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

Τήν 2α Νοεμ-
βρίου 2011 συμπλη-
ρώθηκε εἰκοσαετία
ἀπό τῆς ἀνόδου
στόν Πάνσεπτο Οἰ-
κουμενικό Θρόνο
τῆς Αὐτοῦ Θειοτά-
της Παναγιότητος,
τοῦ Οἰκουμενικοῦ
μας Πατριάρχου κ.
κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙ-
ΟΥ. Μία ἀληθῶς
εὐλογημένη εἰκοσα-
ετία ἀπό τήν ἡμέρα
κατά τήν ὁποία ὁ
Πατριάρχης τοῦ Γέ-
νους ἀνέλαβε τήν
πηδαλιουχία τῆς νο-

ητῆς ὁλκάδος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί
τήν εὐθύνη τῆς ὑπ᾽ οὐρανόν Ὀρθοδοξίας. Μία εὐλογημένη εἰκο-
σαετία διαρκοῦς εὐαγγελικῆς καί θυσιαστικῆς μαρτυρίας ἀπό
τῆς ὑψηλῆς καθέδρας τῶν Ἁγίων Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου,
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Φωτίου τοῦ Μεγάλου καί Κυρίλ-
λου τοῦ Λουκάρεως. Μία εὐλογημένη εἰκοσαετία μαρτυρίου
συνειδήσεως ὑπέρ τῆς δόξης τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, διακο-
νίας τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ πληρώματος αὐτῆς, εἰκοσαετία
καθημερινῆς μέριμνας γιά τήν «ἐπισύστασιν πασῶν τῶν
Ἐκκλησιῶν».

Ἐπιλαμβανόμενοι τῆς εὐλογημένης αὐτῆς ἐπετείου, ὁ Ποι-
μενάρχης, ὁ ἱερός Κλῆρος, οἱ μοναχικές Ἀδελφότητες καί τό
εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, ὡς τέκνα
γνήσια, ἐκφράζουμε πρός τόν Πατριάρχη μας καρδιακές συγ-
χαρητήριες προσρήσεις καί «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ»
προσευχητικά ἀναφωνοῦμε: «Πολυχρόνιον ποιῆσαι Κύριος ὁ
Θεός, τόν Παναγιώτατον καί Θειότατον ἡμῶν Αὐθέντην καί Δε-
σπότην, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, κύριον κύριον ΒΑΡΘΟ-
ΛΟΜΑΙΟΝ. Κύριε φύλαττε Αὐτόν... Εἰς πολλά ἔτη». �

Ὁ πόνος ἔχει σωματικές καί ψυχι-
κές διαστάσεις καί εἶναι ἐπισκέπτης
στή ζωή ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ἐκτός
ἀπό τούς τακτικούς παροδικούς πόνους
τῶν ἀσθενειῶν καί τῶν θλίψεων τῆς
ζωῆς ὑπάρχουν καί οἱ μεγάλοι πόνοι
πού ἐνοχλοῦν μόνιμα τούς πονεμένους.
Ἄλλος γεννᾶται μέ ἀναπηρία, ἄλλος
παθαίνει ἀτύχημα, ἄλλος ἀρρωσταίνει
ἀπό ἀνίατη ἀσθένεια, ἄλλος ταλαιπω-
ρεῖται ἀπό ἐπώδυνες ψυχικές παθήσεις.

Στό περιοδικό αὐτό γίνεται θεολο-
γική προσέγγιση στό ζήτημα τοῦ πόνου.
Ὁ Θεός ὡς στοργικός Πατέρας ἐπέ-
τρεψε τήν παρουσία τοῦ πόνου γιά νά
εὐεργετεῖται τό πλάσμα Του. Μέ τόν
πόνο ὁ Θεός π. χ. ἄλλοτε τιμωρεῖ τούς
ἁμαρτωλούς πρός μετάνοια, ἄλλοτε δο-
κιμάζει τήν πίστη ὅλων πρός Αὐτόν,
ἄλλοτε παιδαγωγεῖ τούς ἐνάρετους
πρός ταπείνωση καί ἀγάπη, ἄλλοτε
ὁδηγεῖ τούς ἐμπαθεῖς στήν κάθαρση
ἀπό τά πάθη τους, ἄλλοτε ἀπαλλάσσει
τούς καλούς ἀπό τά ἐν ἀγνoίᾳ ἁμαρτή-
ματά τους καί ἄλλοτε στρέφει τούς πε-
λαγωμένους στήν καταναλωτική νοο-
τροπία πρός τόν οὐράνιο παράδεισο.

Ἐπειδή δέν γνωρίζουμε τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ γιά τήν παρουσία τοῦ πόνου,
ὅσοι βρεθοῦμε στόν πόνο, νά ἔχουμε
τόν καλό λογισμό, πώς ὁ Θεός δέν εἶναι
σκληρός καί χαιρέκακος πρός τά πλά-
σματά Του, ἀλλά στοργικός καί σπλα-
χνικός Πατέρας. Σίγουρα ἀργότερα θά
διαπιστώσουμε τίς εὐεργεσίες τοῦ
πόνου στή ζωή μας.

Ὁ Χριστός ἦρθε στή γῆ γιά νά μᾶς
ἑνώσει μέ τόν Θεό, νά ἀπενεργοποιήσει
τήν αἰτία τοῦ κακοῦ στή ζωή μας, τήν
ἁμαρτία τῶν Πρωτοπλάστων. Μέ τά
θαύματά Του ὁ Χριστός φανέρωσε πώς
ἦρθε ἡ ὄντως ζωή στή γῆ καί ὅποιος τήν
ἀκολουθήσει θά φθάσει στήν αἰώνια
ζωή. Ὁ Χριστός ὑπέμεινε τόν πόνο στή
σταύρωση ὄχι μόνον ἀπό τά καρφιά στό
σῶμα Του, ἀλλά κυρίως ἀπό τήν
ἀνθρώπινη κακία.
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Ἡ Θεολογία τοῦ πόνου
τοῦ Γεωργίου Φίλια,

Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ο
ἱ ἔννοιες τῆς Θεολογίας καί τοῦ πόνου φαι-
νομενικά δέν συσχετίζονται. Τό σημεῖο συν-
αντήσεώς τους εἶναι τό «μυστήριο» τόσο

τοῦ Θεοῦ, ὅσο καί τοῦ πόνου. Τή συνάφεια τῶν
δυό μυστηρίων καλεῖται νά ἀνιχνεύσει ἡ θεολογική
σκέψη, ἐπιτελώντας ἔργο διακριτό καί ἀπό τίς
ἐπιστῆμες τῆς ἰατρικῆς καί τῆς βιολογίας, ἀλλά καί
ἀπό τήν ὅποια φιλοσοφική ἀνθρωπολογία.

Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά ζητήσουμε εἰσα-
γωγικά συγχώρεση ἀπό τούς συνανθρώπους μας
πού πονοῦν, τουλάχιστον περισσότερο ἀπό ἐμᾶς.
Ἐγκύπτουμε στό θέμα τοῦ πόνου μέ τήν αἴσθηση
ἑνός ἐλλείματός μας: ὅτι κάποιοι ἀδελφοί μας θά
μποροῦσαν νά μιλήσουν μέσα ἀπό τήν τραγική
βιωματικότητα τοῦ πόνου, κι ὅτι σέ σχέση μέ τήν
τραγικότητα αὐτή ὁ δικός μας λόγος ὠχριᾶ.

1. Μία βιβλική προσέγγιση
Ἡ συστηματική βιβλική μελέτη τοῦ θέματος τοῦ

πόνου εὑρίσκεται ἐκτός τῶν προδιαγραφῶν τῆς
παρούσας παρέμβασής μας. Ἐπιγραμματικά, ἑπο-
μένως, ἄς ἐπισημάνουμε κάποιες ἀξιοσημείωτες
ἀλήθειες, τίς ὁποῖες καταγράφει ἡ Παλαιά Διαθήκη:

(α) Ὡς σημαντικό γιά τόν ἄνθρωπο μαρτυρεῖται
ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τόν πόνο. Γι’ αὐτό ἐξαίρεται τό
ἀγαθό τῆς ὑγείας ὡς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ καί μακαρί-
ζεται ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος «ζῶν καί ὑγιής αἰνέσει
τόν Κύριον»1. Ὁ πόνος ὑποδηλώνεται ὡς δοκιμα-
σία δυσβάσταχτη, τήν ὁποία ὁ ψαλμωδός διεκτρα-
γωδεῖ κατά τή διατύπωση τῶν αἰτημάτων τῆς προ-
σευχῆς του2. Στά πλαίσια αὐτά τοποθετεῖται καί ἡ
ἰδιαίτερη τιμή πρός τήν ἰατρική, ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ
γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τόν πόνο3.

(β) Τά παραπάνω ἀποτελοῦν τήν αὐτονόητη
πτυχή τοῦ πόνου. Οἱ μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης, ὅμως, καθίστανται συνθετότερες, ὅταν ἅπτονται
τοῦ θέματος τῆς αἰτίας τοῦ πόνου. Καί τοῦτο διότι
ὁ πόνος συσχετίζεται μέ τήν παραβίαση τῶν ἐντολῶν
τοῦ Θεοῦ4, ἡ δέ ἀπαλλαγή ἀπ΄ αὐτόν μέ τήν τήρηση
τους5. Εἶναι σαφές ὅτι ἡ θεώρηση αὐτή τῶν αἰτίων
τοῦ πόνου πηγάζει ἀπό τό πρωταρχικό γεγονός πα-
ραβιάσεως τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, δηλαδή ἀπό τό
προπατορικό ἁμάρτημα, ὅταν γιά πρώτη φορά

ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ

ἩἩ  ΘΘεεοολλοογγίίαα  ττοοῦῦ  ππόόννοουυ,, Γεωργίου Φίλια, Καθηγητοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,  σελ. 2

ΤΤόό  ΜΜυυσσττήήρριιοο  ττοοῦῦ  ππόόννοουυ,, Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου Μακαρίου Γρινιεζάκη, σελ. 7

ΠΠόόννοοςς::  ππρρόόκκλληησσηη  ἀἀγγάάππηηςς  κκααίί  ὠὠφφέέλλεειιααςς,,
Γέροντος Μωυσέως, τοῦ Ἁγιορείτου,  σελ. 10

ΠΠόόννοοςς  κκααίί  χχααρράά  σσττόόνν  ττοοκκεεττόό,,
Ἀριστοφάνη Ζαμπακίδη, Δρ.Θ., σελ. 11

ΓΓιιάά  ττοούύςς  ἀἀδδεελλφφοούύςς  μμααςς  μμέέ  εεἰἰδδιικκέέςς  ἀἀννάάγγκκεεςς,,
Πρωτ. Βασιλείου Θερμοῦ,   σελ. 14

ΣΣυυζζήήττηησσηη  μμέέ  ἕἕνναανν  ἔἔφφηηββοο::  ὉὉ  ππόόννοοςς  κκααίί  οοἱἱ  ἀἀσσθθέέννεειιεεςς,,
Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου,  σελ. 17

ΠΠααττρριιααρρχχιικκήή  ἀἀππόόδδεειιξξιιςς  ἐἐππίί  ττοοῖῖςς  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννοοιιςς,,  σελ. 19

ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοο  μμήήννυυμμαα  ΣΣεεββ..  ΜΜηηττρροοπποολλίίττοουυ  ΡΡόόδδοουυ
κκ..  ΚΚυυρρίίλλλλοουυ,, σελ. 21

ὉὉ  ππόόννοοςς  μμέέσσαα  ἀἀππ’’  ττάά  μμάάττιιαα  ἑἑννόόςς  γγιιααττρροοῦῦ,,
Γερασίμου Τερεζάκη, ἰατροῦ παθολόγου, σελ. 22

ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηςς  ΑΑὐὐσσττρρίίααςς  κκυυρρόόςς  ΜΜιιχχααήήλλ,, σελ. 24

ἘἘππιικκήήδδεειιοοςς  λλόόγγοοςς  εεἰἰςς  ττόόνν  ἀἀεείίμμννηησσττοονν  ΜΜηηττρροοπποολλίίττηη
ΑΑὐὐσσττρρίίααςς  κκυυρρόόνν  ΜΜιιχχααήήλλ  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ΜΜηηττρροοπποολλίίττοουυ  ΡΡόόδδοουυ
κκ..  ΚΚυυρρίίλλλλοουυ,, σελ. 25

ΤΤόό  ΒΒ´́  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΣΣυυννέέδδρριιοο  γγιιάά  ττήήνν  ΠΠοοιιμμααννττιικκήή  ΔΔιιαακκοοννίίαα  
ττοοῦῦ  ΟΟἰἰκκοουυμμεεννιικκοοῦῦ  ΠΠααττρριιααρρχχεείίοουυ  σσττόό  ΧΧῶῶρροο  ττῆῆςς  ὙὙγγεείίααςς,,
πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Κοφινᾶ, σελ. 28

ΧΧρροοννιικκάά--ΕΕἰἰδδήήσσεειιςς  ΟΟἰἰκκοουυμμεεννιικκοοῦῦ  ΠΠααττρριιααρρχχεείίοουυ,, σελ. 31

ΧΧρροοννιικκάά--ΕΕἰἰδδήήσσεειιςς  ἹἹεερρᾶᾶςς  ΜΜηηττρροοππόόλλεεωωςς  ΡΡόόδδοουυ,, σελ. 34

ἹἹεερροοψψααλλττιικκάά  ννέέαα  ἙἙννώώσσεεωωςς  ἹἹεερροοψψααλλττῶῶνν  ΡΡόόδδοουυ  
κκααίί  ππεερριιχχώώρρωωνν,,  σελ. 39

ἈἈππόόψψεειιςς--ΣΣχχόόλλιιαα,, Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου,  σελ. 40 



H O∆OΣ� 3

ἐξαγγέλεται ἀπό τό Θεό ὁ «στεναγμός», μέ τόν ὁποῖο
ἡ γυναίκα πρόκειται νά γεννᾶ τά τέκνα της6. Ἡ ἴδια
ἀλήθεια περί «εἰσαγωγῆς» τοῦ πόνου στήν ἀνθρώ-
πινη ζωή ὡς συνέπειας τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτή-
ματος θά διαπιστώσουμε παρακάτω ὅτι μαρτυρεῖται
ἀπό ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς.

Ἡ ἄποψη τῆς Π. Δ. ὅτι ὁ πόνος πηγάζει ἀπό
τήν ἁμαρτία εἶναι θέμα πού συμπλέκεται μέ αὐτό
τῆς θεοδικίας στό βιβλίο τοῦ Ἰώβ (εἶναι χαρακτη-
ριστική ἡ ἐπιμονή τῶν τριῶν του φίλων στήν ἀνί-
χνευση κάποιας ἁμαρτίας, ἡ ὁποία θά αἰτιολογοῦσε
τά δεινά τῆς ἀσθένειάς του), ἴσχυε ὅμως καί στό
θρησκευτικό περιβάλλον τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ,
ἀφοῦ διαπιστώνουμε ὅτι ἀποτελοῦσε θέμα ἐρωτή-
σεως τῶν μαθητῶν πρός τόν Κύριο7.

(γ) Ἡ ἔννοια τοῦ πόνου ἀποτελεῖ πτυχή τῆς
μεσσιανικῆς προφητείας. Ὁ Μεσσίας ἐξαγγέλλεται
ὡς ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θά γευθεῖ τόν πόνο8. Τό στοι-
χεῖο αὐτό τῆς μεσσιανικῆς Του ἀποστολῆς συνιστᾶ
τό βαθύ σύνδεσμό Του μέ τόν ἄνθρωπο καί ἐπιτρέ-
πει στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή νά διακηρύξει τό
γεγονός αὐτό μέ τά ἀκόλουθα λόγια: «οὐ γάρ ἔχο-
μεν ἀρχιερέα μή δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθε-
νείαις ἡμῶν…ἐπεί καί αὐτός περίκειται ἀσθένειαν»
(4,15/5,2).

Στό σημεῖο αὐτό στρέφουμε, ἤδη, τή σκέψη μας
στό θέμα τοῦ πόνου μέσα ἀπό κάποιες μαρτυρίες
τῆς Καινῆς Διαθήκης:

• Ἡ ἀλήθεια ὅτι ὁ Μεσσίας «σπλαχνίζεται» τήν
ἀνθρώπινη ἀσθένεια καί τόν πόνο, ὄχι μόνο ἐπιση-
μαίνεται ὡς πραγματικότητα τοῦ μεσσιανικοῦ
ἔργου9, ἀλλά ἐπιβεβαιώνεται σέ ὁλόκληρο τό
φάσμα τῶν θαυμάτων πού ἐπετέλεσε. Ἡ ἀπαλλαγή
ἀπό τήν ἀσθένεια καί τόν πόνο ὑπῆρξε, ἄλλωστε, ἡ
σαφέστερη ἀπάντηση στό ἐρώτημα ἐάν ὁ Χριστός
ἦταν ὁ προσδοκώμενος Μεσσίας10.

• Ἐκεῖνος πού ἐδοκίμασε ἰσχυρά τόν πόνο τῆς
ἀσθένειας ἦταν ὁ ἀπ. Παῦλος. Τόν ἀποκαλεῖ «ἀγ -
κάθι στή σάρκα του» καί «ἄγγελο τοῦ σατανᾶ», θε-
ωρεῖ δέ ὅτι τοῦ δόθηκε ἀπό τό Θεό «γιά νά μήν πε-
ρηφανεύεται»11. Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού τό θέμα
τῆς ἀσθένειας καί τοῦ πόνου μαρτυρεῖται ὄχι ὡς
ἀποτέλεσμα κάποιας παραβάσεως τοῦ θεϊκοῦ νό -
μου, ἀλλά ὡς παιδαγωγικό μέσο. Ἀντιλαμβανόμα-
στε ὅτι ἡ κατάσταση αὐτή ἦταν δυσβάστακτη γιά
τόν ἀπόστολο, ὁ ὁποῖος παρεκάλεσε τρεῖς φορές
τόν Κύριο νά τόν ἀπαλλάξει, ἀλλά μαζί μέ τήν
θεϊκή ἄρνηση, εἰσέπραξε τήν ἑρμηνευτική διάσταση
τῆς ἀσθένειας καί τοῦ πόνου του: «ἡ γάρ δύναμίς
μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (12, 8-9)

Μέσα ἀπό τά δεδομένα αὐτά, ὁ ἀπ. Παῦλος δια-
τυπώνει ἕναν ὕμνο γιά τή δυσβάστακτη κατάσταση
ἀπό τήν ὁποία ἐπιθυμοῦσε νά ἀπαλλαγεῖ: «Ἥδιστα
οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα
ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμέ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ…Ὅταν
γάρ ἀσθενῶ τότε δυνατός εἰμι»12.

• Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη μᾶς ἐπιφυλάσσει
δύο σημαντικές διαστάσεις τοῦ θέματος τοῦ πόνου.
Ἡ πρώτη σχετίζεται μέ τήν τιμωρία πού ἐπιβάλλει
ὁ πέμπτος ἄγγελος, ἡ ὁποία ἐπέφερε «πόνους καί
πληγές» στούς ἀνθρώπους, μέ ἀποτέλεσμα αὐτοί
νά «βλασφημήσουν» τό Θεό13. Ἡ μαρτυρία αὐτή
παραπέμπει συνειρμικά, σ᾽ ἕνα γνωστό καί συνηθι-
σμένο φαινόμενο: τό παράπονο τοῦ ἀνθρώπου
πρός τό Θεό ἐξαιτίας τοῦ ἰσχυροῦ καί παρατετα-
μένου πόνου.

Τό δεύτερο κείμενο ἀπό τήν Ἀποκάλυψη μᾶς
εἰσάγει στήν ἀπαλλαγή ἀπό τόν πόνο κατά τήν
αἰωνιότητα: «Καί ἐξαλείψει ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ Θεός πᾶν
δάκρυον ἀπό τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καί ὁ θάνατος
οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγή οὔτε πόνος
οὐκ ἔσται ἔτι ὅτι τά πρῶτα ἀπῆλθεν»14. Πρόκειται
γιά τήν ἐπάνοδο στήν κατάσταση πρό τῆς πτώ-
σεως κι εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι τό θέμα τοῦ πόνου
βρίσκεται στήν ἀρχή καί στό τέλος τῆς Ἁγίας
Γραφῆς: ἡ ἐμφάνισή του στή Γένεση εἶναι τό ἀπο-
τέλεσμα τῆς πτώσεως τῶν πρωτοπλάστων καί ἡ
ἀναίρεσή του στήν Ἀποκάλυψη εἶναι τό σημάδι τῆς
ἐπανόδου τοῦ ἀνθρώπου στήν προπτωτική κοινω-
νία μέ τό Θεό. Ἔτσι, ἡ πραγματικότητα τοῦ πόνου
συμπορεύεται μέ τήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό
τή δημιουργία του ἕως τά ἔσχατα.

2. Ἀπόψεις ἀπό τήν ἐκκλησιαστική γραμματεία  

(α) Μεγάλη ἔμφαση δίδεται ἀπό τούς ἐκκλησια-
στικούς συγγραφεῖς στό θέμα τῆς προελεύσεως τοῦ
πόνου καί τῆς ἀσθένειας. Ὁ Μ. Ἀθανάσιος τονίζει
ὅτι, ὁ διάβολος «ἀλλοτρίωσε» τό πλάσμα τοῦ Θεοῦ,
«παραδείσου ἡμᾶς ἐξέβαλεν, θανάτῳ ἡμᾶς παρέ-
δωκεν, ἁμαρτίας ἐνέβαλεν, φθοράν ἡμῖν προὐξένη-
σεν, πόνους ἡμῖν ἐπενόησεν»15 καί προσθέτει:
«Ἰδού ὠδίνησεν ἀδικίαν ὁ ἐχθρός τῆς ἡμετέρας ζω -
ῆς. Συνέλαβε πόνον καί ἔτεκεν ἀνομίαν»16.

Ὁ πόνος πού εἰσῆλθε στήν ἀνθρώπινη ζωή μετά
τήν πτώση ἀποτελεῖ ἕνα «προανάκρουσμα» τοῦ θα-
νάτου, ὅπως γράφει ὁ Βασίλειος Σελευκίας17. Μάλι-
στα, ὁ Ἐπιφάνειος Σαλαμῖνος, θεωρεῖ ὅτι ἡ πρωτο-
βουλία τοῦ διαβόλου νά εἰσάγει τόν πόνο στήν
ἀνθρώπινη ζωή εἶχε ὡς στόχο νά δημιουργήσει στόν
ἄνθρωπο τήν ψευδαίσθηση ὅτι ἀδικεῖται ἀπό τό
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Θεό18. Ὡς συνέπεια, ὅμως, τῆς πτώσεως μέλλει νά
καταργηθεῖ «ἐπί τήν οὐράνιον βασιλείαν» (ὅπως
γράφει ὁ Ἰππόλυτος Ρώμης) καί νά ἰσχύσει ἡ ἀλή-
θεια, τήν ὁποία ὁ Χρυσόστομος θεωρεῖ -ρητορικῇ
ἀδείᾳ- ὡς λόγια πού θά ἀπευθύνει ὁ Κύριος στούς
«εὐλογημένους τοῦ Πατρός Του» κατά τήν ἡ μέ ρα
τῆς κρίσεως: «Εἰσέλθετε εἰς τό ἐμόν παλάτιον, ὅπου
οὐκ ἔστι πόνος, λύπη καί στεναγμός, οὐδέ δάκρυον,
ἀλλά αἰώνιος ζωή καί ἀτελεύτητος»19.

Αὐτή ἡ πικρή ἀλήθεια ὅτι ὁ ἄνθρωπος «διά τῆς
παρακοῆς ἐξήντλησεν πόνον» (κατά τήν ἔκφραση
τοῦ Θεοφίλου Ἀντιοχείας20) ὑπῆρξε ἡ αἰτία ὑποτι-
μήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Ὁ Χρυσόστο-
μος ἀναφέρεται σέ πολλούς Ἕλληνες καί αἱρετι-
κούς, οἱ ὁποῖοι θεωροῦσαν ὅτι ἕνα ἀνθρώπινο σῶ -
μα πού ταλαιπωρεῖται ἀπό τόν πόνο δέν μπορεῖ νά
ἀποτελεῖ θεϊκό δημιούργημα21.

(β) Ἄν καί συνέπεια τῆς πτώσεως καί ὄχι δημι-
ουργία τοῦ Θεοῦ, ὁ πόνος σκιαγραφεῖται ἀπό τούς
ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς ὡς
πρόξενος πνευματικῆς ὠφέλειας.
Μαρτυρεῖται περί τοῦ Μ. Ἀντω-
νίου ὅτι, «συνήθιζε τό σῶμα του
στούς πόνους», ἐπειδή σκεπτό-
ταν τό ρητό τοῦ ἀποστόλου
«ὅταν ἀσθενῶ τότε δυνατός
εἰμι»22.

Τήν ἀλήθεια ὅτι ὁ πόνος δη-
μιουργεῖ κατάνυξη στήν ψυχή
ἐκφράζει καί ὁ Μ. Βασίλειος μέσα
ἀπό ἕνα γλαφυρότατο ρητορικό
ἐρώτημα: «Διά τί ποτέ μέν ἡ ψυχή
καί μή σπουδάζουσα, αὐτομάτως σχεδόν ἐμπεσόν-
τος πόνου, κατανύσσεται, ποτέ δέ ἄπονος οὕτως
ἐστίν, ὡς καί βιαζομένη κατανυγῆναι μή δύνα-
σθαι;»23. Τά τελευταῖα λόγια εἶναι βαρυσήμαντα:
χωρίς πόνο, ἀκόμα καί μέσα ἀπό μεγάλη ἄσκηση
(«βιαζομένη κατανυγῆναι») ἡ ψυχή δέν ἔρχεται
στήν κατάσταση τῆς κατανύξεως.

Γιά τήν ἐκκλησιαστική γραμματεία ἰσχύει ἡ
ἀρχή, τήν ὁποία διετύπωσε ὁ Χρυσόστομος: «Ὅσῳ
δέ μείζων ὁ πόνος, τοσούτῳ καί ὁ στέφανος ἔσται
λαμπρότερος»24. Ὁ ἴδιος ἱ. Πατέρας θεωρεῖ ὅτι οἱ
ἄνθρωποι πού πονοῦν καί βλασφημοῦν τό Θεό,
ἀντί νά ὑπομένουν καρτερικά, «ἀποστεροῦνται
ἀπό τό κέρδος»25, ἐνῶ θά μποροῦσαν νά λάβουν
«τό νικητήριο στεφάνι τῶν Μαρτύρων»26. Γιά τόν
ἴδιο λόγο ὁ Ἰώβ ἀποκαλεῖται ἀπό τό Μ. Ἀθανάσιο
ὡς «μέγας ἐν ἀνδρείᾳ»: διότι «τηλικούτους ὑπέμει-
νεν πόνους»27.

Γιά τόν ἄνθρωπο τῆς πίστεως, τίποτα στή ζωή
του δέν εἶναι τυχαῖο, ἀλλά ἀποτελεῖ οἰκονομία τοῦ
Θεοῦ γιά τή σωτηρία του. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ
διήγηση περί τοῦ ἀββᾶ Δωροθέου, ὁ ὁποῖος κα-
λεῖται ἀπό τούς ἀδελφούς τῆς Μονῆς του νά ἑρμη-
νεύσει τήν αἰτία ἑνός ἰσχυροῦ πόνου στά πόδια
του. Ὁ ἀββᾶς σκέπτεται ὅτι θά μποροῦσε νά ἐπι-
καλεσθεῖ κάποια παθολογικά αἴτια, σύντομα ὅμως
καταλήγει στό ὀρθό συμπέρασμα: «Ἀλλά τό ἀκρι-
βέστερον καί ὠφελιμώτερον τοῦτο μᾶλλόν ἐστιν,
ὅτι οὕτως οἶδεν ὁ Θεός ὅτι συμφέρει τῇ ψυχῇ μου,
καί οὕτως ἐγένετο. Οὐδέν γάρ ἐστιν ὧν ποιεῖ ὁ
Θεός, ὅτι οὐκ ἔστι καλόν, ἀλλά πάντα καλά καί
καλά λίαν. Οὐ δεῖ οὖν ἀθυμεῖν τινα ἐπί τοῖς συμ-
βαίνουσιν, ἀλλά πάντα ὡς εἶπον ἐπί τήν πρόνοιαν
τοῦ Θεοῦ ἀναφέρειν καί ἀναπαύεσθαι»28.

(γ) Στό σημεῖο αὐτό, ἡ θεολογική σκέψη προ-
σεγγίζει τή μυστηριακή πτυχή τοῦ πόνου, δηλαδή
τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία νά καθορισθεῖ ἐπακριβῶς

ἡ αἰτία γιά τήν ὁποία ὁ Θεός
ἐπέτρεψε τόν πόνο. Ὁ Κλήμης ὁ
Ἀλεξανδρεύς ἀπαριθμεῖ κάποιες
πιθανές αἰτίες («ἤ διά ἁμάρτημά
τι προημαρτημένον ἐπιτιμῶντος
τοῦ Κυρίου ἤ διά μέλλοντα προ-
φυλαξαμένου ἤ κατ᾽ ἐνέργειαν
προσβολήν ἔξωθεν γινομέ-
νην»29), καταδεικνύοντας ταυ-
τοχρόνως ὅτι τό μυστήριο πα-
ραμένει ἀνερμήνευτο καί κατα-
λήγοντας μέ τή διαπίστωση ὅτι
«φοβητέον ἆρα οὐχί νόσον τήν

ἔξωθεν, ἀλλά τά ἁμαρτήματα, δι’ ἅ ἡ νόσος». Καί
βέβαια ἡ συνάφεια ἁμαρτίας καί ἀσθένειας παρα-
μένει πάντοτε γιά τή θεολογία μία ἐξαιρετικά εὐαί-
σθητη πρόκληση πρός διερεύνηση.

Τό θέμα αὐτό τίθεται ἐπιτακτικά στό Ἰω. 5,14,
δηλαδή στή συμβουλή πού ἀπευθύνει ὁ Ἰησοῦς
στόν θεραπευμένο παράλυτο τῆς Βηθεσδά («ἴδε
ὑγιής γέγονας μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μή χεῖρόν σοί
τι γένηται»), καθώς καί στό Α΄ Κορ. 11,30, σύμφωνα
μέ τό ὁποῖο ἐκεῖνοι πού μεταλαμβάνουν ἀνάξια
(ἁμαρτία) προξενοῦν τήν ἀσθένειά τους ἤ καί τό
θάνατο. Στό θέμα αὐτό ἐπιμένει καί ὁ Χρυσόστο-
μος, τονίζοντας ὅτι «τῶν ἐν σώματι κακῶν ἡ πονη-
ρία τῆς ψυχῆς αἰτία»30, ὅτι «τά πλείονα τῶν νοση-
μάτων ἐξ ἁμαρτημάτων ἐστί ψυχικῶν… τό παθη-
τούς εἶναι ἡμᾶς ἐκεῖθεν γέγονεν»31 καί ὅτι «αἱ ἁμαρ-
τίαι φθοράν ἐργάζονται»32. Ἄς μή λησμονοῦμε,
ὅμως, τή διάκριση τοῦ πόνου ὡς «φυσικοῦ πάθους»

«Ἰδού ὠδίνησεν ἀδικίαν 

ὁ ἐχθρός 

τῆς ἡμετέρας ζω ῆς. 

Συνέλαβε πόνον 

καί ἔτεκεν ἀνομίαν»
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ἀπό τήν ἁμαρτία ὡς «παρά φύσιν» πάθους, ὅπως
διατυπώνεται ἡ διάκριση αὐτή ἀπό τόν Ἰ. Δαμα-
σκηνό33.

Ἡ συνάφεια ἀσθένειας καί ἁμαρτίας θά πρέπει
νά κατανοηθεῖ μέσα ἀπό τή συνάφεια τῆς ἀσθε-
νείας μέ τό διάβολο ὡς δημιουργό τῆς ἁμαρτίας. Ἡ
ἀσθένεια ὑπῆρξε τό ἀποτέλεσμα τοῦ ἔργου τοῦ δια-
βόλου, γι’ αὐτό καί ὁ Χριστός ἀναφερόμενος στή
συγκύπτουσα γυναίκα ἐπισημαίνει ὅτι ἡ ἀσθένειά
της ἦταν ὡς «δεσμά» τοῦ σατανᾶ ἐπί δεκαοκτώ
χρόνια•. Ὑπό τήν ἔννοια αὐτή ὁ Ἀπολογητής Τα-
τιανός γράφει ὅτι «οἱ δαίμονες εἶναι οἱ αἰτίες τῶν
ἀσθενειῶν»35, ἐνῶ τόσο ὁ Δίδυμος Ἀλεξανδρείας
ὅσο καί ὁ Μ. Βασίλειος θεωροῦν τόν πόνο καί τήν
ἀσθένεια ὡς δοκιμασία ἐκ τοῦ διαβόλου36.

3. Ἡ θεολογία ἀπέναντι σ᾽ ἐκεῖνον  πού πονᾶ

Οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι ἔλεγαν ὅτι, «ὁ ἄνθρωπος
εἶναι μία ἑπτάχορδη λύρα, πού οἱ ἕξι χορδές της
χτυποῦν τόν πόνο καί ἡ μία μόνο τή χαρά». Αὐτό
σημαίνει ὅτι, ὅταν ὁ θεολογικός λόγος ἀπευθύνε-
ται στό σύγχρονο ἄνθρωπο, ἀπευθύνεται σέ μία
ὕπαρξη πού περισσότερο πονᾶ καί λιγότερο ἀπο-
λαμβάνει τή χαρά τῆς ὑγείας. Κι εἶναι μεγάλη ἀστο-
χία τοῦ λόγου αὐτοῦ ὅταν λησμονεῖ τήν παραπάνω
ἀλήθεια, ὅταν λησμονεῖ ὅτι ἡ κατάσταση τοῦ
πόνου εἶναι μία μεγάλη πρόκληση γιά νά ἀποκα-
λυφθεῖ ἡ προηγούμενη σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό
Θεό, ἀλλά καί γιά νά σφυρηλατηθεῖ ἡ μελλοντική.
Ὁ πόνος εἶναι ἡ μεγάλη ὥρα τῆς ἀλήθειας γιά τήν
ἀνθρώπινη ὕπαρξη, ἡ ὁποία τότε ἐμφανίζει τίς
πλέον μύχιες πτυχές της μέσα ἀπό ἕνα λόγο δρα-
ματικό, ἀφοῦ (ὅπως ἔγραφε ὁ Κικέρωνας) «εἶναι
δύσκολο νά σιωπᾶς ὅταν πονᾶς».

Οἱ θεολογικές ἀπόψεις περί τοῦ πόνου, οἱ
ὁποῖες ἐπιγραμματικά καταγράφηκαν παραπάνω,
δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποτελέσουν ἕνα κήρυγμα
πού οἱ Χριστιανοί μποροῦν νά ἀπευθύνουν στό συ-
νάνθρωπο πού πονᾶ. Ἀπέναντι στόν πόνο ἰσχύει
πάντοτε ἡ ἐπιβραβευτική διαπίστωση (καί συγχρό-
νως προτροπή) τοῦ Κυρίου: «Ἠσθένησα καί ἐπε-
σκέψασθέ με» (Μτ. 25,36). Αὐτή ἡ «ἐπίσκεψη» δέν
ἔχει προφανῶς, ἀνάγκη ἀπό τήν παράθεση πρός
τόν πάσχοντα τῶν περί πόνου θεολογικῶν ἀπό-
ψεων, ἀλλά ἀπό τήν γεμάτη ἀγάπη παρουσία κατά
τή δύσκολη ἐκείνη συγκυρία.

Ἡ θεολογία περί τοῦ πόνου ἀποτελεῖ, μᾶλλον,
τό βασικό συστατικό μίας προετοιμασίας γιά τήν
ὑποδοχή του καί ὄχι μιᾶς θεωρητικῆς συμβολῆς
στήν ἑρμηνεία του κατά τήν ὥρα πού ἐκεῖνος μαί-

νεται πάνω στό ἀνθρώπινο σῶμα. Τό «μυστήριο»
τοῦ πόνου ἀπαιτεῖ σιωπή, ἡ ὁποία δέν πρέπει νά
χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἄγνοια, ἀλλά ἀπό τήν
ἀξιοποίηση αὐτῆς τῆς προετοιμασίας. Ἡ ἀλήθεια,
ἑπομένως, εἶναι ὅτι ὁ θεολογικός λόγος περί τοῦ
πόνου πρέπει νά ἀπευθύνεται στόν ἄνθρωπο πρίν
ἀπό τή δοκιμασία τῆς ὑγείας του.

Ὁ λόγος αὐτός θά μιλήσει στό σύγχρονο ἄν -
θρωπο γι’ αὐτό πού λέγεται «καθημερινή καί οὐσια-
στική σχέση μέ τό Θεό». Θά τοῦ ἐπισημάνει, δη-
λαδή, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας δέν
μπορεῖ νά εἶναι εὐκαιριακή: νά εἶναι ἀνύπαρκτη
ὅταν ὑγιαίνουμε καί νά τίθεται ἐπιτακτικά (κι ἴσως
κριτικά ἀπέναντι στό Θεό) ὅταν πονᾶμε. Θά τόν
χειραγωγήσει πρός τή μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ἡ μυ-
στηριακή ἑνότητα μέ τό Χριστό (τό ἀντίθετο, δη-
λαδή, τῆς ὅποιας θεωρητικῆς ἑνότητας) τοποθετεῖ
τά πάντα στήν ἀνθρώπινη ζωή -ἑπομένως καί τόν
πόνο- στήν προοπτική τῆς σωτηρίας. Θά τοῦ
ὑπενθυμίσει ὅτι πρέπει νά ἀγωνισθεῖ πνευματικά,
ὥστε νά βιώσει τήν ἀποστολή τοῦ Βαπτίσματός
του, ἔτσι ὅπως προαναγγέλθηκε τήν ὥρα πού τό
λάδι ἔπεφτε στήν πλάτη του: ὅτι ὁ ὅποιος «σταυ-
ρός» πού θά σηκώσει, δέν θά τόν βαραίνει μέσα
στήν ἀπελπισία τῆς μοναξιᾶς, ἀλλά θά γλυκαίνεται
ἀπό τό Σταυρό τοῦ Κυρίου πού προηγεῖται. Θά τόν
βοηθήσει νά ἀνακαλύψει τήν ἑνότητα τοῦ σώματος
μέ τήν ψυχή του, νά βιώσει δηλαδή τήν κεντρική
ἀλήθεια τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας.

Τό μυστήριο τοῦ πόνου συναντᾶ, ἔτσι, τό μυ-
στήριο τοῦ Θεοῦ καί τό μυστήριο τοῦ ἀνθρώπου.
Γιατί ὁ πόνος εἶναι μία εὐλογία, ἀλλά ἡ ἀλήθεια
αὐτή γιά νά βιωθεῖ ἀπαιτεῖ δρόμο μακρύ καί ἐπί-
πονο, ἴσως περισσότερο ἐπίπονο ἀπό τήν ἴδια τή
στιγμή τοῦ πόνου. Ἕως τήν ὥρα πού θά ἐπιτελε-
σθεῖ τό βίωμα αὐτό, ὁ πόνος θά ἀποτελεῖ γιά τόν
ἄνθρωπο μία συγκυρία πανικοῦ καί προβληματι-
σμοῦ, στοιχεῖα τά ὁποῖα θά ἀποτυπώνονται στή
συνομιλία του μέ τό Θεό. �

ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ

1. Σοφ. Σειρ. 17,28.
2. «Ἐλέησόν με Κύριε ὅτι ἀσθενής εἰμί� ἴασαί με,

Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τά ὀστᾶ μου…ἐκοπίασα ἐν τῷ
στεναγμῷ μου, λούσω καθ΄ ἑκάστην νύκτα τήν κλίνην
μου, ἐν δάκρυσίν μου τήν στρωμνήν μου βρέξω»
(Ψαλμ. 6,3 καί 7)/ «Ὅτι ἐγώ εἰς μάστιγας ἕτοιμος καί ἡ
ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μου διά παντός… μή ἐγκατα-
λείπῃς με Κύριε ὁ Θεός μου, μή ἀποστῇς ἀπ΄ ἐμοῦ»
(Ψαλμ. 37,18 καί 22).
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3. «Καί αὐτός (ὁ Θεός) ἔδωκεν τοίς ἀνθρώποις ἐπι-
στήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ. Ἐν
αὐτοῖς ἐθεράπευσεν καί ἦρεν τόν πόνον αὐτοῦ» (Σοφ
Σειρ. 38,6-7).

4. Ὅπως στήν περίπτωση τῆς «ἀπληστίας».
«Πόνος ἀγρυπνίας καί χολέρας καί στρόφος μετά
ἀνδρός ἀπλήστου» (Σοφ. Σειρ. 31,20).

5. «Υἱέ μου, νομίμων μή ἐπιλανθάνου, τά δέ ρήματά
μου τηρήτω σή καρία… τότε ἴασις ἔσται τῷ σώματί
σου καί ἐπιμέλεια τοῖς ὀστέοις σου» (Παρ. 3,1 καί 8 /
Πρβλ.  4,22) «Μακάριος ὁ συνιών ἐπί πτωχόν καί πέ-
νητα… Κύριος βοηθήσει αὐτῷ ἐπί κλίνης ὀδύνης
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Κ
ατά τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία ὁ πόνος, ἡ
θλίψη, ἡ ἀσθένεια καί ἡ δοκιμασία εἶναι
στοιχεῖα ἀνώτερα καί ἀπό τά τάλαντα, δη-

λαδή τά χαρίσματα τά ὁποῖα δίνει ὁ Θεός στόν
κάθε ἄνθρωπο. Ἐν τούτοις οἱ ἄνθρωποι τῆς σημε-
ρινῆς ὑπερκαταναλωτικῆς, φιλόϋλης καί ταραγμέ-
νης ἐποχῆς μας ἀποστρέφονται τόν πόνο καί μι-
σοῦν τήν ἀσθένεια, ἐνῶ ἀγαποῦν τό ἄμοχθο, τό
ἄκοπο, τό εὔκολο καί τό ἀβίαστο.

Εἶναι γεγονός πώς, ἄν γνωρίζαμε τό κέρδος καί
τό ὄφελος τῶν μεγάλων πόνων τῆς ζωῆς μας, σί-
γουρα θά θέλαμε νά ὑποφέρουμε συνέχεια. Μάλι-
στα οἱ γνωστοί χῶροι τῶν μεγάλων πόνων, τά νο-
σοκομεῖα, τά ἄσυλα, τά σωφρονιστήρια, τά ψυχια-
τρεῖα, τά γηροκομεῖα, τά ὀρφανοτροφεῖα, θά ἦταν
στή συνείδησή μας τόποι ἱεροί, χῶροι εὐλογίας,
τόποι καθόδου τοῦ Θεοῦ καί ἀνόδου τοῦ ἀνθρώ-
που1. Γιατί, ἡ δυστυχία τοῦ πόνου καί τῆς ἀρρώ-
στιας κρύβει μιά ἀπέραντη εὐτυχία, ἡ ὁποία, ἄν
ἀνακαλυφθεῖ, θά γεμίσει μέ χαρά τή ζωή μας, γι᾽
αὐτό ἀναφερόμενοι στόν πόνο καί στήν ἀσθένεια,
εἶναι καλύτερο νά μιλούμε «γιά τό μυστήριο τοῦ
πόνου».

Ὑποφέρω σημαίνει ἀνέχομαι, ὑφίσταμαι κάτι
κακό, δοκιμάζομαι, πάσχω, βασανίζομαι2. Γιά νά
ὑποφέρει κάποιος, πρέπει νά ὑπάρχει πόνος, διότι
κανείς δέν ὑποφέρει γιά τά εὐχάριστα τῆς ζωῆς,
ἀλλά γιά τά δυσάρεστα. Ὁ πόνος, ἡ θλίψη, ἡ δοκι-
μασία, ἡ ἀσθένεια, εἶναι καταστάσεις πού ὁ ἄνθρω-
πος προσπαθεῖ νά διώξει ἀπό τή ζωή του, νά τίς
τοποθετήσει ἀπέναντί του. Ὡστόσο, συνιστοῦν
κοινή μοῖρα στή ζωή μας, τόσο τήν βιολογική ὅσο
καί τήν πνευματική3.

Ὁ πόνος ἤ «ἡ ἀθέλητη θλίψη»4, κατά τόν Ἅγιο
Μάξιμο τόν Ὁμολογητή5, ὡς γεγονός τῆς ἐγκό-
σμιας πραγματικότητας, ἀποτελεῖ συνέπεια τοῦ
κακοῦ, τῆς παράχρησης τοῦ αὐτεξουσίου καί τῆς
ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου6.  Εἶναι ἄρρηκτα συνδε-
δεμένος7 μέ τήν ἡδονή τῶν αἰσθήσεων, σύμφωνα
μέ τόν ἱερό Πατέρα, ὁ ὁποῖος ὑπογραμμίζει, μέ
λόγο πού δέν ἐπιδέχεται ἀμφισβήτηση, ὅτι πόνος

καί θάνατος συνδέονται ἄρρηκτα μέ τήν «παρά
φύσιν» ἡδονή καί δέν εἶναι δυνατόν νά τά διαχω-
ρίσει κάποιος, νά προβεῖ σέ υἱοθέτηση τῆς τελευ-
ταίας καί ἀπόρριψη τῶν ἄλλων. Ἐνδεικτικά σημει-
ώνει: «Ἐξαιτίας τῆς παράλογης ἡδονῆς πού ἐπῆλθε
στήν ἀνθρώπινη φύση, ἦρθε ἔπειτα ἡ κατά λόγον
ὀδύνη μέ πολλά παθήματα, στά ὁποῖα καί ἀπό τά
ὁποῖα ὑπάρχει ὁ θάνατος γιά νά ἀφαιρέσει τήν
παρά φύση ἡδονή»8. Καί συνεχίζει ὁ ἱερός πατήρ,
ὡς ἑξῆς: «… βρίσκοντας ὁ ἄνθρωπος … ὅτι τήν
κάθε ἡδονή τή διαδέχεται ἡ ὀδύνη, κατευθύνει ὅλη
τήν ὁρμή του πρός τήν ἡδονή καί ὅλη τήν ἀπο-
στροφή του πρός τήν ὀδύνη. Τήν πρώτη τήν ὑπε-
ρασπίζεται μέ ὅλη του τή δύναμη, ἐνῶ τήν ἄλλη
τήν καταπολεμᾶ μέ ὅλο του τό ζῆλο, πιστεύοντας
κάτι ἀδύνατο, ὅτι μέ τή μέθοδο αὐτή θά διαχωρίσει
τή μία ἀπό τήν ἄλλη….τό πάθος ὅμως φαίνεται νά
τόν κάνει ν’ ἀγνοεῖ  ὅτι σέ καμία περίπτωση  δέν
ὑπάρχει ἡδονή χωρίς ὁδύνη»9. 

Συνεπῶς, ἡ ὀδύνη εἶναι συνδεδεμένη μέ τήν
ἡδονή, γι’ αὐτό καί ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά ὑπο-
μένει καί νά ὑποφέρει τίς δυσκολίες πού ἀντιμετω-
πίζει, ὄχι μέ τό νά τίς δέχεται μαζοχιστικά, ἀλλά
ἀναγνωρίζοντας, μέσῳ αὐτῶν, τή δυνατότητα νά
προκόψει στήν ἐν Χριστῷ πνευματική ζωή του καί
νά ἐπανατοποθετηθεῖ στή σχέση του μέ τό Θεό. Ἄς
μή λησμονοῦμε ὅτι ἐκεῖνος πού  δέν ὑποφέρει, δέν
ὑπομένει τό σταυρικό πόνο, ὅπως π.χ. ὁ δίκαιος
Ἰώβ, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀπολαύσει τά ἀγαθά τῆς
ὑπομονῆς του10 καί νά βιώσει τή χαρά τῆς Ἀνα-
στάσεως. Ἐξάλλου, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος πολύ
εὔγλωττα σημειώνει ὅτι ὑποφέρουμε καί ὑπομέ-
νουμε τίς δυσκολίες καί τόν πόνο, ἀφοῦ ἔχουν
δοθεῖ ἀπό τό Θεό, «διά τήν ἑκάστου δοκιμήν καί
τελείωσιν»11. 

Στή σκέψη μου ἔρχεται τούτη τήν ὥρα, ὁ λόγος
τοῦ γέροντος Παϊσίου, ὁ ὁποῖος χαρακτήριζε τίς
δοκιμασίες, τόν πόνο, τό θάνατο, ὡς «εὐλογίες»12

καί «εὐκαιρίες» πού δίνει ὁ Θεός γιά τή σωτηρία
μας. Χαρακτηριστικά ἀνέφερε, μεταξύ τῶν ἄλλων,
ὅταν κάποτε τοῦ ζητήθηκε νά μιλήσει γιά ἕνα πρό-

Τό Μυστήριο τοῦ πόνου

Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
Μακαρίου Γρινιεζάκη
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σωπο πού δοκιμαζόταν: «…Ὅταν οἱ ἄνθρωποι δέν
καταλάβουν τό βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς, βασα-
νίζονται καί μέ τίς εὐλογίες καί μέ τίς εὐκαιρίες πού
δίνει ὁ Θεός γιά τή σωτηρία τους. Ἐνῶ ὅποιος το-
ποθετεῖται σωστά, ὅλα τά χαίρεται. Καί κουτσός νά
εἶναι, τό χαίρεται! Καί νά μήν τοῦ κόβη πολύ, τό
χαίρεται. Καί φτωχός νά εἶναι, τό χαίρεται»13.

Ὁ πόνος, ὅπως καί ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, δέν
ἑρμηνεύεται μέ τήν ἀνθρώπινη λογική καί σοφία.
Ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ ἔφερε
τήν Ἀνάσταση καί ὁ πόνος τοῦ
σταυροῦ ἔδωσε τή θεραπεία στόν
κόσμο. Μέ αὐτή τήν προοπτική,
τό νά ὑποφέρει κανείς μέ χαρά καί
ἑκουσιότητα, σημαίνει ὅτι ἐλευθε-
ρώνεται ἀπό τά δεσμά του. Ἡ
ἀρρώστια στήν περίπτωση αὐτή
γίνεται μέσο θεραπείας τῆς
ψυχῆς14, ἡ ἴδια ἡ ἀρρώστια μετα-
ποιεῖται σέ φάρμακο. Κι ὅπως δέν
μπορεῖ νά βιώσει κανείς τή χαρά
τῆς Ἀναστάσεως, ἄν προηγουμέ-
νως δέν γευθεῖ τό πικρό ποτήριο
τοῦ θανάτου, ἔτσι καί στήν περί-
πτωση τοῦ πόνου δέν μπορεῖ κα-
νείς νά θεραπευθεῖ, ἄν προηγου-
μένως δέν περάσει τή διαδικασία
τῆς ἑκούσιας καρτερίας, τῆς βιω-
ματικῆς καί ἐλεύθερης ὑπο-
μονῆς15.

Ὁ χριστιανός, μέσα ἀπό ἀλλε-
πάληλες δοκιμασίες, συνειδητο-
ποιεῖ ὅτι τελικά τόν σώζει αὐτό
πού τόν καταστρέφει. Οἱ θλίψεις
καί οἱ δοκιμασίες, οἱ συμφορές καί οἱ ἀρρώστιες, οἱ
ὁποῖες πέφτουν πάνω του ἡ μιά μετά τήν ἄλλη, μέ
σκοπό νά τόν ἐξαφανίσουν, κυριολεκτικά τόν εὐερ-
γετοῦν περισσότερο. Ἐπαναλαμβάνεται στή ζωή
τοῦ κάθε ἀν θρώπου ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμα-
ρείτη. Οἱ ληστές, ὅπως τόν διαβάτη, τόν ἐξαφανί-
ζουν κινούμενοι ἀπό φθόνο καί μῖσος, τόν κτυποῦν
ἀνηλεῶς μέ τήν ἀδικία, τή συκοφαντία, τίς ψευδεῖς
ἐντυπώσεις, τούς πόνους, τίς ἀρρώστιες καί τόν
ἀφήνουν «ἡμιθανῆ». Τότε ὅμως τόν ἀναλαμβάνει
κάποιος καλός Σαμαρείτης πού τόν αἰσθάνεται
δίπλα του καί θερμαίνεται ἀπό τήν ἀγάπη του. Καί
τότε ἀποδεικνύονται εὐεργέτες οἱ πειρασμοί, πού
θέλησαν νά τόν ἐξαφανίσουν, διότι τόν ἐλευθέρω-
σαν ἀπό τό ψεῦδος καί τήν ἀνθρώπινη ματαιότητα.
Ἐκεῖ πού ὁ χριστιανός ζεῖ τραγικές γιά τή ζωή του

στιγμές καί νομίζει ὅτι ἐξαφανίζεται καί ἐκπνέει, τε-
λικῶς ἀνακαλύπτει ὅτι ζεῖ καί ἀναπνέει. 

Χωρίς Θεό ὁ ἄνθρωπος χάνει τήν ἐλπίδα του καί
τή χαρά του. Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει πορεία ἐσχα-
τολογική καί δέν προσδοκᾶ τήν Ἀνάσταση, ὁ
πόνος τῆς παρούσας ζωῆς, οἱ θλίψεις, οἱ πειρασμοί,
οἱ δοκιμασίες, τά ἄγχη, οἱ ἀσθένειες, οἱ ὀδύνες καί
οἱ στεναγμοί γίνονται φορτία δυσβάστακτα, τά
ὁποῖα τόν γονατίζουν, τόν κάνουν νά μελαγχολεῖ,

τόν ἀπομονώνουν, τόν καταθλί-
βουν καί τόν νεκρώνουν πρόωρα.
Ὁ πιστός εἶναι πάντα ἐλπιδοφό-
ρος, ἐνισχύεται καί ἐνδυναμώνεται
ἀπό τήν πίστη του καί τήν ἀφο-
σίωσή του στό Θεό, ὑποφέρει ἤ
μᾶλλον ὑπομένει μέ χαρά καί
ἐλπίδα ὅλα τά ὀδυνηρά16. Κι αὐτό
ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, ἄν λάβουμε
ὑπόψη τήν τάση πολλῶν χρι-
στιανῶν μας σήμερα νά ὑπομέ-
νουν ἀναγκαστικά καί παθητικά
τίς δοκιμασίες τους καί ἔτσι ὁ
ἀγώνας τους νά εἶναι ἄγευστος
καί δίχως προσωπική συμμετοχή.
Αὐτό πού πρέπει νά συνειδητο-
ποιήσουμε ὅλοι μας εἶναι ὅτι ὁ πι-
στός ἄνθρωπος τό σταυρό του
τόν σηκώνει ἑκούσια, ἐνεργητικά
καί μέ προσωπική συμμετοχή καί
ζωντάνια17.

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ μπο-
ρεῖ ἕνας φτωχός καί ἄρρωστος νά
ἔχει χαρά, ἐνῶ ἕνας πλούσιος καί
ὑγιής νά εἶναι δυστυχισμένος.

Πολύ σωστά ἔχει ἐπισημανθεῖ ὅτι: «Στόν παράδεισο
θά δοῦμε ὅλους τούς καταφρονεμένους κι ἐμπερί-
στατους, τούς στερημένους ὑγείας, δύναμης κι
εὐρωστίας νά τρέχουν μπροστά μας ἀνακαινισμέ-
νοι. Τά ἀνάπηρα παιδάκια θἆναι λαμπροφόρα
ἀγγελούδια»18.

Ἡ μόνη διέξοδος γιά τόν ἐξαρτημένο ἀπό τήν
ἡδονή ἄνθρωπο εἶναι ἡ προσκόλληση στό Χριστό,
τό Δημιουργό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ πηγή τῆς χαρᾶς.
Μονάχα κάτω ἀπό τήν προοπτική αὐτή μπορεῖ ὁ
χριστιανός νά δέχεται τή στέρηση τῆς ἡδονῆς καί
νά ὑπομένει τήν ὀδύνη, ἀκόμη καί στήν περίπτωση
πού ἡ τελευταία συνδέεται μέ τό θάνατο. Διότι μο-
νάχα ἡ ἀληθινή χαρά ἔχει τή δυνατότητα νά ὑπερ-
βεῖ τίς αἰσθήσεις καί τά αἰσθητά. Ἡ πρόταση αὐτή
τῆς Ἐκκλησίας δέν συνιστᾶ οὐτοπία, δέν περιορί-

«Στόν παράδεισο 

θά δοῦμε ὅλους 

τούς καταφρονεμένους 

κι ἐμπερίστατους, 

τούς στερημένους ὑγείας,

δύναμης κι εὐρωστίας 

νά τρέχουν μπροστά μας

ἀνακαινισμένοι. 

Τά ἀνάπηρα παιδάκια

θἆναι λαμπροφόρα 

ἀ%ελούδια»
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ζεται σέ θεωρητικό ἐπίπεδο, στό θεολογικό ἐπι-
στητό. Εἶναι ἔκφραση τοῦ βιώματος καί τῆς ἐμπει-
ρίας της, ὅπως ἐντοπίζεται στή μαρτυρική τελεί-
ωση τῶν ἁγίων μας, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τά πρό-
τυπα τῆς καρτερικότητας στίς θλίψεις, στίς διώξεις
καί στό θάνατο. 

Ποιός μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει ὅτι οἱ διώξεις καί
τά βασανιστήρια τῶν ἁγίων, μαρτύρων καὶ νεο-
μαρτύρων, δὲν ἐντάσσονται στήν προοπτική αὐτή;
Ἐνώπιον αὐτῶν οἱ μάρτυρες καί νεομάρτυρες ἐπι-
δεικνύουν ἀπαράμιλλη καρτερικότητα καί ὑποφέ-
ρουν σέ τέτοιο βαθμό, πού ξενίζει τό σημερινό κο-
σμικό ἄνθρωπο ἡ σχετική ἀναφορά. Ὅλα αὐτά
εἶχαν ἕνα καί μοναδικό σκοπό ἀπό μέρους τῶν
νεο-μαρτύρων τῆς πίστης μας: τή συνάντηση καί
ἕνωση τοῦ πρός τό μαρτύριο πορευομένου χρι-
στιανοῦ μέ τόν «ἀρχιμάρτυρα» Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ
συναναστροφή καί ἡ ἐπιθυμία συνάντησης μέ τό
Χριστό, εἶναι ἐκείνη πού ἀλλοιώνει τό μάρτυρα καί
τόν ἐνδυναμώνει, ὥστε νά ὑποφέρει ἀγόγγυστα τό
μαρτύριο καί νά ὑπομένει τόν πόνο, πού ὑπερβαί-
νει τά ὅρια τῆς ἀνθρώπινης σωματικῆς ἀντοχῆς. 

Ἑπομένως, ἡ προσήλωση στό Χριστό θωρακίζει
κατάλληλα τούς μάρτυρες ἀλλά καί κάθε χριστιανό,
ὥστε νά ὑποφέρει τίς δοκιμασίες καί νά ὑπομένει
τίς θλίψεις. Παράλληλα ἐξαλείφει τό φόβο τοῦ θα-
νάτου καί ὁ πόνος μεταποιεῖται σέ χαρά. Ἡ εὐαγ-
γελική διατύπωση: «ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος
σωθήσεται»19, δέν εἶναι οὐτοπική ἤ ἐξουθενωτική.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διατυπώνει μέ σαφήνεια ὅτι
ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶναι Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος, μολονότι
μᾶς δίδει τίς δοκιμασίες γιά τόν ἔλεγχο τῆς πνευ-
ματικῆς μας ἑτοιμότητας καί τήν προαγωγή μας
στήν πορεία τῆς τελειώσεως, μᾶς  παρέχει καί τή
δύναμη γιά νά τίς ὑπομείνουμε, ἐφόσον προσηλώ-
σουμε τή σκέψη καί τή ζωή μας σέ Ἐκεῖνον. Χαρα-
κτηριστική εἶναι ἡ ἀκόλουθη, παραφρασμένη, δια-
τύπωση ἀπό τήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή: «ὁ
Θεός,… οὐκ ἐάσει ἡμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ
δυν(άμεθα), ἀλλά ποιήσει σύν τῷ πειρασμῷ καί τήν
ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν»20. �
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Ε
῞νας ἄνθρωπος πού ὑποφέρει εἶναι πάντοτε
συμπαθής. Ὁ Ντοστογιέφσκυ λέει πώς τό ζή-
τημα ἑνός ἀνθρώπου πού πονᾶ εἶναι ἱερό.

Εἶναι γεγονός πώς ὁ πόνος δέν ὠφελεῖ πάντα τόν
πονεμένο. Ἕνας παρατηρητής ἑνός πάσχοντος σπά-
νια συμμετέχει πολύ στό ἄλγος του. Εἶναι ἕνας ἁπλός
θεατής, πού μπορεῖ νά συγκινεῖται καί νά λέει δυό
λόγια συμπαθείας, ἀλλά δέν βιώνει τό μαρτύριο τοῦ
ἀλγοῦντος. Ὁ πόνος σάν θέαμα μπορεῖ νά συγκινή-
σει κάποιον καί νά αἰσθανθεῖ τήν ἱερότητά του. Ἕναν
πού ὑποφέρει εἶναι ἀνάγκη νά τόν συνδράμω κατά
τό δυνατόν. Νά προσπαθήσω νά ἐμβαθύνω στό μυ-
στήριο τοῦ πόνου του. Ὁ πόνος εἶναι ἐγερτήριο
σάλπισμα πρός ἀφύπνιση, ἐγρήγορση καί ἀνάταση.

Ὁ ἐκ δεξιῶν ληστής τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ
μετανόησε, βοηθήθηκε καί σώθηκε. Ὁ ἐξ ἀριστερῶν
ληστής τά ἴδια ἔβλεπε καί ἄκουγε, τό ἴδιο πονοῦσε,
ἀλλά δέν θέλησε νά συνετισθεῖ. Ὁ πόνος δέν τοῦ
ἔγινε ἰατρός. Στήν ὡραία εὐαγγελική παραβολή τοῦ
καλοῦ Σαμαρείτη, ὁ συμπαραστάτης τοῦ πληγωμέ-
νου ἀνθρώπου, πού συναντᾶ στόν δρόμο του, τοῦ
ληστεμένου καί ἡμιθανοῦς, δέν τόν κουράζει μέ διά-
φορες καί πολλές ἐρωτήσεις, ἀπό ποῦ κρατᾶ ἡ
σκού φια του, πόθεν ἔρχεται καί ποῦ ὑπάγει, τί κά νει,
μέ τί ἀσχολεῖται, πῶς αἰσθάνεται καί τί ἐπιθυμεῖ, ἄν
εἶναι καλός, ἔντιμος, ἠθικός, σοβαρός, ἀλλά πρό-
θυμα συντρέχει στό πάθημά του. Ὁ ἀληθινός πιστός
δέν ζητᾶ πιστοποιητικά γιά νά συνδράμει, κατά τό
δυνατόν, ἕναν πάσχοντα. Ἕνας ἐλεήμονας, πού
πραγματικά λυπᾶται καί συμπονᾶ τόν πονεμένο συ-
νάνθρωπό του, δέν τόν βλέπει ἀφ΄ ὑψηλοῦ, μέ οἶκτο,
μέ ὑπεροχή, οὔτε ἐνδιαφέρεται γιά τό μέλλον του.
Ἔχει μάθει νά ζεῖ ἔτσι, δέν μπορεῖ νά μήν ἀγαπᾶ καί
συμπονᾶ. Τήν καλλιέργεια τῆς καρδιᾶς του καί τή
λεπτότητα τῆς ψυχῆς του, τοῦ τήν ἔχει δωρίσει ἡ
πλούσια χάρη τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ, πού θέλει
ὅλους νά τούς σώσει μέ διάφορους τρόπους. 

Ἕνας ὀρθολογιστής δέν μπορεῖ ἐπ᾽ οὐδενί νά
συλλάβει στό νοῦ του τόν λόγο ὅτι στό πρόσωπο
τοῦ κάθε φτωχοῦ, ἀσθενοῦς, φυλακισμένου, κυνη-
γημένου, κατηγορημένου καί ἀδικημένου μπορεῖς
νά συναντήσεις τόν ἴδιο τόν Χριστό. Ὁ Χριστός

ἀγαπᾶ νά ἐμφανίζεται λιτά, ἄσημα, ἄδοξα, ἄφωτα,
μακριά ἀπό πλατεῖες, κοσμοσυρροή, ὀχλοβοή, τα-
ραχή καί διαφήμιση. Δέν ξέρω πῶς νά τό πῶ, ἀλλά
ὅπως ἔλεγε ἕνας σοφός, ὁ Χριστός ἀρέσκεται νά
θέτει ἐμπόδια στή συνάντηση μαζί Του. Θέλει κατά
κάποιο τρόπο νά ἐπιμείνεις ταπεινά. Προκαλεῖ καί
προσκαλεῖ σέ μία συγκινητική περιπέτεια, σ΄ ἕνα
ἄθλημα καί μία καλή ἀγωνία.

Ἡ συμπάθεια καί ἡ συμπόνια, χαρακτηρίζουν
τήν εὐγένεια τῆς ψυχῆς ἑνός ἀνθρώπου καί τοῦ χα-
ρίζουν μία μυστική, ἄϋλη χαρά, πού λέει ὁ ποιητής
καί οἱ ἄνθρωποι τή χαρακτηρίζουν εὐτυχία. Τό
κάθε καλό ἄν δέν γίνεται ἀθῶα καί ταπεινά χάνει
τήν ἀξία του. Ἡ ἁγιότητα ἔχει τά στοιχεῖα τῆς ἀλή-
θειας, τῆς ἀγάπης, τῆς θυσίας, τῆς ἀνιδιοτέλειας.
Ἡ ἁγιότητα εἶναι σπάνια, ὅμως ὡς μειοψηφία
ὑπάρχει, συνήθως κρυμμένη. Οἱ ἅγιοι καί οἱ ἥρωες
κάποτε ταυτίζονται. Ἡ ψευτοαγιότητα εἶναι μία
μεγάλη ἀπάτη, ἕνα ἀνόσιο μασκαριλίκι, μία σκέτη
ὑποκρισία. Ὁ Θεός νά μᾶς φυλάει ἀπό τούς ψευτο-
αγίους, πού τρέχουν στούς πονεμένους, γιά ν΄ ἀνέ-
βουν τάχα οἱ πνευματικές τους μετοχές…

Οἱ πονεμένοι πού γογγύζουν, γκρινιάζουν, τρώ-
γονται μέ τά ροῦχα τους, εἶναι σκληροί καί ἀπαιτη-
τικοί καί ἀπαιτοῦν οἶκτο, ἀστοχοῦν καί χάνουν τό
κέρδος τῆς εὐκαιρίας νά δοῦν βαθύτερα τόν ἑαυτό
τους καί μέ μεγαλύτερη κατανόηση τούς ἄλλους. Ὁ
Θεός παραχωρεῖ καί ἐπιτρέπει τόν πόνο στή ζωή
τῶν ἀνθρώπων παιδαγωγικά καί ὄχι τιμωρητικά καί
ἐκδικητικά. Εἶναι συμπονετικός ἰατρός χηρῶν,
ὀρφανῶν, ἀσθενῶν, φτωχῶν, ἀναπήρων. Ἐλεεῖ
δίχως νά ξεσυνερίζεται, νά ζητᾶ ἀνταλλάγματα, τό
μόνο πού θέλει εἶναι πίστη. Εἶναι ἰδιαίτερα εὐγενικός
ὁ Χριστός πρός ὅλους. Ποτέ δέν ἔβρισε, δέν περι-
φρόνησε κανένα, δέν πείσμωσε, δέν κάκιωσε, δέν
προσβλήθηκε, δέν φέρθηκε μέ μικροπρέπεια.

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι μία πολυκλινική μέ ἀρχία-
τρο τόν Χριστό καί θεραπευτές τούς λειτουργούς
τοῦ Ὑψίστου. Ἐπειδή δέν ἀγαποῦμε τήν ἄσκηση,
μᾶς δίνει ὁ Χριστός τόν ἀκούσιο πόνο, πού ἀποτε-
λεῖ μία παράξενη κατ᾽ ἀρχάς, ἀλλά τελικά συγκλο-
νιστική θεραπεία τῆς πέτρινης καρδιᾶς μας καί μᾶς
χαρίζει μία ὑπέρτατη εἰρήνη, πού μᾶς κάνει νά αἰ -
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Πόνος: πρόκληση ἀγάπης καί ὠφέλειας 

τοῦ Γέροντος Μωϋσέως, τοῦ Ἁγιορείτου



H O∆OΣ� 11

Εἰσαγωγικά

Π
ρίν ἀκόμη ἔρθει στή γῆ ἕνας νέος ἄνθρω-
πος, ἐμφανίζεται ὁ πόνος. Πόνος στή μη-
τέρα πού πρόκειται νά φέρει στόν κόσμο

ἕναν ἄνθρωπο, μιά νέα «εἰκόνα» τοῦ Θεοῦ-Δημι-
ουργοῦ. 

Ὁ χρόνος τῆς κυήσεως εἶναι χρόνος δύσκολος,
εἰδικά γιά τή μητέρα. Ἐννέα μῆνες κυοφορεῖ ἐντός
της ἕνα νέο βλαστάρι, ἀφοῦ ἀπό τή σύλληψη μέχρι
τήν κύηση μέσα της συντελεῖται ἕνα θαυμαστό γε-
γονός, ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου.

Ἡ μέλλουσα μητέρα περνᾶ ἀπό διάφορα στά-
δια. Λίγο πρίν ἐκδηλωθοῦν οἱ ὠδῖνες τοῦ τοκετοῦ,
ἀνάμεικτα συναισθήματα καταλαμβάνουν τόν ψυ-
χικό της κόσμο, λύπη καί πόνος. Μετά ὅμως ἀπό
τή γέννηση τοῦ παιδιοῦ ὑπάρχει χαρά. Πῶς καί
γιατί συμβαίνει τοῦτο; Κατά τήν ἀναφορά μας και
κατά τήν περιγραφή τοῦ τοκετοῦ θά ἀντιληφθοῦμε
τί κρύβεται πίσω ἀπό τό «μυστήριο» αὐτό.

Α. Ἡ μορφοποιός ἰδιότητα τῆς ἐγκύου
Μία ἔγκυος μητέρα ἴσως δέν ἀντιλαμβάνεται τή

δύναμη πού κρύβει μέσα της τήν περίοδο πού μορ-
φοποιεῖ, πλάθει δηλαδή καί ἐπηρεάζει τή διάπλαση
τοῦ παιδιοῦ της σύμφωνα μέ τίς εἰκόνες, τίς σκέ-
ψεις, τά ὁράματα καί τά συναισθήματά της. Οἱ εἰδι-
κοί ἐπιστήμονες ἀναφέρουν ὅτι ὁ ψυχικός κόσμος
τῆς μητέρας μεταφέρεται στό ἔμβρυο καί γι’ αὐτό
συνιστοῦν ἠρεμία, γαλήνη, εἰρήνη ψυχική, χαρά καί

συνομιλία μέ τό παιδί πού κυοφορεῖ. Νά θυμηθοῦμε
ἐδῶ τή σκηνή κατά τήν ὁποία ἡ Μαριάμ, ἡ Μητέρα
τοῦ Κυρίου μας, λίγες ἡμέρες μετά τόν Εὐαγγελι-
σμό πῆγε στήν ὀρεινή Ἰουδαία. Ὅταν μπῆκε στό
σπίτι τοῦ Ζαχαρία καί τῆς Ἐλισάβετ καί τήν ἀσπά-
στηκε, ἀναπήδησε τό βρέφος, δηλ. ὁ Ἰωάννης ὁ
Πρόδρομος, μέσα στήν κοιλιά τῆς μητέρας του. Καί
τότε γέμισε ἡ Ἐλισάβετ μέ Πνεῦμα Ἅγιον καί ἐξ
αἰτίας τῆς μεγάλης χαρᾶς καί τῆς ἔκπληξής της
φώναξε μέ μεγάλη φωνή καί εἶπε: Εἶσαι εὐλογη-
μένη ἀπό τόν Θεό ἐσύ περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη
γυναίκα. Καί εἶναι εὐλογημένο καί τό ἔμβρυο πού
βλάστησε στήν κοιλιά σου ὡς καρπός ἄχραντος και
παρθενικός1. 

Πάμπολλα παραδείγματα (καλά ἤ κακά) ἀπό τή
ζωή τῶν ἀνθρώπων ἀναφέρονται στή μορφοποί-
ηση πού κάνει ἡ μέλλουσα μητέρα στό ἔμβρυό της.
Αὐτός ὁ ὁραματισμός τῆς ἐγκύου γιά τό παιδί της,
νά τό βλέπει δηλ. μέ τά μάτια τῆς φαντασίας της
ὡς ἐνήλικο, ὑγιῆ, χαριτωμένο ἄνθρωπο, μέ ἀρετές,
μέ χαρίσματα, σπουδαῖο ἄνθρωπο, γεμάτο ἀγάπη
καί καλωσύνη, μέ ἐξυπνάδα, μέ δυναμισμό καί διά-
θεση προσφορᾶς στούς ἀνθρώπους, χαράσσει
βαθιά στήν ψυχή του αὐτές τίς σπουδαῖες ἀρετές,
τίς ὁποῖες θά προσπαθήσει νά τοῦ μεταδώσει στή
διάρκεια τῆς ψυχοσωματικῆς του ἀνάπτυξης, στή
διάρκεια τῆς ζωῆς του. Γι’ αὐτό οἱ λεγόμενοι Ἐξε-
λικτικοί Ψυχολόγοι ἀποδίδουν μεγάλη βαρύτητα
στήν περίοδο τῆς κυοφορίας τοῦ ἐμβρύου. Γράφει
ἕνας σύγχρονος εἰδικός ἐπιστήμονας: «Ἡ ἐξέλιξη

σθανόμεθα ἀληθινά, ἐλεύθερα, μακάρια παιδιά τοῦ
Θεοῦ. Μέσα ἀπό τόν πόνο γεννιέται τό δάκρυ τῆς
μετάνοιας καί ἡ θέρμη τῆς ἱκεσίας. Στό κρεβάτι τοῦ
πόνου, πηγάζουν οἱ ὡραιότερες προσευχές. Ὁ

πόνος εἶναι τελικά γιατρικό. Οἱ πονεμένοι εἶναι
πλούσια εὐλογημένοι. Μακάριοι οἱ ὑπομένοντες
ἀδιαμαρτύρητα, ἐλπιδοφόρα καί νικηφόρα τό με-
γάλο μαρτύριο καί μυστήριο τοῦ πόνου…�

(συνέχεια ἀπό τήν προηγούμενη σελίδα)

Πόνος καί χαρά στόν τοκετό

τοῦ Ἀριστοφάνη Ζαμπακίδη, Δρ.Θ.

«Εἶναι καλό νά ὑποφέρουμε καί μέσα στά δά-
κρυα ὑπάρχει δύναμη, ἀλλά δέν εἶναι νά ὑποφέ-
ρουμε δίχως ἐλπίδα» (Φιλόσοφος Σ. Κίρκεγκωρ)



τοῦ ἀνθρώπου δέν ἀρχίζει ἀπό τή στιγμή τῆς γέν-
νησης, ἀλλά ἀπό τή στιγμή τῆς σύλληψης, δηλαδή
ἀπό τή στιγμή πού ἑνώνεται ἕνα σπερματοζωάριο
μέ ἕνα ὠάριο. Ἡ ἕνωση αὐτή ὁδηγεῖ στήν ἔναρξη
τοῦ πρώτου σταδίου ἐξέλιξης τοῦ ἀνθρώπου, πού
λέγεται στάδιο τοῦ ὠοκυττάρου. Τό στάδιο αὐτό
διαδέχεται ἀμέσως ἡ ἐμβρυακή περίοδος, ἡ ὁποία
διαρκεῖ μέχρι και τήν 7η ἑβδομάδα»2.

Β. Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου καί ἡ προγεν νη -
τική ἀγωγή
Ἡ ψυχική κατάσταση τῆς ἐπίτοκης μητέρας καί

ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ἐμβρύου παίζουν σημαντικό
ρόλο στήν ἐξέλιξη τοῦ παιδιοῦ της. Σύγχρονες
ἔρευνες καταλήγουν στό συμπέρασμα ὅτι ἡ ἐγκλη-
ματικότητα τῶν νέων ὀφείλεται σέ μεγάλο βαθμό
στήν ὑπερβολική νευρικότητα καί ταραχή τῆς
ἐγκύου μητέρας τους. Ὁ ἀρχαῖος φιλόσοφος Πλά-
των (427-347 π.Χ.) ἀναφέρεται μέ καθαρή σκέψη
στό διάστημα τῆς τεκνοποιΐας και προτρέπει τίς
μητέρες νά προσέχουν πολύ καί νά μή κάνουν κάτι
πού θά βλάψει τήν ὑγεία τοῦ ἐμβρύου. Σέ μία κοι-
νωνιολογική του μάλιστα τοποθέτηση στό βιβλίο
του «Νόμοι» σημειώνει: «Ἡ ἔγκυος δέν πρέπει νά
διαπράττει βιαιότητες καί ἀδικίες, ἀφοῦ ὅλα αὐτά
ἀποτυπώνονται στά σώματα καί τίς ψυχές τῶν παι-
διῶν τους πού ὁμοιάζουν μέ τούς γεννήτορές τους
καί γίνονται δυστυχισμένα πλάσματα». Καί προ-
τρέπει μέ σοφία: «Πρέπει νά προσέχει κανείς ἰδιαί-
τερα τίς γυναῖκες στή διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης
τους, ὥστε ἡ ἐγκυμονοῦσα νά μή διαβιοῖ οὔτε μέ
πολλές ἡδονές, οὔτε μέ πάθη, οὔτε μέ λύπες, ἀλλά
νά ζεῖ κατά τόν χρόνο αὐτό, τιμώντας τον, μέ χαρά,
μέ πραότητα καί μέ καλή ψυχική διάθεση»3.

Σημαντική θεωρεῖται ἀπό τούς ἐπιστήμονες καί
ἡ ὑγιεινή διατροφή τῆς ἐγκύου. Τό αἷμα τῆς μητέ-
ρας «χτίζει» τόν ὀργανισμό τοῦ παιδιοῦ. Γιά τό
λόγο αὐτό συνιστοῦν ἡ διατροφή της νά περιλαμ-
βάνει ἄφθονα φροῦτα, λαχανικά, ἀναποφλοίωτα
δημητριακά, ὠμούς ξηρούς καρπούς (ἰδίως ἀμύ-
γδαλα καί μαῦρες σταφίδες), ψάρι, μαῦρο ψωμί καί
ὠμό ἐλαιόλαδο. Ἀκόμη συνιστοῦν νά ἀποφεύγει τό
κάπνισμα, τό οἰνόπνευμα καί τά διεγερτικά ποτά
(καφέ, κόκα-κόλα κ.λ.π.). 

Βάσιμα ἰσχυρίζονται οἱ ἐπιστήμονες ὅτι τό ἔμ -
βρυο αἰσθάνεται τό χάδι της μητέρας και τοῦ πα-
τέρα πάνω ἀπό τήν κοιλιά καί στρίβει ὁλόκληρο
γιά νά φθάσει στό χέρι τους... Ἰδιαίτερα ἀνεπτυγ-
μένες σ’ αὐτό εἶναι οἱ αἰσθήσεις τῆς ἁφῆς, τῆς γεύ-
σης καί τῆς ἀκοῆς. Τό ἔμβρυο αἰσθάνεται καί βιώ-

νει ταυτόχρονα τά συναισθήματα, τίς σκέψεις, τούς
φόβους, τίς λύπες καί τίς χαρές τῆς μητέρας του.
Αἰσθάνεται προπαντός τή στάση τῆς μητέρας ἀπέ-
ναντί του. Πόσο καθοριστική γιά τήν ἀρχική ἀνά-
πτυξη τοῦ ἐμβρύου καί τή μελλοντική του ἐξελι-
κτική πορεία εἶναι ἡ στάση τῶν γονέων του γι’
αὐτό!

Στό ἐρώτημα τῶν γονέων, τί πρέπει νά κάνουν
γιά νά βοηθοῦν τήν ἁρμονική φυσική, ψυχική καί
πνευματική διάπλαση τοῦ παιδιοῦ τους, ἡ ἐπιστη-
μονική καί ἐρευνητική ἄποψη εἶναι σαφής καί τεκ-
μηριωμένη. Σύμφωνα μέ τόν Καθηγητή Ἰ. Παρα-
σκευόπουλο, «Ἐκεῖνος πού ἔχει παραμελήσει αὐτή
τήν πρώτη σπουδαία ἀγωγή τοῦ παιδιοῦ, μοιάζει
μέ τόν θεατή θεατρικῆς παράστασης πού ἔχασε τήν
πρώτη πράξη». Ἡ πρώτη πράξη ὅμως τῆς ζωῆς
τοῦ ἐμβρύου δέν χάνεται ἀπό τήν μητέρα ἐκείνη
πού ἐμβαθύνει στό μυστήριο τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώ-
που. Οἱ ὅποιες δυσκολίες τῆς ζωῆς καί κυρίως οἱ
πόνοι τήν περίοδο τῆς κύησης ὅταν ἀντιμετωπί-
ζονται μέ πίστη στήν Πρόνοια καί στό Πάνσοφο
σχέδιο τοῦ Πατέρα και Παιδαγωγοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀνοίγουν μία νέα προοπτική γιά
τούς γονεῖς καί μετατρέπονται σέ στάδιο πνευμα-
τικοῦ ἀγῶνα. Ἐκεῖ οἱ γονεῖς μποροῦν νά γνωρίσουν
καλύτερα τόν ἑαυτό τους, τίς ψυχικές τους δυνά-
μεις, τίς δυνατότητες, τίς ἀντοχές, τά ὅριά τους καί
τά τάλαντα πού τούς ἔδωσε ὁ Θεός γιά νά ζήσουν
τόν γάμο ὡς κοινωνία ἀγάπης. Νά βιώσουν τό μυ-
στήριο τῆς τεκνογονίας ὡς ἔκφραση τῆς μετοχῆς
τους στό δημιουργικό ἔργο τοῦ Θεοῦ.      

Γ. Πόνος καί χαρά  στήν ἐπίτοκη
Ἔχει προαναγγελθεῖ ὁ πόνος καί ἡ λύπη πού κα-

ταλαμβάνει τήν ψυχή καί τό σῶμα τῆς ἐπίτοκης γυ-
ναίκας. Ὅταν τό πρωτόπλαστο ζεῦγος παρέβη τήν
ἐντολή τοῦ Θεοῦ, δέχθηκε τή φιλάνθρωπη καί πάν-
σοφη προτροπή τοῦ Δημιουργοῦ. Ἰδιαίτερα δέ ὅταν ὁ
Θεός στράφηκε πρός τή γυναίκα, τῆς εἶπε: «ἐν λύπαις
τέξῃ τέκνα»4. Τῆς εἶπε μέ ἄλλα λόγια: «Ἐγώ θέλησα ἐξ
ἀρχῆς νά ἔχεις ζωή χωρίς πόνους καί ταλαιπωρίες.
Τώρα ὅμως, ἐπειδή παρήκουσες τήν ἐντολή μου, θά
αὐξήσω ὑπερβολικά καί θά καταστήσω σφοδρές τίς
θλίψεις καί τίς στενοχώριες σου κατά τήν ἐγκυμοσύνη,
καί τά βάσανά σου γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν
σου. Ὅλη ἡ ζωή σου θά εἶναι ζυμωμένη μέ λύπες. Μέ
ὀδύνες καί πόνους θά γεννᾶς τά τέκνα σου».

Τήν ψυχική κατάσταση τῆς ἐγκύου περιγράφουν
σύγχρονοι ψυχολόγοι ὡς ἑξῆς: «Οἱ ψυχικές κατα-
στάσεις τῆς μητέρας, ὅπως εἶναι οἱ καταθλί-ψεις, οἱ
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καταστάσεις φόβου καί ἡ αὐξημένη ἔκκριση ἀδρε-
ναλίνης, εἶναι ἐνδεχόμενο νά ἐπηρεάζουν ἀρνητικά
τό παιδί...». Μέ τήν ἔναρξη τοῦ τοκετοῦ ἔχουμε τίς
πρῶτες ὠδίνες. Καί γι’ αὐτές γίνεται λόγος ἀπό
Αὐτόν πού εἶναι Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ τῶν
ἀνθρώπων. Ὁ Κύριος χρησιμοποιεῖ τόν παραβολικό
λόγο πρός τούς μαθητές Του. Λίγο πρίν ἀπό τό σω-
τήριο Πάθος καί θέλοντας νά ἀμβλύνει τόν πόνο καί
τή λύπη πού θά αἰσθανθοῦν οἱ μαθητές Του ἀπό τή
σταυρική Του θυσία, τούς λέγει: «Ἡ γυνή ὅταν
τίκτῃ, λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς˙ ὅταν δέ
γεννήσῃ τό παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως
διά τήν χαράν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τόν κό-
σμον»5. Καί ἐσεῖς οἱ μαθητές μου, λέγει ὁ Χριστός,
ὅταν θά σταυρώνομαι, θά αἰσθανθεῖτε πόνο καί
λύπη για τόν ἀποχωρισμό μας. Ἀλλά μή στενοχω-
ρηθεῖτε ὑπερβολικά, διότι μέ τήν Ἀνάστασή μου «ἡ
λύπη ὑμῶν εἰς χαράν γενήσεται».

Ποιά, λοιπόν, εἶναι τα βαθύτερα παιδαγωγικά
μηνύματα τοῦ Θεοῦ πρός τό δημιούργημά του, τήν
γυναίκα, ὅταν βρίσκεται στίς δύσκολες ὧρες τοῦ
πόνου κατά τόν τοκετό; Ἡ αἴσθηση τῶν ὠδίνων
δέν εἶναι πάντοτε ἀντιληπτή. Στήν πρωτότοκη οἱ
προπαρασκευαστικές ὠδῖνες συνήθως κρατοῦν ὅλο
τόν τελευταῖο μήνα χωρίς αὐτό νά σημαίνει καί
ἔναρξη τοῦ τοκετοῦ. Ἁπλῶς εἶναι προειδοποιητικές
ὠδίνες καί προπαρασκευάζουν τήν ἐπίτοκη, ὥστε
νά λάβει τά μέτρα της. Ψυχοσωματική θά λέγαμε
προετοιμασία.

Μέ τίς ὠδῖνες προετοιμάζεται κυρίως σωματικά ἡ
γυναίκα, ὥστε τό ἔμβρυο νά ἐξέλθει προετοιμασμένο
γιά νά ἀντιμετωπίσει τόν καινούργιο κόσμο. Θαυμά-
ζει καί ἀπορεῖ ἐκεῖνος πού μελετάει τόν τρόπο πού
ὅλα προετοιμάζονται μέ σοφία γιά τή γέννηση ἑνός
ἀνθρώπου. Πόσο ὄμορφα περιγράφει ὁ ἱερός Χρυ-
σόστομος τή στιγμή τῆς κύησης. «Ὅταν τό παιδί
γλιστράει ἀπό τή μήτρα καί κατεβαίνει ἀπό τήν κοι-
λιά, βγάζει τήν πρώτη κραυγή μέ δάκρυα... Ἐπειδή ἡ
εἴσοδος στή ζωή γίνεται μέ θρήνους, μέ δάκρυα ἡ
ἀρχή, προαναγγέλλοντας πονεμένο τό μέλλον τῆς
ἀνθρώπινης φύσης». Καί συνεχίζει μέ τό ἐρώτημα:
«Γιατί κλαίει τό παιδί ἐρχόμενο στό φῶς;». Ἡ ἀπάν-
τηση σύμφωνα μέ τόν ἴδιο πατέρα εἶναι: «Γιά τό
λόγο ὅτι, πρίν μέν τήν ἁμαρτία (τῆς παρακοῆς) ὁ
Θεός ἔλεγε αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε, πού σήμαινε
εὐλογία. Μετά δέ τήν ἁμαρτία ἔλεγε˙ μέ πόνους θά
γεννᾶς τά παιδιά σου, ση-μάδι τιμωρίας»6.

Ὁρισμένοι χριστιανοί φοβοῦνται νά μιλήσουν
στά παιδιά τους καί μάλιστα ὅταν αὐτά προετοι-
μάζονται γιά τόν γάμο, γιά γεγονότα πού θά συμ-

βοῦν στή ζωή τους. Ὑπάρχουν νέες πού δέν ἄκου-
σαν ποτέ ἀπό τούς μητέρες του πῶς γίνεται ἡ προ-
ετοιμασία γιά τήν ἔγγαμη ζωή, γιά τή συμπερι-
φορά τους ὅταν μείνουν ἔγκυες καί τά συνακό-
λουθα. Ἐδῶ τόν λόγο τόν ἔχει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος:
«Κανένα ἀπ’ ὅσα μᾶς δόθηκαν γιά χρήση ἀπό τόν
Θεό εἶναι κακό. Γιατί ὅλα ὅσα προέρχονται ἀπό
τόν Θεό εἶναι καλά, καί μάλιστα πολύ καλά. Τό
μόνο κακό εἶναι ἡ κατάχρηση, πού ἐξαρτᾶται ἀπό
τό δικό μας αὐτεξούσιο»7. 

Οἱ ὠδῖνες, λοιπόν, οἱ πόνοι, οἱ στενοχώριες, ἡ ἐπι-
λόχειος κατάθλιψη ἀπό τό ἕνα μέρος καί ἡ χαρά γιά
τή συμβολή στή δημιουργία ἑνός νέου ἀνθρώπου
ἀπό τήν ἄλλη συμπλέκονται μέ ἕνα περίεργο τρόπο.
Κρύβεται κάτι πίσω ἀπό αὐτά; Στήν ἀπορία μας
ἀπαντᾶ ἡ ἁγιοπνευματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ στά παιδαγωγικά μηνύματα
τοῦ πόνου καί τή θέση του στή ζωή τῶν ἀνθρώπων.

Ἀπό τόν Κύριο χρησιμοποιεῖται τό παράδειγμα
τῆς ἐπίτοκης γυναίκας γιά νά δείξει τό αἰφνίδιο καί
ἀναπόφευκτο τῶν ὠδίνων. Ἡ ἰδέα ὅμως τῆς χαρᾶς
πού ἀκολουθεῖ μόνον ἐδῶ συναντᾶται, θά γράψει
καί πάλι ὁ «χρυσοῦς τήν γλῶτταν», ὁ ἅγιος Ἰωάν-
νης ὁ Χρυσόστομος. Ἄν καί ἡ ζωή τῶν παιδιῶν
πολλές φορές προκαλεῖ θλίψη καί στενοχώριες
στούς γονεῖς ἐν τούτοις χαίρονται μέ τή γέννηση
τῶν παιδιῶν τους. Τί θαυμάσια συναισθήματα ζοῦν
οἱ μητέρες πού ἀξιώνονται ἀπό τόν Θεό νά φέρουν
στόν κόσμο «εἰκόνες» τοῦ Θεοῦ!

Ὁ πόνος τῆς ἐγκύου δέν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση.
Δέν ἐξορκίζεται μέ πρόχειρες συνταγές εὔκολης
ὑπομονῆς, ἀλλά μέ οὐσιαστική καί θερμή σχέση μέ
τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Χριστό, καθώς
καί μέ τήν ἐπίκληση τῶν πρεσβειῶν τῶν μεγάλων
ἀγωνιστῶν τοῦ πόνου, τῶν μεγαλομαρτύρων, παρ-
θενομαρτύρων, νεομαρτύρων, τῶν ὁσίων καί τῶν
ὁμολογητῶν. Ἰδιαίτερα μέ τίς σωστικές πρεσβεῖες
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς στοργικῆς μητέρας
ὅλων τῶν θλιβομένων καί καταπονουμένων, τῆς
μοναδικῆς ἐλπίδας τῶν ἀπελπισμένων, τῆς χαρᾶς
τῶν χριστιανῶν. Αὐτῆς πού ἔχει δύναμη και εἰσα-
κούεται πιό πολύ ἀπό τόν Υἱό καί Θεό της.

Ἐπίλογος
Ἡ κάθε περίπτωση πόνου εἶναι διαφορετική

ἀπό ἄνθρωπο σέ ἄνθρωπο. Γράφει σέ σχετικό βι-
βλίο του ὁ Ἁγιορείτης Γέροντας Μωυσῆς: «Κάθε
περίπτωση πόνου εἶναι προσωπική, ἰδιαίτερη, ση-
μαντική γιά τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο, πρωτόγνωρη
ἴσως, ἀσύγκριτη μέ ὅποιο ἄλλο μικρότερο ἤ μεγα-
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λύτερο πόνο. Εἶναι καθαρά δικός μου σταυρός, τό
δικό μου φορτίο, ὁ δυνατός πειρασμός, ὅπου κρί-
νομαι, ἐξετάζομαι καί προβιβάζομαι ἤ μή»8. Στή συ-
νέχεια ἀναφέρει τό παράδειγμα ἑνός σπουδαίου
ἀσκητῆ καί ὁμολογητῆ, τοῦ ἁγίου Μαξίμου, τόν
ὁποῖο οἱ ἀνόσιοι εἰκονομάχοι τοῦ ἔκοψαν τή
γλώσσα καί τό χέρι, γιά νά μή ὁμιλεῖ καί γράφει.
Λέγει ὁ ἅγιος Μάξιμος: «Αἰτία τῆς πτώσεως τῶν
πρωτοπλάστων ἦταν ἡ γεύση τῆς ἁμαρτίας, πού
τούς μετέδωσε ὀδύνη». 

Καί πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος καί ἡ ἐπίτοκη νά
ἐλευθερωθεῖ ἀπό τήν ὀδύνη πού τήν ταλαιπωρεῖ;
Χρειάζεται νά κοπιάσει, νά πονέσει, νά ἀγωνισθεῖ.
Χρειάζεται νά στρέψει ὅλη τήν προσοχή της καί νά
παραδοθεῖ ὁλοκληρωτικά στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ὅταν ἡ ἐπίτοκη ὑπομένει τόν πόνο καί εὐχαριστιακά
καί δοξολογικά προσεύχεται γι’ αὐτό πού θά τῆς χα-
ρίσει ὁ Θεός, τότε ἐνισχύεται, παραμυθεῖται καί
αἰσθάνεται τό ἔλεος τοῦ Παναγάθου Κυρίου.

Τίς δύσκολες στιγμές τοῦ τοκετοῦ, ἀλλά καί τῆς
ἐπιλόχειας πορείας της ἡ γυναίκα μπορεῖ νά ζήσει
τήν οὐράνια γλυκύτητα. Καταρτίζοντας μέ ὑπο-
μονή καί προσευχή τόν ἑαυτό της ἰσχυροποιεῖ καί
τό βρέφος της, τό ὁποῖο παίρνει τά μηνύματά της
ἀκουμπώντας καί θηλάζοντας ἀπό τό στῆθος τῆς
μητέρας του, καθώς ἀπό ἐκεῖ ἡ μητέρα μεταγγίζει
ὅλη τήν ἀγάπη καί τή στοργή της στό παιδί της.
Ἔτσι ὁ πόνος τῆς ἐπίτοκης μετατρέπεται κατά πε-

ρίεργο τρόπο σέ χαρά, ἀφοῦ μέσα ἀπ’ αὐτόν νοη-
ματοδοτεῖ καλύτερα τή ζωή της, ὡριμάζει πνευμα-
τικά καί δημιουργεῖ οὐσιαστική σχέση μέ τόν Δημι-
ουργό της πού εἶναι καί Δημιουργός τοῦ νέου βλα-
στοῦ, τοῦ παιδιοῦ της. �

ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ

1. Λουκ. 1, 39-42.
2. Δ. Ζάχαρη, Ψυχολογία τῆς βρεφικῆς καί νηπιακῆς

ἡλικίας, Ἀθήνα 2003, σσ. 79-80. Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας δέν ἀνέπτυξαν συστηματικά τό θέμα τῆς ἕνωσης
τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά συχνά
γίνεται λόγος, ὅταν ἀναφέρονται σέ αἱρετικές διδασκα-
λίες περί ψυχῆς ἤ στό θέμα τῶν ἀμβλώσεων. Λεπτομέ-
ρειες ὁ ἀναγνώστης στή μελέτη του θεολόγου-συγγρα-
φέα Νικολάου Βασιλειάδη μέ τίτλο «Πότε ‘ἐμψυχοῦται’
τό ἀνθρώπινο ἔμβρυο; Ἡ ὥρα μηδέν τῆς ἀνθρώπινης
ζωῆς», ἐκδ. «Σωτήρ», Ἀθῆναι.  

3. Πλάτωνος, Νόμοι, ΣΤ΄.
4. Γέν. 3, 16.
5. Ἰωάν. 16, 21.
6. Ἰ. Χρυσοστόμου, Ὅτι χρήσιμος ἡ τῶν Γραφῶν

ἀνάγνωσις..., P.G. 51, σελ. 97.
7. Μ. Ἀθανασίου, Πρός τινα πολιτικόν..., ΒΕΠΕΣ 35,

σελ. 204.
8. Μωϋσέως Μοναχοῦ Ἁγιορείτου, «Ὁ Ἅγιος Πόνος,

Μαθητεία στήν ἐπίσκεψη τοῦ πόνου στή ζωή μας»,
Ἔκδοση Κέντρου Βιοϊατρικῆς Ἠθικῆς καί Δε οντολο-
γίας, Ἀθήνα 2005

1 Ὡς ψυχίατρος ἀλλά καί ὡς ἱερέας, καλεῖστε
πολλές φορές νά ἔρθετε σέ ἐπαφή μέ ἄτομα μέ

εἰδικές ἀνάγκες. Τί ἀποκομίζετε ἀπό τήν ἐπικοινω-
νία σας μέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους; Πῶς ἀντιμε-
τωπίζουν τή ζωή; Ποιά τά συναισθήματα ἑνός τέ-
τοιου ἀτόμου;

Φυσικά τά συναισθήματα ποικίλλουν, ἀπό τόν
φυσιολογικό ψυχισμό μέχρι ντροπή, μειονεξία,
ἀπόγνωση, φθάνοντας μέχρι ψυχιατρικές διαταρα-
χές. Αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό τό εἶδος τῆς ἀναπηρίας
τους (διανοητική ἤ σωματική), ἀπό τήν ἀντιμετώ-
πιση πού αὐτή εἶχε μέχρι τώρα, ἀπό τήν ποιότητα
τῶν σχέσεων μέσα στήν οἰκογένεια, ἀπό τίς χαρα-
κτηρολογικές τους ἰδιαιτερότητες καί πολλούς

ἄλλους παράγοντες. Ἴσως ἕνα καίριο λάθος πού
σταθερά κάνουμε εἶναι νά ὁμαδοποιοῦμε αὐτούς
τούς ἀνθρώπους σά νά ἀντιδροῦν δῆθεν μέ κάποιο
καθορισμένο τρόπο. Ἔτσι ὅμως παραγνωρίζουμε
τή μοναδικότητα τοῦ κάθε προσώπου. Γιά νά τό
καταλάβουμε αὐτό ἄς σκεφθοῦμε πῶς θά αἰσθανό-
μαστε ἄν κάποιοι ἐκτός Ἐκκλησίας ἀπέδιδαν σέ
μᾶς τούς πιστούς παρόμοιες ἰδιότητες, σά νά ἤμα-
στε μία ὁμοιογενής ὁμάδα. (Πρᾶγμα πού κάνουν
ὁρισμένοι ἀφοῦ ἀντιμετωπίζουν τήν πίστη σάν
ἀναπηρία!)

2 Σίγουρα αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ἀντιμετωπίζουν
σημαντικά προβλήματα μέ πρωταρχικό αὐτό

τῆς ὑγείας τους, σωματικῆς καί ψυχικῆς. Αὐτό τό
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Γιά τούς ἀδελφούς μας μέ εἰδικές ἀνάγκες
τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Θερμοῦ

(συνέχεια ἀπό τήν προηγούμενη σελίδα)
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πρόβλημα ἀποτελεῖ ἐμπόδιο στήν κοινωνικοποί-
ησή τους; Διστάζουν νά δημιουργήσουν διαπρο-
σωπικές σχέσεις; Ἔχουν τή δυνατότητα νά κοινω-
νικοποιηθοῦν ἤ εἶναι ἁπλῶς καί μόνο ζήτημα θέ-
λησης;

Ὁρισμένοι, αὐτοί πού βοηθήθηκαν νά ἀντιμε-
τωπίσουν τήν ἀναπηρία τους πιό φυσικά, κοινωνι-
κοποιοῦνται ἀρκετά καλά. Ὑπάρχουν ἀκόμη πολ-
λοί, ὅμως, οἱ ὁποῖοι παραμένουν θύματα καθυστε-
ρημένων ἀντιλήψεων, καθώς καί τῆς ντροπῆς τῆς
οἰκογένειας, ὅποτε κλείνονται στό σπίτι. Καί νά θέ-
λουν εἶναι δύσκολο νά δημιουργήσουν διαπροσω-
πικές σχέσεις: ἄλλοτε τούς ἐμποδίζει ἡ ἴδια ἡ ἀνα-
πηρία, ἐνῶ ἄλλοτε ὁ περίγυρος αἰσθάνεται ἀμηχα-
νία μαζί τους ἤ (ἀντίθετα)  προστατευτισμό, ὁπότε
οἱ φιλίες δυσκολεύονται. 

3 Πῶς ἀντιμετωπίζουν οἱ γονεῖς τήν ἀπόκτηση
παιδιῶν μέ διανοητική καθυστέρηση ἤ ὁποια -

δήποτε ἄλλη ἀναπηρία; Θεωροῦν τήν ὕπαρξη τέ-
τοιων παιδιῶν στίγμα γιά τήν κοινωνική ἀποδοχή
τῆς οἰκογένειάς τους; 

Κάθε τέτοιο παιδί τραυματίζει τήν αὐτοεικόνα
τῶν γονέων, σέ βαθμό ἀνάλογο βέβαια μέ τήν ὡρι-
μότητά τους. Ὅλοι μας φανταζόμαστε ὅτι θά ἀπο-
κτήσουμε ὑγιῆ καί ἔξυπνα παιδιά, διότι αὐτό συν-
τελεῖ στήν αὐτοεκτίμησή μας. Μία τέτοια αἰφνίδια
ἐξέλιξη ἀποτελεῖ πλῆγμα σέ αὐτήν, καί χρειάζεται
ἔντονη προσωπική σχέση μέ τόν Θεό καθώς καί
ἄριστη σχέση τοῦ ζευγαριοῦ προκειμένου νά ἐπου-
λωθῆ τό τραῦμα καί νά μήν ἐπηρεαστῆ πάρα πολύ
ἡ ζωή τῆς οἰκογένειας μέσα καί ἔξω ἀπό τό σπίτι.
(Φυσικά σέ κάποιο βαθμό θά ἐπηρεαστῆ).

4 Οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν κάποια ἀναπηρία,
πόσο ἐλεύθεροι εἶναι στή λήψη ἀποφάσεων γιά

τή ζωή τους; Μήπως ἐπειδή βρίσκονται στό ἐπί-
κεντρο τῆς μέριμνας τῶν οἰκείων τους ἡ δυνατό-
τητα ἐνεργητικῆς συμμετοχῆς στή διαδικασία
λήψης ἀποφάσεων περιορίζεται σέ διαφορετικά
πρότυπα μέ ἄλλη κατεύθυνση ἀπό αὐτή πού ἐπι-
θυμοῦν;  Συντελεί αὐτό στήν ἀνάδειξη τῆς δικῆς
τους προσωπικότητας; Ποιός εἶναι ὁ ρόλος τοῦ
οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος στήν προσπάθεια
ἑνός τέτοιου ἀτόμου νά ὀρθοποδήσει;

Ἕνα σοβαρό πρόβλημα παραμένει ἡ ψυχολο-
γική ἀνωριμότητα τῶν κινητικά ἀνάπηρων. (Στή
διανοητική καθυστέρηση ἤ στόν αὐτισμό εἶναι ἀνέ-
φικτο νά ἐλπίσουμε ψυχολογική ὡριμότητα).
Ἐπειδή πράγματι βρίσκονται στό ἐπίκεντρο τῆς
μέριμνας τῶν οἰκείων τους συχνά αὐτό συντελεῖ σέ

παρασιτική βίωσή τους στή σκιά τῶν γονέων, τῆς
μητέρας συνήθως. Οἱ ψυχικές τους δυνάμεις δέν
ἀναπτύσσονται καί ἡ ἐξάρτηση γίνεται ἀπόλυτη,
μεγαλύτερη καί ἀπό ἐκείνη πού εἶναι ἀναπόφευκτη
λόγω τῆς ἀναπηρίας. Ἔτσι ἐνίοτε ὁ ψυχισμός τῆς
μητέρας καί τοῦ παιδιοῦ γίνονται ἕνα, μέ δυσμενεῖς
συνέπεις γιά τή ζωή τῆς ὑπόλοιπης οἰκογένειας. Ὁ
ἄλλος σύζυγος καί τά ἄλλα παιδιά αἰσθάνονται πα-
ραμελημένα. Μερικές φορές τό ὅλο θέμα καταλήγει
σέ ἀνωριμότητα ὁλόκληρης τῆς οἰκογένειας.

Θυμᾶμαι μία νέα κοπέλλα μέ σπαστική τετρα-
πληγία πού εἶχε μία ἀφοσιωμένη μητέρα. Ὅταν ἡ
μητέρα ὅμως χρειάσθηκε νά εἰσαχθῆ στό νοσκομεῖο
γιά μία ἐπέμβαση, ἡ κοπέλλα ἐμφάνισε ψυχωσική
κρίση, ἀφοῦ στερήθηκε ξαφνικά μία προέκταση τοῦ
ἑαυτοῦ της. Ἐπίσης θυμᾶμαι μία μητέρα τῆς ὁποίας
τό ἐπί χρόνια παράλυτο παιδί πέθανε. Ἔμεινε γιά
καιρό σέ κατάθλιψη, ἀπρόθυμη νά φροντίσει σύζυγο
καί παιδιά. Ἔλεγε πώς ἡ ζωή της δέν εἶχε πιά νόημα.
Θά ἔλεγε κανείς πώς εἶχε ταυτίσει τήν ὕπαρξή της μέ
τό ἄρρωστο παιδί. Εὐτυχῶς τά πράγματα δέν ἐξε-
λίσσονται πάντα τόσο ἄσχημα.

5 Ποιά θεωρεῖτε ὅτι εἶναι ἡ καλύτερη ἀντιμετώ-
πιση τέτοιων ἀτόμων; Σέ ἱδρύματα εἰδικῆς φρον-

τίδας ἤ στό σπίτι τους ἀπό τήν οἰκογένειά τους;
Δύσκολο νά ἀπαντηθῆ αὐτό. Σέ πολλές περι-

πτώσεις ἡ φροντίδα στό σπίτι εἶναι ἐφικτή, ὁπότε
τό ἄτομο αὐτό θά λάβει τήν πρέπουσα περίθαλψη.
Ἀκόμη περισσότερο, θά λάβει ἀγάπη, ἀλλά καί ἡ
οἰκογένεια θά ἔχει τή δυνατότητα νά δώσει ἀγάπη.
Ἡ φροντίδα στό σπίτι μπορεῖ νά γίνει ἀφορμή
πνευματικῆς προόδου καί ἁγιότητας. Ὅμως ὑπάρ-
χουν περιπτώσεις ὅπου ἡ ζημιά στήν οἰκογένεια θά
εἶναι σοβαρώτερη ἀπό τά ὀφέλη, καί θά πρέπει νά
συζητηθῆ ἡ πιθανότητα ἱδρύματος. Μέλημα τῆς
κοινωνίας μας πρέπει νά εἶναι ἡ δημιουργία κα-
τάλληλων ὄμορφων ἱδρυμάτων (ἀνάλογων μέ τό
εἶδος τοῦ προβλήματος) καί ἡ ὀρθή στελέχωσή
τους. Αὐτό θά δώσει τή δυνατότητα σέ πολλές
οἰκογένειες νά ἀνακουφισθοῦν, ἐνῶ μπορεῖ νά ἐξε-
τασθῆ καί τό ἐνδεχόμενο περιοδικῆς διαμονῆς ἐκεῖ.

6 Ὑπάρχει ἡ ἀντίληψη πώς τά ἄτομα μέ εἰδικές
ἀνάγκες καί εἰδικότερα μέ νοητική στέρηση μόνο

προβλήματα μποροῦν νά δημιουργοῦν στούς
ἄλλους, ὅτι δέν προσφέρουν καί πολλά. Τί ἔχετε νά
πεῖτε γιά αὐτή τήν «καιαδίζουσα» γνώμη; Ἡ κοινω-
νία, πιστεύετε, πώς θά ἔδινε ποτέ τή δυνατότητα στίς
οἰκογένειες αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων νά «ἀπαλλαγοῦν»
νόμιμα ἀπό αὐτούς; Τί ἐπιπτώσεις θά εἶχε αὐτό;
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Μά τήν ἔχει δώσει ἤδη αὐτή τή δυνατότητα, μέ
τόν προγεννητικό ἔλεγχο. Προκειμένου νά μή βλέ-
πει τριγύρω της ἀναπήρους καί ἀρρώστους τούς
ἐξαφανίζει πρίν γεννηθοῦν! Φυσικά εἶναι προφα-
νές πώς οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν εἶναι παραγωγικοί.
Μάλιστα ἐπιβαρύνουν οἰκονομικᾶ τήν κοινωνία. Σέ
μία ὑλιστική ἀντίληψη δέν ἔχουν θέση. Ἔχουμε
σκεφθῆ ποτέ ὅμως ὅτι ἐνδεχομένως νά βοηθοῦν
τήν κοινωνία μέ ἄλλο τρόπο; Ὅτι τῆς δίνουν τήν
εὐκαιρία νά γίνει πιό ἀνθρώπινη; Ὅτι μᾶς παρασύ-
ρουν πρός τίς ἀθωότερες πλευρές τῆς ὕπαρξής μας;
Μέ μία πνευματική θεώρηση ὁ καθένας μας θά
αἰσθανόταν εὐγνωμοσύνη πρός ὁποιονδήποτε γί-
νεται ἀφορμή νά ὑπηρετήσουμε τόν Χριστό στό
πρόσωπό του, ἤ γίνεται ὁ καθρέφτης μας γιά νά
αἰσθανθοῦμε τήν πνευματική μας φτώχεια.

7 Ἀκοῦμε συχνά ὅτι τά ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες
δέν ἔχουν ἀνάγκη οὔτε τόν οἶκτο οὔτε τή λύπη

μας. Τί πραγματικά μποροῦμε νά κάνουμε ἐμεῖς γιά
αὐτούς τούς ἀνθρώπους;

Κατ’ ἀρχήν νά προσευχόμαστε. Δυστυχῶς ἀπέ-
χουμε πολύ ἀπό τό νά συμπεριλάβουμε στήν προ-
σευχή μας ἀνθρώπους πού δέν γνωρίζουμε προσω-
πικά. Καί εἶναι τόσοι πολλοί! Ἀκόμη χρειάζεται
προσευχή γιά τίς οἰκογένειές τους. Ἀπό ἐκεῖ καί
πέρα ἡ ἀγάπη εἶναι ἐφευρετική.

8 Πολλές φορές, οἱ ἀσθενεῖς μέσ᾽ στόν πόνο καί
τήν ἀπελπισία τους ἀγανακτοῦν καί λένε: «Μά,

πῶς γίνεται ὁ Θεός, ὁ Θεός τῆς ἀγάπης νά ἐπιτρέπει
τέτοιες δοκιμασίες, εἰδικά σέ μικρά παιδιά;». Πῶς
ἀπαντάει ἡ Ἐκκλησία σέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους;

Τά λόγια εἶναι εὔκολα, ἀλλά ἄχρηστα ὅταν βρί-
σκεσαι μπροστά σέ μυστήρια. Ἐπειδή ὅμως τά
ζητᾶτε ἀπαντῶ: πράγματι ὁ Θεός φαίνεται ἀνίσχυ-
ρος μπροστά στίς ἀτέλειες τῆς ἀνθρώπινης φύσης.
Δέν πρόκειται ὅμως γιά ἀληθινή ἀδυναμία ἀλλά γιά
μυστηριώδη συστολή τῆς δυνάμεώς Του κατά τό
πρότυπό τοῦ Χριστοῦ. Ἀδύναμος φάνηκε ὁ Θεός
Πατέρας, ὅταν δέν προφύλαξε τόν Υἱό Του ἀπό
ἀτιμωτικό θάνατο. Ἀδύναμος κατά τά ἀνθρώπινα
φάνηκε καί ὁ Υἱός τήν ὥρα ἐκείνη. Καί ἡ τελική
ἔκβαση εἶναι νά ἐμφανίζεται «κατάστικτος τοῖς μώ-
λωψι καί πανσθενουργός». Τά ἐρωτήματα αὐτά θά
ἀπαντηθοῦν στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπου ποιός
ξέρει πῶς θά μᾶς ἐμφανισθοῦν τά ἄτομα μέ εἰδικές
ἀνάγκες! Τό μόνο πού καλούμαστε νά κάνουμε
ἐμεῖς ἐν τῷ μεταξύ εἶναι νά σηκώνουμε λίγο βάρος,
ὅσο μποροῦμε, ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ. Ἀνα-
κουφίζοντας αὐτούς ἀνακουφίζουμε τόν Ἴδιο.

9 Πῶς ἀνταποκρίνονται οἱ ἄνθρωποι μέ ἀναπη-
ρία στήν προοπτική τῆς πίστης; Ἐπίσης,

ὑπάρχουν ἄτομα τά ὁποῖα εἶναι διανοητικά καθυ-
στερημένα. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶναι δυνατόν νά
ἀντιληφθοῦν τόν Θεό; Ἔχουν τήν ἱκανότητα καί
τό νοητικό ὑπόβαθρο γιά νά πιστεύσουν σέ Αὐτόν;

Πολλοί πιστεύουν καί θρησκεύουν συνειδητά
καί σ’αὐτό συντελεῖ φυσικά καί ἡ δοκιμασία τους.
Ἄνθρωποι πού πονοῦν καί ταλαιπωροῦνται γιά
χρόνια δηλώνουν ὅτι κατάφεραν νά ἀνακαλύψουν
τόν βαθύτερο ἑαυτό τούς καθώς καί τό πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ.  

Ἐκεῖ πού δημιουργοῦνται εὔλογα ἐρωτήματα
ὅμως εἶναι μέ τή διανοητική καθυστέρηση. Ἴσως
φανῆ παράδοξο ἀλλά πολλοί ἀπό αὐτούς τούς
ἀνθρώπους ἀναπτύσσουν βαθειά θρησκευτικότητα.
Φαίνεται, ἐπειδή ἐμπιστεύονται τό Θεό σάν παιδιά,
δέν παρεμβάλλουν τίς διανοητικές ἐπιφυλάξεις καί
τίς νευρώσεις πού ἀναπτύσσουμε ἐμεῖς οἱ ὑγιεῖς. Τό
ἴδιο καί μέ τήν ἠθική: εἶχε γραφτῆ ὅτι κατά τούς
εἰδικούς ὀλυμπιακούς ἀγῶνες ἕνας ἀθλητής στα-
μάτησε καί σήκωσε ἕναν συναθλητή του πού εἶχε
πέσει. Γι’ αὐτόν δέν λειτουργοῦσαν δυό ἠθικές στά-
σεις, μία στήν καθημερινή ζωή καί μία γιά τήν ὥρα
τοῦ ἀνταγωνισμοῦ. 

Κάποτε λειτουργοῦσα σέ μία πόλη γιά πρώτη
φορά ἀναπληρώνοντας τόν ἐφημέριο καί ἕνας ἐνή-
λικος μέ σύνδρομο Ντάουν στεκόταν κοντά μου
στό ἱερό. Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ὅτι καί στό «Πι-
στεύω» καί στό «Πάτερ ἠμῶν» πλησίασε στήν Ἁγία
Τράπεζα καί ἀπήγγελλε (ἤ τουλάχιστον προσπα-
θοῦσε) καί αὐτός, μέ ἔκδηλη ἀφοσίωση στό πρό-
σωπό του. Κατόπιν ἐπανερχόταν στή θέση του.
Αἰσθάνθηκα πώς ἔτσι δήλωνε μέ τίς δικές του δυ-
νάμεις ὅτι ἀποτελοῦσε μέλος τοῦ Σώματος τοῦ
Χριστοῦ.

10 Ἡ Ἐκκλησία ἔχει προβεῖ σέ πρωτοβουλίες
γιά τή βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς τῶν

ΑΜΕΑ;
Ἄν Ἐκκλησία εἴμαστε ὅλοι μας, μπορεῖ νά

ἀπαντήσει ὁ καθένας τήν ἐρώτηση. Ἄν ἐννοεῖτε τή
διοικοῦσα Ἐκκλησία, θά ἄρχιζα μέ τό πιό εὔκολο:
ράμπες γιά τούς ναούς. Πῶς γίνετε νά καλοῦμε
τούς ἀνθρώπους στήν Ἐκκλησία ὅταν βιώνουν
πόνο καί νά μή μεριμνοῦμε γι’ αὐτές εἰδικά τίς
ψυχές; Ἀλλά καί στήν κατήχηση μποροῦμε νά θέ-
σουμε τά θεμέλια μίας διαφορετικῆς στάσης ἀπέ-
ναντί τους. Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι τρόποι εἶναι πιό
ἀποτελεσματικοί ἀλλά δυσκολώτεροι, διότι προ-
ϋποθέτουν συμμετοχή τῆς καρδιᾶς. �
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1. Ἀπό ποῦ προέρχονται οἱ ἀσθένειες;

Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπό τό Θεό χωρίς
τήν ἀρρώστια. Αὐτή ἦλθε ὡς συνέπεια τῆς ἀπομά-
κρυνσής μας ἀπό τόν Θεό. Καί σήμερα πολλές
ἀσθένειες ὀφείλονται σέ ἁμαρτίες. Ἀπέσυρε ἐν μέρει
ὁ Θεός τήν προστασία Του καί ἦλθε ὁ πόνος στή
ζωή τῶν ἀνθρώπων. Τό φαινόμενο τῆς ἀσθένειας
εἶναι δηλωτικό της φθορᾶς καί προανάκρουσμα
τοῦ θανάτου. 

Ὁ Θεός ἀνέχεται τό σύμπτωμα τῆς πτώσης, τίς
ἀσθένειες, γιατί τίς περισσότερες φορές ἀποβαί-
νουν εὐεργετικές. Μέσα ἀπό τόν πόνο πολλοί ἄν -
θρωποι συνειδητοποιοῦν τή μικρότητά τους καί
ταπεινώνονται, μετανοοῦν, καλοσυνεύουν καί συμ-
πονοῦν.  Μέ τόν πόνο  κυρίως ἀντιλαμβάνεται ὁ
ἄν θρωπος ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του
καί ἡ ἴδια ἡ ζωή του ἐξαρτῶνται ἀπό τόν Θεό.

Στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή (2,14) γράφεται
πώς ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος «ἵνα διά τοῦ θα -
νάτου καταργήσῃ τόν τό κράτος ἔχοντα τοῦ θα -
νάτου, τοῦτ᾽ ἔστι τόν διάβολον». Ἐδῶ ὁ διάβολος
παρουσιάζεται νά κατέχει τή δύναμη τοῦ θανάτου.
Συμβαίνει αὐτό, γιατί αὐτός ὤθησε τούς Πρωτο-
πλάστους στήν ἀνυπακοή πρός τόν Θεό, στό θά-
νατο τῆς ψυχῆς, πού ἐπέφερε καί τόν θάνατο τοῦ
σώματος. Ὁ σατανᾶς χρησιμοποιεῖ καί σήμερα τά
πάθη καί τίς ἀσθένειες τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος,
γιά νά ὠθήσει τούς ἀνθρώπους στήν ἐπιπλέον ἀπο-
μάκρυνση ἀπό τόν Θεό. Ἕνας ἐγωιστής π.χ. ὠθεῖ -
ται ἀπό τόν σατανᾶ νά μήν ὑπακούσει στό νόμο
τοῦ Θεοῦ. Ἕνας ἀσθενής ὠθεῖται ἐπίσης ἀπό τό
σατανᾶ νά γίνει νευρικός, σκληρός πρός τούς οἰ -
κείους, νά μελαγχολήσει ἕως τήν αὐτοκτονία ἤ νά
ἐναντιωθεῖ ἀκόμα καί μέ τόν Θεό καί νά τόν θεωρεῖ
ὡς ἄσπλαχνο πατέρα. Ὁ σατανᾶς φαίνεται ἀπό
τήν Ἁγία Γραφή ὅτι δημιουργεῖ ἀκόμα καί κάποιες
δικές του ἀσθένειες καί δικές του θεραπεῖες. Ὁ Ἰώβ
ἀρρώστησε ἀπό τό διάβολο, γιά νά βρίσει τόν Θεό.

Ἡ συγκύπτουσα τῆς συναγωγῆς ἦταν δεμένη ἀπό
τό σατανᾶ δεκαοκτώ χρόνια στήν κυρτή στάση
(Λουκᾶ 13,10-17). Πολλοί αἱρετικοί καί ἀλλόθρη-
σκοι μέ τή δύναμη τοῦ σατανᾶ θεραπεύουν διάφο-
ρες ἀσθένειες, πού εἶναι διαβολικῆς προέλευσης. Ὁ
ἀντίχριστος θά κάνει σημεῖα καί τέρατα (Ματθ.
24,24 καί Β΄ Θεσ. 2,9). Τά σημεῖα αὐτά θά εἶναι ψεύ-
τικα θαύματα καί ψεύτικες ἀναστάσεις. 

2. Σέ τί ὠφελεῖ ὁ πόνος τῆς ἀρρώστιας;

Ὅπως κάθε πατέρας διορθώνει τά ἀγαπητά
παιδιά του μέ παιδαγωγίες, ἔτσι καί ὁ Θεός παιδα-
γωγεῖ μέ θλίψεις τά παιδιά Του καί τά ὁδηγεῖ στό
δρόμο τῆς σωτηρίας. Λέει ἡ Ἁγία Γραφή: «…ὅν
ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει…» (Παροιμ. 3, 11-12). Μέ
τόν πόνο ὁ Θεός δοκιμάζει, ἐπιστρέφει κοντά Του,
ἐξαγιάζει, ταπεινώνει καί στεφανώνει τόν ἄνθρωπο.

Δοκιμάζεται ἡ πίστη μας στόν Θεό. Δέχομαι τίς
δυσκολίες σάν τόν Ἰώβ ἤ βλασφημῶ τόν Θεό; Δο-
κιμάζεται ἡ ἀγάπη μας στούς συγγενεῖς, γιατί  πολ-
λοί ἀσθενεῖς γίνονται σκληρόκαρδοι. Δοκιμάζεται
ἡ ὑπομονή μας, γιατί πολλοί χάνουν τήν ὑπομονή
τους καί γίνονται γκρινιάρηδες.

Πολλοί ἄνθρωποι μέσα ἀπό τόν πόνο βρῆκαν
τό δρόμο τῆς σωτηρίας. Τό πλησίασμα τοῦ θανά-
του συγκλονίζει. Συνέρχονται καί οἱ ἴδιοι οἱ ἀσθε-
νεῖς καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ περιβάλλοντός τους, πού
προηγουμένως ζοῦσαν ἐπιπόλαια. Ὁ γέροντας
Πορφύριος ἔλεγε ὅτι ὁ Θεός δέν φωτίζει τούς ἐρευ-
νητές νά βροῦν τή θεραπεία τοῦ καρκίνου, γιατί μέ
τόν καρκῖνο σώζονται πολλές ψυχές. Οἱ ἀσθένειες
τῶν γηρατειῶν συνήθως  λειτουργοῦν ὡς καμπα-
νάκια ἀφύπνισης καί γι’ αὐτό πολλοί ἡλικιωμένοι
μετανόησαν καί σώθηκαν. Πολλούς νέους τά αὐτο-
κινητιστικά ἀτυχήματα τούς ἔβγαλαν ἀπό τό «λή-
θαργο» καί τούς ὁδήγησαν νά ἀλλάξουν τή ζωή
τους καί νά τή βλέπουν κάτω ἀπό τό πρῖσμα τῆς
αἰωνιότητας.

Ὁ πόνος καί οἱ ἀσθένειες

τοῦ Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου

Συζήτηση μέ ἕναν ἔφηβο
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Μέ τόν πόνο ἐξοφλοῦμε ἄγνωστες καί ξεχασμέ-
νες ἁμαρτίες μας. Ξεπληρώνουμε ἁμαρτίες, πού δέ
γνωρίζουμε καί δέ θυμόμαστε. Συμβαίνει νά πονᾶνε
καί πολλοί δίκαιοι. Αὐτοί πονᾶνε γιά ξεχασμένες
ἁμαρτίες τους, ἀλλά καί γιά νά παραδειγματισθοῦν
μέ τήν ὑπομονή καί τήν πίστη τους οἱ συγγενεῖς
καί οἱ γνωστοί τους. Μέ τόν πόνο τῶν δικαίων ὁ
Θεός δείχνει ὅτι ὅποιος τόν ἀκολουθεῖ, δέν τό κάνει
αὐτό γιά νά βολευτεῖ σ’ αὐτή τήν ψεύτικη ζωή, ἀλλά
γιά νά κληρονομήσει τήν αἰώνια ζωή.

Ὁ πόνος ταπεινώνει καί ὡριμάζει τόν ἄν θρω -
πο. Ἡ ἄμεση αἴσθηση τοῦ πονεμένου εἶναι ἡ μη-
δαμινότητα τῆς παρούσας ζωῆς. Ἕνα τόσο μικρό
μικρόβιο ἀπορρυθμίζει  τόν ὀργανισμό, τόν ἐξαντ-
λεῖ καί τόν ὁδηγεῖ πρός τόν θάνατο! Ἐπίσης ὁ
ἀσθενής καταλαβαίνει τά ὅριά του καί ὅτι ὅλα
(ὑγεία, μυαλό, φωνή…) εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ.
Αὐτά τά βιώματα τόν ὠθοῦν νά καταφύγει πρός
τόν Πλάστη του μέ τήν Ἐξομολόγηση, τή Θεία
Κοινωνία καί τήν προσευχή γιά τή θεία προστασία
καί τελικά τή σωτηρία του. 

Μέ τόν πόνο  ταπεινώνονται καί πολλοί δίκαιοι,
γιά νά μήν παρασυρθοῦν στήν ἔπαρση. Ἔλεγε ὁ
ἀπόστολος Παῦλος: «Γιά τόν μεγάλο ἀριθμό τῶν
ἀποκαλύψεων, γιά νά μήν ὑπερηφανεύομαι, μοῦ
δόθηκε ἀρρώστια …» (Β΄ Κορ. 12,7). Στή συνέχεια ὁ
ἀπόστολος ἀναφέρει ὅτι παρακάλεσε τρεῖς φορές
τόν Κύριο νά τόν θεραπεύσει καί Αὐτός τό ἀρνή-
θηκε λέγοντάς του: «Σοῦ εἶναι ἀρκετή ἡ χάρις μου,
γιατί ἡ δύναμή μου ἀναδεικνύεται τέλεια σέ κατά-
σταση ἀδυναμίας-ἀσθένειας» (Β΄ Κορ. 12,9). Καί συ-
νεχίζει ὁ ἀπόστολος: «Γι’ αὐτό λοιπόν μᾶλλον θά
καυχηθῶ μέ πολλή μεγάλη εὐχαρίστηση γιά τίς κα-
ταστάσεις ἀδυναμίας-ἀσθένειες, γιά νά κατοικεῖ σέ
μένα ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό εὐφραίνομαι
σέ ἀσθένειες, σέ ὕβρεις, σέ δυσκολίες, σέ διωγμούς,
σέ δυσχέρειες γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ, γιατί, ὅταν
περιέρχομαι σέ καταστάσεις ἀδυναμίας-ἀσθένειας,
τότε εἶμαι δυνατός» (Β΄ Κορ. 12,9-10).

Κάποιες φορές ἐπιτρέπει ὁ Θεός τόν πόνο σέ
ἐκλεκτά παιδιά Του, γιά νά ἀγωνισθοῦν πιό πολύ
καί νά στεφανωθοῦν στήν αἰώνια ζωή. Ὁ Θεός δέν
εἶναι ἄδικος καί θά ἀνταμείψει τούς πάσχοντες
ἐκλεκτούς δούλους Του πλούσια στόν Παράδεισο.
Ἅγιοι ἄνθρωποι πέρασαν ἀπό τό καμίνι μεγάλων
ἀσθενειῶν, ἁγιάσθηκαν πιό πολύ καί φανερώθηκαν
οἱ μεγάλες ἀρετές καί ἡ πίστη τους, γιά νά λει-

τουργοῦν ὡς ὑπόδειγμα στό περιβάλλον τους. Ὁ
γέροντας Παΐσιος ἔλεγε πώς ὠφελήθηκε πιό πολύ
στήν πνευματική ζωή ἀπό τίς ἀρρώστιες παρά ἀπό
τήν ὑγεία. 

3. Πῶς ἀντιμετωπίζουμε πνευματικά μία
ἀσθένεια;

Πρῶτα θά καταφεύγουμε στόν Θεό (Παραλειπ.
Β΄ 16,12) καί μετά στούς γιατρούς. Οἱ ἴδιοι θά κά-
νουμε θερμή προσευχή νά μᾶς βοηθήσει ὁ Θεός νά
ὑπομένουμε τόν πόνο καί, ἄν εἶναι θέλημά Του, νά
θεραπευτοῦμε. Θά ζητήσουμε ἀπό γνωστούς μας
νά προσεύχονται κι ἐκεῖνοι. Θά δώσουμε τό ὄνομά
μας νά μνημονευθεῖ σέ θεῖες Λειτουργίες. Θά ἐξο-
μολογηθοῦμε καί θά κοινωνήσουμε. Πρίν κοινωνή-
σουμε, καλό εἶναι νά καλέσουμε κι ἕναν ἱερέα σπίτι
μας νά τελέσει Εὐχέλαιο. Μετά θά πᾶμε στό γιατρό
προσευχόμενοι ὁ Θεός νά τόν φωτίσει νά κάνει
καλή διάγνωση καί σωστή θεραπεία.

Καί στή διάρκεια τῆς θεραπείας προσευχόμαστε
θερμά στόν Θεό ἔχοντας τήν ἐλπίδα, ὅτι ὁ Θεός
μπορεῖ νά μᾶς κάνει καλά. Ὅλοι οἱ πονεμένοι συ-
νήθως προσεύχονται θερμά καί μέ κατάνυξη. Κι ἄν
δέ γίνουμε καλά, νά σκεφτόμαστε πώς ὁ Θεός κάτι
καλό θά βγάλει μέ τήν ἀρρώστια μας γιά τήν πνευ-
ματική μας προκοπή. Ἡ ὠφέλεια δέν φαίνεται
ἄμεσα, θά ἀποκαλυφθεῖ ἀργότερα στήν πορεία τῆς
ζωῆς. Θεωρώντας τήν ἀσθένεια ὡς εὐεργεσία τοῦ
Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας τήν ὑπομένουμε καί τόν
εὐχαριστοῦμε.

Αὐτός πού ἐκ γενετῆς ἔχει ἀνίατη ἀσθένεια ἤ
τήν ἀπέκτησε κάποια στιγμή, νά θεωρεῖ τήν περι-
πέτειά του ὡς κρυφή εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι δέν
ἀφήσει τόν ἑαυτό του νά φθάσει στήν ἀπελπισία
καί στή σκληρότητα τοῦ χαρακτήρα του. Ὁ γέ-
ροντας Παΐσιος  ἔλεγε, πώς ἐκεῖνος πού ὑποφέρει
ἀγόγγυστα μία ἀναπηρία, θά πάει στόν Παράδεισο
μαζί μέ τούς μάρτυρες.

Καλό θά εἶναι οἱ ἀσθενεῖς πάντοτε νά ἔχουν
ὑπόψη τους ὅτι δέν πρέπει νά γογγύζουν ἐναντίον
τοῦ Θεοῦ (Α΄ Κορ. 10,10), ἀλλά νά ἀκούσουν τή
συμβουλή τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «ὁ Θεός εἶναι
εὔσπλαχνος καί δέν σᾶς ἀφήνει νά δοκιμασθεῖτε
παραπάνω ἀπό τίς δυνάμεις σας, ἀλλά μαζί μέ τή
δοκιμασία θά δώσει καί τή διέξοδο, ὥστε νά μπο-
ρεῖτε νά ὑποφέρετε» (Α΄ Κορ. 10,13). �
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Χριστὸς καὶ πάλιν γεννᾶται καὶ οἱ Ἄγγελοι
καὶ πάλιν ψάλλουν: 
«∆όξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη,
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β΄, 14�15).

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἄγγελοι ψάλλουν τὰς τρεῖς μεγαλειώδεις
ταύτας διακηρύξεις καὶ ἡ μεγίστη πλειονότης
τῶν ἀνθρώπων, ἂν καὶ ἑορτάζει Χριστούγεννα,
δὲν δύναται νὰ ἀντιληφθῇ τὸ νόημα τοῦ ἀγγε-
λικοῦ αὐτοῦ ὕμνου καὶ διερωτᾶται ἐὰν ὄντως
σήμερον δοξάζεται ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ὁ Θεὸς
καὶ διατὶ πρέπει νὰ δοξάζεται, ποῦ δύναταί τις
νὰ εὕρῃ ἐπὶ γῆς τὴν ἐξαγγελθεῖσαν εἰρήνην καὶ
διὰ ποῖον λόγον ἡ σημερινὴ ἀνθρωπότης πρέ-
πει νὰ ζῇ ἐν εὐδοκίᾳ. 

Διότι, ὄντως, ἡ πλειονότης τῶν ἀνθρώπων
δὲν δοξάζει τὸν Θεόν, οὔτε διὰ τῶν ἔργων της,
οὔτε διὰ τῶν χειλέων της, ἀρκετοὶ δὲ ἐξ αὐτῶν
ἀμφισβητοῦν καὶ αὐτὴν ταύτην τὴν ὕπαρξιν
τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν παρουσίαν Του εἰς τὴν ζωήν
των. Εἶναι μάλιστα πολλοὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι
ἀποδίδουν εἰς τὸν Θεὸν εὐθύνας, δι’ ὅσα δυ-
σάρεστα συμβαίνουν εἰς τὴν ζωήν των. Ἀλλ’
ὅμως οἱ τοιουτοτρόπως ἀγανακτοῦν τες ἐναν-
τίον τοῦ Θεοῦ σφάλλουν βαρέως, καθ' ὅσον τὸ
κακὸν δὲν προέρχεται ἀπὸ Αὐτόν. Ἀντιθέτως, ἡ

ἐξ ἀγάπης πρὸς τὸν ἄνθρωπον σάρκωσις τοῦ
Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ ἐπακολουθή-
σαντα αὐτὴν γεγονότα τῆς Σταυρώσεως καὶ
Ἀναστάσεώς Του, ἀναμορφώνουν τὸν πιστὸν
εἰς τὸ ἀρ χαῖον κάλλος καὶ χαρίζουν εἰς αὐτὸν
τὴν αἰώνιον ζωήν καὶ τὴν πάντα νοῦν ὑπερέ-
χουσαν εἰρήνην καὶ καθιστοῦν αὐτὸν συγκλη-
ρονόμον τῆς αἰωνίου βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ
πρᾶξις αὕτη τῆς τοῦ Θεοῦ Συγκαταβάσεως, ἂν
καὶ περικλείει τὴν ἐσχάτην ταπείνωσιν, εἶναι
ἀφ’ ἑαυτῆς ἱκανὴ νὰ ὑπερδοξάσῃ Αὐτόν. Οὕ -
τως, ἄν καὶ πολλῶν ἀνθρώπων αἱ καρδίαι δὲν
δοξάζουν τὸν Θεόν, ἀποδίδοται δόξα εἰς Αὐ -
τόν, τὸν ἐν ὑψίστοις οἰκοῦντα, ὑπὸ πάσης τε
τῆς κτίσεως καὶ ὑπὸ τῶν ἀντιλαμβανομένων τὰ
γενόμενα ἀνθρώπων. Διὸ καὶ ἡμεῖς εὐγνωμό-
νως ἀναφωνοῦμεν μετὰ τῶν Ἀγγέλων τό “Δόξα
ἐν ὑψίστοις Θεῷ” διὰ τὴν μεγαλωσύνην τῶν
ἔργων Του καὶ τὸ ἀσύλληπτον τῆς ἀγάπης Του
πρὸς ἡμᾶς.

Ἡ ἀπορία ὅμως ἀφορᾷ καὶ εἰς τὴν δευτέ-
ραν ἐξαγγελίαν τῶν ἀγγέλων «καὶ ἐπὶ γῆς
εἰρήνη». Κατὰ ποῖον τρόπον εὑρίσκεται ἐπὶ
γῆς εἰρήνη, ὅταν τὸ ἥμισυ σχεδὸν τοῦ πλανήτου
εἶναι εἴτε ἐν δράσει εἴτε ἐν προετοιμασίᾳ πο-
λεμικῇ; Ἡ γλυκύφθογγος ἐξαγγελία τῶν Ἀγγέ-
λων «ἐπὶ γῆς εἰρήνη» εἶναι βεβαίως πρωτίστως
μία ὑπόσχεσις τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐὰν οἱ ἄνθρωποι
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ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩι ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, 
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΑΡ᾽ ΗΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, 
ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ 

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ



ἀκολουθήσουν τὸν δρόμον τὸν ὁποῖον τὸ τεχθὲν
Παιδίον ὑποδεικνύει εἰς αὐτούς, θὰ φθάσουν
εἰς τὴν ἐσωτερικὴν εἰρήνην καὶ τὴν εἰρηνικὴν
συμβίωσιν. Ἀλλά, φεῦ, μέγα μέρος τῶν ἀνθρώ-
πων συγκινεῖται καὶ ἕλκεται ἀπὸ τὰ τύμπανα
τοῦ πολέμου καὶ βαρυθυμεῖ εἰς τὸ ἄκουσμα
τῆς ὑποσχέσεως τῆς εἰρηνικῆς ζωῆς. Δὲν ὁμι-
λοῦμεν βεβαίως μόνον περὶ τῶν ζηλωτῶν τῶν
δι’ ὅπλων πολεμικῶν συρράξεων, ἀλλὰ κυρίως
περὶ ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι μετατρέπουν τὴν
εὐγενῆ ἅμιλλαν εἰς σύγκρουσιν καὶ ἔφοδον
κατὰ τῶν συνανθρώπων καὶ ἐπιδιώκουν τὴν
ἐξόντωσιν τοῦ ἀντιπάλου. Ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἔν -
νοιαν, ὁ πόλεμος βιώνεται ὡς πραγματικότης
μεταξὺ τῶν μελῶν ἀντιτιθεμένων κοινωνικῶν
ὁμάδων καὶ παρατάξεων, παντὸς εἴδους, ἐθνι -
κῶν, κομματικῶν, συνδικαλιστικῶν, οἰκονο-
μικῶν, ἰδεολογικῶν, θρησκευτικῶν, ἀθλητικῶν
καὶ εἴ τινος ἄλλης, καὶ ὁ ψυχισμὸς τῶν μελῶν
των διαμορφώνεται εἰς φιλοπόλεμον, ἀντὶ τοῦ,
ὡς θὰ ἔπρεπε, φιλειρηνικοῦ. Αὐτὸ ὅμως δὲν
ἀναιρεῖ τὴν ἀλήθειαν τῆς ἐξαγγελίας τῶν
Ἀγγέλων, ὅτι διὰ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ
καὶ τῆς ἀποδοχῆς τῶν διδαγμάτων Αὐτοῦ, θὰ
ἐπικρατήσῃ ὄντως ἐπὶ γῆς ἡ εἰρήνη. Ὁ Χριστὸς
ἦλθε κομίζων τὴν εἰρήνην καὶ ἐὰν αὐτὴ δὲν κυ-
ριαρχῇ εἰς τὸν κόσμον, εὐθύνονται οἱ μὴ ἀπο-
δεχόμενοι καὶ μὴ βιοῦντες αὐτὴν ἄνθρωποι, καὶ
ὄχι ὁ προσφέρων αὐτὴν Θεός. 

Δεδομένης τῆς τοιαύτης στάσεως τοῦ συγ-
χρόνου ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς
προσφερομένης ὑπ’ Αὐτοῦ εἰρήνης, δὲν εἶναι
παράδοξον τὸ γεγονὸς ὅτι σπανίζει μεταξὺ τῶν
ἀνθρώπων ἡ εὐδοκία. Ἡ καλὴ διάθεσις τοῦ
Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους εἶναι δεδομένη, καὶ
τὰ εὐμενῆ ἐπακόλουθα αὐτῆς ἐνεργὰ μὲν δι’
ὅλους κατ’ ἀρχὴν τοὺς ἀνθρώπους, ἰδιαιτέρως
δὲ αἰσθητὰ διὰ τοὺς ἐμπράκτως ἀποδεχομέ-
νους τὰς ἀνωτέρω ἀγγελικὰς ἐξαγγελίας. Ἀντι-
θέτως, διὰ τοὺς ἀρνουμένους αὐτὰς καὶ ἐπιδι-
δομένους εἰς τὴν ἀλληλοεκμετάλλευσιν καὶ τὸν
ἀλληλοσπαραγμόν, αἱ συνέπειαι βιοῦνται ὡς
κρίσις ἀγωνίας καὶ ἄγχους, ὡς κρίσις οἰκονο-
μικὴ καὶ ὡς κρίσις σκοποῦ τῆς ὑπάρξεώς μας
καὶ ἀβεβαιότης ὑπαρξιακή. 
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίων ἀγαπητά, 

Πάντα λοιπὸν τὰ ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων ἐξαγ-

γελθέντα κατὰ τὴν Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἀγαθὰ
ὑπάρχουν καὶ σήμερον καὶ βιοῦνται ἐν πληρό-
τητι ὑπὸ τῶν πιστευόντων εἰς τὸν Ἰησοῦν Χρι-
στόν ὡς Θεάνθρωπον καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσμου.
Ἄς ἀρχίσωμεν ἀπὸ ἐφέτος νὰ βιώνωμεν τὰ
Χριστούγεννα ὡς ἀρέσει εἰς τὸν ἀγαθοδότην
Θεόν, διὰ νὰ βιώσωμεν τὴν ἐπὶ γῆς καὶ ἐντὸς
τῶν καρδιῶν μας ἀνυπέρβλητον Εἰρήνην καὶ
τὴν πλήρη ἀγάπης εὐδοκίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς
ἡμᾶς. Ἄς καταστήσωμεν ἑαυτοὺς πρόσωπα
κοινωνοῦντα ἀγαπητικῶς μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ
τοῦ συνανθρώπου, μετατρεπόμενοι ἀπὸ ἄτομα
εἰς πρόσωπα. Ἄς ἀποβάλωμεν τὰ προσωπεῖα
τοῦ διεσπασμένου καὶ ἀποκεκομμένου ἀπὸ τὸν
Θεὸν καὶ τὴν εἰκόνα Αὐτοῦ, τὸν συνάνθρωπον,
τὸν πλησίον, ἐγωϊστικοῦ ἀτόμου, καὶ ἂς ἐκπλη-
ρώσωμεν τὸν προορισμόν μας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ
ὁμοίωσις πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τῆς ἐμπράκτου
πρὸς Αὐτὸν πίστεώς μας. Ἄς γίνωμεν καὶ ἡμεῖς
ἀναμεταδόται τῶν ἀγγελικῶν ἐξαγγελιῶν πρὸς
τὴν ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία δεινῶς πάσχει καὶ
δὲν δύναται νὰ εὕρῃ, διὰ τῶν μέσων τὰ ὁποῖα
συνήθως χρησιμοποιεῖ, τὴν Εἰρήνην καὶ τὴν
Εὐδοκίαν. Ἡ μόνη ὁδὸς ἀπαλλαγῆς ἐκ τῶν πο-
λεμικῶν καὶ τῶν οἰκονομικῶν καὶ τῶν πάσης
φύσεως κρίσεων εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός, ὁ Ὁποῖος μᾶς διεβεβαίωσεν ὅτι Αὐτὸς
εἶναι ἡ Ὁδὸς καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή. Δοξά-
ζομεν, λοιπὸν, ὁλοκαρδίως τὸν ἐν Ὑψίστοις καὶ
μεταξὺ ἡμῶν ἀναστρεφόμενον Συγκαταβάντα
Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ συνδιακηρύσσομεν μετὰ
τῶν Ἀγγέλων ὅτι εἶναι ἐφικτὴ καὶ ὑπάρχει
ὄντως ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐντὸς τῶν καρδιῶν μας
ἡ Εἰρήνη, διότι κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ, ὡς
Αὐτὸς ηὐδόκησε σαρκωθεὶς διὰ τῆς Γεννήσεως
Αὐτοῦ ἐν Φάτνῃ.

Ἂς ζήσωμεν, λοιπόν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν
Κυρίῳ ἀγαπητά, τὴν χαρὰν τῆς Γεννήσεως τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τὴν πρόγευσιν τῶν ὅσων
ἀγαθῶν διὰ τὸν ἄνθρωπον διακηρύσσει ἡ
τριπλῆ ἀγγελικὴ ἐξαγγελία.

Γένοιτο.
Φανάριον, Χριστούγεννα 

´
βια´

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

H O∆OΣ�20



H O∆OΣ� 21

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά. 
Λαμπρὰ καὶ ἐπιφανὴς ἀνέτειλε στὸ ἐκκλη-

σιαστικὸ στερέωμα ἡ μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Χρι-
στοῦ Γεννήσεως. «Ἡ Μητρόπολις τῶν Ἑορ -
τῶν» κατὰ τὴν διαπίστωση τοῦ χρυσορρήμονος
Διδασκάλου. «Σήμερον ὁ Χριστὸς ἐν Βηθλεὲμ
γεννᾶται ἐκ Παρθένου». Ἡ Ἐκκλησία μᾶς
καλεῖ νὰ πανηγυρίσουμε καὶ νὰ δοξάσουμε τὸν
Κύριο. Νὰ βγοῦμε ἔξω ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε
ἀπομόνωση τῆς ὑπάρξεώς μας καὶ νὰ ὑποδεχ-
θοῦμε τὸν σαρκωθέντα Λόγο τοῦ Πατρός. Νὰ
ἀφήσουμε τήν καθημερινότητα μας καὶ νὰ
ὑψωθοῦμε πρὸς Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος «ἐτέχθη σή-
μερον Σωτήρ».

«´Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ». Ὁ λόγος
αὐτὸς τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἀγγέλου πρὸς τοὺς
ἀγραυλοῦντες ποιμένες τῆς Βηθλεὲμ συμπυ-
κνώνει τὸ πλέον χαρμόσυνον μήνυμα τὸ ὁποῖο
ἄκουσε ποτὲ ὁ ἄνθρωπος. Τὴ μοναδικὴ χαρμό-
συνη ἀγγελία. Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας τοῦ
σύμπαντος κόσμου. Γιατὶ τὸ αἴτημα τῆς σωτη-
ρίας εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ αἴτημα τοῦ ἀνθρώ-
που. Τὸ ῥῆμα σώζομαι σημαίνει γίνομαι σῶος,
γίνομαι ἀκέραιος. Τὶ εἶναι δηλαδὴ ἡ σωτηρία;
Τί ἄλλο παρὰ ἡ ἔξοδός μας ἀπὸ τὴν ὁποιαδή-
ποτε ἀποσπασματικότητα ποὺ μᾶς ταλαιπω-
ρεῖ ὡς πρόσωπα καὶ ὡς κοινωνικὸ σῶμα καὶ ἡ
ὁλοκλήρωσή μας στὴν ἀναζήτηση ἐν μετανοίᾳ
τῆς χαμένης ἀκεραιότητάς μας. 

Τοῦτο, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εἶναι τὸ διαχρο-
νικὸ μήνυμα τῶν Χριστουγέννων. Τοῦτο τὸ μή-
νυμα εὐαγγελιζόμαστε καὶ ἐφέτος ἑορτάζοντας
καὶ πάλιν, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ στὴ ζωή μας,
τὴν Μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν. Ἴσως εἶναι δύ-
σκολο νὰ ἀκουστεῖ μέσα στὸ θόρυβο καὶ τὴν
γενικώτερη ἀκαταστασία ποὺ ἔχει προκαλέσει
ἡ λεγόμενη οἰκονομικὴ κρίση καὶ οἱ πολλὲς
ἄλλες κρίσεις ποὺ ταλανίζουν τὴν προσωπικὴ

καὶ τὴν κοινωνικὴ ζωή μας. Ἀλλὰ ἄς μὴν τὸ
ἀγνοήσουμε. Εἶναι τὸ μήνυμα τῆς ἐλπίδας μας.
Ἔχουμε ἐλπίδα καὶ μέλλον γιατὶ εἰσῆλθε καὶ
ἐργάζεται μέσα στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία ὁ
Ἐμμανουήλ, ποὺ τὸ ὄνομά Του σημαίνει ὅτι ὁ
Θεὸς εἶναι μαζί μας.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
«Ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ». Γιὰ μᾶς

τοὺς ἀνθρώπους καὶ γιὰ τὴ σωτηρία μας σαρ-
κώθηκε ὁ Θεὸς ἀπὸ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
Αὐτὴ ἡ σωτηρία μᾶς προσφέρεται καθημερινά.
Κατανοοῦμε τὶς δυσκολίες τῶν καιρῶν καὶ τῶν
περιστάσεων. Νὰ μὴν χάσουμε ἐξαιτίας τους
τὴν χαρὰ, ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς προσφέρει ὁ Κύ-
ριος, ἄν ἀνοίξουμε σὲ αὐτὸν τὴν πόρτα τῆς
καρδιᾶς μας. Ἄς τὸν ἀγαπήσουμε ὡς Σωτῆρα
καὶ εὐεργέτη μας γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀγα-
πήσουμε καὶ τὸν συνάνθρωπο ὡς πλησίον καὶ
ἀδελφό. 

Οἱ δυσκολίες, ὅσο μεγάλες καὶ ἄν εἶναι
αὐτές, δὲν ἔχουν τὴ δύναμη νὰ μᾶς ἀπογοη-
τεύσουν, ἄν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δὲν τὸ θελήσουμε. Ὡς
λαὸς δοκιμαστήκαμε διαχρονικὰ μέσα στὸ κα-
μίνι μεγάλων πειρασμῶν. Τοὺς ξεπεράσαμε,
γιατὶ εἴχαμε τὸν Θεό μας. Δὲν μᾶς ἐγκατέλειψε
ποτέ. Σήμερα εἶναι παρὼν «ὡς παιδίον κείμε-
νον ἐν φάτνῃ». Φτάνει ἐμεῖς στὴν ἀδυναμία
τοῦ «παιδίου» νὰ ἀνακαλύψουμε τὴ δύναμη
τῆς προοπτικῆς μας.

Εὐχόμαστε ἀληθινά, εἰρηνικά, εὐφρόσυνα
καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ καὶ ἑνδεκά-
του σωτηρίου ἔτους.

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν τεχθέντα εὐχέτης
πάντων ὑμῶν.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ο  ΡΟΔΟΥ   ΚΥΡΙΛΛΟΣ  

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΕΒ.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ
Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, 

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

«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ» (Λουκ. β́, 11).
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Ο
῾ σωματικός πόνος (ἄλγος) ἀποτελεί  δυσά-
ρεστη αἰσθητική καί συναισθηματική ἐμπει-
ρία, πού σχετίζεται μέ πραγματική ἤ δυνη-

τική βλάβη σέ κάποιο ἱστό ἤ πού περιγράφεται μέ
ὅρους τέτοιας βλάβης καί ἐντοπίζεται σέ κάποιο
μέρος τοῦ σώματος. Ἐπειδή ἀναγνωρίζεται παγκο-
σμίως ὡς ἔνδειξη ἀσθένειας εἶναι τό πιό συνηθι-
σμένο μᾶλλον σύμπτωμα πού ὁδηγεῖ ἕναν ἀσθενῆ
στόν ἰατρό. 

Ἔχει πολλές γενεσιουργές αἰτίες, γιά τή διά-
γνωση τῶν ὁποίων ἀπαιτεῖται ἐπαρκές ἰατρικό
ἱστορικό, προσεκτική κλινική ἐξέταση καί ἐργα-
στηριακός ἔλεγχος, ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση καί
ἡ βαρύτητά τους κυμαίνεται ἀπό λίγο ἕως πολύ
βλαπτική γιά τήν ὑγεία ἤ καί ἀπειλητική γιά τή ζωή
τοῦ ἀνθρώπου.

Μπορεῖ νά διαφέρει ὅσον ἀφορᾶ στά χαρακτη-
ριστικά του, ὅπως εἶναι ἡ διάρκεια (ὀξύς ἤ χρόνιος
-διάρκειας μεγαλύτερης τῶν 3-6 μηνῶν) ἡ ἔνταση,
ἡ ποιότητα (π.χ. διαξιφιστικός, καυστικός, συ-
σφιγκτικός), ἡ περιοδικότητα (π.χ. κωλικοειδής), ἡ
ἐντόπιση, ἡ ἀντανάκλασή του σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ
σώματος, ὁ τρόπος εἰσβολῆς, τά συνοδᾶ συμπτώ-
ματα (π.χ. πυρετός, ἔμετοι), οἱ ἐκλυτικοί παράγον-
τες (κόπωση, κίνηση κλπ.), οἱ παράγοντες πού τόν
ἐπηρεάζουν κ.ἄ.

Συνηθισμένα παραδείγματα πόνου ἀποτελοῦν ἡ
κεφαλαλγία, ἡ αὐχεναλγία, τό θωρακικό καί τό κοι-
λιακό ἄλγος, ὁ κωλικός τοῦ νεφροῦ, ἡ ὀσφυαλγία,
οἱ ἀρθραλγίες καί ὁ πονόδοντος.

Συνήθως ὁ πόνος ἀντιμετωπίζεται σάν κάτι ἀνε-
πιθύμητο. Στήν πραγματικότητα ὅμως, ὅσο κι ἄν
φαίνεται παράδοξο σέ μία κοινωνία, ὅπου ἡ ἡδονή
ἀποτελεῖ ἀπόλυτη ἀξία, ὁ πόνος ἄν καί δυσάρε-
στος, εἶναι χρήσιμος -εἶναι φίλος- γιατί διαδραμα-
τίζει σημαντικό ρόλο στή διατήρηση καί ἀποκατά-
σταση τῆς ὑγείας. Αὐτό μποροῦμε νά τό κατανοή-
σουμε ἄν λάβουμε ὑπόψιν ὅτι τό αἰσθητήριο σύ-
στημα τοῦ ἄλγους σκοπό ἔχει τήν ἀνίχνευση, ἐντό-
πιση καί ἀναγνώριση τῶν βλαπτικῶν γιά τούς
ἱστούς διεργασιῶν. Ἔτσι ἀποτελεῖ «σύστημα συνα-
γερμοῦ» γιά τήν παρουσία ὑποκείμενης νόσου,
ὁδηγεῖ τόν ἀσθενή στήν ἀναζήτηση ἰατρικῆς φρον-

 τίδας καί λειτουργεῖ ὑποβοηθητικά στόν ἰατρό γιά
τή διάγνωσή της, ἰδιαίτερα στήν περίπτωση ὀξέως
πόνου (π.χ. σκωληκοειδῖτις, διάτρηση κοίλου
σπλάχνου). Λειτουργεῖ ἐπίσης προστατευτικά, ὡς
προειδοποίηση γιά τήν ἔγκαιρη ἀπομάκρυνση ἀπό
βλαπτικό παράγοντα πρός ἀποφυγή βλάβης στήν
ὑγεία τοῦ ἀτόμου (π.χ. ἐπαφή μέ πηγή θερμότητας
μᾶς ὁδηγεῖ σέ ἄμεση ἀπόσυρση τοῦ μέλους πού
ἦλθε σέ ἐπαφή μέ αὐτήν) ἤ περαιτέρω ἐπιδείνωσής
της (ἔτσι στήν περίπτωση στεφανιαίας νόσου ὁ
ἀσθενής σταματάει τήν προσπάθεια μέ τήν ἔναρξη
τοῦ πόνου). Τήν εὐεργετική του λειτουργία διαπι-
στώνουμε καί στίς περιπτώσεις διαταραχῆς τῆς
αἴσθησής του, ὅπως π.χ. στή διαβητική νευροπά-
θεια, κατά τήν ὁποία ἀφ’ ἑνός μέν τά πόδια τοῦ
διαβητικοῦ ἀσθενοῦς καθίστανται λιγότερο εὐαί-
σθητα στούς ἐρεθισμούς καί στόν πόνο, μέ ἀποτέ-
λεσμα ὁ ἀσθενής νά μή νοιώθει ἄβολα μέ τυχόν
ἀκατάλληλα ὑποδήματα, ἀφ’ ἑτέρου δέ, τόν δυ-
σκολεύει νά ἀντιληφθεῖ ἕνα τραῦμα στό πόδι, μέ
ἀποτέλεσμα τίς γνωστές συνέπειες τοῦ λεγόμενου
«διαβητικοῦ ποδιοῦ».

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά ὁ πόνος, ὅταν εἶναι χρό-
νιος, ἀποτελεῖ ὁ ἴδιος νόσο καί σάν τέτοια πρέπει
νά ἀντιμετωπιστεῖ. Ὑποβαθμίζει τήν ποιότητα
ζω ῆς τοῦ ἀσθενοῦς: περιορίζει τή δυνατότητα
πνευ ματικῆς συγκέντρωσης καί ἄσκησης, τήν κα-
θημερινή δραστηριότητά του, ἀτομική, οἰκογε-
νειακή καί κοινωνική, ἐπηρεάζει τήν ποιότητα
τοῦ ὕπνου καί τῆς ἀνάπαυσης,  μειώνει τήν ἐπαγ-
γελματική ἀπόδοση καί ἐπιβαρύνει τόν ψυχισμό
του, προκαλώντας του φόβο, ἔνταση, θυμό, καί
κυρίως κατάθλιψη. Ὁμοίως ἐπιδρᾶ συναισθημα-
τικά καί στή ζωή τοῦ ἄμεσου οἰκογενειακοῦ πε-
ριβάλλοντος, πού αἰσθάνεται πολλές φορές
ἀνήμπορο νά βοηθήσει. 

Ὁ τρόπος θεραπείας τοῦ πόνου ποικίλει ἀνά-
λογα μέ τήν αἰτία του. Ἡ ἰδανική θεραπεία εἶναι ἡ
ἐξουδετέρωση τῆς ὑποκείμενης πάθησης. Δεδομέ-
νου ὅμως ὅτι συνήθως ἀπαιτεῖται κάποιο χρονικό
διάστημα γιά τή διάγνωση τῆς νόσου καί τήν
ἔναρξη τῆς ἀγωγῆς μέχρι τήν ὑποχώρησή του, ἤ
εἶναι ἀδύνατη ἡ πλήρης θεραπεία τῆς νόσου μέ τά

Ὁ πόνος μέσα ἀπ’ τά μάτια ἑνός γιατροῦ

τοῦ Γερασίμου Μ. Τερεζάκη
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τρέχοντα δεδομένα, καθίσταται συχνά ἀναγκαῖο,
παράλληλα μέ τήν ἀντιμετώπιση τῆς πρωτοπαθοῦς
νόσου νά δίδεται μέριμνα καί γιά τήν ἀνακούφιση
τοῦ πόνου τοῦ ἀσθενοῦς. 

Πρίν τή χορήγηση τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς
(π.χ. ἁπλά ἀναλγητικά, μή στεροειδῆ ἀντιφλεγμο-
νώδη, ὀπιοῦχα ἀναλγητικά) θά πρέπει νά προ-
ηγεῖται προσεκτική ἐκτίμηση τοῦ ἀσθενοῦς καί
ἀπαιτεῖται ἀφιέρωση χρόνου καί ἰδιαίτερης προ-
σοχῆς σέ ὁρισμένους τομεῖς τοῦ ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ
ἐκ μέρους τοῦ ἰατροῦ, εἰδικά σέ περιπτώσεις χρό-
νιου πόνου, ὅπου διάφορες ψυχολογικές καταστά-
σεις μπορεῖ νά ἐπιδεινώσουν ἤ νά συμβάλλουν στό
χρόνιο ἄλγος τοῦ ἀσθενοῦς (ἀπώλεια σημαντικοῦ
προσώπου, κακοποίηση κ.ἄ). Εἶναι γνωστό π.χ. ὅτι
ἡ ἀντίληψη τοῦ πόνου στούς καρκινοπαθεῖς αὐξά-
νεται ἀπό παράγοντες ὅπως  ἡ κοινωνική ἐγκατά-
λειψη, τό ἄγχος, ἡ κατάθλιψη, ἡ κόπωση, ἡ ἀϋπνία.
Ἀντίθετα, ἐλαττωμένο ἄγχος, συμπάθεια καί κατα-
νόηση μειώνουν τήν ἀντίληψή του.

Σέ κάποιες περιπτώσεις μπορεῖ νά ἀπαιτηθοῦν
συμπληρωματική φαρμακευτική ἀγωγή (π.χ ἀντι-
καταθλιπτικά), παρεμβατική προσέγγιση μέ ἐπεμ-
βατικές τεχνικές (ὅπως νευρικούς ἀποκλεισμούς,
νωτιαία χορήγηση φαρμάκων μέσω ἀντλιῶν) φυ-
σιοθεραπεῖες ἤ ἀκόμη καί χειρουργική ἐπέμβαση
γιά τή βελτίωση τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς τοῦ ἀσθε-
νοῦς. Ἡ ψυχολογική ὑποστήριξη ἀσθενοῦς καί οἰ -
κογενειακοῦ περιβάλλοντος μπορεῖ νά εἶναι ἀναγ-
καία.  Ἴσως χρειαστεῖ ἐπίσης παραπομπή καί σέ
ἐξειδικευμένο «ἰατρεῖο πόνου».

Ἡ πόνος βιώνεται διαφορετικά ἀπό κάθε ἄτομο
ἀνάλογα μέ τή βιολογική, ψυχολογική, διανοητική,
πνευματική κ.λπ. ὑπόστασή του. Μπορεῖ νά λει-
τουργήσει ὡς τροχοπέδη ἤ ὡς ἐφαλτήριο στή ζωή
τοῦ ἀνθρώπου. Σάν πέρας ἤ σάν ἀρχή μίας μετοχῆς
στήν πανανθρώπινη ἐμπειρία τοῦ πόνου. Σάν τέ-
τοια μᾶς ἀφορᾶ ὅλους: ἀσθενεῖς, ἰατρούς, νοση-
λευτικό προσωπικό, ἄλλα φυσικά πρόσωπα καί φο-
ρεῖς πού σχετίζονται μέ τίς παροχές ὑγείας, ἱερεῖς,
πρόσωπα τοῦ οἰκείου καί τοῦ ἐπαγγελματικοῦ πε-
ριβάλλοντος. Γιά τόν ἀσθενή ἀποτελεῖ μαρτυρική
ἀνάβαση, γιά τόν ἰατρό συναισθηματική πρόκληση
καί συνοδοιπορία, γιά τό νοσηλευτικό προσωπικό
συμμετοχή καί μαρτυρία, γιά τόν ἱερέα πνευματική
πρόσκληση καί παρουσία, γιά τούς ἐμπλεκόμενους
φορεῖς δοκιμασία κοινωνικῆς εὐαισθησίας, γιά τό
οἰκεῖο περιβάλλον τροφό μαρτυρικῆς ὑπομονῆς,
γιά τόν ἐπαγγελματικό χῶρο εὐκαιρία κοινωνίας μέ
τό συνάδελφο, γιά ὅλους: ὅλα.

Περνώντας μέσα ἀπό τό χωνευτήρι τοῦ πόνου -
κοινό ποτήρι ὅλων μας- καί ἐρχόμενος ὁ ἕνας στή
θέση τοῦ ἄλλου, διαπιστώνουμε ὅτι στήν ἄλλη
μεριά ὁ πόνος ἔχει πάψει πιά νά ἀποτελεῖ ἁπλά μία
ἄλλη ἐπαγγελματική ἤ γραφειοκρατική συνιστῶσα,
ἀπέλπιδα μοναχική διαδρομή, χωρίς νόημα πορεία,
ξένη ὑπόθεση. Τότε βλέπουμε ὅτι εἶναι πραγματικά
μία πρόσκληση γιά μετοχή καί διακονία στήν
ἀνάγκη ἤ, ἄν θέλετε, στή ζωή τοῦ ἄλλου. Τότε κα-
ταλαβαίνουμε ὅτι σ’ αὐτήν τήν ἀκοινώνητη «κοι-
νωνία» πού ζοῦμε, εἶναι -ἐπί τέλους- ἡ εὐκαιρία μας
νά …κοινωνήσουμε ἀντάμα στή Ζωή. �

Ν’ �ΑΦΗΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ �ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ�  ΘΕΟΥ�

Γέροντος Πορφυρίου, Βίος καί Λόγοι, σελ. 483 

Ὅταν παραδοθοῦμε στόν Χριστό, εἰρηνεύει ὁ πνευμα-
τικός μας ὀργανισμός, μέ ἀποτέλεσμα τή φυσιολογική λει-
τουργία ὅλων τῶν ὀργάνων καί τῶν ἀδένων. Ὅλα ἐπηρεά-
ζονται. Γινόμαστε καλά, παύομε νά ὑποφέρομε. Καί καρ -
κῖνο νά ἔχομε, ἄν τ' ἀφήσομε στόν Θεό καί γαληνεύσει ἡ
ψυχή μας, μπορεῖ ἡ θεία χάρις μέ τή γαλήνη αὐτή νά ἐνερ-
γήσει νά φύγει καί ὁ καρκῖνος καί ὅλα.

Κι ἄν θέλετε νά μάθετε, καί τό ἔλκος στομάχου ἀπό τή
νεύρωση δημιουργεῖται. Τό συμπαθητικό σύστημα, ἐνῶ πιέ-
ζεται, σφίγγεται καί παθαίνει καί ἔτσι δημιουργεῖται τό
ἕλκος. Μιά, δυό, τρεῖς, σφίξιμο, σφίξιμο, σφίξιμο, στενο-
χώρια, στενοχώρια, στενοχώρια, ἄγχος, ἄγχος, ἄγχος, πώπ!
ἕλκος. Ἕλκος ἤ καρκίνος, ἐξαρτᾶται. Ὅταν στήν ψυχή μας
ὑπάρχουν μπερδέματα, ἐπιδροῦν στό σῶμα καί ἡ ὑγεία δέν
πηγαίνει καλά.

Τό τέλειο εἶναι νά μήν προσευχόμαστε γιά τήν ὑγεία
μας. Νά μήν εὐχόμαστε νά γίνομε καλά, ἀλλά νά γίνομε
καλοί. Κι ἐγώ γιά τόν ἑαυτό μου αὐτό εὔχομαι, σᾶς λέω.
Ἀκούσατε; Ὄχι καλοί, δηλαδή ἐνάρετοι, «νά γίνομε αὐτό,
αὐτό, αὐτό...», ἀλλά ν' ἀποκτήσομε θεῖο ζῆλο· ν' ἀφηνό-
μαστε μέ ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη Του· νά προσευχόμαστε
μᾶλλον γιά τήν ψυχή μας. Καί τήν ψυχή μας θά τήν ἐν -
νοοῦμε ἐνσωματωμένη μέσα στήν Ἐκκλησία, πού κεφαλή
της εἶναι ὁ Χριστός, μαζί μέ ὅλους τούς συνανθρώπους μας
καί μέ ὅλους τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς.
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Τ
ήν Τρίτη 18 Ὀκτωβρίου στό Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομεῖο τῆς Βιέννης (AKH) ἐξέ-
πνευσε σέ ἡλικία 65 ἐτῶν ὁ μακαριστός Μη-

τροπολίτης Αὐστρίας καί Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί
Μεσευρώπης κυρός Μιχαήλ (Στάϊκος).

Τό σκήνωμα τοῦ μεταστάντος μεταφέρθηκε τό
ἀπόγευμα (15.00’) τῆς Δευτέρας 24 Ὀκτωβρίου στόν
Καθεδρικό ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος Βιέννης, ὅπου
τελέστηκε Τρισάγιο ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη μας, στόν ὁποῖο ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιό-
της, ὁ Πατριάρχης μας κ.κ. ΒΑΡΘΟ ΛΟΜΑΙΟΣ, εἶχε
ἀναθέσει καθήκοντα Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τό πρωΐ τῆς ἑπομένης ἐψάλη ἡ
Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἐτελέσθη ἡ Θεία Λει-
τουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου.

Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη τήν Τρίτη 25 Ὀκτω-
βρίου προεξάρχοντος  τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σεβ. Μητροπολίτου μας, συμμε-
τεχόντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Βελγίου κ. Παντε-
λεήμονος, Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, Γερμανίας καί
Κεντρώας Εὐρώπης κ. Σεραφείμ (Πατριαρχείου Ρουμα-
νίας), Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου, Προ-
ύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων
Ἔγρας κ. Πορφυρίου (Πατριαρχείου Σερβίας), Ἀριαν-
ζοῦ κ. Βαρθολομαίου καί Ἀβύδου κ. Κυρίλλου. Τήν
Α.Θ.Π., τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ἐξεπροσώπησε ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀποστόλος καί
τό πένθος τῆς Ἐκκλησίας ἔφεραν οἱ Σεβ. Μητροπολί-
τες Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σασίμων κ. Γεννάδιος.
Παρέστησαν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριπόλεως κ. Θε-
οφύλακτος ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα
καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ.
Θεοδώρου, ὁ Παν/τατος Ἀρχιμ. Νεκτάριος Σελαλμα-
τζίδης ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρ-
χου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ´, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παῦλος ὡς ἐκπρόσωπος
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καὶ Καλα-
μαριᾶς κ. Προκόπιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Ἀρίστης κ. Βασίλειος. Ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς
Κυβερνήσεως παρέστη ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος στήν
Βιέννη  κ. Παναγιώτης Ζωγράφος.

Παρόντες ἦταν ὁ Πρόεδρος τῆς Αὐστριακῆς Δη-
μοκρατίας ἐξοχώτατος κ. Heinz Fischer, ὁ Σεβ. Καρ-
δινάλιος Ἀρχιεπίσκοπος Βιέννης Christoph Schön-
born, Ρωμαιοκαθολικοί Ἐπίσκοποι τῆς Αὐ στρίας, οἱ
Ἐ πίσκοποι τῆς Παλαιοκαθολικῆς καί Εὐαγγελικῆς
Ἐκ κλησίας, ἐκπρόσωποι ἄλλων Χριστιανικῶν δογμά-

των (Κοπτῶν καί
Ἀρμενίων), Ἡγού-
μενοι Μονῶν τῆς
Αὐ στρίας, Ὑπουρ-
γοί, Πρέσβεις κρα -
τῶν καί ἀντιπρο-
σωπεῖες τῶν χωρῶν
Οὑγγαρίας καί Κύ-
πρου.

Μετά τήν Ἀπό-
λυση τῆς ἐξοδίου
Ἀκολουθίας μίλη-
σαν· ὁ Ἐκπρόσω-
πος τῆς Αὐτοῦ Θει-
οτάτης Παναγιό-
τητος Σεβασμιώτατος ἅγιος Δέρκων, ὁ Ἐκπρόσωπος
τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὁ Καθηγητὴς κ. Γρη-
γόριος Λαρεντζάκης ἐκ μέρους τοῦ πληρώματος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Γερμανιστί), οἱ Πρόεδροι τῶν
ἱστορικῶν Κοινοτήτων Ἁγίας Τριάδος καί Ἁγίου Γε-
ωργίου Βιέννης κ.κ. Ἄρης Ἐνισλείδης καί Χριστόφο-
ρος Λάκης, ὁ π. Ἰωάννης Νικολίτσης ἐκ μέρους τοῦ
ἱεροῦ κλήρου, ὁ π. Νικόλαος Dura (Ἐφημέριος τῆς
Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας) ὡς Πρόεδρος τοῦ ἐν Αὐστρίᾳ
Οἰκουμενικοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν καί ὁ Ρω-
μαιοκαθολικός Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Βιέν-
νης. Ὁ ἐπικήδειος Λόγος, ὁ ὁποῖος παρατίθεται στή
συνέχεια, ἐκφωνήθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Πα-
τριαρχικό Ἐπίτροπο, Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κύ-
ριλλο. Μετά τό τέλος τῆς ἐξοδίου τό σκήνωμα τοῦ
μακαριστοῦ Μητροπολίτου μετεφέρθηκε στό Κεν-
τρικό Κοιμητήριο Βιέννης καί τάφηκε στόν οἰκογε-
νειακό του τάφο.

Ἡ ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αὐ -
στρίας κυροῦ Μιχαὴλ προεκάλεσε στήν ὁμογένεια
τῆς Αὐστρίας καί Οὑγγαρίας αἰσθήματα μεγάλης λύ -
πης καί ἀπορφανισμοῦ. Ἡ ἀθρόα προσέλευση κατά
τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τοῦ νεκροῦ στόν Ἱερό
Καθεδρικό Ναό καί ἡ συμμετοχή στή νεκρώσιμο Ἀκο-
λουθία ἀπέδειξαν τήν ἀγάπη τήν ὁποία αὐτή ἔτρεφε
πρός αὐτόν. Ἡ παρουσία τόσων πολλῶν προσωπι-
κοτήτων τῆς δημόσιας ζωῆς (πολιτικῶν, θρησκευ-
τικῶν, πανεπιστημιακῶν) ἀποτέλεσε μεγάλη τιμή
πρός τό σεπτὸ πρόσωπό του, τή Μητέρα Ἐκκλησία
καί τήν Ὀρθοδοξία γενικώτερα. Τὰ τοπικὰ Μέσα
Ἐνημερώσεως προέβαλαν μέ ἔμφαση τό γεγονός καί
μέ εἰδικά ἀφιερώματα ἀναφέρθηκαν στὴν προσωπι-
κότητα καὶ τὸ ἔργο του. 

Εἴη ἡ μνήμη του αἰωνία.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
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Σεβασμιώτατε Ἐκπρόσωπε τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης
Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, Μητροπολῖτα Δέρκων κ. Ἀπό-
 στολε.

Exzellenz, sehr  geehrter Herr Bundespräsident,
Ἐντιμώτατοι ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνικῆς καί Οὑγ -

γρικῆς Πολιτείας,
Σεβασμιώτατοι Ἐκπρόσωποι τῶν Μακαριωτάτων

Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας καί Ἱεροσολύμων,
Eminenz, hochwürdigster Herr Kardinal,
Sehr geehrter Bischöfe der Evangelischen und der

Altkatholischen Kirche,
Sehr geehrter Herr Vorsitzender des Ökumeni -

schen Rates in Österreich,
Sehr geehrter Herr Präsident der Ökumenischen

Stiftung Pro Oriente,
Ἀξιότιμοι Ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν,

πολιτικῶν καί πανεπιστημιακῶν ἀρχῶν,
Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Τίμιον Πρεσβυτέριον, 
Ἀγαπητοί Ἀδελφοί,
Ἐπιτρέψατέ μοι τήν ἀναφερθεῖσαν εἰς τήν ἀρχήν

τοῦ λόγου ρῆσιν τοῦ σοφοῦ Σειραχίδου νά προσαρ-
μόσω ἐπικαίρως εἰς τό πρόσωπον  τοῦ κατά τάς ἀπο-
γευματινάς ὥρας τῆς 18ης τρέχοντος μηνός ἀναχω-
ρήσαντος τῆς παρούσης ἐπικαίρου ζωῆς καί πρός τήν
αἰωνίαν καί ἀληθινήν ἐκδημήσαντος Μητροπολίτου
Αὐστρίας καί Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης
κυροῦ Μιχαήλ. Διότι ὁ ἀείμνηστος πλέον Ἱεράρχης
τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
ὁ ἐπί τεσσαρακονταετίαν στύλος τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Αὐστρίας, ὁ ἐπί εἰκοσαετίαν καλός καί χρη-
στός ποιμήν τῆς ἐν Μεσευρώπῃ μερίδος τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ θεματοφύλαξ καί ἐμπνευ-
σμένος ἐκπρόσωπος τῆς ἐνταῦθα καί ἐν Οὑγγαρίᾳ
ὁμογενείας, ὄντως, «ἐν ἀναβάσει θυσιαστηρίου ἁγίου
ἐδόξασε περιβολήν ἁγιάσματος.... ἐκλάμπων ἐν ταῖς
ἡμέραις ἡμῶν, ὡς ἥλιος ἐπί Ναόν Ὑψίστου» εὐαγγε-
λικῶς ζήσας, θεαρέστως ἀρχιερατεύσας, χριστομιμή-
τως ποιμάνας, καί καταναλώσας ἑαυτόν ἐν αὐταπαρ-
νήσει τελείᾳ καί ἀφοσιώσει ἀνυποκρίτῳ ὑπέρ τῆς

δόξης τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί εἰς τήν
διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας Του. «Πιστός ἄχρι θανά-
του» κατά τόν λόγον τοῦ οὐρανοβάμονος Ἀποστό-
λου Παύλου, ἐξῆλθεν προώρως ὡς ἄλλος Ἀβραάμ
«τοῦ οἴκου καί τῆς συγγενείας του», τῆς ἐκλεκτῆς του
ποίμνης δηλονότι, διά νά λάβῃ ἐκ χειρός τοῦ ζωῆς καί
θανάτου ἔχοντος τήν ἐξουσίαν «τόν στέφανον τῆς
ζωῆς», «ὅν ἡτοίμασε Κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν».

Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας κυρός Μιχαήλ ἐγεν-
νήθη τήν 22αν Νοεμβρίου 1946 εἰς τάς Ἀθήνας ἐκ γο-
νέων εὐσεβῶν, τοῦ Θεοδώρου Σταΐκου καί τῆς Ἀργυ-
ροῦς Δημάκη. Τό εὐσεβές καί παραδοσιακόν περι-
βάλλον, ἐντός τοῦ ὁποίου ἀνετράφη, καί ἡ ἐξ ἁπαλῶν
ὀνύχων ἀναστροφή του εἰς τάς «αὐλάς τοῦ Κυρίου»,
πλησίον εὐλαβῶν ἱερέων, ἤναψαν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ
παιδιόθεν τήν φλόγα τῆς πρός τόν Θεόν ἀφιερώσεως
καί ἀπετέλεσαν τάς σταθεράς βάσεις τῆς μελλοντικῆς
ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ σταδιοδρομίας καί θεοφιλοῦς διακο-
νίας του.

Συμπληρώσας τόν κύκλον τῶν ἐγκυκλίων μαθη-
μάτων εἰς τήν πόλιν τῆς Παλλάδος, καί δή εἰς τήν Λε-
όντιον Σχολήν, ἀνεχώρησε τό ἔτος 1964 πρός τήν
Βιέννην, ὅπου καί ἐγκατεστάθη πλέον μονίμως μετά
τῶν οἰκείων του, προσληφθείς τό ἀμέσως ἑπόμενον
ἔτος εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Αὐστρίας, ὡς γραμματεύς τοῦ τότε Μητροπολίτου
Χρυσοστόμου Τσίτερ, ὁ ὁποῖος εἰς τό πρόσωπον τοῦ
νεαροῦ γραμματέως του εὗρε τόν πιστόν συμπαρα-
στάτην καί ἀκάματον βοηθόν μέχρι τέλους τοῦ βίου
καί ἐπί εἰκοσιπενταετίαν περίπου.

Εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας,
ὡς γραμματεύς τοῦ Μητροπολίτου καί ἀρχισυντά-
κτης τῆς περιοδικῆς ἐκδόσεως «Στάχυς» παρέμεινε
ἐπί δώδεκα συναπτά ἔτη. Τήν 21ην Νοεμβρίου 1977
ἐχειροτονήθη Διάκονος καί τήν ἑπομένην Πρεσβύτε-
ρος, προχειρισθείς αὐθημερόν εἰς Ἀρχιμανδρίτην, ὑπό
τοῦ Γέροντος αὐτοῦ Μητροπολίτου Χρυσοστόμου,
ὀνομασθείς ἀμέσως Πρωτοσύγγελος αὐτοῦ καί διορι-
σθείς Προϊστάμενος τῶν ἱστορικῶν Ἑλληνικῶν Κοι-
νοτήτων τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,
ὡς καί Διευθυντής τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΥΡΟΝ ΜΙΧΑΗΛ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
25 Ὀκτωβρίου 2011

«Ἐν ἀναβάσει �"ασ#ρίου ἁγίου ἐδόξασε �ριβολήν ἀγιάσμα$ς... 
ὡς ἥλιος ἐκλάμ!ν ἐ  Ναόν Ὑψίσ$υ» (Σειρ, ν΄, 11,7)
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Βιέννης. Τόν Ὀκτώβριον τοῦ ἔτους 1979 εἰσήχθη εἰς
τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τό ἔτος
1983. Ἀκολούθως παρηκολούθησε  μαθήματα Γερμα-
νικῆς Φιλολογίας, Φιλοσοφίας καί Ἐκκλησιαστικοῦ
Δικαίου εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Βιέννης. 

Ἡ ὑποδειγματική ἱερατική διακονία του καί ἡ
ἀποτελεσματική κατά πάντα ἀνταπόκρισίς του εἰς τά
ἀνατεθέντα αὐτῷ ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ὑψηλά διοικη-
τικά καί ἄλλα καθήκοντα ὡδήγησαν τόν Μητροπο-
λίτην Χρυσόστομον εἰς τήν ἀπόφασιν νά προτείνῃ
τήν εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογήν του. Ἡ Μήτηρ Ἐκκλη-
σία ἀμείβουσα τήν εὔορκον καί ἐπαινετήν διακονίαν
του καί τό ἀδαμάντινον τοῦ χαρακτῆρος του, τῇ
εἰσηγήσει τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
Δημητρίου, ἐξέλεξεν αὐτόν Ἐπίσκοπον ὑπό τόν ψιλόν
τίτλον Χριστουπόλεως, ὡς Βοηθῷ παρά τῷ Μητρο-
πολίτῃ Αὐστρίας, τήν 5ην Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1985.
Ἐπίσκοπος ἐχειροτονήθη ἐν τῷ Καθεδρικῷ ἱερῷ Ναῷ
τῆς Ἁγίας Τριάδος τήν 12ην Ἰανουαρίου τοῦ ἑπομέ-
νου ἔτους, μετά δέ παρέλευσιν ἑξαετίας, τήν 5ην
Ὀκτωβρίου 1991 ἐξελέγη, προτάσει τῆς Αὐτοῦ Θει-
οτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου κ.κ. Βαρθολομαίου, Μητροπολίτης Αὐστρίας, είς
διαδοχήν τοῦ οἰκειοθελῶς καί ἀβιάστως παραιτηθέν-
τος Γέροντός του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου, ἐν -
θρονισθείς ἐν τῷ περικλύτῳ καί ἱστορικῷ τούτῳ Ναῷ
τήν 15ην Δεκεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους.

Ἀναλαβών τούς οἴακας τῆς ἐμπιστευθείσης αὐτῷ
Ἐπαρχίας καί τήν διαποίμανσιν  τοῦ πληρώματος
αὐτῆς ἐπεδόθη μετά ζήλου ἐπί τό ἔργον, ἔχων πολύ-
τιμον σύμβουλον τήν ἐπί εἰκοσιτετρατίαν ἀποκτη-
θεῖσαν ἐμπειρίαν ἐν τῇ ἐνασχολήσει περί τῶν πραγ-
μάτων αὐτῆς. «Ἐπιλείψει με ὁ χρόνος διηγούμενον»

ὅσα ἀπό τῆς ἡμέρας ἐκείνης μέχρι τῆς πρός Κύριον
ἀναχωρήσεώς του εἰργάσατο καί ἐκατόρθωσεν. Ἀνα-
διοργάνωσε τάς ἐν Αὐστρίᾳ Ἐνορίας καί ἵδρυσε νέας.
Συνέταξε τόν Καταστατικόν Χάρτην τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως, ὅστις ἐνεκρίθη ὑπό τῆς Αὐστριακῆς κυ-
βερνήσεως. Ἐπέτυχε τήν ἀναβίωσιν τῆς παρουσίας
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Οὑγγαρίᾳ καί τήν
νομικήν ἀναγνώρισιν τῆς Ἐξαρχίας ὑπό τῆς Οὑγ -
γρικῆς πολιτείας. Διοργάνωσε  τά γραφεῖα τῆς Ἐξαρ-
χίας ἐν Βουδαπέστῃ, ἀνήγειρε περικαλλέστατον ναόν
καί πνευματικόν κέντρον ἐν Μπελογιάννῃ, ἐβάπτισε
τούς ἐν αὐτῷ Ἕλληνας καί ἐμερίμνησε διά τάς πνευ-
ματικάς καί ὑλικάς ἀνάγκας των. Ἡ ἀναβίωσις τῆς
Ὁρθοδοξίας ἐν Οὑγγαρίᾳ ὑπῆρξε τό μέγα κατόρθωμά
του, ἡ δέ ἐνσωμάτωσις εἰς τό ἐκκλησιαστικόν σῶμα
πολλῶν ἐκ τῶν ἐν τῷ σκότει τῆς ἀθεΐας τό πρίν εὑρι-
σκομένων ἀποτελεῖ τόν στέφανον τῆς ποιμαντικῆς
φροντίδος του. Μέριμνα διηνεκής ὑπῆρξεν ἡ προ-
σπάθειά του διά τήν ἐπαναφοράν τοῦ ἐν Βουδαπέστῃ
ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τήν
ἡμετέραν δικαιοδοσίαν. Ταῦτα δέ πάντα μετά κόπων
καί πόνων πολλῶν καί πολλάκις ἐν μέσῳ κινδύνων,
ἐν οἷς οὐδέποτε ἐπτοήθη.

Παραλλήλως τῶν στενῶν ποιμαντικῶν καθηκόν-
των του προώθησε τάς διορθοδόξους σχέσεις μετά
τῶν ἄλλων ἐν Αὐστρίᾳ Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί
ἀνταποκρινόμενος εἰς τήν διορθόδοξον ἀπόφασιν
συνεκρότησε τήν ἐν τῇ Χώρᾳ Διάσκεψιν τῶν Ὀρθο-
δόξων Ἐπισκόπων, διά νά ἔχωσι πᾶσαι αἱ Ἐκκλησίαι
δυναμικώτεραν ποιμαντικήν ἰσχύν καί δυναμικήν κοι-
νήν μαρτυρίαν. Ἐμφορούμενος δέ ὑπό γνησίου οἰκου-
μενικοῦ πνεύματος εὑρέθη πρωτοπόρος εἰς τήν καλ-
λιέργειαν ἀγαθῶν σχέσεων μετά τῶν λοιπῶν Χριστια-
νικῶν Ὁμολογιῶν, ἰδιατέρως δέ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς



H O∆OΣ� 27

Ἐκκλησίας, προβάλλων τόν πλοῦτον τῆς Ὀρθοδόξου
Θεολογίας καί πνευματικότητος καί καλλιεργῶν μετ᾽
αὐτῶν σχέσεις ἀγάπης, εἰρήνης καί καταλλαγῆς. Συν -
ειργάσθη μετ᾽ αὐτῶν εἰς τὸ Οἰκουμενικόν Συμβούλιον,
τοῦ ὁποίου ἐπὶ δύο θητείας ὑπῆρξε πρόεδρος. Διε-
δραμάτισε σημαντικόν ρόλον διά τήν ἀρίστην διεκ-
περαίωσιν τῆς Β΄ ἐν Γκράτς Εὐρωπαϊκῆς Συνελεύσεως
τόν Ἰούνιο τοῦ 1997, διετέλεσε δέ μέλος εἰς πλεῖστας
ὅσας οἰκουμενικὰς Ἐπιτροπάς τοῦ Συμβουλίου Εὐρω-
παϊκῶν Ἐκκλησιῶν καί ἑτέρων οἰκουμενι κῶν Ὀργα-
νισμῶν, ὡς τοῦ Διαλόγου μετά τῆς Εὐαγγελικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας καί τῆς Παλαιοκαθολικῆς
τοιαύτης.

Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας Μιχαήλ καθ᾽ ὅλο τό
διάστημα τῆς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀναστροφῆς του ἐπέδειξε
ἑαυτόν ἄνδρα αὐθεντικοῦ καί ἀκεραίου ἐκκλησιαστικοῦ
φρονήματος, διαπνεόμενος ἀπό γνησίαν πρός τόν
Θεόν πίστιν, ἀγάπην πρός τήν Ἐκκλησίαν καί στοργήν
πρός τόν ἄνθρωπον. Ὡς κεφαλαιῶδες χαρακτηριστι-
κόν τῆς προσωπικότητός του ὡς Ἱε ράρ χου τοῦ Θρόνου
εἶναι ἀναμφιβόλως ἡ αὐθόρμητος καί ἀπέραντος, ἄνευ
ὅρων καὶ ὁρίων, ἀφοσίωσίς του εἰς τόν θεσμόν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἡ υἱϊκή ἀγάπη του
πρός τόν σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Προκαθήμενον.
Ἠγωνίσθη μετά πάθους, ὅσον ὀλίγοι, ὑπέρ τῶν δικαίων
τῆς Μητρός Ἐκκλησίας  καί ὑπῆρξε ὑπήκοος εἰς τά κε-
λεύσματα αὐτῆς. Τό Φανάριον ὑπῆρξεν ὁ μέγας ἔρως
τῆς καρδίας του καί ἡ διακονία του ὡς ἀληθοῦς φανα-
ριώτου Ἀρχιερέως θυσιαστική, ἐρχόμενος πάντοτε συγ-
κυρηναῖος τοῦ σταυροῦ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καί
ἀφοσιωμένος ἐργάτης τῶν ἱερῶν ἰδεωδῶν καί ὁραμα-
τισμῶν τοῦ Γένους καί τοῦ Θρόνου.

Ὡς χαρακτήρ διεκρίθη διά τήν εὐπροσηγορίαν
καί τήν ἀμεσότητα τῆς ἐπικοινωνίας, τήν εἰλικρίνειαν,
τήν εὐγένειαν, τήν γνησιότητα καί τήν παρρησίαν,
τήν ἀκεραιότητα καί τόν πλοῦτον τῶν συναισθημά-
των, τήν εὐαισθησίαν καί τόν αὐθορμητισμόν. Ἀνήρ
συγχωρήσεως δέν ἠρνήθη τήν βοήθειαν καί πρός τούς
ἀδικήσαντας αὐτόν. Ἄν καί μέγας τό δέμας καί ἐπι-
βλητικός τῷ παραστήματι ἐκέκτητο καρδίαν ἀκάκου
παιδίου. Καρδίαν διηνεκῶς ἀγαπῶσαν καί ἐκχέουσαν
πρός πάντας σπλάγχνα συμπαθείας καί οἰκτιρμῶν.

Ὑπῆρξεν Ἀρχιερεύς λόγιος καί σοφός, Ἱεράρχης
φιλομόναχος, ἀπαράμιλλος λειτουργός τοῦ θυσια-
στηρίου, πεπνυμένος ρήτωρ, φίλεργος ἐπιστήμων,
ἐραστὴς τῆς πατρῴας βυζαντινῆς μελῳδίας, τηρητής
τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως, μεγαλοπρεπής κατά
πάντα. Ὁ Θεός τόν εύλόγησε καί τόν ἐπροίκισε δι᾽
ἐξαιρετικῶν προσόντων, ἐξέχεε δέ ἐπ᾽ αὐτόν πλου-
σίαν τήν εὐλογίαν Του, διό πάντοτε καί πανταχοῦ
ἐπεβλήθη ὡς ἐξαιρετική φυσιογνωμία, ἀνώτερος ὡς
ἄνθρωπος, ἀνώτερος ὡς εὐαγγελικός ἀνήρ, ἀνώτερος
ὡς χριστιανός, ἀνώτερος ὡς Ἱεράρχης.

Τά φυσικά του προσόντα, τό ἦθος, ὁ χαρακτήρ
του, ἡ ἐκκλησιαστική ἐν γένει διακονία του, τόν κα-
τηξίωσαν εἰς τήν συνείδησιν τοῦ ποιμνίου του, τό
ὁποῖον τόν ἠγάπησε σφοδρῶς. Τόν κατηξίωσαν στήν
συνείδησιν τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἄλλων χριστια-
νικῶν Ὁμολογιῶν, οἱ ὁποῖοι πάντοτε ἐσεβάσθησαν
αὐτόν. Τόν κατηξίωσαν εἰς τάς πολιτειακάς ἀρχάς
τῆς Μητρός πατρίδος καί τῶν χωρῶν Αὐστρίας καί
Οὑγγαρίας, αἱ ὁποῖαι ἀπέδωσαν εἰς αὐτόν τάς ἀνω-
τέρας διακρίσεις των. Δι᾽ αὐτῶν ὁ Αὐστρίας Μιχαήλ
ὄντως ἐλάμπρυνε τήν ἀρχιερωσύνην του εἰς τό κέν-
τρον τῆς Εὐρώπης καί κατέστησεν τήν Ὀρθοδοξίαν
σεβαστήν καί αἰδέσιμον τοῖς πᾶσι.

Ἀλλ᾽ ἤδη ὁ χαρισματικός Ἱεράρχης, «τῇ ἐπαράτῳ
νόσῳ καμφθείς», προώρως κατέπαυσε καί μετεκλήθη
ὑπό τοῦ Κυρίου εἰς τήν ἐπουράνιον Ἱερουσαλήμ.
Ἐβάστασεν εὐαγγελικῶς ἐπί ἕν ὁλόκληρον ἔτος τόν
σταυρόν τῆς ἐπωδύνου ἀσθενείας του. Ἐδόξασε τόν
Θεόν δι᾽ ὅσα ἐδωρήσατο αὐτῷ ἐν τῷ παρόντι βίῳ ἐν
αἰσθήμασι πλήρους εὐγνωμοσύνης. Εἶχε βαθεῖαν τήν
πεποίθησιν ὅτι ἐξεπληροῦτο δι᾽ αὐτόν τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Ἐπανελάμβανε συχνάκις τήν φωνήν τοῦ δι-
καίου καί πολυάθλου Ἰώβ: «Εἰ τά ἀγαθά ἐδεξάμεθα ἐκ
χειρός Κυρίου τά κακά οὐχ ὑποίσομεν; Ὡς τῷ Κυρίῳ
ἔδοξεν οὕτω καί ἐγένετο. Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλο-
γημένον». Προητοίμασεν ἑαυτόν μέ μοναχικήν συνεί-
δησιν διά τήν ἔξοδόν του. Ἀνεχώρησεν ἀξιοπρεπῶς
καί ὁσιακῶς  πρός Ἐκεῖνον, ὅν ἐκ πρώτης ἡλικίας
ἠγάπησεν, ἵνα καταπαύσῃ ἐν τῷ φωτί τοῦ προσώπου
τῆς δόξης Αὐτοῦ.

Ἀοίδιμε Μητροπολῖτα Μιχαήλ!
Κατά τήν ἱεράν ταύτην ὥραν τοῦ ἐξοδιαστικοῦ

σου ἱστάμενοι εὐλαβῶς ἐνώπιον τοῦ σεπτοῦ σκηνώ-
ματός σου ἀποδίδομέν σοι τό ὕστατον χαῖρε καί ἀπο-
νέμομέν σοι τόν τελευταῖον ἀσπασμόν. Ἀπορφανίζεις
ἡμᾶς προώρως, ἐνῶ ἠδύνασο νά εὑρίσκεσαι ἐπὶ μα-
κρόν εἰσέτι μεθ᾽ ἡμῶν. Οὔτως ἠθέλησεν ὁ Θεός! Ὅν
καί εὐχαριστοῦμεν ὅτι ἀνέδειξέ σε ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Ἱε -
ράρχην τίμιον καί ποιμένα πανάριστον. «Τελειωθείς
ἐν ὀλίγῳ» παρέστησας τετελειωμένην τήν διακονίαν
σου. Τό ὄνομά σου θά περιφέρεται μετ᾽ εὐγνωμοσύνης
καί εὐχαριστίας ἐν τοῖς χείλεσιν ἡμῶν καί τό μνημό-
συνόν σου θά παραμένῃ αἰώνιον. Θά φυλάξωμεν ὡς
παρακαταθήκην τήν μνήμην τῆς ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας
ἀφοσιώσεώς σου. 

Σύ δέ τοῦ οὐρανίου πλέον θυσιαστηρίου λειτουρ-
γός καί τῆς σκηνῆς τῆς ἐπουρανίου κληρονόμος εὔ -
χου ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας, ἀνάφερε δεήσεις ὑπέρ τοῦ
ποιμνίου σου καί μνημόνευε τῶν τέκνων σου, τῶν μετ᾽
ὀδύνης σήμερον θρηνούντων τήν στέρησίν σου. 

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, τετιμημένε καί ἀοίδιμε Ἱε -
ράρχα. Αἰωνία σου ἡ μνήμη. �
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Μ
έ ἀπόλυτη ποιμαντική συ-
νείδηση, ἐπιστημονική σο-
βαρότητα καί πατριαρχική

ἀρ χοντιά πραγματοποιήθηκε τό Β´
Διεθνές Συνέδριο γιά τήν Ποιμαντική
Διακονία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου στό Χῶρο τῆς Ὑγείας στήν
Ρόδο μεταξύ 12-16 Ὀκτωβρίου. Πρό-
εδρος τοῦ Συνεδίου ἦταν ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος. Οἱ
Σύνεδροι φιλοξενήθηκαν ἀβραμιαῖα
στὸ συνεδριακὸ κέντρο τοῦ ξενοδο-
χείου Ρόδος Παλλάς.  

Ἐντυπωσιακή ἦταν ἡ ἀνταπό-
κριση στήν πρόσκληση τῆς Μητρός
Ἐκκλησίας ἀπό περίπου διακόσια
ἄτομα. Συγκεκριμένα: Ἡ Ἀρχιεπισκοπή Κωνσταντι-
νουπόλεως ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν Πανοσιολο-
γιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Δοσίθεο Κανέλλο, ὁ ὁποῖος,
κατά τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου, ἀνέγνωσε τό μή-
νυμα τῆς Αὐτοῦ Παναγιότητος. Ἀκόμη, ἐκπροσω-
πήθηκαν ὅλες οἱ Ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό-
νου ἀπό τήν Κρήτη, τά Δωδεκάνησα, τίς Ἡνωμένες
Πολιτεῖες  τῆς Ἀμερικῆς, τήν Νότιο Ἀμερική, οἱ Ρω-
σικές παροικίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Διασπορᾶς, πού τε-
λοῦν ὑπό τήν δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου, καθώς καί οἱ Αὐτόνομες Ἐκκλησίες τῆς
Φινλανδίας καί τῆς Ἐσθονίας. Ἐπίσης, ἐκπροσωπή-
θηκαν τά Πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας,
Ἱεροσολύμων, Ρωσίας, Σερβίας, καί Βουλγαρίας,
συμμετέσχε δέ καί ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Πολωνίας. Ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐκπρο-
σωπήθηκε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
κ.κ. Ἱερώνυμος,  εἴκοσι μία   Μητροπόλεις τῶν Νέων
Χωρῶν, πού ἀνήκουν πνευματικά στόν Οἰκουμενικό
Θρόνο, καί εἴκοσι Μητροπόλεις τῶν Παλαιῶν
Χωρῶν. Ἐπίσης, ἐκπροσώπους ἀπέστειλαν καί οἱ
Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες τῆς Κύπρου καί τῆς Ἀλβα-
νίας. Τέλος, συμμετέσχον καί ἐκπρόσωποι  τῶν Θε-

ολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης, καί Βο-
στώνης, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν Θεσσα-
λονίκης, Κρήτης, καί Ἰωαννίνων (Βελλᾶ), καί τῆς
Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
τοῦ Μονάχου.Ἐπίσης, παρακολούθησαν τὸ Συνέ-
δριο ἀντιπρόσωποι τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν Ποι-
μαντικὴ τῆς Ὑγείας τοῦ Ποντίφικα, τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας τῆς Λετ-
τονίας, καθώςκαί ἀπό ἐπιστήμονες πού ἀνήκουν
στόν χῶρο τῆς θεολογίας καί στόν χῶρο τῆς Ὑγείας.

Τό θέμα τοῦ Συνεδρίου ἦταν: «Ἡ Πρό τῶν
Πυλῶν τοῦ Θανάτου Μέριμνα».Τό Συνέδριο ἀσχο-
λήθηκε διεξοδικά μέ τό ζήτημα τοῦ θανάτου ἀπό
ἰατρικῆς, θεολογικῆς, φιλοσοφικῆς, ψυχολογικῆς,
καί ποιμαντικῆς πλευρᾶς, μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν
ἀνακουφιστική φροντίδα (palliative care). 

Στό Συνέδριο τονίσθηκε ὅτι ἡ φροντίδα τοῦ
ἀνθρώπου πού βρίσκεται στό τελευταῖο στάδιο τῆς
ἐπίγειας ζωῆς θά εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα
ἰατρονοσηλευτικά, καί συνεπῶς ποιμαντικά, προ-
βλήματα πού θά χρειασθεῖ νά ἀντιμετωπίσουμε
μέσα στά ἑπόμενα χρόνια. Οἱ δυσκολίες τίς ὁποῖες
βιώνει ὁ ἄρρωστος θά πολλαπλασιασθοῦν  καί θά
γίνουν ἀκόμη πιό περίπλοκες, λόγῳ τῆς συνεχῶς

Τό Β´ Διεθνές Συνέδριο γιά τήν Ποιμαντική Διακονία 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό Χῶρο τῆς Ὑγείας

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Κοφινᾶ
Συντονιστοῦ τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 

γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στό Χῶρο τῆς Ὑγείας
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αὐξανόμενης μακροβιότητας τοῦ πληθυσμοῦ, τῆς
παρατεταμένης χρονικῆς διάρκειας τῆς βεβαρυμέ-
νης κατάστασης ἑνός ἀσθενοῦς, καί τῆς ἀδυναμίας
τῶν διαφόρων ὑγειονομικῶν Ὑπηρεσιῶν νά σηκώ-
σουν τό βάρος αὐτῆς τῆς παρατεταμένης φροντί-
δας. Σήμερα διαμορφώνεται ἡ τάση νά μή μένει ὁ
πρό τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου ἄρρωστος σέ κάποιον
νοσηλευτικό χῶρο, ἀλλά νά μένει, ὅσο εἶναι ἐφικτό,
στό οἰκεῖο του περιβάλλον. Ἡ τάση αὐτή ἀπαιτεῖ
τήν  ἐνεργό συμμετοχή καί ἀφοσίωση τῶν μελῶν
τῆς οἰκογένειας. Τό μεγάλο
ἐρώτημα εἶναι ἄν ἡ οἰκογένεια
μπορεῖ νά  σηκώσει τόν σταυρό
αὐτῆς τῆς φροντίδας. Πέραν
ἀπό τίς πρακτικές δυσκολίες
πού δημιουργοῦνται ἀπό αὐτά
τά δεδομένα, πολλές φορές οἱ
ψυχολογικές καί πνευματικές
ἀνησυχίες φέρνουν τόν
ἄνθρωπο καί τήν οἰκογένειά
του σέ ὑπαρξιακό ἀδιέξοδο καί
ἀπομόνωση. Ἡ ὑπαρξιακή
κρίση πού ὁ σημερινός ἄνθρω-
πος βιώνει σέ σχέση μέ τόν θά-
νατο εἶναι μιά πρόκληση γιά
κάθε ἐκκλησιαστική κοινότητα,
κάθε ποιμένα καί κάθε λει-
τουργό Ὑγείας. Στό Συνέδριο
τονίσθηκε ὅτι,  ἄν οἱ ἐνορίες
μας λειτουργοῦν ἐκκλησια-
στικά, τότε δέν πρέπει  νά ἀφή-
σουμε τόν συνάνθρωπό μας πού φεύγει ἀπό αὐτήν
τήν ζωή, καθώς καί τήν οἰκογένειά του, νά βυθι-
σθοῦν στήν μοναξιά καί στήν ἀπόγνωση. Γι’ αὐτό,
ὑπάρχει ἡ ἐπείγουσα ἀνάγκη νά εὐαισθητοποι-
ηθοῦμε, ὅσο τό δυνατόν περισσότερο, γύρω ἀπό
αὐτές τίς δυσκολίες, ὥστε νά εἴμαστε προετοιμα-
σμένοι νά τίς ἀντιμετωπίσουμε.

Στήν προσπάθεια τῆς εὐαισθητοποίησης αὐτῆς,
οἱ ὁμιλητές διευκρίνισαν τί σημαίνει νά πάσχει κα-
νείς καί νά ἀντιμετωπίζει τό γεγονός τοῦ θανάτου
κατά τήν Ὀρθόδοξη παράδοση, καθώς καί τί ση-
μαίνουν οἱ ἔννοιες «ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια» καί
«ποιότητα ζωῆς» σέ σχέση μέ αὐτόν πού πεθαίνει.
Εἰδικώτερα, ἐξέτασαν πῶς ὁ φόβος τοῦ θανάτου
παίζει καθοριστικό ρόλο σέ ὅλον τόν βίο τοῦ
ἀνθρώπου καί πῶς ἡ ἐνοχή ἐμπλέκεται στή διαδι-
κασία τοῦ θανάτου.  Τονίσθηκε ὅτι ὁ ψυχικός
πόνος, ἡ ἀγωνία  θανάτου, ὁ πανικός, οἱ ἀρχαϊκοί
μηχανισμοί ἀμύνης καί ἡ ἔλλειψη ἀγάπης καί πί-

στεως ἐπηρεάζουν καθοριστικά τή θέληση νά ζήσει
κανείς καί τή δυνατότητα νά «ὑποφέρει» τά παθή-
ματά του. Ἄν οἱ θλίψεις, οἱ στενοχωρίες καί ὁ θάνα -
τος συνιστοῦν μιά πραγματικότητα ἄρρηκτα συν-
δεδεμένη μέ τήν μεταπτωτική κατάσταση τοῦ
ἀνθρώπου, μιά πραγματικότητα, πού τόν ταλανίζει
ἀνάλογα μέ τήν ἐγγύτητα ἤ τήν ἀπόστασή του ἀπό
τόν Θεό, τότε ἐκεῖνο πού καθορίζει τήν λεγόμενη
ἀξιοπρέπειά του εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον
«μαρτυρεῖ» τήν σχέση του μέ τόν Θεό, ὑποφέρον-

τας τήν ἀσθένειά του. Ἀντι-
στοίχως, ἡ οἰκογένεια, ἡ
ἐκκλησιαστική κοινότητα, οἱ
ὑγειονομικές ὑπηρεσίες, καθώς
καί ὁ κάθε λειτουργός Ὑγείας,
πρέπει νά καταβάλουν κάθε
προσπάθεια, ὥστε νά διαφυ-
λαχθεῖ ἡ ἱερότητα τῆς ἀνθρώ-
πινης ὕπαρξης, τοῦ κάθε προ-
σώπου, μέσα ἀπό τή μέριμνα
πού προσφέρουν.   

Σέ μιά εἰδική συνεδρία σχε-
τικά μέ τούς λειτουργούς
Ὑγείας ἀπέναντι στόν θάνατο,
τονίσθηκε ὅτι, ἐφ’ ὅσον ἐπιθυ-
μοῦμε νά κηρύξουμε, μέ ἕναν
οὐσιαστικό τρόπο,  τήν ἀλή-
θεια γιά τή ζωή καί τόν θάνατο,
ἄν θέλουμε πραγματικά νά
βοηθήσουμε τόν ἄν θρωπο καί
νά τοῦ προσφέρουμε σωτηρία,

πρέπει νά εἴμαστε ἀληθινοί καί εἰλικρινεῖς μέ τόν
ἑαυτό μας, ἔχοντας διαρκῶς ἐνώπιόν μας τήν
ἡμέρα τῆς ἀναχώρησής μας ἀπό αὐτή τή ζωή, ἀπο-
φεύγοντας μέ τόν τρόπο αὐτό «μωράς ζητήσεις καί
γενεαλογίας». Συνήθως ἀποφεύγουμε τόν θάνατο
μέσα ἀπό τήν ἄρνηση, καλύπτοντας τίς προσωπι-
κές, διαπροσωπικές καί πρακτικές μας  δυσκολίες
καί περίπλοκα συναισθήματα μέ θεωρητικές φιλο-
λογικές συζητήσεις, ἀνούσιες παρηγορητικές πα-
ραινέσεις καί πλασματικές ἐλπίδες. Μέ συγκλονι-
στικές προσωπικές μαρτυρίες, ἡ ἰατρός, ἡ νοση-
λεύτρια καί ὁ ἱερέας πού εἰσηγήθηκαν κατά τή συ-
νεδρία αὐτή, τόνισαν ὅτι ὁ μόνος τρόπος νά ἐνι-
σχυθεῖ ἕνας λειτουργός Ὑγείας, ὥστε νά μπορέσει
νά ἀντιμετωπίσει τήν βαρειά εὐθύνη πού φέρει
ἔναντι τοῦ ἀσθενοῦς πού πεθαίνει, ἀλλά καί νά δια-
χειρισθεῖ τίς προσωπικές του δυσκολίες μπροστά
στόν θάνατο, εἶναι νά λειτουργήσει ὡς μέλος μιᾶς
θεραπευτικῆς ὁμάδας πού, ἀποτελεῖ μέρος μιᾶς θε-
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ραπευτικῆς κοινότητας, καί, ἐπιπλέον, νά μετέχει
στή ζωή μιᾶς εὐχαριστιακῆς κοινότητας, πού εἶναι
τό ὁσιότερο καταφύγιο ἐλπίδας καί παρηγοριᾶς.  

Στό τελευταῖο μέρος τοῦ Συνεδρίου, οἱ ὁμιλη-
τές παρουσίασαν τίς πρακτικές ἐφαρμογές τῆς
ἀνακουφιστικῆς φροντίδας. Τονίσθηκε ὅτι οἱ λει-
τουργοί Ὑγείας ἔχουν ἰδιαίτερη ἀνάγκη νά ἐκπαι-
δευθοῦν καί νά ἐνημερωθοῦν καλύτερα γιά τίς δυ-
σκολίες, πού κρύβει αὐτή ἡ φροντίδα, κάτι τό
ὁποῖο δέν γίνεται οὔτε στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλά οὔτε καί στόν χῶρο τῆς Ὑγείας. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρε-
ωτικῆς κ. Νικόλαος μίλησε, μέσα ἀπό τήν ποιμαν-
τική του ἐμπειρία, γιά τήν πνευματική στήριξη
πού ὀφείλουμε νά προσφέρουμε στόν ἄνθρωπο
πού βρίσκεται στό τελευταῖο στάδιο φροντίδας.
Σέ ἄλλη ὁμιλία, ἡ διευθύντρια τῆς Μονάδας Ἀνα-
κουφιστικῆς Φροντίδας «Γαλιλαία», τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μεσογαίας,  ὑπογράμμισε ὅτι, ἀν -
τίθετα μέ ἄλλες χῶρες, ὁλοκληρωμένες Μονάδες
πού νά προσφέρουν ὑπηρεσίες ἀνακουφιστικῆς
φροντίδας (ΑΦ) ἀπό διεπιστημονική ὁμάδα λει-
τουργῶν Ὑγείας στόν χῶρο, πού ἐπιλέγουν οἱ
ἀσθενεῖς, πού πάσχουν ἀπό χρόνια, καταληκτική
γιά τήν ζωή τους, νόσο,δέν ὑπάρχουν στήν
Ἑλλάδα. Οἱ σύνεδροι ἑστίασαν τόν προβληματι-
σμό τους ἐπάνω στό πῶς ἡ ἐκκλησιαστική κοινό-
τητα μπορεῖ νά συμβάλει στή δημιουργία τέτοιων
ὑπηρεσιῶν καί στό πῶς ὁ κλῆρος μπορεῖ νά ἀπο-
τελεῖ ἐνεργό μέλος μιᾶς διεπιστημονικῆς ὁμάδας
ἀνακουφιστικῆς φροντίδας. Πάντως, οἱ λειτουρ-
γοί Ὑγείας πού ἔλαβαν μέρος στό Συνέδριο ἐξέ-

φρασαν τήν ἄποψη ὅτι ἡ συμμετοχή τοῦ ἱερέα
στήν διεπιστημονική Μονάδα Φροντίδας ἀποτε-
λεῖ ὅρο ἀπαραίτητο γιά τήν ἄρτια λειτουργία της. 

Τό Συνέδριο ἔκλεισε μέ δύο ὁμιλίες πού ἔδωσαν
μιά ἄλλη προοπτική στό θέμα τοῦ Συνεδρίου. Ἡ
πρώτη ὁμιλία ἀσχολήθηκε μέ τήν ἀκολουθία «Εἰς ψυ-
χοῤῥραγοῦντα» καί τίς ποιμαντικές της διαστάσεις.
Στήν δεύτερη καί τελευταία ὁμιλία τονίσθηκε ὅτι ἡ
ἐλπίδα, πού ὁ ἐκκλησιαστικός ἄνθρωπος χρειάζεται
νά ἀναπτύξει σέ κάθε φάση τῆς ζωῆς του, καλλιερ-
γεῖται, ὅταν ζεῖ ἐσχατολογικά, ὅταν ἀναμένει τήν
ἔλευση τοῦ Χριστοῦ καί τήν Αἰώνια Βασιλεία Του. 

Τό Β´ Διεθνές Συνέδριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν
Χῶρο τῆς Ὑγείας ἦταν ἕνα τόλμημα. Οἱ Σύνεδροι
τόλμησαν νά συζητήσουμε τό θέμα τοῦ θανάτου καί
τή μέριμνα, πού παρέχουμε στόν ἄνθρωπο πού πε-
θαίνει, μέ ἀπόλυτη εἰλικρίνεια. Γιά τόν λόγο αὐτό,
τό Συνέδριο ἔφερε στήν ἐπιφάνεια ὅλους τούς προ-
βληματισμούς καί τίς δυσκολίες, πού ὑπάρχουν σέ
θεωρητικό καί πρακτικό ἐπίπεδο, τόσο στόν ἰατρο-
νοσηλευτικό τομέα, ὅσο καί στήν ἐκκλησιαστική
ζωή ὅπως αὐτή ἔχει διαμορφωθεῖ σήμερα. Παράλ-
ληλα, ἡ συνάντησή μας στήν Ρόδο ἔδωσε στούς συ-
νέδρους τήν εὐκαιρία νά ἐντοπίσουν τίς δυνατότη-
τες πού παρέχουμε, ὥστε νά φροντίσουμε τόν πά-
σχοντα μέ ἕναν ὁλοκληρωμένο καί ἱεροπρεπῆ
τρόπο. Στό τέλος τοῦ συνεδρίου, οἱ συμμετέχοντες
ἐξέφρασαν τήν ἐπιθυμία τους νά συνεχισθοῦν οἱ
δραστηριότητες τοῦ Πατριαρχικό  Διχτύου μέ τήν
ἐλπίδα ὅτι θά ξανασυναντηθοῦν πάλι στήν Ρόδο γιά
τό Γ΄  Συνέδριο τό 2014. �
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� Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ
Οἰκου μενικοῦ Πατριαρχείου κατά τήν
συνε δρία τῆς 29ης Αὐγούστου, πού
πραγματοποιήθηκε στήν Ἱερά Θεο -
λογική Σχολή τῆς Χάλκης, ἀποδέχθηκε
τήν οἰκιοθελῆ παραίτηση τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Κων-
σταντίνου ἀπό τῆς διαποιμάνσεως τῆς
Ἐπαρχίας του καί ἐξέλεξε αὐτόν παμ-
ψηφεί Μητροπολίτη Γέροντα Νικαίας,
στήν δέ  κενωθεῖσα Μητρόπολη Δέρ-
κων ἐξέλεξε παμψηφεί τόν Σεβ. Μη-
τροπολίτη Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολο,
Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας
Τριάδος Χάλκης. Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύ-
νοδος διώρισε ὡς νέον Ἡγούμενο  τῆς
Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης τόν Σεβ. Μητροπολίτην
Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον.
� Πραγματοποιήθηκε ἡ τακτική ἀνασυγκρότηση τῆς
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία διά τό ἑξάμηνον
01.09.2011 ἕως 29.02.2012, ὑπό τήν προεδρία τῆς Α. Θ.
Παναγιότητος, θά ἀποτελεῖται ἐκ τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν:
Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Θυατείρων καί Με-
γάλης Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, Καρπάθου καί Κάσου κ.
Ἀμβροσίου, Περγάμου κ. Ἰωάννου, Πριγ κηποννήσων κ.
Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ.
Δημητρίου, Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου, Ρεθύμνης
καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Κορέας κ. Ἀμβροσίου,
Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ.
Ἐλπιδοφόρου.
� Μέ ἱεροπρέπεια καί ἐκκλησιαστική τάξη ἑορτάστη-
καν εἰς τά Πατριαρχεῖα οἱ ἑορτές τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος
καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρί-
στου, ὡς καί ἡ ἡμέρα προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλ-
λοντος. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά
τόν Ἑσπερινό τῆς 31ης Αὐγούστου καί τή Θεία Λει-
τουργία τῆς 1ης Σεπτεμβρίου, σέ συγχοροστασία μετά
τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξαν-
δρείας κ. Θεοδώρου Β´, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀπα-
μείας κ. Ἰσαάκ, ἐκπροσώπου τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας
κ. Ἰγνατίου Δ´, καί τῶν Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων
κ. Θεοφίλου Γ´ καί  Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσο -
στόμου Β´.  Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ
Ἱεροῦ Ἄμβωνος εἰδικό Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-

τριάρχου γιά τήν ἡμέρα τῆς προστα-
σίας τῆς κτίσεως, ὑπό τοῦ Ἀρχιγραμ-
ματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολο-
μαίου. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας, ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πα-
τριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή καί
Πρᾶξις τῆς νέας Ε´ Ἰνδικτιῶνος, ἡ
ὁποία ὑπογράφηκε ὑπό τοῦ ἰδίου καί
τῶν συγχοροστατησάντων  Προκα -
θημένων καί τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων.
� Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
καί ὑπό τήν προεδρείαν Αὐτοῦ,
συνῆλθαν εἰς τό Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο σέ Σύναξη οἱ Προκαθήμενοι τῶν
Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων καί τῆς

παλαιφάτου Ἐκκλησίας Κύπρου, μεταξύ 1ης καί 3ης Σε-
πτεμβρίου. Τῆς Συνάξεως  μετεῖχαν αὐτοπροσώπως οἱ
Μακαριώτατοι Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας καί πάσης
Ἀφρικῆς κ. κ. Θεόδωρος Β΄ καί Ἱε ρο σολύμων κ. κ. Θεό-
φιλος Γ΄ καὶ ὁ Ἀρ χιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστο-
μος Β΄, τόν δέ Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰγνάτιον Δ΄,
κωλυθέντα τελικῶς νά παραστῇ ἐκπροσώπησε ὁ Θεοφι-
λέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Ἰσαάκ. ( Τό Ἀνακοι-
νωθέν, τά θέματα πού ἀπασχόλησαν τούς Προκαθημέ-
νους καί ἄλλα ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα σχετικά μέ αὐτή
τή Σύναξη, μπορεῖτε νά βρεῖτε στήν ἐπίσημη ἰστοσελίδα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου: www.ec-patr.org). 
� Τήν Ἱερά Μητρόπολη Γρεβενῶν ἐπισκέφθηκε, ἀπό 23
ἕως 26 Σεπτεμβρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαῖος κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου ποιμε-
νάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Σεργίου, μέ τήν
εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως ἐφέτος ἑκατονταετηρίδος
ἀπό τῆς μαρτυρικῆς τελειώσεως τοῦ ἀειμνήστου Μητρο-
πολίτου Γρεβενῶν Αἰμιλιανοῦ Λαζαρίδου (1 Ὀκτωβρίου
1911). Κατά τήν παραμονή του εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολη Γρε-
βενῶν ὁ Πατριάρχης ἐγένετο δεκτός μετά τῶν προση-
κουσῶν τιμῶν εἰς τήν κεντρική πλατεία τῆς πόλεως ἀπό
τόν κλῆρο καί τίς ἀρχές τοῦ τόπου καί τή συμμετοχή πλή-
θους πιστῶν. Μετά τίς ὁμιλίες ἡ Σεπτή τῆς Ὀρθοδοξίας
Κορυφή κατέθεσε στέφανον ἐκ δάφνης εἰς τόν ἀνδριάντα
τοῦ Ἱεράρχου τῆς ἀρετῆς καί τῆς θυσίας, τοῦ μαρτυρικοῦ
Μητροπολίτου Γρεβενῶν Αἰμιλιανοῦ. Ἐπισκέφθηκε τήν
ριζικῶς ἀνακαινισθεῖσα Ι. Πατριαρχική καί Σταυροπη-

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

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθήνα
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γιακή Μονή Θείας Μεταμορφώσεως - Ὁσίου Νικάνορος
Ζάβορδας καί ἀνῆλθε εἰς τόν ἀπείρου φυσικοῦ κάλλους
Ἐθνικό Δρυμό τῆς Πίνδου "Βάλια Κάλντα". Μέ ὁμόφωνη
ἀπόφαση τοῦ Φορέως Διαχειρίσεως τῶν Ἐθνικῶν Δρυμῶν
Βίκου-Ἀώου καί Πίνδου ὁ Παναγιώτατος ἀνακηρύχθηκε
πρῶτος ἐπίτιμος Πρόεδρος αὐτοῦ, εἰς ἔνδειξη ἀναγνωρί-
σεως τῆς συμβολῆς καί τῶν ἀγώνων του ὑπέρ τῆς προ-
στασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Τήν Κυριακή, 25η
Σεπτεμβρίου, ἐτελέσθη μέ ἱεροπρέπεια καί λαμπρότητα
εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου  Γρεβενῶν ἡ Θεία Λειτουργία, προεξαρχούσης τῆς
Α.Θ.Παναγιότητος, συλλειτουργούντων δέκα ἀρχιερέων,
συμπροσευχομένων τῶν πολιτικῶν καί πολιτειακῶν πα-
ραγόντων καί τοῦ εὐλαβοῦς λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Στό τέλος
τῆς Θ. Λειτουργίας ἐτελέσθη Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γρεβενῶν Αἰμι-
λιανοῦ καί τῶν σύν αὐτῷ πεσόντων, καί ἐπηκολούθησε ἡ
ἀνταλλαγή προσφωνήσεων καί ἀναμνηστικῶν δώρων με-
ταξύ τοῦ  Ποιμενάρχου καί τοῦ Πατριάρχου. Τό ἑσπέρας
τῆς ἰδίας ἡμέρας πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωσις διά τόν
τιμώμενον ἀείμνηστο  Μητροπολίτη Γρεβενῶν Αἰμιλιανό.
� Προσκυνηματική ἐπίσκεψη εἰς τό περιβόλι τῆς Πανα-
γίας, τό Ἅγιον Ὅρος, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμληρώσεως
εἴκοσι ἐτῶν ἀπό τῆς ἀναρρήσεως Αὐτοῦ εἰς τόν Πα-
τριαρχικόν Θρόνον, πραγματοποίησε, ἀπό 7 ἕως 10
Ὀκτωβρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο-
μαῖος. Πρό τῆς εἰσόδου Αὐτοῦ εἰς τό Ἅγιον Ὅρος ὁ Πα-
τριάρχης ἐγκαινίασε ἔκθεση φωτογραφίας, διοργανω-
θεῖσα ὑπό τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας Θεσσαλονίκης, μέ
θέμα: «Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος - Ὁδοι-
πορία στόν Ἄθω, 1992-2011». Κατά τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
παραμονήν του ὁ Πατριάρχης εἶχε ἐπικοινωνία μετά τοῦ
εἰς Ἅγιον Ὄρος μεταβάντος προσκυνηματικῶς Ἐξοχ.
Προέδρου τῆς Οὐκρανίας κ. Βίκτωρος Yanukovich.
Προέστη τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς (ΝΗ:9 Ὀκτ,
ΠΗ:26 Σεπτ) εἰς τόν Πάνσεπτο Ναό τοῦ Πρωτάτου μετά
τό πέρας τῆς ὁποίας ἐτέλεσε μνημόσυνο ἐπί τῇ συμπλη-
ρώσει εἴκοσι ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκδημίας τοῦ ἀοιδίμου Προ-
κατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου. Εἰς τήν Θ. Λει-
τουργία παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Πρω-
θυπουργός τῆς Ἑλλάδος κ. Γεώργιος Παπανδρέου καί
μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, μετά τῶν ὁποίων ὁ
Παναγιώτατος εἶχε ἐγκάρδια ἐπικοινωνία κατά τήν δε-
ξίωση πού ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε εἰς τό κτίριο
τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος. Ἐπισκέφθηκε τίς Ἱερές Μονές
Μεγίστης Λαύρας, Παντοκράτορος, Δοχειαρίου καί
Σταυρονικήτα, καί τό ἐν Καρυαῖς Ἀντιπροσωπεῖον τῆς
κανονικῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου,
καθώς καί τίς Σκῆτες τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Ἱ.
Μονῆς Μεγίστης Λαύρας καί Προφήτου Ἡλιοῦ τῆς Ἱ.
Μονῆς Παντοκράτορος. 
� Μετά τήν ἔξοδον ἐξ Ἁγίου Ὄρους ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης ἐπισκέφθηκε τήν Ἱ. Μητρόπολη Λαγκαδᾶ (10-
12 Ὀκτωβρίου). Κατά τήν ἐπίσκεψή του ἐγκαινίασε διά-
φορα κοινωφελῆ ἱδρύματα καί προέστη τῆς  Δοξολογίας
καί τῆς Ἱ. Λιτανείας τῆς μεταφορᾶς τῶν προσφάτως

ἀνευρεθέντων λειψάνων τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κυ-
ράννης  ἐκ τοῦ τόπου ἀνευρέσεως αὐτῶν εἰς τόν ἐπ’ ὀνό-
ματι αὐτῆς Ἱερόν Ναόν τοῦ χωρίου Ὄσσης. Εἰς τίς πάν-
δημες αὐτές ἐκδηλώσεις παρέστη ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος καί
πλειάς Ἱεραρχῶν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος.
� Τήν ἐπίσημη εἰρηνική ἐπίσκεψή του εἰς τό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο πραγματοποίησε, ἀπό 21 ἕως 25 Ὀκτω-
βρίου, ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος Πεκίου, Μητροπολίτης Βε-
λιγραδίου καί Καρλοβικίου καί  Πατριάρχης Σερβίας κ. κ.
Εἰρηναῖος. Μετά τήν  προβλεπομένη ἐπίσημη ὑποδοχή, ὁ
Μακαριώτατος εἰσῆλθε εἰς τόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό
Ναό καί προέστη τῆς ἐπισήμου Δοξολογίας, μετά τό
τέλος τῆς ὁποίας ὠδηγήθη εἰς τήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου,
ὅπου ἔγινε ἐπισήμως δεκτός μετ’ ἀδελφικῆς ἀγάπης καί
ἐγκαρδιότητος ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί
τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, γενομένων τῶν ἐπισήμων
προσφωνήσεων. Τήν Κυριακή 23 Ὀκτωβρίου πραγματο-
ποιήθηκε ἡ ἐπίσημη συλλειτουργία τῶν δύο Προκαθημέ-
νων εἰς τόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Οἰκουμε-
νικός Πατριάρχης προσεφώνησε τόν Μακ. Πατριάρχη
Σερβίας, ὁ ὁποῖος ἀντεφώνησε καταλλήλως. Ἐν συνέχειᾳ
ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῶν δυό Προκαθημένων ἀναμνη-
στικά δῶρα καί εὐλόγησαν τούς πιστούς, ψαλλομένων
τῶν Πολυχρονισμῶν αὐτῶν. Τήν Δευτέρα 24η Ὀκτωβρίου
οἱ δύο Πατριάρχες καί οἱ συνοδοί τους ἐπισκέφθηκαν τήν
νῆσον Πρίγκηπο καί τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκιπον-
νήσων κ. Ἰάκωβο στό Μητροπολιτικό Μέγαρο. Ἐν συνέ-
χειᾳ μετέβησαν εἰς τήν νῆσον Χάλκη καί εἰς τήν Ἱ. Μονή
τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπου στεγάζεται καί ἡ περίπτυστος
Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης. Στήν αἴθουσα τε-
λετῶν προσεφώνησε τόν Μακ. Προκαθήμενο τῆς κατά
Σερβίαν Ἐκκλησίας ὁ  Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Σεβ. Μη-
τροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος. Ἀντηλλάγησαν
δῶρα καί ἐπηκολούθησε γεῦμα εἰς τήν Τράπεζα τῆς
Μονῆς.  Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας διεξήχθησαν στό Φανάρι
οἱ προβλεπόμενες ἐπίσημες συνομιλίες μεταξύ τῶν δυό
πλευρῶν, καί ἐν συνεχείᾳ οἱ δυό Προκαθήμενοι καί οἱ συ-
νοδοί τους παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον στήν Ἱ. Μονή Βα-
λουκλῆ.
� Κατά τήν συνεδρία τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τήν
3η Νοεμβρίου, κατόπιν προτάσεως τοῦ Παναγιωτάτου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καί
ψήφων κανονικῶν γενομένων εἰς τόν Πάνσεπτο Πα-
τριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐξελέγησαν α) ὁ
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χόνκ – Κόνκ,
Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κωνσταντῖνος Τσίλης, Μη-
τροπολίτης Σιγκαπούρης, β) ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος
Τρωάδος κ. Σάββας Μητροπολίτης Πιττσβούργου καί γ)
ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γαλλίας
Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀρσένιος Καρδαμάκης,
Μητροπολίτης Αὐστρίας. 
� Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ὁ Οἰκουμε-
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νικός Πατριάρχης ἐχοροστάτησε εἰς τόν Πάνσεπτο Πα-
τριαρχικό Ναό κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, ἐνῶ
τήν ἑπομένην, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, προέστη τῆς καθιερω-
μένης Πατριαρχικῆς καί Συν οδικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς
τόν πανηγυρίζοντα φερώνυμο Καθεδρικό Ἱ. Ναό τῆς με-
γαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τήν ὁποία
ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψη-
φισμένου Μητροπολίτου Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου,
μέχρι τοῦδε Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χόνκ
Κόνκ. Ἀντηλλάγησαν ὁμιλίες μεταξύ τοῦ Πατριάρχου
καί τοῦ νεοχειροτονηθέντος. Ὁ νεοχειροτονηθείς Μη-
τροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνο, ἐτέλεσε τήν ἀπό-
λυση, εὐλογήσας τούς πιστούς καί ἐν συνέχειᾳ διένειμε
τό ἀντίδωρο, δεχόμενος τίς εὐχές καί τά συγχαρητήρια
τῶν συγγενῶν, οἰκείων του καί τῶν πολλῶν πιστῶν.
� Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία μετά πολλῆς λαμπρότητος ἐτί-
μησε καί ἐφέτος τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἱδρυτοῦ καί προ-
στάτου της Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρω-
τοκλήτου, ἑορτάσασα τή Θρονική της Ἑορτή. Τό ἀπό-
γευμα τῆς 28ης Νοεμβρίου ἀφίχθη ἡ ἐπίσημος Ἀντιπρο-
σωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ
Καρδιναλίου κ. Kurt Koch Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ
Συμβουλίου διά τήν προώθηση τῆς ἑνότητος τῶν Χρι-
στιανῶν,  γιά νά παραστεῖ εἰς τήν Θρονική Ἑορτή τῆς
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Η ἀντιπροσωπεία
ἔγινε ἐπίσημα δεκτή ὑπό τοῦ Πατριάρχου, εἰς τόν ὁποῖον
καί ἐπέδωσε προσωπικό δῶρο τοῦ Πάπα Ρώμης. Ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστά-
τησε, τήν 29η Νοεμβρίου, κατά τόν Ἑσπερινό τῆς
Ἑορτῆς στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό εἰς τό τέλος
τοῦ ὁποίου ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριο Ἀπο-
στολόπουλο, Νομικόν-Ἱστορικόν, ἐξ Ἀθηνῶν, εἰς τό ὀφίκ-
κιο τοῦ Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χρι-
στοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης
ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας του τήν συναυλία, πού δόθηκε
ἐπί τῇ συμπληρώσει 20 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς του εἰς τόν
Οἰκουμενικό Θρόνο, μέ θέμα: «Ἕλληνες ποιητές στήν
Κωνσταντινούπολη μέ μουσική τῆς Πηγῆς Λυκούδη», ἐν
συ νεχείᾳ δέ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Antonio Lucibello,
Νούντσιος τοῦ Βατικανοῦ στήν Ἄγκυρα, παρέθεσε
δεῖπνο πρός τιμή τοῦ Παναγιωτάτου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ὡς ἄνω ἐπετείου. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης προέστη τῆς Πα τριαρχικῆς καί Συνοδικῆς
Θείας Λειτουργίας, κατά τήν ὁποία ἐτέλεσε τήν  εἰς
Ἀρχιερέα χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητρο-
πολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, μέχρι τοῦδε Πρωτοσυγ-
κέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως  Γαλλίας.  Εἰς τό τέλος τῆς
Θ. Λειτουργίας, ἐνῶ εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἄνοδος εἰς τόν
Ἀρχιερατικό Θρόνο τοῦ νεοχειροτονηθέντος καί ἡ εὐλο-
γία ὑπ’ αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε
τήν ἐκ τοῦ Βατικανοῦ Ἀντιπροσωπεία καί ἀπήντησε ὁ
Καρδινάλιος κ. Kurt Koch διαβάζοντας τό ἑόρτιο συγ-
χαρητήριο Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης.
Στή συνέχεια ὁ νέος Μητροπολίτης διένειμε τό ἀντίδωρο,
δεχθείς τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων του, ὡς
καί τῶν ἐκκλησιασθέντων πιστῶν. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας

ἐδόθη εἰς τά Πατριαρχεῖα ἡ καθιερωμένη δεξίωση διά τήν
Θρονική Ἑορτή τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἰς τήν ὁποία
παρέστησαν πλεῖστοι προσκεκλημένοι τοῦ Πατριάρχου
καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκ τοῦ θρησκευτικοῦ,
διπλωματικοῦ, δημο σιογραφικοῦ, καλλιτεχνικοῦ καί ἐπι-
χειρηματικοῦ κόσμου τῆς ΚΠόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερι-
κοῦ. Ὁμίλησε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἑλληνιστί,
τουρκιστί καί ἀγγλιστί, εὐχαριστήσας τούς προσκεκλη-
μένους διά τήν προσέλευσή τους, ἀναφερθείς εἰς τήν
οἰκουμενική διακονία καί ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας Κων-
σταντινουπόλεως. 
� Κατά τήν συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
2ας Δεκεμβρίου, κατόπιν προτάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καί ψήφων κανονικῶν
γενομένων εἰς τόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, ὁ Πα-
νοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Σεβαστιανός Σκορδαλλός,
Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐξελέγη παμψηφεί Βοηθός
Ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπω Ἀμε-
ρικῆς κυρίῳ Δημητρίῳ, ὑπό τόν τίτλον  τῆς πάλαι ποτέ
διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ζήλων.
� Τήν Βιέννη ἐπισκέφθηκε, ἀπό 8 ἕως 11 Νοεμβρίου, ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀνταπο -
κρινόμενος σέ πρόσκληση ὅπως συμμετάσχει καί ὁμιλή-
σει εἰς τήν "4ην Παγκόσμιον Διάσκεψιν Πολιτικῆς".
Ὅπως ἐτόνισαν οἱ ὀργανωτές τῆς Διασκέψεως ὁ Οἰκου-
μενικός Πατριάρχης ἦταν ὁ μόνος θρησκευτικός ἡγέτης ὁ
ὁποῖος προσεκλήθη διά νά παραστεῖ καί ὁμιλήσει εἰς
αὐτή. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶχε θερμή συνάντηση
μέ τόν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Αὐστρίας κ. Heinz Fis-
cher, ὁ ὁποῖος εἰς τό ἐπίσημο γεῦμα πρός τιμή τῶν προ-
σελθόντων διά νά συμμετάσχουν εἰς τήν ὡς ἄνω Διά-
σκεψη Ἀρχηγῶν Κρατῶν καί τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν Ξένων
Ἀντιπροσωπειῶν ἀνεφέρθη ἰδιαιτέρως εἰς τήν 20ην ἐπέ-
τειο τῆς Πατριαρχίας τοῦ Παναγιωτάτου συγχαίροντάς
τον καί εὐχόμενος τά δέοντα μέ πολύ θερμά λόγια. Κατά
τήν παραμονή του εἰς Βιέννη ὁ Παναγιώτατος συναντή-
θηκε μετά τοῦ Καρδιναλίου κ. Christoph Schönborn,
Ἀρχιεπισκόπου Βιέννης καί μέ τούς Πρέσβεις τῆς Ἑλλά-
δος καί τῆς Τουρκίας. Ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό κεν-
τρικό Κοιμητήριο τῆς Βιέννης καί ἐτέλεσε τρισάγιον εἰς
τόν τάφο τοῦ προσφάτως κοιμηθέντος Μητροπολίτου
Αὐστρίας κυροῦ Μιχαήλ, παρουσίᾳ τῶν οἰκείων του. Τήν
Κυριακή 11η Δεκεμβρίου ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε
κατά τή Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό
Ἁγίας Τριάδος Βιέννης. Μετά τήν ἀπόλυση, ὁ Μητρο-
πολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος προσεφώνησε διά λόγων
εὐλαβείας καί τιμῆς τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, ὁ
ὁποῖος ἀπήντησε ἀναλόγως στά ἑλληνικά καί γερμανικά,
καί εὐλόγησε τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα. Κατόπιν πα-
ρετέθη δεξίωση στήν Ἱερά Μητρόπολη, κατά τήν ὁποία
ἐδόθη ἡ εὐκαιρία ὅπως ὑποβάλουν τά σέβη καί ἐκφρά-
σουν τήν ἀγάπη τους εἰς τόν Παναγιώτατο ὁ κλῆρος καί
ὁ λαός τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας καί γενικότερα οἱ πι-
στοί πού ἐκκλησιάσθηκαν.
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ΕΚ∆ΗΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ
Τήν Πέμπτη 8 Σεπτεμ-

βρίου 2011 σέ ἡλικία 96 ἐτῶν
μετέστη πρός Κύριον ὁ μα-
καριστός Μητροπολίτης
πρώην Κώου καί Νισύρου
κυρός Αἰμιλιανός, ὁ ὁποῖος
μετά τήν παραίτησή του διέ-
μενε στήν Ἀθήνα.

Ὁ ἀείμνηστος Ἱεράρχης
γεννήθηκε τό 1915 στήν

νῆσο Χάλκη τῆς Προποντίδας καί σπούδασε τήν
ἱερά ἐπιστήμη στή Θεολογική Σχολή τῆς γενέτει-
ράς του. Διακόνησε τή Μητέρα Ἐκκλησία ἀπό διά-
φορες θέσεις καί ἐπί σειρά ἐτῶν διετέλεσε Μέγας
Πρωτοσύγκελλος. Τό 1959 χειροτονήθηκε Μητρο-
πολίτης Σελευκείας καί παρέμεινε στή θέση τοῦ
Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου μέχρι τό 1963, ἔτος
κατά τό ὁποῖο ἀναγκάστηκε νά ἐγκαταλείψει τήν
Βασιλεύουσα.

Στίς 8 Αὐγούστου 1969 ἐξελέγη Μητροπολίτης
τῆς νεοσυστάτου Μητροπόλεως Βελγίου καί Ἐξαρ-
χίας Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου. Τό Δεκέμ-
βριο τοῦ 1982 μετετέθη στήν Ἱερά Μητρόπολη
Κώου τήν ὁποία ἐποίμανε μέχρι τόν Μάρτιο τοῦ
2009.

Στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία, πού τελέσθηκε τό Σάβ-
βατο 10 Σεπτεμβρίου στόν ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβά-
ρας Παλαιοῦ Φαλήρου, καί τῆς ὁποίας προέστη ὁ
διάδοχός του Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου
καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ἔλαβε μέρος καί ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας. Τόν ἐπικήδειο
Λόγο ἐκφώνησε ὁ ἅγιος Κώου.

Ἡ ταφή τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου ἔγινε στό
Κοιμητήριο Παλαιοῦ Φαλήρου.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Τήν Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου στό Μητροπολι-
τικό ἱερό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τελέσθηκε
τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπο-
λίτου πρώην Ρόδου κυροῦ Ἀποστόλου. Συλλει-
τούργησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας

καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπουρούντι καί
Ρουάντας κ. Σάββας, ὁ ὁποῖος εἶπε καί τόν ἐπι-
μνημόσυνο Λόγο. Παρέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος προ-
έστη τοῦ μνημοσύνου.

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΛΑΧΙΟΥ
Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ Μνήμη τοῦ

Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Μαλαχίου στή γενέτειρά του
Λίνδο. Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά τόν
πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς Μνήμης του στόν ἱερό
Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τήν Τετάρτη 28 Σε-
πτεμβρίου. Στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στόν βίο
καί τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου, ἐξέφρασε τήν εὐχή τόν
ἑπόμενο χρόνο νά ἑορταστεῖ ἡ Μνήμη του στόν
ἀνεγειρόμενο Ναό ἐπ᾽ ὀνόματί του καί κάλεσε τήν
τοπική κοινωνία νά ἔλθει ἀρωγός στό ἔργο τῆς
ἀποπερατώσεώς του.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
Τό Σάββατο 1 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος

ἐτέλεσε τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μεγα-
λομάρτυρος Γεωργίου Ἀφάντου μέ λείψανα τοῦ
Ἁγίου Ἀποστόλου Λουκᾶ, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυ-
ρος Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Βαλῇ τῆς Κρήτης καί τοῦ
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως,
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Ναός πού
βρίσκεται ἐντός τῆς Κωμοπόλεως εἶναι παλαιό κτί-
σμα, ἀνακαινίστηκε, ἐξωραΐστηκε καί ἁγιογραφή-
θηκε κατά τά ἔτη 2010-2011. Ὁ Σεβασμιώτατος

Ι Ε Ρ Α   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ

ΧΡΟΝΙΚΑ - ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
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στήν ὁμιλία του ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκεια τῆς
Ἐκκλησίας στόν Ἐφημέριο καί τήν Ἐκκλησιαστική
Ἐπιτροπή τῆς Ἐνορίας Ἀφάντου καί ἐπῄνεσε τόν
ζῆλο τῶν εὐσεβῶν κατοίκων οἱ ὁποῖοι ἐνίσχυσαν
τήν ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου.

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ

Τήν Παρασκευή 28 Ὀκτωβρίου, πρό τῆς ἐνάρ-
ξεως τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Μνήμη τῆς
Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας,
πραγματοποιήθηκε στήν πλατεῖα τῆς κωμοπόλεως
Γενναδίου, τῆς ὁποίας ἡ Ἁγία εἶναι πολιοῦχος, ἡ
ὑποδοχή τμήματος τοῦ ἱεροῦ λειψάνου της. Μετά
τήν τελετή ὑποδοχῆς τό ἱερό λείψανο μεταφέρθηκε
μέ πομπή στόν ἱερό Ναό. Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀναφέρθηκε στή σημασία τῆς μετα-
φορᾶς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου, τό ὁποῖο θά παραμείνει
ἐσαεί στόν ἱερό Ναό ὡς ὁρατή παρουσία τῆς χάρι-
τος τῆς Ὁσιομάρτυρος. Ὁ Ἐφημέριος π. Θωμᾶς
Μπαρμάκης στήν προσφώνησή του ἐξέφρασε τήν
χαρά τῆς Ἐνορίας Γενναδίου γιά τό γεγονός καί
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο.  

ΜΝΗΜΗ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ Μνήμη τοῦ
Ἁγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου,
Πολιούχου Ρόδου, τήν Δευτέρα 14 Νοεμβρίου.
Κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό χοροστάτησε καί
κήρυξε τόν θεῖο Λόγο ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας
Παΐσιος. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα κατά τόν Ὄρθρο
χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ. Τῆς Θείας Λει-
τουργίας καί τῆς Λιτανείας προέστη ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας. 

ΕΚ∆ΗΜΙΕΣ ΙΕΡΕΩΝ
Τό Σάββατο 15 Ὀκτωβρίου ἐξεδήμησε πρός Κύ-

ριον ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Καλιβούρης. Ὁ μα-
καριστός γεννήθηκε στήν Διμυλιά στίς 11 Νοεμ-
βρίου 1924 καί χειροτονήθηκε Διάκονος στίς 22
Μαρτίου 1961 καί Πρεσβύτερος στίς 24 Μαρτίου
1961 στόν ἱ. Ναό Ἁγίας Εἰρήνης τοῦ Ὀρφανοτρο-
φείου Θηλέων ἀπό τόν Μητροπολίτη Ρόδου κυρό
Σπυρίδωνα. Ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος κατά ἀρχάς
στήν Ἐνορία Διμυλιᾶς καί στήν συνέχεια στήν
Ἐνορία Ἀρνίθας (1962) μέχρι τό ἔτος 1997,  ὁπότε
καί συνταξιοδοτήθηκε. Παράλληλα διακόνησε τήν
ἱερά Μονή Ἁγίου Φιλήμονος καί ἐπί σειρά ἐτῶν τήν
ἱερά Μονή Σκιαδίου. Μετά τόν θάνατο τῆς Πρε-
σβυτέρας του (1995) χειροθετήθηκε Ἀρχιμανδρίτης
ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Ρόδου κυρό
Ἀπόστολο. Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη τήν ἑπο-
μένη στόν ἱ. Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀρνί-
θας προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρ-
που.  Ἐπικηδείους ἐκφώνησαν ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας καί ὁ ἐγγονός τοῦ ἐκλιπόντος
Ἀρχιμ. Νεκτάριος Πόκιας, τόν ἐπικήδειο τοῦ
ὁποίου παραθέτουμε στή συνέχεια.

«Καί δός αὐτῷ τόν στέφανον τῆς δικαιοσύνης σου τήν
μερίδα τῶν σωζομένων, εἰς τήν δόξαν τῶν ἐκλεκτῶν σου,
ἵνα, ὑπέρ ὧν ἐκοπίασεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ διά τό ὄνομά
σου, λάβῃ πλουσίαν τήν ἀνταπόδοσιν ἐν ταῖς μοναῖς τῶν
ἁγίων σου…».

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, 
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ἱσπανίας καί Πορτογα-

λίας κ. Πολύκαρπε, πενθηφόρο ἐκκλησίασμα.
Ἡ εὐχή αὐτή ἀπό τήν νεκρώσιμη ἀκολουθία εἰς Ἱερέα,

πού ἐψάλλαμε, νομίζω ὅτι εἶναι τό βάλσαμο τῆς παρηγο-
ριᾶς ἀλλά καί τῆς κατά Θεόν ἐλπίδας καθώς προπέμπουμε
τόν ἀγαπητό μας πολυσέβαστο καί πολύκλαυστο, μακαρι-
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στό πλέον Ἱερέα μας Γεώργιο Καλιβούρη, τόν πατέρα, τόν
παπποῦ, τόν ἀγαθό λευίτη, τόν ἄνθρωπο πού σεβασθήκαμε,
συναναστραφήκαμε καί ἀγαπήσαμε ὅλοι μας, οἱ ἐγγύς καί οἱ
μακράν.

Ἀπέρχεται ἀπό τόν πρόσκαιρο αὐτόν κόσμο πλήρης
ἡμερῶν μέ χειραγωγό τήν μαρτυρία τῆς συνειδήσεώς του,
ὅτι εὐόρκως, ἐνθέως, εὐσεβῶς, εὐλαβῶς καί ἀγαπητικῶς
διηκόνησεν τήν Ἐκκλησία καί τόν πιστό λαό της, ὅπου τοῦ
ἐζητήθη.

Εἶδε τό φῶς τῆς ζωῆς στό μικρό χωριό τῆς Διμυλιᾶς τό
1924. Ἀπό μικρός γνώρισε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς, καθώς
ἔμεινε ὀρφανός στήν ἡλικία τῶν 8 ἐτῶν. Ὁ Θεός ὅμως τόν
ἐπροίκισε μέ σπάνια χαρίσματα ἐσωτερικῆς δύναμης, πεί-
σματος ἀλλά καί λεβεντιᾶς.

Ἡ πίστη του ἦταν τόσο δυνατή,
πού πάντα τόν τροφοδοτοῦσε ἀστεί-
ρευτα νά ἀντιμετωπίζει ὅλα τά προ-
βλήματα τῆς ζωῆς. Παντοῦ ἀφήνει
τήν σφραγίδα τῆς ἀνοικτῆς καρδιᾶς
του, τῆς φιλόξενης ψυχῆς του, τῆς
καλοσύνης  ἀλλά καί τῆς ἀρχοντιᾶς
του. Ὁ καλός Θεός τοῦ ἐπιφυλάσσει
καί ἕναν ἐνάρετο καί καλοκάγαθο
σύντροφο. Τήν Μαρία Ρούσσου, μία
ἅγια γυναίκα, εὐσεβή καί ἐκλεκτή τήν
ὁποία νυμφεύεται καί τήν ὁποία ἔχει
πολύτιμο σύντροφο ἀλλά καί χειρα-
γωγό συγχρόνως στή ζωή του. Ὁ μα-
καριστός Μητροπολίτης Ἀπόστολος
Παπαϊωάννου ἐκτιμώντας τά χαρί-
σματά του τόν προετοιμάζει γιά τό
ἱερό ὑπούργημα τῆς Ἱερωσύνης. Χει-
ροτονεῖται Διάκονος στίς ἀρχές τοῦ
1961 καί ἀμέσως πρεσβύτερος γιά νά
διακονήσει γιά δυό χρόνια τό χωριό
τῆς Διμυλιᾶς. 

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1962 ἔρχεται ἐδῶ στήν Ἀρνίθα καί
διαδέχεται τόν συγγενή του πάπα-Κωνσταντῆ Χαλκιᾶ.
Ἔκτοτε μέχρι σήμερα γιά μισό αἰώνα ἀποτελεῖ τό σημεῖο
ἀναφορᾶς τοῦ χωριοῦ.  Ἐνεργητικός, δραστήριος, ἀεικίνη-
τος, λεβέντης, ἄρχοντας πραγματικός ἀλλά καί ἐκρηκτικός
πολλές φορές, ἀφήνει ἀνεξίτηλη σέ ὅλους τή σφραγίδα τῆς
ἱερατικῆς του διακονίας. Μίας διακονίας μοναδικῆς καί ξε-
χωριστῆς. Κοντά στά μοναστήρια στόν Ἅγιο Φιλήμονα καί
στήν Παναγιά τή Σκιαδενή ἀφιερώνει πολύ χρόνο νά φτιά-
ξει, νά βοηθήσει, νά πρωτοστατήσει.

Φιλακόλουθος, μέ μία ἀφτιασίδωτη κορμοστασιά, κερ-
δίζει τούς πάντες. Πολλοί εἶναι αὐτοί πού ταυτίζουν τήν
Ἀρνίθα μέ τόν πάπα-Γιώργη, μέ τή φιλοξενία πού ἀπηύ-
λασαν, μέ τό χαμόγελο καί τήν καταδεκτικότητα, πού
ἔβλεπαν. 

Εὐλογεῖται ἀπό τόν Θεό νά δεῖ τόν ἐγγονό του πάπα-
Σάββα νά τόν διαδέχεται ἐδῶ στήν Ἐκκλησία καί ὅταν φεύ-

γει ἀπό τό προσκήνιο ἐξακολουθεῖ καί πάλι νά εἶναι ὁ ἴδιος,
ἁπλός καί προσηνής νά ψάλλει μέ τήν ὡραία καί σπάνια
φωνή του, νά συμβουλεύει, νά θυμᾶται ἱστορίες ἀπό τά
παλιά…

Σεβαστέ μας παπποῦ.
Τό φθινόπωρο ἐπέλεξε ὁ τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου Κύ-

ριος, γιά νά σέ καλέσει κοντά Του. Ἔχουμε ἀκράδαντη
ὅμως τήν πίστη καί τή βεβαιότητα, ὅτι δέν  ἀντιμετωπίζεις
τόν θάνατο μέ τήν φθινοπωρινή μελαγχολία ἀλλά μέ τήν
ἀνοιξιάτικη ἀναστάσιμη ἐλπίδα. Κοιμήθηκες Σάββατο,
ἡμέρα πού εἶναι ἀφιερωμένη ἀπό τήν Ἐκκλησία μας στούς
κεκοιμημένους καί θάπτεσαι Κυριακή, ἡμέρα Ἀναστάσεως,
μέ ἀναπεπταμένη τήν ἐλπίδα γιά τήν Ἀνάσταση. Δέν θά σέ

ξαναδοῦμε πιά ἐδῶ στό ναό. Δέν θά
ἀκούσουμε ἄλλη φορά τήν φωνή σου.
Δέν θά ἀκουσθεῖ πιά ὁ θόρυβος τῆς
φρέζας. Δέν θά σέ ξαναδοῦν τά γύρω
χωριά. Ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά
σταματοῦν, συνεχίζεται ὅμως νά
ὑπάρχει ἡ ἀγάπη ὁ σεβασμός ἀλλά καί
ἡ ἐνθύμησή μας γιά σένα. Τούτη τήν
ὥρα τά 5 παιδιά σου τά 13 ἐγγόνια
σου καί τά 27 δισέγγονά σου μέ τίς
οἰκογένειές τους ὅλοι μαζί σάν μιά
γροθιά δυνατή, μέ εἰλικρινή καί στεν-
τόρεια φωνή σοῦ λέμε μέσα ἀπό τήν
καρδιά μας ἕνα μεγάλο Εὐχαριστῶ.

Σ΄ εὐχαριστοῦμε γιά ὅ,τι μᾶς ἔδω-
σες, γιά ὅσα μᾶς δίδαξες, μά προπάν-
των γιά ὅ,τι μᾶς ἄφησες ὡς ἱερά παρα-
καταθήκη. Σέ παρακαλοῦμε ὅλοι μας
ἐκεῖ ψηλά στό οὐράνιο θυσιαστήριο
κοντά στήν ἀγαπητή μας γιαγιά Πρε-
σβυτέρα Μαρία νά μή μᾶς ξεχνᾶς.
Ἔχουμε τώρα ἀκόμη περισσότερη

ἀνάγκη τήν εὐχή καί τήν προσευχή σου.
Σεβασμιώτατε, ἐπιτρέψτε μου νά πῶ κλείνοντας ὅτι τέ-

τοιοι ἱερεῖς σπανίζουν. Ἁπλοί, εὐσεβεῖς, φιλακόλουθοι,  ἀνε-
πιτήδευτοι κλείνουν τήν ἱερή ἁλυσίδα τῶν παλαιῶν ἱερέων,
πού γιά μᾶς τούς νεωτέρους  τό  μόνο, πού ἀπομένει, εἶναι
νά τούς θαυμάζουμε.

Καί πάλι ἀπό τήν νεκρώσιμη ἀκολουθία θά δανεισθῶ
ἕνα τροπάριο λές καί ὁ ὑμνογράφος τό ἔγραψε γιά τόν ἀγα-
πητό μας πάπα-Γιώργη. «Ἐν πίστει καί ἀγάπῃ καί ἐλπίδι
καί πραότητι καί ἁγνείᾳ καί ἐν ἱερατικῷ ἀξιώματι εὐσεβῶς
διέπρεψας ἀείμνηστε  διό σε ὁ προαιώνιος Θεός ᾧ ἐδούλευ-
σας αὐτός κατατάξει  τό πνεῦμά σου, ἐν τόπῳ φωτεινῷ καί
τερπνῷ, ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται, ἐντεύξῃ δέ καί παρά
Χριστοῦ τῇ κρίσει τήν ἄφεσιν καί τό μέγα ἔλεος….».

Ἡ εὐχή σου θά εἶναι ἡ βακτηρία μας, ἡ προσευχή σου θά
εἶναι ὁ στηριγμός μας.

Ἄς εἶναι αἰώνια ἡ μνήμη σου.
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Τή Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου
ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὁ
Οἰκονόμος Δημήτριος Θεο-
δωράκης. Ὁ μακαριστός γεν-
νήθηκε στήν Ἀρχίπολη τήν
10η Φεβρουαρίου 1929 καί
χειροτονήθηκε Διάκονος  τήν
1η Φεβρουαρίου 1964, στόν ἱ.
Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Κο-
λυμπίων, καί Πρεσβύτερος

τήν 22η Μαρτίου 1964, στόν Μητροπολιτικό ἱ.
Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἀπό τόν Μητροπο-
λίτη Ρόδου κυρό Σπυρίδωνα. Ὑπηρέτησε ὡς Ἐφη-
μέριος στήν Ἐνορία Ἐλεούσης (1964-1976) καί
στήν Ἐνορία Πλατανίων (1976-2010). Συνταξιοδο-
τήθηκε τό 2010. Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη τήν
ἑπομένη στόν ἱ. Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Γεωργίου
Πλατανίων.

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ
Τήν 3η Νοεμβρίου ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ

Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέλεξε Μητροπολίτη
Αὐστρίας τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Γαλλίας Ἀρχιμ. Ἀρσένιο Καρδαμάκη. Ὁ

ἐκλεγείς εἰς διαδοχήν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολί-
του κυροῦ Μιχαήλ ἔλαβε τή χειροτονία ἀπό τήν
Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικό
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖον κατά τή θρονική

ἑορτή τοῦ Σεπτοῦ Κέντρου στόν Πατριαρχικό Ναό
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ἐνθρονίστηκε στόν Καθε-
δρικό ἱ. Ναό Ἁγίας Τριάδος Βιέννης τήν Κυριακή 4
Δεκεμβρίου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
ὡς Πατριαρχικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Αὐστρίας συλλειτούργησε κατά τήν Χειροτο-
νία καί παρέστη στήν Ἐνθρόνιση, κατά τήν ὁποία
προσφώνησε τόν Ἐνθρονιζόμενο μέ τά παρακάτω
λόγια: 

«Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Αὐστρίας καί
Ἔξαρχε Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιε, λίαν
ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ!

Χάριτι τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ, τοῦ
Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπι-
νεύσει τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἡμῶν κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟ-
ΜΑΙΟΥ, ψήφοις δέ κανονικαῖς τῆς περί Αὐτόν Ἁγίας
καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀναδειχθείς Ἐπίσκοπος καί Ποι-
μενάρχης τῆς ἐν Αὐστρίᾳ καί Οὑγγαρίᾳ ἐκλεκτῆς ταύ-
της μερίδος τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγά-
λης Ἐκκλησίας, ἀνέρχεσαι σήμερον ἐπί τοῦ Θρόνου
σου, ἵνα ἐπ᾽ αὐτοῦ, «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ»,
καθεζόμενος ὀρθοτομήσῃς τόν λόγον τῆς εὐαγγε-
λικῆς ἀληθείας καί κατευθύνῃς τόν λαόν, ὅν δέδωκέ
σοι ὁ Κύριος, ἐπί τάς ἀσφαλεῖς νομάς τοῦ σωτηρίου
τῆς πίστεως.

Ἡ Ὀρθοδοξία καί ὁ Ἑλληνισμός ἐν Αὐστρίᾳ καί
Οὑγγαρίᾳ ἔχουσι λαμπράν καί μακράν ἱστορίαν. Δια-
πρεπεῖς προσωπικότητες τῆς Ἐκκλησίας διέπρεψαν
ἐνταῦθα καί ἐκεῖ διατηρήσασαι ἄσβεστον τήν λαμ-
πάδα τῆς πίστεως καί τῶν παραδόσεων τοῦ εὐσεβοῦς
ἡμῶν Γένους. Διηκόνησαν μετά πιστότητος καί ἀφο-
σιώσεως τήν ὁμογένειαν καί κατέλιπον ἀνεξίτηλα τά
ἴχνη τῆς διελεύσεως καί ἐκκλησιαστικῆς δραστηριό-
τητος αὐτῶν. Ἡ συνέχεια μέχρι σήμερον ὑπῆρξε
ἀδιάπτωτος καί οἱ πνευματικοί καρποί πολλοί.

Ὡς τρίτος κατά σειράν Μητροπολίτης Αὐ στρίας,
ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Μητροπόλεως ταύτης, διαδέ-
χεσαι δύο ἐπιφανεῖς Ἱεράρχας τοῦ Θρόνου. Τόν μα-
καριστόν Χρυσόστομον Τσίτερ, ὅστις ἐπί πεντή-
κοντα καί πλέον ἔτη ὑπῆρξε ἡ ζῶσα παρουσία τῆς
Ὀρθοδοξίας ἐνταῦθα, καί τόν πρότριτα τῶν προ-
σκαίρων ἐκδημήσαντα ἀοίδιμον Μητροπολίτην Μι-
χαήλ, τόν, ὡς ὑπό πάντων μαρτυρεῖται, ὁμοδόξων τε
καί ἑτεροδόξων, καταστήσαντα τήν Ὀρθοδοξίαν σε-
βαστήν  ἐν Μεσευρώπῃ καί μεγαλύναντα, ἔργῳ καί
λόγῳ, τό ὄνομα τῆς Μητρός Ἐκ κλησίας καί τοῦ
Ἑλληνισμοῦ.

Ἡ διακονία σου, βαδίζοντός σου ἐπί τοῖς ἴχνεσιν
αὐτῶν, ἔσεται πολύπλευρος. Διακονία τοῦ ἐμπιστευ-
θέντος σοι λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Διακονία τῶν ὁμοδόξων
ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν. Διακονία εἰς τά πλαίσια τῆς
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Οἰκουμενικῆς κινήσεως. Διακονία σου ὡς Χριστοῦ
διακόνου, ὡς γνησίου ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός, ὡς φα-
ναριώτου Ἱεράρχου. Ἡ κληρονομία βαρυτάτη, αἱ
ἀπαιτήσεις πολλαί, οἱ χρόνοι δύσκολοι. Ἡ μέχρι σή-
μερον σεμνή καί ἐπαινετή διακονία σου ἀποτελοῦν
τήν ἐγγύησιν τῆς ἐπιτυχίας σου. 

Στῆθι, λοιπόν, ἐπ᾽ εὐλογίαις ἐπί τοῦ Θρόνου σου.
«Ἔντεινε καί κατευοδοῦ καί ἀρχιεράτευε». Ἔχε ἀκλό-
νητον τήν πεποίθησιν τῆς παρουσίας τοῦ Καλέσαν-
τός σε πρός κλῆσιν ἁγίαν. «Αὐτός Κύριος, Αὐτός ἐπα-
κούσει».

Εἴησαν τά ἔτη σου πολλά καί ἡ ἀρχιερατεία σου
εὐδόκιμος ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας καί δόξαν τοῦ
ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. Ἄξιος καί πολλάκις ἄξιος».

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Τήν Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στόν ἱ. Ναό Εὐαγγε-
λιστρίας στήν Λευκωσία πραγματοποιήθηκε ἡ χει-
ροτονία τοῦ Πανιερωτάτου νέου Μητροπολίτου
Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας
ἡμέρας στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀποστό-
λου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς ἔλαβε χώρα ἡ τε-
λετή Ἐνθρονίσεώς του. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης
Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, συλλειτούργησε κατά τήν Χει-
ροτονία καί παρέστη στήν τελετή Ἐνθρονίσεως
κατά τήν ὁποία προσφώνησε τόν νέο Μητροπο-
λίτη μέ τά παρακάτω λόγια: 

«Πανιερώτατε Μητροπολῖτα Κυρηνείας κ. Χρυ-
σόστομε, λίαν ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Σεπτῇ ἐντολῇ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότη-
τος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἡμῶν κ.κ. ΒΑΡ-
ΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, εἶχα τήν ὑψηλήν τιμήν τῆς ἐκπροσω-
πήσεως Αὐτοῦ κατά τήν ἱεράν στιγμήν τῆς γενομένης
τήν πρωΐαν χειροτονίας σου εἰς Ἐπίσκοπον καί Μη-

τροπολίτην τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας,
Ἐπαρχίας ἱστορικῆς καί εὐκλεοῦς τῆς ἁγιωτάτης κατά
Κύπρον Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἐκ προσώπου πάλιν αὐτοῦ παρίσταμαι καί κατά τήν
εὔσημον ταύτην στιγμήν τῆς ἐνθρονίσεώς σου, ἐν τῇ
προσωρινῇ ἕδρᾳ σου, μεταφέρων ἐγκάρδιον χαιρετι-
σμόν πρός τήν Αὐτοῦ Μακαριότητα, τόν Ἀρχιεπί-
σκοπον Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσό-
στομον καί τά μέλη τῆς τιμίας περί Αὐτόν Ἱεραρχίας,
πρός σέ δέ συγχαρητηρίους προσρήσεις διά τήν ἐπα-
ξίαν προαγωγήν σου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Θρό-
νον τῆς Κυρηνείας καί πατρικάς εὐχάς πρός ἰκάνω-
σιν ἐν τῇ νέᾳ ὑψηλῇ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ δικονίᾳ σου.

Τό ἐξαίρετον ἦθός σου, τό ἐκκλησιαστικόν φρό-
νημά σου, ἡ καλή καὶ εὐδόκιμος ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ δια-
κονία σου, εἶχον ὡς ἀποτέλεσμα τήν ὑπό τοῦ λαοῦ,
κατά τά ἐν Κύπρῳ κρατοῦντα, πρόκρισίν σου καί τήν
ἐκλογήν σου ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
Κύπρου. Ταῦτα ἐχαροποίησαν τήν Μητέρα ἡμῶν
Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν καί τόν σε-
πτόν Προκαθήμενον Αὐτῆς, διότι πρῶ τον μέν εἶναι
ἐγνωσμένη ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀφοσίωσις σου πρός τόν
Θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δεύτερον δέ
διότι ἐπί τριετίαν καί πλέον ὑπηρέτησας ἐν τῷ κλίματι
αὐτοῦ, ἐν τῇ Διασπορᾷ, ὡς Διάκονος τοῦ πρό ὁλίγου
τῶν προσκαίρων μεταστάντος ἀοιδίμου Μτροπολί-
του Αὐστρίας κυροῦ Μιχαήλ, ἐν Βιέννῃ, ἀφήσας τάς
καλυτέρας τῶν ἀναμνήσεων εἰς τό χριστεπώνυμον
πλήρωμα τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καί
Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας.

«Ἔντεινε λοιπόν ἀπό τῆς σήμερον καί κατευοδοῦ
καί ἀρχιεράτευε» πρός δόξαν τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐν
Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν καί διακονίαν τοῦ ἐμπιστευθέντος
σου εὐσεβοῦς λαοῦ. Ὁ δρόμος, ὅστις ἀνοίγεταί σοι σή-
μερον, ἀποτελεῖ τήν στενήν εὐαγγελικήν ὁδόν, περί ἧς
ὡμίλησεν ὁ Κύριος ἡμῶν. Ἔχεις τά προσόντα καί τήν
πνευματικήν δύναμιν νά βαδίσῃς αὐτήν θυσιαστικῶς,
ποιμαίνων τήν ἐμπιστευθεῖσάν σοι ποίμνην ἐν τῇ συ-
ναισθήσει τοῦ ποιμαινομένου ὑπό τοῦ Ἀρχιποίμενος
Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Μετά βεβαιότητος πιστεύομεν ὅτι θά διακονήσῃς
τήν Ἐκκλησίαν ὡς Ἐπίσκοπος ἄξιος τῆς ἱστορίας καί
τῆς διαχρονικῆς μαρτυρίας τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου καί ὡς ἐκφραστής τῶν αἰωνίων παραδό-
σεων τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους.

Ἐν τῇ διακονίᾳ σου θά ἔχῃς ἰσχυράν βακτηρίαν
τάς εὐχάς καί τήν πατρικήν ἀγάπην τοῦ Πατριάρχου
μας. Ἀντιπελάργησον, μεῖνε σταθερός ἐν τῇ ἀγάπῃ,
τήν ὁποίαν μέχρι σήμερον ἐπέδειξας πρός τήν ἐσταυ-
ρωμένην Μεγάλην Ἐκκλησίαν, καί μή παύσῃ προσευ-
χόμενος ὑπέρ αὐτῆς.

Εἴησαν τά ἔτη σου πολλά, ἡ ἀρχιερατεία σου εὐδό-
κιμος καί ἡ διακονία σου καλλίκαρπος. Ἄξιος».
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ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Ε Ν Ω Σ Ι Σ   Ι Ε Ρ Ο ΨΑ ΛΤ Ω Ν   Ρ Ο Δ Ο Υ   Κ Α Ι   Π Ε Ρ Ι Χ Ω Ρ Ω Ν

Ἡ Ἕνωση Ἱεροψαλτῶν Ρόδου καί Περιχώρων, συνεχί-
ζοντας μέ ἀγάπη καί σεβασμό πρός τήν Ἐκκλησία μας τίς
ποικίλες δραστηριότητές της, εὐχαριστεῖ τά μέλη της, τούς
ἀγαπητούς Ἱεροψάλτες γιά τήν ὑποστήριξη καί τήν ἄμεση
ἀνταπόκριση σέ κάθε ἐκδήλωση. 

Ὁ Σύλλογος, πάντα στά πλαίσια τῆς ἐκκλησιαστικῆς
μας παράδοσης καί τοῦ ὕψιστου λειτουργήματος τῶν Ἱερο-
ψαλτῶν, συνέχισε ἀκούραστα τίς δραστηριότητές του καί
τό τελευταῖο τετράμηνο τοῦ 2012. Ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους τελέσθηκε ὁ Ἁγιασμός στό γραφεῖο
τοῦ Συλλόγου, ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη
π. Νεκτάριο Πόκια,  ἔψαλλε ἡ χορωδία τῶν Ἱεροψαλτῶν,
ἐνῶ μετά  προσφέρθηκαν γλυκίσματα προσφορά τοῦ Συλ-
λόγου.

Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Τό σημαντικότερο γεγονός γιά τά ἱεροψαλτικά δρώμενα

στό νησί τῆς Ρόδου ἀλλά καί γιά τήν ἱστορία τῆς Ἑνώσεως
Ἱεροψαλτῶν Ρόδου καί Περιχώρων ἦταν ἡ δημιουργία τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς, ἡ ὁποία ἐπαναλειτούργησε
μετά ἀπό πολλά χρόνια μέ τήν ἐπιμονή καί τό ἐνδιαφέρον
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀλλά καί μετά τίς εὐλογίες
καί τήν συμπαράσταση τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί
τό προσωπικό ἐνδιαφέρον τοῦ Μητροπολίτη μας κ.κ. Κυ-
ρίλλου. 

Στίς 08/10/2011 πραγματοποιήθηκε ὁ ἁγιασμός ἀπό τόν
Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Ἰωάννη Χαλκιᾶ στό Πνευματικό
κέντρο τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ρόδου, ὅπου καί διδάσκονται
τά μαθήματα σέ καθημερινή βάση ἀπό διπλωματούχους
καθηγητές τοῦ Συλλόγου. Τά μηνύματα εἶναι θετικά, ἀλλά
πρέπει νά βοηθήσουμε ὅλοι γιά τή διάσωση καί τή διάδοση
τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ εὐχαριστοῦμε τόν ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ π. Ἰωαννίκειο καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο γιά
τήν προθυμία τους νά στεγάσουν τή Σχολή Βυζαντινῆς
Μουσικῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ τους. 

Γιά ὁποιαδήποτε πληροφορία οἱ ἐνδιαφερόμενοι μπο-
ροῦν νά ἀπευθυνθοῦν στά τηλέφωνα 6932220378 καί
6972235951.

Συμμετοχές τῆς χορωδίας
Πολλές ἦταν κι αὐτό τό διάστημα οἱ συμμετοχές τῆς

Βυζαντινῆς χορωδίας τοῦ Συλλόγου μας, πού λάμπρυναν
ἱερές ἀκολουθίες:

• Στίς 08/09, μέλη τῆς χορωδίας συμμετεῖχαν στόν ἑορ-
τασμό τῆς Παναγίας Σκιαδενῆς χοροστατούντων δύο
ἀρχιερέων, ὅπου ἀπέσπασαν θερμά συγχαρητήρια. 

• Στίς 30/09, μέλη τοῦ Συλλόγου ἔψαλλαν σέ μεσονυ-
χτική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χριστοφόρου,
ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Μελωδῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, Ρω-
μανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Κουκουζέλους καί
Γρηγορίου τοῦ Δομεστίχου. Τήν ἀγρυπνία μετέδωσε ζων-
τανά ἡ τηλεόραση Θάρρι. 

• Στίς 14/11 ἡ χορωδία τοῦ συλλόγου μας συμμετεῖχε
στίς ἀκολουθίες γιά τόν ἑορτασμό τοῦ πολιούχου τῆς πό-
λεως Ρόδου, Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου. Ἡ χορω-
δία ἔψαλλε τόσο κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ὅσο καί
κατά τήν πολυαρχιερατική θεία Λειτουργία τῆς κυριωνύ-
μου ἡμέρας μέ ἰδιαίτερη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια. Ἐπί-
σης συμμετεῖχε στήν καθιερωμένη περιφορά στήν πόλη
τῆς Ρόδου.

• Στίς 21/11 μέλη τοῦ Συλλόγου συμμετεῖχαν στόν ἑορ-
τασμό τῶν Εἰσοδείων τῆς Θεοτόκου στόν Ἱερό Μητροπο-
λιτικό Ναό.

• Στίς 06/12 συμμετεῖχαν μέλη τοῦ Συλλόγου στόν ἑορ-
τασμό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου μετά τόν Ἀρχιερατικό
Ἑσπερινό ἀκολούθησε καί ἡ ἄφιξη τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου
τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Βιέννης.

• Στίς 12/12 μέλη τοῦ Συλλόγου συμμετεῖχαν στόν ἑορ-
τασμό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στό χωριό Θεολόγος.

• Στήν περίοδο τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων ἡ χο-
ρωδία τοῦ Συλλόγου ἔψαλλε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χρι-
στοφόρου ὕμνους τῶν Χριστουγέννων, οἱ ὁποῖοι καί προ-
βλήθηκαν ἀπό τήν τηλεόραση Θάρρι.

Χορωδία Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Ἡ νεοσύστατη χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μου-

σικῆς κατά τήν παρθενική της ἐμφάνιση στήν Χριστου-
γεννιάτικη ἐκδήλωση τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ρόδου στό Δημοτικό Θέατρο ἀπέσπασε τό
χειροκρότημα καί τά συγχαρητήρια τοῦ κοινοῦ.

Τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων μέλη τῆς Σχολῆς
ἐπισκέφθηκαν τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρόδου
ὅπου, ἀφοῦ ἔψαλλαν ὕμνους καί κάλαντα τῶν Χριστου-
γέννων, ἀπέσπασαν τά εὐμενῆ σχόλια καί τίς πατρικές
εὐχές τοῦ Ποιμενάρχου μας. 

Οἱ δραστηριότητες γιά τό 2011 ὁλοκληρώθηκαν μέ τόν
Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό τήν παραμονή τῆς
Πρωτοχρονιᾶς στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό καί τήν
κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στό Ἐπισκοπεῖο,
ὅπου ἔψαλλε ἡ χορωδία μέ μεγάλη ἐπιτυχία. 

Εὐχόμαστε τό νέο ἔτος νά εἶναι γεμάτο ὑγεία, χαρά,
ἀγάπη, αἰσιοδοξία καί δημιουργικότητα. 

www.ieropsaltesrodou.gr



ΑΝΙΑΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Τελευταῖα πληροφορούμαστε ὅτι παρουσιάζονται σέ πολ-
λούς συνανθρώπους μας ποικίλες ἀνίατες ἀσθένειες. Μα-
θαίνουμε ὅτι μικρά παιδιά, ἔφηβοι, νέοι καί μεγάλοι πάσχουν
ἀπό παράξενες ἀσθένειες. Ἄλλες ὑπάρχουν ἐκ γενετῆς κι
ἄλλες ἐμφανίσθηκαν ἀπρόοπτα κάποια στιγμή.

Ἕνας νέος ἀπό τή Θεσσαλονίκη, ὅταν ἐνημερώθηκε ἀπό
τούς γιατρούς ὅτι πάσχει ἀπό σκλήρυνση κατά πλάκας, ὅπως
μᾶς εἶπε, δέν παρακάλεσε τόν Θεό νά τοῦ πάρει τήν ἀσθέ-
νεια, ἀλλά νά τοῦ δώσει δύναμη καί ὑπομονή νά ἀντέξει τό
σταυρό του. Φοβᾶμαι, συνέχισε, πώς ἡ θεραπεία μου θά μέ
ὁδηγήσει στήν ἁμαρτωλή προηγούμενη ζωή. 

Μία νέα ἀπό τά Γιάννενα μέ ἀνίατη ἀσθένεια  μοῦ ἔγρα -
ψε: «Τό μόνο πού συνειδητοποιῶ ὅλα αὐτά τά χρόνια τῆς
ἀρρώστιας μου εἶναι ὅτι ὁ Θεός μοῦ ἔδωσε ἕνα μεγάλο σχολεῖο.
Ποτέ δέν εὐχήθηκα νά μήν τό ἔχω ἐγώ ἤ νά τό εἶχε κάποιος
ἄλλος. Ὄχι. Περισσότερο ἔλεγα ‘εὐτυχῶς πού τό ἔχω ἐγώ’».

Αὐτοί οἱ ἀδελφοί μας στήν ἀρχή τῆς ἐμφάνισης τῆς ἀσθέ-
νειας δυσκολεύονται, ὅπως εἶναι φυσικό, νά ἀποδεχθοῦν τήν
κάποια περιθωριοποίησή τους λόγω εἰδικῶν συνθηκῶν πόνου
καί ἀντιμετώπισής του ἤ λόγω κάποιας ἀναπηρίας. Ἀποδε-
χόμενοι τό σταυρό, ὅμως, αὐτό μέ ὑπομονή ὡς δωρεά τοῦ
Θεοῦ ἀνεβαίνουν πνευματικά κι ἁγιάζονται.

Μή ψάχνεις, ἀδελφέ, νά βρεῖς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μέσα
στήν περιπέτειά σου. Ἐμπιστεύσου τή ζωή σου στόν Χριστό.
Ὁ Θεός δέν ἐπιτρέπει νά γνωρίζουμε τά σχέδιά Του, γιατί,
ἄν τά γνωρίζαμε, θά ἀντιδρούσαμε ὑβριστικά καί θά βλά-
πταμε τόν ἑαυτό μας. Ἴσως σοῦ ἔλεγε ὁ Κύριος: «Παιδί μου,
ἄν δέν σήκωνες τόν σταυρό μου, θά ἀκολουθοῦσες τό δρόμο
τῆς κολάσεως. Ὁ σταυρός σου σέ ταπεινώνει, σοῦ μαθαίνει τή
συμπόνια. Ὅποιος δέν πονᾶ, οὔτε συμπονᾶ. Ὁ σταυρός σου
εἶναι στά μέτρα τῶν δυνάμεών σου».

Γνώριζε, ἀδελφέ, ὅτι τό δρόμο αὐτόν τόν ἀκολούθησαν κι
ἄλλοι πολλοί πρίν ἀπό σένα. Ἐπίσης σύντροφος καθημερινός
δέν εἶναι μόνον ὁ πόνος σου ἀλλά κι ὁ Χριστός, πού πόνεσε
πολύ στό Σταυρό. Μήν φοβᾶσαι ἄν θά ἀντέξεις, γιατί, ὅταν κου-
ράζεσαι στό σήκωμα τοῦ σταυροῦ, θά τόν σηκώνει ὁ Χριστός. 

EKMETAΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

Ἀκοῦμε τακτικά ὅτι πολλοί γιατροί γιά νά προσφέρουν
τή φροντίδα τους στούς ἀσθενεῖς ἄμεσα ἤ ἔμμεσα ζητοῦν
χρήματα. Ἄλλοι ἀπαιτοῦν ἄμεσα μεγάλα ποσά, γιά νά κά-
νουν τήν ἐγχείρηση, καί ἄλλοι καθυστεροῦν ἐπικίνδυνα τήν
ἐγχείρηση, μέχρι νά ἀναγκασθοῦν ὁ ἴδιος ὁ ἀσθενής ἤ οἱ συγ-
γενεῖς νά δώσουν χρήματα. 

Τά φακελάκια πικραίνουν τόν φτωχό λαό, πού δέν μπο-
ρεῖ νά βρεῖ τήν ἀπαραίτητη φροντίδα στήν ἀσθένειά του.
Ὅταν πορεύεται στούς γιατρούς πονᾶ ἀπό τήν ἀσθένεια,
πονᾶ καί ἀπό τήν ἀγωνία, ἄν θά δεχθεῖ τή σωστή φροντίδα;
Οἱ συγγενεῖς τοῦ ἀσθενοῦς συνήθως σκέφτονται: «ἄς δώσω
κάποιο φακελάκι στό γιατρό, γιά νά δοθεῖ ἡ ἀναγκαία πε-

ριποίηση στόν ἄνθρωπό μου, γιατί ἄν πεθάνει θά νοιώθω
τύψεις».

Κάποιοι γιατροί δικαιολογοῦνται λέγοντας ὅτι ἀδικοῦνται
ἀπό τήν κρατική μισθοδοσία. Ἄλλοι κυνικά ἐκφράζονται λέ-
γοντας ὅτι τά φακελάκια θά καλύψουν τά ἔξοδα τῶν πο-
λυετῶν σπουδῶν, πού ἔκαναν, ἤ τήν ἀγορά κάποιου ἀκριβοῦ
αὐτοκινήτου ἤ τήν κατασκευή κάποιου πολυτελοῦς σπιτιοῦ. 

Ἡ αἰσχροκέρδεια αὐτῶν τῶν προφανῶς λίγων γιατρῶν
μπορεῖ νά ξεφύγει τήν ἀνθρώπινη δικαιοσύνη τή θεία ὅμως
ποτέ. Τά κλεμμένα χρήματα εἶναι δηλητήριο γιά τήν οἰκογέ-
νεια τοῦ κλέφτη. Ὁ Θεός τιμωρεῖ καί τούς ἴδιους τους κλέ-
φτες, ἀλλά καί τούς ἀπογόνους τους, πού στηρίζουν τή ζωή
τους σέ ξένα χρήματα.

Ο ΠΟΝΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Ἀπό τή μελέτη τῶν βίων τῶν ἁγίων διαπιστώνουμε ὅτι
πολλοί ἅγιοι πόνεσαν πολύ. Οἱ ἅγιοι ἔβλεπαν τόν πόνο ὡς
θεία ἐπίσκεψη, ὡς δῶρο Θεοῦ.  Οἱ ἅγιοι δέν ἀποφεύγουν τόν
πόνο, ἀλλά τοῦ κάνουν καλή χρήση. Βλέπουν τόν πόνο ὡς
μία εὐκαιρία νά δείξουν τήν πίστη τους στόν Θεό καί τήν
ὑποταγή στό θέλημά Του.

Οἱ ἀρρώστιες γιά τούς ἀγωνιστές τῆς ἀρετῆς δέν εἶναι
σωφρονιστική τιμωρία, ἀλλά παιδαγωγία Θεοῦ. Ὁ Θεός προ-
φανῶς τούς προστατεύει ἀπό τόν ἐγωισμό, τούς  ὡριμάζει
στήν ἀγάπη καί τούς κάνει πιό θεοκεντρικούς μέ τήν προσ -
ευχή καί τή συμμετοχή στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.  Ὁ
ἅγιος ἀκόμα καί τόν θάνατο δέν τόν φοβᾶται, γιατί μ’ αὐτόν
θά συναντήσει τόν πολυπόθητο Θεό. 

Ὁ ἅγιος γέροντας τῆς ἐποχῆς μας π. Πορφύριος ἀπό
ἀγάπη πρός τόν Θεό τόν παρακάλεσε νά τοῦ δώσει καρκίνο
καί,  ὅταν ἔπαθε καρκίνο, εὐχαρίστησε τόν Θεό. Ἔλεγε χα-
ρακτηριστικά: «Ἤμουν πολύ ἄρρωστος, πονοῦσα δυνατά,
ἦταν πολύ ὡραῖα». Ἔλεγε ἄλλοτε: «Δέν ζητῶ ἀπό τόν Θεό νά
μέ κάνει καλά, μόνο νά μοῦ συγχωρέσει τίς ἁμαρτίες μου». Σ’
ὅσους προσεύχονταν γιά τήν ὑγεία του τούς συμβούλευε: «Νά
παρακαλᾶτε νά γίνω καλός, ὄχι νά γίνω καλά».

Μεγάλη ταλαιπωρία πέρασε καί ὁ ἄλλος ἅγιος γέροντας
τῆς ἐποχῆς μας, ὁ π. Παΐσιος, ὁ ὁποῖος εἶχε χάσει τόν ἕναν
πνεύμονα καί κοιμήθηκε ἀπό ἐπώδυνο καρκῖνο. Οἱ γιατροί
θαύμαζαν σ΄ αὐτόν τήν ἤρεμη ἀντιμετώπιση τοῦ πόνου. Ὁ π.
Παΐσιος εἶχε τόση ἀγάπη γιά τόν πονεμένο ἄνθρωπο, πού πα-
ρέβλεπε τόν ἑαυτό του χάριν τοῦ ἄλλου. Μία φορά ἐνῶ εἶχε
φρικτούς πόνους λόγω τοῦ καρκίνου στό ἔντερο, κάθισε  πολ-
λές ὧρες  κοντά σέ ἕναν ψυχικά ἀσθενή, γιά νά τόν ἀναπαύ-
σει, ὥστε νά μήν τοῦ ἔρθει ὁ λογισμός ὅτι δέν τόν ἀγαπᾶ ὁ γέ-
ροντας. 

Ἀρχιμ. Μάξιμος Παναγιώτου

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ


