
ΠΡΩΤΟΠΡ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ  

  Μέ  τόν  ὡς  ἄνω  τίτλο  δημο-
σιεύθηκε  στήν  «Φιλογένεια» 
(πρ.  ‘‘ Ἑλληνορθόδοξος  Βυζα-
ντινός  Πολιτισμός’’),  Τριμηνι-
αῖο  Ἐπιστημονικό  Περιοδικό  
Ἱστορικῆς  καί  Πολιτιστικῆς  
ἐμβέλειας  -μή  κερδοσκοπικοῦ  
χαρακτήρα  (τόμ. ΙΣΤ΄, τεῦχ.  2,  
Ἰουλ.- Δεκ.  2014,  σελ. 3-7)  ἕνα  
λίαν  ἐμπεριστατωμένο  ἱστορι-
κό-γλωσσικοῦ  ἐνδιαφέροντος  
ἄρθρο  τοῦ  Διευθυντοῦ  τοῦ  Πε-
ριοδικοῦ  αἰδεσιμολογιωτάτου  
Πρεσβυτέρου  Γεωργίου  Δ. Με-
ταλληνοῦ,  καθηγητοῦ  τῆς  Θε-
ολογικῆς  Σχολῆς  τοῦ  Πανεπι-
στημίου  Ἀθηνῶν,  μέ  δύο  ἐπί  
μέρους  κεφάλαια  γιά  ἰσάριθμες  
σημαντικές  προσωνυμίες:

1.  Τό  ὄνομα  Ρωμηός  καί  ἡ  
ἱστορική  του  σημασία,  2.Ἀνα-
χρονολόγηση  τοῦ  ὅρου  «Ρω-
μηοσύνη»,  πού  ἐπιστέφονται  
μέ  τά  «Συμπερασματικά»,  τά  
ὁποῖα  καί  παραθέτομε  ἐν  συ-
νεχείᾳ,  μαζί  μέ  τή  σημείωση  
τοῦ  Συγγραφέως  διά  τήν  ὀρθή  
γραφή  τῶν  δύο  ὅρων,  ἐμπλου-
τίζοντας  τή  γνώση  μας  ἀπό  τή  
γραφίδα  ἑνός  ἐκ  τῶν   διαπρεπε-
στέρων  πνευματικῶν  ταγῶν  τῆς  
ἐποχῆς  μας.

α) Ὅ   ὅρος  «Ρωμηοσύνη»  εἶναι  
πολύ  παλαιότερος  ἀπ’ ὅσο  φα-
νταζόμεθα  προηγουμένως.  Ἀπό  
τή  δεκαετία  τοῦ  1830  κατεβαί-
νουμε  στή  δεκαετία  τοῦ  1780  
καί,  γιατί  ὄχι,  καί  παλαιότερα,  
τήν  ὁποία  ἐξιστορεῖ  ὁ  Μπάρ-
μπα  Παντζελιός, [ἀναφορά  στό  

ΥΛΙΚΑ:
½ κιλό  λάχανο
1 μεγάλη  σελινόριζα
2 καρότα
2 κουταλιές  ταχίνι
1  λεμόνι (τον χυμό)
αλάτι, πάπρικα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Κόβουμε  το  λάχανο  λεπτό,  όπως  

για  σαλάτα. Τρίβουμε  τη  σελινόρι-
ζα  στον  τρίφτη  (από  τη  χοντρή  
πλευρά).  Τα  βάζουμε  να  βράσουν  
σε  αλατισμένο  νερό  για  20΄ περίπου. Στη  συνέχεια  προσθέτουμε  τα  καρότα  (τριμμένα)  και  
βράζουμε  για  άλλα  5΄. Χτυπάμε  το  ταχίνι  με  τον  χυμό  λεμονιού.  Ρίχνουμε  λίγο  ζουμί  από  
τη  σούπα  και συνεχίζουμε  το  χτύπημα.  Αδειάζουμε  το  μείγμα  στην  κατσαρόλα  και  αφήνου-
με   να πάρει  ακόμα  2-3  βράσεις.  Σερβίρουμε  τη  λαχανόσουπα   με  λίγη πάπρικα.

(Τα  Μήλα  του  Μάγειρα,  Παράδοση  της  Μοναστηριακής  Τράπεζας,  έκδοση  Ι. Μονής  Κοι-
μήσεως  Θεοτόκου,  Μπούρα  Αρκαδίας, σ. 207).

Επιμέλεια: Δρ  Γ.Ν. Αικατερινίδης
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«ΕΡΕΤΡΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ»
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Πνευματικού Κέντρου
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου

Ερέτριας - 34008
ΕΤΟΣ 26ο ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ. 2017

Αρ. Φύλλου 290

•Υπεύθυνος:
Ιερέας Θεοφάνης 

Παπαγεωργίου
Τηλ.: 22290-62786

•Συντακτική Επιτροπή:

•Δρ. Γεώργιος Ν. 
Αικατερινίδης

τ. Δ/ντής Ερευνών
Κέντρου Λαογραφίας 

Ακαδημίας Αθηνών
•Τριάδα Μπασινά-Κατσή

Καθηγήτρια Φιλόλογος
•Ελένη Παπαγεωργίου-

Ηλιάδη
Σχεδιάστρια δομικών έργων

•Βασιλική  Ψωμά 
Καθηγήτρια  Φιλόλογος

•Την ευθύνη των άρθρων
φέρουν οι συντάκτες τους

Ιστοσελίδα Ιερού Ναού
www.agios-nikolaos-eretrias.gr

e-mail Ιερού Ναού
agnikolaoseretrias@yahoo.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: QUICK PRESS
Δούκα 1 Χαλκίδα, Τ 22210-23382
e-mail:theopress@otenet.gr

Τιμή φύλλου 0,003 ΕΥΡΩ
Δεκτές φιλικές συνδρομές στη 

διεύθυνση:
π. Θεοφάνης Παπαγεωργίου

Κανάρη 5, ΕΡΕΤΡΙΑ Τ.Κ. 34008

Κωδικός:2284

1.Τρόποι  πλάγιοι, υπεκφυγές (μτφ.).
2. Οι  Ισμαηλίτες  και  γενικά  οι  
μωαμεθανοί-Ξενική  συμφωνία.
3. Καταντούν  οι  σχέσεις  των  
πολιτικών  με  τους  ψηφοφόρους  
τους.
4. Κι  έτσι  το  κόκκινο-Νόμισμα  
των  αρχαίων  Αθηναίων-  Όμοια  
σύμφωνα.
5.Δυσκόλευε  τον  Δημοσθένη-Είδος  
μύκητα-Ραδιοφωνικός  σταθμός.
6.Ουδέτερο  ποσοτικό  (καθ.).-Δεν  
έλαβαν  μέρος  σε  κάτι (ουδ.)
7.Για  τους  δρομείς  χτυπάει.
8.Ασφαλιστικός  φορέας (αρχικά)-
Εισάγει  ερώτηση (θηλ.)-Ρυθμικός  
χτύπος.
9.Αρχηγός  των  Κοζάκων-  …Σάμερ: 
Αμερικανίδα  τραγουδίστρια.
10.Είναι  κατά  βάση  τα  άρρωστα  
άτομα-Σύμβολο  του  ατμόιππου.
11.Το  όνομα  του  Κουροσάβα-
Ζιζάνιο  του  σιταριού.
12. Χρονικός  σύνδεσμος-Ορχήστρες  
χάλκινων  οργάνων.
13. Επικεφαλής  πανθέου-Μπαίνουν  
απ’τον  νικητή-Αρχικά  εκπαιδευτικού  
ιδρύματος.
14.Γάλλος  θεατρικός  συγγραφέας-
Είδος  τυχερού  παιχνιδιού.
15.Έναστρη  …χώρα- Γράφεται  στο  
πεντάγραμμο-Παρομοιάζει.
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1.Αγριολούλουδο  με  
κατακόκκινα  πέταλα-Η  
κύρια  αρτηρία  του  
σώματός  μας.
2.Ιδεαλιστής  Γερμανός  
φιλόσοφος-Καθόλου  
πειθαρχημένα.
3.Αγώνας  αυτοκινήτων-
Περιέχονται  στη  βενζίνη-
Όμοια  ποιοτικά.
4.Σε  ασιατικό  κράτος  
αναφέρονται (ουδ.).-Ποτάμι  
της  Στερεάς  Ελλάδας.
5.Μεγάλο  υδρόβιο  
θηλαστικό-Ασφαλίζει  
πόρτες-Ταινία  του  
Κουροσάβα.
6.Γάλλος  μυθιστοριογράφος-
Διαβόητος αρχιμαφιόζος-
Θύμα  των  Ερυθρών  
Ταξιαρχιών.
7.Πέφτω  σε  ύπνο-Μορφή  
φαρμάκου.
8.Αρχαίων  «πολύ»-Κατά  
τρόπο  αντίθετο-Βυζαντινή  
νότα.
9.Κοινωνική τάξη-Διάσημη  
Αμερικανίδα  τραγουδίστρια.
10.Πρόεδρος  της  υπήρξε  
ο  Σάμαρανκ-Γάλλος  
λογοτέχνης-Κινούσε  
μηχανές.
11.Σάλπιγγα  που  φθάνει  
στο  αυτί-Του  αρχαίου  
κόσμου  τα  θαύματα.
12. Μουσική  νότα-Μαρία…  
ηδύποτου- Έλληνας  
ζωγράφος- Έχει  υπόσταση.

ΝΟΣΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Το άγιο Βάπτισμα μας δίνει κάτι, που τίποτ’ 
άλλο πάνω στη γη δεν μπορεί να μας δώσει: 
Ενώνει και συνδέει τη φύση μας με τη Θεία 
Χάρη. Έτσι, ο άνθρωπος βγαίνει από την κο-
λυμβήθρα όπως ένα αντικείμενο από το εργα-
στήριο. Πάρε, για παράδειγμα, μια χάλκινη 
καμπάνα, στην  οποία έχει προστεθεί και ασή-
μι. Μια όμοια  χάλκινη  καμπάνα χωρίς ασήμι  
δεν διαφέρει  εξωτερικά  από  την  προηγού-
μενη, αλλά η σύνθεσή της είναι διαφορετική, 
ο ήχος της διαφορετικός, η ποιότητά της 
διαφορετική, η αξία της διαφορετική.  Όμοια 
διαφέρουν  και  δύο  άνθρωποι, από  τους 
οποίους ο ένας είναι βαπτισμένος και ο άλλος 
αβάπτιστος. Στην περίπτωση αυτή η διαφορά 
τους είναι ότι ο πρώτος έχει τη χάρη του Αγίου 
Πνεύματος, ενώ  ο  δεύτερος  δεν  την  έχει. Η 
χάρη του Αγίου Πνεύματος συμπράττει με το 
βάπτισμα, αφού ο άνθρωπος βαπτίζεται τόσο 
με το νερό όσο και με το Άγιο Πνεύμα. Βα-
πτισμένος και αβάπτιστος είναι φαινομενικά 
ίδιοι.Στην πραγματικότητα, όμως, ως προς τη 
σύνθεσή τους είναι εντελώς διαφορετικοί....

Κατά το άγιο Βάπτισμα ένα νέο στοιχείο, 
στοιχείο υπερφυσικό, προστίθεται στη σύν-
θεσή μας. Και αφότου προστεθεί, παραμένει 
κρυμμένο και ενεργεί μυστικά στη φύση μας. 
Βαπτιζόμαστε νήπια ή και βρέφη. Μολονότι 
αγνοούμε τι συμβαίνει μέσα μας, η χάρη  ενώ-
νεται  μαζί   μας και αρχίζει  να  ενεργεί στην  
ύπαρξή μας κατά την άπειρη αγαθότητα του  
Θεού και  κατά την πίστη των  γονιών  και των 
αναδόχων μας. Μεγαλώνοντας, δεν μπορούμε 
να διακρίνουμε τι σ’ εμάς είναι από τη φύση 
και τι από τη χάρη, η οποία, από την ώρα ακρι-
βώς του βαπτίσματος, βρίσκεται και ενεργεί 
μέσα μας με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο. 

Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, όταν 
οι άνθρωποι βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία, 
η ενέργεια της χάριτος στους  νεοφώτιστους 
ήταν άμεσα αισθητή από τους ίδιους και αντι-
ληπτή από τους άλλους. Ιδιαίτερα εντυπωσι-
ακές ήταν οι αλλαγές στα ήθη και το βίο των  
νέων  χριστιανών. Ένας οργίλος άνθρωπος, 
λ.χ., γινόταν πράος, ένας  υπερήφανος  τα-
πεινός, ένας φιλάργυρος γενναιόδωρος, ένας 
ακόλαστος αγνός κ.ο.κ. Κάτι τέτοιο έγινε, 

αναμφίβολα, και μ’ εμάς στη κολυμβήθρα του 
αγίου Βαπτίσματος. Μεγαλώνοντας, όμως, 
και συνειδητοποιώντας τα χαρίσματα μας 
-όποια και όσα έχει ο καθένας μας-, περηφα-
νευόμαστε  και  ξιπαζόμαστε, γιατί  τα απο-
δίδουμε στον εαυτό μας. Κάθε χάρισμά μας, 
ωστόσο, πρέπει  να  το  αποδίδουμε  στη  χάρη  
του  Θεού, που  αναδημιουργεί ό,τι  φυσικό  
έχουμε μέσα μας, αλλά και μας δίνει  πολλά  
νέα  δώρα. Η χάρη ενεργεί  μυστικά  στον  άν-
θρωπο  από  τη  νηπιακή ηλικία, αμέσως  μετά  
το  βάπτισμα. Ανανεώνεται  με  τη  μετάληψη 
των  αχράντων Μυστηρίων του σώματος  και  
του  αίματος  του  Χριστού. 

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε, 
και πρώτιστα η οικογένειά μας, αν έχει πίστη 
και ευσέβεια, αφήνει  ελεύθερη  τη  Χάρη να 
ενεργήσει σ’ εμάς μέσω της χριστιανικής ανα-
τροφής. Έτσι περνάμε την παιδική και εφηβι-
κή ηλικία  σε  συνθήκες  εντελώς  ανόμοιες μ’ 
εκείνες των αβάπτιστων. Δεν σου  δίνει ευχα-
ρίστηση η ιδέα  ότι είσαι πολύ ευνοημένη από 
τη  Θεία  Πρόνοια; Δόξασε γι’ αυτό τον Κύριο. 
Η Χάρη ενεργεί μυστικά, αλλά συχνά εκδηλώ-
νεται  ανοιχτά  σε  ιερά  έργα. Όσο  πιο  πολύ 
ασκείσαι, όσο πιο πολύ τρίβεσαι, όπως λέμε, 
στη χριστιανική ζωή, τόσο πιο έντονα θα δο-
κιμάζεις την ενέργεια της χάριτος. Μέσα στα 
ξύλα υπάρχει φωτιά, μα είναι κρυμμένη- τρίψε 
δύο ξύλα, και θα δεις να εμφανίζονται πρώτα 
καπνός κι έπειτα φλόγα. Στο κεχριμπάρι  και  
στο  ισπανικό  κερί  υπάρχει ηλεκτρισμός, μα 
δεν φαίνεται· τρίψε ένα κομμάτι, και θα το 
δεις να σπιθοβολάει και να έλκει μικρά σωμα-
τίδια. Ο τηλέγραφος είναι σιωπηλός, αλλά με 
την τριβή η συσκευή του  παράγει  ηλεκτρισμό  
και  τον ενεργοποιεί.«Τρίψε», λοιπόν, κι εσύ 
την ψυχή σου, θέρμανε την με  τη  χριστιανική 
ζωή, για  να  εκδηλωθεί μέσα  σου  η  ζωντανή  
ενέργεια  της  Θείας  Χάριτος. Μόνο, μη  λυπά-
σαι  τον  εαυτό  σου...

Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου, «Ο δρό-
μος της ζωής», εκδ. Ι.Μ.Παρακλήτου Ωρω-
πού.

Επιμέλεια : Β.Ψ.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Σπανού   20 €
Μηνάς Πολυζωίδης   20 €
Ανδρέας  Ρούσσος   25 €
Κων/νος Παπαϊωάννου   20 €
Ελένη  Ψωμά   20 €
Αντώνης  Μπαστούνης   10 €
Σάββας Κασσιώτης   50 €
Ζωή Ζέχα 20 €
Μαργαρίτα Κόλλια 20 €
Μίγκος Κων/νος  20 €

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ

Ιδιαίτερης αντοχής, ανάπτυξης και προσαρμοστικότη-
τας κρίνονται τα παραγωγικά ελαιόδενδρα που προέρ-
χονται από εμβολιασμό που ασκείται παραδοσιακά και 
στην περιοχή μας από εμπειροτέχνες που αποκτούν 
την γνώση στο αντικείμενο αυτό από μεγαλύτερους σε 
βάθος χρόνου γνώστες του. Συζητώντας μαζί τους, μας 
διευκρίνισαν ότι οι κυριότερες μέθοδοι εμβολιασμού ή 
επανεμβολιασμού των ελαιοδένδρων είναι δι’ ενοφθαλ-
μισμού (φόλα) και δι’ εκκεντρισμού (καλέμι) και η κα-
ταλληλότερη περίοδος είναι το μέσον και προς το τέλος 
της ανοίξεως ανάλογα πάντα και με τις επικρατούσες 
συνθήκες μικροκλίματος υγρασίας, βροχοπτώσεων κλπ. 
Άποψή μας είναι ότι προκειμένου οι ελαιοπαραγωγοί 
μας να εμπλουτίζουν τα ελαιόδενδρά τους, να προτιμούν 
την ανωτέρω μέθοδο, δεδομένου ότι έτσι αξιοποιείται το 
υπάρχον φυτικό κεφάλαιο με μικρότερες δαπάνες νερού 
και εμπλουτισμού εδάφους και λιγότερες καλλιεργητικές 
φροντίδες λόγω του ήδη αρκετά ανεπτυγμένου ριζικού 
συστήματος των υπό εμβολιασμό ελαιοδένδρων και της 
προσαρμογής τους στις κλιματολογικές και εδαφολογι-
κές συνθήκες της περιοχής μας, με κυρίαρχη την ποικι-
λία <<θρούμπα και κοκκινίτσα>> που δίδουν ιδιαίτερης 
ποιοτικής αξίας και γεύσης ελαιόλαδο.

Να σημειωθεί ότι αντίστοιχες μέθοδοι εφαρμόζο-
νται και στον εμβολιασμό άλλων παραγωγικών δένδρων 
(εσπεριδοειδή, αχλαδιές, βερικοκιές κλπ.).

Για τέτοιες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι καλλιεργη-
τές μας μπορούν να απευθύνονται σύμφωνα με πληρο-
φόρηση που είχαμε στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ 
και ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ του ΕΛ.ΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ στα Μονόσπιτα Ναούσης, τηλ. 2332041548.

Επιμέλεια ενημέρωσης ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Γεν. Γραμματέας Αγροτ. Συλλόγου Ερέτριας

Τηλ.: 6932860599

λυση προηγουμενου μηνα

Το άγιο Βάπτισμα μας δίνει κάτι, που τίποτ’ 
άλλο πάνω στη γη δεν μπορεί να μας δώσει.

Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου  «ἙΛΛΗΝΟ-
ΡΩΜΑΙΪΚΑ»

Συνέχεια στη σελίδα 4

ΛΑΧΑΝΟΣΟΥΠΑ  
ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΗ
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συνέχεια  από  το  προηγούμενο…

Επιτρέπεται  η  χειροτονία  ενός  
διγάμου;

Όχι, δεν  επιτρέπεται. Οι δίγαμοι  αποκλεί-
ονται  από  την  ιερωσύνη. Συγκεκριμένα  
ο  ιζ΄ κανών  των  Αγίων  Αποστόλων  δια-
κελεύει: «Ὁ δυσὶ  γάμοις  συμπλακεὶς  μετὰ  
τὸ  βάπτισμα, ἢ  παλλακὴν  κτησάμενος, οὐ 
δύναται  εἶναι  Ἐπίσκοπος, ἢ  Πρεσβύτε-
ρος, ἢ  Διάκονος,  ἢ  ὅλος  τοῦ  καταλόγου  
τοῦ  ἱερατικοῦ»  (Ράλλη-Ποτλῆ, Σύνταγμα  
τῶν  θείων  καὶ  ἱερῶν  κανόνων  τῶν  τε  
ἁγίων  καὶ  πανευφήμων  Ἀποστόλων  καὶ  
τῶν  Ἱερῶν  Οἰκουμενικῶν  καὶ  Τοπικῶν  
Συνόδων  καὶ  τῶν    κατὰ μέρος  Ἁγίων  
Πατέρων,  τόμ.  Β΄, σελ. 23).

Δύναται  να  επαναληφθεί  μία  
χειροτονία   σε  κάποιον  από  
τους  τρεις  βαθμούς;

Όχι. Ισχύει  απολύτως  το  αδύνατον  
της  επαναλήψεως  της  χειροτονίας. Το 
χάρισμα  μάλιστα  της  ιερωσύνης  είναι  
ανεξίτηλο, ἀφ’οὗ  άπαξ  κανονικώς  και  
εγκαίρως  ἐγένετο  το  ιερό  Μυστήριο  της 
Χειροτονίας. Το  ανεξίτηλο  της  ιερωσύ-
νης  υποδηλώνει  και  ο  Απ. Παύλος  με  τη  
φράση  του  προς  τον  μαθητή  του  Τιμό-
θεον  «μὴ ἀμέλει  τοῦ  ἐν  σοὶ  χαρίσματος» 
(Α΄ Τιμόθ. 4,14). Δηλ. μην  παραμελείς  το  
χάρισμα  που  είναι  μέσα  σου,  που  έχει  
χαραχθεί,  εγκατασταθεί  μέσα   στην  ψυχή  
σου. Μάλιστα, ἐν προκειμένῳ,  ο  ξη΄  κα-
νών  των  Αγίων  Αποστόλων  διακελεύει  
ότι:  «Εἴ  τις  ἐπίσκοπος  ἢ  πρεσβύτερος  ἢ  
διάκονος  δευτέραν  χειροτονίαν  δέξηται  
παρά  τινος, καθαιρείσθω  καὶ  αὐτὸς  καὶ  
ὁ  χειροτονήσας»  (όπ. παρ. σελ. 87).

Ποια  είναι  τα  ιερά  καθήκοντα  
και  οι  υποχρεώσεις  του  χειρο-
τονημένου  κληρικοῦ; 

α) Συνοπτικώς  αναφέρουμε  ότι  κύριο  και  
ιερότατο  καθήκον  και  έργο  του  ιερέως  
είναι  να  προσφέρει  θυσία  στο  Θεό. Να  
τελεί  τη Θεία Λειτουργία. Και  βεβαίως  να  
τελεί  όλα  τα  ιερά  Μυστήρια  (αναλόγως  
του βαθμού  του)  και τις  Ιερές Ακολου-
θίες.  Ο  Ιερός  Χρυσόστομος  χαρακτηρι-
στικά  γράφει:  «Ἡ ἱερωσύνη  τελεῖται  μὲν  
ἐπί  τῆς  γῆς, τάξιν  δὲ  ἐπουρανίων  ἔχει  

ταγμάτων˙  καὶ  μάλα  γε  εἰκότως˙  οὐ  γὰρ  
ἄνθρωπος,  οὐκ  ἄγγελος,  οὐκ  ἀρχάγγε-
λος,  οὐκ  ἄλλη  τις  κτιστὴ  δύναμις,  ἀλλ’ 
αὐτὸς  ὁ  Παράκλητος  ταύτην  διετάξα-
το  τὴν  ἀκολουθίαν  καὶ  ἔτι  μένοντος  ἐν 
σαρκὶ  τὴν  τῶν  ἀγγέλων  ἔπεισε  φαντά-
ζεσθαι  διακονίαν»  (Ἱερ. Χρυσοστόμου,  
Περὶ  Ἱερωσύνης  Γ΄,δ,  642, PG  48).
β) Οφείλει   να  προσεύχεται  και  να  με-
ριμνά  υπέρ  των  ψυχών  των  πιστών  «ὡς  
λόγον  ἀποδώσων»  (Ἑβρ. 13,7)
γ) Να  μελετά  την  Αγία  Γραφή,  τους  
Πατέρες  της  Εκκλησίας  και  άλλα  πνευ-
ματικού  περιεχομένου  συγγράμματα
δ) Να  εφαρμόζει  στην  προσωπική του  
ζωή  τη θεία  Διδασκαλία  και  όλες  τις  
εντολές  του  Θεού.
ε) Να  διατηρείται  ηθικά  καθαρός  και  
μακράν  από  πᾶσαν ἁμαρτίαν,  να  εξο-
μολογείται, να  αγαπά  την ιερωσύνη  του  
και  να  ζει  θεαρέστως  και  αγίως.
στ) Να  μη  συνάπτει  γάμο  μετά  τη  χει-
ροτονία.
ζ) Ο  έγγαμος  κληρικός  έχει  ύψιστο  και  
ευθυνοφόρο  χρέος  να  προστατεύει  τη  
σύζυγο-πρεσβυτέρα  του  με  τη  γενικό-
τερη  έννοια  του  όρου (βλ.  και  η΄ καν.  
Νεοκαισαρείας).
η) Η  ανατροφή  και  διαπαιδαγώγηση  των  
τέκνων  του  πρέπει  να  είναι  «ἐν παιδείᾳ  
καὶ  νουθεσίᾳ  Κυρίου» ( Ἐφεσ. 6,4).  (βλ. 
και  21ο   κανόνα  της  Καρθαγένης  σχετι-
κά  με  το γάμο  των τέκνων).
θ) Δεν  επιτρέπεται η  συγκατοίκηση  με  
γυναίκες  (συνείσακτες),  εκτός  βέβαια  
συγγενικών τινων  προσώπων  (βλ.  γ΄ καν.  
Α΄ Οικ. Συν. και  ε΄  της Πενθέκτης).
ι) Οφείλει  να  φέρει  την  καθωρισμένη  για  
τους  κληρικούς  αμφίεση  (ράσο  κλπ.).  Το 
κληρικό  μάλιστα  σχήμα  έχει  κατοχυρω-
θεί  και  νομικώς  διά  Διατάγματος  «Περὶ  
τῆς  κανονικῆς  περιβολῆς  τοῦ  ἑλληνικοῦ  
ὀρθοδόξου κλήρου» (22-1-1931)  κατόπιν  
σχετικής  Πράξεως  της  Διαρκούς  Συνό-
δου  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδας.
ια) Δεν πρέπει  να  εξασκεί  επίμεμπτα  
επαγγέλματα.
ιβ) Δεν  πρέπει  να  αναμιγνύεται  σε  κο-
σμικού τύπου  αξιώματα  ή  πολιτικά  σχή-
ματα.
ιγ) Δεν επιτρέπεται  να  έρχεται  σε  διε-
νέξεις  και  εχθρότητες  και  μάλιστα  να  
χειροδικεί,  αισχρολογεί, να  λαμβάνει  
τόκους, να  καταράται,  να  επιορκεί,  να  
συμμετέχει   σε  άσεμνα  θεάματα  και  εν  
γένει  οφείλει   να  αποφεύγει  κάθε  τι  που  
απάδει  προς  την ιερατική  του  ιδιότητα.
ιδ) Οφείλει  να  είναι  πολύ  πιστός, πρά-

ος,  χαρίεις, τίμιος,  θυσιαστικός,  ευγενής,  
υπομονετικός,  ταπεινόφρων,  διδακτικός,  
προσεκτικός  σ’ όλα, άριστος  οικονόμος  
και  διάκονος  των  θείων  Μυστηρίων  του  
Θεού, μιμητής  του  Καλού  Ποιμένος  του  
Χριστού, αίροντας  τον  Σταυρό  του  Κυ-
ρίου  διηνεκώς.

συνεχίζεται….

Επιμέλεια: Ιερ.  Θ.Π.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ  ΕΚ  ΤΩΝ  ΙΕΡΩΝ  ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
αποσπάσματα κειμένων από το βιβλίο

του Αρχιμανδρίτου κ. Χρυσόστομου Παπαθανασίου

Δεν είναι τόσο απλό όσο το νομίζετε,                             αλλά τόσο σοβαρό όσο δεν το φαντάζεστε

‘‘Πετράδια’’ 
Αγίου Παϊσίου  
του Αγιορείτου
✾  Όσο  θα  σε  βοηθήσει  το  καλό  

παράδειγμα, δεν θα  σε  βοηθήσουν  τα 
διαβάσματα  τα  πολλά  που  θα  κάνεις.
✾  Αν  οι  άλλοι  συζητάνε  ή  

κατακρίνουν, αυτό  εσένα  δεν  πρέπει  
να  σε  ενδιαφέρει, αλλά  οι  δικές  σου  
αμαρτίες  και  να  ζητάς  το  έλεος  
του  Θεού  δια  της  αδιαλείπτου  σου  
συνομιλίας:  «Κύριε  Ἰησοῦ  Χριστέ…».
✾  Θα  βαδίζουμε  όλο  χαμηλά  και  

δεν  θα  πέφτουμε  και  θα  δεχόμαστε  
συνέχεια  τη  Χάρη  του  Θεού, η  οποία  
δίνεται  υποχρεωτικά  στους  ταπεινούς.
✾  Κανένας  αμαρτωλός  δεν  

πρέπει  να  απελπιστεί  ποτέ, αρκεί  να  
μετανοήσει, διότι  και  οι  αμαρτίες  του  
είναι  λιγότερες  από  του  διαβόλου  και  
ελαφρυντικά  έχει, γιατί  πλάστηκε  από  
χώμα  και  από  απροσεξία  γλίστρησε  
και  λασπώθηκε.
✾  Ο  μεγαλύτερος  εχθρός  της  

σωτηρίας  της  ψυχής  μας,  ακόμη  και  
από  τον  διάβολο, είναι  το  κοσμικό  
πνεύμα, γιατί  μας  παρασύρει  γλυκά  
και  μας  πικραίνει  τελικά  αιώνια.
✾  Η  εγκράτεια  για  τους  υγιείς  νέους  

είναι  το  γερότερο  χαλινάρι  κατά  των  
παθών, για  να  κυριαρχεί  το  πνεύμα, 
και  να  επικρατεί  η  διπλή  ειρήνη. 
✾  Εκείνοι  που  παραμελούν  

τα  πνευματικά  τους  καθήκοντα  
αδικαιολόγητα  και  αδιαφορούν  
για  τις  μικρές τους  αμαρτίες, πολύ  
γρήγορα  θα  σωριαστούν,  σαν  τα  
δέντρα  που  γκρεμίζονται  ξαφνικά  
από  τα  πολλά  σκουλήκια  και  όχι  από  
το  ένα  τσεκούρι.

συνέχεια  από  το  προηγούμενο…

Αποσπάσματα  από  το  φυλ-
λάδιο  του π. Ιγνάτιου  Καπνί-
ση, Ιεροκήρυκος  της  Ιεράς  
Μητροπόλεως  Χαλκίδος

Ἀμφίεση
ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ

ΑΣΗΜΑΝΤΟ(;)

Αγαπητοί  μου  Χριστιανοί,
Ορισμένοι  έχουν  τη  γνώμη  
ότι  το  θέμα  της  αμφιέσεως 
(του  ντυσίματος)  είναι  ασή-
μαντο  από  πλευράς  ορθής  
Χριστιανικής  συμπεριφοράς. 
Είναι  όμως  σωστή  αυτή  η  
άποψη(;) Ασφαλώς  όχι, όπως 
θα  βεβαιωθεί  κάθε  καλόπι-
στος  χριστιανός  που  θα  με-
λετήσει  τις  πιο  κάτω  σοβαρές 
θέσεις:

ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ

∂ «Πρέπει  να  γνωρίζουμε  
ότι  με  τις  ακρότητες  μέχρι  
γυμνοτήτων  στην  αμφίεση, 
είναι  βέβαιον, ότι  αμβλύ-
νεται  βαθμηδόν  το  ηθικόν  
αισθητήριον  και  η  ψυχή  
δεν  μένει  αδιάφθορος».
Μητροπολίτης  Πατρών  Νικό-
δημος  Βαλληνδάς «Θεομητο-
ρικά  Μηνύματα» σελ.481

∂ «Από  την  ημέρα  που  
δεν  είμαστε  πλέον  ικανοί  
να  κοκκινίσουμε, θα  πρέπει  
να  ομολογήσουμε ότι  πέσα-
με  πολύ  χαμηλά»
T.Toth (Κληρικός  Καθηγ. Παν/
μίου  Βουδαπέστης, Παιδαγω-
γός)

∂ « Όταν την  μάρτυρα  
Περπέτουα  την  έρριξαν  
στα  θηρία, την  τραυμά-
τισαν  και της  έσχισαν  το 
χιτώνα  με  αποτέλεσμα  να  

φανεί  ο  μηρός. Τότε  εκεί-
νη  αμέσως  έσπευσε  να  κα-
λύψει  το  γυμνό μηρό  της, 
υπολογίζοντας  περισσό-
τερο  την  σεμνότητα  από  
τους  φρικτούς πόνους».

∂ «Ἵνα  γενικῶς εἴπωμεν  
ἄνευ  αἰδοῦς  εἶναι  ἀδύνα-
τος  ἡ  ὕπαρξις  κοινωνίας  
καί  πολιτείας. Τήν  αἰδώ ἐτί-
μησεν  ἀνέκαθεν  ἡ  ἀνθρω-
πότης, ἥτις  δεινῶς  ἐτιμωρή-
θη, ὁσάκις περιεφρόνησεν  
αὐτήν.  Ἡ αἰδώς εἶναι  ἀξία  
ἀπόλυτος  καί  αἰωνία».

∂ «Με  γυμνά  σώματα  οι  
άνθρωποι  εμφανίζονται  σε  
λαούς  απολίτιστους. Την  
αναίδειαν  ακολουθεί αχα-
λίνωτος  γενετήσια  ακολα-
σία. Η γυμνότης των  αγαλ-
μάτων  επεκράτησε  στην  
Ελλάδα  μετά  την πτώσιν  
του  πολιτισμού».
(Σ. Καλλιάφας, Καθηγητής  
Παν. Αθηνών
«Ο  χαρακτηρισμός  της  επο-
χής  μας» σελ.  37).

∂ «Στην  Αγγλία  το  30%  
των  βιασμών  οφείλεται  
στην  άσεμνη  αμφίεση  των  
γυναικών, λέει  μία στατιστι-
κή».
(Περιοδικόν  τα  Κρίνα)

∂ «Οι  γυναίκες  έπαψαν  
να  είναι  γυναίκες έτσι  
όπως  ντύνονται»
(Ηθοποιός  Δημήτριος Φωτό-
πουλος)

∂ «Το  πρόβλημα  της  ζωής  
ή  του  εξαφανισμού  των  
λαών  εξαρτάται  από  την  
αιδώ  και  από τίποτε  άλλο».
Ο  διαπρεπής  ψυχολόγος

και  Παιδαγωγός E. STPANGER.

Στην  ανατολή  έχουν  μια  
ιστορία: Κάποτε  συναντή-
θηκαν  στο  δρόμο  ένας  
διαβάτης  και  η  πανώλης  
(χωλέρα). Πού  πηγαίνεις; 
ρώτησε  ο  διαβάτης  την πα-
νώλη. Κι  εκείνη  απάντησε: 
Πηγαίνω στη Βαγδάτη, να  
πεθάνω  5.000  ανθρώπους. 
Ο  διαβάτης  όμως  πλη-
ροφορήθηκε  ότι  στη  Βα-
γδάτη  δεν  πέθαναν  5.000  
αλλά  50.000. Όταν  επιστρέ-
φοντας  ξανασυναντήθη-
καν, ο  διαβάτης  της  είπε:  
Γιατί  μου είπες  ψέματα; 
Εσύ  πέθανες  50.000. Και  
η  πανώλη  απάντησε: Όχι  
κύριε, εγώ  5.000  πέθανα, οι  
υπόλοιποι  πέθαναν  από  το  
φόβο τους. Έτσι συμβαίνει  
ακριβώς  και  με  τη  μόδα. 
Όλες  οι  γυναίκες  δεν  την  
ακολουθούν  επειδή  το  επι-
θυμούν, αλλά  φοβούνται  
μήπως  θεωρηθούν  οπισθο-
δρομικές. Έτσι  χάνουν  την 
αξιοπρέπειά  τους, πολλές  
φορές  την τιμή  τους  και  
κάποτε  και  την  ψυχή  τους. 
Από φόβο  κι  αυτές  το  πα-
θαίνουν.

Καλή  μου  αδελφή, σκέ-
φθηκες  πόσα  κακά  μπορεί  
να  προκαλέσει  το  άσεμνο  
ντύσιμό  σου; Γίνεται  αφορ-
μή  σοβαρού  σκανδαλισμού  
με  αποτέλεσμα  τα  βαρειά  
αμαρτήματα: πορνεία, μοι-
χεία, ομοφυλοφιλία, διαζύ-
για, εκτρώσεις. Γι’ αυτά  τα  
βαρειά  παραπτώματα  που  
άθελά  σου  προκαλείς  τι 
απολογία  θα  δώσεις  σαν  
ηθικός  αυτουργός  όλων  

αυτών  κατά την  φοβεράν  
ημέρα  της  Κρίσεως; Το 
έχεις  σκεφτεί; Μη  ξεχνάς  
ακόμη  ότι  ο  σεβασμός  
στην  αιδώ  είναι  θεϊκός  νό-
μος  και  δεν  μπορούμε  να  
τον  παραβαίνουμε  ατιμω-
ρητί. Εκτός  βέβαια  και  αν  
μετανοήσουμε  ειλικρινά.

Κάποτε  είχαν  δέσει  με  
ένα  χονδρό  σχοινί  ένα  λιο-
ντάρι  που  το  είχαν   κλείσει    
σε  ένα  κλουβί. Κατά  τη  
νύχτα  όμως  ένα  ποντικάκι  
έφαγε σιγά-σιγά  το  σχοινί. 
Όταν το  πρωί  μπήκε  στο  
κλουβί  ανύποπτος  ο  θηρι-
οδαμαστής, του  επιτέθηκε  
το  ελεύθερο  λιοντάρι  και  
τον  τραυμάτισε  θανάσι-
μα. Το  λιοντάρι  μοιάζει  
με  τα  πάθη  μας. Το σχοινί  
συμβολίζει  την  αιδώ  και  
το  ποντικάκι  παριστάνει  
τη  μόδα. Η αιδώς  είναι  ο  
φρουρός  της  αρετής  που  
μας  προφυλάσσει  από  το  
λιοντάρι, (τα πάθη  μας)  
γιατί  το  κρατάει  πάντα δε-
μένο. Το  ποντικάκι  όμως,  
η  μόδα,  που  εμείς  δεν  του  
δίνουμε  σημασία, τρώει  
σιγά- σιγά  το  σχοινί  και  
αφήνει  ελεύθερο  το  λιο-
ντάρι  (τα  πάθη  μας). Τότε  
με  πολλή  ευκολία  εκείνο  
μας  τραυματίζει  σοβαρά, 
κάποτε  δε  και  θανάσιμα. 
Διότι  χωρίς  αιδώ  χάνουμε  
την  αξιοπρέπειά  μας,  την  
τιμή  μας  και  κάποτε  και  
την  ψυχή  μας.

συνεχίζεται… 
Επιμ. Ιερ. Θ.Π.



ΝΗΣΤΕΙΟΔΡΟΜΙΟΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ

• Την  5ην, 7ην, 12ην, 14ην, 19ην ,21ην,  και  28ην :

νηστεία (δεν καταλύεται  έλαιον).

• Την  26ην: κατάλυσις  οίνου  και  ελαίου.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
•  Περίοδος  νηστείας  Δεκαπενταυγούστου

 (1ης  έως  14ης):

Από  Δευτέρα  έως Παρασκευή:

νηστεία  (δεν καταλύεται  έλαιον).

Σάββατα  και Κυριακές:

Κατάλυσις  μόνο  οίνου  και  ελαίου.

• Την   6ην: κατάλυσις  ιχθύος.

• Την  16ην, 18ην, 23ην, 25ην, 29ην, και  30ήν:

    νηστεία  (δεν καταλύεται  έλαιον).

Στην Ελλάδα  ορίστηκε  για  πρώτη  
φορά   το  1929  να  τιμάται  η  μητέρα  
την  ημέρα  της  Υπαπαντής, στις  2 Φε-
βρουαρίου . Τότε η ορθόδοξη εκκλη-
σία γιορτάζει την Παναγία με τον Ιωσήφ που πηγαίνουν τον 40ήμερο 
Ιησού στο Ναό για ευλογία. Να «σαραντίσει», με σύγχρονη ορολογία. 
Μια κίνηση που ακόμα σήμερα κάνουν οι χριστιανές μητέρες (Σαρα-
ντισμός). Όμως κατά την δεκαετία του 1960, ο εορτασμός ατόνησε και 
ενισχύθηκε η  δυτικόφερτη  συνήθεια  εορτασμού της 2ης Κυριακής του 
Μαΐου,  που  προήλθε  από το αγγλικό και το αμερικανικό κίνημα των 
γυναικών. Ωστόσο η καθιέρωση ειδικών «ημερών»  είναι  ένας φορμαλι-
σμός, όχι απαραίτητος, για  να  εκφράσουμε στη  μητέρα  μας  την  αγά-
πη και  την ευγνωμοσύνη  μας. Για  ένα  πρόσωπο  τόσο σημαντικό  για  
τη  ζωή  του  κάθε ανθρώπου, ίσως δεν  θα  ήταν  υπερβολή  να  πούμε  
ότι  αξίζει  να  τιμάται  ακόμα  και  κάθε  μέρα. 

Μάνα, λοιπόν: όνομα γλυκύ και πράγμα ακόμη γλυκύτερο. 
- Ή μήπως  δεν  είναι  όνομα,  αλλά  ρήμα;  
- Μα  δεν  είναι  ρήμα…  
- Είναι  σίγουρο;  Αγαπώ, κάνω, προσφέρω, ακούω, αντιμετωπίζω, 

χαίρομαι, κλαίω, αγκαλιάζω, χαϊδεύω, νοιώθω, φροντίζω, ξενυχτώ, 
προστατεύω, διδάσκω, συνοδεύω, υπενθυμίζω, δικαιολογώ, υποχωρώ, 
διαβάζω, καθαρίζω, μαγειρεύω, ταΐζω, ξαγρυπνώ, ουρλιάζω, ψιθυρί-
ζω, τραγουδώ, χαμογελώ, τρέχω, εκπαιδεύω, κατανοώ, συγχωρώ, υφί-
σταμαι, ανακουφίζω, υποφέρω, μιλώ, υποχωρώ, συμβουλεύω… 

- Σωστά.  Μητέρα  δεν  είναι  μόνο  ένα  ρήμα, αλλά  όλα  τα  ρήματα  
της  ζωής! 

Η μάνα είναι  μια ανήσυχη καρδιά που συνδυάζει την αγάπη  με τη 
γενναιότητα, τη στοργή με τη θυσία,  που μηχανεύεται τις πιο απίθανες 
λύσεις, που εκούσια αιμορραγεί  για  να μεταγγίζει τη ζωή στο παιδί 
της. Κανείς δεν υποπτεύεται το φορτίο της  μέσα  στην οικογένεια. Και 
κοντά στην ψυχική κούραση, προστίθεται και η σωματική κούραση της 
μάνας- νοικοκυράς. Πριν από πολλά χρόνια στη Γαλλία κάποια υπηρε-
σία έβγαλε μερικά στοιχεία για το σύνολο της εργασίας μιας νοικοκυράς 
70 χρόνων. Βρήκαν ότι στο διάστημα αυτό: Έχει πλύνει και καθαρίσει 
15 τόνους λαχανικά. Έχει πλύνει τόσα πιάτα, που αν  θα  τα έβαζε το  
ένα  πάνω στο άλλο, θα  έκαναν  μια στήλη 100.000 μέτρων. Στα  χρόνια  
αυτά  έχει διανύσει μέσα στο σπίτι 60 χιλιάδες χιλιόμετρα! Ξέρετε πόση 

είναι αυτή η απόσταση; Μιάμιση φορά  η  περίμετρος της γης!!!
Δυστυχώς όμως πολλές μητέρες σήμερα, δηλητηριασμένες από τη 

σύγχρονη φιλοσοφία και το φεμινισμό μένουν ήσυχες πιστεύοντας ότι  
με την  εργασία  τους  θα  εξασφαλίσουν στο παιδί τους γλώσσες, φρο-
ντιστήρια, μπαλέτα, ωδείο κι έτσι θα το κάνουν πάνοπλο για ν’ αντιμε-
τωπίσει τη ζωή. Το κατευθύνουν στην τηλεόραση για ν’ απαλλαγούν 
από την παρουσία του. Μεγαλώνουν το παιδί τους εκπαιδεύοντάς το 
πώς να  εκμεταλλευτεί  τον  κόσμο. «Έχε τα  μάτια σου ανοιχτά, κακο-
μοίρη μου! Κοίτα το γιο του τάδε πώς τα κατάφερε». Κι όταν λένε τα  
κατάφερε εννοούν πώς βρήκε τρόπο να εξασφαλίσει μια καλή θέση και 
ν’ αποκτήσει πολλά χρήματα, ευημερία  δηλαδή  υλική. Παραμορφωμέ-
νο και αλλοιωμένο το πρόσωπο της μητέρας σήμερα. Αποπροσανατο-
λισμένη, όσο κι αν αγαπά τα παιδιά της και επιθυμεί την ευτυχία τους, 
προσφέρει στην κοινωνία ανθρώπους ανάπηρους ψυχικά και πνευμα-
τικά. Εμείς όμως σήμερα θέλουμε να σας δείξουμε έναν άλλο δρόμο. 
Έναν δρόμο ανηφορικό, που απαιτεί αγάπη, υπομονή, ταπείνωση, θυ-
σία. Αν θέλετε να δείτε τα παιδιά σας πραγματικά ευτυχισμένα, ετοιμά-
στε τα, όχι μόνο για μια καλή θέση εδώ στη γη, αλλά  και για  μια αιώνια  
θέση  στη Βασιλεία του Θεού. Μεγαλώστε τα παιδιά σας όχι για να 
εκμεταλλευτούν τον κόσμο, αλλά για να τον υπηρετήσουν. Χτίστε μέσα 
τους θεμέλια γερά και καλλιεργήστε το χαρακτήρα τους όχι μόνο με τα 
λόγια, αλλά με το παράδειγμά σας. Αγρυπνήστε στην ψυχή των παιδιών 
σας, την προορισμένη να ζήσει αιώνια. Καλείστε να επιτελέσετε το έργο 
σας μέσα  σε ταραγμένους  καιρούς, που χιλιάδες  φωνές  προσπαθούν 
να σας  κλέψουν  το  θησαυρό σας, τα παιδιά σας. Σε σας μένει να  τα  
ασφαλίσετε μέσα στην  Εκκλησία, όπου  τόσοι  νέοι νιώθουν ευτυχία  
κοντά  στον  Θεό  και  είναι  επιτυχημένοι  στη ζωή τους, όποια  πορεία  
κι  αν  ακολουθήσουν. 

Πρότυπο ιδανικό για κάθε μητέρα, για να  εμπνέεται απ’ αυτό, να το 
αντιγράφει  και  να  το επικαλείται, η Παναγία μητέρα, και όπλο ισχυρό 
η προσευχή. Τίποτε πιο δυνατό απ’ την προσευχόμενη μητέρα. Η  προ-
σευχή  της  μητέρας  γίνεται  ασπίδα  για  το παιδί  της  και  στήριγμα  
γερό  για την  ίδια. 

Επιμέλεια: Ιερ. Θ.Π.

Η   ΜΗΤΕΡΑ
Τελέσθηκε  καί  φέτος  ἀπό  τόν  πα-

τέρα  Θεοφάνη  τό  παλαιό  ἐθιμικολα-
τρευτικό  δρώμενο  ‘‘ Ἄρατε  πύλας’’  
ὅταν  ἐπιστρέφοντας  ἡ  ἀναστάσιμη  
πομπή  ἀπό  τήν  ὑπαίθρια  ἐξέδρα  καί  
τήν  περιφορά  τῆς  εἰκόνας  τῆς  Ἀνα-
στάσεως  γύρω  ἀπό  τόν  ναό, βρῆκε  
νά  κρατεῖ  κλειστή  τήν  πόρτα  ἕνας  
ἐπίτροπος,  ὁπότε  ἄρχισε  ἕνας  διά-
λογος  μέ  τούς  τελευταίους  στίχους 
(7-10) του  23ου  Ψαλμοῦ  τοῦ  Δα-
βίδ,  ἐκλαμβανόμενος  ὡς  διάλογος  
μεταξύ  τοῦ  Βασιλέως  τῆς Δόξης  καί  
τῶν  Ἀγγέλων  αὐτοῦ  ἀφ’ἑνός  καί 
τῶν δυνάμεων  τοῦ σκότους  ἤ  τοῦ  
ᾍδη  ἀφ’ἑτέρου, μετά  τό  τέλος  τοῦ  
ὁποίου  ὁ ἱερέας  ἄνοιξε  βιαίως  τήν  
πόρτα  καί εἰσῆλθε  στόν ναό  θριαμβι-
κά  ὑψώνοντας  τήν  εἰκόνα  καί  ἀκο-
λουθούμενος  ἀπό  τό  ἐκκλησίασμα.

Ἡ τελετουργία  αὐτή σέ  πολλά  
μέρη  συνηθίζεται  κατά  τήν  ἐπιστρο-
φή  τοῦ  Ἐπιταφίου,  ὅπως  π.χ.  στή  
Σκιάθο,  γιά  τήν  ὁποία  ἔχομε  μιά   
θαυμάσια,  παραστατικότατη  περι-
γραφή  τοῦ  Ἀλεξάνδρου  Μωραϊτίδη,  
μέ  ὅλην  τήν  διαλογική  διαμάχη,  τήν  
ὁποία  καί  παραθέτομε,  ζῶντας  τήν  
ἐναργῆ  γραφή  τοῦ  μεγάλου  Σκια-
θίτη.

«Εἶναι συνήθεια ἀρχαιοτάτη εἰς τὴν  
νῆσον, ἀφοῦ  ὁ Ἐπιτάφιος ἐν  λιτα-
νείᾳ  περιέλθῃ  ἐν  ὡραίῳ  πανοράμα-
τι  τὴν  ἐνορίαν  ὅλην,  κατὰ  τὴν ἐπι-
στροφὴν  νὰ  κλείωνται  αἱ  πύλαι  τοῦ 
ναοῦ  καὶ  νὰ  μὴν ἐπιτρέπηται  ἡ εἰς 
αὐτὸν  εἴσοδος  τοῦ  Ἐπιταφίου. Πα-
ρίσταται  κατὰ  τρόπον παράδοξον  ἡ 
σκηνὴ  τῆς  εἰς  Ἃδου  καταβάσεως 
τοῦ  Σωτῆρος,  ὡς  φέρεται  τοῦτο  ἐν 
τῇ ἐκκλησιαστικῇ παραδόσει.Τότε ὁ 
πρῶτος τῶν  ἐφημερίων, προσεγγίζων 
εὶς τὰς  πύλας  κελεύει ἐπιτακτικῶς 
κρούων αὐτὰς καὶ κράζων: «Ἄρατε 
πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν καὶ  ἐπάρθη-
τε  πύλαι  αἰώνιοι,  καὶ  εἰσελεύσεται ὁ  
βασιλεὺς  τῆς  δόξης!».

Ὁ δὲ ἔσωθεν τῶν κεκλεισμένων 
πυλῶν, παρὰ τὰ κλεῖθρα, ὑποκρινόμε-
νος τὸν Ἃδην  ἐρωτᾷ  αὐθαδῶς: Τίς  
ἐστιν  οὗτος  ὁ  βασιλεὺς  τῆς  δόξης;».

Ἡ  ἐπιτακτικὴ  κέλευσις, ὡς καὶ ἡ 
αὐθάδης ἐρώτησις ἐπαναλαμβάνο-
νται ἐκ  τρίτου.  Καὶ  τότε, τὴν τρίτην 
φοράν, ὁ ἱερεὺς ὠθῶν ἰσχυρῶς διά τοῦ 

ποδὸς καὶ  τῶν  χειρῶν  τὰς  πύλας,  
ἀναφωνεῖ ἐν κυριαρχικῇ δυνάμει: 
«Κύριος τῶν Δυνάμεων, αὐτός ἐστιν 
ὁ βασιλεὺς τῆς  Δόξης!». Καὶ ἀνοίγει 
βασιλικῶς καὶ αὐταρχικῶς τὰς πύλας 
καὶ  οὕτως εἰσέρχεται εἰς τόν  ναὸν  ὁ  
Ἐπιτάφιος».

Ὁ διάλογος  αὐτός,  πού  περιλη-
πτικά  ἀποδίδεται  σέ  κάποια  μετά-
φραση  τοῦ  ἑβραϊκοῦ    πρωτότυπου  
κειμένου  ἀποδίδεται  μέ  τούς στί-
χους  «Πόρτες,    τά  κεφαλάρια  σας  
σηκῶστε  τα.  Ψηλῶστε,/  πανάρχαιες  
πόρτες,  νά  διαβῆ  ὁ  βασιλιάς  τῆς  δό-
ξας»  χρησιμοποιεῖται  καί  σέ  ἄλλες  
ἐκφάνσεις  τῆς  χριστιανικῆς  λατρεί-
ας,  ὅπως  στήν  ὑμνογραφία  καί  την  
εἰκονογραφία  τῶν  ἑορτῶν  τῆς  Ἀνα-
λήψεως  τοῦ Κυρίου  και  τῆς  Κοιμή-
σεως  τῆς  Θεοτόκου,  κυρίως  ὅμως  
κατά  τά  Θυρανοίξια,  στη  φάση  
δηλαδή  τῆς  τελετῆς  τῶν  ἐγκαινίων  
ἑνός  ναοῦ,  κατά  τήν  ὁποία  ἀνοίγο-
νται  ἀπό  τόν  Ἐπίσκοπο  θριαμβευ-

 «ἙΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΪΚΑ»

κρητικό  ἱστορικό  «Τραγούδι  τοῦ  Δασκαλογιάννη»,  μέ  τήν  
ἐπανάσταση  καί  τήν  ἀπάνθρωπη  θανάτωσή  του  στό  Ἡρά-
κλειο  ἀπό  τούς  Τούρκους  το  1770],  ὁ  ὁποῖος  μέ  κάθε  ἄνεση  
παραδίδει  τόν  ὅρο. 

β) Ἡ  κυκλοφορία  τοῦ  ὅρου  στό  στόμα  τοῦ  λαοῦ,  ἀνεξάρ-
τητα  ἀπό  τήν  πρώτη  ἐμφάνισή  του,  φανερώνει  βαθύ  ρίζωμά  
του  στήν  εὐρεία  λαϊκή  κρητική  συνείδηση,  πού  μένει  πιστότε-
ρα  ἐξαρτημένη  ἀπό  τή  ρωμαίικη  παράδοση  τοῦ  Γένους.

γ) Εἴμασθε  ὑποχρεωμένοι  νά  ἐγκαταλείψουμε   πιά  θέσεις,  
ὅπως  ἐκεῖνες  τοῦ  σοφοῦ  κατά  τά  ἄλλα  καί  πολυΐστορος  Νικ.  
Τωμαδάκη,  ὅτι  δηλαδή,  ὁ  ὅρος  «Ρωμιοσύνη»  εἶναι   «νεόπλα-
σμα  τοῦ  παρελθόντος» (-19ου αἰ.),  χρησιμοποιούμενον  ἀκρί-
τως  ὑπό  τινων  λογοτεχνῶν  (Ἐφταλιώτης,  Κόντογλου)!  Ἔτσι  
θά  ἀποφευχθούν  καί  ἀνοίκειες  στήν  ἐπιστήμη  ἀπολυτότητες,  
ὅπως  ἡ  διακήρυξη  τοῦ  ἰδίου  Διδασκάλου,  ὅτι  δῆθεν  «οὐδείς  
πρό  τοῦ  1850  εἶπεν  ἤ  ἔγραψε  τήν  λέξιν  αὐτήν,  μέ  τήν  ὁποίαν  
θέλουν  νά  ἀντικαταστήσουν  τόν  Ἑλληνισμόν».

δ) Οὐδείς  ὅμως  ἐχέφρων  καί  ἰσορροπημένος  ἐρευνητής  θά  
ἤθελε  ποτέ  νά  ἀντικαταστήσει  τόν  κατά  τόν  ἴδιο  Διδάσκαλο  
«ἀντικατάστατον  Ἑλληνισμόν»  μέ  τό  ὄνομα  Ρωμηοσύνη,  γιά  

τόν  ἁπλούστατο  λόγο,  ὅτι  οἱ  ὅροι  
νοηματικά  δέν  συμπίπτουν  σήμερα  
ἀπόλυτα. Ὁ  ὅρος  «Ρωμηοσύνη»  ση-
μαίνει  τόν  ὀρθόδοξο  Ἑλληνισμό,  καί  
μάλιστα  στήν  οἰκουμενική  ἐκδοχή  
του:  Κάθε  ὀρθόδοξος  πολίτης  τῆς  
Νέας  Ρώμης,  ἀνεξάρτητα  ἀπό  τή  
φυλετική  καταγωγή  του,  εἶναι  αὐτο-
δίκαια  «Ρωμαῖος –Ρωμηός».  Οὐδείς  
μή  ὀρθόδοξος  εἶναι  δυνατόν  νά  ὀνο-
μασθεῖ  ποτέ  «Ρωμαῖος – Ρωμηός».

Ὅταν,  συνεπῶς,  ὁ  ὀρθόδοξος  
Ἕλλην  αὐτοπροσδιορίζεται  καί  μέ  τό  (κρατικό-  πνευματικό  
καί  ποτέ  φυλετικό)  ὄνομα  «Ρωμηός»,  δηλώνει  τήν  ὀρθόδοξη  
ταυτότητα  καί  συνείδησή  του.  Οὐδεμία  ἄρα  σύγκρουση  μπο-
ρεῖ  νά  ὑπάρξει  στή  χρήση  αὐτῶν  τῶν  ὀνομάτων. Τά  ὀνόματα  
«Ρωμαῖος»  καί  «Ἕλλην»  ταυτίσθηκαν  στή  μακραίωνη  ἱστο-
ρική  τους  χρήση  καί  μόνο  ἡ  λογιοσύνη  ἔχασε  κάποια  ἰσορ-
ροπία  στή  χρήση  τους.  Ὄχι  ὅμως  ποτέ  τό  εὐρύ  στρῶμα  τοῦ  
λαοῦ  καί  ἡ  πνευματική  κιβωτός  του,  ἡ  πατερική  Ὀρθοδοξία.

Σημείωση:  Γιά  τούς  ὅρους  Ρωμηός  καί  Ρωμηοσύνη  οἱ  Ἑλλη-
νορθόδοξοι  δεχόμεθα  τήν  γραφή  μέ   - η -  :   Ρωμαῖος-  (νέο) 
Ρωμαῖος,  Ρωμαιός,  Ρωμηός, Ρωμηοσύνη.

Δρ  Γεώργ.  Ν.  Αικατερινίδης

Συνέχεια από σελίδα 1

Ἄρατε  πύλας…

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Ημερομηνία Ονομα/μο   πατέρα Ονομ/μο  μητέρας Όνομα Ονομ/μο  αναδόχου

23  Απριλίου Ιωάννης 

Μπαλάφας

Ειρήνη-Αικατερίνη 

Βλάχου

Μαρία Νικόλαος 

Διονυσόπουλος 

Χριστίνα 

Κατσικαντάμη

30  Απριλίου Ανδρέας 

Παπακούσουλας

Μαρία  Γκίκα Ελευθερία 

-Γεωργία

Αικατερίνη  Γκίκα

ΓΑΜΟΙ
Ημερομηνία Ονομα/μο   γαμπρού Ονομα/μο   νύμφης Ονομα/μο 

παράνυμφου

30  Απριλίου Ιωάννης   Δ. Δημητρός Μαρία  Β. Πετρογιάννη Ιωάννης 

Γιαννούλης

ΘΑΝΑΤΟΙ
Χρονολογία Ονοματεπώνυμο Πατρίδα Ηλικία

21  Μαρτίου Βασίλειος   Η. Θεοδωρόπουλος Αίγιον   Αχαΐας 79

24  Μαρτίου Δημήτριος   Α. Λύκος Οκτωνιά   Ευβοίας 86

2  Απριλίου Στυλιανός   Α. Καλαϊτζής Ηλιούπολη  Αττικής 68

8  Απριλίου Χρήστος   Β. Πανταζής Ερέτρια 80

18  Απριλίου Κων/νος   Π.  Δημακόπουλος Αθήνα 73

23  Απριλίου Ιωάννης  Γ. Πολυζώης Ελάτεια   Φθιώτιδας 81

τικά  οἱ  πύλες  γιά  νά  εἰσέλθει  ὁ  ἴδιος  καί  οἱ  
πιστοί  μετά  τήν,  τρεῖς  φορές  γύρω  ἀπό  τόν  
ναό,  λιτάνευση  τῶν  ἱερῶν  λειψάνων  προκει-
μένου  νά  κατατεθοῦν  στήν   Ἁγία  Τράπεζα. 
Ἄς  σημειωθεῖ  ὅτι  τό  δρώμενο  αὐτό  μαρτυ-
ρεῖται  γιά  πρώτη  φορά  στά  ἐπανεγκαίνια  τῆς  
Ἁγίας  Σοφίας  στόν    6ο   αἰῶνα, γνώρισε  δέ  
μεγάλη  διάδοση,  ἰδιαίτερα  στόν  νησιωτικό  
χῶρο  καί  στήν  Κύπρο. 

 
(Πλείονα  περί  τοῦ  θέματος  βλ.  στή  μονογραφία:   

Κωνστ.  Ι.  Μερεντίτου,  «Ἄρατε  πύλας»,  Θρησκειολογι-
κή,  Φιλολογική  και  Γλωσσική  ἀνάλυσις  καί  ἐρμηνεία  
τοῦ  Ψαλμοῦ    23  (24)  7-10,  ἐν Ἀθήναις  1969). 

Δρ  Γεώργ. Ν. Αικατερινίδης


