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¶δελÞοß κοß τÝκνα Ýν Κυρßω Üγαπητü,

*,

σημαßνει Ýλλογον χρÞσιν κοß üπüλουσιν τþν προσÞερομÝνων üγοθþν κοß üχι κοτασρεπτικÞν Ýκ

ΟεΟò, ü δημιουργÞσαò τü Σýμπαν καß διου.eÞþ^«ι τÞν γÞν εßò τÝλειον «οτοικητÞριον
τοý üνθρþπου, Ýδωκεν εßò οýτüν ÝντολÞν κοß

πλεονεξßαò üντλησιν κοß κüρπωσιν Þ κατοστροφÞν

δΒfoτüτητα νü οýξüνητοι καß νü πληθýνητοι καß νd
πληρþση αýτÞν καß νd κυριεýση αýτÞò καß πüντων

¸ν τοýτοιò, ßδßg Ýπß τþν Þμερþν μαò, παροτηροýμεν μßαν ýπερβολικÞν Ýκμετüλλευσιν τþν φυ-

dfl
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τþν Ýν αýτÞ ζι|ιων καß Þυτþν (Γεν.

ο'

28).

¼ περιβÜλλων Þμüò κüσμοò Ýχορßσθη Þμßν ýπü
τοý Δημιουργοý þò σüδιον κοινωνικÞò δροσηριοποιÞσεωò, üλλd κοß üγιασμοý, πρüò κληρονομßαν

τþν πüρων οýτÞò.

σικþν πüρων, μÝ ουνÝπειον τÞν κατοοτροφÞν τÞò
περιβολλοντικÞò ßσορροπßαò τþν οßκοσυστημÜτων

κοß γενικþτερον τþν περιβολλοντικþν συνθηκþν,
εßò τρüπον þσε οß ýπü τοý θεοý τσογμÝνοι üροι

τÞò üνακαινισθησομÝνηò Ýν τQ μÝλλοντι οßþνι κτß
σεωò. ΤÞν τοιαýτην θεολογικÞν θÝσιν Ýχει κα'ι βιοß
Üεßποπ Þ ΜÞτηρ ¶γßα του Χριστοý Ι4εγüλη ¸κκλη-

διαβιþσεωò τοý üνθρþπου Ýπß τÞò γÞò νü γßνωντοι

Þμüò πονιÝρου Οßκουμενικοý θρüνου οßκολογικÞò
προσποθεßαò διü τÞν προσασßαν τοß πολλd ταλαιπωρουμÝνου ýφ' Þμþν Ýν Ýπιγνþσει καß üνεπιγνþ-

λοýνται ýπερβολικο'ι βροχοπτþσειò, μολýνοντοι
Ýπßγειο καß θαλüσσιο οßκοσυστÞμοτο, κοß, γενικþτερον, διαταρüσσσοι, Ýνßοτε δÝ κοß κατοοτρÝφεται

σßο, διü κοß Þ ÞμσÝρα Ι4πριüτηò ÝτÝθη, þò γνωστüν, Ýπß κεφαλÞò τÞò üνοληφθεßσηò παρd τοý καθ'

στωò πλανÞτου μοò.

¹ βιοποικιλüτηò, Þ üποßο εßναι τü ßργον τÞò

δυσμενÝσεροι δΙ αýτüν.¸πß ποροδεßγμοτι, þò παρατηροßμεν Üπαντεò, ÝπισιÞμονεò, Ýκκλησιασιικοß
κοß πολιτικοß üρχονιεò καß Ýν γÝνα Þ Üνθρωπüτηò,
οýξüνετοι Þ θερμοκρασßα τÞò üτμοσφαßραò, Ýκδη-

πλÞρωò, Þ δυνατüτηò συνεχßσεωò τÞò ζωÞò εßò þρισμÝναò περιοχüò.

πανσοφßαò τοý θεοý, δÝν Ýδüθη ÜσÞαλþò εßò τÞν

ΒλÝπουσα καß Ýμπειρικþò üζιολογοßσα τοýò Ýκ

üνεζÝλεγπον Ýζουσßαν τοý üνθρþπου. Κατοκυρßευσιò τηò γηò καß τþν Ýν τη γß ýπü τοý üνθρþπου

τÞò τοιοýτηò Ýζελßξεωò τþν περιβαλλουιικþν συνθηκþν κινδýνουò διÜ τÞν üνθρωπüτητα, Þ ΙlÞτηρ

¸κκλησßο καθιÝρωσεν Þδη üπü τÞò ÝποχÞò τοý
προκατüχου Þμþν üοιδßμου Ποτριüρχου Δημητρßου
τÞν πρþτην Σετπεμβρßου

Ýκüσου Üουò þò ÞμÝραν

üθροισμο μερικωτÝρων Ýπιζημßων Ýπεμβüσεων διd
τþν κοτd τüπουò κοß χρüνουò μεγüλων καß κοτο,
σιροÞικþν καιρßων φαινομÝνων.

ΤÞν Ýκκλησιν, προσευχÞν κοß προτροπÞν τοýτην

προσευχÞò διd τü περιβüλλον.

¶λλ'üφεßλομεν vd ποροδεχθþμεν üτι τd αßτια
τþν δισορÝσιων περιβολλοντικþν üλλαγþν δÝν
εßναι θεοκßνητα dλλd üνθρωποκßνητα καß, ÝπομÝνωò, Þ παρüκλησιò κοß Þ προσευχητικÞ δÝησιò τÞò
¸κκλησßαò καß Þμþν πρüò τüν θεüν, τüν Κýριον τþν
κυρßων κα'ι ΚυβερνÞτην τοý πονιüò, πρüò βελτßωσιν
τþν περιβαλλοντικþν συνθηκþν, εßναι οýσιοσικþò
αßτημο μετανοßαò τÞò üνθρωπüτητοò διd τü Üμüρτημü τηò vd κατασιρÝÞη τü Ýν τÞ γη, üνιß vd καρπþται

μσd λüγου κο'ß προσοχÞò διd τÞν διατÞρησιν τÞò
üειφορßοò τοýò πüρουò αýτÞò.

üπευθýνοντεò üπü τοý'lεροý ΚÝνιρου τÞò ¼ρθοδο-

ζßοò πρüò τÞν οßκουμÝνην κοß πρüò συνüλην τÞν
üνθρωπüτητο, δεüμεθα üπωò ü üγοθοδüτηò Κýριοò. ü χαριοüμινοò ιßò Þ,lüò πüνιαò ιοýò Ýπß τοý
πλονÞτου γÞ οßκοýνταò τüν γÞßνον παρüδεισον, λαλÞση üγαθd εßò τüò καρδßαò üλων τþν dνθρþπων,
διü νü σεβþμεθο τÞν περιβαλλοντικÞν ßσορροπßαν,
τÞν üποßον 0ýτοò Ýν τ1 πανσοφß9 Του καß τÞ üγαθüτητß Του μÜò παρÝδωκεν, þστε καß Þμεßò καß αß
Ýπερχüμενοι γενεοß νδ üπολομβüνωμεν τdò δωρεdò
το0

Προσευχüμενοι κοß αßτοýμενοι παρd τοý θεοý
τÞν διατÞρησιν τοý περιβüλλοντοò τÞò γÞò κοτολλÞλου διd τÞν Ýν αýτÞ ζωÞν τοý üνθρþπου, κοτ'

θεοý μπ' εýχαρισrßαò κοß δοξολογßαò.
ΑþÞò τÞò Σοψßοò, τÞò ΕßρÞνηò κο'ß τÞò Δυνüμε

ωò τοý θεοý, ιÞò δημιουργηοüοηò καß οιντηροýσηò

κοß κατευθυνοýοηò ιÞν üποκοροδοκοýσον τÞν σω-

οýσßαν παρακολοýμεν üπωò ü θεüò Üλλüξη τüν

τηρßαν οýτÞò πßσιν πρüò τd Ýσχατα, δεüμεθα üπωò

λογισμüν τþν ßσχυρþν τÞò γÞò κο'ß Þωτßση οýτοýò

διαφυλüπη τü περιβüλλον üειφüρον καß προσφÝ,

λüγουò οßκονομικοý üφÝλουò κοß συμÞÝροντοò
παροδικοý, Τοýτ'αýτü üμωò ßσχýει καß διü πüντα

üδηγÞ κορποÞüρωò τü üγοθd ßργο τýν χιιρþν τþν
ÝργαζομÝνων πρüò τοýτο συνονθρþπων, καß Ýπικα-

üνθρωπον Ýξ Þμþν, διüτι κο'ι Ýκασοò Ýξ Þμþν Ýν

λοýμεθα τÞν Χüριν κοß τü dπειρον-Ελεοò Αýτοý Ýπß

vd μÞ κοτοσιρÝφουν τü γÞινον οßκοσýσιημα διü

ρον συνεχþò εßò τÞν εýημερßον τοý üνθρþπου κοß

τQ μÜρφ τþν μικρþν δυνοτοτÞτων του ÝπιψÝρει τüò

πüντοò τοýò üνθρþπουò μüλισα τοýò σεβομÝνουò

μικρdò περιβαλλοντικüò κατοσιροÞüò, τdò üποßοò

τÞν δημιουργßον καß Þυλüσσοντοò αýτÞν.

Þ üφροσýνη του τοý ÝπιτρÝπει.

¸πομÝνωò, προσευχüμενοL ýπÝρ τοý περιβüλ-

,

λοντοò, προσευχüμεθα ýπÝρ τÞò μετανοßοò Ýνüò
Ýκüστου Ýξ Þμþν διd τÞν μικρüν Þ μεγüλην συμ-
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βολÞν μαò εßò τÞν βλüβην κοß κατασιροφÞν τοý
περιβüλλοντοò, τÞν üποßαν βιουμεν συνολικþò þò
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πü τιò λαμπρÝò φυσιογνω-
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εγκαταλεßψει ποτÝ τον καρδιακü
ησυχασμü του μεγÜλου ασκητÞ

ποý σφρÜγισαν με την

μαρτυρικÞ και μαρτυριακÞ τουò
παρουσßα τα μαýρα χρüνια τηò
οθωμανικÞ§ σκλαβιÜò, ωò υπÝρλαμπρον Üστρον τηò Εκκλησßαò,
εθνομÜρτυραò και ιερομÜρτυραò
ξεχωρßζει ο γενναßοò Üγιοò των
Ελληνικþν ΓραμμÜτων, ΚοσμÜò ο
Αιτωλüò.
ΓεννημÝνοò στο ΜεγÜλο ΔÝνδρο Αιτωλßαò, μυÞθηκε στα ελληνικÜ και τα ΙερÜ ΓρÜμματα -Üρρηκτα συνδεδεμÝνα μεταξý τουò μÝσα στουò ρωμαßκουò αγιßνεò- στο Κρυφü Σχολειü κÜποιου
ΙερομονÜχου ΠαννÝλου, στο ευλογημÝνο αυτü
καταφýγιο και αναμορφωτÞριο των σκλαβωμÝνων ελληνοπαßδων, που οι σημερινοß φραγκοπροσκυνημÝνοι γραικýλοι το θÝλουν μýθο
και απÜτη, υπακοýονταò στιò προσταγÝò μιαò
απνευμÜτιστηò αντßχριστηò εποχÞò. Με την ιερÞ
φλüγα του Χριστοý και τη§ ΕλλÜδα§ στα στÞθια
ο νεαρüò Κþνσταò- διüτι αυτü Þταν το κοσμικü
üνομα του αγßου- καταφεýγει στην ΑθωνιÜδα,
üπου ωò Ýλαφοò διψασμÝνη ποτßζεται με τα ιερÜ
νÜματα τηò ελληνορθοδοξßαò απü φημισμÝνουò
διδασκÜλουò. ΚαταλÞγει στην ΙερÜ ΜονÞ ΦιλοθÝου, üπου χειροτονεßται ιερομüναχοò με το
üνομα ΚοσμÜò.
Ο ΚοσμÜò, πνεýμα ανÞσυχο και ανýσταχτο,
με μüνη του Ýγνοια να τον κατατριbει η πνευματικÞ και σωματικÞ σκλαβιÜ του αδελφοý, ο
διαφωτισμüò του σκλαβωμÝνου και εξαθλιωμÝνου ΓÝνουò, φτÜνει σε υψηλÜ επßπεδα κατανüησηò χρÝουò και αγÜπη§ προò τον πλησßον.
Απορρßπτει την καλογερικÞ ραστþνη, χωρßò να

και θεωρεß εαυτüν ωφÝλιμο, μüνο
εκτüò μοναστη ρ ßου,στον αποστολικü και εθνεγερτÞριο αμπελþνα.
Υπακοýει σε μεγÜλη και εσωτερικÞ
κλÞση να διδÜξει και να διαφωτßσει τον σκλαβωμÝνο αδελφü, να
ωφελÞσει μÜλλογ παρÜ να κρýψει
τον λýχνον υπü τον μüδιον και να
ωφεληθεß ο ßδιοò. Με την πνευμα-

τικÞ Üδεια του ΠατριÜρχου Σεραφεßμ ξεκινÜ τι§ φημισμÝνεò περιοδεßεò του σε üλη την υπüδουλη ψαικßα. Απü την
Πüλη ωò τη Ρüδο και απü την ΚÜρπαθο Ýωò την
ΚÝρκυρα. Απü τη Βüρειο'Ηπειρο ωò το Αßγιο και
απü την Ικαρßα Ýωò την Κεφαλληνßα και τη ΖÜκυνθο!

Απ'üπου περνÜ στÞνει σταυρü, συναθροßζει
τουò χριστιανοýò, ¸λληνεò και αλλογενεßò και
τουò μυεß στην ευσÝβεια. Νουθετεß ιερωμÝνουò
και λαßκσýò, στηλιτεýει την αδικßα και κηρýττει την αδιÜκριτη αγÜπη. Ο λüγοò του ζωντανüò, λαßκüò, αλλÜ ηρτυμÝνοò Üλατι Πνεýματοò
αγßου, παρακινεß προò μετÜνοια, προò αλλαγÞ,
διαφωτßζει, διδÜσκει, παρηγορεß, μεταλαμπαδεýει πßστη, ελπßδα και αγÜπη στον εξαθλιωμÝνο ραγιÜ. Επικεντρþνει το ενδιαφÝρον του
στην ßδρυση Ελληνικþν Σχολεßων, γιατß πιστεýει
πþò μüνο διÜ των Ιερþν και μÜλιστα Ελληνικþν
ΓραμμÜτων παιδεýονται οι ευσεβεßò χριστιανοß

και βγαßνουν απü τον ζüφο τηò αμαρτßαò και τηò
Üγνοιαò. ¸γνοια του η ελληνικÞ γλþσσα και η
ορθοδοξßα, Εξορκßζει τουò αλλüφωνουò να ομιλοýν μüνο την ΕλληνικÞ, την γλþσσα του Ευαγγελßου, την γλþσσα ποý δüξασαν οι Σοφοß των

ανθρþπων και οι Ιεροß ΠατÝρεò. 2Ι0 ΕλληνικÜ
Σχολεßα, l.t00 κατþτερα, 4.000 κολυμβÞθρεò,

ο Χριστüò θρησκειολογικü ανÜγνωσμα, η γλþσ-

χιλιÜδεò φωτισμÝνεò κα( σεσωσμÝνεò ψυχÝò μαρτυροýν το τερÜστιο ιεραποστολικü του Ýργο.
Αξιοσημεßωτη εßναι η οικολογικÞ του ευαισθησßα και πρωτοπορßα σε στιγμÝò και χρüνια ανýποτπα απü το σýγχρονο προβληματισμü, αφοý
πßστευε και διακÞρυττε πωò üταν ο Üνθρωποò
εγκαταλεßψει τα δÝντρα, δεν θα μπορÝσει πλÝον
να επιβιþσει επß γηò. Περßφημεò επßσηò εßναι οι
προφητεßεò του, που ενθαρρýνουν και γεμßζουν
πασχαλινÝò ελπßδεò τουò υπüδουλουò και προβληματßζουν πολλοýò, Ýωò την σÞμερον
Ο Üγιοò Ýκανε εχθροýò μεταξý των Εβραßων
γιατß Ýπεισε τουò Χριστιανοýò να μεταφÝρουν
την ημÝρα παζαριοý απü την ευλογημÝνη ημÝρα
τηò ΚυριακÞò το ΣÜββατο. Ο φθüνοò των χριστοκτüνων οδηγεß στην δωροδοκßα του πασÜ
του Βερατßου, ο οποßοò συλλαμβÜνει και απαγχονßζει τον σεβαστü σε ¸λληνεò, Τοýρκουò και
αλλογενεßò, ιεραπüστολο, στιò 24 Αυγοýστου

νεοδιδασκÜλουò, παραδομÝνουò στο κüμπλεξ

σα η ελληνικÞ Ýρμαιο σε απÜτριδεò αλχημιστÝò

του γραικýλου, που ψυχανεμßζεται πωò δεν θα
γßνει ποτÝ «εκσυγχρονισμÝνοò» και «διαφωτισμÝνοò» Ευρωπαßοò και δεßχνει (Þλο σατανικü ενÜντια σε κÜθε τι πατριωτικü απü τυφλÞ

εκδßκηση! Στα ελληνικÜ σχολεßα μαθητεýουν

αθþα ελληνüπουλα, γεμÜτα ενοχικÜ σýνδρομα
για την καταγωγÞ τουò και την φυλÞ τουò που
πληροφοροýνται πþò οι πρüσφυγεò πρüγονοι
τουò «συνωστßζονταν» κÜτω απü τα βÜρβαρα
φÜσγανα Þ Ýφερναν αμηχανßα με τιò «αντÜρτι-

κοΣιηΑΣ ΑΓττΛοΣ, ο Φι^οΘΕßτΗΣ

Ι779, στα εξÞντα πÝντε του χρüνια!

Ζοýμε σε μια εποχÞ αμφισβÞτησηò των παραδοσιακþν αξιþν και των ιστορικþν προσþπων, σε μια εποχÞ που ýπουλα μια Üνευ προηγουμÝνου κριτικÞ ισοπÝδωση των γεγονüτων,
οδηγεß στον χλευασμü των ιερþν και τον εθνομηδενισμü ενüò καταπληγωμÝνου και αποπρο-

σανατολισμÝνου γÝνουò. Μια εποχÞ που üχι
μüνο δεν διακρßνει απü την ισοπεδωτικÞ τηò
θεþρηση την ελληνορθοδοξßα, αλλÜ ωò πρωταρχικü στüχο Ýχει την εκρßζωση κÜθε παρομοßου ιδεþδουò απü τα στÞθη των τρομοκρατημÝνων και εξαθλιωμÝνων νεοραγιÜδων, ποý
ονομÜζονται νεοÝλληνεò. Η τρομοκρατßα τηò
οικονομικÞò κρßσηò, η εξÜρτηση απü την απωλεσθεßσα ýλη και η απνευμÜτιστη ειδωλολατρßα
του ατüμου, η χρεωκοπßα τηò πολιτικÞò ζωÞò, η
ανÜγνωση τηò ιστορßαò με διαλεκτικü τρüπο και
φßλτρα αντιχριστιανικÜ και ανθελληνικÜ απü
τουò προσκυνημÝνουò ιθýνοντεò τηò παιδεßαò
και του κρÜτουò, δηλητηρßασαν την ψυχÞ και
Üμβλυναν το αισθητÞριο του ¸λληνα. Το Κρυφü Σχολειü εßναι μýθοò, η στÜση τη§ ΜÜνα{
Εκκλησßαò στην σκλαβιÜ και την επανÜσταση
προδοτικÞ, οι μÜρτυρεò του γÝνουò φανατικοß,

ρορýν νο αοò π πÜΡÜJγ,
fo þντο μηομß νο σοò ιd ζηπβουν κοι
γο το rtpaJy. Δωπ το μγ φþüσπ,
Μüνο ΧΡΠOΣ και ΨßΙΗ σαò χφýζοντα,
Ια πιßντσ

Αυτü ρην ιο &;σ.τ,, Ακüμη κοι üλοò ο κüσροò γα πεrει εflογαι σαò r,o γσ οοò τσ ηο-
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ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟγ
«Απüστολοι εκ περÜτωγ συναθροισθÝντεò
ενθÜδε, ΓεθσημανÞ τω χωρßω, κηδεýσατÝ μου
το σþμα, και συ, ΙÝ και ΘεÝ μου, παρÜλαβÝ
μου το πνεýμα».

ΗμÝρα τηò Μεγαλüχαρηò! Και σ' üλα τα
μÞκη και πλÜτη τηò γηò ο ευσεβÞò ορθüδοξοò
λαüò τιμÜ και γεραßρει την αιτßα τηò σωτηρßαò
του ανθρωπßνου γÝνουò, την μετÜ Θεüν θεü,

Υπεραγßα Θεοτüκο.

ΤιμÜ σÞμερα Εκεßνη, που σýμφωνα με

τον υμνωδü, κανεßò ο οποßοò προστρÝχει στιò

κεò» πρÜξειò τουò σε «φßλουò» κατακτητÝò και
τυρÜννουò. Και μÝσα σε üλα αυτÜ η μορφÞ του

ΠατροκοσμÜ παραγνωρισμÝνη και κακοποιημÝνη, την ßδια στιγμÞ που υπερτονßζονται Üψυχα,
φρÜγκικα εßδωλα ωò διαφωτιστÝò των εθνþν,
Üθεοι και μηδενιστÝò φιλüσοφοι τηò δεκÜραò,
που θÝλουν τον Üνθρωπο ξεκομμÝνο απü τον
Θεü, υποτελÞ Þ υπερÜνθρωπο κατÜ τα φληναφÞματα Þ τιò κτηνþδειò αλλοδοξßεò τουò.
Η μορφÞ του ΙΙατροκοσμÜ οι μορφÝò των

Αγßων ΚολλυβÜδωη του αγßου ΝικοδÞμου
Αγιορεßτου, των λαßκþν αγωνιστþν και χαπε-

ταναßων του 21, τßθενται σε Üνομη κριτικÞ, ωò
ανυπüφορα λÞμματα σε κοσμικÝò εγκυκλοπαß
δειεò. Δεν προβÜλλονται για να εμπνεýσουν, να
υποκινÞσουν, να ωφελÞσουν, να δþσουν ποταμοýò δρüσου στην κÜμινο τηò σημερινÞò ηθκÞò
και πνευματικÞò κρßσηò.
Ο νεοÝλληναò κατÞντησε Ýνα κρÜμα ημιμα-

πρεσβεßεò Τηò, δεν φεýγει ντροπιασμÝνοò για
τιò αμαρτßεò του, αλλÜ αυτü που Τηò ζητÜ το

λαμβÜνει.

Η σκÜλα που εßδε ο Ιακþβ üταν ενυπνι-

Üσθη να στηρßζεται στη γη και να ακουμπÜ
τον ουρανü (Γεν. 2812) η οποßα επρωετýπωνε υπÜρχει ακüμα και σÞμερα, προτρÝπονταò
üλουò εμÜò να την Üνεβοýμε και η οποßα θα
μαò οδηγÞσει με τιò πρεσβεßεò τηò Μεγαλüχαρη§, στην Βασιλεßα των Ουρανþν.
«Επιθυμþ Παναγßα τα κÜλλη του Παραδεßσου, τον μυρισμü και τα Üνθη και την τερπνÞν ευωδßα και ταò ωδÜò των ΑγγÝλων üταν
υμνοýν τον

Ιüν

σου».

Με λαμπρüτητα και κατÜνυξη εορτÜσθηκε στην ΜητρüπολÞ μαò το «ΠÜσχα του καλοκαιριοý», η Κοßμηση τηò Παναγßαò μαò.

Και στα τρßα νησιÜ τη§ Μητροπüλεþò

μαò, ΔÝρο, ΚÜλυμνο και ΑστυπÜλαια, απü
την Ιη Αυγοýστου και καθημερινÜ τελοýνταν
παρακλÞσειò.

θÞ ευρωπαßου και αγροßκου ανατολßτη. Μüνο
üταν στραφεß στιò ρßζεò του, στην ρωμαßκη ελληνορθüδοξÞ του ταυτüτητα θα ανακÜμψει ηθικÜ και πνευματικÜ, θα ανακτÞσει την πολιτισμικÞ του ταυτüτητα και διακριτüτητα στο παγκοσμιοποιημÝνο στερÝωμα, που θα σηματοδοτÞσει
την αντßσταση σε κÜθε ψεýτικο και επφαλλüμενο, σε κÜθε απÜνθρωπο και ανθεΠηνικü.

Το πνευματικü μÝλλον τηò πατρßδαò, βρßσκεται μüνον στα δικÜ μαò χÝρια. Εßμαστε ΓÝνοò
με βαθεßα παρÜδοση και πολιτισμü. Επαφßεται
πλÝον στο Ýλεοò του Θεοý και την δικÞ μαò πατριωτικÞ ευθυνη, üμ μüνο το μÝλλογ αλλÜ και η
επιβßωση τηò ßδιαò τηò φυλÞò μαò. Η πνευματκÞ
εστßα αντßστασηò ποý λÝγεται Üγιοò ΚοσμÜò ο
Αιτωλüò, αò εßναι το αιιßνιο πρüτυπü μαò.
π.

,d

Παντýυlμων Κροýσκοò

εφημÝριοò ΙΜΝ ΣωτÞροò Χριστοý Καλýμνου

Ε

,ιι)Υ

Η ΠΑΝΑΙ,ΙΑ
ΚΑΣΤΡοΥ
Στη ΛÝρο, την παραμονÞ Τρßτη Ι4 Αυγοýστου, τελÝσθηκε ΜÝγαò Πανηγυρικüò Εσπερινüò υπü σýμπαντοò του Ιεροý ΚλÞρου τηò
ΝÞσου, στην Παναγßα του ΚÜστρου ΔÝρου.

Ακολοýθησε ο επιτÜφιοò και τα εγκþμια
τηò Παναγßαò και εν συνεχεßα η ΙερÜ ΠαρÜ

κλησιò και οι Χαιρετισμοß ειò την Κοßμησιν
τηò Θεοτüκου.

ΠλÞθοò πιστþν και προσκυνητþν συνÝρρευσε στο ΚÜστρο για να ανÜψουν το κερÜκι

τουò, να πραγματοποιÞσουν το τÜμα τουò και
να ασπασθοýν την Εικüνα τηò Παναγßαò μαò.

Το πρωß τηò ΤετÜρτηò Ι5 Αυγοýστου,
τελÝσθηκε η Θεßα Λειτουργßα μετ'αρτοκλασßαò, üπου και πÜλι πλÞθοò προσκυνητþν
ανÝβηκε στην Παναγßα του ΚÜστρου, το Ιερü
ΠαλλÜδιο των Λερßων.
ΜετÜ το πÝραò τηò Θ. Λειτουργßαò ετελÝσθη η λιτÜνευσιò τηò παλαιÜò Ι. Εικüνοò τηò
Παναγßαò στα πεντÝνια του ΚÜστρου.
Με την ßδια λαμπρüτητα και κατÜνυξη
εορτÜσθηκε η Κοßμηση τηò Παναγßαò μαò σε
üλα τα παρεκκλÞσια τηò ΛÝρου,
ΕυλογημÝνεò στιγμÝò απü την εορτÞ τηò
κοιμÞσεωò τηò Θεοτüκου στο ιστορικü και
γραφικü εκκλησÜκι τηò ΠαναγιÜò τηò ΓουρλομÜταò στο Δρυμþνα (Ι4ου αιþνοò).

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ι{ ΙIοΡº¶Ι,ι,ΙΣΣΑ
Στην ΑστυπÜλαια, üπου κατÜ

το Ýθοò εüρτασε
ο Μητροπολßτηò
μαò κ.κ, Παßσιοò
την Κοßμηση τη§
Παναγßαò μαò, τελÝσθηκε πανηγυ,
ρικüò εσπερινüò,
Θ. Λειτουργßα και
λιτÜνευσιò τηò ιε-

ρÜò εικüνοò τη§

Παναγßαò Πορταßτßσσηò ΑστυπÜλαιαò, στουò
δρüμουò και την πλατεßα τηò Χþραò, üπου
πλÞθοò πιστþν πÝρασε κÜτω απü τον επιτÜφιο τηò Παναγßαò κατÜ το Ýθοò, και ασπÜσθηκε την Εικüνα τηò Παναγßαò Πορταßτßσση§,
την εικüνα του κτÞτοροò τηò ΜονÞò Αγßου
Ανθßμου και τα ΙερÜ ΛεßψανÜ του.

Το πρωß τηò Ι5ηò Αυγοýστου ετελÝσθη
Θεßα Λειτουργßα παρουσßα πολλþν πιστþν.
ΤÝλοò το νησß Ýζησε και αυτü το «ΠÜσχα»
του καλοκαιριοý, την εορτÞ τηò Παναγßαò
μαò, με την πßστη, την ευλÜβεια και τον σεβασμü προò το πρüσωπο τηò Παναγßαò μαò.

Σº,ΗΝ ΚΑΔΥΝ,ΙΝο
Και στην ΚÜλυμνο με τον ßδιο θρησκευτικü παλμü εορτÜσθηκε η Κοßμηση τηò Πανα

γßαò μαò καθþò και σε üλα τα σεβÜσματα του
νησιοý.

¼ Θεüδωροò ü Üπλοýò καß ü σταυρüò τοý Χριστοý
/'\

\-|

ε κÜποιο χωριü τÞζ ºβηριααΓεωργßαò ζοýσε Ýναò
Üπλοικüò Üνθρωποò μÝ τü üνομα Θεüδωροò τüν

üποßον üλοι θεωροýσαν Üνüητο Üκüμη καΙ τρελλü. ΔÝν
πÞγαινε ποτÝ στÞν ¸κκλησßα, δÝν φαινüταν üμωò νÜ
Ýχη ßßλλα Ýλαττþματα,
ΚÜποτε, τÞν ÞμÝρα τÞò γψþσεωò τοý Τιμßου Σταυ,
ροý, κατÜ τÞν üποßα πλÞθοò πιστþν συνÜγεται στοýζ
Ναοýζ γιÜ νÜ προσκυνÞση τü πÜντιμο :ýλο, σκÝφθηκε
ü Θεüδωροò; «ΣÞμερα θÜ πÜω οτÞν ¸κκλησßα, γιÜ νÜ
Ιδþ τοýλαχιστον μßα φορÜ στÞν ζωÞ μου, τß κÜνουν
Ýκεß,,, "Ετσι και Ýγινε: προσκýνησε μαζß μÝ τοýò ßßλλουò
ηιοτοýζ, παρηκολοýθηοε τÞν θεßα Λειτουγßα καß συ
γκινÞθηκε ßδιαιτÝρωò Üπü τÜ λüγια τοý Εýαγγελßου,
«üστιò θÝλει üπßσω μου δθεßν, ÜπαρνησÜσθω Ýαυτüν
καß ÜρÜτω τüν οταυρüν αýτοý καΙÜχολουθεßτω μου,,
ΙýετÜ τÞν Üτüλυσι, ÝπισκÝφθηκε κÜποιον γνωοτü
του καß τüν Ýρþτησε, τß Üραγε ÝσÞμαιναν τÜ λüγια αýτÜ.

¸κεßνοò ÜτÜντησε, Üοτειευüμενοò: «Αýτü σημαßνει, νÜ
παζ σÝ Ýνα δÜσοò, νÜ κüψηò Ýνα δÝνδρο, νÜ φτιÜξηò
Ýναν οταυρü, νÜ τüν βαστÜζηò (φÝρηò) καß νÜ βαδßζηò
πρüò τÞν Βασιλεßα το0 θεοO», «Αýτü εßναι πολý εýκο,
λο», ÜπÜντησε ü Θεüδωροò «καßθÜ τü κÜνω ÜμÝσωò, ΣÝ
εýχαριστþ, Üδα\φÝ μου, γιÜτÞν καλÞ συμβουλÞ»,

ΠρÜγματι, πÞγε στü δÜσοζ καΙ Ýφτιαξε Ýναν μεγÜλο
σταυρü, τüσο βαρý, þστε τüν Ýφερε μÝ πολý δυσκο,
λßα. ¶ρχισε Ýτσι νÜ βαδßζη, Ýρωτþνταò κÜθε διαβÜτη:
«Αýτüò εßναι ü δρüμοò γιÜ τÞν Βασιλεßα τοý θεοý;».
Ιýßα τÝτοια Ýρþτησιò Ýκανε τüν καθ' Ýνα νÜ νομßζη,
üτι πρüκειται περΙ τρελλοý, καß Üπαντοýσαν: «3Üδιζε
γρÞγορα|.., Αýτüò ü δρüμοòπÜει κατ' εýθειαν σιÞν Βασιλεια τοý Θεοý.,.».
"Ετσι ü Θεüδωροò Ýσπευδε περισσüτερο,,,
ΠεριπλανÞθηκε πολλÝò Þμßρεò, ξεχνþνταò νÜ φÜη
καΙ νÜ πιÞ. ΤελικÜ, Ýφθασε οτÜ συνορα τÞò ºβηρΙαò καΙ
Τουρκßαò. ¸κεß Üντßκρυσε Üπü μακρυÜ Ýνα ΙýοναστÞρι

καΙ μονολüγησε γεμÜτοò χαρÜ: «Δüξα τιßι θειΙ! λ,lαλλον
αýτÞ θÜ εßναι Þ Βασιλεßα τοý θεοý»!
'¼ταν Ýφθασε οτü ΜοναστÞρι καß Ýκανε τÞν συνηθισμÝνη του Ýρþτησι κατÜλαβαν τÞν ÜπλüτητÜτου καΙ
τοý ÜπÜντησαν: «'Η Βασιλεßα τοý θεο0 δÝν εßναι Üκüμη
Ýδþ, ÜλλÜ εßναι κοντÜ πÜρα πολý κοντÜ, ΞεκουρÜσου
λßγο καß ßσωò ßßλλοι ταξιδιþτεζ θÜ αθουν γιÜ νÜ οÝ συ,
νοδεýσουν, διüτι τü τελευτατο τμÞμα τοý δρüμου Ýωò
τÞν Βασιλεßα τοý θεοý εßναι πολý Ýπικßνδυνο»,
¼ Üπλοßκüò θεüδωροò συμφþνησε καΙ ÝγκαταστÜθηκε οτüν νÜρθηκα τοý Ναοý τÞò Ι,,4ονÞò üπου Üπü,
θεσε καß τüν σταυρü του, γιÜ νÜ μÞ τüν ÜποχωρισθÞ
ποτÝ,
¼ ¹γοýμενοζ ποý εßχε Üντ.ληφθÞ τÞν ÜγÜηη καß
ÜπλüτητÜ του, ÜνÝθ€σε εßò αýτüν τÞν φροντßδατοý κÞ,
που, ¼ θεüδωροò Ýκτελοýσε μÝ μεγÜλο ζÞλο καß εýλÜ,
βεια τÞν διακονßα του,
Ιßßα ÞμÝρα, κοΙταξε τüν ÝσταυρωμÝνο Κýριü μαò
καΙ Ýρþτησε μÝ μεγÜλη συντριβÞ καρδιÜò τüν ¹γοý,
μενο: «ΠÜτερ, ποιüò εßναι αýτüò ποý βαστÜζει σταυρü

üπωò καß Ýγþ; ΓιÜ ποιü λüγο εßναι καρφωμÝνοò στüν
οταυρü του),,

¼ ¹γοýμενοò ÜπÜντησε: «Αýτüò

þαι

ü Κýριοò

ºησοýò χριοτüò», καß Ýν συνεχεßg τοý διηγÞθηκε τÞν
ζωÞ τοý Κυρßου μαò. "Εκτοτε, ü Θεüδωροò αßσθανüταν

ÜδελφικÞ ÜγÜπη γιÜ τüν Χριστü μαò, λüγφ τÞò üμοι,
üτητοò τÞò ζωÞζ του καßτοý þμιλοýοε μÝ ταρρησΙα,
Μßα φορÜ ποý τοý Ýφεραν φαγητü, σκÝφθηκε ü
μακÜριοò: «¼ Üδελφüò μου Χριστüò Ýτρωγε, üπωò καß
Ýγþ, üταν περιφερüταν στÞν γÞ; ΘÜ τοý ζητÞσω νÜ
συμμετÜσχη, Üν θÝλη, σιü φτωχικü μου δειπνο»,

Καθþò σκεπτüταν Ýτσι ξαφνικÜ Üνοιξε Þ θýρα τοý
Ναοý καΙÝναλαμπρü φþòπλημμýρισετÞν¸κκλησΙα.¹
εßκüνα το0 ¸οταυρωμÝνου ζωντÜνεψε καΙ Ýμφανßσθηκε
ü Κýριüò μαζ 'Ιησοýò Χριστüò γεμÜτοò δüξα καß þραιüτητα!
¼ Χριοτüò μαò Üπευθýνθηκε οτüν θεüδωρο μÝ τÜ
ÝξÞζ λüγια: ;Ηπια καß Ýφαγα üταν Þμουν στÞν γÞ καß
τþρα Þ τροφÞ δÝν μοý εßναι Üναγκαßα,
Σýντομα τü ßδιο θÜ συμβÞ καß μÝ σÝνα, Εßμαι ü Υßüò
Ýνüò πλουσßου ΠατÝρα. ΓρÞγορα θÜ τÜω εßò Αýτüν καß
θÜ σÝ πÜρω μαζßμου καß θÜ σοý δεßξω τÞν δüξα Του καß
θÜ εßσαι μαζß μου Ýκεß αßωνßωò!».
¸ν τQ μεταξý, ü ¹γοýμενοò καΙ Þ ¶δελφüτηò μÝ
τüν ξαφνικü φωτισμü το0 ΝαοΟ, Ýτρεξαν πρüò τÜ ÝκεΙ,
¸σκÝφθησαν, üτι ü σαλüò θεüδωροò εßχε βÜλει φωτιÜ.

¼ταν Ýφθασαν στÞν ¸κκλησßα, εßδαν τü θαυμαστü

φþò καß Üκουσαν τÞν Þσυχη καß γλυκειÜ συνομιλßα μεταξý τοý Üγνþοτου Üνθρþπου καß το0 θεοδþρου. Στßò
ÝρωτÞσειò τουò γιÜ τü τß συνÝβη, ü μακÜριοò ÜπÝφυγε
νÜ ÜπαντÞση καΙ Ýκανε τüν ÜνÞξερο.
ΤελικÜ, ü θεüδωροò ÝφανÝρωσε στüν ¹γοýμενο
τÞν ÜποκÜλυψι.
¸κεινοò, γεμÜτοò Ýκπληξι, Ýπεσε στÜ πüδια τοý μακαρßου καß τüν παρακαλοýσε: «ß{ληθþò εßσαι Üδελφüò
τοý Χριστο0, ¿ Üνθρωπε τοý θεοý! Μεσßτ€υσε γιÜ νÜ
μÝ τÜρη μαζßσου οτüν Οßκο τοý Πατρüζ Του!»
ΤÞν νýκτq ü θεüδωροò μÝ τÞν συνηθισμÝνη του
Üπλüτητα καß παρρησßα, προσευχÞθηκε γιÜ τüν ¹γοýμενο, τüºε, τοý Ýμφανßσθηκε πÜλι ü Χριστüò καß τοý
εßπε:«ΠρÝπει ü¹γοýμενοò νÜ ÝργασθÞ Üκüμη ÝκεΙ»,
'¼ταν ü ¹γοýμενοò Ýμαθε, τß εßπε ü Κýριüò μαò,
ταρεκÜλεσε μÝ δÜκρυα τüν θεüδωρο: «ΠροσευχÞσου
οτüν Χριστü, ü ¼ποßοò Ýοταυρþθη γιÜ μÜò Üν καß εßμαι
ÜνÜξιοò το0 Οßκου το0 Πατρüò Του, νÜ μÝ ÝλεÞση χÜριν
τÞò ¾περαγßαò ΙΙ,lητρüò Του».

¼ μακÜριοò προσευχÞθηκε πÜλι στüν Κýριü μαò

ºησοý Χριοτü, ü ¼ποΤοζ τοý ÜπÜντησε:«ΧÜριν

τÞò λγη,

τρüò μου, σÝ σαρÜντα ÞμÝρεò θÜ παραλÜβω καΙ τüν

¹γοýμενο μαζß σου στüν Οßκο τοý Πατρüò μου»,
Ιι,4ετÜ Üπü αυτü, ü ¹γοýμενοò καß ü θεüδωροò πÝρασαν τßò ÞμÝρεò τουò μÝ προσευχÞ.üταν συμπληρþ,
θηχε Þ τεσσαρακοστÞ ÞμÝρα, ÝκοιμÞθησαν καß οß δýο
εßρηνικÜ, Ýνþ εýρßσκοντο σÝ οτÜσι προσευχÞò|
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ΔΦρΕΕΣ - ΠροΣΦορΕΣ

-

ΕΥΧΑρΙΣΤΗρΙΑ

Για ΤρÜπεζα τηò ΑγÜπηò: Ελλην. Ορθüδοξη Κοινüτητα Β. Αυστραλßαò 7345, ΟμÜδα Γυναικþν Χþραò 200, ΠολυξÝνη ΚαλαºτζÞ 20, Θεüφιλοò Καλιδþνηò Darwin Ι000$, Αντþνηò Μιαοýδηò 500 $, ΜικÝò Ρεßσηò Ι000 $, οικ. ΛελÝκη Ι00 $, Νικüλαοò ΤρουμουλιÜρηò
50$, ΕλÝνη Γονιοý 100,¸φη Μακαροýνα Ι00, Νικ. Καραντþνηò 200, Ξανθßππη ΑτσÜ 50,
Ναýδριο Αγ. ΠÝτρου Παýλου 64, ΝομικÞ ΚωλÝττη 200, Μαρßα ΚÜννη 60, Γ. Κουντοýρη§
Ρüδοò 300, ΚαλυμνιακÞ ¸νωση ΒΔ ΙντιÜναò ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 2000 $, Δημ. ΓαλουζÞò Ι50,
Γ. Αυγουστßνοò 50, Κατερßνα Κüκκινου 50, Ελευθ. Κουλιανüò 50, ΠαγκαλυμνιακÞ ¸νωση

ΑμερικÞò 100, Κων/νοò Σισþηò Ι50, Πολýμνια ΜαμουζÝλλου 300.
Απü Ιεροπραξßεò Μητροπολßτου: 1500 ευρþ.
Για Φιλüπτωχο Μητροπüλεωò: Ανþνυμοò 60, l. ΜονÞ Τιμßου Σταυροý Ι00, ΞÝνοò 50,
Ανþνυμοò 50, ΜιχαÞλ ΣτρατηγÜκηò 50, Αικ. ΚουτÝλλου 250.
Η ΙερÜ Μητρüπολιò ευχαριστεß ιδιαιτÝρωò
τον συμπατριþτη μαò ΙωÜννη Χαλßκο για
σταθερÜ και γενναιüδωρη προσφορÜ
ΑγÜπηò.

Δεχüμαστε κεßμειια πνευματικοý ορθοδüξου περιεχομÝνου, σταλμÝνα μüνο σε ηλεκτρονικÞ μορφÞ.
Τα σταλμÝνα σε μη ηλεκτροι,ικÞ μορφÞ,
δεν θα δημοσιεýονται,

ΤΡΑΠΕΖΑΑΙΝΙΗΣ

ΣΧΟΔΙΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ

ΜοΥΣΙΚΗΣ

ΓιÜ τÝταρτη χρονιÜ λειτουργεß στÞν ΚÜλυμνο Þ Σχολß ΒυζαντwÞò ΜουσικÞò
τÞò μητροπüλεþò μαò, ÜναγνωρισμÝνη
Üπü τü ¾πουργεßο Πολιτισμοý (ΦΕΚ Β
1663/18-8-2οο8). Δευθυνπßò τÞò ΣχολÞò

εßναι ü ¶ρχων Μαtστωρ τοý Οßκουμενικοý Θρüνου κ. Γεþργιοò Χ" θεοδþρου καß διδÜσκουν Üφιλοκερδþò
καθηγητÝò μουσικÞò καß ßεροψÜλτεò τοý
νησιοý μαò. Σκοπüò τÞò ΣχολÞò εßναι Þ
διÜδοση τÞò πατροπαρÜδοτηò ÝκκλησιαστικÞò μουσικÞò στÞ συlχρονη κοινωνßα

καß Þ ÜνÜδειξη ßεροψαλτþν, ßκανþν νÜ

πληρþσουν τÜ Üναλüγια τþν Ιερþν ναþν

τÞò μητροπüλεþò μαò. 'Η φοßτηση εßναι
Ýντελþò δωρεÜν.

ΜÝ τÞν βοÞθεια τοý θεοý, τÞν
Ýπιστασßα τοý μητροπολßτου μαò
καß τÞν συγκινητικÞ προσφορÜ τþν
Ýθελοντριþν γοναικþν καß
τþν δωρητþν, συνεχßζεται
γιÜ Ýβδομη χρονιÜ τü Ýργο

τÞ

ò ΤρÜπεζαò ¶γÜΖτηò, μÝσα Üπü

τü üποßο σπßζονται καθημερινÜ

περισσüτεροι Üπü 45 Üδελφοß μαò,
ποý Ýχουν ÜνÜγκη.

779ΙοοΖτιιτ-ιι8944«ι
ΛΟΓΑΡΙΑΣΝΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΓΑΙΙΙΙΣ
ΘερμÞ παρÜκληση νÜ Ýνημερþνεται
Þ Μητρüπολη γιÜ την τυχüν
κατÜθεση στüν Λογαρ ιασ μü
γιÜ την σχετικÞ Üπüδειξη .

