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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ἡ ἔναρξις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας  
ἐγένετο τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, 19ην Ἰουνίου 2016,  

εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρήτης, ἐν Κολυμπαρίῳ Χανίων,  
μέ τό Πανορθόδοξον Συλλείτουργον ὅλων τῶν Προκαθημένων τῶν συμμετεχουσῶν 

Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τόν ἱερόν Μητροπολιτικόν ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου  
καί μέ τήν λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Πνεύματος τήν 20ην Ἰουνίου  

εἰς τήν Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Γωνιᾶς.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ὑ μνοῦμε καί δοξολογοῦμε τόν Θεό 
τῶν «οἰκτιρμῶν καί πάσης παρα-

κλήσεως», διότι μᾶς ἀξίωσε νά συνέλθουμε 
τήν ἑβδομάδα τῆς Πεντηκοστῆς (18-26 Ἰου-
νίου 2016) στήν Κρήτη, ὅπου ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος καί ὁ μαθητής του Τίτος κήρυξαν τό 
Εὐαγγέλιο στά πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς τῆς 
Ἐκκλησίας. Εὐχαριστοῦμε τόν ἐν Τριάδι Θεό, 
διότι εὐδόκησε νά περατώσουμε μέ ὁμοψυχία 
τίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνό-

δου τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν ὁποία συγκάλεσε ὁ 
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, 
μέ τήν ὁμόφρονη γνώμη τῶν Προκαθημένων 
τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων 
Ἐκκλησιῶν.

Ἀκολουθώντας πιστά τό παράδειγμα τῶν 
Ἀποστόλων καί τῶν θεοφόρων Πατέρων με-
λετήσαμε καί πάλιν τό Εὐαγγέλιο τῆς ἐλευ-
θερίας «ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε» (Γαλ. 
5:1). Θεμέλιο τῶν θεολογικῶν μας ἀναζητή-
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σεων ὑπῆρξε ἡ βεβαιότητα ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
δέν ζεῖ γιά τόν ἑαυτό της. Μεταδίδει τή μαρ-
τυρία τοῦ Εὐαγγελίου τῆς χάριτος καί τῆς 
ἀληθείας καί προσφέρει σέ ὅλη τήν οἰκουμέ-
νη τά δῶρα τοῦ Θεοῦ: τήν ἀγάπη, τήν εἰρή-
νη, τήν δικαιοσύνη, τήν καταλλαγή, τήν δύ-
ναμη τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως καί 
τήν προσδοκία τῆς αἰωνιότητος.

1) Βασική προτεραιότητα τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου ὑπῆρξε ἡ διακήρυξη τῆς 
ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Στη-
ριγμένη στή θεία Εὐχαριστία καί τήν Ἀπο-
στολική Διαδοχή τῶν Ἐπισκόπων, ἡ ὑφι-
σταμένη ἑνότητα εἶναι ἀνάγκη νά ἐνισχύεται 
καί νά φέρνει νέους καρπούς. Ἡ Μία, Ἁγία, 
Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία εἶναι 
Θεανθρώπινη κοινωνία, πρόγευση καί βίωση 
τῶν Ἐσχάτων ἐντός τῆς Θείας Εὐχαριστίας. 
Ὡς μία διαρκής Πεντηκοστή εἶναι ἀσίγαστη 
προφητική φωνή, παρουσία καί μαρτυρία 
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης. Πιστή 
στήν ὁμόφωνη Ἀποστολική Παράδοση καί 
μυστηριακή ἐμπειρία ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία ἀποτελεῖ τήν αὐθεντική συνέχεια τῆς 
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς 
Ἐκκλησίας, ὅπως ὁμολογεῖται στό Σύμβολο 
τῆς Πίστεως καί ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τή δι-
δασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ 
Ἐκκλησία μας βιώνει τό μυστήριο τῆς θείας 
Οἰκονομίας στή μυστηριακή της ζωή μέ ἐπί-
κεντρο τή θεία Εὐχαριστία.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐκφράζει τήν 
ἑνότητα καί καθολικότητά της ἐν Συνόδῳ. 
Ἡ συνοδικότητα διαπνέει τήν ὀργάνωση, 
τόν τρόπο πού λαμβάνονται οἱ ἀποφάσεις 
καί καθορίζεται ἡ πορεία της. Οἱ Ὀρθόδο-
ξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες δέν ἀποτελοῦν 
συνομοσπονδία Ἐκκλησιῶν ἀλλά τήν Μία, 
Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. 
Κάθε τοπική Ἐκκλησία, προσφέρουσα τήν 
θεία Εὐχαριστία, εἶναι ἡ ἐν τόπῳ παρουσία 

καί φανέρωση τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς 
καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ὡς πρός τήν 
Ὀρθόδοξο Διασπορά στίς διάφορες χῶρες 
τῆς ὑφηλίου, ἀπεφασίσθη νά συνεχισθεῖ ἡ 
λειτουργία Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων μέ-
χρι τήν ἐφαρμογή τῆς κανονικῆς ἀκριβείας. 
Αὐτές ἀπαρτίζονται ἀπό τούς κανονικούς 
ἐπισκόπους, πού ὁρίζονται ἀπό τήν κάθε 
Αὐτοκέφαλο Ἐκκλησία, οἱ ὁποῖοι ἐξακο-
λουθοῦν νά ὑπάγονται σ’ αὐτήν. Ἡ συνεπής 
λειτουργία τῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων 
ἐγγυᾶται τόν σεβασμό τῆς Ὀρθοδόξου ἀρ-
χῆς τῆς συνοδικότητος.

Κατά τίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου ἐτονίσθη ἡ σημασία τῶν Συνάξεων 
τῶν Προκαθημένων πού ἔχουν πραγματο-
ποιηθεῖ καί διατυπώθηκε ἡ πρόταση ἡ Ἁγία 
καί Μεγάλη Σύνοδος νά καταστεῖ ἐπανα-
λαμβανόμενος Θεσμός.

2) Μετέχοντες στή Θεία Εὐχαριστία καί 
δεόμενοι ὑπέρ τῆς οἰκουμένης ὀφείλουμε 
νά συνεχίσουμε τή λειτουργία μετά τή Θεία 
Λειτουργία καί νά δίδουμε τή μαρτυρία τῆς 
πίστεως πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, 
συμφώνως πρός τή σαφή ἐντολή τοῦ Κυρί-
ου πρό τῆς Ἀναλήψεώς Του: «καὶ ἔσεσθέ μοι 
μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ 
Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς 
γῆς» (Πράξ. 1:8). Ὁ ἐπανευαγγελισμός τοῦ 
λαοῦ τοῦ Θεοῦ στίς σύγχρονες ἐκκοσμικευ-
μένες κοινωνίες καί ὁ εὐαγγελισμός ἐκείνων 
πού ἀκόμη δέν ἔχουν γνωρίσει τόν Χριστό 
ἀποτελοῦν ἀδιάλειπτο χρέος τῆς Ἐκκλησίας.

3) Ἡ Ἐκκλησία μας ἀνταποκρινομένη στό 
χρέος νά μαρτυρεῖ τήν ἀλήθεια καί τήν ἀπο-
στολική της πίστη, ἀποδίδει μεγάλη σημασία 
στόν διάλογο κυρίως μέ τούς ἑτεροδόξους 
Χριστιανούς. Μέ τόν τρόπο αὐτό καί ὁ λοι-
πός χριστιανικός κόσμος γνωρίζει ἀκριβέ-
στερα τή γνησιότητα τῆς Ὀρθοδόξου Πα-
ραδόσεως, τήν ἀξία τῆς πατερικῆς διδασκα-
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λίας, τή λειτουργική ἐμπειρία καί τήν πίστη 
τῶν Ὀρθοδόξων. Οἱ διάλογοι πού διεξάγει ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν σημαίνουν ποτέ 
συμβιβασμό σέ ζητήματα πίστεως.

4) Οἱ ἐκρήξεις φονταμενταλισμοῦ πού 
παρατηροῦνται στούς κόλπους διαφόρων 
θρησκειῶν ἀποτελοῦν ἔκφραση νοσηρῆς 
θρησκευτικότητος. Ὁ νηφάλιος διαθρησκει-
ακός διάλογος συμβάλλει σημαντικά στήν 
προώθηση τῆς ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης, τῆς 
εἰρήνης καί τῆς καταλλαγῆς. Τό λάδι τοῦ 
θρησκευτικοῦ βιώματος πρέπει νά χρησιμο-
ποιεῖται γιά νά ἐπουλώνει πληγές καί ὄχι γιά 
νά ἀναζωπυρώνει τή φωτιά τῶν πολεμικῶν 
συρράξεων. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κα-
ταδικάζει ἀπεριφράστως τήν ἐπέκταση τῆς 
πολεμικῆς βίας, τούς διωγμούς, τήν ἐκδίωξη 
καί δολοφονία μελῶν θρησκευτικῶν κοινο-
τήτων, τόν ἐξαναγκασμό γιά τήν ἀλλαγή τῆς 
θρησκευτικῆς πίστεως, τήν ἐμπορία προ-
σφύγων, τίς ἀπαγωγές, τά βασανιστήρια, 
τίς εἰδεχθεῖς ἐκτελέσεις. Καταγγέλλει τήν 
καταστροφή ναῶν, θρησκευτικῶν συμβόλων 
καί μνημείων πολιτισμοῦ. Ὅλως ἰδιαιτέρως 
ἐκφράζει τήν ἀγωνία της γιά τήν κατάσταση 
τῶν Χριστιανῶν καί ὅλων τῶν διωκομένων 

μειονοτήτων στή Μέση Ἀνατολή καί ἀλλα-
χοῦ. Ἀπευθύνει ἔκκληση πρός τήν παγκόσμια 
κοινότητα γιά τήν προστασία τῶν γηγενῶν 
Ὀρθοδόξων καί τῶν ἄλλων Χριστιανῶν, 
καθώς καί ὅλων τῶν πληθυσμῶν τῆς περι-
οχῆς, πού ἔχουν ἀπαράβατο δικαίωμα νά 
παραμείνουν στήν πατρίδα τους ὡς ἰσότιμοι 
πολίτες. Ἡ Σύνοδός μας καλεῖ ὅλους τούς 
ἐμπλεκομένους νά καταβάλουν χωρίς καθυ-
στέρηση συστηματικές προσπάθειες γιά τήν 
κατάπαυση τῶν πολεμικῶν συρράξεων στή 
Μέση Ἀνατολή καί ὅπου ἐξακολουθοῦν οἱ 
πολεμικές συγκρούσεις, καί τόν ἐπαναπατρι-
σμό τῶν ἐκδιωχθέντων.

Ὅλως ἰδιαιτέρως ἀπευθύνουμε ἔκκληση 
στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς γιά τήν ἐπικράτηση 
τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης στίς χῶρες 
προελεύσεως τῶν προσφύγων. Προτρέπου-
με τίς πολιτικές ἀρχές, τούς πολίτες καί τούς 
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς στίς χῶρες πού 
καταφεύγουν οἱ ἐξουθενωμένοι πρόσφυγες, 
νά συνεχίσουν νά προσφέρουν ἀπό τό πε-
ρίσσευμα καί ἀπό τό ὑστέρημα τῶν δυνατο-
τήτων τους.

5) Ἡ σύγχρονη ἐκκοσμίκευση ἐπιδιώκει 
τήν αὐτονόμηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν 
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Χριστό καί τήν πνευματική ἐπιρροή τῆς 
Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ταυτίζει αὐθαιρέτως 
μέ τόν συντηρητισμό. Ὁ Δυτικός ὅμως πο-
λιτισμός φέρει ἀνεξίτηλη τή σφραγίδα τῆς 
διαχρονικῆς συμβολῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
Ἐπιπλέον, ἡ Ἐκκλησία ἀναδεικνύει τή σω-
τηριώδη σημασία τοῦ Θεανθρώπου καί τοῦ 
Σώματός Του, ὡς τόπο καί τρόπο τῆς ζωῆς 
ἐν ἐλευθερίᾳ.

6) Στή σύγχρονη προσέγγιση τοῦ γάμου, 
ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ τήν ἀκατά-
λυτη ἀγαπητική σχέση ἀνδρός καί γυναικός 
«μυστήριον μέγα … εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν 
ἐκκλησίαν». Ὁμοίως ἀποκαλεῖ «ἐκκλησίαν 
μικράν» τήν οἰκογένεια, ἡ ὁποία προκύπτει 
ἀπό τόν γάμο καί ἀποτελεῖ τή μόνη ἐγγύηση 
γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν.

Ἡ Ἐκκλησία διαρκῶς τονίζει τήν ἀξία τῆς 
ἐγκρατείας. Ἡ χριστιανική ἄσκηση διαφέρει 
ριζικά ἀπό οἱονδήποτε δυαρχικό ἀσκητισμό, 
ὁ ὁποῖος ἀποκόπτει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή 
ζωή καί τόν συνάνθρωπο. Ἀντιθέτως, τόν 
συνδέει μέ τή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἡ ἐγκράτεια δέν ἀφορᾶ μόνο στόν 
μοναχικό βίο. Τό ἀσκητικό ἦθος εἶναι χαρα-
κτηριστικό τῆς χριστιανικῆς ζωῆς σέ ὅλες τίς 
ἐκφάνσεις της.

* *
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος ἐκτός τῶν 

συγκεκριμένων θεμάτων γιά τά ὁποῖα ἀποφά-
σισε, ἐπισημαίνει ἐπιγραμματικά καί τά ἑξῆς 
ὀντολογικά καί καίρια σύγχρονα ζητήματα:

7) Ὡς πρός τό θέμα τῶν σχέσεων τῆς 
χριστιανικῆς πίστεως καί τῶν θετικῶν ἐπι-
στημῶν, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποφεύγει 
τήν κηδεμονία τῆς ἐπιστημονικῆς ἀναζητή-
σεως καί δέν λαμβάνει θέση πάνω σέ κάθε 
ἐπιστημονικό ἐρώτημα. Εὐχαριστεῖ τόν Θεό 
πού δωρίζει στούς ἐπιστήμονες τό χάρισμα 
νά ἀποκαλύπτουν ἄγνωστες πτυχές τῆς 
θείας Δημιουργίας. Ἡ σύγχρονη ἀνάπτυξη 

τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν καί τῆς τεχνολο-
γίας ἐπιφέρει ριζικές ἀλλαγές στή ζωή μας. 
Προσφέρει σημαντικές εὐεργεσίες ὅπως εἶ-
ναι ἡ διευκόλυνση τοῦ καθημερινοῦ βίου, ἡ 
ἀντιμετώπιση σοβαρῶν ἀσθενειῶν, ἡ εὐχερέ-
στερη ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἔρευνα 
τοῦ διαστήματος κ.λπ. Παρ΄ὅλα αὐτά, ἔχει 
καί ποικίλες ἀρνητικές ἐπιπτώσεις, ὅπως 
εἶναι ἡ χειραγώγηση τῆς ἐλευθερίας, ἡ στα-
διακή ἀπώλεια πολυτίμων παραδόσεων, ἡ 
καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, 
ἡ ἀμφισβήτηση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. Ἡ ἐπι-
στημονική γνώση, ὅσο κι ἄν ἐξελίσσεται μέ 
ταχύτατους ρυθμούς, δέν κινητοποιεῖ τήν 
βούληση τοῦ ἀνθρώπου, οὔτε δίνει απάντη-
ση στά σοβαρά ἠθικά καί ὑπαρξιακά προ-
βλήματα, στήν ἀναζήτηση γιά τό νόημα τῆς 
ζωῆς καί τοῦ κόσμου. Αὐτά ἀπαιτοῦν πνευ-
ματική προσέγγιση, τήν ὁποία ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία ἐπιχειρεῖ μέ τήν Βιοηθική πού 
βασίζεται στήν χριστιανική ἠθική καί στήν 
πατερική διδασκαλία. Ταυτόχρονα μέ τόν 
σεβασμό τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐπιστημονικῆς 
ἔρευνας ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐπισημαίνει 
τούς κινδύνους, οἱ ὁποῖοι ὑποκρύπτονται σέ 
ὁρισμένα ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα καί το-
νίζει τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου καί τόν 
θεῖο του προορισμό.

8) Ἡ σημερινή οἰκολογική κρίση εἶναι 
προφανές ὅτι ὀφείλεται σέ πνευματικά καί 
ἠθικά αἴτια. Οἱ ρίζες της συνδέονται μέ τήν 
πλεονεξία, τήν ἀπληστία καί τόν ἐγωισμό, 
πού ὁδηγοῦν στήν ἀλόγιστη χρήση τῶν 
φυσικῶν πόρων, τήν ἐπιβάρυνση τῆς ἀτμό-
σφαιρας μέ ζημιογόνους ρύπους καί τήν κλι-
ματική ἀλλαγή. Ἡ χριστιανική ἀντιμετώπιση 
τοῦ προβλήματος ἀπαιτεῖ μετάνοια γιά τίς 
καταχρήσεις, ἐγκράτεια καί ἀσκητικό ἦθος, 
πού ἀποτελοῦν ἀντίδοτο στήν ὑπερκατανά-
λωση, συγχρόνως δέ, καλλιέργεια στόν ἄν-
θρωπο τῆς συνειδήσεως ὅτι εἶναι «οἰκονό-
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μος», καί ὄχι κάτοχος τῆς δημιουργίας. Δέν 
παύει νά τονίζει ὅτι καί οἱ μελλοντικές γενε-
ές ἔχουν δικαίωμα πάνω στά φυσικά ἀγαθά, 
πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Δημιουργός. Γιά 
αὐτό τό λόγο καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία 
συμμετέχει ἐνεργῶς στίς διάφορες διεθνεῖς 
οἰκολογικές προσπάθειες. Ὅρισε δέ τήν 1η 
Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα προσευχῆς γιά τήν 
προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

9) Ἀπέναντι στήν ἰσοπεδωτική καί ἀπρό-
σωπη ὁμογενοποίηση, ἡ ὁποία προωθεῖται μέ 
ποικίλους τρόπους, ἡ Ὀρθοδοξία διακηρύττει 
τόν σεβασμό στήν ἰδιοπροσωπία ἀνθρώπων 
καί λαῶν. Ἀντιτίθεται στήν αὐτονόμηση τῆς 
οἰκονομίας ἀπό τίς βασικές ἀνάγκες τοῦ ἀν-
θρώπου καί στήν μετατροπή της σέ αὐτοσκο-
πό. Ἡ πρόοδος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους δέν 
συνδέεται μόνο μέ τήν ἀνάπτυξη τοῦ βιοτικοῦ 
ἐπιπέδου ἤ μέ τήν πρόοδο τῆς οἰκονομίας εἰς 
βάρος τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν.

10) Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἀναμει-
γνύεται στήν πολιτική. Ὁ λόγος της παρα-
μένει διακριτός ἀλλά καί προφητικός, ὡς 
ὀφειλετική παρέμβαση ὑπέρ τοῦ ἀνθρώπου. 
Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται σή-
μερα στό κέντρο τῆς πολιτικῆς ὡς ἀπάντη-
ση στίς σύγχρονες κοινωνικές καί πολιτικές 
κρίσεις καί ἀνατροπές, ἀποβλέποντας στήν 
προστασία τοῦ πολίτη ἀπό τήν αὐθαιρεσία 
τοῦ κράτους. Ἡ Ἐκκλησία μας προσθέτει 
ἐπίσης τίς ὑποχρεώσεις καί εὐθύνες τῶν πο-
λιτῶν καί τήν ἀνάγκη συνεχοῦς αὐτοκριτι-
κῆς πολιτικῶν καί πολιτῶν πρός οὐσιαστι-
κή βελτίωση τῆς κοινωνίας. Καί κυρίως το-
νίζει, ὅτι τό ὀρθόδοξο δέον περί ἀνθρώπου 
ὑπερβαίνει τόν ὁρίζοντα τῶν καθιερωμένων 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὅτι «μείζων πάν-
των» εἶναι ἡ ἀγάπη, ὅπως τήν ἀποκάλυψε 
ὁ Χριστός καί τήν βίωσαν ὅσοι πιστά Τόν 
ἀκολούθησαν. Ἐπιμένει ἀκόμη ὅτι θεμελιῶ-
δες δικαίωμα εἶναι καί ἡ προστασία τῆς θρη-

σκευτικῆς ἐλευθερίας, δηλαδή τῆς ἐλευθερίας 
τῆς συνειδήσεως, τῆς πίστεως, τῆς λατρείας 
καί ὅλων τῶν ἀτομικῶν καί συλλογικῶν ἐκ-
φράσεων αὐτῆς, συμπεριλαμβανομένου καί 
τοῦ δικαιώματος κάθε πιστοῦ καί κάθε θρη-
σκευτικῆς κοινότητας νά τελοῦν ἐλεύθερα 
ἀπό κάθε κρατική παρέμβαση τά θρησκευτι-
κά τους καθήκοντα, ὡς καί τό δικαίωμα τῆς 
δημόσιας διδασκαλίας τῆς θρησκείας.

11) Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπευθύνεται 
στούς νέους, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν πληρότητα 
ζωῆς γεμάτη ἐλευθερία, δικαιοσύνη, δημιουρ-
γία ἀλλά καί ἀγάπη. Τούς καλεῖ νά συνδεθοῦν 
συνειδητά μέ τήν Ἐκκλησία Ἐκείνου πού εἶ-
ναι ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή. Νά προσέλθουν 
προσφέροντας στό ἐκκλησιαστικό σῶμα τή 
ζωτικότητα, τίς ἀνησυχίες, τούς προβλημα-
τισμούς καί τίς προσδοκίες τους. Οἱ νέοι δέν 
ἀποτελοῦν ἁπλῶς τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας 
ἀλλά τό δυναμικό καί δημιουργικό παρόν ἐπί 
τοπικοῦ καί οἰκουμενικοῦ ἐπιπέδου.

12) Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος ἄνοιξε 
τόν ὁρίζοντά μας στή σύγχρονη πολύμορφη 
οἰκουμένη. Τόνισε τήν εὐθύνη μας μέσα στόν 
χῶρο καί τόν χρόνο, πάντοτε μέ προοπτική 
τήν αἰωνιότητα. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, 
διατηρώντας ἀλώβητο τόν Μυστηριακό καί 
Σωτηριολογικό της χαρακτήρα, εἶναι εὐαί-
σθητη στόν πόνο, στίς ἀγωνίες καί στήν 
κραυγή γιά δικαιοσύνη καί εἰρήνη τῶν λαῶν. 
Εὐαγγελίζεται «ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτή-
ριον αὐτοῦ· ἀναγγέλουσα ἐν τοῖς ἔθνεσι τὴν 
δόξαν αὐτοῦ, ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια 
αὐτοῦ» (Ψαλμ. 95).

Ἀς δεηθοῦμε «ὁ Θεὸς πάσης χάριτος, ὁ 
καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δό-
ξαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὀλίγον παθόντας, 
αὐτὸς καταρτίσει ὑμᾶς, στηρίξει, σθενώσει, 
θεμελιώσει· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν» (Α΄ Πετρ. 
5:10,11). ❧
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓχΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ: 

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ  
ΤΗΣ ΟΡθΟΔΟξΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Νικόλαος Κων. Ἀμανατίδης, 
Πτυχιοῦχος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Ἤ δη ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰώ-
να τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 

καλοῦσε ὅλες τίς κατά τόπους Ὀρθόδοξες 
Ἐκκλησίες σέ μιά Μεγάλη Σύνοδο. Αὐτή ἡ 
ἐργασία συνεχίστηκε ἐντατικά καθ’ ὅλη τή 
διάρκεια τοῦ περασμένου αἰώνα μέχρι καί 
τό 2014, ὅπου πλέον ἀποφασίσθηκε νά συγ-
κληθεῖ αὐτή ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τήν ἑβδομάδα 
τῆς Πεντηκοστῆς τοῦ 2016. Ὅπως καί ἔγινε 
ἀπό τίς 19 ἕως τίς 26 Ἰουνίου 2016 στό Κο-
λυμπάρι τῆς Κρήτης μέ τή συμμετοχή ἀντι-
προσωπιῶν ἀπό τίς περισ-
σότερες τοπικές Ὀρθόδο-
ξες Ἐκκλησίες. Ἡ σύνοδος 
αὐτή μᾶς ἔδωσε ὁρισμένα 
κείμενα, ὅμως τό σημαντι-
κότερο εἶναι ὅτι δόθηκε 
ἀφορμή γιά προβληματι-
σμό καί γόνιμο διάλογο.

Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει 
χαρακτηριστεῖ πολύ ὄμορ-
φα ὡς «Κιβωτός», «Ὁλ-
κάς», ἕνα καράβι, καθώς 
«Μέ τόν ἴδιο τρόπο πού ἡ 
κιβωτός μέσα ἀπό τά ὁρ-
μητικά νερά διέσωζε ὅσους 
βρίσκονταν μέσα, ἔτσι καί 
ἡ Ἐκκλησία σώζει ὅλους 
ὅσους βρίσκονται σέ κίνδυ-
νο. Ἡ Κιβωτός ἁπλῶς διέσωζε τή ζωή τῶν 
ἀνθρώπων. Ἡ Ἐκκλησία ὅταν δέχεται ἄλο-
γους (παράλογους) ἀνθρώπους δέν τούς σώ-

ζει ἁπλῶς, ἀλλά τούς κάνει καί ἀλλάζουν.»1. 
Αὐτό τό καράβι πορεύεται μέσα στούς αἰῶ-
νες ἀσταμάτητα καί συνεχίζει μέ προορισμό 
τά ἔσχατα καί τήν αἰωνιότητα. Στήν πορεία 
του αὐτή συναντᾶ διάφορα ἐμπόδια καί προ-
σπαθεῖ νά τά ἀντιμετωπίσει μέ ὅλες του τίς 
δυνάμεις. Ἡ Ἐκκλησία συνάντησε πολλά 
ἐμπόδια-προβλήματα (αἱρέσεις, σχίσματα 
κ.ἄ.) ἐντός καί ἐκτός τῶν κόλπων της καί 
ὅταν αὐτά λάμβαναν μεγάλη ἔκταση τά ἀντι-
μετώπιζε συλλογικά, ἤ ὅπως θά λέγαμε στήν 
ἐκκλησιαστική γλώσσα συνοδικά. Ἡ Σύνο-

δος εἶναι μιά μορφή συνάν-
τησης ὅλων ἤ μερίδας τῶν 
Ἐπισκόπων μιᾶς τοπικῆς 
Ἐκκλησίας ἤ ἀκόμα καί 
ὅλων τῶν τοπικῶν Ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν. Αὐτή ἡ 
μορφή διοίκησης τῆς Ἐκ-
κλησίας ἔχει βαθιά πνευμα-
τική θεμελίωση «Ἡ παρου-
σία τοῦ Θεοῦ βρίσκεται 
μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Σώ-
ματος, στόν ἀγαπητικό δε-
σμό, πού μεταβάλλει τό 
πλῆθος σέ ἐν Χριστῷ “Ἕν” 
αὐτό ἀκριβῶς τό θαῦμα τῆς 
θείας φιλανθρωπίας ἀποτε-
λεῖ τό βάθρο τῆς συνοδικῆς 

1. Ἰωάν. Χρυσόστομος, Εἰς τὸν σεισμὸν καὶ εἰς τὸν 
πλούσιον καὶ εἰς τὸν Λάζαρον, καὶ πόθεν ἡ δουλεία 
ἐγένετο, PG 48,1027 κ. ἑξ.

Ἡ κατασκευή τῆς Κιβωτοῦ,  
πίνακας τοῦ 1675
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δομῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.»2. Ἡ διοίκηση τῆς 
Ἐκκλησίας στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή ἐντο-
πίζεται στίς 14 τοπικές αὐτοκέφαλες Ἐκκλη-
σίες «Ἡ πολλότητα τῶν αὐτοκεφάλων Ἐκ-
κλησιῶν ἐπιτρέπει νά μένει ἀνέπαφη ἡ ἱστο-
ρική ποικιλία γλωσσῶν καί πολιτισμῶν, ἀλ-
λά, σάν μία συμφωνία μέ διάφορες φωνές, ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι κατά βάθος μία στό δόγμα, 
στά μυστήρια, στήν κοινωνία.»3.

Μετά ἀπό μιά περίοδο δύο παγκοσμίων 
πολέμων, ἀνάδειξης καί κατάλυσης ἀπο-
λυταρχικῶν καθεστώτων, νέων πολεμικῶν 
συρράξεων σέ Ἀσία, Μέση Ἀνατολή καί 
Εὐρώπη, οἰκονομικῶν προβλημάτων ἀλλά 
καί νέων προσφυγικῶν ρευμάτων: ἡ Ὀρ-
θόδοξη Ἐκκλησιά διαλεγόμενη μέ τίς προ-
κλήσεις ἀπαντᾶ μέ τή σύγκληση τῆς Ἁγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου, μέ μιά μαρτυρία 
«Ἑνότητας» στόν διχασμένο κόσμο «Βασι-
κή προτεραιότητα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου ὑπῆρξε ἡ διακήρυξη τῆς ἑνότητος 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὡς μία διαρ-
κής Πεντηκοστή εἶναι ἀσίγαστη προφητική 
φωνή, παρουσία καί μαρτυρία τῆς Βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης.» Στή Σύνοδο συζη-
τήθηκαν θέματα ὅπως ὁ Γάμος, ἡ Νηστεία, ἡ 
Ὀρθόδοξη Διασπορά, τό Αὐτόνομο, ἡ Σχέση 
της μέ τόν λοιπόν Χριστιανικό Κόσμο καί ἡ 
ἀποστολή της στό Σύγχρονο κόσμο. Μεταξύ 
ἄλλων στό διαρκές ἐρώτημα τῶν Χριστιανῶν 
«Τί μπορῶ νά κάνω ἐγώ γιά νά ἀλλάξει ὁ κό-
σμος;» μιά προτροπή ἀνατρέπει τήν προ-
σέγγιση ὅλων καί κτυπᾶ τόν πυρήνα τοῦ 
θέματος «Μετέχοντες στή Θεία Εὐχαριστία 
καί δεόμενοι ὑπέρ τῆς οἰκουμένης ὀφείλουμε 
νά συνεχίσουμε τή λειτουργία μετά τή Θεία 
Λειτουργία καί νά δίδουμε τή μαρτυρία τῆς 
πίστεως πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, 

2. Π. Εὐδοκίμωφ, Ἡ Ὀρθοδοξία, ἐκδ. Ρηγόπουλος, 
Θεσσαλονίκη: 1972, 215

3. Π. Εὐδοκίμωφ, Ἡ Ὀρθοδοξία, 212.

συμφώνως πρός τή σαφή ἐντολή τοῦ Κυρί-
ου πρό τῆς Ἀναλήψεώς Του: «καί ἔσεσθέ μοι 
μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλήμ καί ἐν πάσῃ τῇ 
Ἰουδαίᾳ καί Σαμαρείᾳ καί ἕως ἐσχάτου τῆς 
γῆς» (Πράξ. 1,8). 

Ὁ ἐπανευαγγελισμός τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ 
στίς σύγχρονες ἐκκοσμικευμένες κοινωνίες 
καί ὁ εὐαγγελισμός ἐκείνων πού ἀκόμη δέν 
ἔχουν γνωρίσει τόν Χριστό ἀποτελοῦν ἀδιά-
λειπτο χρέος τῆς Ἐκκλησίας.» 

Μπορεῖ λοιπόν κάθε ἀλλαγή νά φαν τάζει 
δύσκολη ὅμως αὐτό πού ἔχουμε ὅλοι ἀνάγκη 
εἶναι ἡ Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί ἡ κα-
τανόησή Του μέσα ἀπό τή Θεία Εὐχαριστία. 
Ἡ διαρκής καί ἐνεργή συμμετοχή στό σω-
τήριο Ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, μπορεῖ νά 
φαντάζει στά μάτια πολλῶν κάτι τό ἀσήμαν-
το, πολύ ἁπλό ἤ κάποιες φορές γεμάτο μέ 
ἀπογοητεύσεις, ὅμως μόνον ἔτσι πορευόμα-
στε στόν χρόνο. 

Οἱ Χριστιανοί καλοῦνται νά δώσουν τήν 
μαρτυρία περί «περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετὰ 
πραΰτητος καὶ φόβου»4 στόν κόσμο «Ὄχι γιά 
νά τούς κάνουν μάθημα, νά τούς ἐλέγξουν 
ἤ νά τούς κατακρίνουν. Ἀλλά γιά νά τούς 
προτείνουν νά γνωρίσουν τόν Θεό τῆς ἀγά-
πης, τοῦ ἐλέους καί τῶν οἰκτιρμῶν, ὁ ὁποῖος 
προσφέρει ἐλπίδα καί διέξοδο στά πιεστικά 
ἀδιέξοδα. Ἔργο διόλου εὔκολο, διότι προ-
ϋποθέτει εἰλικρίνεια, ἔμπνευση, κατάρτιση, 
προσήνεια καί διάκριση στήν προσέγγιση, 
γνώση τῶν προβλημάτων πού ἀπασχολοῦν 
τόν σύγχρονο ἄνθρωπο.»5 Ἡ πορεία ὅλων 
τῶν Χριστιανῶν στόν κόσμο εἶναι ἡ πορεία 
τοῦ Χριστοῦ. Πορεία γεμάτη θυσίες καί πό-
νους, πού ὅμως θά μετατραποῦν σέ καρπούς 
χάριτος καί εὐλογίας.  ❧

4. Α΄ Πετρ. 3.15.
5. Δ. Κούκουρα, Ὁ Ἐπανευαγγελισμός στίς «Χρι-

στιανικές» Κοινωνίες: Μιά ὀρθόδοξη προσέγγιση, 
ΣΥΝΘΕΣΙΣ, τχ. 5 (2014), 68.
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Η ΔΙΑχΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ:

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ χΡΥΣΟΣΤΟΜΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ

Καγγελάρης Ἀντώνιος,  
Θεολόγος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

(Α΄ Μέρος)

Σ τό παρόν μελέτημα θέλουμε νά κα-
ταδείξουμε τή σημαντικότητα τῆς 

ἱερωσύνης μέσα στήν Ὀρθόδοξη παράδο-
ση. Ἡ μορφή τοῦ Ἱερέα, ὁ ὁποῖος θά πρέ-
πει νά εἶναι μιμητής τῶν Ἀποστόλων ἀλλά 
κυρίως τοῦ ἴδιου τοῦ Ἰησοῦ, πού εἶναι ὁ 
Μέγας Ἀρχιερεύς, περνώντας μέσα ἀπό τό 
μικροσκόπιο τῆς ἱστορικῆς πραγματικότη-
τας παραμένει πάντα ἡ ἴδια. Τό ἀγγελικό 
τοῦ χαρακτήρα του, ἡ ἑκούσια πτωχεία, ἡ 
στέρηση, ἡ κακουχία, ἡ προσευχή ἀλλά καί 
ἡ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἴσως 
τά βασικότερα χαρακτηριστικά πού πρέπει 
νά πηγάζουν ἀπό τήν προσωπικότητα τοῦ 
Ἱερέα καί πού θά πρέπει νά παραμένουν 
ἀναλλοίωτα στό διάβα τῆς ἱστορίας. Βέβαια 
ἡ συμ πόρευση μέ τή σύγχρονη πραγματι-
κότητα ἀλλά καί τίς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου 
κρίνεται ἀπαραίτητη χωρίς βέβαια νά ξεφεύ-
γει ἀπό τίς βασικές ἀρχές πού ἀναφέραμε. 

Ἀφετηρία τοῦ παρόντος μελετήματος 
ὑπῆρξαν οἱ ἕξι «Λόγοι περί Ἱερωσύνης» τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀλλά καί 
οἱ Διδαχές τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. 
Στή συνέχεια θά κάνουμε λεπτομερῆ ἀνάλυ-
ση τῶν παραπάνω κειμενικῶν πηγῶν θέλον-
τας νά ἀναδείξουμε τή δυναμική τοῦ θέματος 
αὐτοῦ, τή διαχρονικότητά του ἀλλά καί τήν 
ἀναλλοίωτη πορεία του μέσα στό πέρασμα 
τῶν αἰώνων.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μετα-
ξύ τῶν ποικίλων θεολογικῶν θεμάτων μέ τά 
ὁποῖα ἀσχολήθηκε στήν πενηντάχρονη περί-
που βιοτή του, ἐξέχουσα σημασία ἔδωσε στή 
σπουδαιότητα τῆς Ἱερωσύνης. Ἔτσι, συγ-
γράφει ἕνα ἀρκετά ὀγκῶδες ἔργο μέ πρόφα-
ση τήν ἄρνηση τοῦ ἐπιστήθιου φίλου, Βασι-
λείου, νά δεχθεῖ τό Ἐπισκοπικό ἀξίωμα ἀλλά 
μέ κύριους καί πραγματικούς ἀποδέκτες 
ὅλους ὅσους ἔχουν τό θεῖο πόθο τῆς Ἱερω-
σύνης. Τό ἔργο εἶναι δομημένο σέ τρία μέρη. 

Στό πρῶτο πού εἶναι ὁ Πρόλογος, ὁ 
Ἰωάννης περιγράφει τή μακρόχρονη σχέ-
ση πού συνδέει τούς δύο ἄνδρες ἀλλά καί 
τά αἰσθήματα ἀγάπης πού τρέφουν ὁ ἕνας 
γιά τόν ἄλλο. Στό κυρίως μέρος, πού εἶ-
ναι καί τό ἐκτενέστερο, κάνει ἀναφορά σέ 
τρεῖς βασικές ἀρχές: α) στό ὅτι ὁ ἐκλεγμέ-
νος ἱερωμένος πρέπει νά μετρᾶ τίς δυνάμεις 
του καί νά συνυπολογίζει τίς εὐθύνες τῆς 
ἀποδοχῆς ἀλλά καί τῆς ἀπόρριψης, β) στό 
γεγονός ὅτι ἡ ἱερωσύνη χρειάζεται ἠθικές, 
πνευματικές ἀλλά καί διοικητικές ἱκανότη-
τες καί γ) ὅτι οἱ κληρικοί πρέπει νά ἔχουν 
ἐπαρκῆ μόρφωση γιά νά ἀντιμετωπίσουν τά 
προβλήματα τοῦ ποιμνίου ἀλλά καί τίς κα-
κοδοξίες πού ἀναπτύσσονται στήν περιοχή 
του. Στό τρίτο μέρος, τόν ἐπίλογο, κλείνει 
μέ ἕνα χαιρετισμό πρός τόν εἰκονικό του 
φίλο Βασίλειο.
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Τό σύγγραμμα αὐτό ἔχει θεωρητικό χαρα-
κτήρα καί ἀποβλέπει σέ μεγάλο βαθμό στήν 
παραίνεση πρός τά ἄτομα πού προσβλέπουν 
εὐλαβῶς πρός τήν Ἱερωσύνη καθώς ἐπίσης 
καί στήν καταπολέμηση τῶν φιλόδοξων πού 
ὀρέγονται τοῦ ἐπισκοπικοῦ θρόνου καί 
ἀξιώματος πρός χάριν ματαιοδο-
ξίας καί πλουτισμοῦ. Θέλοντας 
ὁ Ἱερός Πατέρας νά καταδείξει 
ὅτι ἡ Ἱερωσύνη εἶναι ἀξίωμα καί 
Θεῖο Χάρισμα καί ὄχι ἐπάγγελμα, 
πού ἀσκεῖται ἐπί γῆς ἀλλά τά 
ἀποτελέσματά της ἀνεβαί-
νουν στούς οὐρανούς, κά-
νει ἐκτενής ἀναφορές στίς 
ὑποχρεώσεις ἀλλά καί 
στίς δυσκολίες πού προ-
κύπτουν στή ζωή τοῦ 
Ἱερωμένου.

Ξεκινάει λοιπόν ὁ 
Ἱε ρός Χρυ σόστομος 
καί στόν πρῶ το του 
λόγο, ὁ ὁποῖος εἶναι 
καθαρά εἰσαγωγικός, 
προσπαθεῖ νά ἐξηγή-
σει στόν ἐπιστήθιο 
φίλο του τό λόγο γιά 
τόν ὁποῖο δέν συνα-
σκήτευσαν. Καί αὐτός 
εἶναι ἡ ἴδια του ἡ μη-
τέρα. Καθώς ὁ Ἅγιος 
μας ἔμεινε ἀπό μικρή 
ἡλικία ὀρφανός ἀπό πα-
τέρα αἰσθανόταν ὡς ἠθική 
ὑποχρέωση νά γηροκομήσει τήν μητέρα του. 
Στή συνέχεια, ἡ κουβέντα φτάνει στό σημεῖο 
τῆς εἴδησης ὅτι καί οἱ δύο ἐπιλέχθηκαν γιά 
τό Ἐπισκοπικό Ἀξίωμα. Βέβαια, ὁ Ἰωάννης 
καταλαβαίνοντας ὅτι δέν ἦταν ἕτοιμος 
ἀκόμη ἀρνεῖται ἐνῶ ὁ φίλος του, ὄντας σί-
γουρος ὅτι θά δεχθεῖ, δέχεται καί αὐτός. 

Ἔτσι ὁ Βασίλειος τόν κατηγορεῖ ὅτι οὐσι-
αστικά ἐξαπατήθηκε καί θέλει νά ἀκυρώσει 
τήν χειροτονία του. Ἔτσι, ὁ Ἅγιός, προσπα-
θεῖ νά τόν πείσει νά χειροτονηθεῖ.1

Προχωρώντας στό δεύτερο λόγο του, ξε-
κινάει μέ ἕνα Εὐαγγελικό χωρίο παρμένο 

ἀπό τό Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο τό 
ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι Ἱερέας εἶναι ὁ 
Ἐπιστάτης τῆς περιουσίας τοῦ 
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ποιμαίνει μέ ἐπι-
μέλεια τά πρόβατα τοῦ Κυρίου. Δέν 

κρίνεται καθόλου τυχαία ἡ ἀνα-
φορά στό Εὐαγγέλιο, ἄλλωστε 

ὑπῆρξε ἄριστος γνώστης καί 
ἑρμηνευτής του, καθώς θέλει 
νά στηρίξει εὐαγγελικά ὅτι 
στή διακυβέρνηση τῆς Ἐκ-
κλησίας καί τῶν πιστῶν 
θά πρέπει νά εἶναι οἱ ἄρι-
στοι, οἱ ὁποῖοι θά ἔχουν 
τόση διαφορά μέ τούς 
ποιμαινόμενους, ὅσοι τά 
ἔλλογα ἀπό τά ἄλογα 
ζῶα. Εἶναι τόσο δέ ση-
μαντική ἡ προσωπικό-
τητα τοῦ ἱερέα πού ἀνα-
φέρει χαρακτηριστικά 
ὅ τι ἀκόμη καί μία ψυχή 

τοῦ ποιμνίου του νά χά-
σει ζημιώνει τή δική του 
ψυχή. Βέβαια, ἡ θεραπεία 
ἀλλά καί σωτηρία καί 

μόνο μίας ψυχῆς μοιάζει 
πολύ δύσκολο ἔργο. Καθώς 

μόνο ἡ συνείδηση τοῦ ἀνθρώ-
που γνωρίζει τήν ἀρρώστια πού κουβαλάει 
μέσα της, ὁ Ἱερωμένος πρέπει νά τήν ἀπο-
μακρύνει βαθμιαία καί σίγουρα μέσα ἀπό τή 

1. Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἅπαντα τά ἔργα 28 ,Ἕλ-
ληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιμ. Π. Χρήστου, ἐκδ. 
«Γρηγόριος ὁ Παλαμάς», Θεσ/νίκη 1978, σελ. 54-83.
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μέθοδο τῆς πειθοῦς. Πρέπει νά ἔχει μεγάλη 
φρόνηση καί χίλια μάτια, ὅπως ἀναφέρει 
ποιητικά, καί νά ἐπιβάλει ἐπιτίμια ἰσάξια τῆς 
ἁμαρτίας ὄχι ὅμως μέ μέτρο τήν τιμωρία 
ἀλλά τήν ἀποφυγή τῆς ἐκ νέου δημιουργίας 
τῆς ἁμαρτίας. 

Ἐπιπλέον, ὁ Ἱερωμένος, σύμφωνα πάντα 
μέ τόν Ἱεράρχη μας, δέν θά πρέπει νά ἀρ-
κεῖται μόνο στήν «ἔξωθεν καλή μαρτυρία» 
ἀλλά θά πρέπει πρῶτα νά ἐξετάζει τό χαρα-
κτήρα του γιά νά δεῖ νά μπορεῖ νά ἀνταπε-
ξέλθει στίς μεγάλες ὑποχρεώσεις πού τόν πε-
ριμένουν. Καί ὡς πρῶτο καί κύριο χαρακτη-
ριστικό πού θά πρέπει νά συνοδεύει ὁλόκλη-
ρη τή ζωή του πρέπει νά εἶναι ἡ ἀγάπη. Εἶναι 
ἐξάλλου τό γνώρισμα τοῦ Ἴδιου τοῦ Θεοῦ, 
καθώς ἀγάπη ἐστί, καί τῶν ἀποστόλων τῶν 
ὁποίων εἶναι μιμητής. Εἶναι μέ ἄλλα λόγια 
τό πλήρωμα τοῦ Νόμου καί ἡ βάση ὁλόκλη-
ρης τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ. Ἀπό τή μία 
ἡ ἀγάπη αὐτή θά πρέπει νά εἶναι θυσιαστι-
κή καθώς πρέπει μέ ὅλες του τίς δυνάμεις νά 
σώσει τόν πλησίον καί ἀπό τήν ἄλλη πολλές 
φορές θά πρέπει νά σώσει τούς ἄλλους γιά 
χάρη τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ2. 

Στό τρίτο λόγο, εἶναι ἐμφανής ἡ τάση τοῦ 
Ἱεροῦ Ἀνδρός νά ταυτίζει τό πρόσωπο τοῦ 
Ἱερέα μέ αὐτό τῶν Ἀγγέλων. Βλέπουν ὅτι 
παρότι κατοικοῦν στόν ἐπίγειο κόσμο δια-
χειρίζονται καταστάσεις οὐράνιες. Ἐξάλλου, 
ἔχουν πλήρη ἐξουσία πρός τό ποίμνιό τους. 
«Ἄν τινῶν ἀφίετε τὰς ἁμαρτίας ἀφίενται 
αὐτοῖς ἄν τινῶν κρατῆτε, κεκράτηνται»3, 
μᾶς ἀναφέρει χαρακτηριστικά τό Ἱερό Κεί-
μενο. Καί πράγματι, ἡ ἐξουσία αὐτή εἶναι 
δοσμένη ἀπό τόν Πατέρα στόν Υἱό καί ἀπό 
τόν Υἱό στούς Ἱερεῖς. 

2. Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἅπαντα τά ἔργα 28 ,Ἕλ-
ληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιμ. Π. Χρήστου, ἐκδ. 
«Γρηγόριος ὁ Παλαμάς», Θεσ/νίκη 1978, σελ. 84-115.

3. Ἰωάν., Κ΄ 22-23.

Συνεχίζοντας καί πάλι στόν ἴδιο λόγο, 
γίνεται ἀπό τόν Ἱεράρχη μας ἐκτενής ἀνα-
φορά στό πρόσωπο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου 
τόν ὁποῖο ὁ ὑποψήφιος Ἱερέας θά πρέπει νά 
ἔχει ὡς πρότυπο. 

Συμπερασματικά, μέσα ἀπό τίς προτρο-
πές καί τῶν δύο μεγάλων αὐτῶν Ἀνδρῶν 
προκύπτει ὅτι ὁ Ἱερωμένος δέν θά πρέπει 
νά εἶναι ματαιόδοξος καί κενόδοξος καθώς 
ἐπίσης καί νά μήν καλλιεργεῖ τήν ἀθυμία, τόν 
φθόνο καί τόν θυμό. Στέκεται δέ, ἰδιαίτερα 
στό θέμα τοῦ θυμοῦ πού θεωρεῖ ἡδονή πού 
τυραννᾶ τήν ψυχή χειρότερα ἀπό τήν πραγ-
ματική ἡδονή καθώς ὁδηγεῖ σέ παραλογι-
σμούς καί δημιουργεῖ μίση καί συγ κρούσεις. 
Ἐπιπλέον, ὑπερτονίζει τήν ἀποφυγή τῆς 
ἀγάπης γιά τόν πλουτισμό, τούς ἐπαίνους 
καί τίς ἀλόγιστες διακρίσεις καθώς ἐπίσης 
καί τῆς ψευδοῦς ταπεινοφροσύνης ἀλλά καί 
τῆς ἔλλειψης παρρησίας. 

Στή συνέχεια, ἐπισημαίνει δύο ἀκόμα με-
γάλους πυλῶνες πάνω στίς ὁποῖες πρέπει νά 
στηρίζεται ὁ Ἱερωμένος. Καί ἡ πρώτη εἶναι 
ὅτι θά πρέπει νά ἔχει ἐξαρχῆς φωλιασμένη 
στή ψυχή του τήν ἐπιθυμία τῆς Ἱερωσύνης. 
Γιατί ἄν αὐτό δέ συμβαίνει, στή συνέχεια θά 
ἀνάψει ἡ φλόγα γιά ἀξιώματα καί διακρίσεις. 
Καί ἡ δεύτερη, εἶναι τό γεγονός ὅτι θά πρέ-
πει νά ἔχει χίλια μάτια γιατί δέ ζεῖ μόνο γιά 
τόν ἑαυτό του ἀλλά γιά ὅλο τό λαό. 

Ἐπιπλέον, ἀναφέρει ὅτι τό νεαρό τῆς ἡλι-
κίας δέ θά πρέπει νά ἀποτελεῖ μειονέκτημα 
γιά τή διαποίμανση τοῦ λαοῦ καθώς σάν 
κύριο λειτούργημα ἔχει τήν οἰκοδομή τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ κάτι πού μπορεῖ νά 
ἐπιτευχθεῖ σέ ὁποιαδήποτε ἡλικία4. ❧

4. Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἅπαντα τά ἔργα 28 ,Ἕλ-
ληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιμ. Π. Χρήστου, ἐκδ. 
«Γρηγόριος ὁ Παλαμάς», Θεσ/νίκη 1978, σελ. 116-189.
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ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙ !
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου-Καλύμνου-Ἀστυπαλαίας  

κ. Παϊσίου

Λ αμπρό καί βαρύτιμο τό στεφάνι, 
πού φορεῖ σήμερα μέ ξεχωριστή 

ἀκτινοβολία ἡ ἐπί γῆς Ὀρθόδοξος Στρατευό-
μενη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία μας.

Αὐτό τό βαρύτιμο στεφάνι, πού ἔχει σφυ-
ρηλατηθεῖ στό καμίνι τοῦ μαρτυρίου, τό κέρ-
δισε μέ πολλούς ἀγῶνες καί 
θυσίες ἁγίων μαρτύρων καί 
ἡρώων τῆς ἀκραιφνοῦς πί-
στης τοῦ Ναζωραίου Χρι-
στοῦ. Δι’ αὐτό ἡ λάμψη του 
σκεπάζει τό φῶς τοῦ ἡλίου.

Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική 
καί Ἀποστολική Ἐκκλη-
σία μας, ἀπό περάτων ἕως 
περάτων τῆς οἰκουμένης, 
ἑορτάζει σήμερα τήν νίκη 
καί τό θρίαμβό της κατά 
τῶν ποικιλώνυμων ἐχθρῶν 
της, πού ὡς λύκοι μέ ἔνδυ-
μα προβάτου θέλησαν νά 
τήν πνίξουν στό αἷμα καί 
νά τήν ἐξαφανίσουν ἀπό 
προσώπου τῆς γῆς.

Λύκοι ἐξωτερικοί, θέλη-
σαν μέ τό σπαθί καί τά θη-
ρία νά πνίξουν στό αἷμα 
τή νέα πίστη τοῦ Χριστοῦ, 
ἀλλά καί λύκοι ἐσωτερι-
κοί μέ ἔνδυμα προβάτου 
ἐπεχείρησαν μέ δόλο καί 
πλάνη καί μέ ἁλυσίδα δια-
φόρων αἱρέσεων νά μολύ-
νουν τήν καθαρή πηγή, τοῦ ζῶντος ὕδατος, 
καί νά θολώσουν τήν ὀρθή πίστη, νά δια-
στρέψουν τήν ἀλήθεια καί νά βεβηλώσουν τά 
ἅγια τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μέσα ἀπό πολλές παγίδες, ἔριδες καί 
μάχες ὀρθή ἔμεινε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία 
μας στό πνευματικό στερέωμα μέ τό στέμ-
μα τῆς νίκης καί τοῦ θριάμβου καί στέκεται 
σάν σύμβολο, καί νά προβάλλει σάν φωτεινό 
μετέωρο πού ρίχνει δέσμες φωτός στό δοξα-

σμένο παρελθόν, καί ἀνοί-
γει κάποιους δρόμους στό 
μέλλον.

Εἶναι ἕνα παρελθόν, πού 
τό θεμελίωσε ὁ σκληρός 
ἀγώνας καί εἶναι ἕνα μέλ-
λον πού θά κερδηθεῖ πάλιν 
μέ ἀλόγιστο ἀγώνα πρός 
τίς ἀρχές καί ἐξουσίες τοῦ 
κοσμοκράτορας τοῦ αἰῶ-
νος τούτου.

Ἄς μελετήσουμε βαθύτε-
ρα τίς δύο αὐτές ἰδέες.

1.  Παλιές σελίδες  
αἵματος καί νίκης.
Εἶναι, φαίνεται, κλῆρος 

καί ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ, ἡ 
ἀλήθεια καί ἡ ἀρετή νά πο-
λεμοῦνται. Ἀπό τότε πού 
ὑπάρχει ὁ ἄνθρωπος πα-
ρατηρεῖται αὐτό τό φαινό-
μενο στήν γῆ.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
μέ συναρπαστική πράγμα-
τι περιγραφή, ἐξιστορεῖ τά 
φρικτά μαρτύρια καί τούς 

σκληρούς ἀγῶνες τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ 
κατά τῆς ἀπιστίας καί τῆς πλάνης προτοῦ 
ἀκόμα ἐμφανιστεῖ ὁ Χριστός στήν γῆ. (Ἑβρ. 
ια, 24-26.32-40).
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Ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μέ τήν ἐπί γῆς 
παρουσία Του, ἔγινε σημεῖο ἀντιλεγόμενο 
καί πληρώθηκε ἡ προφητεία τοῦ Συμεών, 
πού εἶπε στήν Παναγία Μητέρα, «ἰδοὺ οὗτος 
κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν 
τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον».

Ὅ,τι φωτεινό δημιουργήθηκε, εἶναι καρ-
πός θυσιῶν, καί μεγάλων καί σκληρῶν ἀγώ-
νων, ἐνάντια στούς ποικίλους ἐχθρούς, χάρη 
τῆς πίστης καί ἀλήθειας, ὅτι ὁ Χριστός 
πού ἦλθε στόν κόσμο ἑκουσίως, γενόμενος 
ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυ-
ροῦ, ἦταν ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ 
Θεοῦ, ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής τοῦ ἀνθρω-
πίνου γένους. «Οὐκ ἦλθον, λέγει, ἵνα κρίνω 
τὸν κόσμο ἄλλ, ἵνα σωθεῖ ὁ κόσμος».

Ἀφάνταστες θυσίες χάρη αὐτῆς τῆς ἀψευ-
δοῦς ἀλήθειας. Ποταμοί αἵματος πότισαν τό 
ἀγλαόκαρπο δένδρο τῆς ἐπί γῆς στρατευό-
μενης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἀπό περάτων 
ἕως περάτων τῆς Οἰκουμένης. Ἔτσι ἔγινε τό 
σημερινό δοξασμένο ἀμαράντινο στεφάνι, 
πού ἀκτινοβολεῖ ἡρωϊσμούς καί μεγαλεῖο. 
Καί οἱ ἡρωϊσμοί αὐτοί πρίν γίνουν μεγαλεῖο, 
ἀκολούθησαν τά τρία καθιερωμένα στάδια, 
δηλαδή τήν πίστη, τήν ζωή καί τήν θυσία.

Νά τά ἀναλύσουμε περισσότερο.

α) Πίστη. 

1) Ἡ βαθειά πίστη στήν ἀλήθεια τῆς διδα-
σκαλίας τοῦ Χριστοῦ, εἶναι θεμέλιο.

2) Ἡ πεποίθηση ὅτι δέν ὑπάρχει ἄλλος 
δρόμος. 

3) Ἡ πληροφορία τῆς καρδιᾶς, ὅτι μόνο 
κοντά στόν Θεό εἶναι θεμελιωμένη ἡ εὐτυχία 
καί ἡ γαλήνη.

Χωρίς, αὐτούς τούς τρεῖς συνθετικούς κρί-
κους, ἡ ψυχή δέν μπορεῖ νά προχωρήσει. Εἶ-
ναι ἀνεμική, ἀνάπηρη. Αὐτή τήν πίστη τήν 
ἐνστερνίστηκαν οἱ ἀγωνιστές τῆς Ἐκκλησίας, 
στήν ψυχή στήν καρδία καί στό σῶμα.

Καμία δύναμη ἀντίθετη δέν μποροῦσε νά 
σβήσει αὐτή τήν φλόγα. Εἶχε πυρακτώσει τά 
πάντα, καρδιά, νοῦν, θέληση, πόθους, προσ-
δοκίες. Καμίνι μέσα πού ἔλιωνε κάθε ἀμφιβο-
λία, κάθε δισταγμό.

Ἔτσι, μιά τέτοια πίστη, ἦταν ἀδύνατο νά 
μή δημιουργήσει στήν συνέχεια μιά ἁγία καί 
φωτεινή, Ζωή.

Φωτεινό παράδειγμα. Πλήρη συμμόρφω-
ση τοῦ βίου τους μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Δέν 
ἤξεραν τί θά πεῖ συμβιβασμός ἔνοχος, ἑλιγ-
μός ἁμαρτωλός. «Ὅσα ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, 
ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά... ταῦτα πράσσετε» 
(Φιλιπ., δ,8,9), συμβουλεύει ὁ Ἀπ. Παῦλος.

Καί οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἐφήρμο-
σαν στήν ζωή τους μέχρι κεραίας τόν νόμο 
τῆς ἀρετῆς.

Καί δέν περιορίστηκαν μόνο στούς ἑαυ-
τούς τους. Ἐζήτησαν νά ἐξαγιάσουν καί τούς 
ἄλλους. Νά τούς ὁδηγήσουν στόν δρόμο 
τῆς νίκης. Νά ἀλλάξει ἡ κοινωνία. Νά γίνει 
καλύτερη, Δικαιότερη, Φωτεινότερη.

Ἀλλά... Κρίμα ! Προσέκρουσαν στήν ὀρ-
γανωμένη ἀντίδραση. Ὀρθώθηκε μπροστά 
τους ἡ ὁπλισμένη κακία. Τό ξίφος, ἡ φωτιά, 
τά θηρία, τό πυρακτωμένο λάδι, ἡ πίσσα, ὁ 
πάγος καί τά λοιπά ἀπάνθρωπα ἐκεῖνα βα-
σανιστήρια. Ἀνελέητη ἡ καταδίωξη στά ὄρη, 
καί στίς ὀπές τῆς γῆς. Ἀμείλικτο τό δίλημμα. 
Ἤ προδοσία τῆς πίστης τους, ἤ θυσία τῆς 
ζωῆς τους. Καί χωρίς δισταγμό προτιμήθηκε 
ἡ Θυσία.

Χωρίς πάθος, χωρίς καμία διάθεση μίσους 
γιά τούς δημίους, μέ ἐκπληκτική καρτερία καί 
θαυμαστό ψυχικό μεγαλεῖο προχωροῦσαν στό 
μαρτύριο οἱ ἀνυπέρβλητοι αὐτοί ἥρωες τῆς 
πίστεως ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά καί βρέφη 
–π.χ. ὁ ἅγιος Κήρυκος 3 ἐτῶν– μαρτύρησαν 
ὑπέρ πίστεως τόν ἀγώνα τόν καλό.

Ἐπάνω στά λευκά τους κόκαλα στηρίχτη-
κε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ. 
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Μέ τό αἷμα τους ἐτράφηκαν τά ἰδανικά. Μέ 
τίς θυσίες τους ἁγιάστηκαν οἱ κατακόμβες. 
Μέ τά ἅγια ὀστά τους θεμελιώθηκαν ἅγια 
θυσιαστήρια καί κτίστηκαν ναοί στό ὄνομά 
τους πρός δόξαν Ἐκείνου γιά τόν Ὁποῖο θυ-
σιάστηκαν.

«Γνῶσιν λοιπόν θείαν παρ’ Αὐτοῦ λαβό-
ντες, ἕνα Κύριο τὸν Θεὸν γινώσκομεν ἐν τρι-
σίν ὑποστάσεσι προσκυνούμενον καὶ αὐτὸν 
μόνον λατρεύομεν, μίαν πίστιν, ἕν βάπτισμα 
ἔχοντες, Χριστὸν ἐνδεδύμεθα. Ἀλλ’ ὁμο-
λογοῦντες τὴν σωτηρίαν, ἔργῳ καί λόγῳ 
ταύτην ἀνιστοροῦμε». Οἶκος Κυριακή τῆς 
Ὀρθοδοξίας.

Οἱ μάρτυρες αὐτοί εἶναι οἱ ἁγνότεροι 
φρουροί τῶν ἰδεωδῶν τοῦ κόσμου. Ἕνδεκα 
ἑκατομμύρια –τόσοι εἶναι οἱ γνωστοί μόνο 
μάρτυρες– ὑψώνουν προσευχές πρός τόν 
ἀρχηγό καί τελειωτή τῆς πίστεως, γιά τήν 
Ἐκκλησία Του ἐπί τῆς γῆς.

Μέ τά ἅγια χέρια τους ἔπλεξαν τό στέμμα 
τῆς νίκης, πού σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας φο-
ρεῖ μέ ἀγαλλίαση λαμπροφοροῦσα «ἐν ἱματι-
σμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη πεποικιλμένη» 
( ψαλμ. μδ 10).

Ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων ἀναπηδᾶ ἀκτι-
νοβολοῦσα ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας, πού δημι-
ουργεῖ ὅμως νέα καθήκοντα καί χρέη.

2. Θλιβερές διαπιστώσεις.
Ἀλλοίμονο! Ἡ γενεά μας δέν φαίνεται 

ἀξία τοῦ φωτεινοῦ αὐτοῦ παρελθόντος. Τήν 
ἐποχή ἐκείνη τῶν ἡρωισμῶν, τῆς ἀρετῆς, τῆς 
θυσίας, τήν διαδέχεται σήμερα ἡ ἐποχή τῆς 
ὕλης, τῆς φθορᾶς, τοῦ μαρασμοῦ.

Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, πρέπει νά ὁμολο-
γήσουμε ὅτι, δέν ἔχουμε μέσα μας πάντοτε 
πνευματική ζωή. Ἡ παγωνιά τῆς ἁμαρτίας, 
καί ὁ καύσωνας τοῦ συμφέροντος ἔχουν 
ξηράνει καί ἔχουν κάψει τά παλαιά ἐκεῖνα 
φύτρα τῶν ἰδανικῶν καί τῶν σκιρτημάτων 
τῆς κατά Χριστόν ζωῆς καί παρρησίας.

Στήν παλαιά ἐκείνη φλόγα τώρα μόνο 
καπνός ὑπάρχει καί ἡ πίστης εἶναι χλιαρή, 
κατά τό βιβλίο τῆς ἀποκάλυψης, τοῦ Ἰωάν-
νου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, καί στούς χείμαρ-
ρους τοῦ παρελθόντος σήμερα, δυστυχῶς, 
εὑρίσκει κανείς φτωχές πηγές, πού στάζουν 
λιγοστό ἁγιόνερο πού καί πού.

Δέν εἶναι ὑπερβολές αὐτά πού σημειώνο-
νται. Εἶναι πραγματικότητα. Ἔτσι βλέπει 
κανείς νά ὑπάρχει σήμερα, στήν λεγομένη 
πεπολιτισμένη ἐποχή.

α) Μιά πίστη προδομένη.
Δέν τήν προδίνουν μόνο οἱ αἱρετικοί καί οἱ 

πράκτορες τῆς πλάνης, πού ἔχουν πλημμυ-
ρίσει τήν Ἑλλάδα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. 
Δέν τήν προδίνουν μόνο οἱ ἄπιστοι, πού δέν 
ἔχουν δοκιμάσει ποτέ μέσα τους τό φτερού-
γισμα καί τήν πνευματική ἀγαλλίαση.

Δυστυχῶς τήν προδίδουμε καί ἐμεῖς οἱ 
χριστιανοί, ὅταν ζοῦμε στήν κοινωνία μέ 
τέτοιο τρόπο, πού οἱ ἄλλοι δέν μποροῦν νά 
καταλάβουν ἄν πιστεύουμε ἤ ὄχι.

Ἔχουμε, μία πίστη ξερή, τυπική, ἄψυχη 
πεθαμένη, περιορίζεται μόνο σέ ἐκδηλώσεις 
ἐξωτερικές, τυπικές, ἐντελῶς ἄψυχες, χωρίς 
νά ἔχει κάποια ἐσωτερική παρόρμηση, πού 
νά κρατᾶ σέ συναγερμό τόν ὅλον ἄνθρω-
πο καί δέν τόν ἠλεκτρίζει μέ τήν φλόγα τῆς 
ἀληθινῆς καί ἀκραιφνοῦς πίστης. «Πλήν ὁ 
Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών ἄρα εὑρήσει τήν 
πίστιν ἐπί τῆς γῆς;».

Ἀλήθεια τί θά βρεῖ ἄν ἔλθει; Θά βρεῖ –
κρίμα!– μία ἑτοιμοθάνατη πίστη, μία ἀναι-
μική ζωή.

β) Ἀναιμική ζωή.

Φυσικό εἶναι μέ μιά τέτοια πίστη καί ἡ ζωή 
τῶν συνεχιστῶν τοῦ ἔργου τῶν μαρτύρων, 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, νά εἶναι 
ἀναιμική. Καί χωρίς αἷμα ὁ ὀργανισμός εἶναι 
ἀνίσχυρος, εὐπαθής, ἑτοιμόρροπος.
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Μᾶς λείπει ἡ ζωντάνια, ἡ ρωμαλέα ψυχή, ἡ 
δύναμη ἐκείνη πού ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο, 
πού τόν ἐνισχύει στόν ἀγώνα τόν πνευματι-
κό. Ὁμοιάζουμε ὡσάν, τό φοίνικα, τό τροπι-
κό αὐτό καλλωπιστικό δένδρο, πού ἔχει τόν 
κορμό ἀκέραιο, σιγά-σιγά ξεραίνεται, γιατί ὁ 
σκώληκας κατατρώει τά ἐσωτερικά του.

Αὐτό παθαίνουμε καί ἐμεῖς. Στούς πει-
ρασμούς τῆς ζωῆς λυγίζουμε. Δέν ὑπάρχει 
μέσα μας ὁρμή καί ἀντίστασης. Πέφτουμε 
συχνά, χάνουμε τήν πνευματική ἰκμάδα καί 
μεγάλοι καί μικροί, καί ἀξιωματοῦχοι καί 
ἁπλοϊκοί. Καί κάποτε πέφτουν πολύ βαθειά 
ἄνθρωποι, πού λόγῳ θέσεως, ἔπρεπε νά εἶ-
ναι ὀρθοῖ. Χωρίς ὅμως αἷμα καί πίστη πῶς 
νά μένους ὀρθοί; 

Μέ μιά τέτοια ἐξέλιξη εἶναι φυσικό νά 
ὑπάρχει ὄχι.

γ) Θυσία, ἀλλά ἀναισθησία.

Ἔτσι γίνεται. Ἀπέναντι στούς ἡρωισμούς 
καί τίς θυσίες τῶν μαρτύρων ὀρθώνεται ἡ 
ἰδική μας ἀναισθησία. Ὁμιλοῦμε γιά τούς 
Ἁγίους ἥρωες καί μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Τούς κάνουμε εἰκόνες λαμπρές. Κρεμᾶ-
με καντήλια χρυσά καί ἀνάβουμε εὐώδη θυ-
μιάματα. Ὀργανώνουμε πανηγύρια, Θεῖες 
Λειτουργίες καί ἔπειτα; Ἔπειτα; .... τίποτε.

Μένουμε οἱ ἴδιοι. Χωρίς βαθύτερες συγ-
κινήσεις. Χωρίς μίμηση τοῦ παραδείγμα-
τός τους. Χωρίς ἀγώνα καί περνοῦν ἔτσι οἱ 
ἡμέρες. Οἱ μέν ἅγιοι εἶναι στά εἰκονοστάσια 
τους καθηλωμένοι, ἐμεῖς δέ στήν φυλακή τῶν 
συμβιβασμῶν καί τῆς ἄρνησης. Καμία ἐπαφή 
ψυχική μαζί τους, καμία ἕνωση πνευματική, 
κανένα ὅραμα μίμησης τῆς ζωῆς τους.

Ἐάν ἦταν δυνατό νά ἐπιστρέψουν σήμερα 
στή γῆ οἱ μάρτυρες καί νά ἰδοῦν πῶς καταν-
τήσαμε οἱ σημερινοί πιστοί θά μᾶς ἔλεγαν. Γι’ 
αὐτό ἐμεῖς δώσαμε τό αἷμα μας;

«Γιά νά σβήσετε ἐσεῖς τόν πυρσό, πού 
ἐμεῖς ἀνάψαμε μέ τήν δική μας θυσία; Κρίμα! 

Προδώσατε τόν ἀγώνα. Φανήκατε ἀνάξιοι 
νά κρατήσετε τήν δόξα τοῦ παρελθόντος !».

Ἀλήθεια, Πατέρες καί ἀδελφοί μου τί 
ἀπάν τηση θά δίδαμε τότε;

3) Ἀνάγκη ἀναβάπτισης.
Πρέπει νά εἴμαστε εἰλικρινεῖς μέ τόν ἑαυτό 

μας. Δέν πᾶμε καλά. Κάτι πρέπει νά ἀλλάξει. 
Δύο ἐνέργειες εἶναι ἐπιβεβλημένες.

Πρῶτο: Ἡ κάθαρση. Πρέπει νά ἀναβα-
πτιστοῦμε μέσα στήν δεξαμενή, πού εἶναι 
γεμάτη ἀπό τό αἷμα τῶν μαρτύρων τῆς πί-
στης μας. Ἐκεῖ μέσα νά λουστοῦμε, νά ἐξα-
γνιστοῦμε, νά καθαριστοῦμε σωματικά καί 
ψυχικά. Μικροί καί μεγάλοι.

Καί Δεύτερο: «ἀναλάβετε τήν πανοπλία 
τοῦ Θεοῦ. «Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν 
ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ... Ἐπί πᾶσιν ἀνα-
λαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως... Καὶ τὴν 
περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καί 
τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος... » ( Ἐφεσίους 
στ΄, 13-17). Αὐτά μᾶς συμβουλεύει ὁ Ἀπόστο-
λος Παῦλος.

Δέν εἶναι πλέον ἐπιτρεπτό νά παρουσια-
ζόμαστε ἄοπλοι, ἄψυχοι, ἡττοπαθεῖς, ὅταν 
ἐμπρός μας ὑπάρχει ἡ ἡρωική καί γενναία 
φάλαγγα τῶν ἀγωνιστῶν τῆς πίστης μας. 
Δέν μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία, ἐμεῖς, δηλαδή, πού 
συγκροτοῦμε τό σῶμα Της, νά ζοῦμε μέ τίς 
ἀναμνήσεις τοῦ παρελθόντος.

Νέοι ἅγιοι χρειάζονται. Νέα στεφάνια... 
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό ἐργαστήρι αὐτό 

τῶν Ἁγίων. Ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ὅλων τῶν 
αἰώνων. Ἑπομένως καί τῆς ἐποχῆς μας.

Οἱ γνήσιοι χριστιανοί δίνουν καί παίρ-
νουν. Δίνουν κόπους, ἀγάπη, πίστη, ἱδρώτα, 
καί κυρίως αἷμα. Καί παίρνουν δόξα καί 
αἰώνιο στεφάνι.

Τό αἷμα στή γῆ.
Στόν οὐρανό τό στεφάνι!
Λέγει Κύριος ὁ Παντοκράτωρ «ἐγὼ τοὺς 

δοξάσαντάς με ἀντεδοξάσω!».  ❧
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Ἀπό τόν ἑορτασμό  
τοῦ Ὁσίου Σάββα Καλύμνου.

Ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Καλύμνου.

Ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Θ.Μ. Σωτῆρος Χριστοῦ Καλύμνου.
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Η βΡΑΔΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥχΗ 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΑ...

Ἐπιμέλεια Γεώργιος  Ἰ. Χρυσούλης, γραμματεύς  Ἱ. Μητροπόλεως

Τ ό βράδυ, κατάκοπος καθώς εἶμαι ἀπό 
τό μόχθο τῆς ἡμέρας, δέν ἔχω ὄρεξη 

γιά προσευχή. Ἄλλωστε, γιατί νά προσευ-
χηθῶ;...

Μά πῶς εἶναι δυνατό!
Νά μήν ἔχει κανείς διάθεση ἐπικοινωνίας 

μέ τόν Κύριο, ἔστω καί ἐξουθενωμένος σω-
ματικά;

Μήπως οἱ ὁποιεσδήποτε διασκεδάσεις 
ξεκουράζουν τόν ἄνθρωπο;

Ὄχι, αὐτές τόν καταπονοῦν περισ-
σότερο, ἐνῶ ἡ προσευχή ἕλκει τή θεία 
χάρη, πού ἀναπαύει σῶμα καί ψυχή.

Δέν προσεύχεστε, λοιπόν...
Ἤ εἶστε θυμωμένοι μέ τόν Θεό ἤ πιστεύε-

τε ὅτι δέν Τόν ἔχετε ἀνάγκη.

Γιατί νά προσευχηθῶ; Ἀναρωτιέστε.
Νιώθετε αὐτάρκεια καί αὐτοϊκανοποίηση. 

Εἶστε χορτάτοι! Καί δέν θέλετε νά ζητᾶτε...
Κάθε βράδυ, ὅσο κουρασμένοι κι ἄν εἶστε, 

μήν παραλείπετε νά καταφεύγετε σ’ Ἐκεῖ-
νον. Νά προσεύχεστε γονατιστοί ἤ καθισμέ-
νοι. Καί ὅταν μπορεῖτε, νά σηκώνεστε ὄρθι-
οι. Δέν ἔχει τόση σημασία ἡ στάση, φτάνει 
νά προσεύχεστε.

Νά εὐχαριστεῖτε τόν Κύριο γιά τήν ἡμέρα 
πού πέρασε, ὅσο δύσκολη κι ἄν ἦταν.

Νά Τόν παρακαλᾶτε γιά μιά καλή νύχτα 
καί νά ζητᾶτε συγχώρηση μέ βαθειά μετά-
νοια γιά τά σφάλματά σας.

Προσευχή τή νύχτα στό κρεβάτι. Στή δι-
άρκεια τῆς νύχτας, ὅποτε ξυπνᾶτε γιά λίγο 
καί πρίν σᾶς ξαναπάρει ὁ ὕπνος. Νά προ-
σεύχεστε ἔτσι ὅπως εἶστε ξαπλωμένοι. Αὐτό 
δέν εἶναι κακό. Ἀπεναντίας μάλιστα, ἄν συ-

νηθίσετε νά λέτε τήν εὐχή ἤ κάποιον ψαλμό 
στά μεσοδιαστήματα τοῦ ὕπνου θά διώχνετε 
ὅλους τούς κακούς λογισμούς, πού σᾶς πο-
λεμοῦν ἐκείνη τήν ὥρα.

Τήν παρακάτω προσευχή στόν φύλακα 
ἄγγελό μας, τήν βρίσκουμε στό τέλος τοῦ 
Μικροῦ Ἀποδείπνου. Καλό εἶναι νά τήν λέμε 
τουλάχιστον τό βράδυ πρίν κοιμηθοῦμε. 

Εὐχὴ εἰς τὸν φύλακα Ἄγγελον
Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ ἐφεστὼς τῆς ἀθλίας 

μου ψυχῆς καὶ ταλαιπώρου μου ζωῆς, 
μὴ ἐγκαταλίπῃς με τὸν ἁμαρτωλόν, 
μηδὲ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ διὰ τὴν ἀκρα-
σίαν μου· μὴ δώῃς χώραν τῷ πονηρῷ 
δαίμονι κατακυριεῦσαί μου τῇ καταδυ-
ναστείᾳ τοῦ θνητοῦ τούτου σώματος· 
κράτησον τῆς ἀθλίας καὶ παρειμένης 
χειρός μου, καὶ ὁδήγησόν με εἰς ὁδὸν 
σωτηρίας. Ναί, ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, 
ὁ φύλαξ καὶ σκεπαστὴς τῆς ἀθλίας μου 
ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, πάντα μοι συγ-
χώρησον, ὅσα σοι ἔθλιψα πάσας τὰς 
ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ εἴ τι ἥμαρτον 
τὴν σήμερον ἡμέραν· σκέπασόν με ἐν 
τῇ παρούσῃ νυκτὶ καὶ διαφύλαξόν με 
ἀπὸ πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου, 
ἵνα μὴ ἔν τινι ἁμαρτήματι παροργί-
σω τὸν Θεόν· καὶ πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ 
πρὸς τὸν Κύριον τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν 
τῷ φόβῳ αὐτοῦ καὶ ἄξιον ἀναδεῖξαί με 
δοῦλον τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος. Ἀμήν.
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Μετάφραση
Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ προστάτης τῆς κακῆς 

ψυχῆς μου καί ταλαίπωρης ζωῆς μου, μή μ’ 
ἐγκαταλείψεις τόν ἁμαρτωλό, οὔτε νά φύγεις 
ἀπό κοντά μου, ἐπειδή εἶμαι ἀσυγκράτητος 
μήν ἐπιτρέψεις στό διάβολο νά μέ κυριεύσει 
μέ τή τυραννία τοῦ σώματος, πού εἶναι θνη-
τό. Κράτησε τό κακό κι ἐξαντλημένο χέρι 
μου καί ὁδήγησέ με στό δρόμο τῆς σωτηρί-
ας. Πραγματικά, ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, πού 

εἶσαι φύλακας καί σκεπαστής τῆς ἁμαρτω-
λῆς μου ψυχῆς καί τοῦ σώματος, ὅλα νά τά 
συγχωρέσεις ὅσα ἔκανα μέχρι σήμερα καί μέ 
τά ὁποῖα σ’ ἐπίκρανα. Νά μέ προστατεύσεις 
κι αὐτή τή νύχτα ἀπό κάθε κακή διάθεση 
τοῦ ἀντιπάλου, γιά νά μή λυπήσω τό Θεό μέ 
κάποιο σφάλμα. Καί νά μεσιτεύεις γιά μένα 
στόν Κύριο γιά νά μέ στηρίξει στό σεβασμό 
ἀπέναντί Του καί νά μέ κάνει ἄξιο ὑπήκοο 
τῆς καλοσύνης Του. Ἀμήν.  ❧

Œ  ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣχΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Σ τά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων τῆς Σχολῆς Γονέων 
καί μέ πρωτοβουλίες τοῦ Μητροπολίτου μας, ἔλαβαν 

χώρα οἱ ἑξῆς ὁμιλίες καί διαλέξεις:
14 Μαΐου, ὁμιλία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Σισανίου 

& Σιατίστης κ. Παῦλο, μέ θέμα τά νέα ζευγάρια.
25 & 26 Μαΐου, ὁμιλίες ἀπό τόν Παν. Ἀρχιμανδρίτη 

Καλλίνικο Μαυρολέοντα, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Καρπάθου καί Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχι-
κῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Βασσῶν 
Καρπάθου, μέ θέμα: «Νοιάζομαι γιά τό παιδί μου».

26 Ἰουνίου, ὁμιλία ἀπό τόν Πρωτοπρεσβύτερο π. Σπυ-
ρίδωνα Βασιλάκο, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβα-
δείας καί διευθυντή τοῦ ἐκεῖ Ἐκκλησιαστικοῦ Ραδιοφω-
νικοῦ Σταθμοῦ, μέ θέμα: «Ἡ ἀλήθεια τῶν παραμυθιῶν».

18 Σεπτεμβρίου, ὁμιλία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς  
κ. Νικόλαο, μέ θέμα: «Ἡ Οἰκογένεια ὡς ἐργαστήρι Ἁγιότητος».

21 Σεπτεμβρίου, ὁμιλία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, μέ θέμα: 
«Ὀρθόδοξο ἦθος καί διαπροσωπικές σχέσεις».

Ἀπό τίς δραστηριότητες  
τῆς Σχολῆς Γονέων τῆς Μητρο-
πόλεως σέ Λέρο καί Κάλυμνο.
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ΓΑΜΟΣ: «ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΜΕΓΑ»1

Νικόλαος Φραντζής, Φοιτητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Ὁ γάμος  ἀποτελεῖ κεντρικό γεγονός 
στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων κάθε φυλῆς 

καί κάθε ἐποχῆς. Ἡ γενετήσιος ἐπιθυμία εἶ-
ναι δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο ἐντασσό-
μενο στό πλαίσιο τῆς πρόνοιάς του γι αὐτόν, 
ἀφοῦ συνιστᾶ τήν κινητήριο δύναμη πού 
ὠθεῖ τούς ἀνθρώπους νά ἔλθουν σέ γάμο. 
Χάριν αὐτῆς δημιουργήθηκε ἡ πρώτη, ἀλλά 
καί ἡ διαχρονικότερη μορφή κοινωνίας, ἡ 
οἰκογένεια. Γιά νά κατανοηθεῖ ὅμως ἡ ἀξία 
τῆς σύζευξης δύο ἀνθρώπων εἶναι ἀναγκαῖο 
νά ἐπισημανθεῖ ἡ ὑπαρξιακή σχέση μεταξύ 
τῶν δύο φύλων ὅπως ἐπίσης καί ἡ σχέση με-
ταξύ τους πρίν τήν πτώση, μετά τήν πτώση 
καί μετά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ.

Στό βιβλίο τῆς Γενέσεως παρατίθεται 
ἡ παρακάτω διήγηση: «Καὶ εἶπε Κύριος ὁ 
Θεός, οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον, 
ποιήσομεν αὐτῷ βοηθὸν κατ’αὐτόν… καὶ 
ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς  ἔκστασιν επὶ τὸν Ἀδὰμ καὶ 
ὕπνωσε, καὶ ἔλαβε μία τῶν πλευρῶν αὐτοῦ 
καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ’ αὐτῆς. Καὶ ᾠκο-
δόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἦν ἔλαβε ἀπὸ 
τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν 
πρὸς τὸν Ἀδάμ. Καὶ εἶπεν Ἀδάμ, τοῦτο νῦν 
ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σάρξ ἐκ τῆς 
σαρκός μου, αὐτὴ κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ 
τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὐτή».2  Ἄν ἀπό 
τήν παραπάνω διήγηση γίνει ἡ διάκριση με-
ταξύ τοῦ γλωσσικοῦ κώδικα καί τῆς ἀλήθει-
ας πού αὐτός ἐκφράζει, γίνεται ἀντιληπτή 
ἡ στενή σχέση πού ὑπάρχει μεταξύ τῶν δύο 
φύλων, ἡ ὁποία βρίσκεται στή βάση τῆς δη-

1. Πρός Ἐφεσίους: ε΄, 32.
2. Γένεσις: β’, 18-23.

μιουργίας τους. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός μαρτυρεῖ πώς 
δέν εἶναι καλό γιά τόν Ἀδὰμ νά εἶναι μόνος. 
Πλάθει λοιπόν τήν γυναίκα λαμβάνοντας 
σάρκα ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἀδάμ. Ὁ πρω-
τόπλαστος, ἀναγνωρίζοντας στό πρόσωπο 
τῆς γυναίκας τόν ἑαυτό του, ἀναφωνεῖ πώς 
αὐτή εἶναι ὀστό ἀπό τά ὀστά μου καί σάρκα 
ἀπό τήν σάρκα μου ὑποδηλώνοντας ἀκρι-
βῶς τήν πληρότητα τῆς ἀνθρώπινης φύσης, 
ἡ ὁποία συνίσταται καί ἀπό τά δύο φύλα. 
Ἐπίσης ἕνα ἄλλο στοιχεῖο πού ὑποδεικνύει 
ὄχι ἁπλῶς τήν ἰσοτιμία τῶν δύο, ἀλλά τήν 
ὀντολογική τους συγγένεια, εἶναι ἡ ρίζα τῶν 
λέξεων «ἄνδρας» καί «γυναίκα», πού χρησι-
μοποιεῖ τό πρωτότυπο ἑβραϊκό κείμενο. Ὁ 
ἄνδρας ὀνομάζεται  «ἴσα» καί ἡ γυναίκα «ἴς». 
Ἡ μόνη διαφορά τῶν παραπάνω λέξεων εἶ-
ναι οἱ καταλήξεις.

Ἑρμηνεύοντας ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυ-
σόστομος τά τῆς δημιουργίας ἀναφέρει με-
ταξύ ἄλλων: «τά τῆς συνουσίας ἔγιναν μετά 
τήν παράβαση, μέχρι τότε ζοῦσαν ὡς ἄγ-
γελοι μέσα στόν παράδεισο χωρίς νά φλέ-
γονται ἀπό τήν σαρκική ἐπιθυμία, οὔτε νά 
πολιορκοῦνται ἀπό ἄλλα πάθη, δέν εἶχαν 
ἀνάγκη νά φοροῦν ροῦχα, οὔτε πιέζονταν 
ἀπό τίς φυσικές ἀνάγκες, διότι ἦταν ντυ-
μένοι μέ τήν θεϊκή δόξα». Ἡ φράση «θεϊκή 
δόξα» πού χρησιμοποιεῖ ὁ ἱερός πατήρ, εἶ-
ναι ἡ λέξη κλειδί πού μᾶς ἐπιτρέπει νά κα-
τανοήσουμε τίς σχέσεις τῶν πρωτοπλάστων 
μεταξύ τους καί μέ τόν Θεό. Ἡ μετοχή στίς 
ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ εἶναι τό ἑνοποι-
ητικό στοιχεῖο πού συνδέει τούς ἀνθρώπους 
μέ τόν Θεό, μεταξύ τους καί μέ ὅλη τήν κτί-
ση. Ἡ ἕνωση μέ τόν Θεό σύμφωνα μέ τόν 
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Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο ἐλευθερώνει 
τόν ἄνθρωπο ἀπό κάθε φυσική ἀνάγκη καί 
τόν ἀνάγει σ’ ἕνα ἄλλο ἐπίπεδο, ὅπου παύει 
νά «σκέφτεται» καί ξεκινᾶ νά ζεῖ. 

Μετά τήν πτώση καί τήν εἰσαγωγή τοῦ 
θανάτου στήν ἀνθρώπινη ἱστορία οἱ 
σχέσεις μεταξύ τῶν δύο φύλων 
ἀλλά καί γενικότερα οἱ σχέσεις 
μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί 
τοῦ Θεοῦ καί μεταξύ τῶν 
ἀνθρώπων καί τῆς κτί-
σης διαταράσσονται σέ 
τέτοιο βαθμό, ὥστε 
ἡ ἑνότητα, πού πρίν 
διασφάλιζε τήν ἁρμο-
νική καί ἀέναη πορεία 
πρός τό καθομοίωσιν, 
παύει νά ὑφίσταται μέ 
τραγικές συνέπειες 
στήν ὅλη λειτουργία 
τοῦ σύμπαντος.  Γιά 
νά μήν ἐξαφανισθεῖ τό 
ἀνθρώπινο γένος μετά 
τήν εἴσοδο τοῦ θανάτου 
ὁ «εὐμήχανος» Θεός 
«συνεχώρησεν 
διά τῆς συνου-
σίας αὐξηθῆναι τό 
γένος». Ἡ γέννηση 
τῶν παιδιῶν, ἡ τεκνογονία, εἶναι πολύ με-
γάλη παρηγοριά λόγω τῆς θνητότητος τῶν 
ἀνθρώπων. Ὁ γάμος γίνεται ἀρχικά μέσον 
πρός τεκνογονία. Γιά νά κτυπήσει τό φο-
βερό πρόσωπο τοῦ θανάτου ὁ Θεός χάρισε 
«τήν τῶν παίδων διαδοχήν». Οἱ πρῶτοι ἄν-
θρωποι μέ τήν ἀπόκτηση τέκνων ἔβλεπαν 
τήν συνέχιση τῆς ζωῆς τους καί παρηγο-
ροῦνταν γιά τόν θάνατό τους. Ἡ τεκνοποιΐα 
θεωρεῖται ἀρχική αἰτία τοῦ γάμου.

Μετά ὅμως τήν κατάργηση τοῦ θανάτου 
διά τῆς Ἀναστάσεως ὁ γάμος ἀποκτᾶ τελεο-

λογική δυναμική.  Σκοπός του εἶναι ἡ θέωση 
τῶν συζύγων διά τῆς ἑνώσεως τους μέ τόν 
Θεό καί μεταξύ τους. Ὁ ἔρωτας τῶν δύο 
φύλων διά τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου ἐκεν-
τρίζεται στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί στήν 

συνέχεια τροφοδοτεῖται καί ἐξελίσ-
σεται σέ μία ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη 

ὅπου τό ἐγώ παύει νά ὑφίστα-
ται ὄχι ὡς ταυτότητα ἀλλά 

ὡς ἐμπαθές θέλημα. 
Οἱ σεξουαλικές σχέσεις 

μεταβάλλονται στα δια-
κά ἀ πό ἁπλή βιολογι-
κή ἐκτόνωση σέ ἀρωγό 
πνευματικῆς τελειώσε-

ως. Ὁ Ἅγιος Πορφύ-
ριος μᾶς πληροφορεῖ 
πώς: «Ὁ σαρκικός 

ἔρωτας μέ σα στόν γά-
μο βοηθάει στόν πνευματι-

κό. Εἶναι δύσκολο νά 
σοῦ τό ἐξηγήσω ἀλλά 
μέσα στόν γάμο ὁ σαρ-

κικός ἔρωτας γί νε-
ται πνευματικός, 
μεταβάλλεται. 
Δέν μπορῶ νά 
σοῦ τό διατυ-

πώσω. Σιγά-σιγά 
τό ζευγάρι ἑνώνεται πολύ καί μέ τόν σαρκικό 
ἔρωτα καί μέ τόν πνευματικό· προχωρεῖ 
πρός τόν πνευματικό καί στό τέλος μένει 
αὐτός, ὁ πνευματικός, καί δέν ἔχει ἀνάγκη 
ἀπό τόν σωματικό. Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό, 
πρέπει νά προχωρήσει πολύ στόν πνευματι-
κό. Ὁ σαρκικός ἔρωτας δέν εἶναι μόνο γιά 
τήν τεκνογονία. Βοηθάει στόν πνευματικό 
ἔρωτα. Ἀλλά μέσα στόν γάμο, μέ τήν εὐλογία 
καί τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἔξω ἀπό τόν 
γάμο σχέση ἀλλάζει σέ λίγο καί γίνεται βάσα-
νο. Μπερδεύει καί βασανίζει τούς ἀνθρώ-
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πους. [...] Καθώς φτιάνουν ὁ καθένας τήν 
προσωπικότητά του, προχωροῦν, ἐργάζο-
νται, δημιουργοῦν καί ἑνώνονται. Καί τρε-
λαίνεται ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον χωρίς νά μι-
λοῦν. Κάπως ἔτσι, ἄς ποῦμε, γίνεται καί μέ 
τόν Θεό. Ἀλλά πολύ λίγο μοιάζει.»3

 Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφερόμενος 
πρός τούς Ἐφεσίους παραλληλίζει τίς σχέ-
σεις τῶν συζύγων μέ τήν σχέση Χριστοῦ 
καί ἐκκλησίας. «Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυ-
ναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστός ἠγά-
πησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτόν παρέδωκεν 
ὑπὲρ αὐτῆς…»4, ἀναφέρει, ὑποδηλώνοντας 
τήν ὑποχρέωση πού ἔχουν οἱ σύζυγοι νά 
κενώνουν τούς ἑαυτούς τους κατά τό παρά-
δειγμα τῆς κενώσεως τοῦ Θεανθρώπου γιά 
τήν σωτηρία τοῦ κόσμου. Ὁ ἄνδρας πλέον 

3. Ἀ. Κωστάκου, Συνομιλώντας μέ τόν γέροντα 
Πορφύριο, ἔκδ. «Ἡ μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», 
2012, σελ:118-119.

4. Πρός Ἐφεσίους: ε΄,25.

δέν ζεῖ γιά ἐκεῖνον ἀλλά γιά τήν γυναίκα του 
καί ὁμοίως ἡ γυναίκα δέν ζεῖ γιά τόν ἑαυτό 
της ἀλλά γιά τόν ἄνδρα της. Ὁ παραπάνω 
παραλληλισμός φανερώνει τήν σωτηριολο-
γική προοπτική τοῦ γάμου καί παρακινεῖ 
τόν Ἀπ. Παῦλο νά τόν προσδιορίσει ὡς «μυ-
στήριον μέγα».

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω ὁ γάμος δέν 
εἶναι μία τελετή πού ἁπλῶς ἐπισημοποιεῖ 
τό δεσμό δύο ἀνθρώπων ἀλλά ἕνα μυστήριο 
πού ἁγιάζει τούς συμμετέχοντες καί τούς 
εἰσάγει στήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Μέ 
τή χάρη τοῦ Θεοῦ ὡς συνεργό στόν ἀγώνα 
τό ζευγάρι ἑνώνεται ἀρχικά μεταξύ του καί 
σταδιακά μέ τήν εὐρύτερη οἰκογένεια του 
καί ὅλους τούς ἀνθρώπους. Σπᾶνε τά στενά 
ὅρια τῆς οἰκογένειας καί τό ζευγάρι ἀνοίγε-
ται στήν ἐλευθερία τῶν τέκνων τῆς δόξης 
τοῦ Θεοῦ, ὅπου σ’ αὐτήν τήν κατάσταση 
ὁ κάθε ἄνθρωπος γίνεται πατέρας, μητέρα, 
υἱός, θυγατέρα καί σύζυγος.   ❧

Œ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΔΗΜΑΡχΟΥ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΔΑΣ Η.Π.Α.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Καλυμνίου Δη-
μάρχου τῆς πόλεως τοῦ Τάρπονς Σπρινκς 
τῆς Φλώριδας Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμε-

ρικῆς, κ. Χρυσόστομου Ἀλαχούζου στήν 
Μητρόπολη Καλύμνου.

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος τόν 
καλωσόρισε, τοῦ εὐχήθη-
κε νά εἶναι καλοστερεω-
μένος καί τοῦ δώρισε τήν 
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί 
τό βιβλίο τῆς Παναγίας 
τῆς Κεχαριτωμένης.

Ἐντύπωση μᾶς ἔκανε 
ὅτι, ὅπως μᾶς εἶπε ὁ ἴδι-
ος, πρίν ἀπό κάθε δημο-
τικό συμβούλιο γίνεται 
προσευχή γιά νά τούς 
φωτίσει ὁ Θεός!
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Œ  ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΣΑββΑΤΟ ΣΤΗ ΛΕΡΟ

Μεγ. Παρασκευή - Ἀποκαθήλωση στήν «Παναγία τοῦ Κάστρου» Λέρου.

Μέγα Σάββατο - Ἄφιξη Ἁγίου Φωτός καί Ἀνάσταση στή Λέρο.

Μεγ. Παρασκευή - Ἀποκαθήλωση  
Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός «Εὐαγγελισμός  

τῆς Θεοτόκου» Λέρου.
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ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Κωνσταντῖνος Ἀλαγκιοζίδης, Πτυχιοῦχος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Π ροσδοκῶ Ἀνάστασιν νεκρῶν καί 
ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· φράση 

κομβική, βαθύτατα περιεκτική μέ ἀτέλεστη 
δυναμικότητα, φράση ἀμιγῶς χριστιανική. 
Ὅλη ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, κατά τρόπο ἐμ-
φανῆ καί ἐνίοτε ἀπροκάλυπτο δομεῖται καί 
διαρθρώνεται γύρω ἀπό τήν ἐλπίδα τῆς Ἀνά-
στασης.

Ὅλο τό Εὐαγγέλιο καί τό κή-
ρυγμα τῶν Ἀποστόλων θεμε-
λιώθηκε στήν ἔννοια αὐτή, 
ὄχι ὡς ἔννοια μέ ἀφαιρετική 
σημασία, ἀλλά ὡς ζωντανή 
πραγματικότητα, ἀφοῦ εἶ-
δαν, ἄκουσαν, ἄγγιξαν, ἔφα-
γαν, ὁμίλησαν καί ἐν ὀλίγοις 
κοινώνησαν μέ τόν ἀναστά-
ντα Κύριο  Ἰησοῦ Χριστό. 
Αὐτό, ἄλλωστε, τό γεγονός, 
ἔδωσε καί ὅλη ἐκείνη τή ζω-
τικότητα καί τήν ἐνέργεια 
στούς Ἀποστόλους νά φύ-
γουν στά πέρατα τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου 
καί νά κηρύξουν ἀκριβῶς τόν Ἐσταυρωμένο 
καί ταυτόχρονα ἀναστημένο Ἰησοῦ Χριστό.

Ὡστόσο, ἡ ἔννοια τῆς Ἀνάστασης δέν εἶ-
ναι δόκιμο εἴτε νά περιοριστεῖ αὐτόνομα εἴτε 
νά μεριστεῖ ὡς δευτερεῦον γεγονός. Ἀποτελεῖ 
τήν κορωνίδα σέ μιά ἀλληλουχία γεγονότων 
καί πράξεων, σύμφωνα μέ τό Οἰκονομικό 
ἔργο τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο· δηλαδή τήν ἔν-
σαρκη παρουσία τοῦ Υἱοῦ-Λόγου στό κτιστό 
γίγνεσθαι, πρός σωτηρία τοῦ ἑκούσια ἐκπε-
σμένου ἀνθρώπου, ἀπό ἀτέρμονη καί ἀνιδι-
οτελῆ ἀγάπη. 

Ἡ σωτήρια αὐτή ἐπέμβαση ἐκκινεῖ μέ τήν 
ἴδια τή Σάρκωση, τήν κένωση, δηλαδή, τοῦ 
Θεοῦ μέ τή πρόσληψη τῆς κτιστότητας, τήν 

καταξίωσή της καί τόν καθαγιασμό της, τήν 
παροχή τῆς διδασκαλίας καί τόν ὀρθό τρό-
πο ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Κέντρο της ἔχει τήν 
ἀγαπητική κοινωνία μέ τό Θεό καί τήν κτίση, 
τά Πάθη τοῦ Κυρίου καί τήν ἄρση τῆς ἁμαρ-
τίας, τόν κατά σάρκα θάνατο, μέ κορύφωση 
τελικά τήν Ἀνάσταση καί τήν Ἀνάληψη, πρός 

ἐνδυνάμωση τῶν ἀνθρώπων, ὥστε ἀφενός 
νά γίνει κατανοητό ὅτι ὁ μεγαλύτε-

ρος καί ἀπεχθέστερος ἐχθρός 
τους, ὁ θάνατος, νικήθηκε 
καί ἀφετέρου ὅτι ἀνοίγεται 
ἡ πόρτα στήν αἰωνιότητα, 
στό διαυγέστε ρο φῶς, στήν 
ἀληθινή κοινωνία καί μακα-
ριότητα, στήν ὄντως Ζωή.

Εἶναι πολύ σημαντικό νά 
ὑπογραμμιστεῖ, πώς τούτη 
ἡ Ἀνάσταση δέν περιορίζε-
ται μόνο καί ἀποκλειστικά 
στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, 
ἀλλά εἶναι βεβαία πεποίθη-

ση τῶν Χριστιανῶν ὅτι ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ 
ἄνθρωποι θά ἀναστηθοῦν σώματι καί ψυχή, 
ἀπό τόν Κύριο τῆς Ζωῆς, κατά τόν τύπο τοῦ 
Ἰδίου. Πολλά χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί 
γεγονότα στερεώνουν τήν πεποίθηση αὐτή 
τῶν Χριστιανῶν. Συγκεκριμένα καί ἐπί παρα-
δείγματι στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ προφήτης 
Ἡσαΐας ὁμολογεῖ: «ἀναστήσονται οἱ νεκροὶ 
καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις, καὶ εὐ-
φρανθήσονται οἱ ἐν τῇ γῇ» (Ἠσ. κστ΄. 19). Οἱ 
ἀναστάσεις, ἐν συνεχεία, πού πραγματοποίη-
σαν ὁ Χριστός καί οἱ Ἀπόστολοι λειτουργοῦν 
ὡς τύπος τῆς ἐσχατολογικῆς Ἀνάστασης. 

Ὁ Ἀπ. Παῦλος, ἀπό τήν ἄλλη, δήλωνε 
στούς Θεσσαλονικεῖς ὅτι ὅλοι θά ἀναστηθοῦν 
μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ καί θά ζήσουν 



  ΤΕΥΧΟΣ 38 • ΟΛΚΑΣ • 23

μαζί Του: «Αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, 
ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ 
καταβήσεται ἀπ’ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν 
Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον» (Α΄ Θεσ. δ΄, 
16). Ὁ ἴδιος, ἐν τέλει, ὁ Χριστός βεβαιώνει 
πώς: «ἐγὼ εἰμὶ ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή» (Ἰω, 
ια΄, 25), φράση, ἡ ὁποία μέ ἄλλα λόγια, ση-
μαίνει ἀκριβῶς τήν πνευματοποίηση καί ζωο-
ποίηση στήν ἄρρητη ἀ-χρονική καί ἀ-τοπική 
σφαίρα.

Πέρα ὅμως ἀπό αὐτά, παράλληλα, πολ-
λά ἐρωτήματα ἐγείρονται γιά τήν ποιότητα, 
τόν τρόπο καί τό εἶδος τῆς Ἀνάστασης τῶν 
νεκρῶν. Πρέπει νά γίνει κατανοητό, πώς μία 
ἀνθρωπομορφική, κοσμική καί συνεκδοχικά 
καταφατική προσέγγιση τῆς ἔννοιας αὐτῆς 
πόρρω ἀπέχει ἀπό τήν πραγματικότητα. 
Τούτη ἡ κατάσταση πρέπει, ἐξαρχῆς, νά το-
ποθετηθεῖ στό ἐσχατολογικό πλαίσιο, ὅπου 
κάθε μία ἀπό τίς παραπάνω παραμέτρους 
δέν ταιριάζουν, διότι ἡ πεπερασμένη λογική 
ἀδυνατεῖ νά ἀποδώσει κάτι ἄγνωστο ἀλλά 
καί δέν ἔχει τά ἐκφραστικά μέσα γιά νά τό 
περιγράψει. Ὁπότε εὔκολα ἀποδεικνύεται καί 
ἡ ἐν πολλοῖς ἄγνοια ἤ καί ἄρνηση λεπτομε-
ροῦς περιγραφῆς ἀπό τούς Πατέρες, πλήν 
ὁρισμένων, γιά τήν Ἀνάσταση.

Σημαίνοντα ρόλο, λοιπόν, στήν «κατανόη-
ση» τῆς Ἀνάστασης ἀποτελεῖ ἐξαρχῆς ἡ πλη-
ρότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Μιά δι-
αρχική ἀντίληψη, ἀπαραίτητα θά κολόβωνε 
τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο καί θά τόν μέριζε σέ 
ψυχή καί σῶμα. Ὡστόσο, ἡ βιβλική παράδο-
ση θέλει τόν ἄνθρωπο ὡς ἑνιαία ψυχοσωματι-
κή ὀντότητα. Ἐκεῖ, δηλαδή, πού αὐτή ἡ φύση 
συναντᾶ τήν ὑπόσταση τοῦ καθενός. Βέβαια, 
ὁ θάνατος, φαινομενικά, χωρίζει βιαίως τή 
φύση, ἀλλά ἐδῶ ἀκριβῶς παρεμβάλλεται ἡ 
ἐλπίδα τῆς Ἀνάστασης. Ἐλπίδα ἐπανένωσης 
τοῦ ἀκέραιου προσώπου ὄχι στήν προτέρα 
φθαρτή χωροχρονική συγκυρία ἀλλά σέ μιά 
πνευματική καί ἄρρητη, δυναμική καί ἄφθαρ-

τη, κοινωνική, ἀγαπητική καί ἐν τέλει χριστο-
ειδῆ κατάσταση. Πρόκειται, κοντολογίς, γιά 
μιά ψυχοσωματική ὀντολογία, ἡ ὁποία με-
τουσιώνεται καί πνευματώνεται μέ τή δύναμη 
τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ποιότητα, αὐτή ἐπιτελικά, τῶν μετα-
μορφωμένων ἀνθρώπων, θά εἶναι ἀνάλογη 
μέ τή δεκτικότητα τοῦ ἴδιου τοῦ ὄντος ὡς 
πρός τόν Θεό· ἤ μέ διαφορετικά λόγια καί εἰ-
δικότερα, κάθε ἄνθρωπος προετοιμάζει τήν 
ἐσχατολογική ὀντολογία του ἀπό τό «νῦν» 
(καί ἐδῶ φαίνεται ἡ σπουδαιότητα τῆς πα-
ρούσας ζωῆς) καί ἱκανώνεται παθητικά τήν 
Ἀνάσταση εἴτε καιγόμενος ὡς ἀκοινώνη-
τος (κόλαση) εἴτε εὐφραινόμενος ἐν πλήρῃ 
κοινωνία (παράδεισος). Τό ἄφθαρτο καί με-
ταμορφωμένο ἀναστάσιμο σῶμα πάντα θά 
ὑπάρχει, ἀλλά ὄχι μέ τήν ἴδια ποιότητα στόν 
καθένα ἄνθρωπο. 

Τέλος, ἀξίζει νά σημειωθεῖ ἡ ἔννοια τοῦ 
χρόνου στή συνάφεια αὐτή.  Χαρακτηριστι-
κό σημεῖο τῆς Παύλειας θεολογίας, ὡς πρός 
αὐτό τό κομμάτι εἶναι ὅτι ἡ ἀφθαρτοποίη-
ση τῆς ἑνιαίας ὀντολογίας ἐκκινεῖ ἀπό τήν 
παροῦσα πραγματικότητα καί τελειοποιεῖται 
ἀτέλεστα στά ἔσχατα. Ἡ αἰωνιότητα, δηλα-
δή, παροντοποιεῖται καί ὁ χρόνος διαστέλλε-
ται κατά παράδοξο τρόπο στή «χρονικότη-
τα» τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος ζεῖ καί βιώνει τήν 
προσωπική σχέση μέ τόν Θεό ἀπό τό νῦν ἕως 
τό ἄχρονο, παθαίνοντας τή μεταμορφωτι-
κή ἀλλοίωση τῆς ἀναστάσιμης κατάστασης. 
Τότε εἶναι πού ὁ ἄνθρωπος σύν-χωρεῖται μέ 
τόν Θεό ἀλλά καί μέ τούς ἀνθρώπους. 

Γι’ αὐτό ἄλλωστε ὀνομάζονται οἱ τε-
θνεῶτες «συγχωρημένοι», διότι ἔχουμε βε-
βαία πεποίθηση καί ἐλπίδα ὅτι ἀναστήθη-
καν καί ζοῦν μέσα στόν Χριστό, βιώνουν καί 
ἀνταποδίδουν τήν ἀγάπη Του σέ ἕνα ἄρρη-
το κοινωνικό πλαίσιο τόσο σέ ὁριζόντια ὅσο 
καί σέ κάθετο ἀνθρωπολογικά ἀναστάσιμο 
ἐπίπεδο.  ❧
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Œ  ΠΑΣχΑ ΣΤΗ ΛΕΡΟ

Κυριακή τοῦ Πάσχα στόν Ἱ. Μητρ.  
Ναό «Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου».

Πάσχα, κοντά στά γεροντάκια  
τοῦ «Ἰσιδωρείου» Γηροκομείου.

Ὁ Μητροπολίτης, τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα, 
συνοδευόμενος ἀπό τίς τοπικές Ἀρχές 

τῆς Λέρου, ἐπισκέφτηκαν, γιά νά χαιρετί-
σουν τούς ὑπευθύνους καί τούς ἐργαζομέ-
νους στό Hot Spot τῆς Λέρου (στήν περι-
οχή Λεπίδων), καί ἀντήλλαξαν τόν ἑόρτιο 
χαιρετισμό «Χριστός Ἀνέστη», καί κατά τήν 
ὀρθόδοξο παράδοση μοίρασε τό κόκκινο αὐγό σέ ἔνδειξη τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θείου Λυ-
τρωτοῦ. Στίς ἐγκαταστάσεις τῶν Hot Spot, μεταξύ τῶν ἄλλων προσφύγων, ὑπάρχει μία 
ὁμάδα χριστιανῶν τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μητροπολίτης μετά τοῦ Ἱεροκήρυκος 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀρχιμ. Στεφάνου Κατέ καί τοῦ πρωτ. Δαμασκηνοῦ Παλαπου-
γιούκ, ἔψαλλαν τό «Χριστός Ἀνέστη».

Συγκινητικό ἦταν ὅτι μέσα σ’ αὐτή τήν ὁμάδα τῶν χριστιανῶν τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλη-
σίας, ὑπάρχει καί Διάκονος τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος μέ τήν ὁμάδα τῶν ἀδελ-
φῶν του χριστιανῶν ἔψαλλαν καί αὐτοί τό «Χριστός Ἀνέστη», σύμφωνα μέ τό δικό τους 
ἐκκλησιαστικό τυπικό καί ὕμνους κατά τήν δική τους τάξη καί παράδοση τῆς λατρείας 

τους καί μέ χειροκροτήματα ὑμνοῦσαν 
τόν Ἀναστάντα Κύριο.

Ὁ Μητροπολίτης μοίρασε τό κόκκινο 
αὐγό καί τούς εὐχήθηκε ὅπως ὁ Θεός τῆς 
Ἀγάπης, τῆς Εἰρήνης καί τῶν Οἰκτιρμῶν 
ἀσφαλῶς ἀκούει τό αἴτημά τους, πού εἶ-
ναι αἴτημα εἰρήνης καί ἐλευθερίας.

Ὁ Διάκονος, ἐκ μέρους τῆς ὁμάδος, 
εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη καί τίς 
Ἀρχές γιά τήν ἐπίσκεψή τους καί τήν 
ἀλληλεγγύη τους.
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Τό ΙΕΡΟ ΕΥχΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Γραμμένος Ἀθανάσιος, Δημοσιογράφος-Πτυχιοῦχος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τόν 
κατεξοχήν φορέα τῆς Θείας Χάρι-

τος. Ἕνα ἀπό τά ἀποτελέσματα τῆς δράσε-
ως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐντός τῶν ὁρίων 
τῆς ἐκκλησίας εἶναι καί ἡ ὕπαρξη πλούσιας 
λειτουργικῆς ζωῆς, μέσα στήν ὁποία τά πάν-
τα ἔχουν διαμορφωθεῖ ἀπό τούς πατέρες 
«εὐσχημόνως καί κατά τάξιν». Μέ τήν πα-
ραπάνω ἀναφορά θέλουμε νά καταδείξουμε 
πώς κατά τή διάρκεια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
ἔτους ἡ κάθε κινητή ἤ ἀκίνητη ἑορτή, ἀκο-
λουθία ἤ δοξολογία, δέν ἔχει τοποθετηθεῖ 
τυχαία, ἀλλά ἔχει συγκεκριμένο ποιμαντικό 
ἔργο νά ἐπιτελέσει. Παράλληλα οἱ εὐαγγε-
λικές καί ἀποστολικές περικοπές πού ἔχουν 
ἐπιλεχθεῖ νά ἀπαρτίζουν τήν κάθε λειτουργι-
κή ἡμέρα τοῦ ἔτους, μαζί μέ τήν ἀντίστοιχη 
ὑμνογραφία, ἔχουν τεθεῖ μέ τό ἴδιο σκεπτι-
κό, δηλαδή νά διδάξουν καί νά φωτίσουν τό 
ποίμνιο, ἀκολουθώντας συγκεκριμένη με-
θοδολογία καί τακτική, μέ ἀπώτερο σκοπό 
τήν οἰκείωση τῶν θείων νοημάτων καί τήν 
διαμόρφωση στιβαρῆς σχέσεως τῶν πιστῶν 
μέ τόν λατρευόμενο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. 
Ἀπό αὐτήν τήν ὀπτική γωνία θά προσπαθή-
σουμε νά ψηλαφίσουμε καί τό μυστήριο τοῦ 
Ἱεροῦ Εὐχελαίου, δηλαδή ὡς ἀναπόσπαστο 
μέρος τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τό ὁποῖο ἔχει 
ξεχωριστή σημασία.  

Σύμφωνα μέ τήν λειτουργική παράδοση 
τό Ἱερό Εὐχέλαιο σχετίζεται ἄμεσα μέ τήν 
μετάνοια, τήν ἐξομολόγηση καί τήν συγ-
χώρεση τῶν ἁμαρτιῶν, γεγονός πού δικαι-
ολογεῖ καί τήν τοποθέτηση του ἀπό τήν ἐκ-
κλησία μία μέρα πρίν τήν Μεγάλη Πέμπτη 
ὅπου παραδοσιακά κοινωνεῖ τό μεγαλύτερο 
μέρος τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν (π. Βα-

σίλειος Καλλιακμάνης, «Ποιμαντική καί Ἐκ-
κλησιολογία»). Τά κείμενα πού τό συγκρο-
τοῦν, τό καθιστοῦν «καθαρτήριο πῦρ», μιά 
τέλεια ἀφορμή μετανοίας ἡ ὁποία  μπορεῖ νά 
ὁδηγήσει κάλλιστα τόν ἀδιάφορο καί χλιαρό 
(στήν πίστη) χριστιανό στή μεταστροφή. 
Σημαντικό εἶναι νά κατανοηθεῖ πώς τό μυ-
στήριο εἶναι συνεργατικό ὅπως ἄλλωστε καί 
τά ὑπόλοιπα μυστήρια τῆς ἐκκλησίας. Αὐτό 
σημαίνει πώς ὅταν ὁ πιστός δέν συμμετέχει 
μέ τήν ψυχή καί τό νοῦ στήν λογική λατρεία, 
τότε ἡ χάρη ἡ ὁποία βρίσκεται ἀποθησαυρι-
σμένη ἐντός τοῦ μυστηρίου καθίσταται κατά 
κανόνα  ἀνενέργητη. Φυσικά «τὸ Πνεῦμα 
ὅπου θέλει πνεῖ» καί δέν εἴμαστε ἐμεῖς πού θά 
τοῦ θέσουμε ὅρια, ἡ πείρα ὅμως τῶν λειτουρ-
γῶν τοῦ ἁγίου θυσιαστηρίου, ἀναφέρει πώς 
ὅποιος περιμένει ἀπό τήν χριαλίδα τοῦ εὐ-
χελαίου καί μόνον νά δεῖ τά ὅποια ἀποτελέ-
σματα καί τίς ὅποιες λύσεις στά προβλήματα 
του, ἀντιμετωπίζει τό ἱερό τοῦτο μυστήριο 
μέ θρησκόληπτο καί μαγικό τρόπο, προ-
σέγγιση ἡ ὁποία ἀπέχει ἐξαιρετικά ἀπό τήν 
παράδοση τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας. 

Εἰσερχόμενοι λοιπόν στήν καρδιά τοῦ μυ-
στηρίου βλέπουμε πώς τό πρῶτο ἀποστο-
λικό ἀνάγνωσμα (Ἰακ 5,10-16) ὑποδεικνύει 
πώς ἡ προσευχή πού γίνεται μέ ἀγάπη καί 
αὐταπάρνηση ἀπό τόν ἕναν γιά τόν ἄλλο 
ἀδερφό, σέ συνάρτηση μέ τήν ἐξομολόγηση 
καί τήν βαθιά πίστη, εἶναι ἱκανή νά σώσει 
τόν ἄρρωστο καί τήν ἴδια στιγμή νά ὁδηγή-
σει στή συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν του. 

Τό ἀντίστοιχο εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα εἶ-
ναι αὐτό τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη (Λκ 10, 25-37) 
τό ὁποῖο τονίζει μέ τή σειρά του τήν ἀγάπη 
καί τήν πρόσληψη τοῦ πλησίον, χωρίς αὐτή 
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νά προσδιορίζεται ἀπό φυλετικά, κοινωνικά, 
θρησκευτικά ἤ ἐθνικά χαρακτηριστικά. 

Ἡ 2η ἀποστολική περικοπή (Ρωμ 15,1-7) 
ἐπικεντρώνεται καί πάλι στήν σημασία τῆς 
ἐλάφρυνσης τοῦ ἀδερφοῦ ἡ ὁποία συντελεῖ 
στήν οἰκοδομή τῆς ἐκκλησίας «ἵνα πάντες ἕν 
ὦσιν». Ὅλοι οἱ πιστοί προτρέπει ὁ ἀπόστο-
λος νά δοξάζουν τόν Κύριο «ὁμοθυμαδόν καί 
ἐν ἑνὶ στόματι». Ἡ παραβολή τοῦ Ζακχαίου 
(Λκ 19,1-10) κατόπιν προβάλλει τήν μετά-
νοια ἀλλά καί τό δικαίωμα τῶν ἁμαρτωλῶν 
στή σωτηρία. Λίγο παρακάτω «ὁ ὕμνος τῆς 
ἀγάπης» (Α΄ Κορ 12,27-13,8) μιλᾶ γιά τήν 
τέλεια ἀγάπη, δείχνοντας τήν ἀνθρωπότητα 
ὡς πανανθρώπινη ἀδελφότητα καί ὡς Σῶμα 
Χριστοῦ. 

Μέ τό 3ο εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα (Μτ 10, 
1,5-8) ἡ ἐκκλησία θέλει νά καταστήσει σαφές 
πώς τό χάρισμα καί χρίσμα τῶν τελετουργῶν 
τῶν μυστηρίων τῆς μίας, ἁγίας καί ἀποστο-
λικῆς ἐκκλησίας προέρχεται ἀπό τήν ἀπο-
στολική διαδοχή. «Ὑμεῖς ἐστέ ναὸς Θεοῦ 
ζῶντος» φωνάζει παρακάτω ὁ Παῦλος (Β΄ 
Κορ 6,16-7,1) ὑπερτονίζοντας γιά μιά ἀκόμη 
φορά τήν σπουδαιότητα τῆς ἑνότητας τῶν 
πιστῶν, ὑπαινισσόμενος ταυτόχρονα καί τό 
μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀφοῦ μόνο 
μέσω αὐτῆς μπορεῖ νά γίνει λόγος γιά τέτοιας 
ποιότητας ἑνότητα. Μέ ἀνάλογη ἔνταση 
ὑποδεικνύει τήν σπουδαιότητα τῆς κα-
θαρότητας καί τῆς ἀποχῆς ἀπό ὁποιαδήποτε 
ἑστία μολύνσεως. Στό ἀντίστοιχο εὐαγγέλιο 
(Μτ 8,14-23) ὑπερτονίζεται ἡ διαχρονική ἀξία 
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὅλες οἱ θεραπεῖες, κάθε 
ἁγιασμός συντελεῖται διά τοῦ λόγου ὁ ὁποῖος 
καί ἀποτελεῖ μυστικό φορέα τῆς χάριτος (π. 
Κωνσταντίνου Πλευράκη «Τό μυστήριο τοῦ 
Ἱεροῦ Εὐχελαίου», Ὑμνολογικά τεύχη γιά 
τό ἐκκλησίασμα). Ἔτσι λοιπόν ἀνάγνωση, 
μελέτη, κήρυγμα, καί ἀκρόαση τοῦ εὐαγ-
γελίου δέ μπορεῖ νά λείπουν ἀπό τήν καθη-

μερινότητα τῶν χριστιανῶν. Ἀκολουθεῖ τό Β΄ 
Κορ 1,8-11 τό ὁποῖο κάνει λόγο γιά πλήρη 
ἀνάθεση τῆς βιωτῆς μας στόν παντοδύναμο 
Θεό. Ἡ παραβολή τῶν δέκα παρθένων (Μτ 
25,1-13) στή συνέχεια, θέτει τό ζήτημα τῆς 
συντηρήσεως τῆς ἁγιοπνευματικῆς χάριτος 
ἀπό τήν στιγμή τοῦ βαπτίσματος μέχρι τό 
τέλος τοῦ βίου. Τήν ἴδια στιγμή ἡ εὐχή μοι-
ράζει ἁπλόχερα ἐλπίδα, συστήνοντας ἕναν 
Θεό ὁ ὁποῖος «ἐν ἱλαρότητι ἐλεεῖ, ὑπερβαίνει 
ἀνομίας, εἶναι ταχύς εἰς βοήθειαν καί βραδύς 
εἰς ὀργήν» (παραπομπή). 

Ἡ προτελευταία ἀποστολική περικοπή 
(Γαλ 5,22-6,2) παρουσιάζει τήν καρποφορία 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐνῶ τό Στ΄ Εὐαγγέλιο 
(Μτ 15,21-28) προβάλλει τή Χαναναία γυ-
ναίκα ὡς παράδειγμα πίστης, προσευχῆς, 
ἐπιμονῆς καί ὑπομονῆς. 

Τό τελευταῖο ἀποστολικό ἀνάγνωσμα 
(Α΄ Θεσ 5,14-23) ἐπικεντρώνεται γιά μιά 
ἀκόμη φορά στήν φιλαλληλία, τήν ἀδιάκο-
πη προσευχή, τήν εὐχαριστία πρός τόν Ἰη-
σοῦ Χριστό καί τελικά στήν κατάκτηση τῆς 
ἁγιότητας. Ἡ Ἐκκλησία ἄφησε γιά τό τέλος 
ἕνα ἐδάφιο τό ὁποῖο βρίθει ἐλπιδοφόρων 
νοημάτων. Ὁ Κύριος στό Μτ 9,9-13 βρί-
σκεται ὁμοτράπεζος τελωνῶν καί ἁμαρτω-
λῶν, ἀναγγέλλοντας πώς ἐνανθρώπησε γιά 
νά καλέσει αὐτούς στό τραπέζι τῶν γάμων, 
στό τραπέζι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἡ 
ἀκόλουθη εὐχή εὑρισκόμενη στό ἴδιο κλίμα, 
ἀποσπασματικά ἀναφέρει: «Δέσποτα Κύριε 
ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ θέλων πάντας ἀνθρώπους 
σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, 
οὐκ ἐκάλεσας δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς 
μετάνοιαν, ὡς τόὸν τελώνην, ὡς τὴν πόρ-
νην, ὡς τὸν ληστήν, ὡς τὸν βλάσφημον καὶ 
διώκτην τὸν μέγαν Παῦλον, διὰ μετανοίας 
προσδεξάμενος. Πέτρον τὸν κορυφαῖον καὶ 
ἀπόστολόν σου ἀρνησάμενόν Σε τρίτον, διὰ 
μετανοίας προσεδέξω καὶ προσελάβου...». 
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Ἀλήθεια πό σο μεγάλη χαρά καί ἀγαλλίαση 
δίδει σέ ὅλους ἐμᾶς τό νά γνωρίζουμε πώς 
ὅλοι αὐτοί οἱ μεγάλοι ἁμαρτωλοί ἐξελίχθη-
καν σέ  πυλῶνες τῆς ἐκκλησίας μας!

Τό περιεχόμενο τοῦ μυστηρίου εἶναι 
τόσο πλούσιο καί πλῆρες πού θά μποροῦσε 
νά ἀποτελέσει  σπουδή καί ταυτόχρονα μία 
συμπυκνωμένη κατήχηση στήν ὀρθόδοξη 
πίστη, ἀφοῦ ὑποδεικνύει συγκεκριμένο τρό-
πο ζωῆς, ὁ ὁποῖος περιγράφεται μέσα ἀπό 
τά δεκατέσσερα ἀναγνώσματα, τίς εὐχές καί 
τούς ὕμνους πού τό ἀπαρτίζουν. Οἱ χριστια-
νοί ὀφείλουν νά ἀντιμετωπίζουν τόν συνάν-
θρωπο ὡς ἑαυτόν, ἐμφορούμενοι ἀπό ἀγάπη, 
θυσιαστικό καί ἀδελφικό πνεῦμα, συγκρο-
τώντας ἕνα σῶμα μπολιασμένο πάνω στόν 
Ἰησοῦ Χριστό. Ἄν δέ δοξάζεται ὁ Κύριος 
ἀπό τά στόματα καί τόν βίο τῶν πιστῶν δέν 
ἔρχεται ἡ ἀνακαίνιση. Ἄν ἡ ἀγάπη πρός τόν 
Χριστό δέν εἶναι τέλεια καί ἡ πίστη δέν εἶναι 
κραταιά δέν ἔρχεται ἀπάντηση στό αἴτημα 
τῆς προσευχῆς. Ἄν ἡ βιωτή δέν ἐμφορεῖται 
ἀπό ἀσκητικό πνεῦμα καί δέν ὑπάρχει συμ-
μετοχή στήν ἐκκλησιαστική καί μυστηριακή 
ζωή, τότε δέ μπορεῖ νά ὑπάρχει κοινωνία καί 
φιλία μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό. Τέλος ἄν δέν κά-
νουμε τά πάντα νά συντηρήσουμε τήν Χάρη 
πού κατέχουμε ὅλοι οἱ βαπτισμένοι χριστια-

νοί, τά τραγικά ἀποτελέσματα δέ θά ἀργή-
σουν νά φανοῦν στή ζωή μας. Ἀπεναντίας ἄν 
ἡ προσευχή μας ὁμοιάζει ποιοτικά μέ αὐτή 
τῆς Χαναναίας γυναίκας, ἄν μελετοῦμε τό 
λόγο Θεοῦ καθημερινά ἔχοντας παράλληλα 
τήν ἐλπίδα μας βασισμένη στόν Κύριο τῆς 
μακροθυμίας, τῆς συγχωρητικότητας καί 
τῆς ἀγάπης τότε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
δέν θά ἀργήσει νά  ξεδιπλωθεῖ μπροστά μας.  

 Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά ἀφιερώσω αὐτό τό 
ἁπλοϊκό κείμενο στή μνήμη τοῦ θείου μου 
Δημήτρη. Ἕνα χρόνο πρίν, ἀνήμερα Μ. Τε-
τάρτης καί ὄντας στό κρεβάτι τοῦ πόνου, 
ἦρθε σέ ἐπαφή μέ τό λειτουργικό ἐγχειρί-
διο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου. Ἡ συντριβή καί 
ἡ ἀλλοίωση πού ὑπέστη ἀπό τήν ἀνάγνωση 
του ἦταν τόσο ἔντονη ὥστε μέ δάκρυα καί 
λαχτάρα ζήτησε νά συμμετάσχει στό μέγα 
μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως. Δύο ὧρες 
πρίν τήν λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυ-
ρίου τό αἴτημα του εἰσακούστηκε καί λίγο 
ἀργότερα ὁ ἴδιος  εὐλόγησε, ἀσπάστηκε, 
συγχώρησε, καλοτύχισε τήν οἰκογένεια του 
καί κοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. 
Τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου ἀνήμε-
ρα τῆς μεγάλης θεομητορικῆς ἑορτῆς ἔφυ-
γε γαλήνιος, ἀφήνοντας σέ ὅλους ἐμᾶς μία 
γεύση σωτηρίας. ❧



28 • ΟΛΚΑΣ • ΤΕΥΧΟΣ 38

ΟΡθΟΔΟξΗ χΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ  
ΚΑΙ ΨΥχΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑχΕΣ 

( ΤΡΙΤΟ ΑΡθΡΟ )

Ζαχαριάδης Στέργος, Νοσηλευτής Ψυχιατρικῆς Κλινικῆς Γενικοῦ Νοσοκομείου Ρόδου,  
Ἀπόφοιτος Α.Τ.Ε.Ι. Ἀθήνας

Σ τό προηγουμενο ἄρθρο ἀναφερθήκα-
με συνοπτικά στίς ἐπικρατοῦσες ψυχι-

κές διαταραχές οἱ ὁποῖες συναντῶνται συχνό-
τερα στήν κλινική πράξη τόσο σέ ἐνδονοσο-
κομειακό περιβάλλον ὅσο καί στήν κοινότητα. 
Τό ἐρώτημα πού τίθεται στό ποῦ ὠφείλονται 
οἱ ψυχικές διαταραχές ἔχει ἤδη ἀπαντηθεῖ. Οἱ 
ψυχικές παθήσεις εἶναι καταστάσεις οἱ ὁποῖες 
ἀπορρέουν ἀπό πολλούς παράγοντες καί οἱ 
ὁποῖοι συνοπτικά εἶναι οἱ κάτωθι:

Κληρονομικότητα: Ἔχει πλέον ἀποδει-
χθεῖ ὅτι νοσήματα πού ἀφοροῦν τήν ψυχική 
σφαῖρα ἐμφανιζονται συχνότερα σέ στενό 
οἰκογενειακό περιβάλλον στό ὁποῖο κάποιο 
ἄτομο νοσεῖ.

Γονίδια: Τά ὁποῖα ἐνοχοποιοῦνται περισ-
σότερο γιά τίς ψυχωσικές συνδρομές.

Διατροφή: Σύμφωνα μέ σοβαρές ἐπιστημο-
νικές μελέτες ἀποδεικνύεται ὅτι, τά ἄτομα πού 
ἀκολουθοῦν Μεσογειακή διατροφή, ἡ ὁποία 
ὡς γνωστό εἶναι πλούσια σέ λαχανικά, φροῦτα, 
ξηρούς καρπούς, ψάρια, ἐλαιόλαδο καί δημη-
τριακά ὁλικῆς ἀλέσεως ἔχουν πολύ λιγότερες 
πιθανότητες νά προσβληθοῦν ἀπό κατάθλιψη. 

Κατάχρηση οὐσιῶν: Ἄτομα τά ὁποῖα κα-
ταναλώνουν ναρκωτικά, μαριχουάνα, ἀναβο-
λικά στεροειδῆ, μεγάλες ποσότητες ἀλκοόλης 
(οἰνοπνευματώδη ποτά) παρουσιάζουν αὐ-
ξημένο κίνδυνο γιά τήν δημιουργία ψυχικῆς 
νόσου.

Κοινωνικές ἐπιδράσεις: Φαίνεται ὅτι ἐνο-
χοποιοῦνται γιά τήν πρόκληση ψυχικῶν 
διαταραχῶν, ὅπως ἡ κακοποίηση, ἡ παρα-
μέληση, τό κοινωνικό ἄγχος, τά ἐργασιακά 

προβλήματα, ἡ κοινωνικο-οἰκονομική ἀνα-
σφάλεια καί ἡ μετανάστευση.

Ὁ διαμελισμός τῆς οἰκογένειας: Μελέτες 
ἀπέδειξαν ὅτι, παιδιά τά ὁποῖα μεγαλώνουν 
σέ ἀρρωστημένο οἰκογενειακό περιβάλλον, 
στό ὁποῖο οἱ ἰσορροπίες καί ἡ ἔννοια τῆς 
οἰκογένειας ὡς σύνολο καταλύεται ἐμφανί-
ζουν σοβαρά ψυχικά νοσήματα.

 Κρανιοεγκεφαλικές κακώ σεις: Ἐπαναλαμ-
βανόμενοι τραυ ματισμοί στήν κρανιακή χῶ ρα 
(ὁδικά ἀτυχήματα, πτώσεις κ.ἄ.) διαταράσ-
σουν τήν ἀρχιτεκτονική δο μή τοῦ ἐγκεφάλου 
δημιουργῶντας ψυχικές παθήσεις.

Τραυματικές ἐμπειρίες: Σεξουαλική κακο-
ποίηση, ἀπώλεια ἀγαπημένου προσώπου, δια-
ζύγιο, οἰκονομική κατάρευση κ.ἄ.

Σοβαρές ἐπιπλοκές κατά τήν διάρκεια τοῦ 
τοκετοῦ: ὑποξαιμία βρέφους, τραυματισμός 
κρανίου κ.ἄ.

Ὀργανικά νοσήματα: Ἀγγειακό ἐγκεφαλι-
κό ἐπεισόδειο, ἀρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, 
νευρολογικά νοσήματα, μεταβολικά νοσήμα-
τα, γεροντική ἄνοια, ὑπερθυρεοειδισμός, ὑπο-
θυρεοειδισμός, ἠλεκτρολυτικές διαταραχές, 
νεοπλασματικοί κακοήθης ὄγκοι κ.ἄ.

Πεσιμιστική ἀντίληψη περί τῆς ζωῆς: Ἄτο-
μα τά ὁποῖα ἀντιλαμβάνονται τήν ζωή ὡς  μιά 
διαρκῆ κατάσταση ταλαιπωρίας τῆς ἀνθρώ-
πινης ὕπαρξης καί στερούμενοι τό αἴσθημα 
τῆς ἐλπίδας εἶναι ἀρκετά ἐπιρρεπῆ στό νά 
παρουσιάσουν συναισθηματική διαταραχή.

Φαρμακευτικές οὐσίες: Κάποιες φαρμακευ-
τικές οὐσίες προκαλοῦν ψυχικές διαταραχές.

Τό ἀποτέλεσμα τῆς βιώσεως τῶν ἀναφε-
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ρόμενων αἰτίων προκαλεῖ στόν ἄνθρωπο μιά 
βιοχημική ἀνισορροπία κάποιων οὐσιῶν 
ἐντός τοῦ ἐγκεφάλου καί οἱ ὁποῖοι καλοῦνται 
ΝΕΥ  ΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ.  

Οἱ κυριώτεροι νευροδιαβιβαστές οἱ ὁποῖοι 
ἐμπλεκονται στήν δημιουργία τῶν ψυχικῶν 
νοσημάτων εἶναι: 1) ἡ Σεροτονίνη, 2) ἡ Νο-
ραδρεναλίνη, 3) ἡ Ντοπαμίνη, 4) τό γ-αμίνο 
βουτυρικό ὀξύ, 5) ἡ Ἀκετυλχολίνη.

Σκοπός τῶν συγκεκριμένων χημικῶν οὐσι-
ῶν εἶναι ἡ ἐπιτέλεση τῶν φυσιολογικῶν νοη-
τικῶν καί συναισθηματικῶν λειτουργιῶν τοῦ 
ἀνθρώπου ὅπως εἶναι ἡ ἀντίληψη τῆς πραγ-
ματικότητας, ἡ μνήμη, ἡ χαρά, ἡ λύπη, ἡ μά-
θηση κ.ἄ. Ἡ ἀνισορροπία αὐτή σέ ἐπίπεδο 
νευροδια βιβαστῶν δημιουργεῖ τήν κλινική εἰ-
κόνα καί συμπτωματολογία τῶν ψυχικῶν νο-
σημάτων π.χ. κατάθλιψη, παράδοξες φοβίες, 
ἄγχος, ψευδαισθήσεις κ.ἄ. Ἔτσι μποροῦμε νά 
ποῦμε ὅτι, ἕνας ἐξωγενής παράγοντας π.χ. 
ἀπώλεια ἑνός ἀγαπημένου προσώπου σέ συν-
διασμό μέ ἐνδογενῆ παράγοντα (κληρονομι-
κότητα, γονίδια) προκαλοῦν χημική ἀνισορ-
ροπία στούς ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ μέ ἀποτέ-

λεσμα τήν δημιουργία ψυχικῆς νόσου. Κλασ-
σικό παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ κατάθλιψη καί τό 
παθολογικό ἄγχος ὅπου τά ἐπίπεδα τῶν νευ-
ροδιαβιβαστῶν Σεροτονίνης καί νοραδρε-
ναλίνης μειώνονται σέ σημαντικό βαθμό.

Μποροῦμε τώρα λοιπόν νά κατανοήσουμε 
πώς ἡ φαρμακοθεραπεία τήν ὁποία ἀκολου-
θεῖ ὁ ἀσθενής κατόπιν ἰατρικῶν ὁδηγιῶν καί 
μόνο στόχο ἔχει τήν ἐπαναφορά τῆς ἰσορρο-
πίας τῶν ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ σέ φυσιο-
λογικά ἐπίπεδα ὥστε τό ἄτομο νά ἀπαλλα-
χθεῖ ἀπό τά ψυχοπαθολογικά συμπτώματα 
καί στοιχεῖα πού προκαλεῖ ἡ νόσος π.χ. κρί-
ση πανικοῦ, παθολογικές ἐνοχές, κατάθλιψη, 
παθολογικό ἄγχος κ.ἄ.

Ἀφοῦ ἀναφερθήκαμε συνοπτικά στήν αἰτι-
οπαθογένεια καί στόν μηχανισμό γεννήσεως 
τῶν ψυχικῶν νοσημάτων θά σταματήσουμε 
ἐδῶ. Τήν ἑπόμενη φορά, πρῶτα ὁ Θέος, θά 
προσεγγίσουμε τίς συχνότερες παθήσεις τίς 
ὁποῖες δύναται νά συναντήσουμε στήν κοι-
νότητα ὥστε νά κατανοήσουμε τόν τρόπο 
σκέψεως τοῦ ἀτόμου μέ ἀπώτερο σκοπό τήν 
ὀρθή ποιμαντική.  ❧

Ἀπό τή ζωή τῶν κατηχητικῶν σχο-
λείων καί τίς καλοκαιρινές συναντή-

σεις νέων καί νεανίδων τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως στό Ἄργος Καλύμνου.
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Œ  ΣχΟΛΗ βΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σ τήν Κάλυμνο, τήν Παρασκευή 8 Ἰου λίου 
2016, στήν αἴθουσα τῆς Σχολῆς Βυζαντι-

νῆς Μουσικῆς, πού βρίσκεται στήν ἐνορία 
Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως Ποθαίας 
Καλύμνου, συγκεντρώθηκε, παρου σία τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.κ. Παϊσίου, ἡ 
Ἐπιτροπή τῶν Ἀπολυτηρίων Ἐξετάσεων 
τοῦ τμήματος Βυζαντινῆς Μουσικῆς, πού 
ὁρίσθηκε μέ τήν ὑπ’ ἀρ. 135132/3480/ 
1668/1188/8-6-2016 Ἀπόφαση τοῦ Ὑπουρ-
γείου Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ, ἀποτε-
λούμενη ἀπό τούς κ.κ. Χατζηθεοδώρου 
Γεώργιο Διευθυντή ὡς προέδρου, Παππᾶ 
Μιλτιάδη καθηγητή μουσικῆς ὡς μέλους, 
Καραφύλλη Γεώργιο καθηγητή μουσικῆς ὡς 
μέλους, Θεουλάκη Ἐμμανουήλ καθηγη - 
τή μουσικῆς ὡς μέλους, καί Κουμπανάκη  

Γεώργιο καθηγητή μουσικῆς ὡς μέλους. Ὡς 
ἐκπρόσωπος τοῦ ΥΠ.ΠΟ.Α. παρέστη ἡ κυ-
ρία Τσαγκάρη Φωτεινή. Ἡ ἀνωτέρω Ἐπι-
τροπή ἀφοῦ ἐξέτασε τούς ὑποψηφίους 
σπουδαστές, ἔκρινε ἱκανούς τούς παρακάτω 
σπουδαστές γιά χορήγηση τοῦ καθενός 
ἀναγραφομένου τίτλου σπουδῶν:
 • Ζαΐρη Δημήτριο τοῦ Ποσειδῶνα, δίπλωμα 
βυζαντινῆς μουσικῆς μέ βαθμό ἄριστα.
• Πρωτοπρεσβύτερο Δαμασκηνό Παλα-
πουγιούκ τοῦ Γεωργίου, πτυχίο βυζαντινῆς 
μουσικῆς μέ βαθμό ἄριστα.
• Πλόχωρο Ἐμμανουήλ τοῦ Θεοτόκη, πτυ-
χίο βυζαντινῆς μουσικῆς μέ βαθμό ἄριστα.
• Χατζηλάρη Ἀναστάσιο τοῦ Ἐλευθερίου, 
πτυχίο βυζαντινῆς μουσικῆς μέ βαθμό ἄρι-
στα.

ΤΡΑΠΕΖΑ  
ΑΓΑΠΗΣ 
Καθημερινός 
ἀγώνας γιά 
τήν δωρεάν 
διανομή 
σισιτίων 
σέ ἄπορες 
οἰκογένειες
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«ΤΟΥ ΠΤΥχΙΟΥ ΤΗΣ θΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑξΙΩθΕΝΤΕΣ...» *
Γεώργιος Δαγκλῆς, Φοιτητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

Σ έ ἕναν ἐμπύρετο ἀλλά καί ἐγωκεντρικό 
κόσμο, οἱ νέοι πτυχιοῦχοι τοῦ τμήμα-

τος Θεολογίας ὁμολόγησαν, διά 
στόματος τοῦ πρώτου ἀποφοίτου 
Μιχαήλ-Νικήτα Μακαρούνα, νά 
καταστήσουν τούς ἑαυτούς τους 
χρήσιμους γιά ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους, ἀλλά καί νά συντελέσουν 
γιά τή διατήρηση τῆς εἰρήνης καί 
νά ἀγωνίζονται στό ἑξῆς γιά τήν 
ἀλήθεια καί τό δίκαιο. Ἀξίες πράγ-
ματι ἀνεκτίμητες καί δυσεύρετες, 
ὅμως ὅποιος θέλει μπορεῖ καί νά 
τίς βρεῖ ἀλλά καί νά τίς κάνει τρό-
πο ζωῆς του. Τέτοιες διαχρονικές, 
δηλαδή εὐαγγελικές ἀξίες, παράγει 
ἡ ἐπιστήμη τῆς Θεολογίας καί εἰ-
δικότερα τό τμῆμα Θεολογίας τοῦ 
ΑΠΘ, φοιτητές τοῦ ὁποίου ἔχουμε 
τήν εὐλογία νά εἴμαστε κι ἐμεῖς. Τά πρόσωπα 
ὅλων τῶν πτυχιούχων ἀλλά καί τῶν οἰκογε-
νειῶν τους, ἔλαμπαν ἀπό εὐχαριστιακή χαρά.

 Τά πάντα εἶναι Θεολογία λοιπόν, καί τοῦ 
πτυχίου αὐτῆς ἀξιώθηκαν, τή Δευτέρα 11 
Ἰουλίου στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ ΑΠΘ, οἱ 
νέοι ἀπόφοιτοι τοῦ τμήματος Θεολογίας τοῦ 
Α.Π.Θ. Τήν τελετή τῆς ὁρκωμοσίας ἄνοιξε ἡ 
Ἀνα πληρώτρια Πρύτανης κ. Ἀριάδνη Στο-
γιαννίδου, ἡ ὁποία χαιρέτησε τούς νέους πτυ-
χιούχους. Στή συνέχεια τό λόγο ἔλαβε ὁ κο-
σμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, 
κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος ἀνα-
φέρθηκε στό ρόλο τοῦ θεολόγου σήμερα καί 
στίς προκλήσεις πού καλεῖται νά ἀπαντήσει. 
Ἔπειτα, ὁ Πρόεδρος τοῦ τμήματος Θεολογίας 

*  Ἄρθρο τό ὁποῖο δημοσιεύθηκε στήν ἔγκριτη ἐφημ. 
«Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια» στίς 20-7-2016, ἀρ. φύλ. 50.

κ. Παναγιώτης Σκαλτσής, στή μεστή θεολογι-
κῶν νοημάτων ὁμιλία του, ἀναφέρθηκε μεταξύ 

ἄλλων, στό πῶς μπορεῖ σήμερα ἡ θε-
ολογία νά μιλήσει στό σύγχρονο ἄν-
θρωπο καί στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο 
θά γίνει «Θεολογία Σαρκούμενη». Ἡ 
συνέχεια ἀνῆκε πλέον στούς νέους 
θεολόγους καί συγκεκριμένα στόν 
ἀριστοῦχο ἀπόφοιτο Νικόλαο Ἀμα-
νατίδη, ὁ ὁποῖος ἔκανε ἕνα ὁδοι-
πορικό στά τέσσερα χρόνια τῶν 
σπουδῶν καί παρομοίασε τή ζωή 
τοῦ ἀνθρώπου ὡς «προσκυνηματική 
πορεία γιά δικαιοσύνη καί εἰρήνη». 
Στή συνέχεια οἱ πτυχιοῦχοι ἔδωσαν 
τή διαβεβαίωση τήν ὁποία ἀνέ-
γνωσε ὁ ἀριστοῦχος τελειόφοιτος  
κ. Κωνσταντῖνος Ἀλαγκιοζίδης καί 
τή διαβεβαίωση μέ ὅρκο τήν ὁποία 

ἀνέγνωσε ὁ πρῶτος τελειόφοιτος τῆς Σχολῆς, 
κ. Μιχάλης- Νικήτας Μακαρούνας.

Οἱ εὐχές τοῦ περιοδικοῦ μας: Βαθιά συγκι-
νημένοι ὅλοι μας, εὐχόμαστε στούς νέους Θε-
ολόγους νά φανοῦν ἄξιοι τοῦ λειτουργήματός 
τους, ἀπό ὁπουδήποτε κι ἄν τό ἀσκοῦν. Αἰ-
σθανόμαστε δέ περήφανοι πού οἱ σελίδες τοῦ 
περιοδικοῦ μας κοσμοῦνται ἀπό τήν γραφίδα 
τῶν νέων αὐτῶν Θεολόγων. Συγχαρητήρια!  ❧

Ὁ πρῶτος ἀπόφοιτος 
τοῦ τμήματος Θεο-
λογίας ΑΠΘ, καί ἐκ 

Καλύμνου καταγόμε-
νος, Μιχαήλ-Νικήτας 
Μακαρούνας, κατά τή 

διάρκεια τῆς ἀνάγνωσης 
τοῦ ὅρκου.

Oἱ καθηγητές, μέ τούς νέους πτυχιούχους.
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