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«Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ἡ κτίσις καινουργεῖται,
παλινδρομοῦσα εἰς τὸ πρῶτον» (Ἀναβαθμοὶ Α΄ ἤχου).
«Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ μόνος ἀνακαινίζων τὴν
ποίησιν τῶν ἔργων σου καθ’ ἑκάστην ἡμέραν»
(Μέγας Βασίλειος).

Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα
εὐλογημένα ἐν Κυρίῳ,
ς εἶναι γνωστόν, ἡ 1η Σεπτεμ
Ὡ
βρίου ἑκάστου ἔτους ἔχει ἀφιε
ρωθῆ πρωτοβούλως ὑπὸ τοῦ Οἰκου
μενικοῦ Πατριαρχείου – προσφάτως
δὲ καὶ ὑπὸ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας – εἰς τὴν προσευχὴν διὰ
τὴν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περι
βάλλοντος. Κατ’ αὐτήν, παρακαλοῦ
μεν ἰδιαιτέρως τὸν Ὕψιστον ὅπως
φαιδρύνῃ τὴν δημιουργίαν Του ὥστε
νὰ εἶναι εὐχάριστος καὶ καρποφόρος
ἡ ἐν αὐτῇ διαβίωσις τοῦ ἀνθρώπου. Ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ
αἰτήματος περιλαμβάνεται ἀσφαλῶς καὶ ἡ παράκλη
σις ὅπως αἱ ἀναπόφευκτοι φυσιολογικαὶ κλιματικαὶ
ἀλλαγαὶ συμβαίνουν καὶ ἐπιτρέπωνται ἐντὸς τῶν ὁρί
ων τῆς ἀντοχῆς, τοῦ μὲν ἀνθρώπου πρὸς ἐπιβίωσιν
αὐτοῦ, τῆς δὲ φύσεως πρὸς ἀειφορίαν αὐτῆς.
Ἐν τούτοις, ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴτε κατὰ ἓν μέρος

τῆς ἀνθρωπότητος, εἴτε ἐνίοτε καὶ ἐν τῷ συνόλῳ
αὐτῆς, συμπεριφερόμεθα ἀντιθέτως πρὸς τὸ αἴτημα
τοῦτο. Καταπιέζομεν τὴν φύσιν κατὰ τρόπον ὥστε νὰ
ἐπέρχωνται ἀπρόβλεπτοι καὶ ἀνεπιθύμητοι κλιματικαὶ
καὶ περιβαλλοντικαὶ ἀλλαγαί, δυσμε
νεῖς διὰ τὴν κανονικὴν λειτουργίαν
αὐτῆς καὶ ὡς ἐκ τούτου καὶ διὰ τὴν
ζωήν μας.
Τὸ δὲ ἀθροιστικὸν ἀποτέλεσμα τῶν
ἐνεργειῶν ἐπὶ μέρους ἀνθρωπίνων
προσώπων ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἐκτεταμέ
νων ἰδιωτικῶν καὶ κρατικῶν προσπα
θειῶν πρὸς ἀναμόρφωσιν τοῦ φυσι
κοῦ περιβάλλοντος, εἰς τρόπον ὥστε
νὰ παράγῃ περισσότερα ἀγαθὰ διὰ
τοὺς ἐκμεταλλευομένους αὐτό, ἔχει ὡς
μόνον ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴν
τῆς ἐναρμονίως λειτουργούσης καλῆς
λίαν δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.
Ὅσοι ἀντιλαμβανόμεθα τὸν διογ
κούμενον καθημερινῶς κίνδυνον τῆς κλιματικῆς ἀλ
λαγῆς εἰς τὸν πλανήτην μας, ἕνεκα ἀνθρωπίνων
ἐνεργειῶν, ὑψοῦμεν φωνὴν ἐπισημάνσεως αὐτοῦ καὶ
προσκαλοῦμεν ἅπαντας νὰ μελετήσωμεν τί εἶναι δυ
νατὸν νὰ πράξωμεν «διὰ νὰ μὴ ἐξαφανισθῇ ἡ ζωή,
χάριν τοῦ πλούτου» (Διακήρυξις Ὀργανισμοῦ Ἡνω
μένων Ἐθνῶν).

Ὅθεν, ἡμεῖς, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κατα
βάλλομεν ἀπὸ ἐτῶν προσπαθείας ἐνημερώσεως τῶν
πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ὅλων τῶν καλοπρο
αιρέτων ἀνθρώπων περὶ τῶν μεγάλων κινδύνων τοὺς
ὁποίους συνεπάγεται ἡ ηὐξημένη (κατά)-χρῆσις τῶν
ἐνεργειακῶν πηγῶν, ἡ ὁποία ἐπαπειλεῖ μεγάλην κλι
ματικὴν ἀλλαγὴν καὶ θέτει εἰς κίνδυνον τὴν ἀειφορίαν
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.
Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐδιδάχθημεν ὑπὸ τῶν
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας νὰ περιορίζωμεν κατὰ τὸ
ἐφικτὸν τὰς ἀνάγκας μας. Εἰς τὸ ἦθος τοῦ κατανα
λωτισμοῦ ἀντιτάσσομεν τὸ ἦθος τῆς ἀσκητικότητος.
Ἓν ἦθος αὐτοπεριορισμοῦ τῶν ἀναγκῶν εἰς τὸ ἀπα
ραίτητον. Τοῦτο δὲν συνεπάγεται στέρησιν ἀλλὰ τὴν
ἐκλογίκευσιν τῆς καταναλώσεως καὶ τὴν ἠθικὴν κα
ταδίκην τῆς σπατάλης. «Ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ
σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» (Α΄ Τιμ. ς΄ 8),
μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος
ὁ Χριστὸς μετὰ τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν πέντε
ἄρτων καὶ τὸν χορτασμὸν ἐξ αὐτῶν πέντε χιλιάδων
ἀνδρῶν, ἐκτὸς γυναικῶν καὶ παιδίων, ἔδωκεν ἐντολὴν
νὰ περισυλλεγοῦν τὰ περισσεύματα «ἵνα μή τι ἀπό
ληται» (Ἰωάν. ς΄ 12). Ἀτυχῶς, αἱ σύγχρονοι κοινωνί
αι ἐγκατέλιπον τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ἐντολῆς ταύτης,
ἐπιδοθεῖσαι εἰς τὴν σπατάλην καὶ τὴν ἄλογον χρῆσιν
πρὸς ἱκανοποίησιν κενοδόξων αἰσθημάτων εὐμαρείας.
Αἱ συμπεριφοραὶ αὗται δύνανται ὅμως νὰ ἀλλαγοῦν
πρὸς ἐξοικονόμησιν πόρων καὶ ἐνεργείας διὰ τῆς κα
ταλλήλου ἀγωγῆς.
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν τῷ κοινῷ Δημιουργῷ Κυρίῳ
ἡμῶν,
Οἱ ἄνθρωποι εἴμεθα οἱ καταστροφεῖς τῆς κτίσεως
μὲ τὴν ἀπληστίαν μας, μὲ τὴν προσήλωσίν μας εἰς
τὴν γῆν, εἰς τὰ ἐπίγεια ἀγαθά, τὰ ὁποῖα προσπαθοῦ
μεν συνεχῶς νὰ αὐξήσωμεν, ὡς ὁ «ἄφρων πλούσιος»
τοῦ Εὐαγγελίου. Λησμονοῦμεν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἐν
τῷ Ὁποίῳ καὶ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν. Τοῦτο
σημαίνει ὅτι ἡ ἀντιμετώπισις τῆς οἰκολογικῆς κρίσε
ως δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ συντετονισμένως, πάντοτε
ὅμως ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Ὁποί
ου εὐλογοῦνται αἱ ἀνθρώπινοι προσπάθειαί μας καὶ
πᾶσα ἡ κτίσις καινουργεῖται καὶ παλινδρομεῖ εἰς τὸ
πρῶτον, ὡς ἐδημιουργήθη «καλὴ λίαν» ὑπὸ τοῦ Θεοῦ.
Διὰ τοῦτο καὶ ἡ εὐθύνη τοῦ συνδημιουργοῦ καὶ προι
κισθέντος διὰ τοῦ αὐτεξουσίου ἀνθρώπου εἰς τὴν
ἀντιμετώπισιν τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως εἶναι μεγάλη.
Ἡ γῆ ὁμοιάζει μέ «γιγαντιαῖον σωρὸν ἀπὸ ἀκαθαρ
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σίαν» (Πάπας Ρώμης Φραγκῖσκος, Ἐγκύκλιος 2015).
Καὶ αἱ ἀκαθαρσίαι αὐταὶ δὲν εἶναι μόνον ὑλικαί, ἀλλὰ
πρωτίστως πνευματικαί. Εἶναι ἀκαθαρσίαι προερχό
μεναι ἐν τῇ οὐσίᾳ ἀπὸ ἐμπαθῆ νοήματα τοῦ ἰδίου τοῦ
ἀνθρώπου. Ἡμεῖς ὅμως, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μὲ
βεβαίαν τὴν πίστιν πρὸς τὸν Δημιουργὸν πάσης τῆς
κτίσεως καὶ Παντοκράτορα Κύριον, καλούμεθα νὰ
ἐπιτελέσωμεν καὶ εἰς τὸ θέμα τῆς προστασίας πάσης
τῆς κτίσεως ἔργον εὐαγγελιστοῦ, ἔργον ἀποστολι
κόν: νὰ ἀναζωπυρώσωμεν, δηλαδή, τὴν χαρμόσυνον
εὐαγγελικὴν ἀγγελίαν εἰς τὸν σύγχρονον ταραγμένον
κόσμον καὶ νὰ ἀφυπνίσωμεν τὴν ὑπνώττουσαν πνευ
ματικὴν φύσιν τοῦ πολλαπλῶς, πολυμερῶς καὶ πο
λυτρόπως δοκιμαζομένου ἀνθρώπου καὶ νὰ μεταδώ
σωμεν μήνυμα ἐλπίδος καὶ εἰρήνης καὶ πραγματικῆς
χαρᾶς· τῆς εἰρήνης καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ Χριστοῦ.
Ταῦτα φρονοῦντες καὶ ταῦτα πρεσβεύοντες, καὶ
διακηρύττοντες τὴν ἀλήθειαν ταύτην ἀπὸ τῶν βαθ
μίδων τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καὶ Πατριαρ
χικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καλοῦμεν πάντας εἰς
ἐγρήγορσιν νοός, εἰς ἀπαλλαγὴν ἐμπαθῶν λογισμῶν
καὶ συμφεροντολογικῶν κινήσεων, ὥστε νὰ ζῶμεν
ἐν ἁρμονίᾳ πρὸς τὸν πλησίον καὶ μὲ τὴν λίαν καλῶς
δημιουργηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κτίσιν, καὶ εὐχόμεθα
καὶ προσευχόμεθα μετὰ τοῦ «τρανώσαντος τὴν φύσιν
τῶν ὄντων» Βασιλείου τοῦ Μεγάλου: «Εὐλογητὸς εἶ,
Κύριε, ὁ μόνος ἀνακαινίζων τὴν ποίησιν τῶν ἔργων
σου καθ’ ἑκάστην ἡμέραν∙ εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ κτί
σας φῶς καὶ σκότος καὶ διακρίνας αὐτὰ ἀπ’ ἀλλήλων∙
εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ ποιῶν πάντα καὶ μετασκευά
ζων, ἐκτρέπων σκιὰν θανάτου καὶ ἡμέραν εἰς νύκτα
συσκοτάζων∙ εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ ποιήσας ἄνθρω
πον κατ’ εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίωσιν, ὁ ποιήσας ἡμέραν
εἰς ἔργα φωτός, καὶ νύκτα εἰς ἀνάπαυσιν τῆς ἀνθρω
πίνης φύσεως...».
Τοῦτο εἶναι τὸ μήνυμά μας, αὐτὴ εἶναι ἡ πεποίθη
σίς μας, αὐτὴ ἡ προτροπή μας πρὸς πάντας: Στῶμεν
καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου, ἐνώπιον τῆς δημιουργίας
τοῦ Θεοῦ.
Ἡ δὲ τοῦ Δημιουργοῦ πάσης τῆς κτίσεως, ὁρα
τῆς καὶ ἀοράτου, Κυρίου ἡμῶν Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον
Αὐτοῦ Ἔλεος εἴησαν μετὰ πάντων καὶ μετὰ τοῦ κό
σμου παντός, νῦν καὶ εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας.
Ἀμήν.
΄βιε΄ Σεπτεμβρίου α΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Œ Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ
ἀτμοσφαίρᾳ καί
Ἐστικῆςνμετάπανηγυρικῇ
τῆς εἰθισμένης ἐκκλησια
τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς
Πατριαρχείοις τῇ παρουσίᾳ καί
συμπροσευχῇ τῆς σεπτῆς Ἱεραρ
χίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου,
τῆς συμμετεχούσης εἰς τάς ἐργα
σίας τῆς Συνάξεως αὐτῆς, ἡ ἑορτή
τῆς Ἰνδίκτου καί ἡ Σύναξις πρός
τιμήν καί μνήμην τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, ἧς
ἡ ἀρχαία ἱερά εἰκών τεθησαύρισται
ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὡς καί
ἡ ἡμέρα προσευχῶν ὑπέρ τῆς προ
στασίας τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλο
ντος, καθιερωθεῖσα πρότριτα ὡς
τοιαύτη καί ὑπό τῆς Ρωμαιοκαθο
λικῆς Ἐκκλησίας.

Τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς,
Δευτέραν, 31ην λ.μ. Αὐγούστου, ἡ
Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,
ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ
Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ κατά
τόν Μ. Ἑσπερινόν, εἰς τόν ὁποῖον
ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι Σεβ.
καί Θεοφιλ. Ἱεράρχαι, ὁ Ἐντιμ.
κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρό
ξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει,
ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Βεροίας καί πιστοί
ἐντεῦθεν. Τήν, Τρίτην, 1ην ἀρξα
μένου μηνός Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ.
Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχο
ροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν
ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείαν
Λειτουργίαν. Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέ
λιον ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ
Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου,
Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί
Ἱερᾶς Συνόδου, τό καθιερωμένον
Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος,
ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τοῦ
Περιβάλλοντος.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει
τουργίας ἐτελέσθη ἡ καθιερωμένη
τελετή τῆς Ἰνδίκτου, ἀνεγνώσθη
ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ
Πατριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή
καί Πρᾶξις τῆς νέας Θ´ Ἰνδικτιῶ
νος, ὑπογραφεῖσα ἀκολούθως ὑπ’
Αὐτοῦ τε καί ὑπό τῶν συγχοροστα
τησάντων ἁγίων Ἀρχιερέων, οἵτινες
ἀντήλλαξαν μετ’ Αὐτοῦ τόν ἐν Χρι
στῷ ἀσπασμόν ἐπί τῷ νέῳ ἐκκλησι
αστικῷ ἔτει. Ἀκολούθως, ὁ Πατρι
άρχης ἡγίασε τό ἐκκλησίασμα διά
τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 1ης τοῦ μηνός
καί ηὐχήθη εἰς ἅπαντας εὐλογημέ
νον ἀπό Θεοῦ καί τῆς Παμμακα
ρίστου Θεοτόκου τόν ἀρξάμενον
νέον ἐκκλησιαστικόν ἐνιαυτόν.

Ἀπό τήν ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου καί τήν Σύναξη τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό Φανάρι,
κατά τήν ὁποία συμμετεῖχε καί ὁ Μητροπολίτης μας κ.Παΐσιος
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Ἐπιμέλεια: Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης, Γραμματεύς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
χρόνια ἀρχιερωσύνης συμπλήρωσε φέτος ὁ
ΔΔέκαέκα
Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος.
χρόνια συμπληρώθηκαν ἀπό τήν ἡμέρα πού
τό πλοῖο «Ἱεράπετρα» προσέγγιζε τό λιμάνι τῆς Ἁγίας
Μαρίνας, στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως, στή Λέρο,
γιά τήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτου μας.
Ἀρχιερεῖς, κληρικοί, πολιτικές καί στρατιωτικές
ἀρχές, ἀπό ὅλα τά Δωδεκάνησα, τήν Κρήτη, τήν Κε
φαλλονιά, καί ὅλο τόν Ἑλλαδικό χῶρο, ἐκπρόσωποι
φορέων καί συλλόγων, συγγενεῖς, φίλοι καί γνωστοί,
πολλοί Ροδίτες, ἀφίχθησαν, ἀλλά καί πολλοί κάτοικοι
τῆς Λέρου παρέστησαν, καλωσόρισαν καί πανηγύρι
σαν τήν ἐνθρόνιση καί εὐχήθηκαν στόν νέο ποιμενάρ
χη τό «ΩΣ ΕΥ ΠΑΡΕΣΤΗΤΕ».
Λαμπρή ἡ τελετή στή Λέρο τό πρωί, τό ἴδιο καί
στήν Κάλυμνο τό ἀπόγευμα, καί σέ λίγες μέρες καί
στήν Ἀστυπάλαια. Δέκα χρόνια οὐσιαστικῆς πνευμα
τικῆς, κοινωνικῆς, πολιτισμικῆς προσφορᾶς.
Ἄς θυμηθοῦμε τό χρονικό:

17 Μαΐου 2005: Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου προτάσει τῆς Α.Θ.Π.
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
ἐκλέγει παμψηφεί Μητροπολίτη Λέρου, Καλύμνου
καί Ἀστυπαλαίας τόν πρωτοσύγκελο τῆς Ἱερᾶς Μη
τροπόλεως Ρόδου ἀρχιμανδρίτη Παΐσιο Ἀραβαντινό
τόν Κεφαλλήνα.
21 Μαΐου 2005: Στόν Πατριαρχικό Ἱερό Ναό Ἁγίου
Γεωργίου στό Φανάρι ὁ ἀρχιμανδρίτης Παΐσιος χει
ροτονεῖται Ἀρχιερεύς.
25 Ἰουνίου 2005: Ὁ Μητροπολίτης Παΐσιος ἐνθρο
νίζεται στήν Ἱερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου καί
Ἀστυπαλαίας, κατά τό τυπικό τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλη
σίας καί στίς καρδιές Λεριῶν, Καλυμνίων καί Ἀστυ
παλιτῶν.
Τό κείμενο πού παραθέτω τό δημοσίευσε ὁ κ. Θεό
φιλος Τσουκαλάς, καθηγητής ἐκ Καλύμνου, καί πι
στεύω ὅτι ἀποτυπώνει εὔστοχα τήν εὐλογημένη αὐτή
δεκαετῆ πορεία τοῦ Ποιμενάρχου μας:

25 Ἰουνίου 2005 - ἀπό τήν τελετή ἐνθρονίσεως στή Λέρο καί Κάλυμνο.
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«Ὁ Δεσπότης μας ἀπό τήν
ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεώς του
ἀγκάλιασε τό ποίμνιό του μέ
τήν ἀφοπλιστική ἀγάπη του,
τήν ἀνεπιτήδευτη ἁπλότητά
του, τήν πραότητα καί τήν
ταπείνωση. Στολισμένος μέ
τίς χριστιανικές ἀρετές τῆς
ἐλεημοσύνης, τῆς ἐγκράτει
ας, τῆς ὑπομονῆς, τῆς συγ
χώρησης, τῆς προσφορᾶς
πρός τόν ἄνθρωπο κέρδισε
τίς καρδιές ὅλων μας.
Δέν θά τολμήσω νά ἀπα
ριθμήσω τό τεράστιο ἔργο
Ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Παϊσίου Παναγῆ Μπασιά στή Λέρο (7.6.2015)
πού ἐπιτελεῖται στά τρία νη
σιά τῆς διακονίας του (κοι
νωνικό, φιλανθρωπικό, πνευματικό, πολιτισμικό, κλπ,
κλπ), γιατί ἀφενός θά τό ἀδικήσω παραλείποντας πολλά,
ἀφετέρου γιατί στούς δύσκολους καιρούς μας, μάρτυρες
τοῦ ἔργου του γίνονται ὅλοι οἱ κατατρεγμένοι καί ἀβο
ήθητοι. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ἀπεχθάνεται τήν προβολή καί
τόν ἔπαινο. Γι’ αὐτό τοῦ ζητῶ ταπεινά νά μέ συγχωρήσει,
πού χωρίς τήν σεπτή εὐλογία του γράφω αὐτές τίς λίγες
γραμμές.
Κανείς δέν βρῆκε ποτέ κλειστή τήν πόρτα του! Κανείς
δέν στερήθηκε τήν ἀγκαλιά του! Ὁ Παΐσιος εἶναι ὁ Ἐπί
σκοπος Πατέρας, εἶναι πραγματικός Τύπος καί Εἰκόνα
Χριστοῦ.
Ἀναγέννησε πνευματικά τήν Τοπική Ἐκκλησία, ἀγκά
λιασε τή νεολαία, στήριξε τόν λαό στίς δοκιμασίες καί
στά προβλήματα, κατέσβησε τά ἐκκλησιαστικά πάθη καί
ὡς στιβαρός πηδαλιοῦχος ὁδήγησε τήν ὁλκάδα τῆς νη
σιωτικῆς του ἐπαρχίας σέ ἀπάνεμο λιμάνι.
Τό «ΑΞΙΟΣ» δέν ἀκούγεται γιά τό πρόσωπό του κενό
περιεχομένου, μιά τυπική ἰαχή τοῦ ποιμνίου, ἀλλά μιά
ἔμπρακτη ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς τοῦ πατέρα ἀπό
τά παιδιά του!
Ὁ Δεσπότης μας εἶναι ἕνα μεγάλο κεφάλαιο γιά τόν
τόπο μας. Εἶναι ἕνας πολύτιμος μαργαρίτης πού μᾶς
ἐμπιστεύτηκε ἡ Θεία Πρόνοια. Ἄς τόν ἔχουμε πάντα στίς
προσευχές μας μέ τήν παράκληση πρός τόν Ἀναστάντα
Κύριο νά τόν ἔχει γερό, δυνατό, ἀεικίνητο, φιλακόλουθο
καί πάντα κοντά μας.
Παϊσίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου καί Θεοπροβλήτου Μη
τροπολίτου Πολλά τά Ἔτη!
Θεόφιλος Τσουκαλάς,
καθηγητής στό Γυμνάσιο Χώρας Καλύμνου».

Ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Λουκᾶ
τοῦ Ἰατροῦ στήν Κάλυμνο (22.6.2015).
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

Σ

Ἐπιμέλεια Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Λέρου

τά τελευταῖα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ τῆς
Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἀναφερόμαστε
ἀγαπητοί ἀναγνῶστες στή Θεία Λειτουργία. Στό τεῦ
χος αὐτό θά δοῦμε γιατί ἡ Θεία Λειτουργία λέγεται καί
Θεία Εὐχαριστία.
Αὐτό γίνεται γιατί μέσα στό μεγάλο αὐτό μυστή
ριο ὁ Ἱερός Χρυσόστομος μᾶς καλεῖ πολλές φορές νά
εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά τίς πλούσιες πρός ἐμᾶς
εὐεργεσίες Του. Στήν ἀρχή τῆς μεγάλης εὐχῆς τῆς
ἀναφορᾶς τόν εὐχαριστοῦμε γιά ὅλα τά ἀγαθά πού
μᾶς ἔχει προσφέρει, καί γιά τά φανερά καί γιά τά κρυ
φά. Καί γι’ αὐτά πού γνωρίζουμε καί γι’ αὐτά πού δέν
γνωρίζουμε. «Ὑπέρ πάντων ὧν ἴσμεν καί ὧν οὐκ ἴσμεν,
τῶν φανερῶν καί ἀφανῶν εὐεργεσιῶν τῶν εἰς ἡμᾶς γε
γενημένων».
Κυρίως ὅμως εὐχαριστοῦμε τόν Κύριο γιατί κατα
δέχεται νά παίρνει ἀπό τά χέρια μας τόν ἄρτο καί τόν
οἶνο καί νά τά μετατρέπει σέ σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ.
«Εὐχαριστοῦμεν σοι καί ὑπέρ τῆς λειτουργίας ταύ
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της, ἦν ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν δέξασθε κατηξίωσας...».
Ἄν καί γύρω ἀπό τόν θρόνο Του ὑπάρχουν πλήθη
ἀγγέλων πού Τόν ὑμνοῦν, δέχεται ὁ Θεός καί τούς δι
κούς μας φτωχούς ὕμνους. Γι’ αὐτό Τόν εὐχαριστοῦμε.
Ἡ Θεία Λειτουργία συνεχίζεται καί συνεχίζουμε κι
ἐμεῖς νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά ὅλα αὐτά πού δη
μιούργησε προκειμένου νά καταστήσει τόν ἄνθρωπο
εὐτυχισμένο. «Εὐχαριστοῦμεν σοι, Βασιλεῦ ἀόρατε, ὁ
τῇ ἀμετρήτῳ Σου δυνάμει τά πάντα δημιουργήσας...»
(Εὐχή κεφαλοκλισίας μετά τό «Πάτερ ἡμῶν»).
Στή συνέχεια εὐχαριστοῦμε τόν Θεό πού δέχτηκε
τήν μετάνοιά μας καί μέ αὐτόν τόν τρόπο μᾶς καθά
ρισε ἀπό τίς ἁμαρτίες προκειμένου νά μᾶς ἀξιώσει νά
κοινωνήσουμε τά ἄχραντα μυστήρια.
Ἐπαναλαμβάνεται ἐδῶ ὅ,τι ἔγινε μέ τόν ἄσωτο.
Πρῶτα δέχτηκε ὁ πατέρας του τήν μετάνοιά του, τόν
συγχώρησε καί στή συνέχεια στρώθηκε τό τραπέζι μέ
τόν μόσχο τόν σιτευτό. (Θεία Κοινωνία). Ἐκεῖ ὅμως
πού κορυφώνεται καί θερμαίνεται πλήρως ἡ εὐχαρι
στία μας πρός τόν Θεό εἶναι μετά τή Θεία Κοινωνία.
«Εὐχαριστοῦμεν σοι Δέσποτα φιλάνθρωπε εὐεργέτα
τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὅτι καί τῇ παρούσῃ ἡμέρᾳ
κατηξίωσας ἡμᾶς τῶν ἐπουρανίων Σου καί
ἀθανάτων μυστηρίων». Λέμε μετά τή
Θεία Κοινωνία.
Γιά ὅλες αὐτές τίς εὐχαριστίες πού
ἀπευθύνουμε στόν Θεό μέσα στή
Λειτουργία, αὐτή ὀνομάζεται καί
«Θεία Εὐχαριστία». Ἀλλά καί
μετά τή Θεία Λειτουργία,
σέ προσωπικό ἐπίπεδο, εὐ
χαριστοῦμε τόν Κύριο πού
ἀξιωθήκαμε νά ἑνωθοῦμε
μέ τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα
Του.
Στόν Ναό προτοῦ νά φύ
γουμε, ἤ καί στό σπίτι μας, εὐ
χαριστοῦμε τόν Θεό λέγοντας:
«Εὐχαριστῶ σοι Κύριε ὁ Θεός μου,
ὅτι οὐκ ἀπώσω με τόν ἁμαρτωλόν,
ἀλλά κοινωνόν με γενέσθαι τῶν ἁγια
σμάτων Σου κατηξίωσας. Εὐχαριστῶ Σοι,
ὅτι...» (1η εὐχή τῆς Θείας Εὐχαριστίας).

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ὁ

Ἐπιμέλεια: Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης, Γραμματεύς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

O.Η.Ε. θέσπισε τήν 5η Ἰουνίου ὡς Παγκό
σμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος, μέ στόχο νά
ὑπενθυμίζει στούς κατοίκους τοῦ πλανήτη ὅτι τό
μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι ἄμεσα συνυφασμένο
μέ τό μέλλον τῶν οἰκοσυστημάτων. Ἀποτελεῖ πλέ
ον κοινή συνείδηση ὅτι τό ἀνθρώπινο εἶδος, γιά νά
ἐπιβιώσει στό ἐγγύς μέλλον, πρέπει νά προστατεύσει
τό φυσικό περιβάλλον καί τούς φυσικούς πόρους. Ἡ
συμβολή ὅλων μας, στόν βαθμό πού μπορεῖ ὁ καθένας
ἀπό μᾶς, εἶναι ἀπαραίτητη.
Ἡ ἀλλαγή τοῦ κλίματος εἶναι ἡ μεγαλύτερη πε
ριβαλλοντική πρόκληση τήν ὁποία ἀντιμετωπίζει ὁ
πλανήτης. Ἡ στάθμη τῆς θάλασσας γύρω ἀπό τήν
Εὐρώπη αὐξάνεται σέ σχέση μέ τόν προηγούμενο
αἰώνα. Οἱ ἀλλαγές στό κλίμα ἔχουν ἐπιπτώσεις στήν
ἀνθρώπινη ὑγεία ἄμεσες καί ἔμμεσες, ὅπως οἱ ἀσθέ
νειες καί οἱ μολυσματικές ἐπιδημίες, μέσω τῆς ποιό
τητας τοῦ νεροῦ καί τῆς ἀτμόσφαιρας ἀλλά καί τῆς
διαθεσιμότητας καί τῆς ποιότητας τῶν τροφίμων. Ἡ
αὔξηση τῆς θερμοκρασίας τοῦ πλανήτη, ἀπασχολεῖ
τελευταία τήν παγκόσμια κοινότητα, ὑποχρεώνοντάς
την νά σκεφτεῖ σοβαρά ἐνέργειες γιά ἄρση μιᾶς σει
ρᾶς δυσμενῶν συνθηκῶν πού ἐπηρεάζουν τήν ὑγεία,
τήν οἰκονομία, τά οἰκοσυστήματα καί γενικότερα τό
περιβάλλον καί ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τίς κλιματικές
ἀλλαγές.
Ἡ Ἐκκλησία δέν μένει ἀδιάφορη μπροστά στή συ
νεχιζόμενη καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.
Πολλές φορές ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολο
μαῖος στά μηνύματά του καταγράφει καί τονίζει ὡς
αἰτίες τῆς καταστροφῆς τήν ἀπληστία τοῦ ἀνθρώπου
καί τῆς ἐπιδίωξης γιά κέρδος, συμπεριφορές πού συ
νιστοῦν ἀποστροφή τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου καί
κατά συνέπεια διατάραξη τῆς Κτίσεως καί διάσπα
ση τῆς κορωνίδος τῆς δημιουργίας, τῆς ἀνθρώπινης
ὑπάρξεως. Ἐπίσης, ἀναφέρεται στήν ληστρική ἐκμε
τάλλευση τῶν φυσικῶν πόρων. Τό Οἰκουμενικό Πα
τριαρχεῖο ἀπό χρόνια ἐργάζεται γιά τήν εὐαισθητο
ποίηση τῆς παγκόσμιας κοινότητας γιά τήν ἀνάγκη
διαφύλαξης τῆς Κτίσης.
Ὁ βιασμός τῆς φύσης ἀπό τόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ
αἰτία γιά νά ἐκδηλωθοῦν οἱ πρῶτες ἀνησυχίες τοῦ

Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τό Περιβάλλον στήν
3η Πανορθόδοξη Διάσκεψη στή Γενεύη τό 1986, ὅπου
γιά πρώτη φορά ἐκφράστηκαν ἐνδοιασμοί γιά τίς
κλιματικές ἀλλαγές, ἐνῶ ἀκολούθησαν τά Διορθόδο
ξα Οἰκολογικά Συνέδρια στή Σόφια τό 1987 καί στήν
Πάτμο τό 1988.
Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1989 ὁ ἀείμνηστος Πατριάρ
χης Δημήτριος ἐκδίδει ἐγκύκλιο μήνυμα σέ ὅλο τόν
κόσμο, καί μέ αὐτό, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου, καθιερώνεται ἡ 1η Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα
προσευχῆς καί ἱκεσίας τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ
περιβάλλοντος. Στό ἱστορικό αὐτό κείμενο τό Πα
τριαρχεῖο διαπιστώνει μέ μεγάλη ἀγωνία ὅτι στίς μέ
ρες μας συντελεῖται ἀπό τόν ἄνθρωπο μιά ἀνηλεής
καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος μέ πολύ
ἐπικίνδυνες συνέπειες γιά τήν ἴδια τήν ἐπιβίωση τοῦ
φυσικοῦ κόσμου πού ὁ Θεός ἔπλασε.
Τόν Μάρτιο τοῦ 1992 παίρνει τή σκυτάλη ὁ νεοε
κλεγείς τότε Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος καί καλεῖ
στήν Κωνσταντινούπολη ὅλους τούς ἀρχηγούς τῶν
ὀρθόδοξων ἐκκλησιῶν. Στό μήνυμα πού ἀπευθύνουν
οἱ προκαθήμενοι ἐπικροτοῦν τήν πρωτοβουλία νά
καθιερωθεῖ ἡ 1η Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα περιβάλλο
ντος μέ πανορθόδοξο πλέον κύρος καί ἔτσι τό Πατρι
αρχεῖο ἀπευθύνει σχεδόν κάθε χρόνο ἐγκύκλιο μήνυ
μα μέ περιεχόμενο περιβαλλοντικοῦ ἐνδιαφέροντος.
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• Ὀργάνωσε μέ τόν Romano Prodi τό Γ΄ Διεθνές
ἐν πλῷ Οἰκολογικό Συμπόσιο γιά τήν προστασία τοῦ
ποταμοῦ Δούναβη, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1999, ἐπί τοῦ
θέματος «Δούναβις - Ποταμός Ζωῆς».
• Ὀργάνωσε καί πάλι μέ τόν Romano Prodi τό Δ΄
Διεθνές ἐν πλῷ Οἰκολογικό Συμπόσιο γιά τήν προ
στασία τῆς Ἀδριατικῆς Θάλασσας, τόν Ἰούνιο τοῦ
2002, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ἀδριατική: Μία ἀπειλούμε
νη Θάλασσα, ἕνας κοινός στόχος».

Πέραν τῶν μηνυμάτων, ἡ οἰκολογική δραστηρι
ότητα τοῦ Πατριαρχείου ἐπεκτείνεται καί σέ ἄλλες
πρωτοβουλίες. Τό 1994 ἐγκαινιάζεται σειρά ἐτησίων
Οἰκολογικῶν θερινῶν σεμιναρίων στή Θεολογική
Σχολή τῆς Χάλκης ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Πατριάρχη
Βαρθολομαίου. Ἐπίσης πραγματοποιοῦνται ἔκτα
κτες πρωτοβουλίες ὅπως π.χ. τά ἐν πλῷ Οἰκολογικά
συνέδρια τό 1995 στήν Πάτμο μέ θέμα «Ἀποκάλυψη
καί Περιβάλλον», τό 1997 στά λιμάνια τοῦ Εὔξεινου
Πόντου μέ θέμα τήν «προστασία τῆς Μαύρης Θάλασ
σας» κ.ἄ. Σέ ὁμιλία του τό 1997 ὁ Οἰκουμενικός Πα
τριάρχης Βαρθολομαῖος στήν ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπα
ϊκοῦ Κοινοβουλίου ὑπογραμμίζει ὅτι «τό Οἰκολογικό
πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας ἀπαιτεῖ ριζική ἀναθεώρηση
τῆς κοσμολογίας μας» καί θέτει τό Οἰκουμενικό Πα
τριαρχεῖο στή διάθεση τῆς Εὐρωβουλῆς γιά ὁποιαδή
ποτε συνεργασία καί συμβολή στό θέμα.
Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος χαρακτηρίστηκε ὡς
ὁ «Πράσινος Πατριάρχης», λόγω τῶν ἐξαιρετικῶν
πρωτοβουλιῶν του γιά τό Περιβάλλον, οἱ ὁποῖες
ἔχουν διεθνῆ ἀπήχηση. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε:
• Συγκάλεσε στήν Πάτμο Διεθνές ἐν πλῷ Οἰκολογι
κό Συμπόσιο μέ ἔμφαση στή μόλυνση τῶν θαλασσῶν,
τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1995, ἐπί τοῦ θέματος «Ἀποκάλυ
ψις καί Περιβάλλον 95-1995».
• Μετέσχε διεθνῶν διαθρησκειακῶν οἰκολογικῶν
συνεδρίων στήν Ἰαπωνία καί Ἀγγλία, τό 1995.
• Ὀργάνωσε μέ τόν Jacques Santer τό Β΄ Διεθνές ἐν
πλῷ Οἰκολογικό Συμπόσιο γιά τή Μαύρη Θάλασσα,
τόν Σεπτέμβριος τοῦ 1997, ἐπί τοῦ θέματος «Θρη
σκεία - Ἐπιστήμη - Περιβάλλον: Ἡ Μαύρη Θάλασσα
ἐν κινδύνῳ».
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Στό Ὄσλο τοῦ ἀπονεμήθηκε τό νορβηγικό οἰκολο
γικό Βραβεῖο τῆς Ὀργάνωσης Sophie («The Sophie
Foundation») γιά τό 2002, γνωστότερο ὡς «Πράσινο
Νόμπελ», συνοδευόμενο ἀπό τό ποσό τῶν 100.000
δολλαρίων, τό ὁποῖο διέθεσε ὁ Πατριάρχης γιά τ’ ἄπο
ρα παιδιά τῆς Ἀφρικῆς μέσω τῆς Γιούνισεφ, τά «παιδιά
τοῦ δρόμου» τῆς Πόλης καί τῆς Ἀθήνας, ἀλλά καί τήν
ἐνίσχυση διαφόρων οἰκολογικῶν δραστηριοτήτων.
• Ὀργάνωσε τό Ε΄ Διεθνές ἐν πλῷ Οἰκολογικό Συ
μπόσιο γιά τήν προστασία τῆς Βαλτικῆς Θάλασσας,
τόν Ἰούνιο τοῦ 2003, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Βαλτική Θά
λασσα: Κοινή Κληρονομιά καί Εὐθύνη».
• Πραγματοποίησε τό Στ΄ Διεθνές ἐν πλῷ Οἰκολο
γικό Συμπόσιο ὑπέρ τοῦ Ἀμαζονίου Ποταμοῦ, τόν
Ἰούλιο τοῦ 2006, ἐπί τοῦ θέματος: «Ἀμαζόνιος: Πηγή
ζωῆς».
• Πραγματοποίησε τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2007 τό
Ζ΄ ἀνάλογο Συμπόσιο γιά τήν εὐαισθητοποίηση τῶν
λαῶν τῆς γῆς ὑπέρ τῆς Ἀρκτικῆς Θάλασσας καί μέ
θέμα: «Ἀρκτική: Καθρέπτης ζωῆς».
Τήν Ἄνοιξη τοῦ 2005 ὁ Πατριάρχης τιμήθηκε ἀπό
τόν Ο.Η.Ε. μέ τό Βραβεῖο «Ὑπέρμαχοι τῆς Γῆς», μαζί
μέ ἄλλες ἕξι προσωπικότητες τοῦ Κόσμου (π.χ. Πρό
εδρος Νοτίου Ἀφρικῆς καί Βασιλιάς τοῦ Μπουτάν)
«γιά τήν παραδειγματική συνεισφορά τους στήν
προστασία τοῦ περιβάλλοντος». Ὁ Κλάους Τόφερ,
ἐπικεφαλῆς τοῦ Προγράμματος (UPER), κατά τήν
τελετή τῆς ἀπονομῆς ὑπογράμμισε τή «συνάφεια τῶν
πνευματικῶν ἀξιῶν καί τῆς περιβαλλοντικῆς προστα
σίας, ὅπως αὐτή φαίνεται στό ἔργο τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πράσινου Πατριάρχη».
Ἄξια προσοχῆς καί προβολῆς εἶναι ἐπίσης τά ὑψη
λοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐπιπέδου καί κύρους Θερινά Οἰκο
λογικά Σεμινάρια τοῦ Πατριαρχείου κάθε χρόνο ἀπό τό
1994 ἕως τό 1998 στή Μονή Ἁγίας Τριάδος, στόν Λόφο
τῆς Ἐλπίδος τῆς νήσου Χάλκης, ὅπου καί ἡ περίφημη
Θεολογική Σχολή. Ἄς ἀναφέρουμε, χάριν παραδείγμα
τος, τή θεματολογία τῶν Συναντήσεων αὐτῶν:

• Τό Α΄ (1994) εἶχε θέμα «Τό Περιβάλλον καί ἡ Θρησκευτική
Ἐκπαίδευση»,
• τό Β΄ (1995) «Περιβάλλον καί Ἠθική»,
• τό Γ΄ (1996) «Περιβάλλον καί Ἐπικοινωνία»,
• τό Δ΄ (1997) «Οἰκολογία καί Δικαιοσύνη», καί
• τό Ε΄ (1998) «Περιβάλλον καί Πτωχεία: Νομικαί Διαστάσεις καί
Ἠθική Εὐθύνη».
Στά Σεμινάρια αὐτά ἔνθερμα συνεργάστηκαν τό Παγκόσμιο Τα
μεῖο γιά τή Φύση (WWF), ὁ δέ Πρίγκηπας τοῦ Ἐδιμβούργου Φί
λιππος ὑπῆρξε Πρόεδρος καί ἀργότερα ὁμότιμος Πρόεδρός τους.
Ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης πάντως ἔχει ἀναφερθεῖ στήν ἀνάληψη
τῶν ἐν γένει περιβαλλοντικῶν του πρωτοβουλιῶν, καί κατά τήν
ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στήν Ἀβάνα τῆς Κούβας, τόν Ἰανουάριο
τοῦ 2004.
Ἐν κατακλεῖδι, ἄς προσπαθήσουμε νά βοηθήσουμε καί νά δρά
σουμε σοβαρά γιά τή σωτηρία τοῦ πλανήτη μας. Μικρές ἀλλαγές
στίς καθημερινές μᾶς συνήθειες μποροῦν νά συμβάλουν σημαντι
κά στήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καί ἰδιαίτερα στήν κατα
πολέμηση τῆς ἀλλαγῆς τοῦ κλίματος. Ἀρκεῖ νά μήν ξεχνᾶμε, ὅτι ὁ
πλανήτης μας εἶναι κάτι πού ἔχουμε δανειστεῖ ἀπό τά παιδιά μας
καί ὀφείλουμε νά τούς τόν ἀποδώσουμε ἀλώβητο.

Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ,
ΝΙΣΥΡΟΣ

Πηγές: Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, Ὁμάς ἀποτελουμένη ἀπό τούς κ.κ. Φ. Γιαννου
λόπουλο, Α. Μωραΐτη, Θ. Παναγιώτου, Δ. Παπαμαύρου, καθηγηταί: Π. Ἀνδριόπουλος
(θεολόγος), Ἐμμανουέλα Φραγκουλοπούλου (πληροφορικῆς), καί Τεχνικό Ἐπιμελητήριο
Ἑλλάδος-Τμῆμα Ἀν. Κρήτης.

Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ, ΛΕΡΟΣ
16-17
Ἰουλίου
2015

έ τίς εὐλογίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Μ
μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο
μαίου καί τήν παρουσία τῶν Σεβα
σμιωτάτων Μητροπολιτῶν Γέροντος
Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Ρόδου κ. Κυ
ρίλλου, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυ
παλαίας κ. Παϊσίου καί τοῦ ἐπιχωρί
ου Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου
κ. Ναθαναήλ, ἐψάλη στόν Ἱερό Ναό
τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Νικήτα, ὁ
Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ μνή
μῃ του. Ξεχωριστή εὐλογία γιά τό
νησί τῆς Νισύρου ἦταν ἡ μεταφορά
σέ αὐτό τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου,
ἡ ὁποία φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή
τῶν Ἰβήρων, ἀπό τόν Καθηγούμενο
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πανοσ. Ἀρχιμ. Να
θαναήλ.
Ἐπιμέλεια: Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης, Γραμματεύς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Πηγή-Φωτογραφίες: «Ἀλήθεια-FM» - Ν. Μαμάκας
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Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ,
ΚΑΛΥΜΝΟΣ

27 Ἰουλίου 2015

Œ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
τό Συνεδριακό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σβε χώρα
«Σχολή Σοφίας» στή Λέρο, στίς 22 Ἰουλίου, ἔλα
ὁμιλία μέ θέμα: «γάμος καί οἰκογένεια». Μέ
τήν ὁμιλία αὐτή, ξεκινᾶ μία σειρά πρωτοβουλιῶν καί
«σωστικῆς ἐκστρατείας» τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας,
πού σκοπό ἔχει τήν μείωση τῶν διαζυγίων καί τήν
ἐξάλειψη, ὅσο αὐτό εἶναι δυνατόν, τῆς διάλυσης τῶν
οἰκογενειῶν. Τήν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ γραμματέας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Γεώργιος Χρυσούλης, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρθηκε διεξοδικά, στήν παρατηρούμενη,
τά τελευταῖα χρόνια, διάλυση τῶν οἰκογενειῶν καί
τήν ραγδαία αὔξηση τῶν διαζυγίων, παρουσιάζοντας
παράλληλα στατιστικά στοιχεῖα τῶν τελευταίων δε
καετιῶν. Τόν λόγο στή συνέχεια ἔλαβε ὁ Σεβ. Μητρο
πολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε

παρουσιάζοντας πολύπλευρα τό θέμα, καθηλώνοντας
τό ἀκροατήριο μέ τίς ἀλήθειες καί τά αἰτιολογημένα
στοιχεῖα, μέ βάση τήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς,
καί ἐντός τῶν πλαισίων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
μας. Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Παΐσιος, ὁ ὁποῖος, φανερά προβληματισμένος μέ
τήν ραγδαία αὔξηση τῶν διαζυγίων στήν Ἐπαρχία
μας, ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους καί νουθεσίες πρός
τούς νέους κυρίως, γιά τήν ὑπευθυνότητα πού πρέπει
νά δείχνουν ἀπέναντι στόν θεσμό τοῦ γάμου καί τῆς
οἰκογένειας.
Ἐπιμέλεια: Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης, Γραμματεύς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Συνεργάτης φωτογράφος: Εὐθύμιος Χρυσούλης
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη
Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ
κ. Δανιήλ

Ἡ

26η Ἰουνίου ἑκάστου ἔτους εἶναι ἀφιε
ρωμένη στόν ἀγῶνα κατά τῶν ναρκω
τικῶν καί τῆς παράνομης διακίνησής τους. Κρίνεται
ἑπομένως ἐπίκαιρο νά καταθέσουμε ὡς ποιμένες τῆς
Ἐκκλησίας τήν ἄποψή μας γιά τήν μάστιγα αὐτή πού
ἀπαξιώνει τούς νέους, διαλύει τήν ζωή τους καί τούς
ὁδηγεῖ στόν ὄλεθρο ἐπισημαίνοντας ὅτι:
1. Τά ναρκωτικά γενικότερα εἶναι καρποί τοῦ τρό
που τῆς ζωῆς μας. Ἡ κοινωνία μας γεννᾶ τήν ἄθλια
κίνηση τῶν νέων πρός τά ναρκωτικά πού τούς ὁδη
γεῖ στόν θάνατο. Τά ναρκωτικά εἶναι τό θλιβερό σύ
μπτωμα τῆς ἠθικῆς κρίσεως καί βαθειᾶς παρακμῆς
πού βιώνουμε στήν διαλυμένη κοινωνία μας, πού ἔχει
ἀπό καιρό ἀρχίσει νά χάνει τούς συνδετικούς της
ἱστούς, πού εἶναι παράλυτη ἀπό τίς ἁμαρτίες της,
πού στέκεται ἀκόμη στά πόδια της μέ τά δεκανίκια
τοῦ ἐξωτερικοῦ ὡραϊσμοῦ της, τοῦ τηλεοπτικοῦ life
style, ἐνῶ ἐσωτερικά ἡ σήψη ἔχει προχωρήσει ἀνησυ
χητικά, πού εἶναι ἡ ἴδια ναρκωμένη.
2. Τό πρόβλημα ἑπομένως δέν ἀντιμετωπίζεται ἄν
ντυθοῦμε τήν ἄψογη ρεντιγκότα καί υἱοθετήσουμε τήν
ἄτεγκτη ἐτυμηγορία τοῦ Ἰαβέρη πού ἐπιζητεῖ τήν ἀμεί
λικτη τιμωρία τοῦ κάθε ἄθλιου Γιάννη Ἁγιάννη, γιά νά
δημιουργήσουμε νέους ἀποσυνάγωγους καί νά διασώ
σουμε τήν κοινωνική εὐπρέπεια καί ἐντιμότητά μας.
3. Γινόμαστε συνένοχοι, ὅταν κλείνουμε τά μάτια μας
ἐμπρός στούς μεγαλόσχημους ἐγκληματικούς κακούρ
γους, τούς ἠθικούς αὐτουργούς τῶν νεανικῶν πταισμά
των πού εἶναι οἱ μεγάλοι ἀμετανόητοι καί ἀνενόχλητοι
ἔνοχοι τῆς φρικτῆς κακοδαιμονίας πού πλήττει τήν
κοινωνία καί ἀφανίζει τίς ζωές τῶν νέων μας.
4. Τά ναρκωτικά δέν τά χρειάζονται οἱ νέοι. Δέν
εἶναι πρωτογενής ἀνάγκη ἐπιβιώσεως. Ἡ ἀναζήτηση
τῶν οὐσιῶν ἐμφανίζεται ὡς συνέπεια ἄλλων ἐσωτερι

κῶν διεργασιῶν καί πιεστικῶν ἀναγκῶν, τίς ὁποῖες
γιά νά διαχειρισθοῦν οἱ νέοι καταφεύγουν στήν χρήση
μεταπίπτουν καί ἀπό τήν χρήση στήν ἐξάρτηση ἀπό
τίς οὐσίες. Ἑπομένως ἡ θεραπεία τους γιά νά εἶναι
ἀποτελεσματική πρέπει νά ἀποβλέπει στήν ἐπίλυση
τῶν ὑπαρξιακῶν προβλημάτων τους καί ἱκανοποίηση
τῶν ἀναγκῶν τους.
5. Οἱ Ἀρχές εὑρίσκονται ἐνώπιον ἑνός συνθέτου
καί δυσχερεστάτου προβλήματος, διότι ὀφείλουν νά
ἀντιμετωπίσουν τούς ἐξηρτημένους νέους πού ἔχουν
συγχρόνως ἐμπλακεῖ σέ παραβάσεις τοῦ ποινικοῦ κώ
δικα συνδυάζοντας τήν βοήθεια γιά τήν ἀπεξάρτηση
τους ἀπό τίς οὐσίες καί τόν σωφρονισμό τους γιά τήν
παράβαση. Ἡ μονομερής θεώρηση τῶν ἐξαρτημένων
παραβατῶν δέν θεραπεύει καί δέν ἀποκαθιστᾶ τόν
νέο πού πολύ εὔκολα παρασύρεται εἴτε στήν χρήση
εἴτε στήν παραβατικότητα.
6. Ἡ ἀπεξάρτηση ἐπιτυγχάνεται ὅταν συντρέχουν
αὐστηρά συγκεκριμένες προϋποθέσεις πού γνωρίζουν
πολύ καλά ὅσοι ὑποβλήθηκαν σέ προγράμματα ἀπε
ξάρτησης. Ἐπειδή λοιπόν ἡ θεραπεία τοῦ ἐθισμοῦ καί
ἡ ἀποκατάσταση τῶν νέων εἶναι δυσεπίτευκτο ἐγχεί
ρημα προέχει ἡ πρόληψη.
7. Αὐτές οἱ διαπιστώσεις μᾶς ἐπιβάλλουν νά θωρα
κίσουμε τούς νέους μας γιά νά ἀποφύγουν τήν αἰχ
μαλωσία τους στήν ἐξάρτηση καί τόν ἐθισμό ἀπό τίς
οὐσίες, ἐργαζόμενοι προληπτικά.
Τά ναρκωτικά δέν τά χρειάζονται:
α) ῞Οσοι νέοι ἔχουν «πιστεύω». ῞Οσοι νέοι ἔχουν ἀρ
χές καί ἀξίες στή ζωή τους. Ὅσοι ζοῦν μέ τή χαρά πού
τούς δίνει ἡ πίστη τους στόν Θεό καί ἡ προσήλωσή
τους στόν ἀγαθό νόμο τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν πίστη του
ὁ νέος ἐξέρχεται ἀπό τήν φυλακή τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ
του καί ἀγκαλιάζει μέ ὅλη τήν ὕπαρξή του πρῶτα τόν
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Θεό Πατέρα κι ὕστερα τήν κοινωνία τῶν ἀδελφῶν του.
῾Η πίστη καί ἡ ἀγάπη δίνουν νόημα στή ζωή του καί
τόν ἐνισχύουν νά ἀγωνισθεῖ, γιά νά ἀγαπήσει τούς ἄλ
λους σάν τόν ἑαυτό του. Ἡ ἐξάρτηση καί ὁ ἐθισμός στίς
οὐσίες φυλακίζει τόν νέο στά στενά ὑπαρξιακά του ὅρια
καί δέν τοῦ ἐπιτρέπει νά πραγματοποιήσει τό γεγονός
τῆς ζωῆς ξανοιγόμενος στήν κοινωνία τῶν προσώπων
ἀπό τήν ὁποία τρέφεται καί τήν ὁποία τρέφει μέ τήν
ἀγάπη του. Μέ τήν πίστη δέν θά γνωρίσει ποτέ τήν
ἧττα στή ζωή, γιατί αὐτός πού ζεῖ μέ τόν Θεό νικάει καί
κερδίζει ὅλες τίς μάχες. Μπορεῖ νά κατακτήσει τό ἄπει
ρο καί αἰώνιο καί νά ὑπερβεῖ τά ὑπαρξιακά του ὅρια,
πραγματοποιώντας τόν σκοπό τῆς ζωῆς του.
β) Ὅσοι νέοι ζοῦν καί ἀπολαμβάνουν τή χαρά τῆς
οἰκογένειας. Εἶναι παρατηρημένο ὅτι δύσκολα ξεφεύ
γουν ἤ γλιστροῦν πρός τά ναρκωτικά παιδιά πού με
γαλώνουν σέ οἰκογένειες μέ γερούς συναισθηματικούς
δεσμούς, ἁρμονικές σχέσεις ἀνάμεσα στούς γονεῖς,
ἀλληλοσεβασμό καί κατανόηση, μέ ἀγάπη καί τρυ
φερότητα, ἀλλά καί μέ ἱεράρχηση στίς σχέσεις, στίς
ὑποχρεώσεις καί τά καθήκοντά τους ἀπό τόν μεγαλύ
τερο μέχρι τόν μικρότερο. ῾Η σχέση τῶν γονιῶν μέ τά
παιδιά τους πρέπει νά εἶναι αὐθεντική, εἰλικρινής καί
νά διέπεται ἀπό ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη. Οἱ γονεῖς δέν
πρέπει νά μιλοῦν στά παιδιά τους, ἀλλά νά συνομιλοῦν
μέ τά παιδιά τους. Ὁ «ἰσότιμος διάλογος» θά ἐνθαρρύ
νει τήν ἐπικοινωνία καί θά τά βοηθήσει νά ὡριμάσουν.
῾Η ἔλλειψη ψυχραιμίας, ὑπομονῆς, αὐτοσυγκράτησης,
νηφαλιότητας καί ἡρεμίας βλάπτει τήν ἐπικοινωνία,
σπάζει τούς δεσμούς καί ἀπομακρύνει τό παιδί ἀπό
τήν οἰκογένειά του, ὥστε νά ἀναζητήσει λύσεις στά
ἀδιέξοδά του μέ τούς μηχανισμούς τῆς «δόσης». Εἰδι
κοί ἐρευνητές στό θέμα τῆς ἐπικοινωνίας γονιῶν καί
παιδιοῦ ἐπισημαίνουν ὅτι ἡ ἀσυνέπεια μεταξύ λόγων
καί ἔργων στούς γονεῖς, ἡ ἀπρόσεκτη συμπεριφορά,
ἡ διαταραχή τῶν ρόλων μέσα στήν οἰκογένεια καί κυ
ρίως μεταξύ τοῦ πατέρα καί τῆς μητέρας ἤ τοῦ ἄνδρα
καί τῆς γυναίκας ἔχουν ἐπιπτώσεις στή συμπεριφορά
τοῦ παιδιοῦ καί ὁδηγοῦν πολλά παιδιά στήν ἐξάρτη
ση. Ὁ θεόπνευστος λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου
ὑποδεικνύει τίς ἰδανικές σχέσεις γονέων καί τέκνων:
«Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ·
τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον. τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν
μητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, ἵνα εὖ
σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ οἱ
πατέρες μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλ’ ἐκτρέφε
τε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» (Πρός Ἐφε
σίους στ΄ 1-4), δηλαδή : «Παιδιά, νά ὑπακοῦτε στούς
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γονεῖς σας, σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου· αὐτό
ἄλλωστε εἶναι τό σωστό. Τίμα τόν πατέρα σου καί
τή μητέρα σου, αὐτή εἶναι ἡ μόνη ἐντολή πού περιέ
χει ὑπόσχεση: για νά εὐτυχήσεις καί νά ζήσεις πολλά
χρόνια πάνω στή γῆ. Κι ἐσεῖς, πατέρες, μή φέρνεστε
στά παιδιά σας ἔτσι ὥστε νά ἐξοργίζονται, ἀλλά νά τά
ἀνατρέφετε δίνοντάς τους ἀγωγή καί συμβουλές πού
ἐμπνέονται ἀπό τήν πίστη στόν Κύριο».
γ) ῞Οσοι νέοι διαμορφώνουν ἦθος καί χαρακτήρα
μέσα ἀπό τήν παιδαγωγική διαδικασία τοῦ σχολείου
καί τῆς σχέσεως παιδαγωγοῦ καί νέου. Τό σχολεῖο καί
ὁ παιδαγωγός εἰσάγουν τόν νέο στή ζωή, τόν ἐφοδι
άζουν μέ τά ἀπαραίτητα προσόντα γιά νά δώσει τή
μάχη τῆς ζωῆς νικηφόρα. Ὁ παιδαγωγός τοῦ ἑρμη
νεύει τόν σύνθετο κόσμο καί τήν κοινωνία, μέσα στήν
ὁποία ζεῖ καί τόν βοηθᾶ νά ἐνταχθεῖ ὡς ὑγιές μέλος
σ’ αὐτή. Ἕνα ἰσορροπημένο ἐκπαιδευτικό σύστημα
ὀφείλει νά μεταδίδει γνώσεις καί νά διαπλάθει ἦθος.
Τά δύσκολα ἀρχίζουν ἀπό τή στιγμή πού ὁ νέος θά
πρέπει νά χρησιμοποιήσει τή γνώση γιά τόν λόγο
γιά τόν ὁποῖο θέλησε νά τήν ἀποκτήσει: Γιά νά γί
νει δηλαδή ἱκανός νά κάνει μιά ἐλεύθερη ἐκλογή. Κι
αὐτό ἐπιτυγχάνεται μόνο ἀπό νέους μέ χαρακτήρα καί
ἦθος, οἱ ὁποῖοι, ἐπειδή ἀκριβῶς ἔμαθαν, μποροῦν νά
ἐπιλέξουν γιά νά βροῦν τήν εὐτυχία τους καί τόν δρό
μο τῆς ὁλοκλήρωσής τους. Ἀντίθετα, γιά τόν ἐξαρτη
μένο ἡ ἤδη ὑπεύθυνη πράξη τῆς ἐκλογῆς γίνεται ἀκα
τόρθωτη, γιατί δέν τοῦ δόθηκε ἀπό τό ἐκπαιδευτικό
σύστημα ἡ δυνατότητα νά δώσει κάποια ἀπάντηση
στά βασικά ἐρωτηματικά τῆς ζωῆς.
δ) Οἱ νέοι μέ ἰσχυρή θέληση. Τό πρόβλημα τῆς ἐξάρ
τησης σχετίζεται μέ τήν κεντρική λειτουργία καί δύνα
μη τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, πού εἶναι ἡ θέληση.
Ἡ ἐξάρτηση ἀχρηστεύει καί ἀκυρώνει τήν θέληση τοῦ
νέου. Ὁ νέος δέν μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ στή στέρηση
τῆς οὐσίας, ἐπειδή πιστεύει ὅτι τόν ἐλευθερώνει ἀπό τά
προβλήματα πού τόν περισφίγγουν καί τοῦ χαρίζει τούς
ψεύτικους παράδεισους. Γι’ αὐτό καί ὅλη ἡ προσπάθεια
πρόληψης ἤ καί θεραπείας εὑρίσκεται σ’ αὐτή τήν ἐργα
σία: Νά ἀποκτήσει ὁ νέος ἰσχυρή θέληση νά πεῖ :
ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ.
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΙ ΑΝ ΤΟΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ,
ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΛΥΣΗ
ΑΛΛΑ ΔΙΑΛΥΣΗ.
Ἐπιμέλεια: Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης, Γραμματεύς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τά Μνημόσυνα καί Η Ωφέλειά τους
(ΔΕΥΤΕΡΟ μέρος)

Ὠ

Βενέδικτου Ἱερομονάχου Ἁγιορείτου,
Συνοδία Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη Ἁγίου Ὄρους
φελοῦν τά μνημόσυνα;

Κοινή εἶναι ἡ μαρτυρία τῶν Πατέ
ρων τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι μεγάλη εἶναι ἡ ὠφελεία πού
προκύπτει ἀπό αὐτά. Ἄς δοῦμε ὅμως τί λένε οἱ με
γάλοι Πατέρες γιά τήν ὠφέλεια πού προέρχεται
ἀπό τά μνημόσυνα.
Ἀναφέρει ὁ Ἱερός Δαμασκη
νός ὅτι ὁ Θεός θέλει πολύ νά
εὐεργετούμεθα ὅλοι ἀπό
ὅλους καί ζῶντες καί
μετά Θάνατον.
Τούς λόγους τοῦ Κυ
ρίου καί τήν φιλάνθρω
πη βουλή Του ἔχουν ὑπ’
ὄψιν τους οἱ θεῖοι Πα
τέρες ὅταν ὁμιλοῦν γιά
τά μνημόσυνα καί τήν
ὠφέλεια πού προέρχε
ται ἀπό αὐτά. Καί ὅπως δέν
γνωρίζουμε καί δέν μποροῦμε
νά θέσουμε ὅρια στήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, στήν ἀγάπη αὐτή τοῦ Θεοῦ βασιζόμαστε καί
στήν ὠφέλεια που προέρχεται ἀπό τά μνημόσυνα.
Μεγάλη σημασία δίνει ὁ ἱερός Χρυσόστομος στήν
προσφορά τῆς ἀναίμακτης Θυσίας πού γίνεται ὑπέρ
τῶν κεκοιμημένων. Ἀναφέρει σχετικά: «Δέν γίνονται
ἄσκοπα οἱ προσφορές γιά τούς ἀπελθόντες, οὔτε
οἱ ἐλεημοσύνες. Ὅλα αὐτά ἔχει προστάζει τό Ἅγιο
Πνεῦμα, διότι θέλει νά ὠφελούμαστε ὁ ἕνας ἀπό τόν
ἄλλον. Ὠφελεῖται ἐκεῖνος ἀπό ἐσένα καί ἐσύ ἀπό
ἐκεῖνον... Νά μήν ἀμφιβάλλεις ὅτι ὁ νεκρός θά κερδί
σει κάποια ὠφέλεια...».
Ὁ Συμεών Θεσσαλονίκης ἀκολουθώντας τήν ἀπο
στολική παράδοση γράφει: «Κανένα ἄλλον δέν εἶναι
τόσον ὠφέλιμον εἰς τόν κεκοιμημένον, μήτε τόσης
εὐφροσύνης αἴτιον καί φωτισμοῦ καί ἑνώσεως πρός
τόν Θεόν, καθώς αὐτό διότι αὐτό τό ἴδιον Αἷμα τοῦ
Κυρίου εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖον χύνεται ὑπέρ ἡμῶν τῶν
ἀχρείων εἰς αὐτήν τήν θυσίαν, καί αὐτό τό ἴδιον θεῖον
Σῶμα εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖον θυσιάζεται ἐπάνω εἰς τό
ἅγιον θυσιαστήριον».

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης «ἐπωφελές καί θεάρε
στον» χαρακτηρίζει τό νά μνημονεύεται κάποιος τήν
ὥρα τῆς τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας.
Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων χαρακτηρίζει «με
γίστην τήν ὄνησιν», πάρα πολύ μεγάλη τήν ὠφέ
λεια πού προέρχεται ἀπό τήν προσευχή
αὐτή.
Καί ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ἀνα
φωνεῖ: «Καί ἄν ἀκόμη στόν
ἀέρα πεθάνει ὁ εὐσεβής, μή
διστάσης νά προσφέρης
γι’ αὐτόν λάδι καί κερί,
διότι αὐτή τήν προσφο
ρά τήν δέχεται ὁ Θεός
καί ἀνταποδίδει τήν
ὠφέλεια».

Πῶς ὅμως ὠφελοῦν;
Τό πράγμα εἶναι μυστή
ριο. Δέν μπορεῖ νά τό ἑρμηνεύ
σει ὁ ἀνθρώπινος νοῦς. Τό 1652, ὅπως
ἀναφέρθηκε παραπάνω, συγκροτήθηκε στά
Ἱεροσόλυμα Τοπική Σύνοδος Πατριαρχῶν, ὅπου με
λετήθηκε καί τό θέμα αὐτό. Αὐτό δείχνει ὅτι τό θέμα
τῶν μνημοσύνων κατέχει σημαντική θέση μέσα στήν
Ἐκκλησία μας. Τό συμπέρασμα ἦτο: «Τό ὅτι ὠφελοῦ
νται τό πιστεύουμε καί τό γνωρίζουμε. Τό πῶς ὅμως
καί πότε, αὐτό ἀνήκει στήν κρίσι τοῦ Δίκαιου Θεοῦ».
Σημειώνει χαρακτηριστικά καί ὁ πολύς Ἀνδροῦτσος
στή Δογματική του: «Ὡς δέν δυνάμεθα νά καθορίσω
μεν πῶς ὁ Θεός, ὁ διέπων τόν κόσμον καθ ὁρισμένους
νόμους, προσδιορίζεται ὑπό τινος εὐχῆς καί ἐπεμβαί
νει τῆς πορείας τῶν φυσικῶν καί τῶν ἀνθρωπίνων
πραγμάτων, οὕτως ἀδύνατον νά κατανοήσωμε πῶς
αἱ εὐχαί ὠφελοῦσι τούς κεκοιμημένους».
Ποιούς ὠφελοῦν καί ποιούς δέν ὠφελοῦν.
α) Ὠφελοῦν: ὅταν γίνονται ἐν πίστῃ καί εὐσεβείᾳ,
ὅταν οἱ νεκροί εἶναι δεκτικοί τοῦ Θείου ἐλέους, ὅταν
ἡ πλήρωσης τῶν δεήσεων δέν ἀντιβαίνει στήν Θεία
δικαιοσύνη καί ἀγαθότητα.
β) Δέν ὠφελοῦν: ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπωθεῖ τήν Θεία
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χάρη καί γίνεται σατανικός καί ἀμετανόητος, γιά ἐκεῖ
νον πού ἔφυγε τελείως ἀμετανόητος δέν ὑπάρχει κά
ποια μεγάλη ὠφέλεια ἀπό τά μνημόσυνα. Τό ὅτι ὅμως
καί ἐκεῖνος μπορεῖ νά βρεῖ κάποια ἀναψυχή εἶναι ὁμο
λογημένο αὐτό ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Γιά
αὐτόχειρες, μή ψυχασθενεῖς βέβαια, δέν μποροῦμε νά
κάνουμε μνημόσυνα, καθώς καί γιά τούς αἱρετικούς
πού βρίσκονται ἐκτός Ἐκκλησίας. Ἐκεῖνοι πού ἔζη
σαν ἐδῶ χριστιανικά καί δέν μπόρεσαν νά τελειωθοῦν
ἔχουν πολύ μεγάλη ὠφέλεια ἀπό τά μνημόσυνα.
Πόση ὅμως εἶναι ἡ ὠφέλεια αὐτή καί μέχρι ποί
ου σημείου φθάνει, δέ μποροῦμε νά τό γνωρίζουμε.
Ἐκεῖνο πού γνωρίζουμε καί πού τονίζεται ἀπό τούς
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι μεγάλη ὠφέλεια πού
προκύπτει ἀπό τά μνημόσυνα γιά ἐκείνους πού δέν
ἔφυγαν τελείως ἀμετανόητοι.

Ἡ περίπτωσης τῶν βαρέως ἁμαρτανόντων.
Τί γίνεται ὅμως μέ τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες, κατά τίς
ὁποῖες ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἔφυγαν τελείως ἀμε
τανόητοι καί δέν πρόλαβαν
νά ἑτοιμασθοῦν καθόλου;
Ἡ ἀπάντηση τοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ εἶναι σαφής, τό
ἴδιο καί ἡ διδασκαλία τῶν
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
μας, οἱ ὁποῖοι τονίζουν κα
θαρά ὅτι, ἡ παροῦσα ζωή
ἀποτελεῖ τό στάδιο τοῦ
ἀγῶνος, ἡ μέλλουσα τῆς
ἀνταποδόσεως.
Τονίζει χαρακτηριστικά
ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «Ἄς
μή κλαῖμε γι’ αὐτούς πού
πέθαναν, ἀλλά γι’ αὐτούς πού πέθαναν στήν ἁμαρτία.
Αὐτοί εἶναι ἄξιοι γιά θρήνους καί κοπετούς καί δά
κρυα. Ὅσο ζοῦσαν ἐδῶ μποροῦσε κανείς νά ἐλπίζει σέ
ἀλλαγή καί βελτίωση. Δέν μπορεῖ κανείς νά μετανοή
σει ὅταν φύγει ἀπό τή ζωή αὐτή. Ἄς τούς βοηθήσουμε
ὅσο μποροῦμε «βοηθήσωμεν αὐτοῖς κατά δύναμιν»,
ἐπινοήσωμεν δι’ αὐτούς τινά βοήθειαν (κάποια βοή
θεια), μικράν μέν, βοηθεῖν ὅμως δυναμένην».
Πῶς καί μέ ποιό τρόπο; Μέ ἐλεημοσύνες καί προ
σευχές πού θά κάνουμε γι’ αὐτούς πού ἔφυγαν στήν
ἁμαρτία. Αὐτά γίνονται γιά νά λάβουν οἱ κεκοιμημένοι
κάποια παρηγοριά, «παραμυθιῶν τινά».
Ποιός ὅμως μπορεῖ νά γνωρίζει ἀπό ἐμᾶς ποιός
ἔφυγε ἐν μετανοίᾳ καί ποιός ὄχι; Ποιός μπορεῖ νά
ἰσχυρισθεῖ ὅτι εἶναι καρδιογνώστης καί νά προδικάσει
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κάποιον ἀπό τούς συνανθρώπους μας; Ποῦ γνωρί
ζουμε τί ἔγινε ἀπό τό διάστημα τῆς γέφυρας μέχρι τό
ποτάμι, ἕνα διάστημα ἀρκετό γιά νά πεῖ κάποιος ἕνα
«μνήσθητί μου Κύριε;».
Τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀπαγορεύει νά κρίνουμε
ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο. Ἐμεῖς ἄς κάνουμε ὅ,τι μπο
ροῦμε, ἄς βοηθήσουμε τούς ἀνθρώπους μας κατά δύ
ναμιν, καί τά ἀλλά ἄς τά ἀφήσουμε στήν ἀγάπη, τήν
φιλανθρωπία καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ὅρια
δέν ἔχει. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας δέν προδικάζει
κανένα, ἀλλά προσφέρει τήν ἀγάπη της σέ ὅλα της
τά μέλη.

Ὠφέλειες γιά τούς ζωντανούς.
Ἀλλά ἀπό τά μνημόσυνα ἔχουμε καί ἄλλες ὠφέ
λειες, πού ἀναφέρονται σέ αὐτούς πού παραμένουν
στή ζωή. Ἀναπτύσσεται ἡ ἀγάπη μεταξύ ζώντων καί
τεθνεώτων.
Ἡ ὠφέλεια συνδέεται ἄμεσα μέ τή χριστιανική ἀρε
τή. Ἐνισχύεται ἡ πίστις στήν πέραν τοῦ τάφου ζωή.
Ἐνισχύεται ἐλπίδα στό
ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Κηρύττει
τήν διαρκῆ παρουσία τοῦ
Χριστοῦ στόν κόσμο.
Διδάσκει πώς ὁ ἄνθρωπος
εἶναι οὐρανοπολίτης. Με
ταβαίνει ἀπό τή στρατευο
μένη Ἐκκλησία τῆς γῆς, στή
Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία
τοῦ Οὐρανοῦ.
Ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας
τῶν χριστιανῶν δέν χάνε
ται καί μετά τόν θάνατο.
Παρέχεται συγχώρεση τῶν
ἁμαρτημάτων σέ αὐτούς που γίνονται μνημόσυνα
εἰσακούοντας ὁ φιλάνθρωπος Θεός τίς δεήσεις τῆς
Ἐκκλησίας μας.
Ἡ ὁριστική ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ γιά τήν μέλλουσα
ἀμοιβή, ἡ τιμωρία δέν ἐκδόθηκε ἀκόμη αὐτή ἐπιφυ
λάσσεται γιά τήν Δευτέρα καί Φρικτή Παρουσία.
Μέχρι τότε ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά ἀναπέμπει δεήσεις
καί ἱκεσίες γιά τά μέλη της. Ὅπως στή στρατευομένη
Ἐκκλησία αὐτοί πού βρίσκονται σέ ἐκκλησιαστική τι
μωρία γιά τίς ἁμαρτίες πού διέπραξαν, στεροῦνται τά
Θεία Μυστήρια, ἔτσι καί στήν Θριαμβεύουσα, αὐτοί
πού πέθαναν μέ τίς ἁμαρτίες εἶναι μακριά ἀπό τούς
ἁγίους καί τούς δικαίους.
Ἐπιμέλεια: Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης, Γραμματεύς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, ΛΕΡΟΣ

26-27 Ἰουλίου 2015

Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΗΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

... καί τό παραδοσιακό πανηγύρι στή «Ροδιά»
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Η ΕΝΟΧΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Ἡ

Ἐπιμέλεια: Κέντρο Νεότητος «Ἁγία Μαρίνα» Λέρου

γαλήνη καί ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς χάνο
νται ὅταν ὁ ἄνθρωπος μέ τήν θέλησή
του διαπράττει τό κακό, μέ ἀποτέλεσμα νά ζεῖ ἕνα κα
θημερινό μαρτύριο πού τόν ταλαιπωρεῖ ἀφάνταστα.
Οἱ τύψεις τῆς συνειδήσεως δέν τόν ἀφήνουν λεπτό
νά ἡσυχάσει γιατί ἡ συνείδηση του εἶναι ἔνοχη! Εἶ
ναι ἀλήθεια, πώς δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού
νά μήν ἔχει δοκιμάσει στή, μικρῆς ἤ μεγά
λης διάρκειας, ζωή του τό ἀνηλεές καί
ἀδυσώπητο μαστίγωμα τῆς φωνῆς
τῆς συνείδησης. Ἔπειτα ἀπό κά
ποιο σφάλμα, ὕστερα ἀπό κάποια
παρεκτροπή, παρουσιάζεται ἡ
ἐσωτερική διαμαρτυρία, ὁ μαῦρος
πόνος τῆς συνείδησης. Καί αὐτοί
ἀκόμη οἱ πωρωμένοι ἐγκληματίες,
οἱ αἱμοσταγεῖς καί σκληρόκαρδοι
κακοποιοί, σέ στιγμές πού ξυπνᾶ
μέσα τους ἡ ἀνθρωπιά καί μαλακώνει
τό σκληρό πέτρωμα πού περιβάλει τήν
καρδιά τους, νιώθουν κι αὐτοί τό ὀδυνηρό
σφυροκόπημα τῆς ἀσίγαστης φωνῆς τῆς συνείδησης.
Διότι, ὅσο κι ἄν πασχίσει ὁ ἄνθρωπος νά ἀπαλλαγεῖ
ἀπό τήν ἐνοχλητική της παρουσία, ἐλάχιστα θά κα
τορθώσει.
Ὁ ἀποστάτης καί ἁμαρτωλός ἄνθρωπος διώχνει
τόν ἅγιο φόβο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά κατόπιν βασανίζεται
ἀπό ποικίλους τυραννικούς φόβους. Ἡ ἔνοχη συνεί
δησή του μοιάζει σάν δικαστής πού τόν δικάζει χωρίς
ἐπιείκεια. Ὅσο καί ἄν προσπαθεῖ ὁ ἁμαρτωλός νά φι
μώσει τήν φωνή της, ὥστε νά μήν τοῦ ὑποδεικνύει τά
πρέποντα, αὐτή τόν ἐλέγχει μέ περισσότερη δριμύτη
τα. Διαβάζουμε στό βιβλίο τῶν Παροιμιῶν «Φεύγει ὁ
ἀσεβὴς μηδενὸς διώκοντος» (Παρ. κη ́ [28] 1). Φεύγει
τρομαγμένος ὁ ἀσεβής καί ἔνοχος, χωρίς νά τόν κα
ταδιώκει κανείς, διότι τόν ἐλέγχει μέ σφοδρότητα ἡ
συνείδησή του.
Ρωτάει ὅμως ὁ ἱερός Χρυσόστομος, πώς γίνεται νά
φεύγει ἀφοῦ κανείς δέν τόν καταδιώκει; Καί δίνει τήν
ἀπάντηση: «Ἔνδον ἔχει τὸν ἐλαύνοντα, τὸν τοῦ συ
νειδότος κατήγορον»· ἔχει μέσα του αὐτόν πού τόν
κυνηγάει, τήν ἔνοχη συνείδησή του. Καί ὅπου πη
γαίνει τήν κουβαλάει μαζί του. Ἐφόσον δέν μπορεῖ
νά ἀποφύγει τόν ἑαυτό του, δέν μπορεῖ νά ἀποφύ
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γει οὔτε τήν ἔνοχη συνείδησή του. Ἀλλ’ ὅπου κι ἄν
πάει, χτυπιέται ἀπό τίς τύψεις τῆς συνειδήσεως κι ἔχει
ἀγιάτρευτη πληγή. (Εἰς τοὺς ἀνδριάντας Ὁμιλία Η32,
222). Καί σέ ἄλλο σημεῖο παρατηρεῖ ὁ ἱερός πατέρας:
«Τοιοῦτον ἡ ἁμαρτία. Οὐδενὸς ἐλέγχοντος προδίδω
σιν, οὐδενὸς κατηγοροῦντος καταδικάζει καὶ ψοφο
δεῆ ποιεῖ καὶ δειλὸν τὸν ἡμαρτηκότα» (ΕΠΕ
32, 222). Τέτοια εἶναι ἡ ἁμαρτία. Προδίδει
χωρίς κανείς νά διενεργεῖ ἔλεγχο, κα
ταδικάζει χωρίς κανείς νά κατηγορεῖ
τόν ἔνοχο, κάνει τόν ἄνθρωπο πού
ἁμάρτησε δειλό καί φοβιτσιάρη.
Αὐτός πού ἔχει ἔνοχη συνείδη
ση, ἄν ἀκούει κάποιους νά συζη
τοῦν, νομίζει ὅτι γι’ αὐτόν συζη
τοῦν, ἄν βλέπει κάποιους νά τρέ
χουν, νομίζει ὅτι αὐτόν κυνηγοῦν νά
πιάσουν, ἄν διέπραξε φόνο, φοβᾶται
ὅτι μπορεῖ κάποτε κι αὐτός μέ τόν ἴδιο
τρόπο νά πεθάνει. Αὐτό ἔπαθε καί ὁ ἀδελ
φοκτόνος Κάιν. Μετά τόν φόνο πού διέπραξε,
ζοῦσε «στένων καὶ τρέμων ἐπὶ τῆς γῆς» (Γεν. δ΄ 14).
Φοβόταν ὅτι θά τόν σκοτώσουν!
Καί ὅλα αὐτά τά κακά τά παθαίνει ὁ ἄνθρωπος γιά
ἕναν καί μόνο λόγο, διότι παραβαίνει ἠθελημένα τό
ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ. Δέν ἀγωνίζεται ὥστε νά κρατᾶ
τήν συνείδησή του καθαρή καί φωτισμένη. Δυστυχῶς
πράττει τά ἀντίθετα ἀπό αὐτά πού τοῦ ὑπαγορεύει
καί κατόπιν βασανίζεται συνεχῶς ἀπό τίς τύψεις της.
Ὑπάρχει ὅμως ἡ λύση ὅλου αὐτοῦ τοῦ δράματος
γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους πού παραβαίνουμε τό θέ
λημα τοῦ Θεοῦ καί χάνουμε τήν γαλήνη καί εἰρήνη
τῆς ψυχῆς μας. Καί ποῖα εἶναι αὐτή; Εἶναι ἡ μετά
νοια, ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ Πατέρα μας
καί ἡ πλήρη συμμόρφωσή μας στό ἅγιο θέλημά Του.
Ἡσυχάζει ἡ συνείδησή μας καί παύουν ὅλες ἐκεῖνες οἱ
τύψεις πού μᾶς βασανίζουν, ὅταν πράττουμε τά ἀρε
στά ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μας καί βαδίζουμε τήν εὐθεία
ὁδό τῶν ἐντολῶν Του.
Θά εἶναι εὐχῆς ἔργον νά μάθουμε νά ἀκοῦμε τή
«φωνή» τοῦ Θεοῦ, τή φωνή τῆς συνειδήσεως καί νά
πειθαρχοῦμε στό θέλημά Του «τό ἀγαθόν καί τέλειον»
γιά νά ἔχουμε συνείδηση ἀκατάκριτη, ἀγαθή καί ἀνα
παυμένη! Ἀμήν.

Η Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος
καί Η Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση
Παντελεήμων Χαμπίδης, Φοιτητής τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
«Θαβὼρ ὑπὲρ πᾶν γῆς ἐδοξάσθη μέρος,
Ἰδὸν Θεοῦ λάμψασαν ἐν δόξῃ φύσιν
Μορφὴν ἀνδρουμένην κατὰ ἕκτην Χριστὸς ἀμεῖψε».

Ἡ

ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία καθιερώ
θηκε ἐπί βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα Λέοντος ΣΤ΄ τοῦ
Σοφοῦ (866-912), τιμᾶται κάθε χρόνο στίς 6 Αὐγού
στου, κατά τήν περίοδο τοῦ δεκαπενταυγούστου.
Σύμφωνα μέ τή σχετική διήγηση τοῦ εὐαγγελίου τῆς
ἑορτῆς, «μεθ’ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν
Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν· καὶ
μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρό
σωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο
λευκὰ ὡς τὸ φῶς».
Ἡ λέξη «μεταμόρφωσις», στήν ἀρχαιοελληνική
γραμματεία, σημαίνει ὅ,τι καί σήμερα. Στίς «Ἀλληγο
ρίες» του ὁ Ἡράκλειτος ἀναφέρεται στήν «πολυπρό
σωπον» μεταμόρφωση τοῦ Πρωτέα, πού τόν μετατρέ
πει σέ ὁ,τιδήποτε ἐπιθυμεῖ.
Στό ἔργο «Περί διαφορᾶς λέξεων», πού ἀποδίδεται
στόν Πτολεμαῖο τόν Γραμματικό, μεταμόρφωση ση
μαίνει «μορφῆς μεταχαρακτηρισμός καί μετατύπωσις
σώματος εἰς ἕτερον χαρακτῆρα...», δηλαδή, μετα
τροπή τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ προσώπου καί τοῦ
σώματος. Στήν ἐκκλησιαστική γραμματεία, ὡστόσο,
ἡ παραπάνω ἔννοια συνδέεται, συνήθως, μέ τό πε
ριστατικό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ, πρίν
ἀπό τήν εἴσοδο στά Ἱεροσόλυμα καί τή σταύρωση,
στό ὄρος Θαβώρ. Καταγράφεται δέ στά συνοπτικά
Εὐαγγέλια, δηλαδή, στά Εὐαγγέλια τοῦ Μάρκου (9,28), τοῦ Ματθαίου (17,1-8) καί τοῦ Λουκᾶ (9,28-36). Ἡ
Μεταμόρφωση αὐτή, μολαταῦτα, δέν δηλώνει τήν ἀλ
λαγή μορφῆς - τουλάχιστον, ἔτσι, ὅπως τήν καταλα
βαίνουμε - ἀλλά τήν ἰκάνωση τῶν νοητῶν ὀφθαλμῶν
τῶν μαθητῶν καί γενικότερα τῶν ἀνθρώπων πού ἀξι
ώνονται τέτοιας ἐμπειρίας, νά ἀντικρύσουν, «καθώς
ἠδύναντο», τή δόξα τῆς θεότητας, τό ἄκτιστο φῶς.
Μέ ἄλλα λόγια, ἡ παραπάνω ἐμπειρία δέν ἀποτελεῖ
τόσο καρπό τῆς ἄσκησης τοῦ ἀνθρώπου ὅσο δῶρο

τῆς φιλευσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ στόν ἀγωνιζόμενο. Μέ
αὐτόν τόν τρόπο, ὁ Κύριος ἀξιώνει τόν ἀσκούμενο
χριστιανό νά φτάσει, σύμφωνα μέ τήν Φιλοκαλία καί
τά ἀσκητικά κείμενα, στό τελικό πνευματικό στάδιο,
δηλαδή, στή Θεολογία ἤ στή Θέωση.
Τό γεγονός - πιό συγκεκριμένα τό «φῶς» τῆς Με
ταμορφώσεως - διατρέχει στενά τήν Ὀρθόδοξη χρι
στιανική παράδοση, ἰδιαίτερα, τά ἀρεοπαγιτικά συγ
γράμματα καί ἐκεῖνα τῶν ἁγίων Συμεών τοῦ θεολόγου
καί τῶν ἡσυχαστῶν τοῦ 14ου αἰώνα μέ προεξάρχοντα
τόν Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ.
Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται, ἄν λάβουμε ὑπόψη τή θεολο
γία περί ἀκτίστου φωτός καί περί τῶν ἀκτίστων ἐνερ
γειῶν τοῦ Θεοῦ, καθώς καί τή δυνατότητα νά δεχθεῖ
ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν ἐπίγεια ζωή αὐτές τίς ἐνέργειες.
Στούς ὕμνους, παραδείγματος χάριν, τοῦ Συμεών
τοῦ Νέου Θεολόγου, μαρτυρεῖται αὐτή, ἡ θεϊκή πα
ρουσία μέ τή θέαση τοῦ φωτός:
«Οὐδέ γάρ δοξασθήσεται ὁ ὤν δεδοξασμένος,
ὡς οὐδέ λαμπρυνθήσεται ἤ φωτός μεταλάβοι
ὁ παρ’ ἡμῶν βλεπόμενος ἥλιος ἐν τῷ κόσμῳ˙
φωτίζει, οὐ φωτίζεται˙ φαίνει, φῶς οὐ λαμβάνει.
Ἔχει γάρ, ὅπερ ἔλαβεν, ἐξ ἀρχῆς, ἐκ τοῦ κτίστου».
Ὁ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, στό ἔργο τοῦ «Ὑπὲρ τῶν
ἱερῶς ἡσυχαζόντων», ὑποστηρίζει ὅτι ὁ ἡσυχαστής,
μέσω τῆς ἄσκησης καί τῆς προσευχῆς, πετυχαίνει νά
καθαρθεῖ ἀπό τά πάθη καί τούς πονηρούς λογισμούς
καί μέ τή βοήθεια τῆς Θείας Χάριτος νά βιώσει τό
ἄκτιστο Φῶς, πού εἶναι τό ἴδιο μέ τό φῶς τῆς Με
ταμόρφωσης. Ἀντίθετα, ὁ ἀντίπαλος του, Βαρλαάμ ὁ
Καλαβρός τό θεωροῦσε κτιστό καί κατώτερο (!) ἀπό
τίς νοητικές διεργασίες τοῦ ἀνθρώπου.
Ἔτσι, ὅμως, ἡ βαρλααμική αἵρεση καταλήγει στήν
ἄποψη, ὅτι μόνο οἱ «διανοούμενοι -μορφωμένοι» δύ
νανται νά σωθοῦν ἤ νά φτάσουν σέ ὑψηλά πνευματικά
στάδια. Κατανοοῦμε, λοιπόν, πώς ἡ Μεταμόρφωση
διαποτίζει, εἴτε ὡς περιστατικό, εἴτε ὡς ἑορτή, ὁλό
κληρη τήν πατερική σκέψη. Ἐπιπλέον, ὁδηγούμαστε,
ἀναπόφευκτα, στό συμπέρασμα πόσο στενά συνυ
φασμένη εἶναι ἡ Καινή Διαθήκη καί ἡ ἐμπειρία, πού
βιώνεται καί καταγράφεται σέ αὐτήν, μέ τήν ἐκκλησι
αστική παράδοση.
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... στη Λέρο
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Μεγαλυνάριο σύντομον
πρό τοῦ θεομητορικοῦ Αὐγούστου
Ἐπιμέλεια: πρωτ. Παντελεήμων Κροῦσκος,
ἐφημέριος Ἱ. Μητρ. Ναοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Καλύμνου

Σ

άν τήν χελιδόνα που μαζεύει στήν ἀγκα
λιά της τά χελιδονάκια καί σάν τό μέλι τό
γλυκύ που τραβᾶ τίς μέλισσες ἀπό ἀπόσταση, θά μᾶς
μαζέψει ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος στόν Ναό τοῦ Υἱοῦ της
γιά νά πανηγυρίσουμε τήν ἀνεκλάλητη ἱκανοποίηση
καί τό ἀναφαίρετο προνόμιο, νά ἀπευθυνόμαστε στό
θεομητορικό πρόσωπο της μέ μεγαλυνάρια παρακλη
τικά καί μέ δοξαστικές παρακλήσεις!
Τώρα στό ἀπόγειο τοῦ πλέον ἡδύτατου καί λα
μπροῦ θέρους, μαζευόμαστε νά χαροῦμε τήν θαλπωρή
τήν ὑπερκόσμια καί τήν φυσική της χάρη.
Ἕνα αἴσθημα ἐξωπραγματικό ταυτόχρονα, σταλ
μένο ἀπό τίς οὐράνιες πηγές τῆς μακαριότητας καί
τόσο φυσικό καί ἐπίγειο συνάμα, ὅσο ἡ ἀγάπη καί ἡ
ἐξάρτηση μας ἀπό τήν φυσική μας μητέρα.
Ὅταν ὁ Κύριος πάνω στόν Σταυρό παρέδωσε τήν
φροντίδα τῆς Μητέρας Του, στόν ἠγαπημένο μαθητή
καί ἐπιστήθιο Ἰωάννη, ἦταν σάν νά μᾶς κατέλειπε, σέ
μᾶς στήν ἐκκλησία, τήν φροντίδα καί τήν στοργή τῆς
μάνας Του. Ἦταν σάν νά μᾶς ἄφηνε παρακαταθήκη
καί παραγγελία παρηγοριᾶς πρός Αὐτήν, πού δίστο
μος ρομφαία καταξέσκισε τήν μητρική της καρδιά,
ὅταν εἶδε τόν Γιό της σταυρωμένο καί νεκρό.
Ὅμως αὐτή ἡ ἐλάχιστη στοργή καί ἀγάπη πού δεί
ξαμε ὡς ἄνθρωποι ἀδύναμοι καί ἐγκόσμιοι στήν μεγά
λη καί κοινή μητέρα, αὐτή ἡ λατρευτική σχεδόν ἀπό
δοση τιμῆς στό ἁγνότατο πρόσωπο της, μετηλλάχθη
σέ στοργή ἄπειρη, σέ ἀγάπη οὐράνια, σέ λατρεία καί
ἀφοσίωση ὡς πρός μητρός πρός τά τέκνα, ἀπό τήν
Παναγία Θεοτόκο πρός ἐμᾶς τούς ὀλίγιστους.
Ἐμεῖς τήν βάλαμε στό μέσον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκεῖ
ψηλά στήν κόγχη τοῦ ἱεροῦ, νά ἑνώνει γῆ καί οὐρανό
καί αὐτή μᾶς ἔβαλε μέσα στήν ποδιά της, στήν πα
νάγια σκέπη της. Καί ἡ φροντίδα ἡ δική μας, ἔγινε
φροντίδα δική της καί αὐτή πού ὀνομάσαμε πρώτη
ἀδελφή καί μάνα μας, ἔγινε ἡ Μεγάλη μας Μητέρα,
ἡ οὐράνια σκέπη, ἡ πηγή κάθε στοργῆς καί μέριμνας,
ἡ ἀκαταμάχητη προστασία καί ἡ θερμότερη μεσιτεία
γιά ὅλους, ἀπό ἁμαρτωλοῦ ἐβδελυγμένου ἕως ἁγίου,
πρός τόν Υἱόν της.

Ὁ κάματος τοῦ βίου καί τά πολυποίκιλα πάθη, ὁ
κλύδωνας ὁ ἀφόρητος τῆς δυστυχίας καί τῆς ἀνθρώ
πινης περιπέτειας μας, μᾶς καταπόνησε, μᾶς ἐξάντλη
σε, μᾶς ἐξουθένωσε. Καί πλάκωσε καύσωνας βαρύς καί
δαιμονική θύελλα, πού θέλησε νά μᾶς ἀπολικμήσει σάν
τό στάχυ πού λυγίζει στόν ἄνεμο καί παραδίνεται σέ
λίγο στό πῦρ. Καί ἐμεῖς βρήκαμε τήν ὄαση!
Βρήκαμε τό δέντρο τό εὐσκιόφυλλο γιά νά ξαπο
στάσουμε καί τήν χαρά καί παρηγοριά γιά νά ἐνισχυ
θοῦμε. Σέ κάθε χαῖρε πού τῆς ἀπευθύνουμε, εἰσπράτ
τουμε ἐμεῖς ὡς ἀντίδοση τήν χαρά. Σέ κάθε πτώση
μας, ἀτενίζουμε τήν ἀνάσταση μας. Στήν ἀπελπισία
μας βρίσκουμε ἐγγυήτρια καί ὁδηγήτρια στά ἀσταθῆ
βήματα μας καί νερό ζωντανό νά ξεδιψάσουμε στήν
κόλαση τῆς ἀπόγνωσης καί τῆς δίψας μας. Σέ κάθε
παράκληση λαμβάνουμε καί ἐμεῖς τήν παράκληση πού
θά πεῖ παρηγοριά, ὡς ἄλλον παράκλητον εὐρόντες.
Τά δύο αὐτά θρηνητικά καί παρακλητικά ποιήματα
πού τραγωδῶμε στήν χάρη της ὅλον τόν Αὔγουστο
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εἶναι γραμμένα ἀπό δύο τέτοιες ψυχές βασανισμένες
καί ἀπελπισμένες, πού ψάχνουν νά βροῦν ὁδηγία,
ἀνακούφιση, διασκέδαση κάθε ζάλης καί ξεκούραση
καί γαλήνη στίς προσωπικές τους περιπέτειες καί
ἀναζητήσεις. Ὁ μικρός παρακλητικός κανόνας εἶ
ναι ποίημα τοῦ ὁμολογητῆ Θεοστήρικτου καί ὁσίου.
Ἔζησε στήν ἐποχή τῆς εἰκονομαχίας καί ὑπέφερε τά
πάνδεινα γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη. Ἡ τύχη του λοιπόν
καί ὁ ἀγώνας του γιά τήν πίστη, ταυτίζεται σέ αὐτό
τό ποίημα πού λέγεται μικρά παράκλησις, μέ τήν ἑκά
στοτε θλίψη καί περίσταση παντός ὀρθοδόξου χρι
στιανοῦ καί δέν ξέρει ἀπό ποῦ νά πιαστεῖ, παρά - γιά
νά χρησιμοποιήσουμε τήν ἔκφραση ἑνός σύγχρονου
ἁγίου- ἀπό τό φουστάνι τῆς παναγιᾶς, ὅπως τό βρέ
φος ἀγκιστρώνεται στήν ποδιά τῆς μάνας του. Τό
κατανυκτικότατο αὐτό ποίημα εἶναι ἐπίσης συνοδός
προσευχῆς καί κραυγῆς πρός σωτηρίαν σέ κάθε θλίψη
καί περίσταση μας.
Ὁ μέγας παρακλητικός κανόνας εἶναι τό ποίημα
ἱκεσίας καί ἡ φωνή ἀπόγνωσης ἑνός διωγμένου καί
ἀπό παντοῦ ἀποκλεισμένου αὐτοκράτορα τῆς Νίκαι
ας, τοῦ δεσπότη Θεοδώρου Λάσκαρη. Τό κατανυκτι
κό αὐτό καί μεγαλόπρεπο μελώδημα, εἶναι θά ἔλεγε
κανείς ἡ ἴδια ἡ φωνή τῆς πάσχουσας καί ἀεί ἐσταυ
ρωμένης ρωμηοσύνης πρός τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό
της, ἀπό τήν ὁποία ζητᾶ βοήθεια καί ἀντίληψη.
Γραμμένος καί ψαλμωδημένος σέ μιά ἐποχή πού ἡ
τελευταία ὀρθόδοξη πραγματικά αὐτοκρατορία ἐβά
λετο ἀπό ἐσωτερικούς καί ἐξωτερικούς ἐχθρούς, δέν
εἶναι πιά ἡ φωνή πρός σωτηρία, ἑνός νεόπτωχου βα
σιλιά πλήν ἄρχοντα, ἀλλά ἡ ἀπόγνωση τοῦ εὐγενοῦς
καί περίδοξου χριστιανοῦ, πού πάσχει καί εἶναι ἀπο
κλεισμένος καί πολιορκημένος, ἀπό τούς κατώτερους
στήν εὐγένεια καί ἀλλότριους τῆς ἀγάπης ἀνθρώπους
καί δαίμονες.
Ἐμεῖς ἀναπέμπουμε παράκληση καί ἱκεσία, εἴτε μέ
τόν ἕνα εἴτε μέ τόν ἄλλο τρόπο καί αὐτή πού εἶναι τα
χεία εἰς ἀντίληψιν καί ἄμεση εἰς βοήθεια, εἰσακούει καί
προστρέχει. Καί διασκεδάζει τά νέφη τῶν παθῶν καί
κατευνάζει τήν ὀξύτητα τῶν πληγῶν καί ἀποδιώκει
κάθε πνευματικό καί ἐγκόσμιο εἰσβολέα καί παρέχει
ἀφειδῶς τήν ἀγάπη της, αὐτή τήν ἴδια τήν ἀγάπη πού
ὁ κόσμος δέν γνωρίζει καί δέν θά γνωρίσει ποτέ πρός
τόν πάσχοντα καί μοναχικό στό Πάθος του Ἄνθρωπο.
Ὅμως τό δράμα δέν εἶναι προσωπικό καί ἡ προ
στασία δέν ἐξαντλεῖται σέ περιπτώσεις. Ἡ Παναγιά ἡ
Δέσποινα δέν εἶναι μόνο μεσίτις Θεοῦ καί Ἀνθρώπων.
Ἐπάξια κρατᾶ τόν τίτλο τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ
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τοῦ Γένους μας καί θεωρεῖται ὄχι ἄδικα φύλακας ἄγ
γελος τῆς ἑλληνορθοδοξίας.
Ἐπιτρέψτε μου μιά ὑπερβολή, μιά ταύτιση πού μπο
ρεῖ νά ξενίζει καί νά ὑπερβαίνει τήν κρίση τήν κοινή
καί τήν ἀντίληψη τήν συμβατική. Βλέπω ψηλά στήν
κόγχη τοῦ ἱεροῦ, εἰκονογραφημένη τήν δόξα της καί
δέν ξεχωρίζω τί εἰκονογράφησε ἐκεῖ ψηλά ἡ πάσχουσα
καὶ ἐρωτοπαθής ρωμαίικη ψυχή.
Τήν Παναγιά τήν Δέσποινα καί Μάνα τοῦ Θεοῦ
ἤ αὐτή τήν εἰκονιζομένη μέσα σέ φωτοστέφανο καί
φέροντας στούς κόλπους της τόν δεσπότη Χριστό,
Μάνα Ρωμηοσύνη; Εἶναι λές καί ἡ ἀρχέγονη μητρι
κή μορφή πού λατρεύτηκε ἀπό τοῦτο τό γένος τό
θεοσεβές καί πνευματοφύτευτο, τό ἀρχαῖο μητρικό
πνεῦμα, πού τιμήθηκε ἀπό ὅλους τούς ποιητές τῆς
ρωμηοσύνης, ἀπό Ρωμανοῦ ὁσίου τοῦ Μελωδοῦ, ἕως
καί Σεφέρη καί Ἐλύτη, νά ἀποτυπώθηκε ἐκεῖ ψηλά,
ὡς λατρευτικό σημεῖο καί μοναδική θεότητα τῆς ἑλ
ληνορθόδοξης ψυχῆς.
Βλέπω τήν Παναγιά καί βλέπω τήν Ἑλλάδα. Καί
τήν Ἑλλάδα ἀτενίζοντας, τήν Θεοτόκο ἔνθρονη προ
σκυνῶ, πού ἔχει στούς κόλπους της τόν Θεό, δηλαδή
τόν θεῖο Λόγο καί φρικιῶ καί μεγαλύνω τήν τόση με
γαλοδωρία της στό γένος μας.
Ὅμως καταλείποντας τά θύραθεν καί ἐγκόσμια,
στήν ἡμετέρα θεολογία τήν ὑψηλή ἐπιστρέφω καί με
γαλύνω τήν Κοίμηση καί τήν Παναγία Μορφή της!
Ποτέ ἄλλοτε ὁ θάνατος δέν τιμήθηκε τόσο καί τόσο
καμία μετάσταση δέν μεγαλύνθηκε. Ψάλλουμε τά ἐπι
τάφια καί ἑορτάζουμε τά πασχάλια! Προσκυνοῦμε τά
σάβανα καί ἀτενίζουμε τήν ἀνάσταση! Τιμοῦμε τήν
ἐπί γῆς Μαριάμ καί μεγαλύνουμε αὐτή πού κατέχει
τά δευτερεῖα τῆς Τριάδος! Ὄντως ἀνέστη ὁ Υἱός καί
Θεός της καί ἀπό Χριστοῦ θάνατος οὐκ ἔτι κυριεύει
τοῦ γένους τῶν βροτῶν. Πῶς θά μποροῦσε λοιπόν
ἡ μητέρα τῆς ζωῆς καί ἡ πηγή τῆς σωτηρίας καί ὁ
ναός τῆς θεότητας νά κατέχετε ἀπό τόν ἡττημένο
καί παγγέλαστο θάνατο; Ὁμολογῶ τήν μετάσταση
καί ἑορτάζω τό δεύτερο πάσχα. Μεγαλύνω τόν θά
νατο καί ἑορτάζω μέ χαρά τήν μετάθεση στήν ὄντως
ζωή. Καί ἐγώ πού εἶμαι ἀπό τόν θάνατο καί τήν θλίψη
καταπονημένος, ἐγώ πού δέν βρῆκα χαρά καί ἐλπί
δα στόν κόσμο, μπροστά στό θεομητορικό σκῆνος
πού εἰκονίζει τό τέλος μιᾶς ζωῆς, βλέπω ἀνάσταση
καί μακαριότητα καί ἀτέρμονη χαρά καί ζωή καί φῶς
καί ἐλπίδα!
Τελειώνοντας, αὐτό τό σύντομο μεγαλυνάρι, ἐπιθυ
μῶ νά κάνω μιά διατράνωση χαρμονῆς! Ἡ Θεοτόκος,

μᾶς ἔδειξε πόσο ψηλά καί ὑπέρ τῶν ὑψηλῶν ἔφτασε
ὁ ἄνθρωπος. Ὅπως μέ τήν ἀνάβαση του ὁ Χριστός
ἐνθρόνισε τόν ἄνθρωπο πλάι στόν Θεό, καί ἡ Θεοτό
κος στό πρόσωπο της οὐρανόν ἐποίησε τόν ἄνθρωπο.
Γιατί ἔγινε ὁ ἄνθρωπος Μαριάμ ναός τῆς ἀπεριχωρή
του καί ἀχωρήτου θεότητος καί ἔτι περισσότερο ἔγινε
θεοτόκος ὁ ἄνθρωπος, θεός. Κανείς δέν ἔδωσε αὐτό
τό μεγαλεῖο καί τό προνόμιο στόν ἄνθρωπο, πλήν τοῦ
θεομητορικοῦ της προσώπου. Γι αὐτό καί πάσχω καί
φωνάζω καί κραυγάζω τό μεγαλεῖο ὄχι μόνο τοῦ Ὑψη
λοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τοῦ ταπεινοῦ ἀνθρώπου, πού ἔγινε
οὐρανός καί ὑπέρ πάνω τῶν οὐρανῶν. Καί βλέπω τόν
διωγμό καί τήν καταφρόνηση καί τήν ὑπαγωγή τοῦ
ἀνθρώπου σέ ψηφίο ὑπολογιστικό καί μονάδα χρημα
τιστική, σέ δοῦλο παθῶν καί ἕρμαιο ἀνθρωποφάγων

καί δυναστῶν καί πάσχω καί ὀργίζομαι! Γιατί μέτρον
θέτω ὄχι τό χρῆμα καί τήν κοινωνική θέση καί τήν μω
ρόδοξη σοφία τοῦ κόσμου γιά νά ὁρίσω τόν ἄνθρωπο,
ἀλλά αὐτήν τήν θεοτοκία!
Καί αὐτή τήν μεγαλόδωρη πρωτόφαντη ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, στό πρόσωπο τῆς Παναγί
ας βλέποντας καί ὁμολογώντας, φρίττω καί χαίρομαι
τήν θέση τήν ὑψηλή πού μπορεῖ νά κατέχει ὁ ἄνθρω
πος. Μέ αὐτήν τήν ὑπευθυνότητα τῆς ἐπίγνωσης ἄς
βαδίσουμε τήν μυστηριακή ὁδό τῆς θεοτοκίας μέσα
στήν Ἐκκλησία. Γιατί ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς ἀξίζει πολ
λά περισσότερα, ἀπ ὅσα τόν ἔχουν πείσει οἱ παρα
δομένοι στόν σατράπη σατανά πώς ἀξίζει. Σέ αὐτήν
τήν ὁδό τελείωσης ἄς ἔχουμε μέτρο καί ὁδηγό τήν
Παναγία Μάνα μας.

Œ Ε ΝΝΙΑΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ͂ ΚΑΣΤΡΟΥ, ΛΕΡΟΣ

ŒΠ
 ΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ
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Η Παναγία
μεσίτρια καί βοηθός τῶν Ανθρώπων
Γεώργιος Δαγκλῆς, Φοιτητής τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

«Χαῖρε, κλίμαξ ἐπουράνιε,
δι’ ἧς κατέβη ὁ Θεός
Χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα
τούς ἐκ γῆς πρός οὐρανόν»

Σ

τή συνείδηση τῶν πιστῶν, ἡ μητέρα τοῦ
Κυρίου μας ἔχει καθιερωθεῖ ὡς μεσίτρια
πού ἑνώνει τόν οὐρανό μέ τή γῆ, δηλαδή τόν αἰσθητό
κόσμο μέ τή νοητή ὡραιότητα.
Ἡ Παναγία εἶναι τό «ὄχημα» μέ τό ὁποῖο ὁ Θεός
κατέβηκε στή γῆ, γιά νά μπορέσει τό ἀνθρώπινο γένος
νά ἀτενίσει τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ πεποίθηση
αὐτή εἶναι ἔντονα ἀποτυπωμένη στήν εἰκονογραφία
τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἡ Παναγία ὄχι μόνο κατέχει περίοπτη θέση στό
τέμπλο τοῦ ναοῦ, ἀπέναντι ἀπό τόν Υἱό της, ἀλλά
καί παρουσιάζεται ὡς Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν στήν
κόγχη τοῦ ἱεροῦ, αὐτή δηλαδή, πού συνδέει τά οὐρά
νια μέ τά ἐπίγεια.
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Πέραν τῆς εἰκονογραφίας, ἡ μεσιτική χάρη τῆς Θε
οτόκου ἐμφανίζεται καί στήν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησί
ας μας. Στόν Ἀκάθιστο Ὕμνο, στούς παρακλητικούς
κανόνες, στίς συναπτές καί ὄχι μόνο, ἡ Παναγία δέε
ται γιά ὅλους ἐμᾶς, καθώς εἶναι ἡ Μητέρα ὅλων μας.
Ἀλλά καί τήν ὥρα τῆς προσκομιδῆς, ὁ ἱερέας ἐναπο
θέτει στό ἅγιο δισκάριο μιά μερίδα πρός τιμήν της δί
πλα στόν Ἅγιο Ἀμνό.
Ἡ ἀγάπη τοῦ λαοῦ μας πρός τό πρόσωπο τῆς Μη
τέρας τοῦ Κυρίου μας εἶναι ἔκδηλη ἤδη ἀπό τά πρῶτα
χρόνια τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τόσο κατά τή βυζαντινή
περίοδο, ὅσο καί κατά τά μετέπειτα χρόνια τῆς σκλα
βιᾶς ἀλλά καί πάντοτε ἡ Παναγία στάθηκε στήν πα
τρίδα μας ὡς ὑπέρμαχος στρατηγός. Ὁ λαός μας ὡς
ἀντίδωρο στό Ἅγιο πρόσωπό της, τῆς ἔδωσε πάμπολ
λα ἐπίθετα ὅπως Ὁδηγήτρια καί Παντάνασσα, ἔκτισε
ναούς πρός τιμήν της γνωστούς σέ ὅλο τόν κόσμο γιά
τήν εὐεργετική καί θαυματουργική τους ἰδιότητα καί
καθιέρωσε πολλές ἑορτές κατά τή διάρκεια ὅλου τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.
Ὅταν ἀναπέμπουμε ἱκεσίες πρός τήν Παναγία, δέν
σημαίνει πώς ξεχνοῦμε τόν Σωτήρα Χριστό. Ὁ Χρι
στός εἶναι αὐτός πού σώζει καί αὐτός πού δέχεται τά
αἰτήματά μας μέσω τῆς Μητέρας Του, πού ἔχει παρ
ρησία ἀπέναντί Του, ἀλλά καί ὁ ἴδιος δέν φαίνεται νά
τῆς χαλάει ποτέ χατίρι ὅταν τά αἰτήματά μας ἀναπέ
μπονται μέ εὐλάβεια καί εἶναι ἐνταγμένα στόν δρόμο
πού μᾶς ὑποδεικνύει. Ὁ μεσιτικός ρόλος τῆς Παναγίας
διαφαίνεται καί ἀπό τόν ἑξῆς, πολύ ὄμορφο κανόνα:
«Διάσωσον ἀπό κινδύνων τούς δούλους σου Θεοτόκε,
ὅτι πάντες μετά Θεόν εἰς σέ καταφεύγομεν ὡς ἄῤῥη
κτον τεῖχος καί προστασία». Ὅλοι μας ἐπικαλούμαστε
τήν Παναγία Μητέρα μας μετά τόν Θεό Πατέρα μας.
Πρέπει νά κατανοήσουμε ὅτι ἔχουμε ἕνα ἰσχυρό
προνόμιο. Ἔχουμε τή Μητέρα τοῦ Θεοῦ νά δέεται γιά
ὅλους μας, καθώς βλέπει ἀπό ψηλά ὡς ‘’ὑπέρμαχος
στρατηγός’’ αὐτούς πού τήν ἐπικαλοῦνται. Ἡ Πανα
γία μέ τή συνεκτική της δύναμη, εἶναι ἡ χειραγωγός
πού μᾶς ἑνοποιεῖ μέ τόν θεάνθρωπο Υἱό της. Ὅπως
πολύ ὄμορφα γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς:
«Κατέστησε τόν Θεό Υἱό ἀνθρώπου καί ἀνέδειξε τούς
ἀνθρώπους σέ υἱούς Θεοῦ».

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Ὁ

Μακαρούνας Ν. Μιχάλης, Φοιτητής τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Χριστός ἐρχόμενος στή γῆ διά τῆς ἐνανθρω
πήσεώς του ἵδρυσε τόν νέο Ἰσραήλ, δηλαδή
τήν Ἐκκλησία, προτύπωση τῆς ὁποίας ἦταν ὁ παλαι
ός Ἰσραήλ, ὁ περιούσιος λαός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἕναν θεανθρώπινο ὀργανι
σμό μέ «ἀρχηγό» τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό καί
μέλη ἐμᾶς τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς πού βα
πτιστήκαμε στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδας κατά τήν
προτροπή τοῦ Κυρίου μας (Μτθ. κη΄, ιθ).
Οὐσιαστικά πρόκειται γιά τήν κοινωνία ἀνάμεσα
στόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο μέ ἀρχέτυπο τήν κοινωνία
τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὅλοι μαζί
λοιπόν συγκροτοῦμε τό Θεανθρώπινο αὐτό σῶμα καί
ἡ ἑνότητα τοῦ σώματος πραγματοποιεῖται ἀπό τή μία
Κεφαλή τόν Χριστό.
Ὁ μυστικός τρόπος μέ τόν ὁποῖο συντελεῖται ἀρχι
κά αὐτή ἡ ἕνωση σέ ἕνα σῶμα εἶναι ἡ συμμετοχή στά
βασικά μυστήρια τοῦ ἁγίου βαπτίσματος καί τοῦ χρί
σματος, μέ τά ὁποῖα μᾶς δίνεται πλέον ἡ δυνατότητα
νά προχωρήσουμε πρός τήν ὀντολογική ἀνακαίνιση
τοῦ ὅλου ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ. Δέν πρόκειται γιά
μαγική πράξη, τοὐναντίον ἔχουμε νά κάνουμε μέ μιά
συνεργασία Θεοῦ καί ἀνθρώπου, ἀφοῦ ἄν ὁ ἄνθρω
πος δέν δείξει ἔμπρακτα πώς συγκατατίθεται τότε δέν
μπορεῖ νά συμβεῖ τίποτε ἀπό τά παραπάνω.
Πολλές φορές λέμε τίς ἑξῆς φράσεις: «πᾶμε στήν
ἐκκλησία» ἤ «κάθε Κυριακή ἔχουμε ἐκκλησία», ἐννοώ
ντας βέβαια ἐδῶ ὡς ἐκκλησία τόν ἱερό ναό τῆς ἐνορίας
μας. Ἄν τό δοῦμε βαθύτερα ὅμως ἡ Ἐκκλησία εἴμαστε
ἐμεῖς, δηλαδή ὅλοι οἱ πιστοί πού προσερχόμαστε στόν
ναό συμμετέχοντας στίς ἱερές ἀκολουθίες καί στά μυ
στήρια, ὡς ἕνα ἀδιαίρετο σῶμα καί προσευχόμαστε
καί ἀναπέμπουμε «ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὠδαῖς πνευ
ματικαῖς» (Ἐφ. ε΄, ιθ) πρός τόν Τριαδικό μας Θεό.
Στίς Ἀκολουθίες καί στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας
μας δέν πρέπει νά παριστάμεθα ὡς ἁπλοί ἀκροατές,
οὔτε νά αἰσθανόμαστε ἁπλά πώς κάναμε τό καθῆκον
μας ὡς Χριστιανοί ἀπέναντι στόν Θεό ἐπειδή πήγαμε
τήν Κυριακή στήν Ἐκκλησία, τίς περισσότερες φορές
ὄχι παραπάνω ἀπό μία ὥρα.
Τό ὀρθό εἶναι νά συμμετέχουμε σ’ ὅλα τά μυστήρια
εἴτε προσευχόμενοι ἐσωτερικά, εἴτε χαμηλοφώνως
στά σημεῖα ὅπου εἴθισται, (τό Ἀμήν, τά Κύριε ἐλέη
σον κ.ἄ.) ὡς μία φωνή, στόν φιλάνθρωπο καί ζωοδότη

Χριστό καί ὄχι νά εἴμαστε ἁπλά παριστάμενοι. Στίς
ἱερές ἀκολουθίες δέν παρακολουθοῦμε ἀλλά συμμετέ
χουμε. Στή Θεία Λειτουργία ὁ ἱερεύς λέγει χαρακτηρι
στικά «Ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας» καί ὁ λαός ἀπαντᾶ
«Ἔχομεν πρὸς τόν Κύριον» γεγονός πού δηλώνει τή
συμμετοχή μας ἔμπρακτα στά τελούμενα ἐκείνη τή
στιγμή.
Ὁ νοῦς τοῦ ἐκκλησιαζόμενου μέσω τῶν αἰσθήσεων
ὁδηγεῖται σέ νοήματα πού τόν καθιστοῦν ἱκανό νά
προσευχηθεῖ καί νά δεχθεῖ τόν Θεό μέσα του. Προ
σευχόμενοι παθαίνουμε μιά οὐσιώδη ἀλλοίωση, τήν
«καλή» ἀλλοίωση, ὅπως λένε οἱ ἅγιοι Πατέρες, πού
συντελεῖται στόν ἐν Χριστῷ ἄνθρωπο. Αὐτό εἶναι τό
ἀποτέλεσμα τῆς ἐνσωμάτωσης τοῦ ἀνθρώπου στό
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς μετοχῆς του στή Θεία
Εὐχαριστία. Ἄν βγαίνοντας ἀπό τόν ναό δέν ἔχουμε
ὑποστεῖ τήν καλή ἀλλοίωση καί εἴμαστε ὅπως ἀκρι
βῶς ὅταν μπήκαμε, αὐτό ἀποτελεῖ σημάδι πώς ὁ κό
πος μας πῆγε χαμένος. Ἄν ἐπιστρέφουμε στό σπίτι
μας καί ἀντί νά λάμπουμε ἐμεῖς ἀντιθέτως φωνάζου
με, μαλώνουμε, κατακρίνουμε καί κουτσομπολεύουμε,
τότε δυστυχῶς δέν ἐκκλησιαστήκαμε ἀλλά παρευρε
θήκαμε ἁπλά στόν ναό.
Ἡ χριστιανική σύναξη δέν εἶναι μιά ἁπλή συνά
θροιση ἀνθρώπων πού φέρουν τήν ταυτότητα τοῦ
ὀρθοδόξου χριστιανοῦ, ἀλλά εἶναι σύναξη στήν ὁποία
ἐκφράζεται ἡ ἑνότητα τοῦ ἑνός σώματος τοῦ Χριστοῦ,
δηλαδή ὁλόκληρη ἡ καθολική Ἐκκλησία.
Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, πού πραγματώνεται
μόνο ἐντός τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολι
κῆς Ἐκκλησίας, ἔχει συνεργειακό χαρακτήρα. Δηλαδή
ὁ Θεός πάντοτε μᾶς καλεῖ καί ἐμεῖς ἀνταποκρινόμα
στε στό κάλεσμά του ἐλεύθερα καί συνειδητά.
Κανένας ἀθλητής δέν ἀνεβαίνει στό βάθρο τῆς ἐπι
τυχίας χωρίς πρίν νά ἔχει ἀγωνιστεῖ καί προπονηθεῖ
σκληρά. Μέ τόν ἴδιο τρόπο καί ἐμεῖς δέν σωζόμαστε
αὐτόματα, ἀλλά φέροντες τόν Σταυρό μας ὡς συνει
δητοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
Ἔχοντας ἐπίγνωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας συνει
δήσεως ἀγωνιζόμαστε καθημερινῶς ὡς ἐνεργά μέλη
τῆς Ἐκκλησίας μέχρι τό τέλος τῆς ἐπίγειάς μας πα
ρουσίας, μέ μοναδικό σκοπό νά ἀκούσουμε τόν γλυκύ
λόγο τοῦ Κυρίου μας «Εὖ δοῦλε ἀγαθέ καὶ πιστὲ εἴσελ
θεν εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου».
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Œ Α ΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΩ͂Ν ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑ͂Σ

Δημοτικά Σχολεῖα Ξηροκάμπου καί Ἁγίας Μαρίνης.
Ἁγιασμός στό παράρτημα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στή Λέρο καί ἐγγραφές γιά τή νέα σχολική χρονιά.
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Γενικό Λύκειο, «Μπελλένειο» Γυμνάσιο καί Ἑσπερινό.

Ἁγιασμός στήν Ἀθλητική Ἕνωση Λέρου
γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας ἀθλητικῆς χρονιᾶς.
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«Η γλώσσα τῶν ΑγΙων»

Π

Γραμμένος Ἀθανάσιος, Φοιτητής τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.,
Δημοσιογράφος - Ιδ. Ὑπάλληλος

λούσια καί αὐτή ἡ περίοδος τοῦ ἐκκλησι
αστικοῦ ἔτους, γεμάτη ἀπό ἑορτές πολ
λῶν καί μεγάλων ἁγίων, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπό
ἐντελῶς διαφορετικές ἱστορικές περιόδους. Ἀπό τόν
κορυφαῖο προφήτη Μωϋσῆ (4/9) πού ἔζησε ἑκατοντά
δες χρόνια πρίν τόν Κύριο μας καί τούς Ἀποστόλους
Πέτρο καί Παῦλο (29/6) οἱ ὁποῖοι ἦταν σύγχρονοι τοῦ
Χριστοῦ, μέχρι τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό (24/7), πού
ἔζησε κατά τήν διάρκεια τῆς σκληρῆς περιόδου
τῆς τουρκοκρατίας καί τόν Ὅσιο Παΐσιο
(12/7), ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς
ἁγίους τοῦ αἰώνα μας.
Ὅλοι αὐτοί οἱ ἅγιοι πατέρες ἔχουν
μερικά κοινά χαρακτηριστικά: Πρῶτον
τροφοδοτοῦνταν ἀπό τό ἕνα Πανάγιο
Πνεῦμα, καί δεύτερον ὑπῆρξαν ὅλοι τύ
ποι καί ἀντίτυπα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό
βασικότερο ὅμως ἐν προκειμένω, εἶναι τό
γεγονός πώς ὅλοι τους ἦταν πρῶτα ἀπ’
ὅλα ποιμένες, οἱ ὁποῖοι ἔδρασαν κάτω
ἀπό διαφορετικές συνθῆκες. Τά ἔργα καί
τά λόγια τους τά ὁποῖα ἔχουμε σήμερα στά
χέρια μας, δέν γράφτηκαν μέσα σέ ἥσυχα γραφεῖα ἄλλα
ἀποτελοῦν προϊόντα πρακτικῆς ποιμαντικῆς ἐργασί
ας. Αὐτό πού πρέπει νά κατανοηθεῖ πλήρως εἶναι πώς
ἄλλα ἦταν τά πολιτισμικά δεδομένα (γλώσσα, πολί
τευμα, ἀνάγκες, περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα, διανοητικό
ἐπίπεδο, συγγραφική δραστηριότητα, ἀνακαλύψεις,
ἐπιστῆμες, προβλήματα καί κοσμοείδωλο) τό 1225 π.Χ.
στήν Μ. Ἀνατολή, τήν Αἴγυπτο, καί τήν γῆ Χαναάν
ὅπου ἔζησε ὁ Μωϋσῆς καί ὁ λαός Ἰσραήλ, ἄλλα στήν
Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία τῆς ἐποχῆς τῶν Ἀποστόλων,
ἄλλα στήν ὑπόδουλη ἑλληνική ἐπικράτεια τοῦ 18ου αἰ.
τοῦ ἐθνομάρτυρα Πατροκοσμά καί ἄλλα στήν χειμαζό
μενη ἑλληνική κοινωνία τοῦ 20οῦ- 21ου αἰ. ὅπου ἔζησε
ὁ Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης.
Τά παραπάνω θέλουν νά καταδείξουν πώς αὐτό
πού πρέπει νά κρατοῦμε πάντοτε ἀπό τούς ἁγίους
πατέρες μας, ἀλλά καί ἀπό τήν Βίβλο καί νά τηροῦ
με ἀπαρέγκλιτα, εἶναι τό πνεῦμα τους. Εἶναι αὐτό τό
πνεῦμα τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσίας πού ἔχει τήν ρίζα
του μέσα στήν Ἁγία Τριάδα καί τό ὁποῖο βρίσκεται
περιτοιχισμένο καί ἀποθησαυρισμένο μέσα στά ὅρια
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τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ὅρια ἀποτελοῦν τά
δόγματα καί οἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνό
δων, οἱ κατευθυντήριες γραμμές πού ἔβαλε ὁ Κύριος,
ἀλλά καί οἱ πατέρες, ἐμφορούμενοι ἀπό τό Πνεῦμα τό
Ἅγιο καί ὄχι κάποιες ἐπιμέρους ποιμαντικές τακτικές
τῶν ἁγίων, οἱ ὁποῖες ἦταν ἐπιβεβλημένες γιά τήν ἑκά
στοτε κοινότητα κατά καιρούς.
Ὅταν ὁ θεόπτης Μωυσῆς περιγράφει ἕναν σκλη
ρό Θεό ὁ ὁποῖος κατατροπώνει τούς ἀντιπά
λους τοῦ λαοῦ του, θέλει οὐσιαστικά νά πεῖ
στούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του πώς ὁ
Θεός εἶναι ζωντανός καί παρεμβαίνει γιά
τό συμφέρον τῶν παιδιῶν του, νικώντας
κατά κράτος τόν διάβολο καί τούς ψεύ
τικους θεούς τῶν εἰδωλολατρικῶν λαῶν
πού φθονοῦν τόν Ἰσραήλ καί τόν ἀληθινό
Θεό του.
Ὅταν ὁ Πατροκοσμάς θέλει νά καταρι
όμαστε τόν πάπα καί μιλᾶ ἄσχημα γιά τούς
Ἑβραίους, τό κάνει γιατί τήν συγκεκριμέ
νη χρονική στιγμή ἀπό αὐτούς ἀπειλεῖται
τό ἑλληνικό ἔθνος καί ἡ ὀρθοδοξία, ἀφοῦ
στά νησιά τοῦ Αἰγαίου ὅπου περιοδεύει καί κηρύττει,
ἐπικρατεῖ ὁ παπισμός, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη οἱ Ἑβραῖοι
στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα χτυποῦν τά ὀρθόδοξα ἤθη.
Γιά τούς Τούρκους ἀντιθέτως δέν μιλᾶ ἄσχημα, ἀφοῦ
τήν δεδομένη χρονική στιγμή ἡ πίστη καί ἡ ἐθνική μας
ταυτότητα δέν κινδυνεύει ἀπό αὐτούς.
Οἱ δέ Ἀπόστολοι καί ὁ Μωϋσῆς, πρέπει νά ἔχου
με πάντοτε κατά νοῦ, πώς εἶναι ἐπηρεασμένοι ἀπό
τόν πολιτισμικό περίγυρο τῆς δικῆς τους ἐποχῆς καί
πώς γράφουν σέ συγκεκριμένους ἀποδέκτες, γεγονός
πού μᾶς προτρέπει νά ρουφᾶμε ἀπό τά ἔργα τους,
τούς χυμούς τοῦ πνεύματος καί ὄχι νά τηροῦμε κατά
γράμμα κανονισμούς πού ἴσως νά μήν ἀντιστοιχοῦν
στό σήμερα.
Δέν ὑπάρχει κανένας λόγος νά ἐγκλωβιζόμαστε καί
νά ὁδηγοῦμε στόν ψυχαναγκασμό καί ἄλλους ἀδελ
φούς μας χριστιανούς ὀρθοδόξους, ἐμμένοντας στόν
Φαρισαϊκό τύπο πού κατακεραυνώνει καί ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός καί νά χάνουμε τήν οὐσία. Ἄλλωστε καί οἱ
πατέρες ἀλλά καί ὁ Κύριος μας ἦταν ἐναρμονισμένοι
μέ τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς τους σέ ὅλα τά ἐπίπεδα.

Υψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, «Σύμβολο Ζωῆς»

Π

Κωνσταντῖνος Ἀλλαγκιοζίδης, Φοιτητής τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
(Ζ΄ εξαμήνου)

εριώνυμη, λαμπρή, ἰδιαίτερη καί μεγα
λοπρεπής γιορτή τοῦ Χριστιανισμοῦ ἡ
Ὕψωση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τήν ὁποία
ἡ Ἐκκλησία τοποθετεῖ τήν 14η Σεπτεμβρίου στό ἑορ
τολόγιό της, θέλοντας νά ἀναδείξει τόν ρόλο καί τή
σημασία τοῦ Σταυροῦ, στόν προσωπικό καί μοναδικό
ἀγώνα, ἀλλά καί καθολικά, στή ζωή τοῦ κάθε πιστοῦ.
Σύμβολο τιμωρίας καί ἄκρας ταπείνωσης ἀποτε
λοῦσε ὁ σταυρός τήν ἐποχή τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρα
τορίας. Δύο μεγάλοι κορμοί ἀπό ξύλο σέ ὕψος μεγα
λύτερο ἀπό τό μέσο ἀνάστημα τέμνονταν στή μέση,
δημιουργώντας τό κατάλληλο ἐργαλεῖο γιά τόν πιό
ἐξευτελιστικό καί ἐπώδυνο θάνατο ἑνός ἐγκληματία
ἤ ἐπικίνδυνου γιά τήν δημόσια ὑγεία καί συνοχή.
Θύμα μιᾶς τέτοιας κατάστασης ἔπεσε ὁ
Ἰησοῦς, ὁ σαρκωμένος Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ
ὁποῖος σταυρώθηκε ἀτιμασμένος, γυμνός, ξέ
νος καί μόνος στό τιμωρητικό ξύλο,
προκειμένου νά ἐξιλεώσει τόν
ἄνθρωπο ἀπό τά δεινά τῆς
ἁμαρτίας καί νά τόν σώσει
διά τοῦ ἰδίου αἵματος καί
τῆς ἀτέρμονης ἀγάπης του.
Ὡστόσο, πρέπει νά τονιστεῖ
πώς ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐθελούσια ὁδηγήθη
κε στή σταύρωση, θυσιάζοντας τόν ἑαυτό του.
Τούτη ἡ θυσία μετουσίωσε ριζικά τό νόημα
τοῦ Σταυροῦ, καθιστώντας τό ἔμβλημα
ζωῆς καί δύναμης. Ὁ Θεός δι’ αὐτοῦ τοῦ
τρόπου, ἀφενός δίνει στόν ἄνθρωπο τίς
δυνατότητες ἐκεῖνες νά πραγματώσει τόν
ὀντολογικό του σκοπό καί ἀφετέρου ὁρί
ζει τόν τρόπο ζωῆς, τή διάθεση
καί τή δυναμική πού ὀφείλει νά
ἔχει ἕνας Χριστιανός. Χαράχτη
κε ἕνας αἱμάτινος δρόμος, μιά
πορεία πού ἀπαιτεῖ τόν κο
ρεσμό ἀπό ἀγάπη θυσιαστι
κή, πρός τήν κορύφωση καί
τήν μεταφορική σταύρωση
τῶν παθῶν καί τῶν ἁμαρτιῶν,
ἡ ὁποία αὐτόματα καταξιώνει

τόν ἄνθρωπο καί τόν καθιστᾶ συσταυρωμένο μέ τόν
Λυτρωτή Χριστό.
Ἡ προτροπή καί τό θέλημά του, ἄν μή τί ἄλλο, εἶ
ναι αὐτή ἡ συσταύρωση καί ἡ μίμηση του στόν δρόμο
τῆς κένωσης. Μέσω τοῦ Σταυροῦ ὁ πιστός ἀντλεῖ δύ
ναμη ὥστε νά ὑπερβεῖ τή φύση του, ἀλλά καί ἐλπίδα
διότι αὐτός ἀποτελεῖ τό ὄργανο ἐκεῖνο πού θά προ
σφέρει τόν σίγουρο δρόμο σωτηρίας γιά τίς ἐσχατο
λογικές του προσδοκίες. Γιά τόν λόγο αὐτό ἀκριβῶς,
ὁ Σταυρός ἀπό σύμβολο πόνου καί θανάτου μεταβλή
θηκε σέ σύμβολο ζωῆς, ἐλπίδας, δύναμης καί χαρᾶς,
δικαιολογώντας ὅλους ἐκείνους πού θεώρησαν, ἀλλά
καί ἐξακολουθοῦν νά θεωροῦν, τόν ἴδιο ὡς «μωρία».
Συμποσώνοντας, ἡ ἄρτι περιγραφόμενη ζῶσα
πραγματικότητα, ἀποδόθηκε πλήρως τό 335
καί τό 626 μ.Χ., ὅταν οἱ Πατριάρχες Μακάρι
ος καί Ζαχαρίας ἀντίστοιχα, ὕψωσαν πανη
γυρικά τόν Τίμιο Σταυρό στόν Ναό
τῆς Ἀναστάσεως στόν λόφο Γολ
γοθά στά Ἱεροσόλυμα.
Τό ἔμβλημα τοῦ Σταυ
ροῦ ἔγινε ἡ ἀρχή καί τό τέ
λος τοῦ κάθε Χριστιανοῦ, τοῦ
κάθε μάρτυρα, πού ὁδηγοῦνταν
στόν θάνατο μέ μανική ἀγάπη, ἀλλά καί
ἐπιφανῶν ἀνθρώπων, ὅπως αὐτοκρατόρων,
οἱ ὁποῖοι θεσμοποίησαν τήν Ἐκκλησία
καί τήν κατέστησαν ζωηρό μέλος τῆς
κοινωνικῆς ζωῆς.
Ἡ ἱερή τούτη παράδοση φυσικά συνε
χίζει καί σήμερα, πράγμα πού φαίνεται στούς
κατακλεισμένους, ἀπό τόν λαό, ναούς, στούς
ὁποίους ὑψώνεται μέ ὅλη τή λα
μπρότητα καί τό κάλλος, ὁ Τί
μιος Σταυρός τοῦ Κυρίου, τό
«καύχημα» καί ἡ «δόξα» τοῦ
κάθε πιστοῦ, προκειμένου νά
ἀντλήσει δύναμη, ἐλπίδα καί
ἀτελέσφορη ἀγάπη, στόν
προσωπικό «Γολγοθά», πού
ὁδηγεῖ στήν κοινωνία μέ τόν
ἴδιο τόν Ἐσταυρωμένο.
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Œ Α ΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗ͂Σ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ͂ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ͂
ατά τόν ἑορτασμό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ Μη
Κ
τροπολίτης, ἐντολή τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐπέδωσε τό Εὐερ
γετήριο Γράμμα στό ὁποῖο ὁ ἱερομόναχος πανοσιολογιώτατος π.
Στέφανος Κατές, θά ἐπικαλεῖται εἰς τό ἑξῆς «ἀρχιμανδρίτης τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου» καί θά φέρει στό στῆθος Σταυρόν καί Ἐπι
γονάτιον. Τοῦτο ἐγένετο κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Μητροπολίτου
μας πρός τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, ὁ ὁποῖος Πατριάρχης
μας ἀπεδέχθη πατρικῶς τήν εἰσήγηση καί προέβη στήν ἀναγόρευση
τοῦ πατρός Στεφάνου ὡς ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου,
ὀφφίκιον τιμῆς δι’ ὅσα ἔπραξε καί πράττει εὐόρκως καί ἀνιδιοτελῶς,
ὁ ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐπί σειρά ἐτῶν ἐπ’ ὠφελεία
πάσης ψυχῆς χριστιανῶν, τῶν ἐπιζητούντων τήν πνευματική καί
πατρική συμβουλή του. Τό ἐκκλησίασμα ἀπεδέχθη μετά χαρᾶς τήν
τιμητική διάκριση τήν ὁποία ἀπένειμε ὁ Αὐθέντης καί Δεσπότης ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀναφωνώντας «ΑΞΙΟΣ». Ὁ παν. ἀρχι
μανδρίτης π. Στέφανος Κατές εὐχαρίστησε διά συντόνου προσλα
λιᾶς του, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο γιά τήν
ὑψίστη τιμή πού ἔκανε στήν ταπεινότητά του νά τοῦ ἀπονείμη τό
ὀφφίκιον τοῦ «ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου».
Ἐπίσης, ὁ Μητροπολίτης ἀπένειμε τόν «Χρυσοῦν Σταυρόν τῆς
ἐν Δωδεκανήσῳ Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», στήν
Δέσποινα καί φιλόθεο κυρία Ἀγγελική Γρύμπιλλου, γιά τήν ἀφο
σίωση, τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό της πρός τήν τοπική Ἐκκλη
σία. Ἡ εὐσεβεστάτη κυρία Ἀγγελική Γρύμπιλλου, ἐφ’ὅρου ζωῆς,
ζεῖ εὐσεβῶς καί θεαρέστως καί πάντοτε γίνεται παράδειγμα πρός
μίμηση καλῆς καί ἐναρέτου χριστιανῆς, ἀλλά καί μιᾶς λεριᾶς μάνας,
ὅπου μέ τό χαμόγελο καί τόν καλό λόγο μεταφέρει τήν ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ στήν οἰκογένειά της, ἀλλά καί στούς συμπατριῶτες της.
Εὐχήθηκε δέ σ’ αὐτήν ὅπως ὁ Τίμιος Σταυρός τήν στηρίζει καί ἐν
δυναμώνει στήν περαιτέρω ζωή της, ὥστε τά τέλη τῆς ζωῆς αὐτῆς
νά εἶναι εἰρηνικά, ἀνώδυνα καί ἀνεπαίσχυντα.
Ἐπιμέλεια-φωτογραφίες: Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης, Γραμματεύς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Ζαχαριάδης Στέργος, Νοσηλευτής Ψυχιατρικῆς Κλινικῆς Γενικοῦ Νοσοκομείου Ρόδου,
Ἀπόφοιτος Α.Τ.Ε.Ι. Ἀθήνας

Σ

κοπός τοῦ παρόντος ἄρθρου, καί αὐτῶν
πού θ’ ἀκολουθήσουν ἀργότερα, ἀποτελεῖ
ἡ προσπάθεια τῆς ὀρθῆς κατανόησης τῆς ἀνθρώπι
νης συμπεριφορᾶς, τῶν συναισθημάτων, καθώς ἐπί
σης καί τῶν γνωστικῶν λειτουργιῶν τοῦ ἀτόμου ὑπό
τήν καθοδήγηση τῶν νευροεπιστημῶν, μέ στόχο τήν
ὑγιῆ ποιμαντική τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας,
τόσο στόν φαινομενικά ὑγιῆ ἄνθρωπο
ὅσο καί στόν ψυχικά ἀσθενῆ.
Στά κείμενα πού θ’ ἀκολουθήσουν
θ’ ἀναφερθοῦμε στίς ψυχικές διατα
ραχές, πού μαστίζουν τόν ἄνθρωπο
τοῦ 21ου αἰώνα. Θά γίνει μία προ
σέγγιση στίς διαταραχές πού ἐμφανί
ζονται μέ μεγαλύτερη συχνότητα στόν
γενικό πληθυσμό τόσο σέ θεωρητικό
ὅσο καί σέ κλινικό ἐπίπεδο, τήν αἰτιολογία
τους, τόν τρόπο θεραπείας τους καί τόν τρό
πον πρόληψής τους.
Τέλος θά τονισθεῖ ἡ σημαντική καί καταλυτική
σημασία τοῦ ὀρθόδοξου ποιμένα στήν προσπάθεια
ἀπελευθέρωσης τοῦ ἀνθρώπου, ἀφενός μέν ἀπό τά
προσωπικά «δεσμά» πού τοῦ δημιουργεῖ ἡ νόσος ἀφε
τέρου δέ ἀπό τήν κοινωνική ἀπομόνωση πού τοῦ δη
μιουργεῖ τό «στίγμα» τῆς ψυχικῆς παθήσεως.
Ἡ συνοπτική ἀναφορά σέ βασικές ἔννοιες πού θ’
ἀκολουθήσουν καί σχετίζονται μέ τίς ψυχικές διατα
ραχές, θεωρεῖται σκόπιμη προκειμένου νά ὑπάρξει μία
ὁμαλή μετάβαση στήν συνοπτική μελέτη καί κατανό
ηση τῆς ψυχοπαθολογικῆς ὀντότητας.
Ψυχική ὑγεία: Σύμφωνα μέ τόν Παγκόσμιο Ὀργα
νισμό Ὑγείας (Π.Ο.Υ) ψυχική ὑγεία καλεῖται ἡ κατά
σταση τῆς συναισθηματικῆς εὐεξίας πού παρουσιάζει
τό ἄτομο, καθώς ἐπίσης καί ἡ ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώ
που νά μπορεῖ νά ζεῖ, νά ἐργάζεται μέ ἄνεση ἐντός τῆς
κοινότητας καί τέλος νά ἀντλεῖ ἱκανοποίηση ἀπό τά
προσωπικά του ἐπιτεύγματα.
Παθολογικό ἄγχος: Τό ἄγχος εἶναι μία φυσιολογι
κή κατάσταση, ἡ ὁποία κινητοποιεῖ τόν ἀνθρώπινο
ὀργανισμό, ὥστε νά ἐκλαμβάνει μέ ὀρθό τρόπο τά ἐν
δογενή καί τά ἐξωγενή ἐρεθίσματα καί τήν ἀντίστοι

χη φυσιολογική ἀντίδραση σέ αὐτά. Ἀντίθετα τώρα ἡ
ἔντονη παρουσία τοῦ ἄγχους σέ μία ἀόριστη ἀπειλή,
ἡ ὁποία ὁδηγεῖ σέ συναισθήματα ἀνησυχίας καί κατ’
ἐπέκταση σέ ὑπερδραστηριότητα τοῦ αὐτόνομου
νευρικοῦ συστήματος μέ ἀποτέλεσμα τήν παρουσία
ψυχοσωματικῶν διαταραχῶν, π.χ αὔξηση τῆς καρ
διακῆς συχνότητας, παροδική αὔξηση
τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, ναυτία, αἱ
μωδία, φόβος ἐπικείμενου θανάτου,
ἐφίδρωση, ζάλη κ.ἄ συνιστοῦν τό
παθολογικό ἄγχος καί στεροῦνται
παθολογίας. Τό παθολογικό ἄγ
χος εὐθύνεται γιά τήν ἔκπτωση
τῆς λειτουργικότητας τοῦ ἀτόμου
σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς καθημερι
νῆς ζωῆς του π.χ: οἰκογενειακή ζωή,
φοιτητική, προσωπική, ἐπαγγελματική,
θρησκευτική κ.ἄ. Τέλος τό ψυχοπαθολο
γικό ἄγχος ἐντοπίζεται σχεδόν πάντοτε σέ ὅλες τίς
νοσολογικές ὀντότητες τῆς ψυχικῆς σφαίρας τοῦ ἀν
θρώπου.
Ψευδαίσθηση (hallucination): καλεῖται ἡ αἴσθη
ση ἑνός ἀντικειμένου ἤ μίας κατάστασης πού στήν
πραγματικότητα δέν ὑπάρχει στόν χῶρο. Ἡ ἀντίλη
ψη αὐτή βιώνεται ἀπό τόν ἀσθενῆ ὡς μία ἀπόλυτη
πραγματικότητα, ἡ ὁποία δέν ἀμφισβητεῖται ἀπό
τόν πάσχοντα ἔστω καί ἄν δοθοῦν ἰσχυρά ἀντικει
μενικά ἐπιχειρήματα ἀπό τρίτους. Οἱ ψευδαισθήσεις
πού ἀπαντῶνται στήν κλινική πράξη εἶναι ὅσες καί οἱ
ἀνθρώπινες αἰσθήσεις. Δηλαδή: α) ἀκουστικές, ἀπα
ντῶνται συνήθως στήν σχιζοφρενική ψυχωσική συν
δρομή, στήν ψυχωσική κατάθλιψη καί στή χρήση πα
ραισθησιογόνων οὐσιῶν π.χ LSD κ.ἄ, β) ὀπτικές π.χ.
ὄψη πρακτόρων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. γ) ὀσφρυτικές,
δ) γευστικές, ε) ἀπτικές.
Στό σημεῖο αὐτό θά σταματήσουμε τήν ἀνάλυση
τῶν ἐννοιῶν, γιά νά μή κουραστοῦν οἱ ἀναγνῶστες.
Θά συνεχίσουμε τήν ἐπεξήγηση τῶν ὅρων στό ἑπό
μενο ἄρθρο, ὥστε νά ὑπάρξει ὅσο τό δυνατόν πληρέ
στερη κατανόηση ὅσων πρόκειται νά ἀκολουθήσουν
στή συνέχεια.
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Œ Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
ήν Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015, στόν Ἱερό Ναό
Τ
Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου,
ἑορτάσθηκε «Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ», μέ
τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 93 ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρα
σιατικῆς καταστροφῆς τοῦ 1922.
Στά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων «Μνήμη τῆς Μι
κρᾶς Ἀσίας», ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Κα
λύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ.κ.Παϊσίου, παρουσία τῶν
τοπικῶν Ἀρχῶν, ἐκπαιδευτικῶν, πολλῶν ἀπογόνων
μικρασιατῶν προσφύγων, καί πλήθους πιστῶν. Μετά
τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Μητροπολίτης
ἐτέλεσε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας τῶν ἀπογόνων τῶν
μικρασιατῶν προσφύγων τοῦ νησιοῦ μας καί ἐν συνε
χεία ἐθνικό μνημόσυνο.
Κατόπιν, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λέρου καί
Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πρωτοπρεσβύτερος π. Νι
κόδημος Φωκᾶς, στήν ὁμιλία του, ἀναφέρθη στό χρο
νικό τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς καί τόνισε ὅτι
«σήμερα ἡμέρα μνήμης τῆς Μικρασίας τιμοῦμε, προ
σευχόμαστε καί θυμόμαστε. Τιμοῦμε τούς ἐν ζωῇ μι
κρασιάτες, τούς ἀπογόνους τους, προσευχόμαστε γιά
τούς χιλιάδες νεκρούς τῆς μικρασιατικῆς καταστρο
φῆς, καί θυμόμαστε τά γεγονότα ἔτσι ὥστε νά μήν
ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος».
Στή συνέχεια, παιδιά, ἐνδεδυμένα μέ παραδοσιακές
μικρασιατικές στολές, ἀπήγγειλαν ποιήματα γιά τή
Μικρασία, καί ἡ τελετή ἔληξε μέ τόν ἐθνικό μας ὕμνο.
Κατόπιν ὁ Μητροπολίτης εὐχαρίστησε ὅλους
ὅσους παρευρέθησαν καί παρακάλεσε «νά εἴμεθα πά
ντοτε ἑνωμένοι, νά μήν ὑπάρχει διχόνοια μεταξύ μας,
διότι ὅποτε ἡ διχόνοια διακατέχει τόν λαό μας, οἱ
συνέπειες εἶναι πάντα καταστροφικές καί ὀλέθριες».
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Στό παρακείμενο πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ, ἔλαβε χώρα ἔκθεση φωτογραφίας μέ ἐκκλησι
αστικά κειμήλια ἀπό τήν Μικρά Ἀσία.
Τέλος τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο μοίρασε ὡς
ἐνθύμιο ἡμερολόγιο τοίχου ἀφιερωμένο στίς ἀλησμό
νητες πατρίδες.
Ἐπιμέλεια-Φωτογραφίες:
Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης, Γραμματεύς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν ἐπιστα
σία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου
καί τήν συγκινητική καί ἀξία ἐπαίνων προ
σφορά τῶν ἐθελοντριῶν γυναικῶν καί τῶν
δωρητῶν, συνεχίζεται γιά ἕβδομη συνεχῆ
χρονιά τό ἔργο τῆς Τραπέζης Ἀγάπης τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως, μέσα ἀπό τό ὁποῖο σιτί
ζονται καθημερινά περισσότεροι ἀπό 170
ἀδελφοί μας πού ἔχουν ἀνάγκη. Ἐπίσης,
γιά τίς ἄμεσες ἀνάγκες τῶν ἐνδεῶν ἀδελ
φῶν μας λειτουργεῖ Φιλόπτωχο Ταμεῖο,
Ἐκκλησιαστικό Παντοπωλεῖο, Ἱματιοθή
κη, Φαρμακεῖο, Τράπεζα φαγητοῦ, κ.λπ.

Λογαριασμός Τραπέζης Ἀγάπης:
779/002101-089440
Θερμή παράκληση:
Nά ἐνημερώνεται ἡ Ἱ. Μητρόπολη γιά την
τυχόν κατάθεση στόν λογαριασμό, γιά τήν
ἔκδοση σχετικῆς ἀπόδειξης.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Συνδρομές γιά τό περιοδικό μας
μπορεῖτε νά ἀποστέλλετε στή διεύθυνση:
Ἱερά Μητρόπολις Λέρου - Ἄλιντα
Λέρος 85400
(Ὑπόψιν Γραμματέως κ. Γεωργίου Χρυσού
λη - μέ τήν σημείωση «συνδρομή ΟΛΚΑΣ»)
Ἐτήσια συνδρομή: 15 εὐρώ
Ἀρ. λογ. Alpha Bank:
643-002101-028910 / ΙΒΑΝ:
GR4101406430643002101028910

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Γιά ἕβδομη συνεχῆ χρονιά λειτουργεῖ στήν Κάλυμνο
ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας, ἀναγνωρισμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ
(Πράξη Μητροπολίτου:1/19.3.2007. Ἄδεια Ὑπουργείου
Πολιτισμοῦ: 760079/2112/ 5.8.2008.ΦΕΚ Β΄, Ἀρ. φύλλου:
1663/2008-18.8.2008).
Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς διοικεῖται ὑπό τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου.
Διευθυντής τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου
καί διδάσκουν ἀφιλοκερδῶς οἱ καθηγητές: π. Κων/νος
Σμαλιός καί οἱ κ.κ. Ἐμμ. Καζαβούλης, Ἐμμ. Μεϊμάρης,
Ποσειδών Ζαΐρης, Γεώργιος Καραφύλης, Ἰωάννης Λι
σγάρης, Κουμπαρᾶς Ἀτσᾶς, ἡ κα Εἰρήνη Κουκουβᾶ, καί
ὅλοι οἱ δυνάμενοι καί κατέχοντες ἀναλόγια εἰς τούς Ἱ.
Ναούς. Τηλ. 22430- 28688, 28121.
Παράρτημα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς λει
τουργεῖ καί στή Λέρο ἀπό τό 2010, ὑπό τήν Διεύθυνση
τοῦ κ. Ἀναστασίου Χατζηλάρη, ἐκπαιδευτικοῦ καί τήν
συνεργασία τῶν ἱερέων π.Δαμασκηνοῦ Παλαπουγιούκ
καί π. Σεργίου Γουρλά.
Σκοπός τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ διάδοση τῆς πατροπαρά
δοτης ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς στή σύγχρονη κοινωνία
καί ἡ ἀνάδειξη νέων ἱεροψαλτῶν, ἱκανῶν νά πληρώσουν
τά ἀναλόγια τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Ἡ φοίτηση εἶναι ἐντελῶς δωρεάν.
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«ΙΣΙΔΩΡΕΙΟ» ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ
Λειτουργεῖ ἀπό τό 1960. Φιλοξενεῖ περί τούς 25 γέρο
ντες. Διοικεῖται ὑπό πενταμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου
ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου.
Μέλη: π. Νικόδημος Φωκᾶς ἀντιπρόεδρος, κ. Ἐμμ. Ζαΐρης
συντ/χος ἰατρός, κ. Καλλιόπη Γκαργκιούλου, κα. Μαρία
Πουλιέζου, Διευθυντής: ἀρχιμ. Στέφανος Κατές,
Τηλ. 22470- 22860, 22470-25350
Λογαριασμός Ε.Τ.Ε.: 403/540046-53,
ΙΒΑΝ: GR11-0110-4030-0000-4035-4004-653
Κωδικός SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ-BIC: ETHNGRAA

Σημείωμα τῆς συντακτικῆς
ὁμάδας:
Μεγάλη εἶναι ἡ χαρά καί ἡ
ἱκανοποίηση πού διακατέχει
τήν συντακτική ὁμάδα, γιά τήν
κυκλοφορία αὐτοῦ τοῦ τεύχους
(36), τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἡ
μικρή «Ὁλκάς» ἄνοιξε τά πα
νιά της πρίν 9 χρόνια μέ μόλις
8 σελίδες. Οἱ 8 ἔγιναν 16 καί ἀπ’
αὐτό τό τεῦχος ἔγιναν 32. Αὐτό
ὀφείλεται στήν ἀνιδιοτελῆ προ
σφορά καί συμβολή τοῦ ἐκ Κα
λύμνου σπουδαστοῦ τοῦ Τμή
ματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.
κ. Μιχαήλ Μακαρούνα καί τῶν
εὐλαβεστάτων συνεργατῶν του,
ἐπίσης σπουδαστῶν στό Α.Π.Θ.,
οἱ ὁποῖοι μᾶς παραχώρησαν τά
ἐξαιρετικά θεολογικά κείμενα
πού δημοσιεύονται σ’ αὐτό τό
τεῦχος, ἀλλά καί στά ἑπόμενα.
Ἔτσι, μεγάλωσαν τά πανιά
τῆς μικρῆς μας «Ὁλκάδας» καί
ὁ νέος οὔριος ἄνεμος πού πνέει,
τήν ὁδηγεῖ σέ μεγαλύτερες πνευ
ματικές θάλασσες.

ΟΛΚΑΣ
Περιοδικόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας

Ἰδιοκτήτης: Ι.Μ.Λ.Κ.Α., 85400 Λέρος
Ἐκδότης: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ΛΚΑ κ. Παΐσιος
Ἐπιμέλεια ὕλης: πρωτ. Παντελεήμων Κροῦσκος καί Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης,
Γραμματεύς Ἱ. Μητροπόλεως, καθώς καί ὁμάς ἱερέων καί λαϊκῶν
Ἱστοσελίδα: www.im-leka-gr.
http://www.panoramio.com/user/2781675, http://www.youtube.com/user/imkalymnoy
Ἐκδοτική Παραγωγή: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ, τηλ. 210-9217.513
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ἐν Λέρῳ: Τ.Κ. 85400, τηλέφωνο: 2247023211, Fax: 2247022339. E-mail: mitropolerou@yahoo.gr
Ἐν Καλύμνῳ: Τ.Κ. 85200, τηλέφωνο: 2243023000/1, 2243022700. Fax: 22430 22700.
E-mail: imkalymnoy2011@yahoo.gr
Ἐν Ἀστυπαλαίᾳ: Τ.Κ. 85900, τηλέφωνο: 2243061875, Fax: 2243061875.

