δυσÜρεστοò, üχι üμωò ÝπειδÞ εßναι πρÜγματι τοιαýτη, ÜλλÜ διüτι Þ Üνθρωπßνη
φýσιò Ýχει ÝθισθÞ νÜ συναναστρÝφετατ μÝ
τÞν εýκολßαν τþν Þδονþν. Εßò αýτοýò δÝ
οß üποßοι κατþρθωσαν καß ýπερÝβησαν τü
μÝσον τÞò üδοý Üποδεικγýεται εýχÜρτστοò

Ýμφανßζει Üνττστοßχωò τü θεßον δþρον τÞò
ΧÜριτοò, τÞν κεκρυμμÝνην εßò τÜ βÜθη
αýτÞò χρηστüτητα τοý Κυρßου, Þ üποßα
καß γßνεται ÜπλανÞò üδηγüò εßò τü πολυποßκτλον πνευματlκüν

Üγþνισμα

.

Αýτüò ü m,ευματικüò Üγþν εßναι διαρκÞò
διÜ κÜθε πτστüν καß þò Ýκ τοýτου χρειÜζετατ νÜ θÝτη κανεßò ÜρχÞν κÜθε ÞμÝραν,
κÜθε στιγμÞν. «"Εφθασε κατρüò, Þ τþν
πνευματττζþν Üγþνων ÜρχÞ, Þ κατÜ δαιμüνων νßκη, Þ πÜνοπλοò ÝγκρÜτεια, Þ τþν
¶γγÝλων εýπρÝπετα, Þ,rρüò Θεüν παρρηπνευμασßα» . ¿ò μßα διαρκÞò ÜρχÞ
"Þò
τικÞò ÜναγεwÞσεωò καß Üνακαινßσεωò τοý
Üνθρþπου εßνατ καß Þ ¶γßα ΤεσσαρακοστÞ.
ΔιÜ τοýτο καß ü ýμνφδüò τοý Τριωδßου
μÜò προσανατολßζει üρθþò πρüò τü
περιεχüμενüν τηò λÝγων, üτι Þ σωματικÞ
νηστεßα διÜ τÞò ÜποχÞò τþν τροφþν, ÝÜν
δÝν ÜκολουθÞται Ýκ τÞò καθαρüτητοò τÞò
προερχομÝνηò Ýκ τοý Üγþνοò ÜπαλλαγÞò
Ýκ τþν παθþν, δÝν γßνεται ÜφορμÞ πρüò
βßου διüρθωστν καß þò ψευδÞò μτσεßτατ
ýπü τοý Θεοý

καß Üνετοò
Πολλοß κατÜ κατροýò Üγνοοýντεò τü μÝγα
μυσττττον τÞò εýσεβεßαò, θεωροýν τÞν
¼ρθüδοξον ÜσκητικÞν ΠαρÜδοσιν þò
ÝπαχθÞ καß üδηγοýσαν τüν Üνθρωπον εßò
τÞν στÝρηστν τÞò δημιουργικÞò φαντασßαò,'τηò πρωτοτýπου πρωτοβουλßαò, τÞò
Üπολαýσεωò τÞò ζωÞò Ýν γÝνει καß τÞò Ýξ
αýτÞò προερχομÝνηò χαρÜò. ΟýδÝν τοýτου
ψευδÝστερον.'¼λα üσα Ýδημιοýργησεν ü
Θεüò, τÜ Ýδημιοýργησε καλÜ λßαν καß μÜò
τÜ Ýδþρησε διÜ νÜ τÜ χαιρþμεθα καß νÜ τÜ
ÜπολαμβÜνωμεν καß νÜ γßνωνται ÜφορμÞ
πρüò διαρκÞ δοξολογßαν τοý ΕýεργÝτου
μαò. Αß Ýντολαß δÝ τοý Θεοý μÜò üδηγοýν
καß μÜò περιγρÜφουν τÞν üρθÞν χιÞσιν
τþν δωρεþν Του, þστε, καß τü σþμα μαò
καß Þ φαντασßα καß üλαι αß ψυχικαß μαò
διτνÜμειò μεθ'üλων τþν ýλικþν Üγαθþν, νÜ
Üποβαßνοιτν κατ'ÜλÞθεlαγ xapoπoroi καß
εýεργεττκαß διÜ τÞν ζωÞν τοý Üνθρþπου.
¶ντιθÝτωò, Þ ÝγωßστικÞ, αýτüνομοò καß
περιφρονητικÞ πρüò τüγ σκοπüν τüν
üποßον Ýθεσεν ü Δημιουργüò εßò τÜ πλÜσματÜ Του χτÞσιò των, πρüò στιγμÞν
ßκανοποιεß τüν παρÜλογον Ýγωισμüν τοý
Üνθρþπου, καταλÞγει üμωò εßò
ÜποτελÝσματα τελεßωò διαφορετ τκÜ τþν
προσδοκτþν του, üδηγοýσα αýτüν εßò τÞν
Üπüγνωσιν, τü Üγχοò καß τÞν δυστυχßαν.
.

.

¼πωσδÞποτε, τü νÜ δυνηθfl ü Üνθρωποò νÜ
συγκεντρþση τüν γοýν του εßò τÞν
Ýργασßαν τÞò γνþσεωò τοý Θεοý καß νÜ
τüν ÝπαναφÝρη Ýκ τοý Ýμπαθοýò διασκορπτσμοý του εßò τÜ κτßσματα, Üποτελεß
Ýργον κοπτþδεò καß πολυχρüντον, üμωò
Üπαραßτητον καß καθορτσττκüν διÜ τÞν
πνευματικÞν του ýπüστασιν καß τÞν üλην
κοτνωντκÞν του ζωÞν. Φαßγετατ δÝ Þ üδüò
τÞò ÜρετÞò εßò αýτοýò, οß üποßοτ τÞν
Üρχßζοιτν, σκλτρÜ καß ýπερβολικþò
.
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¼ Σωττι Þμþν, ü ÜληθÞò Θεüò καß ÜληθÞò
Üνθρωποò, ü Üγνþστωò γνωριζüμενοò εßò
τοýò ταπεινüφροναò καß δεκττκοýò τÞò
Üκτßστου ΧÜριτüò Του, ü Κýριοò τÞò
Δüξηò καß Κýριοò τÞò ßστορßαò, ü ÝτÜζων
καρδßαò καß νεφροýò, ü-διÜ τÞò θεßαò
Αýτοý Προνοßαò σιτνÝχων τÜ σýμπαντα
Üπü τü πλÝον μικρüν μüριον τÞò δημιουργßαò Του μÝχρι τοý ÜσυλλÞπτου εßò τÞν

Üνθρωπßνην διÜνοταν σýμπαντοò κüσμου,
εßναι διαχρονικþò Þ ¼δüò, Þ ¶λÞθεια καß
Þ ΖωÞ , '¼πωò Þ Ýνυπüστατοò πηγÞ τÞò
ΖωÞò δÝν Þτο δυνατüν νÜ κρατηθfl ýπü τοý
θανÜτου, ÜλλÜ τüν σιτνÝτριψε καß
ÜνεστÞθη, Ýτσι δÝν εßναι δυνατüν νÜ
ýπÜρξη Üνθρωπßνη ζωÞ, Þ üποßα νÜ üδηγfl
εßò τÞν καταξßωσιν τοý Üνθρþπου, χωρßò
τÞν συμμετοχÞν εßò τü ζωοποιüν Σþμα τοý
ÜναστÜγτοò Χρτστοý, τÞν ¼ρθüδοξον
¸κκλησßαν Του καß τÞν ¶γτοττνευματτκÞν
τηò ΠαρÜδοστν. Καß, Ýν σιτνüψει, ü Κýριοò
μÝνει εßò τüν αßþνα, Ýνþ ψευδεßò αß
Ýπßνοιατ τþν ýπερηφÜνων Üνθρþπων Þ, þò
προσφυþò λÝγει ü ¶γιοò ΔιÜδοχοò, «οýδÝν
πτωχüτερον διανοßαò Ýκτüò Θεοý φιλοσοφοýσηò τÜ τοý Θεοý» .

ΤÝκνα Ýν Κυρßφ ÜγαπητÜ,
¸πß τfl εßσüδφ εßò τÞν ¶γßαν καß.ΜεγÜλην
ΤεσσαρακοστÞν προτρεπüμεθα πατρ τκþò
πÜνταò ýμÜò, üπωò μÞ δειλιÜσητε καß μÞ
üκνÞσητε νÜ προχωρÞση"ε εßò τü σπουδατüτερον Ýργον τÞò ζωÞò ýμþν, εßò τü τÞò
πνευματτκÞò Ýργασßαò στÜδιον, μετÜ
Üνδρεßαò καß δυνÜμεωò üλοψýχου, þστε νÜ
καθαρßσητε ψυχÜò καß σþματα Üπü παντüò
μολυσμοý καß Ýπιτýχητε τÞò Βασιλεßαò
τοý Θεοý, Þ üποßα Þδη παρÝχετατ Üπü
αýτÞν τÞν παροýσαν ζωÞν εßò üσουò
εßλικρινþò καß Ýκ βÜθουò ψυχÞò τÞν
Ýκζητοýν.

¹ χÜριò τοý Θεοý καß τü Üπετρον Ýλεοò
Αýτοý εßη μετÜ πÜντων ýμþν.

¶γßα καß ΜεγÜλη ΤεσσαρακοστÞ ,βτα'

+ ¼ Κωνστανττνουπüλεωò Βαρθολομαßοò,
δτÜπυροò πρüò Θεüν εýχÝτηò πÜντων
ýμþν.

Φ ¶γιοq

Ιω

(30

ηξ τηq Κλßμακαq
τßου)

fta

¶γιοò ΙωÜwηò τηò Κλßμακαò πιθανüτατα το 523 μ.Χ. στη Συρßα. ¹ταν γτοò
πλοýσταò κατ ευσεβοýò οικογÝνεταò, Σε
νεαρÞ ηλτκßα, παρακολοýθησε ανþτερο
κýκλο μορφþσεωò, þστε να δτακρßνεται
ανÜμεσα στουò σιτνομÞλικοýò του. Εκεßνοò üμωò, ενδιαφερüταν περτσσüτsρο γlα
την προσευχÞ, τιò θεολογικÝò μελÝτεò,
την σιτγγραφικÞ εργασßα κα1 την Üσκηση.
ΠÞγ" στο ¼ροò ΣτνÜ, κοντÜ στον φημιqμÝνο αναχωρητÞ Μαρτýρlο, ο οποßοò καθοδÞ\ºισε πνευματτκÜ τον νεαρü ΙωÜννη. ΜετÜ
απü τÝσσερα χρüντα Üσκησηò, εκÜρη
μοναχüò ενþ η φÞμη των αρετþν κατ τηò
σοφßαò του εßχε ευρýτερα διαδοθεß. Γι'
αυτü πολλοß μοναχοß και λατκοß, αλλÜ kar
αξιωματοýχοι Ýρχονταν στη ΜονÞ yra να
ζητÞσουν τη συμβουλÞ του, Εßχε kar το
χÜρισμα τηò θαυματουργßαò. Λüγω τηò
διαβßωσÞò του στην ΙερÜ ΜονÞ ΣινÜ
ονομÜζετατ και Στναßτηò. ΜετÜ το θÜνατο
του ηγοýμενου τηò ΜονÞò kar κατüπτν
απαιτÞσεωò των αδελφþν δÝχθηκε να γßνετ
Ηγοýμενοò τηò τερÜò ΜονÞò ΣινÜ για
μερικÜ χρüνια. Η νοσταλγßα, üμωò, τηò
ερημικÞò ζωÞò, Ýκανε τον ΙωÜwη να
αποσυρθεß πÜλτ στην Ýρημο Kar να αφοστωθεß πÜλι στιò μελÝτεò του. ΕκοιμÞθη εν
ειρÞνη περß το 606 μ.Χ, και Üφησε δýδ

σπουδατüτατα συγγρÜμματα, την «Κλßμακα» ιτατ τον «Δüγον προò τον ΠοτμÝνα».
Η «Κλßμακα» περιλαμβÜνει τρτÜντα
λüγουò περß αρετÞò, üπου ο καθÝναò λüγοò
περßαμβÜνsι και μτα αρετÞ, ξεκτνþνταò
απü ττò πτο πρακτικÝò kar ανεβαßνονταò
σαν σκαλοπÜττα κατÝληξε σττò θεωρητικÜ
υψηλÝò. Στη πνευματικÞ ζωÞ Ýχουμε
βαθμßδεò χαμηλÝò και υψηλÝò, καταστÜσετò κατþτερεò rial ανþτερεò. Γτ' αυτü κα
ιτο σýγγραμμα ονομÜζεται Κλßμακα των
αρετþν. Στο Ýργο του αυτü ο συγγραφÝαò

ωραßεò rζar επττυχημÝνεò προσωποποιÞσειò. Απü την αρχÞ τηò ΜεγÜληò ΤεσσαρακοστÞò το σýγγραμμÜ του διαβÜζεται σε
üλα τα ορθüδοξα μοναστττια. ΕπειδÞ εßναι
παγκüσμιο κειμÞλτο αναλýσεωò üλων των
παθþν και των αρετþν, η Εκκλησßα τιμÜ
τδιαßτερα σε αυτÞ τη πνευματικÞ περßοδο
τον συγγραφÝα Üγιο ΙωÜwη τηò Κλßμακαò
και το προτεßνετ yra ανÜγνωσμα. Η μνÞμη
του εορτÜζετατ σττò 30 Μαρτßου Kar την
Δ' ΚυριακÞ των Νηστειþν τηò ΜεγÜληò
ΤεσσαρακοστÞò.
Μερικοß λüγοι του, απü την Κλßμακα:
1) Η ταπετνοφροσýνη εßνατ ουρÜνιοò
ανεμοστρüβιλοò που μπορεß να ανεβÜσει
την ψυχÞ απü την Üβυσσο τηò αμαρτßαò
στα ýψη του ουρανοý.
2) ΜητÝρα τηò πηγÞò εßναι η Üβυσσοò των
υδÜτων πηγÞ δε τηò διακρßσεωò η ταπεßγωστò.

Α),τΙ ΕΤΝΑΙ ß{ ΑΚΟΛΟΥΦ{Α ΤΟΥ
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παρουσιÜζετ σιτστηματτκÜ ττò τδÝεò του
yra τηγ κοινοβιακÞ κυρßωò, αλλÜ και για
την ερημlκÞ ζωÞ, ταξινομþνταò αυτÝò
κατÜ τρüπο που δεßχνει πορεßα προò την
ηθικÞ τελεßωση. Εßναι γραμμÝνο σε κομψÞ
ελληνικÞ γλþσσα, καλοδουλεμÝνη με χÜρη
kar μελωδικüτητα. 'Εχει διαýγεια, γλαφυρüτητα, παραστατ τκüτητα Kar παρουστÜζει πλοýτο εκφρÜσεωò, καλατσθησßα και
ευγÝνετα. Στη διακüσμηση του λüγου με
εικüνεò Kar παρομοτþσετò ο ιερüò συγγραπαρÜμιλλοò. ΠÜσηò φýσεωò
φÝαò
ου αναδýοντατ καθþò kar

ΚÜθε απüγευμα των ημερþν ΔευτÝραò,
Τρßτηò, ΤετÜρτηò kar ΠÝμπτηò, ολüκληρηò τηò ΤεσσαρακοστÞò μÝχιι Kar την
ΜεγÜλη Τρßτη, τελεßτατ στουò Ιεροýò
Ναοýò (Þ στο σπßττ μαò, εÜν δε μεταβοýμε
στο Ναü), η Ακολουθßα του ΜεγÜλου
Αποδεßττου.
Τιò Üλλεò Þμ"ρεò τηò εβδομÜδαò τελεßται
το Μικρü Αιüδειττο (και ολüκληρο το
χρüνο, πλην τηò ΔτακατνÞσιμηò εβδομÜδ«ò),

Την ΠαρασκευÞ, τελεßται μαζß με τουò
Χαιρετισμοýò τηò Παναγßαò, ενþ ΣÜββατο
kar ΚυρτακÞ το διαβÜζουμε σπßττ μüνοι

μαò. ΛÝγεται Απüδειπνο, δτüττ εßνατ
ακολουθßα που γßνετατ (κανοντκÜ) μετÜ το
δεßmrο, δηλ. εßναι Þ βραδινÞ προσευχÞ του
Χρτσττανοý kar ΜÝγα, λüγω τηò εκτÜσεωò
του ι(αι yra να διακρßνετατ απü το Μικρü
Απüδειττνο.
ΠεριÝχει 1) Ψαλμοýò που διαβÜζονται, 2)
ωρατüτατα κατ ποτκßλα μικρÜ τροπÜρτα
που ψÜλλονται ιßαι 3) ευχÝò που αναγτνþσκετ ο ΙερÝαò.
Εßναι μßα ωραιüτατη Ακολουθßα που
περιÝχει Kar το 1.νωστüτατο τροπÜρτο:
«Κýριε των ΔιτνÜμεων μεθ'ημþν γενοý
Üλλον γαρ εκτüò σου βοηθüν εν θλßψεσιν
ουκ Ýχομεν, Κýρτε των Δι_τνÜμεων, ÝλÝησον ημÜò». Προ του τÝλουò αγα_
γιγνþσκεται η ευχÞ του Αγßου'Εφραßμ
«Κýριε και ΔÝσποτα τηò ζωÞò μου...».

Β)ΕΙΝΑΙΗ}ΙΗΣΤΕΙΑ
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'Η νηστεßα, σýμφωνα μÝ τουò λüγουò του
Χρßστου, εßναι μÝσο πνευματτκü γßÜ τÞν
Üσκηση τÞò αρετÞò, Ýργων αγÜπηò καß
φιλανθρωπßαò. "Ανττλαμβανüμεθα, üτι Þ
νηστεßα δÝν εßναι απλüò θρησκευττκüò
τýποò, αλλÜ μÝσο μßαò Üναμορφþσεωò

πνευματτκÞò. Συνεπþò δÝν Ýχει επlφαγετακÞ σημασßα αποχÞò Üπü ορισμÝνεò τροφÝò,
ÜλλÜ περισσüτερο αποβλÝπει στÞν ενßσχυση τÞò θελÞσεωò, ποý νÜ μπορεß ü Üνθρωποò μÝ πνευματτκÞ Üσκηση νÜ κατευθýνετ
σωστÜ τüν εαυτü του.
Χωρßò δυναμικÞ βοýληση δÝν πετυχαßνετατ τü αγαθü καß δÝν ολοκληρþνεται ü
Üνθρωποò στÞν αρετÞ. ¹ νηστεßα γßÜ νÜ

καταστεß ευπρüσδεκτη Üπü τü Θεü, πρÝπει
κατÜ τüν Ιερü υμνογρÜφο νÜ gßγcι1 «Þ των
κακþν αλλοτρßωστò, εγκρÜτεια γλþσσηò,
θυμοý αποχÞ, επτθυμτþν χωρισμüò, τ<αταλαλιÜò, ψεýδουò καß επτορκßαò».
¹ ΚαθαρÜ ΔευτÝρα εßναι Þ πρþτη ημÝρα
νηστεßαò καß μετανοßαò, Þμερα αδελφοσýνηò καß συναλληλßαò.
"Ακüμη θÜ πρÝπει νÜ τονßσουμε, üτι Þ
νηστεßα, σýμφωνα μÝ 1,νþμεò διασÞμων
τατρþν καß περßφημων υγτετνολüγων,
αποβαßνει αντιδρασττιτο πολλþν
ασθενετþν. Αυτοκαθαρßζεται τü σþμα Üπü
τßò τοξßνεò, τÜ Üλατα καß τÜ δηληττιια.
ΒÝβαια Þ νηστεßα εßναι χρÞσιμη καß απü
υγιεινÞò απüψεωò κυρßωò üμωò γιÜ τÞν
Εκκλησßα μαò εßνατ θεσμüò τηò υγεßαò
τÞò ψυχÞò καß του ττνεýματοò, "'Ετστ μÝ
τÞ νηστεßα επττυγχÜνεται Þ υγεßα τÞò
ψυχÞò αλλÜ καß τοý σþματοò,
"'Ετσι Þ νηστεßα, σÜν mrευματτκüò θεσμüò,
!

δÝν θÜ περlφρονεßτατ απü πολλοýò Χρτσττανοýò, οýτε θÜ δημιουργεß συνατσθÞματα
Ýνοχηò στουò σωματικÜ αδýνατουò, ÜλλÜ
θÜ θεωρεßται χρÞσιμο μÝσο ανατÜσεωò τÞò
ψυχÞò καß ενüò ψυχοδυναμτσμου, κατÜ
τüν τρüπο ποý παρουσιÜζει τÞ νηστεßα Þ
διδασκαλßα τηò Κ. ΔιαθÞκηò καß τÞò ΙερÜò
Παραδüσεωò. Οι βαριÜ Üρρωστοι τ<αι οι
εμπερßστατοτ (πχ Ýγκυεò γυναßκεò) kar
μüνο πρÝπετ να ρυθμßζουν τα τηò νηστεßαò
με τον πνευματτκü τουò riar τον γιατρü
ποý τουò παρακολουθεß.

Ε.

Αλε

οσ

Ε3ιÝ3α

Η τρßτη ΚυριακÞ των Νηστειþν ονομÜζετατ «ΚυρτακÞ τηò Σταυροπροσκýνησηò».
Στην aypurrvia αυτÞò τηò μÝραò, μετÜ απü
τη μεγÜλη Δοξολογßα, ο Σταυρüò μετατου ναοý rrar παραμÝνει εκεß üλη την

υπüλοτπη εβδομÜδα οπüτε στο τÝλοò κÜθε
ακολουθßαò γßνεται προσκýνηση του
Σταυροý.
Αξßζει να σημετωθεß üτι το θÝμα
του Σταυροý, που κυριαρχεß στην υμνολογßα αυτÞò τηò ΚυρτακÞò, παρουσιÜζετατ
üχι μÝσα στα πλαßστα του πüνου αλλÜ τηò
νßκηò κατ τηò χαρÜò. Ακüμα δε
περισσüτερο οι Ετρμοß του Κανüνα τηò
ΚυριακÞò εßνατ παραμÝνετ απü την πασχαλινÞ ακολουθßα, «{γαστÜσεωò ημÝρα», rrar
ο Κανüναò εßνατ παρÜφραση του αναστÜστμου Κανüνα (ΣταυροαναστÜστμοò Κανüναò),
Εßναι εýκολο να διακρßνουμε το
νüημα üλων αυτþν. Βρισκüμαστε στη
μÝση τηò ΜεγÜληò ΣαρακοστÞò. Αιü τη
μια πλευρÜ η φυσικÞ τζαl πνευματικÞ
προσπÜθετα, αν εßνατ συστηματτκÞ kar
συνεχÞò, αρχßζει να μαò γßνεται ατσθητÞ,
το φüρτωμα να γßνετατ πτο βαρý, η κüπωση πro φανερÞ. 'Εχουμε ανÜγκη απü
βοÞθεια και ενθÜρρυνση. Απü την Üλλη
πλευρÜ, αφοý αντÝξουμε αυτÞ την κüπωση
kar Ýχουμε αναρριχηθεß στο βουνü μÝχρι
αυτü το σημεßο, αρχßζουμε να βλÝπουμε το
τÝλοò τηò πορεßαò μαò r<ar η ακτινοβολßα
του ΠÜσχα γßνετατ πτο Ýντονη. Η ΣαρακοστÞ εßνατ η σταýρωση του εαυτοý μαò,
εßναι η εμπειρßα - περτορτσμÝνη βÝβαια που αποκομßζουμε απü την εντολÞ του
Χριστοý που ακοýγεται στο ευαγγελικü
ανÜγνωσμα αυτÞò τηò ΚυριακÞò: «üσττò
θÝλει οπßσω μου ακολουθεßν, απαρνησÜσθω εαυτüν κατ αρÜτω τον σταυρüν αυτοý
kar ακολουθÞτω μοι» (ΜÜρκ. 8,34). ΑλλÜ
δεν μποροýμε να σηκþσουμε το σταυρü
μαò και ν' ακολουθÞσουμε το Χρτστü αν
δεν ατενßζουμε το Σταυρü που Εκεßνοò
σÞκωσε yra γα μαò σþσετ. Ο δικüò Του
Σταυρüò, üχι ο δικüò μαò, εßναι εκεßνοò
που μαò σþζει. Ο δικüò Του Σταυρüò εßναι
εκεßνοò που δßνετ νüημα αλλÜ kar δýναμη
στουò Üλλουò. Αυτü μαò εξηγεß το σιταξÜρι τηò ΚυριακÞò αυτÞò:
«Τη αυτÞ ημÝρα ΚυριακÞ
τρßτη των Νηστετþν, την

προσκýνησιν εορτÜζομεν του ττμßου kar
ζωοποτοý Σταυροý». ΕπειδÞ στη δτÜρκετα
τηò νηστεßαò των σαρÜντα ημερþν, κατÜ
κÜποτο τρüπο, kar μεßò σταυρωνüμαστε,
νεκρωνüμαστε απü τα πÜθη, Ýχουμε την
πßκρα τηò ακηδßαò κα1 τηò πτþσηò, γß'
αυτü υψþνεται ο τßμιοò kar ζωοποτüò
Σταυρüò, yra αναψυχÞ και υποσττιιξÞ
μαò, μαò θυμßζει τα πÜθη του Κυρßου
Ιησοý Χριστοý καl μαò παρηγορεß...
Εßμαστε σαν τουò οδοιπüρουò σε δýσκολο
κα1 μακρτνü δρüμο που κατÜκοποι, αν
βροýν κÜποτο ευσκιüφυλλο δÝνδρο κÜθοντατ yra λßγο ν' αναπαυθοýν kar ανανεωμÝνοτ συνεχßζουν το δρüμο τουò. 'Ετστ
kar τþρα τον κατρü τηò νηστεßαò Kar στο
δýσκολο ταξßδι τηò προσπÜθεταò, ο ζωηφüροò Σταυρüò φυτεýτηκε στο μÝσον του
δρüμου απü τουò αγßουò ΠατÝρεò γlα να
μαò δþσει Üνεση Kar αναψυχÞ, για να μαò
ενθαρρýνε1 στην υπüλοιπη προσπÜθειÜ
μαò. ¹, yra να δþσουμε και Ýνα Üλλο
παρÜδειγμα: üταν Ýρχεται Ýναò βασιλιÜò,
πprv απ' αυτüν πορεýονται τα δτακρτττκÜ
του γνωρßσματα, τα σκÞπτρα, τα σýμβολα
του και ýστερα εμφανßζεται ο ßδιοò
χαροýμενοò για τη νßκη kar μαζß του
χαßρονται kar üλοτ or υπÞκοοß του, Ýτστ
kar ο Κýρτοò ημþν Ιησοýò Χρτστüò, που σε
λßγο θα μαò δεßξει τη νßκη Του κατÜ του
θανÜτου Του kar θα εμφανιστεß μετÜ
δüξηò την ημÝρα τηò αναστÜσεωò, μαò
στÝλνετ πρþτα το σκÞπτρο Του, τη βασιλικÞ σημαßα, το ζωοποτü Σταυρü þστε να μαò

προετοτμÜσε1 να δεχτοýμε κα1 τογ ßδτο τον
ΒασιλιÜ και να Τον δοξÜσουμε για τη
νßκη... Με το ζωοποιü Σταυρü γλυκαßνετ
την πτκρßα που νοτþθουμε απü τη νηστεßα,
μαò ενισχýετ στην πορεßα μαò στηγ Ýρημο
Ýωò üτου φτÜσουμε στηγ πγευματικÞ
ΙερουσαλÞμ με την ανÜστασÞ Του...
ΕπειδÞ ο Σταυρüò λÝγεται Ξýλον ΖωÞò και
εßνατ εκεßνο το ξýλο που φυτεýτηκε στον
ΠαρÜδεισο, yr' αυτü r<ar οι θεßοι ΠατÝρεò
τοποθÝτησαν τοýτο στο μÝσον τηò ΣαρακοστÞò, για να μαò θυμßζει του ΑδÜμ τηò
ευδαιμονßα Kar τηγ πτþση του απü αυτÞ,
να μαò θυμßζει ακüμα üττ με τη συμμετοχÞ
μαò στο παρüν Ξýλο δεν πεθαßνουμε πra
αλλÜ ζωογονοýμαστε».
¸τστ ανανεωμÝνοτ kar καθησυχασμÝνοι θ' αρχßσουμε τþρα το δεýτερο
μÝροò τηò ΣαρακοστÞò
Το σýμβολο αυτü Ýχει δýο στενÜ αλληλÝνδετεò σημασßεò. Αφενüò εßνατ ο
σταυρüò του Χρτστοý, αυτü το αποφαστσττκü üργανο με το οποßο ολοκληρþθηκε η
επßγετα ζωÞ και διακονßα του Χρτστοý.
Εßναι η τστορßα ενüò φοβεροý και τρομακττκοý μßσουò ενÜνττα σ' Αυτüν που
ολüκληρη η διδασκαλßα Του
επτκεντρþθηκε στην εντολÞ τηò αγÜπηò,
r<ar που ολüκληρο το κýρυγμÜ Του Þταν
μια κλÞση σε αυτοθυσßα στο üνομα τηò
αγÜπηò. Ο ΠßÜτοò, ο Ρωμαßοò κυβερνÞτηò
στογ οποßο μεταφÝρθηκε ο Χρτστüò, αφοý
Τον συνÝλαβαν, Τον εκτýπησαν kar Τον
Ýφτυσαν, λÝετ, «glr αυτþ ουδεμßαν αιτßαν
ευρßσκω» (ΙωÜν. 19,4). Αυτü üμωò προ_
κÜλεσε Ýνα ισχυρüτερο ξÝσπασμα: «Σταýρωσο\Ζ, σταýρωσον αυτüν!» φωνÜζει το
πλÞθοò. ¸τστ ο σταυρüò του Χριστοý
θÝτει Ýνα αιþντο πρüβλημα, που σκοπεýετ
στο βÜθοò τηò συνειδÞσεωò: γιατß η
καλωσýνη ξεσÞκωσε üχι μüνο αντßθεση,
αλλÜ και μßσοò; Γιατß η καλωσýνη
σταυρþνετατ πÜντοτε σ' αυτüν τον κüσμο;
ΣιτνÞθωò αποφεýγουμε να δþσουμε απÜντηση σ' αυτü το ερþτημα, επτρρßπτονταò
την ευθýνη σε κÜποτον Üλλο: αν Þμασταν
εκεß, αν Þμουν εκεß εκεßνη την τρομερÞ

νýχτα, δε θα εßχα συμπεριφερθεß üπωò οτ
Üλλοι, Αλλοßμονο üμrò, κÜπου βαθιÜ στη
συνεßδησÞ μαò γνωρßζουμε πωò αυτü δεγ
εßναι αλÞθετα. ΞÝρουμε πωò οτ Üνθρωποι
που βασÜντσαν, σταýρωσαν και μßσησαν
τον Χριστü δεν Þταν κÜποτου εßδουò
τÝρατα, κατεχüμενα απü κÜποτο τδταßτερο
kar μοναδτκü κακü. ¼χτ, Þταν «üπωò üλοτ
μαò», ο ΠιλÜτοò προσπÜθησε ακüμη και
να υπερασπτστεß τον Ιησοý, να μεταπεßσετ
το πλÞθοò, προσφÝρθηκε ακüμη τ<αι γα
απελευθερþσει το Χριστü ωò κßνηση καλÞò
θελÞσεωò, χÜριν τηò εορτÞò, üταν kr αυτü
απÝτυχε, στÜθηκε μπροστÜ στο πλÞθοò kar
Ýνιψε τα χÝρια του, δεßχνονταò τη διαφωνßα του σ' αυτü το φüνο.Με λßγεò πινελτÝò
το ευαγγÝλιο σχεδιÜζετ την εικüνα αυτοý
του παθητικοý ΠιλÜτου, του τρüμου τιιυ,
τηò γραφsτοκραττκÞò του σιτνετδÞσεωò,
τηò δειλÞò του αρνÞσεωò να ακολουθÞσει
τη σιτνεßδησÞ του. Δε συμβαßνετ üμωò
ακριβþò το ßδτο στη δικÞ μαò ζωÞ
Kar στη ζωÞ γýρω μαò;

Δεν εivar αυτÞ η πτο κοτνüτυπη, η πlο
τυπτκÞ τστορßα; Δεν εßνατ παρþν σιτνεχþò
μÝσα μαò κÜποτοò ΠιλÜτοò;Δεν εßνατ
αλÞθεια πωò üταν Ýρθει η στιγμÞ να ποýμε
Ýνα αποφαστσττκü, αμετÜκλητο üχτ στσ
ψεýδοò, στην αδτκßα, στο κακü kar στο
μßσοò, ενδßδουμε στον πετρασμü να «νßψουμs ταò χεßραò μαò»; Πßσω απü τογ
ΠιλÜτο Þταν or Ρωμαßοτ στραττþτεò, or

οποßοτ üμωò υπερασπτζüμενοτ τον εαυτü
τουò θα μποροýσαν να ποιιν: εκτελÝσαμε
απλþò διαταγÝò,μÜò εßπαν να «ουδετεροποτÞσουμε» κÜποτον ταραχοποτü που
προκαλοýσε αναστÜτωση Kar αταξßα, yra
ποτο πρÜγμα μιλÜτε λοιπüν;
Πßσω απü τον ΠτλÜτο, πßσω απü τουò
στραττþτεò Þταν το πλÞθοò, or ßδτοτ
Üνθρωποι που Ýξτ μÝρεò πριν φþναζαν
«ΩσαγγÜ», καθþò υποδÝχονταν θριαμβευττκÜ το Χριστü, κατÜ την εßσοδü του στην
ΙερουσαλÞμ, μüνο που τþρα η κραυγÞ
τουò Þταν «Σταýρωσον αυτüν!» ¸χοιτν
üμωò kar γτ'αυτü μια εξÞγηση. Δεν εßνατ
οι ηγÝτεò τουò, οι διδÜσκαλοß τουò rζal or
κυβερνÞτεò τουò αυτοß που τουò Ýλεγαν
πωò ο Üνθρωποò αυτüò Þταν Ýναò εγκληματßαò, που κατÝλυσε τουò νüμουò Kar ττò
σιτνÞθετεò, και γ1' αυτü, βÜσει του νüμου,
«πÜγτοτε βÜσει του νüμου, πÜντοτε
σýμφωνα με το υπÜρχον κατασταττκü»,
πρÝπετ να πεθÜνεl...; ¸τστ κÜθε συμπαßκτηò σ' αυτü το τρομακττκü γεγονüò εßχε
δßκαιο «απü τηγ πλευρÜ 19γ», üλοτ δτκατþθηκαν. ¼λοι μαζß üμωò δολοφüνησαν Ýναν
Üνθρωπο στον οποßον «ουδÝν ευρÝθη
αßττον», Η πρþτη σημασßα του σταυροý
συνεπþò εßνατ η κρßη του κακοý, Þ
μÜλλον τηò ψευδοκαλωσýνηò αυτοý του
κüσμου;,μÝσα στον οποßο πανηγυρßζετ
ατþντα το κακü, kar ο οποßοò προωθεß τον
τρομακττκü θρßαμβο του κακοý πÜνω στη
γη. Αυτü μαò μεταφÝρει στη δεýτερη
σημασßα του σταυροý. ΜετÜ το σταυρü
του Χρτστοý ακολουθεß ο δικüò μαò
σταυρüò, yra τον οποßο ο Χριστüò εßπε, «g1
τιò θÝ
ßσω μου Ýρχεσθατ,... αρÜτω τον
καθ' ημÝραν kar ακολουθ-

εßτω μοτ» (Λουκ. θ, 23).Αυτü σημαßνετ πωò
η επιλογÞ που εßχε να κÜγετ ο καθÝναò
εκεßνη τη νýχτα -ο ΠιλÜτοò, οι στραττþτεò, οι αρχηγοß, το πλÞθοò Kr ο καθÝναò
μÝσα στο πλÞθοò -=εßγατ μτα επτλογÞ που
τßθετατ σιτνεχþò και σα καθημερτνÞ βÜση
μπροστÜ μαò. ΕξωτερτκÜ, η επιλογÞ Ýχει
να κÜνετ με κÜττ φατγομεντκÜ ασÞμαντο
για μαò, Þ δευτερεýον. Για τη σιτνεßδηση
üμωò τßποτε δεν εßνατ πρþτο Þ δεýτερο,
αλλÜ το καθετß μετρÜτατ αν εßνατ αληθινü
Þ ψεýτικο, καλü Þ κακü.Το να σηκþνετò
λσßßßüν το σταυρü σου καθημερτνÜ δεν
εivar απλþò το να αντÝχετò τα φορτßα και
τιò μÝριμνεò τηò ζωÞò, αλλÜ πÜνω απ' üλα
το να ζειò αρμονικÜ με τη σιτνεßδησÞ σου,
το να ζειò μÝσα στο φωò τηò κρßσεωò τηò
σιτνειδÞσεωò.Ακüμη και σÞμερα, με üλο
τον κüσμο να κοττÜζετ, Ýναò Üνθρωποò
στογ οποßο «ουδÝγ ευρÝθη αßττον» μπορεß
να συλλαμβÜνετατ, να βασανßζεται, να
κτυπτÝτατ, να φυλακßζεται Þ να εξορßζετατ. ¼λα αυτÜ δε «επß τη βÜσει του
νüμου», χÜρτν τηò υπακοÞò και πειθαρχßαò, üλα στο üνομα τηò τÜξεωò, για το καλü
üλωγ. Πüσοι ΠιλÜτοι δε νßπτοιτν τα χÝρια
τουò, πüσοτ στραττþτεò δε σπεýδοιτν γα
εκτελÝσουν ττò δταταγÝò
στραττωτικÞò
τεραρχßαò, πüσοτ Üνθρωποι"ηò
υπÜκουα,
δουλüπρεπα δεν τουò χετροκροτοýν, Þ
τουλÜχιστον δεν κοιτÜζοιτν στωπηλÜ το
κακü που θριαμβεýει; Καθþò μεταφÝρουμε το σταυρü, καθþò τον προσκιτνοýμε,
καθþò τον ασπαζüμαστε, αò στζεφτοýμε τη
σημασßα του. Τß μαò λÝετ, σε τß μÜò καλεß;
Αò θυμηθοýμε το σταυρü ωò επιλογÞ απü
την οποßα κρÝμοντατ τα πÜντα στον
κüσμο, Kar που χωρßò αυτüν üλα στον
κüσμο γßνοντατ θρßαμβοò του κακοý kar
του σκüτουò. Ο Χριστüò εßπε,«gτò κρßμα
εγþ ειò τον κüσμον τοýτον Þλθον» (Ιωαν.
θ, 3θ). Σ'αυτÞ την κρßση, μπροστÜ στο
δικασττττο τηò σταυρωμÝνηò αγÜπηò, τηò
αλÞθειαò Kar τηò καλωσýνηò,δικÜζετατ ο
καθÝναò μαò.

ßνοντεò γεντκÜ τη διδαχÞ τηò ομÜδαò
αυτÞò μποροýμε να την κατατÜ
ξουμε σττò ακραßεò προτεσ[ανττκÝò
κτνÞσειò, ποý απορρßπτοιτγ σχεδüν
ολüκληρη τη διδασκαλßα τηò Εκκλησßαò.
ΙδρυτÞò εßνατ ο Στυλιανüò ΧòßραλαμπÜκηò
ο οποßοò γεwÞθηκε το 1θ16 στα ΧαντÜ
ΚρÞτηò και κοιμÞθηκε το 200θ στην
ΑθÞνα, Ýγινε μοναχüò μθ το üνομα Σεραφεßμ. Το 1θ42 χειροτονÞθηκε δτÜκονοò και
το 1θ55 διορßστηκε δτÜκονοò στην ΑθÞνα,
σχετßζεται üμωò με ευαγγελτκοýò κýκλουò
κα1 μγηστsýετατ, με αποτÝλεqμα να
καθατρεθεß (1θ55). Στην απολογßα του
αναφÝρετ πωò σαν δτÜκονοò κουρÜστηκε
kar εßχε την πρüθεαι να μεταβεß ο-υο ¶γτο
¼ροò. ΠαραδÝχθηκε πωò εßχε μνηστευθεß.
Σε προτροπÞ τηò Εκκλησßαò να μετανοÞσετ, εκεßνοò απÜντησε: «εßνατ Þδη αργÜ».
Το 1θ76 ßδρυσε σωματεßο με την
ονομασßα «Σωματεßο Ορθοδüξου Αναμορφþσεωζ»», β8 σκοπü την αναμüρφωαι
τηò Ορθüδοξηò Εκκλησßαò. ¸τστ ο πρþην
μοναχüò και δτÜκονοò Ýβαλε σκοπü στη
ζωÞ του γα «αναμορφþσετ» την Εκκλησßα,
σε μια προσπÜθετα να πετσθεß yra την
ορθüτητα των επτλογþν του, στρÝφετατ με
σφοδρüτητα εναντßον του μοναχτσμοý και
εναντßον τηò ιεροσýνηò τηò Εκκλησßαò
προοχωρþνταò στην αßρεση των
Ευαγγελικþν üπωò δηλþνει ο ßδτοò
«'Εφυγα απο τηγ Εκκλησßα, την οποßα
υπττÝτησα ωò κλτιικüò δþδεκα ολüκληρα
χτüνια kar προσεχþρησα στηγ ΕυαγγελικÞ
Εκκλησßα.....».

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ

Στη διδασκαλßα τουò θα δοýμε μßα

σειρÜ απü ανακρßβειεò και διδαχÝò οι
οποßεò αναιροýν η μßα την Üλλη.
Διακηρýττετ η αßρεση (üπωò και οι
ΧιλιαστÝò ) üτι δÞθεν η Εκκλησßα Ýχει
αποστατÞσετ , üττ Ýχετ απομακριτνθεß
δηλαδÞ απü ττò αρχÝò τηò εποχÞò των
Αποστüλων .Υποστηρßζετ ο ΧαραλαμπÜκηò
üτι η Εκκλησßα που «μαò παρÝδωσαγ or
Μαθηταß του Θεßου Δυτρωτοý, αýτη
διετηρÞθη μÝχρι του 3ου περßπου ατþνοò»
γτ'αυτü προτεßνει «σ'αυτÞ την Εκκλησßα
πρÝπετ να επτστρÝψουμε, στιò ρßζεò»
(ΕπιστροφÞ στιò γνÞσιεò Ορθüδοξεò
ΧρτστταντκÝò Ρßζεò, σελ.θ). Ενþ σε Üλλο
κεßμενü του üμωò υποστηρßζετ üττ η
αποστασßα Ýγινε αργüτερα: «Με βÜση τα
βιβλικÜ Kar τστορικÜ δεδομÝνα, ξÝρομε,
üτι η Εκκλησßα δτατττησε την αποστολτκÞ
γραμμÞ μÝχρι το 500 μ.Χ. περßπου»
(φυλλÜδιο Η Ορθüδοξη Εκκλησßα και η
Ιστορßα τηò).".
Σε ερþτηση ,Ποτο εßνατ το «μÝτρο»
«αναμüρφωσιι».τηò Εκκλησßαò;
την
γτα
Üπαντα ο ΧαραλαμπÜκηò (Επßκαιρα
8.11.1979 «Η πρþτη Εκκλησßα Kar οι
μεγüλοτ ΠατÝρεò»,). Παρ' üλα αυτÜ üμωò
δεν διστÜζετ να υψþσε1 τον εαυτü του
πÜνω απü τιò ΟτκουμεντκÝò Σιτνüδουò.
¸τστ χαρακτηρßζετ τον αγþνα των πατÝρων των Οτκουμεντκþν Συνüδων «σατανικü», «σιτÞλθαγ στο üνομα του Ιησοý
Χρτστοý, αλλÜ δsν υπηρÝτησαν τη ΒουλÞ
Του. ¹θελαν να ερμηνsýσοιτν την φýση
Του kar ερμÞνευσαν τογ sγωlσμü τουò» 1g
μαýρη θρησκευττκÞ βßβλοò 10). ¸τσι
θÝτει τον εαυτü του ανþτατο κρττÞ kar
ερμηνευτÞ τηò χρlστ τανικÞò αλÞθειαò.
Μνημονεýετ ττò κατηγορßεò εναντßον του
Μ. Αθανασßου üτι «φüνευσε τον επßσκοπο
Θηβαßδοò ΑρσÝνιο και διÝφθετρε εν
yývarov» (Το βασßλετον τερÜτειτμα 12).
¼μrò αγνοεß Þ σκüπιμα αποκρýπτει οτ1 or
κατηγορßεò αυτÝò απεδεßχθησαν ψευδεßò,
με αποτÝλεσμα να γελοτοποτηθοýν οι
εχθροß του Αθανασßου. (ΘεοδωρÞτου,
'Εκκλ. ºστ. βιβλ. Α', κεφ. κη'ΜΡG
82,985).

Η τιμÞ των Αγßων απορρßπτετατ δτüτι
σýμφωνα με την αßρεση « or πρεσβεßεò
των εμποδßζουν τÞ «λεττουργßα του Αγßου
Πνεýματοò», αφοý εßνατ υποχρεωμÝνο το
Αγιο Πνεýμα «να ασχολεßται με εκεßνουò
ποý παρεμβÜλλοιτν ετò την δρÜσιν Του kar
το Ýργον Του»! (Τα ανÜποδα 223).
Η κοσμικÞ αυτÞ αντßληψη τηò αßρεσηò
Ýρχεται σε αντßθεση με την Παντοδιτναμßα
του Τρταδτκοý Θεοý , αποδßδονταò Του
ανθρωπομορφικÜ χαρακτηρτσττκÜ αφοý θα
μποροýσε κÜποτοò Üλλοò παρÜγονταò να
περτορßσετ και γα εμποδßσετ την παρουσßα
Του, παρουσιÜζει δε τουò Αγßουò ωò
εξωγενεßò παρÜγοντεò or οποßοτ δημιουργοýν προσκüμματα στην επÝμβαση του
Θεοý , λεò kar or iδror δεν εßναι φορεßò
του Αγßου Πνεýματοò.Τα ιερÜ λεßψανα
εßνατ «ακÜθαρτα» (Τα ανÜποδα2º4).
Η τιμÞ των Αγßων ετκüνων προÝρχετατ
απü τον ΔιÜβολο (Η μαýρη θρησκευττκÞ

βßβλοò 87).
Τα μυσττττα τηò Εκκλησßαò απορρßπτογται σαν αποτελÝσματα «δτενεργεßαò
του Διαβü}9μ» (Τα ανÜποδα 11.24).'Ετσι
το μυσττ)το τηò ιερωσýνηò συστÜθηκε
«τη δτeγεργεßα του Διαβüλου» (Ο απüστολοò kar αρχιερεýò τηò ομολογßαò ημþν 10).
Αιορρßπτοιτν την αποστολτκÞ διÜδοχη
(Τα ανÜποδα L22),ενþ δτδÜσκουν οττ η
ειδτκÞ ιεροσÜνη εμφανßσθητ<ε γlα πρþτη
φορÜ τον ΙΓ' αιþνα! (Τα ανÜποδα 11) , üλεò
αυτÝò or απüψετò αποmrÝουν ΠροτεστανττκÝò - ΕυαγγελικÝò επιρροÝò . Οι μονÜχοι
εßναι «βδÝλλεζ», «òlχρß§8ζ»,, «απüστολοτ
του σκüτουζ» κ.α. (Τα ανÜποδα 38-3θ.
386)και or κληρτκοß εßναι «πλαστογβÜφοτ»
και «θεοκÜπηλοτ» (¼ αγþναò μαò 6. τα
αγÜποδα'38),παρ' üλα αυτÜ üμωò ο κ.
ΧαραλαμπÜκηò ισχιτρßζεται πωò εßνατ
ορθüδοξοò κλτιικüò! «Εßμαστε», λÝετ,
«'Ελληνεò ορθüδοξοι κλτιτκοß και λατκοß»
(Η πρüσκλησιò 4).
ΚατÜ τον κ.ΧαραλαμπÜκη η Θεßα Ευχαριστßα δεγ εßναι θυσßα (Τα ανÜποδα 17-18)
Kar παρερμηνεýονταò την
Αγßα ΓραφÞ υποσττιßζει üτι

η λατρεßα θα πρÝπει γα εßνατ ττνευματτκÞ
απαλλαγμÝνη απü κÜθε ττ υλικü ( εκκληστασττκÜ σκεýη , Αρτο , κρασß κλπ.) ,
"Ο Θεüò εßναι Πνεýμα, r<al or προσκττνοýντεò Αυτüν} εν Πνεýματι και
αληθεßα πρÝπετ να τον προσκιτνοýν", εßχε
πετ ο Κýρτοò στη Σαμαρεßττσσα (Ιω, δ'
23,24). ¼μωò το « Εγ Πγευματτ » δεγ
στμταßνετ πνευματττ<Þ λατρεßα αλλÜ τη
λατρεßα του Θεοý που προσφÝρουν οι
πιστοß üταν η καρδιÜ τουò εßνατ πλÞρηò
απü το Αγιο Πνεýμα το οποßο δßνει τα
χαβßσματα στουò πτστοýò kar συνÝχετ kar
συγκροτεß την Εκκλησßα,
Γτα το βÜπτισμα η ΑρχÝγονη
Ορθüδοξη Εκκλησßα διδÜσκει οττ εßνατ μτα
«η εξωτερτκÞ πρÜξιò του εσωτερτκοý
Ýργου. Το βÜπτισμα, λÝνε, δεν αναγεwÜ
τον Üνθρωπο, γτατß η αναγÝwησιò προηγεßτατ του βαπτßσματοò» (Τα αγÜποδα 76).
Το «νερü» του Ιω. γ' 5 , υποσττιßζει η
αßρεση , εßνατ or «εντολÝò του @ggu», το
να θεωρÞσει κανεßò το νερü ωòνερü, εßναι
««εββ4νεßα üλωò αυθαßρετοò»! (Τα ανÜποδα
51). ¼μωò ο Χριστüò Ýδωσε εντολÞ στουò
Αποστüλουò «ΠορευθÝγτεò μαθητεýσατε
πÜντα τα Ýθνη βαπτßζοντεò αυτοýò εßò το
üνομα του Πατρüò r<ar του Υτοý kar του
Αγßου Πνεýματοò» (Ματθ. κη 1θ) και
αλλοý λÝει «ü πτστεýσαò και βαπτισθεßò
σωθÞσεται, ü δε απτστÞσαò κατακρτθÞσε1αl» (Μαρκ. lστ', 16) Üλλωστε η διατýπωση
στο χωρßο του ΙωÜwου γ'5 εßνατ σαφÝστατη « ΕÜν μη τιò γεννηθÞ εξ ýδατοò και
Πνεýματοò, ου δýνατατ ετσελθεßν ετò την
βασιλεßαν του Θεοý» (Ιω. 3,5).δηλαδÞ εÜν
κÜποτοò δεν γεwηθεß, (δεν αναγεwηθεß),
απü το νερü του Βαπτßσματοò Kar απü το
¶γιο Πνεýμα, που ενεργεß στο ΒÜπττομα,
δεν πρüκεττατ να μπεß στη βασιλεßα του
Θεοý!
Υποστηρßζει η αßρεση üττ ο νηπτοβαπτισμüò εivar «κρ9νολτιικÞò καλογεροκακοδοξßαò» και εισηòθη κατÜ τον ΣΤ'
ατþνα «τη δτενεργεßα του Διαβüλου» (Τα
ανÜποδα 55) , üμωò or πρþτεò τστορτκÝò
πληροφορßεò yra τον νηπτοβαπττσμü

προÝρχοντα1 απü τον Ayro Ετρηναßο kar
τον Τερτυλλιανü, που Ý(,ησαν στα τÝλη
του β' μ.Χ. ar., οι ρßζεò üμωò αυτÞò τηò
εκκληστασττκÞò πρÜξηò βρßσκοντατ στην
ßδια την ΚαινÞ ΔιαθÞκη, üπου γßνετατ
λüγοò για βÜπτιση ολüκλτιων
οτκογενετþν, üπωò τηò Λυδßαò «ιßαι του
οßκου αυτÞò» (ΠρÜξ. 16,15), του δεσμοφýλακοò των Φιλßππων «κα1 των αυτοý
πÜντων» (ΠρÜξ. 16,33) κατ «του ΣτεφανÜ
οßκου» (Α'Κορ, 1,16) απü τον απ. Παýλο
kar κατÜ τη σιτνÞθετα πολλþν Προτεστανττκþν παραφυÜδων δεν αποδÝχετα1 τα
μυσττιια του Χρßσματοò (Τα ανÜποδα 787θ. 83), χαρακτηρßζει την εξοßτολüγηση
εßνατ «καλογεροκατασκεýασμα» (Το
βασßλειον τερÜτευμα 23), απορρßπτετ το
Ιερο ΕυχÝλατο (Τα ανÜποδα 40.156) Kar το
μυστηρτο του ΓÜμου.
Απü τα üσα εßδαμε σχετικÜ με την
αßρεση ΑρχÝγονη Ορθüδοξη Εκκλησßα
μποροýμε πολý εýκολα να δταπτστþσουμε
üτι η διδασκαλßα τηò εßναι καθαρÜ
ΠροτεστανττκÞ, προσκολλημÝνη στην
κατÜ γρÜμμα τÞρηαι τηò Αγßαò ΓραφÞò ,
παρÜ το üττ εκεß αναφÝρετατ σαφþò: "οò
kar τκÜνωσεν ημÜò δτακüνουò καινÞò
διαθÞκηò, ου γρÜμματοò, αλλÜ ττνεýματοò,
το γαρ γρÜμμα αποκτεßνετ, το δε,ττνεýμα
ζωοποτεß" (Β' Κορ. $/γ: 6). Δυστυχþò αυτü
συμβαßνει Kar με τουò οπαδοýò τηò αßρεσηò αυτÞò , μÝνοιτν στο γρÜμμα του Νüμου
γτ'αυτü kar δεν μποροýν γα αγαγεννηθοýν και να ζωοποιηθοýν απü τη δτδασκαλßα του Χριστοý .

ε μταò ανοßγετ ο ουρανüò,τα
σιτwεφα μεριÜζουν, or κüσμοτ

μεßνανε βουβοß. παρÜλυτοτ κοττÜζοιτν!,. » ({ριστοτÝληò Βαλαωρßτηò, ο
λησμονημÝνοò ποιητÞò του Ýπουò του 21).
Με τουò στßχουò αυτοýò ο Βαλαωρßτηò ξεκινÜ τη ποτηττκÞ του αναφορÜ στην
25η Μαρτßου, την ημÝρα δηλαδÞ που ο
Üγγελοò Ýφερε στην ΠαρθÝνο Μαρßα ,το
χαρμüσυνο Üγγελμα τηò ασπüρου συλλÞψεωò του Θεανθρþπου, αλλÜ kar ημÝρα που
σαλπßσθηκε στα πÝρατα τηò γηò ο ξεσηκωμüò του σκλÜβου ελληνισμοý yra την
απüταξη των δεσμþν τηò τουρκικÞò
δουλεßαò, ημÝρα που ταυτßσθηκε με την
ΑνÜσταση του γÝνουò, ημÝρα που το
νüημα τηò ταýτισÞò τηò εßναι η θεßκÞ
ευλογßα του Αγþνα των ΕλλÞνων yra την
Ελευθερßα, η πßστη των ραγιÜδων γτα το
ποθοýμενο.
ΚανÝνα Üλλο τστορικü γεγονüò του
ελληντκοý ¸θνουò δεν συγκßνησε kar δεν
τραγουδÞθηκε απü τουò'Ελληνεò, üσο ο
ΜεγÜλοò Ξεσηκωμüò του 21 και üχι
Üδικα,.. Εßναι αλÞθεια" üτι ποτÝ το
ελληνικü γÝνοò δεν δÝχθηκε τη δουλεßα,
Απü τα πρþτα χρüνια τηò σκλαβιÜò Üρχισε
ττò προσπÜθειεò yra γα βγÜλει τη βδÝλλα
τηò Ασßαò απü πÜνω του. ΠÜμπολλεò or
προσπÜθετεò, πÜμπολλεò οι ελπßδεò,
πÜμπολλεò or δταψεýσειò. ¼μωò or κατροß
Þταν « ου μενετοß». Περνοýσαν or ατÝλετωτοτ χρüνοτ , περνοýσαν or ατþνεò κα1 ο
ραγιÜò κρατοýσε πετσματτκÜ την πßστη
του, τη γλþσσα του, την ιδÝα τηò ελευθερßαò «χ1 ακαρτÝρει κι ακαρτÝρετ» þσπου,
μτα μÝρα σαν Kr αυτÞ, Ýφθασε η þρα που
«τζρυφÜ το λÝγε τα πουλτÜ κρυφÜ το λεν
το λεγ τ'αηδüντα, κρυφÜ το λÝετ κτ
γοýμενοò πÜνω στην ¶για Δαýρα»
Εßχαν περÜσετ Þδη τετρακüσα τüσα
χρüνια κÜτω απü τη σκληρÞ, την απÜνθρωπη δουλεßα του Τοýρκου, δεν μποροýσε
πτα το γÝνοò να μÝνετ Üλλο σκλαβωμÝνο.
Σηκþθηκε ορθü και σαγ ανταρτασμÝνο
κýμα εßπε στο βρÜχο: «ΜÝριασε βρÜχο να
διαβþ...Αγροýò δεν Ýχω γτ'Üρματα, κοýφτα
βοÞ γτ'αντÜρα, Ýχω ποτÜμτ αßματα,

θÝριεψε η κατÜρα του κüσμου, που βορÝθηκε, του κüσμου ποýπε τþρα βρÜχε, θα
πÝσετò, Ýφθασεν η φοβερÞ σου η þρα...»,
και ο βρÜχοò Ýπεσε, το Ýθνοò αναστÞθηκε
μια μÝρα σαν κι αυτÞ τηò 25ηò του
ΜÜρτη του 1821,
Θαýμα η Üφραστη σýλληψη, θαýμα kar
ανÜσταση
του ΓÝγουò! Θαýμα στην
η
κυριολεξßα! Μια φοýχτα ξυπüλυτοτ και
Üμαθοτ στον πüλεμο, Üοπλοτ φοβισμÝνοι
ραγιÜδεò, παρÝα με τουò κλÝφτεò και
αρματωλοýò, γßνηκαν Þρωεò, πολÝμαρχοτ,
θεριÜ, στρατηγοß, ναýαρχοι, μπουρλοττÝρηδεò, τα Ýβαλαν με μια αυτοτ<ρατορßα και
τη νßκησαν. Αν δεν Ýμπατνε στη μÝση το
προατþντο σαρÜκτ τηò φυλÞò, η διχüνοια
rζar or παρÝεò τηò or εξωτερικÝò παρεμβÜσετò, σßγουρα θα Ýστελλαν τουò ΑσιÜτεò
διτνÜστεò μια yra πÜντα πÝρα μακρτÜ, στην
κüκκινη μηλιÜ..,Κρßμα!
Πρüκετται yra τη μεγαλýτερη εποποτßα
των ΕλλÞνων! ¼ταν or αρχαßοτ ¸λληνεò
ντκοýσαν στον Μαραθþνα τουò χρυσοφüρουò ΜÞδουò, Þταν οργανωμÝνοι σε
τσχιτρüτατεò πüλειò κρÜτη. ¼ταν Üνοιξαν
τα φτερÜ τουò Kar απλþθηκαν σε üλο τον
κüσμο με τον Μ.ΑλÝξανδρο Þταν ισχυροß
üσο ποτÝ τζατ πραγματοποßησαν τα γνωστÜ
πολεμικÜ επιτεýγματα. ¼ταν Ýφθασαν στα
βÜθη τηò ΜικρÜò Ασßαò το L92L-22 εßχαν
κρÜτοò με Üριστα οργανωμÝνο στρατü που
εßχε Þδη δÝκα ετþγ πολεμικÞ πεßρα. ¼ταγ
ανττστÜθητζαν στουò φασßστεò του Μουσολßνι εßχαν οργανωμÝνο κρÜτοò με πολττικÞ
Kar στραττωττκÞ ηγεσßα Ýμπειρη και ικανÞ
να αναλÜβει το βÜροò ενüò πολÝμου που
οδÞγησε στο Ýποò του 40.Ενþ üταν
! !

ξεσηκþθηκαν γlα να διþξοιτν τον Τοýρκο
απü τα χþματα τηò πατρßδαò τουò δεν
εßχαν τßποτα απü τα παραπÜνω. Οýτε
κρÜτοò, οýτε ηγεσßα, οýτε οπλισμü, οýτε
πολεμικÞ πεßρα, οýτε υποσττιιξη απü
κανÝνα. ΑηλÜ Þταν τρελοß για τη θρησκεßα τουò Kar yra την πατρßδα τουò τζατ
τα δýο αυτÜ υπÝρτατα τδαντκÜ τα Þθελαν
ελεý
..οταν εΠτασαμεν τα αρματα
υΠερ Πlστεωò,ΚαΙ εΠεΙτα

υπÝρ πατρßδοò..,» (Κολοκοτρþνηò -Ομιλßα
στην Πνýκα,13-11-1838). Και ξεκßνησαν
Ýνα αγþνα μüνο με τηò «ψυχÞò το πýρωμα,
με τηò καρδιÜò το φλÝγμα».Αγþνα που με
τη λογικÞ δεν εßχε"καμτÜ ελπßδα επττυχßαò
««.,."Ο κüσμοò μαò Ýλεγε τρελλοýò. Ημεßò
αν δεν εßμεθα τρελλοß, δεν εκÜναμεν την
επανÜσταση, δτατß ηθÝλαμε σιτλλογισθεß
πρþτον δτα πολεμοφüδτα, καβαλλαρßα βαζ,
πυροβολικü μ«ò, ηθÝλαμε λογαρτÜσετ τη
δýναμη την ιδικÞν μαò και την τοýρκτκη
δýναμη. Τþρα οποý τελετþσαμε με καλü
τον πüλεμü μ«ò, μακαριζüμεθα,
επαινüμεθα, Αν δεν ευτυχοýσαμε, ηθÝλαμε
τρþγει κατÜρεò, αναθÝματα....Οτ
περισσüτερο1 απ' αυτοýò στην αρχÞ τηò
επανÜστασηò Þταν χωρßò Üρματα kr Üλλοτ
εßχαν μαχαßραò, Üλλοι σουγλιÜ και αι
σημαßαι των περτσσοτÝρων Þταν τσεμπÝρεò
των γιινατκþν των" (Κολοκοτρþrηò).
Τß Þταν üμωò αυτü που σιτεπττε kar
ξεσÞκωσε το ραγιÜ απü τη μια Üκρη τηò
ΕλλÜδοò ωò την Üλλη και πτο πÝρα απü

αυτην; Μερικοß θÝλουν να πουν üτι Þταν
ο δταφωττσμüò και or δτανοοýμενοß του.
¼μωò αν περßμεναν or πρüγονοß μαò απü
αυτüν, ακüμα θα Þμασταν υπüδουλοl. Αò
θυμηθοýμε τα λüγια του σοφοý ΚοραÞπολý ψηλÜ τον Ýχουμε βÜλει, üχτ kar
τüσο σωστÜ-που Ýλεγε πι,lò «61 'Ελληνεò
εßνατ ακατÜλληλοι να επαναστατÞσοττν,
διüτι δεν ξÝρουν αρχαßα εληνικÜ»!!!, Þ τον
ΚωνσταντÜ-Üλλοò διαφωτ τστÞ κι αυτüòπου μüλιò Üκουσε τα περß του Ξεσηκωμοý
Ýπτασε το κεφÜλτ του και εßπε «Πω,πω θα
πÜρετε στο κεφÜλτ σαò τον κüσμο».Αò μην
Þταν or τρελλοß Κολοκοτρþνηò,ΠαπαφλÝσσαò,Μπüτσαρηò,ΚαραßσκÜκηò kar τüσοτ
Üλλοι κατ ακüμα θα περιμÝναμε απü τον
ΚοραÞ kar ομοßουò του τη ελευθερßα.Ο
Τοýρκοò δεν εßνατ σαν και Üλλουò Δεν
αφομοιþνετατ. ΑπομυζÜ μüνο rial καταστρÝφετ, δßνετ ψεýττκα προνüμοια τζα1
φτλßα, yra γα τα πÜρετ πßσω, αφοý πρþτα
κÜμει τη δουλειÜ του. ΚÜττ, πÜλß, σαν τον
ΚορδÜτο π.χ., ανlστüρητοι τστορτκοß,
εßπαν τα μýρια κατÜ τηò Εκκλησßαò. ¼μrò
ξÝχασαν üτι μÝσα απü αυτÞν διαττιÞθηκε
η γλþσσα του Ýθνουò Kar η σπßθα τηò
τστορικÞò μνÞμηò. Kar αν μερτκοß ηγÝτεò
τηò αναγκÜσθηκαν απü να δεßξοιτν στα
φανερÜ την αντßθεσÞ τουò στην ΕπανÜσταση, αυτü υπαγορεýθηκε απü λüγουò
ανÜγκηò του ΓÝνουò. Γιατß π.χ. δεν
κατηγορÞθηκε ωò προδüτηò του ¸θνουò ο
ΒενιζÝλοò üταν υπÝγραφε την ελληνοτουρκτκÞ φιλßα, αφÞνονταò Ýξω απü τα
üρτα του ΚρÜτουò την ΑνατολικÞ ΘρÜκη Þ
üταν θεωροýσε τη ΔωδεκÜνησο ωò Ιταλικü
Ýδαφοò-Ýξω kar αυτÞ; Γιατß ασφαλþò Ýτσι
Ýπρεπε τüτε να κÜμετ προò χÜριν υπερτÜτου συμφεροντοò.
Αò μη γελιüμαστε η ΑνÜσταση του
γÝνουò που συμβολτκÜ τοποθετεßτατ στην
ημÝρα τηò 25ηò Μαρτßου του Ευαγγελτσμοý, Ýγινε yra να διαφυλαχθεß η ορθüδοξη χριστταντκÞ πßστη, η χρτστταντκÞ
οτκογÝνετα, ιταl γα ανακτηθεß η ελευθερßα
των ΕλλÞνων. ΑυτÞν την αλÞθεια περικλεßει το ττνεýμα τηò 25ηò Μαρτßου kar

τηò ΕπανÜστασηò, κατ üχτ απλÜ η εκδßωξη
των κοτζαμπÜσηδων Kar των παπÜδων
üπωò που θÝλουν μερτκοß, μηδενικÞò αξßαò
r<ar αντικετμεντκüτηταò, 1στορτκοß να μαò
κÜνουν να πιστÝψουμε...
Γεþργιοò Ι. Χατζηθεοδþρου
¶ρχων ΙΨΙαßστωρ Μ.Χ.Ε

Τþρα ποý βρßσκεσατ στηò νιüτηò
σου το σταυροδρüμτ,
Γßνου σκληρüò σαν το αμüνι.
ΜÜθε το μυσττκü yra να κερδßσετò,
Εßναι η αγνÞ ψυχÞ στον βοýρκο

μην κυλßσειò.
Αν χÜσειò την λευκÜδα του χτοντοý,
Τα φτερÜ θα τσακτστοýν ,
ψηλÜ δεγ θα πετοýν.

Αν σ' Ýδεσαν με χρυσωμÝνη αλυσßδα,
Κüψε αμÝσωò τα δεσμÜ,

σου Ýστησαν παγßδα,
Φλüγισε την καρδτÜ σου
με αγÜπη στον Χρτστü,
ΠÝταξε τα ξυλοκÝρατα üλων των

¶σε τογ Θεü γα σε οδηγÞσει,
Με την θεßα χÜρη Του να σε μεθýσετ.
Δεν πλÜστηκεò σκουλÞκτ
να σÝρνεσατ στο χþμα,

ΥψιπÝτηò αετüò Ýγτνεò, yra πετÜγματα μÝχρι
του ουραγοý το δþμα.

Ω αl.νüτητα παρθÝνων χαρμονÞ,

Η Παναγßα ýφανε την ολüχιυση

τηò τη\τ στολÞ!
Ω α.γ,νüτητα, στολßδτ μαλαματÝνιο,
ακριβü,
λουλοýδι
Ω
δυσεýρετο,
ποθητü kar μτσητü!

¼ταν περνÜò το Üρωμα σου μεθÜει
kar ζαλßζετ,
Kpivor, ρüδα κατ πανσÝδεò
σε Ýχουνε μοσχομυρßσετ,
Λßγοι σε ερωτεýονται, σε κατατ<τοýν,
Πολλοß σε μτσοýν, λυσσομανοýν kar πολεμοýν.
ΑμÝτρητοι στη ροÞ του χρüνου or εραστÝò,
ΝÝοι, γÝροι, σε σπßτια, παλÜττα,
μονασττιτα kar σπηλιÝò.
Το λÜβαρο τηò το κρατοýνε με καμÜρτ,

στον Καθεδρικü Ναü Παναγßαò ΚεχαριτωμÝνηò Χþραò και ο Πρþτοò Κατανυκττκüò
Εσßßερινüò τηò Συlγνþμηò, το κοινþò
γνωστüν «Συlχþρτο».
Καλýμνιοι και καλυμνιÝò με την
μεγαλüπρεπη τζατ ταυτüχρονα σεμνÞ
τοπτκÞ παραδοστακÞ ενδυμασßα Ýσυραν
τον καθτερωμÝνο χορü, στουò σκοποýò του
βιολιοý κα1 του λαοýτου. Η προσÝλευση
του κüσμου Þταν συγκlνητlκÜ μεγÜλη,
γεγονüò ποý δηλοß την αφοσßωση των
παλιþν kar νÝων Καλýμνων στην γνÞσια
kar ανüθευτη ρωμαßικη παρÜδοση τηò

Καλýμνου.

Ο ζυγüò τηò δεν εßνατ για αυτοýò γομÜρl.

Στρατεýσου kar εσý στον στρατü τηò,

μην αρνηθεßò
ΧαρÜ ουρÜντα μτα μÝρα θα γευθεßò,
¸παθλο νικητÞ απü τον ΛυτρωτÞ
σου θα δεχθεßò.
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¼πωò κÜθε χιüνο Ýτστ kar φÝτοò, αλλÜ με
εντυπωστακÜ ευρýτατη προσÝλευση
εορτα
[ν, τελÝστητ<ε το παμπÜλατο Ýθιμο
του «Χοροý τηò ΠαναγτÜò»,

Την καμπÜνα του Εσπερτνοý, χτýπησε
την καθορισμÝνη þρα ο Σεβασμιþτατοò
Μητροπολßτηò, σηματοδοτþγταò Ýτστ κατÜ
το παλατü Ýθιμο το πÝραò του χοροý κατ
των αποκρτÜττκων εκδηλþσεων rrar την
εισαγωγÞ μαò στην κατανυκτικÞ περßοδο
τηò ΜεγÜληò ΤεσσαρακοστÞò.
Το πολυπληθÝστατο εκκλησßασμα επλÞρωσε τα σεπτÜ σκηνþματα του Ναοý τηò
ΠαναγτÜò, þστε να προκληθεß το αδιαχþβ4το , ενþ υπü το φþò των κτ>ßων rζar
σιιγτ<τνηττκÞ ατμüσφατρα ακοýστηκε το

Στ ιχηρü των Αποστßχων
χαρακττ)ιστlκü
« Ελλαμψεν η χÜριò σου Κýριε», μελωδικþò ψαλλüμενο kar κατÜ την καλυμντακÞ ψαλτικÞ παρÜδοστν υπο του ΠρωτοψÜλτου του Ναοý, κ. Γ. Χατζηθεοδþρου,
¶ρχοντοò Μαßστοροò τηò Μ. Χ. Ε. Στο
τÝλοò, kar ενþ εψÜλλετο το τροπÜρτο
«ΠÜγτωγ ΠροστατÝυειò», το εκκλησßασμα
Ýλαβε συγχþρηση απü τον χοροστατοýντα
Μητροπολßτη μαò r<ar τον Ιερü ΚλÞρο του

Νησιοý.

Δημοτικü Σχολεßο Αλßντων, μετÜ του
Διευθυντοý κ,Αν.ΧατζηλÜρη kar πολλοß

ιß

πτστοß.

ΜετÜ το πÝραò τηò Θ.Δειτουργßαò στο
παρακεßμενο ΚÝντρο Νεüτητοò του Ιεροý
Ναοý, προσεφÝρθη τσÜι kar καφÝò υπü του
Εκκλησιαστ τκοý Συμβουλßου.
Και στην ΚÜλυμνο εορτÜστηκε η μνÞμη
των Αγßων ΤεσσαρÜκο\ττα, στο γραφικü
ι
ι

Με λαμπρüτητα Kar κατÜνυξη εορτÜσθηκε
η μνÞμη των Αγßων ΤεσσαρÜκοντα
Μαρτýρων στη ΛÝρο, την ΤετÜρτη θ
Μαρτßου 2011.
Στην ομþνυμη Ενορßα των Αγßων Τεσσα-

ρÜκοντα Μαρτýρων στα Ι\λτντα τηò ΝÞσου
ΔÝρου, το απüγευμα τηò Τρßτηò 8 Μαρτßου ετελÝσθη υπü του εφημερßου πρωτ.Μαξßμου Λιβανοý εüρτιοò πανηγυρικüò
Εσπερινüò επß τη μνÞμη των Αγßων
ΤεσσαρÜκοντα Μαρτýρων των εν πüλετ
Σεβαστεßα μαρτυρησÜντων.
Το πρωß τηò ΤετÜρτηò θ Μαρτßου ετελÝσθη ο ¼ρθροò Kar η Θεßα Λειτουργßα.
ΚατÜ την Θεßα Λειτουργßα παρÝστησαν
ο Δηταρχοò ΛÝρου κ.ΜιχαÞλ Κüλιαò,
ο ΑντιδÞμαρχοò κ.ΕυÜγγελοò ΑσβεστÜò,
μαθητÝò kar εκπατδευττκοß απü το

εξωκκλησÜκτ ποý ττμÜτατ επ ονüματτ των
Αγßων, στην περιοχÞ Ρüτσο Καλýμνου.
Το εσπÝραò ο Σεβασμιþτατοò εχοροστÜτησε στον Εσπερινü Kar την κυρτþνυμο
ημÝρα ελειτοýργησε στην πανηγυρικÞ
Λειτουργßα των προηγιασμÝνων Δþρων,
πλατστωμÝνοò απü τουò πρωτοπρεσβýτερο
π. Αντþντο Μακρυλλü και τογ δτÜκονο
Νικüλαο.
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ΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ουò κÜτωθτ συμπατριþτεò μαò or οποßοτ
οý , εßτε με την προσφορÜ αγαθþν
τοò:Γτα Ισιδþρειο: Super Market
Μαρουλα-ΚαστÞ, Ντεληγτþργη
αχαροπλαστεßο Καρανικüλα,
Σταýροò, ΚαζηλιÝρηò Γεωβγιοò, ΠÝροò
ýλου Καλλιüπη , Χονδρüγταγγου Awa ,
, Ανþνυμοò 50, ΕλÝνη Γονιοý 450,
κου Ζηροýνη 50, ΙΚΑ Καλýμνου 120 ειò
κÞ και ΑγγελικÞ Καραφýλλη 400, Μαρßα
λÝνη Ιακþβου 200 ειò μνÞμην ΙωÜwου
τερßνη Σπυροποýλου 50.

αρßτσα ΒαβλÜ 50.
"

Απü Ιεροπραξßεò Μητροηολßτου: 870.

ΣΧΟΛΙΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΜοΥΣΙΚΗΣ
ΓιÜ τρßτη χρονιÜ λειτουργεß στÞν ΚÜλυ μνο Þ Σχο.λÞ ΒυζωιτινÞò ΜουσιιòÞò
τÞò μητροπüλεþò μαò, ÜναγνωρισμÝνη
Üπü τü'Υπουργεßο Πολιτισμοý φΕΚ Β
ι663/18-8-zoo8), ΔιευθυντÞò ΣχολÞò
εßναι ü ¶ρχων Μαtστωρ τοý Οßκου μενικοý θρüνου κ. Γεþργιοò Χ " θεοδþρου καß διδÜσκουν Üφßοκερδþò
καθηγητÝò μουσικÞò καß ßεροψÜλτεò τοý
νησιοý μαò.Σκοπüò τÞò ΣχολÞò εßναι Þ
διÜδοση τÞò πατροπαρÜδοτηò Ýκκλησια στικÞò μουσικÞò στÞ συγχρονη κοινωνßα
καßÞ ÜνÜδειξη ßεροψαλτþν ßκανþν νÜ
πληρþσουν τÜ Üναλüγια τþν ßερþν ναþν
τÞò μητροπüλεþò μαò.'Η φοßτηση εßναι
Ýντελþò δωρεÜν .

ΜÝ τÞν βοÞθεια τοý θεοβτÞν
Ýπιστασßα τοý μητροπολßτου μαò
καß τÞν συγκινητικÞ προσφορÜ τþν
Ýθελοντριþν γυναικþν καß
τþν δωρητþγ συνεχßζεται
γιÜ τÝταρτη χρονιÜ τü Ýργο

τÞò ΤρÜπεζαò ¶γÜπηò, μÝσαÜπü
τü üποßο σιτßζονται καθημερινÜ
περισσüτεροι Üπü ιΖο Üδελφοß μαò
ποý Ýχουν ÜνÜγκη
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ΘερμÞ παρÜκληση νÜ Ýνημερþνεται
Þ Μητρüπολη γιÜ την τυχüν
κατÜθεση στüν Λογαριασμü
γιÜ την σχετικÞ Üπüδειξη.

