
Tόν καιρό πού τά µαῦρα σύννεφα τῆς εἰδω-
λολατρείας σκέπαζαν ἀπειλητικά ὅλη τήν 

οἰκουµένη, στά τέλη δηλαδή τοῦ τρίτου 
αἰώνα µετά Χριστόν, γεννήθηκε στή 
Νικοµήδεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας 
ὁ Ἅγιος µεγαλοµάρτυρας Πα-
ντελεήµων. Τήν ἐποχή ἐκείνη 
αὐτοκράτορας τῆς Ρώµης ἦταν ὁ 
φοβερός διώκτης τῶν Χριστιανῶν, ὁ 
Μαξιµιανός. 

Ὁ πατέρας του λεγόταν Εὐστόρ-
γιος καί ἦταν εἰδωλολάτρης ἀξιω-
µατοῦχος, µέλος τῆς συγκλήτου. 
Ἡ µητέρα του λεγόταν Εὐβούλη 
καί ἦταν θερµή Χριστιανή. Τό 
ὄνοµα πού ἔδωσαν στό παιδί 
τους ἦταν Παντολέον. Ὁ Παντολέ-
ον ἦταν πολύ ἔξυπνος, εὐγενικός, 
ἐπιµελής, ταπεινός καί πράος, γε-
µάτος ἀρετή, παρ’ ὅλο πού ἀκό-
µη δέν εἶχε βαπτιστεῖ Χριστιανός. 
Ὅταν µεγάλωσε, ὁ πατέρας του τόν 
παρέδωσε σ’ ἕνα φηµισµένο γιατρό, 
τόν Εὐφρόσυνο, γιά νά τοῦ διδάξει 
τήν ἰατρική ἐπιστήµη. Σέ λίγο καιρό 
ὁ Παντολέον ξεπέρασε ὅλους τούς 
συνοµήλικους του στή µόρφωση καί 
ὅλοι µιλοῦσαν µέ θαυµασµό γιά τό 
χαρακτήρα του. 

Ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτορας, µαθαί-
νοντας γιά τήν ἀρετή καί τήν ἐξυ-

πνάδα του, τόν προόριζε γιά νά γίνει γιατρός 
στό παλάτι, ὁ γιατρός τῶν ἀνακτόρων. Τόν ἴδιο 

καιρό ὁ γέροντας ἱερέας τῆς Νικοµήδει-
ας Ἑρµόλαος, φωτισµένος ἀπό τό Ἅγιο 

Πνεῦµα κάλεσε στό σπίτι πού 
κρυβόταν τόν Παντολέοντα γιά 
νά τόν γνωρίσει. Ἀφοῦ συνοµί-
λησαν γιά πολλή ὥρα, ὁ Ἑρµό-

λαος κατενθουσιάστηκε ἀπό τίς ἀρετές 
πού κοσµοῦσαν τόν νέο καί ἀποφά-
σισε νά τοῦ γνωρίσει τήν πίστη στό 
Χριστό. Ἔτσι ἀναπτύχθηκε ἀνάµεσά 
τους µιά ἄριστη πνευµατική σχέση. Ὁ 
Παντολέον ἐπισκεπτόταν καθηµερι-
νά τόν Ἅγιο Ἑρµόλαο καί ἀπολάµβα-
νε τούς Χριστιανικούς του λόγους. 
Στερεωνόταν ἔτσι σιγά σιγά στήν 
ἀληθινή πίστη. 

Ἕνα ἐντυπωσιακό γεγονός κάνει 
τόν Παντολέοντα νά πάρει τή σο-
βαρή καί γενναία ἀπόφαση νά δε-

χθεῖ τό Ἅγιο Βάπτισµα, νά γίνει Χρι-
στιανός. Ἐνῶ περπατοῦσε στό δρόµο 

συνάντησε ἕνα παιδί πού τό δάγκωσε 
µιά ὀχιά καί πέθανε. Λέει λοιπόν στόν 
ἑαυτό του: Θά προσευχηθῶ στό Χρι-
στό νά ἀναστήσει αὐτό τό παιδί καί ἄν 
πράγµατι τό παιδί ἀναστηθεῖ, ἐγώ πιά 
δέν ὑπάρχει λόγος νά καθυστερῶ τή 

βάπτισή µου, θά γίνω Χριστιανός, θά 
πιστέψω ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ  Θεός 
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ὁ ἀληθινός, ὁ Σωτήρας τοῦ κόσµου. Αὐτά σκέ-
φτηκε καί προσευχήθηκε θερµά στόν Κύριο. 
Ἀµέσως τό παιδί ζωντάνεψε καί τό φίδι ἀπέθανε. 
Γεµάτος χαρά ὁ Παντολέον τρέχει στό γέροντα 
Ἑρµόλαο, τοῦ διηγεῖται τό θαῦµα καί τοῦ ζητᾶ 
νά τόν βαπτίσει. Καί ὁ Ἑρµόλαος, ἐπειδή γνώριζε 
ποιός ὁδηγεῖται στήν τελειότητα, γεµάτος συγκί-
νηση ὁδήγησε στό φωτισµό τοῦ θείου βαπτίσµα-
τος τόν Παντολέοντα. 

Ἀπό τότε ὁ Παντολέον ἔγινε ἀνάργυρος ἰα-
τρός. Θεράπευε µέ τή δύναµη τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ τούς ἀσθενεῖς, χωρίς νά παίρνει καθόλου 
χρήµατα. Ἀκόµη, ὅταν εὕρισκε φτωχούς τούς 
βοηθοῦσε ποικιλότροπα, δίνοντάς τους χρήµατα 
καί ἄλλα ἀναγκαῖα εἴδη. Ἕνα ἀπό τά πιό ἐντυπω-
σιακά θαύµατα τοῦ Ἁγίου ἦταν ἡ θεραπεία ἑνός 
τυφλοῦ, µέ τή δύναµη καί πάλι τοῦ παντοδύνα-
µου Θεοῦ µας, τοῦ Χριστοῦ. 

Οἱ θαυµαστές θεραπεῖες τοῦ Ἁγίου προκάλε-
σαν τό θαυµασµό τῶν κατοίκων τῆς Νικοµήδει-
ας, ἀλλά καί τό µίσος καί τό φθόνο τῶν ἄλλων 
ἰατρῶν τῆς πόλης. Οἱ τελευταῖοι κατάγγειλαν τόν 
Παντολέοντα στόν Αὐτοκράτορα Μαξιµιανό, τό 
φοβερό αὐτό διώκτη τοῦ Χριστιανισµοῦ. Ὁ Μα-
ξιµιανός κάλεσε τόν Ἅγιο στά ἀνάκτορα γιά νά 
ζητήσει ἐξηγήσεις. Ὁ Ἅγιος ὁµολόγησε µέ θάρ-
ρος ὅτι εἶναι Χριστιανός. Ὁ αὐτοκράτορας στήν 
ἀρχή προσπάθησε νά τόν πείσει µέ διάφορες 
κολακεῖες καί ὑποσχέσεις νά ἀρνηθεῖ τό Χριστό 
καί νά θυσιάσει στά εἴδωλα. Ὁ Παντολέον ὅµως 
ἔµεινε πιστός καί ἀκλόνητος. ∆έν ἀρνήθηκε. ∆έν 
πρόδωσε τό Χριστό. Ὁ αὐτοκράτορας ἐξαγρι-
ωµένος, διέταξε φοβερά βασανιστήρια, γιά νά 

κλονίσει τόν Ἅγιο καί νά τόν ἐξαναγκάσει νά θυ-
σιάσει στά εἴδωλα. 

Οἱ στρατιῶτες τοῦ αὐτοκράτορα, ἄρχισαν νά 
τοῦ ξέουν τή σάρκα µέ µαχαίρια καί νά καῖνε τίς 
πληγές µέ λαµπάδες. Ὁ Χριστός, ὅµως, ἦλθε σέ 
βοήθεια τοῦ Ἁγίου καί τοῦ θεράπευσε τίς πλη-
γές, φωτίζοντάς τον µέ ἀστραπές. Στή συνέχεια 
ἔβαλαν τόν Παντολέοντα µέσα σέ ἕνα καζάνι 
πού ἔβραζε. Μέ τή βοήθεια ὅµως καί πάλι τοῦ 
Θεοῦ ὁ Ἅγιος ἔµεινε σῶος καί ἀβλαβής καί ἡ 
φωτιά θαυµατουργικά ἔσβησε. Ἀκολούθως βύ-
θισαν τόν Ἅγιο στά βάθη τῆς θάλασσας, ἀφοῦ 
ἔδεσαν στό λαιµό του µιά τεράστια πέτρα. Ὁ 
Χριστός, ὅµως, ἔκανε τήν πέτρα πιό ἐλαφριά 
ἀπό φύλλο καί ἔδωσε στόν Παντολέων τή δύ-
ναµη νά περπατᾶ πάνω στά νερά. Ἔτσι σῶος καί 
ἀβλαβής, βγῆκε στή στεριά. Στή συνέχεια ἔρρι-
ξαν τόν Ἅγιο σέ πεινασµένα ἄγρια θηρία. Ὅµως 
τά ζῶα, ἀντί νά τόν κατασπαράξουν, ἔγλειφαν 
ἤρεµα καί εἰρηνικά µέ τή γλῶσσα τους τά πό-
δια του, κουνώντας τίς οὐρές τους. Ἔκπληκτος 
ἀλλά καί ἐξαγριωµένος ὁ ἡγεµόνας, διατάσσει 
τόν ἀποκεφαλισµό τοῦ Ἁγίου. Θαυµατουργικῶς 
τό ξίφος λυγίζει καί ἀντί αἷµα τρέχει γάλα. 

Λίγο πρίν ἀπό τό µαρτυρικό διά ἀποκεφα-
λισµοῦ θάνατο τοῦ Ἁγίου, ἀκούσθηκε φωνή ἀπ’ 
τόν οὐρανό. Ἦταν ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ πού τοῦ 
ἔδωσε τό ὄνοµα Παντελεήµων, πού σηµαίνει τόν 
Ἅγιο πού ὅλους τούς βοηθᾶ καί τούς ἐλεεῖ ἀκό-
µη καί τούς ἐχθρούς του. 

Τό Τίµιο Σῶµα τοῦ Ἁγίου τάφηκε µέ τιµές 
ἀπό τούς Χριστιανούς. Ἡ ἐκκλησία µας τιµᾶ τήν 
µνήµη του τήν 27η Ἰουλίου. 
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Συχνές Ἐρωτήσεις 

Πῶς πρέπει νά προετοιμαζόμαστε 
γιά τήν Μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων;

... Θά παρουσιάσουµε τά ἀναγκαιότερα ἔργα 
τά ὅποια πρέπει νά γνωρίζουν, ὅσοι ἐπιθυµοῦν 
νά κοινωνοῦν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Κατ’ 
ἀρχήν πρέπει νά καταλάβουµε ὅτι ἡ πρό τῆς Θεί-
ας Κοινωνίας προετοιµασία εἶναι διπλή, δηλαδή 
σωµατική καί πνευµατική. Ἡ σωµατική ἔγκειται 
στήν νηστεία, στήν ἐγκράτεια ἀπό τίς σωµατικές 
ἐπιθυµίες, στήν ἀγρυπνία, στήν κλίση τῶν γονάτων 
(µετάνοιες) καί ἄλλους κόπους µέ τούς ὁποίους 
καθαρίζεται καί ἐλαφρύνεται τό σῶµα ἀπό αὐτά 
πού τό βαρύνουν, τό ἐνοχλοῦν καί τό µολύνουν. 
Ἐνῶ ἡ πνευµατική προετοιµασία ἀποτελεῖται ἀπό 
τήν ἐξοµολόγηση στόν Πνευµατικό, τήν ἀνάγνω-
ση τῶν προσευχῶν. Ἄλλη ἁγία προετοιµασία εἶναι 
ἡ συµφιλίωση µέ ὅλους νά µήν εἶναι µέ κανέναν 
ψυχραµένος, νά µήν κρατᾶ ὀργή σέ κάποιον, νά 
συγχωρεῖ ὅλους, ὅσοι τοῦ ἔκαµαν κάτι. Γι’ αὐτόν 
πού δέν εἶναι ἀσθενής ἡ σωµατική νηστεία περι-
λαµβάνει τίς τέσσερεις µεγάλες νηστεῖες τοῦ ἔτους, 
ὅπως αὐτές ἔχουν καθορισθεῖ ἀπό τούς Ἀποστό-
λους καί τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί 
τίς ἡµέρες Τετάρτη καί Παρασκευή.

Ὅποιος ἐπιθυµεῖ νά κοινωνήσει τήν ἑποµένη, 
θά πρέπει ἀπό τό βράδυ νά ἐγκρατεύεται τοῦ φα-
γητοῦ. Κατόπιν γιά τούς παντρεµένους ἐπιβάλλεται 
ἐγκράτεια µεταξύ των. Αὐτή ἡ ἀπόφαση ἐγκρατείας 
τῶν συζύγων πρέπει νά γίνεται µέ κοινή συγκατά-
θεση. Αὐτά τά ὀλίγα ἐπαρκοῦν γιά τήν ἐξωτερική ἤ 
σωµατική νηστεία. Στήν πνευµατική νηστεία εἶναι 
µεγάλη ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος νά φυλάττη τόν νοῦ 
του ἀπό τούς αἰσχρούς λογισµούς καί ἀπό τόν δι-
ασκορπισµό του στά ἐφήµερα καί µάταια τοῦ βίου 
πράγµατα. 

Κανείς λοιπόν, νά µή πλησιάζει τά Ἅγια Μυ-
στήρια χωρίς τήν πρέπουσα εὐλάβεια καί προετοι-
µασία, οὔτε πάλι, λόγω ὀκνηρίας καί ἀπελπισίας, 
νά ἀποµακρύνεται περισσότερο ἀπ’ αὐτά. Οἱ Ἅγιοι 
Πατέρες σέ κάθε ἔργο λέγουν ὅτι τά ἄκρα εἶναι τοῦ 
διαβόλου, ἐνῶ ἡ µέση καί βασιλική ὁδός πού βάδι-
σαν καί οἱ Ἅγιοι, εἶναι τοῦ Χριστοῦ. 

Αλλά µπορεῖ κάποιος νά µᾶς ἐρωτήσει, ποιά 
εἶναι ἡ µέση καί βασιλική ὁδός; Θά ἀπαντήσου-
µε σ’ αὐτούς: Ἡ Μετάληψη τῶν Θείων Μυστηρίων 
εἶναι στενά συνδεδεµένη µέ τήν ἐξοµολόγηση. 
Αὐτή πρέπει νά γίνεται, τουλάχιστον γιά τούς λαϊ-
κούς τέσσαρες φορές τόν χρόνο, κατά τήν περίοδο 
τῶν µεγάλων νηστειῶν. Ἡ συχνή ἤ ἀραιή συµµε-
τοχή περαιτέρω στά Θεία Μυστήρια ἐπαφίεται πε-
ρισσότερο στήν κρίσι τοῦ Πνευµατικοῦ, ὁ ὁποῖος 
µπορεῖ µέ διάκριση νά χρησιµοποιεῖ τήν ἀκρίβεια 
καί οἰκονοµία τῶν ἱερῶν Κανόνων καί γνωρίζει τήν 
πρόοδο κάθε µιᾶς ψυχῆς στήν µετάνοια. 

Ἕνα πράγµα ὅµως ἄς ἔχουν ὑπ’ ὄψιν των, 
ὅσοι ἐπιθυµοῦν νά κοινωνοῦν συχνότερα: Αὐτό τό 
ὁποῖον ἐπιθυµοῦν εἶναι «Τά Ἅγια τοῖς ἁγίοις» καί 
ἄς ἀκούσουν τί λέγει ὅσον ἀφορᾶ αὐτό ὁ Θεῖος 
Χρυσόστοµος: «Βλέπε, ὅτι, ὅταν ὁ ἱερεύς ἤ ὁ διά-
κονος λέγει: «Τά Ἅγια τοῖς ἁγίοις» αὐτό ἐννοεῖ: ἐάν 
κάποιος δέν εἶναι ἅγιος νά µή προσέρχεται. Ὄχι 
µόνο καθαρός ἀπό τήν ἁµαρτία, ἀλλά ἅγιος...».

Το Σῶµα καί τό Αἷµα τοῦ Χριστοῦ γίνονται 
αἰτία µεγάλων βασάνων γι’ αὐτούς πού δέν προ-
σέρχονται ἐπαξίως. Ἐνῶ οἱ ἱ. Κανόνες γιά τό ἴδιο 
µυστήριο λέγουν: Τά Ἅγια προσφέρονται στούς 
ἁγίους, ἐνῶ ἡ ἁγιότης κατορθώνεται µέ νηστεία 
καί προσευχή. Ἀµήν.

Ἱερομ. Κλεόπα  Ἡλιέ

«∆οκιµαζέτω δέ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καί οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καί ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω 
ὁ γάρ ἐσθίων καί πίνων ἀναξίως κρίµα ἑαυτῶ ἐσθίει καί πίνει, µή διακρίνων τό σῶµα τοῦ Κυρίου». 

(Α΄ Κορ. 11, 28-29)
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Τά γεγονότα πού συγκλόνισαν τήν ἑλληνική 
κοινωνία κατά τό µῆνα ∆εκέµβριο ἔχουν δι-

άφορες πτυχές και ἑρµηνεῖες, πολιτικές, κοινω-
νικές, ἀστυνοµικές, δικαστικές κ.λπ. Προσωπικά 
ξεχωρίζω, ὅπως κάνουν καί οἱ περισσότεροι 
συµπολῖτες µας, τήν πλειοψηφία τῶν νέων πού 
ἀγωνιοῦν καί διαµαρτύρονται, ἀπό τήν µειοψη-
φία, ἡ ὁποία καταστρέφει καί ἀσκεῖ ἄλογη βία. 
Ὁ προβληµατισµός δέν εἶναι καινούργιος. Ἐδῶ 
καί ἀρκετά χρόνια παρακολουθοῦµε ἀνήσυχοι 
τίς καταλήψεις σχολείων, τήν ἀπαξίωση τῶν 
πτυχίων, τήν ὑποβάθµιση τῆς γλώσσας µας, τήν 
ἔλλειψη ἀξιῶν καί προτύπων σέ µεγάλο τµῆµα 
τῶν νέων µας, τήν ἀποµόνωση τῶν παιδιῶν 
µας µπροστά στόν ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή, 
τήν στροφή πολλῶν ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν στά 
ναρκωτικά. Ἡ εὔκολη λύση εἶναι νά τούς καταδι-
κάσουµε ὅλους ἐπιρρίπτοντας κάθε εὐθύνη στή 
νέα γενιά καί ἀπαλλάσσοντας αὐτάρεσκα ἐµᾶς 
τούς µεγαλυτέρους. Ὅµως, ὄχι, αὐτή ἡ µέθοδος 
ὁδηγεῖ σέ ἀδιέξοδο. Πρέπει νά ἀναζητήσουµε 
καί τίς δικές µας εὐθῦνες. Τῶν πολιτικῶν, τῶν 
γονέων, τῶν ἐκπαιδευτικῶν, τῶν δηµοσιογρά-
φων, τῶν «ἀνθρώπων τοῦ πνεύµατος». Νά 
ἀναρωτηθοῦµε ποιά παιδεία καί ποιά πρότυπα 
καλλιεργήσαµε κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες. 

Ἐπί πολλούς αἰῶνες ἡ παιδεία βασιζόταν 
στό ἐρώτηµα: Τί ἄνθρωπο θέλουµε νά πλάσου-
µε; Τί χαρακτῆρα θέλουµε νά διαµορφώσουµε; 
Ἡ προσπάθεια ὅλων τῶν ὑπευθύνων ἀπό τήν 
Ἀρχαιότητα µέχρι προσφάτως ἦταν νά «µορφώ-
σουµε», δηλαδή νά διαµορφώσουµε ἦθος µέσῳ 
τῶν γνώσεων. Ἄλλες κοινωνίες τό κατόρθωναν 
περισσότερο, ἄλλες λιγότερο. Πάντως προσπα-
θοῦσαν. Σήµερα τό ἐκπαιδευτικό ἰδεῶδες ἀνα-
φέρεται µόνο στήν ἀπόκτηση πρακτικῶν γνώσε-
ων καί δεξιοτήτων γιά νά ἀσκήσει ὁ νέος κάποιο 
ἐπάγγελµα. Ἡ παιδεία κατήντησε ἐπαγγελµατική 
ἐπιµόρφωση. Ἡ διάπλαση ἤθους, ἡ διαµόρ-

Νά δώσουμε στούς νέους ἐλπίδα καί πρότυπα
Τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα

Πολιτικοῦ  Ἐπιστήµονος-Συγγραφέως

φωση χαρακτῆρος δέν εἶναι κἄν δευτερεύων 
στόχος. Φυσικά ὅλοι θέλουµε τά παιδιά µας νά 
βροῦν δουλειά. Ὅµως µιά κοινωνία ἐπιχειρηµα-
τιῶν, ὑπαλλήλων καί ἐλευθέρων ἐπαγγελµατιῶν 
χωρίς πρότυπα καί ἀξίες θά µετατραπεῖ σέ µία 
κοινωνία ἀνθρωπίνων ροµπότ πού δουλεύουν 
καί δέν σκέπτονται, δέν ὀνειρεύονται, δέν ἀγα-
ποῦν, δέν συµπάσχουν µέ τόν συνάνθρωπο. Τό 
σηµερινό σχολεῖο θεωρεῖ τά πάντα ἐργαλεῖα. Ἡ 
γλῶσσα ἐργαλειοποιεῖται καί ἀποκόπτεται ἀπό 
τίς ρίζες της καί ἀπό τήν µουσικότητά της. Ἡ 
ἱστορία µιλᾶ γιά ἐξαγωγές σταφίδας καί κα-
πνοδόχους ἐργοστασίων ἐνῷ διαγράφει τελείως 
τούς ἥρωες καί τούς µάρτυρες. Ἡ ἔκθεση ἰδεῶν 
δέν παράγει πλέον ἰδέες. Μετετράπη σέ ἐργαλεῖο 
κατασκευῆς περιλήψεων γιά νά συνηθίσουν οἱ 
νέοι µας νά διαβάζουν µόνο σύντοµα ἄρθρα σέ 
ταµπλόιντ ἐφηµερίδες. Στά νεοελληνικά ἀναγνώ-
σµατα καταργήθηκαν οἱ µεγάλοι λογοτέχνες πού 
προβάλλουν τήν ἐθνική καί θρησκευτική µας 
παράδοση, πού ἀγαποῦν τήν ἑλληνική φύση, 
πού σέβονται τά ἤθη καί τά ἔθιµα τοῦ λαοῦ µας. 
Ἀντικαταστάθηκαν ἀπό κείµενα χωρίς ἔµπνευση. 
Ἀπό συνταγές µαγειρικῆς! Τά Θρησκευτικά βάλ-
λονται πανταχόθεν. Κάποιοι δέν θέλουν παιδιά 
µέ πίστη στόν Θεό, µέ ἀπαντήσεις στά ὑπαρξια-
κά καί µεταφυσικά τους ἐρωτήµατα. Προτιµοῦν 
παιδιά ἕτοιµα νά γίνουν πειθήνιοι καταναλωτές 
προϊόντων καί συνθηµάτων ἤ ὑποψήφιοι κατα-
στροφεῖς καταστηµάτων, βιβλιοθηκῶν, ναῶν, 
µνηµείων. 

Ἕνα τέτοιο σχολεῖο ἀφήνει ἄδεια τήν ψυχή 
τῶν νέων. Τούς στερεῖ τά ἰδανικά καί τίς ἀξίες. 
Τούς στερεῖ τά πρότυπα τά ὁποῖα ἀναζητοῦν. 
Βάζει τόν Χάρρυ Πότερ στήν θέση τοῦ Εὐαγόρα 
Παλληκαρίδη καί τίς συνταγές γιά «µακαρόνια 
µέ κιµά» στήν θέση τοῦ  Ὕµνου εἰς τήν Ἐλευθερί-
αν. Περιθωριοποιεῖ κάθε ἀναφορά στόν Χριστό 
καί στερεῖ ἀπό τά παιδιά µας τήν παραβολή τοῦ 
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Καλοῦ Σαµαρείτου. Περιφρονεῖ τήν Ὀρθόδοξη 
Χριστιανική διδασκαλία γιά ἀγάπη καί συµπό-
νια καί τήν ἀντικαθιστᾶ µέ ξεπερασµένα εἰρη-
νιστικά καί διεθνιστικά συνθήµατα, τά ὁποῖα 
χρησιµοποίησαν ὀπαδοί ἀποτυχηµένων καί 
ἀντιδηµοκρατικῶν πολιτικῶν συστηµάτων. ∆έν 
τούς διδάσκει τό ἦθος τοῦ Κολοκοτρώνη καί τό 
«ἐµεῖς» τοῦ Μακρυγιάννη, γιατί αὐτά τά πρόσω-
πα θεωροῦνται «θρησκόληπτοι ἐθνικιστές». Τό 
σηµερινό σχολεῖο δέν δίνει στά παιδιά µας νερό 
νά ξεδιψάσουν. Τά ἀφήνει διψασµένα νά ἀναζη-
τοῦν ἀδιέξοδες «διεξόδους» σέ ναρκωτικά τοῦ 
σώµατος καί τῆς ψυχῆς. ∆έν τούς µιλᾶ γιά τήν 
ἑλληνορθόδοξη παράδοσή µας πού εἶναι µήνυ-
µα ἐλπίδας καί αἰσιοδοξίας. Τά ἀφήνει ἀγχωµέ-
να καί συσκοτισµένα χωρίς µία χαραµάδα φω-
τός. «Φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν»!

Ἡ σηµερινή παιδεία πού λαµβάνουν οἱ νέοι 
µας ἀπό τό σχολεῖο 
καί τά Μ.Μ.Ε. µιλᾶ 
συνέχεια γιά δικαιώ-
µατα καί καθόλου γιά 
ὑποχρεώσεις. Ἔχουµε 
Συνήγορο τοῦ Παιδιοῦ, 
δέν ἔχουµε ὅµως κά-
ποιον πού νά θυµίζει ὅτι ὡς µελλοντικοί πολί-
τες θά ἔχουν καί ὑποχρεώσεις. Ἐδῶ καί µερικές 
δεκαετίες οἱ διδάσκοντες ἔχουν πάρει ἐντολή νά 
ἐφαρµόζουν τίς δῆθεν «ἀντιαυταρχικές» µεθό-
δους, οἱ ὁποῖες, ὅµως, ἔχουν ἀποτύχει στή Σκαν-
διναβία καί ἀλλοῦ. Ὅ,τι σάπιο καί ἀποτυχηµένο 
ὑπάρχει σέ ὅλο τόν κόσµο ἔρχεται στήν ἑλληνική 
ἐκπαίδευση. Οἱ διδάσκοντες δέν µποροῦν νά 
βάλουν κόκκινη µολυβιά στά λανθασµένα γρα-
πτά δῆθεν γιά «νά µήν πληγωθοῦν τά παιδιά». 
Σέ πολλά πανεπιστηµιακά τµήµατα συνδικαλι-
στές πιέζουν ἀφόρητα τόν καθηγητή νά βάζει σέ 
ὅλους βαθµό πάνω ἀπό τήν βάση, τό λεγόµενο 
«δηµοκρατικό πέντε»! Ἀφοῦ συνηθίζουν σέ µία 
χαλάρωση/ ἔλλειψη τῆς πειθαρχίας ἀντιµετω-
πίζουν ξαφνικά τίς πραγµατικές συνθῆκες τῆς 
σκληρῆς ζωῆς καί οἱ νέοι µας πελαγώνουν. Ἐπι-
τυχία τῆς παιδείας δέν εἶναι νά τούς καλλιεργεῖ 
ψευδαισθήσεις γιά ἕναν κόσµο ὅπου θά ἔχουν 
µόνο δικαιώµατα, ἀλλά νά τούς προετοιµάζει νά 

γίνουν ὑπεύθυνοι πολίτες, σωστοί ἐπαγγελµα-
τίες, συνειδητοί οἰκογενειάρχες. 

Μέ θλίψη διαβάσαµε τό καλοκαίρι τίς δη-
λώσεις τοῦ κ. Θάνου Βερέµη, Προέδρου τοῦ 
Ἐθνικοῦ Συµβουλίου Παιδείας, ὁ ὁποῖος ζήτησε 
νά καταργηθεῖ τελείως ἡ διδασκαλία τῆς Βίβλου 
στά σχολεῖα. Ἀντί νά βοηθήσει τά παιδιά µας νά 
ἔχουν µία πηγή αἰωνίων ἀξιῶν καί ἀρχῶν, θέ-
λει νά τά ἀφήσει στήν πνευµατική τους ἔνδεια. 
Ἐπιπλέον δέ, ἀξίζει νά τοῦ θυµίσουµε ὅτι µέ 
αὐτόν τόν τρόπο ὁδηγεῖ τούς νέους σέ ἀντιδη-
µοκρατικές ἀτραπούς. Τό ἐξηγεῖ µέ σαφήνεια 
ὁ Γάλλος ἱστορικός Φιλίπ Νεµό στό βιβλίο του 
«Τί εἶναι ἡ ∆ύση»: «Οἱ πολιτικοί φιλόσοφοι πού 
τήρησαν ἐχθρική στάση ἀπέναντι στή βιβλική 
κληρονοµιά, ὅλοι, σάν ἀπό σύµπτωση, ὑπῆρξαν 
κήρυκες ἑνός µή δηµοκρατικοῦ κρατισµοῦ, δη-
λαδή τῆς ἐπαν-ιεροποίησης τοῦ κράτους, εἴτε 

ὑπό τήν αὐταρχική ἤ 
ἀπολυταρχική µορφή 
(Μακιαβέλλι, Χόµπς, 
Ρουσσώ ,  Χέγκελ , 
Μωρ ράς κ.ἄ.) εἴτε ὑπό 
ὁλο κληρωτική µορ-
φή (Μάρξ, Λένιν, οἱ 

νεοπα γανιστές ναζί)». (  Ἔκδοση ΕΣΤΙΑΣ, Ἀθήνα 
2008, σελ. 105). 

∆όξα τῷ Θεῷ ἔχουµε µία ἀξιόλογη νεολαία, 
στήν µεγάλη της πλειοψηφία. Ἀλλά δέν τήν βοη-
θοῦµε. ∆έν τῆς παρέχουµε παιδεία µέ ἀρχές καί 
ἀξίες, µέ ἐλπίδα καί πρότυπα. ∆έν τήν βοηθοῦµε 
νά γευθεῖ τήν ἀναζωογονητική δύναµη τῆς 
Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραµµατείας, τῆς Ὀρθόδο-
ξης Πίστης µας, τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας 
καί τήν ἀγωνιστική-ἀντιστασιακή πνοή τῆς δια-
χρονικῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Τήν ἀφήνουµε νά 
ἔχει λανθασµένους στόχους. ∆έν τήν προετοιµά-
ζουµε νά λέει ΝΑΙ στό κοινό καλό καί ΟΧΙ σέ 
κάθε προσωπικό ἤ ἐθνικό ἐξευτελισµό. Πράγ-
µατι, ἔχουν ἐνδιαφέροντα, ἀλλά καί ἄγχος τά 
παιδιά µας. Ἄς τά βοηθήσουµε νά ξεφύγουν ἀπό 
τό τέλµα καί νά γίνουν πραγµατικά δηµοκρατι-
κοί πολίτες. ∆ιότι δηµοκρατία σηµαίνει εὐθύνη, 
ἀγάπη, κοινωνικότητα, συµµετοχή, συνύπαρξη 
καί ἀλληλοσεβασµός. 



6

Ἡ αἵρεση πού καλεῖται Μάρτυρες τοῦ 
Ἰεχωβᾶ, πρωτοεμφανίστηκε στήν 

Πεν  συλβάνια τῶν Η.Π.Α. γύρω στό 1870. 
Ἀρχικά ὁ Τσάρλς Ρῶσσελ δημιούργησε μία 
ὁμάδα συμμελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί 
κατόπιν τό 1886 δημιουργήθηκε ἡ ἑταιρεία 
«Σκοπιά», ἡ ὁποία σήμερα εἶναι ὁ βασικός 
ἐκφραστής τῶν θεωριῶν τῆς ὀργάνωσης, 
καί ἡ ὀργάνωση ἔλαβε τήν τελική της μορ-
φή γύρω στό 1931. Καλοῦνται ἐπίσης καί 
Χιλιαστές (λόγω τῆς θεωρίας τους περί 
τῆς χιλιετοῦς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ στή 
γῆ, τήν ὁποία συναντήσαμε καί στούς Πε-
ντηκοστιανούς) καί πρίν μερικά χρόνια 
καταχρηστικά (ὅπως θά δοῦμε παρακάτω) 
προσέθεσαν στήν ἐπωνυμία τους τόν ὅρο 
«Χριστιανοί». 

Εἶναι ἡ κυριότερη ἀντιτριαδολογική 
αἵρεση τῶν ἡμερῶν μας καί οἱ κακοδοξίες 
της μᾶς θυμίζουν τίς αἱρέσεις καί ὅσα δίδα-
ξαν οἱ αἱρεσιάρχες Ἄρειος, Νεστόριος, Μα-
κεδόνιος κ.ἄ. τούς πρώτους Χριστιανικούς 
χρόνους. Στηρίζει τίς ἀντιλήψεις της στήν 
Ἁγία Γραφή, χωρία τῆς ὁποίας εἴτε παραλεί-
πει, ὅταν αὐτά δέν συνάδουν μέ τά πιστεύω 
τῆς ὀργάνωσης, εἴτε παρερμηνεύει προκει-
μένου νά στηρίξει τίς ἀνυπόστατες θεωρίες 
της. Γι’ αὐτό καί ἡ ἑταιρεία Σκοπιά κυκλο-
φόρησε μιά διορθωμένη ἔκδοση τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς τήν ὁποία ὀνομάζει, «Μετάφραση 
τοῦ Νέου Κόσμου» μέ τήν ἐντολή πρός τά 
μέλη τῆς ὀργάνωσης νά χρησιμοποιοῦν 
μόνο αὐτή τήν ἔκδοση. 

Ἡ ἑταιρεία Σκοπιά δηλώνει ἐπίσης πώς 
εἶναι «...ὁ μόνος συλλογικός ἀγωγός τοῦ 
Θεοῦ γιά τή ροή τῆς βιβλικῆς ἀληθείας 

στούς ἀνθρώπους ἐπάνω στή γῆ...» (Σκο-
πιά, 15 Ὀκτ. 1960), καί πώς «ὁ Ἰεχωβά ποτέ 
δέν κάνει λάθος... εἶναι συνεπής, ἀξιόπι-
στος καί ἀληθινός στό λόγο του» (Σκοπιά 
1954, σελ. 327). 

Ἀλλοῦ ὅμως ἰσχυρίζονται «Ἐπειδή (ἡ 
ἑταιρεία Σκοπιά) δέν εἶναι ἀλάνθαστη, οὔτε 
ποτέ ἰσχυρίστηκε ὅτι εἶναι (μά, πιό πάνω 
ὑποστήριζε ὅτι εἶναι ὁ μόνος συλλογικός 
ἀγωγός ροής τῆς βιβλικῆς ἀλήθειας) ἀπό 
καιρό σέ καιρό χρειάζεται νά γίνονται δι-
ορθώσεις. Ἄν τό πνεῦμα τοῦ Ἰεχωβᾶ ἐνερ-
γοῦσε μέ τόν ἴδιο τρόπο πού ἐνεργοῦσε καί 
στούς συγγραφεῖς τῆς Ἁγ. Γραφῆς, ...τότε 
δέ θά ὑπῆρχε... ἀνάγκη μελλοντικῶν διορ-
θώσεων... Ἀλλ’ ἐπειδή τό πνεῦμα δέν λει-
τουργεῖ μέ τόν ἴδιο τρόπο σήμερα, γίνονται 
μερικές διορθώσεις ἀπό καιρό σέ καιρό». 
Δηλαδή οὔτε λίγο οὔτε πολύ ἡ Σκοπιά μᾶς 
λέει ὅτι γιά τά λάθη τῆς ἑταιρείας φταί-
ει τό... Ἅγιο Πνεῦμα. Ἡ ἀλήθεια ὅμως τοῦ 
Θεοῦ παραδόθηκε μιά φορά στούς ἀνθρώ-
πους «ἅπαξ τοῖς ἁγίοις» (ἐπιστολή Ἰούδα 3) 
καί εἶναι ἀμετάβλητη. Ὅ,τι μεταβάλλεται 
εἶναι «διδασκαλίες καί ἐντάλματα ἀνθρώ-
πων» (Ματθ. ιε΄ 9).

Ἡ ὀργάνωση ἀπαιτεῖ ἀπόλυτη καί τυφλή 
ὑπακοή στήν ἑταιρεία Σκοπιά. Χρειάζεται 
«βαθύτατος σεβασμός καί ὁλόκαρδη ὑπα-
κοή» στήν «ἑταιρεία, καθώς διευθύνεται 
ἀπό τό ἅγιο πνεῦμα τοῦ Θεοῦ» (Σκοπιά, 15 
Ὀκτ. 1960). «...τό νά πράττωμε ὅ,τι λέγει 
ἡ ὀργάνωση, σημαίνει νά πράττουμε ὅ,τι 
αὐτός (ὁ Ἰεχωβά) λέγει. Ἀντίστασις στήν 
ὀργάνωση εἶναι ἀντίσταση σ’ αὐτόν» (Σκο-
πιά, 1-8-1959). 

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

Γράφει ὁ Ἀρχ. Στέφανος Κατές

ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

Μέρος 1 
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ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ
α. Οἱ Χιλιαστές ἀπορρίπτουν τήν πί-

στη στόν Τριαδικό Θεό καί γράφουν πώς 
ἡ Τριαδική διδασκαλία προέρχεται ἀπό τή 
«διάνοια τοῦ σατανᾶ». Δέν δέχονται τήν 
Ἁγία Τριάδα, παρά μόνο τό Θεό Πατέρα, 
καί λένε πώς ὅποιος δέν τόν ἀποκαλεῖ «Ἰε-
χωβά», «θά καταφαγωθεῖ ἡ σάρκα του καί 
θά διαλυθεῖ ἐνῶ θά στέκει στά πόδια του» 
(«Ἀπό τόν ἀπολεσθέντα Παράδεισο», σελ. 
209). Ἄρα ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας πού 
μίλησαν γιά τήν Τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ, ὁ 
Ἅγιος Σπυρίδων πού θαυματούργησε στήν 
Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο γιά νά ἀποδείξει 
τήν συνύπαρξη τῶν τριῶν Θείων 
προσώπων ὑποκινοῦνταν, 
σύμφωνα μέ τούς χιλια-
στές, ἀπό τό σατανᾶ. 

β. Ἀρνοῦνται τή θε-
ότητα τοῦ Χριστοῦ καί 
διδάσκουν πώς εἶναι 
κτίσμα,  δηλαδή 
δημιούργημα τοῦ 
Θεοῦ, κακοδοξία 
τήν ὁποία πρῶτος 
διατύπωσε ὁ Ἄρει-
ος καί καταδικάστηκε 
ἀπό τήν Α΄ Οἰκουμενι-
κή Σύνοδο. Ἐπίσης Τόν πα-
ρουσιάζουν ὡς... ἀδελφό τοῦ σα-
τανᾶ! «Ἐν ἀρχῇ ὁ Θεός εἶχε δύο υἱούς. Αὐτοί 
οἱ δύο υἱοί ὀνομάζοντο Λόγος καί Ἑωσφό-
ρος... Ἄν καί ὁ Ἑωσφόρος δέν ἦταν τόσο 
εὐνοούμενος ὅσο ὁ Λόγος, ὅμως μαζί μέ 
τό Λόγο ἦσαν προσδιορισμένοι ὡς ὁ πρω-
ινός ἀστήρ» («Ἐλευθερία», σελ. 26, 33) (8, 
σελ. 93). Ἰσχυρίζονται ὅτι δέν ἀναστήθηκε 
τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἀλλά τό πνεῦμα του 
καί ἔγινε... ἀρχηγός τῆς οὐράνιας κυβέρνη-
σης τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τό 1914 
στούς οὐρανούς! Καταχρηστικά λοιπόν 
χρησιμοποιοῦν τόν ὅρο «Χριστιανοί» ἀφοῦ 
δέν πιστεύουν στή Θεότητα τοῦ Χριστοῦ. 

γ. Δέν πιστεύουν στή Θεότητα τοῦ Ἁγί-

ου Πνεύματος ὅπως οἱ παλιοί Πνευματομά-
χοι, τούς ὁποίους καταδίκασε ἡ Β΄ Οἰκου-
μενική Σύνοδος καί δέν παραδέχονται οὔτε 
τήν προσωπική Του ὑπόσταση, Τό θεωροῦν 
ἁπλῶς ἐνεργό δύναμη τοῦ Θεοῦ. 

δ. Δέν πιστεύουν στήν ἀθανασία τῆς 
ψυχῆς, ὅπως παλαιότερα οἱ Θνητοψυχίτες. 
Γι’ αὐτούς ὁ ἄνθρωπος εἶναι μόνο σῶμα καί 
πεθαίνοντας χάνεται, ἐκμηδενίζεται. Γιά τή 
«Σκοπιά», «τό ὅτι ἡ ψυχή ζεῖ μετά τό θάνα-
το εἶναι ἕνα ψέμα πού τό εἶπε ὁ Διάβολος» 
(«Μπορεῖτε νά ζεῖτε...», σελ. 88, 89). 

ε. Δέν ἀναγνωρίζουν τήν Παναγία ὡς 
Θεοτόκο, ὅπως παλαιότερα ὁ Νεστόριος ὁ 

ὁποῖος καταδικάστηκε ἀπό τήν 
Γ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο καί 

ἀπορρίπτουν ἐπίσης ὅτι 
ὑπῆρξε Ἀειπάρθενος. 

στ. Οἱ Χιλιαστές δέν 
δέχονται τήν ὕπαρ-
ξη τῆς Ἐκκλησίας 
ὡς σῶμα Χριστοῦ. 
Ἀρνοῦνται τή σω-
στική χάρη τῶν μυ-
στηρίων καί ἀπορρί-

πτουν τήν ἱερωσύνη. 
ζ. Ἡ Σκοπιά χωρίζει 

τούς πιστούς σέ δύο «τά-
ξεις». Στούς 144.000 πού θά 

πᾶνε στόν οὐρανό καί μόνο αὐτοί 
ἀποτελοῦν τήν «Ἐκκλησία» (σ’ αὐτούς ἀνή-
κει καί ἡ ἡγεσία τους) καί οἱ ὁποῖοι θά βρί-
σκονται καί θά διοικοῦν ἀπό τόν οὐρανό 
καί στόν ἀμέτρητο «Πολύ Ὄχλο» πού θά 
μείνει στή γῆ γιά νά ζήσει τή χιλιετή βασι-
λεία τοῦ Χριστοῦ. 

η. Δέν προσκυνοῦν καί δέν τιμοῦν τό 
Σταυρό τοῦ Κυρίου καί τίς εἰκόνες. Γιά τή 
Θεία Κοινωνία διδάσκουν ὅτι ὁ ἄρτος καί ὁ 
οἶνος εἶναι σύμβολα, πού ὅμως μποροῦν νά 
πάρουν μόνο οἱ 144.000 πού ἔχουν οὐράνια 
ἐλπίδα, ἐνῶ ὁ πολύς ὄχλος ἁπλά παρατηρεῖ. 

Συνεχίζεται στό ἑπόμενο τεῦχος



Γιά δεύτερη συνεχή χρονιά ἡ Ἱ. Μητρόπολις 
Λέρου Καλύµνου καί Ἀστυπαλαίας πραγµατο-

ποίησε ἐκκλησιαστικές κατασκηνώσεις γιά τούς 
µαθητές τῆς Μητροπόλεως. Οἱ κατασκηνώσεις 
φιλοξένησαν 170 παιδιά (40 περισσότερα ἀπό τήν 
περσινή χρονιά), χωρισµένα σέ τέσσερις χρονικές 
περιόδους ὡς ἑξῆς: 

Ἀγόρια Γυµνασίου - Λυκείου 29/06 – 04/07
Ἀγόρια ∆ηµοτικοῦ 04/07 – 07/07

Κορίτσια Γυµνασίου - Λυκείου 07/07 – 12/07
Κορίτσια ∆ηµοτικοῦ 12 /07 – 15/07. 

Μετά τήν περσινή πετυχηµένη χρονιά, οἱ κα-
τασκηνώσεις φέτος βρῆκαν τό δικό τους σπίτι. 
Ἡ Μονή Εὐαγγελιστρίας Ἄργους παραχώρησε µέ 
ἀγάπη, χαρά ἀλλά κυρίως µέ ποιµαντικό ἐνδιαφέ-
ρον γιά τά παιδιά, τόν χῶρο τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς, 
πού βρίσκεται ἐπίσης στό Ἄργος Καλύµνου. Εἶναι 
χαρακτηριστικό ὅτι ἡ ἡγουµένη τῆς Ἱ. Μονῆς χάρη-
κε ἰδιαιτέρως µιᾶς καί, σύµφωνα µέ τά λεγόµενά 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ    ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
της, θά µπορέσει καί 
αὐτή νά προσφέρει 
κάτι γιά τά παιδιά. 
Ἀναλογιζόµενα τήν 
δυσκολία ἀνεύρεσης 
κατάλληλου χώρου 
στήν Κάλυµνο, πού νά 
ἀνταποκρίνεται στίς 
δύσκολες ἀπαιτήσεις 
µιᾶς κατασκήνωσης, 
τά στελέχη τῶν κατα-
σκηνώσεων πιστεύουµε ὅτι τῆς χρωστᾶµε τά µέ-
γιστα. 

Βέβαια, ἡ ἐπιλογή τῆς τοποθεσίας καί ἡ ἐπι-
µονή γιά τή καταλληλότητα τοῦ χώρου πού ἀπε-
δείχθη ὀρθότατη, ἀνήκει ἀποκλειστικά στόν Σε-
βασµιότατο. Ὁ ἴδιος ἔθεσε ὑπευθύνους, κινήθηκε 
προσωπικά καί ἀνέβηκε πολλές φορές κατά τήν 
διάρκεια τῶν ἐργασιῶν νά βοηθήσει ὅπως µπο-
ροῦσε. Μεγάλο ἐγχείρηµα βέβαια, µιᾶς καί τό νά 
µετατρέψει κανείς ἕνα προσκύνηµα σέ κατασκή-
νωση εἶναι τουλάχιστον δύσκολο, ἄν ἀναλογιστεῖ 
κανείς καί τήν ἐποχή οἰκονοµικῆς κρίσης πού 
διερχόµαστε. Ἡ ἀναγκαιότητα ὅµως τῆς κατα-
σκήνωσης εἶναι τεράστια σέ µιά ἐποχή πού τά 
παιδιά µοιάζουν σάν ἀκυβέρνητες βαρκοῦλες στό 
χάος τῆς εὐδαιµονιστικῆς κοινωνίας καί τῆς ψευ-
το-καλοπέρασης. Οὕτως ἤ ἄλλως, ἡ πνευµατική 
κρίση καί µεγαλύτερη εἶναι καί ἀπό σοβαρότερες 
συνέπειες ἀκολουθεῖται. 

Τό πνεῦµα στήν κατασκήνωση τῆς Μητροπό-



λεως φαίνεται καθαρά 
ἀπό τίς ὀνοµασίες. 
«Φίλοι Χριστοῦ» γιά 
τά ἀγόρια καί «Κοι-
νωνία ἀγάπης» γιά τά 
κορίτσια. Ὀνοµασίες 
πού ἀποκαλύπτουν 
εὔκολα τόν σκοπό 
τῆς κατασκήνωσης. 
Ἐµπει ρία τῆς χριστια-
νικῆς ζωῆς σέ ἕνα 

περι βάλλον ἀγάπης, ὁµόνοιας, χαρᾶς καί παι-
χνιδιοῦ, πλούσιας λειτουργικῆς ζωῆς παντρεµένη 
µέ τήν πραγµατικότητα, συνύπαρξη µέ τόν ἄλλο 
ἀλλά σέ ἐπίπεδο ἀγαπητικό – θυσιαστικό καί ὄχι 
ἐγωκεντρικό καί ἀνταγωνιστικό. Βέβαια τά παιδιά 
ἔκαναν διακοπές, καί µάλιστα πολύ ὄµορφες, τό 
σηµαντικότερο ὅµως εἶναι ὅτι ἔκαναν µία διακοπή 
ἀπό τά πάθη τους. 

Ὅσον ἀφορᾶ στό ἡµερήσιο πρόγραµµα, αὐτό 
περιεῖχε µπόλικο παιχνίδι ὅλη τήν ἡµέρα πού συ-
νεχιζόταν καί τό βράδυ µέ βραδινό παιχνίδι τοῦ 
δάσους, ἀσκήσεις «στίβου µάχης», ἀναρρίχηση 
σέ εἰδική πίστα ἀναρρίχησης, µπάνιο στήν πα-
ραλία µαζί µέ πυρά καί πολλούς διαγωνισµούς. 
Τά κορίτσια ἔδειξαν ἐπιδεξιότητα σέ χειροτεχνίες, 
κατασκευές πού διακοσµοῦσαν ἄριστα τόν κατα-
σκηνωτικό χῶρο ἐνῶ διακρίνονταν γιά τή ζωντανή 
παρουσία τους στήν τραπεζαρία µέ κραυγές, συν-
θήµατα καί τραγούδια. ∆έν ἔλειπαν ὁ χορός, τά 
σκετσάκια καί οἱ καθηµερινές ἐπιθεωρήσεις πού 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ    ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ἔδιναν στήν κατασκήνωση ἕναν τόνο πανηγυρικό. 
Ξεχωριστό τόνο στήν κατασκηνωτική περίοδο 

ἔδωσε ἡ γιορτή τῶν κοριτσιῶν πού πραγµατο-
ποιήθηκε γιά νά πάρουν καί οἱ γονεῖς µία γεύση 
τῶν ὅσων ἔζησαν στήν κατασκήνωση. Ἰδιαίτερα 
τιµητική ἦταν ἡ παρουσία τοῦ Θεοφιλεστάτου πού 
τόνισε στή σύντοµη ὁµιλία του τήν ἀξία τέτοιων 
προσπαθειῶν στήν ἐποχή πού ζοῦµε. 

Στά µέσα τοῦ καλοκαιριοῦ ὅπου τά κατηχητικά 
ἔχουν σταµατήσει, ἡ κατασκήνωση ἔρχεται νά δώ-
σει µία συνέχεια στό ποιµαντικό ἔργο πού πραγ-
µατοποιεῖται κάνοντας τίς διακοπές τῶν παιδιῶν 
µέληµα τῆς ἐκκλησίας. Τήν κατασκήνωση αὐτή 
πού τόσο ἐπιµελήθηκε ὁ ἐπίσκοπος, φρόντισαν οἱ 
ἱερεῖς καί ἀγάπησαν τά παιδιά εὐχόµαστε νά συνε-
χίσουν νά ἐµπιστεύονται καί οἱ γονεῖς ἀφήνοντας 
τά παιδιά τους στήν στοργική ἀγκαλιά τῆς µάνας 
ἐκκλησίας. 

Τά στελέχη τῆς κατασκήνωσης
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ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Τό καλοκαίρι, τήν ἐποχή μέ τόν καλό 
καιρό –ἀπό ἐδῶ καί τό ὄνομά της– τό 

περιμένουμε, μικροί καί μεγάλοι, πάντα 
μέ ἀδημονία, πάντα μέ χαρά καί τό ἀπο-
χωριζόμαστε στά πρῶτα πρωτοβρόχια μέ 
θλίψη ἀνάκατη μέ ἀναμνήσεις ἀπό κάτι 
ὄμορφο πού πέρασε καί ἔφυγε, μά καί μέ 
γλυκειά, στό βάθος τῆς ψυχῆς μας, προ-
σμονή γιά αὐτό τό ὄμορφο πού μετά ἀπό 
κάμποσους μῆνες πάλι θά μᾶς ξανάρθει. 

Καί εἶναι ὄμορφο τό καλοκαίρι τό 
ἑλληνικό, δέν εἶναι σάν καί τά μόνιμα κα-
λοκαίρια τῶν τροπικῶν 
χωρῶν, μά οὔτε καί σάν 
ἐκεῖνα τά μικρά τῶν βο-
ρείων πού παριστάνουν 
γιά λίγες μέρες, τάχα, 
ὅτι εἶναι καλοκαίρια. Τό 
καλοκαίρι τό ἑλληνικό 
εἶναι ἥλιος, εἶναι φῶς, 
εἶναι θάλασσα, εἶναι γα-
λάζια ἀκρογιάλια, εἶναι 
ἄνθισμα ζωῆς τῶν νη-
σιῶν, εἶναι γλυκά δειλινά, 
εἶναι φροῦτα, εἶναι ἀνε-
μελιά, εἶναι χαρά, εἶναι 
φυγή ἀπό τά συνηθισμένα. Καί μαζί μ’ 
αὐτό γιορτές, πολλές γιορτές. Γιορτές τῆς 
Ἐκκλησίας μας, γιορτές διάφορες, πανη-
γύρια, εὐκαιρίες γιά νά πᾶνε κάτω τά βά-
σανα, τοῦ κόσμου τά φαρμάκια. Εἶναι καί 
αὐτό πού ἔλεγε πιό παλιά ὁ λαός μας, «ὅτι 
τό καλοκαίρι εἶναι γιά τούς φτωχούς». 
Σήμερα δέν ξέρω ὅμως παλιά εἶχε βάση 
αὐτό πού λέγανε. Γιά νά θυμηθοῦμε μερι-
κά ἀπό τά παλιά στήν Κάλυμνο: 

Ὅλα τά παιδιά ξυπόλυτα. Δέν ξεχώρι-
ζαν τά πλούσια πού εἶχαν παπούτσια ἀπό 
ἐκεῖνα πού τό χειμώνα ἔτρεμαν πατῶντας 

τήν κρύα γῆ μέ γυμνές τίς φτέρνες καί τίς 
πατοῦσες τους. Τό ἄπλετο φῶς καί ἡ με-
γάλη διάρκεια τῆς ἡμέρας ἔκανε σχεδόν 
περιττῆ πολυτέλεια τό ἄναμμα λάμπας 
ἤ λύχνου καί ἡ οἰκονομία στό πετρέλαιο 
ἦταν γεγονός. Ὅλοι πλούσιοι καί φτωχοί 
εἶχαν τήν πολυτέλεια τῆς ἐξοχῆς. Ἄλλοι 
σέ σπίτια μακρυά ἀπό τήν πόλη καί ἄλλοι 
σέ καλύβες πρόχειρα στημένες μέ πάννες, 
μέ τή βουτζιά γιά πάτωμα, ἀπό πάνω της 
στρωματσάδα καί τά ἀστέρια γιά σκέπα-
σμα, ἀφοῦ οἱ πιό πολλοί κοιμόντουσαν 

δίχως φόβο ξέγνοιαστα 
«ἔξω» στό ὕπαιθρο. Στό 
φαΐ οἰκονομία. Ντομάτες 
βεργάκι σαλάτα μέ ἐλά-
χιστο λάδι καί μπόλικο 
νερό –ἄς ἦταν καλά τά 
χωράφια καί τά περβόλια 
τῆς Κῶ– κάπου κάπου 
τίποτα αὐγά ζουμί - ἐδῶ 
ἡ πολυτέλεια. Ἔ, ὅσο γιά 
τά ἄλλα ὅλο καί κάποιο 
ὄσπριο θά βρισκόταν γιά 
νά χορτάσουν τά πολ-
λά τότε μικρά στόματα 

τῆς κάθε οἰκογένειας. Καί ἅμα τά παι-
διά ζητοῦσαν τίποτα παραπάνω οἱ μάνες 
τους τά ἔστελναν νά παίξουν –σάμπως 
κάνανε καί τίποτα ἄλλο ὅλη τήν ἡμέρα– 
σίγουρες ὅτι ὅλο καί κάτι θά βρίσκανε. 
Ἄς μήν ἤτανε φρούτα ἀπό τά ἀγοραστά 
ὅπως ἀχλάδια, καΐσια, καρπούζια, πεπό-
νια, σταφύλια καί τόσα ἄλλα τῆς εὐλο-
γημένης αὐτῆς ἐποχῆς, πού σήμερα τά 
ἔχουμε ὅλοι «πλούσια τά ἐλέη του», ἐνῶ 
τότε ἦταν μέ τό σταγονόμετρο γιά τούς 
περισσότερους, ὅμως ὑπῆρχαν γιά ὅλους 
εὐλογημένα φροῦτα τῆς φτωχολογιᾶς τά 
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σῦκα, τά φραγκόσυκα, τά ἀμύγδαλα, καί 
πιό ἐνωρίς, ἀπό τά τέλη τῆς ἄνοιξης, τά 
ἀρακατσούνια, οἱ κεφαλές, τά λούβια. 
Ὅλα «δικά μας καί ξένα ἀπό τή μέση καί 
σέ ὅσους δέν ἀρέσει…». Γνωστή ἄλλω-
στε ἡ φράση «τό πρῶτο σῦκο εἶναι τοῦ 
κοπελλιοῦ καί τῆς κουρούνας». Στήσιμο 
τά συκο(γ)ύρια, φούρνισμα τά σῦκα γιά 
τήν χειμερινή κουμπάνια καί πρός τά τέλη 
τοῦ καλοκαιριοῦ κάτσισμα ἐλιές, κόψιμο 
φραγκοφύλλας μέ τά φραγκόσυκα ἀπά-
νω, κρέμασμά της ἀνάποδα, γιά νά ’ρθουν 
καί νά βροῦν φραγκόσυκα οἱ σφουγγαρά-
δες, «(ν)α ξεκαοῦ ν-τά μέσα τους». Πάνω 
ὅμως ἀπό ὅλα μπάνιο 
στή θάλασσα - λέπια 
βγάζανε τά παιδιά, ψά-
ρεμα μέ πρωτόγονα ψα-
ρικά ἐργαλεῖα - πλούσια 
τότε ἡ θάλασσα - καί 
ὅσα ψαράκια πιάνανε ἤ 
συμπλήρωναν ἐλάχιστα 
τό φτωχικό τραπέζι ἤ 
γίνονταν λιόκαυτα, γιά 
νά τά φᾶνε τοῦ Χριστοῦ. 
Κοντά σ’ αὐτά καί ἀνη-
λεές κυνηγητό τῶν μι -
κρῶν πουλιῶν, τῶν κου-
τσουφιῶν, πού περνοῦσαν τότε ἄφθονα 
πάνω ἀπό τό νησί, γύρω στό δεκαπενταύ-
γουστο, στό ἐτήσιο ταξίδι τους ἀπό τό 
Βορρά πρός τό Νότο.

Ὅλα αὐτά τά καλά τοῦ καλοκαιριοῦ 
μέσα σέ ἑορτές, πολλές καί μεγάλες ἑορ-
τές τῆς χριστιανωσύνης. Ἀπό ποῦ νά πιά-
σω; Ἀπό τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς 
πού ἄρχιζαν οἱ εὐχές γιά καλό καλοκαίρι, 
τοῦ ἅη Γιάννη τό γενέθλιο μέ τίς φωτιές 
καί τόν κλήδονα, τῶν μεγάλων Ἀποστό-
λων Πέτρου καί Παύλου, τῶν Ἀναργύρων 
ἰατρῶν Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, τῆς ἁγίας 

Κυριακῆς, τῆς ἁγίας Μαρίνας, τοῦ Προ-
φήτη Ἠλία στά ψηλά βουνά, τῆς μεγαλομ. 
Χριστίνας, τῆς Κοίμησης τῆς ἁγίας Ἄννας, 
τῆς ὁσιομ. Παρασκευῆς, τοῦ ἄλλου μεγά-
λου γιατροῦ, τοῦ ἁγίου Παντελεήμονα 
τοῦ ἰαματικοῦ μέ τό ξεχωριστό πανηγύρι 
του, τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος, 
τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου –τό Πάσχα 
τοῦ καλοκαιριοῦ–, τοῦ ἐθνομάρτυρα ἁγί-
ου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ ἁγίου Φα-
νουρίου, τοῦ ἅη Γιάννη τοῦ κουτσοκέφα-
λου (ἀποτομή κεφ. τοῦ Προδρόμου) καί 
τόσες ἄλλες. 

Παραδίπλα καί ἑορτές κοσμικές, σχε-
τικές μέ τήν ἀφθονία 
παραγωγῆς ἀγαθῶν τῆς 
γῆς κατά τήν καλοκαι-
ρινή περίοδο - σήμερα 
μάλιστα πιό πολλές πού 
δίνουν εὐκαιρία γιά κα-
λοκαιρινό ξεφάντωμα. 
Παραθέτω, μόνο ὀνομα-
στικά γιά οἰκονομία χώ-
ρου, μερικές ἀπό αὐτές 
ἀνά τήν Ἑλλάδα: Γιορτή 
τοῦ ψαριοῦ, τῆς σαρδέλ-
λας, τῆς γαρίδας, τῆς 
γίδας, τῆς φακῆς, τοῦ 

σπαραγγιοῦ, τοῦ φασολιοῦ, τοῦ τσιρονι-
οῦ (λιμνόψαρο), τῆς κίσσας (στιφάδο ἀπό 
κυνήγι), τοῦ λουκάνικου, τοῦ σκόρδου, 
τοῦ καρπουζιοῦ, τῆς φέτας, τῆς κουλού-
ρας, τοῦ μανιταριοῦ, τοῦ κερασιοῦ, τῆς 
σταφίδας, τῆς μελιτζάνας, τῆς πιπεριᾶς, 
τῆς πατάτας, τῆς ριγανάδας, τοῦ ξεροτή-
γανου, τῆς λαδόπιτας τοῦ λαδιοῦ, τοῦ με-
λιοῦ, τῆς σούμας, τοῦ οὔζου, τοῦ κρασιοῦ, 
τῆς Ρομπόλας, τοῦ τσοπάνη, τῶν κτηνο-
τρόφων…, καί πάει λέγοντας!!! 

Γεώργιος  Ἰ. Χατζηθεοδώρου
Ἄρχων Μαΐστωρ Μ.Χ.Ε. 
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«Γράφεις ὅτι σέ ταλαιπωρεῖ κάποια ἀκα-
τανίκητη καί ἀνεξήγητη θλίψη. Σωµατικά εἶσαι 
ὑγιής, τό σπίτι γεµάτο, ἀλλά ἡ καρδιά ἄδεια. 
Γιά τήν ἀκρίβεια ἡ καρδιά σου εἶναι γεµάτη 
ἀπό σκοτεινή θλίψη. 

Πρόσεχε καλά γιατί αὐτό εἶναι ἐπικίνδυνη 
ἀσθένεια τῆς ψυχῆς. Μπορεῖ νά νεκρώσει πλή-
ρως τήν ψυχή. Τέτοια θλίψη ἡ ἐκκλησία µας 
τήν βλέπει ὡς θανάσιµο ἁµάρτηµα. Ἀφοῦ κατά 
τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου ὑπάρχουν δυό εἴδη 
θλίψης: «Ἡ γάρ κατά Θεόν λύπη µετάνοιαν 
εἰς σωτηρίαν ἀµεταµέλητον κατεργάζεται· ἡ 
δέ τοῦ κόσµου λύπη θάνατον κατεργάζεται» 
(Β΄ Κορινθ. 7, 10). Ἐσύ ὀφθαλµοφανῶς ὑπο-
φέρεις ἀπό τό δεύτερο εἶδος 
θλίψης. 

Ἡ κατά Θεόν θλίψη κυ-
ριεύει τόν ἄνθρωπο ὅταν ὁ 
ἄνθρωπος θυµᾶται τίς ἁµαρ-
τίες του, µετανοεῖ καί τίς ἀπο-
θέτει στόν Θεό. Ἤ ὅταν κά-
ποιος θλίβεται γιά τίς ἁµαρτίες 
τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Ἤ ὅταν κάποιος δείχνει 
ζῆλο γιά τήν πίστη στόν Θεό, ἀλλά βλέπει µέ 
θλίψη τήν ἀποχώρηση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν 
πίστη. Τέτοια θλίψη ὁ Θεός τήν µετατρέπει σέ 
χαρά. Ὅπως περιγράφει ὁ Παῦλος, οἱ ἀπόστο-
λοι καί ὅλοι οἱ ἀληθινοί δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ 
εἶναι «ὡς λυπούµενοι ἀεί δέ χαίροντες» (Β΄ 
Κορινθ. 6, 10). Χαίρονται γιατί αἰσθάνονται τή 
δύναµη καί τήν ἐγγύτητα τοῦ Θεοῦ. Καί λαµβά-
νουν παρηγοριά ἀπό τόν Θεό. Ἔτσι καί ὁ ψαλ-
µωδός λέει: «Θυµήσου τόν Θεό καί χαῖρε». Ἡ 
ἁγία θλίψη µοιάζει µέ τά σύννεφα, µέσα ἀπό τά 
ὁποῖα λάµπει τό φῶς τῆς παρηγοριᾶς. 

Ἐνῶ ἡ δική σου θλίψη µοιάζει σάν ἔκλειψη 

ΠΑΤΕΡΙΚΑ

Σέ μία γυναίκα, πού ταλαιπωρεῖται ἀπό βαριά θλίψη… 
( Ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)

ἡλίου. Μᾶλλον θά εἶχες πολλά µικρά ἀδικήµατα 
καί ἁµαρτίες, τά ὁποῖα θεωροῦσες ἀσήµαντα, 
καί ἔτσι δέν ἐξοµολογήθηκες καί γιά τά ὁποῖα 
δέν µετανόησες. Σάν ἀράχνη, πού πολλά χρό-
νια εἶναι στά µάτια, τώρα ἁπλώθηκε γύρω ἀπό 
τήν καρδιά σου, καί ἔφτιαξε φωλιά γι’ αὐτήν τή 
µεγάλη θλίψη, τήν ὁποία οἱ κακές δαιµονικές 
δυνάµεις κακοεργῶς στηρίζουν µέσα σου. 

Γι’ αὐτό ξαναδές ὁλόκληρη τή ζωή σου, 
κᾶνε µιά ἐνδελεχῆ ἐνδοσκόπηση τοῦ ἑαυτοῦ 
σου, καί ἐξοµολογήσου τά πάντα. Μέ τήν ἐξο-
µολόγηση θά καθαρίσεις τόν οἶκο τῆς ψυχῆς 
σου καί θά τόν ἀερίσεις. Καί θά εἰσέλθει µέσα 
σου ὁ φρέσκος καί καθαρός ἀέρας τοῦ Πνεύ-

µατος τοῦ Θεοῦ. Ἀµέσως 
µετά ξεκίνα νά πράττεις πά-
ντα τό καλό. Ξεκίνησε µέ τό 
νά δίνεις ἐλεηµοσύνη ἐν ὀνό-
µατι τοῦ Χριστοῦ. Θυµήσου: 
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός θά τό 
δεῖ αὐτό καί γρήγορα θά σέ 
ἀνταµείψει µέ τή δωρεά τῆς 

χαρᾶς. Θά σου δωρίσει ἀνείπωτη χαρά, τήν 
ὁποία µόνον Αὐτός χορηγεῖ, καί τήν ὁποία κα-
µιά θλίψη, οὔτε βάσανο, οὔτε δαιµονική δύνα-
µη δέν µπορεῖ νά συσκοτίσει. 

∆ιάβαζε τό ψαλτήρι. Αὐτό ἀποτελεῖ βιβλίο 
γιά θλιµµένες ψυχές, βιβλίο παρηγοριᾶς. Εἴθε 
ὁ Κύριος σύντοµα νά σέ ἀνανήψει». 

[ Ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιµίροβιτς, ὁ 
ὁποῖος ὑπῆρξε Ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθόδοξης Σερβικῆς 
Ἐκκλησίας καί θεολόγος. Ἔζησε ἀπό τό 1881 µέχρι τό 
1956. Τό Μάιο τοῦ 2003, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας τόν διεκήρυξε Ἅγιο 
καί τόν ἐνέταξε στό Ἁγιολόγιό της στίς 18 Μαρτίου 
(Κοίµηση) καί στίς 3 Μαΐου (Μεταφορά Λειψάνων)].
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«Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ 
ἄψηται αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλ-
μοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κά-
κωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ ἀφ’ ἡμῶν πο-
ρεία, σύντριμμα· οἱ δὲ εἰσὶν ἐν εἰρήνῃ». 

Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ σοφοῦ Σολομῶντα 
ταιριάζουν ἀπόλυτα στὴ πολυσέβα-

στη Γερόντισσά μας, Κασσιανὴ Μοναχή, 
ποὺ στὶς 7/7/2010 (24/6/2010 μὲ τὸ πα-
λαιό) κοιμήθηκε τὸν αἰώνιο ὕπνο. 

Πρὶν ἀπὸ 84 χρόνια, ἡ 17χρονη τότε 
κόρη, ἀπόφοιτη τοῦ Νικηφορείου Γυμνα-
σίου, ἔχοντας καταθέσει τὴν ἐφηβεία της 
στὴ ζωὴ τῆς σεμνότητας καὶ τῆς ἐγκρά-
τειας, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τῶν δικῶν της 
καὶ τὸν χλευασμὸ τοῦ κόσμου, ἀπεφάσισε 
τὴν πρώτη της ἔξοδο. Πίστεψε ἀκράδα-
ντα στὴν ἀθανασία τῆς ἐν Χριστῷ αἰωνί-
ου ζωῆς, βγῆκε ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν ὑλικῶν 
ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀνέσεων καί, σηκώνο-
ντας τὸν Σταυρὸ τῆς ὑπακοῆς, μπῆκε στὸ 
Μοναστῆρι τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, γιὰ νὰ 
συναντήση τὸν ἀγαπημένο της Νυμφίο 
καὶ γιὰ νὰ ζήση τὴν ἐν Χριστῷ Ἐλευθερία, 
ὅπου καὶ ὑπετάγη στὴν Ἁγία Γερόντισσα 
Μακαρία Μοναχή. Θέλησε μὲ τὸν τρόπο 
αὐτὸ νὰ μιμηθῆ τὴ συνονόματή της Ἁγία 
Κασσιανή, πού, ἄν καὶ ἀρχόντισσα τοῦ 
Βυζαντίου, ἀρνήθηκε τὸν κόσμο καὶ τὰ 
τοῦ κόσμου καὶ φόρεσε τὸ τριβώνιο τῆς 
Μοναχῆς. 

Ζώντας ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδή-
γηση τῆς Ἁγίας Γερόντισσάς της, Μακα-
ρίας Μοναχῆς, μὲ ὑπομονή, μὲ ὑπακοή, 
μὲ ἄρνηση τοῦ δικοῦ της θελήματος, μὲ 
σκληροὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες, μὲ ἀδιά-
λειπτο καρδιακὴ προσευχή, μὲ συνεχεῖς 

Στὴ μνήμη τῆς Γερόντισσας Κασσιανῆς Μοναχῆς

γονυκλισίες καὶ νηστεῖες (μέχρι καὶ τὸ 
1940 στὸ Μοναστῆρι δὲν ἔτρωγαν οὔτε 
ψάρι), μπόρεσε νὰ καθαρίσῃ τὴν ψυχή 
της ἀπὸ τὰ πάθη, νὰ φτάσῃ στὸ φω-
τισμὸ τοῦ νοῦ της καὶ στὴ θέωση. Ἔγινε 
ἕνας πραγματικὸς Θεολόγος, ἀφοῦ κατὰ 
τοὺς Ἁγίους Πατέρες, θεολόγος δὲν εἶναι 
αὐτὸς ποὺ ἔχει ἀκαδημαϊκὴ μόρφωση, 
ἀλλ’ αὐτὸς ποὺ μετὰ ἀπὸ τὴν κάθαρση 
καὶ τὸ φωτισμό, ἀποκτᾶ τὴν καρδιακὴ 
προσευχὴ καὶ ἐμπειρικὰ μπορεῖ νὰ δεῖ 
τὸν Θεὸ καὶ νὰ θεολογῆ. Γι’ αὐτὸ πολλὲς 
φορὲς τὴν θαύμαζα γιὰ τὶς θεολογικές της 
γνώσεις. Ἀγαπημένα της βιβλία, ποὺ μοῦ 
συνιστοῦσε νὰ διαβάζω καὶ ἐγώ, ἦταν ἡ 
Κλίμακα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, ὁ Ἐφραὶμ ὁ 
Σῦρος καὶ ὁ Ἰσαάκ ὁ Σῦρος, τὰ ὡραιότερα 
ἀσκητικὰ βιβλία της Ἐκκλησίας μας. 

Μετὰ τὴν κοίμηση τῆς Γερόντισσάς 
της, ἡ ἀδελφότητα τὴν ἀνέδειξε νέα Γε-
ρόντισσα καὶ ἀπὸ τὸ 1952 μέχρι καὶ τὴν 
κοίμησή της, μὲ σύνεση καὶ διάκριση, μὲ 
αὐστηρότητα καὶ ἀγάπη ἀπεριόριστη 
πρὸς ὅλους, διηύθυνε τὸ ἀγαπημένο Μο-
ναστῆρι της. Ὁ Θεός, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, 
τῆς χάρισε μιὰ καταπληκτικὰ ὡραῖα 
φωνή· ἔτσι μπόρεσε μοναδικὰ καὶ ἀξεπέ-
ραστα νὰ διακονίση τὸ Μοναστῆρι της 
ὡς ψάλτρια. Ἐνῶ δὲν γνώριζε μουσική, μὲ 
ἄνεση μποροῦσε νὰ ἐκτελέση καὶ τὰ πιὸ 
δύσκολα ἀργὰ μαθήματα τῆς Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς. Εἰδικὰ τὸ βράδυ τῆς Μ. Τρίτης, 
κάτω ἀπὸ τὸ λιγοστὸ φῶς τῶν καντηλιῶν, 
ὅταν ἔψελνε ἀργὰ καὶ μεγαλόπρεπα τὸ 
τροπάρι τῆς Κασσιανῆς, ἔλεγα: «Θεέ μου, 
σίγουρα ἔτσι θὰ ψέλνουν καὶ οἱ Ἄγγελοι 
μπροστὰ στὸν θρόνο Σου.»

Τὰ χρόνια ὅμως περνοῦσαν καὶ οἱ σω-
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ματικές της δυνάμεις τὴν ἐγκατέλιπαν. 
Τὰ τελευταία δύο χρόνια σήκωνε ἀγόγ-
γυστα, μὲ συνεχῆ προσευχῆ, τὸν Σταυρό 
της. Ἀξιώθηκε νὰ ζήση θαυματουργικὰ τὶς 
25 τελευταῖες της μέρες ὄχι μόνο ἄσιτη 
ἀλλὰ καὶ οὔτε μὲ μία σταγόνα νερό! Ἔτσι 
ἀγόγγυστα καὶ μὲ ὑπομονή, πλήρως ἐξα-
ϊλωμένη, στὶς 24/6/2010 (μὲ τὴν παλαιὰ 
τάξη) ἡ πολυσέβαστή μας Γερόντισσα 
ἔκανε τὴ δεύτερη ἔξοδό της: τὴν ἔξοδό 
της ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς φθορᾶς. Καὶ θέ-
λησε ἡ ἔξοδός της νὰ γίνη τὴν ἡμέρα τῶν 
Γενεθλίων τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Θέλη-
σε ὁ μεγαλύτερος ἐν γεννητοῖς γυναικῶν, 
ὁ μεγαλύτερος Προφήτης καὶ Ἀσκητής, 
αὐτὸς ποὺ ἀξιώθηκε νὰ ἀκουμπήση στὴν 
κορυφὴ τῆς Κεφαλῆς τοῦ Χριστοῦ μας, 
νὰ τὴν χειραγωγῆ σὲ αὐτή της τὴν πορεία. 
Καὶ ὁ Χριστός μας τῆς ἄνοιξε διάπλατα 
τὴν πόρτα τῆς σωτηρίας, τὴν πόρτα τοῦ 
Παραδείσου γιὰ νὰ τὴν ὑποδεχθῆ. Τα-
λαιπωρήθηκε τελευταῖα πολύ, γιὰ νὰ ἐξα-
γνισθῆ τέλεια καὶ νὰ ἁγιασθῆ περισσότε-
ρο. Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ λιγοστὰ δάκρυα ὅλων 
μας, δὲν ἦταν δάκρυα ἀπελπισίας, ἀλλὰ 
δάκρυα ἀναστάσιμης χαρᾶς· τώρα ἡ Γερό-
ντισσά μας ἀπολαμβάνει «τοῦ καινοῦ τῆς 
ἀμπέλου γεννήματος, τῆς θείας εὐφρο-
σύνης» καὶ θὰ συνεχίσει νὰ ψέλνη μαζὶ 
μὲ τὴ Γερόντισσά της, Μακαρία Μοναχή, 
καὶ μὲ ὅλες τὶς ἀδελφές της στὸν οὐρά-
νιο Ἀγγελικὸ χορὸ τῶν σεσωσμένων, στὴ 
Θεία Λειτουργία τοῦ Παραδείσου, «ὅπου 
ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων καὶ βοώντων 
ἀπαύστως, Κύριε δόξα σοι».

Στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία της, ποὺ ἔγι-
νε σύμφωνα μὲ τὸ Ἁγιορείτικο Τυπικὸ καὶ 
κράτησε γιὰ περισσότερο ἀπὸ τρεῖς ὧρες, 
χοροστάτησαν ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης, 
κ.κ. Ἰγνάτιος, ὁ Μητροπολίτης μας, κ.κ. 
Παΐσιος, μὲ τὴ συμμετοχὴ πλειάδος ἱερέων 

καὶ δύο Διακόνων. Μπροστὰ στὸ σκήνωμά 
της, ὁ κλῆρος, οἱ μοναχὲς καὶ ὁ λαὸς στά-
θηκαν σιωπηλοί, μὲ ἔκδηλη τὴ χαρμολύπη 
στὰ πρόσωπά τους: λύπη, γιατί ἔφυγε ἀπὸ 
κοντά μας ἡ πολυσέβαστη Γερόντισσα, 
ἀλλὰ καὶ χαρὰ, γιατὶ γιὰ τοὺς Χριστια-
νοὺς δὲν ὑπάρχει θάνατος ἀλλὰ κοίμηση. 
Ὁ Χριστός μας μὲ τὸν δικό του θάνατο 
κατάργησε τὸν θάνατο «θανάτῳ θάνατον 
πατήσας». Κι ἔτσι ἐγκαταλείποντας τὰ πα-
ρόντα καὶ πρόσκαιρα ἡ Γερόντισσά μας, 
συνεχίζει νὰ ζῆ τὴ ζωή της στὰ οὐράνια 
σκηνώματα μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐκεῖ 
ὅπου «νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐ χρεία λύ-
χνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς 
φωτιεῖ αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς 
αἰώνας τῶν αἰώνων». (Ἀποκ. ΚΒ΄ 5)

Πολυσέβαστή μου Γερόντισσα, συγχώ-
ρεσέ με γι’ αὐτὰ ποὺ ἔγραψα στὴ Μνήμη 
σου, σίγουρα ἡ ταπείνωσή σου δὲν θὰ τὰ 
ἤθελε: μὰ γιὰ μένα ὑπῆρξες ἡ πνευματική 
μου Μάνα κι ἔνοιωσα τὴν ψυχικὴ ἀνάγκη 
νὰ τὰ γράψω. 

Πολυσέβαστή μου Γερόντισσα, ἀπὸ 
ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται ἡ ἁγιασμένη ψυχή σου, 
στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ, τῆς Πανα γίας 
μας, καὶ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, σὲ πα-
ρακαλῶ προστάτεψε τὸ Μοναστῆρι σου· 
προστάτεψε καὶ φώτιζε τὶς κόρες σου ν’ 
ἀκολουθήσουν τὸ δικό σου παράδειγμα· 
φώτισε καὶ ἄλλες ἁγνὲς ψυχὲς νὰ ἔλθουν 
νὰ ὑπηρετήσουν τὸ Μοναστῆρι σου. Προ-
στάτεψε τὰ πνευματικά σου παιδιὰ καὶ 
ὅλη μας τὴν Κάλυμνο, ποὺ τόση ἀνάγκη 
ἔχει σήμερα τὶς προσευχές Σου. 

Πολυσέβαστη Γερόντισσα, νὰ ἔχουμε 
τὴν εὐχή σου. 

Αἰωνία σου ἡ Μνήμη καὶ Καλὸ Παρά-
δεισο. 

Ἠλίας Πουγούνιας, ἰατρὸς
Ἄρχων Ἀκτουάριος τῆς Μ.Χ.Ε. 
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Πρίν µερικούς µῆνες, τό ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Ματρώνης (Κιουρᾶς) στό 

Παρθένι τῆς Λέρου, εἶχε ὑποστεῖ ἐκτεταµένες ὑλικές ζηµιές ἀπό πυρκαγιά, 

πιθανόν ἀπό ἀπροσεξία κάποιων προσκυνητῶν πού ἄναψαν τό καντήλι καί 

κεριά στήν Ἐκκλησία.

Μέ ἄµεση παρέµβαση τοῦ Σεβασµιωτάτου ἔγινε λεπτοµερής καθαρισµός 

τῆς Ἐκκλησίας ἀπό εἰδικό συνεργεῖο. Μεγάλη προσοχή δόθηκε γιά τόν καθα-

ρισµό ἀπό τίς κάπνες καί τά ὑπολείµµατα τῶν ζηµιῶν, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία ἔχει 

χαρακτηρισθεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισµοῦ διατηρητέο µνηµεῖο.

ΤΑ ∆ΙΑΤΡΕΞΑΝΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΚΙΟΥΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΡΟ



ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γιά δεύτερη χρονιά λειτουργεῖ στήν Κάλυµνο ἡ 
Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς µητροπό-
λεώς µας, ἀναγνωρισµένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο 
Πολιτισµοῦ (ΦΕΚ Β 1663/18-8-2008). Διευθυ-
ντής τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ τοῦ 
Οἰκουµενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιος Χ’’ θεο-
δώρου καί διδάσκουν ἀφιλοκερδῶς καθηγητές 
µουσικῆς καί ἱεροψάλτες τοῦ νησιοῦ µας. Σκοπός 
τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ διάδοση τῆς πατροπαράδοτης 
ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς στή σύγχρονη κοινω-
νία καί ἡ ἀνάδειξη ἱεροψαλτῶν, ἱκανῶν νά πλη-
ρώσουν τά ἀναλόγια τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς µητρο-
πόλεώς µας. Ἡ φοίτηση εἶναι ἐντελῶς δωρεάν.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
τήν ἐπιστασία 

τοῦ µητροπολίτου µας καί 
τήν συγκινητική προσφορά 
τῶν ἐθελοντριῶν γυναικῶν 

καί τῶν δωρητῶν, 
συνεχίζεται γιά τέταρτη 

χρονιά τό ἔργο 
τῆς Τράπεζας Ἀγάπης, 

µέσα ἀπό τό ὁποῖο 
σιτίζονται καθηµερινά 

περισσότεροι 
ἀπό 120 ἀδελφοί µας, 

πού ἔχουν ἀνάγκη. 

Τό Ἰσιδώρειο Γηροκομεῖο εὐχαριστεῖ θερμά τούς κάτωθι, γιά τά ὑλικά ἀγαθά 
πού προσέφεραν στό  Ἵδρυμα: Μπολάνης Ἰωάν. & Ἰωάν., Ζαφειροπούλου Εἰρ., Ἑλέ-
νης Λουκᾶς, π. Σέργιος Γουρλᾶς, Ἥσυχος Κων/νος,  Γκινής  Ἔμμ., Χονδρόγιαννος 
Κων/νος & Μιχ., Δεληγιάννη Φρόσω, Πέτρου Ἀρεζ., Χαρινοῦ Μαρία, Πάντελου 
Ἐλευθ., Διαμαντάρας Ἰωάν., Συριδάκη Φρόσω, Γκαρτζούλου Κάλ., Καζηλιέρης 
Γεωρ., Χονδρόγιαννος Δημ., Κασδοβασίλη Ξένη, Καρπαθάκη Κ., Ἐμπορικός Σύλ-
λογος, ΚΟΙΣΠΕ / ΚΘΛ. 

Γιά τό Φιλόπτωχο: Μαρία Ζαρούφη 100, Μαρία Τσιναράκη 150, Ἱερά Μονή 
 Ἁγίας Αἰκατερίνης 100. 

Γιά Τράπεζα Ἀγάπης: Ἑλένη Γονιοῦ 100, Μαρία Κάννη 30, Δημήτριος Καλικά-
ντζαρος 100, Μαρία Πεταλᾶ 10, οἰκ. Ἰωάννου Παπανικόλα (Πασσᾶ) 100, Μαρία 
Πεταλᾶ 10, Ἀνώνυμος 50, Ἔφη Τσιμενίδου 20, Θέμις Κουντούρη 100.

Δ�ΡΕΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ -ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ


