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Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2008.
Ἀριθμ. Πρωτ. 477

† 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 ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα,

«Ἰδού, ὁ χειμὼν παρῆλθεν»!,  «ἀνέτειλε τὸ ἔαρ» τῆς σωτηρίας, «τὰ ἄνθη ὤφθη ἐν τῇ 
γῇ, φωνὴ τῆς τρυγόνος ἠκούσθη, ... αἱ ἄμπελοι κυπρίζουσιν, ἔδωκαν ὀσμήν».  Πά-
σχα ἱερόν, ἅγιον, μέγα ἀνέτειλε καὶ θάλπει, φωτίζει καὶ λαμπρύνει τὸν κόσμον. «Νῦν 
πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια»: 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! 
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Ὁ Θεός, ὁ Ἀπαθής, ὁ Ἀθάνατος, ὁ ὡραῖος Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Κύριος 
ἡμῶν καὶ Πρωτότοκος Ἀδελφὸς καὶ Φίλος Ἰησοῦς Χριστός, «ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας», τὴν τρίτην ἡμέραν ἀφ’ οὗ ἀπὸ τοῦ ὕψους τοῦ Σταυροῦ 
ἐξεφώνησε τὸ «Τετέλεσται!».  Ὁ «ᾅδης κάτωθεν ἐπικράνθη συναντήσας»  Αὐτόν, 
διότι ὄχι μόνον κατήργησε τὸ κράτος του καὶ ἐκένωσε θεοπρεπῶς τὰ σκοτεινὰ 
ταμεῖά του, χαρίζων ζωὴν εἰς τοὺς τότε εὑρισκομένους εἰς τὰ μνήματα, ἀλλὰ καὶ 
διότι χαρίζει ζωὴν ἀτέρμονα καὶ βεβαίαν ἀνάστασιν εἰς ὅλους ὅσοι μετὰ ταῦτα, 
μέχρι καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, θὰ πιστεύσουν εἰς Αὐτόν, θὰ ζήσουν ἐν 
Αὐτῷ καὶ θὰ κρατήσουν μέχρι τέλους τὴν εἰς Αὐτὸν ὁμολογίαν καὶ πίστιν. Ὁ Χρι-
στός, «δικαιοσύνῃ ἐζωσμένος τὴν ὀσφὺν Αὐτοῦ καὶ ἀληθείᾳ εἰλημένος τὰς πλευ-
ράς»,  ἠγέρθη ἐκ τοῦ Τάφου, «παγγενῆ τὸν Ἀδὰμ ἀναστήσας ὡς φιλάνθρωπος».  

Ἰδού, λοιπόν, ἀδελφοὶ ἀγαπητοὶ καὶ τέκνα περιπόθητα, τὸ κεφάλαιον τῆς 
μεγάλης ἑορτῆς ἡμῶν καὶ τὸ κλῖμα τῆς ἀνοίξεως, τὴν ὁποίαν ἐν ἔαρι καιροῦ 
εὐαγγελίζεται ἡ Ἐκκλησία εἰς τὴν Οἰκουμένην. Ὁ βαρὺς χειμὼν τοῦ θανά-
του ἀποτελεῖ παρελθόν! Ἡ παγερὰ τυραννία τοῦ διαβόλου ἐνικήθη κατὰ κρά-
τος. Τὸ φοβερὸν βασίλειον τοῦ σκότους καὶ τῆς ἀπωλείας διελύθη. «Ὁ Κύριος 
ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο»!  Εἴδομεν τὸν Ἰησοῦν ἐθελουσίως, ἐξ ἄκρας 
ἀγάπης, πάσχοντα ἐπὶ Σταυροῦ καὶ θνῄσκοντα καὶ θαπτόμενον δι’ ἡμᾶς καὶ διὰ 
τὴν σωτηρίαν ἡμῶν. Τὸν προσεκυνήσαμεν ἤδη Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν καί, μαζὶ μὲ 
τοὺς Ἀποστόλους καὶ τὰς Μυροφόρους, ἠκούσαμεν ἀπὸ τὸ ἅγιον στόμα Του τὸ 
«Εἰρήνη ὑμῖν!»  καὶ τὸ «Χαίρετε!»,  καὶ ἐχάρη ἡ καρδία μας. Καὶ «τὴν χαρὰν ἡμῶν 
οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ἡμῶν»,  διότι πλέον καὶ ὁ ἰδικός μας, ὁ προσωπικὸς ἑνὸς ἑκάστου, 
θάνατος, δυνάμει ἔχει καταργηθῆ. Ἀφ’ οὗ καὶ ἐφ’ ὅσον καὶ ἡμεῖς ἐσταυρώσαμεν 
τὸ ἐν ἡμῖν σαρκικὸν φρόνημα τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου «σὺν τοῖς παθήμασι καὶ 
ταῖς ἐπιθυμίαις»,  καὶ «ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ [θὰ] συζήσω-
μεν»  μαζί Του. Ἀφ’ οὗ «συνετάφημεν» μετὰ τοῦ Χριστοῦ «διὰ τοῦ βαπτίσματος»,  
θὰ γίνωμεν «σύμφυτοι», δηλ. μέτοχοι, καὶ τῆς Ἀναστάσεώς Του.  Τὴν ἀλήθειαν 
αὐτὴν διασαλπίζει ρητορικώτατα ὁ Θεολόγος Γρηγόριος, λέγων: «Χθὲς συνεσταυ-
ρούμην Χριστῷ, σήμερον συνδοξάζομαι. Χθὲς συνενεκρούμην, συζωοποιοῦμαι 
σήμερον. Χθὲς συνεθαπτόμην, σήμερον συνεγείρομαι».  Τὸ αἰώνιον πρόβλημά 
μας, κατὰ ταῦτα, τὸ ἔλυσεν ἅπαξ διὰ παντὸς ὁ Ἀναστὰς Κύριος. Ἡ ἀγωνία μας 
ἔλαβε τέλος. «Ἀνέστη Χριστός, καὶ ζωὴ πολιτεύεται»!  Εἰς τὸ ἑξῆς, ἡ Ζωὴ καὶ ἡ 
Ἀνάστασις ἡμῶν δὲν εἶναι ζητούμενον, δὲν εἶναι ὄνειρον, δὲν εἶναι οὐτοπία, ἀλλ’ 
εἶναι ἁπτὴ καὶ ψηλαφητὴ πραγματικότης. Πραγματικότης, ἡ ὁποία ἔχει συγκε-
κριμένον πρόσωπον καὶ ὄνομα: «τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα» Ἰησοῦς Χριστός, ἐνώπιον 
τοῦ Ὁποίου «πᾶν γόνυ κάμψει ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων»  καὶ 
κάθε γλῶσσα θὰ ὁμολογήσῃ ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος Ζωοδότης καὶ Κύριος, ὅστις 
ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς τοὺς αἰῶνας, μοιραζόμενος ἐθελαγάθως τὴν Βασιλείαν Του, 
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τὴν δόξαν Του καὶ τὴν κληρονομίαν τοῦ Πατρός Του, μὲ ὅλους τοὺς κοινωνοὺς 
τοῦ Σταυροῦ, τοῦ θανάτου καὶ τῆς Ἀναστάσεώς Του, ὡς «πρωτότοκος ἐν πολλοῖς 
ἀδελφοῖς». 

Αὐτοῦ δεόμεθα ἐκτενῶς, ἀπὸ τῆς μαρτυρικῆς ἡμῶν Πατριαρχικῆς καὶ 
Οἰκουμενικῆς καθέδρας, ὅπως χαρίζῃ εἰρήνην εἰς τὸν κόσμον, φωτισμὸν ἀληθείας 
καὶ δικαιοσύνης εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων, ὑπομονὴν καὶ στηριγμὸν εἰς κάθε 
δοκιμαζόμενον, γεῦσιν σωτηρίας καὶ ζωῆς αἰωνίου εἰς πάντας τοὺς πιστούς.

Αὐτῷ, τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου καὶ ἀρχηγῷ τῆς ζωῆς, ἡ δόξα, τὸ κράτος, ἡ τιμὴ 
καὶ ἡ προσκύνησις, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Ἅγιον Πάσχα 2008
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα εὐχέτης πάντων ὑμῶν



6

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Δαμασκηνοῦ

«Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται· οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, 
ἀναζωσάμενοι τόν καλόν τῆς νηστείας ἀγῶνα· οἱ γάρ νομίμως ἀθλοῦντες δι-
καίως στεφανοῦνται· καί ἀναλαβόντες τήν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ 
ἀντιμαχησώμεθα, καί…. Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ 
κατά τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν ἀγγέλων εὐπρέπεια1…. 

1 Βλ. Τριῴδιον Κατανυκτικόν, Ὄρθρος Κυριακῆς τῆς Τυροφάγου.
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Οἱ φράσεις πού ἀναφέραμε μᾶς προμηνύουν ὅτι εἰσερχόμεθα σέ πό-
λεμο πού ἡ πάλη δέν εἶναι πρός αἷμα καί σάρκα... ἀλλά πρός τάς ἀρχάς 
καί ἐξουσίας, πρός τά πνευματικά ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. Σκοπός καί στόχος 
καταληκτικός αὐτῶν τῶν τροπαρίων εἶναι ἡ προσκύνηση τῶν Παθῶν τοῦ 
Κυρίου καί ἡ Ἁγία Ἀνάστασή του.

Ἄν ἐξετάσουμε σχολαστικότερα αὐτούς τούς ὕμνους, θά διαπιστώσου-
με πορεία καί ταξίδι. Ταξίδι πνευματικό καί οὐράνιο τοῦ ὁποίου ἡ ἀρχή 
ξεκινᾶ ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας, ἄλλωστε αὐτό θέλουν νά 
μᾶς διδάξουν τά Ἀναγνώσματα ἀπό τό Βιβλίο τῆς Γενέσεως, καί καταλή-
γει στόν αἰώνιο χρόνο τῆς 8ης ἡμέρας τῆς Δημιουργίας δηλ. τῆς Β΄ καί 
ἐνδόξου παρουσίας τοῦ Κυρίου καί τῆς αἰωνίου κοινωνίας μέ τόν Θεό.

Ὁ ἱστορικός χρόνος πού διανύουμε ὡς ἄνθρωποι εἶναι πολύ μικρός γιά 
νά χωρέσει τό μεγαλεῖο τῆς θείας λατρείας τῆς Ἐκκλησίας μας. Γιά τό λόγο 
αὐτό οἱ θειότατοι Πατέρες μᾶς γνώρισαν ἕνα ἄλλο χρόνο, τόν λειτουρ-
γικό, τόν ὁποῖον προσπάθησαν νά συνάψουν μέ τόν ἱστορικό καί νά μᾶς 
δώσουν ὅ,τι δέν μπορεῖ ὁ ἱστορικός.

Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ λειτουργικός χρόνος, ὁ ὁποῖος δέν ἐγκλωβίζεται 
κατ’ ἀνάγκη στόν ἱστορικό, μᾶς προτρέπει νά ἀκολουθήσουμε ἕνα ταξίδι 
λειτουργικό καί ἀναγωγικό. Μέσα ἀπό τή λειτουργική μας παράδοση θά 
προσπαθήσουμε νά κάνουμε μιά ὑπέρβαση ἑορταστική, ἡ ὁποία θά πα-
ντρέψει τό παρελθόν καί μέλλον στό παρόν.

Τό Συναξάρι τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς ἀναφέρει: «Ἰστέον δέ ὡς ἀποδε κα
τισμός ἐστιν αὕτη ἡ ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή τοῦ τέλους τοῦ ἐνιαυτοῦ· 
ἐπειδή γάρ ἀπό ραθυμίας ἀεί νηστεύειν καί τῶν κακῶν ἀργεῖν... οἱ Ἀπόστολοι 
καί οἱ Θεῖοι Πατέρες παρέδωκαν».

Οἱ ἡμέρες τοῦ χρόνου εἶναι 365 καί κάποιες ὧρες. Ἄν τίς διαιρέσουμε μέ 
τό 10, θά δοῦμε ὅτι εἶναι 36,50 μέρες δηλαδή περίπου σαράντα. Νά λοιπόν 
ἡ τυπολογία τοῦ ἀποδεκατισμοῦ τῆς Ἑβραϊκῆς παραδόσεως. Μέ τόν ἴδιο 
τρόπο ὡς πρός τήν προετοιμασία καί πορεία μας πρός τό Πάσχα προσφέ-
ρουμε στόν Κύριο τό ἕνα δέκατο τοῦ ἔτους.

Ἐπίσης, οἱ σαράντα μέρες τῆς νηστείας τοῦ Κυρίου μᾶς προτρέπουν 
πρός μίμηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἄρα ὁ ἀριθμός σαράντα δέν εἶναι 
ἄγνωστος στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀναφέρεται καί στήν Πα-
λαιά καί στήν Καινή Διαθήκη. Πόσες ἡμέρες ἐνήστευσε ὁ Μωυσῆς στό 
ὄρος Σινά γιά νά λάβει τίς πλάκες τῆς Διαθήκης;

Κατά τόν ἅγιο Συμεών Θεσσαλονίκης «ἡ νηστεία τοῦ Κυρίου ἡμῶν τῶν 
Τεσσαράκοντα ἡμερῶν καί ἡ Ἑβδομάς μετ’ αὐτήν τῶν ἁγίων Παθῶν {εἶναι} 
εἰς τύπον τῆς σωτηρίου νηστείας διά κάθαρσιν ἡμῶν καί ἀνέγερσιν. Διό ἐν τῷ 
τέλει τῆς νηστείας οὐχί θάνατος ἡμῖν, ἀλλ’ ἔγερσις ἕπεται τοῦ ἀναμαρτήτως 
ζήσαντος καί νενηστευκότος ὑπέρ ἡμῶν θανόντος καί Ἀναστάντος καί ἡμᾶς 
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συνεγείραντος» (Συμεών Θεσ/κης, Πρός τινας ἐρωτήσεις ἀρχιερέως ἠρωτηκότος 
αὐτόν, ἐρώτησις ΝΒ΄, PG 15,6)

Ὁ Χριστιανισμός καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ κλησία ἰδιαίτερα, ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες, 
ἐξέφρασε καί ἐνσάρκωσε τήν πίστη καί γαλουχεῖ τούς πιστούς μέσα σ’ ἕνα κύκλο 
ἑορτῶν πού ἀγκαλιάζει ὁλόκληρο τό ἔτος. Μέ τό ἴδιο πνεῦμα  κι ἐμεῖς ἑορτάζοντες 
ταξιδεύουμε πρός τό Πάσχα Κυρίου μέσα στό θαλασσοδερμένο σκάφος τῆς Ἁγίας 
μας Ἐκκλησίας μέ ἀφετηρία καί τέλος τό ἴδιο σημεῖο. Τό ταξίδι αὐτό δέν εἶναι 
ἀνθρώπινο ἀλλά πνευματικό καί ὁ χρόνος λειτουργικός.

Μ’ αὐτές τίς σκέψεις θά προσπαθήσουμε νά περιγράψουμε ἕνα 
μέρος τοῦ ταξιδίου, τῆς πορείας πρός τό Πάσχα.

Ὅταν κάποιος ταξιδεύει, γνωρίζει τόν προορισμό του. 
Γνωρίζει ὅτι θά κάνει σταθμούς καί θά καταλήξει σ’ ἕνα 
συγκεκριμένο σημεῖο.

Ὅποιος δέν γνωρίζει τήν ἀφετηρία του εἶναι ἀδύνατον 
νά προσδιορίσει καί τόν προορισμό του. Ἄν ὁ ἐντοπισμός 
τοῦ τέλους τοῦ ταξιδίου δέν προσδιοριστεῖ πρίν ξεκινή-
σει τό ταξίδι, μάταιος καθίσταται ὁ κόπος τοῦ ταξιδίου.

Γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἡ Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή μέ τήν πλούσια λειτουργική της παράδο-

ση ἀπό τή μιά μεριά δείχνει τόν προορισμό μας, καί ἀπό τήν 
ἄλλη προσφέρει ἀληθινούς ὁδοδεῖκτες γιά ἕνα σταθερό καί 

ἀληθινό ταξίδι. Ἕνα ταξίδι πού μᾶς βοηθεῖ νά ὁδεύομε ὀρθῶς πρός 
ὅραμα καί γεύση τῆς νέας ζωῆς μέ νέες πνευματικές ἐμπειρίες.

Ὅταν, δέ, φτάσουμε στόν προορισμό μας 
μετά ἀπό πολλούς σταθμούς, αἰσθανόμεθα 
ἀνείπωτη χαρά, διότι ἐπιτύχαμε τοῦ σκοποῦ 

μας. Ἔτσι ἡ πορεία μας πρός τό Πάσχα διά μέσου 
τῆς ἁγίας καί μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἄν καί τα-

ξίδι πνευματικό, γίνεται προσκύνημα ὅπου διά τῆς 
συνάψεως τῆς χαρᾶς καί τῆς λύπης βλέπουμε καί 
ἁπτόμεθα τό Πάσχα Κυρίου.

Ὅταν ὅμως ταξιδεύουμε, σκεπτόμεθα τό ταξίδι 
καί ἐνδόμυχα ἐπιθυμοῦμε νά ταξιδεύσουμε καί νά 
γνωρίσουμε.

Λίγες Βδομάδες πρό τῆς ἁγίας Τεσσα ρακοστῆς 
λειτουργικῶς βιώνουμε τήν ἐπιθυμία νά γνωρί-
σουμε τόν Ἰησοῦ τίς ἐστίν. Εἶναι ὁ διακαής πόθος 
νά συλλάβουμε στή σκέψη μας τό πνευματικό 
ταξίδι πού θά μᾶς ὁδηγήσει «εἰς ἀπάντησιν τοῦ 
νυμφίου». Ἐπειδή ὅμως ἡ Ἐκκλησία μας ὡς στορ-
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γική μητέρα βρίσκεται στόν κόσμο καί 
γνωρίζει τίς ἀναζητήσεις καί ἀδυναμίες 
τῶν παιδιῶν της, γνωρίζει τήν ἔλλειψη 
αὐτοσυγκέντρωσης καί αὐτοκριτικής, 
ἀλλά καί τή φοβερή κοσμικότητα πού 
μᾶς διακατέχει, μᾶς ἀφήνει νά σκεφτοῦμε 
καί νά ἐπιλέξουμε τό ταξίδι μας. Ταυτό-
χρονα μᾶς δείχνει δρόμους ταξιδίων καί 
τερματικούς στόχους διά τῶν ὁποίων 
μᾶς προσκαλεῖ. 

Τά τροπάρια τῆς «Μετανοίας ἄνοιξόν 
μοι πύλας, ζωοδότα» καί «τῆς σωτηρίας 
εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε» καθίστα-
νται τά πλέον ἀντιπροσωπευτικά σ’ αὐτό 
τό κάλεσμα. Τήν ἴδια στιγμή παρακαλεῖ ἡ 
Ἐκκλησία δηλ. ὅλοι οἱ πιστοί νά ἀνοίξει ἡ 
Πύλη τῆς σωτηρίας «ταῖς πρεσβείαις τῆς 
Θεοτόκου». 

Ὁ ἄνθρωπος ταλαιπωρημένος καί 
κτυπημένος ἀπό τή γεύση τῆς ἁμαρτίας, 
ἡ ὁποία σημειωτέον εἶναι στήν ἀρχή γλυ-
κιά ὡς τά ξυλοκέρατα πού ἀναφέρονται 
στό ἱερό Εὐαγγέλιο, «ἔρχεται εἰς ἑαυτόν» 
καί ἀποφασίζει νά ἐπιστρέψει στόν 
εὔσπλαχνο Πατέρα. Εἶναι δίλημμα ἀλλά 
καί μιά ἐλεύθερη προσωπική ἐπιλογή, 
διότι γνώρισε τήν ἀπογύμνωσή του ἀπό 
τήν ἀπουσία τῆς θεία Χάριτος, τήν ὁποία 
βίωσε σέ χώρα μακρινή καί ἀποφασίζει 
νά ἐπιστρέψει.

Τότε συντελεῖται γεγονός θαυμαστό 
καί ἀνεπανάληπτο πού δέν συμβαίνει σέ 
ἄλλες θρησκεῖες. Γίνεται μιά ἀμφίδρομη 
καί συναισθηματική κίνηση, πού μόνο 
ἐλπίδα ἐκφράζει ὅταν ὁ ἀπολωλώς υἱός 
εἰσέρχεται στή στοργική ἀγκαλιά τοῦ 
εὐσπλάχνου Πατρός.

Ἡ ἐπιστροφή αὐτή γίνεται ἕνεκα 
τοῦ φόβου τοῦ ἀδεκάστου Κριτοῦ; Κι 
ἄν αὐτό συμβαίνει, δέν πειράζει, δε-

κτό. Μολονότι δέν εἶναι τό τέλειο, εἶναι 
ὅμως ἡ ἀρχή. Ἐξάλλου τό ταξίδι ἀκόμα 
δέν ἄρχισε. Ἡ ἀφετηρία του εἶναι μπρο-
στά μας καί καλούμαστε νά σπάσουμε 
τό τεῖχος τῆς ἁμαρτίας διά τῆς συγγνώ-
μης ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στή συμπόνια, στήν 
ἑνότητα, στήν ἀγάπη, στή μετάνοια.

Καί τώρα πού ἀρχίζει τό ταξίδι 
εἴμαστε ἤδη ἀποφασισμένοι καί προ-
ετοιμασμένοι νά ταξιδέψουμε. Ἔχουμε 
ὁδοδεῖκτες τούς ὁσίους καί ἀσκητές.

Τό παράδειγμα τῆς παρακοῆς τῶν 
Πρωτοπλάστων εἶναι ζωντανό καί 
ἐπίκαιρο, διότι ἡ νηστεία στήν ὁποίαν 
εἰσερχόμεθα δέν εἶναι ἀποχή μόνο βρω-
μάτων ἀλλά καί παντός ἔργου τοῦ διαβό-
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λου. Ἡ τιμωρία ἕνεκα τῆς παρακοῆς τῶν 
πρωτοπλάστων ἐπέφερε τήν ἔξωσή τους 
ἀπό τόν Παράδεισο. Ἄς ἀκολουθήσουμε 
λοιπόν τήν ὀρθόδοξη ἄποψη τῆς νη-
στείας, ὥστε νά μή βρεθοῦμε μέ δική 
μας εὐθύνη ἔξω τοῦ Παραδείσου τῆς 
ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ἡ νηστεία καί ἡ συγγνώμη εἶναι δυό 
ἀρετές πολύ ἀναγκαῖες κάθε στιγμή τῆς 
ζωῆς μας καί ἰδιαίτερα αὐτές τίς ἡμέρες. 
Διά τῆς νηστείας ὁ νοῦς βρίσκεται σέ ἐ -
γρήγορση καί διά τῆς συγγνώμης ἀπο λαμ-
βάνουμε συγχώρηση καί εἰρηνική ζωή.

Ἡ συνείδηση, τό μυστηριῶδες βάθος 
τοῦ νοῦ, ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ κατά τήν ἁπλή 
ἔκφραση, εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἐπιθυμίας γιά 
κάθαρση, ἀναγέννηση καί διόρθωση. 
Ὁ ἀσπασμός τῆς ἀγάπης, ἀφοῦ πρῶτα 
ταπεινά ζητήσουμε συγγνώμη ἀπό τούς 
ἀδελφούς μας, εἶναι τό πρῶτο βῆμα τοῦ 
ταξιδίου μας. Ἐδῶ θά καταπνίξουμε τόν 
ἐγωισμό μας καί τή θέση του θά λάβει ἡ 
ὑψοποιός ταπείνωση.

Ὅταν ψάλλουμε τό Μέγα προκείμενο 
«Μή ἀποστρέψῃς τό πρόσωπόν σου ἀπό 
τοῦ παιδός ὅτι θλίβομαι…», σημαίνει ὅτι 
ἡ προσευχή πού γίνεται στόν Θεό ἕπεται 
τῆς ἀγάπης πρός τόν ἀδελφό μας. Ὁ 
ὕμνος αὐτός γίνεται περισσότερο κα-
τανοητός, ὅταν τόν συνδέσουμε μέ τήν 
εἰκόνα ἑνός παιδιοῦ πού ἔχει λυπήσει 
τή μητέρα του καί νοσταλγεῖ τό χαμένο 
Παράδεισο τῆς ἀγάπης  της. 

Καθημερινῶς σέ ὅλες τίς ἀκολουθίες 
ἀναγινώσκεται ἀπό τόν προεστῶτα τῆς 
λατρευτικῆς Συνάξεως, ἡ εὐχή τοῦ ἁγίου 
Εὐφραίμ «Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς 
μου». Εἶναι παράκληση πρός τόν Θεό, 
ταυτόχρονα ἀποποίηση τῶν παθῶν καί 
ἐνστερνισμός τῶν ἀρετῶν. 

Στό λειτουργικό ταξίδι κατ’ ἐξοχήν 
θέση λαμβάνει ἡ θεία λατρεία. Στίς 
ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου προτρέ-
πεται ἡ ἐγκράτεια, ἡ ταπείνωση, ἡ 
ἀνεξικακία, ἡ νηστεία βρωμάτων καί 
παθῶν. Γιά τόν Ἐσπερινό μόλις μιλή-
σαμε. Τά μεσάνυκτα θά τελέσουμε τήν 
ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ. Σ’ αὐτό 
θά ἀκούσουμε: «Εἰς οὐρανόν τάς καρδίας 
ἔχοντες ἀγγελικήν μιμησώμεθα τάξιν» 

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τόσο πολύ 
μᾶς προσελκύει, ὥστε ὅταν τελειώσει 
ἐξερχόμεθα ἀπό τό ναό θλιμμένοι γιά 
τή στέρηση τῆς ἱερᾶς αὐτῆς συναυλίας, 
ἐπειδή ἑστῶτες στό ναό νομίζουμε ὅτι 
στεκόμαστε στόν οὐρανό.

Ἀνατέλλοντος τοῦ ἡλίου τή σκυτάλη 
λαμβάνει ἡ πρώτη Ὥρα, διά τῆς ὁποίας 
θά παρακαλέσουμε τό φωτισμό, ὥστε 
τά διαβήματά μας νά ὁδηγηθοῦν πρός 
ἐργασία τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.

 Μετά τρίωρον, περίπου στίς 9 τό 
πρωί, καί πάλι θά παρακαλέσουμε τόν 
Θεό, ὅπως ἀπέστειλε τό Ἅγιο Πνεῦ μα 
στούς Μαθητές του τήν ἡμέρα τῆς Πεν-
τηκοστῆς, αὐτή τήν ὥρα νά τό ἀποστεί-
λει καί σέ μᾶς γιά νά μᾶς ἐγκαινίσει. 

Τό μεσημέρι γίνεται ἡ ἀνάμνηση τοῦ 
πάθους, διά τοῦ ὁποίου ἐπῆλθε ἡ θερα-
πεία τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος. 
Ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας ἐπέρχεται 
ἡ ἀπογύμνωση τῆς Θείας Χάριτος καί ἡ 
κληρονομία τοῦ θανάτου. Ἡ θεραπεία 
αὐτή μόνο μέ θάνατο μποροῦσε νά γί-
νει. Σέ καμιά περίπτωση ἀνθρώπινο 
ἀλλά θεϊκό. Τήν ἴδια λοιπόν ὥρα ὁ Χρι-
στός ἀνέβηκε ἐπάνω στό σταυρό ἐξαγο-
ραζόμενος τίς ἁμαρτίες ὁλοκλήρου τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους πού τό ἀκολουθεῖ σέ 
πορεία σταυρική.



11

Δέν θά περάσει πολύς χρόνος καί θά 
ἀκολουθήσει ἡ ἐνάτη Ὥρα τῆς ἡμέρας, 
περίπου στίς τρεῖς τό ἀπόγευμα. Εἶναι ἡ 
ὥρα τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ. Ἡ γεύση 
τοῦ θανάτου εἶναι πικρή καί γιά τόν Χρι-
στό ὡς ἄνθρωπο καί γιά τόν ἄνθρωπο 
γενικότερα. Στήν προκειμένη περίπτω-
ση προεικονίζεται ὁ πνευματικός θάνα-
τος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀναγκαῖος νά ἔρχεται 
στή μνήμη μας, διότι σκοπό ἔχει νά μᾶς 
ἀπαλλάξει ἀπό τόν πνευματικό θάνατο. 

Ἐδῶ τελειώνει ὁ λειτουργικός κύκλος 
τοῦ εἰκοσιτετραώρου, ἀλλά δέν μιλήσα-
με γιά τό Ἀπόδειπνο. 

Κάθε ἀπόγευμα τῶν νηστησίμων ἡμε  - 
ρῶν, πλήν τῆς Παρασκευῆς καί τοῦ 
Σαβ βα  το  κύριακου πού τότε τελεῖται τό 
Μικρό Ἀπόδειπνο, τελεῖται τό Μέγα 
Ἀπό δειπνο. Λέγεται Ἀπόδειπνο, διότι 
τελεῖ ται μετά τό Δεῖπνο. Σ’ αὐτό τόσο οἱ 
ψαλμοί ὅσο καί οἱ ἀντιφωνικές ψαλμω-
δίες γεμίζουν τήν ἀτμόσφαιρα ἐλπίδα, 
παράκληση καί παραμυθία, μέ θαυμα-
στές ἀναφορές κυρίως στήν Παλαιά 
Διαθήκη, πού καί αὐτή ὡς παιδαγωγός 
καί προσμονή τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ 
Χριστοῦ μᾶς προτρέπει παιδαγωγικῶς 
νά μήν ἀποκάμουμε στό ταξίδι, διότι θά 
δοῦμε τήν Ἀνάσταση.

Ἡ μετάνοια τοῦ Μανασῆ ἀποτρέπει 
τήν αὐτοτιμωρία ἐξαιτίας τῆς ἀμετα-
νοησίας καί μᾶς προτρέπει νά παρακα-
λέσουμε τόν Κύριο τῶν Δυνάμεων νά 
μᾶς ἐλεήσει ὅπως καί ἐκεῖνον.

Αὐτός ὁ λειτουργικός κύκλος ἐπανα-
λαμβάνεται καθημερινῶς ὅλες τίς ἡμέ-
ρες πλήν Σαββάτου καί Κυριακῆς καί 
μᾶς δείχνει μιά πορεία πένθιμη μέν ἀλ λά 
γεμάτη ἐλπίδα καί προσμονή. Τό πέν θιμο 
τῶν ἡμερῶν τό μετριάζει ἡ Θ. Λειτουρ-

γία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 
πού τελεῖται Τετάρτη καί Παρασκευή, 
παρεκτός καί συμπέσει ἡ ἑορτή τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ, καί χωρίς νά ἐμποδίζεται 
ἀπό τούς κανόνες τῆς  Ἐκκλη σίας μας νά 
τελεῖται καί ἄλλη μέρα ἀπό τίς ὑπόλοιπες 
πού δέν ἔχουμε τελεία Θ. Λειτουργία. 
Αὐτό μᾶς τό ὁρίζει ἡ Ἱερά Παράδοση.

Ἡ παραδοσιακή θέση αὐτῆς τῆς 
ἀκο λουθίας  βρίσκεται ἐνσωματωμένη 
στόν Ἑσπερινό. Ἄρα τελεῖται γύρω στίς 
τέσσερις τό ἀπόγευμα καί προϋποθέτει 
συμμετοχή ὅλων τῶν πιστῶν ἀλλά μέ 
πλήρη, εἰ δυνατόν, ἀποχή βρωμάτων 
ἀκόμη καί ὕδατος. Ἄλλωστε, αὐτός 
εἶναι καί ὁ σκοπός της, μέ βαθύτερο 
νόημα τήν ἀνάπαυση, τή χαρά καί τήν 
πνευματική δύναμη τῶν πιστῶν. Εἶναι 
σάν τό ταξίδι πού προγευόμεθα τή χαρά 
τῆς ὁλοκληρώσεώς του.

Ἐδῶ ὅμως γεννᾶται τό ἐρώτημα. Πῶς 
εἶναι δυνατόν νά τελοῦμε Θ. Λειτουργία 
καί νά νηστεύουμε; Κατ’ ἀρχήν εἴπαμε 
ὅτι δέν ἔχουμε τελεία Θ. Λειτουργία ἀλλά 
Ἑσπερινό μετά Θ. Κοινωνίας. Ἄλλωστε, 
δέν ἔχουμε εὐχή ἀναφορᾶς. Ἐπίσης θά 
λέγαμε ὅτι εἶναι προέκταση της Θ. Λει-
τουργίας τῆς Κυριακῆς. Ἀκόμη χρειάζε-
ται νά ἀντιδιαστείλουμε τήν ἀνατολική 
εὐχαριστιακή Θεολογία ἀπό τή δυτική 
Ρωμαιοκαθολική, γιατί στήν ἀνατολική 
ὁλόκληρη ἡ ὑμνολογία τῆς περιόδου 
αὐτῆς, παρά τή λύπη πού προξενεῖ, 
ὁδηγεῖ, στοχεύει καί διατηρεῖ τόν πανη-
γυρικό καί χαρμόσυνο χαρακτήρα της. 
Ἤδη, ὁ Διάκονος, ὅταν συστέλλει τά 
Τίμια Δῶρα, λέγει «Ἀνάστασιν Χριστοῦ 
θεασάμενοι» καί τούς ἑπόμενους ἀναστά-
σιμους ὕμνους. Ἄρα κοινωνοῦμε Χριστόν 
Ἀναστημένο, ἔστω κι ἄν νηστεύουμε. 
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Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι διερχόμεθα τήν ἱερό τερη περίοδο τοῦ 
ἐκκλη σιαστικοῦ λειτουρ γικοῦ ἔτους. Χωρίς νά ἐπιθυμῶ νά μει-
ώσω τίς ἄλλες λειτουργικές πράξεις καί προσωπικούς ἀγῶνες 
τοῦ κάθε πιστοῦ πού πράττει ὅλο τό ὑπόλοιπο ἔτος, ἡ συμμε-
τοχή μας στή λειτουργική ζωή εἶναι καταφανής τήν περίοδο 
αὐτή.

Εἶναι ὅμως ἀρκετό νά βιώσουμε τό Πάσχα μόνο μέ τή λει-
τουργική ζωή; Ἄν ἡ συμμετοχή μας εἶναι οὐσιαστική, τότε εἶναι 
ἀρκετό διότι: Στή λειτουργική θά γνωρίσουμε, θά διαπιστώ-
σουμε, θά κληθοῦμε σέ πορεία προσωπικοῦ ἀγῶνος, καλλιέρ-
γειας ἀρετῶν, ἰδιαιτέρως τῆς ἐλεημοσύνης, τῆς προσευχῆς, τῆς 
μετανοίας, τῆς συμμετοχῆς μας στή Θ. Κοινωνία, ὥστε ἔτσι νά 
πορευόμεθα καθημερινῶς στήν ὁλοκλήρωση τῆς πνευματικῆς 
μας τελειώσεως. 

Καί ὅμως τό καθημερινό ταξίδι πρός τό Πάσχα τελειώνει. Σ’ 
ἕνα ταξίδι χρειάζονται καί οἱ σταθμοί ἀνεφοδιασμοῦ.

Αὐτοί εἶναι τά Σαββατοκύριακα. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
συχνά παραλληλίζουν τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή μέ τά σαρά-
ντα χρόνια πού ὁ ἐκλεκτός λαός τοῦ Θεοῦ ταξίδευε στήν ἔρημο. 
Ἐπίσης, ἀπό τήν Ἁγία Γραφή γνωρίζουμε ὅτι γιά νά προφυλάξει 
ὁ Θεός τό λαό του ἀπό τήν ἀπόγνωση, γιά νά τούς ἀποκαλύψει 
τόν τελικό του σκοπό, ἔκανε πολλά θαύματα στή διάρκεια τοῦ 
ταξιδιοῦ τους. Μέ τήν ἴδια περίπου ἀναλογία ἑρμηνεύουν οἱ 
θεῖοι Πατέρες τίς σαράντα μέρες τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς.

Ἄν καί ὁ τελικός σκοπός τοῦ ταξιδίου εἶναι τό Πάσχα, ἐν τού-
τοις τά Σαββατοκύριακα ἔχουν τό ἴδιο σκοπό, τόν ὁποῖο βιώνου-
με ἴσως μέ τρόπο περισσότερο κατανυκτικό καί ταπεινό παρά 
τό ὅτι δέν διαφέρουν ἀπό τά ἄλλα Σαββατοκύριακα τοῦ ἔτους 
λόγω τῆς Θ. Λειτουργίας. 

Ἀλλά στό σημεῖο αὐτό ἄς ἀφήσουμε τά Καινοδιαθηκικά 
ἀναγνώσματα νά μᾶς μιλήσουν. 

Τό πρῶτο λοιπόν Σάββατο πού γίνεται καί ἡ ἐπιβεβαίωση 
ὅλης τῆς δημιουργίας καί τυπολογικῶς καί λειτουργικῶς, μέ 
τά ἀναγνώσματα ἐκ τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως καθημερινῶς 
στούς Ἑσπερινούς, ἔρχεται τό ἐπιστέγασμα ὡς Σαββατισμός 
τοῦ Θεοῦ.

«Πολυμερῶς καί πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεός λαλήσας τοῖς πα
τράσιν ἐν προφήταις, ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν 
ἡμῖν ἐν Υἱῷ, ὅν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι’ οὗ καί τούς αἰῶνας 
ἐποίησεν» ( Ἑβρ. Α.1) 
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Τό δεύτερο Σάββατο ζοῦμε τήν ἀρχή  
καί τό τέλος τῶν ἡμερῶν τῆς 7ης ἡμέρας 
καί βρισκόμαστε στήν ἀνα μονή τῆς 8ης 
ἡμέρας, τῆς ἡμέρας τῆς αἰωνιότητος. Ὁ 
ἴδιος Ἀπόστολος ἀναφέρει: «Βλέπετε 
ἀδελφοί, μή ποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρ
δία πονηρά ἀπιστίας ἐν τῷ ἀποστῆναι 
ἀπό Θεοῦ ζῶντος, ἀλλά παρα καλεῖτε 
ἑαυτούς τούς καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἄχρι 
οὗ τό σήμερον καλεῖται,... μέτοχοι γάρ 
γεγόναμεν τοῦ Χριστοῦ, ἐάνπερ τήν 
ἀρχήν τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους βε
βαίαν κατάσχωμεν...» (Ἑβρ. Γ΄,12-16) 

Τό τρίτο Σάββατο: Παρά τή δυσκο-
λία τῆς μάχης, ἀξίζει ὁ κόπος, διότι 
«κρείττονα ὕπαρξιν» θά βροῦμε στούς 
οὐρανούς ἡ ὁποία δέν θά ἔχει τέλος. 
«Μή ἀποβάλητε οὖν τήν παρρησίαν ἥτις 
ἔχει μισθαποδοσίαν μεγάλην. ὑπομονῆς 
γάρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τό θέλημα τοῦ Θεοῦ 
ποιήσαντες κομίσησθε τήν ἐπαγγελίαν. 
ἔτι γάρ μικρόν ὅσον ὅσον, ὁ ἐρχόμενος 
ἥξει καί οὐ χρονιεῖ» ( Ἑβρ. ι΄, 32-38)

Τό Τέταρτο Σάββατο: Ἡ πίστη, 
ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐλπίδα εἶναι ἐφόδια 
γιά τό πνευματικό ταξίδι. Καί πάλι 
ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν μᾶς λέγει: 
«Οὐ γάρ ἄδικος ὁ Θεός ἐπιλαθέσθαι 
τοῦ ἔργου ὑμῶν καί τοῦ κόπου τῆς 
ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τό ὄνο μα 
αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καί 
δια κονοῦντες. Ἐπιθυμοῦμεν δέ ἕκαστον 
ὑμῶν τήν αὐτήν ἐνδείκνυσθαι σπουδήν 
πρός τήν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι 
τέλους, ἵνα μή νωθροί γένησθε, μιμη
ταί δέ τῶν διά πίστεως καί μακροθυμί
ας κληρονομούντων τάς ἐπαγγελίας» 
( Ἑβρ. θ΄, 24-28)

Τό πέμπτο Σάββατο: Παρά τό ὅτι 
εἶναι καί τό Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου, 

ὡστόσο τό διατεταγμένο ἀνάγνωσμα 
τῆς σειρᾶς τῶν Σαββάτων ἀναφέρει 
τό σύντομο τοῦ χρόνου, γι’ αὐτό καί ἡ 
προσδοκία γίνεται διακαής, ἡ βεβαιότη-
τα πιό χαρούμενη, διότι: «Χριστός ἅπαξ 
προσενεχθείς εἰς τῶν πολλῶν ἐνεγκεῖν 
ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρίς ἁμαρτίας 
ὀφθήσεται τοῖς αὐτόν ἐπεκδεχομένοις 
σωτηρίαν». Τό Σάββατο αὐτό εἶναι τό 
τελευταῖο πρό τοῦ Λαζάρου, ὁπότε 
ὁ χρόνος τῆς προσδοκίας περνᾶ καί 
ἀρχίζει ὁ χρόνος τοῦ πληρώματος, πιό 
ἁπλά τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ταξιδίου. 

Τήν ἴδια πορευτική πορεία μᾶς δεί-
χνουν καί τά Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα. 
Στό α΄ ἀνα τρέπεται ἡ ὑποκριτική τυπο-
λατρία: «τό Σάββατον ἐγένετο διά τόν 
ἄνθρωπον καί οὐχί ὁ ἄνθρωπος διά τό 
Σάββατον» (Μάρ. 2,23-3,5)

Στό δεύτερο ἡ ἔλευση μιᾶς νέας 
ἐποχῆς καί ἡ ἀναδημιουργία ἐν Χριστῷ: 
«ἐάν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι, ὁ δέ 
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Ἰησοῦς... λέγει αὐτῷ· θέλω, καθαρίσθητι» 
(Μάρ. 1,40-41)

Στό τρίτο τή διάρρηξη τῶν ἠθικιστι-
κῶν τυπο  λατριῶν μέ τό νά ἐσθίει ὁ διδά-
σκαλος «μετά τελωνῶν καί ἁμαρτωλῶν» 
(Μάρ. 2,14-17), γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στό 
τέταρτο, τό λίαν καλῶς ἔργο τῆς δη-
μιουργίας μέ τήν ἔκφραση τῶν πιστῶν 
«καλῶς πάντα πεποίηκε καί κωφούς ποιεῖ 
ἀκούειν καί τούς ἀλάλους λαλεῖν» (Μάρ. 
7,31-37) μέ ἀποτέλεσμα τό ε΄πού εἶναι 
καί ἡ ὁμολογία τοῦ Πέτρου «σύ εἶ ὁ Χρι
στός» (Μάρ. 8,29)

Σταθμοί ἀνεφοδιασμοῦ εἶναι ἐπίσης 
καί οἱ Κυριακές, ὅπου σ’ αὐτές δεσπόζουν 
δυό θέματα. Τό ἕνα δηλώνει μιά συνεχῆ 
πορεία πρός τό Πάσχα, πού ἀποκαλύπτει 
τό ρυθμό τῆς πνευματικῆς διαλεκτικῆς 
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καί τό 
ἄλλο τούς πνευματικούς ὁδοδεῖκτες μέ 
μοναδική ἐξαίρεση τήν πρώτη Κυριακή, 
τῆς ὁποίας τό θέμα δηλώνει τό θρίαμβο 
τῆς ὀρθοδοξίας καί τό ὁριστικό κτύπη-

μα τοῦ Μονοφυτισμοῦ. Ταυτόχρονα μᾱς 
πληροφορεῖ πώς ὅ,τι εἶναι πραγματικά 
ὡραῖο δέν εἶναι δικό μας ἐπίτευγμα ἀλλά 
τοῦ Θεοῦ. Ποιοί ὅμως εἶναι οἱ ἀληθινά 
ὡραῖοι; Εἶναι οἱ ἅγιοι Πάντες οἱ ὁποῖοι 
«μαρτυρηθέντες διά τῆς πίστεως οὐκ 
ἐκομίσαντο τήν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ περί 
ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου… ( Ἑβρ. 
11, 24 κ.ἑ.) Ποῖο εἶναι ὅμως τό κρεῖττον; 
Εἶναι τό μείζω τούτων ὄψει ... ἀμήν ἀμήν 
λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τόν οὐρανόν 
ἀνεῳγότα, καί τούς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ 
ἀναβαίνοντας καί καταβαίνοντας ἐπί τόν 
Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου» ( Ἰω. 1,43-51). Αὐτό 
θά συμβαίνει μόνο ὅταν μαρτυροῦμε μέ 
τή ζωή μας τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Δεύτερη Κυριακή προβάλλει πρό-
τυπο ἀρετῆς, ταπεινώσεως καί ἡσυχα-
σμοῦ τόν Ἅγ. Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ. 
Ἡ πύρινη γλώσσα του μαρτύρησε τό 
ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Στάθηκε ὀρθός στήν 
κακοδοξία, διότι γνώρισε καί βίωσε τήν 
Ὀρθοδοξία μέσα ἀπό τήν νοερά προ-
σευχή. Ὁ Ἀπ. Παῦλος λέγει ἐπίσης. «...
διά τοῦτο περισσοτέρως ἡ μᾶς προσέχειν 
τοῖς ἀκουσθεῖσι μήποτε παραρ ρυῶμεν... 
πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλι καύτης 
ἀμελήσαντες σωτηρίας;» ( Ἑβρ. 2,1-3)

Τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα μᾶς δίδει 
τήν εἰκόνα τῆς λαχτάρας καί τῆς προ-
σπάθειας, ὥστε ὁ παραλυμένος ἀπό τήν 
ἁμαρτία ἄνθρωπος νά θεραπευτεῖ ψυχι-
κά καί σωματικά. Πολλές φορές ἡ ἁμαρ-
τία προσφέρει καί σωματική ἀσθένεια. 
«Ἰ δών δέ ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν λέγει 
τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφέονταί σοι αἱ 
ἁμαρτίαι σου...» ( Μάρ. 2,1-2).

Ἡ Τρίτη Κυριακή ἤ Μεσοσαρακοστή 
εἶναι ἀφιερωμένη στήν προσκύνηση τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ. Βαθύτερο νόημα ἔχει 
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τήν συμμετοχή μας στό πάθος τοῦ Χριστοῦ. Βεβαίως, ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ταξιδίου 
ἐπιλέξαμε δρόμο μαρτυρικό, δύσκολο, σταυρικό. Ὁ Τίμιος Σταυρός μέ μιά μικρή 
σεμνή τελετή μεταφέρεται καί τοποθετεῖται στό κέντρο τοῦ ναοῦ, γιά νά τόν προ-
σκυνήσουμε καί νά ἀντλήσουμε δύναμη. Ποιός ὅταν ἀτενίζει τόν Τίμιο Σταυρό δέν 
ἐνθυμεῖται τόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ καί κατ’ ἐπέκταση  τή σταύρωση τοῦ 
δικοῦ του θελήματος; Ὁ Χριστός ἀνέβηκε στό Σταυρό γιά νά ἐκπληρώσει τήν «Πα-
τρικήν οἰκονομίαν», παρά τό ὅτι στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆς «ὁ ἱδρώς αὐτοῦ ἔτρεχεν 
ὡσεί θρόμβοι αἵματος». Παρά τόν θρῆνο καί τή δυσκολία πού ἀποκομίζουμε στήν 
προσπάθειά μας νά σταυρώσουμε τόν κακό ἑαυτόν μας, ἀκούγοντας τά λόγια τοῦ 
Εὐαγγελίου «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν 
σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι» (Μάρ. 8, 34), τό πνευματικό ταξίδι συνεχίζεται. 
Τώρα ἡ προσπάθεια καθάρσεως καί ἐξαγνισμοῦ προάγεται σέ συμπόρευση. « Ἰδού 
ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα…». Τά ἀναγνώσματα πλέον μᾶς ἀποκαλύπτουν γεγο-
νότα πού μπο ροῦμε νά τά συλλάβουμε, διότι ἔχουμε ἐξαγ νιστεῖ διά τοῦ πνευματικοῦ 
ἀγῶνος. Μᾶς ἀποκαλύπτουν τήν πορεία τοῦ Χριστοῦ πρός τά Ἱεροσόλυμα, τό Πά-
θος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. 

Τήν τετάρτη Κυριακή, ἐκτός τῆς ἀπο καλύψεως τῆς πα-
ρα δόσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν, ἑορ-
τάζουμε ἀκόμα ἕνα πρότυπο ἀρετῆς καί ἁγιότητος, 
τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Σιναΐτη. Ὁ ἴδιος, ἄν καί 
ἡγούμενος καί μέ πολύ πλούσιο χάρισμα 
τοῦ λόγου, προτίμησε τήν ἀσκητική πολι-
τεία γιά νά θεραπεύσει τήν πνευματική 
ἀσθένεια τῶν ἀδελφῶν του. Ὅμως αὐτό 
πού θά ἔλεγε τό ἔγραψε καί ἄφησε τό 
μνημειῶδες ἔργο του, τήν Κλίμακα, 
στήν ὁποία ἀπαριθμεῖ τίς ἀρετές τῆς 
τελειώσεως σέ 31 σκαλοπάτια. 

Τήν πέμπτη Κυριακή βιώνουμε 
καί μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο πού 
ξεφεύγει ἀπό τίς νομικές διαδικασί-
ες. Βρίσκεται στή σφαίρα τῆς ἀγάπης 
καί τῆς κατανόησης. Παράλληλα τί-
θεται τό στίγμα τῆς παραδόσεως τοῦ 
Χριστοῦ, ἡ προετοιμασία πρός τόν θά-
νατο, ἀλλά καί ἡ ἀποκάλυψη τῆς κενο-
δοξίας, ἀφοῦ ζητοῦμε τιμές καί δόξα στούς 
οὐρανούς. Τό δρόμο, ἄν καί τραχύ, εἴμαστε 
ἀποφασισμένοι νά τόν ἀκολουθήσουμε, γι’ αὐτό 
τονίζουμε ὅτι δυνάμεθα νά πιοῦμε τό ποτήριο τοῦ 
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θανάτου. Ἡ κενοδοξία, ἡ ἔλλειψη ἐμπειρίας εἶναι αἰτία; Κύριος 
οἶδε. Ἀλλ’ ὁ Χριστός διακριτικά ἐλέγχει καί τονίζει ὅτι πρῶτος 
εἶναι ὁ πάντων διάκονος καί ἡ θέση τήν ὁποίαν καθένας ἐπιζητεῖ 
εἶναι ἔργο καί δωρεά τοῦ Πατρός. 

Ξεκινήσαμε μέ τά τροπάρια περί νηστείας καί πορείας πρός 
τό Πάσχα. Κλείνουμε τήν ἁγία Τεσσαρακοστή πάλι μέ τροπά-
ριο. «Τήν ψυχωφελῆ πληρώσαντες τεσσαρακοστήν, καί τήν ἁγίαν 
Ἑβδομάδα τοῦ πάθους ἀξίωσον ἡμᾶς κατιδεῖν, φιλάνθρωπε...».

Πρῶτο ἄγγελμα ζωῆς καί ἀνάστασης εἶναι ἡ ἀνάσταση τοῦ 
Λαζάρου. Τά σαράντα χρόνια τῆς ἐρήμου, οἱ σαράντα μέρες 
τῆς νηστείας εἶναι ἡμέρες ἀναμονῆς πρίν φτάσουμε στό Πά-

σχα. Μέ ἄλλα λόγια ὁ χρόνος τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς παριστᾶ συνοπτικά τήν 
ὁλοκλήρωση τῆς ἱστορίας καί τό χρόνο τῆς προσδοκίας ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Δημι-
ουργίας ἕως τό αἰώνιο Πάσχα τοῦ Κυρίου. 

Ἡ ἀναμονή τοῦ Κυρίου, ὅπως τονίζει τό τροπάριο «χαίροις πόλις Βηθανία, πατρίς 
ἡ τοῦ Λαζάρου... αὔριον Χριστός παραγίνεται», εἶναι σάν νά περιμένουμε ἐμεῖς τόν 
Χριστό ὁ ὁποῖος ἔρχεται γιά νά μᾶς ἀναστήσει ἀπό τόν πνευματικό θάνατο τῆς 
ἁμαρτίας. Ἔτσι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Χριστοῦ στή Βηθανία δέν εἶναι μόνο ἱστορική, εἶναι 
καί λειτουργική, γιατί τό γεγονός γίνεται καί δική μας ἀναμονή. 

Τήν ἑπομένη ὁ Κύριος εἰσέρχεται θριαμβευτικῶς στήν ἁγία πόλη τῆς Σιών καί 
πορεύεται ἐπί τό ἑκούσιο πάθος. 

Τό Πάσχα ὅπως τό περιγράψαμε μᾶς ὁδήγησε σέ ὑπέρβαση τοῦ χρόνου. Τό εἴδαμε 
ὡς παρελθόν, ὡς παρόν καί ὡς μέλλον.

Ἡ τριπλῆ αὐτή διάσταση ἀποτελεῖ μιά καί μοναδική ἀλλά ἀδιάσπαστη ἑνότητα, 
μέ ἀφετηρία τά βάθη τῶν αἰώνων ἀρχικῶς ὡς προσδοκία, κατόπιν ὡς Πάσχα τῆς 
ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ κατά τό ὁποῖο ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ὡς ἄνθρωπος 
«κατῆλθεν ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς», ἐπεκτείνεται δέ καί ὡς Πάσχα τῶν ἐσχάτων, 
ἐκεῖνο τό ἄληκτο, τό αἰώνιο. 

Ἄν μελετήσουμε σχολαστικῶς τήν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας, θά διαπιστώ-
σουμε αὐτήν τήν τριπλῆ ἑνότητα, πού δέν εἶναι τίποτε περισσότερο ἀπό τόν λει-
τουργικό χρόνο τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Ὁ τύπος τοῦ νομικοῦ Πάσχα εὑρίσκει τήν ἐκπλήρωσή του στό Πάσχα τοῦ Κυ-
ρίου: «ἔρχεται ὁ Κύριος Ἰησοῦς» ( Ἰω.1-29), «ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ» 
(Πρ. 8,32), νά τελέσει, νά ἱερουργήσει αὐτός εἰς ἑαυτόν τό Πάσχα 
ἔτσι, ὥστε νά γίνει κατανοητό ἀπ’ ὅλους τό νόημα τοῦ μυστηρίου 
τῆς ἀληθείας.

Θαυμάστε πόσο εὔστοχα καί ἐπιγραμ ματικά ὁ Χριστοφόρος 
Μυτιληναῖος διατυπώνει στό δωδεκασύλλαβο δίστιχο τοῦ Συνα-
ξαρίου τῆς Μ. Πέμπτης: «Διπλοῦς ὁ δεῖπνος· Πάσχα γάρ νόμου 
φέρει καί Πάσχα καινόν· Αἷμα, σῶμα Δεσπότου».
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Τό Πασχαλινό μήνυμα κηρύττεται ἀπό τήν 
Ἐκκλησία κάθε στιγμή καί καλεῖ τούς πιστούς 
νά τό ζοῦν καί νά τό συνει δη τοποιοῦν διαρκῶς, 
διότι σ’ αὐτό βρίσκεται ἡ δύναμή Της στόν κό-
σμο.  Ὅμως ἡ τυπολογία ὁλόκληρης τῆς Δη-
μιουργίας ἀπό τήν πρώτη ἕως καί τήν ἑβδόμη 
ἡμέρα μᾶς καλεῖ νά βιώσουμε καί τήν ἡμέρα 
τῶν ἐσχάτων. Τό αἰώνιο Πάσχα, τήν 8η ἡμέρα, 
τήν ἡμέρα τῆς αἰωνιότητος. Μέχρι τότε μᾶς 
ἀρκεῖ νά βιώνουμε κάθε χρόνο τήν καινή κτίση, 
διά τῆς ὁποίας ἀνακαινισμένοι πνευματικά προ-
γευόμεθα καί προσδοκοῦμε τήν ἀνέσπερη ἡμέρα 
τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ.

Ἀγαπητοί μου, 
Πολύ συχνά συνη θίζουμε νά διεκ τραγωδοῦμε τήν 

ἀθλία πνευμα τική κατάστα ση τοῦ κόσμου καί τῆς ἐποχῆς 
μας εἰ δι κότερα.
Ἀνάλογα μέ τή μικρή ἤ μεγάλη ἀπαισιόδοξη διάθεσή μας περιγρά
φουμε τό τραγικό κατάντημα τῆς κοινωνίας, τῶν λαῶν, τῆς νεολαίας, ἡμῶν τῶν 
ἰδίων. Ἴσως νά μήν ἔχουμε ἄδικο στίς διαπιστώσεις μας. Ὁ ἀόρατος πόλεμος μαίνεται 
στίς ἡμέρες μας καί οἱ νικητήριες ἰαχές καί καγχασμοί τοῦ διαβόλου ἀκούγονται σέ 
κάθε μας βῆμα. Τά ἴδια ὅμως ἤ καί χειρότερα ὑπῆρχαν καί παλαιότερα. Οἱ Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας σέ ὅλες τίς σειρῆνες τοῦ διαβόλου ἔθεταν τό φραγμό τῆς λειτουργικῆς 
Παραδόσεως μέ τή ζωή καί τό ἔργο τους. Ταπεινή μου ἄποψη εἶναι νά σκύψουμε μέ 
ταπείνωση καί νά μελετήσουμε τήν ἐμπειρική θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας πού εἶναι 
διατυπωμένη στούς ὕμνους καί τίς λειτουργικές πράξεις ὁλοκλήρου τοῦ ἔτους. 

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι ταξίδι μετάνοιας, ἀνάμνησης, πορείας, ὑποδοχῆς 
καί ἀγάπης ἐκείνου πού ἔδωκε τή ζωήν του λύτρον ἀντί πολλῶν.

Ὁ Νικηφόρος – Κάλλιστος Ξανθόπουλος στό Συναξάρι τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς 
παρατηρεῖ: «Οἱ πατέρες ἔβαλαν πρό τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τήν ἀνάμνησιν τοῦ γε
γονότος αὐτοῦ (τῆς ἐξόδου ἐκ τοῦ Παραδείσου), γιά νά δείξουν μέ τά ἴδια πράγματα 
πόσον ὠφέλιμο εἰς τήν ἀνθρωπίνην φύσιν εἶναι τό φάρμακον τῆς νηστείας καί πόσον 
φοβερόν τό δηλητήριον τῆς ἀκρασίας».

Ἡ σωτηρία ἀνα ζη τεῖται ἀπό τόν ἄνθρωπο στήν πορεία τοῦ ταξιδίου τῆς ζωῆς του 
ἀλλά προσφέρεται ἀπό τόν Θεό ὡς δῶρο. Ὁ Ἅγ. Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ μᾶς παραγγέλ
λει: «Βρές ἐσύ τή σωτηρία καί χιλιάδες (ἄνθρωποι) θά σωθοῦν γύρω σου».

Ἄς δεχθοῦμε λοιπόν ὅλοι τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή μέ ἐλπίδα καί προσδοκία. 
Ἡ ἐλπίδα καί ἡ προσδοκία λαμβάνουν οὐσιαστικό χαρακτήρα στήν Ἀναστάσιμη 

Θεία Λειτουργία, ὅπου μᾶς καλεῖ ὁ Κύριος διά στόματος τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου στό 
τραπέζι τῆς Βασιλείας. Ὁ Μόσχος πολύς, μηδείς ἐξέλθῃ πεινῶν. 
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Κεφάλαιο Πρῶτο

Βίος καί Πολιτεία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, Πάπα Ρώμης

Μ
ιά ἀπό τίς σημαντικότερες μορφές τῆς Δυτικῆς Ἐκ-
κλησίας πού δίκαια ὀνομάστηκε Μέγας εἶναι καί ὁ 
Ἅγιος Γρηγόριος, Πάπας Ρώμης. Γεννήθηκε γύρω στά 

540. Ὁ πατέρας του, ὁ Γορδιανός, ἄνδρας ἐπιφανής, 
ἦταν συγκλητικός καί εὔπορος. Παραιτήθηκε ἀπό τό 
ἀξίωμα αὐτό καί μαζί μέ τή σύζυγό του ἐπιδόθηκαν 
στήν ἐξυπηρέτηση τῶν συνανθρώπων τους. Σπού-
δασε Νομική καί διορίστηκε τό 573 ἔπαρχος τῆς Ρώ-
μης ἔχοντας πλέον ὅλη τή διοικητική καί δικαστική 
ἐξουσία τῆς Ρώμης1. 

Μεταξύ τῶν ἐτῶν 574-5 παραιτήθηκε τοῦ 
ἀξιώματος καί ἀποφάσισε νά ἀφιερωθεῖ στόν Θεό. 
Μετέτρεψε τήν οἰκία του σέ μοναστήρι τό ὁποῖο 
ἀφιέρωσε στόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα. Χαρακτηριστικό 
εἶναι τό γεγονός ὅτι ἵδρυσε ἀρκετές μονές καί στά 
κτήματά του. Φημολογεῖται ὅτι οἱ ἱδρυθεῖσες ἀπό 
αὐτόν Μονές λειτουργοῦσαν σύμφωνα μέ τό πρότυ-
πο τοῦ Ὁσίου Βενεδίκτου2. 

Σέ ἡλικία 40 ἐτῶν περίπου δέχθηκε τόν πρῶτο βαθ-
μό ἱερωσύνης ἀπό τόν προκάτοχό του Πάπα Πελάγιο 

1 Ροῦσσος Βασίλειος, Βίοι λογίων Δυτικῆς καί Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, Μάρτιος, Ἀθήνα σελ. 94.
2 Ἰωαννίδης Σ. Φώτιος, Ἐκκλησιαστική Γραμματολογία. Συγγραφεῖς καί Πατέρες τῆς Δύσης (Β΄ - Στ΄ 
Ζ), τόμος Α΄, Ἐκδόσεις «Βάνιας» Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 119.

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Διάλογος, Πάπας Ρώμης
(12 Μαρτίου)

Οἰκονόμου Νεκταρίου Χριστοδουλάκη
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τόν Β΄. Παρέμεινε ἕως τό 586 στή Ρώμη στήν ὁποία ἐπέστρεψε τό 590, ὁπότε 
καί ἀνέλαβε τά ἡνία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης3. 

Ὅταν ἀνέλαβε Πάπας ὁ Γρηγόριος, ἡ ἐκκλησιαστική καί ἡ πολιτική κατά-
σταση τῆς ἐποχῆς εἶχε μεγάλες ἀθλιότητες. Καί γράφει χαρακτηριστικά σέ μιά 
ἐπιστολή του: « Ἡ Ἐκ κλησία εἶναι ὡσάν ἕνα καράβι παλαιόν, πού κυματίζεται 
σφοδρότατα καί κάμνει νερά σέ ὅλα του τά μέρη, μέ τά ξύλα του σαρακο-
φαγωμένα, καθημερινῶς πληττόμενον ἀπό τήν τρικυμίαν καί κινδυνεῦον νά 
χαθεῖ». Ἐπιπλέον, ὁ Γρηγόριος ἦταν καί πολύ ἀσθενικός στό σῶμα. Τί νά κάνει; 
Ἀμέσως τότε, πέρασαν ἀπό τό μυαλό του τά λόγια τοῦ Κυρίου μας: «Ἀρκεῖ σοι 
ἡ χάρις μου· ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ πρός Κορινθίους, 
12, 9). Δηλαδή, σοῦ εἶναι ἀρκετή ἡ Χάρη πού σοῦ δίνω. Διότι ἡ δύναμή μου 
ἀναδεικνύεται τέλεια, ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀσθενής, καί μέ τήν ἐνίσχυσή 
μου κατορθώνει μεγάλα καί θαυμαστά.

Ἀπό τή θέση αὐτή ἐργάστηκε μέ ἀφοσίωση σ’ ὅλους τούς τομεῖς τῆς 
ποιμαντικῆς διακονίας. Στόν ἱερό του ζῆλο ὀφείλεται οὐσιαστικά ἡ ἐπίτευξη 
τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῶν Ἀγγλοσαξόνων τῆς Μεγάλης Βρετανίας4. 

Εἶναι χαρακτηριστικό τό γεγονός πώς, ἐνῶ πέτυχε νά ἐπιβληθεῖ στό σύνολο 
τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, δέν κατάφερε νά ἐμπλακεῖ καί νά ρυθμίσει τά δρώμε-
να τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας5. 

Ὡστόσο, τά ἕξι χρόνια τῆς παραμονῆς του στήν Βασιλεύ-
ουσα ἦταν ἀρκετά γιά νά κατορ θώσει νά μελετήσει 
τήν πολιτική καί  ἐκκλησια στική κοινωνία τοῦ Βυ-
ζαντίου. 

Καταλήγοντας στό συμπέρασμα ὅτι ἡ Ἰταλία δέ 
θά σωθεῖ ἀπό τίς εἰσβολές τῶν Βαρβάρων μέ τήν πα-
ρέμβαση τοῦ Βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα ἀλλά ἀπό τόν 
ἀρχιεπίσκοπο Ρώμης6. 

Ὁ Γρηγόριος χαρακτηρίστηκε ἀπό τούς 
ἱστορικούς ὡς ὁ πρῶτος πάπας τοῦ Μεσαίω-
να. Ἡ ἀρχιερατεία του ὑπῆρξε πετυχημένη, 
ἀφοῦ κατόρθωσε καί κέρδισε τό σεβα-
σμό, τήν ἀποδοχή, ἀλλά καί τή συμπάθεια 
ὅλων, ἀκόμα καί τῶν ἀντιπάλων του.

3 Ὅπ. π., σελ., 120.
4 Θ.Η.Ε. τόμος 4ος, σελ. 820. 
5 Ὅπ. π., σελ. 822.
6 Ροῦσσος Βασίλειος, Βίοι λογίων Δυτικῆς καί Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, Μάρτιος, Ἀθήνα σελ. 97.
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Ἀναμόρφωσε τήν παπική αὐλή, πρόσφερε χρήματα στούς φτωχούς ἀπό τήν 
κληρουχία τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, συντήρησε ἐκκλησιαστικά καί δημόσια 
οἰκοδομήματα πού ὑπέστησαν καταστροφές ἀπό τίς βαρβαρικές ἐπιδρομές, 
πλήρωνε στρατιωτικούς μισθούς καί ἐπανίδρυσε τό Βικαριάτο τῆς Ἀρελάτης 
(Arles). Κατά βάση ὑπῆρξε νομιμόφρονας πρός τήν αὐτοκρατορική ἐξουσία, 
μολονότι ἐκδήλωσε κάποιες τάσεις καισαροπαπισμοῦ.

Ἀντιμετώπισε τούς Δονατιστές στή βόρεια Ἀφρική καί ἔδειξε ἐνδιαφέρον 
γιά τόν ἐκχριστιανισμό τῶν εἰδωλολατρῶν Λογγοβάρδων καί τή μεταστρο-
φή ἄλλων ἀπό τόν ἀρειανισμό στήν Ὀρθοδοξία. Ὀργάνωσε ἱεραποστολή στή 
Βρεταννία καί ἀγωνίστηκε γιά τήν ὁμόνοια τῶν ἐπισκόπων τῆς Ἰλλυρίας καί 
τῆς βόρειας Ἰταλίας ἀπό τήν ἔνταση πού εἶχε δημιουργήσει ἡ ἔριδα τῶν Τριῶν 
Κεφαλαίων.

Ὁ Γρηγόριος ἀντέδρασε στόν τίτλο Οἰκουμενικός πού εἰσήγαγε ὁ πατριάρ-
χης Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννης Δ΄ Νηστευτής (282-295) καί υἱοθέτησε γιά 
τόν ἑαυτό του τόν τίτλο servus servorum Dei (δοῦλος τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ). 
Παρά τό γεγονός αὐτό, στά ἔργα του πρόβαλε τό πρωτεῖο τοῦ Ἀποστόλου Πέ-
τρου: «Petrus namque auctore Deo sanctae Ecclesiae principatum teners…», 
Liber Regulae Pastoralis II, 6, 88-89.

Ἀγωνίστηκε γιά τήν ἐξάλειψη τῆς σιμωνίας καί τήν πνευματική ἐξύψωση 
κληρικῶν καί λαϊκῶν. Ἀναδιοργάνωσε τήν ἐκκλησιαστική ζωή, ἐκλαΐκευσε 
τά δόγματα τῆς πίστης, ὥστε νά εἶναι κατανοητά ἀπό τόν ἁπλό πιστό, καί 
ἀναθεώρησε τή λατινική λειτουργία, εἰσάγοντας τό γρηγοριανό μέλος καί 
ἱδρύοντας Σχολή ἱεροψαλτῶν (Schola cantorum)7.

Ἀποδείχθηκε ἀληθινός ἀσκητής καί «στό ἔπακρον ἐλεήμων». Ὅταν ἦταν 
ἀκόμη μοναχός, τόν ἐπισκέφθηκε στό κελί του ἕνας ἡλικιωμένος ναυαγός, 
καί ζήτησε τή βοήθειά του. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος τόν φιλοξένησε καί τοῦ ἔδωσε 
ἕξι ἀργυρά νομίσματα. Ὁ γέροντας μετά ἀπό λίγο ξαναῆλθε καί ὁ Ἅγιος τοῦ 
ἔδωσε ἄλλα ἕξι. Ὕστερα, ἦλθε καί πάλι γιά τρίτη φορά καί, ἐπειδή ὁ Ὅσιος δέν 
εἶχε ἄλλα χρήματα, τοῦ ἔδωσε ἕνα ἀργυρό σκεῦος, πού ἀνῆκε στήν Μονή. Καί 
παρά τό ὅτι ὁ κανονισμός δέν ἐπέτρεπε κάτι τέτοιο, ἐν τούτοις δέν δίστασε νά 
προβεῖ σέ αὐτή τήν ἐνέργεια, ἐπειδή δέν μποροῦσε νά λυπήσει ἄνθρωπο.

Ὅταν ἔγινε πάπας τῆς Ρώμης, προσκαλοῦσε κατά διαστήματα τούς πιό πτω-
χούς τῆς πόλεως καί ἔτρωγε μαζί τους. Κάποτε, ἔδωσε ἐντολή νά ἔλθουν στήν 
Ἐπισκοπή δώδεκα πτωχοί γιά νά τούς φιλοξενήσει. Τήν ὥρα πού ἔτρωγαν, ὁ 
Ἅγιος ἔβλεπε δεκατρεῖς προσκεκλημένους καί ὁ ἕνας ἀπό αὐτούς ἦταν διαφο-
ρετικός στήν ὄψη. Εἶχε πρόσωπο φωτεινό καί πότε ἔμοιαζε μέ γέροντα στήν 

7 Ἰωαννίδης Σ. Φώτιος, Ἐκκλησιαστική Γραμματολογία. Συγγραφεῖς καί Πατέρες τῆς Δύσης (Β΄ - Στ΄ 
Ζ), τόμος Α΄ Ἐκδόσεις «Βάνιας» Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 120-121.
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ἡλικία, πότε μέ νέο. Ὅταν οἱ ἄλλοι ἔφυγαν, τόν ἐρώτησε ποιός εἶναι καί ἐκεῖνος 
ἀπάντησε: «Εἶμαι ἄγγελος Κυρίου. Σέ ἔχω ἐπισκεφθεῖ καί ἄλλη φορά, ὅταν 
ἤσουν μοναχός, καί μοῦ ἔδωσες ἐλεημοσύνη δώδεκα ἀργυρά νομίσματα καί 
ἕνα ἀργυρό σκεῦος. Ὁ Θεός θέλησε νά δοκιμάσει τήν προαίρεσή σου καί μέ τό 
παράδειγμά σου νά διδάξει καί ἄλλους. Μάλιστα, ἀπό τότε ἔλαβα ἐντολή νά 
εἶμαι πάντα μαζί σου, γιά νά σέ προστατεύω. Ὅ,τι θελήσεις ἀπό τόν Θεό νά μοῦ 
τό πεῖς καί θά τό μεταφέρω»8.  

Συνοψίζοντας καί φθάνοντας στό τέλος τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ Ἁγίου Γρη-
γορίου, μετά ἀπό μία ἀξιοθαύμαστη ποιμαντορική δράση εἴτε στόν φιλανθρω-
πικό τομέα εἴτε στόν λατρευτικό εἴτε στόν συγγραφικό, ὀφείλουμε νά σημειώ-
σουμε ὅτι ἡ Κοίμησή του ἔλαβε χώρα τήν 12η Μαρτίου τοῦ 604. 

Ὁ Γρηγόριος τιμᾶται καί ἀπό τήν Παπική ἀλλά καί ἀπό τήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ πώς, ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα τιμῆς πρός τό πρό-
σωπό του, ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία ἵδρυσε τό 1821 τό πολιτοστρατιωτικό 
τάγμα, τό ὀνομαζόμενο Γρηγοριανό9.

Κατά τά 14 ἔτη τῆς ἀρχιερατείας του ἀποδείχθηκε ὄχι ἁπλῶς δεξιοτέχνης 
ἀλλά καί μεγαλοφυής. Πέτυχε τή στερέωση τοῦ κλονιζομένου καί σέ κατά-
πτωση εὑρισκομένου τότε παπικοῦ ἀξιώματος καί ἔδωσε νέα μορφή στήν 
Ἐκκλησίας τῆς Δύσεως, τήν ὁποία διατήρησε αὐτή κατά τούς πέντε ἑπόμενους 
αἰῶνες.

Κατά τήν κρίσιμη ἐκείνη γιά τήν Ἰταλία ἐποχή, ἔχοντας ἡ Ρώμη ἀποκοπεῖ τῶν 
ἄλλων βυζαντινῶν ἐπαρχιῶν ἐκ τοῦ κλοιοῦ τῶν Λογγοβάρδων, τήν ἀνέλαβε 
ὑπό τή διοίκησή του ὁ Γρηγόριος, ὡς εἶδος αὐτοτελοῦς κρατιδίου, γεγονός τό 
ὁποῖο ἀποτέλεσε προηγούμενο γιά τήν ἵδρυση τοῦ παπικοῦ κράτους μετά 150 
ἔτη.

Μ’ ἐπίμονες προσπάθειες γεφύρωσε τό σχίσμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Β. 
Ἰταλίας μέ τῆς Ρώμης, πού προκλήθηκε ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ  Ἐκκλησία αὐτή 
ἀπέρριπτε τήν καταδίκη τῶν Τριῶν κεφαλαίων. Ἀξιοθαύμαστα ἀποτελέσματα 
εἶχε τό ἱεραποστολικό του πρόγραμμα. Προσείλκυσε τούς Λογγοβάρδους, 
κατά τό ἥμισυ εἰδωλολάτρες καί κατά τό ἥμισυ ἀρειανούς, στήν Ὀρθοδοξία. 
Ἀπέστειλε στούς Ἄγγλους εἰδωλολάτρες ὁμάδα 40 μοναχῶν μέ ἐπικεφαλῆς 
τόν Αὐγουστίνο. Ἐκχριστιάνισε τούς Γερμανούς ἐπιδρομεῖς τῆς Βρεταννίας. 
Ἐξυγίανε τά οἰκονομικά τῆς Ἐκκλησίας, ἐπέβαλε γενική λιτότητα καί μετέβαλε 
τό Λατερανόν, κατοικία τῶν παπῶν, ἀπό ἀνάκτορο σέ μοναστήρι10. 

8 «Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση» Μάρτιος 2002. Μηνιαία Ἐφημερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυ-
πάκτου.
9  Ὅπ. π., σελ. 101.
10 Χρήστου Παναγιώτης, Ἐκκλησιαστική Γραμματολογία. Πατέρες καί Θεολόγοι τοῦ Χριστιανισμοῦ, 
τόμος Α΄. Ἐκδόσεις Κυρομάνος, Ἔκδοση Β΄ Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 386.
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Κεφάλαιο Δεύτερο

Τό συγγραφικό ἔργο – Διδασκαλία τοῦ Γρηγορίου τοῦ Μεγάλου

o Γρηγόριος ὁ Μέγας ἀναδείχθηκε σέ σπουδαῖο 
ἐκκλησιαστικό συγγραφέα ὡς ἀποτέλεσμα τῆς 
εὐρείας πνευματικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας, 

πού ἀποτελοῦσε ἀπαύγασμα τῶν ἁγιογραφικῶν καί 
πατερικῶν γνώσεων. Δόκιμος, πλέον, συγγραφέας καί 
καταξιωμένος στίς συνειδήσεις τῶν συγχρόνων του 
ἀλλά καί τῶν μεταγενεστέρων ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν. 

Ἐνδεικτικά θά ἀναφερθοῦν τά ἑξῆς: ἀρχικά σημαντι-
κό εἶναι τό «Ὑπόμνημα στόν Ἰώβ», ἤ τά «Ἠθικά», πού 
οὐσιαστικά ἐπρόκειτο γιά μιά ἠθική. Περιέχει ἔκθεση τῆς 
χριστιανικῆς θεολογίας καί ἠθικῆς ὑπό μορφήν ἑρμηνείας 
τοῦ βιβλίου τοῦ Ἰώβ. Ἐπίσης ἀσχολήθηκε καί μέ ποιμα-

ντικά ἔργα καί καρπός τῆς ἐνασχόλησής του ἀποτέλεσε ὁ «Ποιμαντικός Κα-
νών» στόν ὁποῖο σκιαγραφεῖται ὁ ὑποδειγματικός ποιμένας. Σώζονται ἐπίσης 
40 ὁμιλίες του στά ἱερά Εὐαγγέλια καί 22 ὁμιλίες στόν προφήτη Ἰεζεκιήλ. 
Ἐπίσης τό ἔργο ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου πῆρε τήν χαρακτηριστική προσωνυμία 
Διάλογος, εἶναι οἱ διάλογοί του μέ ἄτομα τῆς ἀνατολικῆς ἐκκλησίας11.  

Ἡ διαμονή του στήν μητέρα Ἐκκλησία ἀπο τυπώθηκε, ἄφησε τή σφραγίδα 
της στό μεταρρυθμιστικό ἔργο τοῦ Ἁγίου ὅσον ἀφορᾶ τή λατρεία. Πλειάδα 
εὐχῶν καί ὕμνων διατηροῦνται στό λατινικό «Ἁγιασματάριον», ἐνῶ συμπερι-
λήφθηκαν στό «Ἀντιφωνάριο» ὅλοι οἱ ψαλλόμενοι ὕμνοι. Ὑπῆρξε ὁ εἰσηγητής 
σ’ αὐτό τῶν 8 ἑλληνικῶν ἤχων. Ἔτσι προέκυψε ἀπό τή μεταρρύθμιση αὐτή τό 
Γρηγοριανό Ἆσμα12. Ὅσον ἀφορᾶ τό θέμα τῆς ἀπόδοσης τῆς λειτουργίας τῶν 
Προηγιασμένων Δώρων στόν Γρηγόριο, σύμφωνα μέ τόν ἀείμνηστο καθηγη-
τή τῆς Λειτουργικῆς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης Ἰωάννη Φουντούλη, δέν εἶναι ἰδιαίτερα βάσιμη. Τό κεί-
μενο αὐτό πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἀποδίδεται καί σέ ἄλλους πατέρες ὅπως 
τόν Μ. Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Ἐπιφάνιο Κύπρου, Ἰωάννη Χρυσόστομο 
καί στόν Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως. Βέβαια, κανείς ἀπό τούς προανα-

11 Θ.Η.Ε. τόμος 4ος, σελ. 821. 
12 Χρήστου Παναγιώτης, Ἐκκλησιαστική Γραμματολογία. Πατέρες καί Θεολόγοι τοῦ Χριστιανισμοῦ, 
τόμος Α΄. Ἐκδόσεις Κυρομάνος, Ἔκδοση Β΄ Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 386.
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φερθέντες δέν κατέχει τήν πλειοψηφία τῶν 
πιθανοτήτων13.  

Ἐπίσης ὑπό τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Γρηγορί-
ου εἶναι γνωστά α) τό βιβλίο τῶν μυστηρί-
ων ἤ ἀκολουθίες τῶν μυστηρίων καί κυρί-
ως τῆς Θείας Εὐχαριστίας β) Ἡ ἀκολουθία 
τῶν εὐλογιῶν ἤ τελετές τῆς Εὐλογίας14.  

Παρατηρώντας τό συγγραφικό ἔργο 
τοῦ Γρηγορίου διαπιστώνεται ὅτι ὄντως ἦταν 
σπουδαία ἡ ἠθική διδασκαλία του. 
Μιά λεπτομερέστερη ἐνασχόληση 
μέ τό βιβλίο τοῦ «Ποιμαντικοῦ κα-
νόνα» ἀποδεικνύει τά παραπάνω. 
Συγκεκριμένα, τό ἔργο αὐτό χωρι-
ζόμενο σέ τέσσερα μέρη ἀναφέρει 
τό ποιός θά πρέπει νά εἶναι αὐτός 
πού θά ἀναλάβει τό ἔργο τῆς δια-
κυβέρνησης τῶν ψυχῶν. Στή συνέχεια 
ἀσχολεῖται μ’ αὐτήν καθεαυτήν τή ζωή τῶν ποιμένων. Ἀκολουθοῦν οἱ συμβου-
λές γιά τόν τρόπο διδασκαλίας καί τέλος τό γεγονός ὅτι οἱ ποιμένες ὀφείλουν 
νά προσέχουν τόν ἑαυτό τους διατηρώντας τον στό ὕψος τοῦ ἀξιώματος –δι-
ακονίας τους15.  

Ἠθικοῦ περιεχομένου εἶναι καί οἱ ἐπιστολές τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου πού πε-
ριέχουν πλεῖστες ὅσες ἠθικές διδασκαλίες, καθώς καί θέματα πού ἀφοροῦν 
τήν ἐκκλησιαστική εὐταξία τῆς Δύσης. 

Ἐπίλογος 

a
ξιόλογη εἶναι ἡ προσφορά τοῦ Γρηγορίου στήν χριστιανική πνευματικό-
τητα. Ὑπῆρξε ὁ ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου. Τόσο μέ τό βίο του 
καί τό παράδειγμά του ὅσο καί μέ τό συγγραφικό του ἔργο προσπάθησε 

νά γαλουχήσει τά πνευματικά του τέκνα μέ τά νάματα τῆς πίστης καί τῆς 

13 Φουντούλης Μ. Ἰωάννης, Κείμενα Λειτουργικῆς τεῦχος Γ΄ Θεῖαι λειτουργεῖαι, Θεσσαλονίκη 1994, 
σελ.155.
14 Φιλάρετος ἀρχιεπίσκοπος Τσερνιγόβου, Ἱστορική διδασκαλία περί τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, 
τόμος Τρίτος, Ἱεροσόλυμα 1887, Ἐκδόσεις  Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου τοῦ Π. Τάφου, σελ.269. 
15 Ὅπ.π., σελ. 272.
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ὀρθοπραξίας. Ἀσχολήθηκε μέ πλειάδα θεμάτων στά ἔργα του, ὅπως τήν Ποι-
μαντική, Ἑρμηνευτική, Κατηχητική, Λειτουργική. Ὡστόσο δέν ἀναλώθηκε 
μόνο στό συγγραφικό ἔργο, μόνο στή θεωρία ἀλλά προχώρησε πρῶτος καί 
στήν πράξη. Ἔχει νά ἐπιδείξει ἕνα μεγάλο φιλανθρωπικό ἔργο, μοιράζοντας 
πρῶτος ἐκεῖνος τά ὑπάρχοντά του στούς φτωχούς. Ἐπίσης ὁ φιλομοναχι-
σμός ἦταν τό κύριο χαρακτηριστικό του. Ἵδρυσε ἀρκετές μονές γιά τίς ὁποῖες 
ἐνδιαφερόταν ἀφενός γιά τήν κατά Θεόν προκοπή τους, ἀφετέρου γιά τήν 
ἐπίλυση τῶν πρακτικῶν ζητημάτων.

Αὐτό πού ἐπεδίωκε ἐκεῖνος καί ζητοῦσε καί ἀπό τό ποίμνιο ἦταν ὁ πόλεμος 
κατά τῆς κακίας, ἡ ἄσκηση τῶν ἀρετῶν καί οὐσιαστικά ἡ περισυλλογή καί ἡ 
θεωρία τοῦ Θεοῦ. 

Βιβλιογραφία
- Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια, τόμος 4ος σελ. 820-2.
- Ἰωαννίδης Σ. Φώτιος, Ἐκκλησιαστική Γραμματολογία. Συγγραφεῖς καί Πατέρες τῆς Δύσης (Β΄ -Στ΄), τό-
μος Α΄ Ἐκδόσεις «Βάνιας», Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 119-123.
- Ροῦσσος Βασίλειος, Βίοι λογίων Δυτικῆς καί Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, Μάρτιος, Ἀθήνα σελ. 99-102. 
- Φιλάρετος, ἀρχιεπίσκοπος Τσερνιγόβου, Ἱστορική διδασκαλία περί τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τόμος 
τρίτος, Ἱεροσόλυμα 1887, Ἐκδόσεις Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου τοῦ Π. Τάφου. 
- Φουντούλης Μ. Ἰωάννης, Κείμενα Λειτουργικῆς, τεῦχος Γ΄ Θεῖαι λειτουργεῖαι, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 
149-223.
- Χρήστου Παναγιώτης, Ἐκκλησιαστική Γραμματολογία. Πατέρες καί Θεολόγοι τοῦ Χριστιανισμοῦ, τόμος 
Α΄ Ἐκδόσεις Κυρομάνος, Ἔκδοση Β΄, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 385-387.
- «Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση», Μάρτιος 2002. Μηνιαία Ἐφημερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπά-
κτου.



25

Ὁμιλία κατά τόν Ἑσπερινό Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου 28-6-2008
κατά τήν ὑποδοχή τῆς τιμίας Σιαγόνος Ἀποστόλου Παύλου

Ἐφημερίου π. Ἰωάννου Μαστοράκη 

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Κυδωνίας & Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνέ, Πανοσι
ολογιώτατε Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας κ. Καλλίνικε, Ἅγιε 
Καθηγούμενε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ σεβασμός καί ἡ προσκύνηση τῶν Τιμίων Λειψάνων τῶν Ἁγίων τῆς πίστεώς 
μας μαρτυρεῖται ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναρίθμητοι πιστοί προ-
σέφευγαν στούς τόπους ὅπου ἦταν θαμμένοι οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες, οἱ Ὅσιοι, 
γιά νά προσκυνήσουν. Τά συναξάρια μᾶς διασώζουν καί πολλά θαύματα πού συντε-
λέστησαν σέ πιστούς κατά τήν προσκύνηση τῶν τόπων ὅπου ἦταν ἐνταφιασμένοι.

Τά συναξάρια μνημονεύουν, ἐπίσης, ἀνακομιδές λειψάνων Ἁγίων, πού 
τοποθετοῦνταν σέ σημεῖα πού διευκόλυνε τήν προσκύνησή τους. Χαρακτηριστικό 
εἶναι τό μαρτυρικό τροπάριο τῆς Παρακλητικῆς: «ἡ κόνις τῶν Ἁγίων ὑμῶν λειψά-
νων, Ἅγιοι Μάρτυρες, πηγή γέγονεν ἰαμάτων…».

Κατά τόν 5ο αἰώνα, πού σημειώθηκε μεγάλη ἄνθιση τῆς ναοδομίας, λείψανα τῶν 
Ἁγίων τοποθετήθηκαν σέ ναούς τῶν μεγάλων ἀστικῶν κέντρων, γιά νά ὑπάρχει ἡ 
δυνατότητα προσκυνήσεως ἀπό τούς πιστούς καί νά ἐνισχύεται τό θρησκευτικό 
τους φρόνημα.

Μέ τήν ἄνθιση τοῦ Μοναχισμοῦ καί τήν κατασκευή μεγάλων μονῶν, πολλά λεί-
ψανα μεταφέρθηκαν στά μοναστήρια γιά νά διαφυλαχτοῦν καί νά διασφαλιστοῦν.

Ἔτσι, σέ πολλά μοναστήρια καί σήμερα ἀποθησαυρίζονται πάμπολλα ἱερά λεί-
ψανα γνωστῶν καί ἀγνώστων Ἁγίων, πού ἀποτελοῦν πνευματική κληρονομιά καί 
πηγή ἁγιασμοῦ γιά τούς προσκυνητές. 

Ἡ Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας ἔχει τήν ὑψηλή τιμή νά διατηρεῖ λείψανα 
πολλῶν Ἁγίων καί ἄλλων κειμηλίων τῆς Ὀρθοδοξίας, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό 
τεμάχιο τῆς Τιμίας Σιαγόνος τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, πού σήμερα 
ὑποδεχόμαστε μέ χαρά καί συγκίνηση στήν Ἐνορία καί στήν πόλη μας.

Ἅγιε Καθηγούμενε, Σᾶς καλωσορίζουμε στήν Ἐνορία μας. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ 
γιά τόν κόπο πού κάνατε, ὥστε ὅλοι μας νά ἔχουμε τήν εὐλογία νά προσκυνήσουμε 
τό σεπτό Λείψανο τοῦ προσφιλοῦς σ’ ἐμᾶς Ἀποστόλου Παύλου, ἀρχίζοντας τίς λα-
τρευτικές ἐκδηλώσεις τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ἐνορίας μας, τῆς Ἐνορίας 
Πέτρου καί Παύλου Χανίων.

Εὐχαριστοῦμε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιο, 
πού ἀπεδέχθη τό αἴτημά μας γιά τή μεταφορά τῆς Τιμίας Σιαγόνος στήν πόλη μας.

Εἰς ἔνδειξη τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης στό πρόσωπό Σας ἡ Ἐνορία μας Σᾶς προ-
σφέρει ἕνα ἐπιστήθιο Σταυρό, γιά νά θυμᾶστε τό πέρασμά σας ἀπό τό ναό μας.

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος. Καλῶς ὁρίσατε, γέροντα.
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Ὁμιλία κατά τήν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ

Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Χανίων 29-6-2008 

Ὑπό τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου Ἐφημερίου π. Ἰωάννου Μαστοράκη 

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνέ, Σεπτέ ποιμενάρ-

χα,
Πανοσιολογιώτατοι Καθηγούμενοι, ἀγαπητοί ἀδελφοί καί συλλειτουργοί,
Ὁσιολογιωτάτη Καθηγουμένη,
Ἄρχοντες Ὀφικιάλιοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου,
Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, 
κύριοι Βουλευτές, 
κύριε Νομάρχα, 
κύριοι Δήμαρχοι, 
κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν Στρατιωτικῶν, Δικαστικῶν 

καί λοιπῶν Ἀρχῶν τοῦ Τόπου καί τῶν Σωμάτων 
Ἀσφαλείας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

«Ἐγκαίνια τιμᾶσθαι, παλαιός νόμος, καί 
καλῶς ἔχων», γράφει ὁ ἱερός Ὑμνωδός, 
μαρτυρώντας τήν ἀρχαιότατη συνήθεια τῆς 
Ἐκκλησίας μας νά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουρ
γία «ἐπί τοῦ αἵματος τῶν Μαρτύρων», «τῶν 
συμμαρτύρων τοῦ Χριστοῦ» Ἁγίων, κατά τόν 
Ἀποκαλυπτικό λόγο: «εἶδον ὑποκάτω τοῦ 
Θυσιαστηρίου τάς ψυχάς τῶν ἐσφαγμένων 
διά τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί διά τήν μαρτυρί
αν τοῦ Ἀρνίου» (Ἀποκ. 6,9).

Αὐτή, λοιπόν, ἡ λειτουργική πραγματικότη
τα τῶν Ἐγκαινίων συνδέει τό ναό μέ τά Μαρτύρια, 
τούς τάφους τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῆς Πίστεώς 
μας, στή μακραίωνη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.
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Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί συνήθιζαν νά τελοῦν 
τή Θεία Εὐχαριστία στούς τάφους τῶν Μαρτύ
ρων, κατά τήν ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου τους, πού 
ἦταν καί ἡ γενέθλιος ἡμέρα τους στή Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ. Ἡ πρακτική αὐτή ἦταν κοινῶς πα
ραδεκτή σέ Ἀνατολή καί Δύση καί ἐπικράτησε 
σέ ὅλο τόν χριστιανικό κόσμο κατά τούς τρεῖς 
πρώτους αἰῶνες.

Ἀπό τόν 4ο αἰώνα ἡ Κωνσταντινούπολη εἶχε 
τό ἰδιαίτερο προνόμιο κατοχῆς καί ἐπιδείξεως  
ἱερῶν λειψάνων Μαρτύρων. Οἱ Βυζαντινοί 
Αὐτοκράτορες, θέλοντας νά καταδείξουν τό 
θρησκευτικό γόητρο τῆς νέας πρωτεύουσας, 
ἐγκαθίδρυσαν πολλούς ναούς τοποθετώ
ντας σ’ αὐτούς ὁλόσωμα σκηνώματα Ἁγίων 
καί Μαρτύρων, κυρίως ἀπό τίς Ἀνατολικές 
Ἐπαρχίες τῆς Αὐτοκρατορίας, ὅπως ἀναφέρει 
ὁ ἱστορικός Εὐσέβιος: «μαρτυρίοις τε μεγί
στοις καί περικαλλεστάτοις οἴκοις... δι’ ὧν τάς 
τῶν μαρτύρων μνήμας ἐτίμα καί τήν αὐτοῦ 
πόλιν ... καθιέρου Θεῷ».

Τά Μαρτύρια πού καθιερώθηκαν ἀγαπή
θηκαν καί τιμήθηκαν τόσο πολύ ἀπό τό σύνολο 
τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε ἀρκετά 
ἀπ’ αὐτά μετατράπηκαν σέ περικαλλεῖς ἱερούς 
ναούς μεγάλων ἤ μικρῶν ἀστικῶν κέντρων, ἐνῶ 

παράλληλα συνδέθηκαν στενά κυρίως μέ τό 
Ἱερό Βῆμα τῶν χριστιανικῶν ναῶν καί  μέ 

ἐπίκεντρο πάντοτε τήν Ἁγία Τράπεζα  
ἀποτέλεσαν τή βάση τῆς χριστιανικῆς 
ναοδομίας.

Ἀξιοπρόσεκτο εἶναι ὅτι ὑπάρχει 
πάντοτε ἡ ταύτιση μεταξύ τοῦ Τάφου, 
τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Ἀρχιμάρτυρος Χριστοῦ καί τῶν Μαρ
τύρων τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως. Μέ 

τήν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας τά 
Μαρτύρια σχετίζονται συμβολικά, λει

τουργικά καί θεολογικά μέ τήν Ἀνάσταση 
τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος καί στεφανώνει τούς 

ἐκλεκτούς Του Μάρτυρες.
Ἀπό τό δεύτερο μισό τοῦ 4ου αἰῶνος ση

μειώνεται μιά πολύ σημαντική 
ἐξέλιξη ὅσον ἀφορᾶ τόν τόπο καί 
τρόπο  τιμῆς τῶν Μαρτύρων στά 
ἀστικά κέντρα. Οἱ Χριστιανοί, 
θέλοντας νά τιμήσουν ἀκόμη 
περισσότερο τούς Μάρτυρές 
τους, ἐπιθυμοῦ σαν νά τούς 
ἐνταφιάζουν ὄχι πλέον στήν 
ὕπαιθρο, ἀλλά στίς πόλεις, γιά 
νά τούς ἔχουν δηλαδή πιό κο
ντά, νά τούς ἁγιάζουν μέ τήν 
ἱερή «σιωπή» τῆς συντροφιᾶς 
τους. Πρός τιμήν τῶν Μαρτύρων 
ἱδρύονταν ναοί μέσα στίς πόλεις, 
μέσα στούς ὁποίους ὄχι μόνο θά
πτονταν οἱ Μάρτυρες  Ἅγιοι, ἀλλά 
καί μεταφέρονταν (μετακομιδή) 
τίμια μαρτυρικά λείψανα ἤ σαρκο
φάγοι ἀπό προηγούμενα Μαρτύρια. 
Κατάλληλος τόπος ταφῆς τῶν Μαρτύρων 
θεωρήθηκε κυρίως τό ἱερό Βῆμα τῶν νέων 
ναῶν, καί μάλιστα ἡ τοποθέτηση λειψάνων κο
ντά στήν Ἁγία Τράπεζα ἤ καί κάτω ἀπ’ αὐτήν, 
μέσα σέ κρύπτη.

Οἱ νέοι ἱεροί ναοί πρός τιμήν τῶν Μαρ
τύρων πού ἦταν προστάτες (πολιοῦχοι)  τῶν 
πόλεων ἐθεωροῦντο ἀσφαλέστεροι ἀπό κάθε 
πύργο ἤ περιτείχισμα, ἐπειδή περιεῖχαν τά τίμια 
λείψανα τῶν Μαρτύρων τους, τῶν ἡρώων τῆς 
Χριστιανικῆς Πίστεως, τά «κλέα» τῶν Ἁγίων 
ἀνδρῶν καί γυναικῶν. Ἔτσι ἐπικράτησε πλέον 
ἡ ἀντίληψη ἱδρύσεως λαμπρῶν «καθεδρικῶν» 
ναῶν, ὅπου συνήθως ἕδρευαν Ἐπίσκοποι καί 
πολλοί κληρικοί, οἱ ὁποῖοι τελοῦσαν συχνά τή 
Θεία Λειτουργία, μεταδίδοντας τή Θεία Κοινω
νία στούς πιστούς.

Τήν ἴδια ἐποχή (4ος αἰώνας) εἰσήχθη καί ὁ 
τεμαχισμός τῶν ἱερῶν λειψάνων γιά τόν καθα
γιασμό (ἐγκαίνια) τῶν ἱερῶν ναῶν τῶν πόλεων 
καί προοδευτικά ἔπαψε νά ὑπάρχει διάκριση 
ἀνάμεσα στά Μαρτύρια καί στούς κανονικούς 
ἱερούς ναούς, μέ ἀποτέλεσμα ὁλόκληρος ὁ χρι
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στιανικός ναός, μέ ἐπίκεντρο τό θυσιαστήριο 
καί τό ἱερό Βῆμα, νά καθίσταται πλέον Μαρ
τύριο πρός τιμή τοῦ Μάρτυρα, τοῦ Ἁγίου ἤ τοῦ 
Ὁσίου στόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένος ὁ ναός.

Αὐτό εἶναι μέ λίγα λόγια τό ἱστορικό πλαίσιο 
γιά τήν καθιέρωση τῶν ἐγκαινίων στούς ἱερούς 
ναούς τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου.

Ἡ Ἐκκλησία μας, ὅμως, δέν μένει μόνο 
στόν «τύπο», στό τυπικό δηλαδή μέρος τῆς 
τελούμενης Ἀκολουθίας. Δέν τελοῦμε γιά νά 
τελοῦμε οὔτε ἐγκαινιάζουμε σάν ἁπλή ἱστορική 
ἀνάμνηση κάποιων γεγονότων ἐθιμικοῦ ἤ  

ἐπετειακοῦ  χαρακτήρα. Κάτι τέτοιο 
δέν θά εἶχε κανένα οὐσιαστικό 
περιεχόμενο οὔτε θά διέφερε 
ἀπό ὁποιαδή ποτε κοσμική ἐκ
δήλωση.

Στήν Ἐκκλησία μας ὑπάρ χει ὁ 
λειτουργικός χρόνος πού ἑνώνει 
μυστηριακά παρελθόν καί πα

ρόν καί ὁδηγεῖ τήν Ἱστορία 
στά Ἔσχατα, στή Δευτέρα 

Παρουσία τοῦ Κυρίου. Οἱ 
λειτουργικές πράξεις τῆς 
Ἐκκλησίας ἔχουν ἔντονο 
σωτηριολογικό χαρακτή
ρα καί ἀποσκοποῦν στήν 
πνευματική καί σωματική 
προαγωγή τοῦ πληρώματός 
της, ἀποτελοῦν δέ τή ζωντα
νή παρουσία τοῦ Τριαδικοῦ 

Θεοῦ στόν κόσμο. Τό ζητού
μενο εἶναι ἡ δική μας μετοχή 

καί ὠφέλεια ἀπό τά Μυστή
ρια τῆς Ἐκκλησίας πού παρέ

χονται σέ ὅλους «δυνάμει». Σέ 
μᾶς ἐπαφίεται νά μετατρέψουμε 
τό «δυνάμει» σέ «ἐνεργείᾳ», νά 

υἱοθετήσουμε δηλ. τή Θεία Χάρη 
πού παρέχεται σ΄ ἐμᾶς διά τῶν 

Ἁγίων Μυστηρίων καί νά χαρι
τώσουμε τή ζωή μας.

Μέ αὐτό τό πνεῦμα ὁ ἱερός ὑμνωδός 
μᾶς ὑποδεικνύει τόν τρόπο πού πρέπει νά 
ἑορτάζουμε τά Ἐγκαίνια: 

«Πρός σεαυτόν ἐπανάγου, ἄνθρωπε, γενοῦ 
καινός ἀντί παλαιοῦ, καί ψυχῆς ἑόρταζε τά 
ἐγκαίνια. Ἕως καιρός, ὁ βίος ἐγκαινιζέσθω 
σοι, πάσης πολιτείας ὁδός. Τά ἀρχαῖα 
παρῆλθεν, ἰδού γέγονε τά πάντα καινά. Τοῦτο 
τῇ ἑορτῇ καρποφόρησον, τήν καλήν ἀλλοίωσιν 
ἀλλοιούμενος. Οὕτως ἐγκαινίζεται ἄνθρωπος. 
Οὕτως τιμᾶται ἡ τῶν Ἐγκαινίων ἡμέρα».

Ὁ συγγραφέας τοῦ ὕμνου μᾶς καλεῖ μέ τρό
πο σύντομο ἀλλά περιεκτικότατο νά ἀλλάξουμε 
ὅ,τι παλαιό ἔχουμε μέσα μας  ἐγκαινιάζοντας 
ὄχι μόνο τό ναό, ἀλλά τήν ἴδια μας τήν ψυχή. 
Νά ἐγκαινιάσουμε ὅλη μας τή ζωή καί ὅλες τίς 
δραστηριότητές μας. Μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ 
ἐποχή πού τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας ἐμπόδιζε 
τήν οὐσιαστική μετοχή τοῦ ἀνθρώπου στά 
Μυστήρια τοῦ Θεοῦ πέρασε. Ἡ παρουσία τοῦ 
Χριστοῦ στόν Κόσμο  ἀνακαίνισε ὅλη τήν Κτίση:  
«ἰδού, ποιῶ τά πάντα καινά».

Ἡ κατ’ ἐξοχήν ἀνακαίνιση τῆς ζωῆς μας 
ἀνακεφαλαιώνεται στή σταυρική θυσία τοῦ 
σαρκωθέντος Χριστοῦ: «ἐγκαινίζεται σήμερον 
ἡ Ἐκκλησία... τῷ τιμίῳ καί ζωηρύτῳ αἵματι 
τῆς ἀχράντου πλευρᾶς ...» καί διενεργεῖται 
στούς πιστούς διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας: «πίετε  ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτό μού  
ἐστι τό Αἷμα το ὑπέρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον...».

Στήν Ἐκκλησία μας τά πάντα τελοῦνται πρός 
δόξαν Θεοῦ καί γιά τή δική μας πνευματική  
προαγωγή. Ἡ Ἁγία Τράπεζα, τό λατρευτικό κέ
ντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ τόπος τελέσεως τῶν Μυ
στηρίων, καθαγιάζεται καί καθιερώνεται διά τῶν 
τιμίων Λειψάνων τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, συν
δέοντας ἄμεσα καί τή δική μας ζωή μέ τή βιοτή 
τῶν Ὁσίων καί τῶν Μαρτύρων τῆς Πίστεώς μας 
καί, διά τῶν τελουμένων Μυστηρίων, γινόμαστε, 
ὡς λατρευτική πλέον κοινότητα, κοινωνοί καί 
συμμέτοχοι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου 
Χριστοῦ.
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Αὐτό ἀκριβῶς ποθοῦμε καί γιά τή δική 
μας Ἐνορία. Τά σημερινά Ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ 
μας νά σημάνουν τήν ἀπαρχή τοῦ ἐσωτερικοῦ 
ἐγκαινιασμοῦ ὁλόκληρου τοῦ πληρώματος τῆς 
Ἐνορίας.
Σεβασμιώτατοι,
19562008. Πέρασαν πενήντα δυό ὁλό

κληρα χρόνια ἀπό τή θεμελίωση τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Πέτρου καί Παύλου μέχρι σήμερα, τήν 
εὐλογημένη ἡμέρα τῶν Ἐγκαινίων. Μέ πολύ 
κόπο ἐργάστηκαν πάνω ἀπό δυό γενεές 
ἀνθρώπων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, μέ ὅραμα 
νά οἰκοδομήσουν ἕνα ναό μεγαλόπρεπο, 
ἱκανό νά στεγάσει τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῆς 
Ἐνορίας.

Εὐγνωμόνως μνημονεύουμε τόν μακαρι
στό ἀρχιτέκτονα Παῦλο Κακούρη πού ἐπιμε
λήθηκε τήν ἀρχιτεκτονική μελέτη τοῦ Ναοῦ, 
τόν μακαριστό Ἐπίσκοπο Κυδωνίας καί Ἀπο
κορώνου κυρό Ἀγαθάγγελο Ξηρουχάκη, πού 
τό 1956 ἔθεσε τόν θεμέλιο λίθο, τόν πρωτερ
γάτη τοῦ ὅλου ἔργου, τόν προϊστάμενο τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων, μακαρι
στό π. Ἀντώνιο Στρογγυλάκη, τούς μετέπειτα 
ἐφημερίους πού τόν διαδέχτηκαν, τούς κατά 
καιρούς Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους  καί 
ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς Ἐνορίας καί τῆς 
πόλεως, πού βοήθησαν μέ κάθε δυνατό τρό
πο γιά νά συγκεντρώσουν πόρους γιά τό τε
ράστιο κόστος πού ἀπαιτοῦσε ἡ οἰκοδόμηση 
ἑνός τέτοιου ναοῦ, μέ ἐμβαδόν ἕνα στρέμμα 
καί ὕψος 36 μέτρα. 

Ἀναλογιζόμαστε  τήν εὐθύνη, τήν ἀγωνία καί 
τή φροντίδα ὅλων ἐκείνων πού ἀναλώθηκαν γι’ 
αὐτό τό μεγαλειῶδες ἔργο!!

Εὐγνωμόνως μνημονεύουμε τόν δωρητή 
τοῦ οἰκοπέδου μακαριστό Δημήτριο Μαζαλῆ, 
καθώς καί ὅλους τούς μικρούς καί μεγάλους 
δωρητές τοῦ ναοῦ, πού ἀπό τό ὑστέρημα ἤ καί 
τό περίσσευμά τους, ἀλλά σίγουρα μέ πολλή 
ἀγάπη, στήριξαν οἰκονομικά τήν οἰκοδόμηση 
τοῦ ναοῦ. Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν.

Εὐγνωμοσύνη καί τιμή ὀφείλουμε ὡς 
Ἐνορία καί στόν πρό ὀλίγων ἐτῶν προϊστάμενο 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων, π. Μι
χαήλ Μπακατσάκη, ὁ ὁποῖος ἀπό τίς ἀρχές  τῆς 
δεκαετίας τοῦ ’80 ἀνέλαβε τήν εὐθύνη γιά τήν 
ἀνοικοδόμηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἕως τό 2001 
πού παρέλαβα τήν εὐθύνη τοῦ ἔργου αὐτοῦ.

Τόν Αὔγουστο τοῦ 2001 καί μέ ἀπόφαση τοῦ 
τότε Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
καί νῦν Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Εἰρηναίου, 
ἱδρύθηκε ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πέτρου καί 
Παύλου Χανίων καί οὐσιαστικά σηματοδοτή
θηκε ἡ ἀποπεράτωση τοῦ ναοῦ (Σᾶς 
εὐχαριστῶ, Σεβασμιώτατε, Ἅγιε Κρή
της, γιά τήν ἐμπιστοσύνη πού δεί
ξατε στό ταπεινό πρόσωπό μου, 
ἀναθέτοντάς μου τό ἔργο αὐτό). 
Ἀπό τότε ὁ ναός αὐτονομήθηκε 
ἀπό τήν ἐνορία τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου, 
ἀπέκτησε Ἐκκλησιαστικό Συμβού
λιο, καί λειτουργεῖ  καθημερινά.  

Οἱ ἐνορίτες καί ὅλοι οἱ πιστοί 
βλέπουν τίς ἀνάγκες, καί ἐνι
σχύουν τό ἔργο μας.

Ὅ,τι βλέπετε στό ναό εἶναι 
ἔργο τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώ
πων τῆς  Ἐνορίας, ἀλλά καί 
τῆς πόλεως. Σέ καμιά περί
πτωση τό ἔργο δέν εἶναι προ
σωπικό. Ἄλλωστε, τά ἔργα τῆς 
Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἔργα προ
σωπικά ἀλλά συλλογικά. Τό 
δικό μου ἔργο, ὡς Ἐφημερίου 
τοῦ ναοῦ, ἦταν νά ἀγκαλιάσω 
ὅλους τούς ἐνορίτες καί νά τούς 
διδάξω τήν ἀγάπη τόσο γιά τό ναό 
ὡς οἰκοδομή, ὅσο καί τή μυστηρι
ακή ζωή τῆς Ἐνορίας. Ἡ δική τους 
ἀνταπόκριση στήριξε τό ἔργο, γιά 
νά φτάσουμε στή σημερινή ἡμέρα.

Θεωρῶ χρέος μου νά εὐχα
ριστήσω τούς συνεργάτες μου 
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στήν Ἐνορία, τούς Ἐπιτρόπους τοῦ ναοῦ, γιά τήν ἄψογη συνεργασία πού εἴχαμε ὅλα αὐτά τά χρό
νια, τίς κυρίες τῆς Ἐνορίας πού μέ διάφορες ἐκδηλώσεις, ἐκδρομές, λαχειοφόρους ἀγορές, κ.ἄ., 
βοήθησαν στή συγκέντρωση χρημάτων γιά τίς ἐργασίες τοῦ ναοῦ, τούς δωρητές καί χορηγούς 
πού στήριξαν καί στηρίζουν τό ἔργο τῆς Ἐνορίας.

Ἐπίσης, τούς τεχνίτες καί ἐπιτηδευματίες πού ἐργάστηκαν στό ναό μέ συνέπεια καί ὑπομονή 
γιά τήν ἀποπληρωμή τους: τούς κτίστες, τούς ἐγκαταστάτες τῆς ἐνδοδαπέδιας θέρμανσης, τούς 
μαρμαράδες, τούς ξυλογλύπτες, τούς ἐμπόρους ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν, μικροφώνων, καί ὅλους 
ὅσοι ἐργάστηκαν στό ναό ἐπί τῶν ἡμερῶν μου.

Ἐξαιρέτως εὐχαριστῶ τούς ἀρχιτέκτονες Κωνσταντῖνο καί  Ἑλένη Κυριακοῦ πού προσέφεραν 
τή μελέτη τοῦ δαπέδου τοῦ ναοῦ, καθώς καί τόν ἀρχιτέκτονα Περικλῆ Μαχαιρᾶ γιά τή μελέτη τοῦ 
αὔλειου χώρου τοῦ ναοῦ.

Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ τήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς, τήν Γερόντισσα Θεοξένη καί ὅλες τίς 
ἀδελφές, γιά τήν ἀμέριστη ἠθική καί προσευχητική συμπαράστασή τους ὅλα αὐτά τά χρόνια, τήν 
ἁγιογραφία τοῦ ναοῦ καί τίς εἰκόνες τοῦ εἰκονοστασίου.

Ἐπίσης, τήν Ἱερά Μονή Γουβερνέτου, τόν ἡγούμενο  Ἀρχιμανδρίτη Εἰρηναῖο καί τούς περί 
αὐτόν πατέρες, γιά ὅλες τίς εὐεργεσίες πρός τήν Ἐνορία μας, τά ἀναμνηστικά τῶν Ἐγκαινίων πού 
φιλοτέχνησαν καί ἰδιαίτερα γιά τήν ἔκδοση τῆς «Ἐκκλησιαστικῆς Τριλογίας» τοῦ μακαριστοῦ μου 
καθηγητῆ π. Μιχαήλ Καρδαμάκη, πού ἦταν τό τελευταῖο γραπτό του ἔργο, πρίν ἀπό τήν κοίμησή 
του πρό ὀλίγων μηνῶν, εἰδικά γιά τά Ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ μας.

Εὐχαριστῶ θερμά τόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας 
π. Καλλίνικο, γιά τή μεγάλη εὐλογία καί τή χαρά πού μᾶς ἔδωσε μεταφέροντας στό ναό μας τό λεί
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ψανο τῆς Τιμίας Σιαγόνος τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, δίδοντας ἔτσι τήν εὐκαιρία στούς 
πιστούς τῶν Χανίων νά προσκυνήσουν. Ἄλλωστε, τό ἔτος 2008 πού διανύουμε εἶναι ἀφιερωμένο 
ἀπό τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο στό Ἀπόστολο Παῦλο.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐγκάρδια, Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖε, Σεβασμιώτατε 
Μητροπολῖτα Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖε καί Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Κισά
μου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιε, πού λαμπρύνατε μέ τήν παρουσία σας τά  Ἐγκαίνια τῆς Ἐνορίας 
μας, ἀφήνοντας σημαντικές ὑποχρεώσεις στίς  Ἐπαρχίες σας.

Τέλος, Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ, Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δα
μασκηνέ, γιά τήν ἀγάπη πού δείχνετε στήν Ἐνορία μας, τίς συμβουλές Σας, τή συνεργασία Σας.

Σᾶς παρακαλοῦμε, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἀγαπητοί ἀδελφοί καί συλλειτουργοί, νά προσεύχεστε γιά 
τήν πνευματική προκοπή τῆς Ἐνορίας μας. Νά προσεύχεστε γιά τούς γέροντες, τούς ἀσθενεῖς, 
τούς φυλακισμένους, τά νέα ζευγάρια, τούς νέους, τούς φοιτητές, τά παιδιά.

Προσευχηθεῖτε, ὁ δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας, Κύριος νά στερεώσει τόν Ἱερό Ναό τοῦτον ἕως τῆς 
συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν.
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Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση
στή Χριστιανική Οἰκογένεια

Πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίζει τίς δυσκολίες τῆς σημερινῆς ἐποχῆς 
μιά οἰκογένεια πού βρίσκεται κοντά στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ;

Ἀρχιμανδρίτη  Ἱ. Μ. Ἐλευθερουπόλεως  Ἐλευθερίου Εὐδοκίδη 

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (  Ἰωάν. 14,6)

Οἱ δυσκολίες πού μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσει –καί ἀντιμετωπίζει πολλές τήν σή-
μερον ἡμέρα– μιά οἰκογένεια πού ζεῖ στή σύγχρονη κοινωνία δέν κάνουν διακρί-
σεις σέ Χριστιανούς ἤ μή Χριστιανούς. Οἱ δοκιμασίες τῶν γονέων καί τῶν παιδιῶν 
ἀφοροῦν τούς πάντες – ὅπως ἀκριβῶς λέει ἡ ἀναστάσιμη περικοπή, καλώντας 
ὅλους νά συμμετέχουν στή χαρά τῆς Ἀναστάσεως καί στό μεγάλο τραπέζι τοῦ 
ἑορτάζοντος Δεσπότη: «νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες». Ὅλοι μετέχουν τῶν 
δυσκολιῶν τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, πιστοί ἤ μή πιστοί. Ὑπάρχει ὅμως μιά εἰδοποιός 
διαφορά μεταξύ τῶν μελῶν μιᾶς οἰκογένειας πού θέλουν νά λένε ὅτι βρίσκονται 
κοντά στό πλήρωμα τῆς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί αὐτῶν πού, συνειδητά ἤ 
ἀσυνείδητα, ἀπέχουν ἀπό αὐτήν. Οὔτε εἶναι ἴδια τά κριτήρια μέ τά ὁποῖα βλέπουν, 
ἤ πρέπει νά βλέπουν, τά προβλήματα πού τούς κατατρέχουν καί τούς βασανίζουν, 
αὐτοί πού ἔχουν φωτεινό φάρο τῆς ζωῆς τους τά διδάγματα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί 
τῶν Ἁγίων Πατέρων, μέ αὐτούς πού στή ζωή τους ἡ παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δέ 
σημαίνει κάτι ἰδιαίτερο.

Ὁ κορυφαῖος Πολωνός κοινωνιολόγος Ζίγκμουντ Μπάουμαν χαρακτηρίζει μέ 
πέντε λέξεις τή φυσιογνωμία καί τό πνεῦμα τῶν καιρῶν μας: ἀβεβαιότητα, ἀστάθεια, 
εὐθραυστότητα, παροδικότητα, ἐπικινδυνότητα. Δέ θά ἔλεγα πώς οἱ καιροί μας 
χαρακτηρίζονται μόνο ἀπό αὐτές τίς λέξεις, ἀλλά ἀποτελεῖ κοινή διαπίστωση ὅτι 
προσδιορίζονται καί ἀπό αὐτές. 
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Ὁ ἴδιος αὐτός στοχαστής σέ μιά πρόσφατη συνέντευξή του ἰσχυρίζεται: «Ἡ ζωή 
σήμερα κυριαρχεῖται ἀπό τήν αἴσθηση τῆς ἀβεβαιότητας. Εἶναι ἀδύνατο νά προ-
γραμματίσει κανείς, καί ἐπικίνδυνο νά ἐπιδιώξει σχέδια ζωῆς, καί πολύ περισσότε-
ρο μακροπρόθεσμα σχέδια. Ἀντίστοιχα ἐπικίνδυνες εἶναι καί οἱ μακροπρόθεσμες 
ὑποσχέσεις». Πῶς μπορεῖ ἡ οἰκογένεια, μέσα σέ αὐτήν τήν ἀστάθεια, νά παρα-
μείνει τό θεμελιακό καί σταθερό κύτταρο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας; Πῶς 
μποροῦν τά μέλη της νά ἀντιπαρέλθουν αὐτό τό συγκροτημένο μέτωπο δύσκολων 
συνθηκῶν, πού πολλές φορές καταφέρνουν νά διασπάσουν τή συνοχή ἀκόμη καί τῶν 
πιό δεμένων οἰκογενειῶν; Καί, ἀκόμη περισσότερο, ποιά ἡ στάση τῆς χριστιανικῆς 
οἰκογένειας μπροστά σ’ αὐτές, ἀλλά καί σέ ἄλλες πολλές ἀκόμη προκλήσεις τῶν 
καιρῶν;

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ἡ οἰκογένεια, καί εἰδικά ἡ χριστιανική οἰκογένεια, ὀφείλει νά 
εἶναι αὐτό πού δηλώνει τό ὄνομά της: οἰκογένεια. Νά ὑπάρχει δηλαδή ἡ ἀναγκαία 
– καί πραγματική, ὄχι ἐπιδερμική – κοινότητα καί κοινωνία, μιά βαθιά διαπροσωπι-
κή σχέση μεταξύ τῶν συζύγων ἀλλά καί τῶν παιδιῶν. Ἡ ἀγάπη, ἡ συγχώρεση στά 
ἀτοπήματα καί ἡ ἀλληλοκατανόηση εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ ὅπλα καί χαρακτη-
ριστικά πού πρέπει νά φέρει ὁ Χριστιανός. Μπορεῖ αὐτά νά σᾶς ἀκούγονται κοινό-
τυπα, δεδομένα, ἀφορῶντα κάθε ἀνθρώπινη οἰκογένεια. Ἀλλά ἀλήθεια, ἄν κανείς 
λέει ὅτι εἶναι Χριστιανός καί ἀδυνατεῖ νά ἀγαπήσει καί νά συγχωρήσει εἰλικρινά 
τόν ἐνδεχομένως σέ λάθος ὑποπέσαντα σύζυγο ἤ παιδί του, πῶς θά μπορέσει νά 
ἐφαρμόσει τούς ὕψιστους αὐτούς χριστιανικούς καί πάνω ἀπ’ ὅλα φιλάνθρωπους 
κανόνες τῆς πίστης μας; 

Τί οὐσιαστικά μπορεῖ νά ἐξασφαλίσει τήν ἐκ τῶν προτέρων καλή ἐπικοινωνία, 
τή συνοχή μιᾶς οἰκογένειας; Μά τί ἄλλο παρά ἡ συζυγική ἀγάπη τῶν γεννητό-
ρων, ἡ στοργή αὐτῶν πρός τά παιδιά τους καί ἡ ἀγάπη 
τῶν παιδιῶν μεταξύ τους; Ἔτσι γίνεται μιά 
πραγματική χριστιανική οἰκογένεια, 
ἀφοῦ συγκροτεῖ ἔτσι μιά οὐράνια 
οἰκογένεια ἐπί τῆς γῆς. Δέν 
εἶναι ὅμως γνωστή ἡ θέληση 
τοῦ Παντοκράτορα στούς 
ἀνθρώπους. Καί τά πράγ-
ματα, πολλές φορές, ἐνῶ 
θά θέλαμε νά εἶναι ἔτσι, 
νά συγκροτοῦνται μέ τόν 
τρόπο αὐτό, δέν ἔχουν τήν 
κατάληξη αὐτή. Ἀντί ἀγάπης 
ἔχουμε ἐνδοοικογενειακές ἐντά-
σεις, συγκρούσεις, ἀντιδικίες, ἀντι-
πα λότητες, παραβατικότητα. Ποιά ἡ στά-
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ση τότε τοῦ χριστιανοῦ οἰκογενειάρχη, τοῦ παιδιοῦ, τῆς μητέρας πού βιώνει τή δοκι-
μασία; 

Ἡ ὑπομονή, ἡ συγκατάβαση καί ἡ ἀγάπη θά πρέπει νά εἶναι οἱ πιστοί ὁδηγοί τῆς 
προσπάθειας τοῦ μέλους κάθε χριστιανικῆς οἰκογένειας ἀπέναντι στά προβλήματα 
καί στίς προκλήσεις τῆς σύγχρονης ζωῆς. Γιατί πῶς ἀλλιῶς μπορεῖ κάποιος Χρι-
στιανός ν’ ἀποδείξει ὅτι ἔχει τή θέληση νά ἀκολουθήσει τά διδάγματα τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ἄν φανεῖ ἀνίκανος νά ἐφαρμόσει τά λόγια καί τή στάση ζωῆς καί θανάτου 
τοῦ Θεανθρώπου σέ μιά δύσκολη στιγμή τῆς οἰκογενειακῆς του ζωῆς;

 Ἄς δοῦμε ὅμως πιό πρακτικά τά προβλήματα αὐτά γιά τά ὁποῖα κάνουμε λόγο 
τόση ὥρα, καί τόση ὀδύνη καί σέ τέτοια δοκιμασία μπορεῖ νά φέρουν τόν Χριστια-
νό. 

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ἡ σχέση τοῦ Χριστιανοῦ μέ τά παιδιά του. Ἡ σχέση αὐτή πρέπει 
νά χτιστεῖ πολύ πρίν παρουσιαστεῖ κάποιο πρόβλημα, εἶναι ἀναγκαῖο νά χτίζεται 
κάθε μέρα, ἀπό τήν πρώτη μέρα τῆς συλλήψεως τοῦ παιδιοῦ. Καί ὅλα πρέπει νά 
χτίζονται μέ τήν προσευχή καί μέ τό παράδειγμα, μέ τή στάση ζωῆς, ὄχι μέ τόν κενό 
λόγο. Ὅλα ἀπ’ τήν προσευχή, τή σιωπή καί τήν ἀγάπη γίνονται. Καταλάβατε τά 
ἀποτελέσματα τῆς προσευχῆς; Ἀγάπη ἐν προσευχῇ, ἐν Χριστῷ ἀγάπη. Αὐτή ὠφελεῖ 
πραγματικά. Ὅσο θ’ ἀγαπᾶτε τά παιδιά μέ τήν ἀνθρώπινη ἀγάπη – πού εἶναι συχνά 
παθολογική – τόσο θά μπερδεύονται, τόσο ἡ συμπεριφορά τους θά εἶναι ἀρνητική. 
Ὅταν, ὅμως, ἡ ἀγάπη σας θά εἶναι μεταξύ σας καί πρός τά παιδιά χριστιανική καί 
ἁγία, τότε δέν θά ἔχετε κανένα πρόβλημα. Ἡ ἁγιότητα τῶν γονέων σώζει τά παιδιά. 
Γιά νά γίνει αὐτό, πρέπει νά ἐπιδράσει ἡ Θεία Χάρις στίς ψυχές τῶν γονέων. Κανείς 
δέν ἁγιάζεται μόνος του. Ἡ ἴδια ἡ Θεία Χάρις μετά θά φωτίσει, θά θερμάνει καί θά 
ζωογονήσει τίς ψυχές τῶν παιδιῶν. Μιά μητέρα ρώτησε κάποια μέρα τόν γέροντα 
Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη πῶς νά φέρεται στά παιδιά της. Καί ἀπάντησε ὁ γέρο-
ντας ὡς ἑξῆς:

«Νά προσεύχεσαι καί, ὅταν πρέπει, νά μιλάεις στά παιδιά μέ ἀγάπη. Πιό πολύ 
νά κάνεις προσευχή καί λίγα λόγια νά τούς λέεις. 
Πολλή προσευχή καί λίγα λόγια σέ ὅλους. Νά μή 
γινόμαστε ἐνοχλητικοί, ἀλλά νά προσευχόμα-
στε μυστικά καί μετά νά μιλᾶμε κι ὁ Θεός θά μᾶς 
βεβαιώνει μέσα μας ἄν ἡ ὁμιλία μας εἶναι δεκτή 
στούς ἄλλους. Ἄν δέν εἶναι πάλι, δέν θά μιλᾶμε. 
Θά προσευχόμαστε μυστικά μόνο. Διότι καί μέ 
τό νά μιλᾶμε, γινόμαστε ἐνοχλητικοί καί κάνο-
με τούς ἄλλους ν’ ἀντιδροῦν καί καμιά φορά ν’ 
ἀγανακτοῦν. Γι’ αὐτό πιό καλά εἶναι νά τά λέει 
κανείς μυστικά στήν καρδιά τῶν ἄλλων παρά στ’ 
αὐτί τους, μέσω τῆς μυστικῆς προσευχῆς.

Ἄκου νά σοῦ πῶ: νά προσεύχεσαι καί μετά 
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νά μιλάεις. Ἔτσι νά κάνεις στά παιδιά σου. 
Ἅμα διαρκῶς τούς δίδεις συμβουλές, θά 
γίνεις βαρετή κι ὅταν μεγαλώσουν, θά 
αἰσθάνονται ἕνα εἶδος καταπιέσεως. 
Νά προτιμᾶς, λοιπόν, τήν προσευχή. 
Νά τούς μιλάεις μέ τήν προσευχή. 
Νά τά λέεις στόν Θεό κι ὁ Θεός θά 
τά λέει μέσα τους. Δηλαδή, δέν πρέ-
πει νά συμβουλεύεις τά παιδιά σου 
ἔτσι, μέ φωνή πού νά τήν ἀκοῦνε τ’ 
αὐτιά τους. Μπορεῖς νά τό κάνεις 
κι αὐτό, ἀλλά προπάντων πρέπει νά 
μιλάεις γιά τά παιδιά σου στόν Θεό. 
Νά λέεις: “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, φώτι-
σε τά παιδάκια μου. Ἐγώ σ’  Ἐσένανε τά 
ἀναθέτω. Ἐσύ μοῦ τά ἔδωσες, μά κι ἐγώ εἶμαι 
ἀδύναμη, δέν μπορῶ νά τά κατατοπίσω· γι’ αὐτό, 
Σέ παρακαλῶ, φώτισέ τα”. Κι ὁ Θεός θά τούς μιλάει 
καί θά λένε: “  Ὤχ, δέν ἔπρεπε νά στενοχωρήσω τή μαμά μ’ 
αὐτό πού ἔκανα!”. Κι αὐτό θά βγαίνει ἀπό μέσα τους μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ».

Πολλές φορές, ἐπίσης, τά παιδιά μπορεῖ νά εἶναι τραυματισμένα καί πληγωμένα 
ἀπό κάποιο σοβαρό ζήτημα. Δέν θά πρέπει ὁ χριστιανός γονέας νά ἐπηρεάζεται 
πού ἀντιδροῦν καί μιλοῦν ἄσχημα. Στήν πραγματικότητα δέν τό θέλουν, ἀλλά δέν 
μποροῦν νά κάνουν ἀλλιῶς στίς δύσκολες στιγμές. Μετά μετανιώνουν. Σέ περί-
πτωση ὅμως πού ὁ γονιός ἀπαντήσει ἀναλόγως καί ἀντιδράσει, τότε τό μόνο πού 
κάνει εἶναι τό χατίρι τοῦ πονηροῦ, πού βάζει τήν τρικλοποδιά του γιά νά φέρει τήν 
ἀναστάτωση καί τή στεναχώρια.

Ἄν τά πράγματα χειροτερέψουν; Ἄν, παρά τήν προσοχή καί τήν προσπάθεια τοῦ 
γονέα, οἱ κίνδυνοι τῆς σύγχρονης ἐποχῆς χτυπήσουν τελικά τήν πόρτα του; Ποιά 
τότε ἡ στάση πού ἁρμόζει στόν χριστιανό γονέα; 

Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, ὁ λόγος χωρίς τό ζωντανό παράδειγμα εἶναι κενός. Ἄν θά 
πρέπει ἔμπρακτα ν’ ἀποδείξουμε τήν ἀγάπη μας πρός τόν πάσχοντα ἀδελφό μας, 
ὅπως ὁρίζουν τά λόγια τοῦ Κυρίου, ἄλλο τόσο ἀξίζει νά δείξουμε ὅτι μποροῦμε 
νά προσφέρουμε τήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη καί πρός τό ἴδιο τό σπλάχνο μας, ὅταν θά 
σταθεῖ μπροστά στή δοκιμασία του. Καί ἀγάπη φυσικά δέ σημαίνει ἄκριτη ἀποδοχή 
τῆς καταστάσεως, ἀλλά ἔμπρακτη στήριξη, κριτική ὅμως καί ἐν ἀγάπῃ στήριξη, τοῦ 
πάσχοντος. Ἄλλωστε, στόν πάσχοντα δέν ἔχει νόημα νά ἐπισημαίνεις ἁπλῶς μέ τήν 
πύρινη ρομφαία τῆς ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς κριτικῆς τά κακῶς κείμενα τοῦ δρόμου πού 
τόν ὁδήγησε σ’ αὐτήν τήν κατάσταση. Ἀξία πολύ μεγαλύτερη ἔχει νά δείξει ὁ Χρι-
στιανός ὅτι παρά τά ὅποια λάθη θά εἶναι ἐκεῖ, στήριγμα στό δρόμο γιά τόν Γολγοθά, 
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μέ τήν ἐλπίδα στήν καρδιά ὅτι, ἀκόμη καί ἄν δέν ἀποφευχθεῖ «τό πικρόν ποτήριον 
τοῦτο», ἡ Ἀνάσταση θά εἶναι στό βάθος τοῦ δύσκολου δρόμου.

Πάνω στό ζήτημα αὐτό τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν λέει ὁ γέροντας Παΐσιος: 
«Ὅταν δέν ὑπακούει τό παιδί καί φέρεται ἄσχημα, κάτι θά φταίει. Μπορεῖ νά βλέπει 
ἄσχημες σκηνές ἤ νά ἀκούει ἄσχημα λόγια μέσα στό σπίτι ἤ ἔξω ἀπό αὐτό. Πά-
ντως τά παιδιά στά πνευματικά θέματα τά βοηθοῦμε κυρίως μέ τό παράδειγμά μας, 
ὄχι μέ τό ζόρισμα. Περισσότερο μάλιστα τά βοηθάει ἡ μητέρα μέ τό παράδειγμά 
της, μέ τήν ὑπακοή της καί τόν σεβασμό της πρός τόν σύζυγο. Ἄν σέ κάποιο θέμα 
ἔχει διαφορετική γνώμη ἀπό ἐκεῖνον, ποτέ νά μήν τήν ἐκφράζει μπροστά στά παι-
διά, γιά νά μήν τό ἐκμεταλλεύεται ὁ πονηρός. Ποτέ νά μή χαλάει τόν λογισμό τῶν 
παιδιῶν γιά τόν πατέρα. Ἀκόμη καί ἄν φταίει ὁ πατέρας, νά τόν δικαιολογεῖ. Ἄν 
λ.χ. φερθεῖ ἄσχημα, νά πεῖ στά παιδιά: “ὁ μπαμπάς εἶναι κουρασμένος, γιατί ξενύ-
χτησε, γιά νά τελειώσει μιά ἐπείγουσα δουλειά. Καί αὐτό γιά σᾶς τό κάνει”. Πολ-
λοί γονεῖς μαλώνουν μπροστά στά παιδιά καί τούς δίνουν ἄσχημα μαθήματα. Τά 
καημένα τά παιδιά θλίβονται. Ἀρχίζουν μετά οἱ γονεῖς, γιά νά τά παρηγορήσουν, 
νά τούς κάνουν ὅλα τά χατίρια. Πηγαίνει ὁ πατέρας καί καλοπιάνει τό παιδί: “τί 
θέλεις, χρυσό μου, νά σοῦ πάρω;”. Πηγαίνει καί ἡ μάνα, τό καλοπιάνει κι ἐκείνη καί 
τελικά τά παιδιά μεγαλώνουν μέ νάζια καί καμώματα καί ὕστερα, ἄν δέν μποροῦν 
οἱ γονεῖς νά τούς δώσουν ὅ,τι τούς ζητοῦν, τούς ἀπειλοῦν ὅτι θά αὐτοκτονήσουν... 
Ὅταν τά παιδιά βλέπουν τούς γονεῖς τους νά ἔχουν ἀγάπη μεταξύ τους, νά ἔχουν 
σεβασμό, νά φέρονται μέ σύνεση, νά προσεύχονται κ.λπ., τότε αὐτά τά τυπώνουν 
στήν ψυχή τους. Γι’ αὐτό λέω ὅτι ἡ καλύτερη κληρονομιά πού μποροῦν νά ἀφήσουν 
οἱ γονεῖς στά παιδιά τους, εἶναι νά τούς μεταδώσουν τήν δική τους εὐλάβεια». 

Ὁ Γολγοθάς λοιπόν, γιά νά ἐπιστρέψουμε στά λεγόμενά μας, μπορεῖ νά ἔχει 
πολλά ὀνόματα – ὅσα καί οἱ δυσκολίες πού μπορεῖ νά συναντήσει ἕνας 

Χριστιανός, ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπος, στή σύγχρονη κοινωνία. Ὁ 
Γολγοθάς τοῦ παιδιοῦ μας μπορεῖ νά ὀνομάζεται ναρκωτικά, 

μπορεῖ μελαγχολία, μπορεῖ κατάθλιψη. Ὁ Γολγοθάς τῆς συζύ-
γου μας μπορεῖ νά ὀνομάζεται ἀποξένωση, ἀδιαφορία, κατά-
θλιψη, ψυχονευρώσεις, αὐτοκαταστροφική διάθεση, θλίψη 
καί μή εὐχαρίστηση τῶν μικρῶν ἀλλά τόσο σημαντικῶν 
χαρῶν τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Γολγοθάς μπορεῖ νά εἶναι καί 
τό πλῆθος ἄλλων σωματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν πού 
μπορεῖ νά χτυπήσουν κάθε σύγχρονο ἄνθρωπο, ἀσθενειῶν 
πού γεννιοῦνται καί θεριεύουν σέ ἕνα περιβάλλον πού 

βογκᾶ ἀπό τήν ἀπληστία καί τήν κακομεταχείριση πού τοῦ 
ἐπιφυλάσσει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος. 

Εἰδικά τό ζήτημα τῶν ψυχικῶν νοσημάτων εἶναι ἐξαιρετικά 
σημαντικό, καθώς εἶναι πράγματι «ἡ ἀσθένεια τοῦ αἰῶνος». Σέ 

ὅλους μας φυσικά δημιουργεῖ ἕναν πολύ ἔντονο προβληματισμό ὄχι 
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μόνο γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ καθ’ ἑαυτό 
τοῦ προβλήματος αὐτοῦ, ἀλλά κυρίως γιά 
τήν ἀνακάλυψη τῶν αἰτίων τά ὁποῖα 
εὐθύνονται γιά τήν αὐξημένη παρουσία 
τῶν ψυχικῶν παθήσεων στή ζωή μας. 
Οἱ στατιστικές οἱ ὁποῖες ὑπάρχουν 
λένε ὅτι τά ψυχικά νοσήματα εἶναι 
μία ὁλόκληρη δέσμη παρεμφερῶν 
νοσημάτων, στά ὁποῖα ὁπωσδήποτε 
οἱ ἁρμόδιοι ἐπιστήμονες συμπερι-
λαμβάνουν καί τά ναρκωτικά καί τόν 
ἀλκοολισμό, δυό δηλαδή φαινόμενα 
πού μέχρι πρότινος ἴσως νά θεωροῦνταν 
ὅτι βρίσκονται ἔξω ἀπό τά πλαίσια τῶν 
ψυχικῶν νόσων. Καί ὅμως, ἡ αἰτία τῶν ψυ-
χικῶν νόσων δέν μπορεῖ νά ἀναζητηθεῖ στήν 
εὐμάρεια τῆς ζωῆς μας, στίς καλές ἤ κακές συνθῆκες 
ὑπό τίς ὁποῖες εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά ζήσουμε. Οἱ βασικές αἰτίες τῶν ψυχικῶν 
παθήσεων στήν πραγματικότητα ὑπάρχουν μέσα στόν ἐσωτερικό μας κόσμο καί 
στόν ἔσω τῆς καρδίας μας ἄνθρωπο. Γιατί ἐκεῖ βρίσκεται ἡ βάση τοῦ προβλήμα-
τος. Ἄλλωστε, καί ὁ ὅρος «ψυχικές παθήσεις» μᾶς παραπέμπει στήν ψυχή. Καί ἡ 
ψυχή εἶναι πνευματικό στοιχεῖο, ἡ ψυχή, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἔχει θρησκευτική 
προέλευση, ἔχει θρησκευτική ἔννοια καί θρησκευτική βάση καί θεμελίωση. Καί 
ποτέ δέν πρέπει ὁ Χριστιανός νά ξεχνᾶ ὅτι «πάνω ἀπό τούς γιατρούς καί πάνω 
ἀπό τά φάρμακα, ὑπάρχει ἕνας ἄλλος γιατρός καί ὑπάρχει καί ἕνα ἄλλο φάρμακο, 
τό ὁποῖον εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ πανσθενής, ἡ τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα 
καί τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα» (ἀπό ὁμιλία τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρι-
στόδουλου).

Οἱ δοκιμασίες στή ζωή μας, δοκιμασίες σοβαρῶν ἀσθενειῶν, εἶναι π.χ. ζήτημα 
πού θίγεται σέ ἀρκετά βιβλία τοῦ γέροντος Παϊσίου. «Γιά νά πάη κανείς στόν γλυκό 
παράδεισο, πρέπει νά φάη πολλά πικρά ἐδῶ, νά ἔχη τό διαβατήριο τῶν δοκιμασιῶν 
στό χέρι. Ὁ σταυρός πού οἰκονομάει ὁ Θεός γιά τόν κάθε ἄνθρωπο εἶναι ἀνάλογος 
μέ τήν ἀντοχή του καί ἀποτελεῖ σκάλα πρός τόν οὐρανό». Εἰδικότερα, ἡ ἀρρώστια, 
τήν ὁποία καί ὁ ἴδιος τόσο καρτερικά ὑπέμεινε, βοηθάει τόν ἄνθρωπο, γιατί τόν 
καθαρίζει ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν ἐξαγιάζει, ἀρκεῖ νά κάνει ὑπομονή καί νά τήν 
δέχεται μέ χαρά. Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν ὑπομονή πού πρέπει νά ἔχει ὁ ἄνθρωπος 
στόν πόνο, χρειάζεται νά συμμετέχει καί στόν πόνο τῶν ἄλλων. «Ἄκουγα 
“χημειοθεραπεῖες”, λέει ὁ γέροντας, καί νόμιζα ὅτι εἶναι “χυμοθεραπεῖες”, δηλαδή 
ὅτι κάνουν στούς καρκινοπαθεῖς θεραπεῖες μέ χυμούς, μέ φυσικές τροφές! Ποῦ νά 
ξέρω; Τώρα ὅμως κατάλαβα τί ταλαιπωρία εἶναι». Χρησιμοποιώντας καί προτεί-
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νοντας πάντοτε ὁ γέροντας τόν καλό λογισμό ἐξασφαλίζει σπουδαῖες ὠφέλειες 
καί ἀπό τά πιό δυσάρεστα πράγματα. Μέ τόν ἴδιο τρόπο θά εἶναι καλό καί ὁ κάθε 
Χριστιανός, πού τέτοια δυσκολία χτυπᾶ τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του, νά βρεῖ τά ψυ-
χικά ἀποθέματα νά στηρίξει καί νά στηριχθεῖ στά λόγια καί τίς διδαχές τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Καί ὅταν τά λόγια φανοῦν λίγα 
μπροστά στή δοκιμασία, οἱ πράξεις τους ἄς σταθοῦν φάρος φωτεινός στό φουρ-
τουνιασμένο τῆς ζωῆς πέλαγος. 

Ἀκόμη ὅμως καί ἄν τά πράγματα δέν εἶναι τόσο σοβαρά, ἀκόμη καί ἄν τά προ-
βλήματα μιᾶς οἰκογένειας φαντάζουν ἀσήμαντα καί κοινότυπα, ἀκόμη καί τά πιό 
ἀσήμαντα καί τά πιό κοινά προβλήματα, ἄν δέν τά προσέξουμε, μποροῦν νά προ-
καλέσουν ρήγματα στό σκάφος τῆς οἰκογένειας. Καί πολλές φορές ἕνα ρῆγμα, μιά 
μικρή χαραμάδα, ἄν ἀμεληθεῖ καί ἀφεθεῖ, μπορεῖ μακροπρόθεσμα νά μᾶς δημιουρ-
γήσει ἀπίστευτα προβλήματα. Ἕνας πονοκέφαλος, λοιπόν, κληροδότημα ἀπό τήν 
ἔντονη σύγχρονη ζωή καί τό ἄγχος τῆς ἐργασίας, ἀπό τό συνεχές καί ἀτέρμονο 
τρέξιμο τῆς καθημερινότητας, μπορεῖ νά φανεῖ στήν ἀρχή σάν τό τίποτα. Ἀλλά ἄν 
ἐπιμείνει, ὅπως ἐπιμένει τό σκουλήκι μέσα σ’ ἕνα μῆλο, μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει, 
ἐμᾶς ἤ κάποιο μέλος τῆς οἰκογένειάς μας, στή λήψη κάποιων φαρμάκων. Ὄχι πώς 
τά φάρμακα εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀπορριπτέα, ἀλλά ὅταν μάθουμε νά κατευθύνουμε τήν 
ψυχή μας μέ τή βοήθεια τῆς χημείας, πῶς θά μπορέσουμε νά στραφοῦμε, μέ ποιό 
νηφάλιο τρόπο θά μπορέσουμε νά συνομιλήσουμε μέ τόν πραγματικό γιατρό τῆς 
ψυχῆς, τόν Ἰησοῦ Χριστό; Οἱ ὑπερβολές καί οἱ καταχρήσεις ὁποιασδήποτε μορφῆς, 
πολλῷ μᾶλλον αὐτῆς τῆς μορφῆς, τῆς χημικῆς, εἶναι ἡ ἔσχατη μάστιγα τῆς κοινω-
νίας τοῦ δυτικοῦ κόσμου τῆς εὐμάρειας καί τῆς ὑπερκατανάλωσης. Κλείνοντας τό 
θέμα τῆς ἀρρώστιας καί τό πῶς θά πρέπει ὁ Χριστιανός νά τήν ἀντιμετωπίσει, ἄς 
θυμηθοῦμε τά προφητικά λόγια τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου: 
«καί ἡ ἀρρώστια εἶναι ἕνα μέρος τῆς ζωῆς μας καί εἶναι κάτι τό ὁποῖο βεβαίως δέν 
πρέπει μοιρολατρικά νά ἀντιμετωπίζουμε, ἀλλά πού ὡστόσο ἔχει μία ρεαλιστική 
πραγματικότητα, πού χαρακτηρίζει καί διαστίζει τήν ὕπαρξη καί τή ζωή μας».

Γιά τήν ἀντιμετώπιση εἴτε τῶν μικρῶν εἴτε τῶν μεγάλων τῆς ζωῆς προβλημά-
των, στό βάθος τοῦ δρόμου αὐτοῦ πρέπει νά βρίσκεται ὄχι ἁπλῶς ἡ ἐπικοινωνία καί 
ἡ συνεννόηση μεταξύ τῶν ζευγαριῶν, ἀλλά, καθώς μιλᾶμε γιά μέλη, καί μάλιστα 
ἐνεργά μέλη της τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, θά εἶναι ἀναγκαία ἡ κοινή ἄσκηση. Γιατί 
ὁ γάμος, ἔσχατο μυστήριο τῆς ζωῆς, ἐπιβράβευση καί μυστηριοποίηση τῆς ἔμφυτης 
ἀνάγκης τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος νά ἐπιτύχει τήν ἀναπαραγωγή τοῦ εἴδους του, 
δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μιά κατάσταση ζωῆς, μιά κοινωνική σύμβαση ὅπως ἴσως θά 
ἔλεγαν κάποιοι, ἀλλά ἕναν ἀδιάλειπτο ἀγώνα ἐνάντια στήν τάση τοῦ ἀνθρώπου νά 
παρασυρθεῖ ἀπό τό κακό. Καί τό ἔσχατο κακό σέ ἕνα γάμο, μεταξύ ἑνός ζευγαριοῦ, 
εἶναι ὁ ἕνας νά προκαλέσει τή θλίψη καί τό θυμό στόν ἄλλο, εἴτε ἀπό ἀδικία εἴτε 
ἀπό ἀδιαφορία, πού στή σύγχρονη ἐποχή εἶναι ἡ πηγή τοῦ κάθε κακοῦ ἐντός ἑνός 
γάμου. 
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Ἁπλές εἶναι οἱ λύσεις στά δύσκολα προβλήματα – τό δύσκολο εἶναι ἡ ἐφαρμογή 
τους. Ἄν ὑπάρχει ἡ ἀγάπη, ἀγάπη πού νά ἐκπορεύεται καί ἀπό τόν ἄνδρα καί ἀπό 
τή γυναίκα, ὅλη ἡ ἀγάπη αὐτή δέν ὑπάρχει περίπτωση παρά νά κατακλύσει καί 
νά πληρώσει καί τά παιδιά πού θά γεννηθοῦν καί θά μεγαλώσουν ἐντός αὐτῆς 
τῆς οἰκογένειας. Ἄλλωστε, πέρα ἀπό κάθε σκοπό ἀναπαραγωγῆς καί κοινωνικῆς 
προσφορᾶς, ὁλοκληρωμένη εἶναι ἡ οἰκογένεια πού οἱ σύζυγοι θά πετύχουν τήν 
ἠθική τους ὁλοκλήρωση. Ἠθική ὁλοκλήρωση βεβαίως πού ἔρχεται μέ τόν ἀπόλυτο 
σεβασμό τοῦ ἑνός ἀπό τόν ἄλλο. Εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση νά δέχεται ὁ Χρι-
στιανός ἀλλά καί ὁ κάθε ἄνθρωπος τόν σύντροφό του μέ τά προτερήματα καί τά 
ἐλαττώματά του. Ὅπως εἶπε καί κάποιος, «ὁ γάμος εἶναι συνεταιρισμός ἀδυναμιῶν». 
Μέ τούς ὅρους αὐτούς μπορεῖ νά ὑπάρξει μιά λειτουργική σχέση. Μιά λειτουργική 
σχέση πού θά μακροημερεύσει βέβαια, ἄν ὑπάρχει καί ὁ ἀπαραίτητος προσωπικός 
ἀγώνας ἐνάντια στόν ἐγωισμό. Ὁ ἄκρατος ἐγωισμός τῆς σημερινῆς ἐποχῆς μπορεῖ 
νά καταστρέψει καί τόν πιό στέρεο –φαινομενικά, ἀπό πλευρά ὑλικῶν ἀγαθῶν– 
γάμο. Ἡ κατανίκηση τοῦ «ἐγώ» καταφέρνει νά στερεώσει τό γάμο, ὅπως ἡ ἄμμος 
δένει τό τσιμέντο καί βάζει γερά τά θεμέλια τῆς οἰκογενειακῆς εὐτυχίας. 

Ἡ ἀναγνώριση τῆς ἐργασίας ἤ ἔστω τῆς προσπάθειας τοῦ ἄλλου, συζύγου ἤ 
παιδιοῦ, εἶναι πολύ σημαντική. Ζεσταίνει τά συναισθήματα τοῦ ἑνός μέλους τῆς 
οἰκογένειας γιά τό ἄλλο καί δένει τίς σχέσεις μεταξύ τους. Δέν ὑπάρχει καλύτερος 
τρόπος γιά νά κρατηθεῖ ψυχικά δεμένη μιά οἰκογένεια ἀπό τήν εἰλικρινή ἀναγνώριση 
καί ἔνθερμη ἐξωτερίκευση τῶν προσπαθειῶν καί τῆς προσφορᾶς κάθε μέλους στήν 
κοινή πορεία τῆς οἰκογένειας. 

Παρόμοια συγκατάβαση εἶναι ἀναγκαῖο νά ἐπιδεικνύεται καί σέ ἄλλα, κρίσιμα 
καί λεπτά θέματα τῆς προσωπικῆς ζωῆς τοῦ συζύγου. Τέτοια θέματα εἶναι οἱ σχέσεις 
μέ τούς ἄμεσους συγγενεῖς του (γονεῖς καί ἀδέλφια), σχέσεις πού ἄν παραμεληθοῦν 
μπορεῖ εὔκολα νά προκαλέσουν ἀνούσιες προστριβές μέσα στήν οἰκογένεια, 
ἐντάσεις καί προστριβές πού, ὅσο ἀνούσιες καί ἄν φαίνονται, ἀρκετές φορές ὑπό 
κάποιες προϋποθέσεις μποροῦν νά προκαλέσουν τή διάλυση τῆς οἰκογένειας. Ἄς 
μή σκεφτόμαστε ὅμως μόνο ἀρνητικά ἀλλά καί θετικά: σκεφτεῖτε τήν ἀγάπη καί τό 
ἐνδιαφέρον πού μπορεῖ νά δοθεῖ στούς γονεῖς τοῦ ἑνός συζύγου ἀπό τόν ἄλλο καί 
ἀντιστρόφως, τί ἐξαιρετική ἐπίδραση θά ἔχει στό κλίμα τῆς οἰκογένειας αὐτῆς!

Ἡ ἀτέρμονη προσπάθεια νά διατηρηθεῖ ἀνέπαφη καί ἀμόλυντη ἡ συζυγική πίστη 
τοῦ ἑνός συζύγου πρός τόν ἄλλο εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, εἰδικά στά ζευγάρια πού 
θέλουν νά λέγονται καί νά διατείνονται ὅτι βρίσκονται ἐντός τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ. Καί μή φανεῖ σέ κανέναν ὅτι τό αἴτημα αὐτό ἀφορᾶ κάποιες ἀναχρονιστικές 
ἀντιλήψεις πού τυχόν κατοικοεδρεύουν στά κεφάλια ὑπέργηρων ποιμένων. Ἡ 
ἀπιστία δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἁμαρτία. Πιό πολύ ἀπό σαρκική ἁμαρτία, ἀποτελεῖ 
προσβολή στόν ἄνθρωπο πού πορεύεται στή ζωή δίπλα σ’ αὐτόν ἤ σ’ αὐτήν πού διέ-
πραξε τήν ἀπιστία. Γιατί, ἄν μιά σαρκική ἁμαρτία μπορεῖ νά ἔχει κάποιες ἐπιπτώσεις 
στήν ψυχική διάθεσή μας, ἡ πιό σημαντική, ἡ πνευματική καί νοητική προδοσία 
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πού συνεπάγεται ἡ ἀπιστία, εἶναι αὐτή πού προκαλεῖ 
τά μεγαλύτερα καί τά πιό ἀνεπούλωτα τραύματα 
στήν ψυχή κατ’ ἀρχάς τοῦ συντρόφου, καί ἄρα κατ’ 
ἐπέκταση στό ἴδιο τό σῶμα τῆς οἰκογένειας. 

Τέτοια λάθη, ἀλλά καί ἄλλα, πιό ἀσήμαντα ἤ 
πιό σημαντικά, ὑπάρχουν πολλοί σύζυγοι πού 
ἀδυνατοῦν νά τά λησμονήσουν, καί τά κουβαλοῦν 

μαζί τους ὅπως ἡ καμήλα τήν καμπούρα της. Λάθη 
ὄχι μόνο τοῦ ἤ τῆς συζύγου, ἀλλά ἴσως ἀκόμα ἀκόμα 

καί λάθη τῶν ἴδιων τῶν παιδιῶν. Καί παρά τήν ἀμέριστη 
διάθεση νά διάγουν «βίο χριστιανικό», ἡ καμπούρα αὐτή 

εἶναι συνήθως πολύ βαριά γι’ αὐτόν πού ἐπιμένει νά τήν κου-
βαλάει. Σ’ αὐτούς ἄς θυμίσουμε τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πάνω στό Σταυρό, 
αὐτά πού ἐκστόμισε καί πάλι, ξανά, γιά ἄλλη μιά φορά, πρός τούς διῶκτες του καί 
πρός τούς σταυρωτές καί βασανιστές του: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι…». 
Ἄν Αὐτός μπόρεσε νά ζητήσει καί νά δώσει τήν ἴδια στιγμή οὐσιαστική καί χωρίς 
ὑστεροβουλία ἄφεση ἁμαρτιῶν, πόσο ἀλήθεια βαρύ εἶναι αὐτό νά τό πράξει κάποιος 
μπροστά σ’ ἕνα λάθος, μεγάλο ἤ μικρό; Ἤ μήπως, ἄς ἀναρωτηθοῦμε τότε, εἶναι τό 
βαρύ πέπλο τοῦ ἐγωισμοῦ μας πού μᾶς ἐμποδίζει νά κάνουμε τήν κίνηση περισσό-
τερο ἀπό τό βάρος τοῦ ἁμαρτήματος τοῦ ἄλλου; 

Ἄν ὅμως οἱ δυσκολίες καί τά προβλήματα δέν προέρχονται ἀναγκαστικά 
μέσα ἀπό τήν οἰκογένεια; Ἄν δυσκολίες καί προβλήματα ἐμφανιστοῦν στή ζωή 
τῆς οἰκογένειας, προβλήματα πού ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπό μιά ἐνέργεια πού δέν 
μποροῦσε νά ἀποτραπεῖ, ὅπως ἀπόλυση ἀπό τή θέση ἐργασίας ἤ μιά ξαφνική κα-
ταστροφή περιουσιακῶν στοιχείων πού μπορεῖ νά προκληθεῖ ἀπό διάφορες αἰτίες, 
ὅπως ληστεία ἤ πλημμύρα, ἀτύχημα ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο; Ποιά τότε ἡ στάση τῶν 
μελῶν τῆς οἰκογένειας ἀπέναντι σέ τέτοιου εἴδους ἐξέλιξη; Ὁ σοφός λαός λέει «ἡ 
φτώχεια φέρνει γκρίνια». Ποιά οἰκογένεια ὅμως μπορεῖ νά σταθεῖ στά πόδια της μέ 
τό σαράκι τῆς γκρίνιας στήν καρδιά της; Καί μπορεῖ ποτέ ἡ γκρίνια νά συμβαδί-
ζει μέ τήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη; Ἄρα, ἡ στάση τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας πού βιώνει 
τίς δύσκολες αὐτές οἰκονομικές καταστάσεις – φαινόμενο πού δυστυχῶς διαρκῶς 
πολλαπλασιάζεται καί πληθύνεται στίς σύγχρονες κοινωνίες, παρά τήν ἐλπίδα ὅτι 
κάτι τέτοιο θά τό ἀπέτρεπε ἡ σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία – δέν μπορεῖ νά εἶναι 
διαφορετική ἀπό τό νά ἀντιμετωπίζουμε μέ ἐγκαρτέρηση καί μέ αὐταπάρνηση κάθε 
δύσκολη τέτοια κατάσταση. Δέν εἶναι τόσο ἡ ὑλική φτώχεια ὅσο ἡ πνευματική πού 
φέρνει ταραχές στίς ψυχές μας, γκρίνιες καί διαπληκτισμούς. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
γράφει πρός Τιμόθεο: «ἔστι πορισμός μέγας ἡ εὐσέβεια μετ’ αὐταρκείας».

Ἄς ἐπαναλάβουμε τώρα κάτι, πού εἶναι χαρακτηριστικό ἀναπόσπαστο τῆς 
χριστιανικῆς πίστης, ἀλλά καί χαρακτηριστικό θεμελιῶδες τῆς εὔρυθμης λειτουρ-
γίας κάθε οἰκογένειας: τό ὅτι τό παράδειγμα εἶναι ἀνώτερο ἀπό κάθε διδαχή! 
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Ὁ φιλόσοφος Βάκων λέει: «Ὅποιος δίνει καλή συμβουλή χτίζει μέ τό ἕνα χέρι. 
Ὅποιος συμβουλεύει σωστά καί ἐμπνέει μέ τό παράδειγμά του χτίζει μέ τά δυό 
του χέρια. Κι ἐκεῖνος πού δίνει καλή συμβουλή, ἀλλά ἔχει κακό παράδειγμα, μέ 
τό ἕνα χέρι χτίζει καί μέ τό ἄλλο γκρεμίζει». Ἄν ἡ χριστιανική θρησκεία ἔγινε πα-
γκόσμια ἀπό πολύ νωρίς, ἦταν γιατί ὅλη ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί τῶν 
Ἀποστόλων, ἦταν βιωματική. Καί σήμερα Χριστιανοί πού ἐμπνέουν εἶναι ὅσοι 
βιώνουν τίς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου. Κάθε κανόνας πρέπει νά τηρεῖται καί νά 
ἐφαρμόζεται ἀπ’ ὅλους μέσα στήν οἰκογένεια. Δέν πρέπει νά ζητοῦμε ἀπό τά παιδιά 
κάτι πού ἐμεῖς δέ ζοῦμε. 

Ὑποχρέωση τοῦ κάθε γονέα εἶναι νά προσφέρει στά παιδιά πού μεγαλώνουν κο-
ντά του ὅ,τι εἶναι καλό καί χρήσιμο γιά τή ζωή τους. Αὐτό θά γίνει μέ λόγια καί μέ 
ἔργα. Γιατί λόγια πού δέ σφραγίζονται μέ ἔργα εἶναι φτερά στόν ἄνεμο. Ὅταν μέ τή 
ζωή του ὁ γονέας δείξει στά παιδιά τό σωστό δρόμο, εἶναι ἀναμφίβολο ὅτι οἱ πιθανό-
τητες νά κυνηγήσουν ἀργότερα χίμαιρες σέ λανθασμένους δρόμους θά εἶναι μικρές. 

Πῶς λοιπόν θά πρέπει νά εἶναι τό σπίτι μιᾶς ἐν Χριστῷ οἰκογένειας; Μά ὅπως 
εἶναι μιά ζεστή φωλιά, ἕνα μέρος θαλπωρῆς, ἕνα θερμοκήπιο ἀνάπτυξης τῆς ἀγάπης 
καί ἀγαλλίασης τῆς ψυχῆς. Αὐτό ἄλλωστε γενικά πρέπει νά σημαίνει οἰκογένεια: 
ζεστές ψυχές, εὐχαριστημένοι σύζυγοι, εὐτυχισμένα παιδιά. Ἄν ἡ κοινωνία μας δεί-
χνει τό σκληρό της πρόσωπο, σάν μιά ἔρημο τή νύχτα, ἡ οἰκογένεια ὀφείλει νά 
παίξει τό ρόλο τῆς γάργαρης ὄασης. 

Τέτοια ὅμως θά εἶναι ἡ οἰκογένεια μόνο ὅταν στηρίζεται στόν ἀμετακίνητο 
πλοῦτο τῆς Πίστεως. Ὅταν τά μέλη της ἐμπιστεύονται τό σκάφος τῆς οἰκογένειάς 
τους στή φιλόστοργη Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Κάτω ἀπό τή σκέπη τοῦ Θεοῦ Πατέρα ἄς 
μποῦνε τά παιδιά, ὅπως οἱ Παῖδες ἐν καμίνῳ Τοῦ ἐμπιστεύτηκαν τήν ὕπαρξή τους.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τοῦ Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

κ. Δαμασκηνοῦ

Ε
ἶναι δύσκολο μέσα σέ λίγα λεπτά καί μέ πολύ λίγα λόγια νά μπορέσει κανείς νά περι
γράψει ἕνα ζωτικό θέμα πού ἀπασχολεῖ σήμερα τήν ἀνθρωπότητα, αὐτό τῆς σχέσεως 
τοῦ ἀνθρώπου μέ τό περιβάλλον. Παρά ταῦτα εἶναι σημαντικό νά γίνει μιά προσπάθεια 
ὑπογραμμίσεως τοῦ προβλήματος, διότι ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι κάθε τέτοια ἀδιαφορία 

ὁ ἄνθρωπος τήν πλήρωσε ἀκριβά. Πρίν ἀπό λίγα χρόνια, γιά παράδειγμα, ἡ πρόκληση τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος ἐκφραζόταν ὡς οἰκολογικό πρόβλημα, σήμερα μιλᾶμε γιά οἰκολογική κρίση, ἐνῶ, 
ὅπως ἀκοῦμε ἀπό τούς εἰδικούς, σέ λίγα χρόνια θά βρισκόμαστε μπροστά σέ οἰκολογική κατα
στροφή.

Ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό περιβάλλον εἶναι ζωτική καί ἀναπόφευκτη, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος 
συλλαμβάνεται, γεννᾶται, ἀνδρώνεται, γηράσκει, πεθαίνει “περιβαλλόμενος”. Ἀπό τῆς μήτρας 
ἕως καί τοῦ κιβωρίου τοῦ τάφου εὑρίσκεται συνεχῶς σέ περιβάλλον. Ἐναλλασσόμενο μέν καί 
μεταβαλλόμενο ἀλλά καί μονίμως “περιβάλλον”. Μόνος καί ἐκτός περιβάλλοντος ἀποκλείεται 
νά ὑπάρξει1. Τό ζήτημα πού σήμερα τίθεται εἶναι γιατί αὐτή ἡ σχέση νά εἶναι ἄνιση καί γιατί ὁ 
ἄνθρωπος ἀποκλειστικά νά εἶναι αὐτός πού διαμορφώνει τήν ἰσορροπία ἤ τή διατάραξή της. Ἡ 
πραγματικότητα καί ἡ τάση αὐτή μπορεῖ νά ἀναζητηθεῖ ἱστορικά στόν πρῶτο ἄνθρωπο.

Θεολογικῶς εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο ὅτι ἡ σχέση ἀνθρώπου καί κτίσεως διαταράχθηκε 
ἀπό τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων. Ὁ Ἀδάμ πλάσθηκε ἀπό τόν Θεό μέ σῶμα ἄφθαρτο καί τοπο
θετήθηκε ἀπό τόν Δημιουργό Θεό ὡς ἀθάνατος βασιλιάς μέσα σέ ἄφθαρτο κόσμο. Καί ἄφθαρτος 
κόσμος δέν ἦταν μόνο ὁ παράδεισος, ἀλλά ὁλόκληρη ἡ κτίση. Ἐπειδή ὅμως ὁ ἄνθρωπος κα
ταφρόνησε τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί ἔδειξε ἀπιστία πρός τόν Δημιουργό του, ἀπογυμνώθηκε 
ἀμέσως “τῆς ἀφθάρτου καταστολῆς καί δόξης καί τήν τῆς φθορᾶς γυμνότητα ἐνεδύσατο”2. 
Ἀνάλογη διαφοροποίηση ὑφίσταται μετά τήν πτώση καί ἡ κτίση. Ἡ γῆ ὁλόκληρη καί ἡ δημιουργία 
παρουσιάζεται μέ φθορά. 

Γι’ αὐτό ἡ κτίση μετά τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ καί τή διατάραξη τῆς ἁρμονικῆς σχέσεως ἀνθρώπου 
καί δημιουργίας ἀρνεῖται νά ὑποταγεῖ στόν παραβάτη ἄνθρωπο. Περιγράφοντας ὁ Ἅγιος Συμεών 
ὁ Νέος Θεολόγος τήν μετά τήν πτώση σχέση καί στάση τῆς κτίσεως πρός τόν ἄνθρωπο λέει: ὅλη ἡ 
κτίση πού πλάσθηκε ἐκ τοῦ μηδενός ἀπό τό Θεό, ὅταν εἶδε τόν Ἀδάμ νά βγαίνει ἀπό τόν παράδει
σο, δέν ἤθελε νά ὑποταγεῖ στόν παραβάτη. Ὁ ἥλιος δέν ἤθελε νά λάμπει, ἡ σελήνη δέν ἀνεχόταν 
νά φέγγει, τά ἄστρα προτιμοῦσαν νά μήν φανοῦν στά μάτια του, οἱ πηγές δέν εἶχαν σκοπό νά 
ἀναβλύζουν νερό. Τά ποτάμια δέν ἤθελαν νά κυλοῦν, ὁ ἀέρας μελετοῦσε νά συσταλθεῖ καί νά μή 
δώσει ἀναπνοή στόν ἄνθρωπο πού ἐπαναστάτησε κατά τοῦ Θεοῦ. Τά θηρία καί ὅλα τά ζῶα τῆς 

1 Ἀρχιμ. Δοσιθέου, Ὀρθοδοξία καί Φυσικόν Περιβάλλον, Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης 
Εὐρυτανίας, Ἔκδοση 1η, σελ. 19.

2 Συμεών Νέου Θεολόγου, Λόγοι Ἠθικοί Α΄, Κεφ. 2 SC 122, σελ. 184.
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γῆς, ὅταν τόν εἶδαν γυμνό ἀπό τήν προηγούμενη δόξα του, τόν περιφρόνησαν καί σκληρύνθηκαν 
ὅλα ἀμέσως ἐναντίον του. Ὁ οὐρανός μέ τό δίκιο του ἔκανε νά κινηθεῖ γιά νά πέσει πάνω του, καί 
ἡ γῆ δέν δεχόταν νά τόν ὑποφέρει καί νά τόν κουβαλάει πάνω στούς ὤμους της3. Ἔτσι ἡ πτώση 
ἔφθειρε καί ἀλλοίωσε ὄχι μόνο τήν ἀρχική σχέση μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου, ἀλλά καί τή σχέση 
ἀνάμεσα στόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο4.

Συνεπῶς, ἡ πρώτη πτώση ἦταν ἡ ἀρχή τῆς κρίσεως μέ ἀρνητικές συνέπειες γιά τήν κτίση. Ἀπό 
τότε ἕως καί σήμερα, ὅπως ὅλοι μας διαπιστώνουμε, ἡ κτίση ἀλλοιώνεται. Μέ τό κριτήριο τῆς 
“χρηστικότητας” ἡ κτίση μεταβάλλεται σέ ἀπρόσωπο ἀντικείμενο καί βιάζεται ἀσύστολα, γιά νά 
ὑποταγεῖ τελικά στή βουλιμία καί τήν πλεονεξία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ διάθεση αὐτή, πού ἐκφράζεται 
στήν καθημερινή πρακτική καί ἐπικρατεῖ σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις, ξεπερνᾶ τά ὅρια τῆς χρήσεως 
καί συνιστᾶ παράχρηση τοῦ κόσμου.

Αὐτό εἶναι σαφές, ἀφοῦ ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ προσπά
θεια νά ἐξασφαλίσει τήν κυριαρχία του σέ ὅσο μεγαλύτερο χῶρο τῆς κτίσεως τοῦ εἶναι ἐφικτό. Ἡ 
θελημένη ἄγνοια καί ἡ ἀπουσία τοῦ πλησίον ἀπό τόν ὁρίζοντα τῶν ἐπιδιώξεών του εἶναι ἐμφανής. 
Ἴσως καί κάτι ἀκόμη χειρότερο. Ἡ ἐκμηδένιση καί ἡ ἐξόντωση τοῦ ἄλλου ἀνθρώπου ἔρχεται ὡς 
φυσικό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς στάσεως ἀπέναντι στήν κτίση ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τή ζωή5. 

Μεγάλο πρόβλημα ἐπίσης γιά τήν ἰσορροπία τῆς κτίσεως συνιστᾶ ἡ ἰδιοποίηση τῶν ἀγαθῶν. Ἡ 
ἀτομοκεντρική ἐπιβολή πάνω στόν κόσμο καί ἡ καταναλωτική διάθεση ἀποτελοῦν τήν ἔμπρακτη 
ἐφαρμογή μιᾶς κοσμολογίας, πού δέχεται τή φύση σάν ἀπρόσωπο καί οὐδέτερο δεδομένο, 
ὑπηρετικό τῶν ἐπιθυμιῶν καί τῶν ἀτελείωτων ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου6. Κύρια αἰτία πού προκαλεῖ 
αὐτή τή στάση ἀπέναντι στόν κόσμο καί τά ὑλικά ἀγαθά εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος παραθεωρεῖ τή 
μεγάλη ἀλήθεια ὅτι ἡ κτίση δόθηκε ἀπό τόν Θεό μέ ἴδια δικαιώματα, γιά κοινή χρήση ἀπό ὅλους 
τούς ἀνθρώπους7.

3 Συμεών Νέου Θεολόγου, Λόγοι Ἠθικοί Α΄, Κεφ. 2 SC 122, σελ. 190.
4 Κεσελόπουλου Ἀνέστη, Ἄνθρωπος καί Φυσικό Περιβάλλον, Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἔκδοση 2η, Ἀθήνα 1992, σελ. 95.
5 Κεσελόπουλου Ἀν., ὅπ. π., σελ. 118.
6 Κεσελόπουλου Ἀν., ὅπ. π., σελ. 121.
7 Fr. D. Staniloae, The world as gift and sacramento God’s love, Sobornost, 1969; 9:662-673.
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8 Ἁγίου Συμεών, Κατηχήσεις 5 SC 96, σελ. 276.
9 Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία 13, PG Migne, 151, 164.
10 Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια Περί Ἀγάπης 1, PG Migne 90, 98.
11 Ἁγίου Συμεών, Κατηχήσεις 5 SC 96, σελ. 388-390.
12 Κεσελόπουλου Ἀν., ὅπ. π., σελ. 119.

Εἶναι χαρακτηριστικό τό παράδειγμα τῶν ζώων στή χρήση 
τῶν ἀγαθῶν τῆς δημιουργίας, πού ἐπισημαίνει πόσο ἀλογότερος 
ἀπό τά ἄλογα ζῶα γίνεται κάποιες φορές ὁ ἄνθρωπος, ὅταν 
ἐπιβουλεύεται τούς συνανθρώπους του καί τούς στερεῖ τή χρή
ση τῶν ἀγαθῶν πού θά ἔπρεπε νά μοιράζεται μαζί τους. Καί 
κάτι ἀκόμη περισσότερο. Τά ζῶα πάντοτε ἔχουν τή συναίσθηση 
τῆς χρήσεως τῶν βοσκοτόπων καί ὄχι τήν αἴσθηση τῆς μόνιμης 

κατοχῆς τους. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως πολύ συχνά ξεχνάει ὅτι γιά ὅλους τά πάντα εἶναι κοινά καί 
μάλιστα μόνο γιά νά ἀπολαμβάνουν τή χρήση τους καί ὄχι γιά νά τά ὑποτάσσουν στήν κατοχή 
καί τήν κτήση τους8.

Ἐδῶ πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ἡ θέση ὅτι τά 
ἀγαθά πού ὑπάρχουν στόν κόσμο ἔχουν μοναδικό ἰδιοκτήτη καί κύριό τους τόν Θεό. Ὁ Θεός τά 
προσφέρει σέ ὅλους, ὄχι σέ μερικούς, μέ σκοπό νά καλύψουν τίς ἀνάγκες πού ἀντιμετωπίζουν 
στήν ἐπίγεια ζωή τους. Κανένας δέν ἔχει δικαίωμα νά ἰδιοποιεῖται τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ. Ἀντίθετα, 
αὐτά προσφέρονται, γιά νά χρησιμοποιηθοῦν ἐξίσου ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους, γιατί ὅλοι εἶναι 
ἴσοι ἀπέναντι στόν Θεό. “Κοινά ἐκ κοινῶν ταμείων τῶν τοῦ Θεοῦ κτισμάτων τά θησαυρίσματα”, 
λέει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς9.

Ἐν προκειμένῳ πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε ἐπίσης ὅτι οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὑποστηρίζουν 
ὅτι ὁ ἄνθρωπος χαρακτηρίζεται ὡς ἐνάρετος ἤ φαῦλος ἀπό τήν ἀντίστοιχη σχέση καί χρήση – εὔλογη 
ἤ παράλογη – τῶν πραγμάτων τῆς κτίσεως, πού φανερώνει στή ζωή του: “ἐκ γάρ τοῦ εὐλόγως ἤ 
παραλόγως τοῖς πράγμασι χρήσασθαι, ἤ ἐνάρετοι ἤ φαῦλοι γινόμεθα”10. Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος 
Θεολόγος βλέπει ὡς εὐχαριστιακή τή χρήση τοῦ κόσμου καί τήν ἀπόλαυση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν πού 
συνοδεύονται μέ δοξολογία πρός τόν Θεό, ἐνῶ χαρακτηρίζει ὡς ἁμαρτία τήν παράχρηση τοῦ κό
σμου καί τήν χωρίς ἀναφορά στόν Δημιουργό του μετοχή σ’ αὐτόν. Ἐάν ὁ ἄνθρωπος ἔμενε στήν κατά 
φύση χρήση ὅλων τῶν κτισμάτων τῆς δημιουργίας καί ἐάν παρέμενε “εὐχαριστῶν τῷ ποιήσαντι καί 
δεδωκότι αὐτῷ τά πάντα Θεῷ”, ὄχι μόνο δέν θά ἐβλάπτετο, ἀλλά “μειζόνως ἔμελλεν εὐδοκιμεῖν”11.

Ἡ βαρύτατη νόσος τῆς αὐτοκαταστροφῆς, πού ἔχει ἐνσκήψει ἰδιαίτερα τά τελευταῖα χρόνια 
στήν ἀνθρωπότητα, πείθει ὅλο καί περισσότερους ἀνθρώπους ὅτι τό πρόβλημα τῆς καταστροφῆς 
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος δέν εἶναι μόνο ἐπιστημονικό ἀλλά προπάντων πνευματικό. Ἡ μό
λυνση τῶν ποταμῶν, τῶν θαλασσῶν καί τῆς ἀτμόσφαιρας, ἡ καταστροφή τῶν δέντρων καί ἡ 
μετατροπή δασῶν σέ σεληνιακά τοπία, ἡ συσσώρευση ραδιενεργῶν καταλοίπων σέ ζωντανά ὄντα, 
ἡ ὑπερφόρτωση τῆς ἀτμόσφαιρας τοῦ πλανήτη μας μέ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα καί ὅλα τά ἄλλα 
φαινόμενα πού μαρτυροῦν παράχρηση καί βιασμό τῆς φύσεως ἀπό τόν ἄνθρωπο, πέρα ἀπό 
τήν ἀδυναμία τῆς ἐπιστήμης νά διατηρήσει τήν ἰσορροπία στόν κόσμο, φανερώνουν πρωτίστως 
καί βαθύτατη πνευματική κρίση12. Πῶς λοιπόν θά σταθοῦμε ἀπέναντι στό ζήτημα καί πῶς θά 
χειριστοῦμε τό πρόβλημα αὐτό πού εἶναι κυρίως πνευματικό;
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13 Μητροπολίτου Περγάμου Ἰωάννου Ζηζιούλα, Ἡ Κτίση ὡς Εὐχαριστία, Θεολογική προσέγγιση στό πρό-
βλημα τῆς Οἰκολογίας, Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1998, σελ. 62.

14 Μητροπολίτου Περγάμου, ὅπ. π., σελ. 63.
15 Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, Πνευματικά Ἔργα, 81η Ὁμιλία.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μπορεῖ νά συμβάλει καθοριστι
κά στό σημεῖο αὐτό, διότι συνιστᾶ μιά γενικότερη μορφή 
ἀσκητισμοῦ, πού κι αὐτός μέ τή σειρά του μορφώνει στήν καρ
διά τοῦ ἀνθρώπου τήν ἔννοια τοῦ μέτρου. Ὁπότε ἐκ φύσεως οἱ 
ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας σέβονται τή φύση καί ἔχουν μέτρα καί 
περιορισμούς γιά τίς παρεμβάσεις πού γίνονται. 

Ὁ ἀσκητισμός μέ κανένα τρόπο δέν ἦταν ταυτισμένος μέ 
ἄρνηση ἤ περιφρόνηση τῆς ὑλικῆς κτίσεως. Στό γεροντικό συναντοῦμε ἱστορίες ἀσκητῶν, πού 
ἔκλαιγαν γιά τό θάνατο τῶν πουλιῶν ἤ πού ζοῦσαν εἰρηνικά μέ ἄγρια ζῶα. Ἀκόμη καί σήμερα στό 
Ἅγιο Ὄρος μπορεῖ νά συναντήσει κανείς μοναχούς πού ποτέ δέν σκότωσαν κάποιο ἑρπετό, ἀλλά 
πού συνυπάρχουν εἰρηνικά μαζί τους, κάτι πού θά ἔκανε καί τούς πιό καλούς Χριστιανούς ἀπό 
μᾶς νά ἀνατριχιάσουν13.

Πραγματικά, τόν ἀσκητισμό τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας τόν χαρακτήριζε ὁ πόλεμος κατά τοῦ 
“ἰδίου θελήματος” σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε ὁ ἄνθρωπος ἀρνούμενος τό θέλημά του νά μαθαίνει νά 
μήν κάνει κέντρο τῆς κτίσεως τόν ἑαυτό του. Αὐτό εἶναι τό πνεῦμα πού χρειάζεται νά διδαχθεῖ ὁ 
σύγχρονος ἄνθρωπος, ὥστε νά βοηθηθεῖ στό νά λύσει τό οἰκολογικό πρόβλημα14.

Πέραν τούτου, ἡ σημαντική συμβολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ προσευχή της γιά τήν εἰρήνη τοῦ 
σύμπαντος κόσμου, πού δέν ἐννοεῖται μόνο μέ τήν εἰρήνη τῶν λαῶν, ἀλλά καί μέ τήν καταλλαγή 
καί τήν εἰρήνη τῆς κτίσεως. Ἡ προσευχή τῆς Ἐκκλησίας γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν κτίση προκαλεῖ 
τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅ,τι συγκρατεῖ τόν κόσμο. Καί δέν ὑπάρχει 
κανένας τόπος πού νά ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ ἀπό τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, οὔτε ἡ ἔρημος οὔτε τό 
διάστημα οὔτε ὁ οὐρανός οὔτε γῆ οὔτε ἡ θάλασσα.

Ἡ προσευχή μορφώνει τή ζωή τοῦ πιστοῦ μέ τήν ἔννοια τοῦ μέτρου, εἶναι δεῖγμα ἐπικοινωνίας 
μέ τήν κτίση καί τό περιβάλλον, ἐνῶ παράλληλα ἀποτελεῖ τήν ὑψίστη μορφή σεβασμοῦ πρός 
αὐτήν. Διότι τήν προσευχή δέν τήν ἐκλαμβάνουμε ὡς πράξη ἠθικοῦ καθήκοντος, ἀλλά ὡς πράξη 
εὐσυνειδησίας. Εἶναι μία κατάσταση σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν κτίση ὁλόκληρη καί τόν Θεό. 

Πολύ χαρακτηριστικό εἶναι αὐτό τό ὁποῖο λέει ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος: «μιά καρδιά πού συ
μπονάει εἶναι αὐτή πού φλέγεται γιά ὅλη τή δημιουργία. Γιά τά πουλιά, γιά τά ζῶα τῆς γῆς, γιά ὅλη 
τήν κτίση. Γι’ αὐτό καί προσεύχεται ἀκόμη καί γιά τά φίδια, μέ αὐτή τήν ἀπέραντη συμπόνια πού 
φουσκώνει τήν καρδιά καί πού δέν γνωρίζει ὅρια, γιατί αἰσθάνεται ὄντως ἡ ἴδια ὅτι εἶναι εἰκόνα 
Θεοῦ»15.

Χαρακτηριστικό ἐπίσης εἶναι αὐτό πού σημειώνει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «τούτῳ διεστήκα
μεν τῶν ἀπίστων, τῶν κρίσεις ἑτέρας περί τῶν πραγμάτων ἔχειν. Ὁρᾷ τόν οὐρανόν ὁ ἄπιστος, 
καί προσκυνεῖ. Θεόν γάρ εἶναι νομίζει. Ὁρᾶ τήν γῆν καί θεραπεύει, καί πρός τά αἰσθητά 
κέχηκεν. Ἀλλ’ ἡμεῖς οὐχ οὕτως ἀλλ’ ὁρῶμεν τόν οὐρανόν, καί τόν πεποιηκότα αὐτόν θαυμάζο
μεν. Οὐ γάρ Θεόν αὐτόν, ἀλλ’ ἔργον εἶναι Θεοῦ πεπιστεύκαμεν. Ὁρῶ τήν κτίσιν ἅπασαν, καί 
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16 Πρβλ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, «Κατά τῶν θεοποιούντων τήν κτίσιν», Ὁμιλία Ια΄. Βλέπε ἐπίσης Ζορμπᾶ 
Κωνσταντίνου «Σύγχρονες οἰκολογικές ὁμάδες. Προσπάθεια καταλλαγῆς μέ τή δημιουργία», στά πρακτικά 
τοῦ συνεδρίου τοῦ συνδέσμου τῶν Κρητῶν Θεολόγων μέ θέμα: Χριστιανισμός καί Εὐρώπη, Χανιά 1997, σελ. 
97.

17 Μητροπολίτου Περγάμου, ὅπ. π., σελ. 22.
18 Μητροπολίτου Περγάμου, ὅπ. π., σελ. 23.

δι’ αὐτῆς χειραγωγοῦμαι πρός τόν δημιουργόν. Ἑτέρως ἐγώ βλέπω τά πράγματα, καί ἑτέρως 
ἐκεῖνος»16.

Ἕνας πού σκέφτεται προσευχητικά πληγώνεται ὅταν πληγώνεται καί ἡ φύση. Συστενάζει καί 
συνοδυνᾶται μετ’ αὐτῆς. Κάποιος ὅμως πού σκέφτεται κοσμικά στεναχωριέται γιά τό οἰκολογικό 
πρόβλημα γιατί κινδυνεύει ἡ ὑγεία του, γιατί μέ τίς ἐπεμβάσεις τά φροῦτα δέν εἶναι νόστιμα πιά, 
γιατί μέ τίς ἀλλαγές τοῦ καιροῦ δέν μπορεῖ νά προγραμματίσει τίς διακοπές του, γιατί μέ τά βιολο
γικά ὅπλα κινδυνεύει ἡ ζωή του. Δηλαδή γιά κάποιον πού ἡ σκέψη του εἶναι μακριά ἀπό τόν Θεό 
τό κέντρο τῆς λύπης καί τῆς ὀδύνης του εἶναι ὁ ἑαυτός του. Ἡ ἀλλαγή αὐτή τοῦ τρόπου σκέψεως 
ὅλων μας ὁπωσδήποτε ἀπαιτεῖ πολύ κόπο καί ἀγώνα.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει στό σημεῖο αὐτό μέσα ἀπό τή Θεία Λειτουργία, πού 
εἶναι ἡ πλέον θετική ἀποδοχή τοῦ κόσμου καί τῆς δημιουργίας, ὅπως σημειώνει ὁ Μητροπολί
της Περγάμου Ἰωάννης. Ἄν ὁ μοναχισμός στήν πράξη χαρακτηρίζεται ἀπό τήν κίνηση ἔξω ἀπό 
τόν κόσμο, ἡ Λειτουργία χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἀντίθετη φορά. Κάθε πιστός πού πηγαίνει στή 

Λειτουργία, φέρνει μαζί του καί τόν κόσμο. Δέν φέρνει ἁπλῶς τόν ἑαυτό του μέ 
τίς ἀδυναμίες καί τά πάθη του. Φέρνει τήν ὅλη σχέση τους μέ τόν φυσικό 

κόσμο, μέ τή δημιουργία. Στήν ἀρχαία Ἐκκλησία ἀλλά καί σήμερα οἱ 
πιστοί δέν πηγαίνουν μόνοι στήν Ἐκκλησία, ἀλλά συνοδεύονται 

ἀπό τά δῶρα τῆς δημιουργίας, τόν ἄρτο, τόν οἶνο καί τό ἔλαιο. 
Τά δῶρα αὐτά μέ λειτουργική πομπή καί παρέλαση μετα

φέρονται, γιά νά παραδοθοῦν στά χέρια τοῦ Ἐπισκόπου, 
πού περιμένει στήν εἴσοδο – ἡ σημερινή μεγάλη εἴσοδος 
– καί ὁ ὁποῖος θά τά ἀναφέρει στό θρόνο τοῦ Θεοῦ ὡς 
Εὐχαριστία. Καί ἐνῶ θά περίμενε κανείς νά λησμονή
σουν οἱ πιστοί, καθώς πηγαίνουν στό ναό, τίς βιοτικές 
ἀνάγκες τους, ἡ λειτουργία τούς καλεῖ νά τίς μεταφέ
ρουν ἐκεῖ, εὐχόμενοι “ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας 
τῶν καρπῶν τῆς γῆς...πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νο

σούντων...” κ.λπ. 17.
Συνεπῶς κατά τή Θεία Λειτουργία συντελεῖται ἀκριβῶς 

μιά πορεία, μιά παρέλαση θά ἔλεγε κανείς, τοῦ ὅλου κόσμου 
πρός τήν Ἁγία Τράπεζα. Ἑνός κόσμου ὅπως εἶναι, καί ὅπως 

θά εἶναι πάλι ὕστερα ἀπό λίγο, ὅταν ἡ ἐσχατολογική ἀναλαμπή, ἡ 
πρόγευση τοῦ Παραδείσου, πού παρέχει ἡ Εὐχαριστία κλείσει καί οἱ 

πιστοί κληθοῦν καί πάλι “νά προέλθουν ἐν εἰρήνῃ” πρός τόν κόσμο18.
Ὅλες οἱ ἀρχαῖες Λειτουργίες, ἰδιαίτερα στήν Ἀνατολή, περιλαμβάνουν καθαγια
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σμό τῆς ὕλης καί τοῦ χώρου. Δέν ὑπάρχουν σ’ αὐτές τίς λειτουργίες τά
σεις πού νά ὠθοῦν τήν ἀνθρώπινη ψυχή σέ στάσεις ἐνδοστρέφειας καί 
αὐτοσυνειδησίας. Ὅλα στίς Λειτουργίες αὐτές ἀποβλέπουν στή συμμετο
χή τοῦ προσευχομένου στό γεγονός τῆς κοινωνίας μέ τά ἄλλα μέλη τῆς 
λατρευτικῆς κοινότητας καί μέ τό ὑλικό πλαίσιο τῆς Λειτουργίας. Ἐκτός 
ἀπό τόν ἄρτο καί τόν οἶνο, πού εἶναι σαφῶς μέρος τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, 
ἡ ἀρχαία Λειτουργία προσπαθοῦσε νά ἀπευθυνθεῖ σέ ὅλες τίς αἰσθήσεις 
τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπό τό λειτουργικό γεγονός: στήν ὅραση μέ τίς 
εἰκόνες καί τά ἄμφια, στήν ἀκοή μέ τούς ὕμνους καί τίς ψαλμωδίες, στήν 
ὄσφρηση μέ τήν ὀσμή τοῦ λιβανιοῦ κ.λπ. Ἐπί πλέον, οἱ προσευχές πού 
προαναφέρθηκαν “ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς 
γῆς…” τοποθετοῦν τή Λειτουργία στήν καρδιά τῆς δημιουργίας19. Ὅλα αὐτά προέρχονται ἀπό 
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Συνιστοῦν τή συμβολή της στή θεραπεία τῆς κτίσεως καί διαμορφώνουν 
τή σχέση πού ἡ  Ἐκκλησία μας ἔχει μέ τό περιβάλλον.

Γνωρίζω ὅτι ὅλοι μας ἀγωνιοῦμε καί προσευχόμαστε. Ὁ ἀγώνας μας πρέπει νά συνεχιστεῖ. 
Προπορεύεται ὁ πράσινος Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, τοῦ ὁποίου ἡ ἀγωνία καί ὁ πόνος γιά τήν 
κτίση εἶναι ἐγνωσμένα. Αὐτός πρῶτος εἶδε τούς μώλωπες τῆς πληγωμένης φύσεως καί κινητοποί
ησε γῆ, εὐαισθητοποιώντας κάθε παράγοντα πού μπορεῖ νά βοηθήσει, καί οὐρανό ἀναπέμποντας 
δεήσεις καί προσευχές μέ σκοπό τή θεραπεία της. Ἄς ἀκολουθήσουμε καί 
ἐμεῖς τόν «Πράσινο Πατριάρχη», στό στενό καί ἀνηφορικό μονο
πάτι πού λέγεται ἐπιστροφή στή θεϊκή, στή φυσική κτίση.

Τελειώνοντας ἐπιτρέψατέ μου νά μεταφέρω ἕνα 
ἀπόσπασμα πολύ χαρακτηριστικό καί ἐπίκαιρο γιά τό 
θέμα τό ὁποῖο σήμερα διαπραγματευτήκαμε, ἀπό 
τόν μεγάλο συγγραφέα Ντοστογιέφσκι, τό ὁποῖο 
δηλώνει ποιές εὐαισθησίες πρέπει νά ἔχουμε 
ὅλοι μας γιά τήν κτίση πού μᾶς περιβάλλει. 
«Ἀγάπησε ὅλη τήν κτίση τοῦ Θεοῦ, τά πάντα 
μέσα σ’ αὐτήν, ἀκόμα καί κάθε κόκκο ἄμμου. 
Ἀγάπησε τό κάθε φύλλο, τήν κάθε ἡλιαχτίδα. 
Ἀγάπησε τά ζῶα, ἀγάπησε τά φυτά, ἀγάπησε 
τό κάθε τι. Καί ὅταν ἀγαπήσεις τά πάντα, τότε 
θά ἀγαπήσεις μέσα σου κάθε τι τό μυστικό τοῦ 
Θεοῦ. Ἀγάπησε τά ζῶα. Ὁ Θεός τούς ἔχει δώσει 
σπέρματα σκέψης καί ἀνόθευτης χαρᾶς. Μήν τήν 
ταράξεις. Μήν τά βασανίζεις, μήν τούς στερήσεις τή 
χαρά τους, μήν βαδίσεις ἐνάντια στίς προθέσεις καί στό 
σχέδιο τοῦ Θεοῦ».
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Ἡ συμβολή τῶν Tριῶν Ἱεραρχῶν
στήν ἐκκλησιαστική μουσική

Ἰωάννη Καστρινάκη, Καθηγητοῦ Μουσικῆς

Ἡ μεγάλη σοφία, ἡ θαυμαστή δράση καί ἡ ὑποδειγματική προσήλωση στήν πί-
στη μας τῶν τριῶν αὐτῶν ἀνδρῶν τῆς ὀρθοδοξίας τούς προσέδωσε δίκαια τόν τίτλο 
τῶν μεγίστων φωστήρων, ὅπως χαρακτηριστικά ψέλνεται καί στό τροπάριό τους: 
«Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου θεότητος...». 

Ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός 
διακήρυξαν μέ τόν προφορικό καί μέ τόν γραπτό λόγο τους ὕψιστες ἀρχές καί ἀξίες, 
σέ μιά προσπάθεια γεφύρωσης τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς σοφίας καί τῆς χριστιανικῆς 
ἀλήθειας.

Ὑπῆρξαν οἱ θεμελιωτές τόσο τῆς ἑλλη νο χριστιανικῆς παιδείας ὅσο καί τοῦ ἑλ-
ληνοχριστιανικοῦ διαφωτισμοῦ, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι ἦταν γαλουχημένοι μέ τά βαθιά νο-
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ήματα τοῦ χριστιανισμοῦ καί ταυτόχρονα ἦταν καί ἄριστοι γνῶστες καί μελετητές 
τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος. 

Ἐκτός ἀπό τή συνεχῆ διδασκαλία πού ἀφοροῦσε κυρίως τούς νέους, τούς ἀγῶνες 
ζωῆς γιά τήν πίστη μας καί τή μεγάλη προσφορά τους στά γράμματα, ἀσχολήθηκαν 
βαθυστόχαστα καί μέ τήν ὑμνολογία καί τή μουσική τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἔθεσαν τίς βάσεις τῶν Ἀκολουθιῶν, Ἀκολουθιῶν πού χρησιμοποιοῦμε μέ 
ἰδιαίτερη κατάνυξη ἀκόμα καί σήμερα, ἀπάλλαξαν τούς ὕμνους ἀπό κάθε τι περιττό 
καί εἰδωλολατρικό, συνέθεσαν ὕμνους κατά τῶν αἱρέσεων, συμβούλευαν καί παρό-
τρυναν τούς νέους πῶς νά ψάλλουν καί πῶς νά ἑρμηνεύουν τά μουσικά κείμενα. 

O Μέγας Βασίλειος εἶχε σπουδάσει στήν Ἀθήνα φιλοσοφία, ἰατρική, ἀστρονομία, 
νομικές ἐπιστῆμες, μουσική. Μέ τή μουσική ἐπίσης ἀσχολήθηκαν ἡ μητέρα του 
Ἐμμέλεια, ἡ ἀδελφή του Μακρίνη καί ὁ νεότερος ἀδελφός του Γρηγόριος, ἐπίσκοπος 
Νύσσης Καππαδοκίας. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή χρήση τῶν ψαλμῶν, ὁ ἴδιος μᾶς διδάσκει: «τό 
ἅγιο Πνεῦμα ἔσμιξε τό τερπνό ἄκουσμα τῆς μελωδίας μέ τά δόγματα, γιά νά δεχό-
μαστε, χωρίς νά τό καταλαβαίνουμε, μέ τό εὐχάριστο καί ἁπαλό αἴσθημα τῆς ἀκοῆς 
τήν ὠφέλεια ἀπ’ τούς λόγους... γι’ αὐτό κι ἔχουν ἐπινοηθεῖ γιά μᾶς τά ἐναρμόνια 
μέλη τῶν ψαλμῶν, ὥστε, σάν τά παιδιά στήν ἡλικία, ἤ καί ἀκόμα νεότεροι κατά τό 
ἦθος, νά νομίζουν ὅτι τραγουδοῦν, μά στήν πραγματικότητα ἐκπαιδεύουν τήν ψυχή 
τους». Ἐπίσης, ἀποκλείει ἄλλη διεφθαρμένη μελωδία πού μπορεῖ νά ἀνακινήσει 
«πάθη ἀνελευθερίας καί ταπεινότητας», λέγοντας πρός τούς ψάλλοντες: «Ἄθλιε 
καί ταλαίπωρε! Πρέπει φοβισμένος καί τρέμοντας νά προσφέρεις τήν ἀγγελική δο-
ξολογία, μέ φόβο νά κάνεις ἐξομολόγηση στόν κτίστη καί ἔτσι νά ζητήσεις συγχώ-
ρηση τῶν πταισμάτων». Ἐπίσης, ἐνθαρρύνει τούς νέους νά λένε ψαλμούς: «Ψαλμός 
γάρ καί ἐκ λιθίνης καρδίας δάκρυον ἐκκαλεῖται, ψαλμός τό τῶν ἀγγέλων ἔργον, τό 
οὐράνιον πολίτευμα, τό πνευματικόν θυμίαμα». 

Ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος ἦταν βαθύς γνώστης τῆς ἰουδαϊκῆς καί τῆς ἑλληνικῆς 
γραμματείας, κάτοχος καί τῶν δυό 
κόσμων,  καί ὡς ἄριστος ρήτορας καί 
συγγραφέας γράφει τά πλέον δια-
χρονικά καί ἄριστα συγγράμματα. 
Σπούδασε στή Μεγάλη Σχολή τῆς 
Ἀντιοχείας, μέ δάσκαλο τόν μεγα-
λύτερο ρήτορα καί λόγιο τῆς ἐποχῆς 
του, τόν Λιβάνιο, ὁ ὁποῖος μάλιστα 
δέν ἦταν Χριστιανός. 

Γιά τό ἦθος καί ὕφος τοῦ ψάλτου, 
μᾶς διδάσκει τα ἐξῆς: «ἐλέησόν με 
ὁ Θεός, λέγεις, καί τοῦ ἐλέους ἀλ-
λότριον τό ἦθος ἐπιδείκνυσαι. Σῶ σόν 
με ὁ Θεός, βοᾶς, καί ξένον τῆς σωτη-
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ρίας τό σχῆμα 
διατυποῖς».

Ἐπίσης τονίζει μέ σα-
φή νεια: «ἄς πηγαίνουμε καί 

ἄς ἐκκλησια ζόμαστε μέ τήν προ - 
σή κουσα εὐλάβεια, γιά νά μή ξανα-

γυ ρί ζουμε στά σπίτια μας μέ περισσότε-
ρα ἁμαρτήματα ἀντί τήν ἄφεσή τους. Αὐτοί 

πού εἶναι ταγμένοι νά ἀναπέμπουν τούς θείους 
ὕμνους πρέπει νά εἶναι συνεσταλμένοι ἀπό πολύ 

φόβο καί νά εἶναι κοσμημένοι μέ εὐλάβεια, κι ἔτσι νά 
τούς προσφέρουν».

Ἀποκλείει τή χρήση μουσικῶν ὀργάνων στή λατρεία καί 
ὅταν πολλές φορές τόν ρωτοῦσαν γιατί στήν ἰουδαϊκή θρησκεία 

χρησιμοποιοῦνται τά μουσικά ὄργανα ἀπαντοῦσε μέ μεγάλη σοφία: 
«τότε, λέει, ὑπῆρχαν ὄργανα μέ τά ὁποῖα ἀνέπεμπαν τίς ὠδές, τώρα ὅμως, 

ἀντί γιά ὄργανα, εἶναι καιρός νά χρησιμοποιοῦμε τό σῶμα μας». Ἔλεγε λοι-
πόν σύμφωνα μέ τήν ἑρμηνεία τοῦ ρμγ΄ψαλμοῦ «ἔστι γάρ καί ὀφθαλμῶν ᾄδειν, 

οὐ διά γλώττης μόνον, καί διά χειρῶν καί διά ποδῶν καί διά ἀκοῆς. Ὅταν γάρ 
ἕκαστον τούτων ταῦτα πράττῃ, ἅ τῷ Θεῷ φέρει δόξαν καί αἶνον... γίνεται ψαλτήρι-
ον καί κιθάρα τοῦ σώματος τά μέλη, καί ᾄδει καινήν ᾠδήν οὐ τήν διά ῥημάτων ἀλλά 
τήν διά πραγμάτων». 

Πολέμιος τῆς θυμελικῆς μουσικῆς, παρέδωκε ὀρθόδοξα ἀντίφωνα καί τροπάρια 
γιά νά ψάλλονται κατά τῶν αἱρετικῶν ὠδῶν καί νά προφυλάσσονται οἱ πιστοί ἀπό 
τήν ἀποπλάνηση. Οἱ Ἀρειανοί «ἐξεμάνησαν» μέ τίς ἐνέργειες τοῦ Χρυσοστόμου, 
καί φόνευσαν πολλούς ὀρθοδόξους, ἀκόμα καί τόν διδάσκαλο τῶν ψαλτῶν. 

 Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος σπούδασε καί αὐτός ὅπως καί ὁ Βασίλειος στήν Ἀθήνα. 
Εἶναι ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους ποιητές καί λογοτέχνες. Συμφωνοῦσε μέ τήν 
ἄποψη τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου γιά τή χρήση τῶν μουσικῶν ὀργάνων καί τόνιζε 
ὅτι «πρέπει νά ἀναλάβωμεν ὕμνους ἀντί τυμπάνων, ψαλμωδίαν ἀντί τῶν αἰσχρῶν 
λυγισμάτων τε καί ἀσμάτων, κρότον εὐχαριστήριον ἀντί κρότων θεατρικῶν».

Ἔγραψε ἄσματα κατά τῆς αἵρεσης τοῦ Ἀπολλιναρίου τό λεγόμενον «ψαλ-
τήριον καινόν».

Γιά τή μεγάλη τους προσφορά στήν ἑλληνική γραμματεία ἀνακη-
ρύχτηκαν ἅγιοι προστάτες τῶν γραμμάτων, τῶν μαθητῶν καί γενικά 
τῆς νεολαίας.

Ἑορτάζουν στίς 30 Ἰανουαρίου, ἑορτή πού καθιερώθηκε τό 
1100. Ἀπό τό 1842, μετά δηλαδή τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τόν 
τουρκικό ζυγό, ἡ γιορτή καθιερώθηκε ὡς ἐκπαιδευτική 
ἀπό τή σύγκλητο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 



Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος.




