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 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. 

π. Β.Καλλιακμάνης 

α) Ἡ λατρεία τῆςἘκκλησίας μπορεῖ νά γίνεται «ἐνπαντί καιρῶ καί 

πάση ὥρα», ἱστορικά ὅμως συνδέεται μέ κάποιο ἱερό ναό. Ἀπό το ὑπερῶο 

τῶν Ἱεροσολύμων, τίς κατακόμβες τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων, 

ἕωςτήν Μεγάλη  Ἐκκλησία, τήνἉγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως καίτά 

μεγάλα μοναστικά κέντρα και ἰδιαίτερα τοῦ Ἁγίου Σάββα παρατηρεῖται 

βαθμιαία ἐξέλιξη. Κέντρο και σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς κοινῆς προσευχῆς ἀ-

ποτελεῖ κάποιος ἐνοριακός ναός ἤ τό καθολικό κάποιου μοναστηριοῦ.  

β) Ἐπειδή ὁ ναός ἔγινετό κέντρο τῆς λατρευτικής και ἐκκλησιαστι-

κῆςζωῆς, ἀλλά και ἐπειδή σε αὐτόν τελοῦνταν οἱ ἀκολουθίες τοῦ νυχθη-

μέρου, τά μυστήρια καί κυρίως τό μυστήριο τῆς Εὐχαριστίας, με τήν πάρο-

δο τοῦ χρόνου στή συνείδηση τοῦ λαοῦ ἱερός ναός και ἐκκλησία σημαί-

νουν το ἴδιο περίπου πράγμα. Ὁπότε, ὅταν ὁ λαός μας λέει, ὅτι πάει 

στήνἐκκλησία, ἐννοεῖὅτι μεταβαίνει στό ναό γιάτή μετοχή στήν τέλεση 

κυρίως τῆς θείας Λειτουργίας, ἀλλά και τῶν ἄλλων ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ 

νυχθημέρου. Ὁ ναός εἶναι τό κατεξοχήν σταθερό πνευματικό κέντρο κάθε 

περιοχῆς. Μπορεῖ, ἔστω και μια ἄριστη ἱστοσελίδα να ἀντικαταστήσει το 

ναό;  

γ) Στίς σύγχρονες πολυπληθεῖς ἐνορίες, πού εἶναι ἀδύνατο ὁ ἐφη-

μέριος νά γνωρίζει «κατ’ ὄνομα» τά λογικά πρόβατα, μπορεῖ νά γίνει ση-

μεῖο θετικῆς ἀναφορᾶς. Μπορεῖ ὁ ἱερεύς πράγματι να μή γνωρίζει προσω-

πικά τούς ἐνορίτες του, ἀλλά ὑπάρχει δυνατότητα να τόν γνωρίζουν ἐκεῖ-

νοι και να τον ἀναζητοῦν γι’ αὐτό πού ἐκπροσωπεῖ και ἐκπέμπει. Μπορεῖ 

ὁ ἐφημέριος να ἀντικαταστήσει διαδικτυακά το κέντρο τῆς πνευματικῆς 

και λατρευτικῆς ζωῆς, πού εἶναι ὁ ἐνοριακός ναός; Προφανῶς ὄχι.   

δ) Ἡ ἀναμετάδοση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἀπό τό ραδιόφωνο και 

τήν τηλεόραση ἀφενός διευκολύνει τούς ἀνήμπορους και ἀσθενεῖς χρι-

στιανούς, ἀφετέρου συμβάλλει στην ἄμβλυνση τῆς ἐνοριακῆς συνείδησης 
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και τή δημιουργία «εἰκονικῆς λατρευτικῆςζωῆς». Χρειάζεται να ἐνημερω-

θοῦνοἱ χριστιανοί ὅτι, ἡ παρακολούθηση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἀπό τήν 

τηλεόραση και τό ραδιόφωνο γίνεται «κατ’ οἰκονομίαν», ἀφορᾶ κυρίως 

τούς ἀσθενεῖς και σέ καμιά περίπτωση δεν μπορεῖ να ἀναπληρώσει τον 

ἐκκλησιασμό.  

ε) Θα πρότεινα ἡ ἀναμετάδοση τῆς θείας Λειτουργίας ἀπό τήν τη-

λεόραση νά διακόπτεται μετά την ἀνάγνωση τοῦ Ἀποστόλου και τοῦ 

Εὐαγγελίου και την ἐκφώνηση τοῦ κηρύγματος. Με τόν τρόπο αὐτό ἀφε-

νός ἀκολουθεῖται ἡ παλαιά παράδοση, ἀφοῦ μέχρι το σημεῖο αὐτό τῆς 

θείας Λειτουργίας συμμετεῖχαν οἱ κατηχούμενοι. Ἀφετέρου, ἀποφεύγεται 

ἡ δημοσιοποίηση τοῦ μυστηρίου σε ἀθέους, ἑτεροθρήσκους, ἀδιαφόρους, 

κ.ἄ. μέ κίνδυνο τήν διαπόμπευσή του. 

στ) Ἀλλά ἀκόμη και γιά τούς χριστιανούς πού σέβονται τή λατρεία 

τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν βολεύονται στην ἁπλή παρακολούθηση ἐν μέσω 

πρωινοῦ καφέ, δημιουργεῖται ἡ ψευδαίσθηση τοῦ ἐκκλησιασμοῦ. Ἡ εἰκόνα 

ἐπίσης πού μεταδίδεται, με ὅλο τό βάρος τῶν πολυτελῶν ἱερατικῶν και 

ἀρχιερατικῶν ἀμφίων πού τείνει στον ἐκπερσισμό τῆς λατρείας, μᾶλλον 

βλάπτει παρά ὠφελεῖ ἀκόμη και τούς καλοπροαίρετους χριστιανούς. Θα 

μποροῦσε «κατ’ οἰκονομίαν» νά μεταδίδεται ὁλόκληρη ἡ θεία Λειτουργία 

ἀπό τό ραδιόφωνο καθώς και οἱ ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου. 

ζ) Ἐπίσης δεν μπορεῖ νά περιορίζεται ὁ ποιμαντικός χρόνος στό δίω-

ρο τῆς Κυριακῆς. Τό γεγονός αὐτό δημιουργεῖ μείζονα προβλήματα. Χρει-

άζεται να ἀξιοποιηθοῦν ποιμαντικά και οἱ ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου, οἱ 

ὁποῖες μποροῦν νά μεταδίδονται ἀπό τά Μ.Μ.Ε. περιορίζοντας τά προβλή-

ματα πού δημιουργοῦνται με την ἀναμετάδοση τῆς Θείας Λειτουργίας. 

Τέλος ἡ ὑπερβολική δημοσίευση φωτογραφιῶν ἀπό λειτουργικές συνάξεις 

μᾶλλον το ναρκισσισμό μας ἀποκαλύπτει, την ἀργολογία μας καλλιεργεῖ, 

τή δύναμη τοῦ λόγου ὑποβαθμίζει και την ποιμαντική μας καθιστᾶ ἀτελέ-

σφορη.  


