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προφωνοýμαι σοι, πτωχÝ, το σακßν σου
πþλησον, την εορτÞ διÜβασον» δηλαδÞ
παραlτÝλει στο φτωχü να εξοικονομÞσει τα
απαττοýμενα χρτμιατα, πονλþνταò στην
ανÜγκη το σακÜκτ του, γτα να αερÜσετ κι
αυτüò τη γιορτÞ. lVlra üμωò νεüτερη παροι-

χειμωνιÜτικη κατÞφεια τη διαδεχüταν η

χαρÜ τηò ανανÝωσηò τηòφýσηò, τηò Üνοιξηò,
το ξεκßνηια νÝαò παραγωγικÞò δταδικασßαò,
ΙνΙια Üλ-λη εκδοχÞ εßνατ να προÝρχονται απü
τα «ΣατουργÜλια» Þ τα «ΛουμπερκÜλια»
των Ρωμαßων (εορτÞ προò τιμÞ του Κρüνου

κατ του Θεοý τηò γονιμüτηταò

μßα -απü τη ΝÜξο- αυτÞ, σιτιστÜ τÜτι

Λοýμπερκουò).
Το ü,τι σιτνÝπεσε με το Üνο1'!ºτα του
Τριωδßου, εßναι ßσωò γιατß οι Ρωμαßοτ
μετÝφεραν την εορτÞ των Καλανδþγ απü
την αρχÞ του χρüνου στην αρχÞ τηò ¶νο ιξηò
κατ Ýτσι το βρÞκαν στη σσνÝχεlα or Χριστια,
νοß,Αυτοß πÜλι, εν üψετ τηò επερχüμενηò
περιüδου τηò νηστεßαò και τηò περτσυλλο,
γÞò, που ακολουθεß απü την πρþτη εβδομÜ,
δα τηò ΤεσσαρακοστÞò, το Ýρτχ,ναν Ýξω, και
βÝβαια ακολοýθησαν και σιlνττ>ησαν το
üθτμο των καρναβαλιþν, παρÜ τη μεγÜλη
αντßδραση τηò Εκχλησßαò, κÜτι, Ü,λ,λωστε,
που χαι μÝχρι στμτερα διαιτmýν με εξαιρε,
τικÞ επιμÝλεια, Τþρα γιατß μασκαρεýονταν
οτ Üνθρωποι; Αυτü μÜΙλογ Ýχει ωò εξÞγηση
ιο üιι Þθτλαν να ÝεγελÜοοιτν ιο κοχÜ
στοιχεßα τηò φýσηò, τα κακÜ πνεýματα,
þστε η αναγÝννησÞ τηò να yiver δßχωò
ηροβλτμτατα,Τον καιρü των βυζαντινþν
υητιχε η συνÞθεια την ΚυριακÞ τηò
ΑποκριÜò, να προφωνοýν τιò αποκριÝò,δηλαδÞ να ι ιc ηροαναl"γÝλλοι_τν,ΠÞγαινε Ýνοq
σε Ýνα ψηλü σητεßο kar διο,λο,λοýσε (προφωνοýοε ιι ον ερχομü ιουc,Σιη ουνÝχειο
Ýσφαζαγ χοßρουò, yra να γλεντÞσοιrν Kar η
εβδομÜδα αυιÞ ιηξ ΤυρτνÞq λεγüτον
ΠροφωνÞ Þ ΠροφωνÝσιμη,'Εχετ διασωθεß
ιιαι μια παροιμßα των βυζαντινþν που λÝει:

απλοýστερο: «προφωγεýγω σε, φτωχÝ, Kr αν
δεν Ýχειò ν'αγορÜσειò, χλÝψε». ΟπωσδÞποτε, δηλαδÞ, πρÝπει και ο πτο φτωχüò να
κÜνετ αποκριÜ, να φÜγει κρÝαò. Η εβδομÜδα
αυτÞ λÝγεται και αμολητÞ Þ απολυτÞ,
επετδÞ :τüτε απολýονται οι ψυχÝò των
αποθαμüνων κατ βγαßνουν στον ΑπÜγω
κüσμο» (Γ.Α,Ιι4Ýγα, "ΕλληνικÝò γτορτÝò και
Ýθιμα τηò λαßκÞò λατρεßαò' ).
¼λα αυτÜ επειδÞ μετÜ την ΚυριακÞ των
Απüκρεω, ωò 1,νωστüν, πρÝαει να απÝχουμε
απü το κρÝαò, οπüτε üτι φÜετ κανεßò Ýφαγε.
Αυτü ασφαλþò ßσχ,υε παλιüτερα που η
νηστεßο Þιαν νηοιεßο, Στμιερα κοι ουτοß οι
λßγοι που εφαρμüζοιτν τη γηστεßα τηγ
περßοδο τηò ΣαρακοστÞò, στη ουσßα δεν
νηστεýοιτν, αφοý σημερινÜτα πλην κρÝατοò
εδüσματα εκτüò αηü το üτι εßναι πληθþρα
εßναι κατ πtο διτναμωττκÜ-τα περτσσüτερα,
απü το κρÝαò,
ΓλÝντια,λοιπüν, και χοροß, Χορüò του
Αγßου ΧαραλÜμπου οτην ΚÜλυμνο,αλλÜ και
χορüò μÝχιι σÞl,ιερα την ΚνριακÞ τηò
ΤυρτνÞò στην ΠαναγlÜ τωγ Τσουκχουþ.
¸τσι, γτα να μην χαθεß το Ýθιμο, αλλÜ
κοι για ι α μην ξεχ.νοýμε κο ι ιιòαηοκριÝòΙ!|

Γεþργιοò I.ΧατζηOεοδιjρου
¶ρχωγ Μαßστωρ Μ.Χ.Ε
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ΑγΙ ον ΠολνχÜριιον Σμý ρνηò
,( Φεβροναρßον)

ΓεννÞθηκε περß το 80 απü ευσεβεßò
και φýüθεουòγονεßò, τογ ΠαγκρÜτιο και τη
Θεοδþρα, που εßχαν εγκλεισθεß στην
φυλωζÞ για την πßστη του Χριστοý, και
βαπτßσθηκε Χρισττανüò σε νεαρÞ ηλικßα.
Υπψξε μαζß με τον Ayro Ιl,νÜτιο τον Θεοφüρο μαθητÞò του ΕυαlτελιστÞ ΙωÜl.νη. Δγο
πρτν να αγαΧωρÞσετ απü τον πρüσκατρο

αυτü βßο ο Αγιοò Βουκüλοò, Επßσκοποò
Σμýρνηò (6 Φεβρουαρßου), εχετροτüνησε

μετÜ των Αγßων Ατιοστüλων, ωò διÜδοχü του,
τον Αγιο Πολýκαρπο και μετÜ κοψÞθηκε εν

ειρÞνη.

Ο Αγιοò παρακολοýθησε με αγωνßα
και προσειτχÞ την σýλληqτη του Αγßου
Ιγνατßου του Θεοφüρου, Επισκüπου Αντιοχεßοò και τα μαρτýρια αυιοý, Η αγüπη
προò τον Θεοφüρο ΠατÝρα μαρτυρεßτατ kar
απü την επιστολÞ την οποßα Ýγραψε προò
τουò Φτλππησßουò, Σε αυτÞν την επτστολÞ
τουò

σηlααßρει

την
οποßα παρεßχαν στον Αγιο ΙγνÜτιο, üταν
αυτüò διÞλθε ατü την πüλη τουò. Τοκεßμενο
για

την φτλοξενßα,

αυτü του Αγßου ΠολυκÜρπου δτακρßνεται
απü τογ αποστολικü, θεολογικü ται ποιμαντ ικü χαρατττγτα του.

Ο Αγτοò Πολýκαρποò, διακρινüταν
την
σωφροσßτνη, τη θεολογτκÞ κατÜρτιγια
οη κατ την αφοσßωση στη διδασκαλßα του
Ευαγγελßου, καθþò ομιλοýσε πÜντα σýμφι,lγα με ττò ΓραφÝò. ¹ταγ ο γνηστüτεροò
εκπρüσωποò τηò αποστολικÞò διδασκαλßαò
σε üλεò τιò Εκκλησßεò τηò Ασßαò. Ο Αγιοò
Ειρηναßοò παρÝχει την πλτγτοφορßα üττ ο
Αγιοò Πολýκαρποò μετÝστρεψε πολλοýò
απü τιò αιρÝσειò του Βαλεγτßγου και του
Μαρκßωγοò στην Εκκ,λησßα του Θεοý.
Δτηγεßτατ μÜλτστα kr Ýνα επεισüδτο
αναφερüμενο στη στÜση του Αγßου Πολυ,
κÜρπου Ýναντι του Μαρκßωνοò. ¼ταν ο
αιρεσlÜρχηò αυτüò τον πλησßασε κÜποτε και

του απεýθιrγε την παρÜχληση:

«eπεγßδηλαδÞ
αναγνþρισü
1,νωσκε ημÜò»,
μαò ιι
Αγιοò απüντησε:,εητγτνþσκω. επιγινþσκω
σε τογ πρωτüτοκογ του ΣαταγÜ».
¸γα Üλλο eπeισüδιο ανÜγετατ στη
γερονττκÞ ηλικßα του Αγßου ΠολυκÜρπου.
¼πωò εßνατ γνωστü, οι Εχχλησßeò τηò
ΜικρÜò Ασßαò εüρταζαν το ΠÜσχα στιò 14
του μηνüò ΝισσÜν, σε οποταδÞαοτε μÝρα κι
αν τýχατνε αυτü. Αντßθετα οι üλλεò Εκχ,\ησßεò δεν εüρταζαν καθüλου το ΠÜσχα, α-λλÜ
αρκοýνταν στο εβδομαδταßο κατÜ ΚυριακÞ

εορτασμü τηò ΑναστÜσεωò, τονßζονταò
ασφαλþò περισσüτερο τογ εορτασμü τηò
πρþτηò ΚυριακÞò μετÜ την πανσÝληνο τηò

εαρινÞò ισημερßαò. ΕπετδÞ λüγω τηò διαφο,
ρÜò αυτÞò η Εκχλησßα τηò Ρþμηò ετητοýσε
αυστηιÞ οτÜση Ýναντι των ΙνΙτκρασιατþν, ο
Αγτοò Πολýκαρποò αναγτ<Üσθηκε να μεταβ,
ei στη Ρþμη, για να δτευθετÞσει το ζτßτημα
kar ü,λλα δευτερεýοντα θÝματα, με τον
Επßσκοπο Ρþμηò Ανßκητο.
ΜετÜ τηγ επιστροφÞ του απü τη
Ρþμη, υπÝργηροò πλÝον, σιτνÝχτσε την
αποστολικÞ δρÜση του με τüση επττυχßα,
þστε να προκαλüσει την οργÞ των ει&,ιλο-

λατμßν.

ΑυτÞ η προδιÜθεση Þταν φυσικü να προκαλÝσει το μαρτýριü του, πουακολοýθησε την
εξÞò πορεßα. Ο Κüßντοò, ftlλωτÞò Χριοτιαγüò, ο οποßοò Þλθε στη Σμýρνη ωτü τη
Φριτγßα, παρεκßνησε ομÜδα ΦιλαδελφÝων
Χριστιανþν να προσÝλθοιτγ οτον ανθýπατο
ΣτÜτιο ΚοδρÜτο, γτα να δηλιΙσοιτν σε αυτüν
την ιδιüτητÜ τουò και την πßστη τουò στον
Χριστü, πρÜlμα το οποßο φυστκÜ προοτþνιζε
θÜνατο. ΤελτκÜ, εμαρτýρησαν üλοτ, εκτüò
αττü τον Κüßντο, ο οποßοò δηλτÜσαò την
τελευταßα στιlψÞ εθυσßασε στα εßδωλα.
Ο üχλοò, αν και εθαýμασε τη
γενναιüτητα των ΙνΙαρτýρωγ, απαττοýσε να
eκτελεσθοýν οι «Üθeοι» lιar γα αναζητηθεß ο
Αγτοò Πολýκαρποò, ο οποßοò πτεζüμενοò
απü τουò Χριστιανοýò εßχε αναχωρÞσει σε
κÜποτο αγρüκτημα,
ΤελικÜ ο Αγιοò συνεΙÞφθη το Ýτοò 167
kar οδηγÞθηκε ενþπτογ τουαγθýπα

Ο γηιαιüò επßσκοποò δεν

ταρÜ-

χθηκε. Το πρüσωπü του Þταν γαλÞντο kar
λαμπερü. Ο αστιτνüμοò Ηριßýηò kar ο πατÝραò του ΝχÞταò προσαÜθησαν να πεßσοιτν
τον Αγιο να απαρνηθεß τονΧριστü. Ο Αγιοò,
üμωò, με πνευματκÞ ανδρεßα απÜντησε üτι
υττηρετεß τογ Χριστü επß 86 üτη χωρßò
καθüλου γα Τον εl.καταλεßψετ. Πþò μπο-

ροýσε λοιπüν τþρα να Τον βλασφημÞσει και
να Τον αρνηθεß; Ο αγθýπατοò τüτε διÝταξε
να τον ρßξουν στη φωτ ιÜ. Ο γÝρων Πολýκαρποò ατιοδýθηκε μüνοò του τα ιμÜτý του κα1

επερßμενε προσευχüμενοò λÝγονταò:
«Κýρτe, ο Θθüò ο ΠαντοκρÜτωρ, ο του

αγατιητοý και ευλοmτοý πατδüò Σου Ιησοý
Χριστοý Παττρ, δτ Ου την περß Σου επßγνωσιν ειλÞφαμεν, ο Θεüò των αγγÝλων και
διτνÜμεων, και πÜσηò τηò κτßσεωò, kar
παντüò του γÝνουò των δτκαßωγ, οι ζþστ
ενþπιüν Σου, ευλογþ Σε, üτι ηξßωσÜò με τηò
ιητÝραò και þραò ταýτηò του λαβεßν με
μÝροò εν αριθμþ των μαρτýρων Σου, εν τω

ποτηρßω του Χρτστοý Σου, ειò ανÜστασιν
ζωÞò αιωνßου, ψυχÞò τε kar σþματοò, εν
αφθαρσßα Πνεýματοò Αγßου, εν οτò
προσδεχθεßην ενþπιüγ Σου ev θυσßα πßονι
Kar προσδεκτÞ, κßθþò προητοτμÜσαò kar
προσεφανεμΙισαò και επλτρþσαò ο αψευδÞò
και αΙηθινüò Θεüò. Δια τοýτο και περß
αÜντων ατνþ Σε, ευλογþ Σε, δοξÜζω Σε, συν
των αιωνßω kar επουρανßω Ιησοý Χριστþ,.
Η φ<,ιτιÜ εσχητÜτισε γýρω απü το
σþμα του Αγßου ΠολυκÜρπου καμÜρα χωρßò

γα τογ αγγßζει. Τüτε στραττþτηò

ετßελεοτÞò ετελεßωσε τογ Αγιο ΜÜρτυρα
δια του ξßφουò. ¸πειτα το ιερü λεßψανο

ερρßφθηκε στη φοτττÜ, or δε πτστοß σιτνÝλε,
ξαν τα ερÜ λεßψανα αυτοý.
Η Σýναξη του Αγßου ΠολυκÜρπου ετελεßτο
στη ΜεγÜλη Εκχλησßα.
ΣιτναξαριστÞò τηò Ορθοδüξου Εκκλησßαò,
Επισκüπου Φαναρßου ΑγαθαlγÝλου,
τ. Φεβρουαρßου, σελ, Ρ5-227,

ματεßò καß τοýò φαρτσαßουò, Αýτοýò Ýλεγε
Üχüμα, "üφειò, γεννÞματα Ýχιδνþν" (Μτθ,
κγ, 33ι, Ι{ιÜ φορÜ. δταν ü Κýριοò ºησοýò

ΠρÝπει νÜ üλÝlχουμε ü Ýναò τδν Üλλογ,
δταν βλÝπουμε κÜποτα σφÜλματα; ¾πÜρχει
διαφορÜ. üιαν βρßζετ κσνεßò Þ üιον ßλßl.χει
κÜποιον;

ºσωò μερτκοß Üπü σÜò ποý διφÜζουν τÞγ
¶γßα ΓραφÞ, προβληματßζονται, üταν
βλÝποσν πþò ü Κýριοò Ýνþ μÜò Üπαγορεýετ νÜ
λÝμε τüν πλησßον μαò "Üνüητε" καß "ÞλßΘιε",
καß αýτüò ποý τü κÜνει, σýμφιονα μÝ τδ λüγο
Του, εΙναι Ýνοχοò τÞò φτ»τfiò τÞòκολÜσεωò,'Εγþ λοιπüγ λÝει αýτÜ, ü ºδτοò πολλÝò

φορÝò χρηστμοποιεß σκλτρÜ λüγια γιÜ
κÜποτουò Üγθρþπουò, üπωò στÞν περßητωση
του
γþγου, στüν üποßον εΙπε'

ýποκρττÜ". ¸πßσηò πολλÝò
Ýλεγε ýποκρττÝò τοýò γραμ-

Χρτστüò Þταν στÞν ºουδαßα, Τüν προειδοποßησαν üτι ü ¹ριßδηò θÝλει τü θÜγατü του καß
Τüν ατμβοýλεψαν üσο γßνεται πιü γρÞγορα
νÜ φýγει Üπü τÞν ºουδαßα. IΙαß τß ÜπÜντησε
τüτε ü Χριστüò; Πολý Þρεμα εΙπε τü ÝξÞò,
"ΠορευθÝντεò εßπατε τfl ü,λþπεκι ταýτη'
ßδοý ÝκβÜ?ýω δαιμüντα καß ßÜσειò Ýπττελþ
σιμερον καß αýριον, καß τß τρßτη τελεlοýμα1' (Δχ, 13, 32). ßξλεποý εΙπε τüν ¹ρþδη.
Ιτ{ιÜ φορÜ üνüμασε "ΣατανÜ" τüν μεγαλýτερο
üηüοτολο καß τüν πιü Üγατητü φßλο του, τüν

ΠÝτρο' "ßτααγε üπßσω μου, Σ,αταγÜ'σκÜγ-

δαλüγ μου el, üττ οý φρογεßò τÜ τοý Θεοý,
Ü,λλÜ τÜ τþγ Üνθμßπων" (Μτ. 16, 23), Γνωρßζετε üττ μερτκÝòφορüò ü Κýριοò üργιζüταν,
δýο φορÝò Ýδιωξε Ýμπüρουò Üπü τü ναü καß
Üναποδογýρτσε τÜ τραπÝζτα τþν Üρ},υραμοιβδν. ¸πßσηò 1,νωρßζετε πþò μιÜ φορÜ
Ýφτιαξε μαοτßγιο Üπü σκοιγιÜ καß ßδιωξε
Üηü ιü ναü αý ιοýò ποý ηουλοýοαν Ýκεß
ζþα. ΦοβερÞ Þταν μερικÝò φορÝò Þ üργÞ
τοý Υßοý τοý Θεοý.

-

Τß λοιπüν μπορουμε νÜ ποýμε Ýμεßò;
ΕΙναι δυγατüν νÜ ýπÜρχει Üκüμα καß ßχ,νοò
üνιßφασηò ο' αýιÜ ποý Ýκανε κοß ποý
δßδαοκε ü Kýpιoc Ιησοýò Χριστüqι Εßνοι
δννατδννÜ παρÝβαινε ü ßδιοòτÞν ÝντολÞποý
μÜò εΙχε δþσει καß σýμqχονα μÝ τÞν üποßα
εßνοι üμαριßο νü λÝμε üνüηιο ιüν πληοßον

μαò;¶σφαλþò üχι. Στüν Κýρτο ºησοý Χρτστü
"üχι" καß
τü "γαß" εΙναl "ναß" καß τü "üχι"
δÝν ýπÜρχει καμßα Üντßφαση, Καß οýτε
μπορεß νÜ ýπÜρχει στüν Υßü τοý Θεοθ. Τüτε
πþò μποροýν νÜ ßßηγηθοýν αý ι δ ι δ λüγια καß
οß πρÜξετò τοý Χριστοý ποý σÜò ÜνÝφερα
προηγουμÝνωò; ¹ Ýftlγηση εΙναι πολý ÜπλÞ'
πρÝιιει νÜ ξεχωρßζουμε τÞ λογικÞ μÝ τÞν
üποßα τü Ýλεγε Þ τü Ýκανε ü Κýριοò Üπü τÞ

λογικÞ με ιÞν üποßο ιü κüνουμτ ßμεßò,
¾πüρχιι διοφορü, üταν βρßζειò κüιοιον Þ
üταν τüν ßλÝγχετò, ¸μεßò üιαν λßμε στüν
πλησßον μαò "Üνüητε" Þ "Þλßθιε", τß
ÝκφρÜζουμε μ' αýτÝò τßò λÝξειò; ΤÞν

περιφρüνησÞ μαò, Τüν προσβÜλλουμε μ'αýτü
τüγ τρüπο καß τüν βρßζουμε, Αýτü Üκριβþò
üπογορεýει ü Κýριοò Ιηοοýq Χριοτüò μß ιÞν
ÝντολÞ του.Καß ποτÜ σημασßα Ýχουν τÝτοια
σκληρÜ λüγια οιü οιüμο ιοý Χριστοý;
Γιατß Ýλεγε σÝ μερικοýò Üνθρþπουò
"üφειò, γεννητατα Ýχιδγþγ» Þ «πορευθÝγτεò
εßποιε ιÞ ü,λþπòκι ιοý ιη": Τü Ýλεγε γιü νÜ
τοýòßλßγξει, \ υρ\, ι μι \ο\η ffι,ι,Γ,,ι,η,,,ι,ιι
βρßζιr καντßζ ß1 ßßται. ßΙßγχιιι κÜιοιοι. ¼
γüμοò τοý Θεοý δüν μÜò ÝπιτρÝπει νÜ προ,

σβÜλλουμε τüν πλησßογ μαò, üνþ τü νÜ
ελÝ}ºουμε καιι ηοý δÝν εßνοιοωοιü μüc ιü
παραlγÝλλετ Þ ßδια Þ ¶γßα ΓραφÞ, "μÞ
συγκοινωνεßιε ιοßò ßργοιò ιοßòÜκÜρποιò ιου
σκüτουò, μÜ,λλ.ον,δÝ καß ÝλÝllòετε" ('Εφ. ε'
ΙΙι,Σιßò ßηιστολßò του πρüò Τιμüθεον ο
Üπüστολοò Παýλοò μÜò δßνει τÞν ÝξÞò
üντολÞ, "Τοýò ÜμαρτÜνονταò Ýνþπιον
πÜντων Ýλεγχε, ßνα καß οß λοιποß φüβον
ßχωοι ,Α Τιμ, ε 20ι, "Κτμυξον ιüν λüγον.
Ýπßστηθι εýκαßρωò Üκαßρωò, Ýλεγξον,
üπιτßμησον, παρακßλεσον, Ýγ πÜqι μακροθυ,
μßg καß διδαχÞ" (Β'Τιμ. δ'2).ΒλÝπετε, τü νÜ
üλÝlαουμε κÜτι ποý δÝν εßναι σωστü, elval Þ
ßντολÞ ιοý üποοιüλου Ποýλου,'ΙΙ\ Lu.,,
|τι ιιpr,ι,,ι \υ Γγιιμ,,h.ημι,τ υιιιμ. lj\ιι ιιιη
ιßιγα τοßι σχιßτοιιò, λλ,\Ü καß ι.Ü τλ ßλι:γχοιιμι.

ΔÝ\,

μßò

ßιιιτρJlπιι(ιι

κυι

νßι

προοιιε:ρνßιμε

με

ιιιιιι_ ιην λιιλιυ ι(,ιι ιι\
πρÝπει
νÜ ιÜ ι,λßγlιιυμι ΚÜθε
ιßοι]}ειιτ, ßιλλÜ
φορÜ ποý ü Κýριοò ºησοýò Χριστüò Ýλεγε
κÜποιο λüγο σκλτρü, τüν Ýλεγε, ÝπειδÞÞθελε
ιÜ ßλßγßει ιÞν κακßα, Δßν ηροοßβαλλε ιÞν
ÜξιοπρÝπετα Ýκεßνωγ τþγ Üνθρþπων τοýò
üποßουq üνüμαζε Üλεαοýδεò Þ Üκüμα καß
γ*,ντματα Ýχιδνþν, "Ηθελε μüνο νÜ ÝλÝγξει
ιü ψÝμα ποý εΙχαν μÝσα τουò, διüτι Þ
ýποχρτσßα εΙναι Ýνα εßδοò ψÝματοò καß ü
πατüραò τοý ψεýδουζ εΙνατ ü διÜβολοò,¼
Kýpιoc ºησοýò Χριοιüò δßν μποροýστ νÜ μÞ
ÝλÝlαει τü ψÝμα καß τÞν ýποκρτσßα. ΠÜντα
ιÜ ßλεηlε χαß πολý Ýντονα, Διüτι ýπÜρχτι
,ιδια9,1,,,ι

τ

üργÞ ποý εßνα ι θεßα καß μßα

ι Ý ιοια üργÞ εßνο ι
üντολÞ τοý Θεοý, ΑýτÞ Þ üργÞ πρÝπει νÜ
ÜνÜβει μÝσα μαò κÜθε φορÜ, üταν βλÝπουμε
πþò προσβÜß-λοιτν ßερü καß üσιο. ΤÝτοια üργÞ
ÜνÜγκασε τδν μεγüλο ßερÜρχη καß θαυματουργü, τüν Üγτο Νικüλαο στÞν Α'Οßκουμ,
εντκÞ Σýνοδο νÜ χαστουκßσει τüν ¶ρετο,
'ßδια

θεßα üρlÞ ü Κýριοò Ιησοýò
Χριστüò Ýφτταξε μαστßγτο Üπü σκοινιÜ καß
¶πü τÞν

Ýδιωξε τοýò Ýμπüρουò Üπü τü ναü.

¹ φλογερÞ του üργÞ Ýκατγε τοýò
Üοεβεßò, ¾ποκρι ιic Ιλεγε ßκεßνουò ποý Þιον
ιß ι οιοι στÞν ηραγμα ι ικül ητα, 'Ηταν ÜνÜγκη
νÜ τοýò ÝλÝllòετ μπροστÜ στüν λαü, νÜ τοýò
βγüλει τü προσωπεßο τÞòεýλαβεßαò, νÜδεßξει
τü πρα,!º,ιατικü τουòπρüσωπο, γιÜ νÜ καταλÜβοιτν οß þΜοι ηþò οß üνθρωποι αýιοß εßναι
Ψεýτeò,
Πολý σωσιÞ καß δικαιολογημßνη Þιον οιü

στüμα τοý Υßοý τοý Θεοý Þ λüξη "ýποκριτÜ",

ποý Αýτüò εΙπε γιÜ τüν ÜρχισυνÜγωγο. Τü
ßδιο καß Þ üνομασßα ποý Ýδωσε στοýò Γραμματεjζ καß τοýò Φαρισαßουò λÝγοντÜò τουò
üχι μüνο ýποκριτÝò ÜλλÜ καß "üφειò" καß

"γενντματα Ýχιδνþν". ΔιαβÜστε

τü

23ο

κεφÜλαιο τοý κατÜ Ι\4ατθα'ßον Εýαlγελßου
καß θÜ δεßτε πüση ÜλÞθεια ýπÜρχει στüν λüγο
τοý Χριστοý γιÜ τοýò Φαρισαßουò, üττ πολý
δτκατολογημÝνα τοýò Ýδωσε αýτÝò τßò προσω,
νυμßεò, Δ τκαιολογτιιÝνα δÝν üνομÜστηκε

ü¹ρþδηòüλεποý;

ιffiι

-

Γιατß τüν εΙπε Üλεποý ü Κýριοò;Τß διακρßνει
ιÞν Üλεποý μειαξý ιþν Üλλων ζ,ßχυν: Εßναι
1,νωστÞ Þ πονηριÜ τηò, πþò ξεγελÜει καß τüν
κιτνηγü καß τü θýμα τηò.

¼ταν ü Κýριοò ºησοýò Χρτστüò Ýλεγε τüν
¹ρþδη Üλεποý, τü Ýκανε γιÜ νÜ ÝλÝγξει τÞν
πονηρτÜ του, τÞν τÜση του γτÜ προδοσßα.
Αýτü ποý εΙπε ü Κýριοò γιÜ τüν ¹ρþδη δÝν
Þιαν προοβολÞ ü-λ,λü δ ικο ιολοτηττÝνοò καß
σωστüò Ýλεγχοò.Γιατß γιÜ τüν Üπüστολο
ΠÝ ιρο ü Χριο ιüòχτηο ιμοποßηοε ιÞν ιρομερÞ

τÞν θυσßα ποý Þθελε νÜ προσφÝρει ü Χριστüò
στüν ΓολγοθÜ; ΜÝ τü στüμα τοý Üποστüλου
μτλοýσε τüτε ü ßδιοò ü ΣατανÜò γι'αýτü καß
εΙπε ü Κýριοò τüν σχληρü αýτü λüγο, "ýπαγε
üαßσω μου, ΣατανÜ σκÜνδαλüν μου εΙ,üτι οý
φρονε'ßòτÜτοý Θεοý, Ü,\λÜ τÜτþν Üνθρþπων"
( λ{τθ, ò23).
ΒλÝηr:τιι ποιÜ εßν«ι Þ διαιρορßι μειτιξυ
ßιJι, º,,( κυι ß,,\ι ß 1οιι, Πμι,,ιι,,,,,, Ι, 11,,ι,μ,,,

ßνòιò ιüν Üλλον, üιαν βλÝιιουμι κÜιιοιιι
,,ò,υ\"υ,ιι, Κυ, ,,ß ι,,,ι,ιι ι, ι ιι,, Ε.ι,\η,,ι,ι.
ιιριιιιι νÜ ß.\Ýγχουν δημοοßωò ιιιýò ιßμαρι

αýτÞλüξη "ΣαταγÜ";
Γτατß üταν Üκονσε ü Üπüστολοò πþò ü
Κýριοò πρÝπει νÜ προδοθεß, νÜ σταυρωθεß

ι,\nJ'q, ,,, .9,,,ι,,

τοý Üνθρþπινου γÝνουò, Üρχισε νÜ Üντ Ýγει
ηροσηαθþν ιαò νü Τüν πεßοε ι ι Ü λυπηθεß ιüν
Ýαυτü του,
Αýιüδßνεßναι ιü Ýργο ιοý Σαιο\üι

ιιιιοχρεωμÝνοι νßι τü κßινοιτν.
ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ¶ρχιεπτσκüπου Κριμαßαò:
«ΔΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΜΙΔΙΕΣ», τ. Γ; σελ. 26?,282,
Ýκδ, «¼ρθüδοξοò ΚυψÝλη»,
Θεσσο,λονßκη 2003.

καßνÜπεθÜνει φοβερü θÜνατο

γτÜ τÞ σωττγτßα

¼ ΣατανÜò δÝν προσπαθοýσε νÜ ÜποτρÝψετ
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Του ιι. ΙΙαν τεΙεÞμονοò Κροýσκου
Εφημερßου Ι lΙΝ Σωι ηροò
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Χμσιοý Κα|ýμνου

Üθε φορü
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αδελφοß μου, που θο διοβü,

ηερικοπÞ απü την πυΡυ,
,ου' ηοþßου μÝυουμε ηραγματικÜ

Ýκθαμβοι απü την ευατλαχ,νßα και το Ýλεοò
του φτλüστοργου πατÝρα, Στον αποστÜτη κατ
οχüριο ιο 1 ιο Ýχε ι ε ι οιμüοει φßλημα πα ιρικü.
αγκολ ιü υποδοχÞò, δοχιυλßδι εΙουοßαζ,
χιτþνα αγαλλßασηò, σανδÜλια προστασßαò κατ
τÝλοò πανηγýρι μεγÜλο üπου θυσιÜζει τον

ΤÝλοò, ετσοδε,
ýοιτν μαζß σε τραπÝζι ευφροσýνηò που εßνατ
λαμπρü γιατß ω.τινοβολεß αναστÜσιμη χαρÜ,
αφοý ο γτοò αυτüò Þταν «χαμÝνοò χατ βρÝθηκε, νεκρüò και ανÝζησε»,Ο αποστÜτηò γιοò
εγκλωβτσμÝνοò
σε Ýνα παρÜλοτþνταò τον εαυτü του αυτεßδωμοσΧο τον σττευτο,

θþν του, φορτισμÝνοò με

συμπλεlματτκÞ οργÞ γτατß δεν αντÝχει την
απÝραντη πατρικÞ αγÜπη, με το εωσφορτκü
θÝλlηιρο ιηò αυιονüμησηò οηο ια πÜνιο
αποφασßζετ γα αποκοπεß απü το σþμα τηò
α,ληθινÞò χαρÜò για να κοινωνÞσει την τρυφÞ
τηò ψευδþγυμηò ηδονÞò, «Ο Üρχογταò τηò
χþραò ηου εßναι μακρüν τον ßχει κυριεýοει.
η οοlηνευτικÞ γοηιfßα ιου πειρομοι ισμοý
για τον πειραματισμü και την πρüσκαιρη
ιρυφÞ ιου οκοιß(ει ιο νου, ¸ιοι μια μÝρα
ξενττεýετατ για να αυτοδικατωθεß, Παρ'üλο
τογ πατρικü του πüνο ο ΠατÝραò του εllòει,
ρßζει το τμττσυ τηò περτουσßαò του, δεν του
αρνεßται ιην χορηγßα των , ταλüντων , Αυ ιüò
üμωò πωρωμÝνοò σαν αχαλßνωτο Üλογο
γρÞγορα σπατολÜ τα πατρτκÜ χαρßσματα στον
βοýρκο του ηδονισμοý, Τþρα μüνοò , κατα,
πληγωμÝγοò και προδωμÝνοò απ'üλουò και
αη'üλο δοýλοq ιων χοιροβοοκþν εαιθυμεß να
κορÝσετ την πεßνα του με τα ξυλοκÝρατα.

-

Δοýλοò στοσò δοýλουò, πεινασμÝνοò αυτοò ο
πρþην Üρχονιοò. ζþνταò σε μßο φρικτÞ
κüλαση γιαι ß -οπÝπ ι υοε , τον παρÜδε ιοο,
Η νοστο_λγßα τηò επιστροφÞò του καßετ τα
οωθτκÜ üμωq στην παραζÜ,\η ιου διχοý ιου
εγωτσμοý, του δαιμονικοý φüβου που δεν
θÝλει να τον χÜσετ απü υποχεßριο του, βλÝπετ
την πατρτκÞ φιγοýρα ωò δυνÜστη Kar τιμωρü.
Θεωρεß πωò ο πατÝραò μüνον σαγ δοýλο θα
μπορÝσει να το\. ξαγαδεχτεß στον πατρικü
οßκο, ΠÜσχει και φοβÜτατ, α-λλÜ ωστüσο κÜνει
το μεγÜλο βτρα.
Ο δρüμοò τηò επιστροφÞò eival βασανιστκüò
Αυτüò που Ýφνγε με δüξα κατ περηφÜνεια ,
επιστρÝφετ με πüνο, καταπληγωμÝνοò xar
σÜντρομοò σαν φταßχτηò.
Η μεταμÝλεια του σχßζετ την qητχτß. Και πριν
ψελλßσει λüγο απολογßαò ο ΠατÝραòεßναι Þδη
πλÜι του, Τον παßρνει στην αγκαλιÜ του , τον
επαναφÝρει στην δüξα, τονκÜνετμÝτοχο στην
πασχαλινÞ χαρÜ του. Στο παρÜπονο τοιτ
μεγαλýτερου αδελφοý που δυσανασχετεß yra
αυτÞ την «απρüσμενη» και «μeροληπτικÞ»

αντßδραση του κοτνοý πατÝρα, εκεßνοò
αγτττεßγετ με αιιλüτητα και συγκτγητχÞ

: «παιδß μου, εσý πÜγτα εßσαι μαζß μου
κατ üλα τα δτκÜ μου εßναι δτκÜ σου ο_λλÜ
Ýπρεπε να διαΦζεδÜσουμε και γα χαροýμε,
γιατß τοýτοò ο αδελφüò σου Þταν πεθαμÝνοò

αγÜτιη

κα1 ξαγÜζησε κατ Þταν χαμÝνοò και βρÝθηκε»

,

ε την τΙεριΚοπÞ αυτÞ που üρτσαγ οτ
πατÝρεò δεýτερη στη σειρÜ μÝσα στο
τρýδιο, θÝλησαν να μαò δεßξοι-τν πüσο

μεγÜΙη εßγατ η δýναμη τηò μετÜνοταò Irar πωò
η απελπισßα αυτþν που δτστÜζοιτν να ξαναl,υ,
ρßσουν στην Εκκλησßα, στον οßκο του πατÝρα
Θεοý, εßναιμια μεγÜλη απÜτη,
¼λουò τουò μεταμελι]]τüγουò τουò
αγκαλιÜζε ι ο Θεüò που δεν εßνα ι τ τμωρüò αßλÜ
εξιλαστÞò αμαρτιþν ι<ar αγαπÜ ττò τòιπετγωμÝνεòκατ εξουθεγωμÝνεò καρδ ιÝò.
Αν μαò Ýχει τ.υρlεýσει η απελπισßα
ασωτßαò
και η πεποßθηση πωò δεν μπο,
τηò
ροýμε να σωθοýμε Ýνεκα τηò βαριÜò αμαρτßαò
μαò, αò αναλογιστοýμε τον Üσωτο που αφοý
αποστÜτησε κατ δοκßμασε üλεò τιò ηδονÝò,
μετÜ μεταμελÞθηκε και κÝρδlσε την πασχÜ,
λτα χαρÜ, ΑντιθÝτωò αò μηγ φανοýμε
μτκρüψυχοι σαν τον μεγÜλο αδελφü τηò

παραβολÞò που αν Kar εξωτερτκÜ δßκατοò ο
φθüγοò του κατÝστρεψε την χαρÜ και τογ

απÝδειξε εκτüò του νυμφ(ßνοò Χριστοý. Η
αγκο,λιÜ τηò Εκκ-\ησßαò εßγαι ανοικτÞ Yra
üλουò εμÜò.

Η

Εκχ,λησßα διαθÝτει δωρεÜν και
αηλüχερα τον χιτþνα που εßναι το βÜπτισμα
κα1 η μετÜνοτα, το δατ.τυλßδι rIoU εßναι
υπüσχεση σιτμβασιλεßαò με τον Χριστü, τα

σανδÜλια τα αγlüτηταò γτα γα σιττρßβουμε
τηγ κεφαΙÞ τουνοητοý εχθροý διαβüλου, και
τÝλοò το ΙνΙεγÜλο Θýμα, τον μüσχο τον σιτ,
ευτü, που εßνατ οΧρτστüòπαρþν και ζων μÝσα
οιο μυσιη)ιο ιηò ΕυΧαριστßαò, Η ανασιÜοι,
μη χαρÜ τηò βασ εßαò μαò θÝλει üλουò
κοτγωνοýò rζar μÝτοχουò. Στο στÜδιο των
αρετþν ποý θα εισοδεýσουμε χαρμοσýνωò σε
λßγο, την μεγÜßη ΤεσσαρακοστÞ, τÝρμα και
κορυφÞ εßνοι ιο Πüσχα, Πολλßò φορÝò
ξελ,γÜμε πþò ξεκιγÞσαμε μτα σταυροανασßÜ,
σΙμηΠορεßα,

Δ4Ýνουμε

ο

ιην

κατανυκτικÞ

ατμüσφαιρα των ημερþν, γτα να επανÝλθουμε
μετÜ το πÝραò των εορτþν, στηγ αγαισθησßα
και τηγ ακηδßα) ποý εßναι η επικινδιτνüτερη
ΙτνευματιΚÞ ασθÝγεΙα, η αδΙαφορßα ΥΙα τα
πνευματτκÜ, Τι μεγÜλη ýβρη για αυτοýò ποý
φÝρουν το ευλογτ11τÝνο üγομα του χ)ιστιαγοý
γα ζοýν και να πολlτεýονται με ανατσθησßα Þ
αηελπιστ ικÞ αμεταγοησlα, σαν να μην πÝρασε
ποτÝ ο ΔυτρωτÞò επß γηò, εσταυρωμÝνοζ,
ταφεßò κα1 αναστÜò, Αò μηγ χÜσουμε τον
δρüμο, την συναßσθηση του δρüμου. ΠÝραò
εßναι το ΠÜσχα, η καινÞ εν Χριστþ ζωÞ, η
διÜβαση απü τογ τnτευματικü θÜνατο στην

καπÞ ζωÞ,

Οδοδεßκτηò αυτÞò τηò πορεßαò εßναι η
παραβολÞ του ασþτου και η διτναμτκÞ κραιτγÞ
του ευαγγελlστÞ γη επlστροφÞ ΚαΙ μετÜνοΙα
τταl αποκατÜσ[αση σχÝσηò με τον Θεü ΠατÝρα
μαò.
Ωò πüτε θα εßμαστε παραριlμÝγοτ και λτμοκτογοýντεò στο βοýρκο, οτlò ακαθαρσßεò και
στο αßμα; ΕλÜτε κατ «λοýσασθε κατ καθαροß
γενÝσθα1,,, «γεýσασθε και ßδετε üτι χρηστüò ο
Κýριοò», προτρÝπε1 ο ΠαγτοκρÜτωρ δια των
ιιροφητþγ του κατ αραlματτκÜ αδελφοß μου
θα καταττÞσουμε οýτωò την αιþγ
αναφατρετο αγασταστμη Χαρα.

Η ηΙΡθCΗ : "θΝ ΧΡΙCΤω ηαθΖφOΙ & αΔΘΖφθC Þ ΧΗΘΤαΔθRφOΙ"
τριαδτκÝò εκεßνεò ομÜδεò or οποßεò
Α ρχιμ. π. Σ τÝ φανοò Κατ Ý ò
Ι ε ροχÞρυκαò I. Ι|Ιητ ροπüλεωò

Οι Χρισταδελφοß εßναι μτα αßρεση η
οποßα σýμφωγα με τη βασικÞ τηò αρχÞ
προσπαθεß να επτστρÝψει στην πßστη και
την πρακτκÞ τηò Εκκλησßαò των πρþτων
Χριστιανικþν χτüνων Η ομÜδα αυτÞ

ξεκßνησε τη δεκαετßα του 1830 στην ΑμερτκÞ kar την Αlγλßα. Στην ΑμερικÞ Ýναò
γτατρüò, ο Τζων Τüμαò, εξÝδωσε το βιβλßο
«Αl¾ελιοφüροò τηò Βασιλεßαò», στο οποßο
εξÝθετε τη δτδασκο,λiα τηò Βßβλου σχετικÜ
με την ανÜσταση και τη Βασιλεßα του Θεοý,
Στη Βρετανßα Ýναò δημοσιογρÜφοò, ο
Ρüμπερτ Ρüμπερτò, σιτνÝχισε τον ßδιο
αγþνα . Οι Τüμαò και Ρüμπερτò προσπÜθη,
σαν μÝσα απü τα Ýργα τουò να αηοδ(ßσοιrν
αξτüπιστα τα αναφερüμενα στην Αγßα
ΓραφÞ , αποδÝχονται τη Θεοττνευστßα τηò
κατ η ΓραφÞ παßζετ στμταντικü ρüλο στη ζωÞ
των αδελφιßγ τηò αßρεσηò , με ιταθητερινÞ
ανÜl,νωση kar αιστÞ ττρηση των δτδαχþν
τηò, αττορρßπτοιτν üμωò üλα τα Üλλα συlγρÜμματα και τουò ΠατÝρεò τηò Εκκ-λησßαò.
Οι Χρισταδελφοß εßναι μια κοτνüτητα
λαßκþν οι οποßοι δεν Ýχοιτν χλτρο οýτε και
εχχλησταστικÞ ιεραρχßα. Τα μÝλη τηò κÜθε
σιτνÜθροισηò, την οποßα ονομÜζοιτν «εκκλη,
σßα» , αποκαλοýνται «6§9|φÞò» Þ ,.αδeλφÞ»
kar συμμετÝχουν üλοι οτιò δρασττμττüτητεò
τηò ομÜδαò προσφÝρονταò τον χρüνο τουò
τουò πüρουq και την ενÝργειÜ τουò εθελο,
ντlκÜ σ[ην υπι]l)εσßα του Θεοý. ΚÜθε
«εκχλησßα» οßναι αυτεξοýσια και δεν
υπÜρχει εθνικÞ, Þ διεθιτηò «ηγεσßα» που να
εγþνετ kar να σιτντονßζει üλεò αυτÝò τιò
ομÜδεò αγÜ τογ κüσμο , τουò εγþνουν απλÜ
τα κοινÜ τουò «πlστεýω», Σητερα Χρι,
σταδελφοß ιτπÜρχουν σε περισσüτερεò απü
120 χþρεò του κüσμου .
ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ
Η αßρεση "Εν Χριστþαδελφοß &
αδελφÝò" ανÞκει σΕτò ανττ,

ιαστρεβλ<Ιπουν Þ ερμηγεýοιrν επτλεκττκÜ
τη διδασκαλßα τηò Αγßαò ΓραφÞò και απορρßπτουν το Τριαδτκü δülμα , Δεν αποδÝχονται üτι ο Χριστüò ωò δεýτερο πρüσωπο τηò
Αγßαò ΤρΙÜδοò «προ-υπΙ]ρΧε» στουò ουρα_
νοýò ωò «Θεüò Υιüò» 6 611ρßοa ,e1Ι χτüγω,
δ

Ýλαβε και την ανθρþπτνη φýση, διüτι

σýμφωνα με τη διδασκαλßα τουò , εÜν αυτü
εßχε συμβεß ,ο Ιησοýò ωò Θεüò δεν θα Þταν
δυνατü γα μπει σε πειρασμü, οýτε και γα

πεθÜνει Για τουò Χρτσταδελφοýò , ο
Χριστüò δεν εivar Θεüò εßναι ααλÜ Ýναò
Üνθρωποò, ο ΜονογενÞòΥιüò του Θεοý, τον
οποßο ανÝστησε ο Θεüò και τον Ýκανε
αθÜνατο , το δε Αγιο Πνεýμα εßναι απλÜ η
ενÝργεια του Θεοý.Πτστεýουγ üττ η Βαστλεßα του Θεοý θα òßναι επßγεια (üπωò και
Üλλεò αιρεττκÝò ομÜδεò που εßδαμε Χ ιαστÝò, Μορμüνοι, ΚουÜκεροι ) . Ο Ιησοýò θα
εßνατ ο βασιλτÜò τηò ΙερουσαλÞμ, η κυριαρ_
χßα του θα εßνατ παγκüσμια και η διακυβÝργησÞ του θα φÝρει arþvra δτκατοσýνη και
ειρÞνη Εξαιιßαò αυιοý ιου αιρετικοý
δülματοòδεν πτστeýουν στηγ αθανασßα τηò
ψυχÞò αφοý για εκεßνουò üλα αρχßζουν και
τελειþνουν στη γÞ με την ανÜσταση του
σþματοò κατ τη αιþνιο ζωÞ οτην επßγετα
Βασιλεßα του Θεοý .Δεν υπÜρχει ΠαρÜδεισοò και δεν υπÜρχετ και Κüλαση γτα ι,ουò
Χρισταδελφοýò, Η Κüλαση εßναι απλÜ ο
τÜφοò üπου θÜπτεται ο νεκρüò . Ο δε ΣατανÜò δεν υπÜρχειωò πρüσωπο kar φυστκÜδεν
εßναι ο εκπεσþγ Üι¾ελοò ο οποßοò αντι_
στρατεýεται το Ýργο του Θeοý , Πτστεýοιτν
üτι ο σατανÜò εßναι απλÜ το κακü κομμÜττ
του εαυτοý μαò το οποßο μαòπαρασýρει και
μαò οδηγεß στην αμαρτßα.Στην αßρεση αυτÞ
δεν υπÜρχει μυσττ>τακÞ ζωÞ με την
Ορθüδο€η Ýννοια του üρου. Η ΒÜπτιση ωò
τελετÞ αφορÜ μüνο τουò ενηλßκουò και θα
πρÝπει να την ατ<ολουθεß μßα αλλαγÞ στον
τρüπο ζωÞò, μια οτροφÞ σε μßα πτο ττνευματικÞ ζωÞ . Η λατρευττκÞ τουò ζωÞ

ρßζεται σε μτα εβδομαδιαßα σσνÜντηση, η
οποßο δεν γßνειαι απαραßιηια ΚυριοκÞ

στην οποßα üλα τα βαπτισμÝνα μÝλη λαμβÜνοιτν Üρτο kar οßνο εßò ανÜμνηση τηò θυσßαò
του Ιησοý, ΒÝβαια στην περßπτωση αυτÞ δεν
μιλÜμε για το μυσττ>το τηò Θεßαò Ευχαρι,
στßαò των Ορθοδüξων Χρτοττανþν kar τη
μετüληψη του Σþματοò και του Αßματοζ
του Χριστοý. Επßσηò η λατρευτικÞ τουò

συνÜντηση περιλαμβÜνει ýμνουò και
τραγοýδτα , αγÜl"τωση χωρßων τηò Αγßαò
ΓραφÞò και ομιλJα απü κÜποτο μüλοò τηò

αδελφüτηταò. Αττü τα üσα εßδαμε Ýωò τþρα
εýκολα μπορεß κανεßò να διαηιστþσει üτι η
αßρεση των « Εγ Χριστþ αδελφιßν Þ Χρι,

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ
ΔΕΗΣΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ
ΗΡΩΕΣ
Ο Δ4ητροπολßτηò μαò την ΚυριακÞ

6.2.2011 ελειτοýργησε στον Ιερü Ναü Αγßου
ΝικολÜου πολιοýχου Κολýμνου, πορουοßα
πυκνοý εκχ,λησιÜσματοò,Στο τÝλοò δε ετÝλεσε
επιμνημüσιτνη ακολουθßα δια ιουò αξι.μαι ικοýò
του Πολεμικοý μαò Ναυτικοý που Ýπεσαν στα
παγωμÝνα νερü των Ιμßων. την 3Ιη Ιονουορßου
ι ου Ι 9θ6, Πονογιþτη Βλαχüκου - υποπλοιüρχου,
Χρτστοδοýλου ΚαραθανÜση - υποπλοιÜρχου και
Εκτορα Γιαλοψοý - σημαιοφüρου,

σταδελφþν » ανÞκει στον ευρýτερο
Προτεστανττκü χþρο (στο τμÞμα των
αντ ιτρ ιαδ ικþν ομÜδων) , με κοιγÜλßγο πολý
ατρεττκÜ δülματα . Εκεß κυρταρχεß η αντß,

ληqτη üτ ι ο κÜθε Üνθρωποò μπορεß μÝσα απü
την προσωπχÞ σχÝση που θα αγαπτýξει με

το Θεü να κατανοÞσετ τα δüυτατα τηò

πßστεωò και να ερμηνεýσει ορθÜ την Αγßα
ΓραφÞ χωρßò τη βοÞθεια τηò Εκκ-λησßαò,τηò
ΙερÜò Παραδüσεωò, των Θεοφüρων ΠατÝρων
, τηò μυσττγτιακÞò και λατρευτικÞò ζωÞò.
Διατεßνονται üττ μÝσα στην Αγßα ΓραφÞ
βρßσκουν την αλÞθετα και τον αληΘινü Θεü ,
üτι αποτελεß α,λÜνθαστο οδηγü yra την
ιτνευματικÞ τουò τελεßωση, Πωò γßνεται
üμωò αυτü üταν οι ßδιοτ ερμηγεýουν τα
χωρßα τηò ΓραφÞò κατÜ το δοκοýν ; Αρα
τελικÜ ακολουθοýγ το δρüμο που οι ßδιοι
ορßζοιτν (και üχι ο Θεüò) περιβÜλλονταò τογ
με ;ο μανδýα τηò αυθεντßαò τηò Αγßαò
ΓραφÞò,ΤÝτοιου ε ßδουò πρακ ι ιkÝc ο ι οποßεò
υποβτβÜζουν το μοναδικü μÞνυμα του
Ευαlγελßου üμωò üχι μüνο δεν οδηγοýν
τουò ανθρþπουò πro κοντÜ στο Θεü αΙ,λÜ
ανι ßθεια ιουò αηομοκρýνουν .οδηγþνιαq
ιουζ σε μιο ουτοπ ικÞ κα ιÜσι αση οωιηρßοò
Σιην ηρογψοτικüτητα εγκλωβισμÝνοι μÝοο
σýιò αΙρετΙκÝò τουò δοξασßεò καΙ την
προβεβλημÝνη προσωπιτÞ τουò «αυθεντßα»
χÜνοι-τν την επαφÞ ιουò με ιον Ανοοιüντα
Χριστü , το μÞνυμα του Ευα}¾ελßου Kar το
δρüμο τηòσωτηρßαò.
,

ΜετÜ την τελετÞ, με αομπÞοΜητροαολß
τηò μαò, ο ιερüò κλτροò, οι αρχÝò και ο ευσεβÞò
λαüò κοιευθýνθηκον στο μνημεßο, ιο οποßο
αγÞγειρε ο Δητοò τηò Καλýμνου, και ετÝλεσαν
τρισÜγιο στιò προτομÝò των πεσüντων ryrιix,lv, και
εν σιjνεχε ιο η φLλορμονικÞ ι ου ΙÞμου κα ι Üqμα

του στραιοý αηÝ&οοαν ιιò κεκανονισμÝνεò
ιιμÝò,ΠÝριΣ ιων ηροιομþν ιωι τ;ριßτν εßχοι

παραταχθεß οι σηταßεò των σχολεßων, ενþ για την
θυσßα των ηρτßχ,ιν ομßλησε ο αροßστÜμενοò του 2ου
Γραφεßου Δ.Ε. κ. Γ.ΘανÜτσηζ. }"{ε την εýστοχο

ομιλßα ιου οναφÝρθηκτ στην (οφερü τχεßνη

νýκτα τηò 3Ιηò Ιανουαρßου 1θθ6 üπου Ýπεσαν
ιmÝρ πßοιεωòκοι ποτριδοòοι τρειζοε)ωματικοß,
ΣτεφÜνια κατÝθεσαν στιò προτομÝò ο Δη,ιαρχοò
Καλυμνßων κ,Δ.ΔιαχομιχÜληò, ο πρüεδροò του
Δημοτικοý Σνμβονλßου Καλýμνοý κ,Ν,ΓαβαλÜò
ωò εχπρüσωποò τηò ΕθνικÞò Αντßστασηò, ο
ΔιοιχητÞò

του ΣlντÜτιατοò

Καλýμνου,

και ο

Λιμενüρχηζ Κο,λυμνου,ΤηρÞθηκε ενüò λεπτοý

σιγÞ προò τιμÞν των πεσüντον και η üλη τελετÞ
Ýκλεισε με τον εθνκü ýμνο.ΜετÜ την επιμνημü,
συνο δÝηση το εκχ,\ησταστικü συμβοýλιο του
Ιεροý Ναοý Αlßου \ικολÜου ηροοÝφερε ιιαφÝ κοι
διÜφορα παραδοσιακÜ κερÜσματα στιò
στον ευσεβÞ λαü. Αωνßα αυτþν η μνÞμη,

Ι\{ε λαμπρüτητα και την
αρμüζουσα εκκλησιασττκÞ
τÜξτ1 τελÝσθηκε στη Λüρο,
την ΚυριακÞ 30 Ιανουαρßου
2011, η μνÞμη των Τριþν
Ιι4εγÜλων Ιεραρχþν: Βασιλ,

εßου του Ιτ{εγü_λου, Γρηγορß,
ου του Θεολüγου και ΙωÜννου του Χρυσοστüμου) των
θεμελιωτþν τηò Παιδεßαò.

Δüγω τηò ΚυριαιτÞò ωò
επßσημηò ημÝραò εορτα_

παρουσßα του Ι.Κλτ)ου τηò
ΝÞσου. λ4ετÜ τηγ ευλογßα
των Üρτων ο Σεβασμ )τατοò

εξτl,ρε την προσωπυτüτητα
των τριþν μεγÜλων διδασκÜ_
λων Ιεραρχþν και εκÜλεσe
εκπαιδευτικοýò και μαθητüò
γα αχολουθÞσουν το ιερü

τοýτο παρÜδeιγμα. Στο
τüλοò Ýγτνε διανομÞ του

Üρτου,

και των Ευαγþν
ΙδρυμÜτων τηò ΙερÜò
Πατδεßαò

λ{ητροπüλεωò, ωò επßσηò και

τα ονüματα των μακαρßων

ΔιδασκÜλωγ του ΓÝνουò.
ΤÝλοò δε ο Μητροπολßτηò
στην σýντομη ομτλßα του
αναφÝρθη στην ζωÞ και το

Ýργο των Τριþν Ιεραρχþν ωò
παρÜδειγμα μßμησηò στη
σημεριγÞ μαòκοινωνßα.

σμοý, τα σχολεßα εκχλησιÜ-

σθηκαγ σττò ενορßεò τουò
την ΠαρασκευÞ 28 Ιαγουα_

ρßου. ΚατÜ τα λοιπÜ

το

πρüγραμμα πραγματοποτÞθηκεκανονικÜ.

Το πρωß τηò ΚυριαχÞò 30 Περß την 11ην πρωΙνÞν,
Ιανουαρßου, τελÝσθηΕε βÜσει του αρογρÜμματοòι

ΑρχιερατικÞ Θεßα Δεττουρ-

γßα, παρουσßα του ΔημÜρχου
ΛÝρου κ.ΜιχαÞλ Κüλια, τηò

Το εσπÝραòτον ΣαββÜτου 29
Ιανουαρßου, βÜσετ σχετ ικοý

προγρÜμματοò το οποßο

εξÝδωσαν απü κοινοý η ΙερÜ

Μητρüπολιò και ο ΔÞμοò
ΔÝρου, η Εκüνα των Τριþν

Ιεραρχþν βασταζομÝνη υπü

μαθητþν, καθþò και η
αρτοκλασßα, ετÝθησαγ στο
κÝντρο του I.ΝΙητροπολττι_
κοý Ναοý του Ευα}¾ελισμοý τηò Θεοτüκου, ΕτελÝ-

προÝδρου του Δημοτικοý
Συμβουλßου καò Θεοφανßαò
ΓιαννουκÜ-ΚουμπÜρου, των
ΑνττδημÜρχων κ.κ. Ε,
ΑσβεστÜ και Ι.Κωνστανττνßδη, μελþν του Δτμτοτ ικοý

στο προαýλτο του Νικολαßδ-

ειου Δημοττκοý Σχολεßου
Αγßαò Μαρßνηò, ενþπιον των
ανδριÜντωγ των ευεργετþν,

ετελÝσθη τρισÜγτον και
κατετÝθησαν στεφÜνια ατü

τον ΔÞμαρχο ΔÝρου και

αντιπροσωπeßεò των σχολεß,

Συμβουλßου, εκπροσþπων

των Αρχþν, Συλλüγων kar
ΦορÝων, των εκπατδευτικþν
τηò ΝÞσου, μαθητιþσαò

νεολαßαò, γογÝω\τ κατ
κηδεμüνων των μαθητþν και
πλÞθουòπτστþν.
ΣυγκινητικÞ Þταν η στιllÞ

εκεßγη κατÜ την οποßαγ

ο

σθη ο πανηγυρικüò Μητροπολßτηò ανÝγνωσε Εν σιτνεχεßα στην αßθουσα
Εσπερινüò ειò τον οποßον τον κατü,λογον των αοßδßμων εκδηλþσεων του σχολεßου η
σε ο Σεβ.Μητρο- ΙνΙ ε γÜ λων Ευεργετþν,
δτευθýντρια κα ¶νγα
αò κ,Παßσιοò, Ευεργετþν και Δωρητþν τηò Μη ß λλη- Παπαν τ ωνÜκη,
-

μετÜ απü μτκρÜγ

σοστüμου προò ΟλυμπτÜδα

ομlλßαν,

χρυσü βοÞθημα στην
καθημερινÞ μαò ζωÞ». Η

εκÜλεσε τον Μητροπολßτη
να ευλογÞση την βασιλüπι,
τα, οοποßοò ειτχÞθη κα,λÞ και
ευλογημιßνη χ)ονιÜ στουò
εκπαιδευτ ικοýò, τουò γονεßò
και καλÞ πρüοδο στουò

εκδÞλωση ετελÝσθη υπü την

αιγßδα του εκκλησιασττκοý
συμβουλßου του Ι,Ναοý
προò τlμÞν
ττκþνμαò,

μαθητÝòμαò,

συγeΧαρη τηγ Ποlητρια μαò
για την βρÜβευση αυτÞ, και
εν συνεΧεßα απeνεμÞθησαν
οι ¸πατγοτ στουò αποφοßτουò-επιτυχüντεò σπουδα-

στüò των Λυκεßων τηò

Εν σιτνεχεßα η διευθýντρτα

ανεφÝρθη στο ειτÜρτστο κα1
σιτνÜμα τιμητικü γεγονüò,

τηò βραβεýσεωò απü την
Ακαδημßα Αθηνþν τηò
ποτÞτριÜò μαò Ολυμπßαò

ΛÝρου, του σχολικοý Ýτουò
2010. ΣυνολτκÜ εφÝτο
απενεμÞθησαν σαρÜντα δýο
(42) Ýπαινοτ στουò φοιτητÝò
μαò, ενþ εκ μÝρουò τηò ΙερÜò
Μητροπüλεωò, ωò βραβεßον
για την επττυχßα τουò,
εδωρÞθη ασημÝνιοò επιστÞ,
θιοòσταυρüζ.

των εκπαιδευ,

Στα πλαßσια τηò εκδÞλωσηò
ο ΝΙητροπολßτηò μαò κ.Παισιοò απÝνημε τον Χρυσοýν
Σταυρüν τηò εν ΔωδεκανÞσω
Εκκλησßαò στην σιτνταξτοý,
χο εκπαlδευττκü κα.Στυλια,
νÞ Παπαδοýλη,ΜαρÞ η
οποßα επß πÜρα πολ-λÜ Ýτη
υπηρÝτησε την εκπαßδευση
απü την θÝση τηò δασκÜλαò

και δ ιειτθýντρ ιαò στα
ΔημοτικÜ σχολεßα τηò
περιοχÞò Αγßαò Μαρßναò
νÞσου ΛÝρου kar στην

ομογÝνετα τηò ΑμερικÞò.
ΠαρακÜτω αναφÝροντα1 τα
ονüματα των επττυχüντων
αποφοßτωγ μαò καθþò κατ or
ΣχολÝò επττυχßαòτουò:

ΚαρÜγιωργα γτα την ποιητικÞ τηò üκδοση «Χειμþγαò
στη ΛÝρο», Ο ΔÞμαρχοò

τ.Μιχ.Κüλιαò απÝνειμε
ττμητικÞ πλακÝτα στην

ποιÞτριÜ μαòγτα την διÜκρτσÞ τηò αυτÞ, και σιτγκιντμτÝνη η Ολυμπßα ΚαρÜγιωργα
ευχαρßστησε yra τηγ τlμÞ
αυτÞ και απÝδωσε Ýνα
αντßγραφο τηò βραβεýσεþò

Ιεραρχþγ ολοκλρþθηκε το
βρÜδι τηò ΚυριακÞò στον

τηò Εφορεßαò Σχολþν ΛÝρου

«Επιστολαß Ιeροý Χρυ-

Ο εορτασμüò των

Τριþν

τηò απü την Ακαδημßα Ι.Ναü του Σωττmò Χριστοý
Αθηνþν στον ΔÞμαρχο στον ΠλÜτανο, με την ομιλßα
ΔÝρου,Κατüπιν και ο τηò ποτÞτριÜòμαò Ολυμπßαò
Μητροπολßτηò εκ μÝρουò ΚαρÜγιωργα με θÝμα:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΜΑΘΙΙΤΕΣ ΣΧΟΔΙΚΗΣ
ΧΡοΝΙΑΣ mr0 ΔΥΚΕΙΩΝ
ΔΕΡοΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΛΥΚΕΙοΥ ΛΕΡοΥ:
,ΑποστολÜκη Βασιλεßα του
Θεοδþρου και τηò Μαρßαò
(ΝοσηλευτικÞ ΤΕΙ

ΠÜτραò).

-

-ΒαρκÜδου Μαρßα του
Αντωγßου και τηò ΕιρÞνηò
(Τεχνολογßαò Πληιοφορι-

κÞò και

Τηλεπικοτγßýντþν
ΤΕΙ ΚαλαμÜταò (ΣπÜρτη).
-Γταl,νοχüò

ΔημÞτρτοòτου

Γεωργßου και τηò Μαρßαò
(Παιδαγωγικü ΔημοτικÞò

Εκπαßδευσηò Αιγαßου

(Ρüδοò).
-ΔρÜκοò Ιαýι.νηò του Αθανασßου και τηò ΑθηνÜò (ΣχολÞ

ΠλοιÜρχων Εμπορ τκοý
Ναυτικοý).

,ΔρÜκου Ελευθερßα του

ΕμμανουÞλ και τηò Καλλιüπηò (ΛογιστικÞò ΤΕΙ Ηπεßρου (ΠρÝβεζα).
-Ηλßα Ι\{αρßα - ΝομικÞ του

(ΠοιμανττκÞò και ΚοτνωγιχÞò Θεολογßαò Θεσ/νßκηò).

ΔÜρισαò),

Λαμßαò).

-Τσαχουργιανßδη Θεοδþρα
του Αναστασßου Kar τηò
Ατκατερßνηò (Θεολογßαò

-Μοýl,κρου Καλλτüπη του
ΙνΙιχαÞλ και τηò Μαρßαò
(ΑρχττεκτοντκÞò Τοπßου
ΤΕΙ ΚαβÜλαò (ΔρÜμα).

-ΙνΙπιλλτρη Καλλιüιτη του
ΣατελλÜριου και τηò Ανθοýλαò (ΔτατροφÞò kar Διαιτολογßαò ΤΕΙ ΚρÞτηò (Σητεßα).
-ΜπουρÜχη Αγθοýλα του
Σταýρου kar τηò ΣεβαστÞò

(ΚοιγωντκÞò Θεολογßαò

ΑθÞγαò).

Ηλßα και τηò Ευδοκßαò

-Νικηφüροò Γεþργιοò του
Αναοτασßου kar τηò ΧρυσÞò

(ΜυτιλÞνη).

ΣÜμοò).

(Κοινωνιολογßαò Aryaiou

(Μαθηματτκþν Aryaiou-

-ΚαζηλιÝρη ¶ννα του -Οικονüμου ΕτρÞνη

λ{ερκουρßου και τηò Ανδρονßκηò (ΚοτνωντκÞò Εργασß_
αò ΤΕΙ ΚρÞτηò- ΗρÜκλειο),
-ΚαρπαθÜχηò Ισßδωροò του
ΜιχαÞλ και τηò Μαρßαò

(ΕπιστÞμηò Φυσ ικÞò
ΑγωγÞò και Αθλητισμοý
Θεσσαλονßκηò).

-ΚοντογιωργÜκη ΑργυρÞ
του Ι\ΔÜρκου κατ τηò Σταματßαò (ΧρτμτατοοτκονομικÞò

και Ελεl,κτικÞò ΤΕΙ

Κα,λα_

μÜταò).
,Δτβανοý Σοφßα του ΙωÜwου

και τηò ΚυριακÞò

§δατοκαλλτεργετþν kar ΑλιευτικÞò Διαχεßρισηò ΤΕΙ ΙνΙεσο_
λοlγßου).
-ΜαυρουδÞ Αικατερßνη του
ΣÜββα και τηò ΣεβαστÞò
(ΚοτνωνικÞò Εργασßαò ΤΕΙ
ΚρÞτηò (ΗρÜ*λειο).

-Μιχ

τηò

Φυλλιþò

-Ταχλταμποýρη ΑγγελικÞ

,ΜοσχονÜò ΣÜββαò του του Σωτηρßου kar τηò
Ιο:Üννου και τηò Αικατερß Κλειþò (Βρεφονηπτοκομßαò
γηò (ΗλεκτρονικÞò ΤΕΙ ΤΕΙΘεσσαλονßιτηò).

του
Αθανασßου kar τηò ΙωÜνναò

(ΣταττστικÞò Kar

Ασφα,λτ,
σττκÞò ΕπιστÞμηò ΠειραιÜ).
-Παιαγεωργßου λ{τχαÞλ του

ΜÜρκου και τηò ΣψÝλαò
(ΙΦορßαò και Αρχαιολογßαò

ΑθÞναò).

-Παπαελευθερßου ΣταμÜτιοò του Ελευθερßου kar τηò
ΕιρÞνηò (ΑρχιτεκτονικÞò
Τοπßου ΤΕΙ Καβüλαò (ΔρÜ-

μα).

-ΠλατÞò ΕμμανουÞλ του

Νεκταρßου και τηò ¶l.ναò
(Ιχθυοκομßαò ι<ar Αλτεßαò
ΤΕΙ Ηπεßρου (Ηγουμενß_
τσα).

-ΣκουμποσρδÞò Κων/νοò του
ΝτκολÜου και τηò ΠολυξÝνÞò (Πολ. Δομικþν ¸ργων
ΤΕΙ ΚρÞτηò-ΗρÜκλειο),
-Σπýρου Μαρßα του Σπυρß,
δι»νοò και τηò Κωνσταντßναò
(Πολ.'Εργων ΥποδομÞò ΤΕΙ

ΑθÞναò).

-ΤσουρουνÜκη ΣτυλιανÞ
του Γεωργßου &ar τηò

Χρ ιστοδοýληò (]νΙηχανολογß -

αò ΤΕΙ ΔυτικÞò Μακεδονßαò
(ΚοζÜνη).

-Χαρινοý Αγτωνßα του
ΜιχαÞλ κω τηò ΕιρÞνηò
(ΚοιγωγτκÞò Εργασßαò ΤΕΙ
ΠÜτραò).
-ΧατζηδÜκη Μαρßα του
Ιοýwη και τηò ΔÝσποιναò

(Δημüσιαò Διοßκησηò

Παγτεßου),
-ΧατζηλÜρηò Στυλιανüò του
Αναστασßου και τηò Ατκατερßνηò (ΣχολÞ ΠλοιÜρχων
Εμπορικοý Ναυττκοý).
-ΧονδρογιÜν.νου ¶ν.να του
Σταýρου και τηò Θεμελßναò
(ΝομικÞò ΘρÜκηò (ΚομοτηγÞ).
,ΚαρπαθÜχη Δüσποτνα του
ΜιχαÞλ και τηò Μαρßαò
(Δογιοτ ικÞò ΤΕΙ ΠÜτραò).

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΠΑΔ
ΔΕΡοΥ!
-ΡÞγα Αικατερßνη-ΝΙαρßα
του ΕμμανουÞλ κατ τηò
ΕλÝνηò (ΔιατροφÞò και

Διαιτολογßαò ΤΕΙ ΚρÞτηò).
-Α,ν,νοýσηò ΕμμανουÞλ του
Παναγιþτη και τηò ΑρμτρÞò
(Ηλεκτρολογßαò ΤΕΙ Λαμß_
αò).

-ΚουμπÜρου Αρεζßνα του
Γεωργßου και τηò Μαροýσαò
(ΟπτικÞò kar Οπτομετρßαò

_}

ΤΕΙ ΠÜτραò).

ΠÜτραò).

Αικατερßγηò

και τηò ΦωτεινÞò (Χρηματο,
οΙκονομΙΧÞò καΙ ΕλεγκττκÞò ΤΕΙ ΚαλαμÜταò).
-ΠαραπονιÜρηò ΕλευθÝριοò
του Βασιλεßου και τηò
Ιασημßναò (ΛογιστικÞò ΤΕΙ
Χαλκßδαò),
-Φλοýρου ΕιρÞνη του
ΚυρτÜκου και τηò Αναστασß,

-Κουτοýζου Ι\4αρßα του ,Παγþνηò Γεþργιοò,
Χριστüδουλου και τηò Βασßλειοò του ΕμμανουÞλ
(Διοßκησηò ΕπτχειρÞσεων
ΤΕΙ ΚαβÜλαζ)

,

-Λεοýση Ευγενßα του

Ιοýγνου και τηò ΚυριαχÞò
(ΣχολÞ Ι\{ηχανικþν Εμπορικοý Ναυτικοý).
,ΙνΙοýγκρου ΣτυλιανÞ του
ΝιτολÜου και τηò ΣεβαστÞò

(Φυσικοθεραπεßαò ΤΕΙ

αò (Δτοßκησηò ΕπτχειρÞσεωγ

ΤΕΙ Δυτ ικÞò Μακεδονßαò),
,Χαρτνοý Ραφαηλßα του ,
ΘεοχÜρη κατ τηò Ευδοκßαò
(Διοßκησηò ΕπιχετρÞσεων
ΤΕΙ ΚρÞτηò).
-ΧοτζÜΙ Τζßμσον του ΣÝßντο

και τηò Ενγκελλοýσε
(λdη]{αγικÞζ ΒιοσυστημÜτων

ΤΕΙΛÜρισαò),

Ε π ιμÝ λε ια-Φ ωý ο γρα φΙ ε ζ

Γειßργοò Χρυσοýληò

θθβΤΗ ΤΗt, ºπηπηΝΤΗtζ
ΤΘº fr¾βΙΘ¾ tζΤΗΝ frηαºΜΝΘ
Η ΚÜλυμνοò,

το νησß των σφουlγαρÜδων
και τωγ καπεταναßων, γτüρτασε με τον δτκü
τηò παραδοσιακü τρüπο την μεγÜλη Δεσπο,
τ ικοθεομητορικÞ εορτÞ τηòΥααπαντÞò,

ρτκü Εσπερινü, στογ οποßο σιrμμετεßχε
σýμπαò ο Ιερüò Κλτ)οò του νησιοý και
Ýψαtr-λαν στουò χοροýò

οι καλλιφωνþτατοι

κ.
τεροψÜλτεò
και μουσlκολογιþτατοι
ΝΙιλτιÜδηò Ανδρικüπουλοò, δεξιüò ιεροψÜλ-

τηò ιου Ιεροý Ναοý Αγßου Γεωργßου
Χαλανδρßου, ο γιατρüò Παναγιþτηò Κßκτληò, ο καθηγητÞò Νικüλαοò Βεζυρüπουλοò,
ο Üρχονταò τηò Μ,Χ.Ε. Ηλßαò Πουγοýνιαò, ο
καθηγητÞò τηò ΣχολÞò ΒυζαντινÞò Μουστ,
κÞò Γεþργιοò Καραφýλ,ληò, ο ΜικÝò ΚουλlÜò, ο Γρηγüριοò ΑτσÜò, οι ψÜλτεò του Ιεροý

Στον ομþνυμο και ιστορτκü Ιερü Ναü τηò
Παναγßαò ΥπαπαντÞò Καλýμνου, ο Μητροπολßτηò μαò κ.Πατστοò, το εσπÝραò τηò
Τρßτηò, χοροοτÜτησε στον ΜεγÜλο Πανηγυ-

Ναοý κ, ΚουμπαρÜò ΑτσÜò και Νικüλαοò
ΜονοκÜνδηλοò.
Τον θεßο λüγο κτιυξε ο Μητροπολßτηò μαò,
ο οποßοò αναφÝρθηκε στο σωτÞριο kar
απολυτρωτικü Ýργο του Κυρßου ημþν Ιησοý
Χρτστοý.
Τον θαυμασμü üλου του εκκλησ

Ξ>

απÝσπασαγ τα πατδιÜ του κατωτÝρου
Κατηòητικοý Σχολεßου τηò Ενορßαò, τα
οποßα υπü τηγ δτεýθι-τνση τηò κατηòÞτριÜò
τουò Ýψαλαν κατανυκτικÜ το αηολυτßκτο
τηò ΕορτÞòκαι τουΑγßου ΣÜββα.
λdετÜ το πÝραò του Εσπερινοý το Εκκλησιαστικü Συμβοýλιο προσÝφερε στουò εκκλη,
σιαζομÝνουò τα πατροπαρÜδοτα γλυκßσμα,

ral τουò ΙeροψÜλταò.

τα στον χþρο του ιστορικοý προαυλßου του

οποßο, τα δýσκολα εκεßνα
χτüντα τηò ΙταλικÞò κατοχÞò, τηò σκλαβιÜ
και δουλεßαò, σýμπαò ο Ιερüò Κλτροò του
Νησιοý υαÝγραψε ψÞφισμα με το οποßο
απεχÞρυττε την πρüταση τηò ΠαπικÞò
Εκκλησßαò για το αυτοκÝφαλο τηò Εκτλη,
σßαò ΔωδεκανÞσου kar συlχτüνωò, ωò
αναγρÜφει η αναμνηστιχÞ πλÜκα η οποßα
εßναι εντοτχισμÝνη στην εßσοδο του Ναοý,
την προσÞλωση του υψαýχενοò και ορθοδü,
ξου Καλυμνιακοý λαοý στην ΜεγÜλη του
Χριστοý Εκιλησßα, στο Οftουμεγτκü μαò
Πατριαρχεßο.

Ναοý

- οτον

Το πρωß τηò ΤετÜρτηò 2.2.2ΟΙ1,, τελÝστηκε
ΑρχτερατικÞ Θεßα Λειτουργßα, στο τÝλοò
τηò οποßαò ο Μητροπολßτηò μαò ωμßΙησε
κατο-λ.λÞλωò για την μεγÜλη θυσßα του
Θεανθρþπου Ιησοý για τηγ σωτηρßα του
ανθρωπßνου γÝνουò κα1 χετροθÝτησε στο
Οφφßκτο του ΠρωτοπρεσβυτÝρου τον
Ατδεστμþτατο π, ΧαρÜλαμπο ΛεβεντÜκη,
πτυχιοýχο Θεολογßαò, ΕφημÝριο του Ιεροý
Ναοý και του ειιμßθηκε τα κρÜττστα, ο δε
λαüò επευφÞμησε τογ π, ΧαρÜλαμπο με το
«Üξιοò».

ΤÝλοò, ο Πρüεδροò kar τα μÝλη του Εκκλη_
βουλßου παρÝθεσαν δεßττνο
ολßτη μαò, οτον Ιερü Κλτ>ο

Στην αßθουσα του Πνeυματτκοý ΚÝντρου
του Τεροý Ναοý ο π, Χαρüλαμποò και το
Εκκλησιαοτικü Συμβοýλιο δεξτþθηκαν τον
Μητροπολßτη μαò, τον Ιερü ΚßÞρο, τουò
ΙεροψÜλταò και το ευσεβÝò εκκλησßασμα
παραθÝτογτοò τον καφÝ και την φρÝσκια

καλýμνικη μυζÞθρα κατ το κολýμνικο
θυμαρßστομüλι.

ΚατÜ το Ýθοò, ο Μητροπολßτηò μετÜ του
Ιεροý Κλτρου συνüδευσε την ΙερÜ Εικüνο
τηòΥπαιαντÞò στην οτκßα του κ. ΝτκολÜου
λ{ονοκÜνδηλου, ιεροψÜλτου του Ιεροý
Ναοý, üπου και θα παραμεßνει η Εικüνα τηò
Ποναγßοò npoq αγτοσμüν τηc και' οßχοι
αυτοý εκκλησßαò επß μßα εβδομÜδα. ¸γινε η

σχετικÞ δÝηση και ο Μητροπολßτηò μαò
επεοτη,ιανε το γεγονüò αυτü, το οποßο
αναβιþνει τα Þθη και τα Ýθιμα του λαοý σε
μßα δýσκολη εποχÞ και κü-\εσε τουò παρευ_
ρισκομÝνουò χριστιανοýò γα τηροýν τιζ
αοροδüοιιò, τα Þθη κοι ιο Ýθιμα ιου ιüπου,
διüτι μÝσα απ' αυτÜ αναβιþνουν οι ααλιÝò
ευλογημÝνεò εκεßνεò ημÝρεò, που ο λαüò
σýσσωμοò γιüρταζε τιò εορτÝò και
πανηγýρετòτου,
ΤÝλοò η ευγενεστÜτη οτκογÝνεια του κ,
ΝτκολÜου ααρÝθεσε αβραμιαßα φιλοξενßα με
τον πατροπαρÜδοτο καφÝ και τα τοπτκÜ
γλυκßσματα στον λdητροπολßτη, στον Ιερü
Ιßλτιο και τουò σιτνοδεýονταò την Εικüνα
πιστοýò, και οι Ιερεßò με τον κα-λλιφωνüτα,
το π, ΑγαθÜlτελο Καραφýλλη üψαλαν το
οχτÜηχο «Θεοτüκε ΠαρθÝνε» με το
καλýμνικο μουσικü ýφοò.

Δεπüτη, αλ\' ü μÝν καυχησ,rμενοò
ÝστερÞθη τþν Üγαθþν, ü δÝ μÞ
φθεγξÜμενοò, Þξιþθη τδν δορεþν,

¸ν

τοýτοιò τοΤò στεναγμοßò.
μι ΧριστÝ ü Θεüò þò

στÞριξüν

ΠαγτοκρÜτορ Κýριε, οßδα, πüσο
ηι]ιοΙο\οýμιγ

ιι) ιι' Κß]]ομ(

ιOý

ιΙJο\ ιηρΦυ \κτκq)ιοι- ιß\,ηι). ι ιò δ],
ι., κιριι

ßι,κρηξο,

j,)ιιJμι\

Σιιι

ι' χοß ηιιΙ.\ομιν Σι ι\ηιια

,\\αοιßσιμ( τÞζ ()κιιιιχοιι ζ'. καß
ιßι ιιιρ.νπ
lJ'

ΜÞ

Ιδ!ομι\ιι

ιι)η ºΙ)()δßιι]

διυτιιιιη-Jνιιζ ιη α'
'ιtτοò α'

προσευξþμεθα φαρισαßκþò,
Üδελφοß, ü γÜρ ýψþν Ýαυτüν

ταπεινωθÞσεται, ταηεινωθüμεν
Ýνοντßον τοý Θεοý, τελον[þò διÜ
νηατεßαò τρÜζοντεò, ºλÜσθητι Þμßγ
ü

Θεüζ, τοßòÜμαρτωλο'ßò, ].\,ζ

Φαρισαßοζ κενοδοξßg νικþμενοò,

ταß ΤεΙþνηò τÞ

μετανοιq

κλινüμενοò, προσÞλθüν σοι τþ μüνφ

δýνανται τÜ δÜRρυα, ¸ζεκßαν γÜρ

Ýχ τþν

πυλþν τοý θανÜτου
ßινηγαγον, τÞν Üμαρτολüν Ýκ τþν
χρονιων πταισμÜτων Ýρρýσαν το, τüν

δÝ Τελþνην, ýπÝρ τüν Φαρισαßον
Ýδχαιοσαν, καß δÝομοι, σýν αιßτοßò
ÜριOμÞσαò, ßλÝησüν με.

Καj yr]rτ ()ιι,ιοχ ιÞ

]νδτιι,,κιου

¹του,

Ε]ι!Ü,(.

ιι

ιοη

κυß ιß

]Ιροι. ιμιιογ ιÞò ημßραι¼ Κýριοò Ýβασßλευσεν, εýπρÝπειαν
Ýνεδýσατο.Εßò τÞν ΛιτÞν Στιχτm
τοý ÜγΙου τÞò ΜονÞò,

¶πüστιχατÞò

¼κτωÞχου τÜ κατ' ¶ηφü,βητον,
Δüξα,,, 'ΙΙτοò ιλ. ('
Βεβαρημßνων τþν üφθα\μþν μου Ýχ

ττßν ανομι")ν μου, οý

με ß;ò

τüν

Τελþνην, μετανοοýντα ΣωτÞρ, καß

'Ηιοò

ü

«ýτüò

Ναüò καß πýλη ýπÜρχειò, παλdτιον

ιαß

Δüξι,,, 'Ηιοò πλ. δ'

\Ι|ιη ιnV Πιιιι]μ]ακÞν ΙΙtι,\μ.ν.

οýρανοý, αλ\ü δÝξαι

θρüνοò τοý ΒασιλÝωò, ΠαρθÝνε
ΠÜνσεμνε, δf Þò ü λυτρωτÞò μου
Χριστüò ü ΚýρLοò τοßò Ýν σκüτει

καθεýδουστν ÝπÝφανεν, "Ηλτοò

ýπÜρχων διχαιοσýνηò, φωτßσαι
θιλον οýò Ýπλασε, κατ'εßκüνα
ßδßαν, χειρj τÞ Ýαυτοý. Δ,ü
Παν ý μνητ ε, þò μητρικÞν

παρρησßαν, πρüò οýτüν κεκτημÝνη.
Üδlαλεßπτωò πρÝσβευε. σωθÞνατ τÜò
ψυχÜò Þμþν,
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ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Το Ισι&bρετο Γτιοκομεßο ειιχαρτοτεß τουò κÜτωθι συμπατρτþτεò μαò οτ οποßοι
εßτε με την προσφορÜ χρηματικοý ποσοý , εßτε με την προσφορÜ αγαθþν
σιτνÝβαλ,λαν στουò σκοποýò του Ιδρýματοò:
Οικονüμου ΙωÜννηò , Πρþιου Νßκη , Γεωργιοò & ΧρÞστοò ΤσιγαδÜò,
Αντωνοποýλου Καλλιüπη , ΑρÜπη ΠολυξÝνη, ΚαρπαθÜκηò Απüστολοò, ΒαστλαρÜ
Ξανθßπη, Μεραμπελýτη Μαρßα, Παγþνη Ευτιτßα, Ησιτου ΕτρÞνη, Super
Market «ΑΡΙΣΤΑ»

Για ΤρÜπεζα ΑγÜπηò: Μαρßα ΚασσÜρα 150, Ηλßαò ΤσουγκρÜνηò θ0, Ι. Ν Παναγßα
ΤελÝγτου 100, Ιω. Κατ<ιÜò 100, ΜανιÜειο Δτμτ. Σχολεßο 180 ειò μνητην Αντωνßου
Κρηττκοý, Σþμα Ελληντκοý Οδηγισμοý Καλýμνου 100 ειò μντμτην Νßκηò
ΔÜμπου, Σταýροò Κυριακοý 105, ΝομικÞ Ζερβοý 50, ΦανÞ ΚουμουρÜ 1000 ετò
μντμτην Νßκηò ΔÜμπου.
Για Φτλüπτωχοι Αντþνιοq ΚορφιÜò 150, ΠαρασκευÞ ΞυλτνÜ 200.
Απü ΙεροπραξßεòΜητροπολßτου: 1050,

ΣΧΟΛΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΜοrΣΙΚΗΣ
ΓιÜ τρßτη χρονιÜ λειτουργεß στ|ν ΚÜλυ -

μνο Þ Σχολß Βυζ.ιwινÞò ΜουσO.Þò
τÞò μητροπüλεþò μαò, ÜναlνωρισμÝιη
Üπü τü ¾πουργεΤο Πολιτισμοý φΕΚ Β
1663/18-8-2008). ΔευθυντÞò ΣχολÞò
εΙναι ü "Αρχων Μαtστωρ τοý Οßκου μενικοß θρüνου κ, Γεþργιοò Χ"θεοδþρου καß διδÜσκουν Üφ οκερδþò
καθηγ,ητÝò μουσιχÞò καß ßεροψlßλτεò τοý
\ησΙOυ μαò, Σκοποò τηò Σχο^ηò ειναι η

διÜδοση τÞò πατροπαρÜδοτηò Ýκκλησια σηκÞò μουσιιιÞò στÞ συγχρονη κοινωνßα

καß Þ ÜνÜδειξη ßεροψολτþν ßκανþν νÜ
πλη ρþσουν τÜ Üναλüγια τþν ßερþν ναþν
τÞò μητροτüλεþò μαò.¹ φοßτηση εßναι
Ýντελþò δωρεÜν ,
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ΜÝ τÞν βοÞθεια τοý θεοßτßν
Ýπιστασßα τοý μητροτολßτου μαò
καß τ|ν συγκινητικÞ προσφορÜ τþν
Ýθελοντριþν ιυναικþν καß
τþν δωρητþγ συνεχßQται
γιÜ τÝταρτη χρονιÜ τü Ýργο
τÞò ΤρÜÞεζαò ¶γÜπηò, μÝσαßιπü
τü üποßο σπßζονται καθημερινÜ
τερισσüτεροι Üτü ιΖο Üδελφοß μαò
ποý Ýχουν ÜνÜγκη
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ΘερμÞ παρÜκληση νÜ Ýνηφρτlπεται
Þ Μητρüπολη γιÜ την τυχüν
κατÜθεση στüν Λογαριοσμü
γιÜ την σχετικÞ Üπüδειξη.

