
Είναι γνωστό, ότι ο όρος «λειτουργία» με τον οποίο δηλώνεται σήμερα κυ-

ρίως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, σημαίνει ετυμολογικά έργο τού λαού, 

δηλαδή, έργο το οποίο γίνεται από το λαό και για το λαό(1). Προφανώς η από 

την ορθόδοξη θεολογία υιοθέτηση του όρου αυτού δεν έγινε τυχαία, αλλά απέ-

βλεπε στην υπογράμμιση του λαϊκού χαρακτήρα, τον οποίο από τη φύση του 

έχει και πρέπει να έχει γενικά η ορθόδοξη λατρεία, κατά την λατρευτική συ-

γκρότηση και φανέρωση της Εκκλησίας σ᾿ ένα σώμα(2). Ως ομοούσιο γέννημα 

της ορθόδοξης λατρείας θα πρέπει να θεωρήσουμε κάτ’ αναλογία και τις από 

τον απλό λαό ενασκούμενες διάφορες χριστιανικές λατρευτικές πρακτικές, οι 

οποίες δεν εντάσσονται μεν στην επίσημη λατρεία της Εκκλησίας, ασκούνται 

όμως κάτ᾿ έθος και κατά παράδοση και συνιστούν ένα εξ ίσου σεβάσμιο τμήμα 

της γενικότερης πνευματικής μας κληρονομιάς(3). Αποτελούν το ξεχείλισμα 

της βατεύουσας λαϊκής ψυχής, πού μορφοποιείται σε ήθη και έθιμα(4), σαν κεί-

να που τόσο παραστατικά μας περιγράφει στα διηγήματά του ο Αλ. Παπαδια-

μάντης.(5)  

Με βάση τα ανωτέρω το σημερινό συνέδριο αποτελεί όντως μια πρόκληση 

και μια ενδοσκόπηση στην παράδοση κάθε λαού που η ευσέβειά του συνδέει 

την εν γένει ζωή του με τις παραδόσεις κάθε τόπου και κάθε περιοχής οι οποίες 

άλλοτε διαφέρουν και άλλοτε συμφωνούν μεταξύ τους. Δυστυχώς, ο περιορι-

σμός του χρόνου δεν με αφήνει να δικαιολογήσω τις σκέψεις αυτές.  

Η παραδοσιακή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και η ζωή των ανθρώπων 

αποτελούν μια αρμονική συνύπαρξη του λαού και των θρησκευτικών του παρα-

δόσεων. 

Πρότυπα ναοδομίας, Μοναστηριών και ιδιαίτερα θρησκευτικών παραδό-

σεων συνυφασμένα ενίοτε με θρύλους και δοξασίες άλλοτε πραγματικές και 

άλλοτε φανταστικές αφήνουν θαυμάσια έργα τέχνης στις επόμενες γενεές. 

Θρησκευτικά μνημεία του τόπου μας προκαλούν το δέος για την τεχνική 

και την ευλάβεια των κατασκευαστών καθώς χωρίς σύγχρονα μέσα και ευκολί-

ες λάξευαν την πέτρα σαν να κεντούσαν.  



Παράλληλα, τα παραδοσιακά εργόχειρα κυρίως των μοναχών, δια των ο-

ποίων μπορούσαν να ζήσουν, προσφέρουν μια άλλη θρησκευτική παράδοση 

που θεωρώ ότι δεν είναι αμελητέα.  

Προσωπικά θεωρώ ότι στα πλαίσια της σημερινής ημερίδας επιβάλλεται να 

αναφέρουμε και ως γεγονός πολιτιστικής κληρονομιάς και τη λατρεία της Εκ-

κλησίας η οποία ως ζωντανή που είναι, εισάγει κατά τόπους λειτουργικές πρά-

ξεις οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί από το λαό. Ποιος δεν μπορεί να συνδέσει 

το ναό με το αρχαίο θέατρο, τον Επιτάφιο με το ιερό πέπλο της Αθηνάς και τη 

λιτανεία κατά τα ελευσίνια μυστήρια, ή το σταυρό και την Ανάσταση του Χρι-

στού με τις κατά τόπους λειτουργικές παραδόσεις.  

Πρωτίστως, όμως, χρειάζεται να έχουμε υπόψη ότι ο ελληνικός λαός τι-

μούσε πάντοτε τους αγίους, την Παναγία και τις μεγάλες εορτές του ετήσιου 

εορτολογικού κύκλου με πανηγύρια, όπου συνδυάζονταν το πνευματικό μέρος 

της πανηγύρεως, δηλ. η λατρευτική ζωή και η λειτουργική τιμή, με πλευρές της 

κοινωνικής ζωής, όπως η ψυχαγωγία, η σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων, α-

κόμη και οικονομικές συναλλαγές ή συμφωνίες. Ο λαός πίστευε ότι οι άγιοι, με 

τη «χάρη τους», ευλογούν όλες αυτές τις παραδοσιακές δραστηριότητες, στο 

βαθμό βεβαίως που δεν ξεπερνούσαν το μέτρο, ως δείγματα μιας ιδιότυπης ί-

σως, αλλά πάντως γνήσιας και ανυπόκριτης ευσέβειας.  

Όλα αυτά, αποδεικνύουν: τη μεγάλη, απτή και ακατάλυτη σχέση του λαού 

μας με την ορθοδοξία και τη λαϊκή θρησκευτική παράδοση. Η σχέση του ορθό-

δοξου χριστιανού με την ενορία του υπάρχει, ανά τους αιώνες, ζωντανή και πα-

ραγωγική, τόσο για την πνευματική συγκρότηση και την λατρευτική πράξη, όσο 

και για την εθνική, θρησκευτική και πολιτισμική ταυτότητα του. Με άλλα λόγια 

πρόκειται για τελετουργικές μορφές, που συνδέονται με συγκεκριμένες στιγμές 

είτε του ετήσιου εορτολογικού κύκλου, είτε του κύκλου της ανθρώπινης ζωής, 

με τους τρεις μεγάλους σταθμούς του, τη γέννηση, το γάμο και το θάνατο. Απο-

τελούν πάγια συστατικά στοιχεία της θρησκευτικής ζωής των παραδοσιακών 

κοινωνιών.  



Από τα παραπάνω ελπίζω ότι έγινε αντιληπτό πως η παράδοση του λαού 

δεν διδάσκει μόνο αλλά και παράγει πολιτισμό, γεγονός το οποίο κάθε επισκέ-

πτης θαυμάζει και επαινεί και προσπαθεί να ενσωματωθεί μέσα στην κοινωνία 

που επισκέπτεται. Τούτο, όμως, δηλώνει και ευθύνη σε μας τους νεότερους. Να 

κρατούμε αλώβητες τις παραδόσεις μας καθώς και τις ιδιαιτερότητές μας δια-

φυλάσσοντας και την διαχρονική ομολογία μιας ελληνορθόδοξης παράδοσης 

που δεν έχει να ζηλέψει κάτι περισσότερο πέρα των συγχρόνων επιτευγμάτων 

της επιστήμης που και σ’ αυτή την περίπτωση η ελληνική σκέψη συμβάλλει τα 

μέγιστα. 
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