντος ἐν Βηθλεέμ Σωτῆρος εἶχεν ἐξαγγεί-

λει ἡ πρό πολλῶν αἰώνων γνωστή προφητεία τοῦ Ἡσαΐου […] καί 
σημαίνει ὁ Θεός εἶναι μαζί μας».

«Τά νήπια τῆς Βηθλεέμ, ὡς οἱ πρῶτοι μάρτυρες πού ἐσφαγιάσθη-
σαν διά τόν Χριστόν».

«Καί Αὐτός ὁ Ἀναμάρτητος ἐδοκίμασε τό ποτήριον τοῦ πόνου».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ἡσ. 7:14. 8:9-10/ Ὡσ. 1:15/ Μτ. 1:23. 2:12. 16. 19:29/ Λκ. 6:22/ 

Πρ. 26:14/ Ἑβρ. 12:10

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Τό σημερινόν Εὐαγγέλιον ἀναφέρεται εἰς τοιαύτας περιπτώσεις».
«Ἡμεῖς ἄς γνωρίζομεν μετά βεβαιότητος ὅτι ὁ Θεός εἶναι μαζί μας».
«Καί ἡ Τεκοῦσα τόν Σωτήρα Ὑπεραγία Θεοτόκος –πρότυπον 

ὑπομονῆς ἡ Ἰδία, ἀλλά καί πηγή παρηγορίας καί ἐνισχύσεως εἰς 
ὥρας θλίψεων καί δοκιμασιῶν– ἔρχεται πολλάκις ἀρωγός καί προ-
στάτις εἰς τούς ἐπικαλουμένους Αὐτήν».

50)  Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, 50)  Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, 
Ποι μαντορικαί ἐγκύκλιοι (1985-1994),Ποι μαντορικαί ἐγκύκλιοι (1985-1994), Θεσσαλονίκη 1999, σελ.  Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 
329-334.329-334.

Μήνυμα: 
Μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου ἐκπληρώθηκαν οἱ προ-
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φητεῖες τοῦ Ἡσαΐα. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ εἰρήνη καί ἡ σωτηρία τοῦ 
κόσμου. 

Βασικές θέσεις: 
«Αἱ Προφητεῖαι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης διακηρύττουσι τό Θεῖον 

Μεγαλεῖον καί τήν Θεότητα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ 
πλήρωσις ἁπασῶν τῶν Προφητειῶν τυγχάνει συνεχές θαῦμα».

«Τό γεγονός αὐτό εἶναι ἔργον Θεόπνευστον, ἔργον Θεοῦ, εὐδο-
κοῦντος νά διαγράψη εἰς τούς ἀνθρώπους τό σχέδιον τῆς σωτηρίας».

«Τό ἀπολυτρωτικόν ἔργον τοῦ Σωτῆρος ἤρξατο διά τῆς ἐναν-
θρωπήσεως Αὐτοῦ».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ἡσ. 9:5. 9:6/ Λκ. 2:14. 21:26/ Ἰω. 14:27/ Ρωμ. 3:16. 5:1. 5:10/ Ἐφ. 2:14. 

2:17. 3:9. 4:22/ Κολ. 2:8/ Β΄ Θεσ. 3:16/ Α΄ Τιμ. 2:5/ Τιτ. 3:4/ Ἑβρ. 12:1

Πατερική τεκμηρίωση: 
Ἀθανασίου Μεγάλου, Περί τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, PG 

25, 192Β.
Αὐγουστῖνος, Enarratio in Psalmorum 40, PL 14.
Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ, PG 46, 1137.
Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΙΣΤ΄ - Περί τῆς κατά σάρκα τοῦ Κυ-

ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἰκονομίας, PG 151, 204B.

Δεκαετία 1980

51)  Ν. Ε. Ἀρκᾶ (ἱερομ.), 51)  Ν. Ε. Ἀρκᾶ (ἱερομ.), Κυριακοδρομικά χρονογραφήματα,Κυριακοδρομικά χρονογραφήματα, ἐκδ.  ἐκδ. 
Τῆνος, Ἀθήνα 1980, σελ. 155-158.Τῆνος, Ἀθήνα 1980, σελ. 155-158.

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Ἡ ἀνωτερότητα τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἀποδεκτή ἀπό ὅλον τόν κόσμο. 

Ὁ Χριστός μέ τή Γέννησή Του φανέρωσε ὅτι εἶναι τό κέντρο τῆς 
σοφίας καί ἀναγνωρίζεται διαχρονικά ἀπό πνευματικούς ἀνθρώπους 
σέ κάθε γωνιά τῆς γῆς. Ὁ Χριστός εἶναι αὐτός πού ὁδηγεῖ τήν 
ἀνθρωπότητα στόν Θεό Πατέρα καί μᾶς σώζει ἀπό τήν ἁμαρτία.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ Μαρία ἔφερε στόν κόσμο […] τό μοναχικό παιδί! Τό Παρθε-

νικό! […] Καί ἀπό τότε ὁ Ἰησοῦς γίνεται τό κέντρο καί ὁ ἄξονας 
γύρω ἀπό τόν Ὁποῖον στρέφεται τῆς ἱστορίας ἡ σφαῖρα».
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«Ὁ Χριστός μέσα στή Γραφή λέγεται ὁδός, διότι δι’ Αὐτοῦ ἀνε-
βαίνουμε στόν Πατέρα».

Πατερική τεκμηρίωση: 
Κείμενο τοῦ Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου σέ ἐλεύθερη ἀπόδοση 

ἀπό τόν κήρυκα, δίχως νά μνημονεύεται ἡ πηγή.

52)  Ν. Ε. Ἀρκᾶ (ἱερομ.), 52)  Ν. Ε. Ἀρκᾶ (ἱερομ.), Κυριακοδρομικά χρονογραφήματα,Κυριακοδρομικά χρονογραφήματα, ἐκδ.  ἐκδ. 
Τῆνος, Ἀθήνα 1980, σελ. 158-160.Τῆνος, Ἀθήνα 1980, σελ. 158-160.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα:
Ἡ γιορτή τῶν Χριστουγέννων εἶναι ἡ γιορτή τῆς κένωσης καί 

τῆς ὕψιστης ταπείνωσης καί φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός ἔρχε-
ται στόν κόσμο ὡς ἄνθρωπος γιά νά νικήσει τόν διάβολο. Μέ τή 
συγκατάβασή του πρός τούς ἁμαρτωλούς διδάσκει τούς χριστιανούς 
νά παρηγοροῦν τούς ἀδύναμους ἀνθρώπους.

Βασικές θέσεις: 
«Τό Εὐαγγέλιό μας κάνει λόγο γιά Σάρκωση τοῦ Θεοῦ […] αὐτό 

σημαίνει ὅτι ἀλλάζει κατάσταση, φυσικά ὄχι ὡς Θεός. Ὅμως τό Θεῖο 
ἐνδύθηκε τόν ἄνθρωπο […] Καί Θεός τέλειος καί ἄνθρωπος τέλειος».

«Τοῦ Θεοῦ ὅμως ἡ σάρκωση τά εἶχε ὅλα μαζί μέσα της σέ τρόπο 
ἀσύλληπτο καί ἀπλησίαστο. Γι’ αὐτό ἡ σάρκωση αὐτή ἀπό τή Γρα-
φή χαρακτηρίζεται ὅπως τῆς ἁρμόζει, ὡς κένωση». 

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Μτ. 1:1-25

53)  Τίτου Ματθαιάκη, Μητροπολίτου πρώην Παραμυθίας, Φιλιατῶν 53)  Τίτου Ματθαιάκη, Μητροπολίτου πρώην Παραμυθίας, Φιλιατῶν 
καί Γηρομερίου, καί Γηρομερίου, Θέματα ἄμβωνος, τ. Α΄ (τῶν Εὐαγγελικῶν πε-Θέματα ἄμβωνος, τ. Α΄ (τῶν Εὐαγγελικῶν πε-
ρικοπῶν),ρικοπῶν), Ἀθῆναι 1980, σελ. 737-743. Ἀθῆναι 1980, σελ. 737-743.

Διάρκεια: 8΄

Μήνυμα: 
Ἡ Ἐνανθρώπηση ἄνοιξε τόν δρόμο γιά τή λύτρωση τῶν ἀνθρώ-

πων, δηλαδή τήν ἀπαλλαγή ἀπό κάθε κακό. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ 
μόνος λυτρωτής καί αὐτό φανέρωσε ὅλη ἡ ἐπίγεια δράση Του. Ἡ 
ζωή τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ παράδειγμα γιά νά ἀγωνισθοῦν οἱ χρι-
στιανοί γιά τήν κοινωνική λύτρωση, δηλαδή τήν ἐπικράτηση τῆς 
δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀδελφότητας.
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Βασικές θέσεις: 
«Ὡς μόνος τρόπος ἀπαλλαγῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῆς ἁμαρτίας 

προσφέρεται ὑπό τοῦ σαρκωθέντος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τό ἔργον 
τῆς λυτρώσεως».

«Ὁ ὑπό τῆς Παρθένου Μαρίας τεχθείς Ἰησοῦς ἀπό τοῦ οἴκου 
Δαυίδ ἐπεξηγεῖται [ἐνν. στά Εὐαγγέλια] ὅτι ἡ βασιλεία Αὐτοῦ θά ἦτο 
αἰώνιος, πνευματικῆς φύσεως καί οὐχί ἐπιγείου».

«Πολλοί Ψαλμοί ἔχουν καθαρῶς Μεσσιανικό χαρακτήρα, ὡς 
ἀναφερόμενοι εἰς τό θεῖον Αὐτοῦ Πρόσωπον».

«Οἱ πιστοί ἱστάμενοι ἐπί τῶν ἱερῶν ἐπάλξεων, διακηρύττουν παν-
ταχοῦ τό χαρμόσυνον ἄγγελμα τῆς στρατιᾶς τῶν Ἀγγέλων περί τῆς 
γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Τίτ. 2:11-14

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Πολύς κόσμος χειμάζεται, ἀκαταστασίαι, διαμάχαι καί πόλεμοι 

συντρίβουν τούς λαούς καί τόν πολιτισμόν αὐτῶν. Ἡ δικαιοσύνη 
καί ἡ εἰρήνη ἀτυχῶς δέν ἐπικρατεῖ εἰς τάς κοινωνίας τῶν ἐθνῶν…»

54)  Φιλαρέτου Βιτάλη, ἀρχιμανδρίτη, 54)  Φιλαρέτου Βιτάλη, ἀρχιμανδρίτη, Λόγοι εἰς τάς ἑορτάς καί τάς Λόγοι εἰς τάς ἑορτάς καί τάς 
μνήμας τῶν ἁγίων,μνήμας τῶν ἁγίων, Β΄ ἔκδ., Ἀθῆναι 1981, σελ. 118-122. Β΄ ἔκδ., Ἀθῆναι 1981, σελ. 118-122.

Διάρκεια: 8΄

Μήνυμα: 
Οἱ χριστιανοί ὀφείλουν σήμερα νά συναισθανθοῦν τίς συνθῆκες 

πού ἐπικρατοῦσαν στόν κόσμο ὅταν γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς. Ἡ ἀνθρω-
πότητα διψοῦσε γιά σωτηρία ἀπό τό κακό. Ἔτσι ὁ Θεός μέ τό σχέ-
διο τῆς θείας οἰκονομίας ὁδήγησε τούς ἀνθρώπους στή σωτηρία 
δίχως νά παραβιάσει τήν ἐλευθερία τους. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ταπει-
νός σωτήρας, πού μέ τή σταυρωτική του αὐτοθυσία νικάει τόν θά-
νατο. Ὁ Χριστός μέ τή Γέννησή του ἔφερε χαρά, εἰρήνη, ἀγάπη, 
ἀξίες πού οἱ ἄνθρωποι ὀφείλουν νά ἀκολουθήσουν στή ζωή τους.

Βασικές θέσεις: 
 «Ὁ Κύριος ἡμῶν, ὁ Νοητός Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, γίνεται καί 

ἄνθρωπος, πρός ἠθικήν ἀναγέννησιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους».
«Οἱ Ἄγγελοι δοξολογοῦν τήν Σάρκωσιν τοῦ Θεοῦ τῆς εἰρήνης, 

ψάλλοντες τόν θεσπέσιον ὕμνον τῆς εὐδοκίας καί τῆς εἰρήνης τοῦ 
Θεοῦ πρός τήν γῆν».
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«Εὗρον πλησίον τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ πάντες, ὅσοι μετ’ εἰλικρι-
νείας τόν ἐπλησίασαν, τήν ἐκπλήρωσιν τῶν πόθων των, τήν γαλή-
νην τῆς συνειδήσεως, τήν χαράν καί τήν εἰρήνην τῶν ψυχῶν των».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ψλ. 48:13/ Μτ. 1:21. 2:11. 4:16/ Λκ. 2:14/ Ἰω. 4:42/ Πρ. 4:12/ 

Β΄ Κορ. 5:17. 8:9. 13:11/ Γαλ. 4:4/ Ἑβρ. 5:9/ Α΄ Ἰω. 4:14/ Ἀποκ. 7:10

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. […] ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξα-

σται» (Κανών α΄, α΄ ᾠδή, ὁ εἱρμός).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Εἶναι ἀληθές, ὅτι εἰς τήν σύγχρονον ἐποχήν, ἐν μέσῳ 20ῷ αἰῶνι, 

παρατηρεῖται πολύς ἐκτροχιασμός…»

55)  Νικοδήμου Γκατζιρούλη, Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρί-55)  Νικοδήμου Γκατζιρούλη, Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρί-
δος, δος, Σπορά τοῦ Λόγου. Ὁμιλίες στά Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν,Σπορά τοῦ Λόγου. Ὁμιλίες στά Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν, 
ἐκδ. Σπορά, Ἀθήνα 1981, σελ. 393-399.ἐκδ. Σπορά, Ἀθήνα 1981, σελ. 393-399.

Διάρκεια: 12΄

Μήνυμα: 
Τό ἱστορικό πλαίσιο τῆς Ἐνανθρώπησης ξεκινάει πρίν ἀπό τή 

Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί εἶναι συνδεδεμένο μέ τό σχέδιο τῆς θείας 
οἰκονομίας. Ἡ Γέννηση ἀποτελεῖ ἱστορικό γεγονός καί φανερώνει 
ὅτι πλέον ὁ Θεός μπορεῖ νά συνάψει προσωπική σχέση μέ τόν 
ἄνθρωπο. Ἔτσι ὁ Ἀπρόσιτος γίνεται προσιτός καί ντύνεται τήν 
ἀνθρώπινη ἀδυναμία μας, μέ ἀποκορύφωμα τό μαρτύριο τοῦ Σταυ-
ροῦ. Ἡ τελική νίκη πού ξεκινάει ἀπό τή Γέννηση θά πραγματοποι-
ηθεῖ στά ἔσχατα, ὅπου ὁ Θεός θά καλέσει τούς ἀνθρώπους στόν 
χαμένο Παράδεισο.

Βασικές θέσεις: 
«Τό πρῶτο πλάνο, πού ἀποτελεῖ σταθμό στήν ἔκχυση τῆς ἀγά-

πης τοῦ Θεοῦ καί στήν ἐνανθρώπηση, θά τό συναντήσουμε στά 
εἰσαγωγικά κεφάλαια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης […] Καμία ἀπόσταση 
δέν χωρίζει τόν Δημιουργό ἀπό τό δημιούργημα».

«Ὁ Μωϋσῆς καί ὁ λαός συναποτελοῦσαν τή φθαρμένη γενιά. 
Τήν ἀνθρωπότητα πού ἀναπτύχθηκε ἔξω ἀπό τόν Παράδεισο».

«Ὁ Λόγος σαρκώνεται. Ἑνώνεται μέ τή φύση μας. Περπατάει τά 
στάδια τῆς ἡλικίας μας. Ντύνεται τήν ἀδυναμία μας».
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«Ἡ ζωντανή πραγματικότητα τῆς Καινῆς Διαθήκης, τῆς ἐποχῆς, 
πού ἡ Χάρη ἔλαμψε κι ἡ ἐπικοινωνία ἀνάμεσα στόν Θεό καί τόν 
ἄνθρωπο ἀποκαταστάθηκε».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Γεν. 1:28. 2:19/ Ἔξ. 19,12. 33:23/ Ἰησ. 9:2/ Μτ. 1:23. 2:14/ Ἰω. 1:18. 

6:68. 7:46/ Α΄ Κορ. 13:12/ Γαλ. 4:4-5/ Α΄ Τιμ. 3:16/ Ἀποκ. 5:13. 21:3. 21:4

Πατερική τεκμηρίωση: 
Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τό Ἅγιο Πάσχα, PG 36, 126D. 
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις Ὀρθοδόξου Πίστεως, PG 94, 354.

56)  Τίτου Ματθαιάκη, Μητροπολίτου πρώην Παραμυθίας, Φιλιατῶν 56)  Τίτου Ματθαιάκη, Μητροπολίτου πρώην Παραμυθίας, Φιλιατῶν 
καί Γηρομερίου, καί Γηρομερίου, Θέματα ἄμβωνος, τ. Β΄ (τῶν Ἀποστολικῶν πε-Θέματα ἄμβωνος, τ. Β΄ (τῶν Ἀποστολικῶν πε-
ρικοπῶν),ρικοπῶν), Ἀθῆναι 1981, σελ. 436-442. Ἀθῆναι 1981, σελ. 436-442.

Διάρκεια: 7΄

Μήνυμα: 
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι δέσμιος τοῦ θανάτου. Ὁ Θεός ἀπό ἄπειρη 

φιλανθρωπία γεννιέται ὁλότελα ἄνθρωπος. Ἔτσι ξεκινάει ἡ ὀντο-
λογική μεταβολή τοῦ ἀνθρώπου. Τό γεγονός αὐτό ἐκφράζει τό θεῖο 
θέλημα γιά τήν ἀνθρώπινη σωτηρία. Ἀπαραίτητη ὅμως προϋπόθε-
ση εἶναι ὁ ἄνθρωπος νά ἐμπιστευτεῖ τόν Θεό σέ ὅλη του τή ζωή, νά 
συμμετέχει στή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἀγωνιστεῖ 
γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία καί κάθετι πού ὑποδουλώνει τήν 
ὕπαρξή του.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ πίστις ἀνάγεται σέ θέματα μή κατανοούμενα ὑπό μόνης τῆς 

ἀνθρωπίνης λογικῆς […] Ἡ πίστις καλεῖται ‘βίωμα’ ἤ ‘ἐνόρασις’».
«Ἡ ζῶσα πίστις διά νά εἶναι ἐνεργός καί ἀκατάβλητος, ἀπαιτεῖ 

τήν χάριν καί τόν ἁγιασμό τοῦ Θεοῦ».
«Κατά συνέπειαν ὀφείλομεν καί ἡμεῖς, ὅπως μιμούμενοι τούς 

ἥρωας τῆς πίστεως, νά διαθέσωμεν ἐξ ὁλοκλήρου τούς ἑαυτούς μας 
εἰς τόν Χριστόν».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Γαλ. 5:4-5/ Ἑβρ. 12:1 

Πατερική τεκμηρίωση: 
Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τά ἅγια Θεοφάνεια, PG 36, 132, 313, 

325.



ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΛΙΑΡΙΑ

439

Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Περί τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λό-
γου - Ὁμιλία ΙΕ΄, PG 75, 1090.

57)  Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Βλάχου, 57)  Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Βλάχου, Ὀσμή Γνώσεως,Ὀσμή Γνώσεως, ἐκδ. Τέρτιος, Κατερί- ἐκδ. Τέρτιος, Κατερί-
νη 1985, σελ. 218-221.νη 1985, σελ. 218-221.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ πρώτη παγκόσμια πανήγυρις. Στήν 

ἑορτή αὐτή περιλαμβάνεται ὅλο τό μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας 
καί φανερώνεται ἡ ἄπειρη χάρις τοῦ Θεοῦ μαζί μέ τή συνεργασία 
τῆς Θεοτόκου. Ὁ Γεννηθείς Ἰησοῦς καλεῖ τόν ἄνθρωπο σέ διαρκῆ 
ἀλλαγή τρόπου ζωῆς καί πάλη ἀπέναντι στήν ἁμαρτία, τήν αὐτο-
ειδωλοποίηση καί τά ψυχοφθόρα πάθη.

Βασικές θέσεις: 
«Οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἔβλεπαν τόν Χριστό διά 

τῆς θεώσεως, ὄχι διά τῆς ἁπλῆς ἐξωτερικῆς ὁράσεως […] Πάντως 
εἶναι μεμαρτυρημένη ἡ διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων ὅτι καί οἱ 
δίκαιοι τῆς Π. Διαθήκης ἀνῆκαν στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας».

«Ἔτσι ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα προετοιμάστηκε ὅσο τῆς ἦταν δυνα-
τόν καί προσέφερε στόν Χριστό τή Μητέρα».

«Ἄν κανείς δέν μετανοήση, δηλ. ἄν δέν ἀλλάξη τρόπο ζωῆς καί 
τρόπο σκέψεως, ἄν δέν παύση νά σκέπτεται ἐγωιστικά, δέν μπορεῖ 
νά πλησιάση ἔστω καί γιά λίγο αὐτό τό μεγάλο μυστήριο […] Με-
τάνοια εἶναι ἡ ἐν Χάριτι προσπάθεια νά πεθάνουμε τηρώντας τίς 
ἐντολές τοῦ Χριστοῦ».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Τίτ. 2:11-14

Πατερική τεκμηρίωση: 
Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τά ἅγια Θεοφάνεια, PG 36, 313, 316, 325.
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, PG 

61, 821.
Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως, Λόγος Δ΄, PG 65, 704 & 705.

58)  Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, 58)  Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Ποι-Ποι-
μαντορικαί ἐγκύκλιοι (1974-1984),μαντορικαί ἐγκύκλιοι (1974-1984), Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 84-87. Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 84-87.

Διάρκεια: 6΄
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Μήνυμα: 
Ἡ πνευματική προετοιμασία τῶν ἀνθρώπων γιά τήν ἑορτή τῶν 

Χριστουγέννων. Ὁ ρόλος τῆς Παναγίας εἶναι σημαντικός καί ἀπο-
τελεῖ χρέος τῶν σύγχρονων πιστῶν νά ἀκολουθήσουν τήν ἐνάρετη 
ζωή τῆς Θεοτόκου. Ἡ μετάνοια ἀποτελεῖ τή μόνη ὁδό πού ὁδηγεῖ 
στό γκρέμισμα τοῦ αὐτο-εἰδώλου καί στή θεραπεία τοῦ ἐγωκεντρι-
σμοῦ. Ἡ ἁμαρτία ἀποτελεῖ ἀσθένεια καί ὄχι παραβίαση κάποιου 
νόμου. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἰατρός τῶν σωμάτων καί τῶν ψυχῶν.

Βασικές θέσεις: 
 «Ἡ Γέννησις τοῦ θείου Λυτρωτοῦ γεννᾶ εἰς ἡμᾶς, τήν ὑποχρέ-

ωσιν, ὅπως ἀναγεννηθῶμεν πνευματικῶς, ἀξιοποιοῦντες τήν ἐκ ταύ-
της ἀπορρεύσασαν Θείαν Χάριν».

«Ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος […] πάντα γίγνεται ἄνθρωπος, πλήν τῆς 
ἁμαρτίας».

Πατερική τεκμηρίωση: 
Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τά ἅγια Θεοφάνεια, PG 36, 300.
Νικολάου Καβάσιλα, Λόγος εἰς τόν Εὐαγγελισμόν 4-5, Patrologia 

Orientalis 19, 488.
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἡ Θεοτόκος, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονί-

ας, Ἀθήνα 1990, σελ. 41.

59)  Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητροπολίτου Φλωρίνης,  59)  Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητροπολίτου Φλωρίνης,  Χριστούγεν-Χριστούγεν-
νανα, Ἀθῆναι 1995, σελ. 303-318., Ἀθῆναι 1995, σελ. 303-318.

Διάρκεια: 14΄

Μήνυμα:
Σήμερα τά Χριστούγεννα ἑορτάζονται μέ ὑλιστικό τρόπο. Ἡ 

εἰδωλολατρική λατρεία καί οἱ συνήθειες τότε ἦταν ὁ στάβλος τοῦ 
ἀρχαίου κόσμου στόν ὁποῖο δέσποζε ἡ ἀθλιότητα καί ἡ ἀνηθικότη-
τα σέ ὅλες τίς ἡλικίες. Ὁ Χριστός ἔφερε τήν ἠθική ἀλλαγή. Σήμερα 
ὅμως κυριαρχεῖ ἡ νεοειδωλολατρεία, πού εἰσάγει ἐπικίνδυνους νό-
μους καί ἔθιμα. Ἡ καρδιά μας παραμένει ἕνας βρώμικος στάβλος 
καί ἀπαιτεῖται νά καθαρισθεῖ ἀπό τόν Χριστό.

Βασικές θέσεις: 
«Ἐντός τοῦ σταύλου ἐγεννήθη ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ […] ἦλθε διά τό 

μαρτυρικόν μας ἔθνος».
«Ὁ σταῦλος, εἰς τόν ὁποῖον ἐγεννήθη ὁ Χριστός, εἶνε μία ἀθλία 
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πραγματικότης, ἡ ὁποία τείνει νά λησμονηθεῖ μέ τή λαμπρότητα 
τῶν ἑορτῶν μας».

«Ὁ Χριστός ἦλθε διά νά καθαρίση τόν σταῦλον […] σταῦλος 
εἶναι ἡ καρδιά μας».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Παραλ. 23:26/ Ὠσ. 4:2/ Μτ. 5:8. 15:19/ Λκ. 10:27

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Σήμερον […] τό παιδί δέν ἔχει προστασίαν […] ἀλλά καί τό 

γῆρας δέν ἔχει προστασίαν».
«Εὑρισκόμεθα εἰς τήν ἐποχή τῆς νεοειδωλολατρίας…»
«Εἰς αὐτόν τόν ταλαίπωρον τόπον, πού ὀνομάζεται Ἑλλάς, ἡ 

γυναίκα μέ τούς κρατικούς νόμους πού ἐψήφισεν ἡ Βουλή τῶν 
Ἑλλήνων, ἐξηυτηλίσθη καί ἠτιμάσθη…»

«Σταῦλος ἡ κοινωνία μας […] Σταύλοι οἱ σύγχρονοι κοινωνίαι».
 

60)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, 60)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, Κυριακάτικα Κυριακάτικα 
Εὐαγγελικά ἄρθρα στίς ἐφημερίδες,Εὐαγγελικά ἄρθρα στίς ἐφημερίδες, Δράμα 1985, σελ. 502-504.  Δράμα 1985, σελ. 502-504. 

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Τό διπλό μήνυμα τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τοῦ Ματθαίου πού 

ἀναφέρεται στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μεταδίδει τήν πρόνοια τοῦ 
Θεοῦ γιά τήν καθολική καί οἰκουμενική σωτηρία. Ὁ σύγχρονος 
ἄνθρωπος ἀπαιτεῖται νά ἀναζητήσει τόν Θεό καί νά ἀπομακρυνθεῖ 
ἀπό κάθε μορφῆς εἰδωλολατρία. Ὁ Χριστός μέ τή Γέννησή Του 
ἄνοιξε τόν δρόμο γιά τήν ἀνθρώπινη θέωση.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Κύριος μέ τήν ἐνανθρώπησή του εἰσέρχεται στόν χρόνο καί 

τόν χῶρο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας».
«Τό γενεαλογικό δέντρο τῶν προγόνων τοῦ Ἰησοῦ […] σημαίνει 

τήν πρόσληψη ἀπό τόν Θεό Λόγο ὁλόκληρης τῆς ἀνθρώπινής μας 
φύσεως».

«Ἡ Σάρκωση μᾶς βοηθάει νά μάθουμε πῶς ὁ Θεός πλησίασε τόν 
ἄνθρωπο. Ὅτι ὁ ἀληθινός δρόμος πού ἐπιτρέπει στόν ἄνθρωπο νά 
βρεθεῖ καί πάλι κοντά στόν Θεό εἶναι ἡ Γέννηση τοῦ Κυρίου».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ἰω 1:14. 14:6



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ

442

Πατερική τεκμηρίωση: 
Ἀθανασίου (Μεγάλου), Περί τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, PG 

25, 96.
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἡ Θεοτόκος, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονί-

ας, Ἀθήνα 1990, σελ. 41.

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«Σάρκα γενόμενον, ἵνα θεώσῃ με, καὶ πλουτίσῃ τὸν πτωχεύσαν-

τα, ἀκρασίᾳ, πικροτάτης βρώσεως» (Στιχηρά προσόμοια προεόρτια, 
ἑσπερινός Κυριακῆς πρό Χριστουγέννων).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ἀφοῦ ὄρθωσε τόσα καί τόσα εἴδωλα…» 

61)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, 61)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, Κυριακάτικα Κυριακάτικα 
Εὐαγγελικά ἄρθρα στίς ἐφημερίδες,Εὐαγγελικά ἄρθρα στίς ἐφημερίδες, Δράμα 1985, σελ. 505-507. Δράμα 1985, σελ. 505-507.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Ἡ Γέννηση Χριστοῦ ἀποτελεῖ ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν τῆς 

Παλαιᾶς Διαθήκης μέ παράδοξο καί ὑπερφυσικό τρόπο. Σ’ αὐτή τήν 
πορεία συνεργάστηκαν ἄνθρωποι ἐνάρετοι καί ἁμαρτωλοί μέ σκοπό 
τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ἑπομένως καί σήμερα ὅλοι μπο-
ροῦμε νά προσπαθήσουμε γιά νά ἀλλάξει ἡ κοινωνία.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς θεοφανείας, τῆς κενώσεως 

τοῦ Θεοῦ, τῆς Σαρκώσεως καί Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου 
τοῦ Θεοῦ».

«Αὐτός σήμερον κατεδέχθη νά γεννηθῆ ἀπό τήν Παρθένον Μα-
ρίαν καί ἔγινε ὅμοιος μέ μᾶς διά νά μᾶς σώση».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Μτ. 2:23 καί 24/ Ἑβρ. 11:9-1 καί 32-40

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς θεοφανείας…»

62)  Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Βλάχου, 62)  Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Βλάχου, Ὀσμή Γνώσεως,Ὀσμή Γνώσεως, ἐκδ. Τέρτιος, Κατερί- ἐκδ. Τέρτιος, Κατερί-
νη 1985, σελ. 214-217. νη 1985, σελ. 214-217. 

Διάρκεια: 7΄
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Μήνυμα: 
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ κεντρικό ἐπεισόδιο στήν ἱστο-

ρία τῆς θείας οἰκονομίας. Ἡ Ἐνανθρώπηση εἶναι ἔργο ὅλο τῆς Ἁγί-
ας Τριάδας καί ἀπευθύνεται στήν προσωπική ζωή κάθε ἀνθρώπου. 
Ὁ σκοπός τῆς ἐνανθρώπησης εἶναι ἡ ἀνθρώπινη υἱοθεσία. Ὁ Υἱός 
διαρκῶς γίνεται ἄνθρωπος. Αὐτό ἀποτελεῖ πρότυπο ὕψιστης ταπεί-
νωσης καί διαρκές κάλεσμα, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά ἀποφύγει τόν 
πειρασμό τῆς αὐτο-εἰδωλοποίησης.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ ἀπαρίθμηση τῶν ὀνομάτων δέν εἶναι μιά Ἑβραϊκή ἱστορία, 

ἀλλά ἡ ἱστορία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώ-
που, πού ἐπετεύχθη μέ τήν γέννηση τοῦ Θεανθρώπου».

«Ὅταν λέμε ὅτι ὁ Θεός ἐνηνθρώπησε δέν ἐννοοῦμε ὅτι σαρκώ-
θηκε ἡ θεία Φύσι, ἀλλά ὅτι σαρκώθηκε τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς 
Ἁγίας Τριάδος, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ἡ ἐνανθρώπηση 
τοῦ Λόγου εἶναι κοινή ἐνέργεια τῆς Μακαρίας Ἁγίας Τριάδος».

«Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ δέν ἀποβλέπει σέ μιά ἀφηρημένη 
λύτρωση, σέ μιά βελτίωση τῆς ἠθικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου […] μέ 
τό μυστήριο τῆς Θεογενεσίας (τό ἅγιο Βάπτισμα) ἀλλά [ἐνν. ὁ 
ἄνθρωπος] γίνεται μέλος τοῦ Ἀναστημένου Σώματος τοῦ Χριστοῦ».

«Μόνον μέ τόν Θεάνθρωπο, πού θά Τόν βιώνουμε ἐσωτερικά, θά 
λάβει νόημα ἡ ζωή μας».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Ἰω. 10:10

Πατερική τεκμηρίωση: 
Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΙΣΤ΄ - Περί τῆς κατά σάρκα τοῦ Κυ-

ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἰκονομίας, PG 151, 204B.
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἡ Θεοτόκος, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονί-

ας, Ἀθήνα 1990, σελ. 41.
Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἀόρατος Πόλεμος, Μέρος πρῶτον, 

Κεφάλαιον ΜΘ´, ἐκδ. Τῆνος, Ἀθῆναι ἄ.χ., σελ. 164.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
 «Τί νόημα ἔχει ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ στή σημερινή κοι-

νωνία…»
«Τό ἐρώτημα αὐτό τίθεται γιατί βρισκόμαστε κάθε μέρα καί ἰδίως 

αὐτές τίς ἡμέρες σέ μιά ἀδήριτη πραγματικότητα…»
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63)  Ἀρχιμ. Ἰεροθέου Βλάχου, 63)  Ἀρχιμ. Ἰεροθέου Βλάχου, Ὀσμή Γνώσεως,Ὀσμή Γνώσεως, ἐκδ. Τέρτιος, Κατερί- ἐκδ. Τέρτιος, Κατερί-
νη 1985, σελ. 232-235.νη 1985, σελ. 232-235.

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Ἰωσήφ πρός τήν Παναγία καί τό παιδί Ἰησοῦς 

ἐκφράζουν τό παράδειγμα ὑπομονῆς καί ἐσωτερικῆς ἡσυχίας γιά 
ὅλους μας. Ἡ Παναγία ἀποτελεῖ εἰκόνα ὅλης τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά 
καί τῶν πιστῶν. Μάλιστα εἶναι τό πρότυπο γιά νά κυοφορήσουμε 
κι ἐμεῖς τόν Χριστό. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά ὁ Ἡρώδης ἀποτελεῖ πα-
ράδειγμα πρός ἀποφυγή, γιατί διώκει τόν Χριστό σέ κάθε ἐποχή. Ὁ 
Ἡρώδης εἶναι ἄρρωστος ἀπό τόν ἐγωκεντρισμό του.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ βίωσι τοῦ Χριστοῦ εἶναι καθολική, πού σημαίνει πώς δέν 

βιώνουμε τό ἕνα μετά τό ἄλλο τά γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, 
οὔτε βιώνουμε διαδοχικά καί σταδιακά τίς ἀρετές, ἀλλά αὐξανόμα-
στε καθολικά ἐν Χριστῷ».

«Ὁ Ἰωσήφ μέ τήν ἀδιάκριτη ὑπακοή του βοηθᾶ τήν Παναγία καί 
τό Παιδίον […] ἡ σιωπή ὑπηρετεῖ τόν Λόγο […] Ἡ ἡσυχία ὁδηγεῖ 
τόν ἄνθρωπο στόν Λόγο καί ὁ Λόγος ἀκούγεται καθαρά στήν κα-
τάσταση τῆς ἡσυχίας».

«Ἡ Παναγία ἔγινε τύπος τῆς Ἐκκλησίας καί κάθε πιστοῦ, πού ἀπο-
τελεῖ μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ […] ὅπως στή μήτρα τῆς Θεο-
τόκου κυοφορήθηκε ὁ Χριστός, ἔτσι καί ἐμεῖς μέσα στή μήτρα τῆς 
Ἐκκλησίας θά βροῦμε τόν Χριστό καί θά γεννηθοῦμε πνευματικά».

«Ὁ Ἡρώδης εἶναι τύπος τῶν ἀνθρώπων πού καταδιώκουν τήν 
Ἐκκλησία-Χριστό».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Μτ. 2:13

Πατερική τεκμηρίωση: 
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τό κατά Ματθαῖον, PG 57, 33.
Νικολάου Καβάσιλα, Λόγος εἰς τόν Εὐαγγελισμόν 4-5, Patrologia 

Orientalis 19, 488.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἡ σημερινή ἐποχή εἶναι ἐποχή δράσεως καί κινήσεως…»
«Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει σήμερα μεγάλο καθῆκον νά ὁμιλῆ γιά τή 

θεολογική αὐτή ἔγκαρπον ἡσυχία».
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64)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, 64)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, Κυριακάτικα Κυριακάτικα 
Εὐαγγελικά ἄρθρα στίς ἐφημερίδες,Εὐαγγελικά ἄρθρα στίς ἐφημερίδες, Δράμα 1985, σελ. 508-510. Δράμα 1985, σελ. 508-510.

Διάρκεια: 4΄

Μήνυμα: 
Τό μυστήριο τῆς Ἐνανθρώπησης ἀποτελεῖ ἕνα ὑπερφυσικό γεγο-

νός. Ἡ Ἐνανθρώπηση ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στή γνωριμία μέ τόν 
Ἀληθινό Θεό. Ὅλη ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀποτελεῖ προετοιμασία γιά τόν 
ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ καί οἱ δίκαιοί της παράδειγμα γιά τούς χριστια-
νούς. Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο στή 
θέωση μέσῳ τῆς υἱοθεσίας.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ λαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση. Ἔτσι πραγμα-

τοποιεῖ τή θεανθρώπινη κοινωνία πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό ἐκείνη 
τήν ‘ὁμοίωση’ τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό».

«Μέ τήν εὐλογημένη αὐτή διάθεσή τους ζητοῦν μέ ταπείνωση 
[ἐνν. οἱ προπάτορες] τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί προσφέρουν θελημα-
τικά τόν ἑαυτό τους στή φανέρωση τοῦ προαιωνίου σχεδίου τοῦ 
Θεοῦ γιά τή σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας».

Ὑμνολογική τεκμηρίωση: 
«Χαρίσασθαι τὴν ἐλευθερίαν, τὴν ζωὴν καὶ λύτρωσιν, ἀγνώμοσιν 

οἰκέταις» (Κυριακή πρό Χριστουγέννων, Στιχ. προσόμοιο ἑσπερινοῦ).
«...εὐτρεπίζου Σπήλαιον, ἡ Παρθένος ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν, Βηθλεὲμ 

γῆ, Ἰούδα, τέρπου καὶ ἀγάλλου, ὅτι ἐκ σοῦ ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος 
ἡμῶν. Ἀκούσατε ὄρη καὶ βουνοί, καὶ τὰ περίχωρα τῆς Ἰουδαίας, ὅτι 
ἔρχεται Χριστός, ἵνα σώσῃ ὃν ἔπλασεν ἄνθρωπον, ὡς φιλάνθρω-
πος» (Ἀπόστιχα ἑσπερινοῦ).

«...ἀναχθῶμεν τῇ διανοίᾳ, καὶ κατίδωμεν τὸ ἐν Σπηλαίῳ μέγα 
μυ στήριον» (Κυριακή πρό Χριστουγέννων, Προεόρτια στιχηρά ἰδι-
όμελα ἑσπερινοῦ 20ῆς Δεκεμβρίου).

65)  Νικοδήμου Βαλληνδρᾶ, Μητροπολίτου Πατρῶν, 65)  Νικοδήμου Βαλληνδρᾶ, Μητροπολίτου Πατρῶν, Θεομητορικά Θεομητορικά 
Μη νύματα,Μη νύματα, Ἀθῆναι 1985, σελ. 387-390. Ἀθῆναι 1985, σελ. 387-390.

Διάρκεια: 8΄

Μήνυμα: 
Ὁ Χριστός μέ τήν κένωσή Του ἀπελευθερώνει τόν ἄνθρωπο καί 

ὁ ἄνθρωπος μέ τήν ἑκούσια ὑποταγή του στόν Θεό ἔχει τή δυνα-
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τότητα νά γίνει θεός. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος στήν καθημε-
ρινή του ζωή ὀφείλει νά ἀγωνιστεῖ γιά νά ὑπερβεῖ τίς πνευματικές, 
ἠθικές καί κοινωνικές δυσκολίες.

Βασικές θέσεις: 
 «Ὁ Χριστός κατέρχεται ἀπό τά ὕψη τῆς θεότητος εἰς τά μέτρα 

τῆς ἀνθρωπίνης ‘μορφῆς’».
«Ὁ τελικός σκοπός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι 

ἡ θέωσις τοῦ ἀνθρώπου!»
«Τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων […] εἶναι νά ξεπεράσωμεν ἀδυ-

ναμίες, μικρότητες, κακίες καί πάθη. Καί νά ὑψωθῶμεν πνευματικῶς 
καί ἠθικῶς».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ψλ. 17:10. 48:20. 81:6/ Μτ. 5:48/ Λκ. 6:35/ Ἰω. 17:5/ Φιλιπ. 2:6 καί 

7/ Ρωμ. 5:8. 6:18-22/ Γαλ. 2:20/ Ἐφ. 1:22 

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Κατίδωμεν, θαῦμα πᾶσαν ἔννοιαν, ἐκπλῆττον καὶ συνέχον» (Δο-

ξαστικό τροπαρίων τῆς Στ΄ Ὥρας).
«Χαῖρε γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν» (Ἀκάθι-

στος ὕμνος).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἀλλά ἔχει ἀνάγκην –σήμερον μάλιστα– ὁ σύγχρονος κόσμος νά 

ἀκούση καί νά ἀποδεχτῆ τό μήνυμα αὐτό».
«Ἡ κατάστασις τοῦ σύγχρονου κόσμου εἶναι ἀπογοητευτική».

66)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, 66)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, Κυριακάτικα Κυριακάτικα 
ἀποστολικά στίς ἐφημερίδες,ἀποστολικά στίς ἐφημερίδες, Δράμα 1985, σελ. 470-471. Δράμα 1985, σελ. 470-471.

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Μέ τά Χριστούγεννα ὁ Ἀθάνατος γίνεται θνητός καί προσφέρει 

τή σωτηρία καί τήν ἀγάπη στήν οἰκουμένη. Ἑπομένως σκοπός τῆς 
Ἐνανθρώπησης εἶναι ἡ ἀνθρώπινη θέωση καί ἡ σωτηρία ἀπό τόν 
θάνατο. Γι’ αὐτό τά Χριστούγεννα ὀνομάζονται καί ἡ γενέθλιος μέρα 
τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ ἐρχομός τοῦ Χριστοῦ ἔφερε εἰρήνη καί δι-
καιοσύνη στή γῆ. 

Βασικές θέσεις: 
 «Τό κλειδί τῆς γνώσεως τοῦ μεγάλου αὐτοῦ μυστηρίου τῆς σω-

τηρίας, τῆς λυτρώσεως καί τῆς θεώσεώς μας εἶναι ἡ πίστη».
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«Ἡ Ἐνσάρκωση τοῦ Θεοῦ χαρίζει ὅμως στόν ἄνθρωπο τήν πρα-
γματική του θέωση, πού βρίσκεται στήν “υἱοθεσία”, δηλαδή στήν 
κατάσταση ἐκείνη πού ὁ Θεός ἀναγνωρίζει καί ὀνομάζει τόν ἁμαρ-
τωλό ἄνθρωπο πραγματικό παιδί Του».

«Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ὁ ἄνθρωπος συναντάει τήν ἄπειρη 
φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἑβρ. 11:9-10 καί 32-40

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Γι’ αὐτό ὅλοι οἱ πιστοί πού πλησιάζουμε αὐτές τίς ἡμέρες…»

67)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, 67)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, Κυριακάτικα Κυριακάτικα 
ἀποστολικά στίς ἐφημερίδες,ἀποστολικά στίς ἐφημερίδες, Δράμα 1985, σελ. 475-477. Δράμα 1985, σελ. 475-477.

Διάρκεια: 8΄

Μήνυμα: 
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μυστήριο τῆς σωτηρίας. Οἱ 

ἐπαγγελίες καί ἡ πίστη τῶν Προφητῶν καί τῶν Πατριαρχῶν στήν 
Παλαιά Διαθήκη ὁδηγοῦν στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀνθρώ-
πινη σωτηρία. Πλέον εἶναι ἡ εὐθύνη τῶν χριστιανῶν γιά νά βιώσουν 
τή σωτηρία στήν καθημερινή τους ζωή.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ μαρτυρία τῆς πίστεως, πού καταθέσανε ὅλοι οἱ ἥρωες τῆς 

στρατιᾶς τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού μνημονεύει ἡ ση-
μερινή ἀποστολική περικοπή, ἔγραψε τήν ἱστορία τῆς οἰκονομίας 
τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου».

«Ἡ φανέρωση τοῦ μυστηρίου σ’ ἐμᾶς ἀποτελεῖ μιά ὑψηλή τιμή, 
ἀλλά ταυτόχρονα καί μιά εὐθύνη, γιατί δέν εἶναι πιά προσδοκώμε-
νη ἡ σωτηρία, ἀλλά χειροπιαστή πραγματικότητα».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Μτ. 4:16/ Γαλ. 4:4-7/ Ἐφ. 5:8

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Ἄκουε οὐρανέ, καὶ ἐνωτίζου ἡ γῆ· ἰδοὺ γὰρ ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος 

τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, πρόεισι τεχθῆναι, ἐκ Κόρης ἀπειράνδρου, 
εὐδοκίᾳ τοῦ φύσαντος αὐτὸν ἀπαθῶς, καὶ συνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος· Βηθλεὲμ εὐτρεπίζου, ἄνοιγε πύλην ἡ Ἐδέμ· ὅτι ὁ Ὢν 
γίνεται ὃ οὐκ ἦν, καὶ ὁ πλαστουργὸς πάσης κτίσεως διαπλάττεται, 
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ὁ παρέχων τὸ μέγα ἔλεος» (Κυριακή πρό Χριστουγέννων, εἰς τή 
λιτή, ἑσπερινός).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἡ μαρτυρία τῆς πίστεως, πού καταθέσανε ὅλοι οἱ ἥρωες τῆς 

στρατιᾶς τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού μνημονεύει ἡ ση-
μερινή ἀποστολική περικοπή, ἔγραψε τήν ἱστορία τῆς οἰκονομίας 
τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου».

68)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, 68)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, Κυριακάτικα Κυριακάτικα 
ἀπο στολικά στίς ἐφημερίδες,ἀπο στολικά στίς ἐφημερίδες, Δράμα 1985, σελ. 479-481. Δράμα 1985, σελ. 479-481.

Διάρκεια: 8΄

Μήνυμα: 
Στό πρόσωπο τῆς Παρθένου ἐκπληρώθηκαν οἱ Προφητεῖες μέ 

τήν παράδοξη Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τά Χριστούγεννα εἶναι Θεο-
φανεία, μέ σκοπό τήν υἱοθεσία τοῦ ἀνθρώπου καί τή θέωσή του. Ἡ 
ἐργασία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά ἀντικαταστήσει τόν Μωσαϊκό 
Νόμο καί νά ὁδηγήσει τούς ἀνθρώπους στή σωτηρία μέσα ἀπό τήν 
κατάργηση τοῦ κακοῦ καί τοῦ θανάτου.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Θεός ἔστειλε τόν Υἱό του πού γεννήθηκε ἀπό τήν Παναγία 

γιά νά ἐξαγοράσει ἐκείνους πού ζοῦσαν στή σκιά τοῦ Νόμου».
«Ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων ἔξω ἀπό τόν χῶρο τῆς ὀρθόδοξης πίστε-

ως καί παράδοσης χαρακτηρίζεται στά ἱερά κείμενα ὡς ἀφόρητη 
δουλεία χωρίς ἐλπίδα σωτηρίας».

«Ὁ χῶρος αὐτός τῆς Ἐκκλησίας, στόν ὁποῖο κυρίαρχο εἶναι τό 
Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ ἔρχεται νά εἰσδύσει στίς καρδιές μας, καί καταυ-
γάζεται ἀπό τό φῶς τῆς Θεοφανείας τοῦ Σωτῆρος».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἡσ. 7:14. 9:6/ Ἰω. 1:10-11/ Α΄ Κορ. 1:30/ Ἐφ. 2:2. 5:27 / Κολ. 1:14-

16 καί 19-20

Πατερική τεκμηρίωση:
Διαταγαί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, PG 1, 3, 20Β.
Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τά ἅγια Θεοφάνεια, PG 36, 909Β.
Ἰγνατίου Θεοφόρου, Πρός Ἐφεσίους, PG 5.
Ἰγνατίου Θεοφόρου, Πρός Ἥρωνα, PG 5.
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Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος 

Μυστηρίου ἡ φανέρωσις, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνε-
ται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ 
βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ» (Εὐαγγελισμός 
τῆς Θεοτόκου, ἀπολυτίκιο).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα: 
«Ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ…» 

69)  Νικοδήμου Βαλληνδρᾶ, Μητροπολίτου Πατρῶν, 69)  Νικοδήμου Βαλληνδρᾶ, Μητροπολίτου Πατρῶν, Θεομητορικά Θεομητορικά 
Μηνύματα,Μηνύματα, Ἀθῆναι 1985, σελ. 391-395. Ἀθῆναι 1985, σελ. 391-395.

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Ἡ χαρά τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ εἶναι παγκόσμιας σημασίας. 

Ἀποτελεῖ ἐκπλήρωση τῶν ὑποσχέσεων στήν Παλαιά Διαθήκη ἀλλά 
καί ἱκανοποίηση τῶν προσδοκιῶν τῶν ἐθνῶν. Ἡ συνεργασία τῆς 
Παναγίας στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ εἶναι καταλυτική καί ἀνοίγει τόν 
δρό μο γιά τήν ἐξατομίκευση τῆς σωτηρίας.

Βασικές θέσεις: 
 «Πηγή πάντως ὅλων τῶν συναφῶν ἐλπίδων καί προσδοκιῶν τοῦ 

κόσμου ἦτο ἡ ἐκ τοῦ Παραδείσου ἐκκινήσασα πρώτη ἐκείνη ὑπό-
σχεσις τοῦ Θεοῦ πρός τούς πρωτόπλαστους».

«Εἰς τό Πρόσωπον τῆς Παρθένου Μαρίας, ἐν σχέσει πρός τήν γέν-
νησιν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, εἰσερχόμεθα πλέον εἰς τήν περίοδον τῆς 
Καινῆς Διαθήκης καί ἀρχίζει ἡ ἐξατομίκευσις τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας».

«Ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ […] καλύπτει καί ἡμᾶς προσωπικῶς ὡς 
μετόχους τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἡσ. 8:3/ Μτ. 1:16/ Ρωμ. 8:17/ Γαλ. 4:5/ Ἑβρ. 2:11/ Α΄ Τιμ. 2:4

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«...ὅτι Μήτηρ γέγονας, τῆς εὐδοκίας τοῦ Πατρός, βαστάζουσα 

ἐν κόλποις, Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα...» (Ὄρθρος Χριστουγέννων, 
Στιχηρά ἰδιόμελα στούς Αἴνους).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ὁ Ἀπόστολος μᾶς εἶπε σήμερον ὅτι ὁ Γεννηθείς Χριστός…»
«Καί χθές ἠκούσαμεν ὅτι ἦλθεν εἰς τόν κόσμον…»
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70)  Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, 70)  Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Ποι-Ποι-
μαντορικαί ἐγκύκλιοι (1985-1944),μαντορικαί ἐγκύκλιοι (1985-1944), Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 321-328. Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 321-328.

Διάρκεια: 13΄

Μήνυμα: 
Ἡ Παλαιά Διαθήκη προετοιμάζει τούς ἀνθρώπους γιά τόν ἐρχο-

μό τοῦ Μεσσία. Τό πρῶτο θαῦμα εἶναι οἱ προφητεῖες γιά τόν ἐρχο-
μό τοῦ Λυτρωτῆ σέ διαφορετικές ἐποχές τῶν Προφητῶν καί τό 
δεύτερο ἡ ἐκπλήρωση αὐτῶν τῶν προφητειῶν. Ὅταν ἦρθε τό πλή-
ρωμα τοῦ χρόνου, ὁ Λόγος ἐνηνθρώπησε γιά νά ἀπελευθερώσει τόν 
ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος μπο-
ρεῖ νά φθάσει στή θέωση, γι’ αὐτό δοξάζει τόν Θεό.

Βασικές θέσεις: 
«Τούτου τοῦ μεγίστου ἱστορικοῦ Γεγονότος προηγήθη ἡ δέουσα 

προπαρασκευή διά τῶν Προφητῶν, τῶν φιλοσόφων καί τῶν ποιη-
τῶν Ἀνατολῆς καί Δύσεως».

«Ἡ πλήρωσις ἁπασῶν τῶν Προφητειῶν τυγχάνει συνεχές Θαῦμα».
«Ἀλλ’ ὁ Ἰησοῦς, δέν προεφητεύθη μόνον. Ἐπί πλέον προεφήτευ-

σεν καί ὁ Ἴδιος».
«Ἡ ἀπολύτρωσις τοῦ ἀνθρώπου ἐγένετο διά τῆς ἐλευθέρας ἐνερ-

γείας τοῦ Θεοῦ καί ἦτο πλήρης καί τελεία, ἁπαλείψασα πᾶσαν 
ἁμαρτία […] Διά τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του ὁ Κύριος ἀπεκάθαρεν, 
ἀνεκαίνισε, ἀπηφθάρτησε καί ἀνύψωσε τήν ἀνθρώπινη φύσιν εἰς 
αἰώνιαν ἑνότητα μετά τοῦ Θεοῦ».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Λκ. 2:14. 19:38/ Γαλ. 4:4/ Ἐφ. 2:6-7/ Κολ. 1:13

Πατερική τεκμηρίωση:
Ἀθανασίου Μεγάλου, Εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος, PG 28, 960-

961.
Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τά ἅγια Θεοφάνεια, PG 36, 328.
Γρηγορίου Νύσσης, Λόγος Κατηχητικός ὁ Μέγας, Ε΄, PG 45, 48.
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν πρός Κορινθίους ἐπιστολή, PG 

49, 352-353.
Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Περί τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λό-

γου - Ὁμιλία ΙΕ΄, PG 75, 1092.
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71)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, 71)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, Ἰησοῦς Χριστός Ἰησοῦς Χριστός 
ἡ σωτηρία ἡμῶν,ἡ σωτηρία ἡμῶν, Δράμα 1989, σελ. 192-198. Δράμα 1989, σελ. 192-198.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος ἀπό Παρθένο γυναίκα μέσα σέ ἀντίξοες 

συνθῆκες. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ καταλλαγή καί ἡ ἐλπίδα στόν κόσμο 
καί αὐτός πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ἀρκεῖ νά Τόν 
πιστεύουν. 

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ ἄσαρκος καί προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ, σάρκα ἀνθρωπίνην 

δανεισάμενος, εἰς τό ἀρχαῖον κάλλος τόν πεπτοκώτα Ἀδάμ ἀνήγα-
γε διά τῆς συγκεράσεως».

«Ἐφανερώθη ἐν ἡμῖν ὁ Υἱός τῆς Παρθένου, ὁ θέμενος τόν λόγον 
τῆς καταλλαγῆς τοῦ Πατρός τῶν πάντων».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἡσ. 9:6-7. 57:18-19/ Ἱερ. 6:14/ Ἰεζ. 13:10/ Λκ. 2:14. 4:19/ Ἰω. 

14:27/ Ρωμ. 12:2 καί 18. 14:17-19/ Ἐφ. 2:5 καί 14-15 καί 17. 3:17. 4:3/ 
Φιλιπ. 4:7/ Κολ. 1:20

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Σήμερον, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ…»

72)  Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, 72)  Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, 
Ποιμαντορικαί ἐγκύκλιοι (1985-1944),Ποιμαντορικαί ἐγκύκλιοι (1985-1944), Θεσσαλονίκη 1999, σελ.  Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 
335-342.335-342.

Διάρκεια: 10΄

Μήνυμα: 
Τό μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας καί τῆς Γεννήσεως τοῦ Χρι-

στοῦ ἀποτελεῖ βασικό θέμα θεολογικῆς ἀνάπτυξης στούς Πατέρες. 
Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ὁλότελα ἄνθρωπος ἐκτός ἀπό 
τήν ἁμαρτία καί νίκησε τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο.

Βασικές θέσεις: 
 «Ὁ πολύς Θεολόγος Ἅγιος Γρηγόριος Πατριάρχης Κωνσταντι-

νουπόλεως γράφει […] Καί πάντα γίνεται πλήν τῆς ἁμαρτίας 
Ἄνθρωπος κυηθείς μέν ἐκ τῆς Παρθένου καί ψυχήν καί σάρκαν προ-
καθαρθείσης τῷ Πνεύματι». 
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«Ὁ χρυσοῦς τήν γλώτταν […] Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος […] Καί 
Θεός ἐπί γῆς ὤφθη διά σαρκός, καί τοῖς ἀνθρώποις συνεναστράφη».

«Ἰδού […] πῶς ἀποφαίνονται οἱ Ὅσιοι καί Θεοφόροι Πατέρες 
καί Διδάσκαλοι τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, περί τοῦ Μεγίστου Τού-
του Μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας». 

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἰω. 1:1 καί 14

Πατερική τεκμηρίωση:
Ἀθανασίου Μεγάλου, Εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος, PG 28, 961 

καί 964.
Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τά ἅγια Θεοφάνεια, PG 36, 312. 
Εὐσεβίου Ἀλεξανδρείας, Περί τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, PG 86, 365. 
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος, PG 56, 351.
Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως, Λόγος Δ΄, PG 65, 693-694, 757, 962.

73)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, 73)  Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, Ἰησοῦς Χριστός Ἰησοῦς Χριστός 
ἡ σωτηρία ἡμῶν,ἡ σωτηρία ἡμῶν, Δράμα 1989, σελ. 173-178. Δράμα 1989, σελ. 173-178.

Διάρκεια: 11΄

Μήνυμα: 
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἄρχων τῆς οἰκουμενικῆς εἰρήνης, πού διαφέ-

ρει ἀπό τήν κοσμική γιατί εἶναι προσωπική καί σταυρωτική. Ἡ ἀξία 
τῆς ἐν Χριστῷ εἰρήνης ἀπαντᾶ στή ζωή τοῦ Πνεύματος καί προ-
σφέρει τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος οἰκειοποιεῖται τήν εἰρήνη 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ τό νά ἀκολουθεῖ τόν βίο, τή διδασκαλία 
καί τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἄνθρωπος μέ τό βάπτισμα γί-
νεται μέτοχος τῆς ἐν Χριστῷ εἰρήνης καί ἀνακαινίζεται. Αὐτό στήν 
πράξη σημαίνει διαρκής μετάνοια καί συγχώρεση. Γιά νά γίνει ὁ 
ἄνθρωπος συγκληρονόμος τοῦ Χριστοῦ ἀπαιτεῖται νά ἀκολουθεῖ τό 
παράδειγμά Του μέ τά λόγια καί τίς πράξεις του καθημερινά.

Βασικές θέσεις: 
«Ἐπεσκέψατο τήν γῆν τήν σπαρασσομένην ἐξ ὕψους ὁ Θεός τῆς 

εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης».
«Ηὐδόκησε ὁ Θεός νά συμφιλιώσει τά πάντα πρός τόν ἑαυτό 

Του».
«Ἀγάπη καί χάρις, χάρις καί εἰρήνη εὑρίσκονται ἐν στενῇ συναρ-

τήσει ἐν τῇ καινῇ ἀνθρωπίνῃ κτίσει».
«Ἀναγκαία προϋπόθεσις διά νά οἰκειωθῶμεν τήν χάριν τοῦ Θεοῦ 
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καί τήν εἰρήνην εἶναι ἡ κατά τάς ἐντολάς αὐτοῦ ἀναικαίνισις τοῦ 
ἑαυτοῦ μας».

«Ἄρα καθῆκον πρώτιστον προβάλλει διά πάντα Χριστιανόν ἡ 
ἀνεξικακία, ἡ πρᾳότης, ἡ συγγνώμη».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἡσ. 9:6-7. 57:18-19/ Ἱερ. 6:14/ Ἰεζ. 13:10/ Λκ. 2:14. 4:19/ Ρωμ. 12:2 

καί 18. 14:17-19/ Ἐφ. 2:5. 3:17. 4:3/ Φιλιπ. 4:7/ Κολ. 1:20

74)  Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, 74)  Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, 
Ἑξαπλά (Κυριακάτικες μικρές Ὁμιλίες),Ἑξαπλά (Κυριακάτικες μικρές Ὁμιλίες), ἐκδ. Τέρτιος, Κατερίνη  ἐκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 
1989, σελ. 432-437.1989, σελ. 432-437.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Οἱ σύγχρονοι χριστιανοί ἀδιαφοροῦν γιά τήν Ἐκκλησία καί τόν 

τρόπο ζωῆς πού προτείνει. Χριστιανός σημαίνει ὄχι καλός ἄνθρω-
πος, ἀλλά ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό σπίτι τοῦ 
ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ὁ τρόπος ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων, ὥστε νά 
ἐπιτευχθεῖ καί τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, 
περιλαμβάνει τήν ἐξομολόγηση, τή μετάνοια, τή συγχώρεση καί τή 
συχνή θεία Εὐχαριστία.

Βασικές θέσεις: 
«Ἀληθινοί λοιπόν καί καλοί χριστιανοί εἴμαστε μόνο μέσα στήν 

Ἐκκλησία […] Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό σπίτι τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὁ 
στῦλος καί τό θεμέλιο πού σηκώνει τήν αἰώνια ἀλήθεια γιά τόν 
ἄνθρωπο καί τή σωτηρία του».

«Ἕνας εἶναι ὁ τρόπος, γιά νά ἑορτάσουμε σάν ἀληθινοί χριστια-
νοί […] Θά προσέλθωμε λοιπόν καί θά κοινωνήσουμε, γιατί αὐτό θά 
πῆ χριστιανός καί ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Α΄ Τιμ. 3:15

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ 

φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ 
ἀστέρος ἐδιδάσκοντο· σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, 
καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι» (Ἀπολυτίκο 
Χριστουγέννων).
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Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Οἱ μεγάλες ἡμέρες, πού μᾶς ἔρχονται, μᾶς δίνουν τήν εὐκαιρία 

νά ἐπανέλθουμε…»

75)  Γεωργίου Καψάνη, 75)  Γεωργίου Καψάνη, Ὁμιλίες σέ δεσποτικές καί θεομητορικές ἑορ-Ὁμιλίες σέ δεσποτικές καί θεομητορικές ἑορ-
τές,τές, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος 2015, σελ. 59. ἔκδ. Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος 2015, σελ. 59.

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν, ὅπου ἀπο-

καλύπτεται ἡ ἄπειρη φιλανθρωπία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ προε-
τοιμασία γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων πραγματοποιεῖται μέ 
τή νηστεία. Ἡ ἕνωση μέ τόν νεογέννητο Χριστό ἀπέχει ἀπό τόν 
ἐγωισμό καί ἀκολουθεῖ τό παράδειγμα τῆς ταπείνωσης τοῦ Χριστοῦ 
καί τῆς Θεοτόκου. Ὁ Κύριος ἐμφανίζεται πάντα στούς ταπεινούς.

Βασικές θέσεις: 
«Σέ ὅλο αὐτό τό μυστήριο τῆς ἐνσάρκου Οἰκονομίας τοῦ Κυρίου 

[…] θαυμάζουμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατρός πρός τό πλάσμα Του, 
τόν ἄνθρωπο».

«Ὁ Κύριος ἐμφανίζει τόν ἑαυτό Του στίς ταπεινές ψυχές. Οἱ Ποι-
μένες πού τόν εἶδαν ἦσαν ταπεινοί, ἁπλοί στήν καρδιά. Ὁ Ἰωσήφ, 
ὁ μνήστωρ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καί αὐτός ἦταν μία ταπεινή 
ψυχή. Ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος ἦταν γεμάτη ἀπό ταπείνωση. Ἀλλά καί 
οἱ ἐξ ἀνατολῶν Μάγοι, καίτοι ἦσαν σοφοί ἄνθρωποι, εἶχαν καί 
αὐτοί ἁπλές καί ταπεινές ψυχές».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἡ διήγηση Λκ. 2:1-20 μέ λόγια τοῦ κήρυκα.

Πατερική τεκμηρίωση:
Ἰωάννη Χρυσοστόμου, Εἰς τόν μακάριον Φιλογόνιον – Λόγος 

ΣΤ΄, PG 48, 752.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
 «Σέ ὅλο αὐτό τό μυστήριο τῆς ἐνσάρκου Οἰκονομίας τοῦ Κυρί-

ου, τό ὁποῖο ζήσαμε σήμερα καί ἀπολαύσαμε πράγματι…»
«Γι’ αὐτό, ἄς ζητήσουμε σήμερα αὐτή τή Χάρη ἀπό τόν ταπεινό 

Ἰησοῦ· νά δώσει καί σ’ ἐμᾶς αὐτή τήν εὐλογημένη ταπείνωση…»
«Ἄς παρακαλέσουμε τόν Κύριο ἰδιαίτερα σήμερα νά δώσει μία 

ἀκτίνα ἐλπίδας σέ ὅλους τούς πονεμένους ἀνθρώπους, μία παρη-
γορία καί ἕνα φῶς…»
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Δεκαετία 1990

76)  Βαρθολομαίου Κατσούρη, Μητροπολίτου Μεγάρων καί Σα-76)  Βαρθολομαίου Κατσούρη, Μητροπολίτου Μεγάρων καί Σα-
λαμῖνος, λαμῖνος, Ἐκλογάριον ἤτοι Συλλογή Ὁμιλιῶν καί Μελετῶν,Ἐκλογάριον ἤτοι Συλλογή Ὁμιλιῶν καί Μελετῶν, ἐκδ.  ἐκδ. 
Εὐεργέτιδος, Μεγάροις 1999, σελ. 197-200.Εὐεργέτιδος, Μεγάροις 1999, σελ. 197-200.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Οἱ πρωτόπλαστοι ἁμάρτησαν καί ὁ θάνατος εἰσῆλθε γιά ὅλους 

τούς ἀνθρώπους μέ τήν τραγική πτώση. Πρό Χριστοῦ ἦταν ἔντονο 
τό αἴτημα γιά ἀνθρώπινη σωτηρία. Ἡ Ἐνανθρώπηση εἶναι δῶρο 
Θεοῦ καί ὁδηγός γιά τή νέα ἀνθρωπότητα. Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου 
εἶναι γεγονός ἀλλά προϋποθέτει τήν ἀνθρώπινη συνεργία, ὅπως τήν 
ἀποφυγή τῆς ἁμαρτίας καί τήν παροχή βοήθειας στούς ἀδύναμους.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ χαρά ἡ μεγάλη ἐκτείνεται καί ἀγκαλιάζει ὅλην τήν ἀνθρωπό-

τητα, χρονικῶς καί τοπικῶς […] διότι τό ἔργον τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ ἔχει παγκόσμιον χαρακτήρα, ἀναφέρεται εἰς τό σύνολον τῶν 
ἀνθρώπων».

«Τραγική εἶναι ἡ κατάστασις τοῦ ἀνθρώπου τῆς πτώσεως […] Ἡ 
Ἐνανθρώπησις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἶναι τό δῶρον τοῦ Θεοῦ Πα-
τρός πρός τόν ἄνθρωπον».

«Ὁ Ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς ἤνοιξε τόν 
δρόμον διά τήν θέωσιν».

«Ὅσοι ἀγωνίζονται νά νικήσουν τήν ἁμαρτίαν, δηλαδή κάθε τί 
πού ἀντιστρατεύεται τήν ἀγάπην, τήν ἀλήθειαν καί τήν δικαιοσύνην 
τοῦ Θεοῦ, αὐτοί μόνον βιώνουν ὀρθῶς τό μυστήριο τῶν Χριστου-
γέννων».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Μτ. 1:21/ Λκ. 2:10-11

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«...ἰδοὺ γὰρ ἔρχῃ τέξεσθαι ἐν Σπηλαίῳ, ἀποῤῥήτως τὸν Δεσπότην, 

θέλοντα τὴν κτίσιν ἅπασαν, καταφθαρεῖσαν τῇ παραβάσει πρώην, 
καινίσαι ἀληθῶς, τοῦτον ὑμνολογοῦντες ἐν πίστει, Σὲ μεγαλύνομεν» 
(Κανών τοῦ Ἀπόδειπνου τῆς 24ης Δεκεμβρίου, ᾠδή θ΄).

«Σαρκωθεὶς ὁ Λόγος δέ, τὴν παμμόχθηρον ἁμαρτίαν ἐξήλειψεν, 
ὁ δεδοξασμένος Κύριος· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται» (Κανών προεόρ-
τιος Ὄρθρου, ᾠδή α΄).
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«Ποιμένες ἀγραυλοῦντες, ἐκπλαγοῦς φωτοφανείας ἔτυχον» (Κα-
νών α΄, ᾠδή ζ΄, ὁ εἱρμός).

77)  Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδου, Μητροπολίτου Μύρων, 77)  Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδου, Μητροπολίτου Μύρων, Τάδε Τάδε 
λέγει Πατριαρχικός Ἄμβων, λέγει Πατριαρχικός Ἄμβων, ἐκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1991, σελ. ἐκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1991, σελ. 
17-22.17-22.

Διάρκεια: 12΄

Μήνυμα: 
Ὁ Χριστός εἶναι ἡ πρώτη αἰτία σωτηρίας καί ἡ Ἐκκλησία ἡ συ-

νέχεια τοῦ ἔργου Του. Ἑπομένως ἀποτελεῖ θεανθρώπινο ὀργανισμό. 
Ἡ Ἐκκλησία ἐργάζεται τή σωτηρία τοῦ κόσμου ἀπό κάθε μορφῆς 
κακό. Ὡστόσο πάντα ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος τῆς ἐκκοσμίκευσης ὅταν 
ἐπικρατεῖ τό ἀνθρώπινο στοιχεῖο.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία! Τά δύο αὐτά ὑπερφυσικά πέρατα 

τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ».
«Ἡ ἐκκλησία ἔχει θεανθρωπικόν χαρακτήρα».
«Ὁσάκις τό ἀνθρώπινον στοιχεῖον πλεονάζει καί ἡ ἰσορροπία 

μεταξύ θείου καί ἀνθρωπίνου κλονίζεται […] ὁ θεῖος τῆς Ἐκκλησίας 
δομήτωρ καί παραστάτης δίδει τήν ὀρθήν ὤθησιν […] εἰς τήν πο-
ρείαν τοῦ πλοίου τῆς Ἐκκλησίας».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἰω. 10:31 καί 33.

78)  Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητρ. Φλωρίνης, 78)  Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητρ. Φλωρίνης, Κυριακή, Σύντομα κη-Κυριακή, Σύντομα κη-
ρύγματα ἐπί τῶν εὐαγγελικῶν περικοπῶν,ρύγματα ἐπί τῶν εὐαγγελικῶν περικοπῶν, Ἀθῆναι 1992, σελ. 261-265. Ἀθῆναι 1992, σελ. 261-265.

Διάρκεια: 8΄

Μήνυμα: 
Ὁ κατάλογος μέ ἀνθρώπους ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη φανερώ-

νει ἐκείνους πού προετοίμασαν τήν ὁδό γιά τόν ἐρχομό τοῦ Χρι-
στοῦ. Ὁ Χριστός μέ τή γέννησή Του φανέρωσε ὅτι ὁ Ἴδιος εἶναι ἡ 
ἀλήθεια καί ἡ ἀθανασία. Ὁ ἄνθρωπος χωρίς τόν Χριστό εἶναι κα-
ταδικασμένος στόν θάνατο. Γι’ αὐτό ἐπείγει ἡ ἀλλαγή τρόπου ζωῆς.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ κατάλογος αὐτός ἔχει μεγάλη σημασία, γιατί ἀποδεικνύεται 

πώς ὁ Χριστός, πού περίμεναν οἱ Ἑβραῖοι, κατάγεται σάν ἄνθρωπος 
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ἀπό τόν Δαβίδ, ἀπό τόν Ἰακώβ, ἀπό τόν Ἀβραάμ, ἀπό τούς μεγάλους 
καί ἔνδοξους ἐκείνους πατριάρχας, στούς ὁποίους ὁ Θεός εἶχε δώσει 
τήν ὑπόσχεσι, ὅτι ἕνας ἀπό τούς ἀπογόνους τους θά εἶνε ὁ Μεσσίας».

«Ὅλα μαζί τά ὀνόματα κάνουν τήν ἱστορία ἑνός ἔθνους, τοῦ 
Ἑβραϊκοῦ, πού τό διάλεξε ὁ Θεός γιά ἕνα μεγάλο σκοπό: νά προε-
τοιμάσει τόν κόσμο γιά τόν Μεσσία Χριστό. Γι’ αὐτό ὁ ἑβραϊκός 
λαός ὀνομάζεται περιούσιος, δηλαδή ἐκλεκτός».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Μτ. 1:1-25

Συγχρονικότητα:
«Τά ὀνόματα, πού ἀκούσαμε σήμερα, ἄν τά προσέξουμε…»
«Σήμερα ἡ γενιά ὑπολογίζεται 25 χρόνια».
«Δέν βλέπεις πόσο γρήγορα ἔφυγε καί αὐτός ὁ χρόνος;»

79)  Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητρ. Φλωρίνης, 79)  Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητρ. Φλωρίνης, ἈπόστολοςἈπόστολος, , Σύντομα κη-Σύντομα κη-
ρύγματα ἐπί τῶν ἀποστολικῶν περικοπῶν,ρύγματα ἐπί τῶν ἀποστολικῶν περικοπῶν, Ἀθῆναι 1992, σελ. 272-276. Ἀθῆναι 1992, σελ. 272-276.

Διάρκεια: 8΄

Μήνυμα: 
Ἡ πίστη τοῦ Ἀβραάμ ἀποτελεῖ παράδειγμα γιά κάθε ἄνθρωπο. Ἡ 

ἑορτή τῶν Χριστουγέννων δίδει ἀφορμή γιά νά πιστέψουμε ἔμ πρακτα 
στόν Θεό. Ἡ ἔμπρακτη πίστη φανερώνεται στήν ἀλλαγή τρό που ζωῆς.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Ἀβραάμ εἶναι ἀξιοθαύμαστος γιά ὅλες τίς ἀρετές πού εἶχε, 

ἀλλ’ ἰδίως ἀξιοθαύμαστος γιά τήν πίστι του».
«Μᾶς φωνάζει σήμερα ὁ Ἀβραάμ, μᾶς φωνάζουν χιλιάδες ἅγιοι, 

μᾶς φωνάζει ἡ Ἐκκλησία μας […] Μποροῦμε κι ἐμεῖς νά φθάσουμε 
στόν οὐρανό […] σ’ ἕναν κόσμο ἄυλο καί πνευματικό […] πρός τόν 
οὐρανό πού ἄνοιξε τόν δρόμο ὁ Χριστός. Καί ὁ δρόμος αὐτός ὀνο-
μάζεται ὁδός μετανοίας».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἑβρ. 11:9-10 καί 32-40

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Γιά πολλά πράγματα, ἀγαπητοί μου, μιλάει ὁ σημερινός Ἀπό-

στολος…»
«Οἱ ἀστροναῦτες, πού μέ τά διαστημόπλοιά τους πετοῦν καί πη-

γαίνουν στό φεγγάρι…»
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«Μποροῦμε κι ἐμεῖς σήμερα νά φθάσουμε στόν οὐρανό καί νά 
πᾶμε πιό ψηλά ἀπό κεῖ πού πῆγαν οἱ ἀστροναῦτες…»

80)  Δημητρίου Μπεκιάρη, Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλε-80)  Δημητρίου Μπεκιάρη, Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλε-
ως καί Πολυκάστρου, ως καί Πολυκάστρου, Οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν (Κυριακοδρό-Οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν (Κυριακοδρό-
μιον),μιον), Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα 1992, σελ. 188-191.  Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα 1992, σελ. 188-191. 

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Οἱ διάφορες διαστάσεις τῆς ἐν Χριστῷ εἰρήνης ξεκινοῦν ἀπό τή 

Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀναδημιουργός τοῦ 
κόσμου καί μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας ἀλλάζει ὁ ἄνθρωπος, ὥστε νά μαρ-
τυρήσει τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ σέ ὅλον τόν κόσμο. Ἀφετηρία ἀπο-
τελεῖ ἡ κατάκτηση τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης καί ὁ ἀγώνας ἐνάντια 
στά πάθη, ὥστε ὁ πιστός νά ἀναλάβει τήν προσωπική του εὐθύνη 
καί νά ὑπερασπίζεται τήν εἰρήνη, τή συμφιλίωση, τήν ἔμπρακτη 
ἀγά πη σέ καθημερινό ἐπίπεδο.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Κύριος μέ τή σάρκωση καί τή σταύρωσή Του ἔφερε τήν εἰρή-

νη ἀνάμεσα στούς ἀγγέλους καί τούς ἀνθρώπους, μέσα στήν ἴδια 
τήν ἀνθρωπότητα».

«Ἡ Ἐκκλησία μιλώντας γιά τήν εἰρήνη, ἀναφέρεται στήν ἴδια της 
τήν ὕπαρξη καί τή ζωή».

«Ἡ μόνη ριζική λύση [ἐνν. τῶν προβλημάτων πού συνδέονται μέ 
τήν ἔλλειψη τῆς εἰρήνης] εἶναι ἡ χριστοποίηση τοῦ φρονήματος καί 
τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἰω. 14:27/ Ρωμ. 12:18/ Ἐφ. 2:14 καί 16-18/ Φιλιπ. 4:7/ Κολ. 1:20/ Α΄ 

Τιμ. 2:2

Πατερική τεκμηρίωση:
Ἀπαντοῦν διάφορα πατερικά χωρία μεταφρασμένα ἀπό τούς 

Γρη γόριο Νύσσης, Ἰωάννη Χρυσόστομο καί Νικόλαο Καβάσιλα.

81)  Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, 81)  Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, 
Κιλ κισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, Κιλ κισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, Διακονία Λόγου,Διακονία Λόγου, Κιλκίς 1995,  Κιλκίς 1995, 
σελ. 46-48.σελ. 46-48.

Διάρκεια: 5΄
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Μήνυμα: 
Ὁ Θεός ἑνώθηκε μέ τόν ἄνθρωπο γιά νά καταργηθεῖ ὁ θάνατος 

καί ὁ ἄνθρωπος νά γίνει θεός. Τό γεγονός αὐτό ἀποτελεῖ πράξη 
ὕψιστης φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ καί συγχρόνως κάλεσμα γιά ἀλη-
θινή λατρεία καί ἔμπρακτη ἀγάπη.

Βασικές θέσεις: 
 «Ἡ πλήρης καί ἀπόλυτη ἕνωση τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο εἶναι 

τό μεγάλο γεγονός τῶν Χριστουγέννων».
«Ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀσύγχυτη 

καί ἀδιαίρετη ἕνωση τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο στό θεανδρικό πρό-
σωπο τοῦ Χριστοῦ».

«Μένει σέ μᾶς νά ἀνταποκριθοῦμε στήν ἄπειρη φιλανθρωπία τοῦ 
Κυρίου μέ τή λατρεία μας πρός τήν τρισυπόστατη Θεότητα καί τήν 
ἀγάπη μας πρός τούς συνανθρώπους μας».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Γεν. 2:16/ Ἰω. 8:12. 14:6 

82)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, 82)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, Θεός ἐφα-Θεός ἐφα-
νερώθη ἐν σαρκί,νερώθη ἐν σαρκί, ἐκδ. Μαΐ στρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 16-24. ἐκδ. Μαΐ στρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 16-24.

Διάρκεια: 11΄

Μήνυμα: 
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ οἰκουμενικός Λυτρωτής. Ἡ γέννησή Του ἀλλά 

καί ὅλη του ἡ ζωή διδάσκει τήν ὑπέρβαση τῶν ἀδιεξόδων. Συγχρό-
νως ὁπλίζει τόν ἄνθρωπο μέ ἐλπίδα, χαρά καί δύναμη.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Ἰησοῦς Χριστός […] προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση γιά νά 

μείνει μαζί μας».
«Ὁ ἐρχομός Ἐκείνου […] συνδέθηκε μέ μικρά καί μεγαλύτερα 

ἀνθρώπινα ἀδιέξοδα».
«Γιά ἐμᾶς τούς χριστιανούς, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τοῦ ὁποίου τή 

γέννηση πανηγυρίζουμε σήμερα, παραμένει ἡ ἐλπίδα, ἡ χαρά, ἡ 
ἰσχύς μας». 

«Ὅσο περισσότερο συνδεόμαστε μαζί Του, ὅσο οὐσιαστικότερα 
μένει στήν καρδιά μας μέ τή χάρη τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας 
Του, τόσο θά βλέπουμε τά ποικίλα προσωπικά, οἰκογειακά καί κοι-
νωνικά ἀδιέξοδα νά ὑπερνικῶνται».
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«Ἡ ὑπέρβαση ἀδιεξόδων παραμένει κεντρικό μήνυμα τῶν Χρι-
στουγέννων καί προσωπική ἐμπειρία ὅσων ζοῦν ἐν Χριστῷ». 

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Φιλ. 2:7/ Α΄ Τιμ. 3:16

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν» (Ἐξαποστειλάριο).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
 «Ἐδῶ στήν Ἀλβανία, γιά πρώτη φορά ἐφέτος μετά ἀπό δεκάδες 

χρόνια ἀθεϊστικοῦ παραληρήματος, τά Χριστούγεννα ξαναγίνονται 
δημόσια».

«Ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῆς ἀλβανικῆς κοινωνίας ἔχει καταλάβει 
πώς τά προβλήματα πού ἔχουν συσσωρευτεῖ δέν θά λυθοῦν μέ τήν 
παλαιά φιλάρεσκη περιφρόνηση τοῦ Θεοῦ».

«Ἡ ἀλβανική κοινωνία ἔχει ἀνάγκη ἐμπιστοσύνης καί πίστης στόν 
Θεό».

«Πολλές εἶναι οἱ δυσκολίες, τά προβλήματα καί τά ἀδιέξοδα τῆς 
ἀλβανικῆς κοινωνίας τῆς πρώτης μετακομμουνιστικῆς περιόδου».

 «Γιά ἐμᾶς τούς χριστιανούς, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τοῦ ὁποίου τή 
γέννηση πανηγυρίζουμε σήμερα, …»

83)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, 83)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, Θεός ἐφα-Θεός ἐφα-
νερώθη ἐν σαρκί,νερώθη ἐν σαρκί, ἐκδ. Μαΐ στρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 25-35. ἐκδ. Μαΐ στρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 25-35.

Διάρκεια: 11΄

Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα φανερώνουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τίς 

δυνατότητες κάθε προσώπου. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ 
κάλεσμα γιά ἕνωση μαζί Του, μετάνοια, μεταμόρφωση καί ἐξαγιασμό 
τῆς ὕλης καί τῆς κοινωνίας.

Βασικές θέσεις:
«Καρδιά τοῦ μηνύματος τῶν Χριστουγέννων εἶναι ὅτι ὁ θεῖος 

Λό γος ἔρχεται ἀνάμεσά μας γιά νά προσλάβει τήν ἀνθρώπινή μας 
φύ ση, νά μεταμορφώσει τόν ἄνθρωπο, νά τόν ἀνυψώσει, νά τόν 
σώ σει ἀπό τήν ἁμαρτία, πού διαλύει κάθε τί ἀνθρώπινο, ὅπως ὁ 
καρ κίνος καί τό ἔιτζ τό σῶμα».

«Κάτω ἀπό τή φωτεινή δέσμη αὐτῶν τῶν ἀληθειῶν πού ἐκπέμ-
πουν τά Χριστούγεννα, μποροῦμε νά ξαναδοῦμε μ’ ἕναν ἄλλο τρό-
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πο τόν ἑαυτό μας, τούς γύρω μας, τόν κόσμο. Μέ περισσότερο 
ρεαλισμό, κριτική διάθεση ἀλλά καί αἰσιοδοξία».

«Μέ τή γέννησή Του, προσλαμβάνοντας τήν ἀνθρώπινη φύση ὁ 
Χριστός, χάρισε ἀξία στόν ἄνθρωπο, στό κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο. 
Ὁ Ἰησοῦς ταπεινώθηκε, γιά νά ὑπενθυμίζει πάντοτε τήν ἀξιοπρέ-
πεια τῶν ταπεινῶν».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Γεν. 1:26/ Α΄ Τιμ. 3:16

Πατερική τεκμηρίωση:
Γρηγορίου Νύσσης, Λόγος Κατηχητικός ὁ Μέγας, Ε΄ , PG 45,48. 

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἀνταποκρινόμαστε στή βαθύτερη φύση μας; Ἤ ἀφηνόμαστε 

σάν ρινίσματα στή δίνη τῆς τεχνοκρατούμενης ‘ἠλεκτρονικῆς’ κοι-
νωνίας;»

«Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία Του, δείχνει ἄμεσο ἐνδιαφέρον γιά τόν 
σύμπαντα κόσμο, γιά ὅτι ἔχει σχέση μέ τή φύση καί τήν ἀνθρώπινη 
ζωή, γιά τήν ὑγεία, τήν ἐκπαίδευση, τήν τέχνη, τήν πολιτική, τήν 
κοινωνική δράση». 

«Καιρός πιά νά σταματήσει ἡ καταστροφή τοῦ τόπου πού μᾶς 
χάρισε ὁ Θεός, ἡ ρύπανση τῶν οἰκισμῶν μας».

«Ἄς εὐχηθοῦμε νά γιορτάσουμε τή Γέννηση τοῦ Σωτῆρος καί τό 
ἐπίκειμενο Νέον Ἔτος…»

84)  Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, Κιλ κισίου 84)  Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, Κιλ κισίου 
καί Ἁγίου Ἀθανασίου, καί Ἁγίου Ἀθανασίου, Διακονία Λόγου,Διακονία Λόγου, Κιλκίς 1995, σελ. 183-184. Κιλκίς 1995, σελ. 183-184.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα:
 Ἡ ἀποστασία τῶν Πρωτόπλαστων ἔφερε τόν θάνατο στόν κό-

σμο. Ἡ σωτηρία ἦρθε ἀπό τή στιγμή πού ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά 
νά γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ χάρισμα 
λυτρωτικό.

Βασικές θέσεις: 
 «Ἐκστατικός μένει ὁ ἀνθρώπινος νοῦς μπροστά στήν ἄκρα τα-

πείνωση τοῦ Θεοῦ καί στήν τέλεια ἀνύψωση τοῦ ἀνθρώπου».
«Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ πῆρε ἀνθρώπινη μορφή ἐκ Πνεύματος Ἁγί-
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ου καί Μαρίας τῆς Παρθένου, ὅπως μᾶς βεβαιώνουν οἱ Γραφές. 
Αὐτή εἶναι ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου».

«Τούτη τή γέννηση τήν προσφέρει χάρισμα ὁ ἴδιος ὁ Θεός στούς 
ἀφοσιωμένους του, στούς ἁγίους του. Τή χαρίζει σέ ὅλους ἐκείνους 
πού εἰλικρινά πιστεύουν ὅτι ὁ σαρκωμένος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ 
λυτρώνει ἀπό τόν θάνατο».

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος 

Μυστηρίου ἡ φανέρωσις, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνε-
ται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ σὺν καὶ ἡμεῖς αὐτῷ 
τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ» 
(Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, ἀπολυτίκιο).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
 «Τούτη τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ὅλη ἡ Χριστιανοσύνη 

ἐδῶ καί δύο χιλιάδες χρόνια…»

85)  Ἀλεξάνδρου Μοστράτου (ἀρχιμ.), 85)  Ἀλεξάνδρου Μοστράτου (ἀρχιμ.), Οὐράνια θεῖα μηνύματα,Οὐράνια θεῖα μηνύματα, Πά- Πά-
ρος 1994, σελ. 90-92.ρος 1994, σελ. 90-92.

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Μεσσίας καί μέ τήν ὑπερφυσική Γέννησή Του 

ἐκπληρώθηκαν οἱ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὁ Θεός ἔγι-
νε ἄνθρωπος γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός. Ἡ Ἐκκλησία προσφέρει 
στούς χριστιανούς τή σωτηρία μέσα ἀπό τά μυστήριά της.

Βασικές θέσεις: 
 «Ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου, ὅταν ἦρθε στή γῆ, κατά τήν ἀνθρώ-

πινη φύση καί καταγωγή Του, ἔχει τήν καταγωγή Του ἀπό τό Ἰου-
δαϊκό γένος […] Στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ ἐκπληρώ-
θηκαν οἱ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης».

«Ἐπειδή ὁ ἀδύνατος ἄνθρωπος δέν μποροῦσε μονάχος του νά 
ὑψωθεῖ καί νά φθάσει στόν οὐρανό, ὁ Θεός κατεβαίνει στή γῆ, γιά 
νά ἀνεβάσει τόν ἄνθρωπο κοντά του».

«Ἄς μένωμε ἑνωμένοι ἀδιάσπαστα μαζί Του γιά πάντα, μέ τή Χά-
 ρη τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Μτ. 1:1-25
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Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
 «Τῆς σημερινῆς λοιπόν Κυριακῆς, πού δέν εἶναι μιά συνηθισμέ-

νη Κυριακή, ἡ περικοπή…»

86)  Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, Κιλ -86)  Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, Κιλ -
κισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, κισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, Σταυροαναστάσιμα Μηνύματα Σταυροαναστάσιμα Μηνύματα 
(Κυ ριακοδρόμιο),(Κυ ριακοδρόμιο), Κιλκίς 1995, σελ. 41-42. Κιλκίς 1995, σελ. 41-42.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ ἔργο τῆς Ἁγίας Τριάδας. Ὁ 

Υἱός τοῦ Θεοῦ γεννήθηκε ὁλότελα ἄνθρωπος, σταυρώθηκε καί ἀνα-
στήθηκε γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός. Ἡ δυνατότητα αὐτή παρέ-
χεται ἐντός τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἡ ὁποία μέσα ἀπό τά μυστή-
ριά της ὁδηγεῖ στήν οἰκουμενική ἀγάπη καί στήν ἀγάπη ὅλης τῆς 
κτίσεως. Μέ τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἡ λύτρωση εἶναι πραγματι-
κότητα.

Βασικές θέσεις:
«Σήμερον, ἀδελφοί μου, ὁ Θεός Πατέρας εὐδοκεῖ καί ὁ Υἱός καί 

Λόγος σαρκώνεται μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τή 
συνεργία τῆς Θεοτόκου Μαρίας».

«Ὁ Θεός ἑνώνεται μέ τόν ἄνθρωπο στό θεανδρικό πρόσωπο τοῦ 
Χριστοῦ, γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο».

«Στήν Ἐκκλησία μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τή 
συνεργία τοῦ ἀνθρώπου γεννιέται ὁ νέος ἄνθρωπος τῆς χάριτος, 
τῆς ἐπαγρύπνησης καί μετάνοιας, ὁ ἅγιος».

«Τά δοξασμένα Χριστούγεννα εἶναι ἡ ἀπολύτρωση, ἡ δικαίωση, 
τό μεγαλεῖο, ἡ δόξα τοῦ ἀνθρώπου».

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε...» (Κανών α΄, α΄ ᾠδῆς, ὁ εἱρμός).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Σήμερον, ἀδελφοί μου, ὁ Θεός Πατέρας εὐδοκεῖ…»

87)  Ἀρχιμ. Ἰεροθέου Βλάχου, 87)  Ἀρχιμ. Ἰεροθέου Βλάχου, Ὅσοι πιστοί. Κείμενα Ὀρθόδοξης πα-Ὅσοι πιστοί. Κείμενα Ὀρθόδοξης πα-
ράδοσης ἤ παραδεδομένης πίστης,ράδοσης ἤ παραδεδομένης πίστης, ἐκδ. Ἱ. Μ. Γενεθλίου τῆς  ἐκδ. Ἱ. Μ. Γενεθλίου τῆς 
Θεο τόκου (Πελαγίας), Λεβαδειά 1996, σελ. 105-108.Θεο τόκου (Πελαγίας), Λεβαδειά 1996, σελ. 105-108.

Διάρκεια: 7΄
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Μήνυμα: 
Ἡ πτώση τῶν Πρωτοπλάστων ἔφερε διάσπαση στίς σχέσεις Θεοῦ 

καί ἀνθρώπου. Οἱ Προφῆτες εἶδαν τόν Ἄσαρκο Λόγο καί ἀγωνί-
στηκαν γιά νά προετοιμάσουν τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι καί 
οἱ χριστιανοί χρειάζεται νά προετοιμαστοῦν μέσα ἀπό τή μετάνοια, 
ἔχοντας ὡς πρότυπο πάντα τήν Παναγία. Ἡ μετάνοια περιλαμβά-
νει τόν καθαρισμό ἀπό τή φαντασία, τά πάθη καί τήν ἁμαρτία. Ἡ 
μετάνοια ἀποτελεῖ θεραπεία καί ὄχι νομική πράξη.

Βασικές θέσεις: 
 «Μετά τήν πτώση ὁ ἄνθρωπος ἀποξενώθηκε ἀπό τόν Θεό […] 

ὡστόσο ὑπῆρχε τό ἐκλεκτό λείμμα πού περίμενε τόν Λυτρωτή, τόν 
Μεσσία».

«Οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἔβλεπαν τόν Λόγο τοῦ 
Θεοῦ διά τῆς θεώσεως […] Ἐπίσης, ἡ Παναγία συντέλεσε πολύ στήν 
σάρκωση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ».

«Ὅπως ὅλοι οἱ προπάτορες ἀγωνίστηκαν καί μόχθησαν γιά νά 
προετοιμάσουν τό ἔδαφος γιά τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι καί 
ἐμεῖς πρέπει νά προετοιμαζόμαστε γιά νά ἑορτάσουμε ἐπάξια τήν 
ἑορτή […] μέ τήν προετοιμασία τῆς μετάνοιας».

«Ἡ μετάνοια θεραπεύει τήν ἀρρωστημένη ψυχή μας πού γίνεται 
ἐμπόδιο γιά νά αἰσθανθοῦμε τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ». 

88)  Ἀλεξάνδρου Μοστράτου (ἀρχιμ.), 88)  Ἀλεξάνδρου Μοστράτου (ἀρχιμ.), Κυριακάτικοι ἀντίλαλοι,Κυριακάτικοι ἀντίλαλοι, Νά- Νά-
ξος 1995, σελ. 164-167.ξος 1995, σελ. 164-167.

Διάρκεια: 7΄

Μήνυμα: 
Ὁ Χριστός ἦρθε τόν κατάλληλο καιρό καί εἶναι ὁ οἰκουμενικός 

σωτήρας. Υἱοθέτησε τό ἀνθρώπινο γένος καί τό ἀπελευθέρωσε ἀπό 
τόν θάνατο. Ἔτσι δόθηκε πλέον ἡ δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά 
γίνει θεός. Αὐτή τή δυνατότητα ὀφείλει νά τήν ἐκμεταλλευτεῖ στό 
παρόν ὁ ἄνθρωπος γιά νά ἀλλάξει στήν προσωπική του καθημερι-
νή ζωή καί νά πλησιάσει τόν Θεό.

Βασικές θέσεις: 
 «Τώρα εἶστε παιδιά τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό ἔστειλε ὁ Θεός ἀπό τόν 

οὐρανό τόν Υἱό Του, ὥστε νά σᾶς δώσει τό προνόμιο καί τή χάρη 
νά ἀπευθύνεστε πρός τόν Θεό καί νά τόν ἀποκαλεῖτε ‘Πατέρα’».

«Ὁ Θεάνθρωπος ἦταν ἡ ἐλπίδα τῶν Ἰσραηλιτῶν καί ἡ προσδο-
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κία τῶν ἐθνῶν […] Τό Θεῖο Βρέφος ἐξουδετέρωσε τήν ἄγνοια καί 
τήν εἰδωλολατρεία».

«Ὁ ἐρχομός τοῦ Δευτέρου Προσώπου τῆς Παναγίας Τριάδος στή 
γῆ καί ὅλο τό σωτηριολογικό ἔργο κατήργησε τόν θάνατο, μᾶς 
χάρισε τήν αἰώνια ζωή».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Γαλ. 4:4-7 

Πατερική τεκμηρίωση:
Ἰωάννη Χρυσοστόμου, Εἰς τόν μακάριον Φιλογόνιον – Λόγος 

ΣΤ΄, PG 48, 752.

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Χριστὸς γεννᾶται τὴν πρὶν πεσοῦσαν ἀναστῆσον εἰκόνα» (Προ-

εόρτιο ἀπολυτίκιο).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Χριστούγεννα! Ἡμέρα ἁγία, ἡμέρα χαρᾶς […] Καί μέ τήν εὐκαι-

ρία τῆς ἑορτῆς αὐτῆς…»
«Μακάρι τά φετινά Χριστούγεννα νά θελήσουμε νά τά χρησιμο-

ποιήσουμε σάν καινούριο ξεκίνημα…»

89)  Ἀπόστολου Δανιηλίδη, Μητροπολίτου Δέρκων, 89)  Ἀπόστολου Δανιηλίδη, Μητροπολίτου Δέρκων, Λόγος Ἐλπίδος,Λόγος Ἐλπίδος, 
σελ. 169-171.σελ. 169-171.

Διάρκεια: 3΄

Μήνυμα: 
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ γεγονός ἐλπίδας, συμφιλίωσης 

καί σωτηρίας. Ὁ Χριστός φανέρωσε στήν πράξη τή φιλανθρωπία 
καί τήν ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Βασικές θέσεις: 
 «Μήνυμα ἀγάπης, ἑνότητος καί καταλλαγῆς ὁ ἴδιος ὁ Θεός, μᾶς 

ἔδειξε μέ τήν Γέννησιν τοῦ Υἱοῦ Του, ἡ ὁποία ἕνωσε τά διεστῶτα, 
ἀπήλειψε τό μῖσος καί τήν ἀντιζηλίαν».

«Ὁ Χριστός ἔδωσε τό μήνυμα τῆς θυσίας ἐδῶ καί 2000 περίπου 
χρόνια. Ἡ κορυφαία ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν 
ἄνθρωπο».

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
 «Μέσα εἰς τό πνεῦμα τῆς καταλλαγῆς αὐτῆς καί τῆς ὑφέσεως 

τῶν παθῶν, ἐμπαθειῶν καί σκοπιμοτήτων συγκαταλέγεται ἡ προ-
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σπάθεια τῆς Σεπτῆς Κορυφῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Παναγιωτάτου 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου διά τήν ἐπαναλει-
τουργίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης…»

90)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, 90)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, Θεός ἐφα-Θεός ἐφα-
νερώθη ἐν σαρκί,νερώθη ἐν σαρκί, ἐκδ. Μαΐ στρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 47-56. ἐκδ. Μαΐ στρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 47-56.

Διάρκεια: 10΄

Μήνυμα: 
Ὁ Χριστός ἦρθε στόν κόσμο γιά νά μᾶς σώσει ἀπό τήν προσωπική 

ἁμαρτία. Μέ τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν προσευχή στόν Σωτήρα Χριστό 
καί τή συμμετοχή μας στή θεία Εὐχαριστία θά ἀποκτήσουμε καί τή δική 
μας λύτρωση καί θά ἀγωνιστοῦμε γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου.

Βασικές θέσεις:
«Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Σωτήρας τῆς ἀνθρωπότητος καί τοῦ καθενός 

μας προσωπικά […] Μᾶς λυτρώνει ἀπό τόν πολυδαίδαλο ἐγωισμό 
μας».

«Ἡ ὅλη εἰκόνα τῶν Χριστουγέννων φωτίζεται μέ τήν ἐπιλογή καί 
ἀποδοχή τῆς ἀδυναμίας ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό».

«Καί μᾶς καλεῖ, μετά τήν Εὐχαριστία καί τή δέησή μας, νά γίνουμε 
κι ἐμεῖς συνεργοί στό ἔργο πού Αὐτός ἐπιτελεῖ μέσα στήν ἱστορία. Νά 
εἴμαστε ζωντανά μέλη τῆς εὐχαριστιακῆς κοινότητος, τῆς Ἐκκλησίας».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Μτ. 1:21/ Λκ. 2:11. 4:18/ Μτθ. 1:21/ Α΄ Τιμ. 1:15/ Β΄ Πέ. 3:13

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Μορφωθεὶς τὸ καθ’ ἡμᾶς, καὶ θεώσας τὸ πρόσλημμα» (Στιχηρό 

Ἰδιόμελο τῆς Α΄ Ὥρας τῶν Μεγάλων Ὡρῶν).
«Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου» (Εἰρηνικά, θεία Λει-

τουργία).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ὅσο κι ἄν ἔχουμε στή διάθεσή μας ἀνέσεις πού ἔλειπαν ἀπό τίς 

προηγούμενες γενιές, ὅσο θαυμαστά καί ἄν εἶναι στίς μέρες μας τά 
ἀνθρώπινα ἐπιτεύγματα, στό βάθος ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ζητοῦμε πε-
ρισσότερο φῶς περισσότερη ἀλήθεια».

«Ὁ Ἰησοῦς γεννᾶται καί ἀπεργάζεται τή σωτηρία τοῦ κόσμου μέ 
ἕναν τρόπο ἀσυνήθιστο. Μέ τήν ἀθόρυβη ἔλευσή Του στόν κόσμο, 
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μέ τή Φάτνη, μέ τόν Σταυρό. Ἀντίθετα πρός τά σύγχρονα μέσα, πού 
διαφημίζουν τή δύναμη, τόν θόρυβο καί τήν ἐπιτυχία».

91)  Συμεών Κούτσα (ἀρχιμ., νῦν Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης), 91)  Συμεών Κούτσα (ἀρχιμ., νῦν Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης), Κη-Κη-
ρύξατε. Ὁμιλίες στά Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν,ρύξατε. Ὁμιλίες στά Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν, Ἀποστολική Δια- Ἀποστολική Δια-
κονία, Ἀθήνα 1997, σελ. 269-274. κονία, Ἀθήνα 1997, σελ. 269-274. 

Διάρκεια: 11΄

Μήνυμα: 
Τό ὄνομα Ἰησοῦς σημαίνει σωτήρας. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ τή 

Γέννησή του ἔφερε τή λύτρωση καί τήν ἐλπίδα στήν οἰκουμένη. 
Φανέρωσε τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά νά σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος 
ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο. Στή σύγχρονη ἐποχή τά Χριστού-
γεννα εἶναι ἀποχριστιανισμένα καί ἐκκοσμικευμένα. Ὁ ὀρθός τρό-
πος ἑορτασμοῦ εἶναι ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ μέ τήν καρδιά μας καί 
ἡ μαρτυρία τῆς ἀγάπης Του στήν καθημερινή μας ζωή.

Βασικές θέσεις: 
«Ἰησοῦς τό ὄνομα τοῦ ἀπεσταλμένου Λυτρωτῆ […] ἡ χαρά τῶν 

πονεμένων, τό στήριγμα τῶν ἀδυνάτων, τό καταφύγιο τῶν ἀδικη-
μένων […] Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ αἰώνιος Λυτρωτής».

«Χριστούγεννα ὅμως χωρίς Χριστό εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμα, ἕνα 
κοινωνικό γεγονός».

«Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ ἐλευθερωτής […] ἡ δικαιοσύνη […] ἡ εἰρήνη».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἡσ. 12:4-5 42:4/ Μτ. 1:1-25/ Ἰω. 14:13/ Πρ. 4:12/ Ρωμ. 8:35. 10:9/ 

Φιλ. 2:10/ Β΄ Θεσ. 2:16/ Β΄ Τιμ. 2:10/ Ἑβρ. 5:9 

Πατερική τεκμηρίωση:
Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἀόρατος Πόλεμος, Μέρος πρῶτον, 

Κεφάλαιον ΜΘ´, ἐκδ. Τῆνος, Ἀθῆναι ἄ.χ., σελ. 164.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
 «Τή γέννηση τοῦ Ἰησοῦ ἑτοιμάζεται νά ἑορτάσει γιά μιά ἀκόμη 

φορά ἡ Ἐκκλησία Του, ὁ χριστιανικός κόσμος».
«Ἑτοιμαζόμαστε νά ὑποδεχτοῦμε τά Χριστούγεννα. Νά γιορτά-

σουμε τό μεγάλο…»
«Γι’ αὐτό ἄν θέλουμε νά γιορτάσουμε ἀληθινά Χριστούγεννα…»
«Ὁ Ἰησοῦς στή ζωή μας. Στήν οἰκογένειά μας. Στήν ἐργασία μας. 

Στό γραφεῖο μας. Στήν ψυχαγωγία μας».
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92)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, 92)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, Θεός ἐφα-Θεός ἐφα-
νερώθη ἐν σαρκί,νερώθη ἐν σαρκί, ἐκδ. Μαΐ στρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 57-67. ἐκδ. Μαΐ στρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 57-67.

Διάρκεια: 12΄

Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα δίνουν τό δικαίωμα στόν καθένα νά γίνει θεός. 

Ἡ υἱοθεσία τῶν ἀνθρώπων πραγματοποιεῖται ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. 
Τό Δωδεκαήμερο τῶν ἑορτῶν ἀποτελεῖ ἱεραποστολικό κάλεσμα καί 
ἀγώνα ἐνάντια στό κοινωνικό κακό. Ἡ ἀγάπη κατά τό πρότυπο 
τοῦ Χριστοῦ θεραπεύει τά πάντα.

Βασικές θέσεις:
«Σέ μιά βαθύτερη ἀνάλυση, ὅλα τά θεμελιώδη δικαιώματα τοῦ 

ἀνθρώπου, ἡ ἐλευθερία, ἡ ἰσότητα, ἡ ἀξιοπρέπεια, μέσα στή χρι-
στιανική προοπτική θεμελιώνονται στερεότερα, ἐξισορροποῦνται 
καί ἐναρμονίζονται […] Ἡ θεία υἱοθεσία ἔχει γίνει δικαίωμα κάθε 
ἀνθρώπου».

«Πῶς ὁδηγούμαστε στόν σκοπό τῆς θείας υἱοθεσίας, τῆς κατά 
χάριν θεώσεως. Ἡ γιορτή τῶν Χριστουγέννων τό ἀποσαφηνίζει: Μέ 
τήν ‘κένωση’, τήν ταπείνωση, τή λιτότητα, τήν ἀθωότητα […] Ὁ 
νεογέννητος στή φάτνη Χριστός μᾶς καλεῖ νά ἐπανεύρουμε τήν 
ἀθωότητα».

«Νά ἀγαπήσουμε τήν προοπτική τῆς θείας υἱοθεσίας, νά κρατή-
σουμε ζωντανή τή βεβαιότητα καί νά συνειδητοποιήσουμε περισ-
σότερο αὐτό τό μέγιστο δικαίωμα».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Μτ. 5:9/ Λκ. 6:35/ Ἰω. 1:12 καί 14/ Γαλ. 4:4-5/ Β΄ Πέ. 1:4/ Α΄ Ἰω. 

3:1-2 

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ 

φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ 
ἀστέρος ἐδιδάσκοντο· σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, 
καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι» (Ἀπολυτίκιο 
ἑορτῆς Χριστουγέννων).

 «Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος 
Μυστηρίου ἡ φανέρωσις, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνε-
ται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ σὺν καὶ ἡμεῖς αὐτῷ 
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τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ» 
(Ἀπολυτίκιο ἑορτῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου).

«Ἰσωθῆναι πόθον μοι ἐνθείς, ὄφις ὁ παμπόνηρος, τῷ πλα-
στουργῷ, ὡς αἰχμάλωτον εἷλέ με, διὰ σοῦ δὲ Πάναγνε, ἀνακέκλημαι, 
θεωθεὶς ἀληθέστατα· σὺ γὰρ Θεομῆτορ, τὸν ἐμὲ θεώσαντα γεγέννη-
κας» (Ὀκτώηχος, Κανών ἁγίου Νικολάου, Θεοτοκίο).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Τό θέμα περί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐπανέρχεται σέ ποικί-

λους τόνους στούς λόγους καί τά κείμενα τῆς ἐποχῆς μας».
«Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀποτελοῦν μεγάλη κοινωνική κατά-

κτηση καί πολλοί τά ἀναφέρουν συχνά».
«Τό πρότυπο τοῦ Χριστοῦ: κένωση, ταπείνωση, λιτότητα κ.λπ. 

παραμένει παράδοξο καί ἀπαράδεκτο, γιατί ἡ νοοτροπία τῆς ἐποχῆς 
χορεύει μέ τήν ἀλαζονεία, τήν ἰδιοτέλεια, τήν πλεονεξία…»

«Ὁ συγκεχυμένος σύγχρονος πολιτισμός προτείνει διάφορες δι-
εξόδους γιά τήν εὐτυχία καί τήν ἀνάταση πού ποθεῖ ὁ ἄνθρωπος: 
ναρκωτικά, φαῦλα θεάματα, ἀθέμιτες σχέσεις, παραθρησκευτικά κα-
τασκευάσματα, παράφορα πάθη κ.λπ., τά ὁποῖα ὠθοῦν στή βία, τίς 
ἰδιοτελεῖς συγκρούσεις, τίς ἀδίστακτες αἱματοχυσίες, τήν πολύμορ-
φη κτηνωδία».

93)  Βαρθολομαίου Κατσούρη, Μητροπολίτου Μεγάρων καί Σα-93)  Βαρθολομαίου Κατσούρη, Μητροπολίτου Μεγάρων καί Σα-
λαμῖνος, λαμῖνος, Ἐκλογάριον ἤτοι Συλλογή Ὁμιλιῶν καί Μελετῶν,Ἐκλογάριον ἤτοι Συλλογή Ὁμιλιῶν καί Μελετῶν, ἐκδ.  ἐκδ. 
Εὐεργέτιδος, Μεγάροις 1999, σελ. 199-203.Εὐεργέτιδος, Μεγάροις 1999, σελ. 199-203.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Ἡ πτώση τοῦ Σατανᾶ καί τοῦ ἄνθρωπου ἔγινε, γιατί ἤθελαν τήν 

ἰσοθεΐα. Ἔτσι εἰσῆλθε ὁ θάνατος στήν ἀνθρωπότητα. Ἡ ὑπερφυσι-
κή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἀποτέλεσμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὁδηγεῖ 
στόν ἐξαγιασμό τοῦ ἀνθρώπου καί ἐπιφέρει τήν πολυδιάστατη εἰρή-
νη καί καταλλαγή.

Βασικές θέσεις:
«Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ […] ηὐδόκησε νά ἴδη τήν σωτηρίαν τοῦ 

πλάσματός Του καί ἔδειξεν ὁ ἅγιος Θεός τήν εὐδοκίαν Του, κατά 
τρόπον πού ὑπερβαίνει κάθε ἀνθρώπινη προσδοκία».

«Ἀποκύημα τῆς ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ εἰρήνη 
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[…] Αὐτήν τήν εἰρήνη ἐλάβομεν ὡς κληρονομίαν παρά τοῦ Τεχθέν-
τος Σωτῆρος».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἰω 3:16/ Ρωμ. 8:15 καί 17/ Ἐφ. 4:2

Ὑμνολογική τεκμηρίωση
Γρηγορίου Παλαμά, Ὁμιλία ΝΗ΄, Εἰς τήν κατά σάρκαν σωτήριον 

γέννησιν, 14, ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη, Γρ. Παλαμᾶ, τ. 11, σελ. 474.

94)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, 94)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, Θεός ἐφα-Θεός ἐφα-
νερώθη ἐν σαρκί,νερώθη ἐν σαρκί, ἐκδ. Μαΐ στρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 68-79. ἐκδ. Μαΐ στρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 68-79.

Διάρκεια: 11΄

Μήνυμα: 
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ξένος πού πρόσφερε τή Βασιλεία Του γιά τούς 

ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς. Αὐτός ὁ μεγάλος Ξένος ζητάει νά τόν 
πλησιάσουμε καί νά γίνει δικός μας, ἀφοῦ κι ἐμεῖς εἴμαστε δικοί Του.

Βασικές θέσεις: 
«Γιά πολλούς ἀνθρώπους, ἀκόμα καί στίς κοινωνίες πού φέρουν 

τό ὄνομά Του, ὁ Χριστός παραμένει ὁ Ξένος».
«Ὅσοι δέχτηκαν τόν Χριστό ἔλαβαν τό δικαίωμα νά γίνουν παι-

διά τοῦ Θεοῦ, ἀναδείχτηκαν ἀναζητητές τῆς ἀλήθειας καί παράγον-
τες τῆς ἀγάπης του».

«Πρέπει νά δεχθοῦμε τόν Χριστό σάν τόν πατέρα μας καί νά 
γίνουμε παιδιά του». 

«Ἄς μήν τόν ἀντιμετωπίζουμε σάν ξένο καί ἄς τόν ὑποδεχθοῦμε 
μέ ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Μτ. 25:35/ Ἰω. 1:11 καί 12/ Ἐφ. 2:19

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα 

ἐν κόσμῳ· δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ὁμόφυλοι μισοῦντες θανα-
τοῦσιν ὡς ξένον· δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ξενίζομαι βλέπειν 
τοῦ θανάτου τὸ ξένον· δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὅστις οἶδεν 
ξενίζειν τοὺς πτωχούς τε καὶ ξένους» (Ὄρθρος Μεγάλου Σαββάτου, 
στιχηρό ἰδιόμελο).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἡ στάση πρός τόν ξένο Χριστό προσδιορίζεται ἀπό περιέργεια, 
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ἀπό προσδοκία, ἀπό συμφέρον ἰδιοτελῶν σχεδίων. Διεγείρει τήν 
ἀνησυχία καί τόν φόβο, μένει μιά σύντομη συνάντηση γιά λίγο μόνο 
στίς γιορτές […] Ὁ Χριστός καί κατ’ ἐπέκταση οἱ ἀπεσταλμένοι του, 
οἱ συνεπεῖς μαθητές του, ἡ Ἐκκλησία του, παραμένουν ξένοι στήν 
καθιερωμένη λογική τῆς σύγχρονης κοινωνίας».

«Ἡ σύγχρονη κοινωνία ζεῖ θεσμοθετημένες ἄδικες ἐπιλογές πού 
καθορίζουν τήν πορεία τοῦ κόσμου βάσει τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας, 
τῆς πολιτικῆς σκοπιμότητας καί τῶν ἰδιοτελῶν στόχων τῶν ἑκά-
στοτε ἰσχυρῶν».

«Διάφορα διαβάσματα καί πλάνες θεωρίες μᾶς δημιουργοῦν γιά 
τόν Χριστό λάθος εἰκόνα καί προκαταλήψεις […] Στήν προσωπική 
μας πίστη καί σχέση μέ τόν Χριστό δέν ἀρκεῖ ἡ καταγωγή ἀπό 
κάποια οἰκογένεια πού κάποτε πίστευε».

«Σήμερα στόν κόσμο καί μέσα στό ἴδιο τό σπίτι μας νιώθουμε 
συχνά ἀγωνία καί ἀποξένωση».

95)  Προκοπίου Τσακουμάκα, Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως 95)  Προκοπίου Τσακουμάκα, Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως 
καί Θάσου, καί Θάσου, Τό μήνυμα τῆς Κυριακῆς,Τό μήνυμα τῆς Κυριακῆς, ἐκδ. Παρουσία, Καβάλα  ἐκδ. Παρουσία, Καβάλα 
1998, σελ. 219-222.1998, σελ. 219-222.

Διάρκεια: 7΄

Μήνυμα: 
Ἡ ἀνθρώπινη ἀποστασία ἔφερε τόν θάνατο καί τήν ἀπελπισία 

στήν ἀνθρωπότητα. Ὅλα τά ἔθνη προσδοκοῦσαν τόν Λυτρωτή. 
Ὅταν ἔφτασε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, γεννήθηκε ὁ Χριστός, ὁ 
Σωτήρας τῆς οἰκουμένης. Ἔτσι ἐγκαινίασε μιά νέα ἐποχή καί ἔδωσε 
τή δυνατότητα ὁ ἄνθρωπος νά ἐπιστρέψει στόν χαμένο Παράδεισο, 
δηλαδή στή γαλήνη, τή χαρά καί τήν εἰρήνη. Μέ τή Γέννηση καί 
τή ζωή Του νίκησε τόν θάνατο. Πλέον εἶναι ἡ προσωπική εὐθύνη 
κάθε χριστιανοῦ νά ζήσει κατά Χριστόν.

Βασικές θέσεις:
«Ὅταν συμπληρώθηκε ἡ περίοδος τῆς παγκοσμίου ἱστορίας, κατά 

τήν ὁποία ἡ θεία Πρόνοια παρασκεύασε τό γένος τῶν ἀνθρώπων νά 
δεχθῆ τόν Χριστό καί νά καρπωθῆ τήν σωτηρία, ἔστειλεν ὁ Θεός τόν 
Υἱόν του στόν κόσμο, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος ἀπό μιά γυναίκα».

«Ὁ Θεάνθρωπος ἐγκαινιάζει μιά νέα ἐποχή. Γίνεται ἡ γέφυρα πού 
φέρνει τόν γήϊνο ἄνθρωπο στόν οὐρανό. Στό πρόσωπό Του γνω-
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ρίζει τόν Θεόν σαρκωμένο […] Ὁ ἄνθρωπος ξαναβρίσκει τόν δρόμο 
τοῦ ἀληθινοῦ προορισμοῦ του, χωρίς δάκρυα καί στεναγμούς». 

Βιβλική τεκμηρίωση:
Μτ. 1:21-23/ Λκ. 2.14. 4:4/ Γαλ. 4:4

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
 «Ἡ Ἐκκλησία μας, στή σημερινή Κυριακή πρό τῶν Χριστουγέν-

νων, μεγαλόπρεπα προανακρούει τήν κοσμοσωτήρια Γιορτή…»
«Εἴκοσι αἰῶνες πέρασαν ἀπό τότε πού ἔγινε ἡ λύτρωσι ἱστορική 

πραγματικότης…»

96)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, 96)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, Θεός ἐφα-Θεός ἐφα-
νερώθη ἐν σαρκί,νερώθη ἐν σαρκί, ἐκδ. Μαΐ στρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 81-91. ἐκδ. Μαΐ στρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 81-91.

Διάρκεια: 12΄

Μήνυμα: 
Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἐλπίδα σέ κάθε δυσκολία. Μέ τήν ἔλευσή Του 

ἐγκαινίασε τή Βασιλεία τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης. Συγχρόνως 
πρόσφερε τήν προσωπική, ἐθνική, κοινωνική καί παγκόσμια ἐλπίδα. 
Τά Χριστούγεννα ἀποτελοῦν ἀφορμή γιά ἀνανέωση πίστης καί μαρ-
τυρία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Βασικές θέσεις:
«Ἡ ἀλύγιστη καί κραταιά ἐλπίδα ὑπάρχει. Αὐτή βασίζεται στό 

πρόσωπο τοῦ ἐνσαρκωμένου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία δεχόμαστε 
μέ τήν πίστη μας στό πρόσωπό του».

 «Πηγή τῆς ἐλπίδος αὐτῆς εἶναι ὅλη ἡ σωτηριώδης οἰκονομία 
τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τή Φάτνη ὥς τόν Σταυρό καί 
τήν Ἀνάσταση».

«Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων παρακινεῖ σέ ἀνανέωση τῆς πί-
στεως, χωρίς θόρυβο καί ἠχηρές προτροπές».

«Ἄς ἐλπίζουμε στόν Θεό τῆς ἐλπίδας νά μᾶς δώσει γαλήνη καί 
πληρότητα χαρᾶς καί εἰρήνης στίς τρικυμίες τῆς ζωῆς μας».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ψλ. 71:17 καί 19/ Μτ. 12:21/ Μρ. 9:24/ Ρωμ. 5:4-5 καί 12 καί 13

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί […] ἀνεβλάστησας […] τῇ δυνάμει 

σου Κύριε» (Κανών α΄, δ΄ ᾠδή, ὁ εἱρμός, Ὄρθρος Χριστουγέννων).
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Πατερική τεκμηρίωση:
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τόν Ψαλμόν Ι, PG 63, 113D.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Μήνυμα ἐλπίδος ἐκπέμπει στόν ταραγμένο κόσμο μας, στήν 

ταλαιπωρημένη χώρα μας, στήν ἀνήσυχη καρδιά μας, ἡ Γέννηση 
τοῦ Χριστοῦ, πού σήμερα γιορτάζουμε».

«Κοινωνικά προβλήματα στήν προσωπική μας πορεία, στήν πο-
ρεία τῆς Ἀλβανίας ὅπως ἡ οἰκονομική καθίζηση, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ 
πολιτική ἀστάθεια, ἡ ἀδικία τῶν δυνατῶν, ἡ κερδοσκοπία καί ἀλα-
ζονεία».

«Ἡ ἀλλοίωση τῆς εἰκόνας, ἤχου καί νοήματος τῶν πολλῶν 
ἀνθρώπων στόν σύγχρονο κόσμο ἀπό τή φθορά καί τίς ἐλλείψεις». 

«Μετατροπή τῆς ἐλπίδας τῶν Χριστουγέννων σέ πλαστικοποι-
ημένες μικροχαρές καί πρόσκαιρη ρομαντική φυγή». 

«Ὁ κόσμος γιορτάζει ἐξωτερικά τά Χριστούγεννα, σάν νά μήν 
γεννήθηκε ὁ Χριστός». 

«Μερικοί τόν δέχονται καί τόν πιστεύουν, ἄλλοι παραμένουν 
ἀδιάφοροι, ἄλλοι τόν δέχονται ἁπλῶς συμβατικά σάν κάποιο σπου-
δαῖο πρόσωπο τῆς Ἱστορίας ὄχι ὡς Λυτρωτή». 

«Ἀδικία, καταπάτηση τῶν δικαιωμάτων καί ἀνυπεράσπιστων 
λαῶν καί ἀτόμων, ἐγωισμός καί ὑποκρισία εἶναι μερικά ἀπό τά χα-
ρακτηριστικά τῶν ἀνθρώπων πού ζοῦν σάν νά μήν γεννήθηκε ὁ 
Χριστός». 

«Ἡ Ἐκκλησία ἐξακολουθεῖ νά διακηρύσσει τήν ἡμέρα τῶν Χριστου-
γέννων ὅτι ὁ Χριστός, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος». 

«Εἶναι καιρός τώρα νά γεννηθεῖ ὁ Χριστός στίς καρδιές μας».

97)  Συμεών Κραγιόπουλου (ἀρχιμ.), 97)  Συμεών Κραγιόπουλου (ἀρχιμ.), Ὅπως φώτισε ὁ Θεός…,Ὅπως φώτισε ὁ Θεός…, ἐκδ.  ἐκδ. 
Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου», Πανόραμα Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου», Πανόραμα 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 153-160.Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 153-160.

Διάρκεια: 15΄

Μήνυμα: 
Ἡ ἁμαρτία τοῦ Ἀδάμ ὁδήγησε τόν ἄνθρωπο μακρυά ἀπό τόν 

Θεό. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Νέος Ἀδάμ. Μέ τήν ἐλεύθερη συνεργία τῆς 
Παναγίαςς, ἔγινε ὁλότελα ἄνθρωπος ἐκτός ἀπό τήν ἁμαρτία. Πλέ-
ον ὁ Θεός εἶναι συνοδοιπόρος, ὅπου ὑπάρχει μετάνοια καί ταπεί-
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νωση. Σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ χριστοποίηση καί ὁ ἀγώνας 
ἐνάντια στήν αὐτοειδωλοποίηση.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Μεσσίας, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, γίνεται ἄνθρωπος καί εἶναι ὅμοι-

ος μέ κάθε ἄνθρωπο, δέν διαφέρει σέ τίποτε ἐκτός τοῦ ὅτι εἶναι 
ἀναμάρτητος».

«Ὁ κάθε ἄνθρωπος νά καθαρισθεῖ, νά σωθεῖ καί ἑνωμένος μέ τόν 
Χριστό ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ νά χριστοποιηθεῖ […] Δέν ὑπάρχει ἄλλος 
τρόπος νά σωθεῖς ἀπό τήν ἁμαρτία, παρά ἄν ‘γεννηθεῖς’ ἀπό τόν 
Χριστό».

«Καί τότε ἀρχίζεις κι ἀγαπᾶς τόν Χριστό, τότε ἀρχίζεις καί ποθεῖς 
τόν Χριστό, τότε ἀρχίζεις καί καταλαβαίνεις τί θά πεῖ ὁ Χριστός καί 
τό ὄνομά του Ἐμμανουήλ, δηλαδή μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Μτ. 1:20-21 καί 22-23

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἤδη ἀπό σήμερα, Κυριακή πρό τῶν Χριστουγέννων, μέ τήν 

εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαμε πληροφορούμεθα γιά τό μεγά-
λο αὐτό γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ…»

«Νά μᾶς φωτίσει καί νά μᾶς βοηθήσει νά περάσουμε σ’ αὐτά τά 
βιώματα φέτος, αὐτά τά Χριστούγεννα…»

98)  Νικοδήμου (Ἀναγνώστου), Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου 98)  Νικοδήμου (Ἀναγνώστου), Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου 
Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, Β΄ Ποίμαινε τά πρόβατά μου,Β΄ Ποίμαινε τά πρόβατά μου, ἔκδ. Ἱ. Μ.  ἔκδ. Ἱ. Μ. 
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, 1999, σελ. 9-16.Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, 1999, σελ. 9-16.

Διάρκεια: 7΄

Μήνυμα: 
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ μυστήριο. Ἡ Ἐκκλησία μετα-

φέρει τό μήνυμα τῆς ἀλήθειας γιατί εἶναι ὁ χῶρος καί ὁ χρόνος τῆς 
αἰώνιας παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Παναγία εἶναι ἡ μήτρα τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία ἐργάζεται τή σωτηρία ἐνάντια στήν ἁμαρ-
τία μέ ὁδηγούς τούς ἁγίους. Στήν Ἐκκλησία κυοφορεῖται ἡ σωτηρία.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ Ἐκκλησία, ἡ Μητέρα μας Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία, εἶναι ὁ Τόπος 

καί ὁ Χρόνος, ὅπου ἐγεννήθη ὁ Χριστός».
«Ἰδού λοιπόν ἡ Ἐκκλησία. Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Σταύρω-
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σις τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, ἡ Πεντηκοστή τῆς 
Ἐκκλησίας».

«Αὐτήν τήν νίκην καί τόν θρίαμβον τῆς Ἀληθείας ἑορτάζομεν 
σήμερα κατά τά Χριστούγεννα, εἰς τήν Ἀποκάλυψιν τοῦ Μυστηρί-
ου τῆς Ἐνανθρωπήσεως […] Ἡ Ἐκκλησία Του εἶναι ἡ Κιβωτός τῆς 
πίστως».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἰω. 6:51. 14:6. 16:13/ Πρ. 4:12/ Α΄ Κορ. 15:32/ Ἐφ. 2:14/ Ἑβρ. 13:8/ 

Α΄ Ἰω. 5:4-5 

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ἀκολουθήσωμεν 

λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν Βα-
σιλέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ. Ποιμένες ἀγραυ-
λοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον. Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν 
Σπηλαίῳ τεχθέντι, ἐκ τῆς Παρθένου, καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς 
Ἰουδαίας» (Κάθισμα Ὄρθρου Χριστουγέννων).

«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν» (Ἐξαποστειλάριο 
Ὄρθρου Χριστουγέννων).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἰδού καί πάλιν τό Μυστήριο τῆς Ἐνσαρκώσεως…»
«Ἔτσι καί σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἀνανεώνει εἰς τόν κόσμο…»
«Αὐτήν τήν νίκην καί τόν θρίαμβον τῆς Ἀληθείας ἐορτάζομεν 

σήμερα…»

99)  Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, 99)  Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, 
Κιλκισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, Κιλκισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, Πῶς θά πιστέψουν ἄν δέν ἀκού-Πῶς θά πιστέψουν ἄν δέν ἀκού-
σουν;σουν; (Ρωμ. 10:14), ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2004, σελ. 146-148. (Ρωμ. 10:14), ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2004, σελ. 146-148.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Ὁ Χριστός εἶναι παρών στίς δυσκολίες τῶν ἀνθρώπων, ἀπαι-

τεῖται ὅμως καί ἡ προσωπική εὐθύνη καί συνάντηση μαζί Του μέ 
πίστη καί τήν ἀγάπη γιά νά λάβουμε κουράγιο καί ἐλπίδα.

Βασικές θέσεις:
«Ὁ Θεός εἶναι πάντοτε ἐγγύς. Εἶναι ὁ πλησίον μας, ὁ οἰκεῖος 

μας, ὁ προσιτός μας».
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«Ἀπομένει σ’ ἐμᾶς νά ἔχουμε πλήρη ἐμπιστοσύνη, ὁλόψυχη, ἀνε-
πιφύλακτη, χωρίς καμιά ἀμφιβολία».

«Ὁ Ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος εἶναι κοντινός μας σέ βαθμό, 
πού νιώθουμε ὅτι μέσα στήν ἀγάπη Του καί μέσα στήν ὕπαρξή Του 
ζοῦμε καί κινούμαστε».

«Ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη στό Πρόσωπο τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος 
Χριστοῦ ρίχνει ἄπλετο φῶς στό σκοτάδι τῆς ἀπόγνωσης».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Γαλ. 1:8

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ 

φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ 
ἀστέρος ἐδιδάσκοντο· σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, 
καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι» (Ἀπολυτίκιο 
ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Σήμερον γεννᾶται ἀπό τήν Παρθένο Μαριάμ…»
«Δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι πού νομίζουν πώς δέν πιστεύουν καί ζοῦν 

τάχα τήν ἀπουσία τοῦ Θεοῦ».

100)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, 100)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, Θεός Θεός 
ἐφανερώθη ἐν σαρκί,ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 93-101. ἐκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 93-101.

Διάρκεια: 9΄

Μήνυμα:
Κατά τήν ἑορτή τῆς ἀλλαγῆς τῆς χιλιετίας ὁ Χριστός παραμένει 

τό ὕψιστο παράδειγμα κένωσης καί ταπείνωσης. Ἡ Ἐκκλησία ἀπέ-
ναντι στήν αὐτάρκεια προβάλει τή μετάνοια καί τήν αὐτοκριτική 
ὡς τρόπο ἀντιμετώπισης τῶν προβλημάτων.

Βασικές θέσεις:
«Ὁ Ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει τή νέα πο-

ρεία τοῦ ἀνθρώπου, τήν ἀναδημιουργία του μέ τή λιτότητα, τήν 
ταπείνωση, τήν ‘κένωση’ πού ξαφνιάζει». 

« Ἡ κατά Χριστόν ταπείνωση καθορίζει τό μυστικό τῆς πνευμα-
τικῆς δύναμης καί ἀκτινοβολίας τῆς ἐκκλησίας μας στόν κόσμο». 

«Ἡ ἁπλότητα καί ἡ ταπείνωση τοῦ θείου βρέφους ἀπελευθερώνει 
ἀπό τήν ἔπαρσή μας».
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Βιβλική τεκμηρίωση:
Φιλ 2:6-7 καί 7-8

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Λόγος ὁ Πατρί, ὁμοούσιος ὑπάρχων, ἐκ παρθενικῶν, φυραθεὶς 

ἁγνῶν αἱμάτων, καὶ πλάττεται καὶ αὔξει, χρονικῷ διαστήματι, αὖθίς 
τε γεννᾶται ἐν Σπηλαίῳ, ἔκπληξις! ἀλλ’ Ἄγγελοι κροτοῦσι, βροτοὶ 
μέλπουσιν· Ὁ Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, Χριστὸς παραγίνεται» (Αἶνοι 
τῆς 21ης Δεκεμβρίου).

Πατερική τεκμηρίωση:
Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τό Ἅγιο Πάσχα, PG 36, 126D (ΒΕΠΕΣ 

60, 191).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ὁ ἐφετεινός ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων ἔχει προσλάβει 

ἕναν ἰδιαίτερα πανηγυρικό τόνο καθώς συμπληρώνονται δύο χιλι-
ετίες ἀπό τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ».

 «Οἱ σύγχρονοι ρυθμοί τῆς κοινωνίας μας εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετοι 
μέ τό πνεῦμα καί τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων». 

«Στό κοσμικό πνεῦμα, ὁ τρόπος σκέψεως καί συμπεριφορᾶς του, 
ἔχει ἐπηρεάσει ἀκόμα καί τά ἐκκλησιαστικά περιβάλλοντα, προδί-
δοντας ἔτσι μιά λανθάνουσα αὐτάρκεια καί ἔπαρση».

«Μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου στόν κόσμο ἀνά τούς αἰῶνες συνε-
χίζεται μέ τούς ἐν Χριστῷ ἀφοσιωμένους».

Δεκαετία 2000

101)  Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, Κιλ -101)  Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, Κιλ -
κισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, κισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, Πρός οἰκοδομήν τῆς χρείας (σχό-Πρός οἰκοδομήν τῆς χρείας (σχό-
λια σέ ἀποστολικά καί εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Κυριακῶν τοῦ λια σέ ἀποστολικά καί εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Κυριακῶν τοῦ 
λειτουργικοῦ ἔτους),λειτουργικοῦ ἔτους), Κιλκίς 2000, σελ. 57-59.  Κιλκίς 2000, σελ. 57-59. 

Διάρκεια: 4΄

Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα ἐκφράζουν τήν ταπείνωση τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός 

γίνεται ἄνθρωπος γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός. Ἡ πορεία τῆς θέ-
ωσης ἀπαιτεῖ μετάνοια, ταπείνωση, ἀνιδιοτελῆ προσφορά, δηλαδή 
ἕναν νέο τρόπο ζωῆς πού θεμελιώνεται στήν ἔμπρακτη ἀγάπη, τή 
συμφιλίωση καί τήν ἑνότητα.
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Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ προαιώνιος, ὁ ἄφθαρτος, ὁ 

ἀναλλοίωτος, ταπεινώνεται καί γίνεται ἄνθρωπος γιά νά χαρίση 
στόν ἄνθρωπο τήν ἀφθαρσία».

«Ὁ Θεός προσλαμβάνει τόν κενό ἄνθρωπο […] Καί ὁ ἄνθρωπος 
καλεῖται νά δεχθεῖ τή δωρεά, νά ἀντικρύσει τήν πνευματική του 
φτώχεια, νά πολεμήσει τήν ἐγωπάθειά του».

«Ὁ Ὕψιστος Θεός κατοικεῖ στούς ταπεινούς ἀνθρώπους καί χα-
ρίζεται σ’ αὐτούς ὡς ἡ ἀγάπη, ἡ ταπείνωση, ἡ καταλλαγή, ἡ συνεχής 
προσφορά».

«Στό πρόσωπο τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ 
συμφιλιώνονται ὁ οὐρανός μέ τή γῆ».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Γαλ. 2:20/ Ἐφ. 4:7-10

102)  Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, Κιλ-102)  Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, Κιλ-
κισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, κισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, Πρός οἰκοδομήν τῆς χρείας (σχό-Πρός οἰκοδομήν τῆς χρείας (σχό-
λια σέ ἀποστολικά καί εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Κυριακῶν τοῦ λια σέ ἀποστολικά καί εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Κυριακῶν τοῦ 
λειτουργικοῦ ἔτους),λειτουργικοῦ ἔτους), Κιλκίς 2000, σελ. 200-202. Κιλκίς 2000, σελ. 200-202.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Ἡ Παναγία εἶναι ἡ Νέα Εὔα καί στό πρόσωπό της ἐκφράζεται ἡ 

ἀντίθεση μεταξύ τῶν χριστιανῶν καί τῶν προπατόρων. Ὁ Χριστός 
μέ τή γέννησή του ἄνοιξε τόν δρόμο γιά τήν ἀνθρώπινη θέωση. Οἱ 
χριστιανοί εἶναι οἱ ἀκόλουθοι τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ καί ὀφείλουν 
νά μαρτυροῦν καθημερινά τήν ἐν Χριστῷ ζωή καί ἀγάπη.

Βασικές θέσεις: 
 «Ἡ Θεοτόκος Μαρία ἀποδέχεται τή Χάρη καί καταφάσκει στόν 

Λόγο τοῦ Θεοῦ. Γίνεται ἡ Μητέρα τῆς Ζωῆς».
«Δέντρο τῆς Ζωῆς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Τριάδα».
«Ἐμεῖς [ἐνν. οἱ χριστιανοί] μέσα στήν κολυμβήθρα παραδινόμα-

στε μαζί μέ τόν Χριστό στόν θάνατο καί ἀνασταινόμαστε πάλι μαζί 
του στήν αἰώνια ζωή».

«Σ’ ὅσους ὅμως τόν δέχτηκαν καί πίστεψαν σ’ αὐτόν ἔδωσε τό 
δικαίωμα νά γίνουν παιδιά τοῦ Θεοῦ».
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Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἰω. 1:1-25

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ψάλλει…»
«Παρόλο πού τό μεγαλεῖο τό γευόμαστε καί σήμερα καί σέ κάθε 

θεία Λειτουργία».
«Τό δέντρο γνωρίζεται ἀπό τόν καρπό καί οἱ χριστιανοί στή 

σύγχρονη κοινωνία τῆς φθορᾶς καί τῆς διαφθορᾶς καλούμαστε νά 
δίνουμε τή μαρτυρία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς».

103)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, 103)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, Θεός Θεός 
ἐφανερώθη ἐν σαρκί,ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 104-113. ἐκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 104-113.

Διάρκεια: 9΄

Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα σημαίνουν τή νίκη ἐνάντια στή βία. Τό μέλλον 

ἀνήκει στό Νεογέννητο Βρέφος πού σ’ ὅλη του τή ζωή ἐναντιώθη-
κε στή βία. Ὁ Χριστός μᾶς δίνει ἔμπνευση γιά κοινωνικούς ἀγῶνες.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ Χριστός προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη γιά νά τήν 

ὁδηγήσει στήν ὑπέρβαση κάθε μορφῆς βίας». 
«Ἡ καταπολέμηση τῆς βίας καί ἡ ὑπερνίκησή της ἀπαιτοῦν προ-

σπάθεια».
«Ὁ σωτήρας Χριστός χαρίζει τή βοήθεια καί τή δύναμή του στόν 

ποικιλόμορφο ἀγώνα μας κατά τῆς βίας». 

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἡσ. 9:5-6/ Μτ. 5:43-44/ Λκ. 2:10-12

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Στή χαραυγή τῆς τρίτης χιλιετίας ψάλλουμε καί πάλι ‘Δόξα ἐν 

ὑψίστοις Θεῷ’».
«Ἡ πολύτροπη καί πολύμορφη βία, ὁρατή καί κρυφή, πληγώνει 

τήν ἀνθρώπινη ζωή σέ διεθνές καί τοπικό ἐπίπεδο». 
«Πιό ἐπιρρεπεῖς στόν πειρασμό τῆς βίας εἶναι οἱ κατέχοντες 

ἐξουσία: πολιτική, οἰκονομική, διοικητική». 
«Συνήθως θύματα τῆς βίας εἶναι ἀνυπεράσπιστα μέλη τῆς κοινω-

νίας, ἡλικιωμένοι, γυναῖκες, παιδιά, νέοι». 
«Κάποιοι ἐμπλέκουν θρησκευτικά συνθήματα στόν χορό τῆς βίας».
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104)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, 104)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, Θεός Θεός 
ἐφανερώθη ἐν σαρκί,ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 115-125. ἐκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 115-125.

Διάρκεια: 11΄

Μήνυμα: 
Στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ φανερώνεται ἡ προσωπική, κοινωνι-

κή, παγκόσμια, ἁγιαστική, ὁλιστική εἰρήνη πού θά ὁλοκληρωθεῖ στά 
ἔσχατα. Τό ἀντίθετο τῆς εἰρήνης εἶναι ὁ ἐγωκεντρισμός στίς διά-
φορες μορφές του (ἐθνικός, θρησκευτικός). 

Βασικές θέσεις:
«Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ συμπυκνώνει τήν οὐσιαστική, πολυε-

δρική καί πολυδιάστατη εἰρήνη καί τή χαρίζει στόν κόσμο». 
«Ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ ἐπιτυγχάνεται ἀπό εἰρηνικούς ἀνθρώ-

πους πού ἐνεργοῦν ὡς παράγοντες τῆς εἰρήνης μέ ὁδηγό καί 
ἐμπνευστή τόν Θεό».

«Γιά νά γιορτάσουμε πιό οὐσιαστικά τά Χριστούγεννα ὀφείλουμε 
νά ἀποδεχτοῦμε στή ζωή μας τήν εἰρήνη».

«Ἡ Ἐκκλησία ἀκατάπαυστα προσεύχεται γιά τήν εἰρήνη τοῦ σύμ-
παντος κόσμου».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ψλ. 33:15/ Μτ. 5:9/ Λκ. 2:14/ Ρωμ. 12:18/ Β΄ Κορ. 13:11/ Φιλ. 4:7 

καί 9/ Ἑβρ. 12:14

Πατερική τεκμηρίωση:
Βασιλείου Μεγάλου, Ἐπιστολή 114, PG 32, 528Β. 

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἡ ἀνασφάλεια καί ἡ ποικίλη ὑπονόμευση εἰρήνης διώχνουν τήν 

εἰρήνη καί ἐπιβάλλουν τή σύγχυση στόν κόσμο».
«Νέες μορφές τρομοκρατίας τῶν τελευταίων μηνῶν (ΗΠΑ, Ἱσπα-

νία) προκάλεσαν ἀναστάτωση, πανικό καί ἀνασφάλεια στόν κόσμο».
«Ὑπάρχει καί ἄλλο ἀθόρυβο εἶδος καταστροφῆς τῆς εἰρήνης 

μέσα στίς πόλεις, στά χωριά, στίς οἰκογένειες, μέσα στήν καρδιά, 
πού ἐνεργεῖ μέ ποικίλους καί ἀνυποψίαστους τρόπους». 

«Ἡ πολύμορφη ἀναταραχή ἐξαπλώνεται στή γῆ ἐπικίνδυνα». 
«Στήν περιπόθητη εἰρήνη πολλές διακηρύξεις μοιάζουν μέ μάσκες 

πού καλύπτουν ἰδιοτελῆ συμφέροντα». 
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105)  Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, Κιλ -105)  Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, Κιλ -
κισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, κισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, Πῶς θά πιστέψουν ἄν δέν ἀκού-Πῶς θά πιστέψουν ἄν δέν ἀκού-
σουν;σουν; (Ρωμ. 10:14), ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2004, σελ. 150-152. (Ρωμ. 10:14), ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2004, σελ. 150-152.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα:
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ὁδηγεῖ στήν Ἀνάσταση. Ὁ ἄνθρωπος 

συμμετέχει στή ζωή τοῦ Χριστοῦ μέ τό βάπτισμα καί τή διαρκῆ 
μετάνοια καί ἔτσι καλεῖται νά ἁγιασθεῖ καί νά ἐνσωματωθεῖ στήν 
οἰκογένεια τοῦ Κυρίου.

Βασικές θέσεις:
«Ἡ Γενέθλιος ἡμέρα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ ὁδηγεῖ τόν ἄνθρω-

πο ἐκ τοῦ θανάτου στή Ζωή, διά τοῦ Σταυροῦ στήν Ἀνάσταση».
«Ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῶν Χριστιανῶν δέν εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς φυ-

σικῆς γέννας […] ἀλλά ἡ ἡμέρα πού βαπτιστήκαμε στό ὄνομα τῆς 
Ἁγίας Τριάδος, τότε εἶναι τά δικά μας γενέθλια».

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ 

φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ 
ἀστέρος ἐδιδάσκοντο· σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, 
καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι» (Ἀπολυτίκιο 
ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων).

Σύμβολο τῆς πίστεως:
«...ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρω-

πήσαντα».

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Σήμερα ὑμνοῦμε τόν Θεάνθρωπο Χριστό».
«Σήμερα γιορτάζουμε τή Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ ἐκ 

Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου. Τό νόημα τῆς λαμπρῆς 
σημερινῆς γιορτῆς εἶναι ἕνα καί μοναδικό γιά τούς ἀνθρώπους…»

«Χρόνια πολλά, ἀδελφοί, νά εἶστε γεμάτοι ἀπό χαρά καί τό φῶς 
τοῦ ἀνατείλαντος Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης Ἰησοῦ Χριστοῦ».

106)  Θεολόγου Ἀποστολίδη, Ἐπισκόπου Σαλώνων (νῦν Μητροπολίτου 106)  Θεολόγου Ἀποστολίδη, Ἐπισκόπου Σαλώνων (νῦν Μητροπολίτου 
Σερρῶν καί Νιγρίτας), Σερρῶν καί Νιγρίτας), Φωνή Κυρίου,Φωνή Κυρίου, ἔτος 2001, ἔκδ. Ἀποστολικῆς  ἔτος 2001, ἔκδ. Ἀποστολικῆς 
Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.
apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2001/20011223.PDFapostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2001/20011223.PDF

Διάρκεια: 5΄
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Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα ἀποτελοῦν ξεκίνημα γιά τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ Ἀβραάμ παραμένει παράδειγμα πίστης στήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ 
καί φανερώνει τόν τρόπο γιά νά ἀρνηθοῦμε τή ματαιότητα τοῦ 
κόσμου καί τῆς ἁμαρτίας.

Βασικές θέσεις:
«Ὁ Ἀβραάμ πίστευε στήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ καί ἔζησε μ’ αὐτή 

τήν πίστη παρά τίς πολλές δοκιμασίες».
«Ὁ Οὐράνιος Πατέρας μᾶς προσκαλεῖ ὄχι σέ χώρα ἐπίγεια, ὄχι 

στή Χαναάν, ἀλλά στή Βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
«Ἔτσι καί ἐμεῖς πρέπει νά ἀρνηθοῦμε τήν ἁμαρτία καί τή ματαιό-

τητα τῆς παρούσας ζωῆς».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Μτ. 5:3/ Γαλ. 9:33

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ὀφείλουμε δηλαδή νά μεταφέρουμε σ’ αὐτήν τούς πόθους μας, τίς 

ἐλπίδες μας, ὁλόκληρη τήν καρδιά μας, ἀκόμη καί τά ὑλικά μας ἀγαθά…»

107)  Γερμανοῦ Β΄ (Παρασκευόπουλου), Μητροπολίτου Ἠλείας, 107)  Γερμανοῦ Β΄ (Παρασκευόπουλου), Μητροπολίτου Ἠλείας, Ὁ Ὁ 
λόγος καί τό κήρυγμά μου…,λόγος καί τό κήρυγμά μου…, Πύργος 2002, σελ. 8-9. Πύργος 2002, σελ. 8-9.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Ὅταν ἦρθε τό πλήρωμα χρόνου γεννήθηκε στόν κόσμο ὁ πρό 

αἰώνων Θεός. Γιά νά σωθεῖ ὅμως ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται νά ἀποδε-
χθεῖ τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ καί νά φωτισθεῖ ἀπό τή ζωή Του. Μιά 
τέτοια ζωή προϋποθέτει τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη καί τή μετάνοια ὡς 
στάση ζωῆς.

Βασικές θέσεις: 
«Ἡ Σάρκωσις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔδωκε τή δυνατότητα στούς 

ἀνθρώπους νά γνωρίσουν τόν ἀληθινόν Θεόν».
«Ἄς ἐπιτρέψωμε τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ νά φωτίζη 

τόν νοῦν καί τήν καρδιά μας, τό σῶμα καί τήν ψυχή μας».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἰω. 1:9-12 καί 17. 3:19-21. 14:6. 14:9. 16:13/ Γαλ. 4:4
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Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
 «Γιατί οἱ ἄνθρωποι προτιμοῦν νά ζοῦν στό σκοτάδι τῆς νύκτας, 

μέσα στά μισοσκότεινα νυκτερινά κέντρα τῆς διαφθορᾶς, στό σκο-
τάδι τῆς μαγείας, τῶν μέντιουμ, τῆς καφετζοῦς καί τῆς χαρτορί-
χτρας, στό σκοτάδι διαφόρων προλήψεων καί δεισιδαιμονιῶν;»

108)  Συμεών Κούτσα, Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης, 108)  Συμεών Κούτσα, Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης, Οἱ Ἀπόστολοι Οἱ Ἀπόστολοι 
τῶν Κυριακῶν,τῶν Κυριακῶν, Ἀποστολική Διακονία, 2002, σελ. 352-368. Ἀποστολική Διακονία, 2002, σελ. 352-368.

Διάρκεια: 14΄

Μήνυμα: 
Οἱ δίκαιοι τῆς πίστης στήν Παλαιά Διαθήκη ἀποτελοῦν πρότυπο 

ἐμπιστοσύνης καί ὑπομονῆς καί ἀνοίγουν τόν δρόμο γιά τήν Οὐρά-
νια Ἱερουσαλήμ. Ἡ ἁγιοσύνη εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀξία. Οἱ χριστιανοί 
ὀφείλουν νά μιμηθοῦν τούς ἁγίους καί νά συνεργαστοῦν μέ τόν Θεό 
στήν ἐκπλήρωση τοῦ σχεδίου τῆς θείας οἰκονομίας. Ἡ ἀρχή μπορεῖ 
νά γίνει ἀπό τά Χριστούγεννα.

Βασικές θέσεις:
«Ὁ Ἀβραάμ διατήρησε σταθερή τήν πίστη του στόν Θεό καί 

ἀκλόνητη τήν ἐμπιστοσύνη στίς ὑποσχέσεις πού τοῦ εἶχε δώσει».
«Ἡ σωτηρία εἶναι κοινή γιά ὅλους».
«Ἡ οἰκονομία τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου εἶναι ἕνα 

μυστήριο πού ὑπερβαίνει τίς δυνατότητες τῆς λογικῆς ἑρμηνείας. 
Εἶναι μυστήριο πίστεως καί προσδοκία ἐλπίδας».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Γεν. 12:1/ Κριτ. 6-8. 4-5. 13-16. 11-12/ Β΄ Μακ. 6:19/ Ψλ. 47:9/ 

Ἡσ. 28:16. 54:11/ Μτ. 23:35/ Ἰω. 1:14/ Πρ. 12:2/ Ρωμ. 9:4-5/ Γαλ. 4:4 
καί 26/ Φιλ. 3:20/ Κολ. 3:2/ Α΄ Θεσ. 2:16/ Τιτ. 2:13/ Ἑβρ. 9:24. 11:9-
10 καί 32-40. 12:22. 13:14/ Ἀποκ. 21:2

Πατερική τεκμηρίωση:
Ἀποσπάσμα ἀπό πατερικά χωρία τῶν Ἰωάννη Χρυσοστόμου καί 

Ζηγαβηνοῦ δίχως ἀναφορά στίς πηγές.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἡ Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πού ἐγγίζει, παρακινεῖ τήν Ἐκ-

κλησία νά ἀνατρέξει στήν ἱερή ἱστορία τοῦ περιούσιου λαοῦ τοῦ 
Ἰσραήλ».
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109)  Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, Κιλ-109)  Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, Μητροπολίτου Πολυανῆς, Κιλ-
κισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, κισίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου, Πῶς θά πιστέψουν ἄν δέν ἀκού-Πῶς θά πιστέψουν ἄν δέν ἀκού-
σουν;σουν; (Ρωμ. 10:14), ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2004, σελ. 152-153. (Ρωμ. 10:14), ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2004, σελ. 152-153.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα:
Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ γίνεται ἄνθρωπος γιά νά καλέσει 

τήν ἀνθρωπότητα σέ μετάνοια καί νά τῆς χαρίσει τήν αἰώνια ζωή.

Βασικές θέσεις:
«Θέμα ἐλεύθερης ἐπιλογῆς ἡ ἔξοδος τῶν πρωτόπλαστων ἀπό τόν 

Παράδεισο».
«Ὁ Θεός ἀποστέλλει τόν Μονογενῆ του Υἱό, γιά νά τούς καλέσει 

ὡς ἄνθρωπος στή μετάνοια καί ὡς Θεάνθρωπος νά τούς χαρίσει τήν 
εἴσοδο στόν ἀχώρητο χῶρο τῆς Ζωῆς καί τῆς Ἀναστάσεως».

«Ὅσοι ἀκολουθοῦμε τοῦτο τό κάλεσμα τῆς διαρκοῦς μετανοίας 
[…] πορευόμαστε τόν καλό ἀγώνα τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, τῆς 
δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης καί τῆς καταλλαγῆς».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Γεν. 3:1-24/ Λκ. 2:14

Πατερική τεκμηρίωση:
Μεγάλου Ἀθανασίου, Περί τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, PG 

25, 192Β.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Χριστούγενα, σήμερα, ἀδελφοί!»
«Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας πανηγυρίζει τή δυνατότητα τῆς ἐπι-

στροφῆς τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό».

110)  Ἰωήλ Φραγκάκου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμω-110)  Ἰωήλ Φραγκάκου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμω-
πίας, πίας, Φωνή Κυρίου,Φωνή Κυρίου, ἔτος 2002, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας,  ἔτος 2002, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, 
ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.apo-ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.apo-
stoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2002/20021222.PDFstoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2002/20021222.PDF

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα ἀποκαλύπτουν τό Μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριά-

δος. Στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἐκπληρώθηκαν οἱ μεσσιανικές 
προσδοκίες καί ἀναδείχθηκαν οἱ ἀγῶνες τῶν προγόνων Του. Οἱ 
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χριστιανοί ἀπαιτεῖται νά ἀγωνίζονται διαρκῶς γιά τόν προσωπικό 
τους ἁγιασμό καί θεραπεία.

Βασικές θέσεις:
«Ὁ Πατέρας ἤθελε νά σωθοῦμε, ὁ Υἱός ἔγινε τό ὄργανο τῆς σω-

τηρίας μας καί τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ τή δύναμή του πραγματοποίησε 
τό μυστήριο τῆς σωτηρίας μας».

«Ὁ Χριστός ἦλθε νά λύσει τά ἀνθρώπινα κακά. Ἦλθε σάν για-
τρός καί ὄχι σάν δικαστής».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Μτ. 1:16/ Ἰω. 1:14

Πατερική τεκμηρίωση:
Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΙΣΤ΄ - Περί τῆς κατά σάρκα τοῦ Κυ-

ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἰκονομίας, PG 151, 204B.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
 «Ἄς παραδειγματιστοῦμε καί ἄς δείξουμε τήν ἀνάλογη ἀγάπη 

μας πρός Αὐτόν, πού ἔγινε ἄνθρωπος».

111)  Γερβασίου Ραπτόπουλου, 111)  Γερβασίου Ραπτόπουλου, Ἀπό τόν ἄμβωνα τῶν κρατουμένων,Ἀπό τόν ἄμβωνα τῶν κρατουμένων, 
ἔκδ. «Διακονίας ἀποφυλακίσεως ἀπόρων κρατουμένων καί φυ-ἔκδ. «Διακονίας ἀποφυλακίσεως ἀπόρων κρατουμένων καί φυ-
γόποινων» Ὀρθοδόξου ἀδελφότητος «Ἡ Ὁσία Ξένη», Πλαγιά-γόποινων» Ὀρθοδόξου ἀδελφότητος «Ἡ Ὁσία Ξένη», Πλαγιά-
ρι-Θεσσαλονίκης 2003, σελ. 177-187.ρι-Θεσσαλονίκης 2003, σελ. 177-187.

Διάρκεια: 15΄

Μήνυμα: 
Ὁ Χριστός σώζει ἀπό τόν φυσικό καί τόν πνευματικό θάνατο. 

Τά παραδείγματα ἀνθρώπων πού ἄλλαξαν χάρη στόν Χριστό τρό-
πο ζωῆς εἶναι ἄπειρα. Ὅλα διορθώνονται, γι’ αὐτό δέν χρειάζεται 
ἀπελπισία καί στενοχώρια. Ὁ Χριστός ἦταν στή φυλακή καί ἑπο-
μένως ἔζησε καί αὐτή τή δύσκολη θέση τῶν φυλακισμένων.

Βασικές θέσεις:
«Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν θέση στήν καρδιά τοῦ Χριστοῦ».
«Τό μήνυμα γιά τόν ἐρχομό τοῦ Σωτήρα τό περίμεναν αἰῶνες οἱ 

ἄνθρωποι».
«Ἡ πορεία τοῦ Χριστοῦ εἶναι σωτήρια […] Ὅσο ἁμαρτωλοί κι 

ἄν εἶσθε μήν ἀπελπίζεσθε».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Μτ. 25:40/ Λκ. 2:10-11. 19:8-10/ Α΄ Τιμ. 1:15
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Πατερική τεκμηρίωση:
Ἀπόσπασμα ἀπό πατερικά χωρία τῶν Ἰωάννη Χρυσοστόμου καί 

Ἱεροῦ Αὐγουστίνου δίχως ἀναφορά στίς πηγές.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Χριστούγεννα στίς φυλακές […] Καί κάναμε Χριστούγεννα στίς 

φυλακές».
«Ἤρθαμε σήμερα ἐδῶ στή φυλακή, γιά νά γιορτάσουμε τά γενέ-

θλια τοῦ Σωτήρα μας».
«Ἔτσι ἀπό σήμερα θά γιορτάζουμε πραγματικά Χριστούγεννα».

112)  Ἰωάννη Καραμούζη, ἀρχιμανδρίτου, 112)  Ἰωάννη Καραμούζη, ἀρχιμανδρίτου, Φωνή Κυρίου,Φωνή Κυρίου, ἔτος 2003, ἔκδ.  ἔτος 2003, ἔκδ. 
Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό 
http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/ 2003/51_2003.pdfhttp://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/ 2003/51_2003.pdf

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης προεῖδαν τή σάρκωση τοῦ 

Θεοῦ. Ἡ προετοιμασία τῶν χριστιανῶν γιά τήν ἑορτή εἶναι ἡ μα-
θητεία στόν Χριστό, διαφορετικά τά Χριστούγεννα εἶναι κοινωνική 
ἐκδήλωση. 

Βασικές θέσεις:
«Μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ καί τήν ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύ-

ματος κατά τήν Πεντηκοστή ἱδρύθηκε ἡ ἐκκλησία ὡς σῶμα Χριστοῦ».
«Μές στήν ἱστορία τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης βλέπου-

με πώς ὁ Θεός προετοίμαζε τόν κόσμο γιά τήν ἔλευσή Του».
«Ἡ προσέγγιση τοῦ Θεοῦ χρειάζεται προετοιμασία».
«Ἡ πίστη εἶναι μιά μορφή ἀγάπης».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἑβρ. 11:9-10 καί 32-40

Πατερική τεκμηρίωση:
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις Ὀρθοδόξου Πίστεως, PG 94, 354. 

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα θυμᾶται ὅλους τούς δίκαιους».

113)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, 113)  Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, Θεός ἐφα-Θεός ἐφα-
νερώθη ἐν σαρκί,νερώθη ἐν σαρκί, ἐκδ. Μαΐ στρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 147-156. ἐκδ. Μαΐ στρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 147-156.

Διάρκεια: 9΄
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Μήνυμα: 
Ὁ Χριστός εἶναι ἡ Ἐνσάρκωση τῆς Ἀγάπης. Προσέλαβε τήν ἀν-

θρώπινη φύση γιά νά τήν ὁδηγήσει στή θέωση. Ἡ Ἐκκλησία ἐκφρά-
ζει καί προσφέρει τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ἐκκίνηση τῆς ἀγάπης 
ἀποτελεῖ ἡ θεία Εὐχαριστία, τό βίωμα πού ἀπελευθερώνει ἀπό κάθε 
φόβο.

Βασικές θέσεις:
«Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε στό Μονογενῆ Υἱό του, προσέ-

λαβε ὁλόκληρη τήν ἀνθρώπινη φύση καί δημιούργησε μιά συνεχῆ 
προσωπική σχέση μέ τόν ἄνθρωπο». 

«Αὐτή τήν αἰώνια ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὀφείλει ἡ Ἐκκλησία νά τήν 
ἀποκαλύπτει, νά τήν κάνει ὁρατή καί παροῦσα σέ κάθε χρονική 
στιγμή καί σέ κάθε τόπο, προσφέροντάς την στίς διάφορες ἐκφρά-
σεις τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης καί κοινωνίας». 

«Ὅσοι ἔζησαν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἑνώθηκαν μέ τόν Θεό καί 
ἀγάπησαν μέ τήν ἴδια ἀγάπη ὅπως Ἐκεῖνος». 

«Νά ρυθμίσουμε τή ζωή μας σύμφωνα μέ τήν ἐνσαρκωμένη ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ».

«Κάθε κύτταρο τοῦ ὁρατοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλη-
σίας, κάθε πιστός, ἔχει κληθεῖ μέ τό βάπτισμά του καί τή συμμετο-
χή του στή Θεία Εὐχαριστία, νά ἐκφράζει, νά φανερώνει νά ‘ἐνσαρ-
κώνει’ μέ τό εἶναι καί μέ τό ἔργο του τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στίς 
ὅποιες συνθῆκες κι ἄν ζεῖ». 

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἰω. 3:16/ Α΄ Κορ. 13:1-3 καί 4-8/ Α΄ Τιμ. 3:15 καί 16/ Α΄ Ἰω. 4:8-9, 

16 καί 18

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἡ ἀνάγκη τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας ἀπό 

τόν πολύμορφο καί πολύτροπο φόβο». 
«Ἡ ἔμμεση ἀποδοχή τοῦ Θεοῦ τῶν μή πιστῶν μέσῳ ἀποδοχῆς 

τῆς ἀγάπης». 
«Τά ἐξωτερικά στοιχεῖα καί ἄσχετες συνήθειες στόν ἑορτασμό 

τῶν Χριστουγέννων».
«Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες, ἄς παραμερίσουμε τά πολλά ἐξωτερικά 

στοιχεῖα, τίς συχνά ἄσχετες μέ τήν οὐσία τοῦ Γεγονότος συνήθειες».
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114)  Ἀγαθάγγελου Χαραμαντίδη, Ἐπισκόπου Φαναρίου, 114)  Ἀγαθάγγελου Χαραμαντίδη, Ἐπισκόπου Φαναρίου, Φωνή Κυ-Φωνή Κυ-
ρίου,ρίου, ἔτος 2004, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς  ἔτος 2004, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 
15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.apostoliki-diakonia.gr/15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.apostoliki-diakonia.gr/
gr_main/fk/2004/51_2004.pdfgr_main/fk/2004/51_2004.pdf

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Ἡ Γέννηση ἀποτελεῖ ἱστορικό γεγονός καί μυστήριο ἀγάπης. Ὁ 

Θεός συμφιλιώνεται μέ τόν ἄνθρωπο. Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ 
ἀφορμή γιά ἀλλαγή καί ἐγκατάλειψη τοῦ ἐγωισμοῦ.

Βασικές θέσεις:
«Δέν μπορεῖ νά προσεγγίσει κανείς τήν ἑορτή τῶν Χριστουγένων 

ἄν δέν ἀλλάξει νοῦ».
«Ὁ Θεός γίνεται τέλειος καί ἀληθινός ἄνθρωπος […] χωρίς νά 

παύσει νά εἶναι τέλειος καί ἀληθινός Θεός, γιά νά κάνει τόν ἄνθρω-
πο πλήρη καί τέλειο υἱό τοῦ Θεοῦ καί Θεό κατά χάριν».

«Ἄς ἀνακαλύψουμε μέσα στό σκοτάδι τοῦ ἑαυτοῦ μας τό πρό-
σωπο τοῦ συνανθρώπου μας».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Μτ. 1:23

Πατερική τεκμηρίωση:
Μεγάλου Βασιλείου, Ὁμιλία εἰς τήν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, 

PG 31, 1473A.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Τά Χριστούγεννα, τά ὁποῖα καί φέτος θά ἑορτάσουμε, δίδουν 

σέ μᾶς τή μοναδική εὐκαιρία νά ἀναβαπτίσουμε τήν ὕπαρξή μας 
στό μυστήριο τοῦ Θεοῦ».

«Σέ λίγες ἡμέρες, πού θά ἑορτάσουμε τό μεγαλύτερο γεγονός 
ὅλων τῶν ἐποχῶν…»

115)  Ἰωήλ Φραγκάκου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμω-115)  Ἰωήλ Φραγκάκου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμω-
πίας, πίας, Φωνή Κυρίου, Φωνή Κυρίου, ἔτος 2005, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἔτος 2005, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, 
ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.apo-ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.apo-
stoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2005/52_2005.pdfstoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2005/52_2005.pdf

Διάρκεια: 6΄

Μήνυμα: 
Τά ἀποτελέσματα τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ στήν οἰκουμένη 
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εἶναι ἡ γνωριμία μέ τόν Θεό, ἡ εἰρήνη στόν κόσμο καί ἡ θέωση τοῦ 
ἀνθρώπου μέσῳ τῆς υἱοθεσίας του ἀπό τόν Θεό. Ἔτσι ἐπείγει οἱ 
χριστιανοί νά μαρτυρήσουν στήν οἰκουμένη τή δυνατότητα ἀνα-
καίνισης πού προσφέρει ἡ ἐν Χριστῷ ζωή.

Βασικές θέσεις:
«Ἡ ἐνσάρκωση εἶχε ἐπίδραση σέ ὅλη τήν κτίση […] Ὁ Κύριος 

ἔφερε τήν εἰρήνη».
«Μόνο μέ τή γέννηση τοῦ Κυρίου φανερώθηκε τό κατ’ εὐδοκία 

θέλημα τοῦ Κυρίου».
«Ὁ Χριστός γεννήθηκε γιά νά μᾶς φέρει πιό κοντά Του».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Λκ. 2:10

Πατερική τεκμηρίωση:
Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΙΣΤ΄ - Περί τῆς κατά σάρκα τοῦ Κυ-

ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἰκονομίας, PG 151, 204B.

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
Τροπάριο Χριστουγέννων: «ὅταν εἶδε ὁ Κτίστης νά ἔχει χαθεῖ ὁ 

ἄνθρωπος, πού τόν ἔπλασε μέ τά χέρια του, ἔκλινε οὐρανούς καί 
κατέβηκε».

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἔχοντας ὅλα αὐτά ὑπόψη ὀφείλουμε νά εἰρηνεύσουμε μέ τόν 

Θεό ἐκτελώντας τά εὐάρεστα σ’ Αὐτόν».

116)  Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πά-116)  Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πά-
σης Ἑλλάδος, σης Ἑλλάδος, Ἔργα,Ἔργα, τμ. Γ΄, Μηνύματα Ποιμαντικῆς εὐθύνης,τμ. Γ΄, Μηνύματα Ποιμαντικῆς εὐθύνης, 
ἐκδ. Π. Κυριακίδη, Ἀθήνα 2010, σελ. 368-370.ἐκδ. Π. Κυριακίδη, Ἀθήνα 2010, σελ. 368-370.

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ Μητέρα τῶν ἑορτῶν καί ἀνοίγει τόν 

δρόμο γιά τήν ἀνθρώπινη σωτηρία. Αὐτό πού ἀπειλεῖ τά Χριστού-
γεννα εἶναι ὁ ἐκκοσμικευμένος τρόπος ἑορτασμοῦ καί οἱ συνέπειές 
του στήν καθημερινή ζωή.

Βασικές θέσεις:
«Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ προϋπόθεση ὅλων τῶν ἑορτῶν».
«Ὁ δοῦλος τῆς ἁμαρτίας ἄνθρωπος γίνεται ἀπελεύθερος Χριστοῦ 

καί Θεός κατά χάριν».
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«Τά Χριστούγεννα ἰδιαίτερα στήν Ὀρθοδοξη Ἑλλάδα, γιορτάζον ται 
αἰῶνες τώρα θρησκευτικά, ἐκκλησιαστικά, οἰκογενειακά, χαρμόσυνα».

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Τά Χριστούγεννα, ὅμως δέν θά πρέπει νά ἀφήσουμε νά ἐκκο-

σμικευθοῦν. Τά παιδιά δέν πρέπει νά μείνουν στήν ἄγνοια μή γνω-
ρίζοντας τί γιορτάζουμε».

«Ὁ κόσμος μας γύρω σπαράζεται».
«Νά μήν ἀντιδρᾶ στήν ἰσοπέδωση. Νά ἀποδεχθεῖ τόν ρόλο του 

ὡς καταναλωτικῆς μονάδας, χωρίς πνευματικότητα, χωρίς Ὀρθό-
δοξη προοπτική».

117)  Γεώργιος Χρυσοστόμου, (ἀρχιμ., νῦν Μητροπολίτου Κίτρους, Κα-117)  Γεώργιος Χρυσοστόμου, (ἀρχιμ., νῦν Μητροπολίτου Κίτρους, Κα-
τερίνης καί Πλαταμῶνος), τερίνης καί Πλαταμῶνος), Φωνή Κυρίου,Φωνή Κυρίου, ἔτος 2006, ἔκδ. Ἀποστο- ἔτος 2006, ἔκδ. Ἀποστο-
λικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://λικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://
www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2006/52_2006.pdfwww.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2006/52_2006.pdf

Διάρκεια: 5΄

Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα σηματοδοτοῦν τήν ἀνθρώπινη ἀνακαίνιση καί 

ἀνακεφαλαίωση τοῦ ἀγαθοῦ. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Νέος Ἀδάμ καί 
ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν κατά χάριν θέωση.

Βασικές θέσεις:
«Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ ἑορτή κατά τήν ὁποία ἡ ἐκκλησία μᾶς 

διδάσκει ὅτι στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ πραγματοποιεῖται ἡ ἀνα-
κεφαλαίωση τοῦ ἀγαθοῦ».

«Στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ φανερώνεται ὁ τέλειος ἄνθρωπος, 
ὁ νέος Ἀδάμ πού παραμένει ἀδιάσπαστα ἑνωμένος μέ τόν Θεό καί 
ἀνακεφαλαιώνει ὁλόκληρη τήν κτίση».

 «Ὁ σκοπός τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως δέν εἶναι ἄλλος, παρά ἡ 
σωτηρία καί ἡ ἀνακαίνιση τοῦ ἀνθρώπου».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἰω. 1:18/ Ἑβρ. 1:2

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Τά αἴτια τοῦ κοινωνικοῦ κακοῦ, ὅπως καί τοῦ κοινωνικοῦ κα-

λοῦ, ὑπάρχουν ριζωμένα στόν καθένα μας».
«Ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ σκο-
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πός τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως δέν βρίσκεται στόν Χριστό ἀλλά 
στόν ἄνθρωπο».

118)  Ἀγαθαγγέλου Χαραμαντίδη, Ἐπισκόπου Φαναρίου, 118)  Ἀγαθαγγέλου Χαραμαντίδη, Ἐπισκόπου Φαναρίου, Ἡ ζύμη τοῦ Ἡ ζύμη τοῦ 
Εὐαγγελίου. Ὁμιλίες σέ Εὐαγγελικές περικοπές καί ἑορτές,Εὐαγγελίου. Ὁμιλίες σέ Εὐαγγελικές περικοπές καί ἑορτές, ἔκδ.  ἔκδ. 
Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 2007, σελ. 222-229.Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 2007, σελ. 222-229.

Διάρκεια: 12΄

Μήνυμα: 
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό Μυστήριο τῆς ἀγάπης καί 

ἀπαιτεῖ καί τήν προσωπική εὐθύνη γιά νά μεταδοθεῖ ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ σέ ὅλη τήν κτίση. Ἡ ἀληθινή ἀγάπη θεμελιώνεται στό βίωμα 
τῆς διαρκοῦς ἀλλαγῆς.

Βασικές θέσεις:
«Ὅλα τά γεγονότα τῆς ἐνανθρωπήσεως, τῆς σαρκώσεως τοῦ Λό-

γου τοῦ Θεοῦ ἔγιναν μέ θαυμαστό τρόπο πού ξεπερνᾶ τόν νοῦ τοῦ 
ἀνθρώπου».

«Ὁ Χριστός γεννιέται καί ἀνακλίνεται πραγματικά στήν Ἐκκλη-
σία, καί στό λίκνο τῆς καρδιᾶς μας».

«Ἡ χάρη ἔρχεται μέ τήν ἀγάπη γιά τόν ἀδερφό καί μ’ αὐτή δια-
τηρεῖται».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἐφ. 3:14-19

Πατερική τεκμηρίωση:
Μεταφρασμένα ἀποσπάσματα ἀπό κείμενα τῶν Ἰωάννη Χρυσο-

στόμου, Μεγάλου Βασιλείου, Τερτυλιανοῦ, Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτη. 

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Τά Χριστούγεννα δίνουν σέ ὅλους μας τή μοναδική εὐκαιρία νά 

ἀναβαπτίσουμε τήν ὕπαρξή μας στό μυστήριο τῆς ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ».

«Ἀλλά οἱ ἄνθρωποι ἀδυνατοῦν νά κατανοήσουν αὐτή τή Θεολο-
γία».

«Πῶς νά κηρύξουμε σήμερα τήν ταπείνωση τοῦ Θεοῦ, στόν ση-
μερινό προμηθεϊκό ἄνθρωπο, πού κυνηγάει ἀκόρεστα τήν ἄνεση καί 
τήν αὐτάρκεια;»

«Πῶς νά εὐαγγελισθοῦμε σήμερα τή θέωση τῆς ἀνθρώπινης φύ-
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σης, μέσα στή φύση τοῦ Σαρκωμένου Θεοῦ, ὅταν γύρω μας βασι-
λεύει ἡ ἀπανθρωπιά καί ἡ ἀναισθησία;»

«Νά γεννήσουμε τόν Χριστό στίς καρδιές μας».
«Πῶς γίναμε ἔτσι οἱ ἄνθρωποι!»

119)  Χρυσοστόμου Παπαθανασίου, (ἀρχιμ., νῦν Μητροπολίτου Μά-119)  Χρυσοστόμου Παπαθανασίου, (ἀρχιμ., νῦν Μητροπολίτου Μά-
νης), νης), Φωνή Κυρίου,Φωνή Κυρίου, ἔτος 2007, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας,  ἔτος 2007, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, 
ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.apo-ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://www.apo-
stoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2007/51_2007.pdfstoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2007/51_2007.pdf

Διάρκεια: 4΄

Μήνυμα: 
Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν πού φανερώ-

νουν τό μέγα μυστήριο τῆς Ἐνανθρώπησης. Ὁ Χριστός μᾶς υἱοθέ-
τησε καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀθανασία. 

Βασικές θέσεις:
«Αὐτό τό ἀναμφισβήτητο, ἱστορικό καί μοναδικό γεγονός τῆς 

Σαρκώσεως τοῦ Λόγου, τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ εἶναι μέγα 
μυστήριο […] πού ἀποκαλύπτεται στούς ἀνθρώπους».

«Ἐπειδή ὁ Θεός ἦρθε στή γῆ καί ὁ ἄνθρωπος ἀνέβηκε στόν οὐ-
ρανό».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἰω. 1:14/ Ρωμ. 16:25/ Γαλ. 4:4-5 

Πατερική τεκμηρίωση:
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις Ὀρθοδόξου Πίστεως, PG 94, 354.
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος, PG 56, 351.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Μπροστά μας τό κοσμοϊστορικό γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ 

Σω τῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

120)  Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη, Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, 120)  Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη, Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Πατριαρ-Πατριαρ-
χική ἀπόδειξις Χριστουγέννων 2008,χική ἀπόδειξις Χριστουγέννων 2008, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰα- ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰα-
νουαρίου 2019 ἀπό https://www.ec-patr.org/docdisplay.php? νουαρίου 2019 ἀπό https://www.ec-patr.org/docdisplay.php? 
lang=gr&id=1025&tla=grlang=gr&id=1025&tla=gr

Διάρκεια: 7΄

Μήνυμα: 
Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι συμβο-

λική ἀλλά ἱστορική καί διαφέρει ἀπό τούς μύθους τῶν ἄλλων θρη-
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σκειῶν ἤ τίς φιλοσοφικές δοξασίες. Ἀναφέρεται στήν ὀντολογική 
ἀλλαγή τοῦ ἀνθρώπου καί προτάσσει τήν προσωπική εὐθύνη, ὥστε 
ὁ ἄνθρωπος νά μετάσχει στήν αἰώνια ζωή καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 

Βασικές θέσεις:
«Τό γεγονός αὐτό τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ-Λόγου μᾶς δί-

δει τή δυνατότητα νά φθάσωμεν εἰς τά ἀκρότατα τῶν ὁρίων μας, 
[…] ἀλλά εἶναι ἡ ὀντολογική ὑπέρβασις τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανά-
του διά τοῦ Χριστοῦ».

«Ἡ Ἐκκλησία καλοῦσα τούς πάντας εἰς σώφρονα περισυλλογήν, 
ἐπανεκτίμησιν τῶν ἐν τῷ βίω προτεραιοτήτων […] δέ θά παύση νά 
καταγγέλλη μέ ὅλην τήν δύναμίν της […] ὁ Λόγος εἶναι ἡ λύτρωσις».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Δευτ. 4:11/ Λκ. 2:4/ Γαλ. 4:5/ Β ΄ Πέ. 1:4.

Πατερική τεκμηρίωση: 
Ἀθανασίου Μεγάλου, Περί τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, PG 

25, 192Β.
Ἀθανασίου Μεγάλου, Εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος, PG 28, 960.

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἡ φύσις περιυβρίζεται. Τό περιβάλλον συμπάσχει».
«Βεβαίως μέσα εἰς τήν παγκόσμιον σύγχυσιν καί κρίσιν τῶν 

ἡ μερῶν μας αἱ ἀλήθειαι αὐταί ἠχοῦν παράξενα».
«Ἡ φιλοσοφία, ἡ Βουδδιστική Νιρβάνα, τό κάρμα καί διάφορα 

ἄλλα συστήματα ἀδυνατοῦν νά προσφέρουν τή σωτηρία στόν ἀγω-
νιώντα ὑπό τόν φόβο τοῦ θανάτου ἄνθρωπο».

«Τό ἀνθρώπινον πρόσωπον ταπεινοῦται καί συνθλίβεται ἐν μέσῳ 
ἀριθμῶν, μηχανημάτων, ὑπολογιστῶν, χρηματιστηρίων καί ποικι-
λοχρώμων σημαιῶν κενῆς ἰδεολογικῆς εὐκαιρίας». 

121)  Ἀθανασίου Χατζοπούλου, Μητροπολίτου Ἀχαΐας, 121)  Ἀθανασίου Χατζοπούλου, Μητροπολίτου Ἀχαΐας, Φωνή Κυρίου,Φωνή Κυρίου, 
ἔτος 2008, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰα-ἔτος 2008, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰα-
νουαρίου 2019 ἀπό http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/νουαρίου 2019 ἀπό http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/
fk/2008/51_2008.pdffk/2008/51_2008.pdf

Διάρκεια: 4΄

Μήνυμα: 
Εἰσαγωγικά στοιχεῖα στήν Ἁγία Γραφή, τή θεοπνευστία της καί 

τήν ἀλήθεια τῆς ἐνανθρώπησης. Ἡ μελέτη τῆς Βίβλου ὁδηγεῖ τόν 
ἄνθρωπο σέ ἀγώνα καί μαρτυρία Χριστοῦ.
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Βασικές θέσεις:
«Βίβλος εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή καί τό σύνολο τῶν θεόπνευστων 

βιβλίων τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης».
«Ὅμως χωρίς ἀγωνία, ἀγώνα πνευματικό, προσευχή, ἐγρήγορση 

καί νήψη, ἡ Ἁγία Γραφή δέν κατανοεῖται σωστά».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Ἰω. 1:17/ Β΄ Τιμ. 3:16-17

Πατερική τεκμηρίωση:
Ἀπόσπασμα ἀπό ἔργο τοῦ Μάξιμου Ὁμολογητῆ δίχως συγκεκρι-

μένη παραπομπή στίς πηγές. 

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Εἴθε καί ἐμεῖς νά γίνουμε ‘Χριστοῦ βίβλοι ἔμψυχοι’».

122)  Ἱερωνύμου Λιάπη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, 122)  Ἱερωνύμου Λιάπη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, Ἐγκύκλιος Χριστου-Ἐγκύκλιος Χριστου-
γέννων 2008,γέννων 2008, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http:// ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://
www.ecclesia.gr/greek/archbishop/default.asp?cat_id=&id= www.ecclesia.gr/greek/archbishop/default.asp?cat_id=&id= 
697&what_main=1&what_sub=21&lang=gr& archbishop_ who= 697&what_main=1&what_sub=21&lang=gr& archbishop_ who= 
2&arch bishop_heading=%CE%9C%CE%B7%CE%BD%CF%8D%2&arch bishop_heading=%CE%9C%CE%B7%CE%BD%CF%8D%
CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1

Διάρκεια: 7΄

Μήνυμα: 

Ὁ Χριστός ἦρθε στή γῆ γιά νά μᾶς λυτρώσει. Τό φῶς τῶν Χρι-
στουγέννων πλημμυρίζει τή ζωή μας καί σώζει ἀπό κάθε σκοτάδι καί 
κυρίως τό σκοτάδι τοῦ κακοῦ καί τοῦ θανάτου.

Βασικές θέσεις: 
«Ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ζήσει χωρίς τόν Θεό. Καί ὁ Θεός 

δέν ἐγκατέλειψε ποτέ τό πλάσμα Του».
«Ὁ Δεσπότης τοῦ Σύμπαντος γεννᾶται ὡς παιδί ἀδύναμο σέ ἕνα 

ταπεινό σταῦλο, ἀλλά ἡ ἀδυναμία του κατατροπώνει ὅλες τίς σκο-
τεινές δυνάμεις, πού ἀδιάντροπα ἐπιχειροῦν νά σβήσουν τό φῶς καί 
τή χαρά ἀπό τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ζωή μετρᾶται πλέον ὡς 
πρό καί μετά Χριστόν».

Βιβλική τεκμηρίωση: 
Μτ. 1:23-24/ Λκ. 2:14/ Ἰω. 1:14

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαι-
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ον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. 
Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον 
νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός» (Κοντάκιο ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων).

«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. […] ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξα-
σται» (Κανών α΄, α΄ ᾠδή, ὁ εἱρμός).

Σύμβολο τῆς Πίστεως: 
«Φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, 

οὐ ποιηθέντα δι’ οὗ τά πάντα ἐγένετο».

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Εἶναι γεγονός ὅτι οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι. Ἔχουμε ἐπίγνωση τῆς 

κρισιμότητας τῶν στιγμῶν πού διέρχεται ἡ Οἰκουμένη καί τῶν σο-
βαρότατων προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας […] 
Ἔχουμε, ἐπίσης, συναίσθηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί ποιμαντικῶν 
εὐθυνῶν μας, καί ἐπιθυμοῦμε, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά σταθοῦμε 
στό ὕψος τῶν περιστάσεων, ἀνταποκρινόμενοι στά καθήκοντά μας».

«Ὁ ὑλικός κόσμος καί ἡ πολιτισμική μας κληρονομιά ἀπειλοῦνται 
ὅλο καί περισσότερο ἀπό τίς συνέπειες τῆς ἀπληστίας μας. Ἡ πο-
ρεία τῆς Οἰκουμένης ἀπειλεῖται ἀπό τό σκοτάδι πού γεννοῦν ἡ δι-
αφθορά, ἡ ἐκμετάλλευση, ἡ βία, ἡ φτώχια καί ἡ δυστυχία».

123)  Εἰρηναίου Ἀθανασιάδη, Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, 123)  Εἰρηναίου Ἀθανασιάδη, Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, Ἐγκύκλιος Χρι-Ἐγκύκλιος Χρι-
στουγέννων 2009,στουγέννων 2009, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό  ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό 
http://iak.gr/gr/arxiepiskopos/mimimata-egkiklioi-omilies/http://iak.gr/gr/arxiepiskopos/mimimata-egkiklioi-omilies/
index.htmlindex.html

Διάρκεια: 7΄

Μήνυμα:
Τά Χριστούγεννα εἶναι ὁ τρόπος ἀνυψώσεως τοῦ ἀνθρώπου 

πρός τόν Θεόν καί ἡ προσπάθειά του γιά διαρκῆ μετάνοια.

Βασικές θέσεις:
«Τά Χριστούγεννα εἶναι ὁ Χριστός, ὁ ἀληθινός Χριστός, ἡ Κε-

φαλή τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Ἐκκλησία, ὁ Θεός ὁ αἰώνιος, ὁ ταπει-
νός, ὁ θυσιαστικός, ὁ Σταυρωμένος καί Ἀναστημένος. Ὄχι μόνον 
εἰς τούς οὐρανούς, ἀλλά καί “ἐπί γῆς”, σ’ ὅλη τή γῆ, ὅλο τόν κόσμο 
καί στήν Ἑλλάδα, τήν Κρήτη καί τό Ἡράκλειον, ὅλο τόν Νομό μας. 
Ἐδῶ πού εἴμαστε ἐμεῖς, μαζύ μας καί μαζύ Του».

«Χωρίς κακίες καί ἔχθρες. Χωρίς πονηρίες, διπλωματίες, ὑποκρι-
σίες, φόβους, τρόμους, σκοπιμότητες, συμφέροντα. Ὅπως ἀκριβῶς 
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ὁ Χριστός, τό θεῖο, τό οὐράνιο ἀλλά καί τό ἐπίγειο, ἀνθρώπινο 
Πρόσωπό Του, τῆς Βηθλεέμ, τῆς φάτνης. Δῆτε τόν Χριστόν πῶς 
εἶδε καί βλέπει, ἔζησε καί ζεῖ καί προσφέρει τή ζωή σέ ὅλους ἐμᾶς».

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. […] ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται» 

(Κανών α΄, α΄ ᾠδή, ὁ εἱρμός τοῦ Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«“Ὑψώθητε”, ὑψωθῆτε, ἐλαφροί, χωρίς τά βάρη τῆς πλεονεξίας, 

τῆς φιλαργυρίας, τῆς ἀπληστίας, τῶν τόσων σημερινῶν ἐξαρτήσε-
ων, οἱ ὁποῖες μᾶς δένουν στά ναρκωτικά τῶν καιρῶν μας, ἀκόμη 
καί στά σημερινά “ἠλεκτρονικά” ναρκωτικά, τό ἀλκοόλ, τό κάπνι-
σμα καί τό διαδίκτυο, τῆς κακῆς καί ἄπληστης χρήσεώς των».

«Αὐτά εἶναι τά Χριστούγεννα καί αὐτός εἶναι ὁ τρόπος τῆς ἀνυ-
ψώσεώς μας πού ἀναφέραμε, γιά νά γιορτάσωμε καί σήμερα τή ση-
μερινή μεγάλη Γιορτή καί πάντοτε, μέχρι νά ἀναπνέωμε καί νά 
ζοῦμε. Μέχρι νά ὑπάρχωμε στή γῆ, στό Ἡράκλειο, στό σπίτι μας, 
στόν Τόπο μας, στήν Κρήτη, τήν Ἑλλάδα μας. Αὐτά εἶναι τά δικά 
μας, τά Κρητικά, Ἑλληνικά καί Ὀρθόδοξα Χριστούγεννα, ξεκίνημα 
καί πορεία νέας ζωῆς, αἰώνιας, ἀληθινῆς, ὑγιοῦς, ἐλεύθερης ἀπό τά 
σημερινά δεινά, τά ὁποῖα μᾶς ταλαιπωροῦν πολύ».

124)  Δημητρίου Τρακατέλλη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς, 124)  Δημητρίου Τρακατέλλη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς, Ἐγκύκλιος Ἐγκύκλιος 
Χριστουγέννων 2009,Χριστουγέννων 2009, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019  ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 
ἀπό https://www.goarch.org/el/-/archiepiscopal-encyclical-ἀπό https://www.goarch.org/el/-/archiepiscopal-encyclical-
on-the-nativity-of-christ-2009-on-the-nativity-of-christ-2009-

Διάρκεια: 7΄

Μήνυμα: 
Μέ τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἀποκαλύπτεται ἡ δόξα τοῦ 

Χριστοῦ καί φανερώνεται ὁ προορισμός τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, πού 
εἶναι ἡ θέωση. Ἡ νίκη τοῦ θανάτου ξεκινάει ἀπό τό βίωμα τῆς χα-
ρᾶς καί τῆς εἰρήνης. 

Βασικές θέσεις:
«Ἡ δόξα τοῦ γεγονότος τῆς Σαρκώσεως ἡ ὁποία ἀποκαλύφθηκε 

στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ συνεχίσθηκε καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ 
ἐπιγείου βίου καί τῆς διακονίας Του καθώς ἐπωμίσθηκε τίς προκλή-
σεις τῆς ἀνθρωπίνης καταστάσεώς μας. Ἡ ζωή Του σέ κοινωνία μέ 
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τόν Θεό καί τήν ἀνθρωπότητα ἀπετέλεσε ὕμνο γιά τόν πραγματικό 
προορισμό τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς».

«Ἡ δόξα τῆς Σαρκώσεως ἀποκαλύπτεται στή μεταμορφωτική 
δύναμη τῆς παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ. Αὐτό πού χάθηκε στήν Πτώση 
τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας ἀνακαλύπτεται στή Σάρκωσή Του καί τίς 
θαυμάσιες συνέπειές της».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Λκ. 2:14 καί 20/ Ἰω. 1:14. 10:10

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Σ’ αὐτή τήν ἁγία Ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, συγκεντρωνόμεθα γιά νά γιορτάσουμε χαρμόσυνα τήν Ἐναν-
θρώπηση Ἐκείνου, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀναγεννᾶ καί μᾶς δίδει νέα ζωή».

«Καί εἴθε ἡ ἐμπειρία μας τῆς δόξης τῆς Σαρκώσεώς Του νά μᾶς 
ὁδηγήση στό νά μοιρασθοῦμε μέ ὅλους αὐτό τό ὁποῖο εἴδαμε καί ἀκού-
σαμε ἔτσι ὥστε ὅλοι νά ἔλθουν εἰς προσκύνησίν Του καί λατρείαν Του».

125)  Κύριλλου Κογεράκη, Μητροπολίτου Ρόδου, 125)  Κύριλλου Κογεράκη, Μητροπολίτου Ρόδου, Μήνυμα Χριστου-Μήνυμα Χριστου-
γέννων 2009,γέννων 2009, ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http:// ἀνακτήθηκε στίς 15 Ἰανουαρίου 2019 ἀπό http://
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Διάρκεια: 7΄

Μήνυμα: 
Μέ τά Χριστούγεννα ἀποκαλύπτεται ἡ ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 

καί ἡ δυνατότητα πού δίνει στόν ἄνθρωπο νά γίνει θεός. Τό Μυ-
στήριο τῆς Σάρκωσης σημαίνει ἀγώνα ἐνάντια στήν ἀπογοήτευση 
καί τήν ἀπελπισία. Αὐτό πού ἐπείγει εἶναι ἡ αὐτοκριτική καί ἡ πρό-
ταση τῶν χριστιανῶν στήν κοινωνία γιά τήν ἀλήθεια καί τή ζωή.

Βασικές θέσεις:
«Ὡς βαπτισμένοι Χριστιανοί, μέλη τίμια τῆς Ἐκκλησίας, ἑορτά-

ζοντας Χριστούγεννα σημαίνει ὅτι πιστεύουμε καί ὁμολογοῦμε ὅτι 
ὁ Θεός Πατέρας ἔστειλε τόν Υἱό Του Σωτήρα καί Λυτρωτή τοῦ 
κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου. Τόσο πολύ ἀγάπησε ὁ Θεός τόν ἄνθρω-
πο, τόν ἄνθρωπο πού τόν ἐγκατέλειψε καί προτίμησε νά ζεῖ μακριά 
Του, παραδομένος στά ποικιλόμορφα πάθη καί τήν πολυώνυμη 
ἁμαρτία, ὥστε ἔστειλε στόν κόσμο τόν μονογενῆ Του Υἱό. Ὁ Θεός 
ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός».

«Ἔγινε ὁ ἐξ ὕψους ἐπισκέπτης του. Ἔμπρακτα τόν βεβαίωσε ὅτι 
τόν ἀγαπᾶ, ὅτι εἶναι δίπλα του. Ἀπέδειξε ὅτι εἶναι ὁ Πατέρας πού 
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κενώνεται καί θυσιάζεται γιά τό παιδί του. Ἔδωσε στό πλάσμα του 
προοπτική, αἰσιοδοξία, ἐλπίδα, νόημα ζωῆς καί ὑπάρξεως».

Βιβλική τεκμηρίωση:
Μτ. 1:1-12

Πατερική τεκμηρίωση:
Ἀθανασίου Μεγάλου, Περί τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, PG 

25, 96 [4], 192Β.

Ὑμνολογική τεκμηρίωση:
«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν» (Ἐξαποστειλάριο).
«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ἀκολουθήσωμεν 

λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν Βα-
σιλέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ. Ποιμένες ἀγραυ-
λοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον. Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν 
Σπηλαίῳ τεχθέντι, ἐκ τῆς Παρθένου, καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς 
Ἰουδαίας» (Κάθισμα Ὄρθρου ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων).

Ἐπικαιρότητα – Σύγχρονα θέματα:
«Ἡ χάρις τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ 

Ἁγίου Πνεύματος, μᾶς ἀξιώνει καί ἐφέτος, γιά μία ἀκόμη φορά στήν 
ἐπίγεια διαδρομή μας, νά ἑορτάζουμε τήν μεγάλη Ἑορτή τῆς Γεν-
νήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἑορτάζουμε τά Χριστού-
γεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ καί ἐννάτου σωτηρίου ἔτους».

«Πῶς θά ἑορτάσουμε τή Γέννησή Του; Σάν γεγονός ἤ σάν ἐπέ-
τειο; Ὁ ἑορτασμός τῆς ἐπετείου ὅσο λαμπρός καί μεγαλειώδης καί 
ἄν εἶναι ἔχει ἀφ’ ἑαυτοῦ τήν ποιότητα καί τόν χαρακτήρα τοῦ φευ-
γαλέου. Τό γεγονός μᾶς ἀφορᾶ. Ἐορτάζοντάς το μέ ἄγρυπνη καί 
γρηγοροῦσα συνείδηση μετέχουμε στήν ἀλήθεια καί τή ζωή καί κά-
νουμε πρόταση ἀλήθειας καί ζωῆς σ’ ἕνα κόσμο πού μέ ἀπορία, ἴσως 
καί ἀπογοήτευση, ἀναζητᾶ τήν ἀλήθεια καί τή ζωή».

«Ἄραγε πόσα καί ποιά εἶναι τά σκοτάδια τοῦ δικοῦ μας κοινω-
νικοῦ καί προσωπικοῦ σήμερα; Τί μποροῦν νά χωρέσουν οἱ δικές 
μας καρδιές;»
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Μητροπολίτου ροδου  
Κυρίλλου

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ1

Ε ὐχαριστῶ κατ’ ἀρχάς τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη δωδώ
νης κ. Χρυσόστομο, πρόεδρο τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου προ

σκυνηματικῶν περιηγήσεων (Θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ) τῆς Ἐκκλη
σίας τῆς Ἑλλάδος καί τά μέλη τῆς ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν 
πρόσκληση συμμετοχῆς τῶν Μητροπόλεων τῆς δωδεκανήσου στό 
Γ΄ πανελλήνιο Συνέδριο Θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ  καί τήν ἀνάθεση 
εἰσηγήσεως στήν ἐλαχιστότητά μου. Εὐχαριστίες ἐπίσης καί στόν 
οἰκοδεσπότη Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἠλείας κ. Γερμανό γιά 
τήν ἀβραμιαία φιλοξενία.

τό θέμα μου τιτλοφορεῖται: “ΘρηΣΚΕυτίΚΕΣ πΕρίηΓηΣΕίΣ ΣτΑ 
δΩδΕΚΑΝηΣΑ, προΒληΜΑτίΣΜοί ΚΑί προοπτίΚΕΣ”. δυσκολεύ
τηκα ἀρκετά γιά νά ὑποτάξω στά χρονικά πλαίσια μιᾶς εἰσηγήσεως 
σκέψεις, προβληματισμούς, δράσεις ἀρκετῶν ἐτῶν, ἀπό τότε πού μοῦ 
ἀνετέθη ἡ προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς Θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ τῶν 
Μητροπόλεών μας στή δωδεκάνησο ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο 
τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου. Ἐκ τῶν πραγμάτων λοιπόν θά εἶμαι 
ἐπιγραμματικός καί παρακαλῶ νά μέ συγχωρέσετε γι’  αὐτό.

1. Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ρόδου κ. Κυρίλλου στό Γ΄  
πανελλήνιο Συνέδριο Θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ, τό ὁποῖο διοργανώθηκε ἀπό τήν 
Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Συνοδικό Γραφεῖο Ἀναπτύξεως Θρη
σκευτικῶν περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) καί πραγματοποιήθηκε 
στόν πύργο Ἠλείας ἀπό 2ας ἕως 5ης Νοεμβρίου 2019.
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η δΩδΕΚΑΝηΣοΣ: περιλαμβάνει 27 νησιά καί 97 νησίδες ἀπό τά 
ὁποῖα κατοικοῦνται, σύμφωνα μέ τήν ἀπογραφή τοῦ 2011, τά 21.

Ὑπάρχουν τεράστιες διαφορές στήν πληθυσμιακή κατανομή καί 
συνακόλουθα στήν τουριστική ἀνάπτυξη, ἡ λεγόμενη «Ἐνδοδωδε
κανησιακή Ἀνισότητα».

Ἀπό τά νησιά τῆς δωδεκανήσου, ἡ ρόδος καί ἡ Κῶς ἔχουν τή 
μεγαλύτερη τουριστική ἀνάπτυξη. Ἡ ρόδος ἀποτελεῖ ἱστορικά τήν 
πρώτη περιοχή πού φιλοξένησε τόν λεγόμενο ὀργανωμένο τουρι
σμό καί εἶναι σταθερά ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους τουριστικούς 
προορισμούς στήν Ἑλλάδα.

τό σύνολο τῶν νησιῶν βιώνουν, σέ διαφορετικό βαθμό, σημαν
τικά προβλήματα πού συμπυκνώνονται στόν ὅρο «νησιωτικότητα». 
Ἀφοροῦν κυρίως τούς τομεῖς τῶν μεταφορῶν, τῶν ἐπικοινωνιῶν, 
τῆς ὑγείας, τῆς ἐνέργειας, τῶν ὑπηρεσιῶν καί τῆς ἐκπαίδευσης πού 
ἐπηρεάζουν ἄμεσα τήν οἰκονομική καί τουριστική ἀνάπτυξη καθώς 
καί τό βιοτικό ἐπίπεδο τῶν κατοίκων. 

Εἶναι λοιπόν ἕως ἕνα βαθμό δικαιολογημένη ἡ συναισθηματική 
ὑπερβολή τῶν κατοίκων καί ρητή ἡ ἀναγκαιότητα διατήρησης τῆς 
θρησκευτικῆς, τῆς ἱστορικῆς καί τῆς πολιτιστικῆς μνήμης τῶν κοι
νωνιῶν τῶν νησιῶν πού συρρικνώνεται καί χάνεται. 

Ὑπάρχουν περιπτώσεις νησιῶν ὅπου ἡ τουριστική ἀνάπτυξη 
εἶναι ὑποτυπώδης ἤ μηδενική καί ὁ μόνος δυνητικά πυλώνας ἀνά
πτυξης, ἐκτός ἀπό τίς παραλίες, εἶναι ὁ λαϊκός καί θρησκευτικός 
πολιτισμός, ὁ ὁποῖος εἶναι κατά γενική ὁμολογία ὑπερπλούσιος σέ 
ὅλα τά νησιά, ἄσχετα ἀπό τήν ἔκταση καί τόν πληθυσμό τους. 

Στίς μέρες μας ὁ τουρισμός, ἐκτός τοῦ ὅτι εἶναι ὁ ἰσχυρότερος 
πυλώνας τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, εἶναι καί ἕνα πεδίο ἔρευνας καί 
μελέτης τόσο ἀπό τίς οἰκονομικές ὅσο καί ἀπό τίς κοινωνικές 
ἐπιστῆμες. 

Σημαντικά τά ὀφέλη, καταδεικνύουν οἱ σχετικές δημοσιεύσεις καί 
ἔρευνες, ἀλλά σημαντικά καί τά προβλήματα, ἰδιαίτερα ἀπό τόν 
λεγόμενο μαζικό τουρισμό, μέ ἄμεσο ἀρνητικό ἀντίκτυπο στίς κοι
νωνικές σχέσεις καί στό περιβάλλον. 

Μοναδική ἴσως λύση ὁ ἐναλλακτικός θεματικός τουρισμός, τοῦ 
ὁποίου μιά ἀπό τίς ἀρχαιότερες μορφές εἶναι ὁ προσκυνηματικός 
Θρησκευτικός τουρισμός. 

Ἡ μορφή αὐτή τοῦ τουρισμοῦ βρίσκεται στό ἐφηβικό της στάδιο 
στόν ἑλληνικό χῶρο, ὅπως καί σέ ὅλες τίς χῶρες πού εἶχαν τό πλεο
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νέκτημα τῆς ἡλιοφάνειας καί τῶν παραλιῶν καί εἶχαν υἱοθετήσει τό 
μοντέλο τοῦ «εὔκολου» μαζικοῦ τουρισμοῦ. 

Στίς χῶρες ὅμως πού δέν ἔχουν αὐτό τό πλεονέκτημα ὁ ἐναλλα
κτικός τουρισμός μετράει ἀρκετές δεκαετίες καί ὑπάρχει ἕνα ἀρκετά 
ὥριμο κοινό, πού εἶναι οὐσιαστικά καί τό μεγαλύτερο μέρος τῶν μή 
ὀρθόδοξων ἐπισκεπτῶν τῶν προσκυνημάτων καί τῶν χριστιανικῶν 
μνημείων μας. 

Ἡ ἐπισήμανση αὐτή γίνεται διότι μέ τήν ἀναφορά στόν θρησκευ
τικό τουρισμό ἤ στίς θρησκευτικές περιηγήσεις ἔρχεται στό μυαλό 
μας πάντα ἡ ἔννοια τῆς προσκυνηματικῆς ἐπίσκεψης. πρᾶγμα φυσι
ολογικό ἀφοῦ ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί συνηθίζουμε τή μετάβασή μας 
σέ ἕνα προσκύνημα, ἀφενός γιά νά ἀποδώσουμε τιμή καί ἀφετέρου 
νά λάβουμε χάρη, εὐλογία καί μιά πολυπόθητη ἀνάπαυση καί πνευ
ματική ἀνάταση πού τόσο ἔχει ἀνάγκη ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καί 
ἰδιαίτερα ὅσοι ζοῦν μέσα στό ἀσφυκτικό ἀστικό περιβάλλον. 

Ἡ πραγματικότητα, ἡ ὁποία καταδεικνύεται ἀπό τίς ἔρευνες, μᾶς 
πληροφορεῖ ὅτι στή χώρα μας ἀλλά ἰδιαίτερα στίς χριστιανικές εὐρω
παϊκές χῶρες, τά κίνητρα προσέλευσης τῶν ξένων ἐπισκεπτῶν, πλήν 
τῶν ὀρθοδόξων, στά θρησκευτικά μνημεῖα εἶναι περισσότερο καλλι
τεχνικοῦ καί πολιτιστικοῦ καί λιγότερο θρησκευτικοῦ χαρακτήρα. 

Ἐπίσης στή χώρα μας, πού τά πλεῖστα τῶν μοναστηριῶν καί τῶν 
ἐξωκκλησιῶν μας βρίσκονται σέ χώρους ἰδιαίτερου φυσικοῦ κάλ
λους, εἶναι πολύ συχνές οἱ «παραπληρωματικές» ἐπισκέψεις ἀπό 
ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στίς κατηγορίες τοῦ φυσιολατρικοῦ, 
ἀθλητικοῦ, περιπατητικοῦ τουρισμοῦ ἀκόμα καί τοῦ τουρισμοῦ τύ
που περιήγησης, σαφάρι, περιπέτειας κ.λπ. 

δέν λείπουν βέβαια καί οἱ ἐπισκέπτες πού τό κίνητρό τους γιά ἐπί
σκεψη σέ συγκεκριμένα χριστιανικά μνημεῖα εἶναι, δυστυχῶς ἤ εὐτυχῶς, 
ὅτι αὐτά βρίσκονται μέσα στή λίστα μέ τά 10 προτεινόμενα πράγματα 
πού πρέπει νά κάνει κανείς στήν ἐπίσκεψή του σέ κάποιο ἀπό τά νησιά 
μας, σύμφωνα μέ τούς μοντέρνους ψηφιακούς τουριστικούς ὁδηγούς 
στούς ὁποίους ἡ θρησκευτικότητα ἁπλά δέν ὑπάρχει. 

Ἀντιλαμβανόμαστε λοιπόν ὅτι ἕνα σημαντικό μέρος, ἄν ὄχι ὁ 
μεγαλύτερος ὄγκος, τῶν ἐπισκεπτῶν στά θρησκευτικά μνημεῖα, ἰδι
αίτερα τῶν πιό ἀναπτυγμένων τουριστικά νησιῶν μας, δέν ἀνήκει 
στήν κατηγορία τῶν προσκυνητῶν, ἀλλά σέ αὐτή τῶν ἐπισκεπτῶν 
εἰδικῶν ἐνδιαφερόντων. τό κοινό αὐτό συνήθως ἔχει καλύτερη μόρ
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φωση, ἔχει συνηθίσει τίς παροχές καί τίς ὑπηρεσίες τίς σχετικές μέ 
τόν θεματικό τουρισμό, ἀλλά παράλληλα, εἶναι πιό δύσκολο κοινό, 
τρέφει μεγαλύτερες προσδοκίες καί εἶναι δυνητικά ἕνας σημαντικός 
παράγοντας «διαφήμισης ἤ ἀπαξίωσης» τῶν προσπαθειῶν μας. Μά
λιστα εἶναι ἕνας ἐξαιρετικά σημαντικός παράγοντας διάχυσης πλη
ροφοριῶν, εἰκόνων, ἐμπειριῶν πού ἀποκόμισε ἀπό τήν ἐπίσκεψη καί 
λειτουργεῖ πολύ πιό οὐσιαστικά ἀπό τήν ὁποιαδήποτε ἄλλη μορφή 
μαζικῆς πληροφόρησης ἤ διαφήμισης, ἀφοῦ διαδίδει τίς πληροφο
ρίες σέ ἕνα κοινό πού εἶναι ἀκριβῶς αὐτό πού συνήθως ἐπισκέπτε
ται τά μνημεῖα μας γιά μή λατρευτικούς λόγους.

Ὑπάρχουν περιπτώσεις μνημείων, ὅπως ἡ ἐκκλησία τῆς Κοιμήσε
ως τῆς Θεοτόκου στή λίνδο καί τό ἐκκλησιαστικό της Μουσεῖο, τά 
ὁποῖα ὑποδέχονται μερικές χιλιάδες ἐπισκεπτῶν στίς ἡμέρες αἰχμῆς 
καί οὔτε τό 5% αὐτῶν δέν εἶναι αὐτό πού θά λέγαμε προσκυνητές.

τά πιό πάνω ἀποτελοῦν σημαντικές διαπιστώσεις, ἀλλά καί ση
μαντικές προκλήσεις, τόσο γιά τήν πολιτεία ὅσο καί γιά τίς τοπικές 
ἐκκλησίες, ἀλλά καί γιά τήν ἰδιωτική οἰκονομία καί τίς τοπικές κοι
νωνίες. 

οἱ στατιστικές ἀποτυπώνουν μιά συνεχῆ ἄνοδο τοῦ θεματικοῦ 
τουρισμοῦ «ἐμπειρίας» στή χώρα μας, μέ αὐτήν τοῦ θρησκευτικοῦ 
τουρισμοῦ νά εἶναι στήν κορυφή. 

τήν τελευταία δεκαετία ἔχουν γίνει ἀρκετές προσπάθειες ἀπό 
τούς πολιτειακούς καί ἐκκλησιαστικούς φορεῖς ὅπου, ἄλλοτε μέ με
γαλύτερη ἤ μικρότερη ἐπιτυχία, ἔχουν ὑλοποιηθεῖ δράσεις πού ἀφο
ροῦν στήν ἀναστήλωση ἐκκλησιαστικῶν μνημείων, τή δημιουργία 
ἤ τόν ἐκσυγχρονισμό ἐκκλησιαστικῶν μουσείων, τήν καταγραφή 
κειμηλίων καί μνημείων, τήν ἔκδοση τουριστικῶν ὁδηγῶν ἐκκλησι
αστικοῦ περιεχομένου, τή χάραξη πολιτιστικῶν διαδρομῶν καί τή 
σήμανση τῶν μνημείων. 

Ἐπιπροσθέτως, ἔρευνες ἀπό πανεπιστημιακά ἱδρύματα γιά λο
γαριασμό τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἔχουν πραγματοποιηθεῖ, πτυχια
κές καί διπλωματικές ἐργασίες ἔχουν ἐκπονηθεῖ, συνέδρια ἔχουν 
διεξαχθεῖ καί διεξάγονται, πονήματα ἔχουν ἐκδοθεῖ, γνῶμες ποικίλες 
ἔχουν ἐκφρασθεῖ.

Ἡ σημαντικότητα τοῦ θέματος τονίζεται ἄλλωστε ἀπό τήν ἐνερ
γοποίηση τό 2016 τῆς κοινῆς Ἐπιτροπῆς Θρησκευτικοῦπροσκυνη
ματικοῦ τουρισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου τουρισμοῦ καί τῶν Ἱερῶν Μη
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τροπόλεων δωδεκανήσου καί τῆς πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας πάτμου. 
Ἐπίσης φαίνεται καί ἀπό τή συνεδρίαση τῆς εἰδικῆς μόνιμης ἐπι
τροπῆς περιφερειῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2017, 
ὅπου ἔγινε ἐνημέρωση γιά τίς δυνατότητες καί τίς προοπτικές ἀνά
πτυξης τοῦ Θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στίς Ἑλληνικές περιφέρειες.

Ὅλες οἱ ἐνέργειες ἀξιέπαινες καί πρός τή σωστή κατεύθυνση. 
Ὅλες οἱ τελικές προσπάθειες, ἐπιτυχημένες ἤ μή, εἶναι παραδεί
γματα πρός ἀξιολόγηση, μελέτη καί ἀξιοποίηση στήν ἐφαρμογή τοῦ 
σήμερα καί τόν σχεδιασμό τοῦ αὔριο. 

Ἔχοντας λοιπόν πίσω μας σχεδόν μία δεκαετία οὐσιαστικῆς προ
σπάθειας γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ Θρησκευτικοῦ προσκυνηματικοῦ 
τουρισμοῦ τόσο ὡς χώρα, ὡς Μητροπόλεις τῆς δωδεκάνησου ἀλλά 
καί ὡς Μητρόπολη ρόδου μποροῦμε πλέον μέ μία σχετική ρεαλι
στική ἐμπειρική θεώρηση νά παρουσιάσουμε τόν κόπο καί τά ἀπο
τελέσματα τῶν προσπαθειῶν μας καί νά διατυπώσουμε τούς προ
βληματισμούς καί τίς προοπτικές πού παρουσιάζει ὁ θρησκευτικός 
περιηγητικός τουρισμός στά δωδεκάνησα. 

τό 2016 ἐνεργοποιήθηκε γιά πρώτη φορά ἡ ἀπόφαση τοῦ 2013 
γιά τή σύσταση τῆς κοινῆς Ἐπιτροπῆς Θρησκευτικοῦ  προσκυνη
ματικοῦ τουρισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου τουρισμοῦ καί τῶν Ἱερῶν Μη
τροπόλεων δωδεκανήσου καί τῆς πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας πάτμου. 
Ἔκτοτε ἡ συνεργασία τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ τό Ὑπουργεῖο 
τουρισμοῦ εἶναι ἀρκετά στενή καί ἡ γνώμη ἡμῶν τῶν κατεχόντων 
αὐτό τό κοινόκτητο ἀγαθό, πού ἐπιστημονικά ὀνομάζεται πολιτι
στικό θρησκευτικό ἀπόθεμα, πηγαίνει κατευθείαν στούς χώρους 
λήψεως ἀποφάσεων.

Στή δωδεκάνησο πρός τό παρόν τρεῖς εἶναι οἱ σημαντικοί 
πυλῶνες ἀνάπτυξης τοῦ Θρησκευτικοῦ προσκυνηματικοῦ τουρι
σμοῦ. Ἡ ρόδος καί ἡ Κῶς, λόγῳ τῶν ὑποδομῶν πού διαθέτουν γιά 
τήν ἐξυπηρέτηση τῶν προσκυνητῶν, καί ἡ πάτμος πού λόγῳ τοῦ 
σπηλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως ἀποτελεῖ ἕναν παγκόσμιο πόλο ἕλξης 
προσκυνητῶν ἀπό ὅλες τίς χριστιανικές ἐκκλησίες. δέν πρέπει βέ
βαια νά ξεχάσουμε καί τή Μονή τοῦ πανορμίτη στή Σύμη ἡ ὁποία 
ὅμως ἔχει τήν ἰδιαιτερότητα ὅτι δέχεται πολυάριθμους ἐπισκέπτες 
οἱ ὁποῖοι ἔρχονται καί φεύγουν αὐθημερόν διότι δέν ὑπάρχουν οἱ 
ὑποδομές φιλοξενίας.

Ἀπό πλευρᾶς πολιτείας στή δωδεκάνησο οἱ δράσεις ἔχουν ἐπι
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κεντρωθεῖ σέ δύο τομεῖς, στίς ἐκδόσεις καί στίς ἀναστηλωτικές προ
σπάθειες. Θά λέγαμε ὅτι καί οἱ δύο εἶναι ἀρκετά ὑποτονικές, ἄν 
ἐξαιρέσει κανείς τίς ἀναστηλωτικές δράσεις στά τζαμιά. 

Συνήθως οἱ ἐκδόσεις ἀφοροῦν τουριστικούς ὁδηγούς πού ἔχουν 
σχέση μέ τόν πολιτισμό καί ἐντός αὐτῶν ὑπάρχουν ἄλλοτε ἐκτενεῖς 
καί ἄλλοτε λακωνικές ἀναφορές στά μνημεῖα, τά προσκυνήματα, τά 
λαϊκά θρησκευτικά δρώμενα καί τά πανηγύρια.

Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ ἔκδοση τοῦ Ὀργανισμοῦ προώθησης ρο
διακοῦ τουρισμοῦ μέ τίτλο «προσκυνηματικός τουρισμός  ρόδος» 
καί ἕνα φυλλάδιο, μέ μορφή δισέλιδου, πού ἐξέδωσε ὁ δῆμος ρόδου 
καί ἀφορᾶ μόνο τά σημαντικά θρησκευτικά μνημεῖα τῆς ρόδου.

Ἀξιόλογη ἐπίσης εἶναι ἡ δραστηριότητα τῆς Ἀναπτυξιακῆς δω
δεκανήσου μέσα ἀπό τίς ἐκδόσεις τοῦ προγράμματος «Νήσων πε
ρίπλους». οἱ ἐκδόσεις αὐτές εἶναι συνήθως δίγλωσσες.

Ἄλλη ἀξιόλογη περίπτωση εἶναι καί οἱ ἐκδόσεις πού γίνονται 
ἀπό συλλόγους, ἐνορίες ἤ Ἱερές Μονές καί ἀφοροῦν συνήθως συγ
κεκριμένα μνημεῖα. πολλές ἀπό αὐτές εἶναι σημαντικά ἐπιστημονι
κά πονήματα, συνήθως ὅμως μόνο στά ἑλληνικά καί σίγουρα ὄχι 
τουριστικοῦ περιεχομένου. 

Ἀντίστοιχη ἀντιμετώπιση ὑπάρχει καί στούς τομεῖς τῆς συντή
ρησης καί τεκμηρίωσης τῶν κειμηλίων, τῆς ἀναστήλωσης τῶν μνη
μείων καί στή δημιουργία ἤ ἀνακαίνιση ἐκκλησιαστικῶν μουσείων. 
Ἡ συμμετοχή τῆς πολιτείας εἶναι ἐξαιρετικά μικρή καί ἕως νά εὐο
δωθοῦν οἱ προσπάθειες περνάει ἕνα μεγάλο χρονικό διάστημα πού 
ἀπαιτεῖ μελέτες, ἐγκρίσεις κ.λπ. Σέ αὐτή τήν προσπάθεια ἀρωγοί 
εἶναι τό υπποΑ καί ἡ πΝΑί.

Ἀξιόλογες εἶναι καί οἱ προσπάθειες τῶν ἐνοριῶν, τῶν Ἱερῶν 
Μονῶν καί τῶν πολιτιστικῶν συλλόγων, ὅμως σέ ἀρκετές περιπτώ
σεις οἱ προσπάθειες δέν ἀκολουθοῦν ἐπιστημονικούς κανόνες καί 
τά ἀποτελέσματα δέν εἶναι τά ἐνδεδειγμένα, ἀλλοιώνοντας τόν χα
ρακτήρα τῶν μνημείων. 

οἱ Ἱερές Μητροπόλεις τῆς δωδεκανήσου ἀναλογιζόμενες ἀπό τή 
μία πλευρά τόν μοναδικό θρησκευτικό λαϊκό πολιτισμό τῶν ἐπαρ
χιῶν μας καί τόν σημαντικό θρησκευτικό, ἀρχιτεκτονικό καί καλλι
τεχνικό πλοῦτο τους –τόν ὁποῖο καλούμαστε στούς χαλεπούς οἰκο
νομικά καιρούς νά διαχειριστοῦμε μέ τή συνδρομή ἤ ὄχι τῆς πολι
τείας– καί ἀπό τήν ἄλλη τίς εὐκαιρίες πού παρουσιάζει ἡ ἀνάπτυξη 
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τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ, διαπιστώσαμε ὅτι αὐτός ὁ δυνητικά 
σημαντικός πυλώνας ἀνάπτυξης τῶν ἐπαρχιῶν μας εἶναι κάτι πού 
δέν μπορεῖ νά ἀντιμετωπιστεῖ εὐκαιριακά μέ μεθόδους καί πρακτικές 
παρωχημένες. Ἐπίσης, οἱ ὅποιες πληροφορίες πρέπει νά ἀντικατο
πτρίζουν τήν ἱστορική πραγματικότητα καί νά ἑστιάζουν, ἐκτός ἀπό 
τήν καλλιτεχνική ἀξία, στόν χριστιανικό πολιτισμό πού τά δημιούρ
γησε καί στόν θρησκευτικό τους χαρακτήρα. 

προχωρήσαμε λοιπόν μέ σταθερά βήματα καί μέ τίς ὅποιες οἰκο
νομικές δυνατότητες ἔχουμε πιά, σέ βασικές ἐνέργειες, ὅπως στήν 
ἔκδοση μικρῶν ὁδηγῶν γιά τά σημαντικά μνημεῖα καί τά προσκυ
νήματα μας καθώς καί χάρτες πάνω στούς ὁποίους ἀποτυπώνονται 
ὁ τρόπος καί ἡ διαδρομή πρόσβασης. 

παράλληλα προχωρήσαμε καί στή δημιουργία ἤ τόν ἐκσυγχρο
νισμό τῶν ἐκκλησιαστικῶν μουσείων μας, ἀνάλογα φυσικά μέ τίς 
δυνατότητες τῆς κάθε Μητρόπολης, καί συμμετείχαμε στή διαμόρ
φωση τῆς διαδρομῆς στά Βήματα τοῦ Ἀποστόλου παύλου.

Ὅλες αὐτές οἱ ἐργασίες ἔγιναν ἀπό ἰδίους πόρους καί ἀπό χρη
ματοδοτήσεις τῆς πΝΑί, τῶν δήμων καί ἀναπτυξιακῶν προγραμ
μάτων.  
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Ὡς Μητρόπολη ρόδου ἀντιληφθήκαμε τήν πολυπλοκότητα 
ὅλων αὐτῶν τῶν θεμάτων  καί προχωρήσαμε τό 2008 στήν ἵδρυση 
τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ καί  Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος πού, ἐκτός τῶν 
ἄλλων, ἔχει ὡς σκοπό τήν μέ κάθε σύγχρονο μέσο καταγραφή καί 
προβολή τῶν μνημείων καί τῶν θησαυρῶν τῆς Ὀρθοδόξου παρα
δόσεως τοῦ νησιοῦ.

τό Μορφωτικό Ἵδρυμα ἔχει ἕνα πολύ σύγχρονο καταστατικό τό 
ὁποῖο μᾶς ἐπιτρέπει τίς συνεργασίες καί τή διεκδίκηση πόρων ἀπό 
φορεῖς καί ἀναπτυξιακά προγράμματα. 

Ἀπό τίς πρῶτες συνεργασίες μας ὁδηγηθήκαμε στό συμπέρασμα 
ὅτι ἔπρεπε νά δημιουργηθεῖ ἕνας συλλογικός φορέας διαχείρισης. 
Γιά τόν σκοπό αὐτό τό 2011 σχεδιάστηκε ἀπό ἐπαγγελματίες τοῦ 
χώρου καί ἔχει ἀρχίσει νά ὑλοποιεῖται τμηματικά, τό δίκτυο Χρι
στιανικῶν Μουσείων & Ἐπισκέψιμων Μνημείων ρόδου πού ἀνα
πτύσσεται συμπεριλαμβάνοντας μουσεῖα καί μνημεῖα πού βρίσκον
ται στά παράλια, ἀλλά κυρίως στήν ἐνδοχώρα τῆς νήσου. τό δίκτυο 
ἀφορᾶ στή διαχείριση καί τή χάραξη στρατηγικῆς γιά τή διατήρη
ση, προβολή καί ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμικοῦ ἀποθέματος πού ἀνή
κει στήν ἐκκλησία ἐντός τῶν διοικητικῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μητρο
πόλεως ρόδου. Στόχος μας εἶναι ἡ μετατροπή τῆς περιοχῆς σέ ἕναν 
μεγάλο πολυθεματικό χῶρο ἐνδιαφέροντος, μέ ποικίλα προσφερό
μενα τουριστικά καί ἐκπαιδευτικά προϊόντα ἤπιας μορφῆς, πού θά 
βοηθήσει στήν ἀνάπτυξη τοῦ θεματικοῦ καί ἰδιαίτερα τοῦ θρησκευ
τικοῦ τουρισμοῦ καί στήν ἀειφορία τῆς τοπικῆς οἰκονομίας.

τό δίκτυο σχηματίζεται ἀπό κεντρικούς περιφερειακούς κόμβους 
καί τοπικά δίκτυα. Ἡ ἐπιλογή τῶν κεντρικῶν περιφερειακῶν κόμ
βων καί ἡ σύνθεση τῶν τοπικῶν δικτύων ἔγινε βάσει κριτηρίων πού 
ἀφοροῦν τούς στόχους καί τή θεματολογία τοῦ δικτύου, ζητήματα 
προσβασιμότητας καί ἐξυπηρέτησης ἐπισκεπτῶν, τή δυνατότητα 
αὔξησης τῆς ἐπισκεψιμότητάς τους χωρίς νά δημιουργηθοῦν προ
βλήματα στά μνημεῖα, κ.ἄ.

τό θέμα πού παρουσιάζεται στό δίκτυο εἶναι: «Ἡ ἱστορία τῆς 
ροδιακῆς Ἐκκλησίας καί ὁ πολιτισμός πού ἀναπτύχθηκε στό νησί 
γύρω ἀπό τήν ὀρθόδοξη λατρεία».

Σέ κάθε κόμβο τοῦ δικτύου ἐξιστορεῖται μιά ὁλοκληρωμένη, 
αὐτοτελής ἱστορίαἔκθεση ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἑνότητα ἤ ὑποενότη
τα τοῦ κεντρικοῦ θέματος, καθώς τό μουσειολογικό σενάριο ἐκτυ
λίσσεται ἐξελικτικά σέ ὅλους τούς κόμβους τοῦ δικτύου.
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Κάθε κόμβος περιλαμβάνει μία ἑνότητα ἀφιερωμένη στό τοπικό 
του δίκτυο, δηλαδή στά μνημεῖα καί τούς πολιτισμικούς πόρους τῆς 
περιοχῆς του, καί μία δεύτερη ἑνότητα ἀφιερωμένη στό κεντρικό 
θέμα, ὥστε νά μπορεῖ νά καθίσταται εἰσαγωγικός καί πληροφορια
κός σταθμός γιά τόν ἐπισκέπτη πού ἔρχεται σέ πρώτη ἐπαφή μέ τό 
δίκτυο Χριστιανικῶν Μουσείων & Ἐπισκέψιμων Μνημείων ρόδου. 

Ἐνδεικτικά στό μουσεῖο τῆς λίνδου  παρουσιάζεται «Ἡ Θεία λα
τρεία καί οἱ Καραβοκύρηδες τῆς λίνδου», στό μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Θάρρι «Ἡ Ἁγιογραφία ὡς μιά Μυσταγωγοῦσα τέχνη», ἐνῶ 
στό μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σκιαδίου «Ἡ συμμετοχή τοῦ φυσικοῦ 
κόσμου στή Θεία λατρεία».

Γύρω ἀπό κάθε μουσεῖο ἀναπτύσσεται τό τοπικό του δίκτυο πού 
μπορεῖ νά περιλαμβάνει: Μνημεῖα, Συλλογές, περιοδικές ἐκθέσεις, 
πανηγύρια, Ἐκδηλώσεις, Συνέδρια, Σεμινάρια, καί μία πολιτιστική 
διαδρομή πού φέρει τόν τίτλο «περίπατος στόν Χῶρο & τόν Χρό
νο» πού ἀφορᾶ κοντινά ἐκκλησιαστικά μνημεῖα ὅπου ἡ ἐπίσκεψη 
μπορεῖ νά γίνει περπατώντας ἤ μέ τή χρήση κάποιου ὀχήματος.

Σημαντικό καί ἀπό ποιμαντικῆς ἀπόψεως εἶναι ὅτι τό θέμα τῶν 
ἐκθέσεων κινεῖται γύρω ἀπό τήν ἑρμηνεία καί τούς συμβολισμούς 
τῆς χρήσης τῶν κειμηλίων, ἡ ὁποία παρέχεται μέ ποικίλα μέσα καί 
μέ ἁπλό καί εὔληπτο τρόπο, ἀπευθυνόμενη κυρίως στά παιδιά καί 
στούς μή γνῶστες καί μετέχοντες στή λατρευτική ζωή τῆς ἐκκλη
σίας μας. Ἐπίσης μέ τή μέθοδο παρουσίασης πού ὀνομάζουμε «ἱστο
ρίες πίσω ἀπό τά ἀντικείμενα» ἐξιστοροῦμε ἔθιμα, θρύλους ἤ λαϊκές 
θρησκευτικές πρακτικές πού σχετίζονται μέ τά ἀντικείμενα καί τά 
ζωντανεύουν μέ μία ἰδιαίτερη παιδαγωγική μέθοδο.

Ἡ ἐπικοινωνιακή πολιτική τοῦ δικτύου εἶναι πολυεπίπεδη καί ποι
κιλόμορφη. Ἀποσκοπεῖ στήν προσέγγιση ὅσο τό δυνατόν περισσό
τερων ὁμάδων στόχων καί κατηγοριῶν κοινοῦ. Ἰδιαίτερη βάση δίνε
ται στίς δυνατότητες τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης. παρέχεται 
ψηφιακό πληροφοριακό ὑλικό μέ τή θεματολογία τῶν περιφερειακῶν 
μουσείων καί τόν τρόπο πρόσβασης μέ τή βοήθεια GPS. Ὁ ἐπισκέ
πτης ἔχει τή δυνατότητα νά ἀντλήσει καί νά ἀποθηκεύσει τό ὑλικό 
αὐτό σέ smartphone ἤ σέ tablet. Μέ τόν τρόπο αὐτό διευκολύνεται 
στίς ἐπιλογές καί στή διαχείριση τοῦ χρόνου του, ἐνῶ παράλληλα 
γίνεται πρέσβης καί φορέας τῶν μηνυμάτων τοῦ δικτύου μέσῳ τῆς 
διάχυσης τῆς πληροφορίας ἀπό τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης.
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Ἀπό τό 2012 λειτούργησε πιλοτικά στό Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
παναγίας τσαμπίκας, καί πλέον καί στά τρία μουσεῖα τοῦ δικτύου 
πού ἔχουν ὑλοποιηθεῖ, ὁ πρῶτος ψηφιακός ὁδηγός μουσείου στόν 
Ἑλληνικό χῶρο γιά smartphone καί tablet. παράλληλα ἔχουν ἀνα
πτυχθεῖ μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα καί δύο ἐκπαιδευτικά ψη
φιακά παιχνίδια γιά μεγάλους καί μικρούς ἐπισκέπτες σχετικά μέ τή 
ναυτική παράδοση τῆς ρόδου καί τήν ἁγιογραφική τέχνη.

τό τελευταῖο διάστημα ἐκπονεῖται μία σημαντική ἔρευνα ἀπό τήν 
Ἱερά Μητρόπολη ρόδου μέ θέμα τόν ἐντοπισμό καί τήν καταγραφή, 
κατά τό δυνατόν, τοῦ συνόλου τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν μνημείων 
τῆς Ὀρθόδοξης θρησκευτικῆς κληρονομιᾶς πού βρίσκονται στό 
νησί τῆς ρόδου καί εἶναι κατασκευασμένα πρίν τό 1930.

Ἡ χρηματοδότηση γίνεται ἀπό τήν πΝΑί καί ἀποσκοπεῖ ὄχι 
ἁπλά στήν καταγραφή τῶν μνημείων ἀλλά καί στήν ἀξιολόγησή 
τους γιά νά διαπιστώσουμε ἄν τηροῦν μία σειρά ἀπό κριτήρια προ
κειμένου νά εἶναι δυνατό νά ἀξιοποιηθοῦν καί νά ἐνταχθοῦν σέ 
δράσεις σχετικές μέ τόν θεματικό τουρισμό.

Ὅλα αὐτά ὅμως στά πλαίσια τῶν οἰκονομικῶν δυνατοτήτων μας 
καί τῶν δυνατοτήτων τῶν τοπικῶν προγραμμάτων χρηματοδότησης 
πού ἔδωσαν τήν εὐκαιρία νά ὑλοποιήσουμε τίς ὥριμες σχετικές μελέτες.

Ἄν καί, ὅπως θά διαπιστώσατε, ἔχουμε χαράξει ὡς Μητρόπολη 
μιά σημαντική στρατηγική ἀνάπτυξης μέ βραχυπρόθεσμες, μεσο
πρόθεσμες καί μακροπρόθεσμες δέσμες ἐνεργειῶν, ἐν τούτοις γιά νά 
μπορέσουμε νά ποῦμε ὅτι ἔχουμε βάλει τήν ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευ
τικοῦ τουρισμοῦ σέ μία σταθερή τροχιά, καί ὅτι οἱ δράσεις μας ἀφή
νουν ἱκανοποιημένους τούς ἐπισκέπτες, πολλά καί μεθοδικά προε
τοιμασμένα πρέπει νά γίνουν, ὄχι μεμονωμένα ἀλλά συντονισμένα, 
σέ συνεργασία μέ τήν Ἑλληνική πολιτεία καί τά ἁρμόδια ὑπουργεῖα.

τά ἀποτελέσματα τῆς προσπάθειας μας εἶναι σημαντικά καί στο
χεύουμε νά τά κάνουμε καί μετρήσιμα δημιουργώντας, ἐφόσον ὑλο
ποιηθοῦν καί τά δύο ἑπόμενα μουσεῖα μας μέ τά τοπικά τους δίκτυα, 
ἕνα παρατηρητήριο τῆς ροῆς τῶν ἐπισκεπτῶν πού πιστεύουμε νά 
μᾶς βοηθήσει νά ἐξάγουμε ἀκόμα πιό χρήσιμα συμπεράσματα. 

Στά χρόνια πού ἔχουν περάσει ἔχουμε ἀντιμετωπίσει ποικίλα προ
βλήματα, προκλήσεις, εὐκαιρίες καί ἀποτυχίες στόν τομέα κυρίως τῶν 
χρηματοδοτήσεων πού ἄλλοτε τά ἀντιμετωπίσαμε μέ ἐνθουσιασμό 
καί ἄλλοτε μέ σκεπτικισμό καί ποικίλους προβληματισμούς.
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Ὅλες αὐτές οἱ ἐνέργειες ἀπαίτησαν καί ἀπαιτοῦν χρόνο στόν 
σχεδιασμό, εἰδικές μελέτες, ἐγκρίσεις καί σίγουρα ἔχουν ἕνα σημαν
τικό κόστος. Φυσικά τό κόστος εἶναι πολλαπλάσια μικρότερο ἀπό 
τό ἄμεσο ὄφελος τῆς δημιουργίας ἑνός μουσείου, ἑνός πολιτιστικοῦ 
κέντρου, ἤ ἑνός ξενώνα πού τό συνολικό του κόστος χρηματοδο
τεῖται ἀπό κάποιο ἀναπτυξιακό πρόγραμμα. Ἀκόμα ὅμως μεγαλύ
τερο εἶναι τό ἔμμεσο μακροπρόθεσμο ὄφελος στό βιοτικό ἐπίπεδο 
τῶν κατοίκων καί στήν τοπική οἰκονομία, ἀφοῦ ἀποδεδειγμένα τέ
τοιες δράσεις λειτουργοῦν ὡς δομές στήριξης καί ἀνάπτυξης συμ
πληρωματικῶν οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων, κυρίως ἤπιου χαρα
κτήρα, πού ὁδηγοῦν στήν ἀειφορία τῆς οἰκονομίας.

Σημαντικό ὅμως καί δυσβάσταχτο εἶναι καί τό κόστος διατήρη
σης καί λειτουργίας, ἀφοῦ κατά τά πρῶτα χρόνια λειτουργίας δέν 
μποροῦν αὐτές οἱ δομές νά παράγουν ἔσοδα.

Μάλιστα ἕνας τομέας προβληματισμοῦ μας εἶναι ἄν στό ἑπόμενο 
διάστημα, ὅπου δύο ἀπό τά μουσεῖα μας μποροῦν πλέον νά παρα
ξουν ἔσοδα, θά μπορέσουν νά ἔχουν μιά κάποια κερδοφορία, ὥστε 
νά καλύπτονται τά λειτουργικά ἔξοδα καί νά μποροῦμε νά χρηματο
δοτήσουμε δράσεις συντήρησης μικρῶν καί ἄγνωστων στό εὐρύ κοι
νό μνημείων, πού μέρα μέ τή μέρα καταδικάζονται στήν ἀπαξίωση 
καί κινδυνεύουν ἀπό διάφορους καταστροφικούς παράγοντες. 

ποικίλοι οἱ προβληματισμοί καί κίνδυνοι ἀλλά καί ποικίλες εὐκαι
ρίες, ἀκόμα καί ὑπαγορεύσεις, πού ἀποτελοῦν μονόδρομο γιά τήν 
ἐξεύρεση πόρων γιά τή βιωσιμότητα καί τή διατήρηση τῶν μνημεί
ων μας. Ἐπιγραμματικά ἀναφέρουμε προβληματισμούς καί προβλή
ματα πού ἀφοροῦν πρακτικά, ἄλλα καί ἰδεολογικοῦ περιεχομένου 
προβλήματα:
•  προβλήματα πού δημιουργοῦνται ἀπό τήν ὑπερεπισκεψιμό

τητα  κάποιων μνημείων πού βρίσκονται σέ σημαντικούς τουριστι
κούς προορισμούς μέ ἀναπόφευκτες τίς μικροφθορές  πού δημιουρ
γοῦνται στίς ὑποδομές ἀλλά καί στά ἴδια τά μνημεῖα. Ὀχλαγωγία 
καί ἀπώλεια τῆς κατανυκτικότητας πού ἔχει ἕνας ὀρθόδοξος ναός. 
Αὐξημένες ἀνάγκες φύλαξης πού συνεπάγονται μεγάλο κόστος λει
τουργίας ἰδιαίτερα ὑπολογίσιμο ὅταν δέν παράγονται ἔσοδα.
•  Ἀντιδράσεις ἐξ αἰτίας τῆς προσβολῆς τῆς πρόσφατης βιωμα

τικῆς μνήμης τῶν κατοίκων λόγῳ τῆς ἀλλαγῆς χρήσης ἤ προσβα
σιμότητας στά μνημεῖα ἤ τά προσκυνήματα. τά προβλήματα αὐτά 
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παρουσιάζονται κυρίως στό πρῶτο διάστημα ἀμέσως μετά τίς ἀλλα
γές καί ἀρκετά γρήγορα κάμπτονται.
•  Κίνδυνοι ἀλλοίωσης τοῦ χαρακτήρα τῶν μνημείων ὅταν οἱ 

παρεμβάσεις καθολικῆς προσβασιμότητας ἤ ἐγκατάστασης ἀπαραί
τητου ἐξοπλισμοῦ, εἶναι ἄστοχες καί προσβάλλουν τόν χῶρο καί 
τούς ἐπισκέπτες. Γιά τόν σκοπό αὐτό ὅλες οἱ ἀπαραίτητες παρεμ
βάσεις πρέπει νά προκύπτουν μετά ἀπό μελέτη, νά προτείνονται 
ἀντιστρεπτές λύσεις ἀμελητέου χαρακτήρα καί κατά τό δυνατόν 
ἀόρατες στόν ἐπισκέπτη.
•  προβληματισμοί πού δημιουργοῦνται ἀπό τοπικιστικές ἀντι

δράσεις «…γιατί ἐκεῖ καί ὄχι ἐδῶ …», «…πιό σημαντικά εἶναι τά 
μνημεῖα τῆς ἄλλης περιοχῆς;» κ.λπ.
•  Ἔλλειψη πόρων γιά τή χρηματοδότηση νέων δράσεων ἀλλά 

καί ἀντιδράσεις γιά τίς τυχόν χρηματοδοτήσεις τῶν ἔργων ἀπό ἀνα
πτυξιακά προγράμματα «…γιατί ἡ ἐκκλησία καί ὄχι ἡ ἰδιωτική πρω
τοβουλία;», «… ἡ ἐκκλησία ἔχει λεφτά ….γιατί τά δίνουν ἐκεῖ καί 
ὄχι στούς φτωχούς;» Στεῖρες ἀπόψεις, πού ὅμως ὑπάρχουν. 
•  Ἐπίσης ἔχουμε πρακτικῆς φύσης προβλήματα πού ἀφοροῦν 

στήν ἀσφάλεια τοῦ χώρου, τῶν κειμηλίων ἀλλά καί τῶν ἐπισκεπτῶν, 
τίς ἐνεργειακές ἀπαιτήσεις στά μνημεῖα, τή διέλευση τῶν ἀπαραί
τητων ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων, κ.λπ.

παρόλα τά προβλήματα καί τούς προβληματισμούς οἱ προοπτι
κές πού πηγάζουν ἀπό τήν ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ 
εἶναι σημαντικές. Εἶναι στή γειτονιά μας καί ἀποτελεῖ πρόκληση 
τῶν καιρῶν μας νά μπορέσουμε νά ἔχουμε μιά ὑγιῆ προβολή τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ πλούτου καί τῆς λατρευτικῆς ζωῆς μας, μέ τρόπο 
πού θά διατηρεῖ τόν θρησκευτικό χαρακτήρα καί παράλληλα θά 
μπορεῖ νά ἐξασφαλίσει πόρους γιά τή συντήρηση τῶν κειμηλίων καί 
τῶν μικρῶν ἤ μεγάλων μνημείων, πού λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης 
ἔχουν παραδοθεῖ στή φθορά τοῦ χρόνου.
•  Σημαντική λεπτομέρεια ἀποτελεῖ τό γεγονός ὅτι ἐνεργο

ποιοῦνται ὑγιεῖς δυνάμεις τῆς κοινωνίας καί οἱ κάτοικοι συνήθως 
νοιώθουν ὑπερήφανοι πλέον γιά τόν λαϊκό πολιτισμό καί τά μνη
μεῖα τους, νοιώθουν ξανά τόν χῶρο καί τά κειμήλια δικά τους, δια
σφαλίζοντας μακροπρόθεσμα τή διατήρηση τῆς ἱστορικῆς καί πο
λιτιστικῆς μνήμης καί κληρονομιᾶς τους. 
•  Ἡ ἐξασφάλιση τῆς ἐπισκεψιμότητας σέ ἕνα μνημεῖο ἐλαχιστο
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ποιεῖ τόν κίνδυνο μεγάλων φθορῶν καί κλοπῶν διότι τά ἀντικείμε
να πού ἔχουν καταγραφεῖ ἐντοπίζονται εὔκολα ἀπό τίς διεθνεῖς 
διωκτικές ἀρχές καί εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολο νά πωληθοῦν.
•  Σημαντικές ἐπίσης προοπτικές γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ θρη

σκευτικοῦ τουρισμοῦ δίνει ἡ συνεχῶς αὐξανόμενη ροή ἐπισκεπτῶν 
ἀπό ὁμόδοξες χῶρες.
•  Ἐνθαρρυντική ἐπίσης εἶναι ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ προγραμ

μάτων πού χρηματοδοτοῦν δράσεις γενικότερης ἀνάπτυξης τοῦ θε
ματικοῦ τουρισμοῦ ἀλλά καί ἀντίστοιχων πού στοχεύουν στόν πο
λιτισμό.
•  Ἕνας ἄλλος τομέας πού δίνει πλέον σημαντικά χαμηλοῦ κό

στους, ἀλλά ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, δυνατότητες γιά τή διαφήμιση ἤ 
καλύτερα τή διάχυση πληροφοριῶν σχετικά μέ τά προσκυνήματα,  
τά πανηγύρια καί γενικότερα τόν θρησκευτικό πολιτισμό μας εἶναι 
τό διαδίκτυο καί τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης.  

Φθάνοντας πρός τό τέλος τῆς εἰσήγησης, πρέπει νά τονιστεῖ 
ξανά ὅτι ἀρκετά πράγματα ἔχουν γίνει καί εἶναι σχεδόν στό σύνολό 
τους πρός τήν σωστή κατεύθυνση. Κάποιες ἀπό τίς δράσεις μας 
ἔχουν παρουσιαστεῖ ὡς καλές πρακτικές σέ διάφορα συνέδρια καί 
προγράμματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς σέ Ἑλληνικό καί Εὐρω
παϊκό ἐπίπεδο. Ἀντίστοιχες καλές πρακτικές σίγουρα ἔχουν πρα
γματοποιηθεῖ καί ἀπό ἄλλες Μητροπόλεις.

Ἡ σύσταση καί λειτουργία τῶν κοινῶν Ἐπιτροπῶν Θρησκευτικοῦ 
 προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου τουρισμοῦ μέ τίς 
Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἕνα ἀκόμα πολύ ἐνθαρρυντικό βῆμα. 
Ἐλπίζουμε καί προσδοκοῦμε σέ βάθος χρόνου ὅλες αὐτές οἱ δράσεις 
καί οἱ συνέργειες νά ἀξιολογηθοῦν καί νά ὁδηγήσουν σέ ἕνα συνολι
κό, σέ πανελλήνιο ἐπίπεδο, στρατηγικό σχέδιο ἀνάπτυξης τοῦ θρη
σκευτικοῦ τουρισμοῦ καί συντήρησης τουλάχιστον τῶν σημαντικῶν 
μνημείων πού ἀποτελοῦν πόλους ἕλξης ἐπισκεπτῶν. πιστεύουμε ὅτι 
εἶναι ἀπαραίτητη ἡ δημιουργία ἑνός ἀναπτυξιακοῦ προγράμματος 
ἀποκλειστικά γιά τόν θρησκευτικό τουρισμό, μέ στοχευμένα τομεακά 
ὑποπρογράμματα καί αὐτόνομο προϋπολογισμό, διότι οἱ δράσεις τῶν 
Μητροπόλεων χωρίς τήν οὐσιαστική οἰκονομική στήριξη τῆς πολι
τείας θά εἶναι ἁπλά φωτεινά μεμονωμένα παραδείγματα.

Θεωροῦμε ὡς εὐκαιρία ἀλλά καί ἐπιβεβλημένη τήν πολυεπίπεδη 
συνεργασία ἀνάμεσα στίς Μητροπόλεις μας, τούς ἐμπλεκόμενους 
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φορεῖς, τήν ἐκπαιδευτική κοινότητα, ἀκόμα καί μέ τόν ἰδιωτικό το
μέα, προκειμένου νά οἰκοδομηθοῦν προοδευτικά καί σταθερά σχέ
σεις ἐμπιστοσύνης καί ἀλληλοβοήθειας, ὥστε νά δοῦμε στό ἄμεσο 
μέλλον τούς καρπούς τῶν κόπων μας καί τίς ἀγωνίες ὅλων μας νά 
ἔχουν οὐσιαστικά ἀποτελέσματα. τά ἀποτελέσματα ὅμως αὐτά 
ὀφείλουμε νά τά ἀξιολογήσουμε, νά τά μοιραστοῦμε καί, γιατί ὄχι, 
νά ἐπανασχεδιάσουμε τίς δράσεις μας καί νά ἐπαναπροσδιορίσουμε 
τούς στόχους μας. Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία ὡς θεσμός, τά προσκυνή
ματα, τά κειμήλια καί ἡ θρησκευτική μας παράδοση εἶναι κάτι πού 
ὑπερβαίνει τά πρόσωπα, καί τόν χρόνο. Ἀνανεώνεται καί ἀνήκει σέ 
ὅλους ἀλλά καί ὑποδέχεται τούς πάντες, ἀνεξαρτήτως φύλου, θρη
σκεύματος, πεποιθήσεων καί καταγωγῆς.
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