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«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6)

Ἀδελφοί καί τέκνα
ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀνέτειλεν ἡ μεγάλη καὶ
ἁγία ἡμέρα τῶν Χριστουγέν-
νων, ἡ μητρόπολις, δηλ. ἡ
μήτηρ καὶ ρίζα ὅλων τῶν
ἑορτῶν, καὶ μᾶς συγκαλεῖ
ὅλους εἰς πνευματικὴν ἀνά-
τασιν καὶ συνάντησιν μετὰ
τοῦ νηπιάζοντος δι’ ἡμᾶς Πα-
λαιοῦ τῶν Ἡμερῶν.

«Εὐδοκίᾳ τοῦ Θεοῦ καὶ
Πατρός», ὅπως ὑπογραμμί-
ζει ὁ ἱερὸς Ἰωάννης ὁ Δαμα-
σκηνός, «ὁ μονογενὴς Υἱὸς
καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ
Θεός, ὁ ὤν εἰς τὸν κόλπον
τοῦ Πατρός, ὁ ὁμοούσιος τῷ
Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι, ὁ προαιώνιος, ὁ ἄναρ-
χος», συγκαταβαίνει πρὸς
ἡμᾶς τοὺς δούλους Του «καὶ Θεὸς ὤν τέλειος, ἄνθρωπος τέλειος γί-
γνεται, καὶ ἐπιτελεῖται τὸ πάντων καινῶν καινότατον, τὸ μόνον
καινὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον». Ἡ ἐνσάρκωσις αὐτὴ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ δὲν
εἶναι ἕνας συμβολισμός, ὅπως αἱ ἐνσαρκώσεις τῶν ποικιλωνύμων
«θεῶν» τῆς Μυθολογίας, ἀλλὰ μία πραγματικότης, ἡ ὄντως νέα
πραγματικότης, τὸ μόνον νέον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ἡ ὁποία ἔγινεν εἰς συγ-
κεκριμένην ἱστορικὴν στιγμήν, ἐπὶ τοῦ Αὐτοκράτορος Ὀκταβιανοῦ
Αὐγούστου, περὶ τὸ 746 (μὲ τὰ νέα ἀστρονομικὰ δεδομένα) ἀπὸ κτί-
σεως Ρώμης, ἐν μέσῳ συγκεκριμένου λαοῦ, τοῦ Ἰουδαϊκοῦ, «ἐξ οἴκου
καὶ πατριᾶς Δαβίδ», εἰς συγκεκριμένον τόπον, τὴν Βηθλεὲμ τῆς Ἰου-

Τό ἀνά χείρας τεῦχος τῆς «Ὁδοῦ»
εἶναι ἀφιερωμένο σέ τρία ἰδιαίτερης

ἀξίας γεγονότα, πού διαδραματίσθη-
καν στή Ρόδο κατά τά τέλη τοῦ 2008.

Τό πρῶτο καί πιό σπουδαῖο ἦταν ἡ
ἔλευση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου, τῶν Μακαριωτά-
των Προκαθημένων καί τῶν ἐκπροσώ-
πων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στή
Ρόδο στίς 15 Ὀκτωβρίου 2008 ἐντός
τῶν πλαισίων τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ
ἔτους 2008 ὡς ἔτους τοῦ ἁγίου Ἀπο-
στόλου Παύλου. Ἀρχικά παρατίθεται
τό περισπούδαστο Μήνυμα τῶν Προ-
καθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
σιῶν, τό ὁποῖο ἀπευθύνθηκε στήν Κων-
σταντινούπολη στίς 12 Ὀκτωβρίου
2008 κατά τήν ἔναρξη τῆς ἱερᾶς ἀπο-
δημίας εἰς τά μέρη, ὅπου δίδαξε ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος. Τό μήνυμα ἀσχο-
λεῖται μέ τά ἀκανθώδη προβλήματα
τῆς ἐποχῆς μας καί προτάσσει τήν
ὀρθόδοξη θεολογική ἀπάντηση. Στή
συνέχεια παρατίθεται ὁ Χαιρετισμός
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρός
τόν ροδιακό λαό, ἡ προσφώνηση τοῦ
Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου καί
ἀκολουθεῖ ἡ προσφώνηση τοῦ Μακα-
ριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλε-
ξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θε-
οδώρου τοῦ Β΄. Μετά παρατίθενται οἱ
προσφωνήσεις στά διάφορα μέρη τῆς
Ρόδου, ὅπου μετέβη ἡ ἱερά ὁμήγυρις.

Τό δεύτερο γεγονός, πού παρου-
σιάζεται, εἶναι τό A΄ Διεθνές Συνέδριο
γιά τήν Ποιμαντική Διακονία τοῦ Οἰ-
κουμενικοῦ Πατριαρχείου στό χῶρο τῆς
Ὑγείας, πού πραγματοποιήθηκε στή
Ρόδο μεταξύ 8-12 Ὀκτωβρίου 2008.

Τό τρίτο γεγονός εἶναι οἱ ἐκδηλώ-
σεις πού ἔγιναν στίς 13-14 Δεκεμβρίου
2008 πρός τιμήν τοῦ Μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου Ρόδου κυροῦ Σπυρίδωνος.
Κατά τίς ἐκδηλώσεις αὐτές τελέσθηκε
ἡ ἐκταφή τῆς σοροῦ τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου, παρουσιάσθηκε ὁ ἐπε-
τειακός τόμος «ΜΝΗΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩ-
ΝΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ-
ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ» καί ἐναποτέθηκαν τά
ὀστά του στό Προσκύνημα τῆς Πανα-
γίας Καθολικῆς κατά ἰδικήν του ἐπι-
θυμία.
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δαίας, καὶ μὲ πολὺ συγκεκριμένον σκοπόν: «Αὐτὸς
ἐνηνθρώπησεν ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»,  κατὰ τὴν
ἐπιγραμματικὴν ἔκφρασιν τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου. 

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ-
Λόγου μᾶς δίδει τὴν δυνατότητα νὰ φθάσωμεν εἰς
τὰ ἀκρότατα τῶν ὁρίων μας, τὰ ὁποῖα δὲν ταυτί-
ζονται οὔτε μὲ τὸ «καλὸν κἀγαθὸν» τῶν ἀρχαίων
Ἑλλήνων, οὔτε μὲ τὴν «ἀρετὴν»
καὶ «δικαιοσύνην» τῶν φιλοσό-
φων, οὔτε μὲ τὴν γαλήνην τῆς
βουδ διστικῆς «νιρβάνα», οὔτε
μὲ τὴν ὑπέρβασιν τῆς «εἱμαρμέ-
νης» ἤ τοῦ λεγομένου «κάρμα»
διὰ θρυλουμένων συνεχῶν με-
ταλλάξεων μορφῶν ζωῆς, οὔτε
μὲ τὴν «ἁρμονίαν» τῶν δῆθεν
ἀντιθετικῶν στοιχείων κάποιας
φαντασιώδους «ζωτικῆς δυνά-
μεως», οὔτε μὲ κάτι ἄλ λο, ἀλλὰ
εἶναι ἡ ὀντολογικὴ ὑπέρβασις
τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου διὰ
τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἐγκεντρισμός
μας εἰς τὴν θείαν ζωὴν καὶ δόξαν
Του, καὶ ἡ κατὰ χάριν ἕνωσίς
μας δι’ Αὐτοῦ μετὰ τοῦ Θεοῦ
Πατρὸς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Αὐτὰ
εἶναι τὰ ἔσχατα ὅριά μας: Ἡ
προσωπικὴ ἕνωσις μετὰ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ! Καὶ ἡ
Γέννησις τοῦ Χριστοῦ δὲν μᾶς ὑπόσχεται μίαν χι-
μαιρικὴν μακαριότητα ἤ μίαν ἀφῃρημένην αἰωνιό-
τητα, ἀλλὰ μᾶς προσφέρει «εἰς τὸ χέρι» τὴν δυνα-
τότητα τῆς προσωπικῆς μετοχῆς εἰς τὴν θείαν ζωὴν
καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, εἰς μίαν ἀτελεύτητον κλι-
μάκωσιν! Μᾶς χαρίζει τὴν δυνατότητα ὄχι μόνον
«ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν», ἀλλὰ καὶ «θείας
κοινωνοὶ φύσεως» νὰ ἀναδειχθῶμεν.

Βεβαίως μέσα εἰς τὴν παγκόσμιον σύγχυσιν καὶ

κρίσιν τῶν ἡμερῶν μας αἱ ἀλήθειαι αὐταὶ ἠχοῦν πα-
ράξενα. Ἡ ἐλπὶς τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων, ἐνα-
ποτεθεῖσα εἰς ἐνδοκοσμικὰς «θεότητας», διαψεύ-
δεται καθημερινῶς κατὰ τρόπον οἰκτρόν. Τὸ ἀνθρώ-
πινον πρόσωπον ταπεινοῦται καὶ συνθλίβεται ἐν
μέσῳ ἀριθμῶν, μηχανημάτων, ὑπολογιστῶν, χρημα-
τιστηρίων καὶ ποικιλοχρώμων σημαιῶν κενῆς ἰδεο-

λογικῆς εὐκαιρίας. Ἡ φύσις πε-
ριυβρίζεται. Τὸ περιβάλλον συμ-
πάσχει. Οἱ νέοι ἀπογοητεύονται
καὶ ἐξεγείρονται διαμαρτυρόμε-
νοι διὰ τὴν ἀδικίαν τοῦ παρόν-
τος καὶ τὴν ἀβεβαιότητα τοῦ
μέλλοντος. «Σκότος, γνόφος,
θύελ λα, φωνὴ μεγάλη» ἐπικρα-
τεῖ εἰς τὸν κόσμον μας καὶ δίδε-
ται ἡ ἐντύπωσις ὅτι ἀπειλεῖται
νὰ ἀποκρυβῇ τὸ φῶς τῆς ἐν Βη-
θλεὲμ ἀνατελλούσης ἐλπίδος καὶ
νὰ καλυφθῇ ὁ ἀγγελικὸς ὕμνος
τῆς παγκοσμίου χαρᾶς: «Δόξα
ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
Ὅμως, ἡ  Ἐκκλησία καλοῦσα τοὺς
πάντας εἰς σώφρονα περισυλλο-
γήν, ἐπανεκτίμησιν τῶν ἐν τῷ
βίῳ προτεραιοτήτων καὶ ἀναζή-

τησιν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ ἑκάστοτε «ἄλλου» τῶν
ἰχνῶν τῆς ἀξίας παντὸς σεβασμοῦ εἰκόνος τοῦ Θεοῦ,
δὲν θὰ παύσῃ νὰ καταγγέλλῃ μὲ ὅλην τὴν δύναμιν,
ποὺ τῆς χαρίζει ἡ ὑπερδισχιλιετὴς ἐμπειρία της, ὅτι
τὸ ἐν τῇ φάτνῃ τῆς Βηθλεὲμ ἀνακείμενον Παιδίον
εἶναι «ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς», εἶναι
ὁ Λόγος καὶ ἡ ἐντελέχεια τῆς ζωῆς, εἶναι ἡ λύτρω-
σις, τὴν ὁποίαν ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν λαόν Του,
τοὐτέστιν εἰς ὁλόκληρον τὴν ἀνθρωπότητα.

Ταῦτα ἐν ἀγάπῃ πολλῇ ἀπὸ τῆς μαρτυρικῆς κα-
θέδρας τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγίας τοῦ Χρι-
στοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας εὐαγγελιζόμενοι πρὸς τὰ
ἀνὰ τὸν κόσμον τέκνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου καὶ πρὸς πάντα θεοδιψῆ ἄνθρωπον, ἐπικα-
λούμεθα ἐπὶ πάντας τὴν εὐδοκίαν, τὴν εἰρήνην, τὴν
χάριν καὶ τὴν σωτήριον δωρεὰν τοῦ δι’ ἡμᾶς τοὺς
ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελ-
θόντος ἐκ τῶν οὐρανῶν, καὶ σαρκωθέντος ἐκ Πνεύ-
ματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου, καὶ ἐναν-
θρωπήσαντος Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾯ ἡ δόξα,
τὸ κράτος, ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις, σὺν τῷ Πατρὶ
καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας.

Φανάριον, Χριστούγεννα ʹβηʹ

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
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Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Tὴν νέα πραγματικότητα τῆς κοσμικῆς ἱστορίας, ὅπως
αὐτὴ διαμορφώθηκε μετὰ τὴν Βηθλεεμιτικὴ ἐκείνη
ἁγία νύκτα, ἐκφράζει ὁ ἱερὸς Ὑμνογράφος λέγοντας:

«Τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ γεννηθέντος, ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου,
πεφώτισται τὰ σύμπαντα». Μιὰ πραγματικότητα ποὺ γιὰ
μιὰ ἀκόμη φορὰ διακηρύσσει καὶ ἐφέτος ἡ Ἐκκλησία ψάλ-
λοντας τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς Ἑορτῆς· «Ἡ Γέννησίς σου,
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώ-
σεως...».

Τὰ Χριστούγεννα, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπ᾿ ἀρχῆς βιουμένη
ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία, εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς ἀνατολῆς τοῦ
φωτός. Ἡ ἐκπλήρωση τῆς προσδοκίας τοῦ προχριστιανι-
κοῦ κόσμου, τῶν ἀνθρώπων «τῶν καθημένων ἐν χώρᾳ καὶ
σκιᾷ θανάτου». Μιὰ πραγματικότητα τοῦ φυσικοῦ κόσμου,
οἰκεία σέ ὅλους, ἐκείνη τοῦ φωτός, χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ
ὑποδηλώσει τὴν νέα πραγματικότητα ποὺ ἐγκαινιάζει ἡ
σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, νὰ σημάνει τὴν πλέον ὑπερβα-
τικὴ καί καθολικὴ ἀποκάλυψη τοῦ νοήματος. Τὴν ἀπάν-
τηση στὴν ἀρχέγονη ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου γιὰ ἀλήθεια,
δικαιοσύνη, ἀγάπη, πληρότητα, ποιότητα καὶ προπτική. Ὁ
ἄνθρωπος κατὰ τὴν ἱστορικὴ πορεία του ἐβίωσε τὴν τραγι-
κότητα τοῦ σκότους, τὸ ἐγνώρισε στὶς πολυώνυμες καὶ ποι-
κιλότροπες ἐκφάνσεις του. Τὰ Χριστούγεννα, ὡς ἡ ἀνατολὴ
τοῦ φωτός, σηματοδοτοῦν τὸ γεγονὸς τῆς ἐλπίδας του, ποὺ
ἐκφράζεται μὲ τὴν χαροποιὸ λέξη «λύτρωσις».

Ἑορτάζοντας ὅμως καὶ ἐφέτος, ὡς «μέλη τίμια τῆς
Ἐκκλησίας», τὰ Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ καὶ ὀγδόου
ἔτους, εὔλογα τίθεται ἀπὸ τὴν ἀγρυπνοῦσα συνείδηση τὸ
ἐρώτημα, κατὰ πόσον αὐτὴ ἡ ἀνατολή ἀποτελεῖ γεγονὸς
ζωντανό καὶ ἐναργὲς στὴν καθημερινότητά μας, στὴ ζωὴ
τῆς κοινωνία μας, τῆς ἀνθρωπότητας μὲ τὴν ὁποία ὡς πρό-
σωπα εἴμαστε σὲ μυστική καὶ ἀδιάρρηκτη ἑνότητα, ὅσο καὶ
ἄν θέλουμε νὰ τὸ ξεχνᾶμε. Ἡ πραγματικότητα τῆς ζωῆς
μέσα σὲ ἕνα κόσμο, ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τοὺς ἀντα-
γωνισμοὺς τῶν ἰσχυρῶν, ἀπὸ τὴν καταδυνάστευση καὶ
ἐξουδένωση πολυειδῶς καὶ πολυτρόπως τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου, ἀπὸ τὸν εὐτελισμό τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, τῆς κυ-
ριαρχίας τῶν παθῶν καὶ τῶν συμφερόντων, ποὺ δοκιμάζε-
ται ἀπὸ τὴν διεθνῆ τρομοκρατία καὶ τοὺς πολέμους, ποὺ
καταστρέφει ἀλόγιστα τὸ φυσικὸ περιβάλλον, ποὺ ἀνέχε-
ται τὴν κοινωνικὴ ἀδικία καὶ ἐκμετάλλευση, ποὺ ἀνύψωσε
τὸν οἰκονομικὸ παράγοντα σὲ ὑψίστη ἀξία, ποὺ ἀδυνατεῖ
νὰ ἀνταποκριθεῖ στὸ φαινόμενο καθημερινὰ αὐξανομένης

φτώχειας, καὶ ποὺ ἀποδεικνύεται ἀνίσχυρος νά δώσει
ἐλπίδα, νόημα καὶ προοπτική, μπορεῖ νὰ ἔχει σχέση μὲ τὴν
ἀνατολὴ τοῦ ἀληθινοῦ φωτός; 

Ἡ ἀπάντηση δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι θετική. Μπορεῖ ὅμως
ἡ ὁποιαδήποτε ἀρνητικὴ διαπίστωση νὰ σημάνει τὸ γε-
γονὸς τῆς ἀπαισιοδοξίας μας; Εὐτυχῶς, ὄχι. Παρὰ τὴν
ὁποιαδήποτε πραγματικότητα σκότους στὴν προσωπικὴ
καὶ κοινωνικὴ ζωή μας δὲν μποροῦμε νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν
ἄλλη πραγματικότητα, τῆς ἀνατολῆς τοῦ Ἡλίου τῆς δι-
καιοσύνης, τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Ὁ ἄνθρωπος καὶ σήμερα
δὲν λησμονεῖ τὸ ὅραμά του γιὰ ἑνότητα, εἰρήνη, δικαιο-
σύνη, ἀγάπη καὶ νόημα ζωῆς. Βρίσκονται, ὅμως, ὅλα αὐτὰ
στὴν οἰκονομία, τὸν ἀνταγωνισμὸ καὶ τὴν βία; Τὰ Χρι-
στούγεννα ἔρχονται νὰ μᾶς ὑπενθυμίσουν πὼς ὄχι. Νὰ μᾶς
βεβαιώσουν ὅτι «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» ἐν Βηθλεέμ τῆς
Ἰουδαίας, «Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός» καὶ ὅτι οἱ
ἐλπίδα τῆς προσδοκίας μας πραγματοποιεῖται μέσα σὲ μιὰ
ταπεινὴ φάτνη, ὅπου νηπιάζει ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης, τῆς
εἰρήνης καὶ τῶν οἰκτιρμῶν, ὁ ὁποῖος δὲν διεκδικεῖ ἀπολύ-
τως τίποτα, ἁπλὰ προσφέρεται γιὰ νὰ ζήσει ὁ ἀνθρωπος
καὶ ὁ κόσμος, γιὰ νὰ ἔχει μέλλον οὐσιαστικὸ τὸ «λίαν
καλόν» ἔργο τῶν χειρῶν Του.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
«Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν

ἀπαντήσατε...». Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζοντας Χριστούγεννα
δὲν μᾶς προσκαλεῖ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ σὲ μιὰ ἑορτὴ, ποὺ
θὰ σημαίνει τὴν ἐφήμερη ἔξοδο ἀπὸ τὴν ἴσως χωρὶς νόημα
καθημερινότητά μας. Πρόσκληση συνάντησης εἶναι ὁ ἑορ-
τασμὸς τῶν Χριστουγέννων. Συνάντησης καὶ γνωριμίας μὲ
τὸν σαρκωθέντα καὶ νηπιάσαντα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν.
Γιὰ νὰ ὑψωθοῦμε πάνω ἀπὸ ὅλα ὅσα μᾶς γεμίζουν περί-
σκεψη, πόνο, ἀγωνία καὶ ἄγχος. Πιστεύουμε καὶ ἐλπίζουμε.
Ὁ Χριστὸς «σήμερον γεν νᾶται ἐκ Παρθένου» καὶ ἡ πίστη
αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας ἀφορᾶ τὸ ἐδῶ καὶ τώρα τῆς ζωῆς μας
καὶ τῆς ὑπάρξεώς μας. Γιὰ νὰ ἑορτάζουμε Χριστούγεννα
μὲ Χριστὸ καὶ ὄχι μιὰ ἁπλῆ κοσμικὴ γιορτή, ποὺ ὅταν πα-
ρέλθει, δὲν θὰ ἔχει ἀγγίξει καθόλου τὴν καρδιά μας.

Εὐχόμαστε ἀληθινά, εἰρηνικά καί εὐλογημένα Χρι-
στούγεννα.

Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ καί ὀγδόου ἔτους
Διάπυρος πρός Χριστόν τεχθέντα εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο  ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙKH EGKYKLIOS EΠI Tῌ ENAΝΘΡΩΠΗΣΕΙ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ
Μητροπολίτης�τῆς�Ἁγιωτάτης�Μητροπόλεως�Ρόδου,�

πρὸς�τὸν�ἱερὸν�κλῆρον�καὶ�τὸν�λαὸν�τῆς�καθ’�ἡμᾶς�Ἱερᾶς�Μητροπόλεως.

«Τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ γεννηθέντος, ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου, 
πεφώτισται τὰ σύμπαντα».
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Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ 
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Διά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ οἱ Προκαθήμενοι καί οἱ
Ἀντιπρόσωποι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
συνήλθομεν ἀπό 10ης ἕως 12ης Ὀκτωβρίου 2008 εἰς Φα-
νάριον τῇ προσκλήσει καί ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ἐν ἡμῖν
Πρώτου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου,
ἐπί τῇ ἀνακηρύξει τοῦ ἔτους τούτου ὡς ἔτους τοῦ ἀπο-
στόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου. Μετ' ἀδελφικῆς ἀγάπης διε-
βουλεύθημεν ἐπί τῶν ἀπασχολούντων τήν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν θεμάτων, συμμετασχόντες δέ εἰς τάς ἐπί τῷ
γεγονότι τούτῳ ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις, ἐτελέσαμεν
ἀπό κοινοῦ τήν Θείαν Εὐχαριστίαν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πα-
τριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, σήμερον, τήν
12ην Ὀκτωβρίου 2008, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων
τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Κατ᾿ αὐτάς τάς
ἡμέρας ἐνισχύθημεν διά τῆς ἀληθείας τῶν δωρεῶν τῆς
θείας προνοίας πρός τόν Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν, διά τῶν
ὁποίων οὗτος ἀνεδείχθη εἰς ὑπέροχον «σκεῦος ἐκλογῆς»
(Πράξ. 9,15) τοῦ Θεοῦ καί λαμπρόν πρότυπον ἀποστο-
λικῆς διακονίας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.

Τόν Ἀπόστολον τοῦτον τιμῶσα κατά τό τρέχον σω-
τήριον ἔτος σύμπασα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, προ-
βάλλει ὡς πρότυπον πρός τό πλήρωμα αὐτῆς διά τήν
σύγχρονον μαρτυρίαν τῆς πίστεως ἡμῶν πρός «τούς
ἐγγύς καί τούς μακράν» (Ἐφ. 2,17).

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἔχουσα τήν συνείδησιν
τῆς αὐθεντικῆς ἑρμηνείας τῆς διδασκαλίας τοῦ ἀπο-
στόλου τῶν ἐθνῶν εἰς εἰρηνικούς καί χαλεπούς καιρούς
τῆς δισχιλιετοῦς ἱστορικῆς πορείας αὐτῆς, δύναται καί
ὀφείλει νά προβάλλῃ εἰς τόν σύγχρονον κόσμον τήν δι-
δασκαλίαν ὄχι μόνον περί τῆς ἐν Χριστῷ ἀποκαταστά-
σεως τῆς ἑνότητος ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους,
ἀλλά καί περί τῆς παγκοσμιότητος τοῦ λυτρωτικοῦ
ἔργου Αὐτοῦ, διά τοῦ ὁποίου ὑπερβαίνονται πᾶσαι αἱ
διασπάσεις τοῦ κόσμου καί βεβαι οῦται ἡ κοινή φύσις
πάντων τῶν ἀνθρώπων.

Ἐν τούτοις, ἡ ἀξιόπιστος προβολή τοῦ λυτρωτικοῦ
αὐτοῦ μηνύματος προϋποθέτει τήν ὑπέρβασιν καί τῶν

ἐσωτερικῶν ἀντιπαραθέσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας διά τῆς ἐκτονώσεως τῶν ἐθνικιστικῶν, ἐθνοφυλε-
τικῶν ἤ ἰδεολογικῶν παροξυσμῶν, διότι μόνον οὕτως ὁ
λόγος τῆς Ὀρθοδοξίας θά εὕρῃ τήν δέουσαν ἀπήχησιν
εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.

Ἐμπνεόμενοι ἀπό τήν διδασκαλίαν καί τό ἔργον τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου, ἐπισημαίνομεν κατ' ἀρχάς τήν
σπουδαιότητα, τήν ὁποίαν ἔχει διά τήν ζωήν τῆς Ἐκκλη-
σίας καί, εἰδικώτερον, διά τήν διακονίαν πάντων ἡμῶν,
τό χρέος τῆς Ἱεραποστολῆς, συμφώνως πρός τήν τε-
λευταίαν ἐντολήν τοῦ Κυρίου: «καί ἔσεσθέ μοι μάρτυρες
ἔν τε τῇ Ἱερουσαλήμ καί πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καί Σαμαρείᾳ
καί ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. 1, 8). Ὁ εὐαγγελισμός
τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τῶν μή πιστευόντων εἰς
Χριστόν, ἀποτελεῖ ὑπέρτατον χρέος τῆς Ἐκκλησίας.
Τοῦτο τό χρέος δέν πρέπει νά ἐκπληροῦται ἐπιθετικῶς
ἤ διά διαφόρων μορφῶν προσηλυτισμοῦ, ἀλλ' ἐν ἀγάπῃ,
ταπεινοφροσύνῃ καί σεβασμῷ πρός τήν ταυτότητα ἑκά-
στου ἀνθρώπου καί τήν πολιτισμικήν ἰδιαιτερότητα ἑκά-
στου λαοῦ. Εἰς τήν ἱεραποστολικήν αὐτήν προσπάθειαν
ὀφείλουν νά συμβάλλουν πᾶσαι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλη-
σίαι μέ σεβασμόν εἰς τήν κανονικήν τάξιν. 

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀσκεῖ σήμερον τὴν δια-
κονίαν αὐτῆς εἰς ἕνα ταχύτατα ἐξελισσόμενον κόσμον, ὁ
ὁποῖος καθίσταται πλέον ἀλληλένδετος χάρις εἰς τὰ
μέσα ἐπικοινωνίας καί τὴν ἐξέλιξιν τῶν συγκοινωνιακῶν
μέσων καὶ τῆς τεχνολογίας. Παραλλήλως, ὅμως, αὐξά-
νεται καί τό μέγεθος τῆς ἀποξενώσεως, τῶν διαιρέσεων
καί τῶν συγκρούσεων. Οἱ χριστιανοί ἐπισημαίνουν ὅτι
πηγή αὐτῆς τῆς καταστάσεως εἶναι ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεόν. Καμμία μετατροπή τῶν κοι-
νωνικῶν δομῶν καί τῶν κανόνων συμπεριφορᾶς δέν
εἶναι ἱκανή νά θεραπεύσῃ τήν κατάστασιν αὐτήν. Ἡ
Ἐκκλησία ὑποδεικνύει συνεχῶς ὅτι ἡ ἁμαρτία ἠμπορεῖ
νά καταπολεμηθῇ μόνον διά τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ
καί τοῦ ἀνθρώπου.

Ὑπὸ τοιαύτας συνθήκας, ἡ σύγχρονος μαρτυρία
τῆς Ὀρθοδοξίας διά τά συνεχῶς διογκούμενα προβλή-
ματα τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου καθίσταται ἐπιτα-
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κτική, ὄχι μόνον διά τήν ἐπισήμανσιν τῶν προκαλούντων
αὐτά αἰτίων, ἀλλά καί διά τήν ἄμεσον ἀντιμετώπισιν τῶν
παρεπομένων τραγικῶν συνεπειῶν των. Αἱ ποικίλαι ἐθνι-
κιστικαί, φυλετικαί, ἰδεολογικαί καί θρησκευτικαί ἀντι-
θέσεις τροφοδοτοῦν συνεχῶς ἐπικινδύνους συγχύσεις ὄχι
μόνον ὡς πρός τήν ἀδιαμφισβήτητον ὀντολογικήν ἑνό-
τητα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀλλά καί ὡς πρός τήν σχέ-
σιν τοῦ ἀνθρώπου πρός τήν θείαν δημιουργίαν. Ἡ ἱερό-
της τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου συμπιέζεται εἰς ἐπί μέ-
ρους διεκδικήσεις τοῦ «ἀτόμου», ἐνῷ ἡ σχέσις αὐτοῦ
πρός τήν λοιπήν θείαν δημιουργίαν ὑποτάσσεται εἰς τήν
χρηστικήν ἤ καί καταχρηστικήν αὐθαιρεσίαν του.

Αἱ διασπάσεις αὐταί τοῦ κόσμου εἰσάγουν ἄδικον
ἀνισότητα συμμετοχῆς ἀνθρώπων ἤ καί λαῶν εἰς τά
ἀγαθά τῆς Δημιουργίας, στεροῦν δισεκατομμύρια ἀν -
θρώπων τῶν βασικῶν ἀγαθῶν καί ὁδηγοῦν εἰς ἐξαθλίω-
σιν τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος, προκαλοῦν μαζι-
κάς μεταναστεύσεις πληθυσμῶν, διεγείρουν ἐθνικιστι-
κάς, θρησκευτικάς καί κοινωνικάς διακρίσεις καί συγ-
κρούσεις, καί ἀπειλοῦν τήν παραδοσιακήν ἐσωτερικήν
συνοχήν τῶν κοινωνιῶν. Αἱ συνέπειαι αὐταί εἶναι ἐπα- 
χθέστεραι, διότι συνδέονται ἀρρήκτως πρός τήν κατα-
στροφήν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τοῦ ὅλου οἰκο-
συστήματος.

Οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί συμμερίζονται μετά τῶν
ἄλλων, θρησκευομένων ἤ μή ἀνθρώπων τοῦ πλανήτου,
τήν εὐθύνην διὰ τὴν σύγχρονον κρίσιν, διότι ἠνέχθησαν
ἤ συνεβιβάσθησαν ἀκρίτως καί πρός ἀκραίας ἐπιλογάς
τοῦ ἀνθρώπου χωρίς τήν ἀξιόπιστον ἀντιπαράθεσιν
πρός αὐτάς τοῦ λόγου τῆς πίστεως. Ἔχουν, συνεπῶς,
καί αὐτοί μείζονα ὑποχρέωσιν νά συμβάλλουν εἰς τήν
ὑπέρβασιν τῶν διασπάσεων τοῦ κόσμου.

Ἡ χριστιανική διδασκαλία διά τήν ὀντολογικήν ἑνό-
τητα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί τῆς θείας δημιουργίας,
ὡς αὕτη ἐκφράζεται διά τοῦ ὅλου μυστηρίου τοῦ ἐν
Χριστῷ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου, ἀποτελεῖ θεμελιώδη
βάσιν διά τήν ἑρμηνείαν τῆς σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου
πρός τόν Θεόν καί τόν κόσμον.

Αἱ προσπάθειαι παραμερισμοῦ τῆς θρησκείας ἀπό
τήν κοινωνικήν ζωήν ἀποτελοῦν κοινήν τάσιν πολλῶν
συγχρόνων κρατῶν. Ἡ ἀρχή τῆς κοσμικότητος τοῦ κρά-
τους δύναται μέν νά διατηρῆται, εἶναι ὅμως ἀνεπίτρε-
πτος ἡ ἑρμηνεία αὐτῆς ὡς ριζικῆς περιθωριοποιήσεως
τῆς θρησκείας ἀπό ὅλας τάς σφαίρας τῆς ζωῆς τοῦ
λαοῦ.

Τό χάσμα μεταξύ πλουσίων καί πτωχῶν διευρύνε-
ται δραματικῶς ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ
ὁποία εἶναι συνήθως ἀποτέλεσμα μανιακῆς κερδοσκο-
πίας ἐκ μέρους οἰκονομικῶν παραγόντων καί στρεβλῆς
οἰκονομικῆς δραστηριότητος, ἡ ὁποία, στερουμένη

ἀνθρωπολογικῆς διαστάσεως καί εὐαισθησίας, δέν ἐξυ-
πηρετεῖ, τελικῶς, τάς πραγματικάς ἀνάγκας τῆς ἀνθρω-
πότητος. Βιώσιμος οἰκονομία εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία συν-
δυάζει τήν ἀποτελεσματικότητα μέ τήν δικαιοσύνην καί
τήν κοινωνικήν ἀλληλεγγύην.

Ὡς πρός τό θέμα τῶν σχέσεων τῆς χριστιανικῆς πί-
στεως καί τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία ἔχει ἀποφύγει νά ἐπιζητῇ τήν κηδεμονίαν τῆς ἐξε-
λίξεως τῆς ἐπιστημονικῆς ἀναζητήσεως καί νά λαμβάνῃ
θέσιν ἐπί παντός ἐπιστημονικοῦ ἐρωτήματος. Διά τήν
Ὀρθόδοξον ἀντίληψιν ἡ ἐλευθερία τῆς ἐρεύνης ἀποτε-
λεῖ θεόσδοτον δῶρον εἰς τόν ἄνθρωπον. Συγχρόνως,
ὅμως, πρός αὐτήν τήν κατάφασιν, ἡ Ὀρθοδοξία ἐπιση-
μαίνει τούς κινδύνους, οἱ ὁποῖοι ὑποκρύπτονται εἰς ὡρι-
σμένα ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα, τά ὅρια τῆς ἐπιστη-
μονικῆς γνώσεως καί τήν ὕπαρξιν μιᾶς ἄλλης «γνώ-
σεως», ἡ ὁποία δέν ὑπάγεται ἀμέσως εἰς τό ἐπιστημο-
νικόν πεδίον. Ἡ γνῶσις αὐτή ἀποδεικνύεται πολλαπλῶς
ἀπαραίτητος διά τήν ὀρθήν ὁριοθέτησιν τῆς ἐλευθερίας
καί τήν ἀξιοποίησιν τῶν καρπῶν τῆς ἐπιστήμης διά τοῦ
περιορισμοῦ τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς
ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία φρονεῖ ὅτι ἡ τεχνολο-
γική καί οἰκονομική πρόοδος δέν ἐπιτρέπεται νά ὁδη-
γοῦν εἰς τήν καταστροφήν τοῦ περιβάλλοντος καί τήν
ἐξάντλησιν τῶν φυσικῶν πόρων. Ἡ ἀπληστία διά τήν
ἱκανοποίησιν τῶν ὑλικῶν ἐπιθυμιῶν ὁδηγεῖ εἰς τήν πτώ-
χευσιν τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ περιβάλλον-
τος. Δέν πρέπει νά λησμονῆται ὅτι ὁ φυσικός πλοῦτος
τῆς γῆς δέν εἶναι μόνον περιουσία τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά,
πρωτίστως, δημιουργία τοῦ Θεοῦ: «τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί
τό πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καί πάντες οἱ κατοι-
κοῦντες ἐν αὐτῇ» (Ψαλ. 23, 1). Ὀφείλομεν νά ἐνθυμώ-
μεθα ὅτι, ὄχι μόνον αἱ σημεριναί, ἀλλά καί αἱ μελλοντι-
καί γενεαί ἔχουν δικαίωμα ἐπί τῶν φυσικῶν ἀγαθῶν, τά
ὁποῖα μᾶς ἔδωσε ὁ Δημιουργός.

Ὑποστηρίζοντες σταθερῶς πᾶσαν εἰρηνικήν προ-
σπάθειαν δικαίας λύσεως τῶν ἀναφυομένων συγκρού-
σεων, χαιρετίζομεν τήν στάσιν τῶν Ἐκκλησιῶν Ρωσίας
καί Γεωργίας κατά τήν περίοδον τῆς προφάτου πολε-
μικῆς συρράξεως καί τήν ἀδελφικήν συνεργασίαν
αὐτῶν. Αἱ δύο Ἐκκλησίαι ἐπετέλεσαν κατ' αὐτόν τὸν
τρόπον τό χρέος τῆς διακονίας τῆς καταλλαγῆς. Ἐλπί-
ζομεν ὅτι αἱ ἀμοιβαῖαι ἐκκλησιαστικαί προσπάθειαι θά
συμβάλλουν εἰς τήν ὑπέρβασιν τῶν τραγικῶν συνεπειῶν
τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων καί τήν ταχυτέραν συμ-
φιλίωσιν τῶν λαῶν.

Εἰς τήν διογκουμένην σύγχυσιν τῆς ἐποχῆς μας ὁ
θεσμός τῆς οἰκογενείας καί τοῦ γάμου ἀντιμετωπίζει
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κρίσιν. Ἡ Ἐκκλησία ἐν πνεύματι κατανοήσεως τῶν νέων
συνθέτων κοινωνικῶν συνθηκῶν ὀφείλει νά ἀναζητήσῃ
τρόπους πνευματικῆς συμπαραστάσεως καί γενικωτέ-
ρας ἐνισχύσεως τῶν νέων καί  πολυμελῶν οἰκογενειῶν.

Ἰδιαιτέρως στρέφομεν τήν σκέψιν ἡμῶν πρός τούς
νέους, διά νά τούς καλέσωμεν νά μετέχουν ἐνεργῶς
τόσον εἰς τήν λατρευτικήν καί ἁγιαστικήν ζωήν, ὅσον καί
εἰς τό ἱεραποστολικόν καί  κοινωνικόν ἔργον τῆς Ἐκκλη-
σίας, μεταφέροντες εἰς αὐτήν τούς προβληματισμούς
καί τάς προσδοκίας αὐτῶν, δεδομένου ὅτι ἀποτελοῦν
ὄχι μόνον τό μέλλον, ἀλλά καί τό παρόν τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ Προκαθήμενοι καί οἱ Ἀντιπρόσωποι τῶν Ἁγιω-
τάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἔχοντες πλήρη ἐπίγνω-
σιν τῆς σοβαρότητος τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων καί
ἀγωνιζόμενοι διά τήν ἄμεσον ἀντιμετώπισίν των ὡς
«ὑπηρέται Χριστοῦ καί οἰκονόμοι μυστηρίων Θεοῦ»
(Α΄Κορ. 4,1), διακηρύττομεν ἐξ αὐτῆς τῆς ἕδρας τῆς
Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας καί ἐπαναβεβαιοῦμεν:

α) Τήν ἀταλάντευτον θέσιν καί ὑποχρέωσιν ἡμῶν
πρός διασφάλισιν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ κλη-
σίας ἐν τῇ «ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει»
(Ἰούδα 3) τῶν Πατέρων ἡμῶν, τῇ αὐτῇ κοινῇ Θείᾳ Εὐχα-
ριστίᾳ, καί τῇ πιστῇ τηρήσει τοῦ κανονικοῦ συστήμα-
τος διακυβερνήσεως τῆς Ἐκκλησίας, διά τῆς ἐν πνεύ-
ματι ἀγάπης καί εἰρήνης διευθετήσεως τῶν ἑκάστοτε
τυχόν ἀναφυομένων προβλημάτων εἰς τάς πρός ἀλλή-
λους σχέσεις ἡμῶν.

β) Τήν βούλησιν ἡμῶν διά τήν ταχεῖαν θεραπείαν
πάσης κανονικῆς ἀνωμαλίας προελθούσης ἐξ ἱστορικῶν
συγκυριῶν καί ποιμαντικῶν ἀναγκῶν, ὡς ἐν τῇ λεγομένῃ
Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ, ἐπί τῷ τέλει τῆς ὑπερβάσεως
πάσης τυχόν ξένης πρός τήν ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν
ἐπιρροῆς. Πρός τοῦτο, χαιρετίζομεν τήν πρότασιν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά συγκαλέσῃ διά τό θέμα
τοῦτο, ὡς καί διά τήν συνέχισιν τῆς προετοιμασίας τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, Πανορθοδόξους Διασκέ-
ψεις ἐντός τοῦ προσεχοῦς ἔτους 2009, εἰς τάς ὁποίας,
συμφώνως πρός τήν ἰσχύσασαν πρό τῶν Πανορθοδόξων
Διασκέψεων τῆς Ρόδου τάξιν καί πρακτικήν, θά προ-
σκαλέσῃ ἁπάσας τάς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας.

γ) Τήν ἐπιθυμίαν ἡμῶν ὅπως, παρά τάς οἱασδήποτε
δυσκολίας, συνεχίσωμεν τούς θεολογικούς διαλόγους
μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανῶν, ὡς καί τούς διαθρη-
σκειακούς διαλόγους, ἰδιαιτέρως μετά τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ
καί τοῦ Ἰσλάμ, δοθέντος ὅτι ὁ διάλογος ἀποτελεῖ τόν
μόνον τρόπον ἐπιλύσεως τῶν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων
διαφορῶν, ἰδιαιτέρως εἰς μίαν ἐποχήν, ὡς ἡ σημερινή,
κατά τήν ὁποίαν αἱ παντοῖαι διαιρέσεις, περιλαμβανο-
μένων καί ἐκείνων ἐν ὀνόματι τῆς θρησκείας, ἀπειλοῦν
τήν εἰρήνην καί ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων.

δ) Τήν ὑποστήριξιν ἡμῶν πρός τάς πρωτοβουλίας

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καθώς καί ἄλλων
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, διά τήν προστασίαν τοῦ φυσι-
κοῦ περιβάλλοντος. Ἡ σημερινή οἰκολογική κρίσις, ὡς
ὀφειλομένη καί εἰς πνευματικούς καί ἠθικούς λόγους,
καθιστᾷ ἐπιτακτικόν τό χρέος τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως
συμβάλλῃ διά τῶν εἰς τήν διάθεσιν αὐτῆς πνευματικῶν
μέσων, εἰς τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ ἐκ
τῶν συνεπειῶν τῆς ἀνθρωπίνης ἀπληστίας. Πρός τοῦτο
ἐπαναβεβαιοῦμεν τόν καθορισμόν τῆς 1ης Σεπτεμβρίου,
πρώτης ἡμέρας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ὡς ἡμέρας
εἰδικῶν προσευχῶν διά τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας
τοῦ Θεοῦ, καί ὑποστηρίζομεν τήν εἰσαγωγήν τοῦ θέμα-
τος τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἰς τήν κατηχητικήν,
κηρυγματικήν καί ἐν γένει ποιμαντικήν δρᾶσιν τῶν
Ἐκκλησιῶν ἡμῶν, ὡς τοῦτο ἤδη συμβαίνει εἰς  ὡρισμέ-
νας ἐξ αὐτῶν.

ε) Τήν ἀπόφασιν ὅπως προβῶμεν εἰς τάς ἀναγκαίας
ἐνεργείας, ἵνα συσταθῇ Διορθόδοξος Ἐπιτροπή πρός με-
λέτην τῶν θεμάτων βιοηθικῆς, ἐπί τῶν ὁποίων ὁ κόσμος
ἀναμένει καί τήν τοποθέτησιν τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Ταῦτα ἀπευθύνοντες πρός τόν ἀνά τόν κόσμον
Ὀρθόδοξον λαόν καί τήν οἰκουμένην, εὐχόμεθα «ἔτι καί
ἔτι» ἡ εἰρήνη, ἡ δικαιοσύνη καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ νά ἐπι-
κρατήσουν τελικῶς εἰς τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων.

«Τῷ δέ δυναμένῳ ὑπέρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισ-
σοῦ ὧν αἰτούμεθα ἤ νοοῦμεν, κατά τήν δύναμιν τήν ἐνερ-
γουμένην ἐν ἡμῖν, αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ» (Ἐφεσίους 3,20-21). Ἀμήν. 

Ἐν Φαναρίῳ, τῇ 12ῃ Ὀκτωβρίου 2008.

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
† Ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος
† Ὁ Ἀντιοχείας Ἰγνάτιος
† Ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος
† Ὁ Μόσχας Ἀλέξιος
† Ὁ Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιος
(ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας)
† Ὁ Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος
(ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας) 
† Ὁ Βιδινίου Δομετιανός
(ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας)
† Ὁ Ζουκδίδι Γεράσιμος
(ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Γεωργίας)
† Ὁ Κύπρου Χρυσόστομος
† Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος
† Ὁ Βρότσλαβ Ἱερεμίας
(ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας)
† Ὁ Τιράνων Ἀναστάσιος
† Ὁ Τσεχίας καί Σλοβακίας Χριστοφόρος
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Ἱστορικές στιγµές ἔζησε ἡ Ρόδος κατά τήν
ἔλευση τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, τῶν Μα-

καριωτάτων Προκαθηµένων καί τῶν ἐκπροσώπων
τῶν  Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία πραγµατοποι-
ήθηκε στά πλαίσια τοῦ ἑορτασµοῦ τοῦ ἔτους 2008 ὡς
ἔτους τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου. 

Ἡ ὑποδοχή τους πραγµατοποιήθηκε τό πρωί τῆς
15ης Ὀκτωβρίου στό ἀεροδρόµιον «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» τῆς
Ρόδου ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κύριλλο,
τούς Σεβ. Μητροπολίτες Σύµης κ. Χρυσόστοµο, Καρ-
πάθου καί Κάσου κ. Ἀµβρόσιο, Λέρου, Καλύµνου καί
Ἀστυπαλαίας  κ. Παΐσιο, τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Ἁλι-
καρνασσοῦ κ. Ἐµµανουήλ, τόν Καθηγούµενο καί
Πατριαρχικό Ἔξαρχο Πάτµου Παν. Ἀρχιµ. κ. Ἀντίπα,
καί τούς ἐκπροσώπους τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν. 

Ἀκολούθησε ἡ ἄφιξη στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό
τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου, ἀπ’ ὅπου ὁ Πανα-
γιώτατος ἀπηύθυνε µήνυµα πρός τόν Ροδιακό λαό,
τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Μέ πολλή συγκίνηση
βρισκόµαστε καί πάλι στά ἱερά χώµατα τῆς Δωδεκα-
νήσου, καί µάλιστα στή θεόσωστη Ρόδο, πού εἶναι πάν-
τοτε ἕνα πανέµορφο καί εὐωδιαστό ρόδο στό ἀκριβό
ἀνθοστέφανο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, σέ-
µνωµα καί καύχηµα τῆς βαθυσέ-
βαστης Μητέρας Ἐκκλησίας τῆς
Κωνσταντινουπόλεως», καί κατέ-
ληξε λέγοντας: «Τέκνα ἀγαπητά,
µαζί µέ τόν καλό σας Ποιµενάρχη
Ἱερώτατο ἀδελφό Μητροπολίτη
Ρόδου κ.κ. ΚΥΡΙΛΛΟ, πού νέος
καί ἐνθουσιώδης καθώς εἶναι,
ἀγωνίζεται φιλόπονα γιά τήν
πνευµατική σας πρόοδο καί Ἐκ -
κλησιαστική εὐταξία, µαζί µέ
τούς καλούς σας ἱερεῖς, µικροί
καί µεγάλοι, ὅταν ἀνάβετε κερί
στήν Παναγία  Κρεµαστή, στήν
Παναγία τήν Τσαµπίκα ἤ τήν
Σκιαδενή, στόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο

τόν Ὑδραῖο ἤ στόν Ἅγιο Μαλαχία τόν Λίνδιο, νά λέτε ἐκ
βαθέων  ἕνα "Κύριε ἐλέησον" καί γιά τή Μεγάλη τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησία, γιά ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες,
τῶν ὁποίων οἱ Σεπτοί Προκαθήµενοι καί Ἀντιπρόσω-
ποι σᾶς τιµοῦν µέ τήν παρουσία τους καί κάνουν τήν
σηµερινή ἡµέρα  ὄντως ἱστορική γιά τήν Ρόδο. Μία προ-
σευχή γιά ὅλους τούς Χριστιανούς, πού ζοῦν στά πέ-
ρατα τῆς Οἰκουµένης». 

Ἀκολούθησε ἡ ἐπίσηµη Δοξολογία  στόν  Καθε-
δρικό Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου.
Στήν προσφώνησή του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου
µεταξύ ἄλλων ἀνέφερε ὅτι: «ἡ Ἱερά Μητρόπολις
Ρόδου καί σύµπας ὁ εὐλαβής Ροδιακός Λαός, ἐνδεδυ-
µένοι στολήν λαµπράν εὐφροσύνης καί ἀγαλλιάσεως,
ὑποδέχονται τήν Ὑµετέραν Σεπτήν Κορυφήν µετά
χαρᾶς µεγάλης σφόδρα, διότι ἐν µέσῳ ἡµῶν ἔχοµεν
τόν Πατριάρχην καί Ἀρχηγέτην τῆς ὑπ’ οὐρανόν
Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους, τόν Πρόεδρον τῶν Προ-
έδρων τῶν Ἁγιωτάτων Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, τῆς Οἰκουµένης τόν στύλον, τῆς Ὀρθοδό-
ξου µαρτυρίας καί ἑνότητος τόν συντονιστήν, τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας τήν ὁρατήν κεφα-
λήν, τόν ὁραµατιστήν καί εἰρηνοφόρον Πατριάρχην
τοῦ διαλόγου καί τῆς καταλλαγῆς, τόν προστάτην τοῦ

Χρονικό τῆς ἐπισκέψεως 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου 

κ.κ. Βαρθολοµαίου, 
τῶν Μακαριωτάτων Προκαθηµένων 

καί τῶν Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
στή Ρόδο (15-10-2008).



φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τῆς δηµιουργίας». Στή συ-
νέχεια τόνισε: «Ἡ ἀφορµή τῆς ἱερᾶς ταύτης ἀποδη-
µίας ἐκ Φαναρίου ἔγκειται εἰς τήν ἀφιέρωσιν τοῦ πα-
ρόντος ἔτους εἰς τόν θεοκήρυκα Ἀπόστολον τῶν
Ἐθνῶν Παῦλον, ἐκ τοῦ οὐρανοφθόγγου στόµατος τοῦ
ὁποίου καί ἡ νῆσος αὕτη τῶν Ροδίων ἔλαβε τό σταυρο-
αναστάσιµον µήνυµα καί τήν διδασκαλίαν τοῦ ἱεροῦ
Εὐαγγελίου». Ἀκολούθησε ἡ προσφώνηση τοῦ Δη-
µάρχου Ροδίων κ. Χατζῆ Χατζηευθυµίου. Ἐκ µέρους
τῶν Προκαθηµένων τῶν Ὀρθοδόξων ἀντιφώνησε ἡ
Α.Θ. Μακαριότης, ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλε-
ξανδρείας κ.κ Θεόδωρος. 

Μετά τήν ἐπίσηµη Δοξολογία ὁ Παναγιώτατος
Οἰκουµενικός Πατριάρχης, οἱ Μακαριώτατοι Προ-
καθήµενοι καί Ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκ κλη-
σιῶν ἐπισκέφθηκαν τό Δηµαρχεῖο τῆς Ρόδου, ὅπου
ὁ Παναγιώτατος ἐγκαινίασε τήν ἀνακαινισθεῖσα
αἴθουσα ἐθιµοτυπίας καί ἀποκάλυψε ἀναµνηστική
πλάκα.  Ἀκολούθησε δεξίωση ἐκ µέρους τοῦ Δηµάρ-
χου Ροδίων, ὁ ὁποῖος στήν προσφώνησή του ἐξῆρε
τήν σπουδαιότητα τῆς ἐπισκέψεως γιά τό νησί τῆς
Ρόδου. 

Ἑπόµενος σταθµός ἦταν ἡ Λίνδος, ὁ τόπος στόν
ὁποῖο ἐπιβιβάστηκε καί ἐκήρυξε τόν Σταυρωθέντα
καί Ἀναστάντα Κύριο ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν,
Παῦλος. Ἀκολούθησε δέηση στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου µετά τό πέρας τῆς ὁποίας ὁ Πανα-
γιώτατος ἀπεκάλυψε ἀναµνηστική πλάκα.  Στή συ-
νέχεια ὁ Δήµαρχος Λινδίων κ. Ἐµµανουήλ Παλλάς
παρέθεσε ἐπίσηµο γεῦµα στό ξενοδοχεῖο «ATRIUM
PALACE», εὐγενῇ προσφορᾷ τῶν ἰδιοκτητῶν κ. Γ.
Χατζηκωνσταντίνου καί κ. Κ. Κωνσταντινίδου. Κατά
τήν διάρκεια τοῦ γεύµατος  προσφώνησε ὁ  Δήµαρ-
χος Λινδίων καί ἀντιφώνησε ἐκ µέρους τῶν Ἐκπρο-

σώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Μπίχατς καί Πέτροβατς κ.κ. Χρυσόστοµος,
ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Σερβίας κ.κ. Παύλου.

Τό ἀπόγευµα στό ξενοδοχεῖο «RODOS PALACE»
συνεχίστηκαν οἱ ἐργασίες τοῦ Παυλείου Συµποσίου
µετά τό πέρας τῶν ὁποίων ὁ Νοµάρχης Δωδεκανή-
σου, Ἄρχων Κανστρίνσιος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ
Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Ἰωάννης Μαχαιρίδης, παρέ-
θεσε ἐπίσηµο δεῖπνο πρός τιµήν τῆς Α. Θ. Παναγιό-
τητος, τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου  κ.κ. Βαρθολο-
µαίου καί τῶν Μακαριωτάτων Προκαθηµένων.
Κατά τή διάρκεια τοῦ δείπνου προσφώνησαν ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Ρόδου,  ὁ Νοµάρχης Δωδεκανήσου
καί ἀντιφώνησε ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Τσεχίας καί Σλοβακίας κ.κ. Χριστοφόρος. Στή διάρ-
κεια τοῦ δείπνου προσεφέρθησαν ἀναµνηστικά. Ἡ
φιλοξενία τοῦ Οἰκουµενικοῦ µας Πατριάρχου κ.κ.
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καθώς καί τῶν λοιπῶν ὑψηλῶν
ἐπισκεπτῶν ἀπετέλεσε εὐγενῆ προσφορά τῶν,
Ἄρχοντος Χαρτουλαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Με-
γάλης Ἐκκλησίας  κ. Βασιλείου Καµπουράκη καί κ.
Ἀντωνίου Καµπουράκη. Ἡ ἀναχώρηση µέ προορι-
σµό τήν Κρήτη ἔγινε τό πρωί τῆς ἑποµένης ἡµέρας,
16 Ὀκτωβρίου.

Ἡ Τοπική Ἐκκλησία θά κρατήσει γιά πάντα χα-
ραγµένη στήν ἱστορική της µνήµη τήν ἡµέρα αὐτή, ἡ
ὁποία θά γραφεῖ µέ χρυσά γράµµατα στόν πίνακα
τῶν Ὀρθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Συναντήσεων,
οἱ ὁποῖες πραγµατοποιήθηκαν στή Ρόδο. Ὁ Ροδιακός
λαός ἐπέδειξε γιά µία ἀκόµη φορά τά ἀπεριόριστα
αἰσθήµατα σεβασµοῦ, ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως
πρός τό πρόσωπο τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουµενικοῦ
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου καί πρός τόν θεσµό
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου. �
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Εὐλογηµένε λαὲ 
τῆς Ρόδου,

Μ
ὲ πολλὴ συγκί�
νησι βρισκόµαστε
καὶ πάλι στὰ ἱερὰ

χώµατα τῆς ∆ωδεκανή�
σου, καὶ µάλιστα στὴν θε�
όσωστη Ρόδο, ποὺ εἶναι
πάντοτε ἕνα πανέµορφο
καὶ εὐωδιαστὸ ρόδο στὸ
ἀκριβὸ ἀνθοστέφανο τῶν
ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρ�
χιῶν τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πα τριαρχείου, σέµνωµα
καὶ καύχηµα τῆς βαθυσέ�
βαστης Μητέρας Ἐκκλη�
σίας τῆς Κωνσταντινου�
πόλεως. ∆οξάζουµε τὸ
ὄνοµα τοῦ Θεοῦ, ποὺ µᾶς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ δοῦµε
ξανὰ τὰ ποθητὰ καὶ προσφιλέστατα πρόσωπά σας!
Ὅλων σας! Κλήρου καὶ λαοῦ, ἀρχόντων καὶ ἀρχοµένων.

Ξεκινήσαµε, ἀγαπητοί, µαζὶ µὲ τοὺς ἁγίους Ἀδελ�
φούς, τοὺς Μακαριωτάτους Προκαθηµένους καὶ λοι�
ποὺς Ἱερωτάτους ἐκπροσώπους τῶν ἀνὰ τὸν κόσµο
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, µετὰ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύναξι,
ποὺ εἴχαµε στὴν Κωνσταντινούπολι καὶ διαρκοῦντος
τοῦ Θεολογικοῦ Συµποσίου πρὸς τιµὴν τοῦ Ἀποστό�
λου Παύλου, ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Οἰκουµενικὸ
Πατριαρχεῖο γιὰ νὰ ἑορτασθοῦν τὰ 2000 χρόνια ἀπὸ
τὴν γέννησί του, ξεκινᾶµε νὰ ἐπισκεφθοῦµε προσκυ�
νηµατι κῶς µερικὰ ἀπὸ τὰ σηµεῖα, ποὺ ἁγίασε µὲ τὴν
παρουσία του ὁ κορυφαῖος Ἀπόστολος καί, ὁπωσδή�
ποτε, δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ µὴν συµπεριλάβωµε στὴν
ἱερὰ ἀποδηµία µας αὐτὴ τὴν περιάκουστη Ρόδο, ἀπὸ
ὅπου, κατὰ τὴν διήγησι τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστό�
λων, διῆλθεν ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος καὶ ἀποβιβάσθηκε
στὴ Λίνδο. ∆ὲν ἦταν καὶ ἐξ ἄλλου δυνατόν, µετὰ τὴν
Σύναξί µας, νὰ µὴν ἔλθωµε στὸν χῶρο, ὅπου τὸ πρῶτον

συνειδητοποιήθηκε ἡ ἀνάγκη κι ἀναπτύχθηκε ἡ ἰδέα
τῶν κατὰ περιοχὰς «Συνάξεων τῶν Ἀρχιερέων», λό γῳ
τῶν καιρικῶν περιστάσεων, ποὺ προκάλεσε ἡ θύελλα
τοῦ πρώτου ἡµίσεος τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, καὶ οἱ ὁποῖες
ὑπῆρξαν προάγγελοι καὶ προτυπώσεις τόσο τῶν Συνά�
ξεων τῆς ὅλης Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, τὰς ὁποίας ἐπὶ
τῆς Πατριαρχίας ἡµῶν ἐγκαινιάσαµεν, ὅσο καὶ τῶν
Ἱερῶν Συνάξεων τῶν ἁγίων Προκαθηµένων τῶν
Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἔτσι εἴµαστε
σήµερα ὅλοι κοντὰ σας, τιµώντας µαζί σας τὸν θεό�
σοφο καὶ θεοκήρυκα Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν καὶ φέρ�
νοντάς σας τὴν ἐκτενῆ ἀγάπη καὶ τὴν εὐλογία, ὄχι
µόνον τοῦ ἀκανθοστεφανωµένου καὶ µαρτυρικοῦ
Οἰκουµενικοῦ µας Θρόνου, ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς ἀνὰ τὴν
Οἰκουµένην Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἡ ὡραία πόλις σας τιµήθηκε, ἀγαπητοί, καὶ πα�
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1. Στὶς σελίδες ποὺ ἀκολουθοῦν παρατίθενται οἱ ὁµι�
λίες�προσφωνήσεις�ἀντιφωνήσεις ποὺ ἀντηλλάγησαν καθ’
ὅλην τὴν πορεία τῆς πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως στὴ Ρόδο.
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λαιότερα ἀπὸ τὸ Οἰκουµενικό µας Πατριαρχεῖο µὲ τὴν
σύγκλησι σ’ αὐτὴν τῶν ἱστορικῶν Πανορθοδόξων ∆ια�
σκέψεων, ποὺ ἄνοιξαν νέα παράθυρα στὶς σχέσεις τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τόσο µεταξύ τους, ὅσο καὶ µὲ
τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσµο. Ἀκόµη, µὲ πολλὲς
συνεδρίες διαφόρων ἐπιτροπῶν τοῦ Παγκοσµίου Συµ�
βουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ ἄλλων διεκκλησιαστικῶν
ὀργανισµῶν καὶ Θεολογικῶν Ἐπιτροπῶν, πάντοτε µὲ
πρωτοβουλία τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐδῶ
στὴ Ρόδο τέθηκαν οἱ βάσεις γιὰ µία καλύτερη καὶ ἀπο�
τελεσµατικότερη διορθόδοξη συνεννόησι καὶ ἔγιναν
ἐργώδεις προσπάθειες γιὰ µία διαχριστιανικὴ ἀλλη�
λοκατανόησι καὶ προσέγγισι, µέσα στὴν ταραγµένη
ἐποχὴ, ποὺ ζοῦµε. Σὲ ὅλο τὸν κόσµο, καὶ στὰ ταµεῖα
γνώσεων καὶ τὶς ἐγκυκλοπαίδειες ἡ Ρόδος δὲν εἶναι
πιὰ γνωστὴ µόνον ὡς ἡ πατρίδα τοῦ ∆ιαγόρα, τὸ
«Νησὶ τῶν Ἱπποτῶν», τὸ κοσµοπολίτικο κέντρο, ὅπου
συναντήθηκαν καὶ συναντῶνται πολλὰ πολιτιστικὰ
ρεύµατα, τὸ µοναδικὸ θέρετρο, ὁ ἀγαπηµένος προ�
ορισµὸς τῶν περιηγητῶν ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς,
ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ νησὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, στὸ ὁποῖο ἀνα�
φέρονται συστηµατικὰ ὅλοι οἱ µελετηταὶ καὶ ἐρευνη�
ταὶ τῶν διεκκλησιαστικῶν σχέσεων καὶ ὅλοι οἱ ἐπι�
φορτισµένοι µὲ τὸ καθῆκον τῆς διεξαγωγῆς διαλόγων
Ἱεράρχαι, Θεολόγοι καὶ λοιποὶ διακεκριµένοι ἐκκλη�
σιαστικοὶ ἄνδρες. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα δεῖγµα τῆς
πολλῆς στοργῆς καὶ βαθείας ἐκτιµήσεως, ποὺ ἡ Μη�
τέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως τρέφει γιὰ
σᾶς, γιὰ τὸ νησί σας καὶ γιὰ ὅλη τὴν τοπικὴ Ἐκκλη�
σία καὶ τὸν λαὸ τῆς ∆ωδεκανήσου εὐρύτερα.

Γνωρίζοµεν ὅτι καὶ σεῖς µᾶς ἀγαπᾶτε καὶ σεµνύνε�
σθε, ποὺ εὑρίσκεσθε ἐκκλησιαστικῶς κατ’ εὐθείαν
ὑπὸ τὴν σκέπη, τὸ θάλπος καὶ τὴν προστασία τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, ποὺ εἶναι ἡ Κιβωτὸς καὶ
ἡ εὐσεβὴς πηγὴ τοῦ Γένους, τὸ ἄσβεστο Φανάρι τῆς
ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ. Τὸ ἔχετε ἀποδείξει, ὅπως καὶ
ὅλοι οἱ ∆ωδεκανήσιοι, καὶ µάλιστα σὲ πάρα πολὺ δύ�
σκολες ὧρες, ὅταν δεχόσασταν φοβερὲς πιέσεις ἀπὸ ξέ�
νους πρὸς τὸ Γένος καὶ τὴν Ὀρθοδοξία χώρους καὶ δυ�
νάµεις ἰσχυρές. Ἐσταθήκατε ὄρθιοι, σταθεροὶ καὶ ἀµε�
τακίνητοι στὴν ἁγία κληρονοµία τῶν πατέρων σας καὶ
τὴν ἐτιµήσατε. ∆ὲν «ἐπαισχύνθητε τὴν ἅλυσιν» ἡµῶν
(πρβλ. Β΄ Τιµ. 1:16), ὅπως ὁ Ἀπόστολος Τιµόθεος δὲν
ντρεπόταν γιὰ τὶς ἁλυσίδες τοῦ φυλακισµένου, χάριν
τοῦ Χριστοῦ, διδασκάλου καὶ πνευµατικοῦ του πατρὸς
µεγάλου Ἀποστόλου Παύλου, µᾶλλον δὲ καὶ ἐθεωρού�
σατε ὕψιστο καύχηµά σας τὸ νὰ µετέχετε στὴν δοκι�
µασία τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας καὶ νὰ γίνεσθε πρό�
θυµα συγκυρηναῖοι τοῦ Σταυροῦ της. Τὸ ἔχουµε χαρά�
ξει αὐτὸ βαθειὰ µέσα στὴν καρδιά µας καὶ σᾶς νιώ�
θουµε νὰ εὑρίσκεσθε πάντοτε. Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ
εἶσθε ἀδιάκοπα στὸ κέντρο τῶν προσευχῶν µας. Προ�

σευχόµεθα στὸ Φανάρι µπροστὰ στὴν Παµµακάριστο
καὶ στὴν Φανερωµένη τῆς Κυζίκου, µπροστὰ στὸν
Κίονα τῆς Φραγγελώσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ µπροστὰ
στὴν Ἁγία Εὐφηµία, ὁ Θεὸς µὲ τὴν χάριν καὶ τὸ ἔλεός
Του νὰ σκεπάζῃ πάντοτε τὴ Ρόδο καὶ ὅλα τὰ ∆ωδε�
κάνησα, µέχρι καὶ τὴ µικρὴ Ρώ, ποὺ δὲν τὴν διακρίνει
στὸ χάρτη τὸ µάτι τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ νὰ χαρίζῃ σ’
ὅλους  σας, καὶ στοὺς ξενιτεµένους σας, ποὺ βρίσκονται
στὶς ἐσχατιὲς τῆς γῆς, πλούσια τὰ ἐλέη Του καὶ τοὺς
οἰκτιρµούς Του.

Πονέσαµε πολὺ γιὰ τὶς µεγάλες πυρκαJὲς, ποὺ σᾶς
ἔπληξαν τὸ περασµένο καλοκαίρι. Καθὼς καίγονταν
τὰ δάση σας, οἱ περιουσίες καὶ τὰ σπίτια σας, οἱ φλό�
γες ἄγγιζαν τὴν καρδιά µας καὶ κάναµε δεήσεις γιὰ
τὴν περιστολὴ τοῦ κακοῦ καὶ γιὰ νὰ σᾶς στείλῃ ὁ Θεὸς
δρόσον παρακλήσεως ὡς δρόσον Ἀερµών. Ποτὲ ξανὰ
νὰ µὴν ζήσετε τέτοια συµφορά! Καὶ γιὰ νὰ κλείσῃ γρη�
γορώτερα ἡ πληγή, φυτέψτε ἀµέσως δένδρα! Πολλὰ
δένδρα, ὅπως σοφὰ συµβούλευε τοὺς πατέρες σας ὁ
ἁγιασµένος Γέροντας τῆς ∆ωδεκανήσου π. Ἀµφιλόχιος
Μακρῆς. Νὰ ξαναγίνῃ ἡ Ρόδος καταπράσινη καὶ νὰ γε�
µίσῃ πεταλοῦδες, νὰ θυµᾶστε τὸν Παράδεισο!

Τέκνα ἀγαπητά, µαζὶ µὲ τὸν καλὸ σας Ποιµενάρχη
Ἱερώτατο ἀδελφὸ Μητροπολίτη κ. Κύριλλο, ποὺ, νέος
καὶ ἐνθουσιώδης καθὼς εἶναι, ἀγωνίζεται φιλόπονα
γιὰ τὴν πνευµατική σας πρόοδο καὶ ἐκκλησιαστικὴ
εὐταξία, µαζὶ µὲ τοὺς καλούς σας ἱερεῖς, µικροὶ καὶ µε�
γάλοι, ὅταν ἀνάβετε κερὶ στὴν Παναγία τὴν Κρεµα�
στή, στὴν Παναγία τὴν Τσαµπίκα ἢ τὴν Σκιαδενή,
στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο τὸν Ὑδραῖο ἢ στὸν Ἅγιο Μα�
λαχία τὸν Λίνδιο, νὰ λέτε «ἐκ βαθέων» ἕνα «Κύριε,
ἐλέησον!» καὶ γιὰ τὴ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη�
σία, γιὰ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, τῶν ὁποίων
οἱ σεπτοὶ Προκαθήµενοι καὶ Ἀντιπρόσωποι σᾶς τι�
µοῦν µὲ τὴν παρουσία τους καὶ κάνουν τὴν σηµερινὴ
ἡµέρα ὄντως ἱστορικὴ γιὰ τὴ Ρόδο. Μία προσευχὴ γιὰ
ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ ζοῦν στὰ πέρατα τῆς
Οἰκουµένης!

∆ὲν ἐπιθυµοῦµε νὰ σᾶς κρατήσωµε περισσότερο.
Στέλνοµε ἀπὸ τὴν Πλατεῖα τούτη τῆς Ἐλευθερίας κι
ἐµπρὸς ἀπὸ τὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελι�
σµοῦ χαιρετισµὸ ἐγκάρδιο καὶ εὐλογία Πατρικὴ καὶ
Πατριαρχικὴ ὁλόψυχη σὲ ὅλο τὸν εὐσεβῆ καὶ ἀξιονό�
µαστο ∆ωδεκανησιακὸ λαό, σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς
ἄρχοντες, τόσο τοὺς τοπικούς, ὅσο καὶ στοὺς ἐν Ἀθή�
ναις Κυβερνητικοὺς καὶ Πολιτειακούς, καὶ κατακλεί�
οµε µὲ τὴν εὐχὴ καὶ προτροπὴ τοῦ τιµωµένου Ἀπο�
στόλου Παύλου «Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτί�
ζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε· καὶ
ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται µεθ’ ὑµῶν» (Β΄
Κορ. 13:11). �
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Παναγιώτατε Πάτερ καὶ ∆έσποτα.
Μακαριώτατοι Προκαθήµενοι καὶ Σεβασµιώτα


τοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν.

Σεβασµιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀδελφοὶ καὶ
Πατέρες.

Σεβασµιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε, ἐκπρόσωπε τῆς
Αὐτοῦ Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Βενεδίκτου τοῦ ΙΣΤʹ.

Κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν.
Φιλόχριστε καὶ ἠγαπηµένε Λαὲ τοῦ Θεοῦ.

Α
ἶνον καὶ δοξολογίαν ἀναπέµποµεν τῷ ἐν Τριάδι
προσκυνουµένῳ Θεῷ ἡµῶν, διότι σήµερον, ἐν
Ρόδῳ, χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται τῆς εὐλο�

γητῆς ἐπισκέψεως ταύτης τὴν χάριν καὶ τὴν εὐλο�
γίαν εἰληφότα.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ρόδου καὶ σύµπας ὁ εὐλαβὴς
ροδιακὸς Λαός, ἐνδεδυµένοι στολὴν λαµπρὰν εὐφρο�
σύνης καὶ ἀγαλλιάσεως, ὑποδέχονται τὴν Ὑµετέραν
Σεπτὴν Κορυφὴν µετὰ χαρᾶς µεγάλης σφόδρα, διότι
ἐν µέσῳ ἡµῶν ἔχοµεν τὸν Πατριάρχην καὶ Ἀρχηγέ�
την τῆς ὑπ᾿ οὐρανὸν Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Γένους, τὸν
Πρόεδρον τῶν Προέδρων τῶν Ἁγιωτάτων Αὐ τοκε�
φάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῆς Οἰκουµένης τὸν
στῦλον, τῆς Ὀρθοδόξου µαρτυρίας καὶ ἑνότητος τὸν
συντονιστὴν, τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας
τὴν ὁρατὴν κεφαλήν, τὸν ὁραµατιστὴν καὶ εἰρηνοφό�

ΠΡΟΣφΩΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 
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ρον Πατριάρχην τοῦ διαλόγου καὶ τῆς καταλλαγῆς,
τὸν προστάτην τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς
δηµιουργίας.

Καὶ τὴν χαρὰν ἡµῶν ἐπαυξάνει ἡ παρουσία τῆς
συνοδευούσης τὴν Ὑµετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα
Ἱερᾶς χορείας, τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλε�
ξανδρείας καὶ τῶν Μακαριωτάτων Προέδρων καὶ
ἐκπροσώπων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Αὐτοκε�
φάλων καὶ Αὐτονόµων Ἐκκλησιῶν, καὶ ἡ ἐκ τῆς πα�
ρουσίας αὐτῶν εὐλογία διὰ τὴν νῆσον ταύτην.

Ἡ εἰκών αὕτη ὑπενθυµίζει τὰς ἐν Ρόδῳ Πανορθο�
δόξους ∆ιασκέψεις, αἱ ὁποῖαι ἀπετέλεσαν τὴν βάσιν
τῆς συγχρόνου µαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου ἡµῶν
Ἐκκλησίας ἐν τῷ κόσµῳ.

Ἡ ἀφορµὴ τῆς ἱερᾶς ταύτης Ἀποδηµίας ἐκ Φανα�
ρίου ἔγκειται εἰς τὴν ἀφιέρωσιν τοῦ παρόντος ἔτους εἰς
τὸν θεοκήρυκα Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν Παῦλον, ἐκ
τοῦ οὐρανοφθόγγου στόµατος τοῦ ὁποίου καὶ ἡ νῆσος
αὕτη τῶν Ροδίων ἔλαβε τὸ σταυροαναστάσιµον µή�
νυµα καὶ τὴν διδασκαλίαν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Τὸ
κήρυγµά του ἀνέτειλε εἰς τὴν νῆσον τοῦ Ἡλίου καὶ τοῦ
φωτὸς τὸν ἀληθινὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης καὶ τὸ ἐκ
φωτὸς ἀῒδιον φῶς, τὸν Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν.
Καὶ ἐφύλαξε ὁ ροδιακός Λαός τὴν ἱερὰν παρακαταθή�
κην ταύτην διὰ µέσου τῶν αἰώνων µέχρι τῆς σήµερον
καὶ ἐπηύξησε τὸ τάλαντον καὶ ἐτίµησε τὸ ὑπὲρ πᾶν
ὄνοµα τοῦ Χριστιανοῦ Ὀρθοδόξου, «διὰ δόξης καὶ ἀτι�
µίας» καὶ µὲ ἐφόδιον τὴν πίστιν τῶν Ἀποστόλων καὶ
τὴν Ὀρθοδοξίαν τῶν Πατέρων. Ἐδῶ, ἔνθα διεσταυρώ�
θησαν λαοὶ, φυλαὶ καὶ γλῶσσαι, εἰς τὸ ἐνταῦθα σταυ�
ροδρόµιον τῶν πολιτισµῶν, εἰς τὴν τὴν ἐπωνυµίαν τοῦ
σµαράγδου φέρουσαν Ρόδον ὑπῆρξαν ζωηροὶ οἱ ἀγῶνες
ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος, ἀκοίµητος ἡ πιστότης καὶ
ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ Οἰκουµενικὸν Πατριαρχεῖον, ἀείποτε
ἐνεργοῦσα καὶ δρῶσα ἡ ἄνευ ὅρων καὶ ὁρίων ἀφοσίω�
σις εἰς τὰ ὅσια καὶ ἱερὰ τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων. Καὶ
ὁ ἀγὼν οὗτος ἐνισχύθη ἐκ τῆς πίστεως εἰς τὸν δωρεο�
δότην Θεὸν καὶ τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν Ἁγίαν τοῦ Χρι�
στοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν, τῆς ζωῆς καὶ τοῦ πνεύµα�
τος τῆς ὁποίας ἡ Ρόδος ἀποτελεῖ προέκτασιν, ἔκφρα�
σιν καὶ ἔκφανσιν.

Εἰς ἡµέρας καὶ καιροὺς ἀµφιβολιῶν, δυσπιστίας
καὶ ἀνασφαλείας, εἰς χρόνους κρίσεως τῶν ἠθικῶν
καὶ πνευµατικῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς καὶ τοῦ συνεπείᾳ
τούτου ἐγκλωβισµοῦ εἰς τὴν διαρκῆ ἐπιδίωξιν ὑλικῶν
ἀγαθῶν καὶ κοσµικῶν ἀξιωµάτων, ἡ µαρτυρία Ὀρθο�
δοξίας καὶ Ὀρθοπραξίας ἐκ µέρους τῆς Ἁγιωτάτης
ἡµῶν Ἐκκλησίας ἔρχεται νὰ δώσῃ µήνυµα ἐλπίδος,
ζωῆς καὶ σωτηρίας καὶ νὰ νοηµατοδοτήσῃ τὴν φαι�
νοµενικῶς στερουµένην βαθυτέρου νοήµατος ζωὴν
τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος, σήµερον, τείνει νὰ γίνῃ θια�
σώτης τοῦ «φάγοµεν, πίοµεν, αὔριον γὰρ ἀποθνή�

σκοµεν», ἀντὶ τοῦ σωστικοῦ παυλείου «ζηλοῦτε τὰ
χαρίσµατα τὰ κρείττονα» (Αʹ Κορ. 12,31) καὶ τοῦ
«µή τις κακὸν ἀντὶ ἀγαθοῦ τινι ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε
τὸ ἀγαθὸν διώκετε καὶ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας»
(Αʹ Θεσ. 5,15).

∆ιὰ τὸν λόγον αὐτόν, τὸν ὑπέρµαχον καὶ διαπρύ�
σιον τοῦτον κήρυκα τῶν ἀκαταλύτων χριστιανικῶν
ἀξιῶν τῆς ἐλευθερίας, τῆς εἰρήνης, τῆς ἰσότητος, τῆς
ἀγάπης καὶ τῆς καταλλαγῆς, τὸν µετὰ τὸν  Ἕνα
πρῶτον, τὸν Ἀπόστολον Παῦλον τιµᾶ καὶ προβάλλει
τὸ Σεπτὸν Οἰκουµενικὸν ἡµῶν Πατριαρχεῖον καὶ
σύµπασα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐν ἑνὶ στόµατι καὶ
µιᾷ καρδίᾳ, προχθὲς εἰς τὸ Φανάριον, χθὲς εἰς τὴν
Μικρὰν Ἀσίαν, σήµερον ἐν Ρόδῳ καὶ αὔριον ἐν
Κρήτῃ.

Θρησκευόµενος ἐκ παραδόσεως καὶ πεποιθήσεως
ὁ ροδιακός Λαὸς συναισθάνεται καὶ ἐκτιµᾶ τὴν µε�
γάλην σηµασίαν καὶ τὸν συµβολισµὸν τῆς ἱερᾶς ταύ�
της πορείας  καὶ τῆς σηµερινῆς ἐπισκέψεώς σας εἰς
τὴν Ρόδον, τὴν νῆσον τοῦ φωτός, τὴν νῆσον τῆς Πα�
ναγίας τοῦ Φιλερήµου, τῆς Τσαµπίκας, τῆς Καθο�
λικῆς, τῆς Σκιαδενῆς, τῆς Ὑψενῆς, τῆς Φανερωµένης,
τὴν νῆσον τῶν Ἁγίων Φανουρίου τοῦ θαυµατουργοῦ,
Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, Εὐθυµίου τοῦ ἐκ Ρόδου,
Μελετίου τοῦ ἐκ Λάρδου καὶ Μαλαχία τοῦ Λινδίου.
∆ιὰ τοῦτο καὶ πανηγυρίζει τὸ µεγάλον καὶ ἱστορικὸν
διὰ τὴν παυλικὴν Ρόδον γεγονὸς, τὸ ὁποῖον ἔρχεται
ἐπὶ τὰς καρδίας µας «ὡς δρόσος Ἀερµὼν ἡ καταβαί

νουσα ἐπὶ τὰ ὄρη Σιὼν», ὡς δρόσος παρακλήσεως,
µετὰ τὴν θλίψιν τὴν τρώσασαν τὰς καρδίας ἡµῶν ἐκ
τῆς καταστροφικῆς µανίας τοῦ παµφάγου πυρὸς, τὸ
ὁποῖο παρηνάλωσε κατὰ τὸν παρελθόντα µῆνα Ἰού�
λιον µέγα µέρος τοῦ φυσικοῦ πλούτου τοῦ εὐλογηµέ�
νου τόπου µας.

Ἡ σεπτή, εὐλογηµένη καὶ χαριτωµένη παρουσία
Ὑµῶν, Παναγιώτατε, Μακαριώτατοι καὶ Σεβασµιώ�
τατοι, τονώνει τὴν πίστιν τοῦ ροδιακοῦ Λαοῦ καὶ τὴν
ἀφοσίωσιν αὐτοῦ εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καὶ
τὸ πάνσεπτον Οἰκουµενικὸν ἡµῶν Πατριαρχεῖον καὶ
ἀναζωογονεῖ τὴν ἀγάπην καὶ τὸν σεβασµὸν πρὸς τὸν
Πατριάρχην του. Ἡ προσγενοµένη ἡµῖν τιµὴ εἶναι
ὑψίστη καὶ ἡ ἡµέρα αὕτη ἱστορικὴ καὶ µεγάλη, ἡ
ὁποία θὰ ἐντυπωθεῖ εἰς τὰς καρδίας πάντων ἡµῶν.

Ἡµεῖς δὲ πάντες, κλῆρος καὶ Λαὸς, ὑψοῦµεν χεῖρας
ἱκέτιδας, πρὸς τὸν ὑπὸ τοῦ Παύλου ἡµῖν κηρυχθέντα
Θεόν, ἀναφωνοῦντες καὶ λέγοντες: Βαρθολοµαίου τοῦ
Παναγιωτάτου καὶ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου καὶ
πάντων τῶν Προκαθηµένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθο�
δόξων Ἐκκλησιῶν πολλὰ τὰ ἔτη, εἰς δόξαν Θεοῦ καὶ
ἁγιασµὸν πάντων ἡµῶν. 

Ἀµήν. �



H O∆OΣ� 13

Παναγιώτατε καὶ Θειότατε Οἰκουµενικὲ
Πατριάρχα κ. Βαρθολοµαῖε,

Μακαριώτατοι καὶ Θειότατοι Προκαθήµενοι
τῶν λοιπῶν Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων,

Μακαριώτατοι Πατριάρχαι καὶ Ἀρχιεπίσκοποι
τῶν λοιπῶν Αὐτοκεφάλων καὶ Αὐτονόµων
Ἐκκλησιῶν,

Σεβασµιώτατε Μητροπολῖτα Ρόδου κ. Κύριλλε,
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,
Ἐντιµότατοι Ἄρχοντες τῆς Τοπικῆς

Αὐτοδιοικήσεως,
Εὐλογηµένα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας,

Ἀ
φοῦ ἐπερατώσαµε εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν
τὰς ἐργασίας τῆς ἱερᾶς Συνάξεως τῶν Προκα�
θηµένων, ἡ ὁποία ἐπραγµατοποιήθη τῇ κανο�

νικῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουµενι�
κοῦ Πατριάρχου, καὶ ἀρχίσαµε ἐν εὐλογίαις τὸ Ἐπι�
στηµονικὸν Συµπόσιον πρὸς τιµὴν τοῦ Μεγάλου
Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν καὶ Κορυφαίου Ἁγίου Παύ�
λου, τὸ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς δισχιλιετοῦς ἀµφιετηρίδος
ἀπὸ τῆς γεννήσεως αὐτοῦ συγκληθέν, ἐξεκινήσαµε
προσκυνηµατικὴν πορείαν εἰς ὡρισµένας περιοχὰς
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, ἀπὸ τὰς ὁποίας
διῆλθεν εὐαγγελιζόµενος τὸν Χριστὸν καὶ τὴν ἐν

ΑΝΤΙφΩΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ Α. Θ. ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 

ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕξΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑφΡΙΚΗΣ

κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ Β΄
ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι ΚΑΘΕΔΡΙΚΩι ΝΑΩι ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
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Αὐτῷ νέαν ζωὴν καὶ σωτηρίαν ὁ οὐρανοβάµων
Παῦλος. Εἰς τὰ πλαίσια τῆς πορείας αὐτῆς ἤλθοµεν
καὶ εἰς τὴν ἱστορικὴν καὶ περιάκουστον Ρόδον, τὴν
ὡραίαν πρωτεύουσαν τῆς ἀρχαιόθεν ἑλληνικωτάτης
∆ωδεκανήσου. ∆οξάζοµεν ἀπὸ καρδίας τὸ Πανάγιον
ὄνοµα τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος µᾶς ἐπεφύ�
λαξε αὐτὴν τὴν µεγάλην χαράν.

Ὁ Καθεδρικὸς οὗτος Ναός, ὁ κε�
κοσµηµένος µὲ τὰς µοναδικῆς τέ�
χνης ἁγιογραφίας τοῦ ἀειµνήστου
πολυταλάντου ἈJβαλιώτου Φώτη
Κόντογλου, εἶναι ἀφιερωµένος εἰς
τὸν Εὐ αγγελισµὸν τῆς Θεοτόκου.
Ἀλλ’ ἡ ὅλη παρουσία καὶ πορεία τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἕνας διαρκὴς Εὐαγ�
γελισµός. Θεῖαι Γραφαί, Πατερικὴ
διδασκαλία, ἀσκητικὴ πρακτική,
ἱεραὶ Ἀκολουθίαι, καὶ µάλιστα τὸ
µέγα µυστήριον τῆς Θείας Εὐχαρι�
στίας, τὸ ὁποῖον εἶναι ὁ ἄξων καὶ ἡ
συνισταµένη τοῦ ὅλου ἐκκλησιαστι�
κοῦ βίου, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ
ἕνα µεγαλόφωνον: «Εὐαγγελίζου γῆ
χαρὰν µεγάλην! Αἰνεῖτε, οὐρανοί,
Θεοῦ τὴν δόξαν!». Ἡ µεγάλη χαρά, ἡ
πάντων χαρά, ἡ παγκόσµιος χαρά,
εἶναι ὁ σαρκωθεὶς καὶ ἐνανθρωπή�
σας ἐκ Πνεύµατος Ἁγίου καὶ Μα�
ρίας τῆς Παρθένου προαιώνιος Υἱὸς
καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἐγέ�
νετο Υἱὸς Ἀνθρώπου δι’ ἡµᾶς τοὺς
ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡµετέραν
σωτηρίαν. Αὐτός, ἡ χαρὰ τῶν Ἀγγέ�
λων, ἦλθε καὶ ἀνέλαβε τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειάν
µας, τὴν ἀγωνίαν µας, τὸν φόβον µας, τὸ δάκρυ µας,
τὴν ἀβεβαιότητά µας, τὸν πόνον µας, καὶ αὐτὸν
ἀκόµη τὸν  ἀπαίσιον θάνατόν µας, καὶ µετεποίησε
διὰ τῆς προσλήψεως τοῦ ἡµετέρου φυράµατος καὶ
διὰ τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεώς Του, εἰς φῶς,
ἐλπίδα, παραµυθίαν, βεβαιότητα, χαράν, σωτηρίαν
καὶ ζωὴν ἀληθινὴν καὶ αἰώνιον. Καὶ εἰς τὴν ὅλην
αὐτὴν σωτήριον περὶ ἡµᾶς οἰκονοµίαν Του, τὴν
ὁποίαν ἦλθεν εὐαγγελιζόµενος καὶ ἐν τῇ νήσῳ
ταύτῃ, ὁ µέγας Ἀπόστολός Του Παῦλος, κεντρικὸν
ρόλον διεδραµάτισε καὶ ἐξακολουθεῖ διαδραµαµατί�
ζουσα ἡ Παναγία Μητέρα Του, ἡ µόνη Θεοτόκος
καὶ Ἀειπάρθενος. Γνωρίζοµεν ὅτι ὁ εὐσεβὴς Ρο�
διακὸς λαὸς Τὴν σέβεται καὶ Τὴν τιµᾶ πρεπόντως
καὶ ἔχει ὑψώσει πρὸς χάριν Της, ὄχι µόνον τὸν
ὡραῖον τοῦτον Καθεδρικὸν Ναόν, ἀλλὰ καὶ πλεί�

στους ἄλλους, καὶ Μοναστήρια καὶ λοιπὰ προσκυ�
νήµατα καὶ σεβάσµατα. Εἶναι Θεοσκέπαστος καὶ
Θεοµητοροσκέπαστος ἡ Ρόδος! Καὶ µετὰ τὰς
πολλὰς ἱστορικάς της περιπετείας, ὁ Χριστὸς καὶ ἡ
Παναγία Μητέρα Του τὴν ἀποκατέστησαν καὶ

πάλιν εἰς εἰρηνικὸν καὶ ἐλεύθερον
βίον καὶ τὴν κατέστησαν ἀρχοντο�
δέσποιναν τῆς ∆ωδεκανήσου.

Εἰς τὸ καθ’ ἡµᾶς ἁγιώτατον καὶ
παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἀλεξαν�
δρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς, τὸν ἱστο�
ρικὸν Θρόνον τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Μάρκου, ὑπηρέτησαν κατὰ καιροὺς
πολλοὶ ∆ωδεκανήσιοι καὶ Ρόδιοι
κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ἐλάµπρυναν
εὐόρκως τὴν ἱερωσύνην καὶ ἀρχιε�
ρωσύνην των εἰς πλεῖστα µέρη τῆς
δικαιοδοσίας τοῦ Θρόνου. Τελευ�
ταῖος δὲ καὶ λαµπρότερος ἴσως
ὅλων, ὑπῆρξε ὁ µαρτυρικὸς Ἐπίσκο�
πος Μαδαγασκάρης Νεκτάριος ὁ
Κελλῆς, ὁ Ρόδιος, ὁ  ἁρπαγεὶς αἰφνι�
δίως εἰς οὐρανοὺς πρὸ τετραετίας,
µαζὶ µὲ τὸν µακαριστὸν προκάτοχον
ἡµῶν ἀοίδιµον Πάπαν καὶ Πα�
τριάρχην Πέτρον καὶ πολλοὺς
ἄλλους Ἀρχιερεῖς καὶ κληρικούς. Ἐν
συγκινήσει πολλῇ µνηµονεύοµεν
τοῦ ὀνόµατός του, ἐπικαλούµεθα
τὰς εὐχάς του καὶ ὑπογραµµίζοµεν
ὅτι πρέπει νὰ σεµνύνεται ἡ Ρόδος,
διότι ἐχάρισε εἰς τὴν µακρινὴν Μα�
δαγασκάρην τὸν Φωτιστὴν καὶ

Εὐαγγελιστήν της, τὸν θεµελιωτὴν τῆς ἐκεῖ Ὀρθο�
δόξου Ἐκκλησίας. Εἴθε καὶ ἄλλοι Ρόδιοι καὶ λοιποὶ
∆ωδεκανήσιοι κληρικοὶ νὰ ἀκούσουν εἰς τὰ µύχια
τῆς καρδίας των τὸν λόγον τοῦ Ἀποστόλου Παύ�
λου: «οὐαὶ δὲ µοί ἐστιν ἐὰν µὴ εὐαγγελίζωµαι»
(Α΄Κορ. 9:16), νὰ ζηλώσουν ἀκολούθως τὸ ὡραῖον
παράδειγµα τοῦ µεγάλου συµπατριώτου των ἱερα�
ποστόλου, καὶ νὰ ἀναλάβουν ἔργον Θεοῦ εἰς τὸν
ἀπέραντον ἀγρὸν τῆς ἀνὰ τὸν κόσµουν ἐξωτερικῆς
Ἱεραποστολῆς! Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ δὲ καὶ ἐκφράζοµεν
βαθυκάρδιον εὐχαριστίαν πρὸς τὸν ∆ωδεκανη�
σιακὸν λαὸν διὰ τὴν παντοειδῆ στήριξιν τοῦ ἔργου
τῆς Ἱεραποστολῆς, τὸ ὁποῖον τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλε�
ξανδρείας ἐπιτελεῖ ἀνὰ τὴν Ἀφρικήν, καὶ τὴν πρό�
θυµον ἀνταπόκρισιν εἰς τὰς µεγάλας οἰκονοµικὰς
καὶ ἄλλας ἀνάγκας αὐτοῦ. Εἴµεθα πάντοτε εὐγνώ�
µονες καὶ διαβεβαιούµεθα, ὅτι καὶ ἡ µικροτέρα ἐνί�
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Παναγιώτατε Πάτερ καὶ ∆έσποτα.

Ε
ὑρισκόµενοι, ἐδῶ καὶ τώρα, εἰς τὴν πανάρχαιον καὶ
ἱστορικὴν Λίνδον δοξάζοµεν τὸν Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν
Χριστόν, ὁ ὁποῖος µᾶς ἠξίωσε τῆς εὐλογίας νὰ προ�

σκυνήσωµεν εἰς τὸν ἱερὸν χῶρον τῆς ἀποβιβάσεως τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου εἰς τὴν Ρόδον.

∆ιακριτικὸν τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου
Παύλου εἶναι καὶ ἡ παντὶ τρόπῳ προαγωγὴ τῆς κοινωνίας
τοῦ ἀνθρώπου µὲ τὸν Θεὸν καὶ τὸν συνάνθρωπον.

Αὐτὸν τὸν σκοπὸν ὑπηρετεῖ καὶ προάγει καὶ µία συνε�
στίασις, ὡς ἡ παροῦσα, ἀποβλέπουσα εἰς τὴν φιλικότητα
καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ψυχῶν.

Ὥρα χαρᾶς εὐλογηµένη ἡ ὥρα αὐτὴ τῆς κοινῆς τραπέ�
ζης καὶ χρόνος ὀφειλοµένης τιµῆς τῶν τέκνων πρὸς τὸν πα�
τέρα τοῦ ὁδοιποροῦντος λαοῦ τοῦ Θεοῦ, πολλάκις «ἐν γῇ
ἐρήµῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ», πρὸς τὸν ὁδηγητὴν καὶ χει�
ραγωγὸν αὐτοῦ, τὸν εὐλογοῦντα καὶ ἁγιάζοντα ἡµᾶς.

Ὑπὸ ἀναλόγων αἰσθηµάτων διακατεχόµεθα καὶ ἐκ τῆς
τιµητικῆς παρουσίας ἐνταῦθα καὶ τῶν Μακαριωτάτων
Προκαθηµένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
ὡς καὶ τῶν ἐκπροσώπων αὐτῶν.

∆εχθῆτε, Παναγιώτατε, τὰ πληροῦντα τὰς ψυχὰς καὶ
τὰς καρδίας ἡµῶν αἰσθήµατα σεβασµοῦ, τιµῆς, ἀγάπης
καὶ ἀφοσιώσεως πρὸς τὸ σεπτὸν πρόσωπον τῆς Ὑµετέρας
Θειοτάτης Παναγιότητος καὶ πρὸς τὸν ὅν Αὕτη ἐκπροσω�
πεῖ ἱερὸν Θεσµὸν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου καὶ δε�
ήθητε πρὸς Κύριον ὑπὲρ τῆς εὐηµερίας καὶ τῆς κατὰ Θεὸν
προκοπῆς τοῦ Ροδιακοῦ Λαοῦ καὶ τοῦ κατὰ τὴν ∆ωδεκά�
νησον ποιµνίου Σας.

Τὸ ταπεινὸν ἀντίδωρον ἡµῶν ἡ ἐκ βαθέων ταπεινὴ
εὐχὴ καὶ καρδιακὴ προσευχή: Βαρθολοµαίου τοῦ Πανα�
γιωτάτου καὶ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου πολλὰ τὰ ἔτη.
Ἀµήν. �

ΠΡΟΣφΩΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 

κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ
ΚΑΤΑ ΤO ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΕΝ ΛΙΝΔῼ

ΓΕΥΜΑ

σχυσις καὶ εἰσφορὰ ἔχει ἤδη, κατὰ τὸ δὴ
λεγόµενον, «πιάσει τόπον»!

Ἐκφράζοµεν, τέλος, ἰδιαιτέραν χαρὰν
καὶ συγκίνησιν, διότι ἡ ἐν Κωνσταντι�
νουπόλει Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη
Ἐκκλησία ἐνεπιστεύθη τὴν περίβλεπτον
Μητρόπολιν τῆς Ρόδου εἰς τὸν προσφι�
λέστατον συµπατριώτην καὶ συµµο�
ναστὴν ἡµῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἀγκαρά�
θου τῆς Κρήτης Σεβασµιώτατον Μη�
τροπολίτην κ. Κύριλλον, ἄνδρα ἐκλε�
κτόν, µεµουσωµένον, λόγιον, χαρισµα�
τοῦχον, πλούσιον εἰς διοικητικὰ τά�
λαντα καὶ ἀφοσιωµένον εἰς τὸ Εὐαγγέ�
λιον καὶ τὴν κατὰ Θεὸν διαποίµανσιν
καὶ παιδαγωγίαν. Εὐχόµεθα, ἅγιε Ρόδου,
ἡ Θεία Χάρις, διὰ πρεσβειῶν τῆς Ὑπερα�
γίας Θεοτόκου καὶ τοῦ Ἀποστόλου Παύ�
λου, νὰ σᾶς ἐνισχύῃ πάντοτε εἰς τὸ ἔργον
σας καὶ νὰ αὐξάνῃ εἰς βάθος καὶ ἔκτασιν
τὴν ἀµοιβαίαν µετὰ τοῦ ποιµνίου σας,
κλήρου καὶ λαοῦ ὁµοῦ, ἀγάπην καὶ συ�
νεννόησιν, ἵνα σύµψυχοι, τὸ ἓν καὶ εἰς
σωτηρίαν συµφέρον φρονοῦντες, ἐν ἑνὶ
στόµατι καὶ µιᾷ καρδίᾳ δοξάζητε τὸν
Σωτῆρα δι’ ἔργων ἀγαθῶν.

Παναγιώτατε, Ἅγιοι Ἀδελφοί, εὐλα�
βέστατοι κληρικοί, τιµιώτατοι ἄρχοντες
καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, δὲν ἐπι�
θυµοῦµεν νὰ σᾶς καταπονήσωµεν διὰ
περισσοτέρων. Εὐχαριστοῦµεν θερµῶς
διὰ τὴν γενοµένην εἰς ἡµᾶς ὑποδοχήν,
τὰς ἀποδοθείσας τιµὰς καὶ τοὺς καλοὺς
λόγους τῶν προλαλησάντων. Μὲ τὴν
ἄδειάν Σας δέ, Παναγιώτατε, µεταφέρο�
µεν πρὸς τὴν τοπικὴν Ἐκκλησίαν τῆς
Ρόδου καὶ πάσης τῆς ∆ωδεκανήσου τὴν
εὐλογίαν τοῦ ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ
Θρόνου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, ἀπο�
νέµοντες ἅµα καὶ τὰς πλέον ἐγκαρδίους
Πατριαρχικὰς εὐχὰς τῆς ἡµῶν Μετριό�
τητος πρὸς ἅπαντα τὸν ἐνταῦθα ἀξιονό�
µαστον κλῆρον καὶ χριστώνυµον λαόν,
ἐπιλέγοντες τὸ τοῦ θείου Παύλου: «Λοι

πόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, πα

ρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρη

νεύετε, καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρή

νης ἔσται µεθ’ ὑµῶν» (Β΄ Κορ. 13:11).
Ἀµήν! �
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Παναγιώτατε Πάτερ καὶ ∆έσποτα.

Ὁ
ἥλιος ἔδυσε καὶ ἡ νύξ προέκοψε καὶ µία ἡµέρα
µοναδικὴ διὰ τὴν Ρόδον βαίνει εἰς τὸ τέλος της,
µαζὶ δὲ καὶ ἡ ἐπίσκεψις  τῆς Ὑµετέρας Θειοτά�

της Παναγιότητος µετὰ τῶν Μακαριωτάτων Προκα�
θηµένων καὶ Σεβασµιωτάτων ἐκπροσώπων τῶν
Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Εὐχαριστοῦµεν τὸν δοτῆρα παντὸς ἀγαθοῦ Κύριον
διὰ τὰ σήµερον τῇ χάριτι Αὐτοῦ συντελεσθέντα, τὰ
ὁποία καὶ θὰ µείνουν ἀνεξίτηλα εἰς τὴν µνήµην µας,
διὰ νὰ µᾶς συνοδεύουν καὶ νὰ µᾶς καθοδηγοῦν καὶ
µετὰ τὸν ἐπικείµενον χωρισµὸν τοῦ Ποιµένος ἀπὸ τὸ
ποίµνιον.

Τὴν χαρὰν τῆς πρωῒας ἐκ τῆς ἀφίξεώς Σας διαδέ�
χεται ὁσονούπω ἡ λύπη διὰ τὴν ἀναχώρησίν Σας,
διότι Σᾶς ὑπο�δεχθήκαµε ὄχι µόνον ὡς τὴν ὁρατὴν κε�
φαλὴν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὸν ἐν ἴσοις
πρῶτον τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθηµένων, ἀλλὰ καὶ ὡς
πατέρα, ὡς τὴν ψυχὴν καὶ τὸν ἡγούµενον τοῦ Φανα�
ρίου, ὡς τὴν ζῶσαν µαρτυρίαν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα�
τριαρχείου, ὡς τὸν Πατριάρχην τοῦ Γένους, ὅστις,
κατὰ Παῦλον, «γίνεται τοῖς πᾶσι τὰ πάντα, ἵνα πάν

τως τινὰς σώσῃ».

Σᾶς καλοσωρίσαµε ἐκ µέρους τοῦ εὐσεβοῦς ροδια�
κοῦ Λαοῦ καὶ σύµπαντος τοῦ Παυλοφίλου ∆ωδεκα�
νησιακοῦ Λαοῦ µετὰ τῶν ἀδελφῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων
τῆς ∆ωδεκανήσου. Κατὰ τὴν στιγµὴν αὐτὴν «εὐφράν�
θητι κύκλῳ τῆς τραπέζης σου καθορῶν, Ποιµενάρχα,
τὰ τέκνα σου, φέροντα κλάδους ἀγαθοεργίας». Εὐ �
χηθῆτε Παναγιώτατε, Μακαριώτατοι καὶ Σεβα�
σµιώτατοι νὰ διακρίνῃ τὴν ζωὴν µας πάντοτε καὶ ἐν
πᾶσι ἡ ἀγαθοεργία.

Σᾶς ἀποχωριζόµαστε φέροντες εἰς τὰ χείλη µας τὴν
λειτουργικὴν ἐκφώνησιν: «Μνήσθητι Κύριε τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πατριάρχου ἡµῶν Βαρθολοµαίου,
ὅν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις, σῶον, ἔντιµον,
ὑγιᾶ, µακροηµερεύοντα καὶ ὀρθοτοµοῦντα τὸν λόγον
τῆς σῆς ἀληθείας». 

Εἰς πολλὰ ἔτη, Παναγιώτατε. �

Παναγιώτατε, Μακαριώτατοι, Σεβασµιώτα

τοι, Θεοφιλέστατοι, Ἐντιµώτατε κύριε ∆ή

µαρχε, Πατέρες, κυρίες καὶ κύριοι,

Ἐ
πιτρέψτε µου νὰ
ἐκφράσω ἐκ µέ�
ρους ὅλων ἡµῶν

τῶν ἐδῶ παρευρι�
σκοµένων τὰ εὐχα�
ριστήρια λόγια πρὸς
ὑµᾶς Παναγιώτατε,
γιὰ τὴν διοργάνω�
σιν, γιὰ πρώτη φο ρά,
αὐτοῦ τοῦ Πανορθο�
δόξου προσκυνήµα�
τος ἐπὶ τῇ εὐ καιρίᾳ
2000 χρόνων ἀπὸ
τῆς γεννήσεως τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

Ξεκινήσαµεν ἀπὸ τὴν Πόλιν, µετὰ τὴν καρ�
ποφόρον σύσκεψιν καὶ µέσῳ τῆς µαρτυρικῆς
Σµύρνης, πανέκλαµπρης Ἐφέσου, πανέµορφης
Ἀττάλειας καὶ παλαιοχριστιανικῆς Πέργης,
ἰδού, ἐφθάσαµεν εἰς τὴν Ρόδον, ἵνα προσκυνή�
σωµεν τοὺς τόπους, ὅπου τὸν Λόγον τοῦ Κυρίου
ἐκήρυξεν ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος.

Μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ µὲ τὶς ὑµέτερες
προσευχὲς καὶ εὐλογίες, Παναγιώτατε, βρισκό�
µαστε σήµερον εἰς τὴν Ρόδον, µὲ ἀπογόνους
ἐκείνων τῶν καλῶν ἀνθρώπων, ποὺ ὑποδέχθη�
καν τὸν Ἅγιο Παῦλον. Τοὺς περισσότερους ἀπὸ
ἡµᾶς, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ πατοῦµε στὸ χῶµα
αὐτοῦ τοῦ νησιοῦ, αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ δὲν θὰ ξε�
χάσουµε ποτέ. Γι’ αὐτὸ σᾶς εὐχαριστοῦµε καὶ
σᾶς εὐχόµαστε πολλὰ τὰ ἔτη.

Κύριε ∆ήµαρχε, σᾶς εὐχαριστοῦµε γιὰ τὴν
ἀγάπη καὶ τὴν καλοσύνη. Σᾶς παρακαλῶ νὰ
ἐκφράσετε τὰς εὐχαριστίας µας πρὸς ὅλους τοὺς
κατοίκους τοῦ ∆ήµου σας.

Σᾶς εὔχοµαι ἔτη πολλά. �

ΠΡΟΣφΩΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΜΠΙΧΑΤΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΒΑΤΣ

κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤO ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ 

ΕΝ ΛΙΝΔῼ ΓΕΥΜΑ

ΠΡΟΣφΩΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΟΔΟΥ 

κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ
ΚΑΤΑ ΤO ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ 

ΕΝ ΡΟΔῼ ΔΕΙΠΝΟΝ
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Παναγιώτατε, Μακαριώτατοι, Σεβασµιώτατοι,
Ἐξοχώτατοι ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν,

Ἔ
χω ἀπόψε τὴν χαρὰ καὶ τὴν τιµὴ νὰ
ἀπευθύνω ἀπὸ αὐτοῦ τοῦ βήµατος,
κατὰ παράκλησιν τῆς Αὐτοῦ Θει�

οτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουµενι�
κοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολοµαίου, καὶ
ἐκ µέρους τοῦ Ἱεροῦ Σώµατος τῶν προ�
καθηµένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλη�
σιῶν, ἐγκάρδιο χαιρετισµὸ καὶ θερµὲς
εὐχαριστίες πρὸς τὸν ἀγαπητὸν ἀδελφὸν
Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Ρόδου κ.
Κύριλλο καὶ τοὺς αἱρετοὺς ἄρχοντες τοῦ
λαοῦ τῆς εὐλογηµένης νήσου σας, γιὰ
τὴν λαµπρὰν ὑποδοχὴ καὶ τὴν Ἀβραµι�
αία φιλοξενία, ποὺ µᾶς ἐπιφυλάξατε.
Πρωτίστως, ὅµως, γιὰ τὴν εὐκαιρία, τὴν ὁποία µᾶς
προσφέρατε, νὰ ἐπισκεφθοῦµε καὶ νὰ προσκυνήσουµε
τὸν τόπο, τὸν ὁποῖο εὐλόγησε διὰ τῆς παρουσίας του ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος.

Βαθειὰ ἐγχαραγµένες στὴ σκέψη καὶ στὴν καρδιά
µας θὰ µείνουν οἱ ἐντυπώσεις ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή µας
αὐτὴ στὸ ὄµορφο καὶ φιλόξενο νησί σας, στὰ πλαίσια
τοῦ διοργανωθέντος ὑπὸ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας Παυ�
λείου Θεολογικοῦ Συµποσίου, τὸ ὁποῖο ξεκίνησε τὸ πε�
ρασµένο Σάββατο στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ συνε�
χίσθηκε µὲ συνεδρίες καὶ ἐπισκέψεις σὲ διάφορες πό�
λεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου εὐαγγελίσθηκε τὸν
Λόγον τοῦ Θεοῦ ὁ τιµώµενος κατὰ τὸ τρέχον ἔτος Ἀπό�
στολος τῶν Ἐθνῶν. 

Στὸ σηµεῖο αὐτὸ θὰ ἤθελα νὰ τονίσω ὅτι οἱ ἐπι�
σκέψεις µας αὐτὲς δὲν εἶχαν τὸν χαρακτῆρα ἁπλῆς πε�
ριηγήσεως. Πρόκειται γιὰ προσκύνηµα. Προσκύνηµα,
ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µετάβασις ἀπὸ τὰ γνωστὰ καὶ κα�
θηµερινὰ πρὸς τὰ ἄγνωστα καὶ ἁγιασµένα, πνευµα�
τικῶς δέ µποροῦµε νὰ ποῦµε ὅτι εἶναι ἡ πορεία ἀπὸ τὰ
ἐπίγεια πρὸς τὰ οὐράνια, ἀπὸ τὴ δόξα τῶν ὁρατῶν
κτιστῶν ἔργων τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἀνέσπερη δόξα τοῦ
ἀκτίστου φωτὸς τοῦ Κυρίου.

Θὰ ἤθελα, ἐπίσης, νὰ σᾶς γνωρίσω ὅτι οἱ προκαθή�
µενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀνταποκριθέντες προ�

φρόνως καὶ ἀσµένως στὴν πρόσκληση τῆς πρωτοθρόνου
Ἐκκλησίας, συνήλθαµε στὸ ἱερὸ Φανάρι, ὑπὸ τὴν πεφω�
τισµένη προεδρία τοῦ πρώτου τῆς Ὀρθοδοξίας καί, ἀφοῦ

διασκεφθήκαµε ἐπὶ διήµερον ἐπὶ τῶν
προβληµάτων, τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν σή�
µερα τὴν Ἐκκλησία µας, καταρτίσαµε ἐν
πνεύµατι ἀγάπης καὶ ὁµονοίας καὶ ἐξα�
πωλύσαµε µήνυµα πρὸς τὴν οἰκουµένη,
µὲ τὸ ὁποῖο ἐπιβεβαιώσαµε τὴν ἀταλάν�
τευτη θέση µας. Πρὸς διασφάλιση τῆς
ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὴν
θέλησή µας νὰ προωθήσουµε τὴν προ�
ετοιµασία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνό�
δου καὶ νὰ συνεχίσουµε τοὺς Θεολογικοὺς
∆ιαλόγους µὲ τὶς ἄλλες χριστιανικὲς ὁµο�
λογίες καὶ τὶς µονοθεJστικὲς θρησκεῖες·

κυρίως, ὅµως, τονίσαµε τὴν ἀνάγκη ἀναλήψεως ἀµέσου
δράσεως γιὰ τὴν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος
καὶ τὴ µελέτη τῶν θεµάτων βιοηθικῆς.

Κορυφαία ἐκδήλωση τῆς ἀτµόσφαιρας ὁµονοίας καὶ
ἀδελφικῆς συµπνοίας ὑπῆρξε ἡ ἀπὸ κοινοῦ τέλεσις τῆς
θείας Εὐχαριστίας στὸν πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναὸ τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων καὶ Θεοφό�
ρων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου.

Γι’ αὐτὸ αἰσθάνοµαι τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφράσω ἐξ
ὀνόµατος τῆς ὁµηγύρεως τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθηµέ�
νων τὴν βαθειὰ εὐγνωµοσύνη µας πρὸς τὸ σεπτὸν πρό�
σωπον τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολοµαίου γιὰ τὴν πεπνυµένην πρωτοβουλίαν
του νὰ συγκαλέσει τοὺς ὀρθοδόξους πρωθιεράρχας, γιὰ
νὰ διατρανώσουµε, «ὡς ὑπηρέται Χριστοῦ καὶ πιστοὶ
οἰκονόµοι µυστηρίων Θεοῦ» (Α΄ Κορ. 4:1) τοὺς ἀρρή�
κτους δεσµοὺς τῆς κοινῆς µας πίστεως καὶ νὰ ἀποδώ�
σουµε τὴν πρέπουσα τιµὴ στὸν θεῖο Παῦλο, ὁ ὁποῖος
ἀνεδείχθη ὡς ὑπέροχον «σκεῦος ἐκλογῆς» (Πράξ. 9:15)
καὶ λαµπρὸν πρότυπον ἀποστολικῆς διακονίας τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ σώµατος.

Νὰ ζῆτε, Παναγιώτατε, Σεβασµιώτατοι Ἀρχιερεῖς
καὶ πιστὰ τέκνα τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἔτη πολλά, ὑγι�
εινὰ καὶ εὐλογηµένα, πρὸς δόξαν τοῦ ὀνόµατος τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ.  �

ΠΡΟΠΟΣΙΣ
ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΠΑΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ 
κ. ΧΡΙΣΤΟφΟΡΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΕΝ ΡΟΔΩι ΔΕΙΠΝΟΝ
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Μέ ἀπόλυτη ποιμαντική συνείδηση, ἐπιστημο-
νική σοβαρότητα καί πατριαρχική ἀρχοντιά,
μέσα σέ ἕνα κλῖμα ἀγάπης καί χαρᾶς, πραγμα-

τοποιήθηκε στή Ρόδο μεταξύ 8-12 Ὀκτωβρίου 2008 τό
Aʹ Διεθνές Συνέδριο γιά τήν Ποιμαντική Διακονία τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό Χῶρο τῆς Ὑγείας. Πρό-
εδρος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς ἦταν ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος. 

Σέ αὐτό ἔλαβαν μέρος 170 ἀντιπρόσωποι τῶν Μη-
τροπόλεων, πού ἀνήκουν πνευματικά καί διοικητικά στό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀπό ὅλο τόν κόσμο (κληρικοί,
ἰατροί καί ἄλλοι, πού διακονοῦν τόν εὐαίσθητο τομέα τῆς
Ὑγείας), καθώς καί ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς
Κύπρου, Ἑλλάδος, Ἀλβανίας, καί ἄλλων φορέων, πού
σχετίζονται μέ τήν ποιμαντική διακονία τοῦ ἀσθενοῦς,
ἀλλά καί μέ τήν ἰατρική καί νοσηλευτική του φροντίδα,
καθώς καί οἱ κοσμήτορες τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν
Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης καί Βοστώνης, ἀντιπρόσωποι
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν καί τῆς Ὀρθόδοξης Θε-
ολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου. Ἐπί-
σης, παρακολούθησαν τό Συνέδριο ἀντιπρόσωποι τῆς
Ἐπιτροπῆς γιά τήν Ποιμαντική τῆς Ὑγείας τοῦ Ποντίφικα,
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας καί τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν
Ποιμαντική τῶν Νοσοκομείων τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Σκω-

AʹΔιεθνές Συνέδριο 
γιά τήν 

Ποιμαντική Διακονία 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

Πατριαρχείου 
στό χῶρο τῆς Ὑγείας, 

στή Ρόδο
τοῦ�Πρωτοπρ.�π.�Σταύρου�Κοφινᾶ,�Ψυχιάτρου
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τίας. Παρόντες ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ.
Ἀλέξιος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος, ὁ
Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μωκησσοῦ κ. Δημήτριος ἀπό τήν
Μητρόπολη Σικάγο. Ἔλαβαν μέρος ἐπίσης διακεκριμένοι
ἐπιστήμονες ἀπό τό χῶρο τῆς ὑγείας. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ
ὅτι ὅλοι οἱ ὁμιλητές ἦταν πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου. Ἡ
παρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἔγινε φανερή διά τοῦ
Ἐξοχωτάτου Ὑφυπουργοῦ  Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλλη-
λεγγύης κ. Γεωργίου  Κωνσταντόπουλου, ὁ ὁποῖος κή-
ρυξε τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου. Τέλος, δέν πρέπει νά
ἀγνοήσουμε τήν παρουσία τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καί φο-
ρέων, πού συνέβαλαν στή μεγάλη ἐπιτυχία τοῦ Συνε-
δρίου. Ἰδιαίτερα πρέπει νά ἀναφερθεῖ ἡ λαμπρή καί ἀβρα-
μιαία φιλοξενία, πού προσέφερε  ἡ οἰκογένεια Καμπου-
ράκη στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ ξενοδοχείου «Ρόδος Παλ-
λάς», ἡ συμπαράσταση τοῦ Πολιτιστικοῦ Ὀργανισμοῦ
τοῦ Δήμου Ροδίων, πού κάλυψε τά ἔξοδα τῆς καταπλη-
κτικῆς πολιτιστικῆς ἐκδήλωσης τοῦ
Συνεδρίου «Ἡ� Δική� μας� Ἀνατολή»
ἀπό τό μουσικό συγκρότημα τοῦ
Χρήστου Τσιαμούλη, καί ἡ φιλοξενία,
πού προσέφερε ἡ Ἐνορία Καλυθιῶν
στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἐξωκκλησίου
Προφήτη Ἀμῶς.

Τό Συνέδριο ἔδωσε τήν εὐκαιρία
στούς Συνέδρους νά συζητήσουν τίς
δυσκολίες, πού παρουσιάζονται στήν
ποιμαντική διακονία στό χῶρο τῆς
ὑγείας, τόσο σέ θεωρητικό, ὅσο καί
σέ πρακτικό ἐπίπεδο. 

Τό θεωρητικό μέρος ἑστιάσθηκε
στή θεολογική «ταυτότητα» τῆς δια-
κονίας μας. Οἱ ὁμιλίες καί συζητήσεις
ἐπιβεβαίωσαν τή σημαντική θέση, πού κατεῖχε ἡ φιλαν-
θρωπία, καί κυρίως ἡ μέριμνα γιά τούς ἀρρώστους, σέ
ὅλη τη διάρκεια τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπισημάν-
θηκε ὅτι ἡ φιλανθρωπία δέν εἶναι τό χρέος τοῦ πράττειν,
ἀλλά τό κατόρθωμα μίας πράξης, πού φανερώνει ἕναν
ἄλλο τρόπο κατανόησης τῶν πραγμάτων, τό νά γίνεται
δηλαδή στοιχεῖο τῆς ζωῆς σου ἡ ὀδύνη τοῦ ἄλλου μέσα
σέ μία κοινωνία προσώπων. Αὐτός ὁ τρόπος, πηγάζει ἀπό
τήν ἔκφραση τῆς Ἀγάπης, ὅπως αὐτή βιώνεται μέσα στήν
εὐχαριστιακή κοινότητα. Γι’ αὐτό κάθε θεραπευτική προ-
σπάθεια δέν πρέπει νά ἔχει τό χρησιμοθηρικό καί κυρίως
τόν ἀτομικό χαρακτῆρα μίας «πνευματικότητας», ἀλλά
νά καλεῖ ὅλα τά μέλη τῆς κοινότητας σέ μία ὑγιῆ σωμα-
τική καί ψυχική σχέση κοινωνίας ἐν τῇ ἀγάπῃ τῆς Ἁγίας
Τριάδος.

Σέ πρακτικό ἐπίπεδο, οἱ Σύνεδροι ἐνημερώθηκαν γιά
τίς διεθνεῖς ἐξελίξεις σχετικά μέ τή φροντίδα τῶν

ἀσθενῶν σέ ποιμαντικό καί ἰατρικό ἐπίπεδο, καθώς καί
γιά τήν ἀνάγκη εἰλικρινοῦς καί στενῆς συνεργασίας τῶν
ἀσκούντων τήν ποιμαντική διακονία μέ τούς γιατρούς,
τούς νοσηλευτές, τούς κοινωνικούς λειτουργούς καί
ὅλους ἐκείνους, πού διακονοῦν στό χῶρο τῆς ὑγείας.
Ἐπίσης, ἀνταλλάχτηκαν ἀπόψεις γιά τόν ρόλο τοῦ
ἱερέως στό νοσοκομεῖο καί τίς δυσκολίες, πού ἀντιμε-
τωπίζει στή διακονία του. Ἐπιπροσθέτως, ἐρεύνησαν τίς
τάσεις τῆς ἰατρικῆς φροντίδας στίς μέρες μας γιά τόν
καρκινοπαθῆ καί τίς νευρολογικές ἀσθένειες, συμπερι-
λαμβανομένης τῆς φροντίδας γιά τό ἄρρωστο παιδί καί
τήν τρίτη ἡλικία. Σέ ὅλες αὐτές τίς συζητήσεις, διαπι-
στώθηκε ὅτι ὁ ἄρρωστος ἀπομονώνεται ὅλο καί περισ-
σότερο στό οἰκεῖο του περιβάλλον, λόγω τοῦ τρόπου
ζωῆς στή μετανεωτερική κοινωνία καί τῶν τάσεων, πού
διαμορφώνονται στόν ἰατρικό καί νοσηλευτικό χῶρο,
καί γι’ αὐτό χρήζει περισσότερης ἐπιμέλειας καί προ-

σοχῆς, ὥστε νά μήν ἀποκοπεῖ ἀπό
τήν ἐκκλησιαστική κοινότητα.  

Στόν κύκλο τῶν θεμάτων, πού
ἀπασχόλησαν τούς Συνέδρους, πε-
ριελήφθησαν καί οἱ προκλήσεις τῆς
βιοηθικῆς πρός τή θεολογία καί τήν
ποιμαντική πράξη τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπίσης, μέσω εἰδικῆς εἰσήγησης
ἀπασχόλησε τούς Συνέδρους τό
πρόβλημα τῆς ψυχικῆς κόπωσης καί
ἐξουθένωσης τῶν λειτουργῶν (κλη-
ρικῶν καί λαϊκῶν) στό χῶρο τῆς
ὑγείας, καί ἀναζητήθηκαν ἀποτελε-
σματικότεροι τρόποι προκειμένου νά
ὑποστηριχθοῦν πνευματικά ὅλοι
ὅσοι διακονοῦν στό χῶρο αὐτό. 

Τέλος, οἱ Σύνεδροι ἐξέφρασαν τήν ἐπιθυμία νά εὐλο-
γήσει ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαῖος τή δημιουργία ἑνός Ὀρθόδοξου «δι-
κτύου» ποιμαντικῆς διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου, τό ὁποῖο θά παρέχει τή δυνατότητα σέ ὅσους
μετέχουν σέ αὐτό νά ἀλληλοβοηθοῦνται στή διακονία,
τήν ὁποία προσφέρουν στούς ἀσθενεῖς. 

Ἡ συμμετοχή ὅλων τῶν συνέδρων στίς συζητήσεις
ἀπέδειξε τό ἐνδιαφέρον καί τόν κοινό προβληματισμό,
πού ὑπάρχει, ἀλλά καί τήν προθυμία νά βελτιωθοῦν, ἤ
καλύτερα, νά ἀναβαθμισθοῦν οἱ ὑπηρεσίες πού προσφέ-
ρουν στόν ἄρρωστο σέ πνευματικό καί σέ πρακτικό ἐπί-
πεδο. Ἔτσι, ὅλοι ἀναχώρησαν ἀπό τή Ρόδο διαπνεόμενοι
ἀπό τή φλόγα νά μεταφέρουν τά συμπεράσματα καί τό
πνεῦμα τοῦ συνεδρίου στίς Μητροπόλεις τους, ὥστε νά
ὑλοποιηθεῖ σέ οὐσιαστική προσφορά. �

Τό Συνέδριο ἔδωσε τήν εὐ και-
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Τήν Παρασκευή 12 ∆εκεµβρίου ἑορτή τοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνος τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό  Ἁγίου ∆ηµη�
τρίου Παλαιοῦ Κοιµητηρίου,
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
ἱερουργοῦντος τοῦ Μητροπολίτου
Λέρου, Καλύµνου καί Ἀστυπα�
λαίας κ. ΠαEσίου, πνευµατικοῦ τέ�
κνου τοῦ µακαριστοῦ.

Προηγήθηκε ἡ ἐκταφή τῆς
σοροῦ τοῦ µακαριστοῦ Μητροπο�
λίτου Ρό δου κυροῦ Σπυρίδωνος,
ἀπό τούς Μητροπολῖτες Ρόδου κ.
Κύριλλο καί Λέρου, Καλύµνου καί
Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιο τό ἀπό�
γευµα τῆς Τετάρτης 10ης ∆εκεµ�
βρίου.

Στό τέλος τῆς Λειτουργίας τε�
λέσθηκε Ἀρχιερατικό µνηµόσυνο
ἀπό τούς Μητροπολῖτες Καλύ�
µνου κ. Παΐσιο, Ρόδου κ. Κύριλλο
καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο
Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐµµανουήλ. Παρευρέθησαν µεταξύ
ἄλλων ὁ Νοµάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Ἰωάννης Μα�
χαιρίδης, ὁ ∆ήµαρχος Ροδίων κ. Χατζῆς Χατζηευθυµίου
καί ὁ πρώην Βουλευτής κ. Γεώργιος Χιωτάκης.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Παΐσιος στενός συνεργάτης τοῦ
µακαριστοῦ, ὁµίλησε γιά τήν προσωπικότητα τοῦ ἐκλι�
πόντος Ἱεράρχου χαρακτηρίζοντάς τον ὡς Πρίγκιπα
τῶν Ἀρχιερέων σταθείς ἰδιαιτέρως στήν κηρυκτική δει�
νότητά του καί στή σοφία τῶν λεγοµένων του, εὐχαρί�
στησε δέ τόν Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κύριλλο γιά τήν
πρωτοβουλία  αὐτή τῆς τιµῆς, ἀναγνώρισης καί εὐγνω�
µοσύνης πρός τόν προκάτοχό του. 

Τό Σάββατο 13 ∆εκεµβρίου στίς 6.00 µ.µ. στόν
Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισµοῦ πραγµατοποιήθηκε
ἐκδήλωση παρουσίασης τοῦ ἐπετειακοῦ τόµου

ΜΝΗΜΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ�
ΤΟΥ ΡΟ ∆ΟΥ †1988, ὁ ὁποῖος ἐκδόθηκε µέ τήν πρό�

νοια τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου κ.
Κυρίλλου ἐπί τῇ συµπληρώσει
20ετίας ἀπό τῆς ἐκδηµίας αὐτοῦ.

Στήν ἀρχή παρουσιάσθηκε
ἕνα ὀκτάλεπτο ὀπτικοακουστικό
ντοκουµέντο µέ ἀποσπάσµατα
ἀπό χοροστασίες τοῦ µακαριστοῦ
Μητροπολίτου Ρόδου κυροῦ Σπυ�
ρίδωνος, τό ὁποῖο συγκίνησε τό
πολυπληθές ἀκροατήριο.

Ὁ π. Νεκτάριος Πόκιας προ�
λογίζοντας τήν ἐκδήλωση καί
τούς ὁµιλητές διάβασε µήνυµα
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολοµαίου, ὁ ὁποῖος µε�
ταξύ ἄλλων τόνισε ὅτι ‹‹οἱ χρό

νοι ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδηµίας
αὐτοῦ ἄχρι τῆς σήµερον, εἰ καί
εἴκοσι συναπτοί, ἐφάνησαν ἀδύ


ναµοι νά ἐξαλείψουν τό ἔργον, τήν προσωπικότητα, τήν
διακονίαν, τό ὅραµα, τούς λόγους, τήν µνήµην  τοῦ µε

γάλου τούτου Ἱεράρχου… καταλήγοντας… ὅθεν ἐπευ

λογοῦµεν µίαν τοιαύτην προσπάθειαν ἐκδόσεως τῶν
ὁµιλιῶν τοῦ µεγάλου τούτου ἀνδρός, ὁµιλιῶν ἱστο

ρικῶν, συνυφασµένων µετά µεγάλων γεγονότων, αἵτι

νες ἐµπνευσµέναι ὑπό τοῦ Παναγίου Πνεύµατος θά
ἀποτελέσουν ἱεράν παρακαταθήκην πρός πάντα ἀνα

γνώστην››.

Ἀκολούθησε σύντοµη προσλαλιά τοῦ Ἀρχιµανδρί�
του π. Ἀντωνίου Πατροῦ, ὁ ὁποῖος ἔχοντας  τήν ἐπιµέ�
λεια τῆς ἐκδόσεως τοῦ τόµου εὐχαρίστησε ὅλους τούς
συντελεστές. 

Τόν λόγο κατόπιν πῆρε ὁ Πρόεδρος τῆς Στέγης
Γραµµάτων καί Τεχνῶν καί πρώην Πρόεδρος τοῦ ∆η�
µοτικοῦ Συµβουλίου Ρόδου κ. Νικόλαος Νικολάου, ὁ

Β 

Α 

Ἐκδηλώσεις ἀφιερωμένες στή μνήμη 
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ρόδου 

κυροῦ Σπυρίδωνος Συνοδινοῦ 
(12-14 Δεκεμβρίου 2008)

ΜΝΗΜΗ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
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ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν βιογραφία τοῦ Ἱεράρχου καί
ἀποκάλυψε ἄγνωστες πτυχές τῆς πολυσχιδοῦς προ�
σωπικότητάς του. 

Ἀκολούθησε ἕνα µουσικό διάλειµµα µέ ὕµνους τοῦ
Ἁγίου ∆ωδεκαηµέρου ἀπό τήν Χορωδία Ἱεροψαλτῶν
Ρόδου καί Περιχώρων ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Προ�
έδρου τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν καί Πρωτοψάλτου κ.
Ἐµµανουήλ Θεουλάκη.

Στή συνέχεια τόν λόγο πῆρε ὁ Φιλόλογος Πανα�
γιώτης Χαµουζᾶς, ὁ ὁποῖος τόνισε ἰδιαίτερα τούς φλο�
γερούς λόγους τοῦ Ἱεράρχου κάνοντας µία φιλολο�
γική προσέγγιση καί κατακλείοντας µέ ἀποσπάσµατα
ἀπ’ αὐτούς. Ἀπό πλευρᾶς ὁµιλητῶν τόν κύκλο ἔκλεισε
ὁ Μητροπολίτης Λέρου, Καλύµνου καί Ἀστυπαλαίας κ.
Παΐσιος. Μέ ἰδιαίτερα γλαφυρό τρόπο περιέγραψε τίς
τελευταῖες στιγµές τοῦ µακαριστοῦ Μη�
τροπολίτου κυροῦ Σπυρίδωνος ὡς εἷς ἐκ
τῶν στενῶν συνεργατῶν του, ὡς Πρω�
τοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ρόδου. 

Κατόπιν ὁ λόγος δόθηκε στούς  πα�
ρευρισκοµένους στήν ἐκδήλωση,  στό
Νοµάρχη ∆ωδεκανήσου κ. Ἰωάννη
Μαχαιρίδη, στό ∆ήµαρχο Ρόδου κ.
Χατζῆ Χατζηευθυµίου, στόν πρώην Βου�
λευτή κ. Ἰωάννη Παρασκευᾶ, στόν ἐπι�
κεφαλῆς τῆς µειοψηφίας τοῦ Νοµαρ�
χιακοῦ Συµβουλίου κ. Βασίλειο Ὑψη�
λάντη καί στόν ἐκ Κεφαλληνίας πρώην
Ἀστυνοµικό ∆ιευθυντή κ. Γεράσιµο
Παυλᾶτο. Ὅλοι ὁµίλησαν συγκινητικά
καί ἀναφέρθηκαν σέ προσωπικές στιγ�
µές πού ἔζησαν κοντά στόν ἐκλιπόντα
Ἱεράρχη. 

Ἡ ἐκδήλωση, στήν ὁποία παρευ�
ρεύθησαν ἐκτός τῶν ἄλλων καί ὁ
Μητροπολίτης Σύµης κ. Χρυσόστο�
µος καθώς καί ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐµµα�
νουήλ, τελείωσε µέ τίς εὐχαριστίες
τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
Ρόδου κ. Κυρίλλου πρός ὅλους οἱ
ὁποῖοι ἐκοπίασαν καί βοήθησαν
στήν ἔκδοση τοῦ Τόµου δηλώνον�
τας, ὅτι ὅλες αὐτές οἱ ἐκδηλώσεις
ἀποτελοῦν ἔκφραση εὐγνωµοσύ�
νης ἀλλά καί χρέους γιά τήν µακρά
καί πλούσια ποιµαντική διακονία τοῦ
µακαριστοῦ Ἱεράρχου στήν ἱστορική
καί περίοπτη Μητρόπολη τῆς Ρόδου
σέ ἐποχές δύσκολες καί κρίσιµες.

Οἱ ἐκδηλώσεις τιµῆς καί µνήµης κορυφώθηκαν
τήν Κυριακή 14 ∆εκεµβρίου µέ Πολυαρχιερατική
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Καθολικῆς
Κρεµαστῆς, στήν ὁποία συλλειτούργησαν ὁ Σεβα�
σµιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, ὁ Σεβα�
σµιώτατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύµνου καί Ἀστυ�
παλαίας κ. Παίσιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐµµανουήλ. 

Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Ἀρχιµανδρίτης π. Ἀντώ�
νιος Πατρός τονίζοντας ἰδιαιτέρως  ὅτι ‹‹…ἐπαινεῖται
µέχρι σήµερον ἡ σύνεση καί ἡ σωφροσύνη, τήν ὁποίαν
ἐπεδείκνυε καί δέν ἐξαλείφθηκε ἀπό τήν µνήµη. ∆έν
λησµονήθηκε τό µνηµόσυνό του ἀπό τούς ἀνθρώπους
καί τό ὄνοµά του ζεῖ καί ἀναδεικνύεται, πολλάκις ση

µεῖο ἀναφορᾶς. Στή σοφία του ἀναφέρονται πολλοί

Γ 
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ἄνθρωποι καί τόν ἔπαινόν του συνεχίζει νά ἐξαγγέλει
ἡ Ἐκκλησία…››. 

Στό ἀρχιερατικό  µνηµόσυνο πού ἀκολούθησε  ὁµί�
λησαν ὁ Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, ὁ Μητρο�
πολίτης Λέρου, Καλύµνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Πα�σιος
καί ὁ ΠροEστάµενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Καθο�
λικῆς Κρεµαστῆς  Ἀρχιµανδρίτης π. Μελίτων Μπέλ�
λος ἐκφράζοντας τίς εὐχαριστίες ὅλων  γιά τήν ἐνα�

πόθεση τῶν ὀστῶν τοῦ ἐκλιπόντος
Ἱεράρχου στό Παναγιοφύλακτο Προσκύ�
νηµα τῆς Παναγίας Καθολικῆς ἐκπληρώ�
νοντας τήν ἐπιθυµία του. 

Στό τέλος τῆς Ἀκολουθίας  προπο�
ρευοµένων τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τῶν
Ἁγίων Ἀρχιερέων µέ ποµπή ὅλοι κατευ�
θύνθηκαν στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ,
ὅπου ἔγινε ἐπιµνηµόσυνη δέηση καί ἡ
ἐναπόθεση τῶν ὀστῶν τοῦ ἐκλιπόντος
Ἱεράρχου κάτωθεν τῆς προτοµῆς, σέ
εἰδικά διαµορφωµένη κρύπτη.

Ἀκολούθησαν τά ἀποκαλυπτήρια της
προτοµῆς τοῦ µακαριστοῦ Ἱεράρχου, τήν
ὁποία φιλοτέχνησε ὁ γλύπτης Κων�
σταντῖνος Νεοφύτου µέ τήν εὐσεβῆ χο�
ρηγία τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Ρόδου
καί τῆς οἰκογενείας Εὐσταθίου Βασιλάκη.

Τέλος ἀναγνώστηκε ἡ παρακάτω µαρµάρινη ἐπιγραφή
ἡ ὁποία εἶναι ἐντοιχισµένη στήν προτοµή:  

ΤΟ∆’ ΕΣΤΙ ΣΗΜΑ ΚΛΕΙΝΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΒΛΑΣΤΟΥ ΕΥΘΑΛΕΣΤΑΤΟΥ

ΡΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ ΕΝΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΝΥΜΦΟΣΤΟΛΟΥ

ΤΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥ
ΖΗΛΩι ΑΠΛΕΤΩι ΕΓΕΙΡΑΝΤΟΣ ΤΟΝ ∆ΟΜΟΝ

ΟΥΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ ΤΟΥΠΙΚΛΗΝ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ ΦΙΛΟΠΡΟΒΑΤΟΣ ΠΑΝΥ

ΘΥΤΗΣ ΘΕΟΠΝΟΥΣ ΤΩΝ ΦΡΙΚΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΡΓΟΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙΣ ΨΥ ΧΩΝ ΣΟΦΟΣ ΙΘΥΝΤΩΡ,

ΟΣΤΙΣ ΤΩΝ ΤΗ∆Ε ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ ΕΚ∆ΗΜΗΣΑΣ
ΜΕΝΕΙ ΕΝΤΑΥΘΑ ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ ΤΟΙΣ ΛΕΙΨΑΝΟΙΣ. 

Παρευρεύθησαν µεταξύ ἄλλων οἱ Βουλευτές ∆ω�
δεκανήσου κ. Ἀριστοτέλης Παυλίδης, κ. Ἀναστάσιος
Καραµάριος καί κ. Νικόλαος Ζωίδης, ὁ πρώην Βου�
λευτής κ. Γεώργιος Χιωτάκης, ὁ Νοµάρχης ∆ωδεκα�
νήσου  κ. Ἰωάννης Μαχαιρίδης, ὁ ∆ήµαρχος Ρόδου κ.
Χατζής Χατζηευθυµίου, ὁ Πρόεδρος τῆς Τ.Ε.∆.Κ.∆.  καί
∆ήµαρχος Πεταλούδων κ. Μιχάλης Κορδίνας ὁ ∆ή�
µαρχος Καµείρου κ. ∆ηµήτριος Κρητικός, ὁ ἐπικεφαλῆς
τῆς µειοψηφίας τοῦ Νοµαρχιακοῦ Συµβουλίου κ. Βα�
σίλειος Ὑψηλάντης, ὁ πρώην ∆ήµαρχος Ρόδου κ.
Μάνος Κόκκινος καί στρατιωτική ἀντιπροσωπεία µέ
ἐπικεφαλῆς τόν Ὑποδιοικητή τῆς 95 Α∆ΤΕ.

Ἄς εἶναι αἰώνια καί ἀπαλαίωτος ἡ µνήµη τοῦ ἀοιδί�
µου Μητροπολίτου Ρόδου κυροῦ Σπυρίδωνος καί ἡ
εὐχή του ἐναργής πάντοτε στό σῶµα τῆς τοπικῆς µας
Ἐκκλησίας. �
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Ἂ
ν καὶ ὁ χρόνος λεπτύνει καὶ ξεθωριάζει τὶς µορφές,
ἐν τούτοις, εἴκοσι χρόνια µετὰ τὴν ἐκδηµία τοῦ µα�
καριστοῦ Γέροντός µας Μητροπολίτου κυροῦ Σπυ�

ρίδωνος, τὸ νόηµα τῶν στίχων τῆς Σοφίας Σειρὰχ ἠχεῖ
καὶ προβάλλει ἀνεξίτηλο καὶ ἀληθινὸ στὸ πρόσωπό του
καὶ συνοδεύει τὴν µνήµη του στὴν αἰωνιότητα. 

Ἐγεννήθη τὸ 1907 στὸ Ληξούρι Κεφαλληνίας, γυιὸς
τοῦ Εὐαγγέλου Συνοδινοῦ καὶ τῆς Μαρίας Μάνεση. Τὰ
ἐγκύκλια γράµµατα ἔµαθε στὴν ἰδιαίτερή του πατρίδα
καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐργάσθηκε ὡς ὑπάλληλος στὴν Ἀγρο�
τικὴ Ἀσφάλεια τοῦ νησιοῦ. Στὴν ἱερωσύνη εἰσῆλθε διὰ
τῶν χειρῶν τοῦ Μητροπολίτου Ἡλείας
Ἀντωνίου τὸ 1933 µὲ τὴ χειροτονία εἰς
∆ιάκονον στὴν Ἱ. Μ. Σκαφιδιᾶς. Ἡ ἀγάπη
του γιὰ τὰ ἱερὰ γράµµατα τὸν ὁδήγησε στὴ
Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, ὅπου ἐσπούδασε
ὡς ὑπότροφος παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Καθη�
γητὴ καὶ ἈκαδηµαJκοῦ Ἀµίλκα Ἀλεβιζά�
του, ὁ ὁποῖος ἔµελλε νὰ τὸν στηρίζει ἐφεξῆς
λόγῳ τῆς ἐργατικότητας, τῆς φιλοµάθειας,
ἀλλὰ καὶ τῆς σύνεσης, ποὺ τὸν διέκρινε, ἐνῶ
παράλληλα ὑπηρέτησε στὸν Πανεπιστη�
µιακὸ Ναὸ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (Καπνι�
καρέα).  

Τὸ πέρασµα τοῦ χρόνου φώτισε τὶς ἀρε�
τές του, ὥστε –µὲ τὴν περάτωση τῶν Θεο�
λογικῶν του Σπουδῶν– τὸ 1938 χειροτο�
νεῖται εἰς Πρεσβύτερον καὶ προχειρίζεται

Ἀρχιµανδρίτης, ὑπηρετώντας στὸν ἴδιο ἱστορικὸ ναό.
∆ιακρινόµενος ὁρίστηκε ὑπογραµµατεύς καὶ ἐν συνεχείᾳ
Γραµµατεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπου ἐργάσθηκε σὲ χα�
λαιποὺς καιροὺς γνωρίζοντας τὸν πόνο τοῦ λαοῦ τῆς Κα�
τοχῆς. 

Ἡ περίοδος τῆς Ἀντιβασιλείας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
∆αµασκηνοῦ φέρνει στὴν Ἀθήνα τὸν γηραιὸ Μητροπο�
λίτη Θεσσαλονίκης Γεννάδιο, ποὺ ἐκτελοῦσε χρέη
Ἀρχιεπισκόπου. Ἡ ἀπουσία του ἀπὸ τὴν πολύπαθη
Ἐκκλησία τῶν Θεσσαλονικέων ἄφηνε δυσαναπλήρωτο
κενό, τὸ ὁποῖο ἐκλήθη νὰ ἀναπληρώσει ὁ Ἀρχιµανδρί�
της Σπυρίδων Συνοδινὸς µετὰ τὴν ἐκλογή του ὡς Βοη�
θοῦ Ἐπισκόπου ὑπὸ τὸν τίτλο Ἀπαµείας.

Ἡ ∆ιακονία του στὴν Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
ὑπῆρξε πεδίο δόξης λαµπρό, καθὼς ἀποτέλεσε ἀφορµὴ
γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν ὀργανωτικῶν καὶ διοικητικῶν του
ἀρετῶν, καθὼς µὲ δικές του ἐνέργειες συνετελέσθη πο�
λυδιάστατο ἔργο, ποὺ συνέβαλλε καθοριστικὰ στὴν ἐπού�
λωση τῶν πληγῶν, ποὺ ἄφησε στὸ ποίµνιο ἡ Κατοχὴ
καὶ ὁ Ἐµφύλιος. Ἱδρύµατα, συσσίτια, ἀναστηλώσεις ἀπο�
τέλεσαν µέρος τοῦ ἔργου του. Σὲ σύντοµο χρονικὸ διά�
στηµα ἐπερατώθη ἡ ἀνοικοδόµηση τοῦ Ἁγίου ∆ηµη�
τρίου (1946�1948), ποὺ ὑπῆρξε στήριγµα γιὰ τοὺς πι�
στούς. Μὲ τὴν φροντίδα του διοργανώθηκαν παιδοπόλεις
ὡς ἡ «Ἁγία Εἰρήνη», ὅπου βρῆκαν στοργικὴ ἀγκαλιὰ

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ 

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
Ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιµ. Ἀντωνίου Πατρός στόν Ἱερό Ναό 

Κοιµήσεως Θεοτόκου Κρεµαστῆς τήν 14�12�2008.

Αἰνέσουσι τὴν σύνεσιν αὐτοῦ πολλοὶ ἕως
τοῦ αἰῶνος, οὐκ ἐξαλειφθήσεται, οὐκ

ἀποστήσεται τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ καὶ τὸ
ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς γενεὰς γενεῶν.
Τὴν σοφίαν αὐτοῦ διηγήσονται ἔθνη καὶ
τὸν ἔπαινον αὐτοῦ ἐξαγγελεῖ ἐκκλησία.

(Σοφία Σειράχ ΛΘʹ 9-10)



παιδιὰ ποὺ ἔµειναν ἔκθετα ἢ ὀρφανά, ἐνῶ πολλὲς προ�
σπάθειες κατέβαλε µὲ τὴ σύσταση ἐπιτροπῶν, ποὺ ἀπέ�
βλεπαν στὴν ἀνόρθωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήµατος. Μία
τέτοια ἐκδήλωση ἀποτελεῖ καὶ ἡ ἀπὸ ἐπισκοπικοῦ θρό�
νου ὁµιλία του γιὰ τὴν ἕνωση τῶν ∆ωδεκανήσων µετὰ
τῆς µητρὸς  Ἑλ λάδος, τῶν ὁποίων τὸ λαὸ ἔµελλε νὰ δια�
ποιµάνει λίγα χρόνια µετά. 

∆ὲν θὰ πρέπει νὰ παραθεωρηθεῖ ὅτι ἡ προσωπικό�
τητά του ἦταν ἐγγυητὴς τῆς ἑνότητος στὴν Ἐκκλησία
τῆς Ρόδου ὕστερα ἀπὸ τὶς ἔριδες περὶ τὸ Αὐτοκέφαλον,
µετὰ τὴν ἕνωση µὲ τὴ Μητέρα Ἑλλάδα. Ἡ ἐκλογή του
γιὰ τὴν µητροπολιτικὴ ἕδρα τῆς Ρόδου τὸ 1951 ἀποτέ�
λεσε τὴν ἀρχὴ µίας νέας περιόδου –1900 ἔτη µετὰ τὸν
εὐαγγελισµὸ τῆς νήσου ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν
Παῦλο. Ὁ Μητροπολίτης Σπυρίδων µὲ συνέπεια ἐχάραζε
τὴ συνετὴ στάση, ποὺ ὄφειλε νὰ τηρήσει ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ρόδου, διατηρώντας ἔτσι τὴν ἄµεση ὑπαγωγή της
στὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο.

Καὶ δὲν ἦταν µικρὸ τὸ Θεολογικὸ
ἔργο, τὸ ὁποῖο συντελέσθηκε ἐπὶ τῆς
Ποιµαντορίας του. Πάντοτε ὑπὸ τὴ
σκέπη τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας ἡ Ἱ. Μ. Ρόδου διοργάνωσε
µὲ ἐπιτυχία ∆ιορθόδοξες καὶ ∆ιαχρι�
στιανικὲς Συναντήσεις, ἐνῶ τὸ νησὶ
ἐπισκέφθηκαν ὅλοι οἱ θρησκευτικοὶ
ἡγέτες τοῦ χριστιανικοῦ κόσµου, τόσο
στὴ διάρκεια τῶν τριῶν Πανορθοδό�
ξων ∆ιασκέψεων, ὅσο καὶ στὸ πλαίσιο
ἄλλων συναντήσεων ἢ διεθνῶν γεγο�
νότων. Τὴν παρουσία του καὶ τὴν πολυετῆ ἀρχιερατεία
του στὴ Ρόδο κοσµοῦν σηµαντικὰ γεγονότα, ἐκκλησια�
στικὰ καὶ µή, τὰ ὁποῖα σηµατοδοτοῦν τὴ ροὴ τῆς ἱστο�
ρίας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἐπὶ τῶν ἡµερῶν του
ἀποτέλεσε τὸ ἐπίκεντρο τῆς ἀνὰ τὸν κόσµο Ὀρθοδοξίας.
Ἡ ἐπιτυχὴς διοργάνωση τριῶν ∆ιορθοδόξων ∆ιασκέ�
ψεων, ἡ ∆ιάσκεψη τοῦ Παγκόσµιου Συµβουλίου Ἐκκλη�
σιῶν, ἡ διοργάνωση ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπὶ τῇ Χι�
λιετηρίδι τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ ἔναρξη τοῦ Θεολογικοῦ
∆ιαλόγου Ὀρθοδόξου καὶ Ρωµαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας
ἀποτελοῦν µία σειρὰ διεθνῶν καὶ διαχριστιανικῶν γεγο�
νότων, ποὺ συντελέστηκαν ὑπὸ τὴν αἰγίδα του. 

Ἡ συµβολή του στὴ θέση, ποὺ κατέχει σήµερα ὁ Ὀρθό�
δοξος Ἑλληνισµός, ἀλλὰ καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ἐν γένει ὑπῆρξε
καθοριστικὴ καθὼς µὲ παρρησία διελέχθη µετὰ τῶν ἑτε�
ροδόξων καὶ ἔκανε σαφῆ τὴν θέση τῆς Ὀρθοδοξίας ἔναντι
τῶν διαφόρων παραχαράξεών της, χωρὶς νὰ ἐπιτρέψει νὰ
γίνεται λόγος γιὰ σκοταδισµὸ ἢ ἐσωστρέφεια.

Ἡ µεγάλη ἐµβέλεια τῆς προσωπικότητος τοῦ Μη�
τροπολίτου Σπυρίδωνος προσέλκυσε τὸν Ἐθνάρχη Κύ�
πρου Μακάριο, τὸν Πάπα Παῦλο ΣΤ΄, ἀλλὰ πολὺ δὲ
µᾶλλον τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, µὲ τὴν

παραίνεση τοῦ ὁποίου ὁ Μητροπολίτης Ρόδου προέβαλλε
ὡς τὰ πέρατα τῆς Οἰκουµένης τὴν ἀνοιχτοσύνη τῆς
Ὀρθοδοξίας.

Συνεχεῖς ἐπιτυχίες στὴ διοργάνωση διεθνοῦς ἐµβέ�
λειας γεγονότων καλλιέργησαν τὴν ἐµπιστοσύνη τῶν
Πατριαρχῶν Ἀθηναγόρα καὶ ∆ηµητρίου εἰς τὸ πρόσω�
πόν του, τὴν ὁποίαν ἐπεδείκνυαν σὲ κάθε εὐκαιρία, ὅπως
γιὰ παράδειγµα οἱ πολυάριθµες ὑπ’ αὐτοῦ ἐκπροσωπή�
σεις τῆς Σεπτῆς Κορυφῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.

Γιὰ τὸν µακαριστὸ Μητροπολίτη κυρὸ Σπυρίδωνα ἡ
Μητέρα Ἐκκλησία πάντοτε ὑπῆρξε φιλόξενη. Ἡ ἀγάπη
Της ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στὸν ἴδιο ὡς ποιµενάρχη νὰ
πραγµατώσει πλεῖστες ὅσες θεοφιλεῖς προσπάθειες γιὰ
τὴν προαγωγὴ τῆς κατὰ Χριστὸν διδασκαλίας, παραµέ�
νοντας πάντοτε πιστὸς καὶ ἀφοσιωµένος στὴ φωνή Της
καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἀρχιερατικῆς του διακονίας
στοὺς κόλπους τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου.

Ἡ παρουσία του καὶ ἡ ἐξαιρετικὴ
εὐχέρεια ποὺ διέκρινε τὶς συνανα�
στροφές του συγκέντρωσαν τὰ βλέµ�
µατα τῆς Οἰκουµένης στὸ νησί, ποὺ
ἐπὶ τῶν ἡµερῶν του διῆλθε ἡµέρες
γαλήνης καὶ εὐηµερίας. Μία ἀπὸ τὶς
πρῶτες φροντίδες τοῦ νεοεκλεγέντα
Μητροπολίτου Ρόδου Σπυρίδωνος
ἦταν ἡ διοικητικὴ µέριµνα τοῦ
«Οἴκου Κολυµπίων», τοῦ γηροκο�
µείου ποὺ ἱδρύθηκε µὲ µέριµνα τοῦ
Παγκοσµίου Συµβουλίου Ἐκκλησιῶν. 

Μεγάλο εἶναι τὸ ἔργο, ποὺ κατέ�
λειπε στὴν κοινωνία τῆς Ρόδου. Μὲ ἴδιες φροντίδες ἐξα�
σφάλισε τὴν εὔρυθµη λειτουργία τῶν πλείστων Ἱδρυµά�
των, ὅπως Ὀρφανοτροφείων, Οἰκοτροφείων Νεανίδων καὶ
ἄλλων, σὲ συνεργασία µὲ ἱκανὰ στελέχη καὶ πνευµατι�
κοὺς ἀνθρώπους, ὅπως ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας τῆς Πά�
τµου Ἀµφιλόχιος Μακρής, ἡ Ἡγουµένη Εὐστοχία καὶ
στὴ συνέχεια ἡ Μοναχὴ Ἐµµέλεια. Μὲ δική του φροντίδα
στὴ Ρόδο λειτούργησε Γεωργικὴ σχολή, καθὼς καὶ
σχολὲς οἰκοτεχνίας, ποὺ συνέβαλλαν στὴν ἀποκατάσταση
τῶν Ροδίων, ἐνῶ προσωπικές του ἐνέργειες εἶχαν ἀποτέ�
λεσµα τὴν ἀνακαίνιση κτηριακῶν ἐγκαταστάσεων, τὴν
ἐξασφάλιση οἰκονοµικῶν πόρων καὶ τὴν χρηστὴ διοί�
κηση.

Κατὰ γενικὴ ὁµολογία, ἡ µακραίωνη σκλαβιὰ ὁδή�
γησε τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρόδου σὲ µεγάλη πνευµατικὴ
ἔνδεια. Μὲ τὴν ἄφιξή του ἦταν ἐλάχιστοι οἱ ἱερεῖς µὲ
ἀνώτερες σπουδές, ἐνῶ πολλὲς φορὲς ἡ δυνατότητα τοῦ
κλήρου µὲ δυσκολία ἐπαρκοῦσε γιὰ τὴν ὑπηρέτηση τῶν
λειτουργικῶν ἀναγκῶν. Ἡ ἵδρυση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Φροντιστηρίου Ρόδου, ἡ διοργάνωση τακτικῶν Ἱερα�
τικῶν Συνεδρίων µὲ τὴ συµµετοχὴ τῶν ὀλιγάριθµων
ἐπιφανῶν θεολόγων τῆς ἐποχῆς, ἀνάµεσα στοὺς ὁποίους
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Ὁ ποιμὴν ὁ καλός, ποὺ ἀγω-

νιᾶ καὶ ἀγρυπνᾶ ἐπὶ σκοπὸν

γιὰ τὸ ποίμνιό του. Ὁ πατέ-

ρας, ποὺ ἀγάπησε τὰ τέκνα

του καὶ ἀγαπήθηκε ἀπὸ αὐτά. 
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διακρίνονται ὁ Μανώλης Μπακίρης, ὁ Κανάρης Που�
ζουκάκης, ὁ Νικόλαος Ἀρβανίτης, ὁ Ἠλίας Κουντούρης
καὶ ὁ Ἀνδρέας Ξανθός. Οἱ συνεχεῖς προσπάθειες ἀπέφε�
ραν γιὰ τὸν ἱερὸ κλῆρο τὴν ἔνταξη στὸ ἑνιαῖο µισθολόγιο
τῶν κληρικῶν τῆς Παλαιᾶς Ἑλλάδος. Ὅµως, οἱ ἐνέργειές
του γιὰ οἰκονοµικὴ στήριξη δὲν σταµάτησαν στὸν αὔλειο
χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὁ ποιµὴν ὁ καλός, ποὺ ἀγωνιᾶ καὶ ἀγρυπνᾶ ἐπὶ
σκοπὸν γιὰ τὸ ποίµνιό του. Ὁ πατέρας, ποὺ ἀγάπησε τὰ
τέκνα του καὶ ἀγαπήθηκε ἀπὸ αὐτά. Σὲ κάθε εὐκαιρία
ἀπευθυνόταν πρὸς τὸν Κύριο µὲ δεήσεις ὑπὲρ τοῦ λογι�
κοῦ του ποιµνίου. Ἡ διαβεβαίωση στὸν ἐνθρονιστήριο
λόγο «οὐκ ἦλθον διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι» κα�
τέστη πράξη ἀκάµατος καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Ποι�
µαντορίας του. Ἀκάµατος ὡς πρὸς τὶς ἐκκλησιαστικὲς
ἀκολουθίες, τὶς ὁποῖες πολλάκις ἐπαναλάµβανε ἰδίως
κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδοµάδος.

Ἀπὸ τὶς πρῶτες µέρες ἀνάληψης τῶν καθηκόντων
του ἐνήργησε στὴν κατεύθυνση τῆς ἀναδείξεως τοῦ
Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, ὡς προστάτου καὶ πο�
λιούχου τῆς πόλεως Ρόδου, γεγονὸς ποὺ ἐπετεύχθη τὸ
1955, ἐνῶ τὸ 1957 καθιερώθηκε ἡ ἡµέρα µνήµης τοῦ
Ἁγίου νὰ εἶναι ἐπίσηµη ἀργία καὶ κατέστη ἡ ἡµέρα
αὐτὴ αἰτία παρουσίας στὴ Ρόδο µεγάλων Ἐκκλησια�
στικῶν µορφῶν. 

Ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλη�
σίας συνεπάγετο καὶ τὴν µέριµνα διὰ τὴν ἐκ βάθρων ἀνέ�
γερσιν, ἀποκατάστασιν καὶ ἀνοικοδόµησιν περικαλῶν
ναῶν. Στὴν προσπάθεια αὐτὴ ὁ Θεὸς ἔθεσε στὴν διάθεσή
του ἐπιφανεῖς ἐπιστήµονες καὶ καλλιτέχνες ποὺ πολλὰ
εἶχαν νὰ ποῦν γιὰ τὴν ἐπιµέλεια µὲ τὴν ὁποία περιέ�
βαλλε τὴν ὅλη προσπάθεια. Εἶναι χαρακτηριστικὰ τὰ
ὅσα ἔγραφε ὁ πολὺς Φώτης Κόντογλου:

»... Κατὰ καλὴ τύχη, ὁ δεσπότης τῆς Ρόδου Σπυρί

δων ἀγαπᾶ τὴ βυζαντινὴ ἁγιογραφία καὶ δὲν ἀφήνει νὰ
γίνονται πιὰ τέτοια ἐγκλήµατα. Ἔχει διασώσει πολλὲς
παλαιὲς εἰκόνες ποὺ ἤτανε πεταµένες σὲ ἐρηµοκλήσια,
καὶ φιλοδοξεῖ νὰ ἁγιογραφηθεῖ ἡ µεγάλη ἐκκλησία τοῦ
Εὐαγγελισµοῦ, ποὺ ἤτανε καθολική, ἐπὶ Ἰταλῶν, µὲ
τοιχογραφίες καὶ εἰκόνες βυζαντινῆς τέχνης, δηλαδὴ
ἑλληνικῆς , ὀρθόδοξης τέχνης. Μεγάλη εὐλογία τοῦ
Θεοῦ εἶναι γιὰ µιὰ ἐπαρχία τὸ νὰ εἶναι ὁ Μητροπολίτης
φωτισµένος καὶ νὰ προστατεύει τὰ ἔργα τῆς παραδό

σεως καὶ νὰ εὐκολύνει τὸ ἔργο τῆς ἀρχαιολογικῆς ὑπη

ρεσίας...».

Στὸ πλαίσιο τοῦ οἰκοδοµικοῦ προγράµµατος τοῦ Μη�
τροπολίτου Σπυρίδωνος ἐντάσσεται καὶ ὁ περικαλὴς
ναός, στὸν ὁποῖο ἐκκλησιαζόµεθα σήµερα. Ὁ Ναὸς τῆς
Παναγίας τῆς Καθολικῆς Κρεµαστῆς θεµελιώθηκε καὶ
περατώθηκε ἐπὶ τῶν ἡµερῶν του. Ἡ ἀνέγερσή του ἀπο�
τέλεσε πνευµατικὴ οἰκοδοµὴ γιὰ τοὺς κατοίκους τῆς πε�
ριοχῆς, γεγονὸς ποὺ µαρτυρεῖται καὶ ἀπὸ τὸν ταχὺ χρόνο,

στὸν ὁποῖο καὶ περατώθηκε. Οἱ προσφορὲς τῶν πιστῶν
καὶ ἡ προσωπικὴ ἐργασία τους χάρη στὸ συντονισµὸ τοῦ
ἐφηµερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ π. Σπυρίδωνος Παπαοικονόµου
ἀλλὰ καὶ τοῦ Μακαριστοῦ, ποὺ γιὰ µία φορὰ ἀκόµη µετὰ
τὴν ἀποκατάσταση τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Θεσσαλονί�
κης βρέθηκε νὰ ἐργάζεται τὴν οἰκοδοµὴ ἑνὸς περικαλοῦς
ναοῦ, κατέστησαν τὸν Ἱερὸ τοῦτο Ναὸ µεγαλόπρεπο καὶ
µνηµειώδη, τέτοιο ποὺ ἁρµόζει καὶ πρέπει στὴν Παντά�
νασσα τοῦ κόσµου Θεοτόκο. 

Τῆς ἀγάπης τὸ ξεχείλισµα πληµµύρισε τὸν Καθε�
δρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ κατὰ τὶς ἡµέρες τῆς πρὸς
Κύριον ἐκδηµίας του, ὅπου ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας καὶ
τάξης ἔσπευδαν νὰ δώσουν τὸν τελευταῖον ἀσπασµὸν καὶ
νὰ καταθέσουν στὸ σκήνωµά του ἀντὶ γιὰ ἄνθη, µπου�
κέττα µὲ εὐχαριστίες γιὰ τὶς εὐεργεσίες, τὶς ὁποῖες ἀπὸ
αὐτὸν δέχθηκαν. Ἀγωνίσθηκε, πόνεσε, ἔκλαυσε, προ�
σευχήθηκε γιὰ ὅλους ἐµᾶς σὰν πατέρας πρὸς τέκνα.

Σήµερα βρισκόµαστε ὅλοι ἐδῶ γιὰ νὰ πραγµατοποι�
ήσουµε µία ἐπιθυµία τοῦ ἐκλιπόντος. Ὁ Μακαριστὸς
Μητροπολίτης Σπυρίδων, ἀγαπῶν ἐκ βάθους καρδίας ὡς
τέκνο τὸν περίβλεπτο τοῦτο ναό, εἶχε ἐκφράσει τὴν ἐπι�
θυµία νὰ ἀναπαυθεῖ κοντά του στὴν ἀγκαλιὰ αὐτοῦ τοῦ
συγκεκριµένου χώρου τῆς Ροδιακῆς γῆς.  Ἔτσι λοιπὸν
σήµερα, µὲ τὴν συµπλήρωση 20 ἐτῶν ἀπὸ τὴν πρὸς τὸν
Κύριον ἐκδηµίαν του καὶ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἄξιων πρὸς
τὴν µνήµη του ἐκδηλώσεων προνοίᾳ τοῦ Σεβασµιωτά�
του Μητροπολίτου µας κ.κ. Κυρίλλου, πραγµατοποιεῖται
ἡ ἐπιθυµία τοῦ πνευµατικοῦ µας Πατέρα ὑπὸ τὴν φιλο�
τεχνηµένη προτοµὴ τοῦ καταξιωµένου Ροδίου γλύπτου
Κωνσταντίνου Νεοφύτου.

Πολυσέβαστε πνευµατικέ µας πατέρα,
Ἀναπαύου εἰς τὸ διηνεκὲς εἰς τὸν χῶρο, τὸν ὁποῖον

τόσον ἠγάπησες καὶ ἠγαπήθης ὑπ’ αὐτοῦ, ἀτενίζων τὸ
ἱερὸν θυσιαστήριον, τὸ ὁποῖον καθηγίασες καὶ ἐπ’ αὐτοῦ
προσέφερες πολλάκις τὴν ἀναίµακτον ἱερουργίαν ὑπὲρ
τοῦ λαοῦ σου. Εὑρισκόµενος δὲ νῦν ἐνώπιον τοῦ ἐπουρα�
νίου θυσιαστηρίου µετὰ ἀγγέλων καὶ ἁγίων, προσεύχου
ὑπὲρ τῆς ποίµνης ταύτης. Ὑπὲρ τοῦ ποιµενάρχου καὶ
ἀξίου διαδόχου σου, τοῦ εὐαγοῦς κλήρου καὶ τοῦ εὐσεβοῦς
ροδιακοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος σὲ ἐνθυµεῖται καὶ θὰ σὲ ἐνθυ�
µεῖται διὰ τῶν καλυτέρων ἀναµνήσεων. 

Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου 
κυροῦ Σπυρίδωνος

ἔστω αἰωνία καὶ ἀπαλαίωτος ἡ µνήµη 
εἰς τὰς καρδίας πάντων ἡµῶν.

Τὸ ἐκ σοῦ ληφθὲν εἰς σὲ προσφέρεται 
ὡς θυμίαμα εὐῶδες καὶ ἐκ τῶν σῶν λόγων

ῥαίνομεν τὸ σὸν μνημεῖον.
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� Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος,
τήν 2α Ὀκτωβρίου, μετέβη στήν Ἱερά Μονή Ζωοδό-
χου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προσευχήθηκε πρό τοῦ
τάφου τοῦ προκατόχου Του, ἀοιδίμου Πατριάρχου
Δημητρίου ἐπί τῇ 17ῃ ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ
ἐν Κυρίῳ. 

� Στή Ρόδο πραγματοποιήθηκαν, ἀπό 8 ἕως καί 12
Ὀκτωβρίου, οἱ ἐργασίες τοῦ πρώτου «Διεθνοῦς Συ-
νεδρίου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου στό Χῶρο τῆς Ὑγείας». Τό συνέ-
δριο ἔγινε μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία ὅρισε πρόεδρο
τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπής  τόν Σεβ. Μητροπο-
λίτη Ρόδου κ. Κύριλλο, ὁ ὁποῖος φιλοξένησε τούς συ-
νέδρους στήν Μητρόπολή του. Σέ αὐτό ἔλαβαν
μέρος 170 ἀντιπρόσωποι τῶν Μητροπόλεων ἀπό ὅλο
τόν κόσμο, πού ἀνήκουν πνευματικά καί διοικητικά
στό Πατριαρχεῖο, ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς
Κύπρου, Ἑλλάδος, Ἀλβανίας, οἱ κοσμήτορες τῶν Θε-
ολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης καί  Βο-
στώνης, ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδη-
μιῶν καί τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πα-
νεπιστημίου τοῦ Μονάχου, ξένων ὁμολογιῶν καθώς
καί ἄλλων φορέων, πού σχετίζονται μέ τήν ποιμαν-
τική διακονία τοῦ ἀσθενοῦς, ἀλλά καί μέ τήν ἰατρική
καί νοσηλευτική του φροντίδα. Τό Συνέδριο ἔδωσε
τήν εὐκαιρία στούς συνέδρους, νά συζητήσουν τίς δυ-
σκολίες πού παρουσιάζονται στήν ποιμαντική διακο-
νία στό χῶρο τῆς ὑγείας, τόσο σέ θεολογικό, ὅσο καί
σέ πρακτικό ἐπίπεδο.

� Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, στά πλαίσια τοῦ ἑορ-
τασμοῦ τοῦ 2008, ὡς ἔτους ἀφιερωμένου στόν Ἀπό-
στολο Παῦλο, καί μέ σκοπό τήν προβολή τῆς ἑνότη-
τας καί τόν συντονισμό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
συγκάλεσε στήν Κωνσταντινούπολη ἀπό τίς 9 ἕως τίς
12 Ὀκτωβρίου Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν ἀνά
τόν κόσμον Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Οἱ ἐργασίες τῆς
Συνάξεως ὁλοκληρώθηκαν τό Σάββατο 11 Ὀκτωβρίου,
κατά τήν ὁποία οἱ Προκαθήμενοι ἐξαπόλυσαν Μή-
νυμα, πού ἀναγνώσθηκε τήν ἑπόμενη ἡμέρα, Κυριακή
12/10, στή Θεία Λειτουργία, πού τελέσθηκε στόν Πάν-

σεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, κατά
τήν ὁποία συλλειτούργησαν οἱ Προκαθήμενοι καί
προεξῆρχε ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος. Τίς ἴδιες ἡμέρες τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο διοργάνωσε στό Φανάρι
∆ιεθνὲς Βιβλικὸ Συμπόσιο μέ τή συμμετοχή τόσο τῶν
Προκαθημένων καὶ τῶν Ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν, ὅσο καὶ ἐπιστημόνων, εἰδικῶν βι-
βλικῶν θεολόγων καὶ καθηγητῶν, οἱ ὁποῖοι στή συνέ-
χεια πραγματοποίησαν περιοδεία-προσκύνημα, ἕως

ΧΡΟΝΙΚΑ - ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
τοῦ�κ.�Ἐλευθερίου�Χρυσοχόου,�Γραμματέως�τοῦ�Γραφείου�ἐκπροσωπήσεως�

τοῦ�Οἰκουμενικοῦ�Πατριαρχείου�στήν�Ἀθήνα

Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Κ Ο   Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι Ο

Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης 
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ στήν Λίνδο 

(15-10-2008)
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καί τίς 16 Ὀκτωβρίου, σέ πόλεις τίς ὁποῖες ἐπισκέ-
φθηκε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί βρίσκονται στήν κα-
νονική δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
ὅπως εἶναι ἡ Ἔφεσος, ἡ Ἀττάλεια, ἡ Πέργη, ἡ Λίνδος
τῆς Ρόδου καὶ οἱ Καλοί Λιμένες τῆς Κρήτης.

� Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄
ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος με-
τέβη, ἀπό 17-19 Ὀκτωβρίου στή Ρώμη, καί ὁμίλησε
ἐνώπιον τῆς ΙΒ΄ Τακτικῆς Συνόδου τῶν ἀνά τόν κό-
σμον Ρ/Καθολικῶν Ἐπισκόπων, ἡ ὁποία συνέρχεται
ἀνά διετίαν εἰς τό Βατικανό. Τό θέμα τῆς ἐφετινῆς
Συνόδου ἦταν «Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἰς τήν ζωή καί
τήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας». Ἡ πρόσκληση αὐτή
ἦταν ἰδιαιτέρως τιμητική καί σημαντική, καθώς
πρώτη φορά καλεῖται Οἰκουμενικός Πατριάρχης νά
ὁμιλήσει σέ Σύνοδο ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων. Ὁ
Πατριάρχης στήν ὁμιλία του ἀνέπτυξε καί παρου-
σίασε τίς ὀρθόδοξες ἀπόψεις πάνω στό κεντρικό
θέμα τῆς Συνόδου καί, μεταξύ ἄλλων, τόνισε τήν
ἀνάγκη συνεργασίας τῶν χριστιανῶν γιά τήν ἀνα-
μόρφωση τοῦ κόσμου, σέ μία ἐποχή συγκρούσεων καί
ποικίλων προβλημάτων. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρ-
χης εἶχε ἰδιαιτέρη συνάντηση καὶ συνομιλία μετὰ τοῦ
Πάπα, ὁ ὁποῖος καί παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ
Πατριάρχου.

� Ἀπό 21 ἕως 24 Ὀκτωβρίου συνῆλθε, ὑπό τήν προ-
εδρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-
μαίου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος σέ τακτικές συνε-
δρίες. Kατόπιν προτάσεως τoῦ Πατριάρχου ἔγιναν
δεκτές οἱ προτάσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίν
καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου περί πληρώσεως
τῶν Ἐπισκοπῶν Tartu καί Pernu-Sarema, στίς
ὁποῖες ἐξελέγησαν παμψηφεί οἱ Πανοσιολ. Ἀρχι-
μανδρῖτες Ἠλίας Ojaperv καί Ἀλέξανδρος Hopjorski
ἀντίστοιχα, καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Winnipeg
κ. Ἰωάννου, ἐπικεφαλῆς τῆς Ὀρθοδόξου ὑπό τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας
στόν Καναδᾶ, περί πληρώσεως τῆς Ἐπισκοπῆς Ed-
monton, ὅπου ἐξελέγη παμψηφεί ὁ Θεοφιλ. Ἐπί-
σκοπος Τελμησοῦ κ. Ἱλαρίων, μέχρι τοῦδε Βοηθός
Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱσπανίας καί
Πορτογαλίας.

� Στίς 28 Ὀκτωβρίου ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας κ.
Βίκτωρ Γιουσένκο ἐπισκέφθηκε στά Πατριαρχεῖα τόν
Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, μέ τόν
ὁποῖο εἶχε ἰδιαίτερη συνάντηση, καί ἐξέφρασε τίς
εὐχαριστίες του γιά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ Πα-
τριάρχου στήν Οὐκρανία τόν περασμένο Ἰούλιο.

� Τήν Ἑλλάδα ἐπισκέφθηκε, ἀπό 30 Ὀκτωβρίου ἕως
8 Νοεμβρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-

θολομαῖος προκειμένου νά ἀνταποκριθεῖ σέ προ-
σκλήσεις ἐκκλησιαστικῶν καί λοιπῶν φορέων, τόσο
στήν Ἀθήνα ὅσο καί στήν ἐπαρχία. Κατά τήν παρα-
μονή Του στήν Ἀθήνα, μεταξύ ἄλλων, ὁ Πατριάρχης
ἐπισκέφθηκε τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο Β΄ στήν ἕδρα του, συ-
ναντήθηκε μέ τόν Ἐξοχ. Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος
κ. Κωνσταντῖνο Καραμανλή στό Μέγαρο Μαξίμου,
μέ τόν ἀρχηγό τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ.
Γεώργιο Παπανδρέου στό κατάλυμά του, ὁμίλησε,
κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ, στή
Διεθνῆ Διάσκεψη κατά τῆς Διαφθορᾶς, ἐπισκέφθηκε
τό Πατριαρχικό Ἵδρυμα στήν Ἀνθοῦσα Ἀττικῆς, τό
Ἐμπορικό καί Βιομηχανικό Ἐπιμελητήριο Ἀθηνῶν,
τόν ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί τό προσκύνημα
τῆς Παναγίας Βρυούλων στήν Πλατεία Ἀμερικῆς, καί
ὁμίλησε εἰς τό Ἵδρυμα Ἰατρολογικῶν Ἐρευνῶν τῆς
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Ἀπό 31 Ὀκτωβρίου ἕως 3 Νοεμ-
βρίου ὁ Πατριάρχης καί ἡ συνοδεία του μετέβησαν
στή Δράμα προκειμένου νά προεξάρχει τῶν λατρευ-
τικῶν καί λοιπῶν ἀκολουθιῶν καί ἐκδηλώσεων τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς
κατατάξεως εἰς τό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας τοῦ
Ὁσίου Γεωργίου τοῦ Καρσλίδη. Τήν 3η καί 4η Νοεμ-
βρίου ὁ Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μητρό-
πολη Πατρῶν, προκειμένου νά προεξάρχει στίς ἑορ-
ταστικές ἐκδηλώσεις γιά τή συμπλήρωση ἑκατό ἐτῶν
ἀπό τή θεμελίωση τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν. Ἀμέσως μετά τήν ἀφιξή
του στόν Ἄραξο ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπι-
σκέφθηκε τίς σεισμόπληκτες περιοχές τῆς Κάτω
Ἀχαΐας. Τήν 4η Νοεμβρίου ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυ-
πάκτου καί τήν πόλη τῆς Ναυπάκτου, ἐνῶ τήν 7η
Νοεμβρίου τήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καί τήν
πόλη τῆς Λαμίας, εἰς τήν ὁποία τό Πανεπιστήμιο
Στερεᾶς Ἑλλάδας τόν ἀναγόρευσε Ἐπίτιμο Διδά-
κτορα. Κατά τήν παραμονή Του στήν ἐπαρχία ὁ Πα-
τριάρχης πέραν τῶν προαναφερθέντων κυρίων γεγο-
νότων, ἐπισκέφθηκε μονές, ἱδρύματα, τούς τοπικούς
φορεῖς ἑκάστης περιοχῆς, ἐτέλεσε ἀκολουθίες καί
ἐγκαίνια κοινωφελῶν ἔργων,  παρακολούθησε ἐκδη-
λώσεις κ.λπ., ἀνάλογα μέ τό πρόγραμμα, πού εἶχαν
καταρτήσει οἱ Μητροπολῖτες τῶν περιοχῶν.

� Ἅμα τῷ ἀκούσματι τῆς πρὸς Κύριον ἐκδημίας τοῦ
ἀοιδίμου Πατριάρχου Μόσχας καὶ πάσης Ρωσίας
κυροῦ Ἀλεξίου Βʹ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαῖος ἀπέστειλε πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς
Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας τὸ ἀκόλουθο συλ-
λυπητήριο τηλεγράφημα: «Συλλυπούμενοι θερμῶς
ἀπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῇ ἀδελφῇ Ἁγιωτάτῃ
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Ἐκκλησίᾳ Ρωσίας ἐπί ἐκδημίᾳ μακαριστοῦ Προκα-
θημένου αὐτῆς Πατριάρχου Ἀλεξίου, προσφιλοῦς
ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ ἡμῶν γενομένου, προ-
σευχόμεθα ἐξ ὅλης καρδίας ὑπέρ ἀναπαύσεως ψυχῆς
αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων καί ὅπως Ἀρχιποίμην Χριστός
ἀναδείξῃ ἄξιον διάδοχον αὐτοῦ εἰς τό πηδάλιον τῆς
Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ὑμῶν. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ
μνήμη». Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, 5ης Δεκεμ-
βρίου, ὁ Πατριάρχης κατὰ τόν ἑσπερινόν εἰς τόν πα-
νηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ὑψωμαθείων
ἐτέλεσε τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ
κοιμηθέντος Προκαθημένου, καί ὡμίλησε πρός τό
Ἐκκλησίασμα διά τόν ἐκλιπόντα, ἀναφερόμενος ἰδι-
αιτέρως στίς πρόσφατες συναντήσεις καί τήν συνερ-
γασία τους στό Κίεβο καί τήν Κωνσταντινούπολη.
Τήν 8η Δεκεμβρίου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης,
μετά τῆς συνοδείας του, μετέβη στή Μόσχα καί τήν
ἑπομένη στόν  Καθεδρικό Ναό τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ,  προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας, περιστοι-
χούμενος ὑπό τῶν Μακ. Πατριαρχῶν Ρουμανίας κ.
Δανιήλ καί Γεωργίας κ. Ἠλιού Β΄, καί Ἀρχιεπισκό-
πων Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου, Τιράνων κ. Ἀναστασίου
καί Πράγας κ. Χριστοφόρου, τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Σμολένσκ καί Καλίνινγκραντ κ. Κυρίλλου, Το-
ποτηρητοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου, ἐκπροσώπων
τῶν λοιπῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καί
πλείστων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας
� Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος,
ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἐχο-
ροστάτησε στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, κατά
τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 20ήν
Νοεμβρίου, ἐνῶ τήν ἑπομένην προέστη τῆς καθιε-
ρωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λει-
τουργίας στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς με-
γαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τήν
ὁποία ἐτέλεσε τήν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ
Ὁσιολ. Μοναχοῦ κ. Βαρθολομαίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν
τῆς ἐν Essex Ἀγγλίας Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρό-
μου. Τόν Θεῖο Λόγο ἐκήρυξε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμαν-
δρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος, Ἡγού-
μενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Essex.
� Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία μέ λαμ-
πρότητα καί ἱεροπρέπεια ἑόρτασε καί φέτος τήν
Θρονική της Ἑορτή, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδό-
ξου Ἀποστόλου Πρωτοκλήτου Ἀνδρέου. Τήν παρα-
μονή ἀφίχθη στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπως κάθε
χρόνο, ἡ ἐπίσημη ἀντιπροσωπεία τῆς Ρωμαιοκαθο-
λικῆς Ἐκκλησίας μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβ. Καρδινάλιο
κ. Walter  Kasper, ἡ ὁποία καί ἔγινε ἐπίσημα δεκτή
στά Πατριαρχεῖα ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου, ἐνῶ στή συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οἱ καθιε-

ρωμένες συνομιλίες μεταξύ τῆς ὑπό τόν Σεβ. Μη-
τροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς ἐπί τοῦ Διαλόγου μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας καί τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Βατικανοῦ.
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐχο-
ροστάτησε στόν ἑσπερινό της ἑορτῆς καί τήν ἑπο-
μένη προεξῆρχε τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς
Θείας Λειτουργίας. Τόν Θεῖο Λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος. Στό τέλος
τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ  Πατριάρχης προσεφώνησε
τήν ἀντιπροσωπεία τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας
καί στή συνέχεια ἀντιφώνησε ὁ Καρδινάλιος κ. Wal-
ter  Kasper, ὁ ὁποῖος μετέφερε στόν Πατριάρχη τό
ἑόρτιο συγχαρητήριο Μήνυμα τοῦ Πάπα Βενεδίκτου
ΙΣΤ΄. Το μεσημέρι παρετέθη γεῦμα καί τό ἀπόγευμα
δόθηκε στά Πατριαρχεῖα ἡ καθιερωμένη δεξίωση ἐπί
τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, κατά τήν
ὁποία παρέστησαν πλεῖστοι ὅσοι προσκεκλημένοι
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς
Συνόδου, ἐκ τοῦ θρησκευτικοῦ, διπλωματικοῦ, δημο-
σιογραφικοῦ, καλλιτεχνικοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ
κόσμου τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτε-
ρικοῦ, καί εἰς τήν ὁποία ὡμίλησεν ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης.
� Τήν 14η Δεκεμβρίου, Κυριακή τῶν Προπατόρων, ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀνταποκρινόμενος σέ
πρόσκληση τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητρο-
πολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου καί τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πασάμ-
παχτσε, ἐχοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, κατά τήν τελεσθεῖσα
Θεία Λειτουργία, γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ριζικῆς
ἐπισκευῆς καί τοῦ ἐξωραϊσμοῦ τοῦ Ναοῦ. Στό τέλος
τῆς Θείας Λειτουργίας  ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ὁ Ἐντιμολ. κ.
Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμικήριος τῆς Ἁγίας
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί Πρόεδρος τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ
Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος συγχάρηκε ὅλους ὅσους συνέ-
βαλλαν στήν ἀνακαίνιση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
� Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε εἰς τά Πατριαρχεῖα
ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου.
Τήν παραμονή ὁ Πατριάρχης χοροστάτησε εἰς τόν
Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς καί ἄκουσε, εἰς τήν Αἴθουσα
τοῦ Θρόνου, τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χρι-
στουγέννων ἀπό ὁμίλους μαθητῶν τῆς ὁμογένειας.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Πατριάρχης προεξῆρχε τῆς
Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας. Ἡ
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις ἀνα-
γνώσθηκε ἀπό τόν Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί
Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμ. κ. Ἐλπιδοφόρο. �
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ

Μέ ξεχωριστή λαμπρότητα ἡ πόλη τῆς Ρόδου πανη-
γύρισε τήν μνήμη τοῦ πολιούχου της Ἁγίου Νεομάρτυρος
Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, τήν Παρασκευή 14 Νοεμ-
βρίου, μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπο-
λιτῶν Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελ-
λίου καί Βιάνου κ. Ἀνδρέου, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυ-
παλαίας κ. Παϊσίου, καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ. 

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 13 Νοεμ-
βρίου στόν Ἱερό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεο-
τόκου Νεοχωρίου, ὅπου ἐτάφη ὁ Ἅγιος
Κωνσταντῖνος καί ὅπου θησαυρίζεται
τμῆμα τοῦ τιμίου Λειψάνου του, ἐψάλη ὁ
Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστα-
τοῦντος τοῦ Ἁγίου Ἀρκαλοχωρίου, ὁ
ὁποῖος καί ἐκήρυξε ἐμπνευσμένα τόν θεῖον
λόγον ἀναφερθείς στό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου
καί τό διαχρονικό μήνυμά του. Μετά τόν
Ἑσπερινό περετέθη δεῖπνο σέ Ἑστιατόριο
της πόλεως.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς κατά
τόν Ὄρθρο ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ἅγιος Λέρου. Τῆς Θείας Λειτουργίας
προέστη ὁ Ἅγιος Ἀρκαλοχωρίου καί τῆς Λι-

τανείας προέστη ὁ Ἅγιος Σύμης, ἐνῶ τόν θεῖον Λόγον ἐκή-
ρυξε ὁ Ἀρχιμανδρίτης Μελίτων Μπέλλος. Μετά τήν Λι-
τανεία καί τήν δεξίωση στό Δημοτικό Μέγαρο τοῦ Δήμου
Ροδίων παρετέθη γεῦμα ἀπό τόν Δήμαρχο Ροδου κ. Χατζῆ
Χατζηευθυμίου σέ ἑστιατόριο τῆς πόλεως, ὅπου παρεκά-
θισαν οἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν
Ἀρχῶν. Κατά τήν πανήγυριν ἔψαλαν τά μέλη τοῦ Συλλό-
γου Ἱεροψαλτῶν Ρόδου καί Περιχώρων ἐνῶ συγκινητική
ἦταν καί ἐφέτος ἡ συμμετοχή τῶν Σχολείων τῆς πόλεως

Ι Ε Ρ Α   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ

ΧΡΟΝΙΚΑ - ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ-ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΕΣ
Τήν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν Θεία Λει-

τουργία στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Καλυθιῶν προέβη στήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ Νεκταρίου Κα-
σταμούλα, ὁ ὁποῖος μετονομάσθη Θεόδουλος. Ὁ νέος Διάκονος εἶναι
ἔγγαμος, πατέρας δύο παιδιῶν καί κατάγεται ἀπό τίς Καλυθιές. Ὁ
Σεβασμιώτατος στήν προσφώνησή του ἐξῆρε τήν ἀπόφαση τοῦ νεο-
χειροτονηθέντος νά ὑπηρετήσει ὡς κληρικός τήν Ἐκκλησία καί ἐτό-
νισε τήν πραγματικότητα τῆς ζωῆς ἑνός κληρικοῦ στίς ἡμέρες, ἡ
ὁποία ἀπαιτεῖ πνεῦμα θυσίας καί προσφορᾶς.

Τό Σάββατο 8 Νοεμβρίου κατά τήν Θεία Λειτουργία στόν πανη-
γυρίζοντα Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ταξιαρχῶν Ἀρχαγγέλου προεχείρισεν
εἰς Ἀρχιμανδρίτην τὸν π. Χρυ σόστομο Τσίφτη, συνταξιοδοτηθέντα
πρό διετίας, μετά ἀπό 28ετῆ εὐδόκιμη διακονία στήν Ἐνορία Ἀρχαγ-
γέλου. Ἐπίσης ἐχειροθέτησε Ἀναγνῶστες τούς: Μιχαήλ Ἀναστασά
τὴν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στὸν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Μεταμορφώ-
σεως τοῦ Κυρίου Καλυθιών καί Γεώργιο Χουρδάκη, Πρωτοψάλτη
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς πόλεως, κατά τήν Θεία Λει-
τουργία τῆς πανηγύρεως τοῦ Ναοῦ, τήν 22α Δεκεμβρίου.
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καί τοῦ πληρώματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ὁ Ἅγιος
Ἀρκαλοχωρίου παρέμεινε μέχρι τήν Κυριακή 16 Νοεμ-
βρίου καί ἐτέλεσε τό μνημόσυνο τῶν θυσιασθέντων στήν
Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου, τὸ ὁποῖο κάθε χρόνο διοργανώνει
ἡ Ἀδελφότης Κρητῶν Ρόδου «Ὁ Ψηλορείτης».

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Τὸ Σάββατο 25 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος  ἐτέ-

λεσε τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος Παστίδας. Ὁ Ναὸς ἀνηγέρθη ἀπὸ τὸν κ. Σωτή-
ριο Κρητικό. Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν εὐσεβῆ
κτίτορα καί ἐτόνισε ὅτι εἶναι εὐοίωνο τὸ γεγονός τῆς ἀνε-
γέρσεως νέων ἱερῶν Ναῶν στήν Μητροπολιτική μας πε-
ριφέρεια σέ μιά ἐποχή ἀδιαφορίας καί κρίσεως ἀξιῶν.

ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Τήν Τρίτη 25 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἐχορο-

στάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θ. Λειτουργία
στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης Κα-
λαβάρδων. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἐξέφρασε
τήν εὐαρέσκεια καί τόν ἔπαινο τῆς Ἐκκλησίας στούς
Ἱεροψάλτες κ.κ. Μπάκα Παναγιώτη καί Κτενιάδη Στυ-
λιανό, καθώς καί στήν ἐπί χρόνια νεωκόρο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ κ. Παπαθεοδώρου Δέσποινα, ἐπιδώσας σ᾿ αὐτούς
σχετική ἀναμνηστική «πλακέτα».

Τήν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος μετά τὸ
πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Με-
ταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλυθιῶν ἐτίμησε διά τῆς
ἐπιδόσεως σχετικοῦ ἀναμνηστικοῦ τόν ἀπό τριετίας συν-
ταξιοδοτηθέντα Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας, Πρωτοπρεσβύ-
τερο π. Στέργο Μανώλακα. Στήν προσφώνηση του ἐξῆρε
τήν προσφορά τοῦ π. Στέργου στήν τοπική Ἐκκλησία,
τονίσας ἰδιαιτέρως ὅτι ἡ ἀφοσίωση του στήν Ἐκκλησία
ὑπῆρξε ὑποδειγματική. Ὁ π. Στέργος στήν ἀντιφώνησή
του ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τόν Σεβα-
σμιώτατο, ἀναφέρθηκε στήν πολυετῆ διακονία του καί
εὐχαρίστησε τούς συνεφημερίους του καί τούς συνεργά-
τες του κατά τήν περίοδο τῆς ἐφημεριακῆς του διακο-
νίας  καί ἀπηύθυνε νουθεσίες πρός τόν παραδοσιακό καί
εὐσεβῆ λαό τῶν Καλυθιών.

Ἐπίσης τό Σάββατο 18 Ὀκτωβρίου μετά τὴν Θ. Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Εὐαγ-
γελιστοῦ Λουκᾶ Σορωνῆς ἐπέδωσε τιμητική «πλακέτα»
στόν Σορωνιάτη Παραολυμπιονίκη κ. Ἰωάννη Πρῶτο.

ΕΚ∆ΗΜΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥ
Τήν Κυριακή 28 Δεκεμβρίου ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον

ὁ Μοναχός Θεοδόσιος Κακούλης (κατά κόσμον Ἐμμα-
νουήλ), Ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ
Θαρρίου. Ὁ μακαριστός γεννήθηκε στήν Μαλώνα, ὑπῆρξε
ἔγγαμος καί μετὰ τήν κοίμηση τῆς συζύγου του προσῆλθε
στήν Ἱερά Μονή, ὅπου ἐκάρη Μοναχός τό ἔτος 1994.
Ὑπῆρξε ὑπόδειγμα ἀφοσιωμένου καί ἐργατικοῦ Μοναχοῦ.



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟ∆ΟΥ
Στίς 7 Δεκεμβρίου 2008 καί στίς 6 τό ἀπόγευμα

ὀργανώθηκε χριστουγεννιάτικη γιορτή ἀπό τά Κατηχη-
τικά Σχολεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου στό Δημο-
τικό Θέατρο τῆς πόλεως τῆς Ρόδου.

Ἡ γιορτή ἄρχισε μέ ἐπίκαιρη ὁμιλία πού περιέγραφε
τή βάναυση συμπεριφορά τοῦ Ἡρώδη καί ἐπεκτάθηκε
στό ἀνάλογο ἐγκληματικό ἦθος κάθε ἀνθρώπου τῆς
ἐποχῆς μας, πού συμπεριφέρεται ἐγωιστικά, σκλη ρά καί
ζηλόφθονα πρός τό συνάνθρωπό του καί δέ βρίσκει
πραγματική ἀξία καί ἀληθινό νόημα στή ζωή του μέ τήν
τήρηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ (ἀγά πη καί ταπείνωση).

Ἀκολούθησε θεατρική παράσταση (μονόπρακτο ἀπό
τό βιβλίο τοῦ Ἀναστασιάδη Βασιλείου ‘Νεανική Σκηνή’,
Τόμος Β΄, μέ τίτλο «Τά Χριστούγεννα τῶν ‘μᾶς τἆπαν κι
ἄλ λοι’»),  πού κτύπησε τήν ἀσπλαχνία καί τήν ἀναλγη-
σία τῆς ἐποχῆς μας καί τόνισε τήν ἀνάγκη τῆς ἀγάπης
καί τῆς προσφορᾶς καί τῆς διατήρησης τῶν Καλάντων.
Ἡ παράσταση ὀργανώθηκε ἀπό παιδιά κυρίως τοῦ Κα-
τηχητικοῦ Σχολείου τῆς ἐνορίας τοῦ ἁγίου Νικολάου πό-
λεως καί μέ ὑπεύθυνη τήν κατηχήτρια κ. Αἰκατερίνη
Ρώσσου. Μετά ἀκούσθηκαν ἐπίκαιρα χριστουγεννιάτικα
τραγούδια ἀπό πολυμελῆ ἀντιπροσωπεία (περίπου 120
παιδιά) κάποιων Κατηχητικῶν Σχολείων. Τή διεύθυνση
τῆς χορωδίας τήν εἶχε ἡ πιανίστρια πρεσβυτέρα κ.
Μαρία Καραπάνου.

Τελευταία προβλήθηκε ταινία γιά τήν παγκόσμια
προσδοκία τοῦ οὐράνιου Λυτρωτῆ. Σ’ αὐτήν παρουσιά-
σθηκε πῶς Κινέζοι, Πέρσες, Ἰνδοί, Ἕλληνες, Ρωμαῖοι καί
αὐτόχθονες Ἀμερικανοί περίμεναν τή θεία παρέμβαση
στήν ἱστορία, γιά τή λύτρωση καί τήν  ἐπιστροφή στή
‘χρυσή ἐποχή’. Τήν παραγωγή τῆς ταινίας ἐπιμελήθηκε
ὁ π. Γεώργιος Μανιᾶς. 

Τή γιορτή τήν ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Κύριλλος τονίζοντας τό πνευματικό νόημα
τῶν Χριστουγέννων. �

31H O∆OΣ�

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Μέ ἰδιαίτερη χαρά παιδιά τῶν Κατηχητικῶν Σχο-

λείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου τραγούδησαν
ἐφέτος τά Κάλαντα στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Ρόδου κ. Κύριλλο, στόν Νομάρχη Δωδεκανήσου κ.
Ἰωάννη Μαχαιρίδη, στόν Δήμαρχο Ρόδου κ. Χατζῆ
Χατζηευθυμίου καί στόν Διοικητή τῆς 95 ΑΔΤΕ κ. Θε-
όκλητο Ρουσάκη.

Ἐπίσης κάποια Κατηχητικά τραγούδησαν τά κά-
λαντα καί σέ ἱδρύματα, ὅπως τό Νοσοκομεῖο τῆς
Ρόδου, τό ἵδρυμα ΚΑΦΚΑ Κολυμπίων καί τό ἵδρυμα
ΘΧΠΠ «Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας». 

Ἡ χαρά τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Μεσσία στόν κόσμο μας
μέ τή γέννησή Του εἶναι ἀνάγκη νά πλημμυρίσει τίς
καρδιές ὅλων καί ἰδιαίτερα τῶν πονεμένων συναν-
θρώπων μας.

Εὐχαριστοῦμε τούς δωρητές 
τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ἱδρύματος 

και τοῦ Εὐαγοῦς Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν:
π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ .................................................. € 50,00 
ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ......................................... € 50,00 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ............................................. € 50,00 
ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.............................................. € 50,00 
ΔΗΛΑΒΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ.......................................... € 400,00 
ΖΕΡΒΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ................................................ € 150,00 
ΚΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ........................................................... € 600,00 
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ........................................... € 300,00 
ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ............................................... € 50,00 
ΜΗΝΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ................................................. € 500,00 
ΜΗΝΕΤΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ................................................. € 500,00 
ΜΗΝΕΤΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ........................................... € 500,00 
ΜΗΤΡΟΥ-ΣΑΧΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ......................................... € 300,00 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ...................................................... € 50,00 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ...................................... € 100,00 
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ................................€ 50,00 
ΣΕΜΠΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ........................................... € 150,00 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ........................................... € 70,00 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ .............................€ 400,00 
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ..................................... € 50,00 

€ 4.370,00



ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Συνέχεια ἀκοῦμε ἀπό πολλούς γονεῖς τά παράπονα, ὅτι τά
παιδιά τους αὐθαδιάζουν καί ὅτι δέ δέχονται συμβουλές.

Ὁ Θεός ζήτησε μέ τήν πέμπτη ἐντολή τοῦ Δεκαλόγου νά
τιμᾶ κάθε παιδί τόν πατέρα του καί τή μητέρα του, γιά νά εὐτυ-
χήσει καί νά ζήσει πολλά χρόνια στή γῆ. (Ἐξ. 20,12).

Στό Εὐαγγέλιο βλέπουμε τό μικρό Χριστό νά ὑποτάσσεται
στόν Ἰωσήφ καί στή μητέρα Του (Λουκᾶ 2,51). Ὁ Χριστός ἐπί-
σης ὑπάκουσε στόν Πατέρα Του μέχρι καί τό σταυρικό θάνατο
(Φιλιπ. 2,8). Ὅποιος δέ μοιάσει τοῦ Χριστοῦ καί στήν ἀρετή τῆς
ὑπακοῆς, δέ θά προοδεύσει πνευματικά.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στίς ἐπιστολές πρός Ἐφεσίους
(6,1-4) καί Κολασσαεῖς (3,20-21) γιά τά ἀμοιβαῖα καθήκοντα γο-
νέων καί παιδιῶν. Στήν πρώτη γράφει: «τά τέκνα νά ὑπακούετε
στούς γονεῖς, ὅπως θέλει ὁ Κύριος, γιατί αὐτό εἶναι δίκαιο (δη-
λαδή σύμφωνο μέ τό θεῖο θέλημα)». Στή δεύτερη γράφει: «ἡ
ὑπακοή νά γίνεται σέ ὅλα, γιατί αὐτό εἶναι εὐάρεστο στόν
Κύριο». Ἀπό τήν πλευρά τῶν γονιῶν, στούς Ἐφεσίους γράφει, οἱ
πατέρες νά μήν ὠθοῦν τά παιδιά λόγω ὑπερβολῶν στήν ὀργή,
ἀλλά νά παιδαγωγοῦν καί νά τά νουθετοῦν, ὅπως θέλει ὁ Κύριος.
Στούς Κολοσσαεῖς γράφει, οἱ πατέρες νά μήν ἐρεθίζουν τά παι-
διά μέ ταπεινώσεις, γιά νά μήν χάνουν τό θάρρος τους καί ἀπελ-
πίζονται. 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ζητάει ἀπό τά παιδιά ὑπακοή, γιατί
αὐτό τό θέλει ὁ Θεός, καί ἀπό τούς γονεῖς νά μήν ὑπερβάλουν
στίς ἀπαιτήσεις, οὔτε νά ταπεινώνουν τά παιδιά τους.  

Ἡ σχέση μέ τούς γονεῖς δέ σταματᾶ στήν ὑπακοή ἀλλά φθά-
νει στό σεβασμό καί στήν ἀγάπη. Τά σωστά παιδιά ἀκοῦνε τούς
γονεῖς τους οὔτε  ἀπό φόβο (τιμωρία) οὔτε ἀπό συμφέρον (χαρ-
τζιλίκι, δῶρα), ἀλλά ἀπό ἀγάπη. Ὁ φόβος καί τό συμφέρον δέν
στηρίζουν μία ὑγιῆ σχέση ἀλλά μία ἀρρωστημένη. Ὅταν τά παι-
διά φοβοῦνται τήν τιμωρία ἤ ἐπιδιώκουν ὑποκριτικά νά κερδί-
ζουν τήν εὔνοια τῶν γονιῶν τους, δέ μποροῦν νά αἰσθάνονται
εὐτυχισμένα καί χαρούμενα.

ΑΝΑΡΧΙΑ

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος συμβούλευε τούς χριστιανούς (Ρωμ.
13,1-7) νά ὑποτάσσονται στίς ἐξουσίες τῆς ἐποχῆς τους, γιατί ἡ λει-
τουργία τῆς ἐξουσίας εἶναι ἀπό τό Θεό καθορισμένη. Ὅποιος ἀντι-
τάσσεται στήν ἐξουσία, γράφει, ἐναντιώνεται στή διαταγή τοῦ
Θεοῦ. Οἱ ἄρχοντες ἀποτρέπουν τούς ἀνθρώπους ἀπό τά κακά
ἔργα, γι’ αὐτό τιμωροῦν ὅσους διαπράττουν τό κακό. Τελειώνει
λέγοντας πώς πρέπει νά πληρώνουν φόρους, τελωνιακούς δα-
σμούς καί νά ἀποδίδουν σεβασμό καί τιμή στούς ἀνωτέρους. 

Ὅλη ἡ Ἑλλάδα ἔζησε τό Δεκέμβρη τοῦ 2008 τήν ἔξαλλη
ἔκφραση τῆς ὀργῆς κάποιων νεαρῶν λόγω τοῦ φόνου ἑνός ἐφήβου
ἀπό ἕναν ἀστυνομικό. Οἱ νεαροί κουκουλοφόροι μέ τίς κατα-
στροφές ξένης (δημόσιας καί ἰδιωτικῆς) περιουσίας ἀπάντησαν
ἀτιμωρητί στό κακό μέ κακό. 

Συνήθως δικαιολογοῦν τίς φθορές τῆς ξένης περιουσίας μέ
τό σκεπτικό ὅτι, ἀφοῦ γκρεμισθεῖ τό κατεστημένο καταπιεστικό
κράτος, θά παρουσιασθεῖ ἕνας νέος τρόπος ὀργάνωσης τῶν
κοινῶν, πιό ἀνθρώπινος. Ἐνῶ γκρεμίζουν, δέν ὁμιλοῦν γιά τό κτί-

σιμο τοῦ νέου κράτους μέ ἀνθρώπινο πρόσωπο, δέν ἐκφράζουν
ξεκάθαρες θέσεις γιά τόν τρόπο τῆς νέας ὀργάνωσης τῶν κοινῶν.  

Ὁ ἄνθρωπος εἴτε ὡς ἐκφραστής τῆς ἐξουσίας, εἴτε ὡς ἁπλός
πολίτης χωρίς σωστή σχέση μέ τό Θεό, δέ σέβεται τά δικαιώματα
τοῦ συνανθρώπου του. Ἄν δέν ἀλλάξει ὁ ἄνθρωπος μέσα του
μέ τήν ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, πάντοτε θά μηχανεύε-
ται τρόπους νά καταπατᾶ κάθε νόμο καί κάθε δικαίωμα τοῦ συ-
νανθρώπου του. Ἡ διαφθορά ὑπῆρχε στό παρελθόν καί θά
ὑπάρχει καί στό μέλλον, γιατί οἱ ἄνθρωποι δέ σέβονται πρῶτα τό
νόμο τοῦ Θεοῦ. 

Ἄν δέν ὑπάρχει νόμος, εἰσαγγελέας καί ἀστυνομία, θά ἀνα-
πτύσσεται ἡ διαφθορά σέ τεράστιες διαστάσεις. Κι ὅταν δέν
ὑπάρχει σέ κάποιους ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ὁ φόβος τῆς ἀνθρώπι-
νης τιμωρίας τούς ἀποτρέπει ἀπό τό κακό. 

Τό ὅτι κάποιοι ἐκπρόσωποι τῆς κρατικῆς ἐξουσίας δέν εἶναι
σωστοί, αὐτό δέ δικαιολογεῖ τήν ἀπόρριψη ὅλου τοῦ κράτους.

Πόθος ὅλων εἶναι νά βελτιωθοῦν οἱ κρατικοί θεσμοί καί οἱ
ἔλεγχοι τῶν κρατικῶν ὑπαλλήλων ὥστε νά ἀπονέμεται ἡ δίκαιη
τιμωρία τῶν καταχραστῶν τῆς ἐξουσίας.

ΑΝΕΡΓΙΑ

Ἡ ψυχολογία ἀναφέρει ὅτι ἡ ἐργασία ἀποτελεῖ ἕνα οὐσια-
στικό στοιχεῖο τῆς προσωπικότητας τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Τά δυό
ἄλλα στοιχεῖα εἶναι ὁ ἐσωτερικός ψυχικός πλοῦτος καί ἡ περι-
ουσία. 

Σήμερα ἐπιδεινώνεται ἡ οἰκονομική κρίση καί ἐμφανίζονται
μαῦρα σύννεφα μεγάλης ἀνεργίας. Πολλές ἑταιρίες καί ἐργο-
στάσια κλείνουν καί κινδυνεύουν ἐργάτες ὅλων τῶν εἰδικοτήτων
καί ἡλικιῶν νά βρεθοῦν στό δρόμο. Πολλοί λίγο πρίν ἀπό τή συν-
ταξιοδότησή τους μένουν ἄνεργοι καί δέ μποροῦν νά συμπλη-
ρώσουν τά ἔνσημα.  Πολλοί νέοι πρίν ἀκόμα ἀρχίσουν τήν ἐργα-
σία τους κινδυνεύουν νά μείνουν ἐκτός ἐργασίας.

Παρατηρεῖται σήμερα τό ἑξῆς παράδοξο: οἱ περισσότεροι
νέοι νά ἀποφεύγουν τίς χειρονακτικές ἐργασίες, ἐπειδή τίς θεω-
ροῦν κατώτερες, νά στρέφονται πρός τίς ἐπιστῆμες καί νά δη-
μιουργεῖται ὑπερκορεσμός σέ κάθε ἐπιστημονικό κλάδο. Ἔτσι
φθάσαμε σήμερα νά βρίσκεται δυσκολότερα ἕνας ὑδραυλικός ἤ
ἠλεκτρολόγος παρά ἕνας ἐπιστήμονας. Σήμερα συμβαίνει πολ-
λοί πτυχιοῦχοι νά εἶναι ἄνεργοι, πολλοί νά δουλεύουν σέ δου-
λειές τοῦ ‘ποδαριοῦ’ καί ἄλλοι νά μή μποροῦν νά διεκδικήσουν
μέσω ἐξετάσεων μία ἐργασία λόγω τοῦ ὅτι δέ γνωρίζουν βασικά
στοιχεῖα τῆς ἐπιστημονικῆς εἰδίκευσής τους. 

Ἡ σωστή κατάρτιση δημιουργεῖ σιγουριά καί ψυχική πληρό-
τητα, πράγματα ἀναγκαῖα γιά τήν ψυχική ὑγεία καί τήν ἀξιο-
πρεπῆ διεκδίκηση μίας θέσης ἐργασίας. 

Οἱ νέοι σήμερα, γιά νά ἀγαπήσουν τή δουλειά καί νά ἀγωνι-
σθοῦν νά τήν κατακτήσουν, χρειάζεται νά ἐνθουσιασθοῦν μέ τήν
προσφορά της στήν οἰκογένεια, στήν κοινωνία καί στό Θεό.

Ἀρχ. Μ.Π.

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ


