«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6)
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ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

«∆εῦτε λαοί, σήµερον ὑποδεξώ
µεθα τῶν νηστειῶν τό χάρισµα ὡς
θεοδώρητον καιρόν τῆς µετανοίας. . .»
δελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ

Ἀἀγαπητά,

Ἡ νηστεία, τήν ὁποίαν μᾶς
προτείνει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία,

δέν εἶναι στέρησις, ἀλλά χάρισμα. Καί ἡ μετάνοια, εἰς τήν
ὁποίαν μᾶς καλεῖ, δέν εἶναι τιμωρία, ἀλλά θεῖον δώρημα.
Καί ὅταν ἡ Ἐκκλησία διά
τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς,
τήν ὁποίαν μόλις ἠκούσαμεν,
μᾶς προτρέπῃ νά μή θησαυρίζωμεν θησαυρούς ἐπί τῆς γῆς,
«ὅπου σής καί βρῶσις ἀφανίζει», ἀλλά νά θησαυρίζωμεν
θησαυρούς ἐν οὐρανῷ, ὅπου
καμμία ἀπειλή φθορᾶς δέν
ὑπάρχει, μᾶς λέγει τήν ἀλήθειαν. Διότι ἡ Ἐκκλησία δέν
εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου,
ἀλλά ζῆ εἰς τόν κόσμον τοῦτον
καί τόν γνωρίζει.
Γνωρίζει τόν ἄνθρωπον, τάς
πραγματικάς του ἀνάγκας καί
ταλαιπωρίας. Γνωρίζει καλῶς
τήν ἐποχήν μας. Τήν ἐποχήν
τῶν μεγάλων ἐξελίξεων καί
ταχυτήτων. Τοῦ καταιγισμοῦ

ό περιοδικό αὐτό εἶναι ἀφιερωμένο
στό Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης.
Τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης ἔχει
μία πορεία, πού ἀρχίζει ἀπό τήν Ἁγία
Γραφή καί φθάνει μέχρι τίς ἡμέρες μας.
Ὁ Χριστός μετά τή Σταύρωση καί
τήν Ἀνάστασή Του εἶπε στούς μαθητές
Του: «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιο, ἐάν σέ κάποιους συγχωρεῖτε τίς ἁμαρτίες, συγχωροῦνται, ἐάν σέ κάποιους τίς κρατᾶτε
ἀσυγχώρητες, παραμένουν ἀσυγχώρητες»
(Ἰω. 20,22-23). Χρειάσθηκε ἡ θυσία τοῦ
Θεανθρώπου, γιά νά συγχωροῦνται οἱ
ἁμαρτίες μας, γιατί αὐτές δημιουργοῦν
βαθιές ἐνοχές, προβλήματα καί συνέπειες, πού δέ μποροῦμε μόνοι μας νά
διορθώσουμε.
Τά πρῶτα ἄρθρα ἀναλύουν τήν ἐξέλιξη καί τή θεολογική σημασία τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐξομολόγησης.
Στή συνέχεια ἕνα ἄρθρο παρουσιάζει τό φαινόμενο τῆς θρησκευτικῆς ἐσωστρέφειας. Αὐτή δέ σημαίνει τόσο τήν
ἀλλοτρίωση τῆς θρησκείας, ὅσο τήν μεταποίηση τῆς Ἐκκλησίας σέ προσωπική
θρησκευτική ὑπόθεση.
Ἀκολουθεῖ ἐπίκαιρο ἄρθρο γιά τό
ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στή διαφύλαξη τοῦ
γένους μας σέ περιόδους δουλείας (ἰδιαίτερη ἀναφορά στόν μακαριστό Μητροπολίτη Ρόδου ἐπί Ἰταλοκρατίας κυρό
Ἀπόστολο Τρύφωνος).
Τά ἑπόμενα ἄρθρα παρουσιάζουν
ἕνα παιδαγωγικό θέμα, τήν αὐτοπεποίθηση καί ἕναν τοπικό ἅγιο, τόν Γρηγόριο
Γραβανό.

Τ

τῶν πληροφοριῶν καί τῶν συγχύσεων. Τῶν πολλῶν φόβων,
ἀπειλῶν καί καταρρεύσεων...
Δι’ αὐτό, ἤρεμα καί σταθερά
καλεῖ τούς πάντας εἰς μετάνοιαν. Δι’ αὐτό ἀποτρέπει τά
τέκνα της νά πάρουν ἐσφαλμένον δρόμον μέ τό νά θησαυ-
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ρίζουν τόν κόπον τους καί νά στηρίζουν τήν
ἐλπίδα τούς ἐπί βάσεων σαθρῶν. Ἀλλά τά προτρέπει νά θησαυρίζουν ἐν οὐρανῷ. Διότι ὅπου
εἶναι ὁ θησαυρός ἡμῶν, ἐκεῖ εὑρίσκεται καί ἡ
καρδία ἡμῶν.
Ὁ θησαυρός, πού δέν φθείρεται καί ἡ ἐλπίς
πού δέν καταισχύνει, εἶναι ἡ θεία Ἀγάπη, ἡ συνεκτική τῶν πάντων Δύναμις.
Εἶναι ὁ σαρκωθείς Θεός Λόγος, πού μένει
μεθ’ ἡμῶν εἰς τόν αἰῶνα. Αὐτός εἶναι ὁ ἁγιασμός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν. Καί
δέν ἦλθε νά κρίνῃ, ἀλλά νά σώσῃ τόν κόσμον.
Δέν ἦλθε νά ἐπίπληξῃ, ἀλλά νά θεραπεύσῃ.
«Πλήττει συμπαθῶς καί σπλαγχνίζει θερμῶς». Κατήργησε τόν τό κράτος ἔχοντα τοῦ
θανάτου, τοῦτ’ ἔστι τόν διάβολον. Ἐξήλειψε τό
ἀμειδές τοῦ θανάτου. Δηλαδή τήν χωρίς μειδίαμα σκοτεινήν μορφήν καί παρουσίαν τοῦ
θανάτου. Ἡ ὁποία, ὅταν ὑπάρχῃ, ἀμαυρώνει
καί δηλητηριάζει ὅλην τήν ζωήν καί τήν χαράν
τοῦ ἀνθρώπου.
Δι’ αὐτό, ὅταν ἡ καρδία καί ἡ ἀγάπη μας
εἶναι ἐστραμμέναι εἰς τόν Θεάνθρωπον Κύριον,
τόν καί νεκρῶν καί ζώντων τήν ἐξουσίαν
ἔχοντα, τότε ὅλα φωτίζονται καί μεταμορφώνονται. Καί ὅταν ὁ Ἀπόστολος προτρέπῃ νά μή
στηριζώμεθα «ἐπί πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ’ ἐν
τῷ Θεῷ τῷ ζώντι, τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα
πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν» (Α΄ Τιμ. 6,17), μᾶς
διαβεβαιώνει ὅτι ἡ ἀληθινή ἀπόλαυσις τῆς
ζωῆς εἶναι ἐκεῖνο πού μᾶς δίδει ὁ Θεός καί
ἡμεῖς τό δεχόμεθα μέ εὐγνωμοσύνην καί εὐχαριστίαν.
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Τότε τό ὀλίγον εἶναι πλούσιον ὡς εὐλογημένον· καί τό πρόσκαιρον καί στιγμιαῖον λάμπει μέ φῶς αἰωνιότητος. Τότε, ὄχι μόνον αἱ
χαραί τῆς ζωῆς ἔχουν κάτι πού δέν παρέρχεται,
ἀλλά καί αἱ δοκιμασίαι καί αἱ θλίψεις γίνονται
ἀφορμαί θείας παρακλήσεως. Ἡ θεία οἰκονομία τῆς σωτηρίας μας εἶναι βεβαία. Εἶναι «ὁ
βάθει σοφίας φιλανθρώπως πάντα οἰκονομῶν».
Καί ἡ παρακαταθήκη τῶν κόπων μας ἐξησφαλισμένη, διότι «παρακατατιθέμεθα τήν ζωήν
ἡμῶν ἅπασαν καί τήν ἐλπίδα» εἰς τόν Θεάνθρωπον Κύριον.
Δι’ αὐτό, ὅταν τό Εὐαγγέλιον μᾶς παραπέμπῃ εἰς τόν οὐρανόν, κυριολεκτεῖ. Μᾶς
προσγειώνει εἰς τήν πραγματικότητα τῆς γῆς, ἡ
ὁποία ἔγινεν οὐρανός. Αὐτήν τήν βεβαιότητα
ζῆ καί ὁμολογεῖ ἡ Ἐκκλησία. «Διά τοῦ Σταυροῦ σου, Χριστέ, μία ποίμνη γέγονεν Ἀγγέλων καί ἀνθρώπων καί μία Ἐκκλησία· οὐρανός καί ἡ γῆ ἀγάλλεται, Κύριε, δόξα σοι».
Μᾶς χαρίζει τήν δυνατότητα νά ζήσωμεν τό
θαῦμα ὅτι ἡ γῆ ἔγινεν οὐρανός καί ἡ βασιλεία
τοῦ Θεοῦ ἐντός ἡμῶν ἐστι. Αἱ ρίζαι τοῦ ἀνθρώπου εὑρίσκονται εἰς τόν οὐρανόν. Χωρίς τήν
Ἐκκλησίαν εἴμεθα μετέωροι καί ἀνέστιοι. Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι τό σπίτι μας. Ὅσον ἐπιστρέφει
ὁ ἄνθρωπος εἰς αὐτήν, τόσον ἐπιστρέφει εἰς
τόν ἑαυτόν του, ἔρχεται εἰς ἑαυτόν. Ὅσον ἀπομακρύνεται, χάνεται καί ἐξαχρειοῦται. Ὅσον
πλησιάζομεν τήν Ἐκκλησίαν, αἰσθανόμεθα τήν
γνησιότητα τοῦ ἀληθινοῦ. Βλέπομεν τόν οὐράνιον Πατέρα νά μᾶς περιμένῃ ἔξω ἀπό τήν οἰκίαν. Μᾶς πείθει ἡ αἴσθησις τοῦ καλοῦ καί τοῦ
κάλλους. Ἡ παρουσία τῆς κραταιᾶς ἀγάπης,
πού νικᾶ τόν θάνατον. Καί ὄχι τοῦ φθαρτοῦ
καί ἀμφιβόλου, πού ἐμπαίζει τόν ἄνθρωπον.
Ἄς ἀκούσωμεν, λοιπόν, τήν θείαν πρόσκλησιν νά εἰσέλθωμεν εἰς τό πέλαγος τῆς νηστείας,
διά νά φθάσωμεν εἰς τόν λιμένα τοῦ φωτός καί
τῆς ἀναστάσεως σύν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις.
Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή βθ΄
´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗι 61Ηι ΕΠΕΤΕΙΩι
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
σκληρὰς ὥρας τοῦ μεγάλου χειμῶνος!
Συγχαίροντες, ὅθεν, ἀπό μέρους τῆς
Μητρός Ἐκκλησίας ἐγκαρδίως ἐπὶ τῇ
χαρμοσύνῳ ἐπετείῳ ἅπαντας, τόν τε
ἱερόν κλῆρον, τούς ἐντίμους ἄρχοντας
καί τόν πιστόν λαόν τῆς Δωδεκανήσου,
ὑπενθυμίζομεν πατρικῶς τήν κοινήν
παραγγελίαν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου:
«Τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς
ἠλευθέρωσε, στήκετε, καὶ μὴ πάλιν
ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε» (Γαλ. 5:1). Καί
τοῦτο, διότι ἡ ἐσωτερικὴ ἐλευθερία, ἡ ἀπὸ
παντὸς ψυχοφθόρου πάθους, εὐκολώτερον διακυβεύεται καὶ περισσότερον κινδυνεύει, παρά
ἡ ἐξωτερική, μάλιστα δέ, εἰς τὴν σύγχρονον
ὑλόφρονα καὶ πνευματομάχον ἐποχήν. Ἔχετε
δεδομένην τήν ἐξωτερικήν ἐλευθερίαν! Ὅμως
ἔχετε, ἔχομεν πάντες, πολύν καί δύσκολον
ἀγῶνα ἐνώπιόν μας, πρός ἐξασφάλισιν τῆς
πνευματικῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία καί μόνη καταξιώνει τόν ἄνθρωπον ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
Εἴθε, μέ τήν βοήθειαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
εἰς αὐτόν τόν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, καὶ
παρά τάς σειρῆνας τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος,
νά ἀριστεύσωμεν πάντες, δικαιοῦντες τάς ὑπομονάς, τάς θυσίας, τάς ἱεράς προσδοκίας καί
τάς ἁγίας ἐλπίδας ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι προητοίμασαν καί ἐξησφάλισαν τήν εὐλογίαν τῆς 7ης
Μαρτίου 1948!
Ἡ ἐκλογή, τέλος, κατ᾿ αὐτὰς καί ἡ χειροτονία Νέου Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου,
τοῦ κ. Ναθαναήλ, Δωδεκανησίου τήν τε καταγωγήν καί τήν ἐκκλησιαστικήν διακονίαν, ἀρίστην μαρτυρίαν ἔχοντος παρὰ τῷ Δωδεκανησιακῷ λαῷ εἶναι τό δῶρον τῆς στοργῆς καὶ τῆς
φροντίδος τῆς ἐσταυρωμένης Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρός ὑμᾶς,
ἀδελφοί ἐπιπόθητοι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἠγαπημένα, διά τήν μεγάλην σας ἐπέτειον! Χαρῆτε
μαζί του τά ἐλευθέρια καὶ δοξάσατε τὸν δοτῆρα παντός ἀγαθοῦ Κύριον καί Θεόν ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστόν!

†ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩι ΕΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩι ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ
Εὐλογημένα τέκνα τῶν ἐν Δωδεκανήσῳ Θεοσώστων Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!
Εὐφρόσυνος ἀνέτειλεν ἡ ἡμέρα τῆς 7ης
Μαρτίου, ἡ 61η ἐπέτειος τῆς παλιγγενεσίας καί
τελικῆς δικαιώσεως τῆς Δωδεκανήσου! Τά
μακρά ἔτη τοῦ ζόφου καί τῶν δακρύων παρῆλθον ἀνεπιστρεπτί! Ὁ εὐγενής λαός τῆς Δωδεκανήσου διῆλθε «διά πυρός καί ὕδατος»,
ἀλλ᾽ ἐν τῇ μητρικῇ ἀγκάλῃ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας θαλπόμενος καί ὑπό τῆς ἀγάπης καί τῆς
σοφίας Της ἐνισχυόμενος, ἐκράτησε, μέ πολλάς, ὁμολογουμένως, θυσίας, ἀλώβητον τήν ἑλληνορθόδοξον ταυτότητά του καί ἀκεραίαν τήν
ἱεράν κληρονομίαν τῶν πατέρων του, καί πλέον, μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καί τήν πυρίνην
ρομφαίαν τοῦ Πανορμίτου Ταξιάρχου Μιχαήλ,
ἐλυτρώθη καί «ἐξῆλθεν εἰς ἀναψυχήν»! Τὸ
«Αἱματηρὸν Πάσχα» τοῦ 1919 διεδέχθη ἐπιτέλους ἡ λαμπροφόρος Ἀνάστασις τοῦ 1948 καὶ
ὁ παπᾶ-Λουκᾶς τοῦ Παραδεισίου ἀπό τόν Παράδεισον εὐαγγελίζεται μεγαλοφώνως εἰς τόν
Ὀρθόδοξον λαὸν τῆς Δωδεκανήσου χαρᾶς καὶ
σωτηρίας εὐαγγέλια!
Χαίρουν σήμερον μεθ᾿ ἡμῶν Ἱπποκράται καί
Κλεόβουλοι καὶ Διαγόραι καὶ Ἀπελλεῖς καὶ
Ἤρινναι καὶ Ἐπίχαρμοι! Χαίρουν οἱ Ἅγιοι, τούς
ὁποίους ἀνέδειξαν αἱ νῆσοι, οἱ Χριστόδουλοι
καί οἱ Νικῆται, οἱ Ναύκληροι καί οἱ Μελέτιοι,
οἱ Μαλαχίαι, οἱ Ἄνθιμοι καί οἱ Νίκανδροι, οἱ
Μάρτυρες καί οἱ Ὅσιοι, ἀπό τούς ἀρχαίους
μέχρι τούς νεωτέρους, μέχρι καί Σάββα τοῦ ἐν
Καλύμνῳ καί τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Ἀμφιλοχίου τοῦ Μακρῆ, τοῦ ἀναδειχθέντος γλυκυτάτου πατρὸς τῶν Δωδεκανησίων κατὰ τὰς

7ῃ Μαρτίου βθ´
´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
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«Ἐξέλιξη καί διαμόρφωση
τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας»
τοῦ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ,
Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ τοῦ Α.Π.Θ.

ετά τό γεγονός τῆς πτώσης, ἡ σχέση τοῦ
ἀνθρώπου μέ τό Θεό προσδιορίζεται ἀπό ἕνα
συνεχή καί πάντοτε μέ τή χάρη Του ἀγώνα
ἐπιστροφῆς στό πρωτόκτιστον κάλλος καί τή χαρά
τοῦ Παραδείσου. Στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ «οἰκτίρμων καί ἐλεήμων» ( Ἔξοδ. 34,6) Κύριος καλεῖ τόν
ἄνθρωπο σέ μετάνοια, τόν παιδαγωγεῖ μέ διάφορους
τρόπους, ὅπως τόν κατακλυσμό, τή διαίρεση τῶν
γλωσσῶν κ.ἄ., καί ζητᾶ τή θεληματική του ἐπάνοδο
στή ζωή τοῦ Δημιουργοῦ του.
Ἡ διαδικασία ἀποκατάστασης τῆς κοινωνίας τοῦ
ἀνθρώπου μέ τό Θεό, προϋπέθετε ἀσφαλῶς τήν καρδιακή συμμετοχή τοῦ μετανοοῦντος, γιά νά μήν
ἐκφυλισθεῖ στό ἐπίπεδο τῆς τυπολατρίας, ἀλλά προέβλεπε καί συγκεκριμένη τελετουργία, πού γινόταν
«ἤ διά θυσιῶν, ἤ δι’ ἐλεημοσύνης, ἤ διά καθαρσίων»1.
Εἰδικότερα ὑπῆρχε ἀτομική ἤ συλλογική ὁμολογία
τῶν ἁμαρτιῶν (Λευϊτ. 26,40· Ἀριθμ. 5,5-7), νηστεία
(Κριτ. 20,26), σχίσιμο τῶν ἐνδυμάτων καί ἔνδυση
σάκκου (Γ΄ Βασιλ. 20,27) καί προσφορά ἐξιλαστήριας θυσίας γιά τήν ἄφεση τῆς ἁμαρτίας (Λευϊτ. 5,6).
Ἡ ὅλη αὐτή τελετουργία καί ἡ ἐξομολόγηση φαίνεται πώς δέν γινόταν ἐνώπιον ἱερέων, προφητῶν ἤ
πατριαρχῶν. Σίγουρα πάντως δέν εἶχε μυστηριακό
χαρακτήρα, καί ὡς ἐκ τούτου, δέν παρεῖχε ἄφεση
τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ μεταονοῦντος2. Τό ἀποτέλεσμα
ἦταν ἡ ἀπαλλαγή «μόνον τῶν ἐκ τῆς θείας ὀργῆς ἐπαγομένων προσκαίρων τιμωριῶν»3. Ἡ ὅλη πορεία τῆς
μετανοίας στήν ἀρχαία ἐποχή ἦταν πορεία προετοιμασίας τοῦ λαοῦ, γιά νά δεχθεῖ τή μυστηριακή μετάνοια, πού χορηγεῖ ἡ Ἐκκλησία. Ὁ τελευταῖος δέ τῶν
προφητῶν, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἀνακεφαλαιώνει ξεκάθαρα τό προφητικό μήνυμα γιά προσωπική μετάνοια, ἡ ὁποία τώρα εἶναι ἐνταγμένη
στήν προοπτική τῆς βασιλείας4.
Στήν Καινή Διαθήκη ἡ μετάνοια ὡς ἀλλαγή τοῦ
τρόπου ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου τοποθετεῖται σέ ἐκκλησιολογική βάση καί συνδέεται μέ τό ἔργο τῆς σωτηριώδους οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος καλεῖ τούς «ἁμαρτωλούς εἰς μετά-
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νοιαν» (Λουκ. 5,32), παρέχει συνεχῶς τή συγχώρηση
τῶν ἁμαρτιῶν, ὅπως π.χ συνέβη μέ τόν παραλυτικό
(Ματθ. 9,2· Μάρκ. 2,5· Λουκ. 5,20), διδάσκει τή μετάνοια μέσα ἀπό συγκεκριμένα παραδείγματα, ὅπως
τοῦ Ζακχαίου (Λουκ. 19,8), τοῦ ἀποστόλου Πέτρου
(Μάρκ. 14, 66-72), τοῦ ἀσώτου υἱοῦ (Λουκ. 15, 1132) κ.ἄ.
Μετά τήν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος δίδει στόν
ἀπόστολο Πέτρο καί τούς λειτουργούς της Ἐκκλησίας γενικότερα τήν ἐξουσία τοῦ «δεσμεῖν» καί
«λύειν» (Ματθ. 18,18). Ἡ πράξη αὐτή κατά μίαν
ἄποψη ἀποτελεῖ καί τή σύσταση τοῦ μυστηρίου τῆς
ἐξομολογήσεως. Κατ’ ἄλλην ἄποψη ἡ ἐξουσία αὐτή
ἔχει γενικότερο χαρακτήρα καί τό μυστήριο τῆς μετανοίας θεμελιώνεται στή φράση τοῦ ἀποστόλου
Ἰακώβου «ἐξομολογεῖσθαι ἀλλήλοις τάς ἁμαρτίας»
(Ἰακ. 5,16), ὅπου τό «ἀλλήλοις» ἀναφέτεται στή λειτουργική σύναξη τῆς Ἐκκλησίας5.
Μέ βάση τήν ὡς ἄνω μαρτυρία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου, ἀλλά καί τό λόγο τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου
περί ἐξομολογητικῆς συνεξήγησης πρίν τή συμμετοχή στή θεία Εὐχαριστία (Ματθ. 5,23-24) ὑποστηρίζεται ὁ μυστηριακός χαρακτήρας τῆς μετανοίας, ὁ
δημόσιος χαρακτήρας της6 καί ἡ σημασία της ὡς γεγονότος συμφιλίωσης τοῦ πιστοῦ μέ τήν Ἐκκλησία
του, τή στιγμή μάλιστα, πού αὐτό γίνεται στά πλαίσια τῆς εὐχαριστιακῆς σύναξης.
Ἄλλα στοιχεῖα, ὅπως ἡ ὁμολογία τῶν ἁμαρτιῶν
(Α΄ Ἰω. 1,9), ἡ παρουσία Ἐπισκόπου καί ἡ δι’ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν (Α΄ Τιμ. 5,2022) καί τά ἐπιτίμια, πού ἐδίδοντο ὡς θεραπευτικά
μέσα σέ περιπτώσεις βαρέων ἁμαρτημάτων, ὅπως
αὐτό τοῦ ἀφορισμοῦ τοῦ αἱμομίκτου ἀπό τήν Ἐκκλησία (Α΄ Κορ. 5,3-5), ὑπαινίσσονται καί τή μορφή,
πού εἶχε ἡ τελετουργική διαδικασία τοῦ μυστηρίου
τῆς ἐξομολογήσεως καί τῆς μετανοίας στήν Καινή
Διαθήκη.
Κατ’ ἄλλην ἄποψη ὑπάρχουν πολλά ἐρωτηματικά
σχετικά μέ τήν ὕπαρξη τελετουργίας ὅσον ἀφορᾶ
τήν μετάνοια κατά τήν ἀποστολική ἐποχή7. Σέ κάθε
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ὅμως περίπτωση ἡ μετάνοια τοῦ μετά τό βάπτισμα ἐκφράζει τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού παρέἁμαρτήσαντος ἀνθρώπου θεμελιώνεται στήν Καινή χεται στόν μετανοοῦντα16.
Διαθήκη, οἱ ρίζες της εἶναι θεοσύστατες μέ τήν
Στήν τάξη τοῦ μυστηρίου τῆς μετανοίας ἀναφέἔννοια πάντοτε τῆς ἐν τῷ θανάτῳ καί τή ἀναστάσει ρονται καί δυό ἄλλα πολύ σημαντικά κείμενα τοῦ
τοῦ Κυρίου μας πλήρους ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν καί 3ου μ.Χ αἰ., αὐτό τῆς Διδασκαλίας τῶν Ἀποστόλων
τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου8, καθόσον «ἐχθροί (200-250) καί ἡ Ἀποστολική Παράδοση τοῦ Ἱππολύὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ, διά τοῦ θανάτου τοῦ του (235). Καί τά δυό κείμενα ἐπισημαίνουν τό ρόλο
υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησό- τοῦ Ἐπισκόπου στό θέμα αὐτό, ἀφοῦ εἶναι ἐκεῖνος
πού ἐξετάζει τόν μετανοοῦντα, ἐάν εἶναι ἕτοιμος νά
μεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ» (Ρωμ. 5,10).
Οἱ ἑπόμενοι αἰῶνες εἶναι καθοριστικοί γιά τήν ἐνταχθεῖ καί πάλι στήν Ἐκκλησία, τόν νουθετεῖ, τοῦ
ἐξέλιξη καί διαμόρφωση τοῦ τυπικοῦ του μυστηρίου ὁρίζει συγκεκριμένη νηστεία ἀπό δυό ἕως ἑπτά
τῆς ἐξομολογήσεως. Ἡ παλαιότερη πληροφορία ἀπό ἑβδομάδες καί τοῦ δίδει τήν ἄφεση κατά τήν εὐχατίς πηγές τῆς μεταποστολικῆς ἐποχῆς περί «τελε- ριστιακή σύναξη μετά τή λειτουργία τοῦ Λόγου δι’
τουργικῆς μετανοίας» εἶναι τοῦ Κλήμεντα Ρώμης, ὁ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν17. Στήν εὐχή ἐπίσης ἐπί χειροὁποῖος μέ στόχο τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας προ- τονίᾳ Ἐπισκόπου, πού παραθέτει ὁ Ἱππόλυτος Ρώμης
τρέπει ὅσους διαταράσσουν αὐτή τήν ἑνότητα νά στήν Ἀποστολική Παράδοση, ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ
προστρέχουν στούς πρεσβυτέρους «εἰς μετάνοιαν Ἐπίσκοπος ἔχει «ἐξουσίαν ἀφιέναι ἁμαρτίας»18.
κάμψαντες τά γόνατα τῆς καρδίας
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἐπισημαίνει
αὐτῶν»9. Ἡ κάμψη τῶν γονάτων, τό
ὅτι «ὥσπερ ἄνθρωπος ὑπό ἀνθρώπου
ἱερέως βαπτιζόμενος φωτίζεται τῇ τοῦ
αἴτημα ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, ἡ ἱκε«ὁ Θεός,
Ἁγίου Πνεύματος χάριτι, οὕτω καί ὁ
σία καί τά δάκρυα, καθώς καί οἱ προὁ συγχωρήσας Δαυίδ, ἐξομολογούμενος ἐν μετανοίᾳ διά τοῦ
σευχές μετανοίας (π.χ. τοῦ 50οῦ ψαλἱερέως λαμβάνει τήν ἄφεσιν χάριτι
μοῦ) εἶναι στοιχεῖα τοῦ τυπικοῦ τῆς
διά Νάθαν
Χριστοῦ»19. Ὁ Μέγας Βασίλειος κάνει
μετανοίας καθ’ ὅλην τήν περίοδο τῶν
πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων10.
τή διάκριση μεταξύ ἐξομολόγησης
τοῦ
προφήτου»
τῶν ἁμαρτιῶν καί ἐξαγόρευσης τῶν
Ἀπό τόν 2ο καί κυρίως τόν 3ο μ.Χ
λογισμῶν καί καθόρισε τή μυστική
αἰώνα ἡ πράξη τοῦ μυστηρίου τῆς μεἐξομολόγηση τῶν μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι
τανοίας ἐπηρεάζεται ἀπό τή νέα τάξη
τῶν μετανοούντων, οἱ ὁποῖοι ὡς διαπράξαντες με- ἔπρεπε νά ὁμολογοῦν «τά κρυπτά τῆς καρδίας τοῖς
γάλα ἁμαρτήματα ἀπεκόπτοντο ἀπό τή μετοχή στή πεπιστευμένοις τῶν ἀδελφῶν»20. Στούς ἔμπειρους
θεία Εὐχαριστία. Τήν περίοδο αὐτή εἶναι ἐμφανής ἡ αὐτούς πνευματικούς καί ἐξομολόγους, προσέφευπαρουσία τοῦ Ἐπισκόπου καί τῶν πρεσβυτέρων11. Ἡ γαν καί πολλοί λαϊκοί21. Ὁ δέ Ἱερός Χρυστόστομος
ἐξομολόγηση γίνεται δημόσια καί στά πλαίσια τῆς ἐνθαρρύνει τόσο τήν προσωπική καί ἀπευθείας πρός
θείας Εὐχαριστίας12. Σιγά σιγά ἐπικρατεῖ καί ὁ μυ- τό Θεό ἐξαγόρευση τῶν ἁμαρτιῶν22, ὅσο καί τήν
στικός τρόπος ἐξομολογήσεως13 κάτι πού συντελεῖ προσέλευση τῶν μετανοούντων ἐνώπιον τῶν
στήν διαμόρφωση τοῦ θεσμοῦ τοῦ «πρεσβυτέρου τῆς ἱερέων23.
Τήν πληρέστερη, ὅμως, εἰκόνα τοῦ μυστηρίου τῆς
μετανοίας»14, ὁ ὁποῖος καταργήθηκε στά τέλη τοῦ
μετανοίας κατά τούς τέσσερις πρώτους αἰῶνες, μᾶς
4ου μ.Χ αἰ. γιά νά ἐπανιδρυθεῖ τό 12ο μ.Χ. αἰ.
Ἡ ἀντίληψη, ὅτι ἡ ἐξομολόγηση πρέπει νά γίνεται δίδουν οἱ Διαταγές τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (380).
ἐνώπιον τῶν ἱερέων, εἶναι ἔντονη στά κείμενα ἀπό Κατά τό κείμενο αὐτό ἡ τάξη τῆς μετανοίας γινόταν
τόν 3ο μ.Χ. αἰ. καί ἐντεῦθεν. Ὁ Ὠριγένης π.χ. μιλᾶ εἴτε ἐντός τῆς θείας Εὐχαριστίας, εἴτε ἐκτός αὐτῆς,
γιά τόν ἔμπειρο πνευματικό ὁδηγό καί τό νουνεχῆ μέ τή συμμετοχή πάντοτε τοῦ Ἐπισκόπου καί τῶν
ἰατρό στόν ὁποῖον ὁ πνευματικά ἀσθενής ὁμολογεῖ πιστῶν. Στήν πρώτη περίπτωση οἱ μετανοοῦντες
τά σφάλματά του προκειμένου νά λάβει τά κατάλ- συμμετεῖχαν μέ τούς κατηχουμένους στή θεία Λειληλα φάρμακα γιά τήν θεραπεία του15. Ὁ ἴδιος συγ- τουργία μέχρι τά ἀναγνώσματα, ὅποτε καί ἀποχωγραφέας ἀναφέρει τήν κατά τό τελετουργικό τῆς με- ροῦσαν μετά ἀπό εἰδική εὐχή, πού ἔλεγε ὁ Ἐπίσκοτανοίας ἐπικράτηση τῆς ἐπίθεσης τῶν χειρῶν τοῦ πος, τή χειροθεσία ἀλλά καί τήν προσευχή τῶν
Ἐπισκόπου ἤ τῶν πρεσβυτέρων στό κεφάλι τοῦ με- πιστῶν24. Ὅταν ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν διδόταν
τανοοῦντος, ἀλλά καί τή χρήση μέ ἔλαιο κάτι πού ἐκτός τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὁ Ἐπί-
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σκοπος νουθετοῦσε πρῶτα τούς «ἡμαρτηκότας»,
τούς ὑπέβαλλε κάποιο χρονικό διάστημα νηστείας,
τούς διάβαζε στό ναό τή συγχωρητική εὐχή, ἡ ὁποία
συνοδευόταν ἀπό τή χειροθεσία, πράξη πού παραλληλίζεται μέ τό Βάπτισμα25. Τό ὅλο τελετουργικό
ὁλοκληρωνόταν μέ τήν ὑπέρ τῶν μετανοούντων
προσευχή τῶν πιστῶν26.
Κατά τούς ἑπόμενους αἰῶνες διαγράφεται σαφής
ἐξέλιξη τῆς Ἀκολουθίας εἰς μετανοοῦντας καί ἐξομολογουμένους ἀρχικά μέ μεμονωμένες εὐχές, ὅπως
φαίνεται στή χειρόγραφη παράδοση27, καί στή συνέχεια ἀπό τόν 11ο μ.Χ. αἰ., μέ πλήρη Ἀκολουθία
ἀποδιδόμενη στόν ὅσιο Ἰωάννη τό Νηστευτή, ὁ
ὁποῖος βεβαίως ἔζησε τόν 6ο μ.Χ. αἰ.28. Ἡ ἐν λόγῳ
Ἀκολουθία διαιρεῖται σέ τέσσερα τμήματα:
α) Στήν ἱλαστήριο Ἀκολουθία, πού γίνεται μπροστά στό θυσιαστήριο μέ ψαλμούς καί τροπάρια μετανοίας καί
συντριβῆς, μία εὐχή καί τρεῖς γονυκλισίες. β) Στήν κατήχηση τοῦ μετανοοῦντος, ὅπου ὁ ἱερέας τοῦ ὑπενθυμίζει ὅτι τή συγχώρηση τή δίδει ὁ
Θεός καί τοῦ συνιστᾶ νά μήν ξανακάνει τό ἴδια ἁμαρτήματα, καθώς
ἐπίσης νά μήν αἰσθάνεται ντροπή
νά ὁμολογεῖ τά ἄθεσμα ἔργα του.
γ) Στήν ἐξαγόρευση, ἡ ὁποία εἶναι
λεπτομερής καί γίνεται «μετά
πάσης ἀκριβείας». δ) Στή συγχώρηση καί τήν ἀπόλυση, ὅπου ὁ
μετανοήσας εἶναι γονατιστός,
ἐνῶ ὁ ἱερέας τοῦ διαβάλει ἑπτά
συγχωρητικές εὐχές. Ἐγείρεται
στή συνέχεια ἀπό τό ἔδαφος, τόν
ἀσπάζεται ὁ ἱερέας καί τόν προτρέπει νά μήν ἀμελεῖ
τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἀλλά νά τίς τηρεῖ ἀπόλυτα
προκειμένου νά τύχει τῆς σωτηρίας29.
Ἐκτός ἀπό τήν ὡς ἄνω Ἀκολουθία καί τίς μαρτυρίες, πού διασώζουν τά χειρόγραφα, ἐνδιαφέρον
ἔχουν καί τά ἔντυπα Εὐχολόγια, ἀλλά καί τά Ἐξομολογητάρια τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας. Στά
ἔντυπα διασώζονται μεμονωμένες εὐχές μετανοίας,
ἐξομολογήσεως καί ἀφέσεως, ὅρκου καί λύσης ἀφορισμοῦ, δυό σύντομες Ἀκολουθίες εἰς λύσιν ἀφορισθέντος ἱερέως ἤ κοσμικοῦ, πού λέγονται στό τέλος
τῆς θείας Λειτουργίας, μία Ἀκολουθία γιά τίς συνήθεις περιπτώσεις ἐξομολογουμένων, πού σαφῶς εἶναι
ἐπηρεασμένη ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Νηστευτῆ καί ἕναν παρακλητικό κανόνα εἰς
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τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον ἐν ἐξομολογήσει ἁμαρτωλοῦ, ποίημα Εὐθυμίου μοναχοῦ Συγγέλου30.
Στά ἔντυπα ἐπίσης Ἐξομολογητάρια ἡ μετάνοια
διαιρεῖται σέ τρία μέρη: α) Στή συντριβή τῆς καρδίας,
β) στήν ἐξομολόγηση καί γ) στήν ἱκανοποίηση. Συντριβή τῆς καρδίας σημαίνει ἐσωτερική θλίψη γιά τίς
ἁμαρτίες, πού διεπράχθησαν. Ἐξομολόγηση εἶναι ἡ
ἑκούσια ἐξαγόρευση τῶν ἁμαρτημάτων καί ἱκανοποίηση εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἐφαρμογή τοῦ κανόνα, πού
ὁ πνευματικός ὁρίζει στόν ἐξομολογηθέντα. Στό
Ἐξομολογητάριο τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου π.χ. καταγράφεται ἡ τάξη τῆς Ἀκολουθίας εἰς
ἐξομολογούμενον, στήν ὁποία μετά τό Εὐλογητός,
τό Τρισάγιο καί τόν 50ο ψαλμό, ὁ μετανοῶν γονατίζει μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί ὁμολογεῖ τίς ἁμαρτίες του. Οὐσιαστικά ἀπαντᾶ σέ
σχετικά ἐρωτήματα τοῦ ἱερέα, ὅπως π.χ. ἐάν διέπραξε κάποια θανάσιμη ἁμαρτία, ἐάν πιστεύει στά δόγματα
τῆς Καθολικῆς καί Ἀνατολικῆς
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κ.ἄ.
Ἀκολουθοῦν χειροθεσία, ἡ συγχωρητική εὐχή καί ἡ ἀπόλυση31.
Στό ἐν χρήσει τέλος Εὐχολόγιο διασώζονται μεμονωμένες
εὐχές μετανοίας, παρακλητικός
Κανόνας στή Θεοτόκο γιά τήν
ἐξομολόγηση ἁμαρτωλοῦ, καθώς ἐπίσης καί Ἀκολουθία τῶν
ἐξομολογουμένων. Ἡ πράξη
αὐτή διακρίνεται σέ μία σύντομη ἱλαστήρια ἀκολουθία, στήν
χωρίς κατήχηση ἐξαγόρευση καί στήν
διά συντόμου ἀπολύσεως τῶν ἁμαρτιῶν
ἐπάνοδο τοῦ ἐξομολογηθέντος στήν κατάσταση τῆς
χάριτος.
Ἡ Ἀκολουθία τῶν ἐξομολογουμένων στό ἐν χρήσει Εὐχολόγιο μετά τό «Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν» περιλαμβάνει τή μικρή συναπτή, τήν εὐχή «Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος», τρισάγιον, Κύριε
ἐλέησον (ιβ΄), τό «Δεῦτε προσκυνήσωμεν», τόν 50ο
ψαλμό, τρία τροπάρια μετανοίας, Κύριε ἐλέησον (μ΄),
τήν εὐχή «Ὁ Θεός ὁ Σωτήρ ἡμῶν, ὁ διά τοῦ προφήτου
σου Νάθαν», γονυκλισία τοῦ μετανοοῦντος καί ἐξαγόρευση τῶν ἁμαρτημάτων του καί τήν τελική εὐχή
«ὁ Θεός, ὁ συγχωρήσας Δαυίδ, διά Νάθαν τοῦ προφήτου»32.
Αὐτή βεβαίως ἡ Ἀκολουθία δέν χρησιμοποιεῖται
προφανῶς γιά λόγους συντομίας. Λέγεται μόνο κά-
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ποια προσευχή στήν ἀρχή καί μετά τήν ἑκούσια ἐξομολόγηση τῶν ἁμαρτημάτων ὁ ἱερέας διαβάζει τή
συγχωρητική εὐχή. Ἀποδεικνύεται ἔτσι τό πόσο δύσκολο εἶναι νά ἐπιβιώσει στήν πράξη μία τόσο ἐκτενέστατη Ἀκολουθία. Ἡ οὐσία πάντως εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὡς πρώτη προτεραιότητα θέτει τό κάλεσμα
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Τό Μυστήριο τῆς μετανοίας1
κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνες μ.Χ.
τοῦ Πρωτ. Θεμιστοκλέους Στ. Χριστοδούλου, Δρ. Θ.

Εἰσαγωγικά
Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ μετάνοια θεωρεῖται
ἕνα ἀπὸ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ κάθε πιστὸς,
ποὺ προσέρχεται στὸ μυστήριο τῆς ἐξαγορεύσεως,
ἀποθέτει τὶς ἁμαρτίες του κάτω ἀπὸ τὸ πετραχήλι
τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα, μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι
οἱ ἐξαγορευθεῖσες ἁμαρτίες του συγχωροῦνται, τότε
μόνον, ὅταν ἀπὸ μέρους του ὑπάρχει εἰλικρινὴς μετάνοια καὶ συντριβή. Ἕνας νεώτερος λειτουργικὸς
πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας, θὰ πεῖ γιὰ τὴν ἐξομολόγηση2: «Ἐὰν τὸ βάπτισμα εἶναι τὸ πλοῖον τῆς σωτηρίας, στὸ ὁποῖον ὁ ἐπιβαίνων κατευθύνεται πρὸς
τὸν οὐράνιο λιμένα, ἡ ἐξομολόγηση, μὲ τὴν εὐρύτερη
ἔννοια τῆς σημασίας τῆς λέξεως, εἶναι ἡ σωστικὴ σανίδα, πάνω στὴν ὁποία εὑρισκόμενος ὁ τῆς παλιγγενεσίας ναυαγός, διασώζεται ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῆς
νοητῆς τρικυμίας, ποὺ προκαλεῖ ἡ ἁμαρτία». Ἡ θέση
τῆς Ἐκκλησίας σχετικὰ μὲ τὴν ἁμαρτία εἶναι ξεκάθαρη. Ἡ ἁμαρτία γεννᾶται καὶ καλλιεργεῖται, ἀναλόγως τῆς διαθέσεως τοῦ πειραζομένου ἀνθρώπου,
ἀπὸ τὸν διάβολο. Ἡ ἀποφυγὴ τῆς διαπράξεως τῆς
ἁμαρτίας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο. Ὁ
ἀγωνιζόμενος πιστὸς προσπαθεῖ νὰ ἀποφεύγει τὴν
ἁμαρτία, ἐνῶ ὁ μὴ γνωστικὸς πέφτει συνεχῶς. Τὸ νὰ
πέφτει κάποιος στὴν ἁμαρτία, σύμφωνα μὲ τὴν πατερικὴ διδασκαλία, θεωρεῖται ἀνθρώπινο, τὸ νὰ
ἐμμένει ὅμως σ’ αὐτὴν θεωρεῖται δαιμονικό. Ἐκεῖνος,
ποὺ παραμένει στὴν ἴδια ἁμαρτία, ὁ ἐπιλεγόμενος
καὶ «πωρωμένος», εἶναι ὁ αἴτιος τῆς πνευματικῆς
αὐτοκαταστροφῆς του.
Ἀπὸ πολὺ παλαιά, ἀκόμη ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὑπάρχει ἡ ἔννοια τῆς μετάνοιας.
Εἶναι γνωστὸς σὲ ὅλους μας ὁ μεγάλος μετανοῶν,
Δαβὶδ ὁ Προφητάναξ. Ὁ Δαβὶδ ἀποτελεῖ τὸ κλασσικὸ παράδειγμα μετάνοιας στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀπὸ φονιὰς καὶ πόρνος, κατάφερε νὰ πετύχει μέ τά δάκρυα τῆς μετανοίας καὶ τῆς εἰλικρινοῦς μεταμέλειάς του, τὴν συγχώρεση ἀπὸ τὸν Θεὸ
Πατέρα. Τοὺς ψαλμοὺς τῆς μετανοίας τοῦ Δαβίδ,
τοὺς διαβάζουμε συνεχῶς πάλιν καὶ πολλάκις, κατὰ
τὶς ἡμερονύκτιες ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἱστορικὴ ἀναδρομὴ τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου
τῆς μετανοίας
Ἡ μετάνοια κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Κυρίου μας
ἀποτελεῖ τὸ κήρυγμα τοῦ τελευταίου προφήτη, τοῦ
Ἰωάννη Βαπτιστῆ, πού κήρυττε βάπτισμα μετανοίας,
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον (Μάρκ. 1,
4), ἀλλὰ καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ, ποὺ
ἐγκαινιάζοντας τὴν Νέα Διαθήκη, ἔδωσε γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἁμαρτία τὸ μυστήριο
τοῦ βαπτίσματος. Ἐπειδὴ, ὅμως, στὸν ἄνθρωπο καὶ
μετὰ τὸ βάπτισμα ἔμεινε ἡ τροπὴ πρὸς τὴν ἁμαρτία,
γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ Κύριος ἔδωσε στοὺς μαθητές
Του καὶ δι’ αὐτῶν σὲ ὅλους τοὺς διαδόχους τους, ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους, τὴν ἐξουσία τοῦ «δεσμεῖν καὶ λύειν», λέγοντας «λάβετε πνεῦμα ἅγιον, ἄν
τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων
κρατῆτε κεκράτηνται» (Ἰω. 20, 23).
Στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία ἡ ἐξομολόγηση ἦταν δημόσια. Οἱ πιστοὶ φώναζαν μέσα στὸ πλῆθος τὰ ἁμαρτήματά τους καὶ ἐλάμβαναν τὴν συγχώρεση. Στὶς
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων διαβάζουμε σχετικά: «Πολλοὶ τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ
ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν» (Πράξ. 19, 18).
Ἡ ἐξομολόγηση ἦταν ὑπόθεση τῆς χριστιανικῆς κοινότητας. Θὰ λέγαμε ἕνα εἰδοποιὸν στοιχεῖον, ποὺ
χαρακτήριζε τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ σήμαινε ὅτι ἡ ἁμαρτία κάποιου μέλους τῆς Ἐκκλησίας
εἶχε ἀντίκρυσμα σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς ἐν Χριστῷ,
γιατὶ τὴν Ἐκκλησία οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ τὴν αἰσθάνονταν ὡς κοινό τους σπίτι. Καὶ φυσικὰ ὁ κάθε
ἁμαρτάνων θεραπευόταν καὶ ἀποδεσμευόταν ἀπὸ
τὴν ἁμαρτία, ὄχι ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ θεραπευόταν μὲ
τοὺς κανόνες, ποὺ ἔβαζε ἡ Ἐκκλησία διὰ τῶν ποιμένων της μέσα στὴν χριστιανικὴ κοινότητα. Ἦταν θὰ
λέγαμε ἡ μετάνοια «κοινοβιακή». Τὴν δημόσια ἐξομολόγηση, μόνο σ’ αὐτὴν τὴν διάσταση πρέπει νὰ
τὴν κατανοοῦμε ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι, καὶ ὄχι ὅπως τὴν
κατανοοῦν οἱ σημερινοὶ προτεστάντες.
Κατόπιν, ἐπειδὴ αὐξήθηκε ὁ ἀριθμὸς τῶν πιστῶν
καὶ ἔγινε δύσκολη ἡ δημόσια ἐξομολόγηση, δόθηκε
τὸ χάρισμα τῆς ἐξομολογήσεως ἀπὸ τοὺς ἐπισκό-
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Στοχασμοί πνευματικοῦ γιά τή μετάνοια
καί τήν Ἐξομολόγηση
τοῦ Ἀρχιμ. Ἀνδρέα Κονάνου

μετάνοια εἶναι μία λύπη τῆς ψυχῆς, μία γλυκιά
ὅμως λύπη, μία λύπη πού συνοδεύεται μέ
ἐλπίδα, ἐλπίδα στό Χριστό, μία λύπη ἡ ὁποία
συνοδεύεται μέ τήν αἴσθηση ὅτι ὑπάρχει κάποιος
ἀπέναντί σου, ὁ Χριστός, πού μόλις πᾶς νά παραδεχτεῖς τό λάθος σου καί τήν ἀδυναμία σου καί νά κλάψεις καί νά ἀπογοητευτεῖς, δέ σ’ ἀφήνει ν’ ἀπογοητευτεῖς. Ἀμέσως σέ κρατάει, σοῦ σηκώνει τό βλέμμα
καί σοῦ λέει: «Κοίτα με, κοίτα ἐδῶ, ἀρκεῖ πού τό παραδέχτηκες, ἀρκεῖ πού τό κατάλαβες, ἀρκεῖ πού
ἔφτασες στή γνώση τῆς ἀλήθειας. Αὐτή εἶναι ἡ μεγαλύτερη γνώση: ὅτι εἶσαι ἀδύναμο πλάσμα, ὅτι εἶσαι
ἁμαρτωλός. Τό κατάλαβες. Ἀφοῦ τό κατάλαβες, δέ
θέλω τίποτα ἄλλο ἀπό σένα. Θέλω νά τό παραδεχτεῖς, νά μαλακώσει ἡ ψυχή σου, νά γλυκαθεῖ ἡ καρδιά σου, νά τρέξουν τά δάκρυα τῆς καρδιᾶς, νά μέ ζη-

Ἡ

τήσεις ὡς ἀνάγκη πλέον τῆς ψυχῆς σου, νά πεῖς μέσα
σου ἤ ψιθυριστά ἤ φωναχτά ἤ ψέλνοντας ἤ τραγουδώντας ’’Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησέ με. Πλέον δέν
μπορῶ μόνος μου, εἶμαι πολύ ἀδύναμος’’. Κι ὅταν τό
πεῖς αὐτό, ὅλα τά ἄλλα θά στά δώσω ἐγώ. Παραδέξου, ὅμως, ποιός εἶσαι».
Μήν περάσει ποτέ μέρα στή ζωή σου, μοῦ ’χε πεῖ
κάποτε ἕνας ἁγιορείτης, πού τό βράδυ θά κοιμηθεῖς
καί δέ θά πεῖς στό Θεό «Κύριε συγχώρεσέ μου τά
λάθη τῆς κάθε μέρας καί τῆς σημερινῆς ἡμέρας».
Καμία μέρα τῆς ζωῆς σου μή τό ξεχάσεις, ὅτι εἶσαι
ἁμαρτωλός, ὅτι δέν εἶσαι τέλειος, ὅτι ἔχεις κάνει
πολλά γνωστά καί ἄγνωστα ἁμαρτήματα. Ὑπάρχουν
λάθη, πού δέν τά πῆρες εἴδηση, ὅπως ἕνα ἀρνητικό
κλῖμα πού δημιούργησες, ἕνα βλέμμα πού πίκρανε
κάποιον, λόγια πού εἶπες καί δέν κατάλαβες τί ἀντί-

Συνέχεια ἀπό τήν προηγούμενη σελίδα

πους καὶ στοὺς πρεσβυτέρους κι ἔτσι τὸ μυστήριο
τῆς ἐξομολογήσεως ἔγινε κάτι τὸ ἰδιαίτερο -θὰ λέγαμε προσωπικό- γιὰ τὸν κάθε πιστό. Ἀπὸ τὸν ὑποχρεωτικὸ χαρακτήρα ποὺ εἶχε πρῶτα, ἔπειτα ἀφέθηκε στὴ διάθεση τοῦ κάθε πιστοῦ νὰ προσέρχεται
κατὰ τακτὰ διαστήματα, ὅποτε ἐπιθυμοῦσε ὁ καθένας. Πιθανὸν ἀπὸ τὸν 3ο αἰ., ἔπειτα ἀπὸ τοὺς διωγμοὺς τοῦ Δεκίου, ὁρίσθηκαν καὶ οἱ πρεσβύτεροι νὰ
ἀσκοῦν τὴν ἐξομολόγηση τῶν πιστῶν, ἐξ αἰτίας τῶν
πολλῶν πεπτωκότων, ποὺ ἀρνήθηκαν τὴν πίστη
τους κατὰ τοὺς διωγμούς.
Οἱ μετανοοῦντες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ἀνάλογα μὲ τὰ ἁμαρτήματα ποὺ εἶχαν διαπράξει, κατατάσσονταν σὲ διάφορες κατηγορίες μετανοούντων.
Τὰ ἐπιτίμια, δηλ. οἱ κανόνες ποὺ ἔβαζε ἡ Ἐκκλησία
σ’ αὐτούς, ἦταν καθορισμένα γιὰ τὴν κάθε κατηγορία. Ἔτσι ἔχουμε 4 κατηγορίες μετανοούντων:
Α) Τῶν προσκλαιόντων ἤ χειμαζομένων. Αὐτοὶ
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας παρέμεναν
ἔξω, στὸ προαύλιο τοῦ ναοῦ, καὶ ζητοῦσαν συγχώρεση ἀπὸ τοὺς πιστοὺς, ποὺ εἰσέρχονταν σ’ αὐτόν.
Β) Τῶν ἀκροωμένων. Αὐτοὶ ἔμεναν στὸν νάρθηκα

τοῦ ναοῦ μαζὶ μὲ τοὺς κατηχουμένους καὶ ἀπέρχονταν κατὰ τὴν ὥρα, ποὺ ἀποχωροῦσαν οἱ κατηχούμενοι, κατὰ τὴν ὥρα τῶν λεγομένων «κατηχουμένων».
Γ) Τῶν ὑποπιπτόντων. Αὐτοὶ ἔμεναν ἐντὸς τοῦ
κυρίου ναοῦ, γονυκλινεῖς καὶ δακρύοντες καὶ ἀπέρχονταν μαζὶ μὲ τοὺς κατηχουμένους. Καί
Δ) Τῶν συνισταμένων. Αὐτοὶ ἔμεναν ἐντὸς τοῦ
ναοῦ ὄρθιοι, μαζὶ μὲ τοὺς πιστούς, ἀλλὰ δὲν μετελάμβαναν τῶν ἀχράντων μυστηρίων.
Καθένα ἀπὸ τὰ στάδια αὐτὰ διαρκοῦσε ἀπὸ ἕνα
ἕως τρία ἔτη. Καὶ τὰ τέσσερα ἀνωτέρω ἐπιτίμια ἐκτελοῦνταν βιωματικὰ μέσα στὸν χῶρο τοῦ ναοῦ, μέσα
στὴν χριστιανικὴ κοινότητα. 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Γιὰ περισσότερα βλέπε: Πρωτ. Θεμιστοκλέους Στ. Χριστοδούλου, Δρ. Θ., Τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας-ἐξομολογήσεως
ἐξ ἐπόψεως ἱστορικολειτουργικῆς, στὸ βιβλίο: «Περὶ θείας λατρείας Ὁμιλήματα», τ. Β´ (6-10), ἐκδ. α´ Ὁμολογία, Ἀθήνα
2006, σσ. 11-32».
2. Κων/νου Καλλινίκου, Ὁ Χριστιανικὸς ναὸς καὶ τὰ τελούμενα ἐν αὐτῷ, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθῆναι 1969, σ. 402.
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κτυπο εἶχαν στούς ἄλλους. Ἔχεις κάνει πολλά ἁμαρτήματα μικρά καί μεγάλα. Κάθε βράδυ πρίν κοιμηθεῖς νά τό παραδέχεσαι καί νά μήν νιώθεις ἀναμάρτητος. Αὐτό μᾶς βοηθάει νά τό αἰσθανθοῦμε ἡ μετάνοια. Αὐτό τό ἔργο τό ἐπιτελεῖ ἡ μετάνοια, ὅταν
μᾶς ἀγγίξει ὁ Θεός.
Σήμερα, ὅμως, δέν μετανιώνουν οἱ ἄνθρωποι, δέν
μποροῦν νά καταλάβουν τά λάθη τους. Νιώθουμε
ἀγέρωχοι καί στά ἔργα καί στά λόγια μας. Ἀπό ἐγωισμό φοβόμαστε νά παραδεχτοῦμε ὅτι εἴμαστε ἔνοχοι. Σκεφτόμαστε, ἄν τό πῶ τί θά ποῦν οἱ ἄλλοι, δέ
θά ἔχω καλό προφίλ. Σήμερα ὁ κόσμος λέει γιά νά
πᾶς μπροστά πρέπει νά ’σαι σκληρός. Μήν πεῖς, λέει,
ὅτι εἶσαι ἀδύναμος. Μήν τό παραδεχτεῖς. Μή, ὄχι. Κι
ἄς εἶσαι. Μήν τό λές, μήν τό παραδέχεσαι.
Κράτα γερά, πάτα γερά κάτω. Νά λές αὐτό,
πού δέν εἶσαι, ἀρκεῖ νά δημιουργεῖς μία
ἐντύπωση γύρω σου.
Στή σχέση μέ τόν ἑαυτό μου δέν πρέπει
νά παραδεχτῶ ὅτι εἶμαι μέ ἀνάγκες, ὅτι
εἶμαι ἀδύναμος ὅτι κάνω λάθη, ὅτι ἔχω
ἐλλείψεις; Ὄχι, ὄχι. Μήν τό παραδεχτεῖς,
μήν τό παραδεχτεῖς αὐτό, εἶναι μειονεξία
αὐτό, εἶναι χαμηλή αὐτοεκτίμηση, ἔτσι θά
σοῦ ποῦνε. Θά σέ δοῦνε οἱ ἄλλοι καί θά
σέ ὑποτιμήσουνε. Θά χάσουν τήν καλή
εἰκόνα πού ἔχουν γιά σένα.
Μά πῶς θά βοηθηθῶ; Πῶς θ’
ἀλλάξω; Ἐδῶ δέ μιλᾶμε γιά μία δουλειά,
πού πάω νά πιάσω καί πρέπει νά πῶ ὅτι
ἔχω προσόντα, πού δέν ἔχω, γιά νά μή
χάσω τή θέση. Ἐδῶ μιλᾶμε γιά τή σχέση μου
πρός τούς ἀνθρώπους, τή σχέση μου πρός τό
Θεό. Ἄν δέν παραδεχτῶ ὅτι εἶμαι ἀδύναμος, ἄν δέν
παραδεχτῶ τά λάθη μου, θά ζῶ μέσα στό ψέμα συνέχεια κι εἶναι ψέμα νά λέω ὅτι εἶμαι σπουδαῖος.
Ἀφοῦ ξέρω, κάθισα χτές καί σκέφτηκα τά λάθη μόνο
τῆς χθεσινῆς μέρας ἀπό τό πρωί ὡς τό βράδυ καί θυμήθηκα αὐτό πού λέει ὁ δίκαιος Ἰώβ στήν Παλαιά
Διαθήκη. Ὅτι ἀκόμα μία μέρα κι ἄν ζοῦσε ἕνας
ἄνθρωπος, πάλι θά εἴχαμε ἁμαρτίες. Κάτι θά κάναμε,
κάτι θά λέγαμε. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀδύναμος, ἁμαρτωλός, εἶναι ζυμωμένος μέ τήν ἀδυναμία, μέ τήν
ἔνδεια, μέ τήν ἀνάγκη, μέ τήν ἀτέλεια. Δέν εἴμαστε
τέλειοι.
Πῆγε κάποτε στόν π. Παΐσιο στό Ἅγιον Ὅρος
ἕνας χριστιανός καί τοῦ μίλησε γιά τά προβλήματά
του. Ὁ π. Παΐσιος, πού τόν ἄκουσε μέ πολλή ὑπομονή, ὅση ὥρα μιλοῦσε, τοῦ λέει στό τέλος: «Θά πᾶς
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στήν Ἐκκλησία, θά ἐξομολογηθεῖς καί θά κοινωνήσεις». Ἀπαντᾶ ὁ προσκυνητής: «Μάλιστα, μά γιά τά
προβλήματά μου, πού σᾶς εἶπα, δέ θά μοῦ πεῖτε τίποτε;» Ξανά ὁ π. Παΐσιος: «Σοῦ εἶπα παιδί μου. Θά
πᾶς στήν Ἐκκλησία, θά ἐξομολογηθεῖς καί θά κοινωνήσεις». Ἀνταπαντᾶ ὁ προσκυνητής: «Ναί, πάτερ,
ἀλλά ἐγώ σᾶς εἶπα τόσα πράγματα. Σᾶς εἶπα γιά τή
δουλειά μου, γιά τή γυναίκα μου, γιά τά παιδιά μου,
γιά τά προσωπικά μου, γιά τόν ἀδελφό μου, γιά τούς
συγγενεῖς μου, σᾶς εἶπα τά προβλήματα τῆς οἰκογένειάς μου. Θέλω μία βοήθεια». Κλείνει τό διάλογο ὁ
γέροντας: «Αὐτή εἶναι ἡ βοήθεια. Κάνε αὐτό καί θά
δεῖς. Κάνε αὐτό καί ἔχει ὁ Θεός».
Φεύγει ἀπό τό Ἅγιο Ὅρος ὁ προσκυνητής γεμᾶτος πίκρα καί ἀπογοήτευση. Πῆγα στό Ἅγιο
Ὅρος, σκεφτόταν, νά ἀκούσω μία σωτήρια συμβουλή, κι ὄχι αὐτή τήν κοινότοπη συμβουλή, πού μοῦ εἶπε ὁ
γέροντας. Ἐγώ ἔχω μεγάλα προβλήματα. Αὐτά δέ λύνονται ἔτσι.
Μετά ἀπό καιρό, καθώς τά προβλήματα συνεχίζονταν, τό ξανασκέφθηκε:
ἀφοῦ μοῦ τό εἶπε ὁ π. Παΐσιος, ἄς τό δοκιμάσω. Ἀρχικά πήγαινε στήν Ἐκκλησία
τίς Κυριακές. Ἐκεῖ ἀργότερα βρῆκε ἕναν
ἱερέα καί ἐξομολογήθηκε. Ὁ πνευματικός τοῦ ἔδωσε τήν εὐλογία νά κοινωνήσει. Ἀφοῦ κοινώνησε, ἄρχισαν τά προβλήματα τῆς ζωῆς του σιγά-σιγά νά τακτοποιοῦνται.
Μετά ἀπό λίγο καιρό πάει στό Ἅγιο
Ὅρος, τοῦ λέει ὁ π. Παΐσιος:
- «Τί ἔγινε τελικά; Ὅλα καλά;».
- «Πάτερ, τοῦ λέει, πῶς ἔγινε αὐτό τό πράγμα; Τελικά αὐτό, πού εἴπατε, ἦταν ἡ λύση. Αὐτό μοῦ τά ’λυσε
ὅλα τά προβλήματα. Ὁ Χριστός, πού πῆγα Ἐκκλησία,
πού ἐξομολογήθηκα καί κοινώνησα. Μπορεῖτε νά μοῦ
τό ἐξηγήσετε, πάτερ, πώς γίνεται κι ἐσεῖς μοῦ λύσατε
τό πρόβλημα τόσο ἁπλά, ἐνῶ οἱ ἄλλοι πού πήγαινα
μέ μπέρδευαν περισσότερο, καί ἄκρη δέν ἔβρισκα;».
Τοῦ λέει ὁ π. Παΐσιος. «Βρέ παιδί μου, κοίταξε νά δεῖς.
Τά πράγματα εἶναι ἁπλά. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος τά βρεῖ
μέ τό Χριστό, τότε ὁ Χριστός τοῦ χαρίζει ὅλα τά
ἀγαθά τοῦ Ἀβραάμ. Ὅλα θά στά δώσει ὁ Θεός, ἀρκεῖ
νά τά βρεῖς μαζί Του. Βρές τα μέ τό Θεό καί μετά,
ἀφοῦ ὁ Θεός κυβερνᾶ τόν κόσμο ὅλο, ἀφοῦ Αὐτός κυβερνᾶ τή ζωή σου, Αὐτός κυβερνᾶ τό χῶρο τῆς ἐργασίας σου, τήν ὑγεία τοῦ παιδιοῦ σου, τά νεῦρα τῆς γυναίκας σου, τά προβλήματα τά οἰκονομικά σου, ὁτι-
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δήποτε σέ ἀπασχολεῖ. Αὐτός δέ ρυθμίζει τά πάντα;
Ὅταν λοιπόν τά βρεῖς μέ τό ρυθμιστή τοῦ σύμπαντος,
μέ τόν κυβερνήτη τοῦ κόσμου ὅλου, καί κάνεις φίλο
σου τό Χριστό καί ἑνωθεῖς μέ τό Χριστό, ἔ, ὅλα τά
ἄλλα θά στά δώσει. Γι’ αὐτό σέ ἄφηνε καί εἶχες τέτοιες
περιπέτειες τόσο καιρό. Γιά νά Τόν βρεῖς νά Τόν ψάξεις, ν’ ἀνησυχήσεις, νά πεῖς κάτι δέν πάει καλά στή
ζωή μου καί νά πᾶς κοντά Του. Κι αὐτό ἔγινε».
- «Πῶ, πῶ, πάτερ, λέει, εἴχατε δίκιο. Τελικά εἶναι
ἁπλή ἡ σωτηρία μας».
Νά μήν ἀλλάζει κανείς πνευματικό. Αὐτόν πού
ἔχεις ἀπό τότε, πού τόν διάλεξες. Ἄν δέν τόν διάλεξες, καί τό θεωρεῖς αὐτό ἀπό τό Θεό, μεῖνε. Ἄν δέν
τόν διάλεξες, κι ἔγινε κάτι καταναγκαστικό, ἐπειδή
ἤσουν μικρό παιδί κλπ., καί θές νά ἐπιλέξεις, ἐπειδή
δέν αἰσθάνεσαι ὅτι διάλεξες ἐσύ, τότε μετά ἀπό
εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ σου καί μετά ἀπό πολλή
προσευχή, ἀναζήτησε ἄλλον.
Θά πᾶς στό Ἐξομολογητήριο νά πεῖς ὅτι ἔχει λυπήσει τό Χριστό καί πλήγωσε τήν ψυχή σου, ὅπως
κακία, μῖσος, ζήλια, ἐκδίκηση, ἐκτρώσεις, παρανομίες. Θά πεῖς ὁτιδήποτε καταλαβαίνεις ὅτι σέ ἔχει
βγάλει ἀπό τήν ἀγάπη. Ὅλοι εἴμαστε ἁμαρτωλοί.
Ὅλοι εἴμαστε παιδιά τοῦ Ἀδάμ καί χρειάζεται νά
προσπαθήσουμε νά γίνουμε παιδιά τοῦ Χριστοῦ, καθαροί καί ἀναγεννημένοι. Στήν Ἐξομολόγηση δέ θά
πεῖς ἱστορίες τῆς ζωῆς σου ἀπό τότε, πού θυμᾶσαι
τόν ἑαυτό σου, οὔτε θά περιγράψεις ἁμαρτωλές
ἐνέργειες ἀπεραντολογώντας, ἀλλά θά μιλήσεις γιά
συγκεκριμένες ἁμαρτίες. Ὅταν πᾶς στό γιατρό κι
ἔχεις μία σοβαρή ἀρρώστια, δέν πιάνεις γενική συζήτηση, ἀλλά πᾶς κατευθεῖαν στό πρόβλημα. Λές
γιατρέ ὑποφέρω. Ἔτσι καί στήν Ἐξομολόγηση ἀφήνεις τίς λεπτομέρειες, ἀφήνεις τά δευτερεύοντα καί
πᾶς στήν οὐσία. Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι νά ὁμολογήσεις ποῦ δέν πᾶς καλά. Νά ὁμολογήσεις τίς ἀποτυχίες σου. Πάτερ, ἔχω κάνει ἐκτρώσεις, πάτερ, ἔχω
προσβάλει τή σύζυγό μου, ἔχω φερθεῖ μέ ἀπιστία στό
σπίτι μου, ἔχω κλέψει, ἔχω ἀσωτέψει, ἔχω σκοτώσει,
ἔχω κάνει διάφορα ἁμαρτήματα καί τά λές ἕνα-ἕνα.
Ὅποιοι ἀπεραντολογοῦν, συνήθως ἐπιδιώκουν νά
δικαιολογηθοῦν ἤ νά καμουφλάρουν τόν ἑαυτό
τους. Αὐτοί δέν ἔχουν καταλάβει ὅτι στήν Ἐξομολόγηση ὁμιλοῦν στό Χριστό. Στήν Ἐξομολόγηση δέν
ἦρθες νά κουβεντιάσεις, ἀλλά νά πεῖς τό τραῦμα
σου. Νά βγάλεις τό δηλητήριο τῆς καρδιᾶς, πού κρύβεις μέσα σου, τόν ἐγωισμό, δέν θέλει πάνω ἀπό τρία
λεπτά. Ἐπειδή δυσκολευόμαστε νά παραδεχτοῦμε τά
ἁμαρτήματά μας κατευθεῖαν, κι ἐπειδή δέν θέλουμε
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νά εἴμαστε κατηγορηματικοί στόν ἑαυτό μας, κι
ἐπειδή δέν θέλουμε νά βάλουμε τόν ἑαυτό μας στό
σκαμνί τοῦ κατηγορουμένου, χρησιμοποιοῦμε περιστροφές.
Στήν Ἐξομολόγηση ἀνοίγεις τήν καρδιά σου καί
μετανοεῖς καί συγκινεῖσαι καί κλαῖς ἀπό πόνο γιά
τήν ἁμαρτωλότητά σου καί ἀπό εὐγνωμοσύνη γιά
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός πρίν ἐξομολογηθεῖς σ’ ἔχει συγχωρέσει στό Γολγοθᾶ. Στήν Ἐξομολόγηση δέχεσαι τή δωρεά, πού πρόσφερε ὁ Χριστός σ’ ὅλο τόν κόσμο.
Πολλά ἁμαρτήματα, λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, συγχωροῦνται καί μέ τήν προσευχή. Τό
λέμε σέ κάθε θεία Λειτουργία: «Συγγνώμην καί ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν
παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα». Στήν προσευχή μπορεῖς νά ἐξομολογηθεῖς γιά τίς μικρές ἁμαρτίες, πού
ἀσυναίσθητα διαπράττεις.
Τά μεγάλα ἁμαρτήματα θά τά πεῖς στόν ἄνθρωπο,
στόν πνευματικό. Γιατί; Γιατί ἔτσι εἶπε ὁ Χριστός. Ὁ
Χριστός εἶπε νά τό λέμε σέ ἀνθρώπους, ὁμοιοπαθεῖς
μέ μᾶς. Ἡ ντροπή λυτρώνει στήν ἐξομολόγηση. Ἡ
ντροπή σοῦ χρειάζεται, σέ βοηθάει. Ἡ ντροπή δέν
εἶναι ἁμαρτία. Ἄνθρωποι εἴμαστε. Ἐννοεῖται ὅτι θά
ντραποῦμε. Καί ἀπό τόν ἐγωισμό μας βέβαια ντρεπόμαστε. Ταπεινώνεσαι κι αὐτό ἐξευτελίζει τόν ἐγωισμό σου. Νά νιώσεις ὅτι ὁ Θεός σ’ ἀγαπάει, ὅπως καί
νά ’σαι, ὅ,τι κι ἄν ἔχεις κάνει, σ’ ὅποιο κατάντημα κι
ἄν ἔχεις φτάσει, σ’ ὅποιο βάραθρο κι ἄν ἔχεις φτάσει, σ’ ὅποια ἁμαρτία κι ἄν ἔχεις πέσει. Ὅλα συγχωροῦνται. 
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Συζήτηση μέ ἕναν ἔφηβο

Ἡ Ἐξομολόγηση
τοῦ Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου

τοῦ Θεοῦ. Ὁ Πρόδρομος καί ὁ Χριστός στό ἀρχικό
Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι ἡ φανέρωση τῆς μετάνοιας, τους κήρυγμα ζητοῦσαν τή μετάνοια τῶν ἀνθρώπων,
εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς διάθεσης νά ἐπιστρέψουμε στό γιά νά εἰσέλθουν στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἔλεγαν:
«μετανοεῖτε, γιατί ἔχει πλησιάσει ἡ βασιλεία τοῦ
δρόμο τοῦ Θεοῦ, εἶναι τό λουτρό τῆς ψυχῆς.
Ὁ καθένας μας μέ τίς ἁμαρτίες του -«οὐδείς ἀνα- Θεοῦ» (Ματθ. 3,2 καί 4,17). Στό «Πάτερ ἡμῶν» ὄχι
μάρτητος»- λοξοδρομεῖ ἀπό τό σωστό δρόμο, τή ζωή μόνο ζητᾶμε νά ἔλθει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ («ἐλθέτω
κατά Θεό, καί παίρνει δρόμους μέ ἀγκάθια, μέ γκρε- ἡ βασιλεία σου»), ἀλλά καί νά μᾶς συγχωρήσει ὁ
Θεός τίς ἁμαρτίες μας («καί ἄφες ἡμῖν
μούς κι ἄλλους κινδύνους. Ἡ κάθε
τά ὀφειλήματα ἡμῶν»). Ὁ Χριστός σέ
ἁμαρτία ὄχι μόνο πληγώνει τήν
Δυό γνωρίσματα
πολλά
θαύματα, ὅπως π.χ. στόν παψυχή, ἀλλά δημιουργεῖ ἐπίσης καί
ράλυτο
τῆς Καπερναούμ (Ματθ. 9,1ἐπικίνδυνες συνέπειες. Ὅταν βρίσεις
κοσμοῦν τή σωστή
18), πρῶτα θεραπεύει τήν ψυχή δίπ.χ. κάποιον, κατά βάθος στενοχωνοντας ἄφεση ἁμαρτιῶν καί μετά τό
ριέσαι καί κινδυνεύεις ἀπό τό μῖσος
Ἐξομολόγηση:
σῶμα.
αὐτοῦ, πού δέχθηκε τό βρίσιμο.
Στήν ἐξομολόγηση δέ θά ὁμολοὍπως κάθε ὑγιής ὀργανισμός, Ἡ ξεκάθαρη ἀνάπτυξη
γήσουμε
μόνο τίς ἁμαρτίες μας, ἀλλά
ὅταν πληγώνεται στό σῶμα, πονάει,
τῶν ἁμαρτιῶν μας καί καί θά ἀναζητήσουμε ἀπό τόν πνευἔτσι καί κάθε ψυχή, ὅταν πληγώνεματικό καθοδήγηση στήν πνευματική
ται πνευματικά, πονάει. Ὁ πόνος τῆς
ζωή. Μέ τή βοήθειά του θά ἐντοπίἡ ὁμολογία ὅλων
ψυχῆς εἶναι ἡ φωνή τῆς συνείδησης.
σουμε τά πάθη μας, τίς αἰτίες τῶν
Ἡ συνείδηση ἐλέγχει τόν καθένα γιά
τῶν
ἁμαρτιῶν
μας.
ἁμαρτιῶν καί θά ὁδηγηθοῦμε στό
τά σφάλματά του καί τόν καλεῖ νά
σωστό τρόπο ἀντιμετώπισής τους.
ἐπιστρέψει στό σωστό τρόπο ζωῆς.

• Γιατί χρειάζεται ἡ ἐξομολόγηση;

Ἡ συνείδηση εἶναι ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός ἔβαλε
σέ ὅλους μας, ἀπό τήν ἀρχή τῆς ζωῆς μας, τή συναίσθηση τοῦ καλοῦ, τῆς ἀρετῆς. Μέσα στήν κοινωνία
ἀργότερα, καθώς μεγαλώνουμε, διατηρεῖται καί
ἐκλεπτύνεται αὐτή ἡ φωνή ἤ τό ἀντίθετο φιμώνεται
καί πωρώνεται.
Μέ τήν ἐξομολόγηση, λοιπόν, καθαριζόμαστε
ἀπό τίς ἐνοχές καί ἐπιστρέφουμε στό δρόμο τοῦ
Θεοῦ. Τότε αἰσθανόμαστε παρρησία πρός τόν οὐράνιο Πατέρα καί νιώθουμε ὡς γνήσια παιδιά Του. Ἄς
θυμηθοῦμε τήν παραβολή τοῦ ἄσωτου υἱοῦ. Ὁ ἄσωτος ἐπέστρεψε στό σπίτι, ὁμολόγησε μπροστά στόν
πατέρα του τό σφάλμα του, «ἁμάρτησα στόν οὐρανό
καί ἐνώπιόν σου» (Λουκ. 15,21), καί ἀποκαταστάθηκε στή θέση τοῦ ἀγαπητοῦ υἱοῦ.
Ἐάν κάποιος δέ μετανοήσει, δέν ἀλλάξει τρόπο
ζωῆς, δέν πρόκειται νά μπεῖ στήν αἰώνια βασιλεία

• Τί εἶναι ἡ ἁμαρτία;
Ἁμαρτία εἶναι κάθε σκέψη, ἐπιθυμία καί πράξη,
πού μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τό Θεό καί τελικά μᾶς
ἀποκλείει ἀπό τόν Παράδεισο. Ἡ ἁμαρτία ἀρχίζει ὡς
σκέψη στό νοῦ, μετά καλλιεργεῖται ὡς ἐπιθυμία στήν
καρδιά καί στό τέλος γίνεται πράξη μέ τή θέλησή
μας.
Ἔχουμε δυό κατηγορίες ἁμαρτιῶν, πού ἀλληλοεπηρεάζονται. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ λανθασμένη πίστη
στό Θεό καί ἡ δεύτερη ἡ ἔλλειψη ἀγάπης πρός τό
Θεό καί τό συνάνθρωπο. Τήν πρώτη ἁμαρτία τή διαπράττουν οἱ πλανεμένοι, οἱ σχισματικοί καί οἱ αἱρετικοί. Οἱ πρωτεργάτες τῶν σχισμάτων καί τῶν αἱρέσεων ἔχουν πολύ μεγάλη ἐνοχή, γιατί καί οἱ ἴδιοι
ἔφυγαν ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ καί ἄλλους
ἀπομακρύνουν μέ τή διδασκαλία τους. Τή δεύτερη
ἁμαρτία τή διαπράττουν οἱ ἄνθρωποι, πού ζοῦν ἀπο-
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μακρυσμένοι ἀπό τό Θεό καί χωρίς σωστή συμπεριφορά. Οἱ τέσσερις πρῶτες ἐντολές τοῦ Δεκάλογου
εἶναι τῆς πρώτης κατηγορίας, ἐνῶ οἱ ἕξι τελευταῖες
τῆς δεύτερης.
Ἕνας πλανεμένος χριστιανός, κι ἄς μήν εἶναι σχισματικός καί αἱρετικός, ἁμαρτάνει, ὅταν λέει «ἐγώ
πιστεύω στό Χριστό, ἀλλά δέν ἐξομολογοῦμαι, δέν
κοινωνῶ». Αὐτός εἶναι ψεύτικος χριστιανός, δέν
ἀγωνίζεται τόν πνευματικό ἀγώνα καί δέν ἀκολουθεῖ τά λόγια του Χριστοῦ.
Ἕνας αἱρετικός, πού δέ δέχεται τήν Ἁγία Τριάδα ὡς
ἀλληλοπεριχώρηση ἰσότιμων προσώπων, εὔκολα
ὁδηγεῖται στήν ἀπολυταρχία καί στήν καταπίεση.
Ἕνας χριστιανός χωρίς ἠθική ἀπομακρύνεται καί ἀπό
τή σωστή πίστη. Αὐτός, γιά νά δικαιολογήσει τόν
ἁμαρτωλό βίο του, λέει ὅτι ὁ Θεός δέν ἀσχολεῖται μέ
τά μικροπράγματα τῆς ζωῆς του ἤ ὅτι στό τέλος ὅλους
θά μᾶς συγχωρήσει καί θά μᾶς πάρει κοντά Του στόν
Παράδεισο. Συνήθως, ὅσοι δέν ἔχουν σωστή ἠθική,
καταλήγουν νά γίνουν ἄθεοι καί ἄπιστοι.
Ἁμαρτία δέν εἶναι μόνο ἡ διάπραξη τοῦ κακοῦ,
ἀλλά καί ἡ μή διάπραξη τοῦ καλοῦ. Ἡ ἀδιαφορία,
π.χ. ἤ ἡ πλημμελής ἀγάπη μπροστά στόν πόνο ἑνός
συνανθρώπου, γιά τό Θεό εἶναι ἁμαρτία. Ἄς θυμηθοῦμε τήν παραβολή τῆς κρίσεως, ὅπου οἱ ἁμαρτωλοί θά πᾶνε στήν κόλαση, γιατί δέ βοήθησαν τό συνάνθρωπό τους σέ συγκεκριμένες ἀνάγκες: προσφορά ρούχων, φαγητοῦ, νεροῦ καί περίθαλψη
ἀσθενοῦς, ξένου ἤ φυλακισμένου. Τό ἴδιο ἁμαρτία
εἶναι καί ἡ πλημμελής διάπραξη τοῦ καλοῦ. Ἐκτελώντας μισό καλό δέν ἔχεις πραγματική ἀγάπη καί
δέν ὑπηρετεῖς τό Θεό. Ἁμαρτία ἐπίσης εἶναι νά ὠθεῖς
κάποιον στήν ἁμαρτία ἤ νά συνεργάζεσαι μαζί του
στή διάπραξή της. Ἀκόμα ἁμαρτία εἶναι καί ἡ συγκατάθεση ἤ ἡ μή παρεμπόδιση στή διάπραξη τοῦ
κακοῦ.
Μεγάλη σημασία στήν ἁμαρτία ἔχει ἡ πρόθεση
καί τό σέ ποιόν γίνεται τό κακό. Ἕνας κλέφτης π.χ.
πού κλέβει, γιατί εἶναι ἄνεργος ἤ πεινάει, δέν ἁμαρτάνει τό ἴδιο μ’ ἐκεῖνον πού κλέβει ἀπό πλεονεξία. Ἡ
πρόθεση μπορεῖ νά χαλάσει καί κάθε καλοσύνη.
Ὅταν π.χ. δείχνεις ἀγάπη σέ κάποιον, γιά νά σέ ἐπαινέσουν, νά αὐτοεπαινεθεῖς ἤ νά τόν ἐκμεταλλευτεῖς
ἀργότερα, τότε ἡ ἀγάπη εἶναι ἰδιοτελής καί ψεύτικη,
δηλ. ἁμαρτωλή. Ὅταν κλέβεις ἕνα φτωχό, ἐπίσης
ἁμαρτάνεις πιό πολύ ἀπό τό νά κλέψεις ἕναν πλούσιο, γιατί τό κακό, πού ὑφίσταται ὁ φτωχός, εἶναι μεγαλύτερο ἀπό ἐκεῖνο τοῦ πλουσίου.
Οἱ ἄνθρωποι ἁμαρτάνουμε, γιατί δέ σκεφτόμα-
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στε, οὔτε φοβόμαστε τό Θεό. Ἄν σκεφτόμασταν ὅτι
δίπλα μας καί μέσα μας βρίσκεται ὁ πανταχοῦ παρών
Θεός ἤ ὅτι οἱ ἁμαρτίες ὄχι μόνον ἐμᾶς μᾶς βλάπτουν
καί μᾶς στεροῦν τόν Παράδεισο, ἀλλά ἐπηρεάζουν
ἀρνητικά ἀκόμη καί τή ζωή τῶν συγγενῶν καί τῶν
ἀπογόνων μας, θά προσέχαμε πιό πολύ.
Ὁ Θεός ἐπιτρέπει πολλές φορές νά τιμωροῦνται
οἱ ἁμαρτωλοί ἤ καί τά παιδιά τους, γιά νά μετανοήσουν καί νά συνετισθοῦν. Δέν ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά
φαίνεται, ὅτι ἡ τιμωρία προέρχεται ἀπ’ Αὐτόν, οὔτε
νά εἶναι ἄμεση, δηλαδή νά ἀκολουθεῖ ἀμέσως τήν
ἁμαρτία. Ἄν ἡ τιμωρία ἦταν φανερή καί ἄμεση, θά
ὑπῆρχε κίνδυνος νά τά βάλουμε ἐναντίον Του, νά
διαμαρτυρηθοῦμε καί νά Τόν κατηγορήσουμε.
Οἱ σωστοί χριστιανοί, μετά ἀπό μία πτώση καί
χωρίς νά περιμένουν τήν ἀρνητική συνέπεια τῆς
ἁμαρτίας, μετανοοῦν, σηκώνονται γρήγορα καί
ἐντατικοποιοῦν τόν ἀγώνα τους, δέν ἐμπιστεύονται
τόν ἑαυτό τους καί στηρίζουν κάθε ἐλπίδα πνευματικῆς προκοπῆς στό Θεό. Ἡ ταπείνωσή τους ἑλκύει
τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

• Ποῦ στήν Ἁγία Γραφή στηρίζεται τό μυστήριό
τῆς ἐξομολογήσεως;
Στόν Παράδεισο, μετά τήν πτώση τῶν πρωτόπλαστων, ὁ Θεός ἔδειχνε πώς δέ γνώριζε τήν πτώση
τους περιμένοντας νά ὁμολογήσουν τό σφάλμα τους
(Γέν. 3, 8-11). Ὁ Δαβίδ ἀναγνώρισε τίς ἁμαρτίες του
καί τίς ὁμολόγησε (Β΄ Βασιλειῶν 12,13). Ἡ μετάνοιά
του περιγράφεται ἔντονα στόν πεντηκοστό (Ν΄)
ψαλμό, πού ἔγραψε γιά νά ζητήσει συγχώρηση ἀπό
τό Θεό. Ὁ Θεός τελικά τόν συγχώρησε.
Ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος βάπτιζε ὅσους πήγαιναν στόν Ἰορδάνη, ἐνῶ συγχρόνως ἐξομολογοῦνταν
τίς ἁμαρτίες τους (Μάρκ.
1,4-5).
Ὅταν ὁ Χριστός στούς
μακαρισμούς ἐξυμνοῦσε
τούς πενθοῦντες (Ματθ.
5,4), δέν ἐννοοῦσε αὐτούς
πού νοσηρά πενθοῦν, ἀλλά
αὐτούς πού μετανοοῦν.
Αὐτοί δέν κλαῖνε μόνο γιά τίς προσωπικές τους
ἁμαρτίες, ἀλλά καί γιά τίς ἁμαρτίες ὅλου τοῦ κόσμου. Σάν τόν Ἀδάμ ἔξω ἀπό τόν Παράδεισο θρηνοῦν γιά τήν ἀπώλειά του.
Ὅταν ὁ Πέτρος ὁμολόγησε τήν πίστη του, ὅτι ὁ

14

Ἰησοῦς εἶναι «ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος»
(Ματθ. 16,16), ὁ Χριστός τοῦ εἶπε ὅτι σ’ αὐτή τήν
ὁμολογία θά οἰκοδομήσει τήν Ἐκκλησία Του. Καί συνεχίζει πρός τόν Πέτρο κι ὄχι πρός ὅλους τους μαθητές, γιατί ἦταν κι ὁ Ἰούδας, «καί θά δώσω σέ ἐσένα
τά κλειδιά τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καί ὅ,τι δέσεις
στή γῆ, θά εἶναι δεμένο στούς οὐρανούς, καί ὅ,τι λύσεις στή γῆ, θά εἶναι λυμένο στούς οὐρανούς» (Ματθ.
16, 18-19).
Τά κλειδιά τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν εἶναι τά
τέσσερα βασικά Μυστήρια: τό Βάπτισμα, τό Χρῖσμα,
ἡ Ἐξομολόγηση καί ἡ θεία Κοινωνία. Μέ τή Βάπτιση
συγχωροῦνται τό προπατορικό ἁμάρτημα καί οἱ
προσωπικές ἁμαρτίες. Μέ τό Χρῖσμα ἐνισχύεται μέ
τή χάρη τοῦ Θεοῦ ὁ βαπτισμένος στόν ἀγώνα του
κατά τῆς ἁμαρτίας. Μέ τή θεία Κοινωνία μεταλαβαίνει ὁ πιστός Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ «εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν καί ζωήν τήν αἰώνιον». Μέ τήν Ἐξομολόγηση καθαριζόμαστε ἀπό τίς ἐξομολογούμενες
ἁμαρτίες. Κύριο ρόλο κατέχει ἡ ἐξομολόγηση, γιατί
ἄν κάποιος βαπτισμένος ἤ χρισμένος κοινωνάει
χωρίς ἐξομολόγηση, κάνει κακό καί ὄχι καλό στόν
ἑαυτό του.
Τά ἴδια λόγια εἶπε ὁ Χριστός μετά τή σταύρωση
καί τήν ἀνάστασή Του στούς μαθητές Του: «Λάβετε
Πνεῦμα Ἅγιο, ἐάν σέ κάποιους συγχωρεῖτε τίς ἁμαρτίες, συγχωροῦνται σ’ αὐτούς, ἐάν σέ κάποιους τίς
κρατᾶτε ἀσυγχώρητες, παραμένουν ἀσυγχώρητες»
(Ἰωάν. 20,22-23). Ἐδῶ φαίνεται καθαρά πώς τά κλειδιά τοῦ Παραδείσου εἶναι ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Αὐτή ἡ χάρη λειτουργεῖ μέσα ἀπό τά Μυστήρια
τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτήν τήν ἔλαβαν οἱ μαθητές τοῦ
Χριστοῦ ὡς οὐράνια δωρεά κατά τήν Πεντηκοστή
καί ὁλοκληρώθηκαν ὡς ἀπόστολοι. Πιό πρίν, ἄν καί
θεράπευαν ἀσθένειες, δέν συγχωροῦσαν ἁμαρτίες.
Αὐτή τή χάρη τήν παίρνουν καί οἱ ἱερεῖς κατά τή χειροτονία τους καί μ’ αὐτή συγχωροῦν τίς ἁμαρτίες
τῶν πιστῶν.
Στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ἀναφέρεται πώς
στήν Ἔφεσο πολλοί εἰδωλολάτρες, πού πίστεψαν
στό Χριστό, ἔρχονταν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων καί
ἐξομολογοῦνταν δημόσια τίς ἁμαρτωλές πράξεις
τους (Πράξ. 19,18). Ἀργότερα ἡ δημόσια ἐξομολόγηση ἀντικαταστάθηκε ἀπό τήν ἰδιωτική, γιατί δημιουργοῦνταν διάφορα προβλήματα, ὅπως σκανδαλισμός, ὑποτίμηση ἁμαρτωλῶν, ἀντιδικίες.
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• Πῶς συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες στήν
ἐξομολόγηση;
Ἡ χάρη τῆς συγχωρήσεως τῶν ἁμαρτιῶν δόθηκε
στούς ἀποστόλους μετά τήν ἐξιλαστήρια θυσία τοῦ
Θεανθρώπου στό Σταυρό. Ὅταν προετοίμαζε τούς
μαθητές Του γιά τό πάθος
Του, ὁ Χριστός τούς εἶπε: «ὅτι
ἦρθε γιά νά δώσει τή ζωή Του
γιά νά λυτρώσει πολλούς ἀπό
τήν ἁμαρτία» (Ματθ. 20,28).
Ἀργότερα, ὅταν παρέδιδε τό
Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας στούς μαθητές Του,
τούς εἶπε ὅτι ἡ θυσία Του γίνεται «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν»
(Ματθ. 26,28).
Ὁ Ἡσαΐας προφητεύει καθαρά γιά τή συγχωρητική συνέπεια τοῦ πάθους τοῦ
Μεσσία. Γράφει: «Μά ἦταν αἰτία οἱ ἁμαρτίες μας, πού
αὐτός πληγώθηκε, οἱ ἀνομίες μας, πού αὐτός ἐξουθενώθηκε. Γιά χάρη τῆς δικῆς μας σωτηρίας, ἐκεῖνος τιμωρήθηκε καί στίς πληγές του βρήκαμε ἐμεῖς τή γιατρειά…. Μά ὁ Κύριος ἔκανε νά πέσει πάνω του ὅλων
μας ἡ ἀνομία… Τόν ἐξαφάνισαν ἀπό τό ζωντανό
κόσμο, γιά τίς ἁμαρτίες μας χτυπήθηκε ἀπό τό θάνατο… Θά ἐλευθερώσει πολλούς ἀπό τήν ἐνοχή, γιατί
θά πάρει ἐπάνω του τίς ἁμαρτίες τους….. Αὐτός
πολλῶν τίς ἁμαρτίες βάσταξε καί μεσιτεύει ὑπέρ τῶν
ἁμαρτωλῶν» (Ἡσαΐας 53, 5-12).
Ἡ ἀποδοχή τῆς συγχωρήσεως ἀπό τή θυσία τοῦ
Χριστοῦ δέν εἶναι ἐξαναγκαστική, ἀλλά ἑκούσια. Ὁ
Χριστός δέ μᾶς πάει μέ τή βία στόν Παράδεισο. Ἄν
δέ μετανοήσουμε καί δέ ζητήσουμε συγχώρηση
ἁμαρτιῶν μέ τό Μυστήριό τῆς Ἐξομολόγησης, τότε
γιά μᾶς ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἄχρηστη. Συμβαίνει τό ἴδιο, ὅπως, ὅταν μᾶς χαρίζουν ἕνα δῶρο, κι
ἐμεῖς δέν τό ἀποδεχόμαστε, τότε γιά μᾶς τό δῶρο
εἶναι ἄχρηστο.
Χρειάσθηκε ἡ θυσία τοῦ Θεανθρώπου, γιά νά
συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες μας, γιατί οἱ περισσότερες ἀπ’ αὐτές δημιουργοῦν προβλήματα καί συνέπειες, πού δέν μποροῦμε μόνοι μας νά διορθώσουμε.
Κάποιος πού ἔκανε φόνο, καί τή ζωή του νά δώσει,
τό κακό δέ διορθώνεται.

• Κάθε πότε πρέπει νά ἐξομολογούμαστε;
Κάθε φορά πού λερώνεται ἡ ψυχή μας, πρέπει νά
τρέχουμε στό λουτρό τῆς ψυχῆς, στό ἐξομολογητή-
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ριο. Ἐπειδή συνεχῶς ἁμαρτάνουμε, ἔστω καί ἐλαφριά, χρειάζεται νά ζοῦμε πάντοτε μέ μετάνοια καί
ἐγρήγορση. Καλό εἶναι νά γράφουμε τίς ἁμαρτίες
μας τακτικά, ἄν εἶναι δυνατό κάθε βράδυ, γιά νά μήν
τίς ξεχνᾶμε. Ὅσοι ἐξομολογοῦνται ἀραιά, κι αὐτοί
εἶναι συνήθως οἱ χριστιανοί, πού κοινωνοῦν στίς μεγάλες γιορτές, ξεχνοῦν τίς περισσότερες ἁμαρτίες
τους καί δέ ζητοῦν ἑπομένως γι’ αὐτές συγχώρηση
ἀπό τό Θεό.
Δέν εἶναι ἀνάγκη νά ἐξομολογούμαστε μόνο πρίν
κοινωνήσουμε, ἀλλά καί ἄλλες στιγμές, ὅταν αἰσθανόμαστε ἐνοχές. Καλό εἶναι νά κοινωνοῦμε τακτικά
καί νά ἐξομολογούμαστε τακτικά.
Ὅταν μαζεύονται ἀσυγχώρητες ἁμαρτίες στήν
ψυχή μας, χάνουμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ, δέν προσευχόμαστε σωστά καί ψυχραίνεται ἡ ἀγάπη μας γιά τό
Θεό. Ἀφοῦ στήν Ἐξομολόγηση βρίσκουμε χαρά,
εἰρήνη καί ἐσωτερική ἀγαλλίαση, ἄς προστρέχουμε
σ’ αὐτή, γιά νά τά ζοῦμε ὅσο τό δυνατό συχνότερα.

• Πῶς πρέπει νά ἐξομολογούμαστε σωστά;
Νά ἔχουμε συναίσθηση ὅτι ὁ Θεός εἶναι φιλεύσπλαχνος καί μᾶς δέχεται πάντοτε κοντά Του, ὅσες
καί ὅποιες ἁμαρτίες κι ἄν ἔχουμε κάνει.
Ἀρχικά νά προσευχηθοῦμε ὁ Θεός νά μᾶς φωτίσει νά θυμηθοῦμε τά ἁμαρτήματά μας. Ἄς προσευχηθοῦμε περίπου ὡς ἑξῆς:
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησε καί συγχώρεσέ με τόν
ἁμαρτωλό. Καθάρισε, Κύριε, τήν ψυχή μου μέ τό αἷμα
Σου τό ἅγιο, πού χύθηκε στό Σταυρό. Γνωρίζεις, Κύριε,
ὅτι εἶμαι ἕνας ἀδύνατος ἄνθρωπος καί εὔκολα παρασύρομαι στό κακό. Δυνάμωσε, Κύριε, τή θέλησή μου
πρός τό ἀγαθό. Φώτισε μέ, Κύριε, νά διακρίνω πάντοτε τό σωστό σ᾽ ὅλες τίς στιγμές τῆς ζωῆς μου. Στρέψε, Κύριε, τήν καρδιά μου πρός Ἐσένα καί πρός τό
ἅγιο θέλημά Σου. Στεῖλε, Κύριε, τή χάρη Σου νά μέ
ἀπαλλάξει ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη καί τίς ἀδυναμίες
μου καί νά γίνω ἄξιος νά κοινωνῶ τό ἄχραντο Σῶμα
καί τό τίμιο Αἷμα Σου. Ἐπιθυμῶ, Κύριε, νά μή Σέ ξαναπληγώσω μέ τίς ἁμαρτίες μου. Φώτισέ με, Κύριε,
σήμερα, νά θυμηθῶ ὅλες μου τίς ἁμαρτίες».
Νά πλησιάσουμε τό ἐξομολογητήριο μέ ταπεινή
καί συντετριμμένη καρδιά. Νά ἔχουμε δηλαδή συναισθανθεῖ τήν ἁμαρτωλότητά μας.
Ἐπίσης νά πάρουμε σταθερή ἀπόφαση, νά μήν
ἐπιστρέψουμε ἑκούσια στά προηγούμενα λάθη μας.
Ἄν ξαναπέσουμε, νά μή γίνει αὐτό προμελετημένα,
ἀλλά ἀπό ἀδυναμία καί ἀπό ἀπερισκεψία τῆς
στιγμῆς.
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Ἄλλη μία προϋπόθεση τῆς σωστῆς Ἐξομολόγησης εἶναι νά μή δικαιολογοῦμε τόν ἑαυτό μας. Νά ρίχνουμε δηλαδή τό βάρος τῆς εὐθύνης γιά τήν πτώση
μας στόν ἑαυτό μας, κι ὄχι στούς ἄλλους, ὅσο κι ἄν
ἔφταιξαν κι αὐτοί. Ἄν τυχόν ἀναπτύχθηκε ἐχθρότητα
μέ κάποιον, νά τόν συγχωρήσουμε ἀπ’ τήν καρδιά
μας καί νά ζητήσουμε συγχώρεση γιά τή δική μας
συμμετοχή στή διένεξη.
Δυό γνωρίσματα κοσμοῦν τή σωστή Ἐξομολόγηση: Ἡ ξεκάθαρη ἀνάπτυξη τῶν ἁμαρτιῶν μας καί
ἡ ὁμολογία ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν μας. Πολλοί δυστυχῶς μιλοῦν μπερδεμένα. Δέν καταλαβαίνει ὁ
πνευματικός τό σφάλμα καί δέ συμβουλεύει σωστά.
Ἄλλοι ἀπό ντροπή κρύβουν κάποιες ἁμαρτίες. Τίς
ἁμαρτίες τίς λέμε στό Θεό. Ὁ Θεός ξέρει τά πάντα
καί δέν ξεγελιέται. Ἡ μερική Ἐξομολόγηση δείχνει
τήν ἐλλιπῆ μετάνοια καί δέν ἀφήνει τή χάρη τοῦ
Θεοῦ νά λειτουργήσει μέσα μας καθαρτικά, ἀφυπνιστικά καί ἐξαγιαστικά. Εἶναι προτιμότερο νά ντροπιαστοῦμε ἐδῶ στή γῆ παρά στόν οὐρανό. Ἐξάλλου
ὁ πνευματικός ξεχνάει τά ἁμαρτήματά μας, γιατί
ἀκούει τόσα πολλά. Καί νά τά θυμᾶται, δέν τά ἀνακοινώνει σέ ἄλλους, γιατί αὐτό εἶναι μεγάλη ἁμαρτία.
Ὁ πνευματικός πατέρας, ἀνάλογα μέ τό ἄνοιγμα
τοῦ ἑαυτοῦ μας, θά διακρίνει τίς βαθύτερες ἁμαρτωλές τάσεις μέσα μας (φυσικές καί ἐπίκτητες) καί θά
μᾶς βοηθήσει νά τίς ξεπεράσουμε. 

16

H O∆OΣ

Περί
τοῦ μυστηρίου
τῆς μετανοίας

Γέροντος Πορ φ υρί ο υ,
Βίος καί Λόγοι, σελ. 365-368
Ἡ μετάνοια ἡ ἀληθινή θά φέρει τόν ἁγιασμό
Δέν ὑπάρχει ἀνώτερο πράγμα ἀπ' αὐτό πού λέγεται μετάνοια καί ἐξομολόγηση. Αὐτό τό μυστήριο εἶναι ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στόν
ἄνθρωπο. Μ' αὐτόν τόν τέλειο τρόπο ἀπαλλάσσεται ὁ ἄνθρωπος ἀπ' τό κακό. Πηγαίνομε, ἐξομολογούμαστε, αἰσθανόμαστε τή συνδιαλλαγή μετά
τοῦ Θεοῦ, ἔρχεται ἡ χαρά μέσα μας, φεύγει ἡ
ἐνοχή. Στήν Ὀρθοδοξία δέν ὑπάρχει ἀδιέξοδο. Δέν
ὑπάρχει ἀδιέξοδο, γιατί ὑπάρχει ὁ ἐξομολόγος, πού
ἔχει τήν χάρι νά συγχωρεῖ. Μεγάλο πράγμα ὁ
πνευματικός!
Ἐγώ ἀπό μικρός τό εἶχα -καί τώρα ἀκόμη. Ὅταν
συνέβαινε νά ἁμαρτήσω, τό ἐξομολογιόμουνα καί
μοῦ ἔφευγαν ὅλα. Πετοῦσα ἀπ' τή χαρά μου. Εἶμαι
ἁμαρτωλός, ἀδύνατος- καταφεύγω στήν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ, σώζομαι, γαληνεύω, τά ξεχνάω ὅλα.
Κάθε μέρα σκέπτομαι ὅτι ἁμαρτάνω, ἀλλά ἐπιθυμῶ
ὅ,τι μοῦ συμβαίνει νά τό κάνω προσευχή καί νά μήν
τό κλείνω μέσα μου. Ἡ ἁμαρτία κάνει τόν ἄνθρωπο

πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Τό μπέρδεμα δέν φεύγει
μέ τίποτα. Μόνο μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ γίνεται τό
ξεμπέρδεμα. Τήν πρώτη κίνηση τήν κάνει ὁ Χριστός. «Δεῦτε πρός μέ πάντες οἱ κοπιῶντες...»1. Μετά
ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἀποδεχόμαστε αὐτό τό φῶς μέ
τήν ἀγαθή μας προαίρεση, πού τήν ἐκφράζομε μέ
τήν ἀγάπη μας ἀπέναντί Του, μέ τήν προσευχή, μέ
τά μυστήρια.
Γιά νά μετανοήσει ἡ ψυχή, πρέπει νά ξυπνήσει.
Ἐκεῖ, στό ξύπνημα αὐτό, γίνεται τό θαῦμα τῆς μετανοίας. Κι ἐδῶ βρίσκεται ἡ προαίρεση τοῦ
ἀνθρώπου. Τό ξύπνημα, ὅμως, δέν ἔγκειται μόνο
στόν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος μόνος δέν μπορεῖ.
Ἐπεμβαίνει ὁ Θεός. Τότε ἔρχεται ἡ θεία χάρις.
Χωρίς τήν χάρι δέν μπορεῖ νά μετανοήσει ὁ
ἄνθρωπος. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θά κάνει τό πᾶν.
Μπορεῖ νά μεταχειρισθεῖ κάτι -μία ἀσθένεια ἤ κάτι
ἄλλο, ἐξαρτᾶται- γιά νά φέρει τόν ἄνθρωπο σέ μετάνοια. Ἄρα ἡ μετάνοια διά τῆς θείας χάριτος κατορθοῦται. Ἁπλά καί ἀπαλά ἐμεῖς θά κάνομε μία
κίνηση πρός τόν Θεό κι ἀπό κεῖ καί πέρα ἔρχεται
ἡ χάρις.
Μπορεῖ νά μοῦ πεῖτε: «Τότε μέ τήν χάρι γίνονται
ὅλα». Αὐτό εἶναι ἕνα λεπτό σημεῖο. Γίνεται κι ἐδῶ
ἐκεῖνο ἀκριβῶς πού λέω. Δέν μποροῦμε ν' ἀγαπήσομε τόν Θεό, ἄν ὁ Θεός δέν μᾶς ἀγαπήσει. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τό λέγει πολύ ὡραῖα: «Νῦν δέ γνόντες Θεόν, μᾶλλον δέ γνωσθέντες ὑπό Θεοῦ...»2. Τό
ἴδιο συμβαίνει καί μέ τή μετάνοια. Δέν μποροῦμε νά
μετανοήσομε, ἄν ὁ Κύριος δέν μᾶς δώσει μετάνοια.
Καί αὐτό ἰσχύει γιά τά πάντα. Δηλαδή ἰσχύει τό Γραφικό: «Χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»3. Ἄν
δέν ὑπάρχουν προϋποθέσεις γιά νά ἐγκύψει μέσα
μας ὁ Χριστός, μετάνοια δέν ἔρχεται. Οἱ προϋποθέσεις εἶναι ἡ ταπείνωση, ἡ ἀγάπη, ἡ προσευχή, οἱ μετάνοιες, ὁ κόπος γιά τόν Χριστό. Ἄν δέν εἶναι τό συναίσθημα ἁγνό, ἄν δέν ὑπάρχει ἁπλότητα, ἄν ἡ
ψυχή ἔχει ἰδιοτέλεια, δέν ἔρχεται ἡ θεία χάρις. Συμβαίνει τότε νά πηγαίνομε νά ἐξομολογούμαστε,
ἀλλά νά μήν αἰσθανόμαστε ἀνακούφιση.
Ἡ μετάνοια εἶναι πολύ λεπτό πράγμα. Ἡ μετάνοια ἡ ἀληθινή θά φέρει τόν ἁγιασμό. Ἡ μετάνοια
μᾶς ἁγιάζει.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ματθ.11,28.
2. Γαλ 4, 9.
3. Ἰωάν. 15, 5.
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Ποιός εἶναι ὁ ἐσωστρεφής ἄνθρωπος;
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Μακαρίου Γρινιεζάκη
ἐσωστρεφής εἶναι αὐτός, πού στήν οὐσία µισεῖ τυπα τῆς ∆ύσης. Εἶναι ἀπόλυτα θρησκευόµενος καί
τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Τρέχει ἀπελπι$ πιστεύει ἀκράδαντα στήν ἐξατοµίκευση τοῦ χριστια$
σµένα γιά τήν ἀπόκτηση χρόνου καί χρήµατος νισµοῦ ἤ καλύτερα στήν θρησκειοποίηση τοῦ ἀτοµι$
καί µετά ἐπιστρέφει στόν δικό του κόσµο, πού καί σµοῦ του. Μέ ἄλλα λόγια διαχωρίζει τόν ἑαυτό του
ἐξωτερικά εἶναι φτιαγµένος γιά νά θεραπεύει τήν ἀπό τό ζῶντα Θεό ἀκολουθώντας τό µοιραῖο λάθος
ἐσωτερική του νοσηρή κατάσταση. Ἔτσι, στό σπίτι του τῶν πρωτοπλάστων καί ἐπιδιώκοντας τήν ἀποµονω$
ἤ στό δωµάτιό του ἔχει δηµιουργήσει τό δικό του βα$ µένη καί «προσωπική σωτηρία».
σίλειο, ἔχει ὅλες τίς ἀνέσεις, πού χρειάζεται γιά νά
Ἐδῶ παρουσιάζεται ἔντονα τό φαινόµενο τῆς
ζεῖ δέσµιος του ἀποµονωµένου ἑαυτοῦ του. Ἀφιε$ θρησκευτικῆς ἐσωστρέφειας, πού δέν σηµαίνει κυ$
ρώνει ὧρες ἀποµονωµένος στό διαδίκτυο, γιατί ἔτσι ρίως τήν ἀλλοτρίωση τῆς θρησκείας, ὅσο τήν µετα$
«τή βρίσκει». Μισεῖ καί ἀποστρέφεται τόν κόσµο καί ποίηση τῆς Ἐκκλησίας σέ προσωπική θρησκευτική
τόν ἄνθρωπο, διότι «τό ἴδιον
ὑπόθεση, ἡ ὁποία θά µᾶς ἐξασφαλίσει
φιλεῖ»1. Μπορεῖ νά εἶναι ἀρκετά
ἰδιοτελῆ ὀφέλη. Πολύ σωστά ἔχει ση$
ἐπικοινωνιακός, ἀλλά τήν ἴδια
µειωθεῖ ὅτι στόν ἐσωστρεφῆ ἄνθρωπο
Μπορεῖ νά εἶναι
στιγµή ζεῖ χωρίς Θεό, ζεῖ ὡς
ἀπουσιάζει ἡ προσωπική ἀναζήτηση τοῦ
ἄτοµο καί κατά συνέπεια ἀκοινώνη$
ἀρκετά ἐπικοινωνια- ζῶντος Θεοῦ διά τῆς ἐκκλησιαστικῆς
τος καί ἀποµονωµένος.
ζωῆς, ὅπερ σηµαίνει τήν ἐν Χριστῷ
Αὐτή ἡ ἀποµόνωση εἶναι προ$
εὐχαριστηριακή κοινωνία τῶν προσώ$
κός, ἀλλά τήν ἴδια
σωπική του ἐπιλογή, πού σηµαίνει
πων. Λείπει αὐτό πού συνιστᾶ τήν προ$
ὅτι δέν ἀντιλαµβάνεται τό κενό τῆς
στιγμή ζεῖ χωρίς Θεό, σωπική συµµετοχή στό κοινό ἐκκλη$
ὑπάρξεώς του. Κι ἄν κάποιες φορές
σιαστικό βίωµα: «πότε ἤξω καί ὀφθή
ἡ φωνή τῆς συνειδήσεώς του τόν
ζεῖ ὡς ἄτομο καί κατά σοµαι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ»2. Χωρίς
ἐλέγξει, τότε προφασίζεται ὅτι ἐπι$
αὐτό τό οὐσιῶδες στοιχεῖο, δυστυχῶς,
λέγει τήν ἀποµόνωση ἐν ὀνόµατι
συνέπεια ἀκοινώνητος ἐνίοτε καί ὁ σεβασµός πρός τά ἱερώ$
τῆς ἀξιοπρέπειας καί τῆς πνευµα$
τατα πρόσωπα τῶν σύγχρονων Γερόν$
τικῆς προστασίας. Ἐπιλέγει µέ ποι$
των, ἀψευδῶν µαρτύρων τῆς ἐκκλησια$
καί ἀπομονωμένος.
ούς θά συναναστραφεῖ γιά νά µήν
στικῆς θεοκοινωνίας, ἀλλά καί ἡ προ$
ρίξει τό ἐπίπεδό του, γιά νά ἐξα$
σκύνηση τῶν ἱερῶν καί θαυµατουργῶν
σφαλίσει «ποιότητα», ξεχνώντας πώς αὐτή ἡ µικρή, κειµηλίων µας, ὅπως καί ὁ ἐκκλησιασµός, κατά κα$
ἐκ πρώτης ὄψεως ἀποµόνωση, ὁδηγεῖ στή µεγάλη, νόνα σέ ἀρκετούς ἤ καί περισσότερους, προσλαµ$
στήν ἀπόλυτη ἐσωστρέφεια, πού δυστυχῶς στό βάνει τή µορφή ἐξαγορᾶς ἀτοµικῶν θρησκευτικῶν
ἀγαθῶν, χωρίς τό βαθύ πένθος τῆς ριζικῆς προσω$
τέλος γίνεται φιλοσοφία καί στάση ζωῆς.
Ὁ ἐσωστρεφής ἄνθρωπος περιορίζει τήν ὕπαρξή πικῆς µετάνοιας γιά τήν ὑπαρξιακή µας ἀσωτία καί
του στό παρόν, διότι δέν ἀσχολεῖται καθόλου µέ τό χωρίς τό συγκλονισµό τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπι$
πνευµατικό του µέλλον δηλαδή µέ τήν µετά θάνατο στροφῆς στό «σύν Χριστῷ εἶναι». Μᾶς κινεῖ ὁ µετα$
ζωή. Ἔτσι ἀφήνει τόν καιρό νά κυλᾶ ἀνεκµετάλλευ$ πτωτικός ἀτοµισµός καί ζεῖ µέσα µας, ἡ κοσµικό$
τος, χωρίς νά τόν ἀξιοποιεῖ, χωρίς νά τόν «ἐξαγο$ τητα3.
Ἔτσι ὁ ἐσωστρεφής µπορεῖ νά ἀναπαύεται στό
ράζει» κατά τή ρήση τοῦ Ἀποστόλου.
Ὁ πνευµατικά ἐσωστρεφής ἄνθρωπος εἶναι ὁ Ναό, διότι ἐκεῖ ἐκπληρώνει τά θρησκευτικά του κα$
θρησκευόµενος ἄνθρωπος καί ὄχι ὁ πιστός. Αὐτός θήκοντα, βρίσκει ἠρεµία καί γαλήνη, ἀποκτᾶ ἀρετές
δέν ἐντάσσει τόν ἑαυτό του στό σῶµα τῆς Ἐκκλη$ γιά νά κοσµήσει τόν ἑαυτό του, καταξιώνεται θρη$
σίας, ἤ διότι λανθασµένα πιστεύει ὅτι ἡ Ἐκκλησία σκευτικά, µαθαίνει νά ζεῖ ὄµορφα, νά ἀπολαµβάνει
σώζει ταχυδακτυλουργικά µέ αὐτά πού κάνει (Μυ$ πνευµατική εὐηµερία, ἀνθρώπινη δικαιοσύνη καί ἀπό$
στήρια$λατρεία) καί λέει (διδασκαλία) καί ὄχι µέ αὐτό λυτη ἐλευθερία4. Στά µυστήρια µετέχει γιά νά ἐξα$
πού εἶναι (κοινωνία προσώπων) ἤ διότι ἔχει ἀναγά$ γιασθεῖ, καί ὄχι γιά νά ἑνωθεῖ µέ τό Θεό. Μέ τήν
γει τήν πίστη σέ θρησκευτική ἰδεολογία κατά τά πρό$ ἐξοµολόγηση καθαρίζεται γιά νά ἀπολαύσει κατόπιν
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τήν «λαµπρότητα τῆς ψυχῆς του». Ὅταν ἁµαρτάνει,
δέν λυπᾶται, γιατί ἀποµακρύνθηκε ἀπό τό Θεό, ἀλλά
διότι ὁ ἴδιος λερώθηκε, καί ὅταν κοινωνεῖ δέν κοι$
νωνεῖ γιά νά ἑνωθεῖ µέ τό Θεό, ἀλλά διότι µέ τή
Θεία Κοινωνία ἀποκτᾶ χάρη, ἐξαγιάζεται, «λαµβάνει
µπόνους». Ὑπερτονίζει τήν ἀτοµική διάσταση τῶν µυ$
στηρίων καί λησµονεῖ τόν ἐκκλησιολογικό χαρα$
κτήρα τους5. Τό χειρότερο δέ ἀπό ὅλα εἶναι ὅτι ἐνῶ
θέλει νά ζήσει πνευµατικά δέν ἀναζητᾶ τό Χριστό.
Ζεῖ «πνευµατικά» δίχως Χριστό, προσπαθεῖ νά θέσει
κάποιους ὅρους στή ζωή του γιά νά ἐπαναπαύσει τή
συνείδησή του, ξεχνώντας ὅτι πνευµατική ζωή ση$
µαίνει συνεχής καί ἀέναη ἀναζήτηση τοῦ Χριστοῦ.
Θά µπορούσαµε διαφορετικά νά τόν περιγράψουµε
σάν τούς Φαρισαίους, πού ζοῦσαν µέ ἀπόλυτη πνευ$
µατική ἐσωστρέφεια καί ἡ σχέση τους µέ τό Θεό
ἦταν ἰδιοτελής καί χρησιµοθηρική.
Εἶναι σαφές ὅτι ἡ ἐσωστρέ$
φεια, πού µᾶς ὠθεῖ στό νά προ$
γραµµατίζουµε τήν προσωπική
µας σωτηρία, ἔχει ἐπηρεάσει κα$
θοριστικά τήν ὅλη µας παρουσία
µέσα στήν ἐκκλησιαστική ζωή. Ἡ
ἐκκλησιαστική ζωή ἔχει µεταποι$
ηθεῖ σέ θρησκευτικότητα καί αὐτό
µποροῦµε νά τό διακρίνουµε
ἔντονα στήν ἐκκλησιαστικότητα
τῶν νέων ἀνθρώπων, τούς ὁποί$
ους τόσο µαταιόδοξα καυχόµα$
στε ὅτι φέραµε στήν Ἐκκλησία. Ἡ
ὑποτυπώδης «ἐκκλησιαστικότητα»
τῆς νέας γενιᾶς συνιστᾶ µᾶλλον µία ἐπιλεκτική ἰδιω$
τική ὑπόθεση συναισθηµατισµοῦ, ὑπό τόν ὁποῖο συ$
στεγάζονται πρωτίστως ἄλλες προτεραιότητες ἀσύµ$
βατες πρός τήν «ἀληθῆ Θεοῦ λατρείαν» π.χ. ἡ ἐλευ$
θεριότητα τῶν σχέσεων, ἡ πίεση γιά νοµιµοποίηση
κάθε ἁµαρτίας, ἡ δηµιουργία µίας θρησκείας στά
µέτρα µας, δίχως ἐκκλησιασµό, ἐξοµολόγηση, νη$
στεία, ἐλεηµοσύνη κ.ἄ.. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα
τήν σχεδόν ὁλοκληρωτική ἀντίληψη γιά µία ἀτοµι$
στική θρησκευτικότητα µέ ποικίλες διαβαθµίσεις
µέχρι καί ἀπορρίψεως τῆς παραδοσιακῆς ἐκκλησια$
στικῆς ζωῆς µέχρι καί τῆς ἀπορρίψεως τοῦ πλησίον6!
Ἀπορρίψεως σέ τέτοιο βαθµό, ὥστε ἡ ἀναγνώριση
τοῦ πλησίον σήµερα νά θεωρεῖται φαινόµενο πλά$
νης, ἀφοῦ ἡ ἀποστροφή καί ἡ ἀποµόνωση εἶναι τό
πρότυπο, πού παρουσιάζει ἡ σύγχρονη νέα ἐποχή. Τό
ἦθος θεωρεῖται ὀπισθοδρόµηση, ἡ ταπείνωση καί ἡ
σύνεση ἀδυναµία, ἡ σεµνότητα καί ἡ ἀγάπη πρός τόν
ἄλλο µωρία. Πρέπει νά ξεκαθαρίσουµε, ὅµως, ὅτι «ἡ
Ἐκκλησία µιλᾶ γιά ἦθος καί ἠθική, κι ὄχι γιά ἠθικισµό,
γιά εὐσέβεια κι ὄχι γιά εὐσεβισµό, γιά γνησιότητα,
ἀληθινότητα, ντοµπροσύνη, φιλότιµο καί ἀνυποκρι$
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σία. Μισεῖ τήν ἁµαρτία κι ὄχι τόν ἁµαρτωλό κατά τήν
ἐξαίσια ἁγιοπατερική διδαχή7.
Αὐτό βεβαίως δέν µᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τήν µε$
τάνοια καί τόν αὐτοέλεγχο. Ἀντίθετα µάλιστα, ὅταν
ἐξαφανίζουµε τήν αὐτοκριτική καί τόν αὐτοέλεγχο,
ἐνῶ παράλληλα καλλιεργοῦµε τήν κριτική πρός
ὅλους καί ὅλα, ὅταν ξαφνικά ἀνακαλύπτουµε τά
κακῶς κείµενα τῶν ἱερέων καί τῶν ἀρχιερέων, τῶν
πολιτικῶν καί τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ὅταν ἐµεῖς πρῶτοι
συνειδητοποιοῦµε τήν πνευµατική πτώση, τό ἠθικό κα$
τρακύλισµα καί συναισθανόµαστε τήν καταστροφή,
πού πλησιάζει, χωρίς νά ἐπιρρίπτοµε εὐθύνη στόν
ἑαυτό µας, τότε πρέπει νά ἀνησυχοῦµε, διότι ἡ ἐσω$
στρέφεια εἶναι πιθανόν νά ἔχει κατακυριεύσει κα$
θοριστικά ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς µας.
Ὡστόσο, δέν ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ κρίση δέν θά
ὑπάρχει στή ζωή µας καί ὅτι δέν θά τεθοῦν θέµατα
πρός κρίση καί ἐξέταση. Τό πρό$
βληµα, ὅµως, παρουσιάζεται,
ὅταν ὁ πνευµατικά ἐσωστρεφής
καλλιεργεῖ µία µόνιµη τακτική
σφοδρῆς κριτικῆς τῶν ἄλλων
προσώπων καί τῶν ἄλλων πραγ$
µάτων, µία τακτική κινδυνολογίας
καί καταστροφολογίας, διότι
ἁπλά τροµάζει νά κρίνει τόν
ἑαυτό του. Ἔτσι προκαλεῖ ἐντύ$
πωση τό ὅτι κάποιοι «ξαφνικά
ἀνακάλυψαν τήν ὀρθότητα, ὡσάν
ἡ Ἐκκλησία ἐπί αἰῶνες νά ἦταν σέ
νάρκη, κι ἐκεῖνοι νά ὑπῆρξαν οἱ
θεόπλαστοι διορθωτές τῶν κακῶς κειµένων τῆς
Ἐκκλησίας, ὄψιµοι σωτῆρες της, σχολαστικοί, ὀρθο
λογιστές, ἀνελεήµονες, ἀκριβοδίκαιοι καί ἄτεγ
κτοι»8.
Ἔσχατο σηµεῖο ἐσωστρέφειας εἶναι τό ὅτι ὁ ἐσω$
στρεφής δέν νιώθει τήν ἀνάγκη καί τήν ἐπιθυµία γιά
προσευχή, δηλαδή γιά ἐπικοινωνία µέ τό ζῶντα Θεό.
Ὁ ἐσωστρεφής συνήθως δέν προσεύχεται. Κι ἄν
προσεύχεται ἀποσπασµατικά, τό κάνει γιά νά ἐκπλη$
ρώσει τό θρησκευτικό του χρέος, κι ὄχι γιά νά ἐπι$
κοινωνήσει ὡς υἱός µέ τόν πατέρα. Ἔτσι ἀπασχολεῖ τή
διάνοιά του µέ χίλια πράγµατα καί δέν τήν ἀφήνει ἐν
ἐλευθερίᾳ νά ἀγαπήσει καί νά γνωρίσει τό Θεό.
Ἀντίθετα ὁ πνευµατικός ἄνθρωπος εἶναι αὐτός πού
προσπαθεῖ στή µνήµη του νά διατηρεῖ ἔντονα τήν
ἐνθύµηση τοῦ Θεοῦ. Βιάζει τήν ὕπαρξή του ὥστε νά
σκέφτεται λιγότερο τόν ἑαυτό του καί περισσότερο
τό Θεό. Καί τό νά σκέπτεται τό Θεό εἶναι σηµαντικό,
διότι αὐτή ἡ σκέψη τόν ἐλευθερώνει ἀπό τήν ἀπα$
σχόληση τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἔτσι µποροῦµε νά ἑρµη$
νεύσουµε τό «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» τοῦ Ἀπο$
στόλου Παύλου.
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Εἶναι σαφές ὅτι στόν κόσµο τοῦτο δέν ζοῦµε φυ$
σιολογική ζωή καί δέν θεωρούµαστε φυσιολογικοί
ἄνθρωποι, ὅταν δέν ζοῦµε σέ κοινωνία µέ τό Θεό.
∆ιαφορετικά, εἴµαστε ἄνθρωποι ψυχικοί καί ὄχι
πνευµατικοί. Εἴµαστε ἄνθρωποι ἐγκεφαλικοί καί ὄχι
καρδιακοί. Γιά τόν ψυχικό ἄνθρωπο µιλάει ὁ Ἀπό$
στολος Παῦλος: «Ψυχικός δέ ἄνθρωπος οὐ δέχεται
τά τοῦ Πνεύµατος τοῦ Θεοῦ»9. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος
πού εἶναι κλειστός στήν ὑπερβατικότητα, ὁ ἐπίγειος,
αὐτός πού ἀσχολεῖται µόνον µέ τίς µέριµνες τοῦ κό$
σµου. Ὁ ψυχικός ἄνθρωπος δέν ζεῖ ἀκέραια τήν
ἀνθρώπινη διάστασή του, ἀλλά ζεῖ περιορισµένος
στόν ἑαυτό του. Ὁ ψυχικός ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος
πού περιορίζει τήν ἐπίγεια ζωή, πού δέν ἔχει ἄλλη
προοπτική, πού δέν ζεῖ τήν πληρότητα τῆς ὑπάρξεώς
του, σέ ἀντίθεση µέ τόν πνευµατικό ἄνθρωπο. Ὁ ψυ$
χικός ἄνθρωπος, πού µπορεῖ νά ἀποτελεῖ γιά τήν
κλασική ψυχιατρική µοντέλο φυσιολογικοῦ ἀνθρώ$
που, στήν πραγµατικότητα εἶναι ἀσθενής. ∆ιότι τό
πνεῦµα µέσα του βρίσκεται «ἐν ὑπνώσει»10. Μόνο
στόν πνευµατικό ἄνθρωπο τό πνεῦµα βρίσκεται σέ
ἐγρήγορση, ἀπελευθερωµένο, ἀναπτυγµένο, φωτι$
σµένο, ἐπιτελώντας τή φυσιολογική του λειτουργία,
πού εἶναι νά ζεῖ σέ ἕνωση µέ τό Θεό καί τόν πλη$
σίον. ∆ιαφορετικά µιλοῦµε γιά ἔσχατη ἀλλοτρίωση,
ὅπως χαρακτηριστικά περιγράφει ἡ Ὀρθόδοξη Πα$
τερική Θεολογία ἀναφερόµενη στό φαινόµενο τῆς
ἐσωστρέφειας11. 
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Βιβλιοπαρουσίαση
Π.Β. Πάσχου, Ἡ πιό µεγάλη ἀρετή
(Μικρό Γεροντικό ΣΤ΄).
Ὁ ὁµότιµος Καθηγητής τοῦ Πανεπι&
στηµίου Ἀθηνῶν κ. Παντελής Β. Πάσχος,
ἀκαταπόνητος ἐπιστήµονας καί συγγρα&
φέας, συνεχίζοντας τήν παρουσίαση τῆς σο&
φίας τῶν Νηπτικῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλη&
σίας προέβη στήν ἔκδοση τοῦ ἕκτου τόµου
τοῦ Μικροῦ Γεροντικοῦ, τόν ὁποῖον ἀφιε&
ρώνει στή µνήµη τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιε&
πισκόπου Κρήτης κυροῦ Τιµοθέου (26&7&
2006).
Στό ἔργο αὐτό ὁ συγγραφέας µέ κατανυ&
κτικό ὕφος, µέ λιτότητα καί κοµψότητα
παραθέτει ἐµπειρικές διδασκαλίες καί δι&
δακτικά γεγονότα µεγάλων Ἀσκητῶν τῆς
ἐρήµου (Ἀντωνίου, Ἀρσενίου, Παφνουτίου,
Ποιµένα, Μάρκου, Κασσιανοῦ κ.λπ.) γιά
τίς ἀρετές τῆς ὑποµονῆς, τῆς ἀνδρείας καί
τῆς διάκρισης καί τίς κακίες τῆς ἐπίδειξης
καί τῆς κατάκρισης.
Οἱ συµβουλές καί τά περιστατικά τῶν
ἀσκητῶν Πατέρων, πού ἐκτίθενται ἀσχο&
λίαστα στό βιβλίο αὐτό, προσφέρουν καί
στόν ἐν κόσµῳ χριστιανό τῆς ἐποχῆς µας
γνώση καί πεῖρα πνευµατικῆς ζωῆς. Ὅποι&
ους πειρασµούς ἀντιµετωπίζουν οἱ µοναχοί,
ἀντίστοιχους, ἀλλά σέ µικρότερο βαθµό,
ἀντιµετωπίζουν καί οἱ κοσµικοί. Ὅποιες
ἀρετές ἀπαιτεῖται νά καλλιεργήσει ἕνας
µοναχός, ἀντίστοιχες χρειάζεται νά καλ&
λιεργήσει καί ὁ ἔγγαµος χριστιανός.
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Ἑλληνορθόδοξη Τριλογία
Σαλώνων Φιλόθεος, Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος,
Ἀπόστολος Τρύφωνος
τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα, Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

ολυάριθμες εἶναι οἱ
μορφές ἐκεῖνες τῶν
κληρικῶν πού ἐπιβεβαιώνουν μέ τήν δράση
τους, τούς ἀγῶνες ἀκόμη
καί μέ τό μαρτύριό τους τόν
ἀκατάλυτο πνευματικό δεσμό μεταξύ Ἐκκλησίας καί
Γένους. Ἄλλα ὀνόματα εἶναι
πολύ γνωστά, ἄλλα λιγότερο, ἄλλα κινδυνεύουν νά
λησμονηθοῦν τελείως.
Ἐπιλέξαμε στό κείμενο
αὐτό νά ἀναφερθοῦμε ἐν
συντομίᾳ σέ τρεῖς ἀγωνιστές κληρικούς, οἱ ὁποῖοι
βοήθησαν τά μέγιστα τό
Γένος μας νά ἐπιβιώσει, νά
διατηρήσει τήν ἐθνική του
αὐτοπεποίθηση, νά διαφυλάξει τήν γλωσσική καί πολιτιστική του ταυτότητα.
Πρόκειται γιά τόν Ἐπίσκοπο Σαλώνων (Ἀμφίσσης) Φιλόθεο, ὁ ὁποῖος
ξεσήκωσε τήν Στερεά Ἑλλάδα στά τέλη τοῦ 17ου
αἰῶνος, τόν πρεσβύτερο
Κωνσταντῖνο Οἰκονόμο
τόν ἐξ Οἰκονόμων, διδάσκαλο τοῦ Γένους κατά τον
19ο αἰῶνα, καί τόν Μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολο
Τρύφωνος, ὁ ὁποῖος διετήρησε τήν ἑλληνική παιδεία
στά ἰταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα ὀργανώνοντας
τό Κρυφό Σχολειό ἀπό τό
1937 ἕως τό 1944.

Π

Σαλώνων Φιλόθεος
Ὁ Σαλώνων Φιλόθεος, ὁ ξεχασμένος ἐπαναστάτης. Κακῶς νομίζουν ὁρισμένοι ὅτι ἐπί Τουρκοκρατίας τό ὑπόδουλο Γένος δέχθηκε
παθητικά τήν ὑποταγή. Τά σχολικά μας βιβλία ἀναφέρουν μόνο δυότρεῖς ἐξεγέρσεις, ἐνῷ οἱ ἱστορικοί ἐρευνητές ἐντοπίζουν περισσότερες ἀπό ἑκατό. Μία ἀπό τίς σημαντικότερες ἐπαναστάσεις ἦταν
ἐκείνη τῆς Ρούμελης τό 1684-1694. Ἐπί δεκαετία οἱ ἐξεγερμένοι Ἕλληνες σέ συνεργασία μέ τούς Βενετούς τοῦ Μοροζίνη εἶχαν καταλύσει τήν Ὀθωμανική διοίκηση στήν Ἀνατολική Στερεά Ἑλλάδα
καί ἀναπτέρωσαν τίς ἐλπίδες γιά τήν ὁριστική ἀποτίναξη τοῦ ζυγοῦ.
Ἐπικεφαλῆς τῆς ἐξεγέρσεως ἦταν μία ἀγέρωχη ἀγωνιστική μορφή,
ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων (Ἀμφίσσης) Φιλόθεος, κατά κόσμον Φίλιππος Χαριτόπουλος. Συνεργάτες του ἦσαν στήν Ἀθήνα ὁ Μητροπολίτης Ἰάκωβος, στήν Θήβα ὁ Ἐπίσκοπος Ἱερόθεος, στήν Λάρισα
ὁ Μητροπολίτης Μακάριος καί στήν Εὔβοια ὁ Μητροπολίτης
Ἀμβρόσιος. Στόν στρατιωτικό τομέα τίς ἐπιχειρήσεις διηύθυναν οἱ
ἁρματολοί Πάνος Μεϊντάνης, Χορμόπουλος, Λιβίνης, Χ. Βαλαωρίτης, Κούρμας καί Σπανός.
Παρατηρεῖ σχετικά ὁ Κων. Βοβολίνης στό βιβλίο του «Ἡ
Ἐκκλησία εἰς τόν Ἀγῶνα τῆς Ἐλευθερίας 1453 -1953»: «Ἡ Ἑλληνική
Ἐκκλησία εὑρίσκετο ἐπικεφαλῆς τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος
συμπράττουσα μετά τῶν ἁρματολῶν εἰς ἀξιομνημόνευτα πολεμικά
ἔργα. Ἐκ τῶν ἐπαναστατῶν δέ Ἱεραρχῶν, ὁ Ἐπίσκοπος Ἀμφίσσης
Φιλόθεος ἀνεδείχθη καί μέγας πολεμικός ἡγέτης. Ἀφοῦ ἐξηνάγκασε
τούς Ὀθωμανούς νά ὑποχωρήσουν καθ' ὅλην τήν γραμμήν εἰς τήν
Παρνασσίδα καί ἀφοῦ ἀπηλευθέρωσε τήν Ἄμφισσαν ἀπό τούς κατακτητάς, ἦλθε μέχρι Κορίνθου, ἵνα συνεννοηθῇ μετά τοῦ Μοροζίνη·
ἀλλ' οἱ ἐχθροί συνασπισθέντες ἐπανῆλθον πολυαριθμότεροι καί κατετρόπωσαν τούς ἡμετέρους, θανατώσαντες πλείστους αὐτῶν· τότε
καί ὁ Σαλώνων Φιλόθεος, θανατηφόρως πληγείς εἴς τινα συμπλοκήν,
ἀπέθανεν ἐκ τοῦ τραύματος μετά τινας ἡμέρας».
Ὁ θάνατος τοῦ μαχητικοῦ Ἐπισκόπου συνδέεται μέ τήν μάχη
πλησίον τοῦ Καρπενησίου τό 1694, ὅταν ἀρχίζει πλέον νά φυλλορροεῖ ἡ ἐξέγερση. Τά αἰσθήματα φιλοπατρίας, πού δονοῦσαν τήν
ψυχή του, ἀποτυπώνονται στήν διαθήκη τοῦ ἀδελφοῦ του Δημητρίου Χαριτοπούλου, ἡ ὁποία συνετάγη τό 1708 στό Καταστάρι
Ζακύνθου καί διασώζεται ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Σάθα στό ἔργο του
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«Τουρκοκρατουμένη Ἑλλάς», πού ἐξεδόθη τό 1869.
Ἐκεῖ μεταξύ ἄλλων (σελ. 410-412) ἀναφέρονται καί
τά ἑξῆς λίαν συγκινητικά: «... Ἄν δώσῃ ὁ Πανάγαθος
καί πανοικτίρμονας Θεός καί καπιτάρῃ νά ἐλευθερωθῇ
τό δυστυχισμένο γένος μας ἀπό τόν τρομερό καί
ἀντίχριστο Ἀγαρηνόν, παρακαλῶ τό ἀδέρφι μου τόν
Γιώργη νά ξεθάψῃ τά κόκκαλά μου καί τά κόκκαλα τοῦ
μακαρίτου ἀδελφοῦ μου Φιλοθέου, πού τά ἔχω
κρυμμένα σέ μιά σακκούλα στήν σπηλιά πού ἐγνωρίζει
καί νά τά θάψει μαζύ καί κοντά στά κόκκαλα τῶν γονηῶν μας εἰς τήν Ἐκκλησιάν τῆς πατρίδος μας· μά τό
ξαναλέγω, σάν ἐλευθερωθῇ καί ὄχι τώρα πού εἴμαστε
σκλάβοι. Κι ἄν κάμῃ ἔτσι νἄχῃ τήν εὐχή τοῦ Φιλοθέου
καί ἐμένα, ἀλλέως τήν κατάρα μας· γιατί ἔτσι μέ
ὥρκισε στό Εὐαγγέλιο ὁ μακαρίτης Φιλόθεος ὡσάν
ἐξεψύχου»!

Πρεσβύτερος
Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος
Δδιδάσκαλος καί ἐθνεγέρτης. Γεννήθηκε
στήν Τσαριτσάνη τῆς Θεσσαλίας τό 1780
καί ἐκοιμήθη στήν Ἀθήνα στίς 8 ἤ 9 Μαρτίου 1857. Εἶναι θαμμένος στόν περίβολο
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη. Χειροτονήθηκε διάκονος σέ ἡλικία 21 ἐτῶν καί
τό 1805 φυλακίσθηκε ἀπό τόν Ἀλῆ Πασᾶ
κριθείς ὕποπτος συμμετοχῆς στήν ἐξέγερση
τοῦ
ἐθνομάρτυρος
παπᾶ-Εὐθυμίου
Βλαχάβα. Ἀφοῦ ἀποφυλακίσθηκε ἄρχισε
τήν ἐθνωφελῆ δράση του ὡς κορυφαῖος λόγιος, διδάσκαλος τῶν .Ἑλληνοπαίδων, ρήτωρ, ἱεροκῆρυξ, συγγραφεύς πολυαρίθμων
συγγραμμάτων, κανονολόγος καί ἐθνεγέρτης. Ἔλαβε τό ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου,
τό ὁποῖο ἔφερε καί ὁ κληρικός πατέρας του.
Τότε ὁ Κωνσταντῖνος προσέθεσε στό ὄνομά
του τόν προσδιορισμό «ὁ ἐξ Οἰκονόμων».
Δίδαξε στήν ἀρτισύστατη Σχολή τῆς
Σμύρνης συνεργαζόμενος μέ τόν ἄλλο μέγα
Θεσσαλό λόγιο, τόν Κωνσταντῖνο Κούμα.
Μετέβη στήν Κωνσταντινούπολη κατόπιν
προσκλήσεως τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου
Ε', ἀλλά συντόμως ἔφυγε γιά τήν Ὀδησσό
καί ἔτσι διεσώθη ἀπό τίς σφαγές τοῦ
Ἀπριλίου 1821. Ἐκεῖ στήν ρωσσική πόλη,
πού ἔκτισαν κυρίως Ἕλληνες, ἐξεφώνησε
στίς 10 Ἰουνίου 1821 τόν περίφημο ἐπιτάφιο
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λόγο του εἰς τήν σορόν τοῦ Ἐθνομάρτυρος Πατριάρχου. Ἀφοῦ δίδαξε καί σέ ρωσσικές Ἀκαδημίες
κατῆλθε τό 1831 στήν ἐλεύθερη πλέον Ἑλλάδα καί
μετά τριετῆ ἐγκατάσταση στό Ναύπλιο ἦλθε ὁριστικά
στήν Ἀθήνα τό 1837. Ἐδῶ ἐπί εἰκοσαετία διέπρεψε ὡς
ἐπιστήμων, ὡς ρήτωρ, ὡς συγγραφεύς καί ἐν γένει ὡς
ἐκκλησιαστικός ἀνήρ.
Ὁ πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ἠγωνίσθη κατά τῶν πάσης φύσεως ξένων ἱεραποστόλων,
οἱ ὁποῖοι ὑπενόμευαν τό ἑλληνορθόδοξο φρόνημα
τοῦ λαοῦ. Ἱστορική ἔμεινε ἡ διαφωνία του μέ τόν
Θεόκλητο Φαρμακίδη. Ὁ Οἰκονόμος συμφωνοῦσε μέ
τό Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά
ἤθελε τοῦτο νά παραχωρηθεῖ ἀπό τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο, ἐνῷ ὁ Θ. Φαρμακίδης παρέσυρε τήν
Ἱερά Σύνοδο σέ μονομερεῖς ἐνέργειες μέ τήν βοήθεια
τῶν Βαυαρῶν. Ὁ Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος χαρακτηρίσθηκε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ «εὐγενοῦς συντηρητισμοῦ» τῆς ἐποχῆς ἰδίως σέ θέματα βυζαντινῆς μουσικῆς καί ἑλληνικῆς γλώσσης. Ἦταν, πάντως, εὐρύ
πνεῦμα μέ τεράστια μόρφωση καί σ' αὐτόν ὀφείλουμε
τήν πρώτη ἑλληνική μετάφραση κωμωδίας τοῦ Μολιέρου. Πρόκειται γιά τόν Φιλάργυρο, τόν ὁποῖο
μετέφρασε μέ τόν τίτλο «ὁ Ἑξηνταβελόνης».
Ὁ φλογερός πατριωτισμός του καταγράφεται παραστατικά στόν περίφημο προτρεπτικό λόγο του πρός
τούς Ἕλληνες, τόν ὁποῖο ἐξεφώνησε τήν 1η Ὀκτωβρίου 1821. Παραθέτουμε ἕνα χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα: «... Ναί, ἀδελφοί! Πιστεύετε βεβαίως ὅτι ἀγωνιζόμενοι ὑπέρ τῆς εὐσεβείας καί τῆς Πατρίδος ἐκπληρώνετε νόμον Θεοῦ. Μή ἀκούετε τάς ὑπούλους
συμβουλάς αὐτοχειροτονήτων τινων ξένων ἑρμηνέων
τοῦ Εὐαγγελίου, οἵτινες σπουδάζουσι νά σᾶς παραστήσωσι τόν ἀγῶνα, ὡς ἐναντίον τάχα τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Μηδέ προσέχετε πάλι εἰς τάς ἀποτροπάς
καί μεσιτείας αἰχμαλώτων τινων ἡμετέρων ἐκκλησιαστικῶν, τούς ὁποίους ἡ τυραννική μάστιξ βασανίζει νά
λέγωσι καί νά γράφωσι ὀδυνώμενοι καί δακρύοντες, ὅ,
τι καταδικάζει ἡ ἀδούλωτος αὐτῶν συνείδησις καί ὅ,τι
ἀντίκειται εἰς τάς θείας Δικαιοσύνης τάς ἐντολάς. ...
Κακόν, κάκιστον, ἀπάνθρωπον, ἀνόσιον ὁ πόλεμος!
Καλόν δέ πάλιν καί θεῖον καί χριστιανικώτατον ἡ
εἰρήνη. ... Ἀλλ' ὅταν ἕν ὁλόκληρον ἔθνος χριστιανικόν
καταθλιβόμενον ὑπό τυράννου δυσσεβοῦς καί ἀλλοφύλου κατασφάζηται καί γυμνώνηται ὄχι μόνον ἀπό
τῶν προσκαίρων καί γηίνων αὐτοῦ δικαίων, ἀλλά καί
ἀπ' αὐτῆς τῆς αἰωνίου σωτηρίας, ὅταν, λέγω, βλέπῃ τήν
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πίστιν καί παρθενίαν καί σωφροσύνην καί πᾶσαν
ἀρετήν ἀγομένην καθ' ἡμέραν λάφυρον τῆς ὠμοτάτης
ὕβρεως τῶν ἀσεβῶν Ἀγαρηνῶν, χρεωστεῖ τάχα, ἐπί
προφάσει εἰρήνης, νά ὑποτάσσηται ἀναίσθητον καί νά
θεωρῇ ἀνάλγητον τοσαύτας ψυχάς τῶν ἀσθενεστέρων
αὐτοῦ μελῶν γινομένας θύματα τοῦ διαβόλου καί τῶν
τούτου ὑπηρετῶν; ἄπαγε! Οὔτε οἱ ἱεροί Κανόνες, οὔτε
τά νῦν καθ' ἡμᾶς ἀνά πᾶσαν τήν Εὐρώπην χριστιανικά
Βασίλεια, οὔτε πρώην οἱ ἀοίδιμοι καί χριστιανικώτατοι
Βασιλεῖς ἡμῶν καί Αὐτοκράτορες ἀπεδέχθησαν, ἤ ἔδειξαν πώποτε τοιαύτην ἀναλγησίαν πρός τάς παρά τῶν
ἀπίστων ὕβρεις τῶν θείων δικαιωμάτων».
Πρόκειται γιά ἕνα ἱστορικό κείμενο, πού ἐπηρέασε
θετικά τό φρόνημα τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων
καί παράλληλα ἔδωσε στέρεη θεολογική τεκμηρίωση
στόν πατριωτισμό καί στόν δίκαιο Ἀγῶνα τοῦ Γένους.

Μητροπολίτης
Ἀπόστολος Τρύφωνος
Ἡ Θεία Πρόνοια φρόντισε ὥστε τό
Γένος μας σέ δύσκολες ἐποχές καί σέ
εὐαίσθητες περιοχές νά ποιμαίνεται ἀπό
φωτισμένες καί ἀγωνιστικές μορφές.
Μία τέτοια ἐξαιρετική, ἀλλά ἄγνωστη
στούς πολλούς, μορφή ὑπῆρξε καί ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὁ
ὁποῖος ἐποίμανε τό ἱστορικό αὐτό νησί ἀπό
τό 1914 μέχρι τό 1946. Ἡ ποιμαντορία του
συνέπεσε μέ τήν πολύ δύσκολη περίοδο τῆς
ἰταλοκρατίας στά Δωδεκάνησα. Οἰ Ἰταλοί
διεδέχθησαν τούς Τούρκους καί προέβησαν
στήν λήψη καταπιεστικῶν μέτρων εἰς βάρος
τοῦ ἑλληνορθοδόξου φρονήματος τῶν Δωδεκανησίων. Οἱ Ἕλληνες κάτοικοι τῶν νησιῶν περίμεναν μέ καρτερικότητα τήν
ἐνσωμάτωσή τους στόν ἑλληνικό κορμό,
ὄνειρο πού πραγματοποιήθηκε τό 1947
μετά τήν ἧττα τῆς Ἰταλίας στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ὅμως, μετά τήν ἄνοδο τοῦ Φασισμοῦ
καί τοῦ Μουσσολίνι στήν Ἰταλία (1922) ἡ
καταπίεση ἔγινε πολύ ἔντονη. Ὁ Ἰταλός Διοικητής Ντέ Βέκκι ἦλθε τό 1936 μέ σχέδιο
τήν Ἰταλοποίηση καί τόν ἀφελληνισμό τῶν
Δωδεκανησίων. Ἀπηγόρευσε ἀκόμη καί τόν
ἑορτασμό τῆς 25ης Μαρτίου. Τό 1937 καταργήθηκαν μέ διάταγμα ὅλα ἀνεξαιρέτως

τά ἑλληνικά σχολεῖα τῆς Δωδεκανήσου καί μετετράπησαν σέ ἰταλικά. Οἱ Ἕλληνες ἐκπαιδευτικοί
ἐπαύθησαν καί κατέφθασαν στήν θέση τους Ἰταλοί μέ
φασιστική ἰδεολογία. Οἱ Δωδεκανήσιοι νέοι ἐστεροῦντο κάθε δυνατότητος νά μάθουν τήν γλῶσσα καί
τήν Ἱστορία τοῦ Ἔθνους των. Τότε ἔλαμψε ἡ ἐπινοητικότητα τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου Ἀποστόλου
Τρύφωνος. Κατόρθωσε νά ἀποσπάσει τήν ἔγκριση
τοῦ Ντέ Βέκκι γιά τήν λειτουργία κατηχητικῶν μαθημάτων κάθε Κυριακή στίς ἐκκλησίες. Ὁ Ἰταλός διοικητής ἔθεσε τόν ὅρο νά διδάσκονται μόνο θρησκευτικά μαθήματα καί οἱ διδάσκοντες νά εἶναι μόνον
κληρικοί.
Τότε ἐπανελήφθη τό θαυμαστό φαινόμενο τοῦ
Κρυφοῦ Σχολειοῦ, πού γνώρισαν οἱ ὑπόδουλοι ἐπί
Τουρκοκρατίας. Ὁ Ροδίτης οἰκονομολόγος καί ἱστορικός Κυριάκος Φίνας ἐπισημαίνει τά ἑξῆς σέ σχετικό
μελέτημά του μέ τίτλο «Ἡ πορεία τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας στήν ἐπαρχία Ρόδου στά δύσκολα χρόνια τῆς
σκλαβιᾶς τῆς Δωδεκανήσου», πού ἐξεδόθη τό 2003:
«... Στά σκοτεινά ἐκεῖνα χρόνια διδάσκονταν τά Ροδιτόπουλα κάθε Κυριακή μέσα στήν ἐκκλησία τά ἑλληνικά γράμματα, κάτω ἀπό τό πρόσχημα τῶν θρησκευτικῶν. Παράλληλα μέ τό κατηχητικό ἱδρύθηκαν καί χορωδίες Βυζαντινῆς Μουσικῆς, πού ἀποτέλεσαν κίνητρο
ὄχι μόνο γιά τήν προσέλκυση μεγάλου ἀριθμοῦ στό κατηχητικό, ἀλλά καί ἄλλων ἐνηλίκων κατοίκων στήν
ἐκκλησία. Τό κατηχητικό λειτουργοῦσε κανονικά κάθε
γιορτή καί Κυριακή. Τηροῦνταν φύλλα προόδου καί
μοιράζονταν συνόψεις, συνέκδημοι καί ἄλλα θρησκευτικά βιβλία, πού χρησιμοπιοῦνταν σάν ἀναγνωστικά.
Συνοπτικά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι τά κατηχητικά μεταβλήθηκαν σέ "κρυφό σχολειό". Ἔτσι μέ τά δεδομένα
αὐτά γίνεται φανερό ὅτι ἡ ἐκκλησία στήν ἐπαρχία
Ρόδου ὑπό τό πρόσχημα τῶν κατηχητικῶν σχολείων,
βρῆκε κατά τρόπον εὔσχημο ἕνα "μονοπάτι", ὥστε νά
ἐπαναρχίσει ἡ λειτουργία τῶν ἑλληνικῶν σχολείων
στήν Ρόδο, καθώς καί σέ ἄλλα νησιά τῆς Δωδεκανήσου".
Εἶναι καιρός νά τιμηθεῖ προσηκόντως ἡ μνήμη τοῦ
Μηροπολίτου Ρόδου Ἀποστόλου Τρύφωνος. Ἴσως ὁ
Δῆμος Ρόδου πρέπει νά δώσει τό ὄνομά του σέ ἕνα
ἀπό τούς κεντρικούς δρόμους τῆς πόλεως.
Αὐτή ἐν ὀλίγοις ἦταν ἡ Ἑλληνορθόδοξη Τριλογία.
Μέ ἁπλᾶ λόγια ἔτσι ἐπιβιώσαμε. Χάρις σέ τέτοιες
μορφές μποροῦμε νά λέμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἦταν καί
εἶναι ἡ Κιβωτός τοῦ Γένους. 
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Αὐτοπεποίθηση:
Ὅρος ἀπαραίτητος γιά τήν ἐπιτυχία
τῆς Παρασκευῆς Μαντικοῦ, δασκάλας

Ὁρισμός
Αὐτοπεποίθηση εἶναι ἡ πίστη στόν ἑαυτό µας καί
τίς δυνατότητές µας ἤ τήν ἀξία µας. Εἶναι ὅρος ἀπα&
ραίτητος γιά κάθε εἴδους ἐπιτυχία, προσωπική, κοι&
νωνική, ἐπαγγελµατική.
«Οἱ πιό κρίσιµες ἐµπειρίες γιά τή διαµόρφωση
τῶν πεποιθήσεων σχετικά µέ τόν ἑαυτό µας λαµ&
βάνουν χώρα (τίς περισσότερες φορές) κατά τήν παι&
δική ἡλικία. Μία µεγάλη ποικιλία διαφορετικῶν
ἐµπειριῶν, πού ἀποκτᾶ τό παιδί στήν οἰκογένεια, στό
σχολεῖο, στήν κοινωνία, στίς παρέες µπορεῖ νά ἔχει
συµβάλει στή διαµόρφωση τῶν θετικῶν ἤ ἀρνητικῶν
πεποιθήσεών του γιά τόν ἑαυτό του.
Τήν αὐτοπεποίθηση κλονίζουν ἰσχυρά συναι&
σθήµατα κατωτερότητας, πού δηµιουργοῦνται, συ&
νήθως, ἀπό σωµατικά ἐλαττώµατα, ὀργανικές ἀνε&
πάρκειες καί κυρίως ἀπό λαθεµένη ἀγωγή (παρα&
χαQδευτική ἤ καταπιεστική). Ἡ ὑπερπροστατευτι&
κή καί ἡ καταπιεστική ἀγωγή δηµιουργοῦν ἐνήλι&
κους µέ χαµηλή αὐτοεκτίµηση»1.

Ἐμπειρίες πού συμβάλλουν στή χαμηλή αὐτοεκτίμηση
• Σταθερά ἐπαναλαµβανόµενη τιµωρία, κακο&
ποίηση ἤ ἀδιαφορία.
Οἱ συχνές τιµωρίες, ἡ κακοποίηση, ἡ παραµέλη&
ση ἤ ἡ ἐγκατάλειψη προκαλοῦν ψυχικά τραύµατα στά
παιδιά καί ἐπηρεάζουν τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο ἀντι&
λαµβάνονται τόν ἑαυτό τους. Ὅταν τά παιδιά δέν ἀντι&
µετωπίζονται σωστά, συχνά νοµίζουν ὅτι φταίει κά&
ποιο ἀρνητικό χαρακτηριστικό τους καί ὅτι οἱ ἄλλοι
τούς φέρονται δικαιολογηµένα µέ λάθος τρόπο.
• Πειράγµατα, προσβολές, γελοιοποίηση.
Εἶναι φορές πού τά παιδιά ἀντιµετωπίζονται σάν
«ἄχρηστα». Οἱ γονεῖς ἐπικεντρώνονται στά λάθη καί
στίς ἀδυναµίες τους ἀγνοώντας τίς ἐπιτυχίες καί τά
προτερήµατά τους. Τότε τά παιδιά πιστεύουν ὅτι
ὑστεροῦν σέ κάποιο τοµέα καί ἀναπτύσσουν ἀρνη&
τική ἄποψη γιά τόν ἑαυτό τους.
• Ἀδυναµία ἀνταπόκρισης στίς ἀπαιτήσεις τῶν
συνοµιλήκων.
Τά παιδιά καί τά νεαρά ἄτοµα ἐπηρεάζονται ἀπό
τίς προσδοκίες τῶν συνοµιλήκων τους. Ὅσα δέν κα&

τορθώνουν νά ἀνταπεξέλθουν στίς ἀπαιτήσεις τῆς
παρέας τους, ἐπηρεάζονται ἀρνητικά καί ἔχουν χα&
µηλή αὐτοεκτίµηση ἀκόµη καί ὡς ἐνήλικες.
• Ἔνταση καί ἄγχος στήν οἰκογένεια.
Ὅταν οἱ γονεῖς εἶναι πολύ ἀπασχοληµένοι καί
ἀγχωµένοι, ἄν καί ἀγαποῦν καί ἐκτιµοῦν τά παιδιά
τους, συχνά δέν ἀνέχονται τίς φυσιολογικές ἀνάγκες
τους ἤ τήν παιδική ἀδυναµία γιά αὐτοέλεγχο καί κρι&
τική ἱκανότητα. Τά παιδιά βρίσκονται στό στόχα&
στρο τοῦ θυµοῦ καί τῆς ἀπογοήτευσης τῶν γονιῶν
τους. ∆έν εἶναι ἀποδεκτά, ἀφοῦ εἶναι ἄτακτα καί ἀνυ&
πάκουα. Νιώθουν ἀδικηµένα ἀπελπισµένα.
• Θέση τῆς οἰκογένειας στήν κοινωνία.
Πολλά παιδιά περιφρονοῦνται ἀπό τούς γείτονες
ἤ ἀπό τούς συµµαθητές στό σχολεῖο, ἐπειδή ἀνήκουν
σέ φτωχή οἰκογένεια. Ἄλλα παιδιά ἀντιµετωπίζον&
ται µέ ἐχθρότητα, ἐπειδή εἶναι µέλη µίας φυλετικῆς,
πολιτισµικῆς ἤ θρησκευτικῆς ὁµάδας. Νιώθουν κα&
τώτερα ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους καί προχωροῦν
στή ζωή µέ µειωµένη αὐτοπεποίθηση.
• Ἔλλειψη ἀγάπης, ἐνθάρρυνσης, στοργῆς.
Τά παιδιά, πού δέ δέχονται ἀρκετή ἀγάπη, ἐπαί&
νους, ἐνθάρρυνση, ζεστασιά καί στοργή νιώθουν ὅτι
δέν εἶναι ἀγαπητά, ἀλλά ἀνεπιθύµητα καί ἀσήµαντα.
Τά συναισθήµατα αὐτά ἐπηρεάζουν τίς πεποιθήσεις
τους γιά τόν ἑαυτό τους. Πολλοί γονεῖς ἀρκοῦνται στό
νά κάνουν τό καθῆκον τους. Τά παιδιά δέ χρειάζον&
ται µόνο ἀγαθά, πού ἱκανοποιοῦν τίς βιολογικές τους
ἀνάγκες. Οἱ γονεῖς µέ ἀγάπη καί στοργή µποροῦν νά
τά κάνουν νά πιστέψουν ὅτι ἀξίζει ν’ ἀγαπηθοῦν.
• Ὁ «ἀταίριαστος» τῆς οἰκογένειας.
Πολλά παιδιά δέν ταιριάζουν µέ τά πρότυπα καί
τίς νόρµες τῆς οἰκογένειάς τους. Ἕνα παιδί µέ καλ&
λιτεχνική φύση σέ µία οἰκογένεια ἀκαδηµαQκῶν εἶναι
«διαφορετικό» ἀπό τό οἰκογενειακό µοντέλο. Τά κα&
λοπροαίρετα πειράγµατα ἤ ἡ ἀπορία τῶν συγγενῶν
γιά τή διαφορετικότητά του τό κάνουν νά νιώθει κα&
τώτερο ἤ µή ἀποδεκτό. ∆υσκολεύεται ὡς ἐνήλικο
ἄτοµο νά ἐκτιµήσει καί νά ἀντλήσει ἱκανοποίηση
ἀπό τό ταλέντο του. Πιστεύει ὅτι εἶναι κατώτερο ἀπό
τούς ἄλλους ἀνθρώπους, πού εἶναι ἐξυπνότεροι. Ὑπο&
βιβάζει τά ἔργα του, βυθίζεται στή σιωπή καί κυρι&
εύεται ἀπό τάσεις αὐτοκριτικῆς.
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• Ὁ «διαφορετικός» τῆς τάξης ἤ τοῦ σχολείου.
Τά παιδιά καί οἱ ἔφηβοι, πού διαφέρουν ἀπό τά ἄλλα
µέλη τῆς σχολικῆς συντροφιᾶς, συχνά δέχονται πει&
ράγµατα καί ἀπορρίπτονται. ∆ιαφορές στήν ἐµφάνι&
ση, στίς ἱκανότητες, στή συµπεριφορά, στό χαρακτήρα
δίνουν τήν αἴσθηση τοῦ παράξενου, τοῦ κατώτερου,
τοῦ διαφορετικοῦ.
Παιδιά καί ἔφηβοι καταλήγουν σέ συµπεράσµατα,
πού ἀφοροῦν τόν ἑαυτό τους καί στηρίζονται στίς ἐµπει&
ρίες τους. Ὅταν παγιωθεῖ τό συµπέρασµα, δέν ἀλλά&
ζει εὔκολα, γιατί συντηρεῖται καί ἐνισχύεται ἀπό τίς
στρεβλωµένες σκέψεις, πού ἐµποδίζουν τά παιδιά νά συ&
νειδητοποιήσουν ὅτι οἱ πεποιθήσεις τους γιά τόν ἑαυ&
τό τούς εἶναι ἁπλῶς ἀπόψεις. Εἶναι προκαταλήψεις ἐναν&
τίον τοῦ ἑαυτοῦ τους, πού συντηροῦν τίς ἀρνητικές πε&
ποιθήσεις τους, προκαλοῦν ἄγχος καί δυστυχία. Ἐπι&
πλέον περιορίζουν τή ζωή τους καί τά ἐµποδίζουν νά
ἀναζητήσουν καί νά βροῦν τόν πραγµατικό ἑαυτό τους.
Ἄτοµα µέ µειωµένη αὐτοπεποίθηση προχωροῦν
στή ζωή µέ πολλές προφυλάξεις καί κάτω ἀπό ὅρους.
∆ιαλέγουν εὔκολους στόχους, δέν ἀντιµετωπίζουν
ὅλα, ἀλλά µόνο µερικά ἀπό τά προβλήµατα τῆς ζωῆς.
Μπορεῖ γιά παράδειγµα νά λύνουν τό πρόβληµα τῆς
ἐργασίας, ὄχι ὅµως καί τό πρόβληµα τοῦ γάµου. Με&
ρικές φορές ἐνισχύουν τόν ἑαυτό τους µέ φάρµακα ἤ
πετυχαίνουν µέ τή βοήθεια τῶν ἄλλων. Ὅταν δέν
ἔχουν τή δύναµη νά προχωρήσουν, καταλήγουν σέ
νευρολογικές κλινικές, σέ ψυχιατρεῖα, στήν αὐτο&
κτονία ἤ στά ναρκωτικά. Ἐκεῖ ἡ ἀπουσία τῆς αὐτο&
πεποίθησης εἶναι σχεδόν ὁλοκληρωτική.

Πῶς ἀποκτᾶται ἡ αὐτοπεποίθηση;
Τά παιδιά, πού ἀγαποῦν τόν ἑαυτό τους, νιώθουν
ὑγιῆ, ἔχουν περισσότερη ἐνέργεια καί τά προβλήµατα
δέν τούς φαίνονται τόσο τροµακτικά. Πιστεύουν πώς
οἱ δυσκολίες ἔχουν πάντα µία θετική πλευρά. Κα&
ταλαβαίνουν ὅτι κάθε γεγονός στή ζωή τους ἔχει ἕνα
συγκεκριµένο σκοπό καί ὅτι µποροῦν νά µάθουν πολ&
λά ἀπό τίς ἀπογοητεύσεις. Ἡ µάχη χάνεται µόνο,
ἄν τήν ἐγκαταλείψεις. Τά παιδιά, πού πιστεύουν στό
Θεό καί στήν πρόνοιά Του γιά ὅλα τά πλάσµατά Του,
ἔχουν ὑψηλή αὐτοεκτίµηση. Κατανοοῦν ὅτι κάθε
«καταστροφή» στή ζωή τους δέν εἶναι στήν πραγ&
µατικότητα µία καταστροφή, ἀλλά µία κατάσταση,
πού σέ παρακινεῖ νά ἀλλάξεις τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο
ἀντιλαµβάνεσαι τά πράγµατα.
Ὅταν δέ νιώθουµε καλά µέ τόν ἑαυτό µας, ὄχι
µόνο ὑποφέρουµε, ἀλλά ἐκνευρίζουµε καί τούς
ἀνθρώπους γύρω µας, ἀφοῦ οἱ ἄνθρωποι µέ χαµηλή
αὐτοεκτίµηση εἴτε κριτικάρουν διαρκῶς τούς ἄλλους,
εἴτε κριτικάρουν διαρκῶς τόν ἑαυτό τους. Συχνά ἔχουν
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τήν ἐντύπωση, ὅτι µποροῦν νά νιώσουν καλύτερα µέ
τόν ἑαυτό τους, ἀσκώντας κριτική στούς ἄλλους.
Ἄλλοτε κριτικάρουν διαρκῶς τόν ἑαυτό τους. Χρη&
σιµοποιοῦν, δηλαδή, τήν τεχνική της ψυχολογικῆς
ἀντιστροφῆς2.
Καί οἱ δυό παραπάνω στρατηγικές εἶναι ἐκνευ&
ριστικές. Ὅταν ἀποδεχόµαστε τόν ἑαυτό µας, δέν εἴ&
µαστε ὑποχρεωµένοι νά παίζουµε αὐτά τά παιχνίδια.
Ὅταν δέ νιώθουµε καλά, προσπαθοῦµε νά γίνουµε
ὁ καλύτερος φίλος τοῦ ἑαυτοῦ µας. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι,
ὅπως ὅλοι, κάνουµε λάθη. Στόχος µας δέν πρέπει νά
εἶναι ἡ τελειότητα, ἀλλά ἡ βελτίωση. Ὅταν ἀγαπᾶµε
τόν ἑαυτό µας, ξέρουµε καί νά τόν συγχωροῦµε. Κι
ἄν συγχωροῦµε τόν ἑαυτό µας γιά τά λάθη του, θ’
ἀρχίσουµε αὐτόµατα νά συγχωροῦµε καί τούς ἄλλους
γιά τά ἴδια λάθη!
Στήν πραγµατικότητα κανείς δέν εἶναι καλός στά
πάντα. Μπορεῖ ἡ ὀµορφιά καί τό ταλέντο νά εἶναι
χρήσιµα προτερήµατα, ὅµως ὑπάρχουν γύρω µας
ὄµορφοι καί ταλαντοῦχοι, πού µᾶς ἐκνευρίζουν. Οἱ πε&
ρισσότεροι ἀπό µᾶς θαυµάζουµε ἄλλες ἰδιότητες, ὅπως
ἡ εἰλικρίνεια, ἡ ταπεινοφροσύνη, τό θάρρος, ἡ ὑπο&
µονή, ἡ ἐπιµονή, ἡ γενναιοδωρία. Μέ τά παραπάνω
προτερήµατα δέ γεννιόµαστε. Τά ἀποκτᾶµε, τά
καλλιεργοῦµε καί τότε κερδίζουµε τήν ἀγάπη καί τό
σεβασµό τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Ἡ εἰκόνα πού ἔχου&
µε γιά τόν ἑαυτό µας ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικά ἀπό
µᾶς. Καθώς µεγαλώνουµε, ὡριµάζουµε. Λαµβάνου&
µε ὑπόψη µας λιγότερο τίς ἀπόψεις τῶν ἄλλων. ∆έ
χρειάζεται νά ἔχουµε πάντα κάποιον δίπλα µας νά
µᾶς ἐνθαρρύνει καί νά µᾶς ἐπιβραβεύει. Ζοῦµε καί
νιώθουµε καλά χωρίς ἐπαίνους. Ὡριµάζουµε καί εἴµα&
στε σέ θέση νά διαχωρίζουµε τή συµπεριφορά µας ἀπό
τόν ἑαυτό µας. Ὅταν κάνουµε λάθος, φροντίζουµε νά
λέµε στόν ἑαυτό µας «Τί ἀποτυχηµένη κίνηση!», καί
ὄχι «Τί ἀποτυχηµένος, πού εἶµαι!». Κάνουµε παρέα
µέ αἰσιόδοξους καί εὐχάριστους ἀνθρώπους. Ὅπως
τό σῶµα µας χρειάζεται φρέσκες, θρεπτικές τροφές
κάθε µέρα, ἔτσι καί τό πνεῦµα µας πρέπει νά τρο&
φοδοτεῖται καθηµερινά µέ φρέσκες «θρεπτικές»
ἰδέες. Ὑπάρχουν ἑκατοντάδες ὑπέροχα βιβλία πού µπο&
ροῦν νά µᾶς βοηθήσουν νά βελτιωθοῦµε, νά νιώσουµε
αὐτοπεποίθηση! Ἡ εἰκόνα, πού ἔχουµε γιά τόν ἑαυ&
τό µας, ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικά ἀπό µᾶς! 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.Melanie J. V. Fennell, Μάθε νά ἐκτιµᾶς τόν ἑαυτό σου,
ἐκδόσεις ∆ιόπτρα, Ἀθήνα 2005, σελ. 46.
2.Andrew Matthews, Ἄκου τήν καρδιά τοῦ ἐφήβου, ἐκδό&
σεις ∆ιόπτρα, Ἀθήνα 2007, σελ. 23.
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Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Γραβανός ὁ Νισύριος
(22 Ἀπριλίου)
Γρηγόριος ἦταν κι αὐτός ἕνας ἀπό τούς συνοδοιπόρους τῶν Κολλυβάδων, πού ἀκολούθησε
τό γέροντά του, Νήφωνα, σέ πολλούς σταθμούς, στό Ἅγιο Ὅρος καί στά νησιά τοῦ Αἰγαίου,
Σάμο, Ἰκαρία, Λειψούς καί Πάτμο.
Κατάγεται ἀπό τή Νίσυρο, ἔρχεται στήν Πάτμο
καί συμπροσεύχεται μέ τόν ἅγιο Μακάριο τόν Κορίνθου στό ἡσυχαστήριο τῆς Κουμάνας, ἀγναντεύοντας ἀπέναντι τήν Ἀποκάλυψη καί τή Μονή,
τούς δυό μεγάλους σταθμούς τῆς ἱστορίας τῆς Πάτμου καί τῆς Ἐκκλησίας. Λείψανα τοῦ μονυδρίου
σώζονται ὡς τίς μέρες μας1.
Ἀργότερα πηγαίνει μέ τό Νήφωνα στούς Λειψούς
καί ἱδρύουν ἡσυχαστήριο, στή θέση Ρωμάνι, πρός
τιμή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Ἐπιστρέφοντας στήν Πάτμο, στή θέση Γραβᾶ, θά
κτίσει τό «κάθισμα», πρός τιμή τῆς Κοιμήσεως τῆς
Παναγίας. Ἐκεῖ ἔζησε μέ τόν ὑποτακτικό του Θεόκτιστο ἀπό τή Σόφια, ἔκτισε κελλιά καί πῆρε ἀπ' ἐδῶ
τό ὄνομα Γραβανός.
Ἡ ἀρετή καί ἡ ἄσκησή του ἀκτινοβόλησαν σ' ὅλο
τό νησί. Πολλοί πήγαιναν στό ἐρημικό «κάθισμα»
γιά νά ἐξομολογηθοῦν. Ἀκόμα κι ἕνας κλέφτης τρέχει στό κελλί του μετανοιωμένος, νά παραδώσει τά
κλοπιμαῖα σ' αὐτόν. Ἀκόμα καί ὁ Πατριάρχης Νεόφυτος Ζ΄, ὅταν ἐξορίστηκε στήν Πάτμο, ἐξομολογεῖτο σ' αὐτόν, ὅταν ἔμενε φιλοξενούμενος στοῦ
Γραβᾶ τό «κάθισμα».
Τό 1791 συγκαταλέγεται στήν ἀδελφότητα τῆς
Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου2. Τό 1792 νοικιάζει
τήν περιοχή κάτω ἀπ' τοῦ Γραβᾶ, «ἔδωσεν ὁ ἀσκητής
διά τόν κύπον Μανδαλάκη γρόσια 7»3.
Τό 1793 μέ γράμμα τοῦ Πατριάρχη Νεοφύτου Ζ΄
μετέχει μέ τόν ἅγιο Κορίνθου Μακάριο καί τό δάσκαλο τῆς Πατμιάδας Δανιήλ, σέ ἐξαρχική ἐπιτροπή.
Τό 1795 νοικιάζει τήν περιοχή «Ἄγριο Νερό» στούς
Λειψούς4. Ἡ φήμη του ἁπλώνεται κι ἔξω ἀπ' τήν
Πάτμο.
Ὅμως τό 1810, ἕνα λυπητερό περιστατικό ἀναγκάζει τόν Γρηγόριο νά φύγει ἀπό τήν Πάτμο καί νά

Ὁ

γυρίσει στήν ἀγαπημένη του Μονή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν Ἰκαρία.
Ὁ προαναφερθείς κλέφτης, τοῦ ἱερ. Δανιήλ Φασόλα, νόμισε ὅτι ὁ Γρηγόριος πρόδωσε τό ὄνομά του
καί ἀπειλοῦσε νά τόν φονεύσει. Ὅμως τό ὄνομά του
τό ἀποκάλυψε ὁ ἀφελής ὑποτακτικός τοῦ Γρηγορίου,
Θεόκτιστος. Γι' αὐτό καί ὁ γέροντας ἀναγκάστηκε,
γιά νά σωθεῖ, ν' ἀναχωρήσει ἀπό τήν Πάτμο γιά τήν
Ἰκαρία.
Χαρακτηριστική εἶναι ἡ ἐπιστολή, πού συντάσσει,
γιά νά βεβαιώσει στή Μονή τήν «παντελῆ ἀπορία» του:
«Διά τόν παρόντος μου φανερώνω ἐγώ ὁ Γρηγόριος ἱερομόναχος ὅτι ἀνεχώρησα ἀπό τήν Πάτμον καί
ἦλθον ἐδῶ εἰς τό Μοναστήριον τῆς Ἰκαρίας, ἴσως νομίσουσιν τινές ὅτι νά εἶχα ἄσπρα καί τά ἔφερα εἰς τούς
πτωχούς τούτους. Μάρτυρα ἔχω τόν Θεόν ὅτι δέν
ἔφερα ἕνα ἄσπρο μέ τό νά μήν εἶχα. Ὅταν ἀνεχώ-
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Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καραμάνος (†)
Στίς 25 Ἰανουαρίου 2009 στή Λίνδο ἔγινε, ὅπως εἶχε προγραμματισθεῖ πρό
καιροῦ, ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ πρεσβυτέρου π. Βασιλείου Καραμάνου, ἐφημερίου τῆς Λίνδου ἐπί πολλά ἔτη. Δυστυχῶς, ὁ π. Βασίλειος δέν εὑρίσκετο ἀνάμεσά μας, ἀλλά εἶχε μεταστεῖ πρό ὀλίγων ἡμερῶν εἰς τά ἐπουράνια. Κατά τή σεμνή
τελετή ὁμίλησε ὁ κ. Κυριάκος ᾽Ἰ. Φίνας μέ τά ἐξῆς:

Σεβασμιώτατε,
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα ἐδῶ, στόν Ἱερό Ναό
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λίνδου, γιά νά τιμήσουμε τή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ πρεσβυτέρου Βασιλείου Καραμάνου μέ τόν τιμητικό ἐκκλησιαστικό
τίτλο τοῦ Οἰκονόμου.
Πρό ἡμερῶν, ὁ πατήρ Βασίλειος Καραμάνος, γα-

λήνιος, ἥσυχος, ἀλλά κεκαμμένος ὑπό τό βάρος τῶν
97 χρόνων ἐπίγειας ζωῆς, παρέδωσε τό πνεῦμα στόν
Ὕψιστο.
Πάντοτε μέ προσήνεια καί γλυκεῖς τρόπους ὑπηρέτησε ἐπί 43 περίπου χρόνια ἐνεργά τήν Ἐκκλησία
τῆς Λίνδου. Μέ θεληματικότητα καί ἀποφασιστικότητα ἦρθε ἀπό τή γειτονική Κατταβιά, γιά νά προ-

Συνέχεια ἀπό τήν προηγούμενη σελίδα

ρησα ἐκ τῆς Πάτμου, εἶχα ὡς τεσσαράκοντα γρόσια
καί εἰς τούς ναύλους καί εἰς τά ἔξοδά μου τά ἔφερα
ἴσα-ἴσα, ὅπου δέν μοῦ ἔμειναν οὐδέ πέντε γρόσια,
ἀλλά οὐδέ πέντε παράδες νά τούς δώσω. Ὅθεν παρακαλῶ νά μήν τούς ἐνοχλήσει τις μετά τόν θάνατόν
μου, διά νά μήν ἁμαρτήσει εἰς τόν Θεόν. Ἐγώ εἴ τι
μοῦ ἐτύχαινε τό ἐξώδευσα εἰς τό κάθισμα νομίζοντας
ὅτι ἔχω νά τελειώσω ἐκεῖ, αἱ ἁμαρτίαι ὅμως δέν μέ
ἄφησαν καί ἄς εἶναι εὐλογημένον τό ὄνομα αὐτοῦ
εἰς τούς αἰώνας ἀμήν.
1810 Δεκεμβρίου 8.
Γρηγόριος ἱερομόναχος
αὐτοχείρως γράφοντας βεβαιῶ τά ἄνωθεν»5.

Ὁ Γρηγόριος κοιμήθηκε στίς 22 Ἀπριλίου 1812
καί τάφηκε στή Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ἰκαρίας.
Ὁ Σταματιάδης στά «Ἰκαριακά» του ἀναφέρει ὅτι
σώζονταν, τό 1893, ἕνα ρολόι, ἕνα δισκοπότηρο καί
ἡ ἐπιστολή, πού ὅμως δέν ὑπάρχουν πιά σήμερα6.
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου ἐκ τῆς συγγραφείσης ὑπό
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου ἀκολουθίας7.

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

ῆς Νισύρου τόν γόνον, καί
τῆς Πάτμου κοσμήτορα, τόν
ἐν μονασταῖς γνωρισθέντα,
ἐν ὑστέροις ἐπίσημον, Γρηγόριον
ὑμνήσωμεν πιστοί, ὡς θεῖον μυστιπόλον ἀρετῶν, καί θεόπνουν
εὐσεβείας ὑφηγητήν, βοῶντες ἐν
κατανύξει· Δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι διά σοῦ, χάριν ἡμῖν καί
ἔλεος.

Τ

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Π. Κρητικοῦ, Πατμιακά καί Νισυριακά ἐκκλησιαστικά, σ. 63.
2. Διακ. Χρυσοστόμου Φλωρέντη, Βραβεῖον Ἱ.Μ. Ἁγ. Ἰωάννου
Θεολόγου Πάτμου, Ἀθῆναι 1980, σ. 90.
3. Διακ. Χρυσοστόμου Φλωρέντη, ὅ.π.
4. Ε. Σταματιάδη, Ἰκαριακά, σ. 88.
5. Π. Κρητικοῦ, ὅ. π., σ. 68.
6. Ε. Σταματιάδη, ὅ. π., σ. 91.
7. Κυρίλλου Κογεράκη, Πατμιακόν Λειμωνάριον, Πάτμος
2007, σ. 262.
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σφέρει χριστιανικό ἔργο, ἐκεῖ πού ἡ Προϊσταμένη
του Ἀρχή, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρόδου, τόν εἶχε, ἀπό
τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1965, τοποθετήσει. Σέ μία Ἐκκλησία, πού ἀνέκαθεν ἔδινε καί συνεχίζει νά δίνει μία ξεχωριστή πνευματική καί θρησκευτική διάσταση.
Τό ὑποβλητικό εἰκοσάμετρο κωδωνοστάσιο τοῦ
Ναοῦ, στό μέσο τοῦ ὁποίου κρέμεται ὁ κώδωνας –ἡ
καμπάνα–, καλοῦσε ἀνελλιπῶς, ἐπί αἰῶνες, ἐπί καθημερινῆς βάσεως, πρωί καί βράδυ, τούς πιστούς
στίς Ἱερές Ἀκολουθίες. Τό ἔθιμο ἦταν σέ ἰσχύ μέχρι
καί πρίν 57 χρόνια. Καταργήθηκε μεταπολεμικά καί
συγκεκριμένα τό 1952.
Ἀπό διάφορες ἐπιγραφές γίνεται γνωστό ὅτι ἡ
Ἐκκλησία τῆς Λίνδου πρέπει νά ἱδρύθηκε τόν 13ο –
15ο αἰώνα, δηλαδή τήν ἐποχή τῶν Ἱπποτῶν. Κατά
τόν Καθηγητή Ὀρλάνδο, ἱδρύθηκε τό 1490.
Ὁ πατήρ Βασίλειος Καραμάνος, ἀκούραστος καί
μέ ἀκμαῖες πνευματικές καί σωματικές δυνάμεις, διέθετε σέ ἀφθονία καί μέ σεβασμό ὅλο του τό εἶναι,
πρός τίς παραδόσεις καί τά ἔθιμα τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας.
Σώφρονας καί συνετός καί προσηλωμένος στά
ἱερατικά του καθήκοντα, προσέγγιζε τούς πάντες
καί ὅσο μποροῦσε καθοδηγοῦσε μέ δίκαιη καί ὀρθή
κρίση, ὅσους νόμιζε ὅτι τήν χρειαζόντουσαν.
Γιά τήν ἐφηβική ἡλικία ἐπανέφερε στήν Λίνδο τόν
τόσο ἐπιτυχημένο θεσμό τοῦ Κατηχητικοῦ, τόν
ὁποῖο θεσμό ἐπάξια καί μέ ἱεραποστολική ἐπιμονή
ὑπηρέτησε, σάν ἄλλο Κρυφό Σχολειό τῆς Τουρκοκρατίας, κατά τά μαῦρα χρόνια τῆς ἰταλικῆς σκλαβιᾶς, ἕνας προκάτοχός του, μία ἐπιβλητική μορφή
τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Λίνδιος Ἀρχιμανδρίτης Θεοδόσιος Τσοῦκος-ὁ Παπαθεοδόσης.
Ἐξάλλου, ἡ μέριμνά του γιά τή συντήρηση τῶν
Μοναστηριῶν τῆς εὐρύτερης περιοχῆς Λίνδου καί
ἰδιαίτερα τῆς ἱστορικῆς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου
Ψάλτου, ὡς καί ἡ συντήρηση τοῦ ἐσωτερικοῦ του
Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Λίνδου, οἱ Ἁγιογραφίες, πού
χρονολογοῦνται ἀπό τό 1779, ἦταν ἀπό τά ἄμεσα
ἐνδιαφέροντά του.
Ἔστω καί γιά ἱστορική ἀναφορά, πρέπει νά τονίζεται καί νά ἐπαναλαμβάνεται ἡ συμβολή του στή
δημιουργία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου Λίνδου,
πού ἄρχισε τή λειτουργία του ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ
1998, καθώς ἐπίσης καί ὁ ἀποτελεσματικός τρόπος,
πού εἰσηγήθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη Ρόδου νά παραχωρηθεῖ ἀνάλογη ἔκταση στή Ψάλτο, ἐκεῖ πού
ἀνεγείρεται τό Πνευματικό Κέντρο Λίνδου Ἰωάννης
Γ. Ζίγδης, τό ὁποῖο προορίζεται νά καλύψει διαχρο-
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νικά, ἐκτός τῶν ἄλλων,
καί σημαντικές πολιτιστικές ἐκδηλώσεις τῆς
εὐρύτερης περιοχῆς τῆς
Λίνδου.
Ἀναφέρω, ὅτι ἡ προσφορά τοῦ ἱερωμένου
Βασιλείου Καραμάνου
πρέπει νά ἐπαναλαμβάνεται πρός μίμηση, γιατί
κατά τόν ἀδέκαστο δικαστή καί λόγιό του 19ου
αἰώνα Γεώργιο Τερτσέτη: «ἡ λησμονιά μαραίνει καί
τά ἐνδοξότερα ἔργα».
Τά τελευταῖα χρόνια, ἄν καί θά ἔπρεπε βιολογικά
νά ἀποσυρθεῖ, ἐντούτοις ὁ ὑπέρμετρος ζῆλος, παρά
τήν προχωρημένη ἡλικία του, δέ μειώθηκε οὔτε καί
στό ἐλάχιστο γιά τά ἐκκλησιαστικά πράγματα, τά
ὁποῖα τάχθηκε νά ὑπηρετεῖ. Καί πάντοτε ἐν ἐπιγνώσει τοῦ νεκρώσιμου τροπάριου: «τά διαβήματά μου
κατέφθυνον κατά τό λόγιόν σου καί μή κατακυριευσάτω μου πᾶσα ἀνομία».
Ἀνεπιφύλακτα, ὡς ἐκ τούτου, ἀνήκει καί στόν μακαριστό Βασίλειο Καραμάνο, τό τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου: «Ἐγώ ἤδη σπένδομαι, καί ὁ καιρός τῆς ἐμῆς
ἀναλύσεως ἐφέστηκε. Τόν ἀγῶνα τόν καλόν ἠγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα· λοιπόν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν
ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος
Κριτής» (Τιμ. Β΄ 4-8).
Αἰωνία του ἡ μνήμη
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΧΡΟΝΙΚΑ - ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
τοῦ κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, Γραμματέως τοῦ Γραφείου ἐκπροσωπήσεως
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθήνα
 Μέ ἐκκλησιαστική τάξη καί σέ
πανηγυρική ἀτμόσφαιρα ἑορτάσθηκε ἡ πρώτη τοῦ νέου ἔτους στά
Πατριαρχεῖα. Τήν παραμονή ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος χοροστάτησε, σέ συγχοροστασία μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς, στόν
Μεγάλο Ἑσπερινό. Στή συνέχεια ὁ
Πατριάρχης δέχθηκε τούς Ἁγίους
Ἀρχιερεῖς καί τήν Πατριαρχική
Αὐλή καί τέλεσε τήν κοπή τῆς
πίττας στήν αἴθουσα τῆς Παναγίας.
Τά κάλαντα στόν Πατριάρχη ἔψαλαν οἱ μαθητές τῆς Πατριαρχικῆς
Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς. Τήν
ἑπομένη ὁ Πατριάρχης χοροστάτησε, σέ συγχοροστασία μέ ἄλλους ἀρχιερεῖς,
στήν Θ. Λειτουργία. Στήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου
πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη δεξίωση γιά τό
Νέο Ἔτος κατά τήν ὁποία τόν Πατριάρχη προσεφώνησαν ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος καί ἐκ
μέρους τῶν Ὀφφικιάλων καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ ὁ Καθηγητής κ. Δημ. Φραγκόπουλος. Ἀντιφώνησε
κατάλληλα ὁ Πατριάρχης.
 Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκαν τά Ἅγια Θεοφάνεια στά Πατριαρχεῖα. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος πρόεστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θ. Λειτουργίας τῆς ἑορτῆς. Στό
τέλος τῆς Δοξολογίας τέλεσε τόν Μεγάλο Ἁγιασμό.
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης,
οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς, ὁ κλῆρος καί ὁ λαός ἐν πομπῇ
μετέβησαν στήν ἀποβάθρα τοῦ Φαναρίου, ὅπου καί
πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή καταδύσεως τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ καί ὁ Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων. Ὁ Πατριάρχης ἀπένειμε χρυσό σταυρό στόν νέο πού
ἔπιασε τόν Σταυρό, ἀναμνηστικά δέ στούς ὑπολοίπους κολυμβητές.
 Τήν γενέτειρά Του νῆσο Ἴμβρο ἐπισκέφθηκε, ἀπό
15 ἕως 19 Ἰανουαρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης

κ.κ. Βαρθολομαῖος, γενόμενος
δεκτός μέ αἰσθήματα ἀγάπης καί
τιμῆς τόσο ἀπό τόν οἰκεῖο ποιμενάρχη Σεβ. Μητροπολίτη Ἴμβρου
καί Τενέδου κ. Κύριλλο, ὅσο καί ἀπό
τόν κλῆρο καί τόν πιστό λαό τῆς
νήσου. Κατά τήν παραμονή Του εἰς
τήν Ἴμβρο ὁ Παναγιώτατος, μεταξύ
ἄλλων, ἐπισκέφθηκε τό χωριό Του
Ἅγιοι Θεόδωροι καί τά ἐξωκκλήσια
τῆς Ἁγίας Θέκλης καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τόν ἑσπερινό στό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ἐχοροστάτησε κατά τήν Θ. Λειτουργία
εἰς τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
τοῦ χωρίου Του, ἐπισκέφθηκε τήν οἰκίαν τοῦ
ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου πρώην Βορείου καί
Νοτίου Ἀμερικῆς κυροῦ Ἰακώβου καί χοροστάτησε
κατά τόν Ἑσπερινό ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν θυρανοιξίων
τοῦ προσφάτως ἀνακαινισθέντος ἐξωκκλησίου τῆς
Ἁγίας Ἀναστασίας.

 Τήν Κυριακή, 18η Ἰανουαρίου, ὁ Πατριάρχης
παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ ἱεροῦ Βήματος κατά τήν Θ. Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό
Ἱερό Ναό, εἰς τήν ὁποία λειτούργησε ὁ ἑορτάζων
ποιμενάρχης κ. Κύριλλος, ὁ ὁποῖος εἰς τό τέλος τῆς
Λειτουργίας προσεφώνησε τόν Πατριάρχη. Ὁ Πατριάρχης συνεχάρη τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη
ἐπί τοῖς ἀγομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ καί γιά τό
ἐπιτελούμενο ὑπ’ αὐτοῦ καρποφόρο ποιμαντικό
ἔργο. Ἀκολούθησε δεξίωση εἰς τό Μητροπολιτικό
Μέγαρο, ὅπου καί τελέσθηκε ἡ τελετή τῆς κοπῆς
τῆς ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Μητροπόλεως. Τό μεσημέρι παρετέθη ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἐπίσημο γεῦμα εἰς τό ὁποῖο προσεκλήθησαν ὅλοι οἱ
ἐκκλησιασθέντες πιστοί. Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε τό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου καί τό ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου
καί Ἑλένης μετόχιον τῆς Ἱ. Μονῆς τῆς Μεγίστης
Λαύρας (Ἁγίου Ὄρους), καθώς καί τά ἐξωκκλήσια
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τοῦ ἁγίου Βλασίου (Ἀγριδίων) καί ἁγίου Γεωργίου
(Λακάνης).

 Μέ τίς καθιερωμένες ἐκδηλώσεις ἑορτάσθηκε ἡ
μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, προστατῶν τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, στήν Μητέρα Ἐκκλησία. Ὁ Πατριάρχης χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό καί τή Θ.
Λειτουργία τῆς ἑορτῆς, στό τέλος τῆς ὁποίας
ἐτέλεσε τό καθιερωμένο τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν,
Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων καί Μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε
ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου,
τήν 8η Φεβρουαρίου, κατά τήν ὁποία τελέσθηκε τό
ἱερό ἐτήσιο μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν
ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Προύσης
κυροῦ Διονυσίου καί Σηλυβρίας κυροῦ Αἰμιλιανοῦ
καί τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Σκοπέλου κυροῦ
Παγκρατίου. Ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δεξίωση,
κατά τήν ὁποία ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε περί τῆς
προσωπικότητος καί τῆς προσφορᾶς τῶν ἀειμνήστων αὐτῶν ἱεραρχῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
 Τήν 21η Φεβρουαρίου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μαζί μέ νέους τῆς ὁμογένειας ἐπισκέφθηκαν ἱστορικούς καί ἀρχαιολογικούς χώρους τῆς
Πόλεως. Μετά τίς ἐπισκέψεις ὁ Πατριάρχης
παρέθεσε γεῦμα στούς νέους.

 Κατά τήν πρώτη ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας
καί Ἱερᾶς Συνόδου γιά τόν μήνα Φεβρουάριο, καί
συγκεκριμένα τήν 23η Φεβρουαρίου, ἀποφασίσθηκε
ὅπως τεθεῖ σέ διαθεσιμότητα, λόγῳ βαθέος γήρατος
καί ἀσθενείας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Αἰμιλιανός. Κατόπιν προτάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καί
ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί
Ἱερᾶς Συνόδου στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό
τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ὡς ποιμενάρχης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί
Νισύρου ἐξελέγη παμψηφεί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ.
Ναθαναήλ Διακοπαναγιώτης, Πρωτοσύγκελλος τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως Καρπάθου καί Κάσου.
 Πραγματοποιήθηκε ἡ τακτική ἀνά ἑξάμηνο ἀνασυγκρότηση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ
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Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, γιά τό διάστημα ἀπό 1-3-09 ἕως 31-8-09, θά
ἀποτελεῖται ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν: Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Αὐστρίας κ.
Μιχαήλ, Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, Πριγκηποννήσων κ.
Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ.
Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ρεθύμνης καί
Αὐλοποτάμου κ. Ἀνθίμου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ,
Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλοχίου.
 Μέ ἐκκλησιαστική εὐκοσμία καί τάξη ἑορτάσθηκε
καί ἐφέτος εἰς τά Πατριαρχεῖα ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος χοροστάτησε εἰς τόν Μ. Ἑσπερινό τοῦ Σαββάτου, τήν 7η Μαρτίου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου
ἐχειροθέτησε εἰς τό ὀφφίκιο τοῦ Ἄρχοντος Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν
Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαο Ξεξάκη, Προέδρο τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τήν ἑπομένη ὁ Πατριάρχης προεξῆρχε τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θ. Λειτουργίας, κατά τήν ὁποία ἐτέλεσε τήν
εἰς Ἐπίσκοπο χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου
Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.
Τόν Θεῖο Λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος.
Κατά τήν δεξίωση, πού ἀκολούθησε στήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου, ὡμίλησαν ὁ νεοχειροτονηθείς, ὁ
ὁποῖος ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες του πρός τόν Πατριάρχη καί τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο, καί ὁ Πατριάρχης, εὐχηθείς εἰς τόν νεοχειροτονηθέντα τήν
ἀπό Θεοῦ συναντίληψη στή νέα του ποιμαντορική
διακονία.
 Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κατά τήν Γ΄ Στάση
τῶν Χαιρετισμῶν, τήν Παρασκευή 20 Μαρτίου, χοροστάτησε, ὡς εἴθισται, στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν. Κατά τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 22 Μαρτίου, ὁ Πατριάρχης χοροστάτησε, σέ συγχοροστασία μέ συνοδικούς Ἀρχιερεῖς, στήν Θ. Λειτουργία στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, κατά τήν ὁποία ἐκκλησιάσθηκε ὁ πρώην
πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. Κ. Κων/νος Σημίτης καί πλῆθος πιστῶν. Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ.
Νικόλαον Μάνον, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος
Ὀρφανοτρόφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
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ΙΕΡΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΧΡΟΝΙΚΑ - ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΕΟΡΤΕΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε κατά τόν Μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί στή συνέχεια στό Ἐπισκοπεῖο εὐλόγησε τήν βασιλόπιτα. Τό φλουρί
βρῆκε ἡ Μοναχή Φιλοθέη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντανάσσης.
Τήν ἐπαύριον ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο, ἐλειτούργησε
καί προέστη τῆς Δοξολογίας στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό καί στή
συνέχεια κατά τό ἔθος ἐπισκέφτηκε τίς τοπικές Ἀρχές γιά
τίς καθιερωμένες εὐχές.
Κατά τήν Ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἐτέλεσε τήν Θ. Λειτουργία καί τόν Μέγα Ἁγιασμό στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί προέστη τῆς τελετῆς καταδύσεως τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ στό λιμάνι τοῦ Μανδρακίου. Τόν Σταυρό
ἀνέσυρε ὁ φοιτητής τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου Γεώργιος
Σαλαμανάκης ἀπό τήν Ἀλεξανδρούπολη, στόν ὁποῖο ὁ Σεβ.
ἀπέδωσε χρυσό Σταυρό.
Κατά τόν μῆνα Ἰανουάριο, ἐκτός ἀπό τήν Βασιλόπιτα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, ὁ Σεβασμιώτατος κατόπιν προσκλήσεως εὐλόγησε
τήν Βασιλόπιτα τὴς 95 ΑΔΤΕ, τοῦ Οἰκονομικοῦ Ἐπιμελητηρίου Δωδεκανήσου, τῶν Ἱερῶν Μονῶν Παραμυθίας, Παντανάσσης καί Ὑψενῆς, τοῦ Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου τῆς
Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοικήσεως Δωδεκανήσου, τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ροδίων, τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου
Ρόδου, τῆς Ἑνώσεως Τουριστικῶν Γραφείων, τοῦ Παγκαρπαθιακοῦ Συλλόγου Ρόδου, τοῦ Κέντρου Εἰδικῶν Παιδιῶν
“ΕΛΠΙΔΑ”, τοῦ Συλλόγου Αὐτοανόσων Νοσημάτων “ΘΑΛΕΙΑ”, τῶν Κ.Α.Π.Ι. τοῦ Δήμου Ροδίων, τοῦ Συλλόγου “ΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ”, τῆς ΕΡΑ Δωδεκανήσου, τῶν ἐργαζομένων στήν ΕΚΟ, τοῦ Συλλόγου “ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ”, τοῦ Φαρμακευτικοῦ Συλλόγου Δωδεκανήσου, τῆς Ἀδελφότητος Κρητῶν Ρόδου “Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ”, τοῦ Συλλόγου Εἰκαστικῶν Δωδεκανήσου, τῆς
Ἐφημερίδας “ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ”, καί τοῦ
Ἱδρύματος ΚΑΦΚΑ Κολυμπίων. Σέ ἄλλες περιπτώσεις,
πού δέν μπόρεσε ὁ ἴδιος νά παραστεῖ, ἀπέστειλε ἐκπρόσωπό του.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
Μέ λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ἡ πανήγυρις τῆς
μνήμης τοῦ Ὁσίου Πατρός Μελετίου τοῦ ἐκ Λάρδου, κτίτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑψενῆς, τήν Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος
ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θ. Λειτουργία. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἔλαβε χώραν ἡ
τελετή ἐνθρονίσεως τῆς νέας Ἡγουμένης Μοναχῆς Μαριάμ
(κατά κόσμον Νικητιάδη Μαρίας-Τερψιχόρης μέ καταγωγή
ἀπό τήν Νίσυρο). Στήν τελετή παρέστησαν ὁ Βουλευτής
Δωδεκανήσου Γ. Νικητιάδης, ὁ Νομάρχης Δωδεκανήσου Ι.
Μαχαιρίδης, ὁ Δήμαρχος Λινδίων Ἐμ. Παλλάς, πολλοί κληρικοί, Μοναχοί καί Μοναχές ἀπό ἄλλες Μονές, ἐκπρόσωποι τῶν Συλλόγων τῶν Νισυρίων καί πλήθους κόσμου.
Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν
ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ὁσίου Μελετίου, ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκεια τῆς Ἐκκλησίας στήν παραιτηθεῖσα λόγῳ ἀσθενείας
Ἡγουμένη Εὐγενία, εὐχήθηκε τά δέοντα στήν νέα Ἡγουμένη Μοναχή Μαριάμ καί ἐξήγγειλε τήν ἀνέγερση στόν
αὔλειο χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς νέου περικαλλοῦς Ναοῦ τοῦ
Ὁσίου Μελετίου, τά σχέδια τοῦ ὁποίου ἐκπόνησε ὁ κ. Γεώργιος Καραβέλατζης. Στή συνέχεια ἀντιφώνησε ἡ Ἡγουμένη Μαριάμ.

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ
Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἡ Ἱερατική Σύναξη τοῦ
μηνός Φεβρουαρίου (Σάββατο 19 Φεβρουαρίου). Εἰσηγητής
ἦταν ὁ π. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό
θέμα: «Ἐκκλησία καί ψυχική ὑγεία». Μετά τήν εἰσήγηση
ἀκολούθησε γόνιμος προβληματισμός καί ἐποικοδομητικός
διάλογος.

ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τήν Κυριακή 25 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θ. Λειτουργία
στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Λίνδου.
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἐξέφρασε τήν εὐαρέ-
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σκεια καί τόν ἔπαινο τῆς Ἐκκλησίας στόν κ. Παναγιώτη Πισσάκα, Γραμματέα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, γιά τήν
πολυετῆ διακονία του στήν Ἐνορία τῆς Λίνδου, ἐπιδώσας σ᾿
αὐτόν σχετική ἀναμνηστική «πλακέτα».
Τήν Κυριακή 15 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος μετά τὸ
πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἰαλυσοῦ ἐτίμησε διά τῆς ἐπιδόσεως σχετικοῦ ἀναμνηστικοῦ τόν ἀπό πενταετίας συνταξιοδοτηθέντα
Πρωτοπρεσβύτερο π. Εὐγένιο Δράκο, καθώς καί τό πρό ὀλίγου ἐπίσης συνταξιοδοτηθέντα π. Σπυρίδωνα Κυπραῖο,
Ἐφημερίους καὶ Προϊσταμένους τῆς Ἐνορίας. Στήν προσφώνησή του ἐξῆρε τήν προσφορά τῶν ἀνωτέρων Πρεσβυτέρων στήν τοπική Ἐκκλησία, τονίσας ἰδιαιτέρως ὅτι ἡ ἀφοσίωσή τους στήν Ἐκκλησία ὑπῆρξε ὑποδειγματική καί εὐχήθηκε τά δέοντα.
Στή συνέχεια, ἀπένειμε διά χειροθεσίας τό ὀφίκκιον τοῦ
Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου
στόν συμπληρώσαντα ἑξηκονταετίαν στή διακονία τοῦ Ἀναλογίου τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ κ. Ἐμμανουήλ Μαλαματή.
Στήν προσφώνησή του ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκεια τῆς
Ἐκκλησίας γιά τό ἐκκλησιαστικό ἦθος καί τήν πολυετῆ προσφορά τοῦ τιμηθέντος Ἱεροψάλτου καί προέβαλε τήν διακονίαν του ὡς παράδειγμα ἀφοσιώσεως καί ἀγάπης πρός
τήν Ἐκκλησία.

ΕΚ∆ΗΜΙΕΣ ΙΕΡΕΩΝ
Τό Τετάρτη 21 Ἰανουρίου ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καραμάνος. Ὁ μακαριστός γεννήθηκε στήν Καταβιά τήν 1η Ἰανουαρίου 1912 καί χειροτονήθηκε Διάκονος τήν 7η Μαρτίου 1965 καί Πρεσβύτερος
τήν 11η Ἀπριλίου 1965 ἀπό τόν Μητροπολίτη Ρόδου κυρό
Σπυρίδωνα. Ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος στήν Ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Λίνδου, ἀπ᾿ ὅπου καί συνταξιοδοτήθηκε
τό 2001. Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη στόν Ἱερό Ἐνοριακό
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Λίνδου καί ἐτάφη στήν Ἱερά
Μονή Ἁγίου Νικολάου Ψάλτου.
Τήν Τρίτη 3 Μαρτίου ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ Πρεσβύτερος Δημήτριος Τεληκωνσταντής. Ὁ μακαριστός γεννήθηκε τήν 20η Ἀπριλίου 1949 στά Ἀπόλλωνα τῆς Ρόδου. Διάκονος χειροτονήθηκε τήν 17η Ἰουλίου 1983 καί Πρεσβύτερος τήν 25η Σεπτεμβρίου ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη
Ρόδου κυρό Σπυρίδωνα καί ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος στήν
γεννέτειρά του, ἀπ᾿ ὅπου καί συνταξιοδοτήθηκε τήν 1η
Ὀκτωβρίου 2008. Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη στόν Ἱερό
Ἐνοριακό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Ἀπολλώνων.
Τήν Τετάρτη 11 Μαρτίου ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ
Πρεσβύτερος Στυλιανός Τσακίρης. Ὁ μακαριστός γεννήθηκε τήν 12η Μαΐου 1936 στήν Ἀρχίπολη τῆς Ρόδου. Διάκονος χειροτονήθηκε τήν 2α Ἰουνίου 1969 ἀπό τόν Μητροπολίτη Ρόδου κυρό Σπυρίδωνα καί Πρεσβύτερος τήν
16η Νοεμβρίου 1969 ἀπό τόν Μητροπολίτη Καρπάθου
καί Κάσου κυρό Ἀπόστολο (Παπαϊωάννου) καί ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος στίς Ἐνορίες Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ἔμπωνα (1969-1973), Τεσαράκοντα Μαρτύρων Διμυλιᾶς
(1973-1978) καί Ἁγίου Δημητρίου Ἀρχιπόλεως (19782006), ἀπ᾿ ὅπου καί συνταξιοδοτήθηκε τήν 1η Ἰουνίου
2006. Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη τήν ἑπομένη στόν
Ἱερό Ναό τῆς γεννέτειράς του.

Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τίς ψυχές τους μετά
τῶν Δικαίων.

ΕΚ∆ΗΜΙΑ
ΑΡΧΙΜ. ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
Τήν Τρίτη 10 Φεβρουαρίου ἐξεδήμησε εἰς Κύριον, πλήρης ἡμερῶν, ὁ Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγκαράθου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, Ἀρχιμανδρίτης Γεννάδιος (κατά κόσμον Ἐμμανουήλ Σταυρουλάκης). Ὁ ἀείμνηστος γεννήθηκε τό ἔτος 1917 στήν Βόνη Πεδιάδος. Στήν
Ἱερά Μονή προσῆλθε τό ἔτος 1932 ὡς ὑποτακτικός τοῦ τότε
Ἡγουμένου Γερασίμου Μιζεράκη, ἐκάρη Μοναχός (1937)
καί χειροτονήθηκε διάκονος (1939) ἀπό τόν Μητροπολίτη
Κρήτης κυρό Τιμόθεο (Βενέρη). Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε τήν 26η Σεπτεμβρίου 1944 ἀπό τόν Μητροπολίτη Κρήτης κυρό Βασίλειο (Μαρκάκη). Ὑπηρέτησε τήν Ἐκκλησία
μέ ἀφοσίωση ὡς Ἐφημέριος σέ Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης καί τήν Ἱερά Μετάνοιά του διά τῶν ἀνατεθέντων σ᾿ αὐτόν κατά καιρούς διακονημάτων καί ἀπό τῆς
θέσεως τοῦ Ἡγουμένου (1988-1992).
Ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τήν Μοναχική Κουρά
ἀπό τόν μακαριστό π. Γεννάδιο, μετέβη στήν Ἱερά Μονή,
ὅπου ἐτέλεσε τήν Θ. Λειτουργία τό πρωΐ τῆς 11ης Φεβρουαρίου, ἔλαβε μέρος στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος καί μετέσχε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέας, καί ἐκφώνησε τόν ἐπικήδειο λόγο, ἀναφερθείς στήν προσωπικότητα
τοῦ μεταστάντος καί τονίσας ἰδιαιτέρως τίς ἀρετές τῆς φιλοξενίας, τῆς ἀκακίας, τῆς συγχωρητικότητας καί τῆς ἀκρισίας πού τόν χαρακτήριζαν.
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.

ΕΚΛΟΓΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΩΟΥ
Εὐχάριστο γεγονός γιά τήν τοπική μας ‘Εκκλησία ἀπετέλεσε ἡ ἐκλογή ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπάθου καί Κάσου Ἀρχιμανδρίτου Ναθαναήλ
ὡς Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου, τήν 23η Φεβρουαρίου, ἡ χειροτονία τοῦ ὁποίου ἐτελέσθη ἀπό τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ στόν πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας (8 Μαρτίου).
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου κ. Ναθαναήλ
(κατά κόσμον Φίλιππος Διακοπαναγιώτης γεννήθηκε στήν
Ἀντιμάχεια τῆς Κῶ τήν 3η Σεπτεμβρίου 1960. Σπούδασε δημοσιογραφία καί ὑπηρέτησε ὡς ἔφεδρος ἀξιωματικός Πεζικοῦ τήν στρατιωτική του θητεία. Ἀποφοίτησε ἀπό τήν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστική Σχολή Ἀθηνῶν τό 1986 καί ἀπό τήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τό 1998. Χειροτονήθηκε Διάκονος τό 1985 καί Πρεσβύτερος τό 1986 ἀπό
τόν Σεβ. Μητροπολίτη Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιο.
Ὑπηρέτησε ἀπό τό ἔτος 1986 ὡς Ἱεροκῆρυξ καί ἀπό τό ἔτος
1995 ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπάθου καί Κάσου. Ὑπηρέτησε ὡς Ἡγούμενος ἀπό τό ἔτος
2000 τήν Ἱερά Μονή τῆς μετανοίας του, Ἁγίου Γεωργίου
Βασσῶν Καρπάθου.

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ
Στήν ἐποχή μας προωθοῦνται ἀπό διάφορους φορεῖς γιορτές κοσμικοῦ χαρακτήρα καί ἄχρωμες θρησκευτικά. Ἐπίσης,
ἀναβιώνουν εἰδωλολατρικές γιορτές, ὅπως τό ξεφάντωμα τῆς
Ἀποκριᾶς καί τό Halloween.
Ὁ Καρνάβαλος ἔχει τίς ρίζες του στήν εἰδωλολατρική
ἐποχή. Τή μάσκα, τό προσωπεῖο, τή χρησιμοποιοῦσαν ἐκτός ἀπό
τίς γιορταστικές παρελάσεις καί στό θέατρο. Ἄς θυμηθοῦμε τίς
τραγωδίες, ὅπου ἀρχικά μεταμφιέζονταν σέ τράγους.
Οἱ εἰδωλολάτρες μέ τή μάσκα καί τό διαφορετικό ντύσιμο
ἔκρυβαν τό πρόσωπό τους καί ἐνεργοῦσαν ἀνεξέλεγκτα. Στήν
Ἀθήνα οἱ μασκαρεμένοι τῶν καρναβαλικῶν παρελάσεων
αἰσχρολογοῦσαν ἀπό τίς ἅμαξες κι ἔλεγαν τά «ἐξ ἁμάξης».
Κάτι παρόμοιο παρατηρεῖται καί σήμερα.
Μέ τό ξεφάντωμα τοῦ Καρναβαλιοῦ, δέν ἱκανοποιεῖται
μόνο ἡ ἀνάγκη ὅλων γιά παιχνίδι, ἀλλά φθάνουν καί σέ ἁμαρτωλές ἐκδηλώσεις. Μέ τήν προκλητική ἐνδυμασία χάνεται ἡ
αἴσθηση τῆς ντροπῆς καί τό εὐτράπελο ὑπηρετεῖ τή σαρκολατρεία καί τή λαγνεία. Ἡ συνήθης προκλητικότητα μέ τόν Καρνάβαλο ἀνεβαίνει στά ὕψη. Συνήθως οἱ μασκαρεμένοι στίς παρελάσεις εἶναι ἔτσι ντυμένοι, ἤ μᾶλλον ξεντυμένοι, πού προκαλοῦν ἡδονικά βλέμματα καί φιλήδονες ἐπιθυμίες.
Στόν Καρνάβαλο γιά νά ἐκφράσουν ἐπίκαιρα φαινόμενα
καταφεύγουν καί στή γελοιοποίηση θρησκευτικῶν προσώπων.
Μ’ αὐτή τήν πράξη ἐκφράζεται φανερά ἀντιχριστιανικό μένος.
Ὁ Καρνάβαλος συμπίπτει κάθε χρόνο μέ τήν ἔναρξη τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὅπου ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ στόν
πνευματικό ἀγώνα τῆς νηστείας καί τῆς προσευχῆς. Ἡ θεάρεστη νηστεία δέν περιορίζεται μόνο στά φαγητά, ἀλλά ἐπεκτείνεται καί στίς ἁμαρτωλές σκέψεις, ἐπιθυμίες καί λόγια καθώς
καί στήν προσοχή τῶν αἰσθήσεων. Μέ τή Σαρακοστή ἀγωνίζονται οἱ χριστιανοί γιά τήν καλλιέργεια τῆς θερμῆς προσευχῆς καί
τῆς κατανυκτικῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ. Βοηθάει ὁ Καρνάβαλος
στόν πνευματικό ἀγώνα ἤ μήπως εἶναι ἕνα τέχνασμα τοῦ πονηροῦ νά μᾶς παρασύρει μακριά ἀπό τό Θεό;

ΝΕΟΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΠΟΝΗΡΙΕΣ
Μία νεοπροτεστάντικη «Ἐκκλησία» τῆς Ρόδου μοίρασε τίς
ἡμέρες τῶν Ἀποκριῶν ἕνα φυλλάδιο γιά τόν Καρνάβαλο. Τό
φυλλάδιο αὐτό περιέχει τρία σημεῖα πλεκτάνης καί πονηριᾶς.
Τό πρῶτο εἶναι στήν ἀρχή τοῦ φυλλαδίου, ὅπου παρουσιάζεται ἡ μεταμφίεση τοῦ Καρναβαλιοῦ, τά ξέφρενα γλέντια, ἡ
οἰνοποσία καί κάθε ἀκολασία τῶν ἡμερῶν αὐτῶν μαζί μέ τήν
ἀπαγόρευση τοῦ κρέατος. Μέ ὕπουλο τρόπο βάζει μαζί μέ τά
ξεφαντώματα καί τή νηστεία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, γιά
νά ξεγελάσει τούς ἀναγνῶστες. Εὔκολα βγαίνει τό παραπλανητικό συμπέρασμα ὅτι συνυπάρχουν αὐτά τά δυό ἤ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εὐλογεῖ τίς ἀκολασίες. Ἡ δεύτερη πονηριά
εἶναι στό πῶς ἀναγράφουν τά τηλέφωνα ἐπικοινωνίας. Μέ τά
τηλέφωνα «ἐνδιαφέρονται», ὅπως γράφουν, νά πληροφορήσουν ἐπιπλέον τόν κάθε ἀναγνώστη γιά τό θέμα τοῦ Καρνάβαλου. Στήν οὐσία θέλουν νά τόν πιάσουν στό δόκανό τους καί
νά τοῦ κάνουν θρησκευτική προπαγάνδα καί πλύση ἐγκεφάλου.
Τό τρίτο πονηρό σημεῖο βρίσκεται στήν τελευταία πρόταση τοῦ
κειμένου, ὅπου γράφει: «Τό παρόν φυλλάδιο δέν εἶναι αἱρετικό, οὔτε ἔχει σχέση μέ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ». Ἐφόσον τό
φυλλάδιο δέν διανέμεται στά μέλη τῆς συγκεκριμένης «Ἐκκλη-

σίας», πού ὡς λιγοστά εἶναι γνωστά στούς διανομεῖς, ἀλλά στά
μέλη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐπιχειρεῖται ἡ παραπλάνηση
τῶν ὀρθοδόξων ὅτι τό φυλλάδιο εἶναι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, κι ὄχι αἱρετικό. Ἡ μέθοδος αὐτή τῶν αἱρετικῶν πρωτοαναφέρθηκε ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὅταν εἶπε ὅτι οἱ
αἱρετικοί, ἐνῶ εἶναι λύκοι, θά παρουσιάζονται μέ προβιά προβάτου (Ματθ. 7,15).
Οἱ πονηριές προέρχονται ἀπό τόν πονηρό κι ὅποιος τίς ἀκολουθεῖ, ἀκολουθεῖ αὐτόν. Εὐτυχῶς, ὑπάρχει ὁ Θεός, πού ἤ χαλάει τά πονηρά σχέδια τοῦ πονηροῦ ἤ τά χρησιμοποιεῖ γιά ὠφέλεια τῶν παιδιῶν Του. Ἐμεῖς προσοχή καί ἀπομάκρυνση ἀπό
τίς πονηρές παγίδες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Τόν τελευταῖο καιρό ζοῦμε μία παγκόσμια οἰκονομική κρίση.
Οἱ αἰτίες της ἐντοπίζονται στή φιλαργυρία καί στόν ἄκρατο πλουτισμό κάποιων ἀπατεώνων τοῦ χρηματοπιστοτικοῦ συστήματος.
Ἡ φιλαργυρία εἶναι τό πάθος τῆς ὑπερβολικῆς ἀγάπης τῶν
χρημάτων. Ὁ πλοῦτος χαλάει τούς περισσότερους ἰδιοκτῆτες
του· γι’ αὐτό ὁ Χριστός εἶπε στούς μαθητές Του: «Ἀλήθεια σᾶς
λέω ὅτι δύσκολα πλούσιος θά εἰσέλθει στή Βασιλεία τῶν
οὐρανῶν» (Ματθ. 19,23). Στήν ἀπορία τῶν μαθητῶν, πού θεωροῦσαν τόν πλοῦτο εὐλογία ἀπό τό Θεό, ποιός θά σωθεῖ, ὁ Χριστός τούς ἀπάντησε ὅτι οἱ πλούσιοι μόνο μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ
μποροῦν νά σωθοῦν (Ματθ. 19, 25-26).
Ὁ Χριστός πολλές φορές πολέμησε τή νοοτροπία τῶν
πλουσίων τῆς ἐποχῆς Του. Οἱ πλούσιοι μισοαιρετικοί Σαδδουκαῖοι, γιά νά δικαιολογήσουν τόν παράνομο πλουτισμό τους,
πίστευαν πώς δέν ὑπάρχουν πνεύματα, ἀνάσταση καί μεταθανάτια ζωή. Ἄν ὑπῆρχε, τότε θά ὑπῆρχε κρίση καί τιμωρία,
πράγμα πού δέν τούς συνέφερε. Πλούσιοι, πού ἀκολούθησαν
τό Χριστό, ἦταν κάποιοι τελῶνες, πού ναί μέν ἔκλεβαν, ἀλλά
δέν εἶχαν χαλάσει τή θρησκεία, δέν εἶχαν γίνει αἱρετικοί. Αὐτοί
μέ τήν ἀγάπη καί τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ συγκινήθηκαν, συγκλονίσθηκαν καί μετανόησαν.
Ὁ φιλάργυρος ἐπιδιώκοντας τόν πλουτισμό εὔκολα κλέβει.
Κλέφτης εἶναι ὁ μικρός κλέφτης τοῦ περιπτέρου, ὅπως καί ὁ κλέφτης τῆς ἐφορίας. Ὁ σωστός χριστιανός δέν παίρνει οὔτε μία
καρφίτσα ξένη. Ἡ κλοπή βλάπτει καί αὐτόν πού τόν ἔκλεψαν
καί αὐτόν πού ἔκλεψε. Αὐτός πού ἔκλεψε βλάπτεται ψυχικά μέ
τήν ἀγωνία, βλάπτεται ἀπό τή θεία δικαιοσύνη, πιθανόν νά βλαφτεῖ ἀπό τίς κατάρες, πού ἐνδεχομένως νά ἐξαποστείλει αὐτός
πού τοῦ ἔγινε ἡ κλοπή. Κάποιοι λένε τήν κατάρα: «ὁ κλέφτης νά
μή χαρεῖ αὐτά, πού ἔκλεψε». Μ’ αὐτή τήν κατάρα εὔχονται, ὄχι
ἁπλῶς νά χάσει τά ξένα λεφτά ὁ κλέφτης, ἀλλά νά πεθάνει. Κι
ἄν δέν ἰσχύσει αὐτή ἡ κατάρα, ἴσως νά λειτουργήσει ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καί νά μήν προκόψει ὁ κλέφτης στή ζωή του. Πολλοί κλέφτες μετά τήν κλοπή ἀμέσως ἤ ἀργότερα ἀρρώσταιναν ἤ
πάθαιναν ἀτυχήματα στή δουλειά ἤ ζημιές στό σπίτι καί στό
αὐτοκίνητό τους. Ἐνῶ ὅταν μετανόησαν, σταμάτησαν καί οἱ ταλαιπωρίες τους. Πολλές φορές ὁ Θεός δέν ἀπαντᾶ ἄμεσα στό
κακό, ἀλλά ἀφήνει τίς συνέπειές του νά ἐνεργοποιηθοῦν καί νά
ἔλθει μεταγενέστερη μετάνοια.
Ἀρχ. Μ.Π.

