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«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6)
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ΜΑΪΟΣ
– 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Τό ἀνά χεῖρας περιοδικό εἶ ναι πολυσυλ
λεκτικό. Ἀρχικά ὁ ἀναγνώστης θά διαβά
σει γιά τή συμπλήρωση τρια κον τα ετίας 
ἀπό τῆς Ἐνθρονίσεως στόν πάνσεπτο 
Οἰκουμενικό Θρόνο τῆς Αὐτοῦ Θειο τά
της Παναγιότητος τοῦ Οἰ κου με νικοῦ Πα
τριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟ ΛΟ ΜΑΙΟΥ. Κεν
τρικό σημεῖο ἀποτελεῖ ἡ ὁμιλία τοῦ Σε βα
σμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. ΚΥ
ΡΙΛΛΟΥ κατά τήν ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ  
τελεσθεῖσαν Πατριαρχικήν καί Συνοδι
κήν Θείαν Λειτουργίαν στό Ἱερό Φανά
ριον κατά τίς 30 Νοεμβρίου 2021.

Ἕνα ἄρθρο ἀναφέρεται στόν πλού
σιο ἐθνεγερτικό ρόλο τῶν Δωδεκανήσων 
στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821. 
Ὅλα τά νησιά ἐπαναστάτησαν ἐκτός ἀπό 
τή Ρόδο καί τήν Κῶ, ὅπου ὑπῆρχε μεγά
λος τουρκικός στρατός καί πολύς μωαμε
θανικός πληθυσμός. Ἡ Κῶς ὑπέστη 
ἐξανδραποδισμό. Ἡ Κάσος μέ τόν μεγά
λο στόλο της βοήθησε στήν ἐπανάσταση 
τῶν Δωδεκανήσων καί στήν συμπαράστα
ση πρός τήν Κρήτη, ἡ ὁποία δέχθηκε τήν 
ἐπίθεση τῶν τουρκοαιγυπτίων τοῦ Μεχ
μέτ Ἀλῆ. Ἀκολούθησε ἡ καταστροφή τῆς 
Κάσου καί ἡ ὑποδούλωση ὅλων τῶν νή
σων τῆς Δωδεκανήσου. 

Ὑπάρχει ἐπίσης ἕνα ἄρθρο ἀφιερω
μένο στήν πρωτοβουλία τοπικοῦ σχολεί
ου (4ο Γυμνάσιο) γιά τή δημιουργία ἑνός 
Πάρκου πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Ἡ δρά
ση αὐτή ἀποτελεῖ μία πρωτοποριακή 
βιω ματική καί διαπολιτισμική προσέγγι
ση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. 

Στή συνέχεια παρουσιάζεται ἡ θεσμο
θέτηση τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἑορ  
τῆς «Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἰατρῶν», γιά 
τήν ὁποία ἐξεδόθη καί σχετική «Πα
τριαρ  χική Ἐγκύκλιος διά τήν Ἑορτήν τῶν 
Ἁγίων Ἰατρῶν».

Π
ΡΟ

Ο
ΙΜ

ΙΟ
Ν

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ

Τ ήν 2α Νοεμβρίου 2021 συμπληρώθηκε τριακονταετία 
ἀπό τῆς Ἐνθρονίσεως στόν πάνσεπτο Οἰκουμενικό 

Θρόνο τῆς Αὐ τοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενι
κοῦ Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Τριακονταετία 
εὐλογημένης εὐαγγελικῆς Πατριαρχικῆς διακονίας κενώσε
ως καί θεωρίας στή συνέπεια τῆς ἐνθρονιστήριας ὁμολογί
ας Του: «Ἐν κενώσει προσεγγίζομεν τὴν στιγμὴν ταύτην 
τὴν φλεγομένην καὶ μὴ καιομένην βάτον τῆς Οἰκουμενικῆς 
Πατριαρχίας, ἐν ᾗ καλούμεθα εἰς θεωρίαν τοῦ Θεοῦ, εἰς 
ἱερουργίαν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀδιασπάστου ἀποστολικότη
τος, εἰς διακονίαν καὶ μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς οἰκο
δομὴν τῆς Χριστιανικῆς ἑνότητος». 

Τριακονταετής πορεία πατριαρχικῆς διακονίας σέ και
ρούς ἀπαιτητικούς καί ἰδιαίτερες χρονικές συγκυρίες μέ 
διαρκή παρουσία καί κατάθεση μαρτυρίας στό ἑκάστοτε 
παρόν τοῦ συγχρόνου μεταβαλλόμενου κόσμου. Στή δια
λεκτική τῆς ἀδιάσπαστης καί ἀνόθευτης Ἐκκλησιαστικῆς 
παράδοσης μέ τόν σύγχρονο ἄνθρωπο. 

Τριακονταετής πατριαρχική διακονία ἐκδηλουμένη μέ 
συνεχεῖς πρωτοβουλίες καί τολμηρές παρεμβάσεις. Πρω
τοβουλίες, ὅπως ἡ καθιέρωση τῶν Συνάξεων τῶν Προκα
θημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρός θεραπεία προ
σκομμάτων καί καλλιέργεια πνεύματος ἐπικοινωνίας καί 
συνεργασίας μεταξύ τους. Παρεμβάσεις γιά τήν «ἐπισύ
σταση τῶν Ἐκκλησιῶν», στήν Ἀλβανία, στήν Ἐσθονία, 
στήν Τσεχία καί Σλοβακία καί τελευταῖα στήν Οὐκρανία. 
Γιά τήν εἰρήνη καί τήν εὐστάθεια σέ ἄλλες περιπτώσεις, 
γιά τήν καταλλαγή καί τήν ἑνότητα. Γιά τήν ἐνίσχυση τῆς 
ἐξωστρέφειας τῆς Ἐκκλησίας καί τήν κατάθεση τῆς εὐθύ
νης τῆς συνέχειας μέ κορυφαία ἔκφρασή τους τήν Ἁγία καί 
Μεγάλη Σύνοδο (2016).
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Τριακονταετής πατριαρχική διακονία στήν 
εὐθύνη τῆς λειτουργίας τοῦ Θεσμοῦ μέ τίς πο
λύμορφες ἐκφράσεις της καί τίς ποικιλότροπες 
ἐκφάνσεις της. Στό σεβασμό τῆς λειτουργίας 
τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ πού ἐκφράζεται στίς 
πρωτοβουλίες γιά τήν ἀνασυγκρότησή του, στή 
διεύρυνση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, στίς 
Συνάξεις τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, στίς πολ
λαπλές ἐπίλοιπες διοργανώσεις. Στήν ἀγωνία 
γιά τήν στελέχωση τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, 
τῆς ἀποδοτικῆς λειτουργίας τῶν ἀνά τήν Οἰκου
μένη Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου, στήν ἵδρυση νέων, 
στή μέ πατρική στοργή πρόσληψη τῶν ἀνθρώ
πων τους καί τήν κένωση στήν ἑκάστοτε ἐπι
κοινωνία γιά τήν μεταλαμπάδευση τῶν ἐκκλη
σιαστικῶν ὁραματισμῶν. 

Τριακονταετής πατριαρχική διακονία στήν 
κατάθεση τῆς Ὀρθοδόξου μαρτυρίας στά πλαί
σια τῶν διαχριστιανικῶν καί διαθρησκειακῶν 
συναντήσεων καί διαλόγων. Γιά τήν ἔκφραση 
τοῦ διαχρονικοῦ λόγου τῆς ὀρθοδοξίας «παντὶ 
τῷ αἰτοῦντι» σέ ἀναφορά στά παγκόσμια σύγ
χρονα ζητήματα, ὅπως τά ἀνθρώπινα δικαιώ
ματα, ἡ εἰρηνική συνύπαρξη τῶν λαῶν καί τῶν 
θρησκειῶν, ἡ διαχριστιανική καί διαθρησκει
ακή κατανόηση, ἡ θρησκευτική ἐλευθερία, ἡ 
οἰκολογική συνείδηση. Ὑπενθύμιση τῆς ἀλή
θειας ὅτι ὁ θεολογικός λόγος τῆς Ὀρθοδοξίας 
ἀναφέρεται στό ὅλο τῆς ζωῆς καί τῆς ὑπάρξεως 
τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου καί πρόσκληση 
ἀποφυγῆς ὅλων ὅσων καθηλώνουν σέ ἐγκόσμια 
σχήματα τοῦ παρελθόντος καί ἀκυρώνουν τόν 
δυναμισμό τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος στή 
σύγχρονη καί ἐπίκαιρη ἔκφρασή του.

Τριακονταετής πατριαρχική διακονία ἐμ
πνεομένη ἀπό τό ἕνα καί τό αὐτό πνεῦμα, πνεῦμα 
θυσίας, εὐθύνης καί ἀκενώτου προσφορᾶς, ὅπως 
ἐξομολογητικά ἐξέφρασε ὁ Πατριάρχης στήν ὁμι
λία του κατά τήν τελευταία ἐπέτειο τῶν ὀνομα
στηρίων του (2021), συνεχίζοντας μέ συνέπεια 
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τῆς ὑπουργία τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας καί 
ἀπαντώντας σ’ ὅσους ἐπιμένουν νά τό περιεργά
ζονται, μέ τούς παρακάτω λόγους: «Ἔχομεν καί 
ἀναγνωρίζομεν ὅτι ἔχομεν μοναδικάς εὐθύνας 
παρ’ Ὀρθοδόξοις ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταν
τινουπόλεως. Οἱ κύκλοθεν τάς θεωροῦν ὡς προ
νόμια διά τοῦτο καί ἐζήλωσαν τήν φαινομενικήν 
ἀναστάσιμον δόξαν, ἀγνοοῦντες τόν Γολγοθᾶν 
τοῦ νά διακονῇ κανείς τήν Ἀλήθειαν μέ οἰονδήπο
τε κόστος. Δέν ὑπεισερχόμεθα εἰς διάλογον ἐπί 
τῶν αὐτονοήτων καί πατροπαραδότων. Δέν δια
πραγματευόμεθα τάς εὐθύνας τοῦ Θρόνου μας. 
Δέν παραιτούμεθα ἀπό αὐτάς. Δέν τάς ἀπεμπο
λοῦμεν. Δέν θά ἐπιτρέψωμεν τήν ἀλλοτρίωσιν τῆς 
εὐλογημένης Ἐκκλησιολογίας, ὅπως αὐτή περι
γράφεται εὐθαρσῶς εἰς τά κείμενα τῆς ἱστορίας 
μας. Δέν θά ἐπιτρέψωμεν τήν συγκατάβασιν, τήν 
οἰκονομίαν, τήν εὐγένειαν, τάς μερικάς φιλόφρο
νας ὑποχωρήσεις, τάς ἐνεργείας τοῦ περασμένου 
αἰῶνος εἰς τάς ὁποίας ἀτυχῶς προέβησάν τινες 
τῶν πρό ἡμῶν, μέ ὄνειρον μίαν ἑνότητα, μακράν, 
ὅμως, τῆς αὐθεντικῆς καί παλαιᾶς Ἐκκλησιολο
γίας. Δέν θά ἐπιτρέψωμεν νά ἀνατρέψουν ὅ,τι τό 
πανίερον ᾠκοδόμησεν ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ διά τόν 
Κωνσταντινουπόλεως Θρόνον. Κωνσταντινουπό
λεως ἴσον θυσία, εὐθύνη, ἀκένωτος προσφορά, 
ὄχι, ἐν τούτοις, παίγνιον εἰς τά περιστασιακά 
συμφέροντα καί τάς καιροσκοπικάς διαθέσεις 
ἑκάστης ἱστορικῆς συγκυρίας».

Ἐπιλαμβανόμενοι τῆς εὐλογημένης αὐτῆς 
ἐπετείου, ὡς τέκνα γνήσια, ἐκφράζουμε ὀφει

λετικά πρός τόν Πατριάρχη μας καρδιακές 
συγχαρητήριες προσρήσεις καί «ἐν ἑνὶ στόματι 
καὶ μιᾷ καρδίᾳ» προσευχητικά ἀναφωνοῦμε: 
«Πολυχρόνιον ποιῆσαι Κύριος ὁ Θεός, τὸν Πα
ναγιώτατον καὶ Θειότατον ἡμῶν Αὐθέντην καὶ 
Δεσπότην, τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, κύ
ριον κύριον ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ. Κύριε, φύλαττε 
Αὐτόν... Εἰς πολλὰ Ἔτη».

† Μ.Ρ.Κ.
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ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Νικολάου Κωνσταντινίδου

Ἀ ρχές 19ου αἰῶνα. Ἡ Ἐπανάσταση προετοι
μάζεται μέ σπουδή καί τόλμη. Ἕνας ἀπό τούς 

τρεῖς ἱδρυτές τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας εἶναι ὁ Πάτμιος 
Ἐμμανουήλ Ξάνθος. 

Κι ὁ φλογερός ἀπόστολος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας 
στά νησιά μας εἶναι πάλι Πάτμιος, ὁ μετέπειτα μεγά
λος ἀγωνιστής Δημήτριος Θέμελης. 

Ὁ Θέμελης, μαζί μέ τόν Κεφαλλωνίτη Φιλικό Εὐάγ
γελο Μαζαράκη, ἐπισκέπτεται τά περισσότερα νησιά καί 
μυεῖ στήν Φιλική Ἑταιρεία ὅλα τά σημαίνοντα πρόσωπα 
τῶν νησιῶν, προετοιμάζοντας τόν γενικό ξεσηκωμό. 

Μέλη τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας ἔγιναν ἰδίως οἱ δη
μογέροντες, οἱ κληρικοί κι οἱ καραβοκυραῖοι, ἀφοῦ 
τά καράβια τῶν νησιῶν, μέ πρώτη βέβαια τήν Κάσο, 
ξεπερνοῦσαν τά 700, δύναμη σημαντικότατη γιά τίς 
ἀνάγκες τοῦ μεγάλου ἀγώνα. 

Διοικητής τῆς Ρόδου ἐκεῖνα τά χρόνια ἦταν ὁ πε
ριβόητος Σουκιούρμπεης. Ἡ παράδοση λέει ὅτι ἦταν 
Ἕλληνας στήν καταγωγή, Μανιάτης, γόνος τῆς ἀρχο
ντικῆς οἰκογένειας τῶν Μαυρομιχαλαίων καί ἀδελφός 
τοῦ Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. 

Τόν πῆραν μικρόν οἱ Τοῦρκοι καί τούρκεψε. Ἦταν 
ἔξυπνος καί δραστήριος κι ἀνέβηκε γρήγορα στά ἀξι
ώματα τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. 

Κάποτε, λένε, ὡς ναύαρχος ἐπισκέφθηκε τήν Μάνη, 
τήν πατρίδα του, πού πάντα θυμόταν. Κανείς δέν τόν 
γνώρισε. Τόν ὑποδέχθηκε ἐθιμοτυπικά ὁ ἴδιος ὁ ἀδελ
φός του, ὁ Πετρόμπεης. Κι ὁ ἐξωμότης ναύαρχος ζήτη
σε νά δεῖ τήν γριά ἀρχόντισσα, τήν Μαυρομιχάλαινα. 

Τόν ὁδήγησαν μπροστά της κι ἐκεῖ ὁ Σουκιούρμπε
ης γονάτισε, τῆς φίλησε τό χέρι καί τῆς εἶπε ὅτι ἦταν ὁ 
χαμένος γιός της. 

Μά ἡ ἀρχόντισσα ἀγέρωχη, μέσα στήν ἄγρια μανιά
τικη ἀρετή της, δήλωσε ὅτι μιά Μαυρομιχάλαινα δέν 
μπορεῖ νά ἔχει γιό Τοῦρκο. Καί τόν ἔδιωξε ἀσυγκίνητη. 

Αὐτά λέει ἡ παράδοση, πού τόν περιγράφει ἀκό
μα τρομερό χριστιανομάχο, ἀνάλγητο, τυραννικό καί 
συμφεροντολόγο, σωστό τέρας κακίας. Ὑπάρχει καί 
κάποια, δειλή ἀκόμα ἄποψη, ὅτι ἐνδέχεται νά ἦταν 
κρυφοχριστιανός. 

Τέλος πάντων, αὐτός ὁ Σουκιούρμπεης βρίσκεται 
διοικητής τῆς Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἐπανάστασης, 
ἀντικαθιστώντας τόν μέχρι τότε διοικητή Γιουσούφ
μπεη.  

Ξαναγυρνᾶμε στήν ἀφήγησή μας, ἡ Ἐπανάσταση σί
μωνε, ἡ ἀγωνιστική διάθεση ἦταν διάχυτη. Τό γένος ὁλό
κληρο ἦταν ἕτοιμο νά ξεπεταχτεῖ γιά νέες ἐποποιΐες. 

Κι ἦρθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἡ ἄνοιξη τοῦ 1821. 
Ἡ Ἐπανάσταση κηρύσσεται καί ἁπλώνεται. Στήν Πε
λοπόννησο, στήν Στερεά, στά νησιά, στήν Μακεδονία, 
στήν Κρήτη. 

Καί τά δικά μας νησιά ξεσηκώνονται καί στέκον
ται ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀλληλέγγυα στό μαχόμενο 
Ἔθνος.

Πρώτη ἡ Πάτμος ὑψώνει τήν σημαία τῆς Ἐπανά
στασης, μέ ὑποκίνηση προφανῶς τοῦ Πάτμιου Πα
τριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόφιλου πού βρισκόταν τότε 
στήν Πάτμο. 

Ὁ Θεόφιλος στήν συνέχεια ἐργάστηκε μέ ζῆλο γιά 
τήν ἑδραίωση τῆς Ἐπανάστασης, ἐνῶ ἀργότερα ὑπῆρ
ξε ἀπό τούς στενούς συνεργάτες καί συμβούλους τοῦ 
Κυβερνήτη Καποδίστρια. 

Στίς 23 Ἀπριλίου 1821 ἕνα κασιώτικο καράβι γυρ
νώντας στό νησί ἀπό ταξίδι, φέρνει τήν εἴδηση ὅτι ἡ 
Ἐπανάσταση ξέσπασε. Ἡ Κάσος ξεσηκώνεται καί θέ
τει στήν διάθεση τοῦ ἀγώνα τή ναυτική της ἀρμάδα. 
Τά μέχρι τότε ἐμπορικά καράβια ὁπλίζονται μέ κανό
νια κι ἀρχίζουν τήν πολεμική τους δράση. Τήν Κάσο 
ἀκολουθεῖ ἡ Κάρπαθος, ὕστερα ἡ Χάλκη, ἡ Σύμη, ἡ 
Κάλυμνος, ἡ Κῶς καί τό Καστελλόριζο. 

Ὅλα τά Δωδεκάνησα σηκώνουν τή σημαία τῆς 
λευτεριᾶς καί διώχνουν τίς τουρκικές φρουρές. Ἀκόμα 
κι ἐκεῖνα πού βρίσκονται σέ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπό 
τίς μικρασιατικές ἀκτές, δέν διστάζουν νά κηρύξουν 
τήν Ἐπανάσταση. 

Μόνο οἱ Ρόδιοι δέν μπόρεσαν νά ἐπαναστατήσουν 
καί νά λάβουν ἐνεργό μέρος στόν ἀγώνα. Κι αὐτό ἐπει
δή ἡ Ρόδος ὡς πρωτεύουσα τοῦ νησιωτικοῦ συμπλέγ
ματος ἦταν ἡ ἕδρα τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν κι ἡ βάση 
τῶν στρατευμάτων τῆς περιοχῆς. Κι ἀκόμη ὑπῆρχε 
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στό νησί ὀθωμανικός πληθυσμός πού διέμενε μέσα στά 
φρούρια. Ὅλα αὐτά καθιστοῦσαν ἀδύνατη τήν ἐπανά
σταση στή Ρόδο. 

Παρά ταῦτα εἶχε ὀργανωθεῖ καί στή Ρόδο ξεσηκω
μός ἀπό τά μέλη τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, ἐπικεφαλῆς 
τῶν ὁποίων ἦταν ὁ μητροπολίτης Ἀγάπιος. Ὅμως, τό 
κίνημα προδόθηκε κι οἱ προύχοντες τοῦ νησιοῦ συνε
λήφθησαν, φυλακίστηκαν καί βασανίστηκαν. 

Μάης τοῦ 1821. Τά κασιώτικα καράβια πλέουν πρός 
τή Ρόδο. Ξεπροβάλλουν μπροστά ἀπό τά λιμάνια τῆς 
πόλης, μέ ξεδιπλωμένες τίς ἐπαναστατικές τους ση
μαῖες, κι ἀρχίζουν σφοδρό κανονιοβολισμό τοῦ φρουρί
ου της. Πανικός κυριαρχεῖ στούς Ὀθωμανούς, πού φο
βοῦνται ἄμεση ἀπόβαση τῶν ἐπαναστατῶν στό νησί. 

Μά καί πάλι ὁ ντόπιος ἑλληνικός πληθυσμός δέν ξεση
κώθηκε κι οἱ Κασιῶτες ἀναγκάστηκαν νά ἀ ποχωρήσουν. 

Ἀκολούθησαν οἱ σφα     γές τῆς Κῶ. Στίφη ἄξεστων 
ἀσιατῶν μουσουλμάνων ξεχύνονται στό νη σί καί σφά
ζουν, λεηλατοῦν, ἐξανδραποδίζουν. Τά ἄλλα νησιά, 
ἰδιαίτερα τά πλησιέστερα στίς μικρασιατικές ἀκτές, 
φοβοῦνται παρόμοια ἀντίποινα ἐκ μέρους τῶν Τούρ
κων. Κι ἀναλαμβάνουν τότε δύο κασιώτικα πολεμικά 
καράβια νά περιπολοῦν νύχτα καί μέρα τό στενό τῆς 
Ρόδου, ἄγρυπνοι φύλακες τῆς Σύμης, τῆς Χάλκης, τῆς 
Τήλου καί τῆς Νισύρου. 

Μά ὁ κύριος ὄγκος τῆς κασιώτικης ἀρμάδας βρίσκε
ται ἀλλοῦ, προσπαθεῖ νά βοηθήσει τήν Κρήτη. 

Ἡ ἐπαναστατημένη Μεγαλόνησος ἀγωνιᾶ παλεύο
ντας μέ τούς στόλους καί τίς στρατιές πού στέλλει ἐνα
ντίον της ἀπό τήν Αἴγυπτο ὁ Μεχμέτ Ἀλῆς. Γράφουν 
οἱ Κρητικοί καί ζητοῦν ἀπεγνωσμένα βοήθεια ἀπό τήν 
Ὕδρα, μά ὁ στόλος τῶν ἐπαναστατῶν πολεμᾶ σ’ ἄλλα 
μέρη, ὅπου τόν καλοῦν οἱ χρεῖες τῆς Ἐπανάστασης. 
Τότε σπεύδουν οἱ Κασιῶτες νά βοηθήσουν τήν Κρήτη, 
παίρνοντας τροφές, ὅπλα, ἐφόδια καί μεταφέροντας 
πρόσφυγες Κρητικούς στά νησιά Κάσο καί Κάρπαθο. 

Σ’ ἐκεῖνες τίς πολεμικές ἐπιχειρήσεις τοῦ κασιώτικου 
πολεμικοῦ στόλου στήν Κρήτη σκοτώθηκε πολεμώντας 
ἡρωϊκά ὁ καπετάν Θεόδωρος Κανταριν τζῆς, ἕνας ἀπό 
τούς πιό δοξασμένους καπετάνιους τῆς Κάσου. 

Μά οἱ Κασιῶτες ναύμαχοι δέν περιορίστηκαν μόνο 
στή δράση στά κρητικά παράλια. Οἱ ναυτικές των ἐπι
χειρήσεις γίνονται ὅλο καί πιό παράτολμες. 

Ἀναφέρω ἐνδεικτικά τήν ἐπιδρομή κατά τοῦ Καστελ
λορίζου, τήν καταστροφή τουρκικῶν πλοίων μέσα στόν 
κόλπο τῆς Ἀττάλειας καί τήν ἰδιαίτερα ριψοκίνδυνη ἐπι
δρομή κατά τῆς Δαμιέττης τῆς Αἰγύπτου, πού ἐπεχείρη
σε μέ λίγα πλοῖα ὁ καπετάν Χατζη  Νικόλας Μακρῆς. 

Σ’ αὐτή τήν τελευταία ἐπιχείρηση κατά τοῦ αἰγυπτι
ακοῦ λιμανιοῦ λέγεται ὅτι οἱ Κασιῶτες αἰχμαλώτισαν 36 
πλοῖα γεμάτα τροφές. Καί τίς τροφές μετέφεραν στήν 
Κάσο, πού κυριολεκτικά πεινοῦσε, τά δέ καράβια παρέ

δωσαν στήν Ἑλληνική Ἐπαναστατική Κυβέρνηση γιά νά 
τά μετατρέψει σέ πυρπολικά. 

Κι ἐρχόμαστε στό ἔτος 1824. 
Ἡ ἀρμάδα τοῦ Μεχμέτ Ἀλῆ μεταφέροντας χιλιάδες 

στρατό ἀνεβαίνει πρός τό Αἰγαῖο. Οἱ Κασιῶτες γνωρί
ζουν ὅτι θά ἀποτελέσουν τόν πρῶτο στόχο τοῦ ἐχ θροῦ. 
Ὅμως, δέν πτοοῦν ται. Ὀχυρώνουν ὅλη τή βόρεια πλευ
ρά τοῦ νησιοῦ κι ὅλα τά ση μεῖα στά ὁποῖα θά μποροῦ
σαν νά ἀποβιβαστοῦν οἱ Τουρκοαιγύπτιοι κι ἐξοπλίζουν 
ὅλους ὅσους μποροῦν νά κρατήσουν ὅπλα, ἀπό μικρά 
παιδιά μέχρι γέροντες. Ἡ Κρήτη πέφτει, ἡ ἐπανάστασή 
της καταπνίγεται στό αἷμα. 

Τώρα ἀπέναντι στήν γιγάντια τουρκοαιγυπτιακή 
ἀρμάδα στέκει μόνη, περήφανη κι ἀποφασισμένη γιά 
τόν ἔσχατο ἀγώνα καί τήν ὑπέρτατη θυσία, ἡ Κάσος. 

Ἀρχές Μαΐου τοῦ 1824 ὁ ἐχθρικός στόλος ζώνει τήν 
Κάσο. Προσπαθοῦν οἱ Τοῦρκοι νά βγοῦν στήν ἀκτή, 
οἱ Κασιῶτες τούς ἀποκρούουν μέ τά κανόνια τους. Μά 
πόσο θά μπορέσει νά βαστάξει ὁ ἱερός βράχος; 

Γράφουν ἀπεγνωσμένα στήν Κυβέρνηση νά βο
ηθήσει: «Προύχοντες ὁμογενεῖς τῆς νήσου Ὕδρας 
γράφουν μετά δακρύων προσπίπτοντες παρακα
λοῦμεν τήν Ὑμετέραν φιλογένειαν ὡς ἀρχηγούς τῶν 
θαλασσινῶν, νά μᾶς προφτάσετε θαλάσσιον δύναμιν 
ἐπειδή ἔφτασεν ὁ αἰγυπτιακός στόλος καί μᾶς ἔχει ἤδη 
τρεῖς ἡμέρας καθ’ ὅλα τά μέρη μπλόκον». 

Μά στήν Ὕδρα περιμένουν τά χρήματα ἀπό τό δά
νειο, πού δέν ἔρχεται, οἱ ἰδιωτικοί πόροι τῶν τριῶν νη
σιῶν δέν ἐπαρκοῦν οὔτε γιά τίς δικές τους ἀνάγκες κι ἡ 
Κυβέρνηση δέν ἀσχολεῖται μέ τόν ὑπέρ πάν των ἀγώνα, 
ἀλλά μέ τήν ἐξόντωση τῶν πολιτικῶν ἀντιπάλων της. 

Ἡ Κάσος βρίσκεται μόνη. 
Μία ἀτυχία ἀνάγκασε τούς Τούρκους νά λύσουν τόν 

μπλόκο καί νά ἐγκαταλείψουν προσωρινά τήν ἐπιχείρη
ση κατά τῆς Κάσου. Ἡ φρεγάτα τοῦ Ἰμπραήμ Γιβραλ
τάρ πλησιάζοντας στήν ἀκτή προσάραξε σέ ὑφάλους κι 
ἔπαθε ζημιές. Ἀναγκάστηκαν νά τήν πάρουν στή Ρόδο 
γιά ἐπισκευές. Φύσηξε καί δυνατός ἄνεμος καί τά τουρ
κοαιγυπτιακά πλοῖα ἔφυγαν γιά τήν Κρήτη. 

Μά σέ λίγες μέρες ἡ ἀρμάδα ξανάρχεται ἐνισχυμένη 
ἀπό 35 ἀκόμα μικρότερα πλοῖα. 

Ἀρχίζει ἡ ἀσφυκτική ἀπό θαλάσσης πολιορκία τοῦ 
νησιοῦ. Ἐπικεφαλῆς τῶν Τουρκοαιγυπτίων εἶναι ὁ 
Χουσεΐν μπέης. Ἡ ὥρα τῆς θυσίας πλησιάζει. 

Εἶναι 27 Μαΐου τοῦ 1824, μέρα Σάββατο. Οἱ Τουρ
κοαιγύπτιοι ἐπαναλαμβάνουν τήν ἐπίθεση, ἑκατον τάδες 
κανόνια ξερνοῦν φωτιά πάνω στήν δύσμοιρη Κάσο, σκά
βουν τούς βράχους τοῦ δοξασμένου νησιοῦ. 

Οἱ Κασιῶτες μόνοι, ἀβοήθητοι, μέ τό πεῖσμα πού 
δίνει ἡ ἀπόφαση τῆς ὑπέρτατης θυσίας ἀπαντοῦν μέ 
τά κανόνια τους ἀπό τίς ντάπιες, ἀμύνονται ἀπελπι
σμένα, ὑπεράνθρωπα. 
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Δυό μέρες πόλεμος. Τή νύχτα τῆς 29ης Μαΐου οἱ 
Τουρκοαιγύπτιοι, βοηθούμενοι καί ἀπό κάποιον προ
δότη, πού δέν ἦταν Κασιώτης, ἀλλά διέμενε στό νησί, 
καταφέρνουν νά ἀποβιβάσουν 200 ἄνδρες σέ ἐρημική 
τοποθεσία τοῦ νησιοῦ, τόν Ἀντιπέρατο. Οἱ Κασιῶτες 
μαχητές βρέθηκαν μεταξύ δύο πυρῶν καί ἡ ἀντίστασή 
τους ἄρχισε νά κάμπτεται καθώς οἱ ἀγωνιστές ἐκεῖνοι 
ἕνας ἕνας ἔπεφταν ἄψυχοι ποτίζοντας μέ τό αἷμα τους 
τή γῆ τῆς Κάσου. 

Ὁ Χουσεΐν πασᾶς βγῆκε στήν ξηρά μέ 2.000 στρα
τό. 

Οἱ Κασιῶτες πολεμιστές, μέ τούς ἀρχηγούς τους, 
τόν Ἰωάννη Γρηγοριάδη καί Μᾶρκο Μαλλια ράκη, 
ὑποχώρησαν πρός τό χωριό Ἁγία Μαρίνα, ὅπου ἔγινε 
σφοδρή μάχη, ἄνιση ὅμως. 

Οἱ Κασιῶτες ἀφήνοντας κάπου 100 νεκρούς στό 
πεδίο ἐκείνης τῆς μάχης ὑποχώρησαν στά βουνά. Τά 
χωριά τοῦ νησιοῦ ἔμειναν στά χέρια τῶν ἐχθρῶν. 

Οἱ Τουρκοαιγύπτιοι ρίχτηκαν στή σφαγή, τήν ἁρ
παγή, τήν κάθε εἴδους κτηνωδία. 

Σκότωσαν, λεηλάτησαν, αἰχμαλώτισαν. Κάπου 
2.000 γυναικόπαιδα ἐξανδραποδίστηκαν καί μεταφέρ
θηκαν στά πλοῖα γιά νά πουληθοῦν στά σκλαβοπάζα
ρα τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Ἀφρικῆς. 

Μέ τούς λίγους ἐπιζῶντες πολεμιστές ὁ καπετάν 
Μᾶρκος Μαλλιαράκης ἀντιστάθηκε σθεναρά στά βου
νά. Τέσσαρες ὧρες κράτησε τή μάχη ἐναντίον 2.000 
Τουρκοαιγυπτίων, προκάλεσε σημαντική φθορά στόν 
ἐχθρό, μά στό τέλος τόν ἔπιασαν ζωντανό, τόν ἔδεσαν 
καί τόν ὁδήγησαν ἔτσι δεμένο μπροστά στόν Χουσεΐν 
πασᾶ. 

Μά ἐκεῖ, καθώς τόν ἔπαιρναν, κατάφερε νά λυθεῖ, 
ἅρπαξε τό μαχαίρι ἑνός ἀπό τούς φρουρούς του καί 
σκότωσε τρεῖς Τούρκους, μέχρι πού χίμιξαν ὅλοι οἱ ἄλ
λοι ἐπάνω του, πλῆθος ὁλόκληρο, καί τόν κατακομμά
τιασαν μέ τίς σπάθες. 

Ἔτσι πέθανε ὁ ἥρωας Μᾶρκος Μαλλιαράκης, ὁ 
χρυσόμαλλος Ἀπόλλων, ὅπως τόν ἀποκαλοῦσαν, λό
γω τοῦ παραστήματος καί τῆς ὡραιότητάς του.

Ἔτσι πατήθηκε ἡ Κάσος. 
Τήν κατάληψη τῆς Κάσου ἀκολούθησε ἡ κατάλη

ψη τῆς Καρπάθου, τῆς Χάλκης, τῆς Σύμης καί τῶν ἄλ
λων ἐπαναστατημένων νησιῶν. 

Τά αἰγυπτιακά στρατεύματα συγκεντρώνονται στή 
Ρόδο καί στήν ἀπέναντι μικρασιατική ἀκτή, ἕτοιμα γιά 
ἀπόβαση στήν Πελοπόννησο. Στή Ρόδο συγκεντρώ
νεται κι ὁ αἰγυπτιακός στόλος, μία τρομερή ἀρμάδα 
ἀπό 245 πλοῖα ὑπό τόν Ἰμπραήμ πασᾶ. 

Ἡ τουρκική ἀρμάδα, ὑπό τον Χοσρέφ πασᾶ, ἀράζει 
στήν Κῶ, μετά τήν καταστροφή τῶν Ψαρῶν. 

Ὁ ἑλληνικός στόλος εὑρίσκετο στήν Σάμο. 
Ἡ καταστροφή τῆς Κάσου καί τῶν Ψαρῶν εἶχαν 

συγκλονίσει τήν ἐπαναστατημένη Ἑλλάδα.
Οἱ ἐσωτερικές δυσκολίες ξεπεράστηκαν μπροστά 

στόν ἔσχατο κίνδυνο πού διέτρεχε ἡ Ἐπανάσταση κι ὁ 
στόλος κινήθηκε ὑπό τόν ναύαρχο Μιαούλη. Ἤδη εἶχαν 
χτυπήσει τούς Τούρκους ἔξω ἀπό τά Ψαρά, εἶχαν ἐμπο
δίσει τήν ἀπόβαση στήν Σάμο κι εἶχαν ἀπομακρύνει μοί
ρα τοῦ ἐχθρικοῦ στόλου ἀπό τά στενά τῆς Μυκάλης. 

Ὁ Χοσρέφ κατέβαινε πρός τά νότια γιά νά ἑνωθεῖ μέ 
τόν Ἰμπραήμ. Ὁ Μιαούλης τόν ἀκολούθησε πρός τήν 
Κῶ καί τήν Ἁλικαρνασσό. 

Καί στίς 29 Αὐγούστου τοῦ 1824 ὁ ἑλληνικός στόλος, 
πού ἦταν ἀραγμένος στόν μικρασιατικό κόλπο τοῦ Γέ
ροντα, ἀπέναντι ἀπό τήν Κάλυμνο, ἔδωσε τήν μεγάλη 
ναυμαχία, τήν μεγαλύτερη τῆς Ἐπανάστασης. 

Παρά τίς ἀντίξοες συνθῆκες καί τήν τεράστια ἀριθ
μητική ὑπεροχή τοῦ ἐχθροῦ ὁ ναύαρχος Μιαούλης μέ 
τούς ἄξιους ναυμάχους καί πυρπολητές του πέτυχε 
πρωτοφανῆ νίκη. Οἱ Ἕλληνες θαλασσινοί ἐκδικήθηκαν 
γιά τήν Κάσο καί τά Ψαρά. 

Κι ἐνῶ τό πέλαγος ἦταν σκεπασμένο ἀπό τόν κα
πνό τῶν κανονιῶν καί λαμπάδιαζε ἀπό τά καμένα 
ἐχθρικά πλοῖα, ὁ Ἰμπραήμ κι ὁ Χοσρέφ μέ σβησμένους 
τούς φανούς τῶν φρεγατῶν τους ἔφυγαν στήν Κῶ 
σέρνοντας τήν ἡττημένη ἀρμάδα τους. 

Τά ἑλληνικά καράβια ἀγκυροβόλησαν στόν Γέρον τα 
κι ἄλλα ἦρθαν κι ἄραξαν στήν Κάλυμνο, ὅπου τούς περί
μενε ὁ λαός τοῦ νησιοῦ μέσα σ’ ἕνα ξέφρενο παραλήρημα 
χαρᾶς. Ἀπό τίς κορφές τῆς Γαλατιανῆς καί τῆς Κυραψη
λῆς εἶχαν παρακολουθήσει τήν ναυμαχία οἱ Καλύμνιοι. 
Καί τό βράδυ μαζί μέ τούς δοξασμένους ναυμάχους γλέ
ντησαν στούς καφενέδες τοῦ νησιοῦ. 

Ἀπό τά 1825, μέ τήν ἀποχώρηση τοῦ αἰγυπτιακοῦ 
στόλου ἀπό τά νερά τῶν Δωδεκανήσων, ἐπικρατεῖ κά
ποια ἠρεμία στά νησιά. Σέ κανένα ἀπό τά νησιά μας 
δέν τολμοῦν νά ἐγκαταστήσουν οἱ Τοῦρκοι φρουρές, 
φοβούμενοι τόσο τούς ἐπαναστατημένους νησιῶτες 
ὅσο καί τόν ἑλληνικό στόλο. 

Μάταια ὁ Σουκιούρμπεης πιέζει τούς νησιῶτες νά 
στείλουν τούς φόρους στή Ρόδο. 
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Οἱ Δημογεροντίες τῶν νησιῶν τοῦ γράφουν ὅτι δέν 
τόν ἀναγνωρίζουν ἀφοῦ θεωροῦν αὐτοδίκαια τά νησιά 
τμῆμα τοῦ ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ κράτους. 

Καί πράγματι συμπεριλαμβάνονται στήν πρώτη διοί
κηση τοῦ Κράτους ὑπό τόν Κυβερνήτη Καποδίστρια. 

Βέβαια, γιά τήν Ρόδο καί τήν Κῶ ἡ προσάρτηση 
στήν Ἑλλάδα ἦταν κατ’ ὄνομα, ἀφοῦ οἱ Τοῦρκοι οὔτε 
γιά μία στιγμή δέν εἶχαν ἐγκαταλείψει τά δύο νησιά, γιά 
τά ὑπόλοιπα ὅμως, ἡ προσάρτηση ἦταν πραγματική. 

Τήν λευτεριά τήν εἶχαν κερδίσει μέ τούς ἀγῶνες καί 
μέ τό αἷμα τους οἱ νησιῶτες καί κανείς πίστευαν δέν 
εἶχε τό δικαίωμα νά τούς τήν στερήσει. Μά ἡ πικρότα
τη ἀπογοήτευση δέν θ’ ἀργοῦσε νά ἔλθει γιά τούς Δω
δεκανησίους. 

Στό σημεῖο τοῦτο, ἐπιβάλλεται νά μνημονευθοῦν 
οἱ Δωδεκανήσιοι ἀγωνιστές, πού ὄχι στά νησιά, ἀλλά 
στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα, ἀγωνίστηκαν καί διέπρεψαν 
στίς ἐπιχειρήσεις τοῦ ἀγώνα τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενε
σίας. Ὁ κατάλογος εἶναι μακρύς κι ἔτσι θά περιοριστῶ 
στούς ἐπιφανέστερους ἀπ’ αὐτούς. 

Ὁ Παναγιώτης ὁ Ρόδιος σπούδαζε γιατρός στήν 
Εὐρώπη, ὅταν κηρύχθηκε ἡ Ἐπανάσταση. Παράτησε 
χωρίς δισταγμό τίς σπουδές του, κατέβηκε στήν Ἑλ
λάδα μαζί μέ τούς πρώτους Φιλέλληνες, πῆρε μέρος σέ 

διάφορες μάχες καί διετέλεσε γραμματέας τοῦ Ἐκτε
λεστικοῦ στήν Κυβέρνηση Κουντουριώτη, Ὑπουργός 
τῶν Στρατιωτικῶν τοῦ Κυβερνήτη Καποδίστρια καί 
ἱδρυτής τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων. Μέ τόν βαθμό τοῦ 

ὑποστρατήγου γίνεται ἀκόμη δύο φορές Ὑπουργός 
Στρατιωτικῶν στά χρόνια τοῦ Ὄθωνα. 

Ρόδιοι ἦσαν κι ὁ Μιχαήλ Ροδίτης, πού ἔφτασε στό 
βαθμό τοῦ συνταγματάρχη, ὁ Ἀναστάσιος Ρόδιος, 
συνταγματάρχης κι αὐτός καί μέ φήμη ἄριστου ξιφο
μάχου καί ὁ Βασίλειος Βενετοκλής, μέλος τῆς Φιλικῆς 
Ἑταιρείας, πού εἶχε κατορθώσει νά διαφύγει ἀπό τή 
Ρόδο, λίγο πρίν τήν Ἐπανάσταση καί στή συνέχεια 
πῆγε στό Ναύπλιο ὅπου κατατάχτηκε στόν ἐπανα
στατικό στρατό καί πολέμησε. 

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ Βασίλειος Βενετοκλής 
ἦταν πατέρας τοῦ Μίνωα καί τοῦ Δημητρίου Βενετο
κλῆ, τῶν πρώτων ἐπιστημόνων καί μεγάλων εὐεργε
τῶν τῆς Ρόδου. 

Ὁ Πάτμιος Δημήτριος Θέμελης, ὑπῆρξε ἀπό τούς 
μεγάλους ἐθναποστόλους τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. 

Ἐργάστηκε ἀκαταπόνητος σ’ ὅλα τά νησιά τοῦ Αἰ
γαίου, τήν Μικρά Ἀσία καί στήν Στερεά γιά τήν προ
ετοιμασία τῆς Ἐθνεγερσίας. Ἀπό τήν Ἐθνική Συνέλευ
ση τοῦ Ἄστρους ἐξελέγη στήν Τριμελῆ Ἐκτελεστική 
Ἐπιτροπή γιά τήν ἄμυνα τοῦ Μεσολογγίου. Μέ τήν 
ἰδιάζουσα ἀποστολή τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ ὅλων τῶν 
στρατιωτικῶν καί πολιτικῶν ὑποθέσεων τῆς Δυτικῆς 
Ἑλλάδος, πού τοῦ ἀνετέθη ἀπό τήν Κυβέρνηση τοῦ Λα
ζάρου Κουντουριώτη, ἔφτασε στό Μεσολόγγι στά 1825, 
πολέμησε στήν ἀπεγνωσμένη ἄμυνα τῆς πόλης καί ἔπε
σε στίς ἐπάλξεις τοῦ Μεσολογγίου στίς ἀρχές Ἀπριλίου 
τοῦ 1826, λίγο πρίν τήν ἡρωική ἐκείνη ἔξοδο τῶν Ἐλεύ
θερων Πολιορκημένων. 

Καί φτάνουμε στό πικρό τέλος τούτης τῆς ἀφήγη
σης. Τό πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου τῆς 23ης Φεβρου
αρίου 1830, πού διέγραψε τά σύνορα τῆς ἑλληνικῆς 
Ἐπικράτειας, ἄφησε τά Δωδεκάνησα ἔξω ἀπό τά σύ
νορα τοῦ ἐλεύθερου κράτους. Οἱ ἀγῶνες καί οἱ θυσίες, 
τό ὁλοκαύτωμα τῆς Κάσου καί τό αἷμα τῆς Κῶ, δέν 
μέτρησαν γιά τούς Εὐρωπαίους διπλωμάτες. Τό δίλημ
μα γιά τήν μικρή Ἑλλάδα ἦταν σκληρό: Ἤ τήν Εὔβοια 
ἤ τά Δωδεκάνησα. Καί φυσικά προτιμήθηκε ἡ Εὔβοια, 
γιά τήν καλύτερη ἀσφάλεια τοῦ νεοσύστατου Κρά
τους. 

Ἀπ’ ὅλα τά νησιά τότε ἀκούστηκαν ἔντονες δια
μαρτυρίες γιά τήν ἀδικία. Ἰδιαίτερα οἱ Κασιῶτες, μέ 
ἐπανειλημμένα ἔγγραφά τους ζητοῦσαν ἤ νά συμπερι
ληφθεῖ τό νησί τους στό ἐλεύθερο κράτος, ἤ νά τούς 
δοθεῖ κάποιος ἄλλος χῶρος ἐκεῖ, γιά νά μεταναστεύ
σουν ὁμαδικά. 

Κι ἔτσι συνεχίστηκε ἡ τουρκική κατοχή. Κι ὕστερα 
ἡ ἰταλική. Ἔπρεπε νά περάσουν ἄλλα 115 χρόνια ἀπό 
τήν ὑπογραφή τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Λονδίνου γιά νά 
ἔλθει ἡ λύση τοῦ δράματος. 115 ἀκόμη χρόνια σκλα
βιᾶς, καρτερίας καί ἀγώνων.  n
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Θεόφιλος Β΄ ὁ Παγκώστας,  
Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας

διακόνου Γερασίμου Πασπάτη

Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόφιλος ὁ Παγ
κώστας γεννήθηκε στήν Πάτμο τό 1764 καί 

ἦταν ἀνηψιός τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Παρθε
νίου τοῦ Παγκώστα, ὁ ὁποῖος κοιμήθηκε στή Ρόδο 
καί τάφηκε στό ἐσωτερικό τοῦ ἐνοριακοῦ ἱεροῦ Ναοῦ 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἰαλυσοῦ (Τριαντῶν). Φοίτησε 
στήν Πατμιάδα Ἐκκλησιαστική Σχολή. Κατόπιν 
πῆγε γιά σπουδές στήν Ἀδριανούπολη, ὅπου ὑπηρε
τοῦσε ὡς Πρωτοσύγκελος  τοῦ Μητροπολίτου Ἀδρι
ανουπόλεως ὁ θεῖος του. Μετά ἀπό σύντομη παραμο
νή στήν Κωσνταντινούπολη (1789) μετέβη στήν 
Αἴ γυπτο καί διορίσθηκε δάσκαλος στό Κάιρο.

Ἐκεῖ ἐκάρη Μοναχός καί χειροτονήθηκε Διά
κονος καί Πρεσβύτερος. Τό 1797 ἐξελέγη καί χει    ρο
τονήθηκε Μητροπολίτης Λιβύης. Ἦταν μορ φω μένος 
καί γνωστός γιά τά κηρύγματά του. Τό 1805 ὁ θεῖος 
του, ἔχοντας προβλήματα ὑγείας, πα  ραιτήθηκε ὑπέρ 
του ἀπό τόν θρόνο, ἀλλά τό Οἰ κουμενικό Πατριαρχείο 
δεν συμφώνησε. Μετά τόν θάνατο τοῦ Παρθενίου το 
1806 ἐξελέγη Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας.

Ὡς Πατριάρχης ὑποστήριξε τή μετανάστευση τῶν 
Ἑλλήνων στήν Αἴγυπτο. Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1819, 
ὄντας ἄρρωστος, πῆγε στήν Πάτμο γιά νά ἀναρρώσει. 
Ἐκεῖ μυήθηκε στή Φιλική Ἐταιρεία. Στίς 14 Ὀκτω
βρίου 1825 ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Χρύ σανθος 
ὑπό τήν πίεση τῆς Ὑψηλῆς Πύλης, συγκάλεσε Σύ
νοδο στήν Κωνσταντινούπολη, ἡ ὁποία ἔπαυσε τόν 
Θεό φιλο ἀπό τά καθήκοντά του ἐξαιτίας τῆς μα
κροχρόνιας ἀπουσίας του ἀπό τήν Πατριαρχική ἕδρα. 
Ὁ Θεόφιλος παρέμεινε κατόπιν αὐτοῦ στήν Πάτμο 
ἕως τόν θάνατό του, στίς 24 Ἰανουαρίου 1833.

Ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόφιλος συνέβαλε τά μέγιστα 
στόν ἀγώνα τῆς Ἐθνικῆς παλλιγγενεσίας. Εἶχε ἐπι
κοινωνία μέ τούς ἡγεμόνες τῶν Παραδουνάβιων 
ἡγεμονιῶν. Ἀλληλογραφοῦσαν καί ἀντάλλαζαν 
ἀπόψεις σχετικά μέ τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους. 
Μάλιστα, ὁ τρόπος ἐπικοινωνίας τους ἦταν ἀλλη
γορικός καί ἀναφερόμενοι στόν ἐπαναστατικό πυ ρήνα 
τῆς Πελοποννήσου ἔγραφαν σάν νά συζητοῦσαν γιά 
κάποιο σχολεῖο πού ἔπρεπε νά ἱδρύσουν στό Μωριά. 

Σημαντική εἶναι ἡ δράση του κατά τήν κή ρυξη 
τῆς ἐπανάστασης στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του, τήν 
Πάτμο. Ἀρχικά, ἐνθαρρύνει τούς κατοίκους μέ τούς 
ἔνθερμους λόγους του καί στή συνέχεια πα ρο τρύνει 
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τόν Ἱερεμία, ἐπίσκοπο Λέρου, καί τούς πρού χοντες 
τῶν νησιῶν Λέρου καί Καλύμνου νά ἐξε γερθοῦν. Ὁ 
Ἀλεξανδρείας κινήθηκε ἄμεσα καί πολύ εὔστοχα 
προσπάθησε νά ἀφυπνίσει τό ἐθνικό φρόνημα καί νά 
ξεσηκώσει τούς πρόκριτους γιά ἐπανάσταση. Ἀναφέ
ρεται, ἐπίσης, ἀπό τόν Pouqueville, ὅτι ὁ Πατριάρχης 
Ἀλεξανδρείας τέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ 
στά Ψαρά, λίγο πρίν ὁ στόλος τῶν ἑλλήνων πλεύσει 
γιά τό λιμάνι τῆς Χίου, ὅπου βρίσκονταν ἀγκυρο
βολημένα τά τουρκικά πλοῖα. Ἡ ὅλη ἐπι χείρηση 
στέφθηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία, ἀφοῦ ὁ Κα νάρης 
κατόρθωσε νά ἀνατινάξει τήν τουρκική ναυαρ χίδα.

Ἐπιπρόσθετα, ἐξ αἰτίας τῆς πολιτικῆς του δράσης 
καί τῆς ἐπιρροῆς πού ἄσκησε στό ναυτικό τῶν Ψαρῶν 
πέτυχε νά μήν ἀποκοποῦν ἀπό τήν ὑπόλοιπη ναυτική 
δύναμη τῶν ὑπολοίπων νησιωτῶν καί νά βοηθήσουν 
στίς ἑπόμενες ἐπιχειρήσεις. Αὐτή ἡ ἐνέργεια εἶχε ὡς 
ἀποτέλεσμα τήν προστασία τῆς Σάμου καί τῶν 
διπλανῶν νησιῶν ἀπό τόν τουρκικό στόλο.

Ἡ πολιτική δεινότητα τοῦ Πατριάρχη Ἀλε ξαν
δρείας εἶναι καταφανής στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντι
μετώπισε στήν Ὕδρα τίς διαφωνίες τῶν καπε ταναίων 
σχετικά μέ τόν ἀπόπλου γιά τήν Ἀθωνική Πολιτεία 
προκειμένου νά βοηθήσουν στή διάσωση, τόσο τῶν 
μοναχῶν, ὅσο καί τῶν ἱερῶν κειμηλίων. Κατόρθωσε 
νά τούς συμφιλιώσει καί παράλληλα νά ἀποφασίσουν 
νά πραγματοποιήσουν τό συγκεκριμένο ταξίδι.

Ἡ ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς τοῦ ὀρθόδοξου 
κλή ρου γενικότερα, ἀλλά καί ὁ σεβασμός πρός τό 

πρό σωπο τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόφιλου 
ἀπό τό Ἔθνος για τήν πολιτική καί στρατιωτική του 
δράση διαφαίνονται μέσα ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ πλη
ρεξούσιοι τῶν νησιῶν Ὕδρας καί Σπετσῶν, ἀλλά 
καί ἀρκετοί σημαντικοί ἄνδρες ἀπό τόν πολιτικό καί 
ἐκκλησιαστικό κόσμο θεώρησαν ἀπαραίτητη τή συμ
μετοχή του στίς ἐργασίες τῆς Α΄ Ἐθνοσυνέλευσης 
στήν Ἐπίδαυρο. Γιά τό λόγο αὐτό ὁ Θεόφιλος ἔλαβε 
ἐπιστολή μέ τήν ὁποία τόν καλοῦσαν στήν Ἐπίδαυρο 
τό συντομότερο. Ὁ Πατριάρχης προτίμησε νά μήν 
παρευρεθεῖ ἐξ αἰτίας τῶν διχονοιῶν καί τῶν διασπα
στικῶν τάσεων πού ἐπικρατοῦσαν στήν προπαρα
σκευαστική, τῆς Συνέλευσης, περίοδο.

Προτίμησε νά πάει στήν Πάτμο καί νά ἐνισχύσει 
τό φρόνημα τῶν κατοίκων. Ἡ στάση του αὐτή πέρα 
ἀπό τόν προφανῆ πατριωτισμό πού τόν διακατεῖχε σ’ 
ὅλη τήν πορεία τῆς ζωῆς του στήν πραγματικότητα 
ἀποδείκνυε ὅτι ἐπί τῆς οὐσίας ἀντιπροσώπευε τήν 
Διοίκηση στήν Πάτμο καί τά ἐξαρτηματικά νησιά 
της. Ἐπιπρόσθετα, λόγω τοῦ συνδέσμου του μέ τόν 
Ἀλέξανδρο Μαυροκορδάτο, ἦταν ταυτόχρονα καί ὁ 
συνδετικός κρίκος τῶν Προκρίτων τοῦ νησιοῦ μαζί 
του. Ἀποδεικτική γιά τό ρόλο καί τή δράση τοῦ 
Θεόφιλου στό νησί εἶναι ἡ ἐπιστολή τῶν ἀρχόντων 
τοῦ νησιοῦ πρός τόν Μαυροκορδάτο ὅπου γίνεται 
ξεκάθαρη ἡ πολιτική δράση τοῦ Θεόφιλου στό νησί. 
Ἐπίσης, διασώθηκαν καί ἄλλες ἐπιστολές πού 
μαρτυροῦν τόν πολιτικό ρόλο τοῦ Πατριάρχου καί 
πέρα ἀπό τήν Πάτμο.  n
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Βιβλικό Πάρκο  
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Μία πρωτοποριακή βιωματική καί διαπολιτισμική προσέγγιση 
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Οἱ μαθητές τοῦ 4ου Γυμνασίου Ρόδου 
καί ἡ καθηγήτρια Ἰωάννα Κλιάρη, Θεολόγος

«Ὁ παλιός κόσμος πεθαίνει, ὁ καινούρ
γιος παλεύει νά γεννηθεῖ….. Ζοῦμε στήν 

ἐποχή τῶν τεράτων!!!» εἶχε ἀναφέρει ὁ Ἀντόνιο 
Γκράμσι τόν προηγούμενο αἰώνα, μέ αὐτή του τή 
διαπίστωση νά φαντάζει ἐπίκαιρη, ὅσο ποτέ, στίς 
μέρες μας, καταλαμβάνοντας κάθε πτυχή τῆς ἀν
θρώπινης δραστηριότητας.

Σέ μία τέτοια ἐποχή, τῆς 
σύγχυσης καί τῆς ἰσοπέδω
σης, τῆς ἀπόλυτης γενίκευ
σης καί ταμπελοποίησης, 
τῆς ἄκρατης ἰδιοτέλειας καί 
τῆς ἄτεγκτης ὑστεροβου
λίας, ὁ χῶρος τῆς Παιδείας 
καλεῖται ἀπεγνωσμένα νά 
πρωτοστατήσει στήν καλ
λιέργεια ὅλων ἐκείνων τῶν 
στοιχείων πού θά μπορέ
σουν νά οἰκοδομήσουν ἕνα 
πιό ἐλπιδοφόρο μέλλον. 
Ἀνέκαθεν, τό βάρος τῆς δι
αμόρφωσης καί ἀναμόρφω
σης τῶν ἀμαυρωμένων καί φαλκιδευμένων ἀξιῶν, 
ἰδεῶν καί ἰδανικῶν ἔπεφτε στίς πλάτες τῶν ἀνθρω
πιστικῶν ἐπιστημῶν μέ τήν ἰδιαίτερη πρόταξη τῆς 
ἐπιστήμης τῆς θεολογίας ὡς εἰδικότερης ὅλων, ὄχι 
μόνο λόγω τῆς εἰδικῆς στοχοθεσίας της ἀλλά κυ
ρίως λόγω τῆς διαθεματικῆς καί πλουραλιστικῆς 
διάστασης ἀπό τήν ὁποία διακατέχεται.

Στόν Ἑλλαδικό χῶρο τά τελευταῖα χρόνια γί
νεται μία τιτάνια προσπάθεια ἐπανασχεδίασης 
τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης συναδόμενη τῶν 

ἀποτελεσμάτων ἀπό τίς τεράστιες κοινωνικοπο
λιτικές ἀλλαγές πού ἔχουν συντελεστεῖ τίς τελευ
ταῖες δεκαετίες καί παράλληλα συνεπικουρούμενη 
μέ τίς πιό σύγχρονες παιδαγωγικές καί διδακτικές 
προσεγγίσεις, μέ τήν παράλληλη καλλιέργεια τῶν 
διαχρονικῶν ἀξιῶν πού διέπουν τήν ἐπικρατοῦσα 

θρησκεία τῆς χώρας.
Μέ βάση ὅσα προλέχθη

καν καί ἔχοντας πλήρη ἐπί
γνωση τῶν ἰδιαιτεροτήτων 
τοῦ κοινωνιογράμματος πού 
χαρακτηρίζει τό νησί τῆς 
Ρόδου, στό 4ο Γυμνάσιο στό 
μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, 
ἐδῶ καί πολλά χρόνια, στό
χο ἀποτελεῖ, πρωτίστως, τό 
μάθημα νά ἀφορᾶ τό σύνο
λο τῶν μαθητῶν ἀνεξάρτη
τα τοῦ θρησκευτικοῦ προ
σανατολισμοῦ τῶν μαθητῶν 
καί δεύτερον νά μπορεῖ νά 
δημιουργήσει ἐνεργούς πο

λίτες τοῦ αὔριο ἱκανούς νά διαμορφώσουν ἕνα ὑγι
έστερο πλάνο ζωῆς σέ κάθε κοινωνική πτυχή.

Γιά αὐτόν, λοιπόν, τόν σκοπό, δημιουργήθη
κε στό ἐν λόγῳ σχολεῖο ἕνα διδακτικό πλάνο πού 
ἐπικεντρώνεται στή βιωματική καί διαπολιτισμι
κή προσέγγιση τοῦ μαθήματος μέ τό, παράλληλα, 
ἄνοιγμα τῆς σχολικῆς δραστηριότητας στούς θε
σμούς καί στήν κοινωνία.

Ἐνδεικτική δράση τῆς ὅλης φιλοσοφίας τοῦ 
σχολείου ἦταν ἡ δημιουργία τοῦ πρώτου στήν Ἑλ
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λάδα θεματικοῦ πάρκου μέ θέμα τή χλωρίδα πού 
ἀναφέρεται στή Βίβλο. Ἄν καί ἡ πλειονότητα τῶν 
ἀνθρώπων θά στόχευαν στήν μοναδικότητα τοῦ 
ἐγχειρήματος, πού καθόλου δέ μειώνεται ἀπό τούς 
δημιουργούς τοῦ project, ἡ πραγματική του ἀξία 
ἔγκειται στή διαχρονικότητά του ἀλλά καί στόν 
πλουραλισμό τῶν διδακτικῶν στόχων καί σκοπῶν, 
βραχυπρόθεσμων καί μακροπρόθεσμων.

Συγκεκριμένα, οἱ μαθητές ἐργάσθηκαν ὁμα
δοσυνεργατικά σέ ἕνα project μέ τίτλο: Δημιουρ
γώντας τό δικό μας Βιβλικό Πάρκο. Οἱ μαθητές/
τριες στή διάρκεια τοῦ project διεξήγαγαν ἔρευνα 
ἀνεύρεσης, μέσω διαδικτύου, τῶν φυτῶν πού ἀνα
φέρονται στή Βίβλο, προέβησαν στήν ἐπιλογή τῶν 
φυτῶν πού μποροῦν νά εὐδοκιμήσουν στό κλί
μα τῆς Ρόδου, κατέγραψαν τά βιβλικά χωρία πού 
ἀναφέρονται στά ἐν λόγῳ φυτά, συνεργάστηκαν 
σέ ὁμάδες γιά τήν δημιουργία τράπεζας πληροφο
ριῶν γιά κάθε φυτό ξεχωριστά καί κατηγοριοποί
ησαν τίς πληροφορίες. Παράλληλα, ἀναζήτησαν 
καί βρῆκαν τόν χῶρο δημιουργίας τοῦ Πάρκου 
καί προχώρησαν στή δενδροφύτευση καί ἐνδελεχῆ 
φροντίδα τῶν φυτῶν ὥστε νά μήν καταστραφοῦν 
ἀπό τά ζῶα. Στήν διάρκεια τοῦ project οἱ μαθητές/
τριες παρακολούθησαν ἐπιμορφωτικό σεμινάριο 
ἀπό ἐξειδικευμένους ἐπιστήμονες, ὅπως, γεωπό
νους, καλλιεργητές φυσικῆς παραγωγῆς, γιατρούς, 
φαρμακοποιούς, κοσμετολόγους. Μέ τήν ὁλο
κλήρωση τῆς δενδροφύτευσης οἱ μαθητές/τριες 
προχώρησαν στή δημιουργία διαδραστικῶν ἐπι
γραφῶν πληροφόρησης καί συλλεκτικοῦ τόμου 
μέ τεχνολογία ἐπαυξημένης πραγματικότητας, 
barcode scanner καί ἀνάγνωση μέσω blippar γιά 
τήν προβολή τῶν φυτῶν τοῦ Βιβλικοῦ Πάρκου. 
Στό τέλος, ὅλοι/ες οἱ μαθητές/τριες ἀποφάσισαν 
τό Βιβλικό Πάρκο νά ὀνομασθεῖ «Πατριάρχης 
Βαρθολομαῖος», πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας 
Πατριάρχη.

Τό project ὑλοποιήθηκε ἀπό τούς μαθητές τῆς 
Α΄ τάξης Γυμνασίου τοῦ 4ου Καζούλειου Γυμνασίου 
Ρόδου στά πλαίσια τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ
τικῶν. Ἡ διδασκαλία ἦταν ἕνα δίωρο τήν ἑβδομά
δα καί συμμετεῖχαν συνολικά 62 μαθητές/τριες, 30 
ἀγόρια καί 32 κορίτσια, ἡλικίας 1213 ἐτῶν, ἀπό τά 
τρία τμήματα τῆς Α΄ Γυμνασίου. 

Ἡ χρονική διάρκεια τοῦ project ἦταν 9 μῆνες 
ἀπό τόν Ὀκτώβριο 2018 μέχρι τόν Ἰούνιο 2019. 
Ἡ συντήρηση ὅμως τῶν φυτῶν τοῦ πάρκου, ἐπε
κτείνεται στό διηνεκές, ἐφόσον τά φυτά ἀπαιτοῦν 
διαρκῆ φροντίδα. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ εὐθύνη θά 

μετατίθεται κάθε χρόνο στούς/στίς ἑκάστοτε μα
θητές/τριες τῆς Α΄ Γυμνασίου. 

Γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ project χρησιμοποιήθη
καν ὁ χῶρος τῆς σχολικῆς τάξης, ἡ αἴθουσα πλη
ροφορικῆς τοῦ σχολείου καί αὔλειος χῶρος τῆς 
Μονῆς Παναγίας Καλόπετρας, στήν Κοιλάδα τῶν 
Πεταλούδων στή Ρόδο πού παραχωρήθηκε γιά τόν 
σκοπό αὐτό στό σχολεῖο ἀπό τή Μοναστηρια
κή Ἐπιτροπή Καλόπετρας. Κατά τή διάρκεια τοῦ 
project ἀναπτύχθηκαν συνεργασίες μέ τούς ἑξῆς 
φορεῖς: τήν Ἱερά Μητρόπολη Ρόδου, τό Κ.Π.Ε. 
Πεταλούδων, τόν Βιβλικό καί Παιδαγωγικό τομέα 
τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., τό φυτώριο 
τῆς Περιφέρειας Ν. Αἰγαίου, ἰδιῶτες καλλιεργητές 
φυσικῆς παραγωγῆς, γονεῖς ἐμπλεκόμενων μαθη
τῶν καί τόν τοπικό τύπο. 

Τό project εἶχε διαθεματικές προσεγγίσεις μέ 
ἄλλα γνωστικά ἀντικείμενα τοῦ σχολείου ὅπως, 
Γλώσσα, Ἱστορία, Γεωγραφία, Πληροφορική, Λο
γοτεχνία, Εἰκαστικά, Μουσική, Χημεία, ἀλλά καί 
θύραθεν ἐπιστημῶν (Λαογραφία, Γεωπονική, Κο
σμετολογία, Γαστρονομία, Μετεωρολογία).

Ἡ θεματική ἑνότητα πού ἀποτέλεσε τήν ἀφόρ
μηση γιά τήν ἐκδήλωση ἐνδιαφέροντος τῶν παιδι
ῶν καί τήν ὑλοποίηση τοῦ project ἦταν ἡ «3. Πῶς 
ζοῦν οἱ Χριστιανοί; Ἡ νέα ζωή στήν Ἐκκλησία» καί 
συγκεκριμένα τό βασικό θέμα II.iii «Ζωή μέ εὐθύνη 
γιά τήν κτίση». 

Τά προσδοκώμενα μαθησιακά ἀποτελέσματα 
πού τέθηκαν γιά τό συγκεκριμένο θέμα ἦταν, οἱ μα
θητές: 
•	Νά ἔλθουν σέ ἐπαφή μέ τά βιβλία τῆς Ἁγίας Γρα

φῆς καί νά ἐξοικειωθοῦν μέ τό βιβλικό κείμενο.
•	Νά κατανοήσουν τήν ἀξία τῆς Βίβλου ὡς γρα

πτοῦ μνημείου παγκόσμιας πολιτισμικῆς κλη
ρονομιᾶς.
•	Νά ἐμπεδώσουν τήν διαχρονικότητα καί τή 

χρηστικότητα τῶν βιβλικῶν κειμένων.
•	Νά συνειδητοποιήσουν τήν ἄρρηκτη σχέση τῆς 

Θεολογίας, ἀνά τούς αἰῶνες, μέ κάθε πτυχή τῆς 
κοινωνικῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων.
•	Νά κατανοήσουν τήν ὀμφάλια σύνδεση τοῦ ἀν

θρώπου μέ τό περιβάλλον, ἀπό καταβολῆς κόσμου.
•	Νά καλλιεργήσουν οἰκολογική συνείδηση.
•	Νά διαπιστώσουν τήν ἀνάγκη γιά συλλογική 

ἐργασία μέ θεσμούς ἐκτός σχολικῆς τάξης.
•	Νά προωθηθεῖ τό ἄνοιγμα τοῦ σχολείου στήν 

κοινωνία καί στήν ἐνεργό κοινωνική δράση.
•	Νά ὁδηγηθοῦν σέ προσωπική ἔρευνα καί δημι

ουργική ἀποτύπωση τοῦ θέματος.
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•	Νά ἀσκήσουν τήν κριτική καί ἀφαιρετική τους 
ἱκανότητα μέσα ἀπό τή βιωματική καί διαθεμα
τική προσέγγιση τοῦ ἀντικειμένου.
•	Νά ἔλθουν σέ ἐπαφή μέ τά νέα ἐπιτεύγματα τῶν 

Τ.Π.Ε. στή διδακτική πράξη.
•	Νά γνωρίσουν τήν τοπική ἱστορία καί τά θρη

σκευτικά μνημεῖα τοῦ νησιοῦ.

Ἐπιμέρους διδακτικές ἐνέργειες ἀφοροῦσαν 
στίς δεξιότητες καλλιέργειας, φύτευσης, περιποί
ησης τῶν φυτῶν, στή δημιουργία φράχτη προφύ
λαξης τοῦ πάρκου, καί τή δημιουργία ἐπιγραφῶν 
σχετικά μέ τήν ταυτότητα τῶν φυτῶν. 

Ἐπιπλέον δεξιότητες πού ἀνέπτυξαν οἱ μαθητές 
ἀφοροῦσαν στήν ἐπικοινωνία, κοινωνικοποίηση, 
καλλιέργεια ὁμαδικοῦ πνεύματος καί συνεργασίας, 
χρήση Η/Υ καί διαδικτύου γιά ἀναζήτηση, ἐντοπι
σμό καί συλλογή πληροφοριῶν.

Τό διδακτικό ὑλικό πού χρησιμοποιήθηκε ἀν
τλήθηκε ἀρχικά ἀπό τόν χῶρο τῆς Βίβλου, μέ τήν 
Παλαιά Διαθήκη νά ὑπερτερεῖ σέ σχέση μέ τήν Και
νή, σέ ἀναφορές χωρίων, στή χλωρίδα τῆς δημι
ουργίας. Ἡ ἔλλειψη βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς στή 
βιβλιοθήκη τοῦ σχολείου, καλύφθηκε ἐπαρκῶς ἀπό 
τό διαδίκτυο ὅπου ἐντοπίστηκαν ἁγιογραφίες πού 
ἀπεικονίζουν φυτά ἀλλά καί ἡ χρήση αὐτῶν στήν 
λειτουργική πράξη. 

Ἡ ἐκπαιδευτικός ἔδωσε στούς μαθητές ἠλε
κτρονικές διευθύνσεις στό διαδίκτυο, ὅπου ὑπῆρ
χαν πληροφορίες καί φωτογραφίες γιά τά φυτά, 
διηγήσεις μέ τή σχέση τους μέ τή θρησκεία καί τίς 
γιορτές, τήν περιοχή τῆς Ἑλλάδος ὅπου εὐδοκι
μοῦν. Κάθε ὁμάδα ἀνέλαβε ἀπό μία σειρά φυτῶν. 
Ὑπῆρχε διαρκής ὑποστήριξη τῶν μαθητῶν ἀπό 
τήν ἐκπαιδευτικό μέ ὁδηγίες καί ἐπεξηγήσεις. 

Οἱ μαθητές ἐντόπισαν τά φυτά πού ἀναφέρο
νται σέ ὅλη τή Βίβλο καί διαπίστωσαν ὅτι συνδέο
νται μέ κάποιο γεγονός ἤ γιορτή θρησκευτική εἴτε 
τῶν ἰσραηλιτῶν εἴτε τῶν χριστιανῶν. Στή συνέχεια 
ἐντόπισαν πόσα καί ποιά ἀπό αὐτά εὐδοκιμοῦν 
στήν Ἑλλάδα καί σέ συνεργασία μέ τήν θεολόγο 
τοῦ σχολείου προχώρησαν στόν ἐντοπισμό τῶν 
φυτῶν σέ φυτώρια. 

Σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Ρόδου καί 
τή Μοναστηριακή Ἐπιτροπή παραχωρήθηκε χῶρος 
στήν Ἱερά Μονή Καλόπετρας, στήν εἴσοδο τοῦ Μο
ναστηριοῦ. Στή συνέχεια τό φυτώριο τῆς Περιφέρει
ας δώρισε τά φυτά, ἐνῶ ὁ μοναδικός καλλιεργητής 
φυτῶν καί βοτάνων στή Ρόδο δώρισε τά βότανα. 

Στή συνέχεια σέ εἰδικά σεμινάρια πού διεξήχθη
σαν, τόσο μέσα στή σχολική τάξη ὅσο καί στόν 

προαύλιο χῶρο τῆς μονῆς, οἱ εἰδικοί αὐτοί μετέδω
σαν στούς μαθητές/τριες τίς γνώσεις τους σχετικά 
μέ τή φύτευση, τήν ἀνάπτυξη καί τίς πολλαπλές 
ὠφέλειες ἀπό τή χρήση τῶν ἐν λόγῳ φυτῶν. 

Ὅσες πληροφορίες κατέγραφαν οἱ μαθητές, τίς 
κοινοποιοῦσαν στό ἑπόμενο μάθημα στήν ὁλομέ
λεια τῆς τάξης. 

Αὐτό ἀποτέλεσε σημαντικό κίνητρο γιά ὅλους 
τούς μαθητές, διότι μέ αὐτόν τόν τρόπο προβάλ
λονταν ἡ δουλειά τους καί ἐπιπλέον ἀντάλλασσαν 
μεταξύ τους ἀπόψεις καί πληροφορίες.

Οἱ μαθητές ἀνά ὁμάδες προέβησαν σέ διαδικτυα
κή ἔρευνα προκειμένου νά ἐντοπίσουν τά φυτά πού 
εἶχε ἀναλάβει ἡ δική τους ὁμάδα καί νά καταγρά
ψουν τίς πληροφορίες σχετικά μέ αὐτά. Ἡ ἔρευνα 
πραγματοποιεῖτο στό ἐργαστήρι τῆς πληροφορι
κῆς τοῦ σχολείου ἀλλά καί στόν προσωπικό τους 
χῶρο κατά τίς ὧρες μή λειτουργίας τοῦ σχολείου.

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ψηφιακῆς κατα
γραφῆς ὅλων τῶν πληροφοριῶν καί τήν κατηγο
ριοποίηση τῶν θεματικῶν ἑνοτήτων κάθε ὁμάδα 
δημιούργησε μία παρουσίαση σέ ppt γιά τήν πα
ρουσίαση τῶν ἐργασιῶν στήν ὁλομέλεια τῆς τάξης. 

Ἀπό τά ἀποτελέσματα τοῦ σχεδίου τῆς συγ
κεκριμένης ἐργασίας φαίνεται ὅτι ἡ μέθοδος τοῦ 
ἀνοίγματος τῶν σχολείων στήν κοινωνία καί ἡ βι
ωματική προσέγγιση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευ
τικῶν, μπορεῖ νά ἀποτελέσει κατάλληλη διδακτική 
προσέγγιση μέ τήν ἐνεργητική συμμετοχή ὅλων 
τῶν μαθητῶν ἀνεξάρτητα κλίσεων καί δεξιοτήτων, 
κοινωνικῆς καί ἐθνολογικῆς καταγωγῆς, οἰκονομι
κῆς κατάστασης ἤ θρησκευτικῆς τοποθέτησης. 

Ἡ ὁμαδοσυνεργατική τεχνική, μέσα ἀπό τήν 
ἀλληλεπίδραση στίς ὁμάδες, δίνει τή δυνατότητα 
τῆς κοινωνικοποίησης, τῆς ἐνεργοποίησης καί τῆς 
προσέγγισης καί τῶν ἐμπλεκόμενων ὁμάδων ἐνηλί
κων. Συντελεῖ ἐπίσης στήν εὐελιξία στή διαχείριση, 
στήν αὔξηση τῆς συμμετοχῆς τῶν μαθητῶν στίς 
δραστηριότητες, στήν καλλιέργεια πνεύματος συ
νεργασίας, στήν ἀπόκτηση γνώσεων καί στήν κρι
τική σκέψη. 

Ὁ πρωταγωνιστικός ρόλος στό νέο αἷμα τοῦ 
αὔριο, στή νεολαία μας, δέν ἀποτελεῖ παιδαγωγικό 
τερτίπι ἀλλά ὁλιστική ἐπιταγή σύζευξης τῶν κοι
νῶν μας ἀγωνιῶν, τῶν ὑψηλῶν μας ἰδεῶν καί τῶν 
τιμαλφῶν μας ἰδανικῶν, πού πρέπει καί ἐπιβάλ
λεται νά διασώσουμε, ὄχι μέ μονότονες διαλέξεις, 
πομφόλυγες καί φληναφήματα ἀλλά μέ τό παρά
δειγμά μας, ὅπως ἄλλωστε, ἔκανε καί ὁ πρῶτος δι
δάξας, ὁ Ἰησοῦς ἀπό τή Ναζαρέτ.  n
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Ἡ Νέα Ἐκκλησιαστική Ἑορτή
«Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἰατρῶν»

Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Σταύρου Κοφινᾶ 

Γ ιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, 
ἑορτάστηκε ἡ «Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἰατρῶν» 

σέ ὅλες τίς ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί
ου καί πολλές ἄλλες Ἐκκλησίες σέ ὅλον τόν κόσμο. 
Ἡ ἑορτή αὐτή καθιερώθηκε μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας 
καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί
ου, ὑπό τήν προεδρία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. Μέ 
τήν ἀπόφαση αὐτή, θά ἑορτάζεται ἡ Σύναξις τήν 
Κυριακή ἐκείνη ἑκάστου ἔτους ἡ ὁποία εἶναι πλη
σιέστερη πρός τήν Σύναξη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
(17 Ὀκτωβρίου) καί τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀπο
στόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ (18 
Ὀκτωβρίου). Γιά τό τρέχον ἔτος, ἡ Σύνοδος ὅρισε 
νά ἑορτασθεῖ τήν Κυριακή 17 Ὀκτωβρίου. 

Ἡ ἀπόφαση γιά τήν καθιέρωση τῆς νέας ἑορ
τῆς ἐλήφθη μετά ἀπό πρόταση τοῦ Σεβασμιωτά
του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, Προέδρου 
τοῦ «Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά 
τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας» 
καί τοῦ Συντονιστῆ τοῦ «Πατριαρχικοῦ Δικτύου», 
π. Σταύρου Κοφινᾶ. 

Ἐδῶ πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἱ.Μ. Ρόδου εἶ
ναι ἡ ἕδρα τοῦ «Πατριαρχικοῦ Δικτύου» ἀπό τήν 
ἵδρυσή του, τό 2008, στήν ὁποία ἔχουν διεξαχθεῖ 
τέσσερα διεθνῆ συνέδρια (2008, 2011, 2014, 2017). 
Ὅλα τά συνέδρια φιλοξενήθηκαν στό ξενοδοχεῖο 
«Ρόδος Παλλάς». Προβλέπεται ὅτι τό ἑπόμενο συ
νέδριο θά διεξαχθεῖ τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2022. Σκο
πός τοῦ «Δικτύου» εἶναι νά συνδέσει κληρικούς, 
ἰατρούς, ἐπαγγελματίες ὑγείας καί διάφορους ἐπι
στήμονες μέσα στήν χαρά καί ἀγάπη τῆς Ἐκκλησί
ας, σέ ἕνα πνεῦμα ἀλληλοϋποστήριξης καί συνερ
γασίας. Κληρικοί καί λαϊκοί ἐπιστήμονες μέ ὑψηλή 
ποιμαντική καί ἰατρική συνείδηση, καθώς καί ζων
τανή πίστη καί βαθύτατη γνώση τῶν πραγμάτων, 
συναντιοῦνται τακτικά ὥστε νά καλλιεργηθεῖ μιά 
ὁλοκληρωμένη ψυχοσωματική μέριμνα, μιά μέρι

μνα πού θά ὑποστηρίζει τόν ἄρρωστο ἀλλά καί τόν 
θεραπευτή.

Ἡ ἀρχική σκέψη γιά τήν πρόταση νά καθιερω
θεῖ ἡ ἑορτή αὐτή προῆλθε ἀπό τίς μακροχρόνιες 
διεργασίες στά πλαίσια αὐτῆς τῆς προσπάθειας. 

Κατά τήν μακραίωνα ἱστορική πορεία τῆς Ἐκ
κλησίας καί τοῦ Γένους μας, οἱ πιστοί ἔδωσαν μεγά
λη βαρύτητα στήν ποιμαντική καί ἰατρική μέριμνα 
τῶν ἀσθενῶν. Ἵδρυσαν νοσοκομεῖα καί φιλανθρω
πικούς ξενῶνες, ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα καί 
πολλά ἄλλα φιλανθρωπικά καταστήματα, προσφέ
ροντας μιά ἀγαστή ψυχοσωματική μέριμνα. Μέσα 
ἀπό αὐτή τήν μέριμνα, διακρίνονται μεγάλες προ
σωπικότητες πού διέλαμψαν γιά τήν προσφορά 
τους. Ὑπάρχουν περίπου σαράντα ἀναγνωρισμένοι 
Ἅγιοι πού εἶχαν σπουδάσει τήν ἰατρική ἐπιστήμη. 
Μαζί μέ αὐτούς ὑπῆρχαν πολλοί ἄλλοι πού διακό
νησαν τούς πάσχοντες μέ ἀφοσίωση καί αὐτοθυσία. 

Ὅπως ἀναφέρει ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαῖος στήν ἐγκύκλιό του γιά τήν νέα ἑορ
τή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἰατρῶν, ὅλοι αὐτοί 
ἦταν ποτισμένοι μέ τή θυσιαστική ἀγάπη τοῦ 
Ἐσταυρωμένου Σωτῆρα καί γερά θεμελιωμένοι 
στό γεγονός τῆς Ἐκκλησίας ὡς Σώματος Χριστοῦ. 
Ἔτσι, ἡ ἰατρική πού ἀσκοῦσαν καί ἡ φιλανθρωπία 
πού προσέφεραν ἦταν σύμφωνες μέ τήν ἰατρική 
ἐπιστήμη τῆς ἐποχῆς τους ἀλλά συνάμα ἦταν ἁρ
μονικά ἐνταγμένες στό ἐκκλησιαστικό γεγονός. 

Δέν ὑπῆρχε μιά συγκρουσιακή σχέση μεταξύ 
τῆς πίστης καί τῆς ἐπιστήμης. Αὐτό ἐπιβεβαιώνε
ται ἀπό τίς πολλές περιγραφές τῶν Πατέρων πού 
συγκρίνουν τίς ἐνέργειες τῆς ψυχῆς μέ τίς ἐνέργειες 
τοῦ σώματος. Ἀντιστοίχως, οἱ ἰατροί τῆς ἀρχαιό
τητος ἐπέμεναν στήν καλή ψυχική εὐταξία γιά τήν 
καλή σωματική ὑγεία. 

Ὑπῆρχε μιά κοινή ἀντιμετώπιση τῆς ὑγείας, 
ἐπειδή ὑπῆρχε μιά κοινή ὀντολογική ἀντίληψη 
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γιά τήν ψυχοσωματική ὑπόσταση τῆς ἀνθρώπι
νης φύσεως. Ποιμένες καί Ἐπιστήμονες γνώριζαν 
ὅτι ἡ ὁλοκληρωμένη καί πλήρης θεραπεία γίνεται 
ὅταν ὅλη ἡ φύση ἀνακαινίζεται καί ἑνώνεται μέσα 
στήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης, βίωναν τήν φιλαν
θρωπία ὡς μία ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Πατρός, ὁ 
Ὁποῖος λούζει τό κάθε πονεμένο τέκνο του μέ ἔλε
ος καί ἀγαλλίαση. 

Αὐτό πού ὤθησε στό νά προταθεῖ ὁ ἑορτα
σμός τῶν Ἁγίων Ἰατρῶν κατά τήν συγκεκριμένη 
ἱστορική στιγμή, εἶναι ἡ πανδημία πού ἔχει πλήξει 
τόν κόσμο ἀνά τήν οἰκουμένη. Ὁ Παναγιώτατος 
τονίζει ὅτι ἡ πανδημία ἔφερε στήν ἐπιφάνεια τήν 
εὔθραυστη πλευρά τῆς φύσης τοῦ ἀνθρώπου καί 
τήν ψυχοσωματική του ὑπόσταση· τήν ἀνισορρο
πία πού ὑπάρχει στό φυσικό περιβάλλον λόγω τῆς 
πλεονεξίας μας· τήν ταραχή καί τή διχόνοια πού 
ὑπάρχει στήν εὐρύτερη κοινωνία ἀλλά καί στούς 
κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Μᾶς ἀνάγκασε νά ἀντι
κρύσουμε τό πῶς βιώνουμε τήν πίστη μας μπροστά 
στήν τραγική ἀπειλή τοῦ θανάτου, στήν ἀπώλεια 
τῶν ἀγαπημένων μας καί στή μοναξιά πού ἐνυπάρ
χει στήν ἀρρώστια καί τό πένθος.

Στίς δύσκολες στιγμές τῆς ζωῆς, ὅταν ἡ ἀγωνία 
καί ὁ φόβος βασανίζουν τήν ψυχή καί ὅταν ὁ πό
νος σταυρώνει τό σῶμα, ὁ Ὀρθόδοξος λαός στρέ
φεται πρός τούς Ἁγίους πού ἔχουν θεραπευτικά 
χαρίσματα καί δωρίζουν παρηγοριά καί ἀνακούφι
ση. Αὐτοί εἶναι καί τό ἰδιαίτερο στήριγμα καί πα
ράδειγμα τῶν ἰατρῶν, τῶν νοσηλευτῶν καί πάντων 
τῶν διακονούντων στόν χῶρο τῆς Ὑγείας, πού, σέ 
ὅλη τή διάρκεια τῆς πανδημίας, ἔχουν καταβάλει 
ὑπεράνθρωπες προσπάθειες γιά νά σώσουν ζωές 
καί νά παρέχουν φροντίδα, περίθαλψη καί ἀνακού
φιση στούς συνανθρώπους τους.

Γνωρίζοντας τήν ἀγωνία τῶν πιστῶν ἀλλά καί 
τήν ἀκάματη προσπάθεια τῶν ἰατρῶν καί τῶν δια
φόρων θεραπευτῶν, ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ἐνέκρινε 
τήν πρόταση πού ὑποβλήθηκε, δείχνοντας μέ αὐτό 
τόν τρόπο ὅτι συμμετέχει στήν ἀγωνία καί τούς 
ἀγῶνες τόσο τῶν πιστῶν ὅσο καί τῶν θεραπόντων 
τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ὄχι μόνο τώρα, στήν κρί
ση τῆς πανδημίας, ἀλλά καί σέ ὅλες τίς δύσκολες 
στιγμές τῆς ζωῆς, ὅταν ἡ ἀρρώστια προσβάλλει 
τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. 

Τό θέμα τῆς Ὑγείας εἶναι μιά διαχρονική ὑπό
θεση μέ οἰκουμενικές καί ἀνθρωπολογικές διαστά
σεις. Ὅπως ἔχει πεῖ ὁ Πατριάρχης στό παρελθόν, 
«Ἡ διακονία εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας δέν γνωρίζει 
γεωγραφικά ὅρια καί δέν διακρίνει φυλάς, λαούς 
καί γλώσσας, ἀλλά ἀπευθύνεται ἀδιακρίτως καί 
ἀνεξαιρέτως πρός πάντα κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ πλα
σμένον ἄνθρωπον, ὡς ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ὁ Ἰατρός 
ψυχῶν τε καί σωμάτων, ἔπραξε καί πράττει». 

Ἡ νέα ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἰατρῶν 
θά ἀποτελεῖ κάθε χρόνο ἕνα σημεῖο ἀναφορᾶς γιά 
ὅλους μας. Θά εἶναι μία ὑπενθύμιση πρός τούς πι
στούς ὅτι δέν εἶναι μόνοι ὅταν πλήττονται ἀπό ἀρ
ρώστιες. Θά δίνει σέ ὅλους μας τήν εὐκαιρία νά στο
χασθοῦμε γύρω ἀπό τήν ἀξία τῆς ζωῆς, τήν ἔννοια 
τῆς ἀσθένειας καί τοῦ θανάτου, τήν πίστη μπροστά 
στίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουμε, καί τήν φιλαν
θρωπία καί τή μέριμνα πού προσφέρουμε. 

Κυρίως, ἡ Σύναξις αὐτή δίνει τήν εὐκαιρία στήν 
Μητέρα Ἐκκλησία νά τιμήσει τούς θεράποντες τῆς 
ἰατρικῆς ἐπιστήμης, νά τούς ἐκφράσει τήν εὐγνωμο
σύνη της γιά ὅσα προσφέρουν, καί νά δώσει τήν ἐν
θάρρυνση, ὥστε νά συνεχίσουν τόν πολύτιμο ἀγώνα 
τους ὑπέρ τῆς ἀνθρωπότητας σέ δύσκολες στιγμές 
καί πολλές φορές μέσα σέ δυσχερεῖς συνθῆκες.  n

Πατριαρχική Ἐγκύκλιος διά τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Ἰατρῶν

Ἀ πό τῆς χριστιανικῆς ἀρχαιότητος μέχρι 
τῶν νεωτέρων χρόνων, ἰατροί, νοσηλευ-

ταί, ἐξειδικευμένοι θεραπευταί καί πολλοί ἄλλοι 
ἁπλοῖ καί εὐσυνείδητοι Χριστιανοί διηκόνησαν 
τούς «ἐν ἀσθενείαις κατακειμένους καὶ ἐν θλί-
ψεσιν ὄντας», ἐκφράζοντες ἐμπράκτως, ὡς τύπος 
καί εἰκών Χριστοῦ, τήν φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ. 

Ἀρκετοί διεκρίθησαν διά τήν ἁγιότητά των, 
τήν ὁποίαν ἀνεγνώρισεν ἡ Ἐκκλησία, κατατά-
ξασα αὐτούς ἐπισήμως εἰς τό ἑορτολόγιόν της. 
Πολλοί ἐξ αὐτῶν ἦσαν ἰατροί, ἐνῶ δέν εἶναι ὀλί-
γοι ὅσοι ἵδρυσαν νοσοκομεῖα καί φιλανθρωπικά 
καταστήματα, διακονοῦντες τούς ἀρρώστους, μέ 
ταπεινήν ἀφοσίωσιν καί πραότητα. Ὅμως, δέν 
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κατεῖχον μόνον ἀρίστας ἰατρικάς γνώσεις καί 
ἱκανότητας, ἀλλά ἐπιπλέον ἦσαν διαποτισμένοι 
μέ τήν θυσιαστικήν ἀγάπην τοῦ Ἐσταυρωμένου 
Σωτῆρος καί βαθέως τεθεμελιωμένοι εἰς τό γε-
γονός τῆς Ἐκκλησίας ὡς Σώματος Χριστοῦ. Τοι-
ουτοτρόπως, ἡ ἰατρική καί ἡ φιλανθρωπία ἦσαν 
σύμφωνοι μέ τήν ἰατρικήν ἐπιστήμην τῆς ἐποχῆς 
των, ἀλλά ἦσαν ἐν ταὐτῷ ἁρμονικῶς ἐντεταγμέ-
ναι και εἰς τό ἐκκλησιαστικόν γεγονός.

Ὡς φορεῖς τῆς Θείας Χάριτος καί μιμηταί τοῦ 
Θεανθρώπου Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος καθηγίασε καί 
ἀνεκαίνισεν ὅλην τήν δημιουργίαν μέ τήν ἐνσάρ-
κωσίν Του, εἶχον ὡς ἀντικείμενον τῆς προσπαθεί-
ας των τήν εἴσοδον τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου εἰς 
τήν καινήν κτίσιν, μέ ἀπό κοινοῦ θεραπείαν σώμα-
τος καί ψυχῆς, δηλοῦντες μέ αὐτόν τόν τρόπον τήν 
ἀξίαν τῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου ὡς ψυχοσω-
ματικῆς ἑνότητος, ἀλλά καί τήν ἀμοιβαίαν ἑνότη-
τα μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου. Ὡς κήρυκες τῆς 
ἀληθείας, οἱ Ἅγιοι αὐτοί Ἰατροί καί Φιλάνθρωποι 
ἐγνώριζον ὅτι, διά νά θεραπευθῇ ὁ κάθε ἄνθρω-
πος, ὅλος ὁ κτιστός κόσμος πρέπει νά ἀνακαινι-
σθῇ καί νά ἑνωθῇ. Ἡ δέ φιλανθρωπία των ἀπετέ-
λει ἔκφρασιν τῆς Θείας Φιλοξενίας τοῦ Πατρός, ὁ 
ὁποῖος συγκεντρώνει τά τέκνα Του εἰς τούς κόλ-
πους Του, εἰς τό Πανδοχεῖον τοῦ ἐλέους καί τῆς 
χαρᾶς, εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ὡς παρηγορία, ἀντίλη-
ψις καί βοήθεια πολλῶν, αὐτοί μεσιτεύουν πρός 
τόν Μέγαν Ἰατρόν καί Φιλάνθρωπον Θεόν ὑπέρ 
τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν.

Μέσα εἰς τήν ἀγωνίαν, τόν φόβον, τόν πό-
νον καί τή θλῖψιν τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, 
τά ὄμματα τῶν πιστῶν εἶναι ἐστραμμένα πρός 
αὐτούς τούς Ἁγίους, τούς ἔχοντας χαρίσματα ἰα-
μάτων. Αὐτοί εἶναι καί τό ἰδιαίτερον στήριγμα 
καί παράδειγμα τῶν ἰατρῶν, τῶν νοσηλευτῶν καί 
πάντων τῶν διακονούντων ἐν τῷ χώρῳ τῆς ὑγεί-
ας, οἱ ὁποῖοι, καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς παν-
δημίας ἔχουν καταβάλει ὑπερανθρώπους προ-
σπαθείας διά νά σώσουν ζωάς καί νά παράσχουν 
φροντίδα, περίθαλψιν καί ἀνακούφισιν εἰς τούς 
ἐμπεριστάτους συνανθρώπους των.

Ἡ πανδημία ἔφερεν εἰς τήν ἐπιφάνειαν τήν 
εὔθραυστον πλευράν τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώ-
που, τήν ἀνισορροπίαν ἡ ὁποία ὑπάρχει εἰς τό 
φυσικόν περιβάλλον λόγῳ τῆς πλεονεξίας μας, 
τήν διάσπασιν καί διχόνοιαν πού ὑπάρχει εἰς τήν 

εὐρυτέραν κοινωνίαν, ἀλλά καί τάς ἐντάσεις εἰς 
τούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Μᾶς ἠνάγκασε νά 
ἀναλογισθῶμεν τό πῶς βιοῦμεν τήν πίστιν μας 
ἐνώπιον τῆς τραγικῆς ἀπειλῆς τοῦ θανάτου, τῆς 
ἀπωλείας τῶν ἠγαπημένων μας καί τῆς μοναξιᾶς 
πού ἐνυπάρχει εἰς τήν ἀσθένειαν καί τό πένθος. 
Μᾶς ὡδήγησεν εἰς τό νά ἀναζητήσωμεν, μέ τήν 
βοήθειαν καί τήν μεσιτείαν τῶν Ἁγίων, τήν χάριν 
τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης. Συνάμα, ἡ πανδημία ἔφε-
ρεν εἰς τήν ἐπιφάνειαν τήν πραγματικήν ἔννοιαν 
τῆς φιλανθρωπίας· τήν ἀνάγκην διά συσπείρωσιν 
καί συντονισμόν ὅλων τῶν φορέων τῆς κοινωνίας· 
τήν ἀπαραίτητον συνεργασίαν μεταξύ Ἐκκλη-
σίας καί ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Εἰς τήν πανδημίαν 
ἀνεδείχθησαν λαμπραί προσωπικότητες εἰς τόν 
ἰατρονοσηλευτικόν χῶρον, αἵτινες ὡς οἱ Ἅγιοι, 
οἱ ὁποῖοι ἐξήσκουν τήν ἰατρικήν ἐπιστήμην καί 
παρεῖχον φροντίδα καί συμπαράστασιν εἰς τούς 
ἀσθενεῖς, προσέφερον τάς ὑπηρεσίας των μέ 
αὐτοθυσίαν καί στοργήν, ὑπερβαίνοντες τό ἀν-
θρώπινον μέτρον ὑπό δυσκόλους συνθήκας, διά 
νά ἀντιμετωπισθοῦν αἱ πολυδιάστατοι συνέπειαι 
τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως. 

Λαμβάνουσα πάντα ταῦτα ὑπ’ ὄψιν της, ἡ 
περί ἡμᾶς Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε 
νά καθιερωθῇ ἡ πλησιεστέρα πρός τήν 17ην καί 
τήν 18ην Ὀκτωβρίου ἑκάστου ἔτους (Σύναξις τῶν 
Ἁγίων Ἀναργύρων καί τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί 
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ) Κυριακή, ὡς 
ἡμέρα τῆς Συνάξεως πάντων τῶν Ἁγίων Ἰατρῶν, 
καί οὕτω νά ἐκτιμηθῇ ἡ οὐσιαστική προσφορά 
τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης καί τῶν θεραπόντων της 
πρός τήν ἀνθρωπότητα. 

Συγχαίροντες ὑμῖν διά τήν πολύτιμον συμβο-
λήν σας, ἀγαπητοί ἰατροί καί θεραπευταί, πα-
τρικῶς σᾶς εὐχαριστοῦμεν καί δεόμεθα, ὅπως 
Κύριος ὁ Θεός στηρίζῃ καί ἐνδυναμώνῃ ὑμᾶς εἰς 
τό εὐλογημένον ἔργον σας. Σᾶς ἐνθαρρύνομεν νά 
ἔχετε ἀγάπην ἀνυπόκριτον, νά εἶσθε φιλόστορ-
γοι, νά τιμᾷ ὁ εἷς τόν ἄλλον, νά καλλιεργῆτε φλο-
γεράν πίστιν, «τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι 
χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ 
προσκαρτεροῦντες, ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοι-
νωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες» (Ρωμ. 12: 
9-15), ὥστε νά δοξάζεται δι’ ὑμῶν ὁ ἐν Τριάδι 
Θεός, ὁ Δοτήρ παντός ἀγαθοῦ.

΄
βκα΄ Σεπτεμβρίου κη΄
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Ἐπιμνημόσυνος προσλαλιά 
εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην 

Ἰταλίας καί Μελίτης κυρόν ΓΕΝΝΑΔΙΟΝ*
(24-10-2021)

«Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν».

ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου

Ἐντιμότατοι Ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν
Ἀγαπητοί ἀδελφοί

Τίς πρωϊνές ὧρες τῆς Παρασκευῆς 16 Ὀκτωβρίου 
τοῦ παρελθόντος ἔτους ἀναχώρησε τῆς ἐπιγείου καί 
προσκαίρου ζωῆς ὁ προσφιλέστατος πρεσβύτερος ἐν 
Χριστῷ Ἀδελφός μας Μητροπολίτης 
Ἰταλίας καί Μελίτης κυρός Γεννάδι
ος, ἐπίλεκτο μέλος τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 
πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, 
γέννημα καί θρέμμα τῆς Κρεμαστῆς.

Ἤδη συμπληρώθηκε ἕνα ἔτος ἀπό 
τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς πρός τούς 
οὐρανούς ἐκδημίας του καί σήμερα μέ 
βαθειά συγκίνηση καί κατ’ ἄνθρωπο 
θλίψη συγκεν τρωθήκαμε στόν ἱερό 
αὐτόν χῶρο τῶν πρώτων ἐκκλησια
στικῶν βηματισμῶν του καί ἀναζη
τήσεων, ἐκεῖνο τῆς παιδικῆς καί νε
ανικῆς πνευματικῆς γαλουχίας του, 
στόν περιώνυμο Ναό τῆς Παναγίας 
τῆς Καθολικῆς τελοῦντες τό ἐτήσιο 
ἱερό του μνημόσυνο καί συμπροσευχόμενοι γιά τήν 
ἀνάπαυση τῆς μακαρίας ψυχῆς του. 

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Γεννάδιος, 
κατά κόσμον Τσαμπίκος Ζερβός, γεννήθηκε στήν εὐλο
γημένη τούτη Κωμόπολη τῆς Κρεμαστῆς τό ἔτος 1937. 
Ἐδῶ ἔμαθε τά πρῶτα γράμματα καί στήν Πατμιάδα Ἐκ
κλησιαστική Σχολή περάτωσε τά ἐγκύκλια μαθήματα. 
Στή Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης σπούδασε τή θεολο
γική ἐπιστήμη, συνταξιώτης τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκου
μενικοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου. Ἀπό τόν 
μακαριστό προκάτοχό μας κυρό Σπυρίδωνα ἔλαβε τή 
χειροτονία, τό ἔτος 1960, καί ἐγκαταστάθηκε στή Νά
πολη τῆς Ἰταλίας τήν Κοινότητα τῆς ὁποίας διακόνη

σε ὡς Διάκονος, Ἱερεύς καί Ἐπίσκοπος γιά 36 συναπτά 
ἔτη. Χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος, μέ τόν ψιλό τίτλο «τῆς 
πάλαι ποτέ διαλαμψάσης» Ἐπισκοπῆς Κρατείας, τό 
ἔτος 1970 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Αὐστρίας 
κυρό Χρυσόστομο Τσίτερ.

Κατά τά πρῶτα χρόνια τῆς παρα
μονῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς διακονίας 
του στή Νάπολη συνέχισε τίς σπου
δές του στό ἐκεῖ Πανεπιστήμιο στά 
γνωστικά ἀντικείμενα τῆς Κοινωνιο
λογίας καί Ψυχολογίας. Τό 1970 ἀνα
κηρύχθηκε Διδάκτωρ Θεολογίας τῆς 
Ποντιφικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Νό
τιας Ἰταλίας καί ἀργότερα, τό ἔτος 
1999, καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης.

Στίς 26 Αὐγούστου 1996 ἐκλέχθη
κε παμψηφεί, ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά 
Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ
χείου, Μητροπολίτης Ἰταλίας καί ἐν

θρονίστηκε στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου 
τῶν Ἑλλήνων Βενετίας στίς 27 Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου 
ἔτους. Ἡ εἰκοσιεξάχρονη ποιμαντορία του στήν Ἰτα
λία, χώρακέντρο τοῦ Καθολικισμοῦ, ὑπῆρξε εὐλο
γημένη καί καρποφόρα. Ὀργάνωσε μέ ἀξιοθαύμαστο 
ζῆλο καί ἐπιμέλεια τήν Ἐπαρχία πού τοῦ ἐμπιστεύθη
κε ἡ Ἐκκλησία, ἵδρυσε νέες Ἐνορίες καί ἱερές Μονές, 
κατόρθωσε τή συμφωνία μεταξύ Ἰταλικοῦ Κράτους 
καί Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί ἐργάστηκε πολ
λά ἄλλα καλά καί ὠφέλιμα ὡς ἄξιος καί δυναμικός Ἱε
ράρχης.

Ὁ Μητροπολίτης Γεννάδιος, ἄνθρωπος ἁπλός, 
προσηνής, εὐγενικός, εὐπρεπής καί ἀνεπιτήδευτος, 
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καθ’ ὅλο τό διάστημα τῆς πολυετοῦς ἱερατικῆς καί ἀρ
χιερατικῆς διακονίας του, ἐπέδειξε γνήσιο ἐκκλησια
στικό φρόνημα. Ἐργάστηκε καί ἔδωσε τό παρόν τοῦ 
Θεοῦ δημιουργικά, ἀνεπίφθονα, μέ ὀρθόδοξο ἦθος, μέ 
σεμνότητα καί ἱεροπρέπεια. Προσέφερε στόν λαό του 
τή στερεά πνευματική τροφή τῆς λατρείας καί τοῦ θεί
ου λόγου, καί τήν ἔμπρακτη μαρτυρία τῆς ἀγάπης. Μέ 
τήν αὐθεντική ἔκφραση τῆς ἐκκλησιαστικότητάς του 
ἔδωσε τήν καλή μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐργάστη
κε γιά τήν προσέγγιση τῶν Χριστιανῶν, συνέβαλε στό 
διάλογο μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί Ρωμαιοκαθολικισμοῦ. 
Μέ τόν λόγο καί τό ἔργο του «παρέστησε ἑαυτόν» 
αὐθεντικό φορέα καί ἐκφραστή τῶν παραδόσεων τοῦ 
εὐσεβοῦς Γένους μας καί τοῦ πνεύματος τῆς Μητρός 
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμε
νικοῦ Πατριαρχείου, τόν θεσμό τοῦ ὁποίου διακόνησε 
μέ πιστότητα καί ἀφοσίωση.

Μεγάλη ἦταν ἡ ἀγάπη τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου 
γιά τή γενέτειρά του. Εἴχαμε τή χαρά νά τόν ἔχουμε 
κοντά μας σχεδόν κάθε χρόνο, νά παρίσταται, νά χο
ροστατεῖ καί νά ἱερουργεῖ κατά τή λειτουργική περί
οδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου καί νά προΐσταται τῆς 
πανηγύρεως τῆς Παναγίας Καθολικῆς, μέ τή διακρι

τικότητα καί τήν εὐγένεια, πού πάντοτε τόν διέκρινε. 
Τόν εὐχαριστοῦμε γιά τίς χαρές, πού μᾶς ἔδωσε, γιά τό 
ἐνδιαφέρον καί τήν ἀγάπη του. Θά τόν θυμόμαστε καί 
θά τόν μνημονεύουμε πάντοτε ὡς ἕνα δικό μας ἄνθρω
πο, ἕνα Ρόδιο Ἱεράρχη, ὑπόδειγμα πνευματικοῦ ἀν
θρώπου, ὁ ὁποῖος τίμησε τόν τόπο καταγωγῆς του καί 
ἀναδείχθηκε ἄξιος τῆς κλήσεως καί ἀποστολῆς του.

Ἄς εἶναι ἐλαφρό τό χῶμα τῆς γῆς τῆς Βενετίας πού 
τόν σκεπάζει. Ἀναπαύεται στήν ξένη γιά μᾶς γῆ, στή 
γῆ πού χάριτι Θεοῦ ἔγινε δική του γῆ, τή γῆ πού πότισε 
μέ τόν ἱδρῶτα τῶν κόπων τῆς θεάρεστης ποιμαντορί
ας του. Στή γῆ ὅπου ἀναπαύονται μέ τήν προσδοκία 
τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως χιλιάδες Ἑλλήνων ὁμογενῶν 
μας, στή Βενετία τῶν Ἑλλήνων, τῶν μεγάλων καί 
σπουδαίων ἀνδρῶν τοῦ Γένους μας.

Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του καί ἡ κατάπαυσή του 
στήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, στήν παράσταση τοῦ ἐπουρα
νίου θυσιαστηρίου.  n

* Ἐκφωνήθηκε τήν Κυριακή 24 Ὀκτωβρίου 2021 κατά τό 
ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ἰταλίας καί 
Μελίτης κυροῦ Γενναδίου, τό ὁποῖο ἐτελέσθη εἰς τόν ἱερόν 
Ναόν Παναγίας Καθολικῆς τῆς γενέτειράς του κωμοπόλεως 
Κρεμαστῆς Ρόδου, προεξάρχοντος τοῦ ἐκφωνήσαντος.

Ἡ κραυγή τῶν κοπιώντων καί πεφορτισμένων
Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἀφουγκράζεται τήν κραυγήν τῶν κοπιώντων 
καί πεφορτισμένων, τῶν θυμάτων τῆς ἀδικίας, τῆς πτωχείας καί τῆς βίας. 

Ἀντιστέκεται εἰς τάς ποικίλας ἀντικειμενοποιήσεις τοῦ ἀνθρώπου εἴτε αὐταί γίνο-
νται εἰς τό ὄνομα τῆς πολιτικῆς καί τῆς οἰκονομίας εἴτε τοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ ἔθνους 
ἤ καί τῆς ἐπιστήμης. Ἀγωνίζεται διά τήν ἐπικράτησιν τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀλληλεγ-
γύης καί τῆς ἀδελφοσύνης. Εἰς τόν ἀγῶνα αὐτόν, ἡ Ἐκκλησία μᾶς παραπέμπει εἰς 
τήν ἀληθινήν πηγήν τῆς ἐλευθερίας, τόν Χριστόν, πού εἶναι ἡ ἀλήθεια. «Γνώσεσθε 
τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάνν. 8, 32).

Ὁ Χριστός παρεμβαίνει πάντοτε ὑπέρ τοῦ ἀνθρώπου, ἐνδυναμώνει τήν ἰδικήν μας 
προσπάθειαν, κινητοποιεῖ μέσα μας πρωτογνώρους δυνάμεις, μᾶς μεταμορφώνει 
ὑπαρκτικῶς. 

«Ὑμεῖς ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί» (Γαλ. 5, 13). Ἡ ὑψίστη ἔκφρασις τῆς ἐλευ-
θερίας εἶναι ἡ ἀγάπη, τό ἀπερινόητον μυστήριον τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

«Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος»
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Ἀντιμετωπίζοντας Καταστροφές
π. Σταύρου Κοφινᾶ 

Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

«Φόβος καὶ θυμὸς ἐγενήθη ἡμῖν, ἔπαρσις καὶ συντριβή. Ἀφέσεις ὑδάτων κατάξει ὁ ὀφθαλμός μου ἐπὶ τὸ 
σύντριμμα τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου».

«Ἐπεκαλεσάμην τὸ ὄνομά σου, Κύριε, ἐκ λάκκου κατωτάτου· φωνήν μου ἤκουσας· μὴ κρύψῃς τὰ ὦτά 
σου εἰς τὴν δέησίν μου· εἰς τὴν βοήθειάν μου ἤγγισας· ἐν ᾗ σε ἡμέρᾳ ἐπεκαλεσάμην εἶπάς μοι, μὴ φο
βοῦ». Θρήνοι 3:4748, 5556

Σ υχνά φαίνεται ὅτι ὁ κόσμος μας κατα
βάλλεται ἀπό κάθε εἶδος καταστροφῆς: 

φυσικές καταστροφές, ὅπως οἱ πυρκαγιές καί οἱ 
πλημμύρες, πού  σαρώνουν ὅλο τόν καρπό τοῦ 
βιοπορισμοῦ  τοῦ ἀνθρώπου· καταστροφές πού 
προκύπτουν ἀπό ἀνθρώπινα λάθη, πολέμους, 
τρομοκρατικές ἐνέργειες, οἰκογενειακή βία, κοι
νωνική ἀναταραχή καί πτώχεια· μαζικά τραύματα 
ἐξ αἰτίας ἐπιδημιῶν ἤ ἄλλων γεγονότων πού προ
καλοῦν τρόμο καί ἄγχος.

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι, ὅταν χτυπᾶ μία κα
ταστροφή, ταραζόμαστε βαθιά καί συγχυζόμαστε 
τόσο, πού κραυγάζουμε: «ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι 
θλίβομαι· ἐταράχθη ἐν θυμῷ ὁ ὀφθαλμός μου, ἡ 
ψυχή μου καὶ ἡ γαστήρ μου. Ὅτι ἐξέλιπεν ἐν ὀδύνῃ 
ἡ ζωή μου, καὶ τὰ ἔτη μου ἐν στεναγμοῖς· ἠσθένη
σεν ἐν πτωχείᾳ ἡ ἰσχύς μου καὶ τὰ ὀστᾶ μου ἐταρά
χθησαν» (Ψαλμ. 30:910).

Σ’ αὐτές τίς δύσκολες στιγμές, ἐγείρεται ἡ ἀνάγ κη 
νά βροῦμε ἕνα νόημα γι’ αὐτό πού ἔχει συμβεῖ. Στήν 
προσπάθειά τους νά ἱκανοποιηθεῖ αὐτή ἡ ἐπιθυμία, 
πολλοί θρησκευτικοί λειτουργοί σπεύδουν νά μι
λήσουν γιά τήν καταστροφή ὡς μία ἐκδήλωση τῆς 
ὀργῆς τοῦ Θεοῦ ἐναντίον κάθε ἀσέβειας καί ἀδικίας. 
Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ ἐπιπόλαιη αὐτή προ
σπάθεια παράγει μία ἀπόλυτα ἐσφαλμένη καί πνευ
ματικά ἐπικίνδυνη ἑρμηνεία τῶν φαινομένων.

Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ εἶναι νά ζήσουμε, μέ φυσι
κή καί ψυχική ἁρμονία, μέσα στή Δημιουργία του. 
Ὅταν ἀγνοοῦμε αὐτή τήν ἐντολή, νά εἴμαστε σί
γουροι ὅτι θά προκαλέσουμε τή Δημιουργία τοῦ 
Θεοῦ, τή φύση πού ἔπλασε, νά διαταραχθεῖ, νά θυ

μώσει, καί μάλιστα μέ ἕναν ἄγριο τρόπο. Εἶναι 
ἀπαραίτητο νά ἀποκτήσουμε ἐπίγνωση ἀπό αὐτές 
τίς διαταραχές, ὥστε νά καλλιεργήσουμε ἕναν πιό 
ποιοτικό τρόπο ζωῆς. Μία τέτοια ἐπίγνωση μπορεῖ 
νά ἐπιτευχθεῖ μόνο ὅταν «γνωρίσουμε» τόν Θεό, 
διά τῆς προσευχῆς καί τῆς νηστείας, καί ὅταν κα
τανοήσουμε τή δυναμική μέ τήν ὁποία κινεῖται ὅλη 
ἡ φύση. Ἐπειδή αὐτό ἀπαιτεῖ χρόνο, τό νά ἐπικεν
τρωθοῦμε ἀρχικά σ’ αὐτή τήν πτυχή ἀμέσως μετά 
ἀπό μία καταστροφή, δέν θά προσφέρει τήν ἀπα
ραίτητη παρηγοριά πού χρειάζονται οἱ πληγέντες.

Εἴτε εἴμαστε λαϊκοί εἴτε κληρικοί, ἡ ποιμαντική 
μας εὐθύνη ἐν μέσῳ καταστροφῶν εἶναι νά ὁδηγή
σουμε τούς πιστούς σέ μία κοινότητα ἀγάπης καί 
ἀλληλεγγύης. Ἐκεῖ θά ἀνακαλύψουμε τόν φιλάν
θρωπο καί ἐλεήμονα Θεό μας, τήν ὄντως παρηγο
ριά, πλαισιωμένο ἀπό τούς ἁγίους του, καί θά βοή
σουμε: «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ». Ἡ 
παρουσία του βρίσκεται στόν σύνδεσμο τῆς εἰρήνης, 
πού συγκροτεῖται ἀπό ἐκείνους πού ἑνώνον ται στό 
ὄνομά του: «Οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι 
εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. 
18:20). Γι’ αὐτό τόν λόγο, σέ δύσκολες στιγμές, τά 
μέλη τοῦ Γένους μας πάντοτε συσπειρώνονται 
ἀναπέμποντας δεήσεις, καί τελώντας λιτανεῖες καί 
ἀγρυπνίες. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, διαμορφώνεται 
μία Εὐχαριστιακή κοινότητα προσώπων τά ὁποῖα 
ἀναπτύσσουν καί ἐκφράζουν τή φιλανθρωπία μετα
ξύ τους. Μέσα σέ μία τέτοια Εὐχαριστιακή κοινότη
τα, θά ἀκούσουν τή φιλάνθρωπη φωνή τοῦ Θεοῦ νά 
τούς λέει: «μὴ φοβεῖσθε». Τότε, μετά τήν καταιγίδα, 
θά βροῦν καί τήν εἰρήνη.   n
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Π.  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ 
ΚΑΙ Τῌ ΗΜΕΡᾼ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου, ἡ ἐπίσημος ἡμέρα 
προσευχῶν διά τό φυσικόν περιβάλλον, 

εὑρίσκει καί ἐφέτος τήν ἀνθρωπότητα ἀντιμέτω
πον μέ ἔντονα καιρικά φαινόμενα λόγῳ τῆς προϊ
ούσης κλιματικῆς ἀλλαγῆς, καταστροφικάς πλημ
μύρας καί πυρκαϊάς εἰς ὅλον τόν πλανήτην, καθώς 
καί μέ τήν πανδημίαν τοῦ κορωνοϊοῦ καί τάς κοι
νωνικάς καί οἰκονομικάς ἐπιπτώσεις της.

Τό γεγονός ὅτι τά περιοριστικά μέτρα εἰς τάς 
μετακινήσεις καί ἡ ἐπιβολή ὁρίων εἰς τήν βιομη
χανικήν παραγωγήν ὡδήγησαν εἰς μείωσιν τῶν 
ρύπων καί τῆς ἐκπομπῆς ἀερίων, ὑπῆρξεν ἕν ἐπί 
πλέον σημαντικόν δίδαγμα περί τῆς ἀλληλουχίας 
τῶν πάντων ἐν τῷ κόσμῳ καί περί τῆς ἀλληλοπερι
χωρήσεως πασῶν τῶν διαστάσεων τῆς ζωῆς. Ἀπε
καλύφθη ἐπίσης ἐκ νέου ὅτι αἱ οἰκολογικαί πρωτο
βουλίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, αἱ ὁποῖαι 
ἀποτελοῦν προέκτασιν τῆς θεολογίας καί τῆς λει
τουργικῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, συμπορεύ
ονται μέ τάς διαπιστώσεις τῆς ἐπιστήμης καί τήν 
προτροπήν ἐκ μέρους τῶν εἰδημόνων πρός πολύ
πλευρον κινητοποίησιν διά τήν προστασίαν τῆς 
ἀκεραιότητος τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Προσευχόμεθα διά τήν ταχείαν ὑπέρβασιν τῶν 
συνεπειῶν τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως καί διά τόν 
ἄνωθεν φωτισμόν τῶν κυβερνήσεων παγκοσμίως, 
ὥστε νά μή ἐπιστρέψουν ἤ νά ἐπιμείνουν εἰς τόν 
οἰκονομισμόν, εἰς ἐκείνας τάς ἀρχάς ὀργανώσεως 
τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς, τῆς παραγωγῆς καί τῆς κα
ταναλώσεως καί τῆς ἐξαντλητικῆς ἐκμεταλλεύσε
ως τῶν φυσικῶν πόρων, αἱ ὁποῖαι ἴσχυον πρό τῆς 

πανδημίας. Εἰλικρινής εὐχή τῆς ἡμῶν Μετριότητος 
εἶναι καί ὁ τερματισμός τῆς διαδόσεως ψευδοεπι
στημονικῶν ἀπόψεων περί δῆθεν ἐπικινδυνότητος 
τῶν ἐμβολίων κατά τοῦ κορωνοϊοῦ Covid19, τῆς 
κατασυκοφαντήσεως τῶν εἰδικῶν καί τῆς ἀνερμα
τίστου ὑποβαθμίσεως τῆς σοβαρότητος τῆς νόσου. 
Δυστυχῶς, παρόμοιαι θέσεις διαδίδονται καί ἀνα
φορικῶς πρός τήν κλιματικήν ἀλλαγήν, τά αἴτια 
καί τά ὀλέθρια ἐπακόλουθά της. Ἡ πραγματικότης 
εἶναι τελείως διαφορετική, ἐνώπιον δέ αὐτῆς ἀπαι
τεῖται ὑπευθυνότης, σύμπραξις, συμπόρευσις καί 
κοινόν ὅραμα.

Εἶναι ἀδιανόητον νά ἀδρανῶμεν, ἐν ἐπιγνώ
σει τῶν κοινῶν διά τό ἀνθρώπινον γένος μεγάλων 
συγχρόνων προκλήσεων. Ἡ ἀδιαφορία διά τόν πά
σχοντα συνάνθρωπον καί διά τήν καταστροφήν 
τῆς «καλῆς λίαν» δημιουργίας εἶναι προσβολή τοῦ 
Θεοῦ καί ἀθέτησις τῶν ἐντολῶν του. Ὅπου ὑπάρ
χει σεβασμός πρός τήν κτίσιν καί ἔμπρακτος ἀγά
πη πρός τόν «ἠγαπημένον τοῦ Θεοῦ» ἄνθρωπον, 
ἐκεῖ εἶναι παρών ὁ Θεός. 

Μετά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον (Κρήτη 
2016), τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, συμφώνως 
πρός τό πνεῦμα καί τάς ἀποφάσεις αὐτῆς, ὥρισε 
μίαν ἐπίσημον ἐπιτροπήν ἐκ θεολόγων διά τήν κα
τάρτισιν ἑνός κειμένου περί τῶν κοινωνικῶν συ
νεπειῶν τῆς πίστεώς μας καί περί τῆς κοινωνικῆς 
ἀποστολῆς καί μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη
σίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον. Εἰς τό κείμενον 
τοῦτο, τό ὁποῖον ἔχει ἐγκριθῆ πρός δημοσίευσιν 
ὑπό τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί φέ
ρει τόν τίτλον Ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. Τό κοι
νωνικόν ἦθος ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, σημειοῦ
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νται προσφυῶς τά ἑξῆς: «Ἡ Ἐκκλησία ἐνθαρρύνει 
τούς πιστούς νά εἶναι εὐγνώμονες διά τά εὑρήματα 
τῶν ἐπιστημῶν καί νά δέχωνται ἀκόμη καί ἐκεῖνα 
τά ὁποῖα, ἐνδεχομένως, θά τούς ὑπεχρέωναν νά 
ἀναθεωρήσουν τάς ἀντιλήψεις των διά τήν ἱστο
ρίαν καί τό πλαίσιον τῆς κοσμικῆς πραγματικότη
τος. Ἡ ἐπιθυμία δι’ ἐπιστημονικήν γνῶσιν ἀπορρέει 
ἀπό τήν ἰδίαν πηγήν μέ αὐτήν τοῦ ἱμέρου τῆς πί
στεως νά εἰσέλθῃ ἔτι βαθύτερον εἰς τό μυστήριον 
τοῦ Θεοῦ». (§ 71).

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία προ
βάλλει μετ’ ἐμφάσεως τό ἀδιαίρετον τῆς προστασί
ας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τῆς φιλανθρώ
που μερίμνης διά τόν πλησίον. Τόσον ἡ οἰκοφιλική 
συμπεριφορά, ὅσον καί ἡ ἀναγνώρισις τῆς ἱερότη
τος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, εἶναι «λειτουργία 
μετά τήν Λειτουργίαν», ζωτικαί διαστάσεις τῆς 
εὐχαριστιακῆς πραγματώσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἔμπρακτος σεβασμός τῆς 
κτίσεως καί τόπος καί τρόπος τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ 
προσώπου καί τῆς ἀλληλεγγύης.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα,   

Εἰς αὐτήν τήν δύσκολον περίοδον, ἡ ἀνάληψις 
πρωτοβουλιῶν διά τόν περιορισμόν τῆς πανδη

μίας ἀποτελεῖ βασικόν ποιμαντικόν καθῆκον διά 
τήν Ἐκκλησίαν. Κατηγορική ἠθική ἐπιταγή εἶναι 
ἐπίσης ἡ στήριξις τῆς γενικῆς προσβάσεως εἰς τόν 
ἐμβολιασμόν κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, πρωτίστως δέ 
διά τούς πτωχοτέρους λαούς, κατά τόν Κυριακόν 
λόγον, «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελ
φῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 
κε΄, 40). Ὀφείλομεν νά ἀγαπῶμεν ἀλλήλους «κα
θὼς ὁ Χριστός ἠγάπησεν ἡμᾶς» (Ἐφεσ. ε΄, 2) καί νά 
ἀναδεικνυώμεθα «ἱερεῖς» τῆς δημιουργίας, φυλάσ
σοντες καί καλλιεργοῦντες αὐτήν μέ ἐπιμέλειαν καί 
στοργήν, ἀναφέροντες τό τιμαλφέστατον τοῦτο 
δῶρον τῆς Θείας Χάριτος μετ’ εὐχαριστίας εἰς τόν 
Κτίστην τῶν ἁπάντων.

Κατακλείοντες, εὐχόμεθα ὁλοθύμως πᾶσιν ὑμῖν 
εὐλογημένον, ὑγιές καί καλλίκαρπον τό νέον ἐκ
κλησιαστικόν ἔτος καί ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς, 
μεσιτείᾳ τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τήν 
χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾯ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς 
ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν!            

΄βκα΄ Σεπτεμβρίου α΄

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
   διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοί συλλειτουργοί καί εὐλογημένα τέκνα,

Φθάσαντες καί πάλιν εἰς τήν πάμφωτον ἑορ
τήν τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ ἐπισκεψαμέ
νου ἡμᾶς ἐξ ὕψους Σωτῆρος Χριστοῦ, δοξάζομεν ἐν 
ψαλμοῖς καί ὕμνοις τό ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ. 
Ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ προαιωνίου Λόγου τοῦ 
Θεοῦ εἶναι «τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον», τό 
ὑπέρλογον «ἀεὶ μυστήριον» τῆς θεανθρωπίνης κοι
νωνίας. Ὁ Θεός, ὡς λέγει μέ ὑπέροχον τρόπον ὁ 
Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, «ὡς φιλάνθρωπος 
ἐκ τῆς ἀνθρώπου οὐσίας ἀληθῶς ἄνθρωπος γεγο
νώς, τὸν τοῦ πῶς ἄνθρωπος γέγονε τρόπον μένει 

διὰ παντὸς ἔχων ἀνέκφαντον· ὑπὲρ ἄνθρωπον γὰρ 
γέγονεν ἄνθρωπος»1.

Ἡ θεία Ἐνσάρκωσις, ὁμοῦ μετά τῆς φανερώ
σεως τῆς ἀληθείας περί τοῦ Θεοῦ, ἀποκαλύπτει 
καί τήν ἀλήθειαν καί τόν τελικόν προορισμόν τοῦ 
ἀνθρώπου, τήν κατά χάριν θέωσιν. Θεολογικώτα
τα, ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας διακηρύσσει ὅτι 
ὁ Χριστός «τὸν ἀληθινὸν ἄνθρωπον καὶ τέλειον 
πρῶτος καὶ μόνος ἔδειξεν»2. Ἔκτοτε, ὁ τιμῶν τόν 
Θεόν ὀφείλει νά σέβεται καί τόν ἄνθρωπον, καί ὁ 
ὑποτιμῶν τόν ἄνθρωπον ἀσεβεῖ πρός τόν Θεόν, 
τόν προσλαβόντα τήν ἡμετέραν φύσιν. Ἐν Χρι
στῷ, ὁ λόγος τῆς θεολογίας περί τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐν 
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ταὐτῷ καί λόγος περί τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἔνσαρκος 
Θεία Οἰκονομία ἀναιρεῖ ὁριστικῶς τήν εἰκόνα τοῦ 
Θεοῦ ὡς δυνάστου, τιμωροῦ καί ἀντιπάλου τοῦ ἀν
θρώπου. Ὁ Χριστός εἶναι πανταχοῦ, πάντοτε καί 
ἐν παντί ἡ ἄρνησις τῆς ἀρνήσεως τοῦ ἀνθρώπου 
καί ὁ ὑπερασπιστής τῆς ἐλευθερίας του. Ἡ ζωή 
τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἡ σάρξ τήν ὁποίαν ἀνέλαβεν ὁ 
ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ3, ἐκπρο
σωπεῖ, ἐκφράζει καί διακονεῖ αὐτό τό πανσωστικόν 
μυστήριον τῆς θεανθρωπινότητος.

Μέ λάβαρον τήν ἐν Χριστῷ «ἄλλην πλᾶσιν» τοῦ 
ἀνθρώπου καί τήν ἀνακαίνισιν συμπάσης τῆς κτίσε
ως, ἡ Ἐκκλησία δίδει καί σήμερον τήν καλήν μαρτυ
ρίαν ἔναντι ὅλων τῶν ἐξελίξεων, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν 
τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τήν 
ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας, βιοῦσα καί κηρύτ
τουσα τήν ἀλήθειαν τῆς γνησίας πνευματικῆς ζωῆς 
καί τόν πολιτισμόν τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀλληλεγ
γύης. Διδοῦσα λόγον «περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος»4, 
οὐδόλως θεωρεῖ τόν σύγχρονον πολιτισμόν ὡς τήν 
νέαν ἁμαρτόζωον Νινευί, ἐπικαλουμένη ὡς ὁ Ἰωνᾶς 
τήν θείαν μῆνιν ἐπ’ αὐτόν καί τόν ἀφανισμόν του, 
ἀλλά ἀγωνίζεται διά τήν ἐν Χριστῷ μεταμόρφωσιν 
αὐτοῦ. Ἀπαιτεῖται εἰς τήν ἐποχήν μας ποιμαντική 
φαντασία, διάλογος ὄχι ἀντίλογος, μετοχή ὄχι ἀπο
χή, συγκεκριμένη πρᾶξις ὄχι ἀπόκοσμος θεωρία, 
δημιουργική πρόσληψις ὄχι γενική ἀπόρριψις. Ὅλα 
αὐτά δέν λειτουργοῦν εἰς βάρος τῆς πνευματικότη
τος καί τῆς λατρευτικῆς ζωῆς, ἀλλά ἀναδεικνύουν 
τήν ἀδιάσπαστον ἑνότητα τῆς λεγομένης «καθέτου» 
καί «ὁριζοντίου» διαστάσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
παρουσίας καί μαρτυρίας. Πιστότης εἰς τήν παρά
δοσιν τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἐγκλωβισμός εἰς τό 
παρελθόν, ἀλλά ἀξιοποίησις τῆς πείρας τοῦ παρελ
θόντος προσφυῶς ἐν τῷ παρόντι.

Καί κατά τό παριππεῦον ἔτος, ἡ πανδημία τοῦ 
κορωνοϊοῦ Covid – 19 ἐταλάνισε τήν ἀνθρωπότη
τα. Δοξάζομεν τόν Θεόν τοῦ ἐλέους, τόν κρατύνα
ντα τούς εἰδικούς ἐπιστήμονας εἰς τήν ἀνάπτυξιν 
ἀποτελεσματικῶν ἐμβολίων καί ἄλλων φαρμάκων 
διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς κρίσεως καί καλοῦμεν 
ὅσους πιστούς δέν ἔχουν ἀκόμη ἐμβολιασθῆ νά τό 
πράξουν, πάντας δέ νά ἀκολουθοῦν τά προτεινό
μενα ὑπό τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν μέτρα προστα
σίας. Ἡ ἐπιστήμη, ἐφ’ ὅσον λειτουργεῖ ὡς διάκονος 
τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι πολύτιμον δῶρον τοῦ Θεοῦ. 
Ὀφείλομεν νά δεχώμεθα εὐγνωμόνως τό δῶρον καί 
νά μή παρασυρώμεθα ἀπό τάς ἀνευθύνους φωνάς 
τῶν μή ἐπαϊόντων καί τῶν αὐτοανακηρυχθέντων 
εἰς ἐκπροσώπους τοῦ Θεοῦ καί τῆς γνησίας πίστε

ως «πνευματικῶν συμβούλων», αὐτοαναιρουμένων 
ὅμως οἰκτρῶς, λόγῳ τῆς ἀπουσίας ἀγάπης πρός 
τόν ἀδελφόν, τήν ζωήν τοῦ ὁποίου ἐκθέτουν εἰς μέ
γαν κίνδυνον.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα,

Μέ ἀμετακίνητον πίστιν ὅτι τήν ζωήν ἑκάστου 
ἐξ ἡμῶν καί τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος ὅλης 
κατευθύνει ὁ Θεός τῆς σοφίας καί τῆς ἀγάπης, 
προσβλέπομεν εἰς ἕν αἴσιον 2022, τό ὁποῖον, ἀνε
ξαρτήτως τῶν ἐξωτερικῶν δεδομένων καί τῶν ἐξε
λίξεων, θά εἶναι δι’ ἡμᾶς πάντας ἔτος σωτήριον, ἐφ’ 
ὅσον καί κατ’ αὐτό τήν πορείαν τῶν πραγμάτων 
κατευθύνει ὁ φιλανθρώπως πάντα οἰκονομῶν Χρι
στός, «ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς 
ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»5. 

Τοῦ Κυρίου εὐδοκοῦντος, κατά τήν Ἁγίαν καί 
Μεγάλην Ἑβδομάδα τοῦ ἐπερχομένου ἔτους, θά 
πραγματοποιηθῇ ἐν τῷ πανσέπτῳ καθ’ ἡμᾶς Κέ
ντρῳ, ἡ τελετή Καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου. 
Θεωροῦμεν ἀνεπανάληπτον θείαν δωρεάν πρός 
τήν ἡμῶν Μετριότητα, ὅτι θά ἀξιωθῶμεν νά προ
στῶμεν τῆς πανηγυρικῆς καί κατανυκτικῆς αὐτῆς 
τελετουργίας διά τετάρτην φοράν κατά τήν διάρ
κειαν τῆς ταπεινῆς ἡμῶν Πατριαρχίας. Δόξα τῷ 
Θεῷ πάντων ἕνεκεν!

Μέ αὐτά τά αἰσθήματα, προσκυνοῦντες εὐσε
βοφρόνως τό ἐν Βηθλεέμ τεχθέν παιδίον Ἰησοῦν, 
στρέφομεν τήν σκέψιν ἡμῶν πρός τούς ἐκεῖσε 
ἀδελφούς Χριστιανούς μας καί προσευχόμεθα διά 
τήν εἰρηνικήν καί ἁρμονικήν συνύπαρξιν ὅλων τῶν 
διαβιούντων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. 

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν, τοῖς ἐγγύς 
καί τοῖς μακράν, εὐλογημένον τό Ἅγιον Δωδεκαή
μερον, ὑγιηρόν δέ, καλλίκαρπον ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς 
καί μεστόν θείων δωρημάτων τόν νέον ἐνιαυτόν 
τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, ᾯ ἡ δόξα καί τό 
κράτος εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.

Χριστούγεννα 
΄
βκα΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.  Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια διάφορα Θεολο
γικὰ καὶ Οἰκονομικὰ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας, ἑκατοντὰς πρώ
τη, ΙΒ´, PG 90, 1184.

2.  Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, PG 150, 
68081.

3.  Πρβλ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία πρὸ τῆς ἐξορί
ας, PG 52, 429.

4.  Πρβλ. Α΄ Πέτρ. γ΄, 15.
5.  Α΄ Τιμ. β΄, 4.
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Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος μᾶς ἀπευθύνεται ἡ 
πρόσκληση νά γιορτάσουμε τά Χριστούγεννα. Νά πανη
γυρίσουμε «τά σωτήρια τοῦ κόσμου, τή γενέθλια ἡμέρα τῆς 
ἀνθρωπότητας, τήν κοινή γιορτή ὁλάκερης τῆς κτίσης» (Μ. 
Βασίλειος), τή Μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν (Ἱερός Χρυσόστο
μος). «Θεὸς ἐν σαρκὶ ἐπέφανε». Γεγονός συμπαντικῶν δια
στάσεων, μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο, «τὸ πάντων καινὸν 
καινότατον, τὸ μόνον καινὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον» γεγονός. «Τὰ 
σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται. Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ 
τῆς Παρθένου». 

Ἡ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἀποτελεῖ τήν κορυφαία ὥρα τῆς ἀνθρωπότητας, τό κομβικό 
σημεῖο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Ὁ Λόγος τοῦ Πατρός γίνε
ται ἄνθρωπος, ὁ Θεός σαρκοῦται, γίνεται ἱστορικό πρόσωπο 
καί εἰσέρχεται δυναμικά στήν ἀνθρώπινη σκηνή. «Ὁ Ὤν γεν
νιέται καί ὁ Ὤν γίνεται ἐκεῖνο πού δέν ἦταν· ὄντας Θεός, γί
νεται ἄνθρωπος, χωρίς νά παύει νά εἶναι Θεός... ὁ Θεός ἦλθε 
στή γῆ κι ὁ ἄνθρωπος ἀνέβηκε στόν οὐρανό· ὅλα συνενώθη
καν. Ἦλθε στή γῆ, ὄντας ὁλόκληρος στόν οὐρανό. Κι ἄν καί 
βρισκόταν ὅλος στόν οὐρανό, ὅλος εἶναι ἐδῶ στή γῆ! ἄν καί 
εἶναι Θεός, ἔγινε ἄνθρωπος, χωρίς νά ἀρνηθεῖ τή Θεότητά 
Του. Ὄντας Λόγος ἀπαθής, ἔγινε σάρκα· κι ἔγινε σάρκα γιά 
νά συγκατοικήσει μαζί μας!» (Ἱερός Χρυσόστομος).

Τοῦτο τό μοναδικό γεγονός τῆς Γέννησης τοῦ Σωτῆρος 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό μυστήριο τῆς ἐνσάρκου Οἰκονομίας Του, 
εὐαγγελίζεται καί πάλιν, κατά τό σωτήριον ἔτος 2021, ἡ ἁγία 
μας Ἐκκλησία. Ἀποδεχόμενοι τήν πρόσκληση ἑορτάζουμε, ἄν 
καί μέ διαφορετικό τρόπο ἀπό ἐκεῖνο πού γνωρίζαμε καί κάτω 
ἀπό ἰδιάζουσες συνθῆκες, μέ τόν φόβο τῆς ἀρρώστιας νά συ
νεχίζει νά κλονίζει τόν προμηθεϊσμό τοῦ ἐκκοσμικευμένου σύγ
χρονου ἀνθρώπου καί νά ἀποδεικνύει τήν ἀδυναμία δυναμικῆς 
διαχείρισης τῆς ὕπαρξής του, ἐπιπλέον δέ μέ τά ὑγειονομικά 
μέτρα νά ἀλλάζουν τήν ἑορταστική ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν, 
νά σμικρύνουν τή φυσική παρουσία τῶν πιστῶν στούς Ναούς 
μας καί νά περιορίζουν τήν κοινωνική συναναστροφή μας.  

Ἑορτάζοντας λοιπόν Χριστούγεννα ἀναγιγνώσκουμε 
τίς εὐαγγελικές διηγήσεις πού ἐξιστοροῦν τήν Γέννηση τοῦ 
Θεανθρώπου καί διαπιστώνουμε ὅτι ὁ ἐρχομός Ἐκείνου, 
τοῦ Ἑνός, πού θά γινόταν ὁ ἴδιος ἡ λύση τῆς ἀνθρώπινης 
τραγωδίας, συνδέθηκε μέ μικρά καί μεγάλα ἀδιέξοδα. Τόσο 
δικά Του ὅσο καί ἐκείνων πού συνδέθηκαν μέ τό γεγονός τῆς 
ἐνανθρώπησής Του, ὅπως μέ τόν σκανδαλισμό τοῦ Μνή
στορος Ἰωσήφ, τήν ἄρνηση τῶν κατοίκων τῆς Βηθλεέμ γιά 
προσφορά στέγης, τό διωγμό τοῦ Ἠρώδη καί τή σφαγή τῶν 
Νηπίων, τή φυγή στήν Αἴγυπτο. Ὁ σαρκωθείς Θεός ὅμως 
δέν ἀνέτρεψε τήν καθημερινότητα δημιουργώντας εἰδυλλι
ακές συνθῆκες, οὔτε κατήργησε τίς ἐξωτερικές δυσκολίες, 
ἀλλά προχωρώντας μέσα ἀπό αὐτές τίς ἐξουδετέρωσε, γιατί 

ὁ ἴδιος ἦταν ἡ εἰρήνη. Μιά τέτοια εἰρήνη, «τὴν ὑπερέχουσαν 
πάντα νοῦν εἰρήνην» ἱκανή νά νικήσει κάθε δυσμενή καί δύ
σκολη κατάσταση, ἔρχεται καί πάλι νά προσφέρει στήν κα
θημερινότητα τῆς ζωῆς μας.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἡ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου ἀποτελεῖ καί φέτος τήν 
ἀντιπρόταση τῆς εἰρήνης καί τῆς ἐλπίδας στίς ταραχώδεις 
καί πονεμένες «προτάσεις» τῶν καιρῶν μας καί τῆς ζωῆς μας. 
Σαρκώνεται ὁ Θεός καί ἔρχεται δυναμικά στόν κόσμο μας γιά 
νά χαρίσει στίς καρδιές μας καί τήν κοινωνία μας, ἀνανεω
μένες, τήν τρομαγμένη εἰρήνη, τήν ταραγμένη ἰσότητα, τήν 
ταλαιπωρημένη ἐλπίδα, τή ραγισμένη ἀγάπη, τή φθαρμένη 
ἐλευθερία, τήν ἄγονη δημιουργία, τήν χωρίς νόημα ἀγωνία 
καί κάθε ὑπαρξιακό ἀδιέξοδο, προσφέροντας τή δημιουργι
κή δυνατότητα ἀληθινῆς θέασης, γνώσης καί ἀντιμετώπισης 
κάθε προσωπικοῦ καί κοινωνικοῦ προβλήματος. Τή δυνατό
τητα καί τόν τρόπο νά ἀντιμετωπιστεῖ καί νά ἀνατραπεῖ ἡ 
φθορά, τό κακό καί ἡ ἀνομία καί νά ἀναστηθεῖ ἡ ἀγάπη, ἡ 
εἰρήνη τῆς καρδιᾶς καί ἡ εὐλογία τῆς ὕπαρξης.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Ἄς ἑορτάσουμε καί «πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν» Χρι
στούγεννα μέ πίστη στόν «δι’ ἡμᾶς σαρκωθέντα» Κύριον Ἰη
σοῦν Χριστόν, «τόν μόνον δυνάμενον σώζειν» καί ἄς προ
σευχηθοῦμε. «Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός». Τήν πίστη ὅτι ὁλόκληρη 
ἡ κτίση, ὅπως καί ἡ ἱστορία, διακρατοῦνται ἀπό τόν ἐναν
θρωπήσαντα Κύριο ἄς ἀγωνιστοῦμε νά κατορθώσουμε στή 
ζωή μας. Γιά νά μπορέσουμε νά ὑπερβοῦμε τήν ὁποιαδήποτε 
κατάσταση ἀβεβαιότητας καί ἀνασφάλειας πού ἡ παγκόσμια 
σήμερα πραγματικότητα ἐπιφέρει στίς καρδιές μας. Στίς ποι
κίλες προκλήσεις τοῦ σήμερα ἄς ἀντιτάξουμε τή δυναμική 
τῆς ἀγάπης καί νά καλλιεργήσουμε τήν εἰρήνη, πού εὐαγ
γελίστηκε ὁ οὐρανός τήν ἁγία νύκτα τῶν Χριστουγέννων. 
Τότε μόνο θά διαπιστώσουμε πόσο ἀληθινός εἶναι ὁ λόγος 
τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ πού διακηρύσσει ὅτι τή χαρά 
πού αὐτός χαρίζει «οὐδεὶς δύναται αἴρειν ἀφ’ ἡμῶν».  

Εἴθε ἡ χάρις τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου νά μᾶς ἀνα
δείξει ἀληθινούς προσκυνητές τοῦ μυστηρίου τῆς θείας ἐναν
θρωπήσεώς του καί νά μᾶς χαρίζει τήν ἀληθινή χαρά καί 
εἰρήνη τῆς πίστεως στό ἅγιο Ὄνομά Του.

Εὐχόμαστε ἀληθινά, εἰρηνικά, εὐφρόσυνα καί εὐλογημέ
να Χριστούγεννα.

Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ 
καί εἰκοστοῦ πρώτου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρός Χριστόν τεχθέντα εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ο  ΡΟΔΟΥ   ΚΥΡΙΛΛΟΣ  

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΟΔΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ
Μητροπολίτης τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, πρός τόν ἱερόν 

κλῆρον καί τόν χριστώνυμον λαόν τῆς καθ’  ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, σήμερον προφητικῶς εὐφραινέσθωσαν. Ἄγγελοι 
καὶ ἄνθρωποι, πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν, ὅτι Θεὸς ἐν σαρκὶ 

ἐπέφανε, τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ καθημένοις, γεννηθεὶς ἐκ γυναικός...»
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Πρωτοψάλτης Κωνσταντῖνος Κουκιᾶς
Ἀρχιμ. Μελίτων Μπέλλος

Σ τίς 24 Ὀκτώβριου 2021 
ἐπέλεξε ὁ Κύριος τῆς 

ζωῆς καί τοῦ θανάτου νά καλέ
σει κοντά Του τόν «ὀλίγον δο
κιμαζόμενον» ἀείμνηστο Πρω
τοψάλτη τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας 
τῆς Καθολικῆς Κωνσταντῖνο 
Κουκιά. Τήν ἔκπληξη καί τήν 
ὀδύνη, ἀκολούθησε στά μέ
τρα τοῦ δυνατοῦ, ἡ παραδοχή 
ὅτι ὁ παγκόσμιος νόμος τῆς 
διαδοχῆς τῶν πραγμάτων καί 
τῶν προσώπων ἐφαρμόστηκε 
γιά ἄλλη μία φορά, ἀποσπών
τας ἀπό τό δέντρο τῆς ζωῆς 
τόν «πιστὸ δοῦλο καὶ φρόνιμο» 
(Ματθ. 24,45) μετά ἀπό μακρά 
καί εὐδόκιμη διακονία στήν 
Ἐκκλησία καί στό εὐρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο πού ἀνῆκε.

Ἡ τοπική Ἐκκλησία, προε
ξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ρόδου κ.κ. Κυ ρίλλου, συμπροσευ
χομένου τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τῶν συναδέλφων 
του ἱεροψαλτῶν καί πλήθους κόσμου, τίμησε τή 
θυσιαστική προσφορά τοῦ μεταστάντος προπέ
μποντας μέ βαθιά λύπη τήν 25η Ὀκτωβρίου στόν 
Ἱ.Ν. τῆς Παναγίας τῆς Καθολικῆς τό σκήνωμά του 
στήν αἰωνιότητα καί πρός συνάντηση τοῦ Κυρίου, 
τῶν ἁγίων καί τῶν δικαίων. Ἡ μακρά καί ὑπεύθυ
νος διακονία του στήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί ἡ φω
τεινότητα τῆς προσωπικότητάς του, ἀπετέλεσαν 
μετά τίς ἐξόδιες εὐχές τά σημεῖα ἀναφορᾶς τόσο 
τοῦ Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κυρίλλου, ὅσο καί τοῦ 
γράφοντος, ἀλλά καί τοῦ Προέδρου τοῦ Ἱεροψαλ
τικοῦ Συλλόγου Ρόδου κ. Στέργου Παρασκευᾶ κα
θώς καί ἄλλων οἰκείων του. 

Ὁ Σεβασμιώτατος, μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση καί 
μέ ἁδρές γραμμές ἀναφέρθηκε στήν προσωπικό

τητα τοῦ ἐκλιπόντος τήν ὁποία 
ἐξῆρε. Διετράνωσε ὅτι ὁ ἐκλι
πών, ἀπέρχεται ἔχοντας ἀνα
παυμένη τήν συνείδησή του, 
ἀφοῦ «ἐξεπλήρωσε, κατά τό 
δοθέν αὐτῷ τάλαντον, καί τό 
χάρισμα» σύμφωνα μέ τό ἀπο
στολικό παράγγελμα: «Ἕκα
στος καθὼς ἔλαβε χάρισμα, εἰς 
ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦν τες, ὡς 
καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάρι
τος Θεοῦ» (Α΄ Πέτρ. 4,10). Ἀπο
τίοντας τόν ὕστατο φόρο τιμῆς 
πρός τόν ἐκλιπόντα, ἀναφέρθη
κε στή ζωή καί τήν πολιτεία τοῦ 
μακαριστοῦ, ἡ ὁποία ὑπῆρξε 
ζωή καί πολιτεία ἀνθρώπου μέ 
πηγαῖο ἐκκλησιαστικό φρόνη
μα. Συγκεκριμένα, σκιαγραφών
τας τήν προσωπικότητά του 
μνη μόνευσε τά κύρια χαρα
κτηριστικά, πού συνέθεταν τό 

μωσαϊκό της. Τό γνήσιο, τό ἀθόρυβο, τό ἁπλό καί 
ταπεινό, ἡ καλοσύνη καί ἡ εὐπροσηγορία, ἡ γλυκύ
τητα καί τό σχεδόν μόνιμο χαμόγελο ὅσο στεναχω
ρημένος καί ἄν ἦταν ἀπό τήν καθημερινή του πάλη 
μέ τίς πτώσεις καί ἀναστάσεις, τίς δυσπραγίες καί 
τίς ἀγαλλιάσεις, πού ὡστόσο ἐπισκιαζόταν ἀπό «τήν 
δεξιάν τοῦ Ὑψίστου». 

Ὁ Κωνσταντῖνος Κουκιᾶς, γεννήθηκε στήν 
Κρεμαστή τῆς Ρόδου τό ἔτος 1940 ἀπό γονεῖς εὐ
σεβεῖς τόν Δημήτριο καί τήν Φεγγάρα. Τήν προ
καταρτική του ἐκπαίδευση τήν λαμβάνει στήν 
γενέτειρά του Κρεμαστή σέ καιρούς δυσχερεῖς. 
Ἡ ἰταλική κατοχή τῶν Δωδεκανήσων ἀλλά, καί ἡ 
ἀποκορύφωση τοῦ Παγκοσμίου Πολέμου μέ τίς 
συνακόλουθες ἐπιπτώσεις στήν καθημερινή ζωή 
τῶν ἁπλῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἀνθρώπων, ἀποτε
λοῦν καταλυτικούς παράγοντες οἱ ὁποῖοι δέν ἀφή
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νουν ἀνεπηρέαστο τό οἰκογενειακό περιβάλλον 
τοῦ Κωνσταντίνου. Στά παραπάνω θά προστεθεῖ 
καί ὁ αἰφνίδιος χαμός τοῦ πατέρα του, ἀφήνον
τας ἀπορφανισμένα τέσσαρα ἀνήλικα παιδιά, τόν 
Κωνσταντῖνο καί τίς τρεῖς ἀδελφές του. Ἐν τού
τοις, ἐνισχυόμενος ἀπό βαθιά πίστη, ἀκάματο ζῆλο 
καί πηγαία ἔφεση καί ἀγάπη πρός τά γράμματα 
ὠθεῖται νά ἀποπερατώσει τό Βενετόκλειο Γυμνά
σιο Ρόδου καί στήν συνέχεια νά εἰσαχθεῖ στήν Παι
δαγωγική Ἀκαδημία Ρόδου ἀπό τήν ὁποία ἀποφοι
τᾶ καί διορίζεται στή συνέχεια ἐκπαιδευτικός στή 
Πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση. Παράλληλα, μέ τά σχο
λικά του καθήκοντα καί τόν φόρτο ἐργασίας, μετέ
χει στήν ἐκκλησιαστική ζωή ὡς βιωματικό γεγονός. 
Σέ αὐτό, ἀδιαμφισβήτητα συντελεῖ τό οἰκογενεια
κό του περιβάλλον ἀπό τή μία, καί ἀπό τήν ἄλλη 
τό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας τῆς Καθολι
κῆς. Οἱ δυό αὐτοί πυλῶνες ἀλληλοπεριχορούμενοι 
ἔδωσαν πνοή στή φιλοπρόοδο καί ζέουσα ψυχή 
του, ἀλλά καί θεμελίωσαν τήν ἀγάπη του πρός τήν 
Ἐκκλησία καί τόν ἄνθρωπο. 

Ἐξάλλου, ἀπό πολύ νωρίς, στήν παιδική του 
ἡλικία διαπιστώνεται ἀπό τό οἰκογενειακό του πε
ριβάλλον καί μάλιστα, ὅπως ὁ ἴδιος ἀφηγεῖτο, ἀπό 
τόν πατέρα του, ὁ ὁποῖος ἀγαποῦσε τήν ἱερά ὑμνω
δία, ἡ εὐαίσθητη καρδιά καί τό λεπτό πνεῦμα του, 
τό ὁποῖο ἀφομοιώνει τίς δωρεές τοῦ Θεοῦ, «ἐν τῇ 
φύσει, τῇ διανοήσει, τῇ μουσικῇ, εἰς ἔκφρασιν δο
ξολογίας πρός τόν Θεόν». Ἔτσι, ἐμβατεύει στήν 
μυσταγωγία τῆς θείας διδασκαλίας πού παρέχουν 
οἱ ἐκκλησιαστικοί ὕμνοι. Μέ παραδειγματική ἀφο
σίωση καί ζῆλο ἀκούει στό Μέγιστο Θεομητορικό 
Προσκύνημα τῆς Παναγίας τῆς Καθολικῆς, τούς 
περίφημους ψάλτες τῆς ἐποχῆς του, τούς ἀδελφούς 
Γεώργιο καί Μιχαήλ Παπαοικονόμου, Νικόλαο 
Κορδίνα, Παναγιώτη Κοσάρη, πού κοσμοῦν τά ἱερά 
ἀναλόγια, ἀλλά καί τούς καλλίφωνους ἱερεῖς τοῦ 
Ναοῦ, πάπαΓιάννη, Βασίλειο, Ἀντώνιο, Κωνσταν
τῖνο, ὅλοι συνεχιστές τοῦ ὕφους καί τῆς γλαφυρό
τητας τῶν Πατριαρχικῶν ἀκουσμάτων.

Μαθητεύοντας κοντά στήν παλαιά ἐκείνη Σχο
λή τῶν ὑμνωδῶν καί ἰδιαίτερα κοντά στόν Ν. Κορ
δίνα ὁ ὁποῖος τήν ἐποχή αὐτή εἶναι ὁ Πρωτοψάλ
της τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, γίνεται χάρη στήν ἐπιμέλεια 
καί τίς φωνητικές του δεξιότητες ἕνας ἀπό τούς 
σπουδαιότερους χειριστές τῆς πατρώας βυζαντι
νῆς μουσικῆς. Τό ὄνομά του εἶναι συνδεδεμένο 
μέ τήν τελευταία πεντηκονταετία τῆς ἱστορίας 
τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρόδου. Διακόνησε τό 
ἱερό ἀναλόγιο, στούς Ἱερούς Ναούς Σωτῆρος Χρι

στοῦ Ἰξιᾶς, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἰαλυσοῦ, ἁγίου 
Νικολάου Παραδεισίου γιά νά καταλήξει τό ἔτος 
1990 στόν Ἱερό Ναό τῆς γενέτειράς του, τήν Πα
ναγία Καθολική. Ἔκτοτε, μέχρι τῆς τελευταίας 
του πνοῆς διακονεῖ μέ μοναδική καί ἀναξιολόγητη 
εὐθύνη τό ἱστορικό στασίδι τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνή
ματος. Ἡ παροιμιώδης φωνητική του δεινότητα θά 
ἀναδειχθεῖ ὄχι μόνο στά στενά πλαίσια τῆς Ρόδου 
ἀλλά καί ἐκτός αὐτῆς. 

Ἀναδεικνύει τά συμπαγῆ του χαρίσματα, ἑρ
μηνεύοντας μέ ἔκδηλο συναισθηματικό οἶστρο τά 
ἱερά ὑμνογραφικά κείμενα. Κύρια χαρακτηριστικά 
τοῦ τρόπου, πού ἔψαλε, εἶναι ἡ ἤπια, ἱκετευτική, 
ἀνεπιτήδευτη καί πηγαία ἐκτέλεση, τό λιτό βάθος 
καί ἡ ἐξαιρετικά δεξιοτεχνική, ἐντυπωσιακή καί 
ρυθμική ἀκρίβεια, στοιχεῖα τά ὁποῖα τόν συνδέ
ουν ἄμεσα μέ τή χρυσή ἁλυσίδα τῶν μεγάλων ἠδύ
μολπων ψαλτῶν. Ἄδοντας καί ψάλλοντας σχεδόν 
μέχρι τῆς τελευταίας του ἀναπνοῆς, «ἐσίγησε καί 
ἐκάμφθη ἀπό τήν νόσο ἡ πολύφθογγος λύρα», ὁ 
ἀλησμόνητος Διδάσκαλος, ἀφήνοντας τήν καλή 
μαρτυρία τῆς διακονίας του.

Ὅσο δέ ἀφορᾶ τή φυσική παρουσία του στό 
ἱερό ἀναλόγιο, ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε μέ ἔμφα
ση τή σεμνότητα καί τό ἦθος μέ τά ὁποῖα διακρι
νόταν ἔχοντας βαθιά συνείδηση ὅτι ἀσκοῦσε ἱερό 
λειτουργικό ἔργο καί ὄχι κοσμικό καί καλλιτεχνι
κό, τό ὁποῖο σαφῶς διαστέλλεται ἀπό τήν ὀρθό
δοξη ἀντίληψη καί παράδοση. Ὁ Κωνσταντῖνος 
Κουκιᾶς, εἶχε ἐπίγνωση τῶν ψαλλομένων καί ὡς ἐκ 
τούτου δέν ἄφηνε τό μέλος νά ἐπισκιάζει τό νόη
μα τοῦ κειμένου, ἀλλά μέ τήν ὀρθή ἀπόδοση τῶν 
ἐννοιῶν καί τήν τήρηση τοῦ μέτρου διευκόλυνε 
τήν ψυχική ἐπικοινωνία τοῦ πιστοῦ μέ τόν Θεό. Τά 
παραπάνω ἀποτελοῦν τό ἐπιστέγασμα μίας ζωῆς 
κενωτικῆς κατά τήν ὁποία «πληροφόρησε» τή δια
κονία του καί ἀξιοποίησε στό μέγιστο δυνατό τά 
τάλαντα πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος.

Ἀναφέρθηκε ἀκόμη, στήν ἀφοσίωση τήν ὁποία 
εἶχε ὁ Κωνσταντῖνος Κουκιᾶς πρός τά κατά και
ρούς κελεύσματα τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα τοῦ 
Ἐπισκόπου, φανερώνοντας ἔτσι τή γνήσια καί πα
ραδειγματική του ἐκκλησιαστικότητα, ἐνῶ ἀπεδεί
χθη ζωντανό παράδειγμα τῆς παλαιᾶς σχολῆς τῶν 
ἀνθρώπων, πού διακονοῦσαν τήν Ἐκκλησία, μέ 
κύρια χαρακτηριστικά τήν εὐλάβεια καί τήν πίστη 
τους. Δίκαια συνεπῶς καί ἄξια τόν ἐπιδαψίλευσε ἡ 
Ἐκκλησία, μέ τήν τιμή τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτη 
τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Ρόδου, παρόλο πού ἴδιος 
οὐδέποτε πόθησε τιμές, δόξες καί δάφνες.   n
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Εἴμαστε ἕτοιμοι;
Σκέψεις καί προβληματισμοί γιά τό μέλλον

Ἡ Συντονιστική Ἐπιτροπή τοῦ Πατριαρχικοῦ Δικτύου  
«Ποιμαντική Διακονία στό χῶρο τῆς Ὑγείας»

Ὁ κορωνοϊός ἐπέφερε μία ἀφόρητη πίεση στά 
δημόσια συστήματα ὑγείας ἀνά τόν κόσμο, 

προκαλώντας σωματικό καί ψυχικό πόνο σέ ἑκα
τομμύρια ἀνθρώπους. Συγκλόνισε τήν παγκόσμια 
οἰκονομία, μέ ἀποτέλεσμα τήν αὔξηση τῆς ἔν
δειας, ἡ ὁποία μέ τήν σειρά της πυροδότησε ἕναν 
παγκόσμιο λιμό. Προκάλεσε ἀδάμαστο φόβο καί 
παράνοια, πρωτοφανή πολιτική, κοινωνική καί 
θρησκευτική διαμάχη, ὑποδαύλισε τίς ἀναταραχές, 
τούς φόνους καί τήν ἐνδοοικογενειακή βία. Καί 
ὅλα ὅσα ἀναφέραμε ἐπισκιάζονται ἀπό τήν ἀβε
βαιότητα: «πότε θά τελειώσουν ὅλα αὐτά;».

Ὁ ἐπιδημιολόγος Michael T. Osterholm καί ὁ 
συγγραφέας Mark Olshaker, στό κατατοπιστικό 
τους ἄρθρο «Chronicle of a Pandemic Foretold: 
Learning From the COVID19 Failure — Before 
the Next Outbreak Arrives» [Τό χρονικό μίας προ
αναγγελθείσας πανδημίας: μαθαίνοντας ἀπό τήν 
ἀποτυχία πού προκάλεσε ὀ COVID19 – Προτοῦ 
ξεσπάσει τό δεύτερο κύμα τῆς ἐπιδημίας], πού δη
μοσιεύτηκε στό περιοδικό Foreign Affairs, γρά
φουν τά ἑξῆς:

«Ἡ παροῦσα κρίση θά τελειώσει κάποια στιγ
μή, εἴτε ὅταν θά εἶναι διαθέσιμο τό ἐμβόλιο, εἴτε 
ὅταν τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ παγκόσμιου πληθυ
σμοῦ ἀποκτήσει ἀνοσία (ἄν ποτέ εἶναι δυνατόν νά 
ἀποκτήσουμε μία μόνιμη ἀνοσία), δηλαδή ὅταν θά 
ἔχουν νοσήσει περίπου τά 2/3 τοῦ παγκόσμιου πλη
θυσμοῦ. Τίποτε ἀπό τά δυό δέν πρόκειται νά συμβεῖ 
σύντομα, καί στό μεταξύ, οἱ ἀνθρώπινες ἀπώλειες 
καί ἡ οἰκονομική ζημία θά εἶναι τεράστιες».

Καί συνεχίζουν: «Ἡ παροῦσα πανδημία δέν 
συγκρίνεται μέ τόν ἐπικείμενο «Μεγάλο Λοιμό» – 
προοπτική ἡ ὁποία στοιχειώνει τούς ἐφιάλτες τῶν 
ἐπιδημιολόγων καί τῶν ἐργαζομένων στή δημόσια 
ὑγεία σέ ὅλο τόν κόσμο. Ἡ ἑπόμενη πανδημία θά 
εἶναι, κατά πᾶσα πιθανότητα, ἕνας καινούργιος ἰός 
γρίπης μέ τήν ἴδια καταστροφική ἐπίδραση πού 
εἶχε καί ὁ ἰός τῆς ἱσπανικῆς γρίπης τό 1918 – χρο
νιά κατά τήν ὁποία ἡ πανδημία ἔκανε δυόμισι φο
ρές τόν γύρο τοῦ κόσμου σέ διάστημα μεγαλύτερο 
τοῦ ἑνός ἔτους, ἐπανερχόμενη ξανά καί ξανά, σκο
τώνοντας περισσότερους ἀνθρώπους ἀπ’ ὅσους 
ἐξαφάνισε ὁ αἱματηρός καί κτηνώδης Α΄ Παγκό
σμιος Πόλεμος, πού προηγήθηκε.

Στήν προσπάθειά μας νά ἐξετάσουμε γιατί ὁ κό
σμος βρίσκεται στήν παροῦσα κρίση, δέν μποροῦμε 
νά μιλήσουμε ἁπλῶς γιά ὑπευθυνότητα ἤ γιά μομ
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φή ἐναντίον κάποιων. Ἔτσι ὅπως μέ διάφορους 
τρόπους προαναγγέλθηκε αὐτή ἡ πανδημία, τό 
ἴδιο θά συμβεῖ καί μέ τήν ἑπόμενη. Ἄν ὁ κόσμος δέν 
διδαχθεῖ ἀπό τήν ἀποτυχία του, ὥστε νά προετοι
μαστεῖ καί νά δράσει μέ τήν ταχύτητα, τίς δεξιότη
τες καί τήν πολιτική καί κοινωνική δέσμευση πού 
ἁρμόζουν στήν περίσταση, τότε ὁ ἀπολογισμός 
θά εἶναι μεγαλύτερος τήν ἑπόμενη φορά. Ἀκριβῶς 
ἐπειδή ὁ Covid19 εἶναι τρομακτικός, θά ἔπρεπε νά 
λειτουργεῖ ὡς προειδοποίηση γιά τό πόσο χειρότε
ρη μπορεῖ νά εἶναι μία μελλοντική πανδημία – καί 
νά ἀποτελεῖ κίνητρο ὥστε νά ληφθοῦν τά ἀπαραί
τητα μέτρα γιά νά περιορίσουμε τό ἑπόμενο κύμα 
ἐπιδημίας, προτοῦ νά εἶναι πάλι ἀργά».

Θά πρέπει λοιπόν νά θέσουμε τό ἑξῆς ἐρώτημα: 
διδαχθήκαμε κάτι ἀπό αὐτή τήν πανδημία ὥστε νά 
μπορέσουμε μελλοντικά νά διακονή
σουμε καλύτερα τούς ἀδελφούς καί 
τίς ἀδελφές μας; Μποροῦμε τώ
ρα πιά νά διακρίνουμε καλύτε
ρα τί εἴμαστε ὡς Σῶμα Χρι
στοῦ, ὅταν ὁ «φυσιολογικός» 
τρόπος ὕπαρξής μας ἔχει 
διαταραχθεῖ; Ἐπωφεληθή
καμε ἀπό αὐτή τήν εὐκαι
ρία γιά νά γεφυρώσουμε τό 
χάσμα μεταξύ πίστης καί 
ἐπι στημονικῆς κοινότητας 
ὥστε νά μπορέσουμε νά συ
νεργαστοῦμε ἐποικοδομητικά 
στό μέλλον; Καθώς ὁ κορωνοϊός 
συνεχίζει νά προσβάλλει ἀνθρώπους 
σέ ὅλο τόν κόσμο, ἐμεῖς τί κάνουμε γιά νά 
ἐνισχύσουμε τή διακονία μας πρός τούς ἀνθρώ
πους πού ὑποφέρουν καί θρηνοῦν ἀπό τίς ἐπιπτώ
σεις του; Ποιά ποιμαντική φροντίδα προσφέρουμε 
στό ἰατρικό καί νοσηλευτικό προσωπικό, σέ ὅλους 
τούς ἐργαζόμενους στόν χῶρο τῆς ὑγείας, καθώς 
καί τούς κληρικούς, στούς ἀνθρώπους πού ζοῦν 
μόνοι καί ἀπομονωμένοι, στούς ἀνθρώπους τῶν 
ὁποίων ἔχει διαταραχθεῖ ἡ οἰκογενειακή ἰσορρο
πία; Ἐκτός ἀπό τήν παροχή τροφῆς καί ὑλικῶν 
ἀγαθῶν, πῶς διακονοῦμε τίς πνευματικές ἀνάγκες 
ὅσων ἔχουν καταστραφεῖ οἰκονομικά; Τί ἀκριβῶς 
κάνουμε γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τή θρησκευτική 
παράνοια πού μᾶς κυρίευσε ὅλη αὐτή τή γεμάτη 
φόβο χρονική περίοδο; Ὅλα αὐτά τά ἐρωτήματα 
καταλήγουν στό τελικό καί κρίσιμο ἐρώτημα: θά 

εἴμαστε ἕτοιμοι νά ἀντιμετωπίσουμε τόν ἐπικείμε
νο «Μεγάλο Λοιμό», ὁ ὁποῖος, μέ ἐπιστημονική βε
βαιότητα, θά ἔρθει;

Οἱ προκλήσεις εἶναι τεράστιες. Στήν προσπά
θειά μας νά ἀντεπεξέλθουμε σέ αὐτές, εἶναι φυσικό 
οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι νά συνεχίζουν νά μερι
μνοῦν πρωτίστως γιά τά δικά τους συμφέροντα, τά 
παρόντα καί τά μελλοντικά. Πρέπει ὅμως νά συνει
δητοποιήσουμε πώς ἕνας κόσμος στόν ὁποῖο ἔχει 
χαθεῖ ἡ ἑνότητα μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί κυριαρ
χεῖ ὁ ἀτομικισμός, ἕνας κόσμος χωρίς κοινό σκοπό, 
εἶναι ἕνας κόσμος πού θά ἔχει πολλά προβλήματα. 
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς, ἄν δέν εἴμαστε ἕτοιμοι νά 
ἀντιμετωπίσουμε τίς ποιμαντικές προκλήσεις πού 
βρίσκονται ἐνώπιόν μας, ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία δέν θά 
εἴμαστε ἱκανοί νά συμβάλουμε στήν τόσο ἀναγκαία 

ἑνότητα τῆς ἀνθρωπότητας. Ἑπομέ
νως, τό ἐρώτημα πού τίθεται δέν 

εἶναι μόνο ἄν εἴμαστε ἕτοιμοι νά 
πράξουμε ἀναλόγως ἀλλά ἄν  

θέλουμε νά ἐνεργήσουμε μέ 
αὐτόν τόν τρόπο. Εἴμαστε 
ἕτοιμοι καί πρόθυμοι νά 
ἀνταποκριθοῦμε στό κάλε
σμα τοῦ Χριστοῦ: «ποίμαι
νε τὰ πρόβατά μου»;

Δέν ὑπάρχουν ὁριστικές 
ἀπαντήσεις σέ αὐτά τά ἐρω

τήματα, ἔτσι ὅπως δέν ὑπάρ
χουν καί ξεκάθαρες λύσεις γιά 

τά περίπλοκα προβλήματα πού 
ἀναφέρθηκαν παραπάνω. Οἱ ἀντι

κρουόμενες πλευρές τῆς ἀνθρώπινης φύ
σης διαμορφώνουν ποικίλα εἴδη ἐσωτερικῆς ἔντα
σης, τά ὁποῖα μέ τή σειρά τους διαμορφώνουν τίς 
ἀπόψεις καί τίς ἰδέες ἀναφορικά μέ τό πῶς αὐτή ἡ 
ἀνθρώπινη τραγωδία μπορεῖ καί πρέπει νά ἀντι
μετωπιστεῖ. Γιά νά μπορέσουμε νά ἐνισχύσουμε τό 
σθένος καί τίς ἀντοχές μας ἐν μέσῳ τῆς πανδημίας 
καί γιά νά καταφέρουμε νά στρέψουμε τό βλέμμα 
μας πρός τό μέλλον, ὀφείλουμε νά συζητήσουμε τίς 
ἐσωτερικές μας ἀνησυχίες καί τήν περιπλοκότητα 
τῶν ἐπικείμενων προβλημάτων, ἐντός ἑνός δικτύου 
συνεργασίας καί ἀλληλοβοήθειας. Μόνο μέ αὐτόν 
τόν τρόπο θά καταφέρουμε νά ἀντιμετωπίσουμε 
τήν ἀβεβαιότητα καί τήν ἐπικινδυνότητα πού ἐλλο
χεύουν στήν ἔλλειψη προνοητικότητας ἡ ὁποία βρί
σκεται ἐνώπιόν μας.  n
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Μία ἐν ἐπιγνώσει διαχείριση τοῦ οἰκοσυστήματος
τοῦ Ἀργύρη Κοφινᾶ, Δρ. 

Ὁμότιμου Καθηγητῆ Πολιτικῆς Διαχείρισης Φυσικῶν Πόρων 
τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀλάσκα Φέρμπανκς

«Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας»

Ο ἱ περασμένες δεκαετίες ἔχουν φανερώσει ἕνα 
ἐπίπεδο βιοφυσικῆς ἀλλαγῆς ἄνευ προηγου

μένου στήν ἱστορία τῆς Γῆς. Γιά πρώτη φορά, οἱ 
ἀνθρώπινες δραστηριότητες εἶναι «Ἡ» κυρίαρ
χη δύναμη πού διαμορφώνει τό οἰκοσύστημα τοῦ 
πλανήτη καί ἐπηρεάζει τήν εὐημερία τῆς ἀνθρω
πότητας. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο χρησιμοποιοῦμε 
τή γῆ, τά ὑψηλά ἐπίπεδα ἐκπομπῶν ἄνθρακα στήν 
ἀτμόσφαιρα καί ἡ ἐπιτάχυνση ἐκμετάλλευσης καί 
κατανάλωσης φυσικῶν πόρων, συμ
βάλλουν ἀθροιστικά στήν ἀλ
λαγή τοῦ κλίματος, μεταλ
λάσσοντας, στή συνέχεια, 
κοινωνικά καί οἰκολογι
κά  συστήματα πού δια
τηροῦν τή ζωή ἐδῶ καί 
χιλιετίες. Ἀναγνωρίζον
τας ὅτι ἡ Γῆ ἔχει μπεῖ 
ἱστορικά σέ μία νέα ἐ πο
χή, οἱ ἐπιστήμονες ἀνα
φέρουν τήν τωρινή περίο δο 
ὡς «Ἀνθρωποκεντρική» (“An  
thropocene”). Ὡς ἀπάντηση σέ αὐ
τή τήν κατάσταση, ἀναγνωρίζεται ἡ ἀνάγ
κη γιά μία πιό συνειδητή συνεισφορά πρός τό πε
ριβάλλον μας. Παρόλο πού ἡ φροντίδα γιά τή Γῆ 
καί τήν ὑγεία τῶν οἰκοσυστημάτων ἦταν πάντοτε 
σημαντική γιά τή διατήρηση τῆς ζωῆς, ἡ ἀνάγκη 
γιά μία οἰκολογική συνεισφορά εἶναι ἰδιαίτερα κρί
σιμη σήμερα. Ὁ ἀνθρώπινος πληθυσμός πλησιάζει 
τά 8 δισεκατομμύρια. Αὐτοί πού ζοῦν στήν ἐπαρχία 
ὅλο καί περισσότερο μετακινοῦνται πρός τά ἀστι
κά κέντρα. Οἱ ἀλλαγές πού φέρνει ἡ τεχνολογία καί 
ὁ σύγχρονος βίος ὅλο καί ἀπομακρύνει  τούς ἀν
θρώπους ἀπό τή φύση.

Σέ μία «Ἀνθρωποκεντρική Ἐποχή», ἡ φροντίδα 
γιά τό οἰκοσύστημα ἀπαιτεῖ ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα, μέ 
ἐνεργό τρόπο, θά διατηρήσει καί θά καλλιεργήσει 
μία στενή σχέση μέ τή φύση καί θά ἀλληλεπιδράσει 
μέ τό περιβάλλον μέ ἐκτίμηση καί σεβασμό. Αὐτός 
ὁ στόχος ἀπαιτεῖ μία ἀλλαγή στόν τρόπο μέ τόν 
ὁποῖο σκεπτόμαστε καί ζοῦμε, μία θεμελιώδη ἀνα
θεώρηση τῶν ὑποκείμενων ἀξιῶν καί πεποιθήσεών 
μας. Συνεπῶς, μία λειτουργική διαχείριση τοῦ οἰκο

συστήματος θά ἀποτελέσει σημαντι
κή πρόκληση, ἡ ὁποία ἀ παιτεῖ 

νά διερωτηθοῦμε γιά πολλές 
ἀπό τίς βασικές μας παρα

δοχές. Πῶς οἱ ἐνέργειες 
τῶν ἀτόμων, τῶν οἰκο
γενειῶν, τῶν κοινο τή
των, τῶν ἐθνῶν καί τοῦ 
συνόλου τῆς κοινωνίας 

δια μορφώνουν τό μέλ
λον τῆς Γῆς, μέ τρόπο 

πού νά ἀποκα τα στή  σουν 
καί νά βελτιώσουν τήν ὑγεία 

τοῦ οἰκοσυστήματος καί τήν ἀν
θρώπινη εὐημερία; Πῶς μπορεῖ νά τροπο

ποιηθεῖ τό ὑπόδειγμα τῶν ἡμερῶν μας περί «οἰκο
νομικῆς προόδου, ἀνάπτυξης καί εὐμάρειας» ὥστε 
νά ἐνσωματώσει καί νά δώσει προτεραιότητα στόν 
στόχο τῆς ὑγείας τοῦ οἰκοσυστήματος καί τήν ἀν
θρώπινη εὐεξία; Πῶς μποροῦν οἱ διάφοροι θεσμοί 
νά μετασχηματιστοῦν, ὥστε νά ἀλλάξουν τή μυω
πική καί ἐγωιστική φύση τῆς πολιτικῆς κατά τρό
πο πού θά δίνει χῶρο σέ θετική δράση μακρᾶς 
πνοῆς; Ἐπιπλέον, ἡ ἱκανότητά μας γιά προσαρμο
γή στίς ραγδαῖες ἀλλαγές τοῦ σήμερα ἀπαιτεῖ ἰδι
αίτερη προσοχή στίς αὐξανόμενες ἀνισότητες τῆς 
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κοινωνίας, καθώς οἱ διαφορές μεταξύ πλουσίων καί 
πτωχῶν συμβάλλουν σημαντικά στά προβλήματα 
πού ἔχουν νά κάνουν μέ τήν ὑποβάθμιση τοῦ οἰκο
συστήματος. 

Αὐτές εἶναι τρομακτικές προκλήσεις, ἀλλά ὑπάρ
χουν σημάδια ἐλπίδας. Ἡ καινοτομία στόν χῶρο τῆς 
τεχνολογίας παράγει σήμερα πιό καθαρά μέσα πα
ραγωγῆς ἐνέργειας καί μεταφορῶν, μέ προϊόντα πιό 
οἰκονομικά νά βρίσκουν τή θέση τους στήν ἀγορά. 
Ἡ ἀκαδημαϊκή ἔρευνα ἐργάζεται προοδευτικά στό 
νά ἐνσωματώσει τή διεπιστημονική προσέγγιση καί 
νά υἱοθετήσει ἐφαρμογές γιά τήν ἀντιμετώπιση 
προ  βλημάτων τοῦ πραγματικοῦ κόσμου. Πολλές 
το  πικές κοινότητες ἔχουν ἀνταποκριθεῖ στίς προ
κλήσεις τῆς ὀρθῆς διαχείρισης τοῦ οἰκοσυστήματος 
προστατεύοντας τό πολύτιμo περιβάλλον τῆς ἄγρι
ας ζωῆς καί υἱοθετώντας μεθόδους πού λαμβάνουν 
ὑπόψη τους τά διάφορα “σενάρια” γιά τό μέλλον, 

ὥστε νά προσαρμοσθοῦν στήν κλιματική ἀλλαγή 
καί νά προετοιμαστοῦν κατάλληλα μπροστά στίς 
ἀβεβαιότητες τοῦ μέλλοντος.

Τό νά εἴμαστε καλοί διαχειριστές τοῦ Συστήμα
τος τῆς Γῆς σημαίνει νά ἐνστερνιστοῦμε τήν ἄπο
ψη ὅτι ὅλα τά ἔμβια ὄντα ἔχουν ἀξία καί εἶναι 
ἀλληλεξαρτώμενα. Καί, ὅπως οἱ παπποῦδες τῶν 
παππούδων μας, πού ζοῦσαν στό χωριό, πρέπει νά 
θυμόμαστε ὅτι ἡ ὑγεία τῆς οἰκογένειάς μας ἐξαρ
τᾶται ἀπό τήν καλή κατάσταση τοῦ κήπου, τῶν 
χωραφιῶν καί τῆς ἄγριας ζωῆς πού μᾶς περιβάλλει. 
Δέν πρέπει ποτέ νά ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Θεός ἐποίησε τά 
πάντα “ἐν σοφίᾳ” (Ψάλμ. 103).  

Ὡς συνετοί διαχειριστές τοῦ οἰκοσυστήματος, 
δέν μποροῦμε πλέον νά θεωροῦμε ὅτι κυριαρχοῦμε 
μόνοι ἐπί τῆς Γῆς. Ἀντιθέτως, εἴμαστε ἁπλῶς πε
ραστικοί, πορευόμενοι μαζί μέ ἄλλα ἔμβια ὄντα στό 
ἱερό ταξίδι τῆς ζωῆς.   n
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ  
γιά τίς πυρκαγιές στή Ρόδο

Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμε
νικός Πατριάρχης κ.κ Βαρθολομαῖος ἐνη

μερώθηκε γιά τήν καταστροφική πυρκαγιά πού 
ἔπληξε τό νησί μας καί ἡ ὁποία ἀποτέφρωσε 
χιλιάδες στρέμματα δασικῆς ἐκτάσεως καί ἀπέ
στειλε πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολί
τη μας κ. Κύριλλο τό παρακάτω ΣΕΠΤΟ ΠΑ
ΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ μέ τό ὁποῖο ἐκφράζει τήν 
συμπάθειά του καί ἀπονέμει τήν Πατριαρχική 
εὐχή καί εὐλογία του πρός ὅσους (πυροσβέστες 
καί ἐθελοντές) ἀγωνίστηκαν γιά τήν ἀνάσχεση 
καί κατάσβεση τῆς πυρκαγιᾶς.

ΣΕΠΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ 
ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ  
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

«Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ρόδου, ὑπέρτιμε καί 
ἔξαρχε πασῶν Κυκλάδων Νήσων, ἐν Ἁγίῳ Πνεύ
ματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν 
Μετρι ότη τος κύριε Κύριλλε, χάρις εἴη τῇ ὑμε
τέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

Συναλγοῦντες καί συμπάσχoντες ἐκ τοῦ Ἱε
ροῦ ἡμῶν Κέντρου, παρακολουθοῦμεν, προ
σκαρτεροῦντες τῇ προσευχῇ καί τῇ δεήσει, τάς 
πυρκαϊάς, αἱ ὁποῖαι ἐξέσπασαν κατ’ αὐτάς εἰς 
πλεῖστα μέρη τοῦ πλανήτου.

Εἴδομεν ὅτι μεταξύ τῶν πληγεισῶν Ἐπαρ
χιῶν τοῦ Θρόνου ἡμῶν τυγχάνει, δυστυχῶς, καί ἡ 
φιλτάτη νῆσος Ρόδος, διό καί σπεύδομεν, ὅπως, 
διά τῶν μετά χεῖρας ἡμετέρων Πατριαρχικῶν 
Γραμμάτων, ἔλθωμεν εὐχετικῶς καί παραμυθη
τικῶς παρ’ ὑμῖν, ἅγιε ἀδελφέ, καί ἐκφράσωμεν 
τήν συμπάθειαν τῆς ἡμῶν Μετριότητος προσω
πικῶς ἀλλά καί τῶν ἐνταῦθα παρεπιδημούντων 
ἀδελφῶν ἁγίων ἀρχιερέων, οὐ μήν ἀλλά καί τά 
ὁλόθερμα συγχαρητήρια καί τήν εὐαρέσκειαν 
ἡμῶν τοῖς ἀγαπητοῖς πυροσβέσταις καί τοῖς ἐθε
λονταῖς, τοῖς προτάξασιν ἑαυτούς ἐνώπιον τοῦ 
πυρός, διά νά προστατεύσουν ἐκ τῆς λαίλαπος 
τό φυσικόν περιβάλλον καί τάς περιουσίας τῶν 
συνανθρώπων των, συμβάλλοντες κατά τρόπον 
ἀποτελεσματικόν εἰς τήν ἀποσόβησιν μείζονος 
κινδύνου.

Ἐκφράζοντες καί αὖθις τά εἰλικρινέστερα τῶν 
αἰσθημάτων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, δεόμεθα 
ὑπέρ ταχείας παρελεύσεως τοῦ σοβοῦντος τού
του πειρασμοῦ καί ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς, τόν 
ἱερόν κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν σας, με
σιτείᾳ τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας, τήν ζείδω
ρον χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.»

          ́ βκα΄ Αὐγούστου δ΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως  
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
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Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου  
κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

κατά τήν ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ τελεσθεῖσαν  
Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν Θείαν Λειτουργίαν

(Φανάριον, 30 Νοεμβρίου 2021)

«Ὁ τῆς πίστεως στῦλος, ἡ ἕδρα τῶν ἀληθινῶν δογμάτων τοῦ Χριστοῦ, Ἀνδρέας ὁ θεόπνευστος,  
πάντα σήμερον καλεῖ τῆς γῆς τὰ πέρατα, ἑορτὴν ἐτήσιον συστήσασθαι· συνέλθωμεν 

οὖν πάντες πιστοί».

«Σ ήμερον ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
ἡμᾶς συνήγαγεν» εἰς τήν περίβλεπτον 

ταύτην καί περίλαμπρον Οἰκουμενικήν καθέδραν 
διά νά μετάσχωμεν τῆς πνευματικῆς πανδαισίας, 
τήν ὁποίαν ἀπό αἰώνων καί ἀπό γενεᾶς εἰς γενε
άν παραθέτει τῷ πνεύματι λαμπροφοροῦσα καί ἐν 
Κυρίῳ εὐφραινομένη ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη 
Ἐκκλησία ἑορτίως ἄγουσα καί πανηγυρικῶς ἑορ
τάζουσα τήν ἐτήσιον μνήμην τοῦ Πρωτοκλήτου 
Μαθητοῦ, τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν. Ἀνταπο
κρινόμενοι δέ εἰς τήν τεθεῖσαν ὡς προοίμιον τοῦ 
λόγου, διά τοῦ ὑμνογραφικοῦ καλάμου, ἐκκλησι
αστικήν πρόσκλησιν καί προτροπήν συνήλθομεν 
καί ἡμεῖς ἐν ἑορτίῳ εὐχαριστιακῇ συνάξει ἐν τῷ 
πανσέπτῳ τούτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ καί ἔχοντες 
προεξάρχοντα τῆς πανηγύρεως τήν θεοτίμητον 
τῆς Ὀρθοδοξίας Κορυφήν, εὐφημοῦμεν καί ἐπαι
νοῦμεν, ἀνυμνοῦμεν καί ἐγκωμιάζομεν «τὸν τῆς 
ἀνδρείας ἐπώνυμον θεηγόρον, καὶ Μαθητῶν τὸν 
πρωτόκλητον τοῦ Σωτῆρος, Πέτρου τὸν σύγγο
νον», «τὸν κήρυκα τῆς πίστεως καὶ ὑπηρέτην τοῦ 
Λόγου», Ἀνδρέαν τόν Ἀπόστολον, τόν πρωτο
κηρύξαντα ἐνταῦθα, ἐν τῇ πόλει τοῦ Βύζαντος, 
τόν Εὐαγγελικόν λόγον, τόν σημειώσαντα αὐτήν 
τῷ σημείῳ τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ καί πήξαντα 
τό πρῶτον ἐν αὐτῇ θυσιαστήριον ἐπί τοῦ ὁποίου 
ἔκτοτε, εἰς ἀκατάπαυστον μυσταγωγίαν, προσφέ
ρεται ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς καί ἱερουργεῖται τό μέγα 
καί παράδοξον μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας. 

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Σεβασμιώτατοι καί θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Ἀνδρέας, ὁ υἱός τοῦ Ἰωνᾶ, ὁ ἐκ Βηθσαϊδά τῆς 
Γαλιλαίας, ὁ Πρωτόκλητος τῶν Ἁγίων Ἀποστό
λων. Ὁ εἰς τάς Γραφάς ὡς ἀδελφός τοῦ Κορυφαίου 
Ἀποστόλου πάντοτε μαρτυρούμενος· «Ἦν Ἀνδρέ
ας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου». Εἰς τήν προα
ποστολικήν καθημερινότητά του ἁλιεύς εἰς τήν 
λίμνην τῆς Γεννησαρέτ, τήν θάλασσαν τῆς Τιβε
ριάδος. Εἰς τήν ἀναζήτησίν του, ἐκ τοῦ βιώματος 
τῆς προσδοκίας τῆς ἐλπίδος του διά τήν προφη
τικῶς ἐξαγγελθεῖσαν λύτρωσιν τοῦ λαοῦ, φοιτη
τής καί μαθητής τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ εἰς 
τήν ἔρημον τοῦ Ἰορδάνου. Ἐκεῖ εἰς τήν ἔρημον, 
τόν κατ’ ἐξοχήν τόπον τῶν θεοφανειῶν κατά τήν 
βιβλικήν θεώρησιν, ὁ μεσίτης Νόμου καί χάριτος 
Ἰωάννης δακτυλοδεικνύει τόν «ἐρχόμενον πρὸς 
αὐτὸν» καί καταθέτει τήν μαρτυρίαν του· «Ἴδε ὁ 
ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κό
σμου» (Ἰωάν. α΄, 36), «Ἐκεῖνος δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ 
ἐλαττοῦσθαι» (Ἰωάν. γ΄, 30). Ἡ τολμηρά βεβαίωσις 
τῆς προφητικῆς φωνῆς αἰχμαλωτίζει τήν ὕπαρξιν 
τοῦ Ἀνδρέου καί ἀκολουθεῖ τόν δείκτην τοῦ δα
κτύλου τοῦ Βαπτιστοῦ. Ἔχων συνακόλουθον τόν 
Ἰωάννην τόν υἱόν Ζεβεδαίου ἀκολουθεῖ τόν Προσ
δοκώμενον, τόν Ποθούμενον. Εἰς τήν ἐρώτησίν 
Του «Τί ζητεῖτε» δι’ ἄλλης ἐρωτήσεως παρέχεται ἡ 
ἀπάν τησις· «Ραββί (Διδάσκαλε) ποῦ μένεις». 
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Δέν ἐπιζητοῦν ἁπλῶς γνωριμίαν ἀλλά διαμο
νήν. «Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε» καί «ἦλθον καὶ εἶδον 
ποῦ μένει καί παρ’ αὐτῷ ἔμειναν». Εἰς τήν πρώτην 
αὐτήν συνάντησιν καί παραμονήν τῶν δύο ἁλιέων 
τῆς Γαλιλαίας εὑρίσκομεν τό μυστήριον τῆς Πί
στεως, τό ἐγκεκρυμμένον εἰς τήν καλήν θέλησιν 
τοῦ πιστεύοντος. «Ὥρα ἦν ὡς δεκάτη», ἡ μεγάλη 
ὥρα τῆς ζωῆς τοῦ Ἀνδρέου. «Εὑρήκαμεν τόν Μεσ
σίαν» πληροφορεῖ τόν ὁμαίμονα Πέτρον. Ἀπό τῆς 
ὥρας ἐκείνης χρονολογεῖται καί μνημονεύεται ἡ 
ἀποστολικότης του καί καθίσταται οὕτως «ὁ τοῦ 
χοροῦ τῶν Ἀποστόλων πρωτότοκος, ὁ πρωτο
παγὴς τῆς Ἐκκλησίας στύλος, ὁ πρὸ Πέτρου Πέ
τρος, ὁ τοῦ θεμελίου θεμέλιος, ὁ τῆς ἀρχῆς ἀπαρ
χή, ὁ πρὶν κληθῆναι καλῶν, ὁ πρὶν προσενεχθῆναι 
προσάγων» (Ἡσυχίου Πρεσβυτέρου Ἱεροσολύμων, 
Ἐγκώμιον. P.G. 93, 1477). 

Ὁ Ἀνδρέας, κατά τάς διηγήσεις τῶν εὐαγγελι
στῶν Ματθαίου καί Μάρκου, δέχεται ὁριστικῶς 
τήν ἀποστολικήν κλῆσίν του παρά τήν θάλασσαν 
τῆς Τιβεριάδος. Καλεῖται ὑπό τοῦ Κυρίου νά κα
ταθέσῃ τήν δεδομένην ἐμπειρίαν του ὡς ἁλιεύς 
ἰχθύων εἰς ἄλλην πλέον ἁλιείαν πνευματικήν· «Καί 

ἔσῃ ἀνθρώπους ζωγρῶν». Εἰς τήν πρόσκλησιν τοῦ 
Κυρίου ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνην του καί ἐγκατα
λείπει ὁριστικῶς καί πλοῖον καί δίκτυα. Οἱ τρεῖς 
Εὐαγγελισταί ἀναφέρουν μόνον τό ὄνομά του. Ὁ 
τέταρτος τόν παρουσιάζει ὡς ἐκεῖνον τόν μαθη
τήν, ὁ ὁποῖος πάντοτε ὁδηγεῖ, φέρνει ἀνθρώπους 
πρός τόν Χριστόν. Πρῶτον τόν ὁμαίμονα Πέτρον. 
Ὕστερα τόν νέον μέ τούς πέντε ἄρτους καί τά δύο 
ὀψάρια. Ὅταν οἱ ἄλλοι μαθηταί διερωτῶνται καί 
ἀπογοητεύονται, ἐκεῖνος συλλαμβάνει ὡς λύσιν 
τήν πίστιν καί εἰσηγεῖται τόν νέον διά τήν τελεσι
ουργίαν τοῦ θαύματος· «καὶ ἐπλήσθησαν πάντες 
καὶ ἐχορτάσθησαν». Ἀργότερον καί ὀλίγον πρό 
τοῦ σωτηρίου πάθους φέρνει τούς ἀναβάντας εἰς 
τήν Ἑορτήν Ἕλληνας προσηλύτους. Γνωρίζει τό 
αἴτημα τοῦ λαοῦ του, γνωρίζει καί τήν δίψαν τῶν 
Ἐθνῶν, ὑπερβαίνει προλήψεις καί ἀγκυλώσεις, 
ἀνοίγει καί ἀνοίγεται εἰς τήν προοπτικήν τῆς Βασι
λείας, εἰς τόν νέον κόσμον τῆς χάριτος. «Ἐλήλυθεν 
ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου». 

Μυστηπόλος ὁ Πρωτόκλητος ταύτης τῆς δό
ξης, τῆς δόξης τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως, 
«ἀρχόμενος ἀπὸ Ἱερουσαλήμ» ἀνοίγει τό στόμα 
του, κινεῖ τήν γλῶσσάν του καί ὑψώνει τήν φωνήν 
του, ἡ ὁποία «ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν» ἀκούε
ται ἀπό τῆς Βιθυνίας εἰς τήν παράλιον τοῦ Εὐξεί
νου Πόντου, ἀντιλαλεῖ εἰς τά μέρη τῆς Προποντί
δος καί τήν Χαλκηδόνα, διαχέεται εἰς τήν Θράκην, 
τήν Μακεδονίαν, τήν Θεσσαλίαν καί τήν Ἀχαΐαν 
φέρνοντας ἀνθρώπους εἰς Χριστόν. Ὁ λόγος του 
στερεώνει τό Βυζάντιον καί ἡ ἐν αὐτῷ ἀποστολική 
φυτεία του ἀποβαίνει ἀνά τούς αἰῶνας τό καύχη
μα τῆς οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας. Χειροτονεῖ τόν 
Στάχυν σημαίνων διά τοῦ ὀνόματος τοῦ Πρωτε
πισκόπου τήν εἰς τούς ἐπιγενομένους κληροδοσί
αν του, ἐκφραζομένην διά τοῦ λόγου πρός αὐτόν 
τοῦ Διδασκάλου του· «Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν 
μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, 
αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν 
φέρει». Εἰς τήν πόλιν τῶν Πατρέων τελειώνει τάς 
πορείας του σταυρούμενος χιαστί. Τό «ἐμὲ μιμεῖ
σθαι» ὡς αἴτημα τοῦ ἀποστείλαντος Διδασκάλου ἡ 
σφαγίς καί ὁ ἄθλος τῆς ἀποστολῆς του.

Παναγιώτατε,

Ἑορτάζοντες σήμερον τήν μνήμην τοῦ Πρω
τοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐν τῷ πανσέπτῳ 
τούτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, προεξαρχούσης τῆς 
Ὑμετέρας Παναγιότητος, διατρέχομεν τούς αἰῶ
νας καί τάς γενεάς θαυμάζοντες τάς ἐκφάνσεις τῆς 
χάριτος τοῦ Θεοῦ εἰς τήν ἀδιάσπαστον ἀκολουθίαν 
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των καί συνοψίζοντες εἰς τήν ἱεράν μνήμην του τήν 
μνήμην μας ἀναθεωροῦμεν τήν ἔκβασιν τῆς ἀπο
στολικῆς ἀναστροφῆς του καταθέτοντες τό χρέ
ος μας κατά τήν προτροπήν τοῦ Οὐρανοβάμονος 
Παύλου «μιμεῖσθε τὴν πίστιν». Ἐγκύπτομεν ἐν τα
πεινώσει εἰς τά βάθη τοῦ μυστηρίου τῆς πίστεως, 
τῆς «ἅπαξ τοῖς ἁγίοις παραδοθείσης», τῆς πίστεως 
τήν ὁποίαν ἐκεῖνος «ἀρξάμενος ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ» 
διεκήρυξε καί διετράνωσε. Δικαίως ἡ Μήτηρ Ἐκ
κλησία σεμνύνεται καί καυχᾶται ὅτι ἔχει θεμέλι
ον τῆς ὑπάρξεώς της τόν ὁμαίμονα τοῦ Πέτρου 
Ἀπόστολον Ἀνδρέαν, διότι οὗτος ἐσφράγισε καί 
ἐχαρακτήρισε καί ἐνέπνευσε τήν δισχιλιετῆ πολυ
κύμαντον ἱστορίαν της. Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χρι
στοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
ἀνά τούς αἰῶνας, ἐπιλαβομένη τῶν ἰχνῶν του καί 
ἐποικοδομοῦσα ἐπί τοῦ ἀποστολικοῦ θεμελίου του, 
διεφύλαξεν ἀπαραχάρακτον τήν ἀλήθειαν τῆς πί
στεως, φρονοῦσα ὡς ἐδιδάχθη καί παραδίδουσα ὡς 
παρέλαβεν, ἀγωνιῶσα ἐν ἀγρύπνῳ καρδίᾳ καί ἀγω
νιζομένη ἐν ῥωμαλεότητι πνεύματος εἰς πεῖσμα τῶν 
πειρασμῶν τῆς ἱστορίας. Ἐπορεύθη καί πορεύεται, 
σταυρουμένη καί ἀκτινοβολοῦσα τό φῶς τῆς Ἀνα
στάσεως, ὡς ὁ θεμέλιός της Ἀπόστολος, εὐαγγελι
ζομένη τήν εἰρήνην, εὐαγγελιζομένη τά ἀγαθά, διά 
τοῦτο «ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες της», ὑπερβαίνουσα τάς 
ἐκ τοῦ πνεύματος τοῦ κόσμου τούτου ἑκάστοτε 
ἀγκυλώσεις καί ὁμαλίζουσα τά προσκόμματα «εἰς 
οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ», τῆς Ἐκ
κλησίας. Τό μαρτύριον τῶν παθημάτων, τό ὁποῖον 
χαρακτηρίζει τήν ζωήν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου 
καί πάντων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἀπετέλεσε καί 
ἀποτελεῖ τήν ἐναργῶς καί διηνεκῶς ἐνεργοῦσαν 
σταθεράν τῆς πρωτευθύνου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐξου
σίας της, ἐξουσίας μή κατακυριευούσης ἀλλά ἐν 
κενώσει θυσιαστικῶς διακονούσης, ὡς καί ἐσχάτως 
ἀπέδειξεν ἀποδώσασα τήν ἐκκλησιαστικήν Αὐτο
κεφαλίαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας.

Ἡ Μήτηρ Μεγάλη Ἐκκλησία τήν ὑπό τοῦ Πρω
τοθρόνου τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας Ἀποστό
λου Ἀνδρέου κληροδοτηθεῖσαν ἀποστολικότητα 
διαφυλάττουσα καί ὑπό τοῦ πνεύματος αὐτῆς ἐν 
χάριτι ἐμπνεομένη καί ἐμψυχουμένη ἀποστολικήν 
πορείαν ἐπιτελεῖ ἐκφράζουσα μετ’ ἐμφάσεως τό φι
λάνθρωπον αἰώνιον μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας διά τήν 
προώθησιν τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀλληλεγγύ
ης, τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καί τοῦ σεβασμοῦ 
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, βηματίζουσα πρός 
τήν συνάντησιν τοῦ ἄλλου, μέσῳ τῶν διαλόγων, 
διά τήν ὑπέρβασιν τῆς δυσπιστίας, τήν ἑδραίωσιν 

τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ καί τήν ἀποφυγήν ἀκραίων 
καταστάσεων καί συμπεριφορῶν, κινουμένη, κατά 
τήν ῥῆσιν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος «πέραν 
κάθε θεολογικοῦ μινιμαλισμοῦ καί οἰκουμενιστικοῦ 
οὐτοπισμοῦ, μέ ρεαλισμόν καί ἐμπιστοσύνην εἰς 
τήν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ». Ἀποδεικνύει δέ τήν «πί
στιν δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένην», δι᾽ ἔργων δηλαδή, 
πρωτοστατοῦσα εἰς πρωτοβουλίας ἤ ἄλλοτε στη
ρίζουσα αὐτάς διά τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί 
τῆς καταλλαγῆς, τήν διάσωσιν τοῦ φυσικοῦ περι
βάλλοντος καί τήν εὐαισθητοποίησιν περί τῶν συ
νεπειῶν τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς τόν σεβασμόν τῆς 
ἱερότητος τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς καί τῆς προστα
σίας αὐτῆς, μάλιστα δέ κατά τάς ἡμέρας ταύτας, 
κατά τάς ὁποίας σύμπασα ἡ ἀνθρωπότης δοκιμά
ζεται, εἰς τήν δίνην τῆς πανδημίας εὑρισκομένη. 
Ταῦτα καί ἄλλα πολλά, «ὧν ἐπιλείψει με διηγούμε
νον ὁ χρόνος», ἐκφραστικά τῆς ὑπέρ τοῦ ἀνθρώ
που ἀγωνίας της, συνθέτουσι τό «δοκίμιόν» της, τό 
ὁποῖον βιώνει διαχρονικῶς «εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν 
καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ», οἰκειου
μένη τήν αὐτοσυνειδησίαν τοῦ Παύλου, ἐκφραζο
μένη διά τῆς ῥήσεως· «Γέγονα τοῖς πᾶσι τὰ πάντα 
ἵνα πάντας τινὰς σώσω» καί συνοψίζουσα αὐτήν 
ὡς ἰδικήν της αὐτοσυνειδησίαν ἀνά τούς αἰῶνας. 

Παναγιώτατε,

Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία μνημονεύουσα σήμερον 
ἐν τῇ ἐμπειρίᾳ τοῦ ἐνεστωτικοῦ λειτουργικοῦ χρό
νου τό μαρτύριον διά Χριστόν καί τήν μαρτυρίαν 
Χριστοῦ σταυρωθέντος καί τριημέρου ἀναστάντος 
ἐκ νεκρῶν διά τήν τοῦ κόσμου σωτηρίαν τοῦ Πρω
τοκλήτου Μαθητοῦ, ἐκφράζει ἐν τῷ ἐνταῦθα τῆς 
ὑπάρξεώς της τήν διαχρονικῶς βιουμένην ἐμπει
ρίαν της, ἐμπειρίαν πίστεως, ἐλπίδος καί ἀγάπης, 
τοῦτο δέ σημαίνει ἐμπειρίαν τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, 
καί μεταστοιχειώνει τόν ἑόρτιον πανηγυρισμόν 
εἰς μεγαλόφωνον διακήρυξιν τῆς βεβαιότητος ὅτι 
ἡ ἐπιφάνεια τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ὡς ἐφανερώθη 
διά τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἀνδρέου καί ἐξεδιπλώθη 
ἐν μέσῳ παραδοξοτήτων καί ἀντιξοοτήτων διά 
τῶν αἰώνων, δέν ἐξαντλεῖται εἰς τά γεγονότα τοῦ 
παρελθόντος της. Διατρέχει τήν ἱστορίαν καί φθά
νει ἕως τήν σήμερον προκαλοῦσα τήν συνείδησιν 
πάντων ἡμῶν καί ὁριοθετοῦσα τήν εὐθύνην μας 
ὡς τέκνων της, τροφίμων τοῦ κόσμου τούτου καί 
ἐνεργῶν μελῶν τῆς συγχρόνου κοινωνίας.

Ἀναλογιζόμενοι τήν ἔχουσαν πρωτόγνωρα χα
ρακτηριστικά καί ἐκπέμπουσαν ποικίλα μηνύματα 
σύγχρονον κοινωνίαν, αἰσθανόμεθα τό χρέος μας 
ὡς φορέων τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως καί κα
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λούμεθα νά προσεγγίσωμεν μετ’ εἰλικρινείας καί 
παρρησίας πολλῆς τήν ἀδιάκοπον βίωσιν τοῦ 
Εὐαγγελίου, τοῦ κηρυχθέντος ὑπό Ἀνδρέου καί 
τῶν ἄλλων Ἀποστόλων. Κρατοῦντες ἐν πιστότητι 
καί εὐθύνῃ ὅλα, ὅσα παρελάβομεν, καί διακρίνον
τες ἐκ τῆς δισχιλιετοῦς παραδόσεως τά μεταβλη
τά στοιχεῖα ἐκ τῶν ἀμεταβλήτων καί ἀπαρασα
λεύτων, οὐδέν θυσιάζοντες ἤ ἀπομειοῦντες ἐκ τῶν 
ἀποτελούντων τό δόγμα καί τό ἦθος τῆς «ἅπαξ 
τοῖς ἁγίοις παραδοθείσης πίστεως», ὀφείλομεν νά 
μήν ἀγνοήσωμεν τά σημεῖα τῶν καιρῶν, πειραζό
μενοι ὑπό τοῦ συγχρόνου πειρασμοῦ τοῦ «ἀποκα
ταστασιακοῦ ρομαντισμοῦ» ὡς νοσταλγικῆς διά
θέσεως ἐπιστροφῆς ἤ φυγῆς εἰς ἕνα προνεωτερικό 
παρελθόν, στερούμενον ἐμπνεύσεως, πρωτοτυπί
ας καί κοινωνικῆς ἀπηχήσεως. Ἡ δυναμικὴ αὕτη 
κατανόησις τῆς παραδόσεως τῆς πίστεως, ἔχουσα 
ὡς ἄξονας, πρῶτον τήν ἐσχατολογικήν συνείδη
σιν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συνδέεται ἀρρήκτως 
μετά τῆς διαλεκτικῆς προσλήψεως τῆς Ἱστορίας 
ὑπό τήν ἀνακαινιστικήν προοπτικήν τῆς Βασιλεί
ας τοῦ Θεοῦ, δεύτερον τήν κοινωνικήν παρέμβασιν 
ὑπέρ τῶν ποικιλοτρόπως τήν σήμερον πασχόντων 
καί ἀδικουμένων, καί τρίτον τήν οἰκουμενικότητα, 
ὡς ὁρίζοντα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μερίμνης καί προ
οπτικῆς, θά ἐπανερμηνεύσει ὅ,τι κατά τό παρελθόν 
θεολογικῶς ἐπετεύχθη καί θά ἀξιοποιήσει πᾶσαν 
γόνιμον ἐπίκαιρον ἀφορμήν, ἄνευ προσαρμογῆς 
τῶν θεοπνεύστων ἠθικῶν καί ἀνθρωπολογικῶν 
ἀρχῶν της εἰς τάς «ἐναλλακτικάς ἐπιλογάς» τοῦ 
συγχρόνου ἐκκοσμικευμένου πολιτισμοῦ. Συγχρό
νως, θά ὁδηγήσει εἰς ἀποδέσμευσιν ἀπό φόβους 
καί δισταγμούς, θά κατευθύνει εἰς κρυστάλλινον 
εὐθικρισίαν ἐπί τῶν προβλημάτων τῆς συγχρόνου 
ἀνθρωπότητος καὶ εἰς ἄρθρωσιν λόγου ἀντιλη
πτοῦ εἰς τόν τρόπον σκέψεως τῆς σήμερον, ὥστε 
νά ἀποφευχθοῦν αἱ σύγχρονοι παγίδες τῆς «νέας 
πνευματικότητος» καί τοῦ φονταμενταλισμοῦ.

Καλούμεθα ὁμοίως νά ἀντλήσωμεν ἔτι πλείονας 
δυνάμεις ἐκ τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης τοῦ Πρωτο
κλήτου Μαθητοῦ διά νά καταστήσωμεν σαφές ὅτι 
ὁ ὅρος μαθητεία Χριστοῦ δηλώνει κίνησιν πρός 
ἀναζήτησιν τοῦ ἀνθρώπου, ἔμπρακτον παρουσί
αν εἰς τάς ἀνάγκας του, ἐπάγρυπνον μέριμναν διά 

τήν πορείαν τοῦ κόσμου, ἔξοδον ἐκ τῆς μακαριό
τητος τῶν θεσμίων πρός συνάντησιν τῆς χαλεπῶς 
ὠδινούσης κοινωνίας τῶν ἡμερῶν μας, συνεπῆ δι
αδρομήν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπί τά ἴχνη τοῦ Σω
τῆρος.

Πάντα τά ἀνωτέρω καί πλείονα τούτων, Πανα
γιώτατε, ἐπιδείκνυνται εἰς τήν ὑμετέραν εὐλογημέ
νην ἀπό τόν Θεόν ἀγλαόκαρπον καί πολύκαρπον 
πατριαρχίαν. Ἀπό τριακοντετίας ἀπό τοῦ Ἱεροῦ 
Οἰκουμενικοῦ Συνθρόνου Σου ἐξακτινώνεται φω
τεινή ἡ πρωτεύθυνη Πατριαρχική μαρτυρία Σου, 
μαρτυρία εὐθύνης ὡς πρώτου τῆς οἰκουμενικῆς 
Ἐκκλησίας, μαρτυρία ἐμπράκτου διδαχῆς πρός 
πάντα τά ἀνά τήν οἰκουμένην τέκνα Σου, μαρτυ
ρία ἐπαγρυπνούσης ἀγάπης καί θυσιαστικῆς δια
κονίας. Δοξάζομεν τόν εὐδοκήσαντα Θεόν καί 
προσάγοντες αὐτῷ πρέσβυν σήμερον θερμότατον 
τόν θεμέλιον τοῦ θρόνου Σου Ἀπόστολον δεόμεθα 
αὐτοῦ ὑπέρ ὑγείας, δυνάμεως καί μακροημερεύσε
ώς Σου· σύ δέ μή παύσῃ ἐκτείνων τάς χεῖράς Σου 
εὐλογῶν καί ἁγιάζων τόν λαόν σου, καί εὐχόμενος 
ὑπέρ εἰρήνης καί καταστάσεως τοῦ σύμπαντος κό
σμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων Ἐκκλησιῶν καί τῆς 
τῶν πάντων ἑνώσεως. n
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Μνήμη Ἁγίου Ἰσιδώρου-τιμητική διάκριση

Τήν Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰσιδώρου πα
νηγύρισε τό ὁμώνυμο χωριό τοῦ νησιοῦ μας τήν Παρα

σκευή 14 Μαΐου.
Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ (Πέμπτη 13 Μαΐου 2021) 

χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὁ 
ὁποῖος πρό τῆς Ἀπολύσεως ἀπέδωσε τόν Χρυσό Σταυρό τῶν 
Μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στή Δωδε
κάνησο (ἀνώτατη τιμητική διάκριση) στόν κ. Ἀνδρόνικο Πα
παθανασίου, Συνταξιοῦχο Θεολόγο Ἐκπαιδευτικό, ἐκφρά
ζοντας τόν ἔπαινο καί τήν τιμή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας γιά 
τήν προσφορά του ὡς Θεολόγου, Ἱεροψάλτη καί, γιά πολλά 
χρόνια, Μέλους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς γενέτειράς του, τοῦ χωριοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Μνήμης τοῦ Ἁγίου τῆς πανηγύρεως προέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί
σκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
XΡΟΝΙΚΑ – ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ἀπονομή ὀφφικίου

Τήν Δευτέρα 26 Ἰουλίου 2021, κατά τήν Μνή
μη τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρα

σκευῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
προέστη τῆς θείας Λειτουργίας στόν φερώνυμο 
ἐνοριακό ἱερό Ναό τοῦ χωριοῦ Κατταβιᾶ τῆς 
Νοτίας Ρόδου. Στό τέλος τῆς Ἀκολουθίας τοῦ 
Ὄρθρου προέβη στήν τελετή «Ἐκπλύσεως τῆς 
ἁγίας Τραπέζης» τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, ἡ ὁποία κρί
θηκε ἀναγκαία μετά τίς ἀνακαινιστικές ἐργασίες 
πού πραγματοποιήθηκαν στό ἱερό Βῆμα. Πρίν 
τήν Ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας ἀπένειμε 
τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου στόν Ἐφημέριο 
τῆς Ἐνορίας π. Ζαχαρία ΚουτελάροΜαυρουδή, 
ἀδελφό τῆς ἱερᾶς Μονῆς Σκιαδίου.

Στήν προσφώνησή του ἐξέφρασε τόν ἔπαινο 
καί τήν εὐαρέσκεια τῆς Ἐκκλησίας στόν Ἐφημέ
ριο π. Ζαχαρία καί τά Μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἐπιτροπῆς γιά τά ἀνακαινιστικά καί ἐξωραϊ
στικά ἔργα πού ἐκτέλεσαν στόν ἱερό Ἐνοριακό 
Ναό, τόν ἱερό Ναό Ἁγίου Μάρκου, τήν αἴθουσα 
τῆς Ἐνορίας (πρώην Δημοτικό Σχολεῖο) καί στά 
παρακείμενα κτίρια (κατοικία Ἱερέως καί Κω
δωνοστάσιο), ἐξέφρασε δέ εὐχαριστίες πρός τήν 
κ. Πρόεδρο καί τά Μέλη τοῦ Συλλόγου Καττα
βενῶν Ἀμερικῆς «Ἡ Ἁγία Παρασκευή» γιά τήν 

οἰκονομική ὑποστήριξή τους, ἐκφράζοντας πα
ράλληλα τά συγχαρητήρια καί τίς εὐχές του γιά 
τήν ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως ἑκατονταετίας 
ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Συλλόγου.

Odos 48-with links.indd   34 27/10/2022   12:41:58 µµ



35H OΔOΣ

 
Ἐκδημία Ἀρχιμανδρίτου Σεραφείμ Παρχαρίδου

Τ ό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 1 Αὐγούστου 
2021 ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὁ Ἀρχιμαν-

δρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί Προη-
γούμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Παραμυ-
θίας κυρός Σεραφείμ.

Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιμανδρίτης (κατά κό-
σμον Ἀριστοτέλης Παρχαρίδης τοῦ Νικολάου 
καί τῆς Ταμάρας), ποντιακῆς καταγωγῆς, γεν-
νήθηκε τήν 10η Αὐγούστου τοῦ ἔτους 1930 
στήν πόλη Βλαδικαυκάζ τοῦ Καυκάσου. Ὁ 
παπποῦς του ἦταν Ἱερέας. 

Τό 1940 ἦλθε πρόσφυγας στήν Ἑλλάδα 
καί ἐγκαταστάθηκε στή Νίκαια. Ἔχοντας τήν 
ἔφεση πνευματικῆς ζωῆς δραστηριοποιήθηκε 
μέχρι τήν ἀφιέρωσή του στίς Χριστιανικές κι-
νήσεις ἐκείνων τῶν χρόνων. 

Μοναχός ἐκάρη στήν ἱερά Μονή Ἁγίου 
Παν τελεήμονος Καλύμνου. Διάκονος χειρο-
τονήθηκε στόν παλαιό Μητροπολιτικό Ναό 
Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου (19-2-1973) καί Πρε-
σβύτερος στό Καθολικό τῆς ἱερᾶς Μονῆς Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Ἀγκαράθου (20-2-1973) 
ἀπό τόν ἀοίδιμο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Εὐγέ-
νιο. Ἐργάστηκε ἱεραποστολικά στό Ζαΐρ γιά 
τέσσερα χρόνια.

Ἐπιστρέφοντας στήν Ἑλλάδα ἐντάχθη-
κε στόν κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρό-
δου (1978), ἐγκαταστάθηκε στήν ἱερά Μονή 
Ὑψενῆς καί διακόνησε γιά περίπου ἑπτά χρό-
νια ὡς Ἐφημέριος στήν Ἐνορία Λάρδου. 

Τό 1981 ἔλαβε τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμαν-
δρίτου ἀπό τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Ρόδου 
Σπυρίδωνα Συνοδινό. 

Τό 1988 ἄρχισε τήν ἀνέγερση τῆς ἱερᾶς 
Μονῆς Παναγίας Παραμυθίας, στήν ἡγουμε-
νία τῆς ὁποίας παρέμεινε μέχρι τήν οἰκειο-
θελῆ παραίτησή του, τό ἔτος 2016. 

Ἔγινε ἐπίσης κτήτορας καί τῆς γυναικεί-
ας ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Παντανάσσης 

Ρόδου. 
Ἔκτοτε καί μέχρι τῆς τελευτῆς του 

παρέμεινε στήν ἱε ρά Μονή.

Τό ἐξοδιαστικό του ἔλαβε χώρα τό μεσημέ-
ρι τῆς ἑπομένης, Δευτέρα 2 Αὐγούστου, στόν 
ἱερό Ναό τῶν Ταξιαρ χῶν τῆς ἱερᾶς Μονῆς. 
Μετά τήν Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία τέλεσε ὁ 
ἐκ τῶν Ἀδελφῶν τῆς ἱερᾶς Μονῆς Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος, ἐψάλη 
ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία προεξάρχοντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Κυρίλλου, 
συμμετεχόντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Νουβίας κ. Σάββα, τοῦ Θεοφιλεστάτου 
ἁγίου Ὀλύμπου, πολλῶν Ἱερέων καί Μοναχῶν 
τῶν ἱερῶν Μονῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀνα-
φέρθηκε στήν προσωπικότητά του καί 
ἐξῆρε τήν προσφορά του ὡς κτήτορος 
δύο ἱερῶν Μονῶν, Ἐφημερίου καί 
Πνευματικοῦ.
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Ἑορτή Κοιμήσεως Ὑπεραγίας Θεοτόκου – Ἀπονομή ὀφφικίου

Ἡ Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας 
Θεο τόκου, τό «Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ» 

ὅπως χαρακτηριστικά ὀνομάζεται ἀπό τόν εὐ
σεβῆ λαό μας ἑορτάστηκε μέ λαμπρότητα στήν 
ἱερά μας Μητρόπολη, μέ ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτα
σμοῦ τόν ἐνοριακό ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτό
κου Ἰαλυσοῦ (Τριαντῶν).

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τό 
βράδυ τῆς Παρασκευῆς, 13 Αὐγούστου 2021, 
προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν ἱερό Ναό Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου Ἰαλυσοῦ. Ἐξαιτίας τῶν ἰδιαίτερων 
συνθηκῶν τῶν ἡμερῶν μας ἡ Ἀκολουθία τελέ
στηκε στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.

Τό βράδυ τοῦ Σαββάτου (14 Αὐγούστου), πα
ραμονή τῆς Ἑορτῆς, χοροστάτησε τοῦ Ἑσπερι
νοῦ καί προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου 
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν ἱερό Ναό Πανα
γίας Καθολικῆς Κρεμαστῆς. Τοῦ πανηγυρικοῦ 
Ἑσπερινοῦ τῆς Ἑορτῆς χοροστάτησαν ὁ Σεβα
σμιώτατος Μητροπολίτης Νουβίας κ. Σάββας 
στήν ἱερά Μονή Παναγίας Καλοπέτρας καί ὁ 
Θεοφιλέστατος ἅγιος Ὀλύμπου στόν ἱερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἰαλυσοῦ. 

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς ὁ Σε βα
σμιώ τατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε τοῦ 
Ὄρθρου καί προέστη τῆς τρισαρχιερατικῆς θείας 
Λειτουργίας, συλλειτουργούντων τοῦ Σεβ. ἁγίου 
Νουβίας καί τοῦ Θεοφιλ. ἁγίου Ὀλύμπου στόν 
ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἰαλυσοῦ. Πρίν 
τήν Ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας ἀπένειμε 
τό ὀφφίκιο τοῦ Σταυροφόρου Οἰκονόμου στόν 
Προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας π. Κωνσταν τῖνο Χα
τζημιχαήλ.

Ἐγκαίνια ἱεροῦ Ναοῦ – Ἀπονομή ὀφφικίου

Μέ θρησκευτική κατάνυξη καί ἱεροπρέπεια 
τελέσθηκαν τό Σάββατο 21 Αὐγούστου 2021 

τά Ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ὁσιο
μάρτυρος Ἐφραίμ, ἐξωκκλησίου τῆς ἱερᾶς Μο
νῆς Θαρρίου, ὁ ὁποῖος ἐπεκτάθηκε καί ἀνακαι
νίστηκε πρόσφατα ἀπό τό Σύλλογο Αἱμοδοτῶν 
Ρόδου «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ».

Τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων προέστη ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καί συμμετεῖ
χε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νουβίας 
κ. Σάββας. Στό φυτό τῆς ἁγίας Τραπέζης κατετέ
θησαν ἀποτμήματα τιμίων Λειψάνων τῶν Ἁγίων: 
Ἱερομαρτύρων Χαραλάμπους καί Κυρίλλου τοῦ 
Λουκάρεως, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
καί τῶν ἐν Μουλίοις τῆς Κρήτης Νεομαρτύρων, 
Ἀποστόλου, Δημητρίου καί Ζαχαρίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του εὐχαρί
στησε τόν Ἡγούμενο τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμαν
δρίτη Νεκτάριο, τόν Πρόεδρο καί τά Μέλη τοῦ 
Συλλόγου Αἱμοδοτῶν γιά τήν εὐσεβῆ πρωτο

βουλία τους καί ἐξέφρασε πρός αὐτούς τήν ἐκ
κλησιαστική εὐαρέσκεια. Προσφώνησαν ἐπίσης 
κατάλληλα ὁ Ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς καί ὁ 
Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κ. Φιλήμων Νικολάου.

Πρίν τήν Ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας ὁ 
Σεβασμιώτατος ἅγιος Νουβίας προεχείρισε σέ 
Ἀρχιμανδρίτη τόν Ἱερομόναχο Νεῖλο Μπέρβελι, 
Ἀδελφό τῆς ἱερᾶς Μονῆς.
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Χειροτονίες

Τ ήν Κυριακή 22 Αὐγούστου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Καθεδρικό ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου καί τέλεσε τήν χειροτονία σέ Πρεσβύτερο τοῦ Διακόνου Σίλα Μαριᾶ.

Ἐπίσης τήν ἑπομένη, Δευτέρα 23 Αὐγούστου, στόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Πανα-
γίας Καθολικῆς) Κρεμαστῆς χειροτόνησε σέ Πρεσβύτερο τόν Διάκονο Γαβριήλ Ἰορδάνογλου.

Τήν Κυριακή 3 Ὀκτωβρίου 2021 στόν ἐνορια κό ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κρητηνίας ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος προέβη στή χειροτονία σέ διάκονο τοῦ κ. Γεωργίου Καρπαθάκη. Ὁ ἐν λόγῳ 
διάκονος χειροτονήθηκε σέ πρεσβύτερο ὑπό τοῦ Σεβα σμιω τάτου Μητροπολίτου μας τήν Τετάρτη 3 Νοεμβρίου.

Εὐχόμαστε στούς νέους Πρεσβυτέρους νά ἀναδειχθοῦν ἄξιοι τῆς κλήσεώς τους καί νά ἐπιδείξουν πολύκαρπη 
καί καλλίκαρπη διακονία στό γεώργιο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Σύναξις Ἁγίων Ἰατρῶν

Τ ήν Κυριακή 17 Ὀκτωβρίου στόν Καθεδρικό ἱερό 
Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἑορτάστη

κε γιά πρώτη φορά ἡ κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας 
καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
θεσπισθεῖσα Σύναξις «Πάν των τῶν Ἁγίων Ἰατρῶν».

Τῆς θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτα
τος Μητροπολίτης μας (συλλειτουργοῦντος τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου), 
ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε τήν σχετική σεπτή Πατριαρχι
κή Ἐγκύκλιο γιά τήν Ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγί

ων Ἰατρῶν. Παρέστησαν ὁ Διοικητής τοῦ Γενικοῦ 
Κρατικοῦ Νοσοκομείου Ρόδου κ. Γρηγόριος Ρουμά
νης ἐπικεφαλῆς ἀντιπροσωπείας, ὁ Πρόεδρος καί 
τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἰατρικοῦ 
Συλλόγου Ρόδου. Μετά τήν εὐλογία τῆς Ἀρτοκλα
σίας ὁ Σεβασμιώτατος προσφώνησε τούς παριστα
μένους ἰατρούς καί λοιπούς ἐργαζομένους στό χῶρο 
τῆς ὑγείας ἀναφερόμενος στή σχέση Θεολογίας καί 
Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης, ἐξαίροντας τήν προσφορά 
τους καί εὐχόμενος τά δέοντα.
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Πανήγυρις Πολιούχου Ρόδου Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ  Ὑδραίου

Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί θρησκευτι
κή εὐλάβεια, ἡ Ρόδος τίμησε καί ἐφέτος τήν 

μνήμη τοῦ πολιούχου της Ἁγίου Νεομάρτυρα 
Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου στόν Ἐνοριακό Ναό 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νεοχωρίου, ὅπου ὁ Ἅγιος 
ἐτάφη μετά τήν μαρτυρική τελείωσή του.

Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Μνήμης του, 
13 Νοεμβρίου 2021, χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτα
τος Μητροπολίτης Νουβίας κ. Σάββας, ὁ ὁποῖος 
κήρυξε καί τόν θεῖο λόγο, κάνοντας ἰδιαίτερη ἀνα
φορά στή σημασία τοῦ μαρτυρίου τοῦ Νεομάρτυρα 
Κωνσταντίνου καί τῶν Νεομαρτύρων γενικότερα.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Μνήμης τοῦ Ἁγίου 
Πολιούχου μας τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου χο
ροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου 
κ. Κύριλλος, ἐνῶ τῆς θείας Λειτουργίας προέστη ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, συλλειτουρ
γούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου ἁγίου Νουβίας καί τοῦ 
Θεοφιλεστάτου ἁγίου Ὀλύμπου. Ὁ Σεβασμιώτατος 
στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν Ἐπέτειο τῶν 200 
χρόνων ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση, τονίζον
τας ἰδιαίτερα τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στήν 
διατήρηση τῆς αὐτοσυνειδησίας τοῦ Γένους μας καί 
τήν συμβολή τῶν Νεομαρτύρων στή διάσωση τοῦ 
φρονήματος τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος.

Τούς ὕμνους κατά τόν Ἑσπερινό, τόν Ὄρθρο 
καί τήν Θεία Λειτουργία ἀπέδωσε ἡ χορωδία τοῦ 
Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Ρόδου. Παρέστησαν οἱ 

Βουλευτές κ. Μάνος Κόνσολας, κ. Βασίλειος Ὑψη
λάντης καί κ. Ἰωάννης Παππᾶς, ὁ Περιφερειάρ
χης Νοτίου Αἰγαίου κ. Γεώργιος Χατζημάρκος, ὁ 
Δήμαρχος Ρόδου κ. Ἀντώνιος Καμπουράκης καί 
ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Αὐτοδιοικητικῶν καί 
Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλεί
ας. Παρών καί ὁ τηλεοπτικός Σταθμός «Θάρρι» γιά 
νά κάνει πραγματικότητα τήν συμμετοχή τῶν πι
στῶν μας πού δέν μπόρεσαν νά παραστοῦν λόγῳ 
τῶν περιοριστικῶν ὑγειονομικῶν μέτρων, ἔστω καί 
ἀπό τόν τηλεοπτικό δέκτη τους.

Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καί 
τοῦ τιμίου Λειψάνου τοῦ Ἁγίου στό κέντρο τῆς 
πόλεως (συντομότερη ἐφέτος ἐξαιτίας τῆς πανδη
μίας), συνοδείᾳ τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ρό
δου. Ἡ πομπή κατέληξε στήν εἴσοδο τοῦ Δημαρ
χιακοῦ Μεγάρου, ὅπου ἔλαβε χώρα ἡ εὐλόγηση 
τῶν ἄρτων καί στή συνέχεια ἡ ἀπόλυση παρουσίᾳ 
τῶν Κληρικῶν τῆς πόλεως Ρόδου καί τῶν Ἀρχῶν. 
Ἡ μαθητική καί ἐκπαιδευτική κοινότητα μετέσχε 
ἀντιπροσωπευτικά στή Λιτανεία. Ἡ καλοκαιρία 
πού ἐπικρατοῦσε ἔδωσε τήν δυνατότητα στούς 
συμπολῖτες μας νά συμμετάσχουν καί νά τιμή
σουν τήν μνήμη τοῦ Πολιούχου. «Ἅγιε Πολιοῦχε 
μας Νεομάρτυς Κωνσταντῖνε σκέπε καί φύλαττε 
τήν πόλη σου, προστάτευε τούς κατοίκους της καί 
πρέσβευε νά λυτρώσει ὁ Κύριος τόν κόσμο του ἀπό 
τήν ἐνεστῶσα δοκιμασία τῆς πανδημίας».
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Μέ τά γνωστά προβλήματα ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας 
τοῦ COVID 19 καί τῶν μέτρων πού ἐπεβλήθησαν, πέρασε 
τό 2021.

Ἡ πανδημία ἡ ὁποία ἀκόμη ταλαιπωρεῖ τόν πλανήτη, 
ἀνάγκασε καί τόν σύλλογο Ἱεροψαλτῶν νά περιοριστεῖ 
στίς ἀπαραίτητες ὑποχρεώσεις, ὑπακούοντας αὐστηρά 
στίς ἐντολές τῆς Ἐκκλησίας μας καί τίς ὁδηγίες τῶν ἐπι
στημόνων.

Μέ ὀλιγομελῆ παρουσία Ἱεροψαλτῶν πραγματοποι
ήθηκαν ὅλες οἱ Ἱερές ἀκολουθίες στίς ἐνορίες πού ὑπη
ρετοῦν ἀλλά καί στούς πανηγυρίζοντες Ἱερούς Ναούς. 
Παράλληλα γιά τήν προστασία ὅλων ἀπό τήν πανδη
μία συνεχίστηκαν τά μαθήματα τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς 
δια δικτυακά, ἐλπίζοντας ὅτι, ἀφοῦ ξεπερασθοῦν τά προ
βλήματα, θά ἐπανέλθει ἡ κανονικότητα καί ἡ συμμετοχή 
τῶν μαθητῶν στή Σχολή θά εἶναι μεγαλύτερη. Πέραν ἀπό 
τήν ἄψογη παρουσία καί ποσφορά  τῶν Ἱεροψαλτῶν στά 
ἀναλόγια, τό 2021 ἦταν καί ἐκλογική χρονιά. Μετά ἀπό 
τήν νόμιμη διαδικασία καί τηρώντας τά μέτρα προστασί
ας, ἐξελέγη νέο Δ.Σ. στόν σύλλογο Ἱεροψαλτῶν τό ὁποῖο 
ἀπαρτίζεται ἀπό τούς Ἱεροψάλτες: Σ. Παρασκευά Πρόε
δρο, Ἐλευθ. Καστρουνή Ἀντιπρόεδρο, Γεώργιο Χουρδά
κη Γραμματέα, Ἀντώνη Ψυλλάκη Ταμία καί Νικ. Τσιμέτα 
ὑπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. Εὐχή ὅλων μας εἶναι νά συ
νεχίσει ὁ σύλλογος τήν ἱστορική του πορεία καί τήν προ
σφορά στήν Ἐκκλησία καί τόν τόπο μας.

Μία συγκινητική ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέ τήν 
εὐκαιρία τῆς “ἡμέρας τοῦ ἐθελοντῆ αἱμοδότη” στήν Ἱερά 
Μονή Θάρρι. Μετά ἀπό ἀπόφαση τῶν Δ.Σ. τοῦ συλλό
γου Ἱεροψαλτῶν Ρόδου “Εὐάγγελος Μουτάφης” καί τοῦ 
συλλόγου ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν Ρόδου “Ἅγιος Ἐφραίμ” 
πραγματοποιήθηκε ἡ ἀδελφοποίησή τους,  σφραγίζοντας 
ἔτσι μία πολύχρονη συνεργασία στό θεάρεστο ἔργο ταῆς 
αἱμοδοσίας. 

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ πανηγυρικό ἑσπερινό στήν 
Ἱερά μονή Ἁγ. Ἐφραίμ πλησίον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θαρρί
ου, ὅπου ἔψαλλε ἡ χορωδία τοῦ συλλόγου Ἱεροψαλτῶν, καί 

στή συνέχεια ἀκολούθησε ἡ ἀδελφοποίηση τῶν δυό συλ
λόγων στόν προαύλιο χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου 
Μιχαήλ τοῦ Θαρρενοῦ, μέ τήν ὑπογραφή τοῦ σχετικοῦ 
πρακτικοῦ ἀπό τούς προέδρους Αἱμοδοτῶν κ. Φιλήμονα 
Νικολάου καί Ἱεροψαλτῶν κ. Στέργο Παρασκευᾶ, παρου
σίᾳ ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καί φίλων τῶν συλ
λόγων. Στήν ἐκδήλωση  τονίστηκε ἡ μεγάλη προσφορά 
τῶν αἱμοδοτῶν στήν κοινωνία μας καί ἡ ἀνάγκη  εὐαισθη
τοποίησης ὅλων μας  στήν προσπάθεια προσφορᾶς αἵμα
τος, πού τόση μεγάλη ἀνάγκη ἔχουν οἱ συνάνθρωποί μας.

Ἰδιαίτερη χαρά γιά τόν σύλλογο ὑπῆρξε ἡ χειροτονία 
τοῦ συναδέλφου Γεωργίου Καρπαθάκη ὁ ὁποῖος χειροτο
νήθηκε Ἱερέας στό χωριό του, τήν  Κρητηνία, ὅπου καί θά 
Ἱερουργεῖ στό Ἱερό Θυσιαστήριο ὡς ἐφημέριος. Ὅλοι οἱ 
πρώην συνάδελφοί του τοῦ εὐχόμαστε καλή καί εὐλογημέ
νη ἱερατική διακονία.

Τήν χρονιά ὅμως πού πέρασε, εἴχαμε καί γεγονότα 
πού μᾶς λύπησαν καθ’ ὅτι «ἀνεχώρησαν» γιά τήν Οὐράνιο  
Βασιλεία οἱ συνάδελφοι: Νικόλαος Λεφάκης, πρωτοψάλ
της Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Ροδινίου· Ἠλίας Ἐλλια
δάκης, πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Χριστοφόρου· 
Κωνσταντῖνος Ἕλενας, Ἄρχων πρωτοψάλτης Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγ. Γεωργίου Κάτω· Νικόλαος Σταυριανός, πρωτοψάλτης 
γιά πολλά χρόνια τοῦ Ἁγ. Φανουρίου Ρόδου καί ὁ Ἄρχων 
Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως Κωνσταν
τῖνος Κουκιᾶς, ἐπί σειρά ἐτῶν Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Παναγίας Καθολικῆς Κρεμαστῆς, ἀλλά καί γιά πολ
λές δεκαετίες Γραμματέας τοῦ συλλόγου μας. Ἡ πολυετής 
προσφορά τους στήν τοπική μας Ἐκκλησία, ὑπῆρξε ἀνε
κτίμητος. Εὐχόμεθα ὁ Πανάγαθος Θεός νά τούς κατατάξει 
ἐν χώρᾳ ζώντων καί ἐν σκηναῖς δικαίων. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη 
τους αἰωνία.

Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας χρονιᾶς 2022 εὐχόμαστε ὑγεία 
καί δύναμη σέ ὅλους καί ἐλπίζουμε μέ τήν βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τῶν Προστατῶν μας Ἁγίων Κλήμε
ντος καί Ἀγαθαγγέλλου νά ξεπεράσουμε τήν μάστιγα τῆς 
πανδημίας καί νά ἐπανέλθουμε στήν κανονικότητα. 

ΕΝΩΣΙΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΑ ΝΕΑ
www.ieropsaltesrodou.gr
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ΑΠΟΨΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ

Ὁ Θυμός
Οἱ ἄνθρωποι σήμερα, καί ἰδιαίτερα οἱ νέοι, εἶναι πολύ θυ
μωμένοι. Πολλοί ἀπό αὐτούς ζοῦν γιά τίς ὑλικές καί σωματικές 
ἀπολαύσεις, τίς ἐπιδείξεις καί γιά νά ζη λεύουν ὁ ἕνας τόν 
ἄλλον. Δια στρεβλώνουν τή φύση τους καί, μετά, ὅταν δέν 
μποροῦν νά κορέσουν ὅλες τίς ἐπιθυμίες τους, ἀπογοητεύο
νται, πέφτουν στήν ἀπό γνωση καί στήν ἀγανάκτηση. Ἐκτο
νώνουν τόν ἀφόρητο θυμό τους καί τήν ἀπογοήτευσή τους μέ 
πολλούς καί ποικίλους τρόπους: αὐτοκαταστρέφονται, με
θοῦν καί ναρκώνονται ἤ γίνονται ἀπολυταρχικοί, κατα στρο
φικοί, ἀναρχικοί, τρομοκράτες ἤ καί δο λο φόνοι.

Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος μᾶς λέει ὅτι «ὀργή» σημαί
νει νά διατηρεῖς συνεχῶς μέσα σου κάποιο μίσος, νά ἐνθυμεῖ
σαι δηλαδή τό κακό πού σου ἔγινε καί νά ἐπιθυμεῖς νά ἐκδι
κηθεῖς αὐτόν ποῦ σέ παρόξυνε (Η΄5). Οἱ μητέρες τῆς ὀργῆς 
εἶναι ἡ κενοδοξία, ἡ φιλαργυρία, ἡ γαστριμαργία καί μερικές 
φορές καί ἡ πορνεία. Ὁ πατέρας πού γεννάει τό θυμό εἶναι ἡ 
ἔπαρση, ἐνῶ οἱ θυγατέρες τοῦ θυμοῦ εἶναι ἡ μνησικακία, ἡ 
ἔχθρα, ἡ δι καιο λογία καί τό μίσος (Η΄31).  

Ἐφόσον δεσπόζουν ὅλα τά παραπάνω, δέν εἶναι παράξε
νο πού ὁ θυμός μᾶς κυριαρχεῖ. Αὐτός εἶναι καί ἕνας λόγος 
πού πολλοί ἄνθρωποι εἶναι δυσαρεστημένοι μέ τήν Ἐκκλησία 
καί δέν μποροῦν νά νιώσουν τήν χαρά καί τήν εἰρήνη πού δί
νει τό Ἅγιο Πνεῦμα. «Ἐάν τό Ἅγιο Πνεῦμα ὀνομάζεται καί 
εἶναι “εἰρήνη ψυχῆς”, ἐνῶ ἡ ὀργή “ταραχή καρ δίας”, τότε 
ὁπωσδήποτε τίποτε ἄλλο δέν ἐμ ποδίζει τήν παρουσία Του 
μέσα μας ὅσο ὁ θυμός» (Η΄14).     

Ὁ τρόπος πού πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμε τόν θυμό μας 
καί τόν θυμό τοῦ ἄλλου εἶναι νά ἀπο κτήσουμε πραότητα: νά 
μείνει ἡ ψυχή μας ἀκίνητη καί ἀτάραχη τόσο στίς ἀτιμίες ὅσο 
καί στούς ἐπαίνους (Η΄3). Ἡ ἀρχή τῆς ἀοργησίας εἶναι νά 
μείνουμε στήν σιωπή, παρόλο πού ἡ ψυχή καί ἡ καρδιά μας 
βρίσκεται σέ ταραχή (Η΄ 4). 

Tό ξεγύμνωμα τοῦ ἑαυτοῦ μας
Ὅταν κάποιος ἀρρωστήσει, καί κυρίως, ὅταν πρέπει νά ἐξε
τασθεῖ ἀπό ἕναν γιατρό, νά νο ση λευθεῖ ἤ καί νά γυμνωθεῖ 
μπροστά σέ ἄλλους, ντρέπεται, ὅπως ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα ντρά
πηκαν μπροστά στόν Θεό μετά τήν πτώση. Γιατί αὐτό; Ἐπει
δή ἡ γύμνια του φανερώνει τίς ἀτέλειες τοῦ πραγματικοῦ του 
ἑαυτοῦ. Φανερώνει τή μεταπτωτική του κατάσταση, δηλαδή 
τή νεκρότητά του, κατά τόν Ἅγ. Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο τόν 
«ὑγρό (ρευστό) καί διαλελυμένο» ἤ «κατα ψυγ μένο» βίο του. 
Ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νά καλύψει τήν θλιβερή ἀλή θεια τῆς 
ἀρρωστημένης ἀνθρώ πινης φύσης του καί τήν ἄλογη ἤ παρά
λογη ζωή του ἀπό τόν ἑαυτό του καί τούς ἄλλους, γιατί πι
στεύει ὅτι δέν θά εἶναι ἀποδεκτός καί θέλει νά προστατεύσει 
τόν ἑαυτό του ἀπό τόν πόνο τῆς ἀπόρριψης. Ἀλλά αὐτό πού 
ξεχνάει ἤ μᾶλλον δέν γνω ρίζει εἶναι ὅτι, ἐάν δέν γυμνωθεῖ καί 
δέν ἀφήσει τόν θερά ποντα γιατρό του νά τόν ἐξετάσει, δέν 
θά γιατρευτεῖ.

Τό ἴδιο συμβαίνει μέ τίς πνευματικές μας ἀσθένειες. Ἄν 
δέν ξεγυμνωθοῦμε καί δέν ἀφή σουμε τόν ἑαυτό μας καί τούς 
ἄλλους νά γνωρίσουν τίς πνευματικές μας παθήσεις· ἄν δέν 

ἀποφορ τισθοῦμε ἀπό τά βάρη τῶν παθῶν πού μᾶς δε σμεύ
ουν καί μᾶς ἐγκλωβίζουν σέ ἕνα ὑλικό κόσμο·  ἄν δέν ἀλλά
ξουμε τήν πορεία τῆς ζωῆς μας (δηλαδή νά μετανοήσουμε)· 
ἄν δέν ἀφήσουμε τόν Μεγάλο Ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σω
μάτων ἡμῶν νά μᾶς δεῖ, ὅπως εἴμαστε, μέ ὅλες τίς ἀτέλειές 
μας, τότε δέν θά τοῦ ἐπιτρέψουμε νά μᾶς θεραπεύσει καί νά 
μᾶς χαρίσει τήν ἀληθινή ζωή πού εἶναι στολισμένη μέ τήν 
λαμπρή στολή τῆς θείας του χάριτος καί φιλανθρωπίας.

Ἡ διχόνοια καί ἡ φιλία
Ἡ διχόνοια πού ἐμφανίζεται στούς διάφορους τομεῖς τῆς ζωῆς 
σήμερα, ἰδιαίτερα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, μαρτυρεῖ 
πόσο μακριά εἴμαστε ἀπό τήν ἀλήθεια τῆς ἀγάπης. Διχαζόμα
στε λόγω τῶν διαφορετικῶν μας πεποιθήσεων, τῆς ἰδιαιτερό
τητας τοῦ χαρακτῆρα τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς, τῆς οἰκονομικῆς 
μας κατάστασης, καί ἀκόμη λόγω τῶν ἀπογοητεύσεών μας. 
Μέσα στήν πνευματική μας πτωχεία, ζοῦμε δυστυχισμένοι, 
πονεμένοι καί θυμωμένοι διότι νιώθουμε ἀνικανοποίητοι  μέ 
τίς φιλίες καί στερημένοι ἀπό ἀληθινή ἀγάπη.

Ὁ Ὅσιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής ἐντοπίζει τήν αἰτία τῆς 
διχόνοιας καί δυσαρμονίας λέγοντας: «Δέν ἔχει τέλεια ἀγάπη 
ἐκεῖνος πού ἀλλάζει διάθεση πρός τούς ἀνθρώπους ἀνάλογα 
μέ τόν χαρακτήρα τους. Παραδείγματος χάριν, τόν ἕναν τόν 
ἀγαπᾶ καί τόν ἄλλον τόν μισεῖ, ἤ τόν ἴδιο ἄνθρωπο ἄλλοτε 
τόν ἀγαπᾶ καί ἄλλοτε τόν μισεῖ γιά τίς ἴδιες αἰτίες. Ἡ τέλεια 
ἀγάπη δέν διαχωρίζει κατά τίς διαθέσεις τῶν ἐπιμέρους ἀν
θρώπων τή μία καί κοινή ἀνθρώπινη φύση, ἀλλά ἀποβλέπο
ντας σ’ αὐτήν, ἀγαπᾶ ἐξίσου ὅλους τους ἀνθρώπους. Ἀγαπᾶ 
τούς ἐνάρετους ὡς φίλους, τούς κακούς τούς ἀγαπᾶ ὡς 
ἐχθρούς, καί τούς εὐεργετεῖ καί μακροθυμεῖ καί ὑπομένει, ἄν 
τήν βλάψουν, χωρίς νά λογαριάζει διόλου τό κακό, ἀλλά καί 
πάσχει γιά χάρη τους, ἄν τό καλέσει ἡ περίσταση, γιά νά τούς 
κάνει καί αὐτούς φίλους, ἄν εἶναι δυνατόν. Ἄν δέν τό κατορ
θώσει, δέν ἀλλάζει τήν διάθεσή της, ἀλλά φανερώνει τούς 
καρπούς τῆς ἀγάπης ἐξίσου πρός ὅλους τους ἀνθρώπους. Γι’ 
αὐτό καί ὁ Κύριός μας καί Θεός Ἰησοῦς Χριστός, δείχνοντας 
τήν ἀγάπη Του σ’ ἐμᾶς, ἔπαθε γιά χάρη ὅλης της ἀνθρωπό
τητας καί χάρισε σέ ὅλους ἐξίσου τήν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως 
– ἄν καί καθένας κάνει τόν ἑαυτό του ἄξιο εἴτε γιά δόξα εἴτε 
γιά κόλαση». Ὁ τρόπος νά θεραπεύσουμε τόν διχασμό πού 
ὑπάρχει μεταξύ μας εἶναι νά καλλιεργήσουμε εἰλικρινεῖς φι
λίες. «Εἰλικρινής φίλος», ὅπως λέει ὁ Ὁμολογητής,  «εἶναι 
ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος συμμερίζεται στήν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ τίς 
θλίψεις, τίς ἀνάγκες καί τίς συμφορές τοῦ πλησίον πού φέρ
νει ἡ περίσταση, σάν νά εἶναι δικές του, μέ τρόπο ἀθόρυβο 
καί ἀτάραχο». Ἐξάλλου, ὁ Χριστός μᾶς ὀνομάζει φίλους Του. 
Μακρόθυμα ὑπέφερε τόν Σταυρό γιά νά μᾶς δείξει τήν ἀγά
πη Του καί, ἔτσι, ἔκανε γνωστά ὅλα ὅσα ἄκουσε ἀπό τόν 
Πατέρα Του (Ἰω. 15, 15).
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