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11ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 

 
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ – ΘΕΣΕΙΣ: 
 
1. Στή χριστιανική ἐποχή, καί εἰδικότερα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ὁ 
ρόλος τοῦ ἱερέως δέν εἶναι ἀποκλειστικά τελετουργικός μέ τήν 
ἔννοια τῆς λευϊτικῆς ἱερωσύνης, ἀλλά καί συμμετοχικός. Ὁ 
χριστιανός ἱερεύς δέν τελετουργεῖ ὁ ἴδιος, ἀλλά ἁπλῶς προΐσταται 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος, πού συμμετέχει στό Μυστήριο τῆς 
Θείας Εὐχαριστίας, στό ὁποῖο ὁ Κύριος, ὡς «Αἰώνιος Ἀρχιερεύς» 
παρίσταται ἀοράτως, «προσφέρων καί προσφερόμενος, 
προσδεχόμενος καί διαδιδόμενος» τήν αἰώνια θυσία καί λατρεία. 
 
2. Δεδομένου δέ ὅτι ὁ Χριστός ἐγκαινίασε ἓνα νέο ἱερατικό ρόλο, τό 
ρόλο τοῦ Π ο ι μ έ ν ο ς, και ἐνσάρκωσε ὁ Ἴδιος τόν τύπο καί τό 
πρότυπο τοῦ χριστιανοῦ «Καλοῦ Ποιμένος» (Ἰωάν. ι΄, 1-16), ὁ ρόλος 
τοῦ ἱερέως εἶναι καί ποιμαντικός.  
 
3. Ὁ ρόλος του ὅμως αὐτός παραθεωρήθηκε ἐξ αἰτίας: 
 α)Τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ ὑποχρεωτικοῦ Νηπιοβαπτισμοῦ. Ὁ 
Νηπιοβαπτισμός συνετέλεσε, ὣστε νά ἐπικρατήσει ἡ ἀντίληψη πως ὁ 
ρόλος τῶν λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας περιορίζεται ἀποκλειστικά καί 
μόνο στήν τελεσιουργία τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων καί τῶν Ἁγιαστικῶν 
πράξεων, μέ συνέπεια ὁ ποιμαντικός τους ρόλος νά συρρικνωθεῖ στό 
ἐλάχιστο. 
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 β) Ἀπό τήν ἐσφαλμένη αὐτή ἀντίληψη προέκυψε ὁ περιορισμός 
τοῦ ρόλου τῶν ἱερέων στήν  ἱ ε ρ ο π ο ί η σ η  τῶν βασικῶν σταθμῶν 
τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, ἢτοι τοῦ Γάμου, τῆς Γεννήσεως καί τοῦ 
Θανάτου, τῶν λεγομένων στή θρησκευτική κοινωνιολογία Rites de 
Passage. 
  γ) Ἡ ἀρνητική αὐτή μετεξέλιξη χειροτέρευσε, δυστυχῶς, ἐξ 
αἰτίας τῆς δυσμενοῦς ἱστορικῆς συγκυρίας τῶν 500 χρόνων τοῦ 
ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ. Ὡστόσο, ἡ ὁλόψυχη καί θυσιαστική συμμετοχή 
τοῦ Ὀρθοδόξου Κλήρου στόν ἀγώνα τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς 
ἀπελευθέρωσης τῆς Χώρας μας κατά τό 1821, πρέπει νά θεωρεῖται ὡς 
ὓψιστη ποιμαντική πράξη. 
 
4. Ἡ σύγχρονη ἐποχή, προσέτι, ἀνέπτυξε καί θετικά στοιχεῖα γιά τό 
ρόλο τοῦ ἱερέως ὅπως: 
 α) Ἡ ἂνοδος τοῦ μορφωτικοῦ, κοινωνικοῦ καί πολιτιστικοῦ 
ἐπιπέδου τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων. 
   β) Ἡ υἱοθέτηση  τοῦ διαλόγου, ὡς νέας πολιτιστικῆς ἀξίας. 
  γ) Ἡ ἀνάπτυξη τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἀπό τήν Ἐκκλησία 
μας, πού συνετέλεσε στήν ἀναζωογόνηση τοῦ πλούτου τῆς 
Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεως καί Κληρονομιᾶς, ἡ ὁποία 
ἀναδείχθηκε πιό θεολογική, πιό Πατερική, πιό Ἁγιοπνευματική. 
 δ) Ἡ ἀνθεκτικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως στή Χώρα μας 
καί στήν Ἐκκλησία μας, πού ἀντιστέκεται στίς καταλυτικές 
ἐπιπτώσεις τῆς παγκοσμιοποίησης καί τῆς  ἰσοπέδωσης τῶν πάντων.  
   ε)Ἡ ἀνάδειξη τοῦ λειτουργικοῦ καί ἁγιολογικοῦ πλούτου τῆς 
Ἐκκλησίας μας, πού συμβάλλει ἀποφασιστικά στήν ἀνθεκτικότητα 
Αὐτῆς στούς σύγχρονους κατακλυσμιαίους καιρούς.    
 στ) Ἡ βαθειά νοσταλγία γιά τό πνευματικό καί μυστικό στοιχεῖο 
τῆς ζωῆς ἐκ μέρους τῶν νέων ἀνθρώπων τοῦ δυτικοῦ κόσμου καί 
τοῦτο, ἀφ’ ἑνός μέν ἐξ αἰτίας τοῦ κορεσμοῦ αὐτῶν ἀπό τήν 
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κατανάλωση τῶν πλουσίων ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἀφ’ ἑτέρου δέ τῆς 
ἀπουσίας ἰδανικῶν, ἀξιῶν καί ἀσυνέπειας τῶν ὑπευθύνων ἠγετῶν 
στή ζωή τους. 
 
5. Ὑπάρχουν ὅμως καί ἀρνητικά στοιχεῖα τῆς σύγχρονης κοινωνίας, 
τά ὁποῖα δημιουργοῦν ἀναστολές στό ἔργο καί τή διακονία τῶν 
συγχρόνων ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως:  
    α) Ἡ κατάλυση τῆς θρησκευτικῆς, κοινωνικῆς καί πολιτιστικῆς 
ὁμοιογένειας. Εἶναι ἡ σπουδαιότερη ἀλλαγή, πού ἐπέφερε καί 
ἐξακολουθεῖ νά ἐπιφέρει τίς μεγαλύτερες καί πιό ριζικές ἐπιπτώσεις 
στή ζωή τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων. 
   β) Ἡ ἐκκοσμίκευση τῶν ἀνθρώπων, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα 
τή μείωση τοῦ ἐνδιαφέροντός τους γιά τήν κ ά θ ε τ η σχέση καί 
ἐπικοινωνία τους μέ τόν Θεό καί τή στροφή τους στήν ἀναζήτηση καί 
ἱκανοποίηση τοῦ ἐπιφανειακοῦ, τοῦ ἐφήμερου, τοῦ σωματικοῦ καί 
ὑλικοῦ.  
   γ) Ἡ ἀποϊεροποίηση τῆς θρησκείας καί ἡ ἒξαρση τοῦ πρωτογόνου 
θρησκευτικοῦ φαινομένου, πού ἐκδηλώνεται ὡς τάση ἀποκοπῆς ὃλων 
τῶν τομέων καί τῶν ἀξιῶν τοῦ συγχρόνου κόσμου ἀπό τόν Θεό και 
ὡς ταὐτόχρονη ἑωσφορική ἐκτίναξη τοῦ ἀνθρώπου σέ θεϊκό θρόνο.  
        δ)Ἡ Παγκοσμιοποίηση, πού εἶναι ἡ προσπάθεια πού 
καταβάλλεται γιά τήν ἑνοποίηση τῆς ἀνθρωπότητας, μέ καθαρά 
κοσμικά, ὅμως καί ὂχι χριστιανικά κριτήρια. Ἡ προσπάθεια αὐτή 
ἐκδηλώνεται μέ δύο τρόπους, μέ τήν πολιτιστική ἑνοποίηση ἤ καί 
ἰσοπέδωση καί μέ τήν ἀνάλογη θρησκευτική. 
     ε) Ἡ ἀποπροσωποποίηση καί μαζοποίηση τῶν συγχρόνων 
ἀνθρώπων, μέ συνέπεια τήν κατάργηση τῆς προσωπικῆς ἐλεύθερης 
ἐπιλογῆς καί τήν τυποποίηση ὃλων σέ ἓνα μαζικό πρόσωπο. 
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   στ) Ἡ διάλυση τοῦ κοινοτικοῦ τρόπου ζωῆς καί ὁ ἀτομιστικός 
προσανατολισμός τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ, πού ἐπιφέρει τήν 
ἀπαξίωση τῆς κοινοτικῆς διάστασης τῆς ζωῆς. 
 
6. Ὁ ρόλος τῶν ὀρθοδόξων ἱερέων στή σύγχρονη ἑλληνική 
πραγματικότητα εἶναι οὐσιαστικός, σημαντικός καί ἀποφασιστικός. 
Ἂν δέν ὑπῆρχαν οἱ ἱερεῖς θά ἔπρεπε νά τούς ἀνακαλύπταμε. Ἀλλά 
καί ἂν ἐκλείψουν οἱ ἱερεῖς ἀπό τή σύγχρονη ἑλληνική κοινωνία ἡ ζωή 
στή Χώρα μας θά χάσει τήν ἰδιαιτερότητά της, τήν ὀμορφιά της καί 
ἰδίως τήν ἀντοχή της στίς ἒξωθεν καταλυτικές ἐπιδράσεις καί 
ἀλλοιώσεις. 

 
7. Στὸ σύγχρονο κόσμο, στὴν ἐποχὴ τῆς ἁλματώδους ἐξελίξεως καὶ 
τῶν ἐπαναστατικῶν δράσεων σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, τῆς προσβολῆς καὶ 
τῆς ἀλλοιώσεως τῶν προτύπων, τῶν ἀποδεσμεύσεων καὶ ἀνακατατά-
ξεων, ἡ ἀποστολὴ τοῦ ἱερέως καθίσταται πολὺ δύσκολη, θὰ λέγαμε 
μαρτυρική.  
 
8. Ἡ ἀλλοίωση καὶ παραμόρφωση τοῦ Ἑλληνορθόδοξου ἤθους τοῦ 
λαοῦ μας εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προβλήματα στὴν ἀποστολὴ 
τοῦ ἱερέως. Τὸ πνευματικὸ τοπίο ἔχει ἀλλάξει πολὺ μὲ τὴν εἴσοδο 
χιλιάδων μεταναστῶν, τὴν ἐπίδραση τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώ-
σεως, τὴν ψήφιση Εὐρωπαϊκῶν νόμων, ποὺ ἀναιροῦν τὴν Εὐαγγελικὴ 
ζωή, τὴν ἀνενόχλητη διακίνηση ἰδεῶν, τὴν προπαγάνδα ἐπικινδύνων 
ἰδεολογιῶν, τὴ συστηματικὴ διαβολὴ τῶν προτύπων καὶ τὴ μεθοδικὴ 
ἰσοπέδωση τῶν πάντων, τὴ σταδιακὴ ἀποχριστιανοποίηση τῆς παι-
δείας καὶ γενικῶς τὴν προβολὴ ἑνὸς εὐρωπαϊκοῦ μοντέλου ζωῆς, ποὺ 
ἀποσκοπεῖ στὴν παροχὴ γνώσεων μόνο καὶ στὴν δημιουργία ἑνὸς 
ὑλόφρονος πολίτη, ποὺ μέσα σ’ αὐτὸ τὸ κλῖμα ἀναζητεῖ μιὰ μόνιμη 
εὐημερία. 
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9. Μέσα στὸ γενικὸ αὐτὸ πλαίσιο τῆς σύγχρονης κοινωνίας ἐντάσσο-
νται ὅλες οἱ ἐξωγενεῖς δυσκολίες, πού ἀναφέρθηκαν, τὶς ὁποῖες 
καλεῖται ὁ ἱερεὺς μὲ τήν βοήθεια τῆς ποιμαντικῆς ἐπιστήμης, μέ 
διάκριση, ἐγρήγορση καὶ ἀνεκτικότητα νὰ ἀντιμετωπίσει στὴν 
ἱερατική του ἀποστολή, χωρίς βέβαια νά τήν προδίδει. 
  
10. Προδοσίες στὴ συνείδησή του, εἶναι οἱ ὑπερβολές, οἱ ἀκρότητες, οἱ 
αὐταρχισμοί, ἡ μανία πλουτισμοῦ, οἱ κλοπές, τὰ ψεύδη, οἱ ἀλόγιστες 
σπατάλες, ἡ ἐπίδειξη, ἡ χλιδή, οἱ ἄδικες ἐπιτιμήσεις τῶν πιστῶν καὶ 
κάθε μορφὴ ἄρρωστου ἐκκλησιαστικοῦ ἡγεμονισμοῦ, ποὺ εἶναι ἔξω 
ἀπό τὸ πνεῦμα τῶν λόγων καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας. 
 
11. Δὲν θὰ ἦταν τὰ πράγματα ὅμως τόσο δύσκολα, ἐὰν ἡ ἀποστολὴ 
τοῦ συγχρόνου ἱερέως δὲν εἶχε ἐνδογενεῖς δυσκολίες καὶ μάλιστα 
πολλές φορές ἀνυπέρβλητες. Αὐτές ἔχουν να κάνουν μέ: 
  α) Τή μορφωτική, πνευματική και κοινωνική του καλλιέργεια 
και συναναστροφή, 
 β) Τήν προσεκτική του συμπεριφορά μέσα και ἔξω ἀπό τό ναό, 
  γ) Τό προσωπικό του ἐνδιαφέρον καί τή σχέση του μέ τούς 
πιστούς, 
  δ) Τήν ἀνύστακτη μέριμνα γιά τό ποίμνιό του, 
 ε) Τήν ἀναζήτηση τοῦ ἀπολωλότος προβάτου, 
   στ) Τήν ἐξειδίκευσή του στά σύγχρονα κοινωνικο-πολιτιστικά 
περιβάλλοντα καί 
   ζ) Τήν φροντίδα του γιά τή σχέση τῶν ἐνοριτῶν του μεταξύ 
τους. 
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12. Ἡ ἀποστολή τοῦ ἱερέα ἐν τέλει, πρέπει νά περιστρέφεται γύρω 
ἀπό τό τετράπτυχο: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΛΑΤΡΕΙΑ - 
ΔΙΑΚΟΝΙΑ. 

Σύμφωνα μέ ἐκτιμήσεις καί πεποιθήσεις τῶν Κληρικῶν μας, 
σχετικά μέ τήν φύση τῆς ἀποστολῆς τους, θεωρεῖται ὅτι ὁ ἱερέας: 

α) Εἶναι ἡγέτης καί ἐνεργό πρόσωπο (κοινωνία). 
 β) Εἶναι ποιμένας καί καθοδηγητής (κοινωνία). 
 γ) Εἶναι καί οἰκογενειάρχης (κοινωνία). 
 δ) Εἶναι πρότυπο ἀγωνιστή, πού στοχεύει στήν κατά χάρη  
θέωση τοῦ ἀνθρώπου (μαρτυρία). 
 ε) Εἶναι ἱεροκήρυκας καί διδάσκαλος (μαρτυρία). 
 στ) Εἶναι ἱεραπόστολος (μαρτυρία). 
 ζ) Εἶναι λειτουργός (λατρεία). 
 η) Εἶναι ποιμαντικός - κοινωνικός ἐργάτης (διακονία). 

⁂ 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

1.Πρῶτο καὶ βασικὸ στοιχεῖο ἐπιτυχίας τοῦ ἱερατικοῦ ἔργου 
εἶναι ἡ ἐπιλογὴ τῶν καταλλήλων προσώπων. Εὐθυνόμεθα πολὺ γιὰ 
τὴν προχειρότητα, μὲ τὴν ὁποία καθιστοῦμε ποιμένας καὶ 
διδασκάλους τοῦ λαοῦ μας καί μερικές φορές ἀδόκιμα καί 
ἀκατάλληλα πρόσωπα. 
 

2.Φυτώριο ἱερατικῶν κλήσεων εἶναι ἡ ἐνορία. Τὰ παιδιὰ τοῦ 
Ἀναλογίου, τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καὶ τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων εἶναι 
τὸ μέλλον τῆς Ἐκκλησίας. Χρήζουν ἰδιαίτερης μέριμνας ἐκ μέρους 
μας καὶ καταλλήλου μεταχειρίσεως. 
 

3.Κάθε τι ποὺ θεμελιώνεται σωστά, ἐξελίσσεται ἀκίνδυνα καὶ 
ἀποδοτικά.  Καὶ ἡ ἱερωσύνη πρέπει νὰ ἀρχίζει μὲ ἀρχές, μὲ πίστη, μὲ 
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ἀγάπη, ζῆλο καὶ καθαρότητα. Εἶναι κρῖμα νὰ εὑρίσκεται κανεὶς μέσα 
στὴ δίνη τῆς μαρτυρικῆς ἱερωσύνης καὶ νὰ γίνεται δολοφόνος 
συνειδήσεων καὶ προδότης τοῦ Θεοῦ. 
 

4.Ἡ ἐπιλογὴ τῆς μελλοντικῆς πρεσβυτέρας εἶναι τὸ κρισιμώ-
τερο σημεῖο στὴ ζωὴ τοῦ ἱερέως. Προσοχὴ στὴν προχειρότητα καὶ 
στὴν βιασύνη. Μιὰ λανθασμένη ἐπιλογὴ ὁδηγεῖ σὲ ναυάγιο τοῦ 
ἱερέως. 
 

5.Ὁ σημερινὸς ἱερεὺς καὶ μάλιστα τῆς ὑπαίθρου, χρειάζεται 
στήριξη καὶ προστασία γιὰ νὰ ζήσει ἀξιοπρεπῶς καὶ νὰ δημιουργήσει 
οἰκογένεια. Εἶναι καιρὸς ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀξιοποιήσει 
μέρος τῆς περιουσίας της γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν 
Ἐφημερίων. 
 

6.Ἡ πνευματικὴ κόπωση τῶν περισσοτέρων ἱερέων εἶναι 
φαινόμενο τῆς ἐποχῆς μας. Πῶς θὰ ἀναπληρωθεῖ ἡ ποιμαντικὴ τῶν 
«ἐπισκεπτῶν ἐφημερίων» τῶν χωριῶν μας, οἱ ὧρες ἐργασίας τῶν 
ὁποίων δὲν ὑπερβαίνουν τὶς 10 τὸ μῆνα (2 κάθε Κυριακὴ) καὶ κατὰ τὶς 
μεγάλες ἑορτὲς; Οἱ ποιμένες ἔχουν ἐγκαταλείψει τὸ ποίμνιό τους, 
κατοικοῦν στὰ ἀστικὰ κέντρα καὶ πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς ἀσχολοῦνται μὲ 
ἀλλότρια ἔργα. Πάσῃ θυσίᾳ πρέπει νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ παρουσία τῶν 
ἱερέων στὴν ὕπαιθρο. 
 

7.Ἡ δημιουργία καταλλήλων ὑποδομῶν σὲ κάθε ἐνορία συμ-
βάλλει πολύ στὴν ἐπιτυχία τοῦ ἱερατικοῦ ἔργου, ὅπως πνευματικῶν 
κέντρων, βιβλιοθηκῶν, ἀθλητικῶν κέντρων, σχολῶν παραδοσιακῶν 
χορῶν, Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ ἄλλων πολιτιστικῶν 
δραστηριοτήτων. 
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8.Ἐπιβάλλεται ἡ συνεργασία τοῦ ἱερέως μὲ τὸν ἐπιστημονικὸ 

κόσμο τῆς ἐνορίας καὶ τοὺς πολιτιστικοὺς συλλόγους γιὰ τὴν προ-
ώθηση τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὴ διεύρυνση τοῦ κύκλου συνεργατῶν. 
 

9.Στόχος τοῦ ἱερέως στὴν ἐνάσκηση τοῦ ἔργου του πρέπει νὰ 
εἶναι: Ἡ στήριξη καὶ προβολὴ τῶν ἐκκλησιαστικῶν προτύπων, ἡ 
ἐνίσχυση τῆς ἐκκλησιολογικῆς ἀντιλήψεως στὸ λαὸ, ἡ μεταφορὰ τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους στὴν καθημερινὴ ζωὴ καὶ στὶς σχέσεις τῶν 
ἀνθρώπων μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ μεταξὺ τους, τὸ ἄνοιγμα πρὸς ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους ἀδιακρίτως, καὶ ὁ ἐκσυγχρονισμὸς τῆς ἐπικοινωνίας 
γιὰ νὰ εἶναι ἡ Ἐκκλησία κοντὰ στὸν ἄνθρωπο. 
 

10.Τὸ καλὸ παράδειγμα τοῦ ἱερέως εἶναι τὸ μεγαλύτερο κήρυ-
γμα καὶ ἡ ἀποδοτικότερη ποιμαντική. Τὸ πρῶτο καὶ οὐσιῶδες προσὸν 
γιὰ τὴν ἀποστολὴ καὶ ἐπιτυχία τοῦ ἱερατικοῦ ἔργου εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ 
ζωὴ τοῦ ἱερέως καὶ τῆς οἰκογενείας του. Ὅλα τὰ ἄλλα, χρήσιμα εἶναι, 
ἀλλὰ δευτερεύοντα. 
 

    11. Τόσο τά θετικά ὃσο καί ἰδιαίτερα τά ἀρνητικά 
χαρακτηριστικά τῆς σύγχρονης ἐποχῆς δημιουργοῦν ἀδήριτη ἀνάγκη 
καί λειτουργοῦν ὡς πρόκληση γιά τήν ἀνασύνταξη τοῦ ρόλου τοῦ 
ὀρθοδόξου ἱερέως στούς πιό κάτω ἀναφερομένους ἄξονες: 
 
   α. Ὡς πρός τήν προσωπικότητα τοῦ ἱερέως. 
 i) Ἡ  μορφωτική καί πνευματική καλλιέργεια:  Ὁ ὀρθόδοξος 
ἱερεύς, στή σύγχρονη ἐποχή καλεῖται νά εἶναι πνευματικός καί 
μορφωμένος ἂνθρωπος, ὂχι μέ τήν ἒννοια τοῦ «ἁγίου» ἢ τοῦ 
«παντογνώστη», ἀλλά μέ τήν ἒννοια τοῦ ἀνθρώπου, πού ἒχει 
πνευματικές ἐμπειρίες καί βιώματα, πού μπορεῖ νά διατυπώσει τίς 
σκέψεις του καί νά λαμβάνει μέρος σέ μιά συζήτηση μέ τούς ἂλλους. 
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Επίσης, ὁ ὀρθόδοξος ἱερεύς πρέπει νά συνηθίσει νά διαλέγεται μέ τά 
μέλη τῆς Ἐνορίας του, πρόσωπο μέ πρόσωπο, ὃπως ἒπραττε ὁ Κύριός 
μας. 
  
 ii) Ἡ κοινωνική καλλιέργεια: Οἱ πιστοί παραπονοῦνται καί 
ἒχουν πολλές φορές δίκιο, ὃτι οἱ ἱερεῖς δέν τούς φέρονται μέ καλό 
τρόπο. Ἐνῶ στίς ἱερές Ἀκολουθίες, «ἐνδεδυμένοι τήν  τῆς ἱερωσύνης 
χάριν», λειτουργοῦν ὡς ἂγγελοι, σέ ἂλλους χώρους, ἐκτός τοῦ 
Θυσιαστηρίου, ὃπως λ.χ. στό γραφεῖο τοῦ Ναοῦ,  ἡ συμπεριφορά τους 
πρός τούς πιστούς δέν διαφέρει ἐκείνης τῶν κοινῶν δημοσίων 
ὑπαλλήλων. Πρέπει οἱ ἱερεῖς, νά προσέξουν τήν ἐκτός τοῦ 
Θυσιαστηρίου συμπεριφορά τους. Στό γραφεῖο, στό δρόμο, στίς 
ἐπισκέψεις κατ’ οἶκον, δίδουν ἐξετάσεις, ἂν ἐφαρμόζουν αὐτά πού 
πιστεύουν καί ἐκεῖ συνήθως ἀποτυγχάνουν καί γίνονται ἀφορμή 
σκανδαλισμοῦ πιστῶν καί ἀπίστων. 
 
 iii) Ἡ ἐξωτερική του ἐμφάνιση. Ὁ ἱερεύς ἒχει μιά ἰδιαιτερότητα 
στήν ἐμφάνισή του. Εἶναι ἒνστολος, φοράει μαῦρα ράσα καί μαῦρο 
καπέλλο (τό Καλυμμαύχιο). Ὁ ἱερεύς, κατά συνέπεια, πρέπει νά 
προσέχει ἰδιαίτερα τήν ἐξωτερική του ἐμφάνιση, ὥστε νά μήν 
προκαλεῖ ἢ καί περιφρονεῖ τό δημόσιο αἲσθημα ἢ ἀκόμη καί 
σκανδαλίζει τούς πιστούς.  
 
  β. Ὡς πρός τό ἒργο τοῦ ἱερέως. 
 i) Ἡ προσωπική γνώση καί σχέση τοῦ ἱερέως μέ τούς πιστούς: Ὁ 
Χριστός εἶπε: ὁ Καλός Ποιμήν «τά ἲδια πρόβατα καλεῖ κατ’ ὂνομα» 
(Ματθ. ιη΄, 3). Μέ ἂλλα λόγια, ὁ ἱερεύς ὡς ποιμήν ὀφείλει νά γνωρίζει 
τίς συνθῆκες καί τίς καταστάσεις, ὑπό τίς ὁποῖες ὑπάρχουν καί ζοῦν 
τά μέλη τῆς ἐκκλησιαστικῆς του κοινότητος, καθώς καί τά 
προβλήματα, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν. 
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 ii) Ἡ μέριμνα ὑπέρ τῶν προβάτων: «Ὁ Ποιμήν ὁ καλός τήν 
ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων», λέγει ὁ Χριστός (στίχ. 11).  
Αὐτό σημαίνει ὃτι ὁ ἱερεύς, ὡς ποιμένας καλεῖται νά ἐνδιαφέρεται 
καί νά μεριμνᾶ γιά τήν πνευματική κατάσταση τῶν λογικῶν 
προβάτων τῆς ποίμνης του, τῆς ἐνοριακῆς κοινότητος, μέχρις 
αὐτοθυσίας. Ὁ Χριστός, ἀκόμη, δέν ἔδειξε ἕνα στερεότυπο 
θρησκευτικοῦ διδασκάλου καί ποιμένος. Ὡς Ποιμένας ἐνδιαφερόταν 
καί ἐνδιαφέρεται γιά τόν κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά καί τόν 
ἀντιμετώπιζε ἀνάλογα μέ τήν ἀτομικότητά του καί τίς ἀνάγκες του. 
Ὁ ἱερεύς μέ τήν δική του ἒ ξ ο δ ο πρός τούς ἀνθρώπους, μιμεῖται τόν 
Χριστό καί τούς ἁγίους Ἀποστόλους, οἱ ὁποῖοι ἒδωσαν νέο                    
π ρ ό τ υ π ο  καί νέο περιεχόμενο στή χριστιανική ἱερωσύνη, ἡ ὁποία 
ἐκτείνεται καί ἐκτός τῶν τοιχῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν, «εἰς ἀναζήτησιν 
τοῦ ἀπολωλότος προβάτου» ( Ματθ. ιη΄, 11).  
 
 iii) Ἡ ἐπέκταση τοῦ θεσμοῦ τῶν ἐξειδικευμένων ἱερέων στά 
σύγχρονα κοινωνικοπολιτιστικά περιβάλλοντα: Πέραν τῶν 
καθιερωμένων θεσμῶν τῶν Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ῶ ν ἱερέων, τῶν ἱερέων 
τῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων και αὐτῶν τῶν Κοιμητηρίων εἶναι 
καιρός, νά ἐπεκτείνουμε τόν ποιμαντικό ρόλο τῶν ἱερέων καί σέ 
ἂλλα περιβάλλοντα, ὅπως εἶναι τά Ἐκπαιδευτήρια ὃλων τῶν 
Βαθμίδων, τά Ἐργοστάσια, τά ΜΜΕ, οἱ Μετανάστες, οἱ  Ἀλλοδαποί  
(Τουρίστες), οἱ Οὐσιοεξαρτημένοι, ὁ Ἀθλητισμός, οἱ 
περιλειπόμενοι ἄνθρωποι, ὁ γυναικεῖος κόσμος, οἱ ἐργάτες, οἱ 
ἐπαγγελματίες κλπ. 
   
 iv) Ἡ πνευματική τροφοδοσία τοῦ λαοῦ: Ὁ ἱερεύς, ἑπομένως, 
καλεῖται νά πείθει τούς συγχρόνους ἀνθρώπους ἀφ’ ἑνός γιά τό 
λάθος τῆς ἀποκλειστικῆς στροφῆς τους στόν ἐπίπεδο καί 
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ἐπιφανειακό τρόπο ζωῆς, καί ἀφ’ ἑτέρου γιά τήν ἀναγκαιότητα 
ἀποκατάστασης τῆς κάθετης σχέσης τους μέ τόν Θεό, καί τοῦτο γιατί 
«οὐκ ἐπ’ ἂρτῳ μόνῳ ζήσεται ἂνθρωπος, ἀλλ’ ἐπί παντί ρήματι 
ἐκπορευομένου διά στόματος Θεοῦ» (Ματθ. δ΄, 4). 
 
 v) Ἡ Κατήχηση. Ὁ ἱερεύς, ὡς ἱερουργός, τελεῖ τά Ἱερά Μυστήρια 
καί τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ περισσότεροι ὅμως 
ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὂχι μόνο δέν γνωρίζουν τό περιεχόμενο τῆς 
πίστεως, ἀλλά ἀγνοοῦν καί τίς συνέπειες, πού συνεπάγεται ἡ εἰς 
Χριστόν πίστη καί ἡ ἐνσωμάτωσή τους στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς 
ἐκ τούτου, ἡ κατήχηση ἤ ὁ ἐπαναευαγγελισμός τῶν βαπτισμένων 
Χριστιανῶν εἶναι οὐσιαστικό  ἒργο τοῦ ἱερέως.  
 
 vi) Ἡ κοινοτική διάσταση τῆς Ἐνορίας. Στούς ὀρθοδόξους 
Χριστιανούς, ἐξ αἰτίας τῶν ἱστορικῶν περιπετειῶν τοῦ Ἒθνους καί 
τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῆς κατάργησης τῆς κοινοτικῆς τους 
ὀργάνωσης δέν παρέχεται ἡ δυνατότητα νά βιώσουν τήν ὁριζόντια 
διάσταση κοινωνίας μεταξύ τους, δηλαδή τήν κοινωνία ὡς μελῶν τῆς 
ἐνοριακῆς κοινότητος. Εἶναι παρήγορο, ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια στίς 
ἀστικές ἐνορίες καί στούς ἀνεγειρόμενους Ἱερούς Ναούς 
προβλέπεται ἡ δημιουργία καί ἂλλων χώρων, ἰδίως στό ὑπόγειο τῶν 
Ναῶν,  ὃπου γίνονται διάφορες ἐκδηλώσεις γιά τήν ἐπικοινωνία τῶν 
ἐνοριτῶν μεταξύ τους. 
 
 vii) Ὁ χριστιανός ἱερεύς, ἑπομένως, καλεῖται νά συνδυάζει τόν 
λόγο μέ τά καλά ἒργα. Χρειάζεται ὃμως προσοχή, ὣστε νά ὑπάρχει 
ἰσορροπία μεταξύ τῶν δύο λειτουργιῶν: ὂχι μόνο λόγια, ἀλλά καί ὂχι 
μόνο ἒργα. 
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12.  Ἀπαιτεῖται, ἀκόμα, ἀπόρριψη τῶν ὑπερβολῶν καί τῶν 

ἀκροτήτων στή λειτουργική και ποιμαντική διακονία τοῦ ἱερέα καί 
ἐπιστροφή στό πνεῦμα τῆς ἁγιότητας καί τῆς προσφορᾶς στόν λαό 
τοῦ Θεοῦ. 
 

13. Γιά τόν ἱερέα τοῦ μέλλοντος φρονοῦμε, πώς οἱ ἐξελίξεις τῆς 
ἐποχῆς τοῦ ζητοῦν τίς ἑξῆς προδιαγραφές: 

α) Νά τιμᾶ τόν λειτουργικό λόγο καί τά νοήματά του. 
β) Νά μήν υἱοθετεῖ παντός εἴδους προσωπεῖα. 
γ) Νά χαίρεται τή διαφορετικότητα τῶν ἄλλων, χωρίς νά 

αἰσθάνεται ὅτι ἀπειλεῖται ἀπό αὐτή, ὥστε νά καταστήσει καί τούς 
«διαφορετικούς» συνεργάτες του. 

δ) Νά γνωρίζει ὅτι πολλοί βαπτισμένοι Χριστιανοί ἀδιαφοροῦν ἤ 
βρίσκονται ἐκτός τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος γιά νά διασώσουν, 
ἴσως, τήν πίστη τους.   

ε) Νά μετανοεῖ γιά ἐκείνους πού δέν θέλουν ἤ δέν μποροῦν νά 
μετανοήσουν. 

στ) Νά ἀγωνίζεται γιά μιά δυνατή ἀγάπη μέ τή σύζυγό του καί γιά 
ἕνα γάμο ὕψιστης ποιότητος (ὁ ἔγγαμος). Νά βιώνει ἐρωτικά τή 
μοναχική του κλίση (ὁ ἄγαμος).  

   
14. Εὐνόητο εἶναι πώς ἡ ὀργάνωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς σέ 

ὅλα τά ἐπίπεδα καλεῖται νά ἀνταποκρίνεται στόν συνδυασμό: 
θεολογική ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας - σύγχρονη πραγματικότητα. 
Γενναῖες ἀλλαγές ἀπαιτοῦνται ἄν θέλουμε νά βαδίσουμε στά ἴχνη 
τῶν Πατέρων μας καί νά βγοῦμε ἀπό τή θέση τοῦ οὐραγοῦ, πού 
ἁπλῶς παρακολουθεῖ τίς ἐξελίξεις μέ ἀμηχανία καί ἀγωνία. 
 

Ὁ Πρόεδρος 
Τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) 

 

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

e-mail: latriapimantiki@yahoo.gr 
τηλ. 210 7272245 – fax 210 7272244 

 
13 

 
Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου 

 
 

†Ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 


