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Ἀδελφοί καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,
Χάριτι Θεοῦ εἰσερχόμεθα σήμερον εἰς τὸ νέον
ἐκκλησιαστικὸν ἔτος, συνεχίζοντες «διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς»1 συμμαρτυρεῖν καὶ λόγον διδόναι «περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος»2, ζῶντες ἐν Ἐκκλησίᾳ, ἐν Χριστῷ καὶ κατὰ Χριστόν, ὁ Ὁποῖος
ἐπηγγείλατο νὰ εἶναι μαζί μας «πάσας τὰς ἡμέρας
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»3.
Παρῆλθον εἰκοσιοκτὼ ἔτη ἀπὸ τήν, συνοδικῇ
ἀποφάσει, καθιέρωσιν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου ὡς «Ἡμέρας προστασίας τοῦ περιβάλλοντος», κατὰ τὴν
ὁποίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Κέντρῳ τῆς Ὀρθοδοξίας
ἀναπέμπονται εὐχαὶ καὶ ἱκεσίαι «ὑπὲρ τῆς ὅλης
δημιουργίας». Ἡ σχετικὴ πατριαρχικὴ ἐγκύκλιος
ἐκάλεσε σύμπαντα τὸν ὀρθόδοξον καὶ τὸν λοιπὸν
χριστιανικὸν κόσμον, ὅπως ἀναπέμπῃ κατὰ τὴν
ἡμέραν αὐτὴν εὐχαριστηρίους δεήσεις πρὸς τὸν
Κτίστην τῶν ὅλων διὰ τὸ «μέγα δῶρον τῆς Δημιουργίας»4 καὶ ἱκεσίας διὰ τὴν προστασίαν αὐτῆς.
Ἐκφράζομεν τὴν χαρὰν καὶ τὴν ἱκανοποίη1. Ρωμ. η΄, 38
2. πρβλ. Α΄ Πέτρ. γ΄, 15
3. Ματθ. κη΄, 20
4. Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου, 1/9/1989

σιν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος διὰ τὴν ἀπήχησιν καὶ τὴν πλουσίαν καρποφορίαν τῆς ἐν λόγῳ
πρωτοβουλίας τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας. Ἀνεδείξαμεν τὰς πνευματικὰς ρίζας τῆς
οἰκολογικῆς κρίσεως καὶ τὴν ἀνάγκην μετανοίας
καὶ ἐπανιεραρχήσεως τῶν ἀξιῶν τοῦ συγχρόνου
ἀνθρώπου. Ἐβεβαιώθη, ὅτι ἡ ἐκμετάλλευσις καὶ
ἡ καταστροφὴ τῆς κτίσεως ἀποτελοῦν διαστρέβλωσιν καὶ κακὴν ἀλλοίωσιν τοῦ χριστιανικοῦ
ἤθους καὶ ὄχι ἀναγκαίαν συνέπειαν τῆς βιβλικῆς
ἐντολῆς «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε...»5, ὅτι ἡ
ἀντιοικολογικὴ συμπεριφορὰ εἶναι προσβολὴ
τοῦ Δημιουργοῦ καὶ ἀθέτησις τῶν ἐντολῶν Του,
καὶ ὅτι λειτουργεῖ κατὰ τοῦ ἀληθοῦς προορισμοῦ
τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ
βιώσιμος ἀνάπτυξις εἰς βάρος τῶν πνευματικῶν
ἀξιῶν καὶ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.
Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία προέβαλε καὶ προβάλλει τὸ οἰκοφιλικὸν δυναμικὸν
τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, ἀναδεικνύουσα
τὴν εὐχαριστιακὴν χρῆσιν τῆς κτίσεως, τὴν λειτουργίαν τοῦ πιστοῦ ὡς «ἱερέως» τῆς Δημιουργίας, ὁ ὁποῖος ἀδιαλείπτως ἀναφέρει αὐτὴν εἰς
τὸν Κτίστην τῶν ἁπάντων, καὶ τὴν ἀνυπέρβλη5. Γεν. α΄, 22

τον ἀξίαν τοῦ ἀσκητικοῦ πνεύματος, ὡς ἀντιδότου
κατὰ τοῦ συγχρόνου εὐδαιμονισμοῦ. Ὄντως, ὁ σεβασμὸς τῆς δημιουργίας ἀνήκει εἰς τὸν πυρῆνα τῆς
ὀρθοδόξου παραδόσεως.
Προκαλεῖ ἰδιαιτέραν ἀνησυχίαν τὸ γεγονὸς ὅτι,
ἐνῶ εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ οἰκολογικὴ κρίσις συνεχῶς
ἐπιτείνεται, ἡ ἀνθρωπότης, ἐν ὀνόματι τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καὶ τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν, κωφεύει εἰς τὰς πανταχόθεν ἐκκλήσεις πρὸς
ριζικὴν ἀλλαγὴν συμπεριφορᾶς ἀπέναντι εἰς τὴν
κτίσιν. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ προϊοῦσα ἀλλοίωσις
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ἀποτελεῖ συνέπειαν
ἑνὸς συγκεκριμένου προτύπου οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, τὸ ὁποῖον ἀδιαφορεῖ διὰ τὰς ἀντιοικολογικὰς ἐπιπτώσεις του. Τὰ βραχυπρόθεσμα ὀφέλη
ἀπὸ τὴν ἄνοδον τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου εἰς ὡρισμένας περιοχὰς τῆς ὑφηλίου, ἁπλῶς ἐπικαλύπτουν
τὴν ἀλογίαν τῆς ἐκμεταλλεύσεως καὶ συλήσεως τῆς
δημιουργίας. Ἡ οἰκονομικὴ δραστηριότης, ἡ ὁποία
δὲν σέβεται τὸν οἶκον τῆς ζωῆς, εἶναι οἰκο-ανομία
καὶ ὄχι οἰκο-νομία. Ὁ ἄκρατος οἰκονομισμὸς τῆς
παγκοσμιοποιήσεως συμπορεύεται σήμερον μὲ τὴν
ἁλματώδη ἀνάπτυξιν τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ἡ ὁποία, παρὰ τὰ πολλὰ εὐεργετήματά της,
συνοδεύεται ἀπὸ ἔπαρσιν ἔναντι τῆς φύσεως καὶ
ὁδηγεῖ εἰς ποικιλομόρφους ἐκμεταλλεύσεις αὐτῆς.
Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος γνωρίζει, ἀλλὰ δρᾷ ὡς νὰ
μὴ ἐγνώριζε. Γνωρίζει ὅτι ἡ φύσις δὲν αὐτοανακαινίζεται εἰς τὸ διηνεκές, ἀδιαφορεῖ ὅμως διὰ τὰς
ἀρνητικὰς συνεπείας τοῦ «τεχνοπωλίου» διὰ τὸ
περιβάλλον. Αὐτὸ τὸ ὄντως ἐκρηκτικὸν μῖγμα τοῦ
ἀκράτου οἰκονομισμοῦ καὶ τοῦ ἐπιστημονισμοῦ,
ἤτοι τῆς ἀπεριορίστου ἐμπιστοσύνης εἰς τὴν δύναμιν τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ἐπιτείνει
τοὺς κινδύνους διὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας καὶ διὰ τὸν ἄνθρωπον.
Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδό
ξου Ἐκκλησίας, σοφῶς καὶ σαφῶς κατωνόμασε
τοὺς κινδύνους τῆς «ἰδιονομίας τῆς οἰκονομίας»,
τῆς αὐτονομήσεως αὐτῆς ἀπὸ τὰς ζωτικὰς ἀνάγκας τοῦ ἀνθρώπου, αἱ ὁποῖαι ὑπηρετοῦνται μόνον ἐντὸς βιωσίμου φυσικοῦ περιβάλλοντος, καὶ
προέτεινε μίαν οἰκονομίαν «τεθεμελιωμένην εἰς
τὰς ἀρχὰς τοῦ Εὐαγγελίου»6 καὶ τὴν ἀντιμετώπισιν
6. Ἐγκύκλιος, §15
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τοῦ συγχρόνου οἰκολογικοῦ προβλήματος «ἐπὶ τῇ
βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς χριστιανικῆς παραδόσεως»7.
Ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖ, ἐνώπιον τῶν
συγχρόνων ἀπειλῶν, «ριζικὴν ἀλλαγὴν νοοτροπίας
καὶ συμπεριφορᾶς» ἀπέναντι εἰς τὴν κτίσιν, πνεῦμα
ἀσκητισμοῦ, «ὀλιγαρκείας καὶ ἐγκρατείας»8, ἔναντι
τῆς «ἀπληστίας»9, τῆς «θεοποιήσεως τῶν ἀναγκῶν
καὶ τῆς κτητικῆς στάσεως»10. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη
Σύνοδος ἀνεφέρθη μετ’ ἐμφάσεως καὶ εἰς τὰς «κοινωνικὰς διαστάσεις καὶ τὰς τραγικὰς ἐπιπτώσεις
τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος»11.
Ἀκολουθοῦντες τὰς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου
ταύτης, ὑπογραμμίζομεν, εἰς τὴν παροῦσαν ἐγκύκλιόν μας, τὴν στενὴν συνάφειαν τῶν περιβαλλοντικῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων καὶ
τὴν κοινὴν ρίζαν αὐτῶν ἐν τῇ χωρὶς Θεὸν «ἄφρονι
καρδίᾳ», ἐν τῇ πτώσει καὶ ἁμαρτίᾳ, ἐν τῇ κακῇ χρήσει τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Τῆς
καταστροφῆς τῆς φύσεως καὶ τῆς κοινωνίας προηγεῖται πάντοτε μία ἐσωτερικὴ «ἀνατροπὴ τῶν ἀξιῶν», μία πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ καταστροφή. Ὅταν
τὸ ἔχειν κυριεύσῃ τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν μας,
τότε ἡ στάσις μας τόσον ἔναντι τοῦ συνανθρώπου,
ὅσον καὶ πρὸς τὴν κτίσιν, εἶναι ἀναποφεύκτως
κτητικὴ καὶ ἀνοίκειος. Τὸ «σαπρὸν δένδρον» ποιεῖ,
κατὰ τὸ Βιβλικόν, πάντοτε «καρποὺς πονηρούς»12.
Τονίζομεν, ἀντιστοίχως, ὅτι καὶ ὁ σεβασμὸς
πρὸς τὴν κτίσιν καὶ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἔχουν τὴν
αὐτὴν πνευματικὴν πηγὴν καὶ ἀφετηρίαν, τὴν ἐν
Χριστῷ δηλαδὴ ἀνακαίνισιν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν
κεχαριτωμένην ἐλευθερίαν του. Ὡς ἡ καταστροφὴ
τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀδικία συμπορεύονται, ἔτσι καὶ ἡ οἰκοφιλικὴ συμπεριφορὰ καὶ ἡ
κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη εἶναι ἀδιαίρετοι.
Εἶναι αὐτονόητον, ὅτι διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν
τῆς συγχρόνου πολυδιαστάτου κρίσεως τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ πολιτισμού του καὶ τοῦ οἴκου του,
ἀπαιτεῖται πολύπλευρος κινητοποίησις καὶ κοινὴ
προσπάθεια. Ὅπως ὅλα τὰ μεγάλα προβλήματα,
7. ὅ. π., §15
8. Ἡ Ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν
σύγχρονον κόσμον, §10
9. ὅ. π., §10
10. Ἐγκύκλιος, §14
11. ὅ. π.
12. Ματθ. ζ΄, 17

οὕτω καὶ αἱ σοβοῦσαι ἀλληλοπεριχωρούμεναι κρί❧τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς κοινωνίσεις
ας, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀντιμετωπισθοῦν χωρὶς τὴν
διαχριστιανικὴν καὶ διαθρησκειακὴν συνεργασίαν.
Ὁ διάλογος εἶναι ἐδῶ πρόσφορος χῶρος διὰ νὰ
ἀναδειχθοῦν αἱ ὑπάρχουσαι οἰκοφιλικαὶ καὶ κοινωνικαὶ παραδόσεις, διὰ οἰκολογικὴν καὶ κοινωνικὴν
εὐαισθητοποίησιν, καθὼς καὶ διὰ ἐποικοδομητικὴν κριτικὴν τῆς ἀποκλειστικῶς τεχνολογικῆς καὶ
οἰκονομικῆς προόδου καὶ τῶν ἀτομοκεντρικῶν καὶ
κοινωνιοκρατικῶν προτύπων, εἰς βάρος τῆς κτίσεως καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ προσώπου.
Κατακλείοντες, ὑπογραμμίζομεν καὶ πάλιν τὸ
ἀδιαίρετον τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τὴν δημιουργίαν
καὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον, καλοῦμεν

πάντας τοὺς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως εἰς τὸν
καλὸν ἀγῶνα διὰ τὴν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ
περιβάλλοντος καὶ τὴν ἑδραίωσιν τῆς ἀλληλεγγύης, καὶ δεόμεθα πρὸς τὸν ἀγαθοδότην Κύριον,
πρεσβείαις τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, νὰ
χαρίζῃ εἰς τὰ τέκνα αὐτοῦ «καῦσιν καρδίας ὑπὲρ
πάσης τῆς κτίσεως»13 καὶ «παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ
καλῶν ἔργων»14.
βιζ΄ Σεπτεμβρίου α΄
΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
13. Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος, Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικά, Λόγος, πα΄
14. Ἑβρ. ι΄, 24

Œ Ἀ πό τίς ἐκδηλώσεις τν Κατηχητικν Σχολείων
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

Τ

ήν Κυριακή 21/5/2017, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ τέλους τῆς περιόδου πού ψάλλεται τό «Χριστός Ἀνέστη», τῆς ἐπερχομένης ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως, ἀλλά καί τῆς λήξης τῶν κατηχητικῶν σχολείων
τῆς Ἐνορίας, πραγματοποιήθηκε ὡραιότατη ἐκδήλωση στό πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Μαρίνης Λέρου.
Ἡ ἐκδήλωση ἀποτελοῦνταν ἀπό τρία μέρη: Τό
πρῶτο μέρος ἦταν ἀφιερωμένο στίς ἐμφανίσεις τοῦ
Χριστοῦ μετά τήν Ἀνάσταση, ὅπως τίς περιγράφουν
οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές καί ὁ Ἀπ. Παῦλος στήν Α΄
πρός Κορινθίους Ἐπιστολή του. Τά μικρά παιδιά τῆς
χορωδίας ἔψαλλαν ὅλα τά ἀναστάσιμα ἀπολυτίκια. Τό
δεύτερο μέρος ἦταν ἀφιερωμένο στήν λήξη τῆς περιόδου τῶν κατηχητικῶν σχολείων τῆς ἐνορίας, ὅπου μικρά καί μεγάλα παιδιά ἀπήγγειλαν ὡραιότατα ποιήματα καί τραγούδησαν χριστιανικά τραγούδια. Στό τρίτο
μέρος, ἡ χορωδία τῶν μεγάλων τῆς Ἐνορίας, ἀπέδωσε
ἀναστάσιμους ὕμνους μέ βυζαντινό ὕφος τῆς ἐπερχομένης ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου.
Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης ἐδόθη, ὡς ἀναμνηστικό
δῶρο, ἕνα θυμιατό σέ ὅλα τά παιδιά τοῦ κατηχητικοῦ.
Ἦταν μία ἄρτια, ἐξαιρετική ἐκδήλωση, ὅπου καταχειροκροτήθηκε ἀπό πλῆθος κόσμου, πού εἶχε γεμίσει
ἀσφυκτικά τήν αἴθουσα τοῦ πνευματικοῦ κέντρου τῆς
Ἐνορίας.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΟ
ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ

Ἡ

Κυριακή αὐτή τῆς Μεγάλης
Ἑβδομάδας ὀνομάζεται ἔτσι,
γιατί «μετά Βαΐων καί κλάδων» ἔγινε ἡ
ὑποδοχή τοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα.
Ὁ Χριστός μπαίνει στήν πόλη χωρίς
τήν βασιλική πολυτέλεια, καθισμένος
ἐπί πώλου ὄνου, ἐνῶ ὁ κόσμος καί τά μικρά παιδιά, σέ μιά ἀτμόσφαιρα χαρᾶς καί
ἀγαλλιάσεως, βγῆκαν στούς δρόμους γιά
νά Τόν προϋπαντήσουν μέ ζωηρούς ἀλαλαγμούς καί κρατοῦν βάγια τῶν φοινίκων.
«Ὡσαννά τῷ Υἱῷ Δαβίδ, εὐλογημένος ὁ

ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεύς
τοῦ Ἰσραήλ!».
Χαρακτηριστικό ἔθιμο τῆς ἡμέρας εἶναι
ὁ στολισμός τῶν Ἐκκλησιῶν μέ βάγια, ἐνῶ
μετά τή λειτουργία ὁ παπᾶς εὐλογεῖ καί δίνει στούς πιστούς σταυρούς ἀπό βάγια καί
μικρά κλαδάκια ἐλιᾶς, τά ὁποῖα φυλάττουμε στά εἰκονίσματα, ἤ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ,
γιά εὐλογία (στά καΐκια, πλοῖα, αὐτοκίνητα, κλπ).
Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων εἶναι ἔθιμο νά
τρῶμε ψάρι.

Κυριακή τῶν Βαΐων στή Λέρο (Ἱερός Ναός Σωτῆρος Χριστοῦ)

Κυριακή τῶν Βαΐων στήν Κάλυμνο (Ἱερός Ναός Παναγίας Κεχαριτωμένης Χώρας)
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Μεγάλη Δευτέρα στή Λέρο
(Ἱερός Ναός Ἁγίων Τεσσαράκοντα)

Μεγάλη Τρίτη -Τροπάριο τῆς Κασσιανῆς
στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Λέρου

Μεγάλη Τρίτη καί Μεγάλη Τετάρτη στήν Κάλυμνο (Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Ἱ. Ν. Ἀναστάσεως)

Μεγάλη Τετάρτη-Τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Σάββα Καλύμνου καί Ἱ. Ν. Ἁγίου Στεφάνου

Μεγάλη Τετάρτη στή Λέρο (Ἱερός Ναός Ἁγίου Φανουρίου)
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Μεγάλη Τετάρτη -Τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Λακκίου Λέρου

Μεγάλη Πέμπτη στήν Κάλυμνο - Ἀκολουθία τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου

Μεγάλη Πέμπτη - στολισμός ἐπιταφίων

Μεγάλη Πέμπτη βράδι - Τό «μοιρολόϊ τοῦ Χριστοῦ» στίς ἐνορίες Εὐαγγελισμοῦ καί Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου
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Μεγάλη Παρασκευή - τελετή ἀποκαθηλώσεως στήν Παναγία τοῦ Κάστρου Λέρου

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ

Περιφορά Ἐπιταφίων στήν Κάλυμνο
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Περιφορά Ἐπιταφίων στήν Κάλυμνο

Περιφορά Ἐπιταφίων στή Λέρο
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Ἀνάσταση στήν Καλόλιμνο καί στό Φαρμακονήσι

Ἅγιο Φῶς καί Ἀκολουθία Ἀναστάσεως στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Λέρου

Πάσχα στήν Κάλυμνο

Πάσχα στή Λέρο
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ΜΙΑ «διαχρονικΗ παρεξΗγηση;»
Μακαρούνας Μιχάλης-Νικήτας
Πτυχιοῦχος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Ἀ

π’ τήν ἐμφάνισή της ἡ χριστιανική
πίστη πολεμήθηκε καί συκοφαντήθηκε σέ μέγιστο βαθμό. Δύο χιλιάδες χρόνια
Χριστιανισμοῦ καί οἱ διαφόρων εἰδῶν συκοφάντες δέν ἔχουν ἐκλείψει. Χρησιμοποιοῦμε τόν
σκληρό ὅρο “συκοφάντες’’ γιά νά χαρακτηρίσουμε ὅλους ἐκείνους πού μέ τά ἴδια ἐπαναλαμβανόμενα «ἐπιχειρήματα» καί τίς κατ’ αὐτούς
ἀποστομωτικές ἐρωτήσεις καί ἀπαντήσεις
τους, προσπαθοῦν ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων
νά ἀποδείξουν τόν δῆθεν σκοταδισμό πού ἔφερε στήν ἀνθρωπότητα ὁ Χριστιανισμός.
Στή μακραίωνη λοιπόν διαδρομή τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας καί θεολογίας ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν πολλές ἀναπόφευκτες
συγχύσεις, ἑκούσιες ἤ ἀκούσιες παρανοήσεις
ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ θέματος καί σέ κάποιο βαθμό
ὑβριστικές παρερμηνεῖες.
Στή γιγάντωση αὐτῶν τῶν παραμέτρων,
μέ τίς ὅποιες παρανοήσεις, παρερμηνεῖες καί
συγχύσεις, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν, ὅπως εἶναι φυσικό, οἱ ἐξωεκκλησιαστικοί παράγοντες καί πρόσωπα, ὅπως
ἀρχικά ἦταν οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς διανόησης (φιλόσοφοι) καί σήμερα
οἱ θιασῶτες τῆς ἀρχαιοελληνικῆς θρησκείας1
καί ἀκόμη οἱ αὐτόπροσδιοριζόμενοι ὡς «ἄθεοι», ὅπου μέ τήν ἄγνοια καί τήν συνθηματικοποίηση τῆς δημοσιογραφικῆς γλώσσας,
τήν ἰδεολογική ἐμπάθεια καταφέρονται διαχρονικά κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Σκοπός τους δέν εἶναι ἡ ἀγαθή πρόθεση
γιά ἕναν ἐποικοδομητικό διάλογο πρός ἄρση
τῶν ὅποιων παρεξηγήσεων ἀλλά δυστυχῶς ἡ
συκοφάντηση καί ὑπονόμευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, ἐμπειρίας καί θεολογίας. Σ’
αὐτή τήν περίπτωση ἰσχύει τό ἀρχαῖο ρητό
«Οὐ μέ πείσεις κἄν μέ πείσεις!».
Πικρή ὅμως διαπίστωση εἶναι πώς ὅλα
αὐτά, οἱ κριτικές αἰχμές ὅσο καί ἡ ἄγνοια
πού κακοποιοῦν τήν ἱστορία γενικά ἀλλά καί
τήν ἑλληνική ἱστορία εἰδικότερα, τροφοδοτεῖται ἀπό τή σύγχυση καί τίς περισσότερες
φορές ἀδιαφορία, τῶν ἴδιων τῶν μελῶν τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, πού εἴτε ἀνέχεται
ἀδιαμαρτύρητα εἴτε καί ἀναπαράγει τά κοσμικά στερεότυπα περί τῆς ἱστορικῆς δράσης καί ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.
Πολλές λοιπόν ἀβάσιμες, ἀνιστόρητες καί
ἀνυπόστατες κατηγορίες ἔχει δεχθεῖ ἡ Ἐκκλησία κατά καιρούς. Ἐμεῖς ὅμως ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί στίς ὅποιες σχετικές κατηγορίες ἀπαντᾶμε πώς ὅποιος μελετᾶ πιό
ψύχραιμα τά τῆς Ἐκκλησίας ὀρθόδοξα κείμενα καί ἰδιαιτέρως τό Ἅγιον Εὐαγγέλιον πού
εἶναι Φῶς, Ζωή καί Ἐλπίδα, θά διαπιστώσει
μιά ρωμαλέα συνέχιση τῆς Ἐνσάρκωσης τοῦ
Χριστοῦ μέ ὅρους ἐκκλησιολογικούς. Ἡ Ἐκκλησία προσέλαβε τήν πολιτισμική σάρκα
τοῦ κόσμου ἀφενός γιά νά τήν χρησιμοποιήσει καί νά τήν ἀναδείξει σέ ἕνα ἐκφραστικό
ὄχημα, ἱκανό νά μεταφράσει στή γλώσσα,
στούς συμβολικούς κώδικες καί στή νοοτρο1. Οἱ ὁποῖοι μάλιστα θεωροῦν μόνο τούς ἑαυτούς
πία τῆς ἐποχῆς τό διαχρονικό μήνυμα τῆς
τους ὡς γνήσιους ἀπόγονους τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων
καί τοῦ ἑλληνικού πνεύματος (sic) κατηγορώντας μά- ἐν Χριστῷ σωτηρίας δηλαδή τοῦ ἁγιασμοῦ
λιστα ὡς ἀνθέλληνες τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. σύνολης τῆς κτίσης. §
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Αγιος ΓρηγΟριος Ο ΘεολΟγος,
Ενας «φιλαθΗναιος» Αγιος
Γεώργιος Δαγκλῆς
Φοιτητής τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Μ

ιά ἀρχαία παροιμία σκωπτικά
ἀναφέρει πώς εἶναι πιθανότερο
νά ὑπάρξει λευκό κοράκι, παρά νά ἀναδειχθεῖ
κάποιος ρήτορας πού νά κατάγεται ἀπό τήν
Καππαδοκία. Σέ ἀντίθεση αὐτῆς τῆς παροιμίας τοῦ ἐθνικοῦ κόσμου, ἔρχονται οἱ Καππαδόκες πατέρες, οἱ ὁποῖοι μέσα ἀπό τόν βίο
ἀλλά καί τό ἔργο τους ὄχι μόνο προόδευσαν
χριστιανικά καί πνευματικά, ἀλλά καί ρητορικά κατά τά φιλοσοφικά μοτίβα καί καλούπια, ἀλλάζοντας βέβαια τό περιεχόμενό τους
κατά τή χριστιανική καί εὐαγγελική ὁδό.
Ἡ τακτική τους εἶναι σά νά ἄδειασαν ἕνα
ποτήρι μέ νερό καί νά τό γέμισαν μέ γλυκό
κόκκινο κρασί. Τό ποτήρι ἔμενε ἴδιο, ὅσον
ἀφορᾶ τήν πληθώρα τῶν μέσων τῆς διδασκαλίας καί ἔκφρασης πού χρησιμοποιοῦσαν, ὡστόσο τό περιεχόμενο, τό ὁποῖο θά
εἰσερχόταν στόν ὀργανισμό καί θά γινόταν
κτῆμα καί τρόπος λειτουργίας του, ἄλλαζε.
Ἡ ζωή ὅλων τῶν Καππαδοκῶν πατέρων
ἐξελίχθηκε στό ἀντίθετο ρεῦμα τῆς ἀνωτέρω
παροιμίας. Κυρίως δέ, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος φρόντισε νά ἀχρηστεύσει στό ἑξῆς
αὐτή τήν παροιμία, τήν ὁποία δέν γνωρίζουμε
ἄν εἶχε ὑπόψη του. Ὁ ἴδιος αὐτοχαρακτηρίζεται “φιλαθήναιος’’, δηλαδή φίλος τῆς Ἀθήνας
καί φυσικά τῶν σχολῶν της ὅπου σπούδασε
ρητορική καί ποίηση, ἀλλά καί δίδαξε τή ρητορική κατά τά ἔτη 350-357. Δικαίως χαρακτηρίστηκε ὡς μέγας ρήτορας καί ἀπό τούς
Ἐθνικούς καί ἀπό τούς Χριστιανούς, καθότι ὁ
ἴδιος οἰκειοποιήθηκε καί ἐνδύθηκε τήν ἐθνική
παιδεία.

Πέραν τῆς ρητορικῆς καί τῆς ποίησης,
ἐντρύφησε στήν πλατωνική καί ἀριστοτελική
φιλοσοφία, καθώς καί σέ ἐκείνη τῶν στωϊκῶν
καί νεοπλατωνικῶν φιλοσόφων. Ἀπό αὐτό
ἀπορρέει ἡ προσπάθεια του γιά τή διάσωση
τῆς ἐθνικῆς παιδείας ἀπό τούς Χριστιανούς
τοῦ 4ου αἰ., καθώς θεωροῦσαν ὁτιδήποτε
ἐθνικό ὡς εἰδωλολατρικό καί ὡς μέρος τοῦ
καταδικασμένου παγανιστικοῦ κόσμου. Ὁ
Ἅγιος δέν ἄφησε τήν παιδεία νά ἔχει τή μοίρα
πού εἶχαν τά εἴδωλα, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ὅσους τήν ἀπέρριπταν ὡς “σκαιούς καί
ἀπαιδεύτους’’, καί ἡ ἀναφορά αὐτή πήγαινε
πρωτίστως στούς Χριστιανούς.
Στήν προσπάθειά του γιά διάσωση τῆς
ἐθνικῆς παιδείας, ἦρθε ἀντιμέτωπος καί μέ
τόν αὐτοκράτορα Ἰουλιανό τόν Παραβάτη.
Ὁ τελευταῖος εἶχε ἐκδώσει ἕναν ἐκπαιδευτικό
νόμο, ὁ ὁποῖος ἐπέτρεπε στούς Χριστιανούς
νά διδάσκουν παγανιστές συγγραφεῖς μόνο
ἄν τούς θεωροῦσαν σοφούς καί μιμοῦνταν
τήν εὐλάβειά τους ἀπέναντι στούς θεούς
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ἄν ὡστόσο θεωροῦσαν ψεύτικους τούς θεούς τους, νά μή
τούς ἑρμηνεύουν, νά μή τούς διδάσκουν καί
νά περιοριστοῦν στούς ναούς τους ὅπου θά
διδάσκουν τά τῆς χριστιανικῆς πίστης ἀποκλειστικά. Κάτι τέτοιο ὡστόσο θά ἦταν καταδικαστικό γιά τήν ἐθνική παιδεία καί θά
ὁδηγοῦσε στήν ἀφάνειά της, μέσα στόν ἤδη
παρηκμασμένο ἐθνικό κόσμο.
Σ’ αὐτόν τόν ἐκπαιδευτικό νόμο ὁ Ἅγιος
ἀπάντησε ἐναντιωμένος, ὡς πρός τήν πίστη τῶν ἀρχαίων συγγραφέων ἀπορρίπτον
ΤΕΥΧΟΣ 40 • ΟΛΚΑΣ •
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ἄλλος Καππαδόκης πατέρας, ὁ
Μ. Βασίλειος χαρακτηρίζει τήν ἀρχαία φιλοσοφία ὡς τριαντάφυλλο,
ὡστόσο γιά νά τό κόψεις καί νά τό
κάνεις κτῆμα σου θά πρέπει νά ἀποφύγεις τά ἀγκάθια καί νά πάρει τό
μέλι τό διαλεχτό κατά τήν τακτική
τῆς μέλισσας.
Αὐτή ἡ σπουδαία ποιμαντική τῶν
Πατέρων, πού πηγάζει ἀπό τόν
ἴδιο τόν Κύριο καί στή συνέχεια
τόν Ἀπόστολο τόν Ἐθνῶν Παῦλο
καί καθοδηγεῖ τήν Ἐκκλησία δύο
χιλιάδες καί πλέον χρόνια, μπορεῖ
νά γίνει πρίσμα καί ὁδοδείκτης -τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν- στή σημερινή ἐποχή τῆς πολυφωνίας καί
πολυχρωμίας, μέσα ἀπό τό ὁποῖο ἡ
Ἐκκλησία θά μιλήσει σέ ἀνθρώπους
ἄλλων ὁμολογιῶν ἤ θρησκειῶν, ἄλλων γλωσσῶν καί ἐθίμων καί ἐν γένει
ἄλλων πολιτισμῶν. Ὡστόσο αὐτές
οἱ προσπάθειες πρέπει πάντα νά
γίνονται μέ προσοχή καί προσευχή, ὥστε νά μιλᾶμε στήν ψυχή τῶν
ἄλλων μέ τά δικά τους μορφολογικά στοιχεῖα καί παράλληλα νά διατηροῦμε
ἀναλλοίωτη τήν ἀλήθεια τῆς ὁποίας εἴμαστε
μέτοχοι. Ἄλλωστε αὐτό εἶναι ἀναγκαῖο ἀπό
τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καί ἀποτελεῖ
προτροπή τοῦ Χριστοῦ γιά κήρυγμα σέ ὅλα
τά ἔθνη.
Ἔτσι τό “ἀπρόσληπτον’’ θά μπορεῖ νά
προσληφθεῖ καί τό “ἀθεράπευτον’’ θά μπορεῖ
νά θεραπευθεῖ. §

τας τούς θεούς τους καί ἀποδεχόμενος τήν
ἑλληνική γραμματεία, ἡ ὁποία ἀνήκει στή
γλώσσα καί ὄχι στή θρησκεία τῶν ἐθνικῶν.
Αὐτή ἄλλωστε εἶναι πολύ μεγάλη θεολογική
καί ποιμαντική προϋπόθεση, ὅλων τῶν πατέρων, ἡ ὁποία τονίζει τήν ἀντίθεση μεταξύ
τῆς χριστιανικῆς θεολογίας καί τῆς ἀρχαιοελληνικῆς φιλοσοφίας. Ἀπό ὅλους τούς πατέρες ἡ ἑλληνική σοφία θεωρεῖται ὅτι “παίζει μέ τίς σκιές’’, κατά τή φράση τοῦ Ἁγίου
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί κατά τήν προΠαπαδόπουλος Στυλιανός, Πατρολογία, τ. Β, Ἀθήσέγγισή της πρέπει νά ὑπάρχει διάκριση καί
να, 1990.
ταπείνωση καί νά ἐπιδέχεται ἐξονυχιστικό
Παρασκευαΐδης Χριστόδουλος, Ἑλληνισμός Προἔλεγχο-πολλές φορές καί ἀπόρριψη, καθώς σήλυτος, Ἀθήνα, 2004.
μπορεῖ νά ἐξελιχθεῖ σέ “δηλητηριῶδες φίδι’’,
Χρήστου Παναγιώτης, Ἑλληνική Πατρολογία, τ. Δ,
κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ. Ἕνας Θεσσαλονίκη: Κυρομάνος, 2004.
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ΙΕΡΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Ἁγίου Παϊσίου Παναγῆ Μπασιά στή Λέρο - 7/6/2017

Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ στήν Κάλυμνο - 10/6/2017

Ἁγίας Μαρίνης στή Λέρο - 16/7/2017

Ἁγίου
Παντελεήμονος
Καλύμνου 26/7/2017
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Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Λέρου - 28-29/7/2017

Ἱερά Πανήγυρη Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Καλύμνου - 5/8/2017
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Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
«Παρέστη ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιν σου, ἐν ἱματισμῶ διαχρύσῳ
περιβεβλημένη, πεποικιλμένη»
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ.Παϊσίου

Γ

λυκόηχες σημαίνουν σήμερον οἱ καμπάνες ὅλου τοῦ Αἰγαίου, διά νά τιμήσουν καί δοξολογήσουν «τήν μετά Θεόν,
Θεόν», τήν Μητέραν ὅλων ἡμῶν Παναγίαν.
Ἄγγελοι ὑμνοῦν τήν Μητέρα τῆς ζωῆς καί
τήν ἄνοδόν Της εἰς τούς οὐρανίους θαλάμους, εἰς τά ἄνω βασίλεια. Ἄγγελοι καί ἄνθρωποι ὑμνολογοῦν τήν Παναγίαν, πρώτην
θεωθείσαν ἀνθρωπίνην ὕπαρξιν, ἥτις κατέστη ἡ ἀλάθητος ὁδός τῆς θεώσεως καί τῆς
μετά τοῦ Θεοῦ τελείας ἑνώσεως.
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, μέ τήν χάρη τοῦ
Παναγίου Πνεύματος, διέταξε τό διάστημα
τῶν δεκατεσσάρων τούτων ἡμερῶν, νά κάνουμε ἐμεῖς οἱ χριστιανοί προσευχή, νηστεία
καί ἐγκράτεια παθῶν, στήν τιμή τῆς ὑπερενδόξου ἀειπαρθένου, τῆς Ἁγιωτάτης Μητέρας
τοῦ Ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου.
Εἶναι καί λέγεται, ἡ Ἁγιωτάτη Παρθένος,
Μήτηρ γιά δύο λόγους: πρῶτον εἶναι Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί δεύτερον Μητέρα πάντων
τῶν Χριστιανῶν. Καί τοῦ Θεοῦ μέν εἶναι
μητέρα φυσική, τῶν δέ Χριστιανῶν μητέρα
θετή.
Εἶναι μητέρα τοῦ Θεοῦ φυσική, ἀληθῶς
Θεοτόκος, γιατί ἀληθῶς γέννησε αὐτόν τόν
Υἱό τοῦ Θεοῦ, ἀπό τήν ἀδιάφθορο αὐτῆς
μήτρα, καί Παρθένος ἔτεκε καί Παρθένος
ἔμεινε καί πάλιν Παρθένος καί ὁ Θεῖος Λόγος, ἔκτοτε ἐνυμφεύθηκε τήν σάρκα τῆς
Παρθένου Μαρίας, καί ἕνωσε σέ μία ἀδιαίρε-

το ὑπόσταση τήν θεία Του φύση μέ τήν ἀνθρώπινη φύση τῆς Παναγίας «καί λόγον καί
ἔννοιαν».
Εἶναι δέ καί μητέρα θετή πάντων τῶν Χριστιανῶν, γιατί ἐάν ἐμεῖς οἱ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ
ἄνθρωποι, διά τῆς χάριτος τῆς υἱοθεσίας,
εἴμαστε ἀδελφοί θετοί Ἐκείνου τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, πού ἡ Παρθένος γέννησε καί αὐτός
ὁ Ἰησοῦς Χριστός, καθώς λέγει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος, εἶναι ἀνάμεσά μας, ὡς πρωτότοκος,
ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς, ἄρα καί ἐμεῖς εἴμαστε
θετοί υἱοί τῆς Θεομήτορος.
Καμία μά καμία γυναίκα στόν κόσμο δέν
ἀξιώθηκε τῆς μεγίστης τιμῆς, πού ἀξιώθηκε
ἡ Ἁγία Παρθένος καί εὐλογημένη Κόρη τῆς
Ναζαρέτ, καί πού θεία χάριτι, σήμερα Αὐτή
ἡ Ἁγία μητέρα, «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος, ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς ἐν μνημείῳ τίθεται καὶ
κλῖμαξ πρὸς οὐρανὸν ὁ τάφος γίνεται».
Σήμερα, «ἐν ἱματισμῷ διαχρύσω περιβεβλη
μένη, πεποικιλμένη», ἡ Παντάνασσα, ἡ Κε
χαριτωμένη Μαρία ἡ Βασίλισσα τῶν Οὐρα
νῶν μετέστη στούς οὐρανούς, γιατί ὁ τάφος
καί ἡ νέκρωση κατ’ ἄνθρωπον δέν ἦταν
δυνατό νά κρατήσουν τήν ζωή τήν μητέρα
τοῦ Θεοῦ: σήμερα «τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ
ἐκράτησεν, ὡς γὰρ ζωῆς μητέρα πρὸς τὴν
ζωήν μετέστησεν».
Καί ἐμεῖς στή θετή Μητέρα μας, πού τήν
κοίμησή Της σήμερα δοξάζουν καί ὑμνοῦν
καί μεγαλύνουν οἱ οὐράνιες ἐξουσίες, οἱ
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θρόνοι, οἱ ἀρχές, οἱ κυριότητες, οἱ δυνάμεις,
τά Χερουβείμ καί τά φρικτά Σεραφείμ, καί
ἀγάλλονται οἱ γηγενεῖς ἐπί τῇ θείᾳ δόξῃ Της,
ἄς προσφέρουμε θυμίαμα εὔοσμο, προσευχή
καί νηστεία.
Προσευχή εἶναι ἡ παράκληση καί νηστεία,
πού εἶναι ἐγκράτεια. Αὐτούς τούς δύο τρόπους ὥρισε ἡ Ἐκκλησία μας γιά νά τιμήσουμε
ἐξόχως τίς ἅγιες ἡμέρες, τήν μεγάλη τηλαυγῆ
αὐτή ἡμέρα τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί δική
μας μητέρα.
Σήμερα, ἡ Παντάνασσα τοῦ οὐρανοῦ καί
τῆς γῆς, εἶναι λέγει, ὁ μέγας προφήτης, «ἐν
ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη, πεποικιλμένη», δηλαδή τό θεοΰφαντο ἔνδυμα τῆς
μακαριότητας ὅπου τήν στολίζει, εἶναι διάχρυσο ἀπό τίς θεϊκές ἀκτίνες τοῦ Θαβωρίου
ἀπροσίτου φωτός, ἐγκαταλείπει τά τοῦ κόσμου τούτου τερπνά καί ἐπίγεια καί ἀνεβαίνει στά ἐπουράνια.
Ἡ Παναγία Παρθένος εἶναι πλέον ἀνάμεσα
σέ ὅλους τούς Μακαρίους ἀκηλίδωτος καθρέπτης ἁγνείας καί καθαρότητας, ὅλη καλή,
ὅλη ἄμωμος καθώς τήν ὀνομάζει στό ἄσμα
ἀσμάτων τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. «Ὅλη καλή, εἶ
πλησίον μου καί μῶμος οὐκ ἐστι ἐν σοί». Ἡ

καθαρωτέρα ἀσυγκρίτως τῶν ἀνθρώπων καί
τῶν Ἀγγέλων.
Παναγία Παρθένε, σύ πού σήμερα ἀναπαύεσαι στήν ἀγκαλιά τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ σου
καί Θεοῦ πάντων ἡμῶν καί πού εἶσαι ἡ χαρά,
ἡ ἐλπίδα καί τό στήριγμα πάντων ἡμῶν, σέ
σένα τήν Μητέρα τοῦ Κυρίου καί δική μας
μητέρα ἐναποθέτουμε τίς ἐλπίδες μας στήν
παροῦσα δύσκολο ἐποχή πού ζοῦμε κινούμαστε καί ὑπάρχουμε, καί σέ παρακαλοῦμε καί
σέ ἱκετεύουμε, σπεῦσε καί βοήθησέ μας νά
διέλθουμε τοῦ βίου τήν θάλασσα μέ γαλήνη
καί καταντήσουμε σέ εὔδιο λιμένα σωτηρίας,
ψυχῶν καί σωμάτων.
Ναί, Παναγία Παρθένε Μαρία, ὄνομα πού
εἶναι ἡ χαρά, ἡ παρηγοριά, τό καύχημα τῶν
ὅπου γῆς Χριστιανῶν, δέξαι τήν νηστεία μας
καί παράκληση τῶν ἁγίων τούτων ἡμερῶν,
ὅπου ἐκάμαμε στήν τιμή σου ὡς θυμίαμα εὐπρόσδεκτο. Ναί Παναγία Παρθένε Μαρία,
καθώς στήν ἐκκλησία εὐλαβῶς ἀσπαζόμαστε
τήν Ἁγία σου καί Θαυματουργό Εἰκόνα Σου,
ἔτσι καί ἐκεῖ στόν Παράδεισο νά δοῦμε αὐτό
τό μακάριο πρόσωπό Σου, τό ὁποῖο προσκυνοῦμε, ὑμνοῦμε καί δοξάζουμε, σύν Πατρί καί
τῷ Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι. §

Δεκαπενταύγουστος στήν Ἀστυπάλαια

16 • ΟΛΚΑΣ • ΤΕΥΧΟΣ 40

Δεκαπενταύγουστος στήν Παναγία τοῦ Κάστρου Λέρου
ΤΕΥΧΟΣ 40 • ΟΛΚΑΣ •

17

Δεκαπενταύγουστος καί Ἐννιάμερα στήν Παναγία τοῦ Κάστρου Λέρου

Œ Τό σύγχρονο θαῦμα τῆς Παναγίας τοῦ Κάστρου
να νέο, σύγχρονο θαῦμα τῆς Παναγίας τοῦ Κάστρου, συνετελέσθη φέτος, ὅπου μία
Ἕ
οἰκογένεια ἀπό Οὐκρανία, μέ σοβαρό πρόβλημα ὑγείας τοῦ μικροῦ παιδιοῦ τους,
ὀνόματι Ἰγκόρ (διεγνωσμένος καρκίνος στόν ἐγκέφαλο), ἐπισκέφθηκε
πέρυσι τήν Παναγία. Μετά τήν ἐπιστροφή στήν πατρίδα τους, καί μετά
ἀπό ἐπανέλεγχο καί ἐπανεξέταση
τοῦ μικροῦ παιδιοῦ, δέν ἐντοπίστηκε
ἀπολύτως κανένα πρόβλημα! Φέτος
στήν χάρη Της ἡ μητέρα καί ὁ μικρός
Ἰγκόρ ἐπισκέφθηκαν τήν Παναγία
τοῦ Κάστρου γιά νά ἐκφράσουν τίς
εὐχαριστίες τους γι’ αὐτή τήν θαυματουργική ἐξέλιξη.
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Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - 95 ΧΡΟΝΙΑ

ήν Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017, στόν Ἱερό
Ναό Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου, ἑορτάσθηκε «Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ
ΑΣΙΑΣ», μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 95 ἐτῶν ἀπό
τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς τοῦ 1922.
Στά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων «Μνήμη τῆς Μι
κρᾶς Ἀσίας», τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολί
του Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, παρουσία καί τήν
συμμετοχή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊ
σίου, τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ πρωτ. Νικοδήμου Φωκᾶ, ἀλλά καί ἱερέων τῆς νήσου.
Τίς ἐκδηλώσεις «Μνήμη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας»
τίμησαν μέ τήν παρουσία τους οἱ τοπικές Ἀρχές προεξάρχοντος τοῦ Δημάρχου Λέρου κ. Μιχ.
Κόλια, τοῦ Ἐπάρχου κ. Ἰ. Θεμέλαρου, τοῦ κ. Μιχ.
Κοντραφούρη, ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντιπολίτευσης,
δημοτικῶν συμβούλων, πρώην Δημάρχων, ἐκ
παι
δευτικῶν, πολλῶν ἀπογόνων μικρασιατῶν
προσφύγων, μέλη τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν
Λέρου μέ ἕξι παιδιά ντυμένα μέ παραδοσιακές
μικρασιάτικες στολές, καί πλῆθος πιστῶν.
Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Μητροπολίτης Προικοννήσου κ.Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε «στήν
συγκινητική, τήν θρηνητική, τήν πονεμένη ἐπέτειο
τῆς μεγάλης συμφορᾶς τοῦ Γένους, ἡ ὁποία μᾶς
ἔτυχε στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνος, τήν Μικρασιατική Καταστροφή. Γυναῖκες καί νέες κοπέλες
νά ἀτιμάζονται, μωρά παιδιά νά σφαγιάζονται
ἄσπλαχνα, ἐγκυμονοῦσες μητέρες νά ξεκοιλιάζονται, σεβάσμιοι γέροντες νά δολοφονοῦνται
ἐν ψυχρῷ... Ἐκκλησίες νά γκρεμίζονται, σταυροί
νά καταστρέφονται, εἰκόνες νά καίγονται, τάφοι
ἁγίων καί τῶν πατέρων μας νά διασαλεύονται
καί νά κατακρημνίζονται, νά πετιῶνται τά ὀστά
τους στά σκυλιά... ἕνας λαός ὁλόκληρος νά φεύγει ταπεινωμένος μέ τά ροῦχα μόνο πού φοροῦσε, μέ τίς εἰκόνες, μέ τά λείψανα τῶν Ἁγίων, μέ τά
τημαλφέστερα τῶν ἐκκλησιῶν καί μοναστηριῶν,
αὐτὸ ἔνοιωθε γιά θησαυρό του μόνο! Νά παίρ-

νει τόν δρόμο τῆς προσφυγιᾶς καί νά ἀναζητάει
ἀλλοῦ ἕναν τόπο νά στεγάσει τήν δυστυχία του.
Ὅμως, αὐτός ὁ λαός πού λέγεται Ρωμιοσύνη, κάθε
ταπείνωση, κάθε δυσκολία καί κάθε συμφορά πού
τόν βρίσκει, τήν χρησιμοποιεῖ ὡς ἐφαλτήριο γιά
μία καινούργια ἀρχή, γιά ἕνα καινούργιο ξεκίνημα,
γιά καινούργιες ἐπιτυχίες, γιά καινούργιες λάμψεις
καί δόξες, κι ἔτσι ἔγινε! Τό πρῶτο πού ἔκαναν
ὅπου βρέθηκαν ἦταν νά κτίσουν μία Ἐκκλησία,
καί γύρω ἀπό αὐτήν τήν Ἐκκλησία ὀργανώθηκαν
οἱ πρῶτοι καταυλισμοί, πού σήμερα εἶναι πόλεις
ὄμορφες, πολλές ἐκ τῶν ὁποίων φέρουν τά ὀνόματα τῶν ἀλησμονήτων πατρίδων: Νέα Σμύρνη, Νέα
Χαλκηδόνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέο Ἰκόνιο, Νέα
Πέραμος, Νέα Κύζικος, τά πάντα ὑπάρχουν σέ
νέα, ἐκτός ἀπό ἕνα... τήν Κωνσταντινούπολη! Τήν
ὁποία θεωροῦμε πάντοτε ζωντανή, πάντοτε βασιλεύουσα, πού ἀπό τήν στιγμή πού ἄν καί δέν ἔχει
τόν βασιλέα, ἔχει αὐτόν πού φέρει τήν κορῶνα καί
τόν σάκο τοῦ βασιλέως, ἔχει τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη. Τόν Πατέρα τοῦ Γένους. Τὸν Πατέρα τῆς
Ρωμιοσύνης καί τῆς Ὀρθοδοξίας. Κι’ ὅσο ὑπάρχει
ὁ Πατριάρχης, ὅσο ὑπάρχουν οἱ Φαναριῶτες, ὅσο
ὑπάρχουν οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ὅσο ὑπάρχουν
αὐτές οἱ Ἐκκλησιές πού εἶναι ἀνοιχτές καί λειτουργοῦνται κάθε μέρα, ἡ ἐλπίδα εἶναι ζωντανή καί ἡ
Κωνσταντινούπολη εἶναι ζωντανή, εἶναι ἡ βασιλεύουσα τῆς καρδιᾶς μας καί τοῦ ὀνείρου μας».
Τέλος εὐχήθηκε, «τό αἷμα τῶν ἄδικα σφαγιασθέντων προγόνων μας, τά δάκρυα τῶν ὁσίων πού
ἀνέδειξε ἐκείνη ἡ γῆ, νά εἶναι πάντοτε εὐχή καί εὐ
λογία γιά ὅλη τήν Ρωμιοσύνη, γιά ὅλη τήν Ὀρθο
δοξία. Καί ὁ Θεός μέσα ἀπό τίς δύσκολες μέρες πού
περνᾶμε νά μᾶς ἀξιώσει νά δοῦμε καλύτερες μέρες.
Αἰσιοδοξία, λοιπόν, Ἐλπίδα καί τόν Σταυρό μας!».
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Μητροπολίτης ἐτέλεσε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας τῶν
ἀπογόνων τῶν μικρασιατῶν προσφύγων τοῦ νησιοῦ μας καί ἐν συνεχείᾳ ἐθνικό μνημόσυνο, ἐνῶ
ὅλο τό ἐκκλησίασμα ἀκολούθησε τόν ΜητροποΤΕΥΧΟΣ 40 • ΟΛΚΑΣ •
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λίτη μας στήν ἀπαγγελία τοῦ ἐθνικοῦ μας ὕμνου.
Ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λέρου καί Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πρωτοπρεσβύτερος π.
Νικόδημος Φωκᾶς, στήν ὁμιλία του, ἀναφέρθη
στό χρονικό τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς, καί
τόνισε τό μεγάλο πρόβλημα τῆς προσφυγιᾶς ὅπως
αὐτό λαμβάνει χώρα καί σήμερα, γιά τόν πόνο, τήν
πείνα, τίς κακουχίες, τήν ἐξαθλίωση λαῶν καί ἀνθρώπων πού ἀναγκάζονται νά ἐγκαταλείπουν τίς
πατρίδες τους, ἐρχόμενοι ἀπό τήν κόλαση τοῦ πολέμου, διεκδικώντας τήν ἐλπίδα, τήν ἀξιοπρέπεια
καί τήν ἀσφάλεια, γι’ αὐτούς καί τίς οἰκογένειές
τους. «Ἄν θέλουμε νά ὀνομαζόμαστε ἄνθρωποι,
ἐπικαλούμενοι μάλιστα τήν ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ, πρέπει νά πιστεύουμε ὅτι δικαίωμα στήν
ἐλπίδα ἔχει κάθε ἄνθρωπος ἀνεξαρτήτως χώρας
καταγωγῆς, θρησκείας, φυλῆς, χρώματος, κλπ.
Ὁ κάθε πρόσφυγας φέρει στούς ὤμους του μία
ἱστορία δυστυχίας. Ἄλλωστε οἱ περισσότεροι ἀπό
ἐμᾶς μεγαλώσαμε μέ τίς ἱστορίες τῶν παππούδων
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μας καί τῶν γιαγιάδων μας, πού μᾶς μιλοῦσαν γιά
τόν πόνο, τήν δυστυχία, γιά τήν φτώχεια, γιά τό
τί τράβηξαν τά χρόνια ἐκεῖνα τῆς προσφυγιᾶς».
Εὐχήθηκε δέ «τά γεγονότα τοῦ ξεριζωμοῦ καί τῆς
προσφυγιᾶς νά μήν ἐπαναληφθοῦν ποτέ γιά κανέναν λαό, καί ὁλοκλήρωσε τήν ὁμιλία μέ τούς λόγους τοῦ Πατριάρχου μας: «ξένος δέν εἶναι ἕνας
ἀναγκεμένος, ἕνας δυστυχής, ὁ πλησίον, ὁ ἀδελφός, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Θεός». Τέλος μήνυμα γιά τόν
ἑορτασμό τῆς ἡμέρας ἀπεύθυνε ὁ Πρόεδρος τοῦ
Συλλόγου Μικρασιατῶν Λέρου κ. Β. Γλιάτας.
Στό παρακείμενο πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ «Ἡ Κιβωτός», ἔλαβε χώρα ἔκθεση φωτογραφίας μέ ἐκκλησιαστικά κειμήλια ἀπό τήν Μικρά Ἀσία, ἐνῶ οἱ μουσικοί Μανώλης Γρύλλης (βιολί) καί Ἀντώνης Γιαννουκάς (λαγοῦτο) πλαισίωσαν τήν ἐκδήλωση μέ Μικρασιάτικους σκοπούς.
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο δεξιώθηκε τούς
Μητροπολίτες καί τούς πιστούς μέ μικρασιάτικα
κεράσματα. §

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ.Παϊσίου
«

Ε

ἶπεν ὁ Κύριος, ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω
τόν σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθείτω μοι»... Δύο
φορές τόν χρόνο διαβάζεται ἡ εὐαγγελική αὐτή
περικοπή, τήν Κυριακή μετά τήν Ὕψωση καί τήν
Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.
Τό Εὐαγγέλιο εἶναι ἕνα, μά εἶναι πολύπλευρο
καί πολύπτυχο. Κάθε φορά μποροῦμε νά τό βλέπουμε ἀπό ἄλλη πλευρά καί νά ἀποκαλύπτουμε
καινούργια πράγματα. Αὐτό εἶναι ζήτημα κάθε
φορά δικῆς μας διάθεσης.
Κατά πῶς τό ρωτάμε κάθε φορά, τό Εὐαγγέλιο
μᾶς ἀπαντᾶ. Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στίς γραφές, ὅσο πιό πολύ μιλάει μέσα μας, τόσο καί πιό
πολύ μᾶς φανερώνεται.
Σέ κείνους πού δέν πιστεύουν τό Εὐαγγέλιο εἶναι «κεκαλυμμένο», πάει νά πεῖ πώς ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται σ’ ἐκείνους πού ἀνοίγουν τά μάτια
τους καί ἐπιζητοῦν τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους,
διά τοῦ Εὐαγγελίου. Μέ ὅσο πιό καθαρά μάτια
βλέπει κανείς τά πράγματα τόσο πιό εὔκολα
γνωρίζει τήν ἀλήθεια, γνωρίζει τό Εὐαγγέλιο τῆς
σωτηρίας του.
Μέ ὅσο πιό καθαρή διάθεση καί προθυμία
ἀκοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τό Εὐαγγέλιο, τόσο
καλύτερα καί τόν καταλαβαίνουμε. Ἐκεῖνον πού
εἶπε «ἐγώ εἰμί ἄμπελος ἡ ἀληθινή καί ὁ Πατήρ
μου ὁ Γεωργός ἐστίν». Ἄν προσπαθήσει κανείς
νά ἐξηγήσει τό Εὐαγγέλιο ὡς φιλόλογος, δέν θά
τό καταλάβει, δέν θά τό κατανοήσει. Μά καί ὁ
θεολόγος ἐάν τό ἐξηγήσει μέ τόν δικό του τρόπο,
ἴσως νά τό παρερμηνεύσει. Ἡ θεολογία δέν θά
πεῖ νά ξέρεις θεολογικά.
Ἡ θεολογία δέν εἶναι ἐπιστήμη καί γνώση
μόνο, ἀλλά κατά τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο - ἡ
θεολογία εἶναι τέχνη τεχνῶν καί ἐπιστήμη ἐπιστημῶν - εἶναι δηλαδή πίστη καί ἁγιοσύνη.
Ὁ Χριστός δέν θέλησε ποτέ νά καλοπιάσει τούς

ἀνθρώπους μέ γλυκόλογα, γιά νά κάνει ὀπαδούς.
Οἱ ὀπαδοί τοῦ κόσμου τούτου εἶναι γιά νά
φωνάζουν στούς δρόμους, στίς πλατεῖες καί σήμερα στά χαζοκούτια τίς τηλεοράσεις γιά τούς
ἀρχηγούς τους. Οἱ πιστοί ὅμως πού πιστεύουν
στόν Κύριο τῆς Δόξης Χριστό, φωνάζουν καί
λέγουν «τόν Σταυρό σου προσκυνοῦμε Δέσποτα
καί τήν Ἁγία σου Ἀνάσταση δοξάζομεν».
Αὐτό τό κήρυγμα τοῦ Σταυροῦ, μπορεῖ κανείς
νά τό κάνει ἁπλό καί πρακτικό; Ὁ Σταυρός εἶναι
Σταυρός. Ὅσο κι ἄν τό ὀμορφύνουμε, ὁ Σταυρός
παραμένει τό ματωμένο ξύλο, τό θανατικό ὄργανο, τό σύμβολο τοῦ χρέους, τῆς αὐταπάρνησης
καί τῆς θυσίας.
Δέν κερδίζει κανείς τίποτε καί λέει λόγια στόν
ἀέρα, ὅταν θέλει νά παρουσιάσει τό κήρυγμα τοῦ
Σταυροῦ γιά εὔκολο πράγμα. Τό πιό προσωπικά
ὑπεύθυνο, τό πιό ἄξιο καί τό πιό ἡρωϊκό εἶναι νά
σηκώνει κανείς τόν Σταυρό του καί νά πεθαίνει
γιά τόν Χριστό καί τό Εὐαγγέλιο.
Νά πεθαίνει κανείς, ὄχι γιά νά ὠφεληθεῖ ὁ Χριστός, μά νά ζήσει κανείς, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Αὐτή
εἶναι ἄλλη μία διαφορά μεταξύ τοῦ ὀπαδοῦ καί
τοῦ πιστοῦ. Ὁ ὀπαδός φωνάζει καί σκοτώνεται
γιά τόν ἀρχηγό του, ὁ πιστός ὅμως σηκώνει τόν
σταυρό του γιά τή σωτηρία του. Ὁ Χριστός δέν
εἶναι δημαγωγός, ὁ Χριστός εἶναι σωτήρας καί
λυτρωτής.
Ὁ λόγος γιά τόν Σταυρό δέν ἀκούεται εὐχάριστα. Ὄχι μόνο γιατί ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν
φιλαυτία μας, τήν καθ’ ὑπερβολή ἀγάπη καί τόν
ἐγωισμό μας, μά γιατί στά μάτια μας καί κάτω ἀπό
τήν λογική μας ὁ Σταυρός εἶναι σκάνδαλο, παγίδα
στημένη ἀπό τόν διάβολο καί μωρία, ἀνοησία.
Ὁ μεγάλος Ἀπόστολος Παῦλος ἔγραψε στούς
Κορινθίους: «Ἐκεῖνοι πού πιστεύουν μόνο στίς
αἰσθήσεις τους, αὐτοί θέλουν νά δοῦν σημεῖο. Κι
ἐκεῖνοι πού ἔχουν ἐμπιστοσύνη μόνο στό μυαλό
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τους, αὐτοί ζητᾶνε νά βροῦν σοφία, «ἡμεῖς κηρύσσομεν Χριστόν ἐσταυρωμένον».
Σ’ αὐτά τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου συνίσταται
ὅλη ἡ ἀλήθεια τοῦ κηρύγματος, ὅλη ἡ πίστη τῆς
Ἐκκλησίας, ὅλο τό δράμα τῆς ζωῆς τοῦ πιστοῦ.
Γιατί ἀλήθεια, εἶναι καί δράμα καί δοκιμασία
ἡ ἐπί γῆς ζωή μας. Ἡ πίστη εἶναι ἀγώνας καί
ἀγωνία. Ὁ Σταυρός, εἶναι ἡρωισμός καί θυσία
καί σταύρωση.
Ὅταν λέμε πίστη κι ὅταν λέμε Σταυρό, δέν ἐννοοῦμε τήν πίστη σάν ἰδεολογία καί τό σταυρό
σάν σύμβολο, ἀλλά τά ζοῦμε καί τά δύο στήν
πράξη τῆς σταύρωσης. Ὁ Χριστός σταυρωμένος
γιά μᾶς κι ἐμεῖς σταυρωμένοι γιά τή σωτηρία μας.
Τίς ἀλήθειες αὐτές ὅποιος τίς καταλαβαίνει ἀλλιώτικα, ξεγελάει τόν ἑαυτό του καί νομίζει πώς ἡ
πίστη καί ὁ Σταυρός δέν εἶναι σταύρωση καί θυσία.
Αὐτός ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία καί πιστεύει ὅτι ἡ ἀγωνία τῆς σταύρωσης καί ὁ
πόνος τῆς θυσίας εἶναι ὅλο καί ὅλο κάρφωμα στό
ξύλο. Μά δέν εἶναι αὐτό μόνο.
Πολλοί καρφώθηκαν καί πολλοί θυσιάστηκαν
κι ὁ κόσμος τούς τιμᾶ γιά ἥρωες. Ὁ Χριστός δέν
μᾶς θέλει σταυρωμένους μαζί του γιά νά δείξουμε
ὅτι εἴμαστε ἥρωες, ἀλλά θέλει νά σωθοῦμε, γιατί
καί Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος «ἅπαξ διά παντός» σταυρώθηκε δέν εἶναι ἥρωας, ἀλλά Σωτήρας τοῦ κόσμου καί Λυτρωτής.
Τό πιό σκληρότερο κάρφωμα, κι ὁ πιό ἐπώδυνος θάνατος, ὁ πιό ἀγωνιώδης ἀγώνας καί ἡ
πιό αἱματηρή πάλη εἶναι νά ξεπεράσει κανείς τίς
αἰσθήσεις του καί τόν λογισμό του.
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέγει: «Ὅσοι ἀφιέρωσαν τόν ἑαυτό τους ἐξ’ ὁλοκλήρου στόν Χριστό,
νέκρωσαν τελείως κάθε κακή ἐπιθυμία πού γεννιέται στή σάρκα γιά νά καταστρέψει ὅλες τίς
ἐνέργειες τῆς ψυχῆς. Ἄς ἀκολουθήσουμε καί ἐμεῖς
τό παράδειγμά τους. Ἄς καταστήσουμε τά μέλη
μας ἀδρανῆ πρός τήν τυραννία τῆς διαβολικῆς
ἐνεργείας ποῦ ἐπαναστατεῖ ἐναντίον μας».
Ὁ ἄνθρωπος, ὁ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ, πρέπει νά
πιστεύει ἀκράδαντα πώς ὁ σταυρωμένος εἶναι
ὁ Θεός, πώς ὁ σταυρός εἶναι ἡ κλίμακα γιά τόν
οὐρανό, καί πώς ἡ σταύρωση κάθε ἀνθρώπου εἶναι ἡ σωτηρία του.

Πολλοί ἄνθρωποι θεωροῦν πώς ἡ σταύρωση
εἶναι σωματικός πόνος, μά πιό πολύ εἶναι ψυχική
ὀδύνη. Νά πεθάνει κανείς δέν εἶναι τίποτε, μιᾶς
καί ὅλοι θά πεθάνουν, τό πῶς πεθαίνει κανείς εἶναι τό πᾶν, εἶναι τό ζητούμενο στόν ἄνθρωπο
τῆς κάθε ἐποχῆς.
Ὁ Χριστός εἶπεν: «ἕνεκεν ἐμοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου». Κι εἶναι ἐδῶ τό ὅριο πού ὅταν τό ξεπεράσει κανείς, νικᾶ ὄχι μόνο τόν πόνο τοῦ σώ
ματος, ἀλλά καί τήν ψυχική ὀδύνη.
Ἀπό δῶ καί πέρα ὁ σκεπτόμενος λογικός ἄνθρωπος νικητής εἰσέρχεται στήν ἀνάσταση,
ἀγωνίζεται καί δέν ἀγωνιᾶ, ἀλγεῖ καί δέν πονᾶ,
θλίβεται καί δέν στενοχωριέται. Καί ὄχι μόνο
αὐτά, ἀλλά καί χαίρεται ὡς ὁ Ληστής, ὡς ὁ
Πέτρος, ὡς ὁ Ζακχαῖος, ὡς ὁ Τελώνης.
Παράδειγμα πρός μίμηση ὁ ἄσωτος υἱός, χαλινούς ἀποπτύξας τούς πατρικούς, ἐγκαταλείπει
τήν πατρική του ἑστία καί φεύγει μακράν. Καί
ὅμως εἰς ἑαυτόν σηκώνει τόν προσωπικό σταυρό
του, μετανοεῖ καί ἐπιστρέφει στόν πατρικό του
οἶκο καί ξεπερνᾶ τόν πόνο τοῦ «ἀστάτω φρενί»
σώματός του, ἀλλά καί τήν ψυχική ὀδύνη πού
εἶχε ἀμαυρώσει τήν ψυχή του ἀπό τό βάρος τῶν
ἁμαρτιῶν του.
«Ἀναστάς πορεύσομαι πρός τόν πατέρα μου,
καί ἐρῶ αὐτῷ πάτερ. Ἥμαρτον εἰς τόν οὐρανόν
καί ἐνώπιόν σου καί οὐκέτι εἰμί ἄξιος κληθῆναι
υἱός σου, ποίησόν με ὡς ἕνα τόν μισθίον σου».
Ἀπόφαση ἐσωτερικῆς ἀνάστασης.
Ὁ Χριστός μιλάει γιά τόν Σταυρό του καί τόν
ὀνομάζει φορτίο ἐλαφρό, ἡ Ἐκκλησία προσκυνάει τό ζωομύριστο ξύλο, τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου καί ψάλλει: «Ὦ τρισμακάριστε Σταυρέ καί
πανσεβάσμιε, σέ προσκυνοῦμεν οἱ πιστοί καί μεγαλύνομεν ἀγαλλόμενοι τῇ θεία σου ἀνυψώσει.
Ἀλλ’ ὡς τρόπαιον καί ὅπλον ἀπροσμάχητον, περιφρούρει τε καί σκέπε τῇ σῇ χάριτι, τούς ἐπί σοί
κράζοντας. Χαῖρε, Ξύλον μακάριον».
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος μᾶς λέει ἀπό τά βάθη
τῶν αἰώνων - ξύλο καί ξύλο. Τό δένδρο τοῦ Ἀδάμ
ἔφερε τόν θάνατο. Ὕστερα ἀπό τήν παράβασή
του μπῆκε στόν κόσμο ὁ θάνατος. Τό ξύλο ὅμως
Σταυροῦ χάρισε τήν ἀθανασία.
Ἐκεῖνο μᾶς ἔβγαλε ἀπό τόν παράδεισο. Αὐτό

μᾶς ὡδήγησε στόν παράδεισο. Ἐκεῖνο γιά μιά
παράβαση, τιμώρησε τόσο πολύ τόν Ἀδάμ. Αὐτό
(ὁ Σταυρός) ἐξαφάνισε τά μύρια φορτία τῶν
ἁμαρτιῶν μας καί μᾶς χάρισε τήν παρρησία πρός
τόν Θεό. Εἴδετε, λοιπόν, τήν διαφορά τοῦ ἑνός
ξύλου ἀπό τό ἄλλο;
Πατέρες καί ἀδελφοί μου, τελειώνω μέ τόν ἱερό
Χρυσόστομο νά λέγει:
«Ὁ Σταυρός ἄνοιξε τίς κλεισμένες πόρτες, καί
γιά τούς προγόνους μας καί γιά μᾶς.
Ὁ Σταυρός κατάργησε ὅσα μᾶς δηλητηρίαζαν.
Ὁ Σταυρός κατάργησε τήν δύναμη πού εἶχε
τό κώνειο.
Ὁ Σταυρός γιάτρεψε τίς πληγές ἀπό τά φαρμακερά θηρία.
Ὁ Σταυρός ἄνοιξε τίς πύλες τοῦ Ἅδη.
Ὁ Σταυρός ἄνοιξε τίς ἁψίδες τῶν οὐρανῶν.
Ὁ Σταυρός ἄνοιξε τήν εἴσοδό μας στόν Παράδεισο.
Ὁ Σταυρός κατέστρεψε τό κράτος τοῦ διαβόλου.
Ὁ Σταυρός ἐπέστρεψε καί ἔσωσε τήν οἰκουμένη.
Ὁ Σταυρός ἐξαφάνισε τήν πλάνη, ἐπανέφερε
τήν ἀλήθεια, ἔκανε τήν γῆ οὐρανό, τούς ἀνθρώπους τούς μετέβαλε σέ ἀγγέλους.
Οἱ δαίμονες δέν εἶναι πλέον φοβεροί, εἶναι
εὐκαταφρόνητοι.
Ὁ θάνατος δέν εἶναι πλέον θάνατος, ἀλλά εἶναι ὕπνος.
Ὅλα ὅσα μᾶς πολεμοῦσαν ἡττήθηκαν καί κονιορτοποιήθηκαν.
Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ φαίνεται, ὅτι εἶναι
πράγμα πού σκανδαλίζει, ἀλλ’ ὅμως ὄχι μόνο δέν
σκανδαλίζει, ἀλλά καί ἑλκύει».
Ὁ Χριστός εἶπε πώς «ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βιάζεται» καί αὐτό θά πεῖ ὅτι ξέγνοιαστα καί χωρίς
νά σηκώσουμε ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς τόν ἀτομικό
σταυρό, Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν δέν θά γευθοῦμε.
Χωρίς Σταυρό ἀδελφοί καί πατέρες, Ἐκκλησία
δέν γίνεται. Ὁ λόγος γιά τόν Σταυρό εἶναι πολύς
καί δυσερμήνευτος. Ὁ Σταυρός εἶναι μυστήριο,
καί γιά τό μυστήριο δέν μιλᾶμε, σωπαίνομε, προσκυνᾶμε καί ψάλουμε ὅλοι μαζί.
«Τόν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα καί
τήν Ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν». §
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Ἱπποκράτης Ταυλάριος
πτυχιοῦχος θεολόγος καί μαθηματικός,
μεταπτυχιακός φοιτητής στόν τομέα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

ό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μέγα καί
ἄρρητο. Τό ζητούμενο εἶναι τό πῶς προσεγγίζουμε αὐτό τό μέγα μυστήριο. Ἡ Ἐκκλησία
κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ εἶναι «κοινωνία
θεώσεως». Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ὁ ἄνθρωπος ἁγιάζεται,
χριστοποιεῖται, θεώνεται. Συχνό φαινόμενο εἶναι,
δυστυχῶς, ἡ προσέγγιση αὐτή πρός τόν Θεό, νά
γίνεται μέσῳ δρόμων τούς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία
τούς ἔχει ἀπορρίψει, ἔχοντας διαγνώσει τίς βλαβερές ἐπιπτώσεις τους γιά τήν πνευματική ζωή
τῶν πιστῶν. Θά ἰχνηλατήσουμε στό παρόν ἄρθρο
κάποιες ἀπό αὐτές τίς ἐσφαλμένες ἐκφάνσεις τῆς
λαϊκῆς θρησκευτικότητας.
Θλιβερή καί καθαρά ἀντιευαγγελική εἶναι ἡ πίστη
σέ δεισιδαιμονίες, ζώδια, ὄνειρα, προλήψεις. Ὄλες
αὐτές οἱ δεισιδαιμονίες δέν συμβιβάζονται, ἀλλά
ἐναντιώνονται στήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη.
«Οὐκ ἔσονταί σοι ἕτεροι θεοί πλήν ἐμοῦ», (Ἐξ. 20,
3) δέν ὑπάρχουν ἄλλοι θεοί ἐκτός τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ, εἶναι ἡ πρώτη ἀπό τίς δέκα ἐντολές τοῦ Θεοῦ
στό Σινά. Δέν θέλουμε τόν Τίμιο Σταυρό, ἀλλά τό
«μάτι» νά μᾶς προστατεύει. Κατάλοιπα τῆς ἀρχαίας
εἰδωλολατρίας καί τῆς τουρκοκρατίας, πού σέ καμία
περίπτωση δέν παιδαγωγοῦν «εἰς Χριστόν» (Γαλ. 3,
24) τόν ἄνθρωπο, ἀλλά τοὐναντίον, τόν ὁδηγοῦν
στίς παγίδες τοῦ διαβόλου.
Ἄλλοι διαβάζουν ἀπόκρυφα κείμενα, ἤ «φελάδες»,
νομίζοντας πώς μέ αὐτόν τόν τρόπο θά γνωρίσουν
τά ἐνδότερα τοῦ Θεοῦ, μέ μιά γνώση πού ἡ Ἐκκλησία
δέν μπορεῖ νά δώσει. Ἡ ὀνομασία «ἀπόκρυφα» δέν
σημαίνει πώς κρύβουν μιά κεκρυμμένη ἀλήθεια, ἀλλά
ὅτι δέν ἀποτελοῦν μέρος τοῦ κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Αὐτά τά κείμενα εἶναι ἀνοιχτά πρός ὅλους,
καί δέν κρύβουν μέσα τους καμία «μυστική δύναμη».
Ἔγραφε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής στήν Ἀποκάλυψη γιά ἀνθρώπους πού ἀκολουθοῦσαν ἀνάλογες
γνωστικές ἀντιλήψεις, πώς δέν γνωρίζουν τά βαθέα
τοῦ Θεοῦ ὅπως οἱ ἴδιοι ἰσχυρίζονται, ἀλλά πώς «ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ σατανᾶ» (Ἀποκ. 2, 24).
Μιά ἀκόμα πιό ἐπικίνδυνη ἕως πνευματικά θανατηφόρα πλάνη εἶναι ἡ ἄρνηση τοῦ μυστηρίου τῆς
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ἐξομολόγησης. «Τά λέω στήν εἰκόνα, λένε, γιατί δέν
θέλουν νά ταπεινωθοῦν στό πετραχήλι τοῦ πνευματικοῦ». Ἄλλοι ὁδηγοῦνται στή Θεία Κοινωνία χωρίς
ἐξομολόγηση, χωρὶς νηστεία. Αὐτές οἱ ἀπόψεις εἶναι
ξένες πρός τό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας ἡ
ζωή εἶναι μυστηριακή. Δέν νοεῖται κάποιος νά ἀρνεῖται κάποιο μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, καί ὅταν
λέμε μυστήριο ἐννοοῦμε τρόπο σωτηρίας. Ἄλλη
ἀκραία τάση εἶναι ἡ εἰδωλοποίηση τῶν πνευματικῶν
πατέρων. Δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε πώς τό ἔργο τοῦ
πνευματικοῦ εἶναι νά μᾶς ὁδηγήσει στόν Χριστό, νά
μεσολαβεῖ ἀνάμεσα στόν πιστό καί τόν Θεό, χωρίς νά
κρύβει τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ὑπάρχουν δέ καί
κάποιοι, πού πηγαίνουν στόν ναό μόνο καί μόνο γιά
νά ἀκούσουν τούς ψάλτες, κάποιοι ἀπό τούς ὁποίους
μέ τήν σειρά τούς κάνουν ἐπίδειξη τῶν φωνητικῶν
τους ἱκανοτήτων ἐν μέσῳ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν.
Μεγάλο κεφάλαιο εἶναι ἡ συμπεριφορά τῶν
πιστῶν μέσα στούς ἱερούς ναούς. Ὑπάρχει ὑπερβολική παρρησία, νομίζουμε ὅτι ὁ ναός εἶναι σάν
τό σπίτι μας. Ὁμιλίες, κουτσομπολιά ἀπό ἀνθρώπους πού θέλουν νά καλοῦνται χριστιανοί, μά δέν
σέβονται τήν ἱερότητα τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας
Λειτουργίας. Δυσανασχετοῦν ὅταν στό κήρυγμα
ὁ ἱερεύς ἐλέγχει τήν ἁμαρτία, δυσανασχετοῦν πού
μιλάει δέκα λεπτά, γιατί βιάζονται νά φύγουν ἀπό
τόν ναό. Ἀργότερα αὐτοί οἱ ἴδιοι, πηγαίνουν μέ
μιά ὑποκριτική εὐλάβεια γιά νά κοινωνήσουν τῶν
ἀχράντων μυστηρίων.
Κάποιοι πιστοί τοποθετοῦν φωτογραφίες, ζωγρα
φιές, στολίδια, ἀντικείμενα ξένα πρός τήν παράδοση
τοῦ Ὀρθόδοξου ναοῦ. Ἀκόμη καί γλάστρες τοποθετοῦνται, μέ τή συνεργία τῆς ἄγνοιας, στό Ἅγιο Βῆμα,
ὅπου τελεῖται ἡ ἀναίμακτος θυσία τοῦ Μυστηρίου
τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Δέν ἀγνοοῦμε πώς οἱ ἄνθρωποι ἐπιζητοῦν τήν ὡραιότητα, πώς κάποιος θά θέλει
νά ἀφήσει ἕνα λουλούδι στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἤ
τῆς Παναγίας. Θά πρέπει ὅμως νά γνωρίζουμε πώς
ὁτιδήποτε εὑρίσκεται μέσα στούς ἱερούς ναούς ἔχει
λειτουργική χρήση καί ἀξία, καί ὄχι διακοσμητική.
Ὑπάρχει καί ἡ ἐντύπωση πώς ἄν κάνουμε κάποια

ἔργα ἤ ἄν δωρίσουμε κάτι στήν ἐκκλησία θά ἐξιλεωθοῦμε, καί θά ἔχουμε τήν συνείδησή μας ἥσυχη πώς
εἴμεθα «καλοί Χριστιανοί». Βλέπουμε μιά διαρκῆ ἀδικαιολόγητη ἀνακαίνιση τῶν ναῶν, συχνά μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀλλοίωση παραδοσιακῶν στοιχείων τους,
καί πρόσθεση νέων κακόγουστων. Ξεχνοῦν μᾶλλον
κάποιοι, πώς ἡ ὀμορφιά βρίσκεται στήν ἁπλότητα.
Αὐτό εἶναι καί τό πνεῦμα τῆς παραδόσεώς μας.
Αὐτές δέν εἶναι μόνο παρά κάποιες ἐνδεικτικές
ἀπό τίς βλαβερές καί ψυχοκτόνες ὄψεις μιᾶς ἄρρωστης θρησκευτικότητας πού συχνά βλέπουμε
μπροστά μας. Δέν εἶναι τόσο ἡ ἀπαιδευσία καί ἡ
ἔλλειψη κατήχησης, ὅσο ἡ ἄρνηση πολλῶν πιστῶν
νά ὑπακούσουν καί νά βιώσουν τήν παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας, πού κάνει πολλούς νά ἀκολουθοῦν ἰδιόρρυθμες ἰδέες πού βολεύουν τούς ἴδιους. Πυρήνας
αὐτῶν τῶν ἀντιλήψεων εἶναι ὅτι ὁ Θεός ὑπάρχει
γιά νά ὑπηρετεῖ τά θελήματα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ

ἄνθρωπος δέν θέλει νά πολεμήσει τήν ἁμαρτία καί
τά πάθη. Θέλει μέ ἄλλους, δαιμονικούς τρόπους νά
προστατεύει τόν ἑαυτό του, νά αὐτοδικαιώνεται, νά
μαθαίνει τό μέλλον, καί κάποιες φορές ἀκόμη καί
νά βλάψει τόν πλησίον. Τό βαθύτερο αἴτιο εἶναι ἡ
ἔλλειψη πνευματικῆς ζωῆς. Ἡ πνευματική ζωή χρειάζεται πνεῦμα διαρκοῦς μαθητείας, νά εἴμεθα διαρκῶς «οἰκοδομούμενοι καί πορευόμενοι τῷ φόβῳ
τοῦ Κυρίου, καί τῇ παρακλήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (πρβλ. Πραξ. 9, 31).
Συμπερασματικῶς μποροῦμε νά ποῦμε πώς, ἡ
ἀληθινή εὐσέβεια ἔρχεται μέ τήν ἀληθινή πίστη, μέ
τήν ἀγάπη πρός πάντας, καί τήν ταπείνωση τῆς
καρδίας. Συμμετέχοντας στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, βιώνοντας τήν πίστη τῆς ἱερᾶς παράδοσης, ὁ
εὐσεβής λαός θά προστατευτεῖ ἀπό τίς πλάνες τῶν
δεισιδαιμονιῶν καί θά γευτεῖ τίς ἀνεκλάλητες χαρές
τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. §

Το εργο τοῦ αρχιεπισκΟπου Μεθοδιου
στην Μοραβια
Μέρος Β΄
Κωνσταντῖνος Ἀλεξόπουλος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής στό Τμῆμα Θεολογίας ΑΠΘ,
μέ εἰδίκευση στήν ἱστορία τῶν σλαβικῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν

Σ

Ἡ δεύτερη περίοδος τῆς ἐγκατάστασης
τοῦ Μεθοδίου στή Μοραβία καί τό πλούσιο συγγραφικό του ἔργο

τά χρόνια τῆς δεύτερης αὐτῆς παραμονῆς του στή Μοραβία, ὁ Μεθόδιος ἐργάστηκε δραστήρια γιά τήν διοργάνωση καί γιά τήν ἑδραίωση τῆς σλαβικῆς
ἐκκλησίας. Παράλληλα μέ τήν ἀρχιερατική
τοῦ δραστηριότητα ἀνέπτυξε καί συγγραφική δράση. Τά συγγράμματα τοῦ Μεθοδίου
πού διασώθηκαν στή σλαβική δείχνουν ὅτι
αὐτός ἀσχολήθηκε περισσότερο μέ θέματα
ὀργάνωσης καί ἐκκλησιαστικῆς διοίκησης.

Ἔχει διασωθεῖ ἀρχαία σλαβική μετάφραση τοῦ
Νομοκάνονα τῶν 50 κεφαλαίων τοῦ πατριάρχη
Ἰωάννου τοῦ Σχολαστικοῦ. Τή μετάφραση αὐτή

τήν ἔκανε ὁ Μεθόδιος γιά νά θέσει σέ χρήση τοῦ
Νομοκάνονα στή σλαβική ἐκκλησία τῆς Μοραβιᾶς. Ἐκτός ἀπό τό Νομοκάνονα ἔχει διασωθεῖ
μέρος ἐκτενοῦς ὁμιλίας τοῦ Μεθοδίου, ἡ ὁποία
ἀποτελεῖ σπουδαῖο μνημεῖο τῆς Παλαιοσλαβικῆς
γραμματείας. Περιλαμβάνει ὁμιλίες τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας καί τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Ἐπιφανίου.
Ἡ ὁμιλία αὐτή ἀποτελεῖ παραίνεση σέ ἡγεμόνα,
ἔχει περιεχόμενο νομοκανονικό καί βασίζεται σέ
βιβλικά δεδομένα. Τό κείμενο εἶναι ἐντελῶς πρωτότυπο καί προδίδει ὄχι μόνο δόκιμο συγγραφέα
παρά καί ἄριστο γνώστη τῆς σλαβικῆς γλώσσας.
συνέχεια στή σελ. 31
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Œ ΘΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ειτούργησαν καί φέτος οἱ θερινές συναντήσεις νέων καί νεανίδων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στό Ἄργος Καλύμνου, ἀπό τήν 1η Ἰουλίου ἕως καί τό τέλος Αὐγούστου,
στίς ὁποῖες συμμετεῖχαν περισσότερα ἀπό 250 παιδιά.

Λ

Ὁ Μητροπολίτης μας εὐχαριστεῖ θερμά τόν κ. Ντόβελλο (τοῦ Elena Village),
ὁ ὁποῖος ἔφτιαξε τρεῖς πανέμορφες μόνιμες σκηνές γιά τά παιδιά μας, τούς ἄλλους
γνωστούς καί ἄγνωστους δωρητές, τούς
ὁμαδάρχες, τίς κυρίες πού μαγειρεύουν,
τούς ἱερεῖς, τίς ἐνορίες καί τούς ὑπόλοιπους συνεργάτες καί συντελεστές.
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Œ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Π

ραγματοποιήθηκαν στή Λέρο, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μεταξύ
5 καί 8 Σεπτεμβρίου 2017, οἱ ἐργασίες τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ ἐργασίες ἔλαβαν χώρα στό Συνεδριακό Κέν
τρο, στήν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στή Λέρο.
Οἱ συζητήσεις ἔγιναν μέσα σ’ ἕνα πνεῦμα ἀγάπης,
ἀδελφοσύνης καί ἀμοιβαίου σεβασμοῦ.
Ἡ Ἐπιτροπή συζήτησε καί ἀποφάσισε ὅτι, τό
γενικό θέμα γιά τήν ἑπομένη φάση τοῦ διαλόγου
θά εἶναι: «Πρός μιά ἑνότητα ἐν τῇ Πίστει: θεολογικά καί ἐκκλησιολογικά θέματα πρός ἐπίλυση».
Ἐπίσης προτάθηκε, ὅπως ἐπεξεργαστεῖ τό θέμα:
«Τό Πρωτεῖο καί ἡ Συνοδικότης κατά τήν δευτέρα
χιλιετία καί σήμερα». Νά συνταχθοῦν κοινά κείμενα τά ὁποῖα θά μελετηθοῦν ἀπό τήν Συντονιστική
Ἐπιτροπή τό 2018, καί πρός ἔγκρισή των ἀπό τήν
Ὁλομέλεια τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τό 2019.
Τῶν ἐργασιῶν προήδρευσαν ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον), καί ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Κurt Koch
(Πρόεδρος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιά τήν
Προώθηση τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητος), μέ τήν

συμμετοχή τῶν Γραμματέων καί μελῶν, Σεβ.
Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον), καί Πανοσιολ. κ. Andrea
Palmieri (Ποντιφικόν Συμβούλιον).
Στήν συνάντηση ἔλαβον μέρος ἐκπρόσωποι
ἀπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τά Πατριαρχεῖα Ἱεροσολύμων, Μόσχας, Σερβίας, Ρουμανίας, καί τῶν Ἐκκλησιῶν Κύπρου, Ἑλλάδος
καί Ἀλβανίας.
Οἱ σύνεδροι εἶχαν ἐπίσης τήν εὐκαιρία νά ἐπισκεφθοῦν Ἱερά Μνημεῖα καί ἀρχαιολογικούς
χώρους καί νά γευθοῦν τήν ἀβραμιαία φιλοξενία
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Παϊσίου, καί τήν ἀγάπη τῶν τοπικῶν καί πολιτειακῶν ἀρχῶν, ὅσον
καί τῶν κατοίκων τῆς νήσου. §

ΤΕΥΧΟΣ 40 • ΟΛΚΑΣ •

27

Œ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος ἀναφέρθηκε στό ἐπίκαιρο θέμα:
«Τά προβλήματα στήν σύγχρονη οἰκογένεια» (Κυριακή 14 Μαΐου 2017, Ἱ. Ναός Ὑπαπαντῆς Καλύμνου)

Ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Ψωΐνος, ἱεροκῆρυξ καί προϊστάμενος
τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς, ὁ ὁποῖος παρουσιάζει τήν ἐκπομπή:
«Ἡ σοφία τοῦ Λόγου παρηγοριά στήν καρδιά», στόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας,
μίλησε μέ θέμα: «Ἡ οἰκογένεια, ἕνας πανάρχαιος ἱερός θεσμός».
(Κυριακή 11 Ἰουνίου 2017, Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Σωτῆρος Χριστοῦ Καλύμνου)

Œ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ἁγιασμός στό παράρτημα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στή Λέρο, 25-9-2017
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Œ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
εκίνησε ἡ νέα χρονιά καί γιά τήν Σχολή
Ἁγιογραφίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
πού λειτουργεῖ στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Ἐλεούσης Ροότσου Καλύμνου.
Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος τέλεσε

Ξ

τόν Ἁγιασμό, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου π. Ἀμφιλοχίου Σακαλλέρου, καί εὐχήθηκε «καλή καί
δημιουργική χρονιά».

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΙΕΡΕΑΣ π. ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ
Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ εὐλαβέστατος ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Τριάδος Βαθέως Καλύμνου, π. Ἰεζεκιήλ Κουλιανός, ὕστερα ἀπό ὑπομονετική μάχη μέ ἀσθένεια, τό Σάββατο 24 Ἰουνίου 2017.
Ἡ ἀπώλεια του εἶναι μεγάλη τόσο γιά τήν τοπική Ἐκκλησία καί τούς
Βαθιῶτες τούς ὁποίους ὑπηρετοῦσε ἐπί πολλά χρόνια ὡς ἐφημέριος, ὅσο
καί γιά τήν πολυμελῆ του οἰκογένεια. Ὁ π. Ἰεζεκιήλ μέ τήν πρεσβυτέρα
Νομική ἀπέκτησαν ἐννέα παιδιά, πέντε ἀγόρια καί τέσσερα κορίτσια.
Τήν Κυριακή, 25/6/2017, ἐτελέσθη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίας Τριάδος Καλύμνου. Τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας προέστη ὁ βοηθός
ἐπίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφανος καί πλειάς ἱερέων τῆς Καλύμνου.
Τό δέ τεσσαρακονθήμερον ὡς καί τρίμηνον Μνημόσυνον ἐτέλεσε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, ἀναφερθής στό ἔργο καί τήν διακονία
τοῦ προσφιλοῦς καί εἰς πάντας ἀγαπητοῦ πατρός Ἰεζεκιήλ.
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ΙδεοψυχαναγκαστικΗ διαταραχΗ (ΙΔΨΔ)
(Πέμπτο Μέρος)

Σ

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

τό σημερινό μας ἄρθρο θά ἀναφερθοῦμε σέ
μία ἀρκετά συχνή Ἀγχώδη Διαταραχή πού
συναντᾶμε σέ κλινικό ἐπίπεδο, τήν Ἰδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΔΨΔ).

Ἱστορικά στοιχεῖα:
Στόν Μεσαίωνα οἱ ἰδεοληψίες σεξουαλικοῦ ἤ βλάσφημου περιεχομένου θεωροῦνταν ἐνδείξεις σατανικῆς
ἐπέμβασης πάνω στό ἄτομο καί ἀντιμετωπίζονταν μέ
ἐξορκισμό. Στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα ἡ ψυχαναγκαστική νεύρωση θεωρεῖτο ἕνα εἶδος «τρέλας». Ὁ Philippe
Pinel ἀναφέρεται σέ αὐτή μιλώντας γιά «λογική τρέλα»,
ἐνῶ ὁ Esquirol τήν κατατάσσει στίς μονομανίες καί
τή θεωρεῖ εἶδος παραληρήματος κάτι βέβαια πού δέν
εἶναι. Ὁ Luys χρησιμοποιεῖ γιά πρώτη φορά τόν ὅρο
ἰδεοληψία σέ ἕνα ἄρθρο πού ἔφερε τόν τίτλο «Παθολογικές Ἰδεοληψίες». Ὁ Φρόυντ εἶναι αὐτός πού ἀπέδωσε
στή διαταραχή αὐτή τά χαρακτηριστικά τῆς νεύρωσης,
ὁ ὁποῖος δέν περιορίστηκε ἁπλά στή φαινομενολογική
περιγραφή της, ἀλλά ἀναζήτησε τούς ὑπεύθυνους ψυχολογικούς μηχανισμούς, ἐκθέτοντας τήν ψυχική δομή
πού ὑποβαστᾶ τήν ἰδεοψυχαναγκαστική συμπτωματολογία. Τόν πυρήνα τῆς φροϋδικῆς σύλληψης τῆς
νεύρωσης ἀποτέλεσε ἡ ἀσυνείδητη ἐνδοψυχική σύγκρουση δηλαδή οἱ συγκρούσεις πού λαμβάνουν χώρα
καθημερινά μέσα μας, ὅταν οἱ ἐνστικτώδεις ἐπιθυμίες
τοῦ Μεταπτωτικοῦ ἀνθρώπου συγκρούονται μέ τά
μή καί τά πρέπει τῶν ἠθικῶν καί κοινωνικῶν φραγμῶν πού μᾶς διέπουν. Τά χαρακτηριστικά στοιχεῖα πού
συνθέτουν τήν ΙΔΨΔ ἀποτελεῖ τό τρίπτυχο ΙΔΕΟΛΗΨΙΑ-ΑΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ.
Ἀρχικά εἰσβάλλει στήν σκέψη τοῦ ἀτόμου μία ἰδεο
ληψία (λογισμός) ἡ ὁποία καί τοῦ προκαλεῖ ἔντονο
ἄγχος, τό ἄτομο κατανοεῖ τόν παθολογικό χαρακτήρα τῆς σκέψης, γνωρίζει ὅτι δέν εἶναι δική του
ἀλλά ἀδυνατεῖ νά τήν ἐκτοπίσει, ὁ μόνος τρόπος νά
τήν ἐκμηδενίσει προσωρινά εἶναι νά προβεῖ σέ μία
πράξη καί τήν ὁποία καί ἐκτελεῖ συνεχῶς ὡς ἀπάντηση στήν ἰδεοληψία μέ κύριο στόχο τήν προσωρινή
μείωση τοῦ ἄγχους. Σέ κλινικό ἐπίπεδο συναντᾶμε τίς
ἀκόλουθες ἰδεοληψίες συνήθως:
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Φοβικές ἰδεοληψίες:
Ἐπιφανειακά μοιάζουν μέ τίς φοβίες, διότι καί οἱ
δύο ἀφοροῦν ἀνησυχία καί φόβο ἀπέναντι σέ κάποιο
ἀντικείμενο ἤ κατάσταση, ἀλλά διαφέρουν κατά τό
ὅτι ἐπιβάλλονται στή σκέψη κατά ἕναν ἐπαναληπτικό
καί στερεότυπο τρόπο, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν παρουσία ἤ τήν ἀπουσία τοῦ φοβογόνου ἀντικειμένου ἤ τῆς
φοβογόνου κατάστασης προκαλοῦν ἔντονο ἄγχος.
Συνήθη θέματα εἶναι ἡ ἀκαθαρσία, ὁ κίνδυνος μόλυνσης, οἱ ἀσθένειες, ὁ θάνατος κ.ἄ.

Ἰδεακές ἰδεοληψίες:
Περιλαμβάνουν τήν ἀκούσια ἐπιβολή στή σκέψη
μιᾶς λέξης, ἑνός ἀριθμοῦ ἤ ἰδέας, κάτι πού προκαλεῖ
μεγάλο ἐσωτερικό προβληματισμό καί συνοδεύεται
ἀπό ἄγχος. Προκαλοῦν ἔντονες ἀμφιβολίες καί ἐνδοιασμούς γιά ἐσωτερικά θέματα ἤ σχετικά μέ τήν
καθημερινή ζωή τοῦ ἀτόμου. Ὁ ἀσθενής ὁδηγεῖται
σέ συνεχεῖς ἐπαληθεύσεις γιά νά κατευνάσει τούς
φόβους του, κάτι τό ὁποῖο ὅμως ἔχει παροδικό μόνο
ἀποτέλεσμα. Γιά παράδειγμα, ὁ ἀσθενής μπορεῖ νά
ἔχει ἀμφιβολίες γιά τό ἄν κλείδωσε τήν πόρτα του, ἄν
ἔκλεισε τήν κουζίνα, ἄν ἀνταποκρίθηκε ἐπαρκῶς στίς
ἀπαιτήσεις τῆς δουλειᾶς του κ.ἄ.

Ἰδεοληπτικές παρορμήσεις:
Πρόκειται γιά τήν ὑποκειμενική αἴσθηση τοῦ
ἀτόμου ὅτι κινδυνεύει νά προβεῖ σέ βλάσφημες πράξεις
ἤ νά ξεστομίσει λέξεις ἤ φράσεις ἀνήθικες, οἱ ὁποῖες
εἶναι κυρίως σέ ἀντίθεση μέ τό περιβάλλον στό ὁποῖο
βρίσκεται καί τή σχέση του μέ τά ἄτομα πού ἐμπλέκονται. Γιά παράδειγμα, νά ἐκφωνήσει ἱερόσυλες λέξεις
ἐντός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, νά «κοιτάζει» ἐρωτικά τίς ἁγιογραφίες, ἤ νά διαπράξει σεξουαλικές πράξεις
ἀπέναντι σέ ἄτομα πού τοῦ ἀπαγορεύεται κάτι τέτοιο,
ὅπως οἱ γονεῖς ἤ τό παιδί του. Συχνά τά ἄτομα μέ ΙΔΨΔ
πιστεύουν πώς καί μόνο ἡ σκέψη μιᾶς ἰδεοληψίας μπορεῖ καί νά πραγματοποιηθεῖ κάτι τό ὁποῖο δέν συναντᾶμε στήν καθημερινή κλινική ἐμπειρία.

Ψυχαναγκασμοί
Οἱ ψυχαναγκασμοί ἀποτελοῦν ἄλλο ἕνα κύριο σύμ

πτωμα τῆς διαταραχῆς αὐτῆς. Πρόκειται γιά ἐπαναληπτικές συμπεριφορές πού ἔχουν τή μορφή ἐξωτερικῶν ἤ ἐσωτερικῶν πράξεων πού ἐπιβάλλονται
ἀπό τό ἴδιο τό ἄτομο. Συχνά παίρνουν τή μορφή
τελετουργίας, ἔτσι ὥστε νά μειωθεῖ τό ἄγχος πού εἶχε
δημιουργηθεῖ. Μπορεῖ νά συνοδεύουν τίς φοβικές ἤ
ἰδεακές ἰδεοληψίες γιά νά ἐξαλείψουν τό φόβο ἤ τήν
ἀμφιβολία πού αὐτές προκαλοῦν. Γιά παράδειγμα, ὁ
ψυχαναγκασμός τοῦ συχνοῦ πλυσίματος μπορεῖ νά
συνοδεύει τίς φοβικές ἰδεοληψίες τῆς ἀκαθαρσίας.
Οἱ ψυχαναγκασμοί τῆς ἐπανάληψης πού ἀπαντῶνται στίς ἰδεακές ἰδεοληψίες ὁδηγοῦν τό ἄτομο νά
ἐλέγχει γιά παράδειγμα συνεχῶς γιά τό ἐάν ἡ πόρτα
τῆς οἰκίας του εἶναι κλειστή.
Οἱ ψυχαναγκασμοί τῶν ἰδεοληπτικῶν παρορμήσεων εἶναι ἐκεῖνοι πού παρουσιάζουν θά λέγαμε τό
μεγαλύτερο «ἐνδιαφέρον». Τό ἄτομο προσπαθεῖ νά
ἀπαλλαχθεῖ ἀπό τό βλάσφημο νοητικό φορτίο τό
ὁποῖο τοῦ προκαλεῖ ἔντονο ἄγχος καί ἐνοχές, ἐπισκέπτεται συνεχῶς τόν ἱερέα σέ ἀρκετά τακτά χρονικά διαστήματα ὥστε νά τοῦ ἐξαγορεύσει φανταστικά
ἁμαρτήματα πού ἀπορρέουν ἀπό τήν ἰδεοληψία καί
συνέχεια ἀπό τή σελ. 25

Τό τρίτο νομικό ἔργο τοῦ Μεθοδίου πού ἔχει
διασωθεῖ συνδέεται μέ ἕνα πλῆθος ἀπό προβλήματα. Αὐτό εἶναι ὁ «Νόμος ἐκδικάσεως τῶν
ἀνθρώπων». Τό ἔργο αὐτό ἀποτελεῖ νομικό κώδικα ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει 32 κεφάλαια.
Μέ τά ἔργα αὐτά, ὁ Μεθόδιος συντέλεσε στήν
ἀρτιότερη ὀργάνωση τῆς διοίκησης τῆς χώρας
καί στή μεταφύτευση τῶν ἀρχῶν τοῦ βυζαντινοῦ
δικαίου στό κράτος τῆς Μεγάλης Μοραβίας.
Ὅμως οἱ διαβολές τοῦ γερμανικοῦ κλήρου δέν
ἔλειψαν ποτέ. Ἀπό τή μιά μεριά πίεζαν τόν ἡγεμόνα Σβάτοπλουκ καί ἀπό τήν ἄλλη διέβαλλαν τόν
Μεθόδιο στή Ρώμη. Ὁ Μοραβός ἡγεμόνας ἔστειλε ἕναν κληρικό ὀνόματι Ἰωάννη στόν Πάπα γιά
νά δώσει λύση στά προβλήματα πού πρόεκυπταν. Πράγματι, ὁ Πάπας Ἰωάννης Η΄, ἔσπευσε
νά καλέσει τόν Μεθόδιο στή Ρώμη. Παραδόξως
στήν ἐπιστολή πρός τόν Μεθόδιο διατυπωνόταν
ἡ κατηγορία ὅτι λειτουργεῖ στή σλαβική γλώσσα.
Μαζί μέ τόν Μεθόδιο ἔφτασε στή Ρώμη καί
ὁ Βίχιγκ, Γερμανός ἱερέας ὁ ὁποῖος δέν ἔπαψε
νά βυσσοδομεῖ ἐναντίον του. Ὡστόσο ὁ Πάπας τόν χειροτόνησε ἐπίσκοπο Νίτρας, ἡ ὁποία

μέ τά ὁποῖα δέν ἔχει καμία ἀπολύτως σχέση. Ἐπαναλαμβάνει συνεχῶς στερεότυπες προσευχές ὥστε νά
βιώσει την κατά φαντασία κάθαρση ἀπό τόν πνευματικό ρύπο πού τοῦ προκάλεσε ἡ ἰδεοληψία. Ἀσπάζεται
συνεχῶς τίς ἁγίες εἰκόνες ὥστε νά μειώσει τό ἐνοχικό
του φορτίο κ.ἄ.

Θεραπεία:
Ἡ θεραπεία ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει καί στό παρελθόν ἔγκειται στή στενή συνεργασία μεταξύ τοῦ Πνευματικοῦ καί τοῦ Ψυχιάτρου. Ὁ πρῶτος θά ἐξηγήσει
στόν ἀσθενή ὅτι οἱ σκέψεις του εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς
παθήσεως πού τόν διέπει , οὐδεμία σχέση ἔχουν μέ τόν
ἐκκλησιαστικό χῶρο καί ὅτι τό ἐνοχικό φορτίο εἶναι
φανταστικό ἀποτέλεσμα πού σχετίζεται μέ τή νόσο.
Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Ψυχίατρος θά δώσει τήν ὀρθή
φαρμακευτική ἀγωγή καθώς ἐπίσης θά προσπαθήσει
μέσω τῆς ψυχοθεραπείας νά τόν βοηθήσει ὅσο τό δυνατόν συντομότερα καί περισσότερο γίνεται.
Τέλος σέ σοβαρές μελέτες πού ἔλαβαν χώρα φάνηκε
ὅτι ὁ Πνευματικός πατήρ μπορεῖ νά βοηθήσει σέ μεγάλο
βαθμό τόν ἀσθενή πού νοσεῖ ἀπό ΙΔΨΔ. §

ἦταν ὑπό τή δικαιοδοσία τοῦ Μεθοδίου, ἔτσι ὁ
Βίχιγκ νόμιζε ὅτι κέρδισε τό παιχνίδι καί γύρισε
στή Μοραβία ὅπου διέδωσε ὅτι ἐπέκειτο ἡ καταδίκη τοῦ Μεθοδίου ἀπό τή Ρώμη.
Οἱ συνομιλίες τοῦ Μεθοδίου μέ τόν Πάπα ὑπῆρξαν διαφωτιστικές καί ἔβαλαν τά πράγματα στή
θέση τους, ἀφοῦ δόθηκαν βέβαια οἱ ἀμοιβαῖες
ἐξηγήσεις, διαλύθηκαν οἱ ἀμφιβολίες. Ὁ Μεθόδιος ἐπέστρεψε στή Μοραβία τόν Ἰούνιο τοῦ 880
φέρνοντας μαζί του ἐπιστολή τοῦ Πάπα πρός
τό Σβατοπλούκ. Ὁ Βίχιγκ εἶχε δημιουργήσει δυσμενές κλίμα ἐναντίον τοῦ Μεθοδίου μόνο ὅμως
στόν κύκλο τῶν γερμανόφιλων, ἡ μεγάλη μάζα τοῦ
σλαβικοῦ πληθυσμοῦ ἦταν μέ τό μέρος τοῦ Ἕλληνα ἀρχιεπισκόπου. Ὁ Βίχιγκ καί οἱ ὀπαδοί του
ζήτησαν νά διαβαστεῖ τό γράμμα μπροστά στόν
λαό, εὐελπιστώντας στήν καταδίκη τοῦ Μεθοδίου.
Ἡ ἀπογοήτευσή τους ἦταν μεγάλη ὅταν διαπίστωσαν ὅτι ἡ Ρώμη ἔδινε τήν ἔγκρισή της
γιά τή σλαβική λειτουργία καί τήν ἀνάγνωση
τῶν κειμένων τῆς Ἁγίας Γραφῆς στή γλώσσα
αὐτή, ὁ Πάπας ἀποφάνθηκε ὅτι ἡ Σλαβική ἦταν
τό ἴδιο ἀποδεκτή γλώσσα ὅπως ἡ Ἑβραϊκή, ἡ
Ἑλληνική καί ἡ Λατινική. §
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