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ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Œ Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
έ τήν καθιερωμένη ἐκκλησιαστική τάξη ἑορτάσθηκε τήν 1η Σεπτεμβρίου 2018 στό Φανάρι ἡ ἀρχή
τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ
Ἔτους, ἡ Σύναξις τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, ἡ εἰκών τῆς ὁποίας
ἀπό αἰῶνες εἶναι ἀποθησαυρισμένη στόν Πατριαρχικό Ναό, καί ἡ Ἡμέρα
Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ
Περιβάλλοντος.
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος χοροστάτησε στήν Θεία Λειτουργία,
πού τελέστηκε στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ

Μ

Ἁγίου Γεωργίου, στό τέλος
τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης
ἀνέγνωσε τή νενομισμένη
Εὐχή καί Πράξη τῆς Ἰνδικτιῶνος καί ἀκολούθως
τήν ὑπέγραψε, ὅπως καί οἱ
συγχοροστατήσαντες ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου προσερχόμενοι κατά τά πρεσβεῖα.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ
ὑπογραφή τοῦ κώδικα τῆς
Ἰνδίκτου εἶναι μία ἀπό τίς
παλαιότερες παραδόσεις τοῦ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως, πού καταγράφεται
ἀπό τόν τέταρτο μ.Χ αἰώνα. ❧

Η Πατριαρχική Εγκύκλιος
Επί τῇ Αρχή τῆς Ινδίκτου
† ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Συνεπληρώθησαν ἤδη εἰκοσιεννέα ἔτη ἀπό
τῆς καθιερώσεως ὑπό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς ἑορτῆς τῆς
Ἰνδίκτου ὡς «Ἡμέρας Προστασίας τοῦ περιβάλλοντος». Καθ ὅλον αὐτό τό διάστημα τό
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὑπῆρξεν ἐμπνευστής καί πρωταγωνιστής ποικίλων δράσεων,
αἱ ὁποῖαι ἐκαρποφόρησαν πλουσίως καί ἀνέδειξαν τό οἰκολογικόν πνευματικόν δυναμικόν τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν παραδόσεως.
Αἱ οἰκολογικαί πρωτοβουλίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπετέλεσαν ἔναυσμα διά
τήν θεολογίαν, διά νά ἀναδείξῃ τάς οἰκοφιλικάς ἀρχάς τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας
καί κοσμολογίας καί νά προβάλῃ τήν ἀλήθειαν ὅτι οὐδέν ὅραμα διά τήν πορείαν τῆς
ἀνθρωπότητος ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἔχει ἀξίαν, ἐάν
δέν περιλαμβάνῃ καί τήν προσδοκίαν ἑνός
κόσμου, ὁ ὁποῖος θά λειτουργῇ ὡς πραγματικός «οἶκος» τοῦ ἀνθρώπου, εἰς μίαν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν ἡ συνεχῶς διογκουμένη ἀπειλή κατά τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος
κυοφορεῖ μίαν παγκόσμιον οἰκολογικήν καταστροφήν. Ἡ ἐξέλιξις αὕτη εἶναι ἡ συνέπεια
μιᾶς συγκεκριμένης ἐπιλογῆς τρόπου οἰκονομικῆς, τεχνολογικῆς καί κοινωνικῆς ἀναπτύξεως, ἡ ὁποία δέν σέβεται οὔτε τήν ἀξίαν τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου, οὔτε τήν ἱερότητα
τῆς φύσεως. Εἶναι ἀδύνατον νά ἐνδιαφερώ2 • ΟΛΚΑΣ • ΤΕΥΧΟΣ 41

μεθα πραγματικῶς διά τό ἀνθρώπινον πρόσωπον καί ταυτοχρόνως νά καταστρέφωμεν
τό φυσικόν περιβάλλον, τήν βάσιν τῆς ζωῆς,
κατ οὐσίαν δηλαδή νά ὑπονομεύωμεν τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος.
Παρά τό γεγονός ὅτι δέν θεωροῦμεν ὀρθόν
νά κρίνωμεν τόν νεωτερικόν πολιτισμόν ἐπί
τῇ βάσει «ἁμαρτολογικῶν κριτηρίων», ἐπιθυμοῦμεν νά ὑπογραμμίσωμεν ὅτι ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἰς τήν
ἐποχήν μας συνδέεται μέ τήν ἀλαζονείαν τοῦ
ἀνθρώπου ἔναντι τῆς φύσεως καί τήν ἐξουσιαστικήν σχέσιν του πρός αὐτήν, καθώς καί
μέ τό εὐδαιμονιστικόν πρότυπον τοῦ «πολλῶν δεῖσθαι» ὡς γενικῆς στάσεως ζωῆς. Ὅσον
λανθασμένον εἶναι τό νά πιστεύωμεν ὅτι εἰς
τό παρελθόν ὅλα ἦσαν καλλίτερα, τόσον
ἄτοπον εἶναι νά κλείωμεν τά ὄμματα ἐνώπιον ὅσων συμβαίνουν σήμερον. Δέν ἀνήκει τό
μέλλον εἰς τόν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος ἀναζητεῖ
ἀκαταπαύστως τεχνητάς ἀπολαύσεις καί νέας
ἱκανοποιήσεις, ὁ ὁποῖος ζῇ διά τόν ἑαυτόν
του καί ἀγνοεῖ τόν πλησίον, εἰς τόν ἄνθρωπον τῆς προκλητικῆς σπατάλης, οὔτε εἰς τόν
ἀδικητήν καί ἐκμεταλλευτήν τῶν ἀδυνάτων.
Τό μέλλον ἀνήκει εἰς τήν δικαιοσύνην καί τήν
ἀγάπην, εἰς τόν μετοχικόν πολιτισμόν τῆς ἀλληλεγγύης καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀκεραιότητος τῆς δημιουργίας.
Τοιοῦτον ἦθος καί τοιοῦτος πολιτισμός διασώζεται εἰς τήν θεανθρωπίνην ἐκκλησιαστικήν

παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἰς τήν μυστηριακήν
καί λατρευτικήν ζωήν τῆς
Ἐκκλησίας βιοῦται καί ἐκφράζεται ἡ εὐχαριστιακή
θεώρησις, νοηματοδότησις
καί χρῆσις τῆς δημιουργίας. Αὐτή ἡ σχέσις μέ τόν
κόσμον εἶναι ἀσύμβατος
μέ κάθε εἴδους ἐσωστρέφειαν καί ἀδιαφορίαν διά
τήν πλάσιν, μέ κάθε μορφῆς δυϊσμόν πνεύματος
καί ὕλης καί ὑποτίμησιν
τῆς ὑλικῆς πραγματικότητος. Τοὐναντίον, ἡ εὐχαριστιακή ἐμπειρία
εὐαισθητοποιεῖ καί κινητοποιεῖ τόν πιστόν εἰς
οἰκοφιλικήν δρᾶσιν ἐν τῷ κόσμῳ. Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπεγράμμισεν ὅτι εἰς
τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας «καταφάσκεται
ἡ δημιουργία καί ὁ ἄνθρωπος ἐνδυναμώνεται
διά νά λειτουργῇ ὡς οἰκονόμος, φύλαξ καί «ἱερεύς» αὐτῆς, προσάγων ταύτην δοξολογικῶς
τῷ Δημιουργῷ» (Ἐγκύκλιος, §14). Κάθε εἴδους
κατάχρησις καί καταστροφή τῆς κτίσεως καί ἡ
μετατροπή της εἰς ἀντικείμενον πρός ἐκμετάλλευσιν ἀποτελεῖ διαστρέβλωσιν τοῦ πνεύματος
τοῦ χριστιανικοῦ Εὐαγγελίου. Δέν εἶναι διόλου
τυχαῖον, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐχαρακτηρίσθη ὡς ἡ «οἰκολογική μορφή» τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐφ ὅσον εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία
διέσωσε τήν Θείαν Εὐχαριστίαν ὡς πυρῆνα τῆς
ζωῆς της.
Συνεπῶς, ἡ οἰκολογική δραστηριοποίησις
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δέν ἀνεπτύχθη ἁπλῶς ὡς ἀντίδρασις εἰς τήν σύγχρονον
πρωτοφανῆ οἰκολογικήν κρίσιν, δέν ἐδημιουργήθη ἀπό αὐτήν, ἀλλά ἀποτελεῖ ἔκφρασιν
τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, προέκτασιν τοῦ εὐχαριστιακοῦ ἤθους εἰς τήν σχέσιν τοῦ πιστοῦ

μέ τήν φύσιν. Αὐτή ἡ ἐγγενής οἰκολογική συνείδησις
τῆς Ἐκκλησίας ἐξεδηλώθη
εὐθαρσῶς καί εὐστόχως
ἐν ὄψει τῶν συγχρόνων
ἀπειλῶν κατά τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἡ
ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι βιωμένη
οἰκολογία, ἔμπρακτος καί
ἀκατάλυτος σεβασμός τῆς
κτίσεως. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι γεγονός κοινωνίας,
νίκη κατά τῆς ἁμαρτίας
καί τοῦ θανάτου, κατά τῆς
αὐτοδικαιώσεως καί τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ,
ἀπό τά ὁποῖα ἐκπορεύεται ἡ καταστροφή
τοῦ περιβάλλοντος. Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός
εἶναι ἀδύνατον νά παραμένῃ ἀδιάφορος ἔναντι τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως. Ἡ μέριμνα καί
ἡ φροντίς διά τήν πλάσιν εἶναι συνέπεια καί
ἔκφρασις τῆς πίστεως καί τοῦ εὐχαριστιακοῦ
ἤθους του.
Εἶναι προφανές ὅτι διά τήν ἀποτελεσματικήν συμβολήν εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν
οἰκολογικῶν προβλημάτων ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά τά γνωρίζῃ καί νά τά μελετᾷ. Γνωρίζομεν ἅπαντες ὅτι ἡ μεγαλυτέρα ἀπειλή διά τό
περιβάλλον καί τήν ἀνθρωπότητα εἶναι σήμερον ἡ κλιματική ἀλλαγή καί αἱ καταστροφικαί
ἐπιπτώσεις της δι’ αὐτήν ταύτην τήν ζωήν ἐπί
τῆς γῆς. Αὐτή ἡ θεματική ἐκυριάρχησε καί
κατά τό ἕνατον οἰκολογικόν Συμπόσιον, τό
ὁποῖον διωργάνωσε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τόν παρελθόντα Ἰούνιον εἰς τάς
νήσους τοῦ Σαρωνικοῦ Σπέτσες καί Ὕδραν,
μέ τίτλον «Γιά μιά πιό πράσινη Ἀττική. Διασώζοντας τόν πλανήτη καί προστατεύοντας
τούς κατοίκους του». Δυστυχῶς, ἡ πρόσφατος καταστροφική πυρκαϊά εἰς τήν Ἀττικήν
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θείσης μεγάλης περιβαλλοντικῆς καταστρο- ζωῆς, χῶρον προσωπικῆς παρουσίας καί
φῆς ἀποτελοῦν τραγικήν ἐπιβεβαίωσιν τῶν μαρτυρίας, ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας,
θέσεων τῶν συνέδρων διά τήν σοβαρότητα λειτουργικήν καί διακονικήν κοινότητα.
τῆς οἰκολογικῆς ἀπειλῆς.
Ἰδιαιτέρα μέριμνα πρέπει νά ἐπιδειχθῇ διά
τήν ὀργάνωσιν τῆς ἐν Χριστῷ διαπαιδαΤιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέ- γωγήσεως τῆς νέας γενεᾶς, ὥστε νά καλλιεργῆται εἰς αὐτήν τό οἰκολογικόν ἦθος. Ἡ
κνα ἐν Κυρίῳ,
ἐκκλησιαστική κατήχησις πρέπει νά ἐνσταὉ οἰκολογικός πολιτισμός τῆς Ὀρθοδο- λάζῃ εἰς τήν ψυχήν τῶν παιδίων καί τῶν
ξίας εἶναι ἡ ὑλοποίησις τοῦ εὐχαριστιακοῦ νέων τόν σεβασμόν πρός τήν «καλήν λίαν»
ὁράματος τῆς δημιουργίας, τό ὁποῖον συ- πλᾶσιν, κίνητρα διά δραστηριοποίησιν εἰς
μπυκνοῦται καί ἐκφράζεται εἰς τήν συνολι- τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος καί τήν
κήν λειτουργίαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. ἐλευθεροποιόν ἀλήθειαν τῆς ἁπλότητος, καί
Αὐτό εἶναι τό αἰώνιον μήνυμα τῆς Ὀρθοδό- τῆς λιτότητος καί τοῦ ἀσκητικοῦ ἤθους, τοῦ
ξου Ἐκκλησίας εἰς τό θέμα τῆς οἰκολογίας. μετοχικοῦ τρόπου τοῦ βίου καί τῆς θυσιαἩ Ἐκκλησία λέγει καί κηρύττει «ἀεί ταὐτά» στικῆς ἀγάπης. Εἶναι ἀπαραίτητον, οἱ νέοι
καί «περί τῶν αὐτῶν», συμφώνως καί πρός νά κατανοήσουν τήν εὐθύνην των διά τήν
τά ἀνυπέρβλητα λόγια τοῦ Ἱδρυτοῦ καί κε- ἐφαρμογήν ἐν τῇ πράξει τῶν οἰκολογικῶν
φαλῆς αὐτῆς: «ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύ- συνεπειῶν τῆς πίστεώς μας, νά γνωρίσουν
σονται, οἱ δέ λόγοι μου οὐ μή παρέλθωσι» καί νά γνωστοποιήσουν τήν καθοριστικήν
(Λουκ. κα’, 33). Στοιχοῦσα τῷ πνεύματι τού- συμβολήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τήν
τῳ, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καλεῖ τάς ἀνά τήν ὑπόθεσιν τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιοἰκουμένην Ἀρχιεπισκοπάς καί Μητροπό- βάλλοντος.
λεις αὐτῆς, τάς ἐνορίας καί τάς ἱεράς Μονάς,
Περαίνοντες τόν λόγον, εὐχόμεθα πᾶσιν
νά ἀναπτύξουν πρωτοβουλίας καί συντονι- ὑμῖν εὐλογημένον ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί
σμένας δράσεις, προγράμματα περιβαλλο- δαψιλῆ καρποφορίαν τῶν πνευματικῶν ὑμῶν
ντικῆς εὐαισθητοποιήσεως, νά ὀργανώσουν ἀγώνων, ἐπικαλούμεθα δέ ἐφ’ ὑμᾶς τήν ζωσυνέδρια καί ὁμιλίας, ὥστε οἱ πιστοί νά συ- ηφόρον χάριν καί τό ἀμέτρητον ἔλεος τοῦ
νειδητοποιήσουν ὅτι ἡ προστασία τοῦ φυσι- πανδώρου Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος
κοῦ περιβάλλοντος εἶναι πνευματική εὐθύνη ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀρχηγοῦ καί τεἑκάστου ἐξ ἡμῶν. Τό φλέγον θέμα τῆς κλι- λειωτοῦ τῆς πίστεως ἡμῶν, πρεσβείαις τῆς
ματικῆς ἀλλαγῆς, τά αἴτια καί αἱ ἐπιπτώσεις Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, ἧς τήν τιμίτου διά τόν πλανήτην καί τήν καθημερινό- αν εἰκόνα, τό σεπτόν κειμήλιον τοῦ Γένους,
τητα τῶν ἀνθρώπων ἀποτελοῦν εὐκαιρίαν ἑορτίως, εὐσεβοφρόνως καί ἐν ταπεινώσει
διά προσεγγίσεις καί συζητήσεις ἐπί τῇ βάσει σήμερον κατασπαζόμεθα.
τῶν ἀρχῶν τῆς θεολογικῆς οἰκολογίας καί 					
διά συγκεκριμένας πρακτικάς παρεμβάσεις.
,βιη Σεπτεμβρίου α
Εἶναι ζωτικῆς σημασίας νά δοθῇ ἔμφασις εἰς
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
τήν δρᾶσιν εἰς τοπικόν ἐπίπεδον. Ἡ ἐνορία
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
ἀποτελεῖ τό κύτταρον τῆς ἐκκλησιαστικῆς
πάντων ὑμῶν
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Œ Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
πό 1ης ἕως 3ης Σεπτεμβρίου 2018 ἔλαβε χώρα ἡ Σύναξη τῆς Ἱεραρχίας τῶν ἐν
ἐνεργείᾳ Μητροπολιτῶν καί Ἀρχιεπισκόπων
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἡ ὁποία συνεκλήθη κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου, στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως.
Στή Σύναξη, πού πραγματοποιήθηκε ὑπό
τήν προεδρία τοῦ Πατριάρχου, μετεῖχαν
περισσότεροι ἀπό ἑκατό Ἱεράρχες, ἀπό
τήν Ἕδρα του καί ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη, καί συζητήθηκαν θέματα τοῦ Οἰκουμε-

Ἀ

νικοῦ Πατριαρχείου καί διορθοδόξου ἐνδιαφέροντος.
Στήν ἐναρκτήρια ὁμιλία του, ὁ Παναγιώτατος, ἐπεσήμανε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι
«κατά καιρούς ἀντιμετωπίζομεν δυσκολίας
καί πειρασμούς, καί τοῦτο ἐπειδή λελανθασμένως τινές νομίζουσιν ὅτι δύνανται νά
ἀγαπῶσι τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἀλλ’
οὐχί καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον,
ἀγνοοῦντες ὅτι αὐτό ἐνσαρκώνει τό γνήσιον ἐκκλησιαστικόν ἦθος τῆς Ὀρθοδοξίας».
Στήν Σύναξη παρέστη καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ
Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ΠαὉ
νοράματος Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν
αἰγίδα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, σέ συνεργασία μέ πτυχιούχους καί φοιτητές διαφόρων σχολῶν
τῆς Θεσσαλονίκης , διοργάνωσε Ἡμερίδα
μέ θέμα: «Ἡ Γερόντισσα τῆς χαρᾶς, μοναχή Γαβριηλία Παπαγιάννη», τήν Δευτέρα
17 Σεπτεμβρίου 2018 στό Συνεδριακό Κέντρο «Διακονία» (Νικολάου Πλαστήρα 65,
Χαριλάου) στήν Θεσσαλονίκη.
Ὁμιλητές στήν ἡμερίδα ἦταν ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ.κ. Νεκτάριος μέ
Θέμα: «Ἡ Γερόντισσα Γαβριηλία, μιά χαριτωμένη μοναχή».
Ἡ Μοναχή Φιλοθέη, Ἡγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Παναγία τῶν Βρυούλων» μέ θέμα: «Ἡ Γερόντισσα Γαβριηλία
καί τά σημερινά παιδιά».
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Ὁ πατέρας Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπουλος, Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σιατίστης μέ θέμα: «Ἡ Γερόντισσα Γαβριηλία μέσα ἀπό τά ἀποφθέγματά
της».
Ὁ πατέραs Χαράλαμπος Παπαδόπουλοs (Λίβυοs), Κληρικός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνηs καί Ἀρκαδίας μέ
θέμα: «Μάθε νά ἀφήνεσαι σέ αὐτό πού
σέ ξεπερνᾶ. Μορφές ἐμπιστοσύνης στό
σχέδιο τοῦ Θεοῦ, κατά τήν Γερόντισσα
Γαβριηλία».
Παρόντες μεταξύ ἄλλων ἦταν, ὁ Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων,
ὁ Μητροπολίτης Σιατίστης κ. Παῦλος, ὁ
Μητροπολίτης Λέρου-Καλύμνου-Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, καί ὁ Ἡγούμενος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης Ἀρχιμ. Βαρνάβας Γιάγκου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΙΑ
(Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία τῆς Μοναχῆς Φιλοθέης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Παναγία τῶν Βρυούλων»)

άποτε ρώτησαν τόν γέροντα μας, τόν
π. Γαβριήλ, ποιό εἶναι τό μυστικό του
καί τραβάει τόσα νέα παιδιά. Καί ἐκεῖνος
ἔφερε ἕνα πολύ ζωντανό παράδειγμα ἀπό
τήν μικρασιάτικη γειτονιά του στό Πολύγωνο. Ἀνάμεσα στό φτωχικό τους δωμάτιο καί τοῦ γείτονα ὑπῆρχε ἕνας μικρός
χῶρος, ἕνα τετραγωνικό ὅλο καί ὅλο. Καί
σ᾽ αὐτό τό ἕνα τετραγωνικό ἡ κυρά Λένη,
ἡ Μικρασιάτισσα μάνα του εἶχε βάλει
πολλά λουλούδια. Ἔλεγε λοιπόν ὁ π. Γαβριήλ « Ἄν ἀγαπᾶς τά λουλούδια, βρίσκεις
χῶρο νά τά βάλεις, ἀκόμη καί ἂν εἶναι ἕνα
τετραγωνικό μόνο ὁ χῶρος πού ἔχεις. Ἄν
ἀγαπᾶς τά παιδιά βρίσκεις καί τόν τρόπο
νά τά πλησιάσεις». Τά πάντα δηλαδή εἶναι
θέμα κινήτρου.
Ἡ γερόντισσα Γαβριηλία καί ὁ γέροντας μας ἔμοιαζαν πολύ σ’ αὐτό. Πονοῦσαν γιά τά νέα παιδιά καί προσεύχονταν
πολύ καί αὐτό τούς ἔκανε νά βρίσκουν
«τρόπο» νά τά πλησιάσουν. Ὅσοι ζήσαμε
κοντά τους μποροῦμε νά διαβεβαιώσουμε
ὅτι αὐτό γινόταν ἀβίαστα.
Ποιά λοιπόν ἡ σχέση τῆς γερόντισσας
Γαβριηλίας μέ τά νέα παιδιά; Γιατί ἀκόμη
καί σήμερα νέοι μέ διαφορετικές ἀντιλήψεις χαίρονται νά διαβάζουν γιά ἐκείνη
καί τήν ἐπικαλοῦνται;

Κ

Πηγή ἔμπνευσης
Τό πρῶτο πού μποροῦμε νά ποῦμε γιά
τήν γερόντισσα Γαβριηλία ἦταν ὅτι ἦταν
ἕνα ζωντανό παράδειγμα ἁγιότητος ἡ

ἴδια ἡ ζωή της. Δέν χρειαζόταν νά σοῦ
κάνει κήρυγμα, νά σέ ζαλίσει μέ τίς φοβερές της γνώσεις, νά σέ πείσει γιά κάτι.
Ὅπως ἔγραφε ἡ ἴδια σέ ἕναν νέο ἄνθρωπο: «οἱ βιβλιοθῆκες εἶναι γεμάτες
βιβλία, οἱ αἴθουσες γεμάτες κηρύγματα. Ὅλα αὐτά δέν ὠφελοῦν σέ τίποτα.
Ὁ ἄνθρωπος θέλει νά δεῖ ἕνα ζωντανό
παράδειγμα. Γι αὐτό καί προσπαθοῦν οἱ
ἄνθρωποι νά διαβάζουν τούς βίους τῶν
ἁγίων καί τρέχουν ἀπ’ τήν μία ἄκρη στήν
ἄλλη γιά νά βροῦν ἕναν ἄνθρωπο πού τά
βάζει σέ πράξη».
Ἰσχύει αὐτό πού λένε οἱ παλιοί «ὅ,τι
βγαίνει ἀπό τήν καρδιά, μπαίνει μέσα
στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου».
Ἄς ξεκινήσω ἀπό τήν δική μου προσωπική μαρτυρία. Καταρχήν ἡ γερόντισσα
ἦταν ἡ πρώτη μοναχή πού συνάντησα
στήν ζωή μου. Ἤμουν 19 χρονῶν, ἕνα
πολύ μοντέρνο παιδί πού μόλις εἶχα
ἀρχίσει νά κάνω τά πρῶτα μου βήματα
στήν ἐκκλησία δίπλα στόν π. Γαβριήλ
στό ταπεινό ἐκκλησάκι τοῦ ἁγ Ἁνδρέου.
Θυμᾶμαι ὅταν τήν πρωτοεῖδα στό ἐκκλησάκι μας πού τήν εἶχε καλέσει ὁ γέροντας
μας νά μᾶς μιλήσει παραμονές τῆς Ἁγ.
Φιλοθέης, πόση ἐντύπωση μοῦ ἔκανε τό
φωτεινό καί δίχως ρυτίδες πρόσωπό της,
παρόλο πού ἦταν 91 ἐτῶν, καί τό πλατύ
της χαμόγελο. Θυμᾶμαι πόσο μέ κέρδισε
σάν παιδί αὐτή ἡ εἰκόνα πού σκέφτηκα
μέσα μου «τί ὡραῖα, βρῆκα τήν ἐνορία
πού μοῦ ταιριάζει, ἄν εἶναι ἔτσι καί ὁ μοναχισμός τότε «καλόν ἐστίν ὦδε εἶναι».
Πόσο σημαντικό δηλ. εἶναι γιά μᾶς
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Ἡ Μοναχή Φιλοθέη συζητᾶ μέ νέα παιδιά γιά τήν Γερόντισσα Γαβριηλία
θένα εἴτε εἶναι μικρός εἴτε μεγάλος, εἴτε
λαϊκός εἴτε ὄχι, νά φέρει μέσα του καί νά
ἀντανακλᾶ στό πρόσωπό του τήν χαρά
τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ μητέρα τοῦ γέροντα μας τοῦ ἔλεγε: «Γαβριήλ στό κελί σου νά κλαῖς ὅσο
θέλεις, στούς ἀνθρώπους ὅμως νά χαμογελᾶς, τό ἔχουν τόσο ἀνάγκη».
Τό πρῶτο λοιπόν πού συνδέει τήν γερόντισσα καί σήμερα μέ τούς νέους εἶναι
ὅτι ἐξακολουθεῖ νά ἐμπνέει.
Μία κοπέλα πού εἶχε ἤδη ἀρχίσει νά
βουλιάζει στήν ἀπελπισία καί στήν ἀκηδία ὁμολογεῖ: «Τό πρόσωπο τῆς γερόντισσας μέ παρηγόρησε, μέ ξεμπλόκαρε,
μέ γέμισε φῶς τήν στιγμή πού εἶχα ἀρχίσει νά βουλιάζω. Μοῦ ἔδωσε μιά ὤθηση,
ἕνα κίνητρο νά δεσμευτῶ μέ κάτι. Εἶχα
παραιτηθεῖ καί τώρα ξανάνιωσα. Κίνητρο γιά ζωή. Ἀπέκτησα αἰσιοδοξία, ἄλλαξε ὁ τρόπος σκέψης μου».
Γράφει ἕνα σύγχρονο νέο παιδί (ἔτσι
ὅπως τήν γνώρισε ἀπό τά βιβλία) : «Αὐτό
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πού μέ ἐνθουσίασε στήν γερόντισσα ἦταν
ὁ τρόπος πού προσέγγιζε τόν κάθε ἄνθρωπο ἀλλά πολύ περισσότερο μοῦ τράβηξε τήν προσοχή τό πῶς καταδεχόταν
τούς νέους παρά τήν ἐξωτερική τους ἐμφάνιση καί παρά τίς ἁμαρτίες πού εἶχαν
κάνει».
Ἡ γερόντισσα τῶν ἁμαρτωλν
Ἔτσι μπαίνουμε στόν δεύτερο πολύ σημαντικό λόγο πού νοιώθουμε τήν γερόντισσα μικροί καί μεγάλοι σάν ἕναν δικό
μας ἄνθρωπο. Σέ καταδεχόταν παρά τίς
ἁμαρτίες σου (κάποιος τήν χαρακτήρισε
ὡς τήν «γερόντισσα τῶν ἁμαρτωλῶν»),
δηλ. ἔβλεπε πίσω ἀπό αὐτό πού φαινόταν, ἀπό τήν βιτρίνα, ἔβλεπε καί πίσω
ἀπό αὐτό πού τολμοῦσες νά τῆς πεῖς,
ἔφτανε στά βάθη τῆς καρδιᾶς σου καί
ἐκεῖ ἔβλεπε τήν «εἰκόνα τοῦ Θεοῦ» ὅπως
ἔλεγε, ἀλλά καθαρή, ἀτόφια, παρθένα,
πρίν ἀμαυρωθεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία «Εἰκών
εἰμί τῆς ἀρρήτου δόξης σου εἰ καί στίγ-

ματα φέρω πταισμάτων» ψέλνουμε στήν
ἀκολουθία τῆς κηδείας.
Θυμᾶμαι πηγαίναμε στόν π. Γαβριήλ
τσακισμένοι, λερωμένοι, κουρασμένοι
ἀπό τά πάθη καί τά λάθη μας καί μᾶς
περίμενε πάντα τό ἴδιο χαμόγελο, ἡ
ἴδια ζεστή ἀγκαλιά, ἕνα ὡραῖο γλυκάκι, καί μιά ὤθηση, μιά ἐνθάρρυνση, ἕνας
καλός λόγος: «Ναί, εἶσαι αὐτό πού λές,
ἔκανες αὐτά τά φρικτά πράγματα πού
ἐξομολογεῖσαι, ὅμως ἔχεις καί αὐτό τό
χάρισμα, καί αὐτό, καί αὐτό...» καί ἔφευγες μέ φτερά καινούργια, ἔφευγες ξαλαφρωμένος.
Ἔτσι καί ἡ γερόντισσα. Δέν σοῦ ἄφηνε
καμία ὑποψία ὅτι αὐτό πού τῆς εἶπες τήν
σόκαρε, τήν τρόμαζε, τήν πάγωνε, τήν
ἀηδίαζε. Παρέμενε μέ τό ἴδιο ἱλαρό καί
συμπονετικό βλέμμα δίπλα σου, δίχως νά
σέ κρίνει: «Δόξα τῷ Θεῷ πού δέν θά κρίνω
ἐγώ τόν κόσμο» εἶπε κάποτε μέ νόημα σέ
κάποιον πού εἶχε ἀγωνία γιά τήν σωτηρία τῶν ἁμαρτωλῶν.
Αὐτό τήν ἔκανε νά μπορεῖ νά ἀποδέχεται ὁμοφυλόφιλους, πόρνες, μοιχούς,
ναρκομανεῖς, μέ τήν ἴδια χαρά καί ἄνεση
πού θά συναντοῦσε «καθώς πρέπει» ἀνθρώπους.
Εἶναι πολύ σημαντικό γιά ὅλους μας
καί ἰδιαίτερα γιά τό νέο παιδί νά νοιώθει
ὅτι τό ἀποδέχονται παρόλη τήν τρέλλα
καί τήν ἄρνησή του. Πολλές φορές μέ
τήν συμπεριφορά τήν δύστροπη ἤ τήν
ἐκκεντρική ἐμφάνιση τό μόνο πού κάνουν εἶναι νά δοῦν ἄν τά ἀποδεχόμαστε,
οὐσιαστικά μᾶς τεστάρουν.
Αὐτό ἦταν τό βασικό χαρακτηριστικό
τῆς γερόντισσας. Κοντά της ἔνοιωθες
ἐλεύθερος, ἀνέπνεες, δέν ἔνοιωθες βάρος
καί τύψεις. «Σέ ἀπενεχοποιοῦσε» τονίζει ἕνας σύγχρονος μεγάλος παιδοψυχί-

ατρος πού τήν γνώρισε στά φοιτητικά
του χρόνια.
Αὐτό οὐσιαστικά σήμαινε ἡ φράση πού
συχνά ἔλεγε ὅτι γινόταν ὁ ἄλλος καί ὅτι
ἐκείνη δέν ὑπῆρχε. Κένωνε τόσο πολύ
τόν ἑαυτό της καί ἄκουγε μέ τόση προσοχή καί προσευχή καί σεβασμό τόν συνομιλητή της, ὅποιος καί ἄν ἦταν αὐτός,
εἴτε μικρός εἴτε παιδάκι, πού αὐτό λειτουργοῦσε θεραπευτικά στήν ψυχή τοῦ
συνομιλητῆ της. Τόν χαλάρωνε, τόν ἐλευθέρωνε, τοῦ «ξεκλείδωνε» τήν ψυχή του
καί στήν συνέχεια ὅλο αὐτόν τόν πληγωμένο καί εὐαίσθητο ἄνθρωπο πού ἀποκαλυπτόταν, πέρα ἀπό τίς πρῶτες μάσκες,
τόν παρέδιδε μέ τήν ἀδιάλειπτη μέριμνα
καί προσευχή της στά «πόδια τοῦ Χριστοῦ».
Οὐσιαστικά τό κατ᾽ ἐξοχήν χάρισμα
τῆς γερόντισσας ἦταν ἡ πνευματική μητρότητα. Μιά ἀγκαλιά ἀνοιχτή σάν τήν
Παναγία Μητέρα μας πού τό μόνο πού
ζητάει εἶναι νά ἀνοίξουμε τά χέρια μας
καί νά τήν ἀγκαλιάσουμε καί ἐμεῖς.
Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ
Πολύ σημαντική εἶναι ἡ βοήθειά της στό
νά τολμήσουν τά νέα παιδιά νά πάρουν
ἀποφάσεις. Θυμᾶμαι ὅταν τῆς εἶπα ὅτι
μέ ἐνδιαφέρει ἡ ἱεραποστολή πόσο πολύ
χάρηκε.
Γιά τήν γερόντισσα δέν ὑπῆρχαν διλήμματα, τώρα νά κάνω ἐκεῖνο, τώρα νά
κάνω τό ἄλλο, ποιό εἶναι τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ: «Ὁ Θεός θέλει αὐτό πού θέλεις, ἀρκεῖ νά εἶναι γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς
σου» εἶπε σέ ἕνα νέο παιδί πού ἀμφιταλαντευόταν σχετικά μέ ποιό δρόμο νά
ἀκολουθήσει στήν ζωή του.
Λέει ἕνα νέο κορίτσι: «πολλές φορές
πνίγομαι μέσα μου καί ἀναρωτιέμαι γιατί
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γίνεται τό ἕνα ἤ τό ἄλλο. Ἡ γερόντισσα
μέ ἔμαθε νά ἀποδέχομαι τό Θέλημα Του.
Εἴμαστε τόσο ξεροκέφαλοι καί νομίζουμε
ὅτι θά τά καταφέρουμε ὅλα μόνοι μας».
Πόσο σημαντικό εἶναι νά τά δεχόμαστε
ὅλα ὡς ἐπίσκεψη Θεοῦ. Σταματάνε οἱ μάχες, ἡ ἀγωνία, ἡ κατάθλιψη.
Συνιστοῦσε ἡ γερόντισσα «να μήν ἐναντιονόμαστε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος
εἶναι ὁ μαέστρος τῆς ζωῆς μας. Ἐκεῖνος
γνωρίζει καλύτερα ἀπό ἐμᾶς. Γι αὐτό μήν
σηκώνουμε κεφάλι στόν Θεό. Νά ἀποδεχόμαστε μέ ἀγάπη αὐτό πού μᾶς δίνει».
Ἔλεγε μία κυρία πού πέρασε ἀπό τόν
μεγάλο πόνο νά θάψει τό ἀγαπημένο της
παιδί: «Στήν ἀρχή τά ἔβαλα μέ τόν Θεό
καί ἔνοιωθα πολύ ἀδικημένη καί θυμωμένη. Στήν συνέχεια μέ φώτισε ὁ Θεός καί
ἔκανα ἕναν καλό λογισμό «τί ἀνακατεύομαι ἐγώ στίς δουλειές τοῦ Θεοῦ» καί ἀπό
τότε ἠρέμησα, γλύκανε ἡ ψυχή μου καί
ἄνοιξα τήν ἀγκαλιά μου στούς ἀνθρώπους».
Ἕνας καλός λογισμός πόσο μπορεῖ νά
μᾶς σώσει καί ἐμᾶς καί τούς γύρω μας.
Αὐτό ἀκριβῶς ἔκανε καί ἡ γερόντισσα
Παρακαλοῦσε τόν Θεό «Γεννηθήτω τό
θέλημά Σου, στήν ζωή μου» καί ἐκείνη τά
ἄφηνε ὅλα στόν Θεό καί γιά ὅτι γινόταν
ἔλεγε «ἔτσι ἤθελε ὁ Θεός».
Οἱ σχέσεις μέ τούς κοσμικούς
ἀνθρώπους
Γιά τά παιδιά πού γεννήθηκαν στήν ἐκκλησία ἐπίσης ἀποτελεῖ μιά ὡραία πρόκληση, ἕνα φωτεινό παράδειγμα. Πολλές
φορές ὑπάρχει ἕνας φόβος μεταξύ τῶν
χριστιανῶν μήπως χάσουν τήν πίστη
τους ἐπειδή στήν καθημερινότητά τους
συναναστρέφονται μέ λογιῶν-λογιῶν
ἀνθρώπους πού ἄλλοι εἶναι ἀρνητικοί
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ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία, ἄλλοι εἶναι
ἄθεοι, ἄλλοι ἑτερόδοξοι, ἀλλόθρησκοι.
Τί γίνεται μ αὐτούς, πῶς τούς ἀντιμετωπίζουμε, πῶς στεκόμαστε ἀπέναντί τους
δίχως νά κινδυνέψουμε νά «χάσουμε»τήν
πίστη μας, δίχως νά σκανδαλιστοῦμε;
Γιά τήν γερόντισσα δέν ὑπῆρχαν τέτοια διλήμματα. Δέν ἔνοιωθε ποτέ ὅτι
κινδυνεύει ἡ ἴδια ἤ ὁ συνομιλητής της,
ἀφοῦ ἡ πίστη της ἦταν γερά θεμελιωμένη στόν Χριστό καί στά μυστήρια
τῆς Ἐκκλησίας Του. Καί αὐτό βέβαια
τό ἐφήρμοζε παντοῦ, σέ ὅλα τά μήκη
καί πλάτη τῆς γῆς καί ἄν βρέθηκε εἴτε
μέ ἰνδουιστές, μουσουλμάνους, ἄθεους,
αἱρετικούς.
Ἀναρωτιέται ἕνα νέο κορίτσι πού γεννήθηκε σέ ὑγιές χριστιανικό περιβάλλον
καί λόγω τῆς δουλειᾶς της συναναστρέφεται μέ ἀνθρώπους πού ἔχουν οὐδέτερη
ἤ καί ἀρνητική θέση γιά τήν Ὀρθοδοξία:
«Πόσο στεναχωριέμαι γιά τούς ἀνθρώπους αὐτούς πού δέν βιώνουν τήν χαρά
τῆς πίστεως. Γενικά, ὅταν βιώνουμε μιά
μεγάλη χαρά στήν ζωή μας, θέλουμε
νά τήν μοιραστοῦμε γιά νά εἶναι καί οἱ
ἄλλοι χαρούμενοι ὅπως ἐμεῖς. Μά πῶς
νά τούς μεταφέρω ἔμπρακτα αὐτή τήν
χαρά; Καί ἄν προκαλέσω τό ἀντίθετο;
Ἄν θεωρήσουν πώς τούς προσηλυτίζω;
Πολλές φορές ἀναρωτήθηκα τί θά μποροῦσα νά κάνω. Ἴσως βρῆκα μιά ἀπάντηση. Νά μήν κάνω τίποτα, δηλαδή νά
τούς δεχτῶ ὅπως εἶναι. Αὐτό μέ ἔμαθε ἡ
γερόντισσα Γαβριηλία»
Αὐτή ἡ στάση της βοηθάει σήμερα καί
πολλά παιδιά πού ζοῦν στό ἐξωτερικό
ὅπου εἶναι πολύ δύσκολο νά συναντήσουν ὀρθόδοξους. Παίρνουν κουράγιο
γιά νά συνεχίζουν τόν ἀγῶνα τους καί
νά δίνουν τήν δική τους μαρτυρία ὄχι

μέ λόγια ἀλλά μέ τήν ζωή τους, τό ἦθος διάφορες σχέσεις τοῦ ἀπάντησε ἀμέσως
τους, τό παράδειγμά τους.
ἡ γερόντισσα: «ἐσύ παιδί μου εἶσαι παράσιτο, ζεῖς εἰς βάρος τῶν ἄλλων ἀνθρώπων» καί βέβαια σοκαρίστηκε τό παιδί.
Πηγή χαρᾶς καί προσφορᾶς
Πηγή λοιπόν χαρᾶς, ἔμπνευσης, προ- Καί στήν συνέχεια ἔπαθε δεύτερο σόκ
σφορᾶς ἡ γερόντισσα μᾶς καλεῖ καί σή- ὅταν τοῦ συνέχισε τήν κουβέντα: «ἄν
μερα πιό πολύ ἀπό ποτέ σέ ἕνα ἄνοιγ- δέν πᾶς νά ἐξομολογηθεῖς μήν ξανάρθεις
μα. Σέ μιά ἐποχή ἀπέραντης μοναξιᾶς ἐδῶ». Καί πάλι σοκαρίστηκε καί θύμωσε
καί ἐγωϊσμοῦ μᾶς προκαλεῖ καί σήμερα τό παιδί ἀλλά παρ’ ὅλα αὐτά σκέφτηκε
ἡ γερόντισσα νά στραφοῦμε δίπλα μας «κάτι θά ξέρει γιά νά μοῦ τό λέει». Καί
καί νά ἀνοίξουμε τήν ἀγκαλιά μας καί τόν ἔστειλε στόν πνευματικό μας.
τά σπίτια μας.
Τό παιδί πῆγε ἀρκετές φορές καί ἐξοἩ προσευχή τῆς γερόντισσας εἶναι μολογήθηκε καί στήν συνέχεια πῆγε καί
πάλι στήν γερόντισσα ὅπου διαπίστωσε
πολύ συγκινητική:
«Σύ μέ γνώρισες στόν ἄγνωστο καί μιά ἄλλη πιά συμπεριφορά. Τήν πρώτη
ἔγινε φίλος. Ζεστή μοῦ χάρισες γωνιά σέ φορά πού πῆγε δέν τόν ἄφησε νά τῆς
σπιτικά πού δέν μέ ξέραν. Μέ σένα τό φιλήσει τό χέρι οὔτε ν’ ἀγγίξει τίποτα,
πέρα εἶναι ἐδῶ καί ἀδελφός μου ὁ κάθε ἔνοιωθε σάν ξένος στόν χῶρο καί μία
ξένος. Γιά κεῖνον πού Σέ γνώρισε, ἄγνω- παγωμάρα. Ὅταν πῆγε καί ἐξομολογήστος κανείς δέν εἶναι, πόρτα καμιά κλει- θηκε καί ξαναπῆγε κάποια φορά στήν
στή δέν μένει».
γερόντισσα τῆς φίλησε τό χέρι καί τοῦ
χαμογέλασε ἡ γερόντισσα. Ἔνοιωθε τόν
Ἡ γερόντισσα καί τά Μυστήρια
χῶρο δικό του, ἔνοιωθε ἀνάλαφρος, σάν
τῆς Ἐκκλησίας
νά ἦταν πάντα ἐκεῖ.
Ἐπίσης μέ ἕναν πολύ ἁπαλό τρόπο βοΤό παιδί ὁμολογεῖ μέ συντριβή: «Τότε
ηθᾶ τά παιδιά νά νοιώσουν τήν ἀξία καί κατάλαβα ὅτι ὁ Θεός ἤθελε νά ρίξω λίγο
τό βάθος τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλη- τόν ἐγωϊσμό μου καί νά κάνω μία ἀρχή.
σίας μας. Πόση σημασία γιά τήν ζωή Μοῦ χρειαζόταν αὐτά τά «χαστουκάκια»
μας ἔχει ἡ ἐξομολόγηση καί ἡ Θεία Κοι- τῆς γερόντισσας. Ἀργότερα τοῦ εἶπε ἡ
νωνία. Ἐνῶ ὅμως ὁ τρόπος της ἦταν ἴδια: «παιδί μου σέ μάλωσα μέ πολύ πόνο,
πολύ εὐγενικός καί διακριτικός ὅπου ἀλλά καί μέ πολλή ἀγάπη. Ἔτσι ἔπρεπε
χρειαζόταν γινόταν αὐστηρή, πάντα μέ νά γίνει».
διάκριση ὅμως.
Ἕνα νέο παιδί πού γνώρισε τόν Χρι- Τά ὅρια στίς σχέσεις μας
στό κοντά στήν γερόντισσα καί πού τό Πολύ σημαντική ἐπίσης ἡ βοήθεια τῆς
συνάντησα καί ἐγώ στό ἐκκλησάκι μας, γερόντισσας στό νά καταλάβουμε ποιά
λέει μέ πολύ ταπείνωση τήν πρώτη του εἶναι τά ὅρια στίς σχέσεις μας. Ὄχι συνἐμπειρία πάνω σ᾽ αὐτό τό θέμα. Ὅταν αισθηματισμοί καί ἄδεια λόγια ἀλλά οὐτῆς εἶπε ὅτι γυρίζει δεξιά καί ἀριστερά σιαστική, πραγματική σχέση μέ τόν ἄλλο,
στά νησιά (ζοῦσε μιά πολύ κοσμική ζωή πού φιλτράρεται μέσα ἀπό τήν προσευκαί κυριολεκτικά τά εἶχε κάνει ὅλα) μέ χή.
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Ἕνα νέο κορίτσι ἐξομολογεῖται: «Μιά
φράση τῆς γερόντισσας πού κρατάω
καλά στήν καρδιά μου εἶναι: «Ἀγαπῶ μέ
ὅλη μου τήν ψυχή κάποιον, θά πεῖ προσεύχομαι γι’ αὐτόν. Ὅποιος ἔχει τήν
ἐμπειρία αὐτή εἶναι στόν Παράδεισο».
Καί συνεχίζει τό κορίτσι: «Κάθε φορά
πού διαβάζω αὐτήν τήν φράση συγκινοῦμαι καί «προσγειώνομαι» γιατί μοῦ
ὑπενθυμίζει πόσο «λίγη» εἶμαι ἀπέναντι
σέ κάθε συνάνθρωπό μου, πόσες φορές
ὁ ἐγωϊσμός μέ κυριεύει καί ξεχνάω τήν
καρδιακή προσευχή. Πέφτω στήν παγίδα τῆς παντοδυναμίας «ἐγώ θά τούς βοηθήσω ὅλους μέ τά λόγια μου» σκέφτομαι,
ἐνῶ δέν εἶναι ἔτσι. Καμιά φορά τά λόγια
περισσεύουν καί μόνο ἡ προσευχή ἀρκεῖ.
Ἡ ἀπουσία τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τό νά βάλει
κανείς στήν ἄκρη τόν ἑαυτό του καί νά
ἀντιληφθεῖ πόσο λίγο εἶναι, καλλιεργῶντας μόνο καλούς λογισμούς εἶναι τό πιό
δύσκολο πράγμα. Χρωστάω λοιπόν ἕνα
μεγάλο εὐχαριστῶ στήν γερόντισσα Γαβριηλία γιατί μ’ ἔμαθε, μέ τό ζωντανό της
παράδειγμα, νά ἀγαπῶ καρδιακά καί οὐσιαστικά, νά ἔχω ταπείνωση καί ἀγάπη».
Σέ σχέση μέ τήν ἀγάπη
Τό πρῶτο πράγμα πού ἀπασχολεῖ τά νέα
παιδιά ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι ἡ ἀγάπη
καί βέβαια ὁ τρόπος πού τήν ἐκφράζουν.
Ἤξερε καλά ἡ γερόντισσα ὅτι ἡ ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι πλασμένη γιά νά ἀγαπᾶ
τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Καί συνήθως τήν πρώτη του ἀγάπη τήν δίνει σέ
κάποιον ἄνθρωπο, ἐρωτεύεται, καί συνήθως γίνεται καί μιά ἀποτυχία γιά νά
συνέλθει.
Ἕνα νέο κορίτσι πού ἄκουσε στήν ἐφηβεία του γιά τήν ἀγάπη τήν ἀνιδιοτελῆ
πού ἡ γερόντισσα σκορποῦσε ἄφθονη σέ
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ὅλους τούς ἀνθρώπους παρατηρεῖ: «Μοῦ
ἔκανε ἐντύπωση ὅτι δέν φοβόταν τίποτα,
ὅτι ταξίδεψε σέ πολλά μέρη τοῦ κόσμου
καί ἔδωσε βοήθεια σέ τόσους ἀνθρώπους
χωρίς νά ἔχει ἐνδοιασμούς γι αὐτούς, χωρίς
νά σκεφτεῖ ὅτι μπορεῖ νά τήν ἐκμεταλευτοῦν. Ἔδινε πλήρη καί ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη
σάν νά βρισκόταν σέ ἕναν κόσμο «ἀγγελικά πλασμένο» καί τόν γυρνοῦσε μιλῶντας
τίς «πέντε γλῶσσες». Γνωρίζοντας λοιπόν
τήν ζωή τῆς γερόντισσας στήν ἡλικία τοῦ
γυμνασίου μέ βοήθησε νά ἔχω κατά νοῦν
ὅτι εἶναι καλό νά δίνω χῶρο στούς ἀνθρώπους γύρω μου, νά ἀκούω τίς σκέψεις τῶν
φίλων μου».
Κώδικες ἐπικοινωνίας
Σέ σχέση μέ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο
εὔρισκε τρόπο νά ἐπικοινωνεῖ ἡ γερόντισσα πράγματι ἀποτελεῖ ἕνα μεγάλο
σχολεῖο εἰδικά στίς μέρες μας πού σέ
σχολεῖα ὅπως στήν δική μας περιοχή συναντᾶς παιδιά ἀπό πάρα πολλές χῶρες
καί πρέπει νά βρεῖς ἄλλους κώδικες ἐπικοινωνίας ἀφοῦ ἡ γλῶσσα δυστυχῶς σέ
πολλές περιπτώσεις δέν ἀρκεῖ.
Λέει ἕνα κορίτσι πάνω σ αὐτό: «Σήμερα ἔχω ἀρχίσει νά κατανοῶ πόσο σημαντικό εἶναι νά πορευόμαστε μέ αὐτές τίς
«πέντε γλῶσσες». Ὅτι μέ ἕνα χαμόγελο
μπορεῖς νά μαλακώσεις καί νά ἠρεμήσεις
ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο, ἀλλά πρωτίστως νά εἶσαι αἰσιόδοξος μέ τόν τρόπο πού βλέπεις τήν ζωή, ὅτι τά δάκρυα
ἰδίως κατά τήν διάρκεια τῆς προσευχῆς
ὑποδηλώνουν τήν ἀληθινή μετάνοια, ὅτι
ἕνα ἄγγιγμα εἶναι ἡ μεγαλύτερη παρηγοριά καί ἡ αἴσθηση ὅτι εἶσαι κοντά σέ
ἕναν ἄνθρωπο. Ὅσο γιά τήν προσευχή,
τήν τέταρτη γλῶσσα τῆς γερόντισσας,
μᾶλλον τώρα καταλαβαίνω ὅτι αὐτή τήν

ἔκανε νά μήν φοβᾶται τίποτε καί κανέναν. Ἦταν ὁ διάλογός της μέ τόν Θεό,
εἶχε χτίσει σχέση μαζί Του καί Αὐτός τήν
ἔπαιρνε ἀπό τό χεράκι καί τήν ὁδηγοῦσε. Τοῦ ζητοῦσε νά ἐλεήσει τούς ἀνθρώπους πού συναντοῦσε καί Ἐκεῖνος τό
ἔκανε. Τῆς ἄνοιγε τόν δρόμο ἀφοῦ ἔβλεπε τήν αὐτοθυσία της. Ἔτσι ἡ γερόντισσα μέ τό παράδειγμά της μᾶς δείχνει τήν
ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη. Εἶναι τό πιό ζωντανό
παράδειγμα γιά ἐμᾶς νά προσπαθήσουμε, ἔστω καί στό ἐλάχιστο, νά μιμηθοῦμε
αὐτή τήν ἀγάπη».
Καί καταλήγει πολύ σοφά τό κορίτσι
αὐτό: «Γιά μένα τό πιό δύσκολο πράγμα
δέν εἶναι ὅτι κατάφερε νά φτάσει στά
βάθη τῆς Ἀσίας, ἀλλά ὅτι κατάφερε νά
προσεύχεται γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους
πού συναντοῦσε, νά τούς βάζει ὅλους
στήν ἀγκαλιά της. Εἶναι τό πιό δύσκολο
ἀλλά καί τό πιό ἀξιέπαινο, νά προσεύχεσαι γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους πού
συναντᾶς, νά τούς ἀκοῦς, νά σηκώνεις
τόν σταυρό τους, ὅταν οἱ περισσότεροι

ἀπό ἐμᾶς, καί πρώτη ἐγώ, δυσκολευόμαστε νά τό κάνουμε αὐτό ἀκόμη καί στούς
πιό οἰκείους μας».
Ἡ γερόντισσα καί ὁ χρόνος
Ἄν ἄφηνες τήν καρδιά σου νά ζήσει λίγο
κοντά στήν γερόντισσα ἀποκτοῦσε ἄλλη
ἀξία καί τό τώρα. Κάτι πού συχνά ἔλεγε
ἦταν ὅτι «τό παρελθόν εἶναι ἕνα φάντασμα, τό μέλλον δέν ὑπάρχει, τό μόνο πού
ὑπάρχει εἶναι τό αἰώνιο παρόν πού ζεῖς
κοντά στόν Χριστό».
Ἕνα νέο παιδί καταθέτει: «Ἡ γερόντισσα ἦταν ὁ ἄνθρωπος πού μέ δίδαξε τί
σημαίνει νά ζεῖς κάθε στιγμή τήν ἀδιάλειπτη παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν ζωή σου.
Παρουσία αἰσθητή στά πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων, ὑγιῶν καί πασχόντων, παρουσία
αἰσθητή σέ κάθε ἐνέργεια τῆς φύσεως, παρουσία αἰσθητή ἀκόμη καί στήν ἀπουσία
τῶν ἀνθρώπων, τῶν συναισθημάτων».
Σέ πάρα πολλούς νέους ἀνθρώπους ἡ
γερόντισσα ἔδειξε καί συνεχίζει νά δείχνει
πὼς ζώντας τήν Ἀγάπη δέν μπορεῖ παρά

Ὁ τάφος τῆς γερόντισσας στό παρεκκλήσι τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Κάστρου Λέρου
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νά ἀναπαραγάγεις ἀγάπη. Τό χαμόγελο,
ἡ ἔγνοια γιά τούς ἄλλους προσφέρονται
ἔτσι μέ τρόπο φυσικό καί μ᾽ αὐτόν τόν
τρόπο ἁγιάζονται ὅλα, ἡ ζωή μας, τό περιβάλλον μας καί ἐμεῖς ἡρεμοῦμε. Τούς
ἔμαθε δηλ. ἡ γερόντισσα νά χαίρονται καί
νά ἁγιάζουν τήν καθημερινότητά τους.
Καί αὐτό ἔγινε ἀβίαστα, μέ τό φωτεινό
της παράδειγμα. Νοηματοδότησε τήν
διαφορετικότητα τῶν ἐπιλογῶν καί ἔδειξε μέ τρόπο μοναδικό πώς κάθε στιγμή
μπορεῖ ν’ ἀρχίσει ἡ ζωή ἀπό τήν ἀρχή.
Σέ σχέση μέ τά νέα ζευγάρια
Ἕνα σύγχρονο ζευγάρι ἀπό τήν ἐνορία
μας, πού ἀπέκτησε τώρα τό πρῶτο τους
μωράκι καταθέτει τό πόσο ἐπηρεάζει τήν
καθημερινότητά του τό φωτεινό πρόσωπο τῆς γερόντισσας: Τό κορίτσι γεννήθηκε σέ ἱερατική οἰκογένεια μέ πολλά
παιδιά καί μεγάλωσε πολύ εὐτυχισμένα.
Ἀπό μικρό παιδί, ὅπως λέει ἡ ἴδια, ὀνειρευόταν τόν παράδεισο καί τόν ἔψαχνε
στήν καθημερινότητά της καί φυσικά σέ
πολλούς χώρους ἀπογοητεύτηκε. Ἀργότερα ὡς φοιτήτρια κάπου συμβιβάστηκε
μέ «πράγματα πού δέν ἔχουν ἴχνος παραδείσου» καί ὅπως λέει ἡ ἴδια ἐξομολογητικά «ἀηδίασα». Σήμερα, παντρεμένη καί μαμά καί ἐργαζόμενη κάνει τόν
ἀγῶνα της νά ἰσορροπήσει «μεταξύ τῆς
ἀνίερης πραγματικότητας καί τῆς ρουτίνας πού «θέλει» ἡ κοινωνία μας καί τῆς
ἐμπνευσμένης κατά Χριστόν ζωῆς ἑνός
πιστοῦ χριστιανοῦ, κάτι πού δέν εἶναι
καθόλου εὔκολο ἀφοῦ ἡ μιζέρια εἶναι
τεράστια παγίδα».
Σ’ αὐτή τήν καθημερινή της πάλη, ἡ
παρουσία τῆς γερόντισσας Γαβριηλίας
ἔχει μπεῖ γιά τά καλά στόν ἀγῶνα της μέ
λυτρωτικά ἀποτελέσματα. Γράφει πάλι:
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«Διαβάζοντας γιά τήν γερόντισσα Γαβριηλία ξαναζῶ στόν Παράδεισο ἐπί
τῆς γῆς τῶν παιδικῶν μου χρόνων καί
μαθαίνω πῶς νά φτιάξω καί ἐγώ τόν
δικό μου Παράδεισο. Αὐτόν μέσα στόν
ὁποῖο θά ζήσω καί ἐγώ, ἡ οἰκογένειά μου
καί ὅλοι ὅσους γνωρίζω ἤ πρόκειται νά
γνωρίσω. Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ κατάλαβα ὅτι μεταδίδεται πολύ γρήγορα, σάν
φλόγα. Καί αὐτός νομίζω εἶναι ὁ ἀγῶνας
τῶν χριστιανῶν. Νά κατεβάσουν τόν
Παράδεισο στήν γῆ».
Σάν νέο ζευγάρι μέ τίς ἀνασφάλειες καί
τά ἄγχη του κάποια στιγμή νοιώθουν νά
πελαγώνουν καθώς ζοῦν δύσκολες καί
πρωτόγνωρες καταστάσεις. Μέ ἀφορμή
τίς τελευταῖες καταστροφικές πυρκαγιές
καί τόν ἄδικο γιά μᾶς χαμό τόσων ἀνθρώπων ἔνοιωθε τό κορίτσι ἕνα μεγάλο
σφίξιμο στό στῆθος καί ἀβάσταχτη ἀγωνία πού δέν ἦταν εὔκολο νά τό διαχειριστεῖ. Ὅπως λέει ἡ ἴδια «Ἡ γερόντισσα
Γαβριηλία μοῦ ἀπάντησε ὅτι εἴμαστε
πλαστελίνη στά χέρια τοῦ Θεοῦ καί τό
κάθετί πού ἐπιτρέπει εἶναι γιά τό καλό
μας, δίχως ἐμεῖς νά τό καταλαβαίνουμε
ἄμεσα (εἶναι αὐτό πού ἔλεγε ὁ ἅγ. Ἰάκωβος ὅτι γιά κάθε θάνατο ὁ Χριστός μας
ἔχει ἕναν εἰδικό λόγο πού τόν ἐπιτρέπει).
Μ’ αὐτήν τήν σκέψη καί τήν στάση ζωῆς
(«τά πάντα ὁ Χριστός τά ἐπιτρέπει ἤ τά
παραχωρεῖ»), γαληνεύει καί νοιώθει «ἕνα
βάρος νά φεύγει αὐτόματα ἀπό πάνω
της».
Βλέπουμε δηλαδή πόσο πολύτιμα εἶναι
τά γεμάτα πίστη λόγια τῆς γερόντισσας
στά σημερινά νέα ζευγάρια, πού δικαιολογημένα διακατέχονται ἀπό ἄγχος καί
ἀνασφάλεια γιά τό παρόν καί κυρίως γιά
τό μέλλον τό δικό τους καί τῶν παιδιῶν
τους. Καί ἔρχεται ἡ γλυκειά φωνούλα

τῆς γερόντισσας καί τονίζει πάλι: «τρία
πράγματα χρειάζονται, πρῶτον πίστη,
δεύτερον πίστη, τρίτον πίστη».
-Ὅταν ἀγαπάει κανείς, πάντοτε θά
βάλει τό ἄλλο πρόσωπο πρῶτο. ... Ἡ
ἀληθινή ἀγάπη εἶναι ὅταν δίνεις χωρίς
νά περιμένεις νά πάρεις τίποτε. Ὅταν
ὅμως δώσεις μιά ἀγάπη καί περιμένεις
καί ἐσύ νά πάρεις ἀγάπη, αὐτό εἶναι
πάλι ἀγάπη τοῦ ἑαυτοῦ μας κατά βάθος... Ἡ ἀγάπη τῆς μητέρας στό παιδί,
εἶναι πράγματι ἀνώτερη. Γιατί δίνει χωρίς νά εἶναι σίγουρη ὅτι θά πάρει.
-Ὅταν ἀγαπᾶς ἕναν ἄνθρωπο δέν μπορεῖς νά εἶσαι ἐγωίστρια ἀπέναντί του. Δέν
θέλεις μέ τίποτε νά τόν λυπήσεις.
Μοῦ ἔλεγε ἕνα νέο ζευγαράκι μας πόσο
τούς ἐντυπωσίασε πού ἔλεγε ἡ γερόντισσα πώς οἱ γονεῖς της εἶχαν τέτοια
ὁμόνοια καί ἀγάπη καί σεβασμό μεταξύ
τους, τόσο ἁρμονική σχέση μεταξύ τους
πού ἔμοιαζαν «κουρδισμένοι σάν ρολόι».
Δηλαδή σάν νά ἦταν συνεννοημένοι μεταξύ τους «ὅταν νευρίαζε μέ κάτι ὁ ἕνας,
σιωποῦσε ὁ ἄλλος, καί τό ἀντίθετο». Τό
ἀποτέλεσμα ἦταν νά μήν φανεῖ ποτέ
μπροστά στά παιδιά τους ὅτι διαφωνοῦν
ἤ ὅτι θέλουν νά τά μπλέξουν σέ τυχόν
δικές τους ἀντιπαραθέσεις. Αὐτό εἶχε ὡς
ἀποτέλεσμα νά μεγαλώσει ἡ γερόντισσα
σέ περιβάλλον ἤρεμο, κάτι πολύ ἀπαραίτητο ἀλλά καί σπάνιο σήμερα ὅπου
τά περισσότερα δυστυχῶς παιδιά μεγαλώνουν σέ νευρικό περιβάλλον καί εἶναι
τρομαγμένα.
Παραμένουν διαχρονικές οἱ συμβουλές
τῆς γερόντισσας στά νέα ζευγάρια πού
δημιουργοῦν τήν δική τους οἰκογένεια.
Πῶς πρέπει νά προσεγγίζουν ὁ ἕνας τόν
ἄλλον, τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτή ἡ σχέση,
πῶς πρέπει ὁ ἕνας νά σέβεται τήν ἰδιαιτε-

ρότητα τοῦ φύλου τοῦ ἄλλου καθώς καί
τόν χαρακτῆρα του.
Παραθέτουμε κάποια αὐτούσια λογάκια της μέ τά ὁποῖα προσπαθεῖ νά δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις γιά νά ἀντέξει ἕνας γάμος:
-Στόν γάμο ὅταν ἔρχεται κάποιος, εἶναι σάν νά μπαίνει σέ μοναστήρι. Γιατί ὁ
γάμος εἶναι κάτι ἱερό. Εἶναι ἕνα μυστήριο τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας. Ξέρεις
γιατί; Γιατί ἀπό τά πέρατα τοῦ κόσμου
ξεκινάει ἔνας ἄνθρωπος καί ἀπό τά ἄλλα
πέρατα ἕνας ἄλλος, κι εἶναι αὐτοί οἱ δυό
σήμερα σύζυγοι. Πῶς ἔγινε; Κατά τήν
δική μου ἀντίληψη, τό νά γεννηθοῦμε τό
νά παντρευτοῦμε καί τό νά πεθάνουμε
δέν εἶναι στό χέρι μας. Εἶναι κανονισμένα ἀπό τόν Θεό.
-Παλιά στά ζευγάρια ὁ καθένας εἶχε τή
θέση του. Ὑπῆρχε ἀξιοπρέπεια καί ὄχι
πολλά λόγια. Τώρα ἡ φλυαρία τούς ἔχει
φάει ὄλους.
Σήμερα πολύ λίγοι γάμοι ἀντέχουν
γιατί σπάνια καί οἱ δύο σύζυγοι εἶναι
κατά Θεόν. Γιατί ὁ γάμος εἶναι Μυστήριο. Πρέπει νά πεθάνεις γιά ν᾽ ἀναγεννηθεῖς. Εἶναι Μυστήριο σάν τήν Βάπτιση.
Ἄν δέν ἀναγεννηθεῖς μέσα στήν καρδιά
τοῦ ἄλλου, κι ὁ ἄλλος μέσα στήν καρδιά
σου, τότε ὁ Θεός ἀπουσιάζει».
Ὁ γάμος εἶναι ἀγάπη, στοργή, φιλία,
ὄχι μόνο σαρκική σχέση. Ἡ ἀγάπη δέν
εἶναι ἁπλά ἕνα συναίσθημα, ἀλλά βαθύτατη ὑπαρξιακή σχέση ὅπου παίρνω
ταυτότητα ἀπό τόν ἄλλο πού ἀγαπῶ
καί αὐτός ἀπό ἐμένα. Δέν εἶναι ἕνα παροδικό συναίσθημα πού ἐξαρτᾶται καί
ἀπό πάθη, ἀλλά σχέση ὑπαρξιακή, μόνιμη, αἰώνια. Οἱ σύζυγοι πού ἀγαπιοῦνται καί στόν Παράδεισο θά εἶναι ἀγαπημένοι.
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Σέ σχέση μέ τούς γονεῖς
Τέλος τά λόγια τῆς γερόντισσας καί οἱ
συμβουλές της στούς γονεῖς σχετικά μέ
τά νέα παιδιά παραμένουν διαχρονικά:
-Τό πρῶτο πού λέω στίς μητέρες κοριτσιῶν εἶναι νά γνωρίσουν τόν φίλο
τοῦ παιδιοῦ τους καί νά τόν φέρουν στό
σπίτι κατευθείαν ὅσο παράξενος καί
ἄν εἶναι. Γιά νά ξέρουν μέ ποιόν ἔχουν
νά κάνουν. Καί κυρίως νά θυμηθοῦν τά
νειάτα τους ὅταν καί ἐκεῖνες εἶχαν τίς
ἴδιες ἐπιθυμίες ἀλλά τίς ἔκρυβαν.
-Θά πρέπει νά ἀφήσουμε τά παιδιά νά
μάθουν μέσα ἀπό τό πάθημα τους;
-Μποροῦμε νά κάνουμε τίποτε γιά νά
μή τ᾽ ἀφήσουμε; Τό μόνο πού θά καταφέρουμε εἶναι νά στεναχωρηθοῦμε καί
νά ἀποξενωθοῦμε ἀπό τά παιδιά. Ἀλλά
δέν θά τά ἀφήσουμε ἔτσι. Θά προσευχηθοῦμε μέρα-νύχτα στόν Θεό νά γίνει τό
Θέλημά Του στήν ζωή τους. Ὄχι τό δικό
μου θέλημα, ἀλλά τό θέλημά Του. Γιατί
ὁ Θεός τά ἀγαπάει αὐτά τά παιδιά πιό
πολύ καί πρίν ἀπό ἐμᾶς.
... Ἄν τό παιδί εἶναι ζωηρό ἤ ἀκόμη
καί ἄσχημα μπλεγμένο δέν θά πρέπει σέ
καμιά περίπτωση νά προσπαθήσουμε μέ
τήν βία νά τό ἐπαναφέρουμε γιατί καί
ἐμεῖς θά εἴμαστε ἐκτεθειμένοι στόν πονηρό ἐπειδή θά ἔχουμε θυμό καί ἄρα ὁ
φύλακας ἄγγελος μας δέν θά εἶναι μαζί
μας καί μπορεῖ νά κάνουμε μεγάλο κακό
καί τό παιδί θά μᾶς συσχετίσει μέ κάτι
δυσάρεστο καί δέν θά θέλει νά μᾶς ξαναδεῖ.
-Στό παιδί πρέπει νά φέρεσαι σάν σέ
μεγάλο, νά τό σέβεσαι καί νά μή προσπαθεῖς νά τό ξεγελάσεις.
-Οἱ γονεῖς εἶναι οἱ κηδεμόνες τοῦ παιδιοῦ καί γι αὐτό θά πρέπει νά σέβονται
τήν προσωπικότητά τους καί νά τά
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ἀφήνουν νά διαλέξουν μόνα τους τί θά
κάνουν στήν ζωή τους.
-Οἱ γονεῖς πρέπει νά διδάσκουν τά
παιδιά τους ὄχι μέ λόγια ἀλλά μέ τό παράδειγμά τους. Δέν γίνεται νά τά προτρέπουν π.χ. νά πᾶνε στήν Ἐκκλησία
καί οἱ ἴδιοι νά μήν πηγαίνουν ἤ νά ἔχουν
θυμό καί νά ζητᾶνε ἀπό τό παιδί νά εἶναι
ἤρεμο. Χρειάζονται παράδειγμα, σιωπή
καί ἀγάπη.
-Κανένας δέν μπορεῖ νά βοηθήσει τόν
ἄλλο παρ ὅλη τήν θέληση καί τήν ἀγάπη. Ἡ βοήθεια ἔρχεται μόνο ὅταν ἔρθει
ἡ Ὥρα τοῦ Θεοῦ.
Σέ σχέση μέ τήν ἐργασία
Πόσες φορές ἔρχονται κυρίως τά νέα
παιδιά τσακισμένα καί κουρασμένα καί
ἀπογοητευμένα γιατί δέν ἀντέχουν τόν
χῶρο τῆς ἐργασίας τους. Γεμίζουν ἄγχος, ἀγωνία πού τό κουβαλοῦν καί στό
σπίτι τους μεταφέροντας ἔτσι καί στό
οἰκογενειακό τους περιβάλλον ἕνα συνεχή μαρασμό καί δυσκολεύονται νά γεμίσουν τίς ὧρες πού βρίσκονται στό σπίτι τους μέ χαρά καί αἰσιοδοξία. Αὐτήν
ἀκριβῶς τήν χαρά καί τήν αἰσιοδοξία
μετέφερε μέ τήν παρουσία της καί τώρα
μέ τά λόγια της καί τό παράδειγμά της ἡ
γερόντισσα. Τά ἔβλεπε ὅλα ὡραῖα δίχως
ὅμως νά εἶναι «στόν κόσμο της».
Τί μᾶς μεταδίδει; «Τά πάντα ἐξαρτῶνται ἀπό τό πόσο ἐκπέμπουμε τήν χαρά
τοῦ Χριστοῦ. Καί γιά νά ἐκπέμπουμε
τήν χαρά τοῦ Χριστοῦ δέν πρέπει νά
τόν ξεχνᾶμε ποτέ στήν ζωή μας. Ἀνά
πᾶσα ὥρα καί στιγμή νά γίνει τό κέντρο
τῆς ὕπαρξής μας. Τότε ὅλος ὁ κόσμος
θά εἶναι ὑπέροχος».
Ἡ ἐργασία εἶναι μιά ἔπαλξη πού σέ
ἔχει βάλει ὁ Θεός μέσα στό σχέδιο Του

γιά τήν ζωή σου καί ἐκεῖ θά κάνεις ὅ,τι
περνάει ἀπό τό χέρι σου, ὅ,τι εἶναι καλύτερο, ὅ,τι εἶναι πιό σωστό. Ὅταν ὁ
ἐργοδότης σοῦ πάει κόντρα, τότε ξέρεις
τί θά κάνεις; Θά πεῖς «γεννηθήτω τό θέλημά Σου», καί θά τό πεῖς στόν Κύριο,
στήν Πηγή τῆς ζωῆς. Ὅπου βρίσκεσαι
ἐσύ, νά περνᾶς καλά καί νά ἀκτινοβολεῖ
ἀπό σένα ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ. Μή χάσεις ποτέ τήν χαρά σου. Τότε καί οἱ ἄλλοι θά περνοῦν καλύτερα κοντά σου».
Βλέπουμε πόσο χαριτωμένα εἶναι τά
λόγια της καί γεμάτα ἔμπνευση.

Κουράγιο λοιπόν καί ὄρεξη γιά ζωή
καί διακονία μεταδίδει καί σήμερα στά
νέα παιδιά ἡ γερόντισσα τῆς χαρᾶς.
Αὐτή εἶναι λοιπόν ἡ γερόντισσα Γαβριηλία, ὁ δικός μας ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ.
Νά τήν παρακαλᾶμε νά μπαίνει ἁπαλά στήν ζωή μας, νά τήν ὀμορφαίνει, νά
τήν γλυκαίνει, νά τήν ἠρεμεῖ καί νά τήν
μεγαλώνει τόσο ὥστε νά κουρνιάζουν
δίπλα μας ὅποιοι ἄνθρωποι ἐπιτρέψει ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ νά μᾶς πλησιάζουν.
Τήν εὐχή της νά ἔχουμε» ❧

Ἡ Ἱερά Μονή τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων στήν Λέρο, ὅπως τήν ὁραματίστηκε
ἡ γερόντισσα Γαβριηλία.
Τόν θεμέλιο λίθο τῆς Ἱ.Μονῆς ἔθεσε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαῖος στίς 19-10-1994.
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Η σημασία τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου & Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου

Σ

τόν χῶρο τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἡ Κατήχηση ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό
τούς ἀρχαιότερους θεσμούς. Στούς πρώτους
αἰῶνες ὅσοι ἐπιθυμοῦσαν νά γίνουν χριστιανοί, ἔπρεπε πρῶτα νά κατηχηθοῦν, δηλαδή
νά γνωρίσουν τό Πρόσωπο, τήν Ζωή καί τό
Ἔργο τοῦ Χριστοῦ, νά ἀποδεχθοῦν τήν διδασκαλία Του καί στή συνέχεια νά προσέλθουν στό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος.
Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου καθιερώθηκε ὁ νηπιοβαπτισμός. Οἱ χριστιανοί γονεῖς
ὁδηγοῦν στό βάπτισμα τά παιδιά τους κατά
τήν νηπιακή ἡλικία. Μαζί μ᾽ αὐτούς, μαζί μέ
τόν ἀνάδοχο καί ἡ Ἐκκλησία ὡς σῶμα, ὡς
οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ, ἐπιδιώκει
νά διδαχθοῦν καί νά γνωρίσουν τίς βασικές
ἀλήθειες τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Γιά
νά τό ἐπιτύχει, καθιέρωσε μέσα στίς Ἐνορίες
τήν ποιμαντική καί κατηχητική διακονία τῶν
νέων βλαστῶν της, μέ τόν θεσμό τοῦ Κατηχητικοῦ σχολείου.
• Στό Κατηχητικό σχολεῖο, τά παιδιά πλησιάζουν συνειδητά τό πρόσωπο τοῦ Λυτρωτοῦ μας Κυρίου. Μαθαίνουν τίς αἰώνιες ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου. Γνωρίζουν τήν ζωή τῶν
Ἁγίων, πού βίωσαν μέ συνέπεια καί φρόνημα
ἀγωνιστικό τό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας.
• Ἀνακαλύπτουν τήν ὀμορφιά τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.
• Ἀγωνίζονται νά ζήσουν τίς ἀρετές τῆς
ἁγνότητος, τῆς τιμιότητος, τῆς κατά Χριστόν φιλίας, τῆς εὐγενοῦς ἅμιλλας, τῆς προ-
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σφορᾶς, τῆς θυσίας καί τῆς φιλανθρωπίας·
ἀρετές πού ἐκφράζουν τόσο τόν πνευματικό,
ὅσο καί τόν κοινωνικό χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας.
• Στίς νεανικές συντροφιές καλλιεργεῖται
ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό, ἡ ἀληθινή φιλία, τό
ἐνδιαφέρον καί ἡ ἀλληλεγγύη πρός τόν συνάνθρωπο.
• Ἐνημερώνονται γιά τούς ποικίλους κινδύνους πού ἀντιμετωπίζουν καθημερινά, ὅπως
γιά παράδειγμα τά ναρκωτικά καί ἡ κακή χρήση τῆς τεχνολογίας.
• Βοηθοῦνται νά παίρνουν κρίσιμες ἀποφάσεις γιά τόν ἑαυτό τους καί τό μέλλον τους.
• Στά ἐνοριακά κέντρα καλύπτουν ἀκόμη
τίς ψυχαγωγικές ἀνάγκες τους, μέ διάφορες
ἐκδηλώσεις, τίς ἀθλητικές δραστηριότητες
καί τίς ἐκδρομές.
• Τέλος, τά παιδιά στό Κατηχητικό δέν διδάσκονται καί δέν ἀκοῦνε μόνο, ἀλλά μποροῦν νά ἐκφράσουν ἀπορίες καί προβληματισμούς, νά ποῦν αὐτά πού τά ἀπασχολοῦν.
Γι’ αὐτό ὅλοι μας, Κληρικοί καί Γονεῖς,
ἔχουμε χρέος:
• νά συνειδητοποιήσουμε τήν ὕψιστη ἀξία
τῆς Κατηχήσεως μεταξύ τῶν νέων μας·
• νά ἐπενδύσουμε στήν πνευματική θωράκιση τῶν παιδιῶν μας·
• νά στείλουμε τά παιδιά μας στά Κατηχητικά Σχολεῖα τῶν Ἐνοριῶν μας μ᾽ ἐμπιστοσύνη καί μέ τήν βεβαιότητα ὅτι ἡ φοίτησή τους
θά τά στηρίξει καί θά τά ὠφελήσει. ❧

Œ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
έ τήν εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου μας καί μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτούργησαν καί φέτος, γιά δέκατη φορά, οἱ περίοδοι τῶν θερινῶν συναντήσεων τῆς
Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, στήν περιοχή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στό Ἄργος Καλύμνου.
Ἰδιαίτερα φέτος, ὑπῆρξε αἰσθητή αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν πού συμμετεῖχαν στίς
συναντήσεις, ἀφοῦ ὁ συνολικός ἀριθμός ξεπέρασε τά 240 παιδιά σέ ὅλες τίς περιόδους.

Μ

Οἱ περίοδοι, ὅπως κάθε χρόνο, λειτούργησαν
ξεχωριστά γιά τά κορίτσια καί γιά τά ἀγόρια,
καθώς καί γιά τίς διαφορετικές ἡλικίες: Δημοτικοῦ - Γυμνασίου - Λυκείου.
Πολλές καί ποικίλες ἦταν οἱ δραστηριότητες, ὅπου συμμετεῖχαν τά παιδιά καί τούς
γέμισαν ἐμπειρίες καί ἀναμνήσεις. Ἐκτός ἀπό
τά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ καί
«αἰχμαλωσία», παίξαμε ἀκόμη καί παιχνίδια
ὅπως «Survivor», «Σταθμῶν», «Μπουγέλο»,
«Ποδόσφαιρο» καί «Ράγκμπυ» στήν ἀμμουδιά,
«Μπάσκετ θαλάσσης», κ.ἄ.
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Ἐπίσης, ὑπῆρξε καί διανυκτέρευση στήν νῆσο Τέλενδο γιά τά μεγάλα ἀγόρια, ὅπου παίξαμε τό ἀγαπημένο παιχνίδι τῶν παιδιῶν πού ὀνομάζεται «Τρομακτικό» καί ἀφορᾶ βραδινή βόλτα στήν κατασκήνωση μέ κλειστά ὅλα τά φῶτα μέ τά στελέχη νά εἶναι κρυμμένα καί
νά τά τρομάζουν. Ἀποτελεῖ σίγουρα μία ἀπό τίς δυνατές καί ἀξέχαστες στιγμές.

Μέσα σέ ὅλα αὐτά ὅμως δέν ξεχάσαμε τό κύριο ἔργο τῆς συνάντησης, πού εἶναι ἡ ἐξομολόγηση καί ἡ Θεία Κοινωνία, ὅπου συμμετείχαμε ὅλοι.

Ἡ ἐπιτροπή τῆς κατασκήνωσης, εὐχαριστεῖ τόν πατέρα Ἰσίδωρο Γλυνάτση, πού εἶναι ἡ
ψυχή τῆς κατασκήνωσης, τίς κυρίες τῆς κουζίνας, καθώς καί ὅλα τά στελέχη, κορίτσια καί
ἀγόρια, μικρά καί μεγάλα, πού βοήθησαν νά λειτουργήσει καί φέτος ὥστε νά λειτουργήσει
εὔρυθμα ἡ κατασκήνωση.
Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ὅμως καί στούς γονεῖς πού ἐμπιστεύτηκαν στήν Ἐκκλησία τά
παιδιά τους γι’ αὐτές τίς ἡμέρες, καί φυσικά στά παιδιά γιά τήν ἀγάπη τους ὅλα αὐτά τά
χρόνια πού ἀγκαλιάζουν τήν κατασκήνωση. Πιστεύουμε ὅτι καί ἐμεῖς τά στελέχη, ἀλλά καί
τά παιδιά, κερδίζουμε ἀπό αὐτόν τόν ἰσχυρό δεσμό.
Τοῦ χρόνου σᾶς περιμένουμε ξανά νά περάσουμε τό ἴδιο τουλάχιστον ὄμορφα καί μάλιστα μέ ἰδιαίτερες ἐκπλήξεις.
Οἱ ἀρχηγοί καί οἱ ὁμαδάρχες τῆς Κατασκήνωσης.
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Œ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΕΞΗΧΘΗ
Η 16η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
έ τίς εὐλογίες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί τίς εὐχές τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.Παϊσίου, πραγματοποιήθηκε
στήν Λέρο, μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία ἡ 16η
Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Ἐθελοντῶν
Αἱμοδοτῶν τῆς Π.Ο.Σ.Ε.Α., μέ τήν συμμετοχή τοπικῶν Ἀρχῶν, φορέων καί συλλόγων, σχολείων, ἀλλά καί πολλῶν πολιτῶν στήν πλειοψηφία τους παιδιά - τό Σάββατο
29 Σεπτεμβρίου 2018.
Ὁ σχεδιασμός καί ἡ ἐκτέλεση τῆς 16ης
Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας βασίστηκε στίς ἰδέες καί τήν συνδιοργάνωση τῶν
ἀδελφοποιημένων Συλλόγων Ἐθελοντῶν
Αἱμοδοτῶν τῆς Λέρου «Η ΖΩΗ» καί τῆς
Ρόδου «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ».
Ἡ τελετή ἁφῆς τῆς φλόγας καί ἡ ἀφετηρία τῆς λαμπαδηδρομίας ἔγινε στόν
Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τοῦ Κάστρου,
ὅπου ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφανος, συμπαραστατούμενος
ὑπό τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου πρωτ.
Νικοδήμου Φωκᾶ καί τοῦ Δ/ντοῦ τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ
«ΘΑΡΡΙ» ἀρχιμ. Νεκταρίου Πόκια, τέλε-

Μ

σαν δέηση ὑπέρ ὑγείας καί θείας βοηθείας
πάντων τῶν αἱμοδοτῶν, καί κατόπιν ἀπό
τήν ἀκοίμητη Κανδήλα τῆς Παναγίας
μας, ἄναψαν οἱ πυρσοί καί ἔγινε ἡ ἔναρξη
τῆς λαμπαδηδρομίας.
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Ἡ τελετή λήξης τῆς λαμπαδηδρομίας
πραγματοποιήθηκε στό λιμάνι τῆς Ἁγίας
Μαρίνας, μέ ὀργάνωση παράλληλων
ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων.

Κείμενο: Σύλλογος Ἐθελοντῶν
Αἱμοδοτῶν Λέρου «Ἡ ζωή»
Φωτογραφίες: Μαρία Σούλου fotografer
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Œ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΣΤΗΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

έ βυζαντινή μεγαλοπρέπεια καί μέ
Μ
τήν πρέπουσα ἐκκλησιαστική τάξη
τελέστηκαν τήν Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου, τά ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς
καί περικαλλοῦς ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Σάββα Ὕψωνα.
Κατά τόν ἐγκαινιασμό, τόν κυρίως
ναό ἐγκαινίασε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, τό
Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Σάββα Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας ἐγκαινίασε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων
κ. Τιμόθεος, ἐνῶ τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί
Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Στρατονικείας
κ. Στεφάνου.
Κατά τήν ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων,
μεταξύ ἄλλων παρέστη καί ἡ Γερόντισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σάββα τοῦ
ἐν Καλύμνῳ, Κυπριανή Μοναχή, ὁμάδα
προσκυνητῶν ἀπό τήν Κάλυμνο, καθώς
καί πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

Κείμενο-φωτογραφίες: ἐπίσημη
ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,
«Kalymnos news», «ROMFEA.gr».
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Μιλώντας ὁ Μητροπολίτης μας στό «Kalymnos-news.gr» ἐνημέρωσε ὅτι στήν Λεμεσό
Κύπρου ἀνεγέρθηκε μεγάλος Ἱερός Ναός στή
μνήμη τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου. Ὁ
Ἱερός ναός διαθέτει δεξιά καί ἀριστερά δύο
κλίτη. Τά κλίτη αὐτά, κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ Μητροπολίτη Λεμεσοῦ, θά εἶναι
ἀφιερωμένα τό μέν δεξιό στόν «Ἅγιο Σάββα τόν ἐν Καλύμνῳ», τό δέ ἀριστερό στόν
«Ἅγιο Σάββα τῆς Σερβίας». Μέ φροντίδα
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, κατασκευάστηκε μία ξύλινη λάρνακα ἀπό τόν ἄριστο
τεχνίτη-ξυλογλύπτη Κώστα Σταματίου, καί
μέσα τοποθετήθηκε ἀντίγραφο ὁλόσωμης
εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ,
τοῦ Γιώργου Τηλιακοῦ. Ἡ λάρνακα ταξίδεψε
στήν Κύπρο, ὅπου τοποθετήθηκε στό δεξιό
κλίτος τοῦ Ναοῦ πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν
Ἅγιο Σάββα τόν ἐν Καλύμνῳ.
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Ορθόδοξος Ναός καί οἱ συμβολισμοί Εν αὐτῷ
(Α΄ΜΕΡΟΣ)

Γράφει ὁ Μακαρούνας Νικήτας-Μιχαήλ, πτυχιοῦχος Θεολογίας ΑΠΘ

Ὁ

ὀρθόδοξος ναός εἶναι μιά μικρογραφία
τοῦ σύμπαντος κόσμου (ὁρατοῦ καί
ἀοράτου). Ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς ἐνοριακῆς
ζωῆς καί, κατά κανόνα, κτίζεται στό κέντρο
τῆς συνοικίας ἤ κοινότητας. Παλιότερα οἱ
τροῦλοι καί τό καμπαναριό του ἦταν ὁρατά
ἀπό μεγάλη ἀπόσταση καί ἐπιβάλλονταν μέ τό
μέγεθος καί τήν ἐπιβλητικότητά τους στά γειτονικά κτίρια. Ὁ δέ περίβολος τοῦ ναοῦ ὑπῆρξε γιά αἰῶνες τόπος συγκέντρωσης ὅλων τῶν
ἐνοριτῶν καθώς ἐκεῖ ἀντάμωναν κάθε Κυριακή
μετά τήν ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία καί ἔλυναν ὅλοι μαζί τά προβλήματά τους.
Ὁ χριστιανικός ναός εἶναι γεμάτος
συμβολισμούς. Τίποτε δέν εἶναι τυχαῖο
καί καθετί ἔχει μελετηθεῖ σχολαστικά,
γιατί ἔχει τή δική του χρησιμότητα καί
σημασία. Ὅπως μᾶς παρέδωσαν οἱ Θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅταν
μπαίνουμε στόν ναό γιά νά συμμετά-

σχουμε (καί ὄχι γιά νά παρακολουθοῦμε ὡς ἁπλοί θεατές) στή λατρεία καί τήν
εὐχαριστιακή σύναξη, ἐγκαταλείπουμε
τά ἐγκόσμια καί εἰσερχόμαστε στή σφαίρα τοῦ ὑπεραισθητοῦ. Τά πάντα λοιπόν μέσα στόν ναό ἔχουν τόν βαθύτερο
συμβολισμό τους γιά νά δώσουν σέ ἐμᾶς
τούς πιστούς τά ἀνάλογα μηνύματα πού
θά συμβάλλουν στή σωτηρία μας:
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1. Ὁ τροῦλος συμβολίζει τόν οὐρανό.
τήν ἱερατική χάρη μέ τήν ὁποία εἶναι
2. Τά καντήλια καί οἱ πολυέλαιοι συμἐνδεδυμένοι.
βολίζουν τά ἄστρα τοῦ οὐράνιου θό- 8. Ἡ γῆ συμβολίζεται μέ τό δάπεδο τοῦ
λου.
ναοῦ. Ἐκεῖ στέκονται οἱ πιστοί, οἱ
3. Τό Ἅγιο Βῆμα συμβολίζει τόν Παράὁποῖοι συγκροτοῦν τήν ἐπί γῆς στραδεισο, τήν Ἄνω Ἱερουσαλήμ (Ἀποκ.
τευόμενη Ἐκκλησία καί ἀτενίζουν
22,1), μέσα στόν ὁποῖο τελεῖται ἀκατόν οὐρανό (θόλος), τόν Παράδεισο
τάπαυστα ἡ Οὐράνια Θεία Λειτουρ(Ἱερό Βῆμα) καί τούς εἰκονιζόμενους
γία, μέ λειτουργούς τούς ἀγγέλους.
ἁγίους (θριαμβεύουσα Ἐκκλησία) .
4. Ἡ Ἁγία Τράπεζα συμβολίζει τόν Θρό- 9. Ἡ Ἁγία Τράπεζα στηρίζεται συνήθως
σ’ ἕναν στύλο, ὁ ὁποῖος συμβολίζει
νο τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου (Ἀποκ.
22,3).
τόν ἀσάλευτο στύλο τῆς Ἐκκλησίας,
5. Τά καλύμματα τῆς Ἁγίας Τράπεζας
τόν Χριστό, ἤ σέ τέσσερις στύλους,
συμβολίζουν τά ἱερά σάβανα καί τή
πού συμβολίζουν τούς τέσσερις Εὐαγσινδόνη, μέ τήν ὁποία τυλίχθηκε τό
γελιστές.
ἄχραντο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ κατά τή 10. Πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα ὑπάρχει τό
Ἱερό Εὐαγγέλιο, τό ὁποῖο συμβολίζει
Θεία Ταφή Του.
τήν πραγματική παρουσία τοῦ Χρι6. Οἱ Ἱερεῖς συμβολίζουν τούς ἁγίους ἀγστοῦ στήν Ἐκκλησία καί τό ὅτι ἡ Ἐκγέλους, τά λειτουργικά πνεύματα τοῦ
κλησία διαφυλάσσει τήν Ἀλήθεια.
Θεοῦ (Ἑβρ.1,14).
7. Τά ἱερά τους ἄμφια ἔχουν καί αὐτά τόν
δικό τους συμβολισμό. Ἡ λαμπρότητα
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ..........
καί ἡ καθαρότητά τους συμβολίζουν
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Œ «ΙΜΒΡΟΣ - ΜΝΗΜΗ»
Συνάντηση Εἰρήνης καί Εκθεση Φωτογραφίας Μνήμης καί Ελπίδας

Μ

έ ἀπόλυτη ἐπιτυχία καί μεγάλη προσέλευση κόσμου, ὁλοκληρώθηκαν οἱ
τριήμερες ἐκδηλώσεις 13, 14 καί 15 Ἰουλίου 2018, στήν Λέρο, ἀφιερωμένες
στήν «Εἰρήνη» καί τήν νῆσο Ἴμβρο. Οἱ ἐκδηλώσεις τελοῦσαν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου.

Παρασκευή 13η Ἰουλίου 2018, πρώτη μέρα τῶν ἐκδηλώσεων. Μουσικοχορευτικό πρόγραμμα μέ ἑλληνικούς χορούς,
μέ τήν συμμετοχή τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Λέρου ΚΕΠΕΑΛ «ΑΡΤΕΜΙΣ», τοῦ Χορευτικοῦ Ὁμίλου Θεσσαλονίκης
καί τοῦ Χορευτικοῦ Συλλόγου «ΚΥΚΛΟΣ» Ἔντμοντον Ἁλμπέρτα Καναδά.

Τό Σάββατο 14 Ἰουλίου 2018, δεύτερη ἡμέρα τῶν ἐκδηλώσεων, διεξήχθησαν τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως φωτογραφίας
μέ θέμα «ΙΜΒΡΟΣ-ΜΝΗΜΗ», στό συνεδριακό κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, «Σχολή Σοφίας», στά Ἄλιντα.
Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὅλες οἱ Ἀρχές τῆς Λέρου, πολιτικές, στρατιωτικές, ἐκπρόσωποι Σωμάτων
Ἀσφαλείας, ἐκπρόσωποι φορέων καί συλλόγων, ὁ πρόεδρος καί τά μέλη τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Σωματείου «Δάφνη»,
ἐκπαιδευτικοί καί πολύς κόσμος, πού κατέκλισε ἀσφυκτικά τήν αἴθουσα τοῦ συνεδριακοῦ κέντρου.

Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ὁ Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Αὐτοῦ
Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ πρόεδρος τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Σωματείου
«Δάφνη» τ. πρέσβης κ. Γιαλίμ Ἐράλπ, ὁ Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχ. Κόλιας καί ὁ Ἔπαρχος κ. Ἰ. Θεμέλαρος ὡς ἐκπρόσωπος
τοῦ Περιφερειάρχου Ν. Αἰγαίου κ. Γ. Χατζημάρκου. Ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λέρου π. Νικόδημος Φωκᾶς,
πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀνέγνωσε τό Σεπτόν Πατριαρχικόν Γράμμα ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐκδηλώσεων.
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Ἡ αἴθουσα τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στήν Λέρο
φιλοξένησε τήν ἔκθεση φωτογραφίας «ΙΜΒΡΟΣ-ΜΝΗΜΗ» ἀπό 14 ἕως 27 Ἰουλίου 2018.

Στά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε μικρή συναυλία, πού ἐπιμελήθηκε ὁ μουσικολογιότατος κ. Στυλιανός
Μπερμπέρης, μέ τήν συμμετοχή μουσικῶν τοῦ ΚΕΠΕΑΛ «Ἄρτεμις». Ὁ κ. Στυλιανός Μπερμπέρης μέ τήν συνοδεία
τῆς δίδας Κατερίνας Νταλλαρή στό τραγούδι, καί τῶν μουσικῶν Νίκου Μῆλα (βιολί), Χριστίνας Κουκή (σαντούρι)
καί Γιώργου Δράκου (λαγοῦτο), ἑρμήνευσαν παραδοσιακά τραγούδια τῆς Ἴμβρου καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Οἱ ἐκδηλώσεις γιά τήν Ἴμβρο ὁλοκληρώθηκαν τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 15 Ἰουλίου, τρίτη ἡμέρα τῶν ἐκδηλώσεων,
στήν πλατεία Πλατάνου, μπροστά στό Δημαρχιακό Μέγαρο. Τό ΚΕΠΕΑΛ «Ἄρτεμις» πλαισίωσε τίς ἐκδηλώσεις
μέ πλειάδα νέων καί νεανίδων χορευτῶν καί παραδοσιακῶν ὀργανοπαικτῶν.

Ἐντυπωσιακή καί ἰδιαίτερα συγκινησιακή ἦταν ἡ στιγμή κατά τήν ὁποία μέ παρότρυνση τοῦ κ. Στυλιανοῦ Μπερμπέρη,
μέλους τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Σωματείου «Δάφνη», οἱ ἑκατοντάδες κόσμου πού βρισκόταν στήν πλατεία Πλατάνου
καί φοροῦσαν στά χέρια κορδέλες στά χρώματα τοῦ Αἰγαίου, πιάστηκαν χέρι μέ χέρι καί τά ὕψωσαν στό ὄνομα
τῆς ΕΙΡΗΝΗΣ, ἀναφωνώντας τό μήνυμα «Εἰρήνη στό Αἰγαῖο»!!!
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Œ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
τά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων τῆς Σχολῆς Γονέων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως,
πραγματοποιήθηκε ὁμιλία την Κυριακή 28-01-2018, στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Χώρας
Καλύμνου, ἀπό τόν πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου, γνωστό ἀπό τίς ἐκπομπές του
στόν Ρ/Σ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, μέ θέμα : «Ἡ τέχνη νά εἶσαι γονιός».

Σ

Τήν Κυριακή 18 Μαρτίου, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Κεχαριτωμένης Χώρας
Καλύμνου, ὁμίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Πόκιας, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς «ΘΑΡΡΙ» Ρόδου, μέ θέμα «Ἡ Κλίμακα».
Τήν Κυριακή 6 Μαΐου 2018, στόν Ἱερό Ναό
τῆς Ὑπαπαντῆς Καλύμνου, ὁμίλησε ὁ διακεκριμένος πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός, Φιλόλογος, Θεολόγος, Συγγραφέας
καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κερκύρας, ὁ ὁποῖος ἀνέλυσε τό
ἐπίκαιρο θέμα: «Γονεῖς καί ἔφηβοι: ἀναζητώντας γέφυρες ἐπικοινωνίας».
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Τό Σάββατο 29/9 στήν Λέρο, καί
τήν Κυριακή 30/9 στήν Κάλυμνο,
προσκλήθηκε ὁ διαπρεπής καί λόγιος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί
Λαυρεωτικῆς κ.Νικόλαος, ὅπου ὁμίλησε μέ θέματα: «Καί ὅμως ὑπάρχει
ἐλπίδα! καί Πίστη: τό μεγάλο ζητούμενο τῆς ἐποχῆς μας».

Ὁ διαπρεπής καί λόγιος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, προσκεκλημένος
τοῦ Μητροπολίτου μας, ὁμιλεῖ στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στήν Κάλυμνο (30-9-2018)

Ὁ διαπρεπής καί λόγιος Μητροπολίτης
Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος,
προσκεκλημένος τοῦ Μητροπολίτου μας,
ὁμιλεῖ στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Λέρου
(29-9-2018)

30 • ΟΛΚΑΣ • ΤΕΥΧΟΣ 41

Œ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ήν Κυριακή 21/10 στήν Κάλυμνο, καί τήν
Τρίτη 25/9 στήν Λέρο, ὁ Μητροπολίτης
μας ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμό στήν Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.
Στήν Κάλυμνο, ὅπου εἶναι καί ἡ ἕδρα τῆς
Σχολῆς, παρέστη ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς κ.
Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, Ἄρχων Μαΐστωρ
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἱερεῖς, καθηγητές
τῆς σχολῆς καί μαθητές.
Στήν Λέρο, ὅπου λειτουργεῖ παράρτημα
τῆς σχολῆς, παρέστη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Στρατονικείας κ.Στέφανος, ἱερεῖς, ὁ Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχ.Κόλιας, ὁ βουλευτής Δωδ/
σου κ. Μάνος Κόνσολας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αἰγαίου κ. Ἰ. Φλεβάρης, ὁ δημ.
σύμβουλος κ. Ἰ. Σοροκάκης, ὁ διευθυντής τοῦ
παραρτήματος τῆς σχολῆς στήν Λέρο μουσικολογιώτατος κ. Ἐλευθέριος Χατζηλάρης,
καθηγητές τῆς Σχολῆς, μαθητές καί γονεῖς.
Γιά δέκατη συνεχῆ χρονιά λειτουργεῖ
στήν Κάλυμνο καί στήν Λέρο, ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ.Μητροπόλεώς
μας, ἀναγνωρισμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο
Πολιτισμοῦ (Πράξη Μητροπολίτου: 1/19.3.
2007. Ἄδεια Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ: 7600
79/2112/ 5.8.2008.ΦΕΚ Β΄, ἀρ. φύλλου: 1663/
2008-18.8.2008).
Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς διοικεῖται
ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου καί ἔχει ἕδρα τήν Κάλυμνο. 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 Λισγάρης,
Κουμπαρᾶς Ἀτσᾶς, ἡ κα Εἰρήνη Κουκουβᾶ, καί
ὅλοι οἱ δυνάμενοι καί κατέχοντες ἀναλόγια εἰς
τούς Ἱ. Ναούς. Τηλ. 22430- 28688, 28121.

Τ

Παράρτημα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς λειτουργεῖ καί στή Λέρο ἀπό τό 2010,
ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ μουσικολογιωτάτου
κ.Ἐλευθερίου Χατζηλάρη, μέ τήν συνεργασία
τῶν ἱερέων π. Δαμασκηνοῦ Παλαπουγιούκ καί
π. Σεργίου Γουρλά, καί τῶν κ.κ. Ἀναστασίου
Χατζηλάρη ἐκπαιδευτικοῦ καί Ἐμμ.Πλόχωρου.
Σκοπός τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ διάδοση τῆς πατροπαράδοτης 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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Œ ΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ
ία ὡραία καί διδακτική ἱερατική σύναξη πραγματοποιήθηκε στήν Κάλυμνο, τήν Πέμπτη 8/2/2018, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας.
Ὁμιλητής ἦταν ὁ Καλύμνιος ἐπίσκοπος
Ἀντινόης κ. Παντελεήμων Λαμπαδάριος.
Τό θέμα πού ἀναλύθηκε διεξοδικά ἦταν
«οἱ συμβολισμοί καί ὁ σωστός τρόπος τελέσεως τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τῆς προθέσεως».

Μ

Ἱερατική Σύναξη στήν Λέρο, μέ τόν ἀρχιμ.
Δανιήλ Ἀεράκη, στήν ὁποία ἀναλύθηκαν θέματα
θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος (2-4-2018)

Ἱερατική σύναξη στόν ἱερό ναό τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Πόθιας Καλύμνου, μέ τόν Μητροπολίτη
Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο (29/9/2018)
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ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Ι.ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
ΚΑΙ Ι.ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ
Μνήμη Μικρᾶς Ἀσίας (16/9/2018) 95 χρόνια ἀπό τήν
Μικρασιατική Καταστροφή
Ἱερός Ναός Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου

Ἑορτασμός Ὑψώσεως Τιμίου
Σταυροῦ στήν Λέρο (14-9-2018)

Ἑορτασμός Τιμίου Σταυροῦ στό Καντούνι Καλύμνου
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Ἑορτασμός Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου - Παναγία Γλυκιοῦ
στήν Κάλυμνο

Ἐνιάμερα στήν Παναγία τοῦ
Κάστρου Λέρου (23-8-2018)

Παναγία Ἀργινωντῶν Καλύμνου

Παναγία Κυρά Ψηλή Καλύμνου
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Παναγία Ἀναλήψεως Καλύμνου

Παναγία Χρυσοχεριᾶς Καλύμνου

«Παναγιές» στά Ἄλιντα Λέρου (14-8-2018)

Ἑορτασμός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στήν Παναγία Κάστρου Λέρου (15-8-2018)
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Œ Ἀστυπάλαια - Παναγία Πορταΐτισσα - Ἑορτασμός Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου 2018
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Ἑορτασμός Ἁγίου Φανουρίου Ξηροκάμπου Λέρου (26-27/8/2018)

Ἑορτασμός Ἁγίου Φανουρίου στό Μασούρι Καλύμνου (26/8/2018)
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Œ Ἑορτασμός Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως
Σωτῆρος Χριστοῦ Καλύμνου (5-6/8/2018)
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Ἑορτασμός ἐνοριακοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου (5-6/8/2018)

Ἑορτασμός Ἁγίου Παντελεήμονος στήν Κάλυμνο (26-27/7/2018)
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Ἑορτασμός Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στήν Λέρο (27-28/7/2018)
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Ἑορτασμός Ἁγίας Μαρίνης στήν Λέρο (16-17/7/2018)

Ἁγίων Πέτρου & Παύλου στήν Κάλυμνο (28/6/2018)
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Ἑορτασμός Ἁγίου
Παϊσίου Παναγῆ
Μπασιᾶ στήν
Λέρο (6-7/6/2018).

Ὁ ἱερός οὗτος ναός ἀνηγέρθη δαπάναις εὐσεβοῦς οἰκογενείας Δημητρίου καί Ἄννης Ἀναστασίου.
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Œ Ε ΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΪΔΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΣΤΗ ΛΕΡΟ
έ ἐκκλησιαστική τάξη καί παρουΜ
σία πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος, τήν
Τετάρτη 23 καί Πέμπτη 24/5/2018, τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός καί ἡ τελετή τῶν
ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναϊδρίου τῶν Ἁγίων Ἀλεξάνδρου καί Ἄννης, ἰδιοκτησίας εὐσεβοῦς οἰκογενείας Γεωργίου καί
Ἄννης Καστῆ, στήν περιοχή «Καμαράκι-Φυτώριο» Νήσου Λέρου.

Τόν Ἑσπερινό καί τήν τελετή τῶν ἐγκαινίων ἐτέλεσε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφανος, μέ τήν συμμετοχή τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, καί τῶν
Ἱερέων πρωτ. Νικοδήμου Φωκᾶ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, π. Δαμασκηνοῦ Παλαπουγιούκ, π. Ἐμμ. Ὀθίτη καί π. Σεργίου Γουρλά,
ἐνῶ τήν τελετή παρακολούθησαν ὁ Δήμαρχος κ. Μιχ. Κόλιας, δημοτικοί σύμβουλοι καί
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πολλοί πιστοί, οἱ ὁποῖοι κατά διαστήματα
ἐπληροφοροῦντο τήν τάξιν τῆς τελετῆς
τῶν ἐγκαινίων ἀπό τόν Μητροπολίτη μας.
Μετά τό πέρας τῆς τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία στήν
ἐγκαινιαζομένη Ἁγία Τράπεζα.
Ὁ Μητροπολίτης στό κήρυγμά του συνεχάρη τούς κτήτορες τοῦ Ἱεροῦ Ναϊδρίου γιά
τήν εὐσέβειά τους, τήν πίστη τους πρός τόν
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Θεό, καί τούς εὐχήθηκε ὅπως ὁ Ναός αὐτός
καταστεῖ, διά τούς κτήτορες καί τούς κατά
καιρούς προσκυνητάς, τόπος ἁγιάσματος,
προσευχῆς, περισυλλογῆς καί τόπος ἑνώσεως μέ τόν Θεό Πατέρα, ἐνῶ σέ ὅλους τούς
πιστούς ἐμοίρασε, ὡς εὐλογία, τεμάχια τοῦ
λευκοῦ Σαβάνου πού ἔφερε ὁ Ἀρχιερέας
κατά τά ἐγκαίνια, ἐμποτισμένα μέ κηρομαστίχη, μαζί μέ εἰκόνα.

Œ Ε ΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 565η ΕΠΕΤΕΙΟ
ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
τῆς ἐπετείου τῆς Ἁλώσεως
Σκαντάτῆςστήπλαίσια
Βασιλευούσης, πραγματοποιήθηΛέρο καί στήν Κάλυμνο, σχετικές
ἐκδηλώσεις.
Ἡ ἐκδήλωση στήν Λέρο πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἁγίας
Μαρίνας.
Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία
τους ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφανος, ἐκπρόσωποι τοπικῶν Ἀρχῶν, καί πλῆθος κόσμου.
Τήν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ κ. Γεώργιος Παλαπουγιούκ, σύμβουλος ΥΠΕΘΑ,
τήν γενική εὐθύνη τῆς κεντρικῆς ὁμιλίας
εἶχε ὁ ἐκπαιδευτικός κ. Ἀναστάσιος Χατζηλάρης, διευθυντής τοῦ Δημ. Σχολείου
Ἀλίντων, ἐνῶ ἀφηγήτριες ἦταν οἱ κυρίες
Αἰκατερίνη Ἀσβεστᾶ, Μαρία Σκόρδου, καί
Σπυριδούλα Χατζηλάρη.
Μετά ἀπό τήν ἀφήγηση κάθε κειμένου,
πού ἀναφερόταν στήν Ἅλωση τῆς Πόλης, οἱ μουσικοί Ἐλευθέριος Χατζηλάρης

(βιολί καί τραγούδι), Γιῶργος Κοντογιωργάκης (λαγοῦτο) καί Γιάννης Χατζηλάρης (ἁρμόνιο καί τραγούδι), ἑρμήνευσαν τραγούδια τῆς Πόλης, σχετικά μέ
τήν περίσταση.
Μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί τόν προσήκοντα
σεβασμό, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση
γιά τήν ἐπέτειο τῆς Ἅλωσης τῆς Κωνσταντινούπολης, στήν αἴθουσα τῆς ἐνορίας τοῦ
Τιμίου Προδρόμου Χώρας Καλύμνου μέ
θέμα: «Ἡ Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπο-
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λης, 29 Μαΐου 1453». Ὁμιλητής ἦταν ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Ἀντινόης κ. Παντελεήμων,
ἐνῶ παράλληλα μέ τήν ὁμιλία προβαλλόταν
ἀνάλογες μέ τό θέμα διαφάνειες.
Στήν ἐκδήλωση παρευρέθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, ὁ ἱερός κλῆρος καί πλῆθος κόσμου.
Εἰδική ἐκδήλωση ἔγινε καί στό ἰσόγειο τοῦ

Πνευματικοῦ Κέντρου Καλύμνου, παρουσία
ὅλων τῶν Ἀρχῶν καί πολύ κόσμου. Ὁμιλητής ἦταν ὁ ἀρχαιολόγος κ. Μιχ. Κουτελλάς
μέ θέμα: «Θρύλοι, παραδόσεις καί τραγούδια
τῆς Ρωμιοσύνης γιά τήν Ἅλωση τῆς Πόλης».
Συμμετεῖχε τό μεικτό μουσικό σχῆμα τῆς
Ἕνωσης Πολιτῶν Χώρας, ὑπό τήν διεύθυνση
τοῦ κ. Γ. Καραφύλλη.

Œ Τ
 ΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
Μάγειρες - Μέλη τῆς Λέσχης, παρευρέθηκαν στόν χῶρο τοῦ συσσιτίου τῆς
Μητροπόλεώς μας καί μέ τήν συνεισφορά
διοργάνωσε τό Σάββατο 10 Φεβρουαρίου ἐπαγγελματιῶν - ἐμπόρων τῆς Καλύμνου,
2018, τό 3ο Γεῦμα Ἀγάπης, στόν χῶρο τοῦ μαγείρεψαν ἕνα πλούσιο γεῦμα, προσφοσυσσιτίου τῆς Τράπεζας Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς ρά στούς συμπολίτες μας πού τό εἶχαν
Μητροπόλεως στήν Κάλυμνο.
ἀνάγκη.
Λέσχη Διευθυντῶν Ἀρχιμαγείρων ἙλἩ
λάδος, στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων τοῦ παραρτήματός της στήν Κάλυμνο,
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Œ Ε ΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΙΕΡΕΑΣ π. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ
λλος ἕνας ἄξιος κληρικός
τῆς Μητροπόλεώς μας ἐκοιἌ
μήθη ἐν Κυρίῳ, στίς 21/6/2018, ὁ
εὐλαβέστατος ἐφημέριος τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Πανόρμου Καλύμνου, π. Παντελεήμων Γιαννικουρῆς, σέ ἡλικία
μόλις 55 ἐτῶν.
Ὁ π. Παντελεήμων χειροτονήθηκε Διάκονος καί Ἱερέας τό
2004 καί τοποθετήθηκε ὡς Ἐφημέριος στήν Ἐνορία Κοιμήσεως
Θεοτόκου Βοθύνων Καλύμνου,
καί ἀπό τό 2016 ἐφημέριος στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Πανόρμου Καλύμνου.
Παντρεμένος μέ τήν πρεσβυτέρα Εἰρήνη
Σακαλλέρου, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησαν τέσσερα παιδιά τόν Μανώλη, τήν Κατερίνα, τή
Μαρία καί τόν Θεόδωρο. Ἐπίσης καί ἕνα ἐγγόνι τόν Γεώργιο ἀπό τό γιό του Μανώλη.
Ἡ ἀπώλειά του εἶναι μεγάλη, τόσο γιά
τήν τοπική Ἐκκλησία καί τήν κοινωνία

τῆς Καλύμνου, ὅσο καί γιά
τούς εὐσεβεῖς ἐνορίτες του,
τούς ὁποίους ὑπηρετοῦσε ὡς
ἐφημέριος, ὅσο καί γιά τήν
οἰκογένειά του.
Κύριος ὁ Θεός ἀναπαύσει τήν
μακαριστήν ψυχήν του «ἐν χώρᾳ
ζώντων ἐν σκηναῖς δικαίων. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη».
Μέ βαθιά θλίψη τελέστηκε ἡ
ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ ἡμῶν π. Παντελεήμονος
Γιαννικουρῆ, τήν Δευτέρα 25/6
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου
Πανόρμου Καλύμνου. Κατόπιν
ἐντολῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, τῆς ἀκολουθίας προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφανος, παρουσία ὅλου τοῦ ἱεροῦ κλήρου
καί πλῆθος πιστοῦ λαοῦ. Ἡ ταφή ἔγινε στό
κοιμητήριο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στό
Ἄργος.

Œ Ο Ι ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΠΑΪΣΙΟΥ
τήν μακαριστήν ψυχήν του «ἐν χώρᾳ ζώντων
ἐν σκηναῖς δικαίων. Στήν δέ πρεσβυτέρα, τά
παιδιά καί τούς συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόντος ἱεμνίων προσκυνητῶν, ἐνημερώθηκε διά τόν ρέως, τήν ἐξ ὕψους δύναμιν καί παραμυθίαν.
αἰφνίδιον θάνατον τοῦ Ἱερέως Παντελεήμο- Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.
νος Γιαννικουρῆ, εὐχόμενος εἰς τόν Ἀρχηγόν
† Ὁ Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί
τῆς Ζωῆς καί τοῦ Θανάτου, ὅπως ἀναπαύσῃ Ἀστυπαλαίας Παΐσιος».

ετά πολλῆς θλίψεως καί ὀδύνης, ὁ Σεβ.
Μ
Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, εὑρισκόμενος εἰς Κεφαλληνίαν μέ ὁμάδα Καλυ-
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