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Ἀδελφοί καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

Διὰ τῆς χάριτος καὶ τῆς φιλανθρωπίας 
τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμεθα ἀπὸ τῆς αὔριον εἰς 
τὸ στάδιον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσα-
ρακοστῆς, τῆς καταλληλοτέρας περιόδου 
διὰ τὴν στροφὴν τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, 
τῆς ἰδικῆς μας ψυχῆς, πρὸς τὸν Κύριον.

Ἡ περίοδος αὐτὴ εἶναι μία διαρκὴς κα-
τάνυξις ἐνώπιον τοῦ ἐκτυλισσομένου καθ’ 
ἡμέραν μυστηρίου τοῦ Θεοῦ, τοῦ μυστηρί-
ου τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Διὰ τοῦτο 
ἡ παρεχομένη εἰς ἡμᾶς εὐκαιρία τῶν Ἱερῶν 
Νηστειῶν ἔχει ἓν ἰδιαίτερον χαρακτηριστι-
κόν: τὴν ἀνάνηψιν καὶ τὴν νῆψιν τῆς ψυ-
χῆς, ἡ ὁποία καλεῖται ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν 
γέμουσαν θείων προτροπῶν καὶ ἁγιότητος 
περίοδον αὐτὴν νὰ συνειδητοποιήσῃ τὰ πα-
ροδικὰ καὶ τὰ ὁρώμενα καὶ νὰ μεταβῇ στα-
διακῶς πρὸς τὰ μείζονα καὶ τὰ κρείττονα, 
πρὸς τὰ ἀόρατα. 

Ἀναγλύφως καὶ ἐπιγραμματικῶς Ἀνδρέας 

ὁ Κρήτης διὰ τοῦ Μεγάλου Κανόνος του 
ὁμιλεῖ πρὸς ἑαυτὸν καὶ πρὸς πᾶσαν ψυχὴν 
θλιβομένην καὶ καταπονουμένην ὑπὸ τῶν 
πειρασμῶν καὶ τῶν περισπασμῶν τῆς πα-
ρούσης ζωῆς. Συναισθανόμενος ὁ Ἅγιος τὸ 
βάρος τῆς πονεμένης ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν 
ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ἐν ἀγωνίᾳ κραυγάζει: 
«Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα τί καθεύ-
δεις;». Ἡ κραυγὴ αὐτὴ ὁδηγεῖ εἰς τὴν συ-
νειδητοποίησιν τῆς ματαιότητος καὶ εἰς 
τὸν ἀνέκφραστον φόβον τοῦ τέλους τῆς 
ἐπιγείου ζωῆς: «τὸ τέλος ἐγγίζει καὶ μέλλεις 
(ψυχή μου) θορυβεῖσθαι». Ἐνώπιον τοῦ 
ἀπροσδοκήτου τέλους τῆς ζωῆς ποὺ ἔρχε-
ται «ὡς κλέπτης ἐν νυκτί», καλεῖ ἑαυτὸν ὁ 
τῆς Κρήτης Φωστὴρ καὶ κάθε πονεμένην 
καὶ ὑπὸ τοῦ φόβου τῆς ἀνασφαλείας δια-
κατεχομένην ψυχήν: «Ἀνάνηψον», λοιπόν, 
«ἵνα φείσηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ πα-
νταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν».

Ἡ Ὀρθόδοξος Πατερικὴ διδασκαλία καὶ 
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φωνὴ μᾶς καλεῖ, κατὰ τὸ ἐνώπιόν μας στάδι-
ον, νὰ συναισθανθῶμεν ὁ καθεὶς «ποῖοι εἴμε-
θα, ποῦ εὑρισκόμεθα καὶ ποῦ ὑπάγομεν», ποῦ 
κατευθυνόμεθα δηλαδή. Νὰ αἰσθανθῶμεν τὸ 
μάταιον τοῦ προσκαίρου βίου καὶ νὰ μετα-
νοήσωμεν δι’ ὅσα «ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ, ἐν 
λόγοις ἢ ἐν ἔργοις, ἐν ἐπιτηδεύμασι καὶ πά-
σαις (ἡμῶν) ταῖς αἰσθήσεσιν» εἰργάσθημεν 
μέχρι τοῦδε ὄχι κατὰ τὸ εὐαγγέλιον καὶ τὸν 
νόμον τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀνα-
νήψωμεν. Μόνον τότε θὰ εὕρωμεν ἔλεος καὶ 
χάριν καὶ θὰ μᾶς φεισθῇ ὁ ἐτάζων καρδίας 
καὶ νεφροὺς καὶ τὰ κρύφια πάντα τῶν ἀν-
θρώπων καὶ τοὺς λογισμοὺς γιγνώσκων Κύ-
ριος καὶ δὲν θὰ μᾶς καταλογίσῃ τοὺς ἀδίκους 
λογισμούς, οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦν εἰς μάταια καὶ 
ἀνώφελα ἔργα.

Ὁ ἐνώπιόν μας ἀγὼν συμποσοῦται εἰς τὴν 
νῆψιν καὶ εἰς τὴν ἀνάνηψίν μας, εἰς τὴν μετά-
νοιαν. Διὰ τῆς μετανοίας, διὰ τῆς ἐπιγνώσε-
ως τῆς καταστάσεώς μας δηλαδή, καὶ διὰ τῆς 
ἐξομολογήσεως, ἡ ζωή μας στεφανώνεται διὰ 
«τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, διὰ τῆς κοινω-
νίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τοῦ πληρώ-
ματος τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν». Ἡ ἀνά-
νηψις ταυτίζεται πρὸς τὴν συνείδησιν τοῦ 
μετανοοῦντος ἀνθρώπου (Πρβλ. Β΄ Κορ. α΄, 
12 καὶ Ρωμ. β΄, 15). Ἡ συνείδησις εἶναι δῶρον 
τοῦ Θεοῦ. 

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Καλούμεθα οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ 
βιώσωμεν τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς ὡς χρόνον συνειδη-
σιακῆς νήψεως καὶ ἀνανήψεως, ὡς στιγμὴν 
αἰωνιότητος τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητός 
μας. Δηλαδή, καλούμεθα νὰ ζήσωμεν καὶ νὰ 
συμβιώσωμεν μὲ τὸν Χριστόν. Νὰ ζήσωμεν 
ἐκκλησιαστικῶς καὶ πνευματικῶς. Διότι μό-
νον εἰς τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν ὑπάρχει ἡ δυνα-
τότης νὰ ἀνανήψῃ ἡ συνείδησίς μας καὶ νὰ 

ἀνέλθωμεν εἰς τὸν χῶρον τῆς πραγματικῆς 
ἐλευθερίας καὶ τῶν ἀλανθάστων κριτηρίων 
πρὸς ἀνάπαυσιν καὶ λύτρωσίν μας. 

Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς εὐλογημένης ταύτης 
περιόδου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ἡ 
Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλη-
σία ἐπισκέπτονται πᾶσαν Ὀρθόδοξον Χρι-
στιανὴν ψυχὴν κοπιῶσαν καὶ πεφορτισμέ-
νην καὶ ἀπαραμύθητον ὑπὸ τῶν ἀξιῶν καὶ 
ἡδονῶν καὶ ἀπολαύσεων τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ 
κόσμου τούτου, συμπορεύονται καὶ συμπρο-
σεύχονται πρὸς τὸν «προσερχόμενον σφαγι-
ασθῆναι καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς 
Βασιλέα τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριον τῶν 
κυριευόντων»: Ἀξίωσον, Κύριε, πάντας τοὺς 
Ὀρθοδόξους πιστοὺς ἐν εἰρήνῃ καὶ συντριβῇ 
καρδίας νὰ διαπορευθοῦν τὴν ἱερὰν περίο-
δον καὶ τὸ ἀνοιγόμενον στάδιον, «χαριτῶν 
καὶ δυναμῶν ὅπως προφθάσω-μεν, ἐκτελέ-
σαντες τὸν δρόμον ἀνδρικῶς, τὴν κυρίαν 
ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεώς Σου, καὶ ἐν χαρᾷ 
στεφανηφοροῦντες αὐτὴν ἀκαταπαύστως 
αἰνέσωμεν» (πρβλ. ποίημα κυρίου Θεοδώρου, 
Τριώδιον). 

Εὐλογοῦντες πατρικῶς ὑμᾶς, τέκνα ἀγα-
πητὰ καὶ πιστὰ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, καὶ 
ἡνωμένοι μαζί σας ἐν προσευχαῖς καὶ δεήσε-
σιν, ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας τὴν δύναμιν 
τοῦ Τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ καὶ τὰς 
πρεσβείας τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῶν ἁγίων 
Ἀγγέλων καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ὥστε ἅπα-
ντες ἀξίως τῆς κλήσεως ἡμῶν ὡς Ὀρθοδόξων 
νὰ πολιτευθῶμεν, καὶ νὰ ἀπολαύσωμεν τοι-
ουτοτρόπως τῆς τρυφῆς καὶ τῆς δόξης τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, εἰς Ὃν τὸ κράτος 
καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ 
ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
                                   

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ 
΄
βιζ΄ 

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου & Ἀστυπαλαίας  
κ. Παϊσίου

Λ αμπρή καί χαρμόσυνη πανήγυρη 
ἑορτάζει ἡ Ὀρθόδοξη τοῦ Χρι-

στοῦ Ἐκκλησία τήν πρώτη Κυριακή τῶν Νη-
στειῶν καί καλεῖ ἐμᾶς, τά 
παιδιά της, νά σπεύσουμε 
μέ ὕμνους καί πνευματικές 
ὠδές νά δοξολογήσουμε 
τόν ἐν Τριάδι Θεῷ.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί 
Ἀποστολική, σήμερα μέ 
χρυσά καί λαμπρά φορέ-
ματα «περιβεβλημένη καί 
πεποικιλμένη», ἑορτάζει 
καί πανηγυρίζει τήν νίκη 
καί τόν θρίαμβό της κατά 
τῶν ποικιλωνύμων ἐχθρῶν 
της. Οἱ ἐχθροί της πολλοί 
καί πολυώνυμοι, σκληροί, 
φοβεροί καί ἀνένδοτοι, κι-
νούμενοι ἀπό φοβερό μί-
σος, θέλησαν νά ἐπιβάλλουν τίς πλάνες τους.

Ἡ Ἐκκλησία, ὅμως, στηριζομένη στήν 
ἀσάλευτο πέτρα τῆς πίστης μέ τήν δύναμη 
καί τήν χάρη τοῦ αἰωνίου Ἱδρυτοῦ Της, τοῦ 
Ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, 
νίκησε καί θριάμβευσε καί μένει ἀσάλευτη καί 
ἀρραγής στό πέρασμα τῶν αἰώνων.

«Ἔρχου καί ἴδε», ἄνθρωπε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστημένου Ἰη-
σοῦ δέν εἶναι ἀνθρώπινο κατασκεύασμα, δέν 
εἶναι ἔργο ἑνός ἤ πολλῶν ἀνθρώπων, ἀλλά 
εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ Ὁποῖος δη-
μιούργησε τόν κόσμο ἀπό τό μηδέν.

«Ἔρχου καί ἴδε» καί σύ ἀπό κοντά, ἄνθρω-
πε τῆς κάθε ἐποχῆς ὅτι, ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη 

εἶναι ἀκατάλυτη, καί ὅταν οἱ ἄνθρωποι τήν 
πολεμοῦν μέ λύσσα, αὐτή νικᾶ, ὑψώνεται καί 
διαδίδεται παντοῦ πρός δόξαν Θεοῦ Πατρός 

τῶν Φώτων.
«Ἔρχου καί ἴδε» καί 

ἐσύ, ἄνθρωπε αὐτῆς τῆς 
πεπολιτισμένης ἐποχῆς 
τῶν πολλαπλῶν ἐξελίξε-
ων, ὅτι στήν Ὀρθόδοξη 
Πίστη διατηρεῖται πάντα 
καθαρή καί ἀνόθευτη ἡ 
Χριστιανική Ἀλήθεια, ἡ 
ὁποία ἀνακαίνισε τήν ἀν-
θρωπότητα διά τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι 
«χθές καί σήμερον ὁ αὐτός 
καί εἰς τούς αἰῶνας».

Ὁ Κύριος τῆς Δόξης 
Χριστός ἔκλινε, ἀπό ἄπει-
ρο ἀγάπη πρός τόν ἄν-
θρωπο τῆς κάθε ἐποχῆς, 

ἑκουσίως οὐρανούς καί κατέβηκε στήν γῆ, 
«ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου», καί δί-
δαξε τήν θεία καί ζωογόνο Του διδασκαλία 
καί ἔπαθε ἐπί τοῦ Σταυροῦ, ὁ ἀπαθεῖς τήν 
θεότητα, διά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου 
γένους.

Νά, λοιπόν, γιατί λέγει ὁ Φίλιππος στόν 
Ναθαναήλ: «ὅν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ 
καί οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τόν 
υἱόν τοῦ Ἰωσήφ, τόν ἀπό Ναζαρέτ, καί εἶ-
πεν αὐτῷ Ναθαναήλ, ἐκ Ναζαρέτ δύναταί τι 
ἀγαθόν εἶναι; Λέγει αὐτῷ Φίλιππος:  ἔρχου 
καί ἴδε». Λόγια θεόπνευστα, λόγια αἰώνια, 
λόγια πού συγκλονίζουν κάθε ψυχή χριστια-
νοῦ Ὀρθοδόξου πού ζητᾶ νά βρεῖ τήν σω-
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τηρία τῆς ψυχῆς του. Αὐτή ἡ λαμπάδα τῆς 
χριστιανικῆς πίστης ἔμεινε ἄσβεστη στό 
πέρασμα τῶν αἰώνων, καί ἡ ὁποία φώτισε, 
ζωογόνησε, θέρμανε καί ἀναγέννησε γενιές 
καί γενιές Ἑλλήνων.

Αὐτή ἡ πίστη τῶν Πατέρων, ἡ νικήσασα 
τούς ποικιλώνυμους ἐχθρούς, πρέπει νά εἰσ-
δύσει καί στίς καρδιές τῶν σημερινῶν Ἑλ-
λήνων, νά τίς θερμάνει καί νά τίς ζωογονήσει 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Οἱ καιροί οὐ μενετοί.

Ἡ Χριστιανική θρησκεία καί συνάμα ἡ 
Ὀρθοδοξία, πού σήμερα πανηγυρίζει τήν 
νίκη καί τόν θρίαμβό της ἀπό τούς ποικι-
λώνυμους ἐχθρούς καί τήν ἀναστήλωση τῶν 
Ἱερῶν Εἰκόνων, εἶναι συνδεδεμένη ἀδιαρρή-
κτως καί ἔχει συνταυτιστεῖ  μετά τοῦ ἐνδό-

ξου καί πολυπαθοῦς Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Τό 
Ἑλληνικό Ἔθνος κράτησε τήν Ἱερά τῆς Ὀρ-
θοδοξίας αἱματοβαμμένη σημαία ἐπί αἰῶνες 
αἰώνων ψηλά. Μακάριο ἀληθῶς τό Ἔθνος, 
τό ἐκλεκτό καί ἅγιο, γιά τήν ἀλήθεια τῆς 
Ὀρθόδοξης Πίστης, στόν ἐν τριάδι Θεῷ, τήν 
ὁποία ἀκραιφνῆ πίστη διατήρησε μέσα ἀπό 
μύριους διωγμούς καί πολλαπλῶν κακώσεων. 
«Μακάριο τό Ἔθνος», λέγει καί ὁ ὑψιπέτης 
ποιητής Δαυίδ, «οὗ ἐστί Κύριος ὁ Θεός, τό 
ὁποῖον ἐξελέγξατο εἰς κληρονομία ἑαυτῷ». 
Ψαλμ. λβ,12.

Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, χθές καί σήμε-
ρα, ὁ Αὐτός καί στούς αἰῶνες εἶναι Φῶς, Ζωή 
καί Ἀλήθεια. «Ἔρχου καί ἴδε», λέγει Φίλιππος 
στόν Ναθαναήλ. ❧

Œ  Η ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  
ΣΕ ΛΕΡΟ  
ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟ
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ΑΡΧΗ ΤΡΙωΔΙΟΥ*

Γραμμένος Ἀθανάσιος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

Μ έ τήν παραβολή τοῦ Τελώνου 
καί τοῦ Φαρισαίου ἀρχίζει μιά 

καινούρια περίοδος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
ἔτους. Στό διάστημα αὐτό τῶν δέκα ἑβδο-
μάδων ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά προβοῦμε 
σέ μιά πνευματική ἀνακαίνιση μέ σκοπό νά 
βιώσουμε ὅσο τό δυνατόν πιό ἀληθινά τό 
Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. 

Ἡ διαμόρφωση τῆς περιόδου αὐτῆς ἔγινε 
σιγά-σιγά μέσα στούς αἰῶνες, ἐνῶ ξεκίνησε 
ὡς ἀνάγκη νά ἑτοιμάσει ἡ πρώτη Ἐκκλη-
σία τούς κατηχούμενους πού θά βάπτιζε τή 
νύχτα τοῦ Πάσχα. Αὐτός εἶναι καί ὁ χαρα-
κτήρας τῶν ἀποστολικῶν καί εὐαγγελικῶν 
περικοπῶν τῆς περιόδου, οἱ ὁποῖες ἀποτε-
λοῦν μιά ἀναλυτική κατήχηση, ἰδανική γιά 
τή μύηση καί τήν εἴσοδό τῶν νέων μελῶν 
στό ἐκκλησιαστικό σῶμα.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ πώς τόν παλιό καιρό οἱ 
ἄνθρωποι δέ βαπτίζονταν ὅποτε ἤθελαν. Ἡ 
βάπτιση δέν ἀποτελοῦσε μιά ἰδιωτική ὑπόθε-
ση τῆς οἰκογένειας ὅπως σήμερα, ἀλλά μιά 
ὑπόθεση τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ αὐτή εἶναι 
πού ἔχει τά «γεννητούρια». Ἡ Ἐκκλησία 
γιορτάζει βαπτίζοντας τά παιδιά της καί ὅλοι 
μαζί ὡς ἕνα σῶμα πανηγυρίζουμε τήν αὔξηση 
μας. Ἀντίθετη θεώρηση ἀποτελεῖ ἀλλοτρίω-
ση τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος καί εἶναι 
λυπηρό αὐτό πού συμβαίνει σήμερα, δηλαδή  
καθένας νά νομίζει ὅτι μπορεῖ νά κάνει ὅ,τι 
θέλει, ὅπως θέλει καί ὅποτε θέλει. 

* Τό κείμενο ἀποτελεῖ ἐπεξεργασία κηρύγματος πού 
ἐλέχθη τήν πρώτη Κυριακή τοῦ Τριωδίου τοῦ 2017, 
ἀπό τόν πατέρα Κωνσταντίνο Πλευράκη, στόν Ἱ.Ν. 
Ἁγίου Μάρκου Θέρμης, τῆς Ἱ.Μ. Κασσανδρίας. 

Ἐκεῖνος λοιπόν πού ἤθελε νά βαπτιστεῖ 
καί νά γίνει χριστιανός, ἐπί τρία ὁλόκληρα 
χρόνια ἦταν κατηχούμενος. Ἐρχόταν στήν 
ἐκκλησία μέ τόν ἀνάδοχο του ὁ ὁποῖος ἦταν 
ὑπεύθυνος καί γιά τήν πνευματική του πρόο-
δο. Οἱ κατηχούμενοι ἔμεναν στήν ἐκκλησία 
μόνο κατά τό πρῶτο μέρος τῆς θείας λει-
τουργίας, ἐνῶ ἀποχωροῦσαν μετά τήν ἀνά-
γνωση τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς καί μετά 
τήν σχετική ἐκφώνηση: «οἱ κατηχούμενοι 
προέλθετε».

Τά πρῶτα μηνύματα τῆς περιόδου τοῦ 
Τριωδίου τά ὁποῖα περνᾶ ἡ ἐκκλησία στούς 
πιστούς, βρίσκονται μέσα στά ἀναγνώσματα 
τῆς πρώτης Κυριακῆς. 
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Ἀρχικά στή γνωστή σέ ὅλους μας περικο-
πή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου καί στό 
ἀπόσπασμα 3,10-15 τῆς Β΄ ἐπιστολῆς τοῦ 
Παύλου πρός Τιμόθεον τό ὁποῖο θά φωτί-
σουμε παρακάτω. Ὁ Παῦλος ὄντας φυλακι-
σμένος στή Ρώμη γράφει στόν Τιμόθεο τόν 
ὁποῖο ἔχει ἀφήσει ἀποστολικό ἔξαρχο στήν 
Ἔφεσο, λέγοντας του ἐν περιλήψει: «παιδί 
μου Τιμόθεε τά εἶδες ὅλα τά παθήματα μου, 
εἶδες τή ζωή τοῦ χριστιανοῦ, εἶδες τούς δι-
ωγμούς πού ἔχω ὑποστεῖ, εἶσαι ὅμως ταυτό-
χρονα μάρτυρας τοῦ γεγονότος ὅτι ἀπ’ ὅλα 
αὐτά μέ λύτρωσε ὁ Κύριος». 

Μέ αὐτόν τόν τρόπο θέλει ἡ ἐκκλησία νά 
παρουσιάσει στούς ἀνθρώπους τή ζωή τῶν 
χριστιανῶν ἔτσι ὥστε νά μήν νομίσουν ὅτι 
πρόκειται γιά δρόμο στρωμένο μέ ροδοπέτα-
λα. Ταυτόχρονα ὅμως θέλει νά προβάλλει καί  
τήν παντοδυναμία τοῦ Κυρίου καί ἀρχηγοῦ 
τῆς ζωῆς.

Μᾶς γνωστοποιεῖ ὅτι ὁ κόσμος ἀποτελεῖ 
ἐχθρικό περιβάλλον κι αὐτό γιατί πιστεύει 
ἄλλα πράγματα ἀπ’ ὅ,τι ἐμεῖς. Πιστεύει ὅτι 
ἔχουν τήν δύναμη οἱ ἄνθρωποι νά ἀλλάξουν 
τήν ἀσχήμια τῆς κοινωνίας. Δέν ἀλλάζει 
ὅμως ἡ ἀνθρωπότητα μέ φιλοσοφικά καί πο-
λιτικά συστήματα. Ὁ κόσμος ἀλλάζει μόνο 
ἄν ἀλλάξει ἡ ψυχή τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς. Ἡ 
ὑπόθεση τῆς εἰρήνης καί τῆς εὐημερίας εἶ-
ναι θέμα σχέσεων τῶν ἀνθρώπων μέ τόν Θεό 
καί μεταξύ τους. Τό κακό λοιπόν ξεκινᾶ ἀπό 
μένα, ἐγώ πρέπει νά διορθώσω τόν ἑαυτό μου 
γιά νά ἀλλάξει ὁ κόσμος. 

Συνεχίζοντας τοῦ λεει: «Ἐσύ ἀπό τήν παι-
δική σου ἡλικία γνωρίζεις τά ἱερά βιβλία τά 
ὁποῖα μποροῦν νά σέ καταστήσουν σοφό καί 
νά σέ ὁδηγήσουν στή σωτηρία διά τῆς πίστε-
ως στόν Ἰησοῦ Χριστό». Ἐδῶ λοιπόν κρύβε-
ται τό πρῶτο μήνυμα τῆς ἡμέρας καί ταυτό-
χρονα τό μυστικό τῆς πνευματικῆς προόδου. 
Στή μελέτη τῶν ἱερῶν γραμμάτων, δηλαδή 

τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στή σω-
τηρία καί τή σχέση μέ τόν Χριστό, ἐνῶ εἶναι 
τόσο ἁπλή πού οἱ σοφοί τοῦ κόσμου τούτου 
τήν περιφρονοῦν. 

Ἑπόμενο ἀγώνισμα τῆς περιόδου ἀποτελεῖ 
ἡ προσευχή καί ἡ κατάκτηση τῆς ταπεινώ-
σεως, ἀρετές τίς ὁποῖες προβάλλει διαχρονι-
κά ἡ περικοπή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου. 
Ὡς πρός τήν προσευχή πρέπει νά παρατη-
ρήσουμε πώς ὁ ναός ὡς ὁ κατεξοχήν οἶκος 
προσευχῆς ἀπαιτεῖ τήν λογική καί ταυτό-
χρονα ὁλοκληρωτική παρουσία μας ψυχή 
τε καί σώματι. Ἄραγε προσευχόμαστε οἱ 
χριστιανοί; κατανοοῦμε τί λέμε, τί διαβάζου-
με καί τί ψάλουμε; Ὁ ἱερέας εἶναι τό ὄργα-
νο πού ἐκφράζει αὐτά πού ἔχουμε νά ποῦμε 
στόν Θεό καί ἄν αὐτά πού λεει δέν γίνονται 
κατανοητά ἀπό τόν λαό καί δέν ἀποτελοῦν 
ἔκφραση τοῦ ἐκκλησιάσματος, δέν ἔχει κανέ-
ναν λόγο νά βρίσκεται ἐδῶ. Τήν ἴδια στιγμή 
ἐμεῖς ἔχουμε τήν ὑποχρέωση νά τά ἐπικυρώ-
νουμε λέγοντας τό ἀμήν ἤ ψάλλοντας. 

Αὐτή τήν περίοδο ἀδελφοί πρέπει νά γί-
νουμε ἕνα. Δέν πρέπει νά εἴμαστε ξένοι μετα-
ξύ μας. Ὁ χριστιανός μέ τόν ἱερέα πρέπει νά 
ἔχει σχέση ἀγάπης καί κοινωνίας, εἰδάλλως ὁ 
ἱερεύς δέν διαφέρει σέ τίποτα ἀπό ἕναν ἁπλό 
δημόσιο ὑπάλληλο. 

Ἄς εἶναι ἡ περίοδος αὐτή ὡς τό Πάσχα, 
περίοδος μετανοίας, μελέτης, προσευχῆς καί 
προσεγγίσεως τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλο. Αὐτές 
τίς ἡμέρες κατά τήν παράδοση τῆς ἐκκλη-
σίας οἱ ἄνθρωποι μαζεύονται στά σπίτια καί 
τρῶνε ὅλοι μαζί μέ σκοπό νά συμφιλιωθοῦν, 
νά ξεχάσουν τίς πίκρες καί νά ἑτοιμαστοῦν 
γιά τό Πάσχα. Ἰδιαίτερα καλοῦν αὐτούς μέ 
τούς ὁποίους οἱ σχέσεις τους ἔχουν ψυχραν-
θεῖ. Σφίξτε τά χέρια λοιπόν ἀδερφοί, προ-
σευχηθεῖτε δυνατά! 

Καλό Τριώδιο! ❧
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Œ  ΙΕΡΑ ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΝΙΟΥΣ 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ (ΟΚΤωΒΡΙΟΣ 2016)

Œ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ἀ πό τήν παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου 
τοῦ Ἁγίου Σάββα στήν Κάλυμνο, μέ τίτ-

λο: «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΝΕΟΣ. Ὁ μέγας θη-
σαυρός τῆς νήσου Καλύμνου».

 Ἡ παρουσίαση ἔγινε 
ἀπό τήν συγγραφέα τοῦ 
βιβλίου Χρυσή Νικολάου 
Ζαΐρη, στήν κατάμεστη ἀπό 
κόσμο συνεδριακή αἴθουσα 
τοῦ Ἁγίου Σάββα.
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Ο ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΕΝ ΚΑΛΥΜΝῼ  
ΚΑΙ Ο ΔΟΞΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡωΠΟΥ

Μακαρούνας Μιχάλης-Νικήτας,  
Πτυχιοῦχος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Π ᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμο-

λογήσω κἀγώ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πα-
τρός μου του ἐν οὐρανοῖς» (Μτ 10,32-33). 
Ὅποιος ὁμολογήσει μπροστά στούς ἀνθρώ-
πους ὅτι ἀνήκει σ’ ἐμένα, θά τόν ἀναγνωρίσω 
κι ἐγώ γιά δικόν μου μπροστά στόν οὐράνιο 
Πατέρα μου. Ἔτσι μᾶς ὑποσχέθηκε ὁ Θεάν-
θρωπος Ἰησοῦς, ὁ Κύριός μας καί ὁ Θεός 
μας. Αὐτούς, δηλαδή, πού θά βαδίζουν καί 
θά βιώνουν τήν ἐν Χριστῷ ζωῇ, πού εἶναι ἡ 
ἕνωση  μέ τόν Τριαδικό Θεό μέσω τῶν ἀκτί-
στων ἐνεργειῶν Του, θά τούς δοξάσει στήν 
οὐράνια Βασιλεία Του. Θά  μαρτυρήσει γιά 

μᾶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ Πατέρα Του. Αὐτή 
εἶναι ἡ κατά Θεόν δόξα, ἡ ὁποία εἶναι 
ἡ μοναδική πού ὠφελεῖ τόν ἄνθρωπο, 
τόν σώζει καί τόν καθιστᾶ πραγματικά 
ἐλεύθερο, ὄχι γιά μερικά χρόνια, οὔτε 
μόνο γι’ αὐτή τήν ζωή, ἀλλά αἰώνια. 

Αὐτή ἡ κατάσταση δέν εἶναι ἐ πί-
τευγμα τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά ἀγαπη-

τική δωρεά τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος βιώνει 
τήν τέλεια ἀγάπη - πού στόν Χριστιανι-

σμό εἶναι πρόσωπο καί εἶναι ὁ Τριαδικός 
Θεός, καθώς «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστίν» ( Α΄ Ἰω 
4,8) - ἀποκτᾶ σαφῆ αἴσθηση τῶν δωρεῶν 
τοῦ Θεοῦ, γίνεται τέκνο Του καί πραγματικά 
ἐλεύθερος. Ὁ,τιδήποτε ἔχει, δέν τό ἀποδίδει 
στίς δυνατότητές του, ἀλλά ὄντας ταπεινός 
ἐν Χριστῷ,  ἀποδίδει ὅλα τά κατορθώματά 
του στόν Δημιουργό του. Ὁ θεούμενος ἄν-
θρωπος δέν καυχιέται γιά τίς ἀρετές καί τά 
κατορθώματά του. Κάθε ἀρετή ἤ ἔργο του 

«
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εἶναι καρπός τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ πού 
ὑπάρχει καί ἐνεργεῖ μέσα του.

Ἕναν τέτοιο, κατά Θεόν δοξασμένο ἄν-
θρωπο, ἑορτάζει καί τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας 
κάθε χρόνο τήν Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 
τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, δύο ἑβδομάδες 
πρίν τό Ἅγιο Πάσχα. Εἶναι ὁ Ὅσιος Σάββας 
ὁ Νέος ὁ ἐν Καλύμνῳ, ὁ ὁποῖος ἀσκήθηκε 
καί ἀγάπησε μέ ὅλη τήν ὕπαρξη του τόν Χρι-
στό. Σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς καθημερινότητάς 
του ἦταν ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς. Οἱ μεγάλοι 
ἀγῶνες του ἔναντι τῶν παθῶν καί τῶν δαι-
μονικῶν ἐπιθέσεων ἦταν ἡ αἰτία ἐκζήτησης 
τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ γιά ἐνδυνάμωση στόν 
δύσκολο δρόμο, τή στενή καί τεθλιμμένη ὁδό 
πού εἶναι μέν δύσβατη ἀλλά στό τέρμα της 
ὑπάρχει μιά νέα ἀρχή. Αὐτή ἡ ἀρχή, ὅμως, 
ἔχει ἕνα ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό πού δέν 
θά τό συναντήσει ὁ ἄνθρωπος πουθενά ἀλ-
λοῦ. Σημαίνεται τότε ἡ ἀπαρχή τῆς δόξας, 
τό στεφάνωμα τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Χρι-
στό, καθώς ὁ ἴδιος μᾶς προσκάλεσε στήν 
ἀνείπωτη λαμπρότητα βεβαιώνοντας: «Εὖ, 
δοῦλε, ἀγαθέ καί πιστέ! ἐπί ὀλίγα ἦς πιστός, 
ἐπί πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τήν 
χαρά τοῦ Κυρίου σου» (Μτ 25,21).

Τήν ὄντως χαρά βίωνε καί ὁ Ὅσιος Σάβ-
βας, ἤδη ἀπ’ αὐτήν τήν πρόσκαιρη ζωή. Καί 
αὐτή ἡ οὐράνια χαρά πού ἔνιωθε νά διαπερ-
νᾶ τήν ὕπαρξη του, ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς 
θερμῆς καί ζωντανῆς πίστης του στόν Χρι-
στό, ἡ ὁποία ὅμως ἦταν ἔμπρακτη καί δέν 
περιοριζόταν σέ λεκτικές ἐκφράσεις ἤ παρο-
δικά ξεσπάσματα μιᾶς χλιαρῆς πίστης, ὅπως 
δυστυχῶς βλέπουμε νά συμβαίνει σήμερα στή 
ζωή πολλῶν ἀπό ἐμᾶς.

Ὁ ἅγιος Σάββας δοξάσθηκε ἀπό τόν Θεό, 
γιατί ἐμπιστεύτηκε ὅλη τήν ζωή του στήν 
πρόνοια τῆς Τριαδικῆς Ἀγάπης. Τόν ἀξίωσε 
ὁ Θεός, τόσο στήν ἐπίγεια ζωή ὅσο καί μετά 
τήν ὁσία κοίμησή του στήν θεοσεβῆ νῆσο 
Κάλυμνο, νά γίνει φωτεινός φάρος τῆς ἐν 

Χριστῷ ζωῆς καί νά φωτίζει ὅλους τούς χρι-
στιανούς καί ἰδιαίτερα τῆς τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας τῶν Καλυμνίων, στόν πνευματικό τους 
ἀγώνα, δίνοντας τους παρηγοριά καί δύνα-
μη, ὥστε νά συνεχίζουν τόν καλό ἀγώνα στίς 
ποικίλες καθημερινές δυσκολίες μέ τίς ὁποῖες 
ἔρχεται ἀντιμέτωπος ὁ κάθε πιστός.

Ὁ δοξασμός τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι μιά 
ἰδέα ἤ ἀφηρημένη ἔννοια ἀλλά μιά πραγ-
ματικότητα. Τρανταχτή ἀπόδειξη εἶναι τό 
χαριτόβρυτο  ἄφθαρτο λείψανο τοῦ Ὁσίου 
Σάββα πού φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή 
τῶν Ἁγίων Πάντων στήν Κάλυμνο. Πλῆθος 
πιστῶν ἀπό τίς τέσσερις γωνιές τῆς χώρας 
καί κυρίως ἀπό τά ὄμορφα Δωδεκάνησα 
προσέρχονται ὅλο τόν χρόνο καί κυρίως τήν 
ἡμέρα τῆς μνήμης του, γιά νά ἀσπαστοῦν τό 
τίμιο λείψανό του  ἀλλά καί νά μετάσχουν 
στή χαρά γιά τή  δόξα τοῦ ταπεινοῦ μοναχοῦ 
Σάββα, δόξα δωρημένη ἀπό τόν Κύριό μας 
Ἰησοῦ Χριστό, τόν ὁποῖο τόσο πολύ ἀγάπη-
σε στήν ἐπί γῆς παρουσία του. 

Τό ἴδιο συμβαίνει μέ ὅλους τούς Ἁγίους τῆς 
Ἐκκλησία μας. Τά θεῖα αὐτά σκεύη τοῦ Πα-
ναγίου Πνεύματος, πού μέ ὅλη τήν ὕπαρξή 
τους, τούς λόγους καί τά ἔργα τους δόξασαν 
τόν Τριαδικό Θεό, θά ἀπολαύουν τοῦ δοξα-
σμοῦ Του στούς ἀτελεύτητους αἰῶνες. Γενό-
μενοι μέτοχοι τῆς ἄκτιστης θεοποιοῦ χάρι-
τος ἐλευθερώνονται ἀπό τούς περιορισμούς 
τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου. Γίνονται ἄναρχοι 
καί ἀτελεύτητοι, ἐπειδή ζοῦν μέ τόν ἄναρχο 
καί ἀτελεύτητο Θεό. 

Κλείνοντας θά παραθέσουμε ἕνα λόγιο τοῦ 
ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς τό ὁποῖο συ-
νοψίζει καί τό περιεχόμενο τοῦ ἄρθρου μας 
«Ὅλοι ὅσοι δοξάζονται ἀπό τόν κόσμο χά-
νονται μαζί του, ἐκεῖνοι ὅμως οἱ ὁποῖοι δο-
ξάζονται ἀπό τόν Χριστό, σώζονται διά τοῦ 
Χριστοῦ. Ἡ δόξα τοῦ κόσμου εἶναι θάνα-
τος, ἐνῶ ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ζωή, ζωή 
αἰώνια καί ἀθάνατη». ❧
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Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡωΣΥΝΗΣ:

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙωΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤωΛΟ

Καγγελάρης Ἀντώνιος,  
Θεολόγος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

(B΄ Μέρος)

Σ τόν τέταρτο λόγο, ὁ Χρυσόστομος 
κάνει ἀναφορά στίς χειροτονίες, οἱ 

ὁποῖες δέν θά πρέπει νά γίνονται ἐσπευ-
σμένα καθώς αὐτό θά ἔχει ὡς 
ἀποτέλεσμα οἱ χειροτονοῦ-
ντες νά γίνονται μέτοχοι 
ξένων ἁμαρτιῶν. 

Ὁ ὑποψήφιος θά 
πρέπει νά ἐξετάζεται 
ἀπό τούς ἐκλέκτο-
ρές του, ἀλλά πρῶ-
τα καί καλύτερα 
ἀπό τόν ἴδιο του 
τόν ἑαυτό. Ἄν νιώ-
σει, λοιπόν, ἀνάξιος 
δέν θά πρέπει νά δε-
χθεῖ τήν Ἱεροσύνη ἀκό-
μη κι ἄν πιέζεται καί ὅταν 
νιώσει ἕτοιμος νά τό πράξει.

Ἐπιπροσθέτως, τονίζει μέ θέρμη ὅτι 
ἡ μοναδική θεραπεία γιά τόν λαό εἶναι ἡ διδα-
σκαλία διά λόγου. Ἱεροσύνη ἄνευ διδασκαλίας 
δέν νοεῖται. Γιά αὐτό καί πολλές φορές ὁ Ἐπι-
σκοπικός θρόνος λέγεται καί Διδασκαλικός 
θρόνος. Ὁ λόγος τοῦ λαοῦ σύμφωνα μέ τόν 
Ἱεράρχη μας θά πρέπει νά κατοικεῖ πλούσιος 
μέσα στό ποίμνιο. Ὁ Ποιμένας θά πρέπει νά 
εἶναι ἄμεμπτος σάν πόλη πού εἶναι περικυ-
κλωμένη μέ τείχη, μαχόμενος ὅλες τίς αἱρε-
τικές ὁμάδες καί ὀρθοτομῶν τόν Λόγο τῆς 

Ἀληθείας. Γιά νά τά ἐπιτύχει αὐτά θά πρέπει 
νά ἔχει δύναμη στόν λόγο του. Καί ἡ ἔλλειψη 

της, βέβαια, μπορεῖ νά ἀναπληρωθεῖ μέσα 
ἀπό τά ἔργα του. Ἔτσι ὁ συνδυα-

σμός λόγου καί ἔργων φτάνει 
στήν τέλεια οἰκοδομή1. 

Στόν ἀμέσως ἑπόμενο 
λόγο, τόν πέμπτο, ὁ 
Ἱερός Ἀνήρ δίνει ἔμ-
φαση καί πάλι στή 
δυναμική πού ἔχουν 
οἱ διαλέξεις τοῦ 
Ἐπισκόπου μέ τόν 
λαό του. Ὁ χρόνος 

ἀλλά καί ὁ κόπος πού 
θά πρέπει νά ἀφιερώ-

νει γιά αὐτές θά πρέπει 
νά εἶναι μεγάλος καί ἡ 

προετοιμασία του γιά τήν ἀν-
τιμετώπιση τῶν προβλημάτων τοῦ 

ποιμνίου του μακρά. Ἡ ρητορική δέν εἶναι 
ἀπόλυτα φυσικό χάρισμα ἀλλά καρπός μα-
θητείας πάνω στή Γραφή καί τήν ἐγκυκλο-
παιδική γνώση. Ἄν κάποτε φτάσει σέ ὥριμα 
στάδια ρητορείας θά πρέπει νά περιφρονήσει 
τούς ἐπαίνους καί  τή ζηλοτυπία. Καί ἄν κά-
ποιος ὑφιστάμενός του εἶναι καλύτερος στή 

1. Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἅπαντα τά ἔργα 28,Ἕλ-
ληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιμ. Π. Χρήστου, ἐκδ. 
«Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», Θεσ/νίκη 1978, σελ. 190-237.
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ρητορεία δέν θά πρέπει νά τοῦ δείχνει τόν 
φθόνο ἀλλά ἀγάπη2.

Στόν Ἕκτο καί τελευταῖο λόγο, κυρίαρχη 
ἰδέα εἶναι αὐτή τῆς εὐθύνης τοῦ Ἱερέα ὅλων 
τῶν ψυχῶν πού τοῦ ἐμπιστεύτηκε ὁ Κύριος 
καί στήν παροῦσα ἀλλά καί στή μέλλουσα 
ζωή. Πρέπει νά μεριμνήσει γιά ὅλο τό Ποίμνιό 
του μαθαίνοντας ὅλες τίς βιοτικές ὑποθέσεις 
του καί συγχρόνως παραμένοντας μακριά 
ἀπό αὐτές. Κρατώντας πιό καθαρή τήν ψυχή 
του καί ἀπό αὐτή τοῦ Ἀγγέλου καί νεκρώνον-
τας τίς αἰσθήσεις του, καταφέρνει νά σωθεῖ 
ἀλλά καί νά σώσει. Τό ἔργο του φαντάζει δυ-
σκολότερο καί ἀπό αὐτό τῶν μοναχῶν καθώς 
οἱ δεύτεροι ἄν καταφέρουν νά ἀντιμε-
τωπίσουν τίς βιοτικές μέριμνες, 
καταφέρνουν τή σωτηρία. 

Τέλος, τονίζει ὅτι αὐτός 
πού θά μπορέσει μέσα 
ἀπό τήν συναναστρο-
φή του μέ τά ἐγκό-
σμια νά διατηρήσει 
τήν καθαρότητα, τήν 
ἁγιότητα, τήν  καρ-
τερία καί ὅλες γενικά 
τίς μοναχικές ἀρετές 
εἶναι πολύ πιό ἄξιος 
ἀπό κάποιον πού ζεῖ 
στήν ἔρημο3. 

Στό ἴδιο μῆκος κύματος κι-
νεῖται καί ὁ Μεγάλος αὐτός Φωτι-
στής, κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, 
Ἰσαπόστολος ἀλλά καί Νεομάρτυρας Κο-
σμᾶς ὁ Αἰτωλός. Μέσα ἀπό τίς Διδαχές του 
ἀλλά καί τήν αὐτοβιογραφία του φανερώνε-
ται ὁ χαρακτήρας του. Ἔχοντας ἀποστολι-
κό ὑπόβαθρο γίνεται κήρυκας γνήσιος, τοῦ 

2. Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἅπαντα τά ἔργα 28, ὅ.π., 
σελ. 238-257.

3. Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἅπαντα τά ἔργα 28, ὅ.π., 
σελ. 258-309.

Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ ἀλλά καί «μιμητής 
τῶν Ἀποστόλων», ὅπως χαρακτηριστικά 
ὑπερτονίζεται στήν ἀσματική του ἀκολου-
θία. Ἔμμεσα ἤ ἄμεσα πάντοτε ἀπευθύνεται 
σέ ὑποψήφιους ἤ «ἐν ἐνεργείᾳ» μοναχούς καί 
κληρικούς κάνοντας πάντα συστάσεις γιά τό 
πῶς θά πρέπει νά εἶναι στή βιωτή τους.

Προσπαθώντας νά ἀπαριθμήσουμε τίς συ-
στάσεις αὐτές πρώτη ἀναφορά θά πρέπει νά 
κάνουμε στήν ἀνάδειξη τῆς πραγματικῆς μο-
ναχικῆς ζωῆς ὅπως αὐτή ἐντοπίζεται στίς 
Διδαχές τοῦ Ἁγίου. Ὁ σωστός μοναχός ἀ-
παρνεῖται τήν ἀνάπαυση καί τή δόξα καί 
στρέφεται στήν προσευχή καί στόν κάματο 

του γήινου κορμιοῦ τοῦ ἐνῶ ζεῖ μέ-
σα στό μοναστήρι του ἐν τε-

λεία ὑπακοή καί καθοδή-
γηση τοῦ Ἡγουμένου 

του. Ρωτώντας μάλι-
στα πρός τό πλῆθος 
πού δίδασκε, ἄν  
παρεβρισκόταν κά-
ποιος μοναχός, τόν 
στέλνει πίσω στό 
μοναστήρι του κα-

θώς μόνο ἐκεῖ θά 
μπορέσει νά σωθεῖ. 
Στό σημεῖο αὐτό βέ-

βαια, θά μποροῦσε κά-
ποιος νά τόν κατηγορήσει 

λέγοντας ὅτι καί ὁ ἴδιος ὄντας 
μοναχός, δέν μπορεῖ νά ἐγκαταλείψει τό 

μοναστήρι του, ἐντούτοις ὅμως τό κάνει. Ὁ 
ἴδιος ὅμως δικαιολογώντας τόν ἑαυτό του λέει: 
«Καί ἐγώ, ἀδελφοί μου, κακά τό κάμνω, μά, 
ἐπειδή τό γένος μας ἔπεσε εἰς ἀμάθειαν, εἶπα: 
Ἄς χάση ὁ Χριστός μου ἐμένα, ἕνα πρόβατον, 
καί ἄς κερδίση τά ἄλλα. Ἴσως ἡ εὐσπλαχνία 
τοῦ Θεοῦ καί ἡ εὐχή σας σώση κι ἐμένα»4. 

4. Ἰωαν. Μενούνου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές, 
σελ. 200, ἐκδ. Τῆνος, 1972 



12 • ΟΛΚΑΣ • ΤΕΥΧΟΣ 39

Νοιάζεται λοιπόν πρῶτα γιά τή σωτηρία 
τοῦ πληρώματος τῆς ἐκκλησίας καί ἔπειτα γιά 
τή δική του. Στηριζόμενος πάνω στό εὐαγγε-
λικό χωρίο «μηδείς τό ἑαυτοῦ ζητήτω, ἀλλά τό 
τοῦ ἑτέρου ἕκαστος»5 καί ἀφοῦ πρῶτα συμ-
βουλευθεῖ πνευματικούς, ἀρχιερεῖς καί πατρι-
άρχες, ἐξασφαλίζοντας τή σύμφωνη γνώμη 
τους  ἐξέρχεται ἀπό τό μοναστήρι τῆς μετα-
νοίας του γιά νά διδάξει τόν λαό.

Συνεχίζοντας, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς δίδει συμ-
βουλές στούς λαϊκούς οἱ ὁποῖοι ἔχουν τή Θεία 
κλίση καί πρόκειται στό μέλλον νά ἱερωθοῦν. 
Καί πρῶτα ἀπό ὅλα ἀναφέρει τίς ἡλικίες κατά 
τίς ὁποῖες θά πρέπει νά ἀποκτοῦνται τά ἱερα-
τικά ἀξιώματα: «Λέγω..διά ἐσένα παιδί μου.. 
νά γίνεσαι δεκαοκτώ χρονῶν ἀναγνώστης, 
εἴκοσι ὑποδιάκονος, εἰκοσιπέντε διάκονος 
καί τριάντα ἱερέας»6. Ἡλικίες πού συμπίπτουν 
ἀκριβῶς μέ τήν ἱερά παράδοσή μας ἀλλά καί 
στούς Ἱερούς Κανόνες πού συνέγραψε στό 
Πηδάλιο ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. 
Ἐπιπλέον, μεγάλο ρόλο γιά τήν ἀνάδειξη 
ἑνός σωστοῦ ἱερωμένου διαδραματίζει καί ἡ 
παιδεία τήν ὁποία καί πρέπει νά κατέχουν. 
Ὁ Ἱερέας θά πρέπει ἄν εἶναι ἐγγράμματος 
καθώς μόνο ἔτσι θά μπορέσει νά ἐξηγήσει 
τά βαθύτερα νοήματα τῶν Ἱερῶν Κειμένων 
ἀλλά καί νά τελοῦν τή διακονία τοῦ λόγου, 
ἤτοι τό κήρυγμα, κύριο συστατικό τῆς Θείας 
Λειτουργίας καθώς μέσου αὐτοῦ μεταλαμπα-
δεύεται ὁλόκληρη ἡ πίστη στόν λαό. 

Ἀκόμη, ὁ Ἅγιος προτρέπει τούς πιστούς 
νά δείχνουν τόν ἀπαραίτητο σεβασμό στούς 
ἱερεῖς καθότι εἶναι αὐτοί πού μεσιτεύουν 
στόν Θεό γιά τίς ψυχές ἀλλά καί τίς ζωές 
τους. Σύμφωνα μέ τόν Πατροκοσμά εἶναι 
ἀνώτεροι ἀπό τούς Βασιλεῖς, ἀκόμη καί ἀπό 
τούς Ἀγγέλους γιατί προσεύχονται στόν Θεό 

5. Α΄ Κορ. 10,24
6. Ἰωαν. Μενούνου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές, 

σελ. 280, ἐκδ. Τῆνος, 1972

γιά τόν ἄνθρωπο ἐνῶ ἐπιτελοῦν καί τά ἱερά 
Μυστήρια, ἀπαραίτητα γιά τήν εἰσαγωγή 
τῶν πιστῶν στή μέλλουσα ζωή. Μποροῦν 
νά λύνουν καί νά δένουν ἁμαρτίες μέσω τοῦ 
Μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως, ἐνῶ πρέπει 
νά χαίρονται γιατί μπαίνουν στό Ἅγιο Βῆμα, 
πού ἀποτελεῖ τόν Θρόνου τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἐν 
ὀλίγοις εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ καί γι’ 
αὐτό θά πρέπει νά νιώθουν φόβο Θεοῦ κα-
θόλη τή βιωτή τους.

Τέλος, εἰδική ἀναφορά κάνει καί στό πῶς 
θά πρέπει νά φέρονται οἱ Ἱερεῖς. Ἀρχικά, 
ὑπογραμμίζει τό γεγονός τοῦ χρηματισμοῦ 
τῶν Ἱερέων. Ἡ σιμωνία ἦταν ἕνα πρόβλημα 
πού μάστιζε ἀνέκαθεν τό ἐκκλησιαστικό πε-
ριβάλλον. Ὁ Ἅγιός μας μέ τήν ἁπλότητα πού 
τόν διακατέχει ἀλλά καί τό βιβλικό ὑπόβα-
θρο πάνω στό ὁποῖο κινεῖται τούς προτρέπει 
νά ἐπιτελοῦν τά μυστήρια χωρίς νά δέχονται 
ἤ νά ζητοῦν χρήματα κατά τό «δωρεάν ἐλά-
βετε, δωρεάν δῶτε»7. Ἐπιπλέον, συμβουλές 
παραδίδει καί γιά τελετουργικά θέματα. Συ-
γκεκριμένα, θέτει τό θέμα τίς ἀνάγνωσης τῶν 
εὐχῶν στά Ἱερά Μυστήρια καί ἀναφέρει ὅτι 
θά πρέπει νά λέγονται ἐκφώνως ἔτσι ὥστε νά 
μήν συζητοῦν οἱ πιστοί μεταξύ τους γεγονός 
διαχρονικό μέχρι στίς μέρες μας.

Κλείνοντας, λοιπόν, θέλουμε νά καταστή-
σουμε σαφές  ὅτι ἡ Ἱεροσύνη ἀποτελοῦσε, 
ἀποτελεῖ καί θά ἀποτελεῖ πάντα μυστήριο καί 
μάλιστα θυσιαστικοῦ χαρακτήρα. Ὁ Ἱερέας 
εἴτε προέρχεται ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εἴτε τοῦ Πατρο-
κοσμᾶ, εἴτε τή σημερινή, θά πρέπει νά δίνει 
ἑαυτόν γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Ποιμνίου του. Θά 
πρέπει νά κουβαλήσει τόν σταυρό, ὄχι μόνο 
τόν δικό του ἀλλά καί ὁλάκαιρου τοῦ ἐμπι-
στευθέντος  Ποιμνίου καί νά τούς «συμπα-
ρασύρει» ὅλους στήν αἰώνια Ζωή καθώς στά 
δικά του χέρια βρίσκεται ἡ σωτηρία. ❧

7. Ματθ. 10,8.
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Œ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕωΝ

Σ τά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων τῆς 
Σχολῆς Γονέων καί μέ πρωτοβουλίες τοῦ 

Μητροπολίτου μας, ἔλαβαν χώρα οἱ ἑξῆς 
ὁμιλίες καί διαλέξεις:

Κυριακή 16 Ὀκτωβρίου 2016, ὁμιλία ἀπό 
τόν Ὁμ. Καθηγητή Παιδαγωγικῆς Ψυχολο-
γίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιο 
Κρουσταλάκη, πνευματικό παιδί τοῦ Ἁγίου 
Πορφυρίου, μέ ἐπίκαιρο θέμα: «Ὁ Ἅγιος Πορ-
φύριος καί ἡ σημερινή οἰκογένεια».

Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου 2016, 
ὁμιλία ἀπό τόν Σεβ. Μητρο-
πολίτη Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιο, 
μέ ἐπίκαιρο θέμα γιά τήν οἰκο-
γένεια.

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016, 
ὁμιλία ἀπό τόν κ. Θεολόγο 
Κουμουνδοῦρο, θεολόγο - ἐκ-
παιδευτικό, μέ θέμα:  «Πῶς θά 
ἀναθρέψω τό παιδί μου γιά 
νά ἐξελιχθεῖ σέ ὁλοκληρωμένη προσωπικό-
τητα».

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016, ὁμιλία ἀπό 
τόν πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀντώνιο Καλλι-
γέρη, ὑπεύθυνο γάμου καί οἰκογένειας τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέ θέμα:  
«Τό Μυστήριο τοῦ Γάμου: ἕνας ξεχασμένος 
δρόμος διαγωγῆς».

Κυριακή 22 Ἰανουαρίου 2017, ὁμιλία ἀπό 
τόν πρωτοπρεσβύτερο π. Βασίλειο Τσιμούρη, 
ὑπεύθυνο τοῦ τηλεφωνικοῦ κέντρου ἄμεσης 
ψυχικῆς καί πνευματικῆς στήριξης τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Πειραιῶς ἐπί 24ώρου βάσεως, 
παρουσιαστή τῆς ἐκπομπῆς «Μαζί μέ τούς 
γονεῖς» στόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Πει-
ραϊκῆς Ἐκκλησίας, μέ θέμα: «Ἡ ὑπέρβαση 
τῶν δυσκολιῶν στήν οἰκογένεια».

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, ὁμιλία ἀπό 
τόν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμ. π. Ἀνδρέα Κο-
νάνο, μέ θέμα: «Ἡ ἐλπίδα τοῦ πιστοῦ».

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017, ὁμιλία μέ 
τήν συνεργασία τοῦ ΔΙΕΚ Νοσηλευτικῆς καί 
Τραυματολογίας Λέρου καί  τοῦ Συλλόγου 
Αἱ μοδοτῶν Λέρου «Η ΖΩΗ», μέ θέμα: 
«Πρῶτες Βοήθειες» καί «Δωρεά μυελοῦ τῶν 
ὀστῶν». Ὁμιλήτριες καί ὁμιλητές ἦταν οἱ  
κ.κ. Γκου γ κουλοπούλου Εἰρήνη καί Κυπραίου 
Χρυσοβαλάντω, Καθηγήτριες τοῦ ΔΙΕΚ Νο-
σηλευτικῆς καί Τραυματολογίας Λέρου, πι-
στοποιημένες δια σώστριες, καί ὁ κ. Βάρνας 

Ἀδαμάντιος, πρόεδρος 
τοῦ Συλλόγου Αἱμοδο-
τῶν Λέ ρου «Η ΖΩΗ».

Φωτοστιγμές ἀπό τίς 
δραστηριότητες τῆς 
Σχολῆς Γονέων τῆς 
Μητροπόλεως 
σέ Λέρο καί Κάλυμνο.
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ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΗΣΤΕΙΕΣ - ΓΙΑΤΙ ΝΗΣΤΕΥΟΥΜΕ

Ἐπιμέλεια κειμένου:   
Ἐνορία Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ «Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου» Λέρου

Δύο λόγια γιά τήν νηστεία
Ἡ νηστεία εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Ἡ 

πρώτη καί ἡ πιό παλιά ἀπό ὅλες. Τήν ἔδωσε 
στούς πρωτοπλάστους μέσα στόν παράδει-
σο γιά νά μπορέσουν νά ἐξασκηθοῦν στήν 
ἐγκράτεια ἕως ὅτου μέ τήν ἄσκηση, νά ὡρι-
μάσουν πνευματικά. Αὐτοί ὅμως μέ τήν σύ-
σταση τοῦ διαβόλου καί τήν κακή χρήση 
τῆς δικῆς τους ἐλευθερίας παράκουσαν τήν 
ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί ἐκδιώχθηκαν ἀπό τόν 
Παράδεισο, οὐσιαστικά δηλαδή ἀπομακρύν-
θηκαν ἀπό τόν Θεό καί διαταράχθηκαν οἱ 
σχέσεις τους μαζί Του.

Ἡ νηστεία ἔκτοτε θεωρεῖται βασικό «ἐργα-
λεῖο» στήν καταπολέμηση τοῦ διαβόλου καί 
τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ μας ... Ὁ Χριστός μας ἀνα-
φερόμενος στόν πόλεμο ἐνάντια στόν διάβο-
λο, τόνισε ἀκόμη περισσότερο τήν ἀξία τῆς 
νηστείας. Εἶπε: «Τοῦτο τό γένος οὐκ ἐκπο-
ρεύεται εἰμή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ»  (Ματθ. 
ιστ΄ 21). Δηλαδή μέ τή νηστεία πολεμᾶμε τόν 
διάβολο καί νικᾶμε τίς πονηρίες του καί ἐπί-
σης  γίνεται εὐαίσθητη ἡ ἀνθρώπινή μας φύση 
στήν ἀγάπη Του καί στή χάρη Του.

Δέν μποροῦμε νά λεγόμαστε Χριστιανοί 
καί νά λέμε ὅτι ἀγαπᾶμε τόν Χριστό, ὅταν 
δέν τηροῦμε τίς ἐντολές Του... καί μάλιστα 
τήν πρώτη ἀπό ὅλες. Ἡ νηστεία πού προ-
ηγεῖται τῶν μεγάλων ἑορτῶν μᾶς βοηθάει 
ἀκόμη γιά νά ζήσουμε καί νά βιώσουμε στήν 
ὕπαρξη μας τό γεγονός τῆς κάθε ἑορτῆς.

Μήν ξεχνᾶμε ἐπίσης πώς μαζί μέ τήν νη-
στεία τῶν τροφῶν πρέπει νά φροντίζουμε καί 
γιά τήν νηστεία τῶν παθῶν μας. Σέ πολλούς 
ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας μας καθώς καί στήν 

Πατερική πρακτική θεωρεῖται ὁλοκληρω-
μένη ἡ νηστεία μας μόνο ὅταν φροντίζουμε 
ἀπαραίτητα καί γιά τά δύο καί τήν νηστεία 
τῶν τροφῶν καί τήν νηστεία τῶν παθῶν, 
φροντίζουμε δηλαδή νά ἀπομακρυνόμαστε 
ἀπό κάθε τί πού λερώνει τό σῶμα μας ἀλλά 
καί τήν ψυχή μας καί τήν κρατᾶ δεσμευμένη 
στά γήινα καί φθαρτά.

Ἄς δοῦμε δυό χαρακτηριστικούς λόγους 
τῶν ἁγίων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί τοῦ 
ὁσίου Ἠλία γιά τήν πραγματική νηστεία.

Λέει ὁ Ἅγιος Βασίλειος:
«Mήν περιορίζεις ὅμως τό καλό τῆς νη-

στείας μόνο στήν ἀποχή ἀπό τό φαγητό. 
Γιατί πραγματική νηστεία εἶναι μόνο νά μήν 
κάνεις τίποτε ἄδικο. «Νά λύνεις κάθε δεσμό 
ἀδικίας». Συγχώρησε τόν πλησίον σου γιά τό 
κακό πού σοῦ ἔκανε καί ξέχασε αὐτά πού σοῦ 
χρωστάει.

«Ἡ νηστεία σας νά εἶναι καθαρή ἀπό δι-
καστικές πράξεις καί προστριβές. Κρέας δέν 
τρῶς, ἀλλά κατασπαράζεις τόν ἀδελφό σου. 
Νηστεύεις τό κρασί, ἀλλά εἶσαι σπάταλος 
στίς ἀδικίες. Περιμένεις νά ἔρθει τό βράδυ γιά 
νά φᾶς, ἀλλά ξοδεύεις ὅλη τήν ἡμέρα σου στά 
δικαστήρια. Ἀλλοίμονο σέ κείνους πού δέν με-
θᾶνε ἀπό κρασί, ἀλλά ἀπό τίς ἀδικίες. Καμία 
συμβουλή δέν μπορεῖ νά ἀγγίξει τόσο τήν 
ψυχή τοῦ λαίμαργου καί νά τόν ἀλλάξει, ὅσο  
μιά τυχαία μόνο συνάντηση μέ τόν ἐγκρατῆ. 
Καί μοῦ φαίνεται πώς αὐτό σημαίνει νά τρῶς 
καί νά πίνεις μέ τέτοιο τρόπο πού νά ἀποτελεῖ 
τιμή γιά τόν Θεό, ὥστε ἀκόμα καί στό τραπέζι 
νά λάμπει ἡ ζωή μας σάν ἕνα καλό ἔργο, καί 
νά δοξάζεται ὁ οὐράνιος Πατέρας μας».
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Λέει ὁ ὅσιος Ἠλίας:
«Μερικοί προσέχουν πολύ τήν εἴσοδο τῶν 

φαγητῶν, ἀλλά ἀδιαφοροῦν γιά τήν ἔξοδο 
τῶν λόγων. Δέν ἔχουν μάθει νά διώχνουν τήν 
ὀργή ἀπ’ τήν καρδιά τους, καί τήν ἐπιθυμία 
ἀπό τήν σάρκα τους, ὅπως λέει ὁ Ἐκκλησια-
στής, ὅμως ἔτσι μόνο κτίζεται ἡ καθαρή καρ-
διά ἀπό τό Πνεῦμα πού ἀνακαινίζει».

Ὅμως, διαβάζοντας κανείς τά ὅσα οἱ Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν κατά καιρούς 
πεῖ σχετικά μέ τή νηστεία, μήν βάλει τόν 
πονηρό λογισμό καί πέσει στήν παγίδα τοῦ 
διαβόλου, ὅτι δέν βλάπτουν  «τά εἰσερχόμε-
να», ἄρα μπορῶ νά τρώω ἐλεύθερα ἀρκεῖ νά 
μήν κάνω κακό σέ κάποιον, διότι εἶναι σί-
γουρο ὅτι ἀφοῦ δέν ἐγκρατεύεται τό στομά-
χι καί τό «ἐγώ» δέν μαθαίνει νά κινεῖται μέσα 
σέ συγκεκριμένα ὅρια, τότε δέν θά ἐγκρα-
τευτεῖ οὔτε ἡ καρδιά, οὔτε οἱ λογισμοί, οὔτε 
τό στόμα.

Ἔτσι λοιπόν, οἱ Ἅγιοί μας καθόρισαν 
ἐμπνεόμενοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα γιά τήν 
ζωή τῶν Χριστιανῶν, τό τί πρέπει νά τρῶμε 
τίς περιόδους τῶν μικρῶν καί μεγάλων νη-
στειῶν καί πῶς νά τηροῦμε τίς νηστεῖες.

Ἡμέρες νηστείας  
Εἶναι ἡ Τετάρτη καί ἡ Παρασκευή ὅλου 

τοῦ χρόνου. 
Τήν Παρασκευή νηστεύουμε ἐπειδή Παρα-

σκευή σταυρώθηκε ὁ Κύριος, σταυρώνουμε 
μέ τήν νηστεία μας τόν κακό ἑαυτό μας, γιά 
νά μᾶς ἐλεήσει τούς ἀνάξιους, ὅπως ἐλέησε 
τόν σταυρωμένο εὐγνώμονα ληστή ἐπάνω 
στόν σταυρό. 

Τήν Τετάρτη γιά νά θυμόμαστε ὅτι ἕνας 
«φίλος» του Τόν πρόδωσε ἡμέρα Τετάρτη, 
καί νά συνειδητοποιοῦμε ὅτι κι ἐμεῖς, παρ’ 
ὅτι εἴμαστε φίλοι Του, ἄν δέν προσέχουμε 
καί δέν ἀγωνιζόμαστε καί μέ τίς ἁμαρτίες μας 
ἀπομακρυνόμαστε συνεχῶς ἀπό κοντά Του, 
τελικά Τόν προδίδουμε συνεχῶς.

Μεγάλες Περίοδοι νηστείας
Α) Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή:  Ἀρχίζει τήν 

Καθαρά Δευτέρα καί τελειώνει τήν Κυριακή 
τῆς Ἀναστάσεως. Εἶναι ἡ πιό αὐστηρή νη-
στεία ὅλου τοῦ χρόνου. Γίνεται πρός τιμήν 
τοῦ Χριστοῦ καί ἰδίως τοῦ Πάθους Του, ἀλλά 
καί γιά μᾶς, ὥστε νά προετοιμαστοῦμε κα-
τάλληλα νά ἑορτάσουμε σωστά τό γεγονός 
τῆς Ἀναστάσεως. Τήν Μεγάλη Τεσσαρα-
κοστή καταλύεται λάδι μόνο τά Σαββατο-
κύριακα. Μποροῦμε νά καταλύσουμε ψάρι 

«Κύριε καὶ Δέσποτα  
τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, 

περιεργείας, φιλαρχίας  
καὶ ἀργολογίας μή μοι δῶς.

Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, 
ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς 
καὶ ἀγάπης, χάρισαί μοι  

τῷ σῷ δούλῳ.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ,  

δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν  
τὰ ἐμὰ πταίσματα,  
καὶ μὴ κατακρίνειν  
τὸν ἀδελφόν μου,  
ὅτι εὐλογητὸς εἶ,  

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν».

Εὐχή Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
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τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὅποια ἡμέρα κι 
ἄν πέσει, ὅπως ἐπίσης καί τήν Κυριακή τῶν 
Βαΐων, ἐνῶ τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων τρῶμε 
λάδι. Τό ἴδιο καί στίς 26 Μαρτίου ἑορτή τῆς 
Συνάξεως τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ.

Β) Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων:  Δεύτε-
ρη μακρά περίοδος νηστείας μετά τήν Με-
γάλη Τεσσαρακοστή, εἶναι ἡ νηστεία τῶν 
Χριστουγέννων, γνωστή στή γλώσσα τοῦ 
ὀρθόδοξου λαοῦ μας καί ὡς «σαρανταήμε-
ρο». Ἀρχίζει τήν 15η Νοεμβρίου καί λήγει 
τήν 24η Δεκεμβρίου. Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια 
τοῦ σαρανταημέρου δέν καταλύουμε κρέας, 
γαλακτερά καί αὐγά. Ἀντίθετα, ἐπιτρέπεται 
νά καταλύουμε ψάρι ὅλες τίς ἡμέρες - πλήν 
Τετάρτης καί Παρασκευῆς - ἀπό τήν ἀρχή 
τῆς νηστείας μέχρι καί τήν 17η Δεκεμβρίου. 
Ψάρι ἐπίσης καταλύουμε καί κατά τήν ἑορτή 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὁποιαδήποτε 
μέρα καί ἄν πέσει. Τήν περίοδο ἀπό 18 ἕως 
24 Δεκεμβρίου ἐπιτρέπεται ἡ κατάλυση οἴ-
νου καί ἐλαίου, ἐκτός βέβαια ἀπό Τετάρτη 
καί Παρασκευή.

Γ) Ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων:  
Μία ἀκόμη μακρά περίοδος νηστείας εἶναι 
ἡ λεγόμενη νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. 
Ὀνομάζεται ἔτσι διότι προηγεῖται τῶν δύο 
ἀποστολικῶν ἑορτῶν: τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων 
Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί 
Παύλου (29 Ἰουνίου) καί τῆς «Συνάξεως 
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων» (30 Ἰουνίου). Ἡ 
χρονική διάρκεια αὐτῆς τῆς νηστείας εἶναι 
μεταβλητή ἐπειδή ἡ ἔναρξή της ἐξαρτᾶται 
ἀπό τήν κινητή ἑορτή τοῦ Πάσχα. Ἀρχίζει 
τήν Δευτέρα μετά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων 
Πάντων (δηλαδή τήν ἑπόμενη Δευτέρα μετά 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος) καί λήγει σταθερά τήν 
28η Ἰουνίου. Ὑπάρχει ἀκόμα καί περίπτω-
ση (ὅταν τό Πάσχα ἑορτάζεται μεταξύ 5 καί 
8 Μαΐου) νά μήν ἔχουμε καθόλου νηστεία. 
Κατά τήν περίοδο τῆς νηστείας αὐτῆς δέν 

καταλύουμε κρέας, γαλακτερά καί αὐγά, ἐνῶ 
ἐπιτρέπεται ἡ κατάλυση ψαριοῦ (φυσικά πά-
ντοτε ἐκτός Τετάρτης καί Παρασκευῆς). Ἄν 
ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί 
Παύλου πέσει Τετάρτη ἤ Παρασκευή, κα-
ταλύουμε μόνο ψάρι.

Δ) Νηστεία τῆς Παναγίας: Ἀπό 1η Αὐγού-
στου μέχρι καί 14η Αὐγούστου. Νηστεύου-
με πρός τιμήν τῆς  Παναγίας (ἐπειδή καί ἡ 
Παναγία νήστεψε 15 ἡμέρες, πρίν ἀπό τήν 
Κοίμησή της γιά τήν ψυχή της σύμφωνα μέ 
τήν παράδοση). Ἄν ἐκείνη νήστεψε γιά τήν 
ψυχή της, τί πρέπει νά κάνουμε ἐμεῖς; Ἡ νη-
στεία εἶναι αὐστηρή, δηλαδή χωρίς λάδι τίς 
καθημερινές. Ψάρι τρῶμε μόνο στήν ἑορτή 
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (6 Αὐ-
γούστου).

Αὐστηρή Νηστεία
Δηλαδή χωρίς λάδι, κάνουμε καί στίς ἑξῆς 

ἡμέρες, ἐκτός ἐάν τύχουν Σάββατο ἤ Kυρια-
κή ὁπότε τρῶμε λάδι:

α) 5 Ἰανουαρίου (Παραμονή Θεοφανείων).
β) 14 Σεπτεμβρίου (Ὕψωση Τιμίου Σταυ-

ροῦ), γιατί εἶναι κάτι τό ἀνάλογο μέ τήν Με-
γάλη Παρασκευή.

γ) 29 Αὐγούστου (ἀποτομή τῆς Τιμίας Κε-
φαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου) σέ ἔνδειξη 
πένθους γιά τήν ἄδικη θανάτωση του. 

Ἄν οἱ τρεῖς αὐτές ἡμέρες τύχουν Σάββατο 
ἤ Kυριακή, τρῶμε λάδι.

Περίοδοι Ἀπολυτές
Ἡ Ἐκκλησία προκειμένου νά βοηθήσει 

τούς πιστούς στόν πνευματικό τους ἀγώνα 
δέν καθόρισε μόνο περιόδους νηστείας, κα-
θόρισε καί περιόδους «ἀπολυτές», πού τρῶμε 
δηλαδή ἀπό ὅλα, ὅλες τίς ἡμέρες καί τήν Tε-
τάρτη καί τήν Παρασκευή.

Τέτοιες περίοδοι εἶναι:
α) Τό Δωδεκαήμερο, δηλαδή ἀπό 25 Δε-

κεμβρίου μέχρι καί 6 Iανουαρίου, μέ ἐξαίρεση 
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τήν παραμονή τῶν Θεοφανείων, πού ἔχουμε 
ἄλαδη νηστεία.

β) Ἡ Διακαινήσιμος ἑβδομάδα, δηλαδή 
ἀπό τό Πάσχα ἕως τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ.

γ) Ἡ ἑβδομάδα μετά τήν Πεντηκοστή, ἀπό 
τή Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέχρι τήν 
Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων.

δ) Οἱ τρεῖς ἑβδομάδες πού προηγοῦνται 
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (Ἀπόκριες). 
Κατά τίς τρεῖς αὐτές ἑβδομάδες ἔχουμε μιά 
ποικιλία διατάξεων, πού εἶναι οἱ ἑξῆς:

- Τήν πρώτη ἑβδομάδα (τοῦ Τελώνου καί 
Φαρισαίου) τρῶμε ὅλες τίς ἡμέρες ἀπό ὅλα.

- Τήν δεύτερη ἑβδομάδα (ἀπό τοῦ Ἀσώτου 
μέχρι τῶν Ἀπόκρεω) εἶναι κανονική ἑβδομά-
δα, δηλαδή τρῶμε ἀπό ὅλα ἐκτός ἀπό Τε-
τάρτη καί Παρασκευή.

- Τήν Τρίτη ἑβδομάδα, τῆς Τυρινῆς, τρῶμε 
ὅλες τίς ἡμέρες ἀπό ὅλα τά ἄλλα ἐκτός ἀπό 
κρέας, κατόπιν δέ ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Τεσσα-
ρακοστή.

Κατάλυση ἰχθύος 
Κατάλυση ἰχθύος ἔχουμε τίς παρακάτω 

ἑορτές, ὅταν αὐτές συμπίπτουν κατά τήν 
Τετάρτη ἤ τήν Παρασκευή:

• 7 Ἰανουαρίου, Ἡ Σύναξις τοῦ Τιμίου 
Προδρόμου.

• 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυ-
ρίου.

• 25 Μαρτίου, Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεο-
τόκου.

• 24 Ἰουνίου, Τό Γενέθλιον τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

• 29 Ἰουνίου, Τῶν Ἁγίων Ἀπ. Πέτρου & 
Παύλου

• 6 Αὐγούστου, Ἡ Μεταμόφωσις τοῦ Σω-
τῆρος

• 15 Αὐγούστου, Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου
• 8 Σεπτεμβρίου, Τό Γενέθλιον τῆς Θεο-

τόκου
• 21 Νοεμβρίου, Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

• Τήν Τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς
• Τήν Τετάρτη τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα 

(μιά ἡμέρα πρίν τήν ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως).

Σημειώσεις:
1. Κανένα Σάββατο, ἐκτός ἀπό τό Μεγάλο 

Σάββατο, ΔΕΝ νηστεύεται τό λάδι καί φυ-
σικά καμία Κυριακή, ἀφοῦ ἡ Κυριακή εἶναι 
ἡμέρα Ἀναστάσεως.

2. Ὅταν λέμε ὅτι μιά ἡμέρα ἔχουμε κατάλυ-
ση ψαριοῦ αὐτό δέν σημαίνει ὅτι μποροῦμε 
νά τρῶμε καί γαλακτοκομικά καί αὐγά.

3. Κανονικά ἡ νηστεία τῆς Τετάρτης καί 
τῆς Παρασκευῆς εἶναι ἄλαδη νηστεία, ὅμως 
καλό εἶναι νά ἐνεργοῦμε σύμφωνα μέ τίς 
ἐντολές τοῦ Πνευματικοῦ μας.

4. Ὅταν μιλᾶμε γιά τή νηστεία τοῦ ἐλαίου 
ἀναφερόμαστε σέ κάθε μορφή του τόσο στό 
ἐλαιόλαδο ὅσο καί στό σπορέλαιο, ἡλιέλαιο, 
κ.λπ.

5. Τίς περιόδους τῆς νηστείας ἐπικρατεῖ ἡ 
ἀντίληψη ὅτι μπορῶ νά νηστεύω π.χ. τό τυρί, 
ἀλλά νά τρώω τυρί σόγιας ἤ κάποιο ἄλλο νη-
στήσιμο παρασκεύασμα. Αὐτό εἶναι λάθος 
διότι ἐάν νηστεύω κάτι ἀλλά καταλύω τό 
ὑποκατάστατό του τότε καλύπτω τήν ἀνά-
γκη μου καί οὐσιαστικά δέν ἐγκρατεύομαι.

6. Οἱ πιστοί οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν ἰσχυρές 
φαρμακευτικές ἀγωγές μποροῦν νά τηροῦν 
τίς νηστεῖες σύμφωνα μέ ὅσα θά ὁρίσουν οἱ 
Πνευματικοί τους.

7. Αὐτές εἶναι οἱ ἀρχές τῆς νηστείας ὅπως 
τίς ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία μας, ὀφείλουμε ὅμως 
πάντα νά συμβουλευόμαστε τόν πνευματι-
κό μας χωρίς νά ἀφαιροῦμε ἀλλά οὔτε καί νά 
προσθέτουμε στά τῆς νηστείας, διότι ἡ νη-
στεία ἐκτός ἀπό τήν ἐγκράτεια μᾶς διδάσκει 
καί ὑπακοή, ἐάν μόνοι μας ὁρίζουμε τά τῆς 
νηστείας τότε οὐσιαστικά πράττουμε σύμ-
φωνα μέ αὐτό πού ἐπιζητᾶ τό «ΕΓΩ» μας καί 
ἔτσι μόνο ζημία ἔχουμε στήν ψυχή μας. ❧
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Œ    ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Σ τήν ἐκλογή βοηθοῦ Ἐπισκόπου, τοῦ Μη-
τροπολίτου μας Λέρου, Καλύμνου καί 

Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, προχώρησε ἡ Ἁγία 
καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
αρχείου, πού συνεδρίασε τήν 28/11/2016, ὑπό 
τήν προεδρείαν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Πανα-
γιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου.

Κατόπιν προτάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου, οἱ Συνοδικοί Ἱεράρχες ἐξέλεξαν 
παμψηφεί τόν Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, Ἀρχιμανδρίτη Στέφανο 
Κατέ, ὑπό τόν ψιλόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ 
διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Στρατονικείας. 

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον Χει ροτονία τελέστηκε μέ 
τήν ἁρμόζουσα ἐκκλησιαστική τάξη, βυζα-
ντινή μεγαλοπρέπεια καί Πατριαρχικό τυπι-
κό, τήν Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016, ἀπό τόν 
Σεβασμιώτατο Μη τρο πολίτη Λέρου, Καλύ-
μνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιο, στόν Ἱερό 
Μητροπολιτικό Ναό «Εὐαγγελισμός τῆς 
 Θεοτόκου» στήν Λέρο. Στήν Χειροτονία 
συλλειτούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μη-
τροπολίτες Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Ρόδου 
κ. Κύριλλος καί Ἀδρι-
ανουπόλεως κ. Ἀμφι-
λόχιος, ἐνῶ παρέστη-
σαν οἱ τοπικές πολιτι-
κές καί στρατιωτικές 
Ἀρχές, καθώς καί σύ-
μπασα ἡ τοπική κοι-
νωνία τῆς Λέρου.

Πρίν τήν ἀπόλυση 
τῆς Θείας Λειτουργίας 
ὁμίλησε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Προικον-
νήσου κ. Ἰωσήφ, ὅπου 
μεταξύ ἄλλων μετέφε-

ρε τάς ἐγκαρδίους Πατριαρχικάς 
εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-
μαίου, τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνό-
δου, καί εὐχήθηκε τά κράτιστα.

Στήν συνέχεια ἔλαβε τόν λόγο ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Λέρου, Κα-
λύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐ-

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ
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σιος, ὁ ὁποῖος ἀπευθυνόμενος πρός τόν 
κλῆρο καί τόν λαό τῆς νήσου καί Ἐπαρχίας, 
εὐχαρίστησε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαῖο διά τήν ἐκλογή τοῦ βοη-
θοῦ Ἐπισκόπου, καί μετέφερε τάς Πατριαρ-
χικάς εὐχάς καί εὐλογίας στόν χειροτονού-
μενο. Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφανος εὐ-
χαρίστησε τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό Πα-
τριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο διά τήν ὑψίστη 
τιμή πού τοῦ ἐγένετο, ἐπινεύσει Πατρικῇ καί 
ψήφοις κανονικαῖς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συν-
όδου, νά συγκαταλέγεται στήν Ἱεραρχία τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τέλος, μετά τό πέρας 
τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐμοίρασε τό ἀντίδω-
ρο καί τόν συνεχάρησαν οἱ Ἀρχές καί ὅλο τό 
ἐκκλησίασμα. Τήν ἑπομένη, Τετάρτη 28/12 ὁ 
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφα-
νος, τέλεσε τήν πρώ τη του Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό 
«Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου». ❧

Œ    ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ  
ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ 
ΔΙΑΚΟΝΟΥ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΙΚΟΥΡΗ

Τ ήν Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016,  
ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, 

τέλεσε τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτο-
νίαν τοῦ διακό-
νου τῆς Μη-
τροπόλεώς μας 
π. Βασιλείου 
Τσικού ρη, 
δικηγόρου, 
στόν Ἐνοριακό 
Ἱερό Ναό 
Ζωοδόχου 
Πηγῆς Καλα-
μιώτισσας 
Καλύμνου.
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ  
ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

( ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΡΘΡΟ )

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

Σ τό κάτωθι ἄρθρο θά ἀναφερθοῦμε σέ 
μιά συχνοτάτη ψυχική διαταραχή, 

τήν κατάθλιψη.
Ἕνα μεγάλο ποσοστό τῶν ἀτόμων πού 

νοσοῦν ἀπό τήν συγκεκριμένη νόσο ἐπι-
σκέπτονται ἀρκετά συχνά τόν πνευματικό 
πατέρα. Πρίν ὅμως ἀναφερθοῦμε στήν ποι-
μαντική προσέγγιση τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν 
πρέπει νά ἔχουμε ὑπόψιν μας μερικά βασικά 
ψυχοπαθολογικά στοιχεῖα τά ὁποῖα ἀποσκο-
ποῦν στήν εὐρύτερη κατανόηση τῆς συγκε-
κριμένης διαταραχῆς.

Ἡ κατάθλιψη στήν κλινική πράξη παρου-
σιάζει πολλά πρόσωπα καί πλούσια συμπτω-
ματολογία, ἡ ὁποία ὀφείλεται σέ μειωμένα 
ποσοστά τῶν νευροδιαβιβαστῶν Σεροτο-
νίνης καί Νοραδρεναλίνης  ἀσχέτως μέ τόν 
ἐκλυτικό παράγοντα πού ὁδήγησε σέ αὐτήν 
τήν νευροχημική ἀνισορροπία .

Ἔτσι λοιπόν ἡ συγκεκριμένη συναισθημα-
τική διαταραχή ὑποδιαιρεῖται σε:

1. Ἀντιδραστική: παρουσιάζεται ὡς συ-
ναισθηματική ἀντίδραση τοῦ ἀτόμου ἔναντι  
μιᾶς βιωματικῆς τραυματικῆς κατάστασης 
π.χ.  ἀπώλεια ἑνός ἀγαπημένου προσώπου, 
οἰκονομική καταστροφή, διαζύγιο, σεξου-
αλική κακοποίηση, ἀποτυχία ἐκπλήρωσης 
συγκεκριμένου στόχου...

2. Ἐνδογενής: ἐδῶ ἡ νόσος εἶναι ἀποτέλε-
σμα μειωμένης παραγωγῆς τῶν ἀναφερομέ-
νων νευροδιαβιβαστῶν ἀπό τό ἴδιο τό ἀν-
θρώπινο σῶμα ἡ ὁποία ὀφείλεται κατά πᾶσα 
πιθανότητα σέ γονιδιακή διαταραχή.

3. Γεροντική: ἡ νόσος παρουσιάζεται ὡς 
ἀποτέλεσμα τῆς ἐκφύλισης τῶν νευρωνικῶν  
κυκλωμάτων λόγω τῆς μεγάλης ἡλικίας τοῦ 
ἀτόμου.

4. Ἐποχιακή: εἶναι συχνότερη στίς βόρειες 
χῶρες ἀπό ὅτι στήν Ἑλλάδα καί συνδέεται μέ 
τήν μειωμένη ἡλιοφάνεια. Ἀπό ἀρχαιοτάτων 
χρόνων ὁ Ἱπποκράτης πρῶτος κατέγρα-
ψε τήν συσχέτιση ἔναρξης τῆς κατάθλιψης 
τό φθινόπωρο. Ἡ συγκεκριμένη μορφή τῆς 
νόσου παρατηρεῖται σχεδόν πάντοτε κάθε 
Ὀκτώβριο.

5. Δευτεροπαθής κατάθλιψη: δημιουρ-
γεῖται στά πλαίσια ἑνός ἄλλου σωματικοῦ ἤ 
ψυχικοῦ νοσήματος π.χ. ὑποθυρεοειδισμός, 
σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος τοῦ Πάρ-
κινσον, ἀγοραφοβία κ.λπ. Πολλά φάρμακα 
ἐπίσης προκαλοῦν κατάθλιψη μέ τήν κορτι-
ζόνη καί διάφορα ὁρμονικα σκευάσματα νά 
κατέχουν τήν πρώτη θέση.

6. Κατάθλιψη μετά τόν τοκετό (Ἐπιλόχεια 
Κατάθλιψη): Ἐμφανίζεται στό 10% περίπου 
τῶν μητέρων καί συνήθως δέν ὑποχωρεῖ χω-
ρίς θεραπεία. Οἱ παράγοντες πού εὐθύνονται 
γιά τήν κατάθλιψη μετά τόν τοκετό συνήθως  
εἶναι οἱ μεγάλες ὁρμονικές ἀλλαγές μετά τόν 
τοκετό καί κατά τήν περίοδο τῆς λοχείας, 
τό ἀτομικό ἤ οἰκογενειακό ἱστορικό διατα-
ραχῶν τοῦ συναισθήματος, ἡ ἀνεπιθύμητη 
ἐγκυμοσύνη, οἰκονομικά αἴτια (ἀνεργία), ἡ 
κακή σχέση τῶν γονέων, ἡ ἀνεπαρκής κοι-
νωνική μέριμνα, οἱ νέες εὐθύνες καί οἱ ἀλλα-
γή στίς συνήθειες τῆς μητέρας. Ἡ κατάθλιψη 
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μετά τόν τοκετό μπορεῖ νά προκαλέσει κα-
τάχρηση ἀλκοόλ ἤ καί ἄλλων οὐσιῶν ὅπως 
βενδοδιαζεπινῶν (ἠρεμιστικῶν).

Ἡ διπολική διαταραχή ἤ μανιοκατάθλιψη 
ἀποτελεῖ ξεχωριστή νοσολογική ὀντότητα 
καί γιά τόν λόγο αὐτό  θά τήν ἀναλύσουμε 
σέ ξεχωριστό ἄρθρο μας.

Τό ἄτομο πού νοσεῖ ἀπό συναισθηματική 
διαταραχή (κατάθλιψη) παρουσιάζει στήν κλι-
νική πράξη τήν κάτωθι συμπτωματολογία:

1. Ἔντονο καί ἀκαθόριστο ἄγχος.
2. Ἐνοχές.
3. Ψυχοσωματική ἀδυναμία.
4. Κοινωνική ἀπομόνωση.
5. Ψυχοσωματικά ἐνοχλήματα ὅπως τα-

χυκαρδία, ζάλη, κεφαλαλγία, διάχυτοι πόνοι 
στό σῶμα, ἔντονη μυική ἀδυναμία, μεταβο-
λές τῆς ἀρτηριακῆς πιέσεως, ἀνορεξία, μειω-
μένη ἐρωτική δραστηριότητα, ναυτία, ἀδυ-
ναμία συγκέντρωσης ...

6. Μελαγχολία.
7. Παραίτηση ἀπό τήν ζωή καί ἀπελπισία.
8. Αὐτοκτονικός ἰδεασμός.
9. Διαταραχές στήν ποιότητα καί ποσότη-

τα τοῦ ὕπνου (αὐπνία, ὑπνηλία, ἐφιάλτες).
10. Νευρικότητα καί εὐερεθιστότητα
11. Γενικευμένη ἀνηδονία.
12. Συναισθηματική κενότητα.
13. Παραληρηματικό τρόπο σκέψης (ὄχι 

παάντα).
14. Νοσοφοβία.

Βέβαια πρέπει νά τονίσουμε ὅτι ἡ ἔνταση 
τῶν συμπωμάτων διαφέρει ἀπό ἄτομο σέ ἄτο-
μο καί ἀνάλογα μέ τό εἶδος τῆς κατάθλιψης.

Σύμφωνα μέ τά ἀναφερόμενα ἐπιστημονι-
κά δεδομένα, ὁ ἀσθενής μέ καταθλιπτική δι-
αταραχή πού θά προσεγγίσει τόν πνευματικό 
πατέρα ὥστε νά μετέχει ἑκούσια στό μυστή-
ριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως θά παρουσια-
στεῖ ὡς ἕνας ἄνθρωπος μέ πολύ ἔντονο τό 

στοιχεῖο τῆς ἐνοχῆς, τό ὁποῖο σχεδόν πάν-
τοτε δέν εἶναι ἀντικειμενικό ἀλλά ἀπορρέει 
ἀπό τήν νόσο. Θεωρεῖ τόν ἑαυτό του ὡς τόν 
τελευταῖο ἄνθρωπο τῆς γῆς ὁ ὁποῖος ἔχει 
δια πράξει φοβερά καί θανάσιμα ἁμαρτήματα 
κατά τήν ἄποψη του, ζητάει ἐπίμονα νά τοῦ 
δοθεῖ κάποιο ἐπίτιμιο ὥστε διά μέσου αὐτοῦ 
νά βιώσει τήν ἐσωτερική κάθαρση, ἡ ὁποία 
θά τόν λυτρώσει ἀπό τό ἐνοχικό του Ἐγώ. 
Θά ἐπισκέπτεται συνεχῶς τόν ἱερέα ἐπανα-
λαμβάνωντας τά ἤδη ἐξομολογεισθέντα κατ’ 
ἐκεῖνον βαριά ἁμαρτήματα ξανά καί ξανά 
διότι μέσα του πιστεύει ὅτι τελικά δέν ἔλαβε 
τήν ἄφεση πού τόσο πολύ ποθεῖ.

Ὁ πνευματικός πατέρας γνωρίζοντας τά 
ἠδη ἀναφερόμενα μπορεῖ πλέον νά διαχωρί-
σει τήν νόσο ἀπό τήν ἁμαρτία-ἀστοχία, ὥστε 
ἀφενός μέν νά ἀπενεχοποιήσει τόν πάσχον-
τα ἀδελφό ἀφετέρου δέ νά τοῦ προσφέρει 
τήν πνευματική βοήθεια πού ἔχει πραγματι-
κά ἀνάγκη, ὥστε νά ἑνωθεῖ ὁ μεταπτωτικός 
ἄνθρωπος μέ τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό 
καί νά τόν ἀποτρέψει ἀπό μιά πιθανή αὐτο-
χειρία. Τέλος πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι οἱ 
ἀσθενεῖς οἱ ὁποῖοι ἔχουν συνειδητή σχέση μέ 
τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ παρουσιάζουν 
μέ τήν Χάρι τοῦ Θεου ταχύτερη ἴαση, μει-
ωμένο ποσοστό ὑποτροπῶν καθώς ἐπίσης 
ἀντέχουν νά σηκώνουν ἀγόγγυστα τήν συγ-
κεκριμένη διαταραχή καί ἐνίοτε πολλοί ἀπό 
αὐτούς νά θεραπεύονται καί ὁλοκληρωτικά.

Τέλος πρέπει νά ἐπισημάνουμε τήν ἀνα-
γκαιότητα λήψης φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς  
τήν ὁποία θά κρίνει μόνο ὁ ψυχίατρος καί 
τήν ἑκούσια συνεργασία του μέ τόν ἱερέα 
ἀσχέτως μέ τά προσωπικά του πιστεύω, μέ 
κοινό στόχο τήν θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου.

Τόν ἄνθρωπο πού τόσο πολύ ἀγάπησε  ὁ 
Θεός ὥστε ἔδωσε τόν Μονογενή Του Υἱό, 
ἔτσι ὥστε ὅποιος πιστεύει σέ Αὐτόν νά μήν 
χαθεῖ, ἀλλά νά ἔχει ζωή αἰώνια. ❧
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Η ΘΕωΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡωΠΟΥ  
ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

Παντελεήμων Χαμπίδης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Π ερπατώντας ὁ ἄνθρωπος στόν 
δικό του Γολγοθά τῆς ζωῆς, 

ἀπελπίζεται. Δέν στηρίζεται πουθενά. Ἔρχε-
ται, ὅμως, ἡ στιγμή, πού  ἕνα ἄστρο φέγγει 
στόν οὐρανό τῆς Παλαιστίνης του. Τότε 
ρωτάει ἀνυπόμονα «ποῦ ὁ Χριστὸς γεν-
νᾶται».  Σάν ἕνας τέταρτος  μάγος, τα-
λαιπωρημένος ἀπό τό ταξίδι τῆς πνευ-
ματικῆς ἀναζήτησης, τῆς φιλοσοφικῆς 
καί ἐπιστημονικῆς ἔρευνας καί ἀκόμη, 
τῆς ἀμφιβολίας, μά πάντα μέ τήν ἁγνή 
πρόθεση νά μάθει τήν ἀλήθεια, ἀξιώ-
νεται νά δεῖ τό θεῖο βρέφος, αὐτό 
πού ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά γίνου-
με ἐμεῖς θεοί. 

Ὁ σκοπός τῆς ἀνθρώπινης 
ζωῆς κατά τόν Ὀρθόδοξο Χρι-
στιανισμό εἶναι ἡ θέωση. Αὐτή 
ἀποτελεῖ καρπό ἑνός ἐπίπονου 
ἀγώνα . Ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία, 
ἡ προσευχή καί ὅλες οἱ ὑπόλοιπες 
χριστιανικές ἀρετές σέ συνδυασμό 
μέ τήν ταπεινοφροσύνη καί τήν 
ἀγάπη γίνονται τά μέσα γιά αὐτήν. Ἡ 
θέωση δέν διαφέρει ἀπό τήν ἕνωση μέ 
τόν Θεό ἤ μέ ἐκεῖνο, πού ὀνομάζουμε 
κοινῶς ἁγιότητα. Εἶναι τό «καθ’ ὁμοίω-
ση», γιά τό ὁποῖο πλασθήκαμε. Ἤδη 
στόν 81ο Ψαλμό διακηρύσσεται τό πολύ 
γνωστό «ἐγὼ εἶπα· θεοί ἔστε καὶ υἱοὶ Ὑψί-
στου πάντες·». Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός 
ἐπικαλεῖται τό συγκεκριμένο χωρίο στήν 
προσπάθεια του νά ἀντιμετωπίσει τούς Φα-
ρισαίους, πού ἑτοιμάζονται νά τόν ἐκτελέ-
σουν γιά βλασφημία. Ἔπειτα, ἡ διδασκαλία 

αὐτή  συναντᾶται στήν πατερική παράδοση 
καί ἰδιαίτερα στήν ἀνατολική  μέ συγγρα-
φεῖς, ὅπως ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, οἱ Καππα-
δόκες Πατέρες, ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς κ.ἄ. 

Τό δόγμα τῆς θέωσης διαφέρει ἀπό τό 
ἀντίστοιχο δόγμα ἄλλων θρησκειῶν, φιλο-
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Ἀπό τίς Χριστουγεννιάτικες ἐκδηλώσεις  
τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

σοφικῶν συστημάτων καί χριστια-
νικῶν ὁμολογιῶν. Χαρακτηριστικά, 
στόν Ἰνδουισμό ἡ τελείωση τοῦ ἀν-
θρώπου σημαίνει τό τέλος τῶν συνε-
χῶν μετενσαρκώσεων καί τήν ἕνωσή 
του μέ τό λεγόμενο Μπράχμαν, τό 
ἀπόλυτο «Εἶναι», ὅπου ἐκεῖ ἐξα-
φανίζεται ὁποιαδήποτε χαρακτηρι-
στικό τῆς προσωπικότητας, ὅπως 
μία σταγόνα στόν ὠκεανό. Στόν 
Ρωμαιοκαθολικισμό, ἐπιπλέον, τό 
τελικό στάδιο τῆς σωτηρίας ἐκλαμ-
βάνεται ὡς μία ἠθική ἐπιβράβευση, 
πού προστίθεται στό «κατ’ εἰκόνα» 
πλάσμα γιά τά ἀξιόμισθα ἔργα του. 
Δέν πρέπει, ἐπίσης, νά παραλείψου-
με καί τό δόγμα ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
μετέχει στίς κτιστές ἐνέργειες τοῦ 
Θεοῦ. Ἀντίθετα, γιά τόν Ὀρθόδοξο 
Χριστιανισμό ὁ ἄνθρωπος θεώνεται, 
τελειώνεται καί σώζεται μέ τήν ὁλο-
κληρωτική του μεταμόρφωση. Μέ 
τή Δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου, 
ἀλλά καί ἀπό τήν παροῦσα ζωή τό 
ἄτομο ὡς ψυχοσωματική ὀντότητα 
μετέχει τῆς ἄκτιστης χάρης του, γι-
νόμενος θεός κατά χάρη, διότι κατά 
φύση εἶναι μόνο ὁ Θεός.

Κατανοεῖ, λοιπόν, κανείς δύο 
πράγματα: τήν συνοχή καί τήν 
ἑ νότητα τοῦ ὀρθόδοξου, χριστια-
νικοῦ μηνύματος σχετικά μέ τή σω-
τηρία καί τόν σεβασμό, ἔπειτα, τοῦ 
ὅλου ἀνθρώπου μέσα ἀπό αὐτό. Τά 
Χριστούγεννα, ἡ γιορτινή διάθεση 
καί ὅλα τά ἄλλα, ἑπομένως,  εἶναι 
μάταια, ἄν ὁ καθένας δέν ρωτάει 
τόν ἑαυτό του, γιατί ὁ Θεός ἔγινε 
ἄνθρωπος; ❧
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κωνσταντῖνος Ἀλαγκιοζίδης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας στό διάβα 
τοῦ χρόνου χαράσσεται μέ ποι-

κίλες ἐκφάνσεις ἀναλόγως μέ τίς πράξεις, τά 
κατορθώματα, τά ἀνδραγαθήματα, τόν πόνο 
ἤ καί τό αἷμα τῶν ἴδιων τῶν μελῶν πού τήν 
ἀπαρτίζουν. Τοῦτα ἀποτελοῦν, σέ ἀδρές 
γραμμές, τά ἱστορικά μνημεῖα πάσης φύσεως 
πού διανθίζουν καί λαμπρύνουν τό οἰκο-
δόμημα τῆς Ἐκκλησίας1. Σημαντική πτυ χή 
αὐτῆς τῆς ζωντανῆς πραγματικότητας ἀπο-

1. Νίκος Α. Ματσούκας, Δογματική καί Συμβολική 
Θεολογία A΄. Εἰσαγωγή στή θεολογική γνωσιολογία, 
ἐκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 32000, σελ. 19-20.

τελεῖ ἡ ἐκκλησιαστική γραμματεία, τό σύνο-
λο δηλαδή τῶν μνημείων λόγου πού ἐνέχουν 
λεκτικά ἀποκρυσταλλωμένη τήν ἴδια τή ζωή 
τῆς ἑκάστοτε πιστεύουσας κοινότητας μέσα 
ἀπό τήν πένα ἑνός μέλους της, εἴτε πρός 
ἐπίρρωση τῆς ἴδιας τῆς κοινότητας εἴτε 
πρός διευθέτηση ἑνός προβλήματος πού τήν 
ταλανίζει.

Οἱ συγγραφεῖς αὐτοί, τά μέλη δηλαδή τῆς 
Ἐκκλησίας πού καταπιάστηκαν μέ τή συγ-
γραφή κειμένων, ἀπαράμιλλης ὀμορφιᾶς 
καί τέχνης, ὀνομάζονται, ἐν πολλοῖς2, «Πα-

2. Συνήθως οἱ Πατέρες ὁρίζονται ἀπό τήν πιστεύ-
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τέρες». Συγκεκριμένα «ἦσαν ... οἱ πνευμα-
τικοί ὁδηγοί, οἱ διδάσκαλοι, οἱ κατέχοντες 
σπουδαίαν θέσιν ἁρμόζουσαν εἰς τήν ὑψηλήν 
ἀξίαν τήν ὁποία ἔχει διά τόν Χριστιανισμόν ἡ 
νέα γέννησις, ἡ πνευματική...»3. Ἀντιλαμβά-
νεται κανείς, ὅτι κύριος ρόλος τῶν Πατέρων 
ἦταν ἡ πνευματική στελέχωση καί τόνωση 
τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι σέ κάθε πρόβλημα 
πού ὑποσκέλιζε ἀκόμη καί τήν ὕπαρξή της. 

Τά κείμενα τῶν Πατέρων, πού συνοπτικά 
ὀνομάζονται «Χριστιανική Γραμματεία», δέν 
προῆλθαν, ὡστόσο, ἤδη ἀπό τίς ἀπαρχές τῆς 
ἀρχαίας Ἐκκλησίας4. Ἐμφανίστηκε στήν πο-
ρεία τοῦ χρόνου, ὕστερα ἀπό ἀλλεπάλληλες 
ζυμώσεις, ἡ ἀνάγκη ὕπαρξης γραπτῶν ἀπο-
δεικτικῶν στοιχείων τῆς πίστης πού συνέχεε 
τήν κοινότητα, πέρα ἀπό τήν προφορική 
παράδοση5 - τακτική κυρίαρχη στίς ἀπαρχές. 
Ἐξαρχῆς, τό γραπτό κείμενο ἀφοροῦσε ἀπο-
κλειστικά τόν ἀρχηγό τῆς πίστης καί τή ζωή 
του, σύμφωνα μέ τόν Ὁποῖο ὀργανώθηκε ἡ 
πιστεύουσα κοινότητα. Μετέπειτα ἐξελίχθηκε 
σέ ὁλόκληρη γραμματεία τεράστιου βεληνε-
κοῦς πού κάλυπτε, ὅπως πρό εἰπώθηκε, ὅ,τι 
ἀφοροῦσε τήν ἴδια τή ζωή καί τίς ἀνάγκες τίς 
κοινότητας6.

σουσα κοινότητα μέ ἁγιολογικά κριτήρια ὡς καταξι-
ωμένα πρότυπα ἁγιοπνευματικῆς ἐμπειρίας. Ὡστό-
σο ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού καταπιάστηκαν μέ τά 
ἐκκλησιαστικά πράγματα ἀλλά δέν ἀναγνωρίστηκαν 
ἀπό τήν κοινότητα, τοῦτοι ὀνομάζονται ἐκκλησια-
στικοί συγγραφεῖς. Περισσότερα βλ. Παναγιώτης Ἀρ, 
Ὑφαντής, Κλήση, Πορεία, Μετοχή. Ἡ πνευματική 
ὀντολογία τῆς χριστιανικῆς ἁγιότητας, ἐκδ. Ἁρμός, 
Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 64-72. 

3. Παναγιώτης Κ. Χρήστου, Ἑλληνική Πατρολογία. 
Εἰσαγωγή, τόμ. Α΄, ἐκδ. Πατριαρχικό ἵδρυμα πατερι-
κῶν μελετῶν, Θεσσαλονίκη 21976, σελ. 22.

4. Ὅ.π.: σελ. 17-18.
5. Edgar J. Goodspeed, A History of Early Christian 

Literature, ἐκδ. The University of Chicago Press, 
Chicago-Illinois 1942, σελ. 2-4.

6. Ὅ.π.: σελ. 18-19.

Ἀποτελεῖ ἕνα μακρύ ταξίδι, ὅπου ἀνοίγεται 
ἕνας κόσμος γεμάτος ἀπό χαρά, πόνο, αἷμα, 
πνευματική καί ἰδεολογική ὄξυνση, ποίηση, 
ἐγκώμια, ἀντίρρηση, δικαιοσύνη, ἀσίγαστη 
θλίψη ἀλλά καί ἔμπονη ἡδονή, ποιμαντική 
μέριμνα καί ἀγάπη καί πολλά ἄλλα πού δέν 
μπορεῖ νά περιγράψει κανείς μέ περαιτέρω 
καταφατικές σημαίνουσες ἔννοιες. 

Μέ ἄλλα λόγια, καθορᾶ κανείς ἀποκρυ-
σταλλωμένη ὅλη τήν ἀνθρωπινότητα μέ ὅλες 
τίς ἐκφάνσεις της. Ὁ Χριστιανός ὡς ἄνθρω-
πος, ζεῖ στήν ἐποχή του κουβαλώντας ὅλο τό 
πολιτισμικό ὑπόβαθρο αὐτῆς καί τό ἀποκρυ-
σταλλώνει λεκτικά ἀνάλογα τό πρόβλημα ἤ 
τό ἀντικείμενο ἤ τό πρόσωπο πού ἔχει ἀπέ-
ναντί του. Αὐτή, λοιπόν, εἶναι ἡ ἐκκλησια-
στική γραμματεία, ἕνα προϊόν ἀνθρώπινο, μέ 
ὅλες τίς φθορές καί τίς παραφθορές πού ἐνέ-
χει, χωρίς νά ἐξωραΐζει τό περιεχόμενο λόγω 
ἀδήριτης τυπολατρίας μιᾶς κίβδηλης πραγ-
ματικότητας.

Αὐτό, ἄλλωστε, ἔκαναν οἱ Πατέρες ἀλλά 
καί οἱ ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς τόσο στήν 
Ἀνατολή, ὅσο καί στή Δύση. Τό μόνο σίγου-
ρο, λοιπόν, γιά τήν ἐπιστημονική ἔρευνα 
-καί ὄχι μόνο- εἶναι ὅτι βρίσκεται σέ ζηλευτή 
θέση, διότι ἀκριβῶς ἐγκύπτει σέ κείμενα μέ 
ἀποτέλεσμα νά βιώνει, μέσα ἀπό τήν πένα 
τοῦ ἑκάστοτε συγγραφέα, τό προαναφερ-
θέν ταξίδι στόν χρόνο, ὅπου ἕνας ἁπλός καί 
φθαρτός ἄνθρωπος παλεύει νά ξεπεράσει 
τον ὅποιο πρόβλημα, πού τόν ταλανίζει, μέ 
μοναδικό στόχο τήν ἐναγώνια καί ἡδονικά 
ἔμπονη συνάντησή του μέ τόν Θεό. ❧
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ΑΓΙΟΣ ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΔΡΑΙΟΣ

Ἀνδρέας Φραντζής, Διάκονος Ι.Μ. Ρόδου,  
πτυχιοῦχος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Σ τίς 14 Νοεμβρίου ἡ πόλη τῆς Ρό-
δου ἑορτάζει τόν πολιοῦχο της, 

Ἅγιο Κωνσταντῖνο τόν Ὑδραῖο. Στό παρόν 
ἄρθρο θά καταγράψουμε 
τούς κυριότερους σταθμούς 
τῆς ζωῆς του, ὥστε νά τόν 
καταστήσουμε γνωστό στό 
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος 
γεννήθηκε στήν Ὕδρα καί ὁ 
πατέρας του ὀνομαζόταν 
Μιχαήλ, ἡ δέ μητέρα του 
Μαρίνα. Δεκαοκτώ χρονῶν 
ἔφυγε ἀπό τήν Ὕδρα καί 
πῆγε στή Ρόδο, κοντά στόν 
Τοῦρκο ἡγεμόνα Χασάν 
Καπετάν. Ἐκεῖ ὁ Κωνσταντῖνος παρασύρθη-
κε καί ἐξισλαμίστηκε, μέ τό ὄνομα Χασάν καί 
γιά τρία χρόνια ἀπολάμβανε μεγάλες τιμές. 
Ἀργότερα ὅμως, συναισθάνθηκε τό ὀλίσθημα 
του καί ἄρχισε νά μετανοεῖ. Ἔκανε ἐλεημο-
σύνες καί ἔκλαψε πικρά. Τελικά, γιά νά ἐξιλε-
ωθεῖ ἀποφάσισε νά μαρτυρήσει. Βρῆκε λοι-
πόν κάποιο πνευματικό, ἐξομολογήθηκε καί 
ζήτησε τήν εὐχή του νά μαρτυρήσει. Ὁ πνευ-

ματικός του ὅμως τόν ἀπέτρεψε, διότι φο-
βήθηκε τό νεαρό τῆς ἡλικίας του. Ὁ Κων-
σταντῖνος ἔκανε ὑπακοή, ἐγκατέλειψε τή 

Ρόδο καί πῆγε στήν πόλη 
Κρίμι, κατόπιν στήν Κων-
σταντινούπολη καί ἀπό ’κεῖ 
στό Ἅγιον Ὄρος. Στήν 
Μονή Ἰβήρων, προετοιμά-
στηκε γιά τό μαρτύριο καί 
ἀφοῦ πῆρε τήν εὐχή τῶν 
πατέρων ἦλθε στή Ρόδο. 

Ἐκεῖ, παρουσιάστηκε στόν 
ἡγεμόνα καί μέ θάρρος ὁμο-
λόγησε τόν Χριστό. Τά βα-
σανιστήρια πού ἀκολούθη-
σαν ἦταν φρικτά. Τελικά 

τόν ἀπαγχόνισαν στίς 14 Νοεμβρίου 1800 
μ.Χ. Σήμερα, στή γενέτειρα του τήν Ὕδρα, 
ὑπάρχει λαμπρότατος Ναός στό ὄνομα του, 
ὅπου βρίσκεται καί τό ἱερό του λείψανο.

Πολλές φορές διαβάζοντας βίους Ἁγίων 
μᾶς φαίνονται τά γεγονότα ὡς μή πραγμα-
τικά. Αὐτό συμβαίνει γιατί ἐμεῖς σήμερα ζοῦ-
με σέ κοινωνίες μέ ἄλλες συντεταγμένες καί 
διαφορετικές κρατικές δομές. Συνεπῶς δέν 
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βιώνουμε τήν πραγματικότητα ἐκείνης τῆς 
ἐποχῆς μέ ἀποτέλεσμα νά μήν αἰσθανόμαστε 
οἰκεία μέ τά βιώματα τῶν μαρτύρων.

Καί ὅμως ὑπάρχει ἕνα συναίσθημα πού 
ὅταν εἰσβάλλει στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου κάνει 
τά συναξάρια νά φαίνονται πηγή παρακλή-
σεως στόν ἄνθρωπο. Αὐτό τό συναίσθημα 
εἶναι ὁ πόνος, εἴτε αὐτός βιώνεται ψυχικά, 
εἴτε σωματικά. Εἶναι πολλές οἱ μαρτυρίες 
ἀνθρώπων πού ὅταν βρέθηκαν στό κρεβάτι 
τοῦ πόνου πάσχοντες ἀπό ἀνίατες ἀλλά καί 
ἰάσιμες ἀσθένειες ἐπιθυμοῦσαν νά διαβάζουν 
συναξάρια νεομαρτύρων, γιατί ὅπως ἰσχυρί-
στηκαν ἀντλοῦσαν δύναμη ταυτιζόμενοι μέ 
τούς Ἁγίους καί τούς πόνους πού ὑπέφεραν. 

Ἐπίσης ἡ ἐντρύφηση στούς βίους τῶν μαρ-
τύρων ὠφελοῦν καί τούς «ὑγιεῖς» διότι τούς 
κάνουν νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ πίστη 

μας, ἡ ἐκκλησία μας εἶναι θεμελιωμένες καί 
λουσμένες στό αἷμα. Στό αἷμα πρωτίστως τοῦ 
λυτρωτοῦ μας Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ  ἀλλά 
καί στό αἷμα ἑκατομμυρίων μαρτύρων πού 
ἔδωσαν τήν ζωή τους ἀκριβῶς γιά αὐτόν τόν 
λυτρωτή.  Ὡς ἐκ τούτου ἡ εὐθύνη μας ἀπένα-
ντι σ’ αὐτό πού λάβαμε κατά τό βάπτισμά μας, 
δηλαδή στό νά ἀξιωθοῦμε νά ἐκκεντριστοῦμε 
στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πού λέγεται ἐκκλησία, 
ὄχι θεωρητικῶς ἤ ἰδεολογικῶς ἀλλά πραγ-
ματικῶς, εἶναι μεγάλη καί δέν εἶναι ἀστεία 
ὑπόθεση.

Εἴθε λοιπόν οἱ πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου νεο-
μάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου νά 
μᾶς ἐνδυναμώνουν στόν καθημερινό ἀγώνα 
τῆς ἐπιβίωσής μας ἀλλά καί τῆς σωτηρίας 
μας. ❧

Ἐπίσκεψη τοῦ Μητροπολίτου μας στά Hot Spot τῆς Λέρου,  
συνοδευόμενος ἀπό τόν Δήμαρχο κ. Μιχ. Κόλια  (Ἰανουάριος 2017)
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Ἡ πρώτη ἐγκατάσταση τοῦ Μεθοδίου 
στή Μοραβία καί ἡ ἐπικείμενη ἐξορία του

Ἀμέσως μετά τόν θάνατο τοῦ Κυρίλλου, ὁ ἡγε-
μόνας τῆς Παννονίας Κότσελ ἀπέστειλε αἴτημα 
στόν Πάπα Ἀνδριανό γιά νά ἀναλάβει τήν ἐπισκο-
πή ὁ ἀδερφός τοῦ Κυρίλλου, Μεθόδιος καθώς καί 
νά τούς διδάξει. Ὅμως ὁ πάπας Ἀνδριανός μέ ἕνα 
ἐπίσημο ἔγγραφο πρός τούς τρεῖς Σλάβους ἡγεμό-
νες, τό Ράστισλαβ τῆς Μοραβίας, τόν ἀνεψιό τοῦ 
Σβατοπλούκ τῆς Νίτρας καί τόν Κότσελ, στό ὁποῖο 
διευκρίνιζε ὅτι δέν θά ἦταν μοναδικός διδάσκαλος 
τῆς Παννονίας ἀλλά καί ὅλων τῶν σλαβικῶν χω-
ρῶν. Μέ αὐτό τό ἔγγραφο καταλαβαίνουμε ὅτι ὁ 
Πάπας κρατοῦσε στήν ἀπόλυτη δικαιοδοσία του τίς 
σλαβικές χῶρες.

Τό ἔγγραφο αὐτό ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, γιατί 
μέσα ἀπό αὐτό διαφαίνεται σαφῶς πιά ἡ ἐξέλιξη 
πού παρουσιάζεται στή θέση τῆς Ρώμης, ἀπέναντι 
στό ἐκκλησιαστικό θέμα τῶν Σλάβων1.

Μετά ἀπό κάποιες συνεννοήσεις τοῦ ἡγεμόνα τῆς 
Παννονίας Κότσελ μέ τόν Πάπα Ἀνδριανό, ὁ Μεθό-
διος πῆγε στή Ρώμη γιά νά χειροτονηθεῖ ἐπίσκοπος, 
ἔτσι βρέθηκε ἀπεσταλμένος γιά ὅλη τή Μοραβία 
καί τήν Παννονία. Ὅμως ἡ κατάσταση τοῦ Με-
θοδίου στήν σλαβική ἀρχιεπισκοπή δέν ἦταν κάτι 
πού εὔκολα θά δεχόταν ὁ γερμανικός κλῆρος. Στίς 
ἀρχές τοῦ 870 ὁ ἡγεμόνας Σβατοπούλκ, ἔγινε ὑπο-
τελής στούς Γερμανούς, αὐτή ἡ πολιτική μεταβολή 
εἶχε γιά ἐπακόλουθο νά ἐνσκήψει στή Μοραβία ὁ 
γερμανικός κλῆρος καί νά βρεθεῖ ὁ Μεθόδιος ἀνά-

1. Dvornic, The legents, σ. 270 D.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ  
ΣΤΗΝ ΜΟΡΑΒΙΑ

(ΜέΡΟΣ Α΄)

Κωνσταντῖνος Ἀλεξόπουλος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής στό Τμῆμα Θεολογίας ΑΠΘ,  
μέ εἰδίκευση στήν ἱστορία τῶν σλαβικῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν.
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Ἀπό τήν ἐπίσκεψη κλιμακίου  
τῆς Ὕπατης Ἁρμοστείας τοῦ ΟΗΕ  

στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
(Φεβρουάριος 2017)

Ὁ Μητροπολίτης μας  
εὐλόγησε τήν βασιλόπιτα  

τῆς Περιφέρειας Νοτίου Αἰγαίου  
στή Σύρο  

(Φεβρουάριος 2017)

μεσά τους. Ἔτσι ὑπῆρξαν ἀντιδράσεις καί 
συγκλήθηκε σύνοδος ἀπό τούς γερμανούς 
ἐπισκόπους μέ πρῶτο τόν βασιλιά Λουδο-
βίκο τόν Γερμανικό. Στή σύνοδο παρίστα-
το καί ὁ Μεθόδιος ὅπου  τοῦ εἶχε ἀπαγ-
γελθεῖ ἡ κατηγορία ὅτι ἀσκεῖ ἐπισκοπικά 
δικαιώματα σέ ξένη ἐπαρχία (ὅτι καταπα-
τοῦσε τή δικαιοδοσία τοῦ ἀρχιεπισκόπου 
τῆς Βαυαρίας). Στήν κατηγορία αὐτή ὁ 
Μεθόδιος ἀπάντησε θαραλλέα, τονίζοντας 
ὅτι ποτέ δέν θά καταπατοῦσε ξένη ἐπαρχία 
καί ὅτι ἡ περιοχή πού τοῦ ἀνατέθηκε νά δι-
οικήσει εἶναι τοῦ  «Ἁγίου Πέτρου», δηλαδή 
ἀνήκει στή δικαιοδοσία τοῦ Πάπα Ρώμης.

Ἡ γερμανική σύνοδος τόν καταδίκασε σέ 
ἐξορία στήν περιοχή τῆς Σουαβίας, στή νο-
τιοδυτική Γερμανία, ὅπου ἔμεινε ἔγκλειστος 
σέ μοναστήρι γιά δύο ὁλόκληρα χρόνια. 
Μετά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ Μεθοδίου, οἱ 
μαθητές του διασκορπίστηκαν. Στό μετα-
ξύ ὁ Πάπας Ἀδριανός πέθανε, χωρίς ποτέ 
νά μάθει ὅτι ὁ Μεθόδιος ἦταν φυλακισμέ-
νος. Ὁ διάδοχος του Ἰωάννης Η΄, ἀμέσως 
ἀποτάθηκε στόν βασιλιά Λουδοβίκο τόν 
Γερμανικό, στόν ὁποῖο κατέστησε γνωστό 
ὅτι ἡ ἐπισκοπή τῆς Παννονίας ἀνῆκε στή 
δικαιοδοσία τῆς Ρώμης.

Ἀκόμη τούς ἐπισκόπους πού καταδίκα-
σαν τόν Μεθόδιο τούς ἀπαγόρευσε νά λει-
τουργοῦν ὡς τήν ἡμέρα πού θά τόν ἀπελευ-
θέρωναν. Ὕστερα ἀπό ὅλα αὐτά οἱ Βαυα ροί 
ἐπίσκοποι ὑποχώρησαν καί τήν ἄνοιξη τοῦ 
873 ἀπελευθέρωσαν τόν Μεθόδιο. Ἐπιστρέ-
φοντας ὁ Μεθόδιος στή Μοραβία βρῆκε 
ἐκεῖ μιά νέα κατάσταση, οἱ Μοραβοί εἶχαν 
ἐπαναστατήσει ἐναντίον τῶν Γερμανῶν καί 
εἶχαν διώξει τόν γερμανικό κλῆρο ἀπό τή 
χώρα τους, ἔτσι ὁ Μεθόδιος ἀνέπτυξε με-
γάλη ἐκκλησιαστική καί μορφωτική δράση, 
ἡ ὁποία συνέπιπτε καί μέ μιά πρωτοφανῆ 
ἄνθηση τοῦ κράτους τῆς Μεγάλης Μορα-
βίας. ❧
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7Η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΝΣωΜΑΤωΣΗ ΤωΝ ΔωΔΕΚΑΝΗΣωΝ  
ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔωΔΕΚΑΝΗΣΑ

Μ ετά ἀπό 638 χρόνια 
σκλαβιᾶς, τά ἐλεύθερα 

Δωδεκάνησα, ἑνώ νονται μέ 
τήν Μητέρα Ἑλλάδα, ἀφοῦ 
πέρασαν ἱπποτική κυριαρ-
χία (1309-1522), τουρκο-
κρατία (1522-1912) καί στή 
χρονική περίοδο 1912-1945  
ἰταλική τυραννία καί γερ-
μανική κατοχή. 

Παρόλες, ὅμως, αὐτές τίς 
διαδοχικές ξένες ἐπικυρι-
αρχίες, ὁ δωδεκανησιακός 
λαός διατήρησε τήν ἑλλη-
νική γλώσσα, τήν ὀρθοδο-
ξία καί γενικά τά ἑλληνικά 
ἤθη καί ἔθιμα. Ἐπί αἰῶνες 
ἀγωνίστηκε κατά τῆς ξένης 
καταπίεσης, ἐπιδιώκοντας 
τήν Ἕνωση - στήν κυριο-
λεξία τήν ἐπανένωση - μέ 
τήν Ἑλλάδα. Ὁ διακαής 
αὐτός πόθος ἄρχισε νά 
παίρνει πιό συγκεκριμένη 
μορφή ἀπό τίς ἀρχές τῆς 
δεύτερης δεκαετίας τοῦ 
20οῦ αἰώνα. Εἰδικότερα, ἡ 
Ἐθνική αὐτή ἐπιταγή τῶν 
Δωδεκανησίων, ἀμέσως 
μέ τήν ἔναρξη τῆς ἰταλο-
κρατίας, ἐκφραζόταν στό 
αἴτημα τῆς Αὐτοδιάθεσης - 
Ἕνωσης καί ἔκτοτε οἱ κάθε 
εἴδους ἐκδηλώσεις ἦταν 

31 Μαρτίου 1947.  
Ὁ λαός τῆς Δωδεκανήσου μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Ρόδου γονυκλινής  

καί μέ δάκρυα στά μάτια παρακολουθεῖ τήν πρώτη ἔπαρση τῆς Κυανολεύκου  
εἰς τόν βωμό τῆς πατρίδος μετά ἀπό 630 χρόνια σκλαβιᾶς.

7 Μαρτίου 1948.  
Ὁ Ἀντιναύαρχος Ἰωαννίδης, ὁ Δήμαρχος Γαβριήλ Χαρίτος καί οἱ νεαρές  

κοπέλες πού ἔφεραν τήν σημαία σέ ἀναμνηστική φωτογραφία.
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συνεχεῖς, τόσο σέ τοπικό, ὅσο 
καί σέ διεθνές ἐπίπεδο.

Στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερ-
νήσεως 7/9.1.1948 δημοσιεύεται 
ὁ Νόμος 518/48 «περί προσαρ-
τήσεως τῆς Δωδεκανήσου εἰς 
τήν Ἑλλάδα», ὁ ὁποῖος στήν 
πρώτη παράγραφο τοῦ μόνου 
ἄρθρου ἀναφέρει: «Αἱ νῆσοι τῆς 
Δωδεκανήσου· Ρόδος, Κάλυ-
μνος, Κάρπαθος, Ἀστυπάλαια, 
Νίσυ ρος, Πάτμος, Χάλκη, Κά-
σος, Τῆλος, Σύμη, Κῶς, Λέρος 
καί Καστελλόριζον, ὡς καί αἱ 
παρακείμεναι νησίδες εἶναι 
προσηρτημέναι εἰς τό Ἑλλη-
νικόν Κράτος ἀπό τῆς 28ης 
Ὀκτωβρίου 1947».   

(πηγή:  Ροδιακή).

Φέτος, τίς ἐκδηλώσεις ἑορτασμοῦ 
τῆς Ἐνσωματώσεως  

τῶν Δωδεκανήσων λάμπρυνε  
μέ τήν παρουσία του ὁ Πρόεδρος  

τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας  
κ. Προκόπης Παυλόπουλος,  

ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τά νησιά τῆς 
Ἐπαρχίας μας Κάλυμνο καί Ψέριμο.

Ἀπό τήν τελετή τῆς ἔπαρσης τῆς ἑλληνι-
κῆς σημαίας στήν Λέρο, στίς 31 Μαρτίου 

1947. Ξεχωρίζει ἡ σεβάσμια μορφή τοῦ 
παπᾶ-Ἀναστάση Ζαφειρόπουλου
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