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Πανοσιολογιώτατε Εκπρόσωπε του Σεβ. Μητροπολίτη Δηµητριάδος, 
Σεβαστοί πατέρες, 
Ελλογιµώτατε κ. Στάθη, Οµότιµε Καθηγητά του ΕΚΠΑ και Διευθυντά του Ιδρύµατος 
Βυζαντινής Μουσικολογίας της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
Αγαπητές ψάλτριες και µελωδοί, 
Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι,  
 
Εκ µέρους της Ακαδηµίας Θεολογικών Σπουδών σας καλοσωρίζω στην πόλη του Βόλου, την 
Ιερά Μητρόπολη Δηµητριάδος, το Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας και την Ακαδηµία 
Θεολογικών Σπουδών, µε την ευκαιρία του πρωτοποριακού αυτού και µοναδικού στο είδος του 
Συµποσίου Ψαλτριών και του 1ου Φεστιβάλ Γυναικείων Βυζαντινών Χορών «Η Αγία Καικιλία», 
που συνδιοργανώνουν η Ακαδηµία µας, η Ιερά Μητρόπολη Δηµητριάδος και Αλµυρού και ο 
Βυζαντινός Χορός Ψαλτριών «Αι Άδουσαι». 
 Τόσο για την Ακαδηµία Θεολογικών Σπουδών όσο και για εµένα προσωπικά, η 
θεολογική σηµασία και σπουδαιότητα ενός τέτοιου γεγονότος είναι προφανής. Πράγµατι, το 
καινούργιο και ριζοσπαστικό στοιχείο που χαρακτηρίζει εξαρχής τη θεολογία και την πράξη της 
χριστιανικής Εκκλησίας —ως αποτέλεσµα της ευχαριστιακής και εσχατολογικής της 
ταυτότητας— είναι η υπέρβαση των κάθε µορφής διασπάσεων και τεµαχισµών (φύλου, φυλής, 
έθνους, γλώσσας, πολιτισµού, κοινωνικής τάξης και προέλευσης). Στην νέα εν Χριστώ 
πραγµατικότητα που βιώνει και κηρύττει η Εκκλησία, δεν υπάρχει χώρος για κανενός είδους 
διαχωρισµό, διαίρεση ή ανισότητα. Στην παύλεια µάλιστα θεολογία της Εκκλησίας ως Σώµατος 
Χριστού (Α΄ Κορ., 12:12-14· πρβλ. Ρωµ., 12:4-5), όπου λαµβάνει χώρα η εσχατολογική 
πραγµατοποίηση του µυστηρίου της ενότητος, είναι αδιανόητη η οποιαδήποτε διάσπαση, ο 
οποιοσδήποτε τεµαχισµός της εν Χριστώ ενότητος: «ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Ελλην, ουκ ένι 
δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ· πάντες γαρ υµείς είς εστε εν Χριστώ Ιησού» 
(Γαλ., 3:28· πρβλ. Κολ., 3:11). 

Όπως µπορούµε εύκολα να διαπιστώσουµε, η φυσική και εµπειρική κατάσταση της 
ανθρωπότητας χαρακτηρίζεται από διαιρέσεις και εχθρότητες, ενώ η κατάργηση των 
διαιρέσεων, η ενότητα και ειρήνευση αναµένεται να πραγµατοποιηθούν εντός της Εκκλησίας, 
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όπου ο πιστός αντιµετωπίζει τον άλλο άνθρωπο όχι σαν Ιουδαίο ή εθνικό, µορφωµένο ή 
αµόρφωτο, δούλο ή ελεύθερο, άνδρα ή γυναίκα, αλλά σαν µέλος του σώµατος του Χριστού, 
αφού µέσα σ’ αυτό το σώµα µόνος Κύριος είναι ο Χριστός: «τα πάντα και εν πάσι Χριστός» 
(Κολ., 3:11· πρβλ. Α΄ Κορ., 15:28). Η χριστιανική, λοιπόν, Εκκλησία εµφανίστηκε στο 
προσκήνιο της ιστορίας ως η δυναµική εκείνη κοινότητα ανδρών και γυναικών που 
επαγγέλονταν την επικείµενη έλευση της Βασιλείας του Θεού, ενός καινούργιου κόσµου 
αγάπης, ισότητας, δικαιοσύνης και ελευθερίας, που θα σήµαινε όχι µόνο τη µεταµόρφωση και 
ανακαίνιση του κόσµου και της Ιστορίας (Αποκ., 21:1· πρβλ. Αποκ., 21:5), αλλά και των 
ανθρώπινων και διαπροσωπικών σχέσεων, άρα και των σχέσεων, της θέσης και του ρόλου των 
δύο φύλων. Για την αρχαία Εκκλησία η παραδειγµατική ζωή της χριστιανικής κοινότητας και οι 
καινούργιες µεταξύ των µελών —και των φύλων— σχέσεις, αισθητοποιούσαν την αλήθεια και 
την αυθεντικότητα της καινής εν Χριστώ πίστεως. Αυτές οι καινούργιες σχέσεις υπερέβαιναν 
την κάθε µορφής διάσπαση, τον κάθε µορφής χωρισµό και εγωισµό, οδηγώντας στην ενότητα 
και καθολικότητα, σε σχέσεις ισότητας και ελευθερίας. Επόµενο ήταν λοιπόν για την αρχαία 
Εκκλησία, όχι χωρίς προβλήµατα, αντιρρήσεις και πισωγυρίσµατα, να ανατιµήσει τη θέση της 
γυναίκας, όπως αυτό καταδεικνύεται από πολλά βιβλικά κείµενα, αλλά και από τη ζωή και την 
πράξη της πρωτοχριστιανικής κοινότητας. Και η µεταγενέστερη όµως πατερική παράδοση στο 
πρόσωπο ενός αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, θα επαναλάβει και θα προεκτείνει δυναµικά την 
παύλεια θεολογία της ενότητος και της εσχατολογικής πραγµατοποιήσεώς της εν Χριστώ, όπου 
δεν υπάρχει χώρος για κανενός είδους τεµαχισµό ή διαίρεση. Θα πρέπει εν προκειµένω να 
θυµίσουµε ότι στην αρχαία Εκκλησία η γυναίκα αναλαµβάνει και άλλα, εκτός του 
παραδοσιακού	 ρόλο της συζύγου και µητέρας, λειτουργήµατα, όπως της περιοδεύουσας 
ιεραποστόλου, της χαρισµατούχου, της κοινωνικής εργάτριας. Η ύπαρξη επιπλέον του θεσµού 
των Διακονισσών στην Αρχαία Εκκλησία και καθ’ όλη σχεδόν την περίοδο του Βυζαντίου (όπου 
σύµφωνα µε τις πιο έγκυρες επιστηµονικές αναλύσεις έχουµε να κάνουµε µε µυστηριακή 
χειροτονία και όχι µε απλή χειροθεσία), µαρτυρεί για τη νέα αυτή πραγµατικότητα. 

Παρόµοια δεδοµένα ως προς τη θέση της γυναίκας στη δηµόσια λατρεία φαίνεται να 
ισχύουν και µεταγενέστερα, την περίοδο ακµής του Βυζαντίου και κυρίως πριν την εικονοµαχία, 
µε την εν γένει ανατίµηση της θέσης της γυναίκας στη λατρεία και αυτής των γυναικείων χορών, 
οι οποίοι ψάλλουν όχι µόνο σε µοναστηριακούς, αλλά και σε ενοριακούς ναούς ή ακόµη και σε 
ναούς µε υψηλό συµβολικό φορτίο όπως ο Ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυµα ή ο 
αυτοκρατορικός Ναός της του Θεού Σοφίας στην Κωσνταντινούπολη. Η γενικότερη, όµως, 
συντηρητική στροφή που παρατηρείται τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου (επικράτηση του 
µοναστικού έναντι του κοσµικού-ενοριακού τυπικού, βαθµιαία υποχώρηση του θεσµού των 
Διακονισσών που εκλείπει µετά τον 12ο αιώνα, κλπ), έκαναν ορατές τις κακοήθειες της Ιστορίας 
και σηµατοδότησαν την υποταγή της Εκκλησίας στον κοινωνικό συντηρητισµό και την 
ιεροποίηση των απαγορεύσεων και των δοµών της πατριαρχικής κοινωνίας. Η υποταγή αυτή, 
όπως ήταν αναµενόµενο, δεν άφησε ανεπηρέαστες τις αντιλήψεις αλλά και την πράξη της 
θεσµικής Εκκλησίας αναφορικά µε τη θέση της γυναίκας στη δηµόσια λατρεία και οδήγησε 
ουσιαστικά στην απογόρευση της γυναικείας ψαλµωδίας στην Εκκλησία. 
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Η ιεραρχική υπαγωγή της γυναίκας στον άνδρα —«κληρονοµιά» του αρχαιοελληνικού και 
ιουδαϊκού κόσµου— πέρασε έτσι ως ένα βαθµό στους θεσµούς, τη ζωή και την πνευµατικότητα 
της Εκκλησίας, ιδιαίτερα την µοναστική, αναπαράγοντας σχήµατα και δοµές σε προφανή 
αναντιστοιχία µε τη θεολογική και εσχατολογική της αυτοσυνειδησία. Το καταθλιπτικό βάρος 
της Ιστορίας και του κοινωνικού κοµφορµισµού βάραινε πολλές φορές στην ιστορία της 
Εκκλησίας περισσότερο από την ευαγγελική αλήθεια και αυθεντικότητα, όπως µαρτυρεί, µεταξύ 
άλλων, η σηµερινή εκκλησιαστική και ποιµαντική πραγµατικότητα καθώς και η λατρευτική 
πράξη, που κάθε άλλο παρά φιλική είναι προς τη γυναίκα, σε τέτοιο µάλιστα σηµείο ώστε ο 
καθηγητής Μάριος Μπέγζος να παρατηρεί ότι «η καθηµερινή πρακτική της Εκκλησίας 
αντιφάσκει την ορθόδοξη παράδοση. Η καθηµερινότητά µας είναι αντιφεµινιστική, ενώ η 
ορθόδοξη παράδοση είναι µητριαρχική, δηλαδή φεµινιστική. Όλο το ζήτηµα συνίσταται σε 
τούτο: οι χριστιανοί να γίνουν συνεπείς µε τον εαυτό τους». 

Ας µην είµαστε όµως απαιδόδοξοι. Όλο και πιο συχνά εµφανίζονται στη σηµερινή 
εκκλησιαστική µας πραγµατικότητα χοροί γυναικών που έχουν την αγνή πρόθεση να 
διακονήσουν την εκκλησιαστική ψαλµωδία και να συµβάλουν µε τις όποιες δυνάµεις τους στη 
δοξολογία του αγίου ονόµατος του Θεού. Συχνά µάλιστα οι χοροί αυτοί αγκαλιάζονται από τις 
τοπικές εκκλησίες (είναι η περίπτωση δύο από τους τρεις χορούς που λαµβάνουν µέρος στο 
παρόν φεστιβάλ, όπως και κάποιων άλλων) ή και καλούνται να λάβουν µέρος, όχι απλώς σε 
φεστιβάλ και συναυλίες, αλλά και στην ίδια τη δηµόσια λατρεία της Εκκλησίας και µάλιστα σε 
εξόχως συµβολικές ηµέρες του λειτουργικού έτους, όπως στην ακολουθία των Χαιρετισµών ή 
της Μεγάλης Τρίτης εσπέρας. Ένα τέτοιο σηµαντικό γεγονός αποτελεί και η παρούσα 
διοργάνωση που τελεί υπό την ευλογία της τοπικής Εκκλησίας της Δηµητριάδος και του 
φωτισµένου Επισκόπου της, και που θα κορυφωθεί µε τη συµµετοχή των χορών των ψαλτριών 
στη θεία Λειτουργία της Κυριακής, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας. Παράλληλα, 
πολύ ενθαρρυντικά µηνύµατα µας έρχονται από την Εκκλησία της Κύπρου η οποία αποδέχτηκε 
οµόφωνα σχετική εισήγηση του Καθηγητή του Κανονικού Δικαίου και Κοσµήτορα της 
Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ Θεόδωρου Γιάγκου και πλέον όχι απλώς αποδέχεται την γυναικεία 
ψαλµωδία στις εκκλησίες, αλλά διορίζει και επισήµως γυναίκες ιεροψάλτριες στις ενορίες της. 
Το ίδιο ενθαρρυντικά είναι και τα µηνύµατα από άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες (στο Λίβανο, τη 
Ρουµανία ή τη Σερβία), όπου συναντούµε γυναικείους χορούς στα αριστερά να ψέλνουν 
αντιφωνικά µε τους ανδρικούς χορούς µε την ευλογία των τοπικών επισκόπων. Να σηµειώσουµε 
εδώ ότι το πρόβληµα της γυναικείας ψαλµωδίας στους ναούς υφίσταται µόνον σε όσες 
εκκλησίες ακολουθούν την µονοφωνική εκκλησιαστική µουσική (κυρίως τις ελληνόφωνες), ενώ 
στις εκκλησίες που ακολουθούν το ρωσικό τυπικό οι γυναίκες αυτονόητα συµµετέχουν ή και 
διευθύνουν τις τετραφωνικές χορωδίες. 

Κλείνοντας τον παρόντα Χαιρετισµό, θα ήθελα και από τη θέση αυτή ειλικρινά να 
ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην προετοιµασία και διοργάνωση του παρόντος 
Συµποσίου Ψαλτριών και του Φεστιβάλ Γυναικείων Χορών: Τον Σεβ. Μητροπολίτη 
Δηµητριάδος εν πρώτοις, που µε θέρµη και ενθουσιασµό αγκάλιασε από την πρώτη στιγµή την 
πρόταση της παρούσας διοργάνωσης. Την Δρ. Βυζαντινής Μουσικολογίας και ιδρύτρια-
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δοµεστίκαινα του Βυζαντινού Γυναικείου Χορού «Αι Άδουσαι» κ. Σέβη Μαζέρα, για την 
πρωτοποριακή ιδέα αυτού του Συµποσίου, την εµπιστοσύνη στην Ακαδηµία Θεολογικών 
Σπουδών και την άριστη συνεργασία. Τον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθµού της Ι. 
Μητροπόλεως Δηµητριάδος «Ορθόδοξη Μαρτυρία» κ. Νίκο Βαραλή για την απευθείας 
ραδιοφωνική µετάδοση του Συµποσίου και της θείας Λειτουργίας της Κυριακής. Τον τεχνικό 
του Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλίας κ. Ηλία Κατοίκο για την πάντα πρόθυµη βοήθεια και 
συµπαράστασή του στην επίλυση σωρείας προβληµάτων. Τους συνεργάτες της Ακαδηµίας 
Θεολογικών Σπουδών Βόλου Κλαίρη Νικολάου, Βαλίλα Γιαννουτάκη, Φιλοκτήµονα 
Σταµόπουλο-Σαµαρά και Παναγιώτη Θεοδοσίου, που σήκωσαν το βάρος της προετοιµασίας του 
Συµποσίου εκ µέρους της Ακαδηµίας. Τους εισηγητές και τις πολυπληθείς εισηγήτριες του 
παρόντος Συµποσίου για τον κόπο της προετοιµασίας και τη χαρά της συµµετοχής. Τελευταίες 
αλλά όχι έσχατες, θα ήθελα θερµά και ειλικρινά να ευχαριστήσω όλες εσάς, τις χοράρχισες και 
ψάλτριες που µε προθυµία συµµετέχετε στο σηµαντικό αυτό γεγονός και που µε την παρουσία 
και τα ψάλµατά σας θυµίζετε στην Εκκλησία την ενεργό ύπαρξη του άλλου µισού του ποιµνίου 
της και κάνετε ορατή την θηλυκή διάστασή της. 

Με τις σκέψεις αυτές σας καλοσωρίζω στην πόλη του Βόλου, την Ιερά Μητρόπολη 
Δηµητριάδος, το Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας και την Ακαδηµία Θεολογικών Σπουδών, 
ευχόµενος γόνιµη και δηµιουργική εργασία, καθώς και ευχάριστη διαµονή στην όµορφη πόλη 
µας. 


