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Ἀφιέρωμα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ (1927-2007)
Ὁ Ἰωάννης Φουντούλης γεννήθηκε
τὸ 1927 στὸ Μεσαγρὸ τῆς Λέσβου ἀπὸ
γονεῖς Μικρασιάτες. Σπούδασε Θεολογία στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὸ
ὁποίο ἀποφοίτησε μὲ ἄριστα. Στὴν συνέχεια ἔκαμε ἄριστες μεταπτυχιακὲς
σπουδὲς στὸ Βέλγιο, στὴν Γερμανία καὶ
στὴ Γαλλία. Ἀναγορεύθηκε διδάκτωρ
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἔχει ἐργαστεῖ καὶ
ἐκπονήσει μελέτες καὶ βιβλία ἐπὶ λειτουργικῶν χειρογράφων σὲ βιβλιοθῆκες
καὶ μουσεῖα τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἀρθρογράφησε σὲ πληθώρα
περιοδικῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος.
Συνέχισε δὲ νὰ ἐργάζεται ἀκούραστα
καὶ μετὰ τὴν συνταξιοδότησή του. Ἔλαβε μέρος σὲ πολλὰ συνέδρια, στὰ ὅποια
ἄφησε ἀνεξίτηλη τὴν προσωπική του
σφραγίδα. Ἐργάστηκε δημιουργικὰ γιὰ
τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἡ Τοπικὴ Ἐκκλησία
τῆς γενέτειράς του τοῦ ὀφείλει πολλά,
δεδομένου ὅτι συνετέλεσε τὰ μέγιστα στὴν ἀνίχνευση καὶ προβολὴ τῶν Λεσβίων
Ἁγίων. Συνδέθηκε πνευματικὰ καὶ συγγενικὰ μὲ τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ἰάκωβο Β´. Ἀπεβίωσε στὶς 24 Ἰανουαρίου 2007.
Ἐπιμέλεια ἀφιερώματος:
Παναγιώτης Τσαγκάρης, Εὐστράτιος Δουμούζης
Καθηγητές Θεολόγοι
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ
Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Ι. Καλλιακμάνη
Καθηγητὴ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Τὸ μυστήριο τοῦ θανάτου εἰς τὴν λατρείαν τῆς Ἐκκλησίας»
Κλάδος ἐκδόσεων τῆς Ἐπικοινωνικῆς καὶ Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος,
Ἀθῆναι 2009

…Ἡ ἀναφορὰ στὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος ποὺ διακόνησαν ἀθόρυβα
τὴν Ἐκκλησία, τὴ θεολογία καὶ τὴν κοινωνία καθίσταται δύσκολη, διότι ἀφ’ ἐνὸς ὑπάρχει

ὁ κίνδυνος τῆς ὑπερβολῆς καὶ ἀφ’ ἑτέρου τῆς ἔλλειψης. Τὸ ἦθος ὅμως τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ
διδασκάλου Ί. Φουντούλη δὲν ἀφήνει περιθώρια γιὰ ἀκρότητες. Ἐμπνέει καὶ μετὰ τὸ
θάνατο του τὴν Ἀριστοτελικὴ μεσότητα, ἐνῶ ἡ χαρακτηριστική του ἁπλότητα, ποὺ
πήγαζε ἀπὸ μία αὐθεντικὴ προσωπικότητα καὶ ἔκρυβε τὴν παραδοσιακή του ἀρχοντιὰ δὲν μπορεῖ νὰ παραδοθεῖ ἀπὸ τοὺς μαθητές, τοὺς συνεργάτες καὶ τοὺς φίλους του
στὴ λήθη τοῦ χρόνου. Ὅσοι τὸν γνώρισαν, συνεργάσθηκαν ἢ μαθήτευσαν κοντὰ
του θὰ ἐνθυμοῦνται τὸν θαυμάσιο ἄνθρωπο, τὸν πολύτιμο συνεργάτη, τὸ σοφὸ
διδάσκαλο. Ὁρισμένα ἀποσπάσματα τῆς διδασκαλίας του, ποὺ περιλαμβάνονται στὸ
δημοσίευμα αὐτό, μαρτυροῦν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές…
…Ἐνδεικτικά τοῦ λειτουργικοῦ ἤθους καὶ τῆς «συντετριμένης καρδίας» του στὸ
ἀπόγειό τῆς διεθνοῦς ἀναγνώρισης τοῦ ἔργου του εἶναι ὅσα εἶπε μεταξὺ ἄλλων στὴν
τιμητικὴ γί΄ αὐτὸν βραδιὰ στὸ Βελιγράδι: «Κατὰ τὰ κρατοῦντα ἀκαδημαϊκὰ ἤθη, ὁ ἀπολαμβάνων μιᾶς ἀκαδημαϊκῆς ὑψίστης τιμῆς... ἀναπτύσσει δι΄ ὀλίγων θέμα, τῆς εἰδικότητος του βεβαίως, κατὰ τὸ δυνατὸν δὲ ἐνδιαφέρον τὴν ἐκλεκτὴν ὁμήγυριν. Μακρὰν
ἀπὸ ἐμὲ νὰ διδάξω θεοδιδάκτους ἀδελφοὺς καὶ πατέρας ἢ ἔστω νὰ εἰπῶ κοινότυπα
πράγματα, ὁμιλῶν ὡς πρὸς ἀγνοοῦντας ἢ ἔστω ἀτελῶς γνωρίζοντας. Ἐσκέφθην ὅτι,
τί ἄλλο τιμᾶτε εἰς ἐμέ, εἰ μὴ τὸν ἀκαδημαϊκὸν διδάσκαλον, ποὺ κατὰ τὸ ἔλεος καὶ κάτ΄
ἀνοχὴν Θεοῦ καὶ παρὰ τὴν Κυριακὴν ἀπαγόρευσιν («μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, εἰς γὰρ
ὑμῶν ὁ καθηγητής, ὁ Χριστός», Ματθ. 23,10), ἀντεποιήθη τοῦ ἔργου τῆς διδασκαλίας
ἐπὶ μακρὰ ἔτη, μίαν ὁλόκληρον ζωήν. Ηὐδόκησε δὲ ὁ χορηγός της ζωῆς αἳ ἡμέραι τῶν
ἐτῶν μου νὰ φθάσουν τὸ βιολογικὸν ὅριον τοῦ Ψαλμωδοῦ («αἵ ἡμέραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν
ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη», Ψαλμ. 89,10) καὶ «ἐν δυναστείαις» (κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ
κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ) νὰ ὑπερβαίνουν τὸ ὅριον ἐκεῖνο... Μὴ ἔχων δὲ λόγον δι’
οὐδὲν ἄλλον πεδίον καὶ «θέμα μόνον τῆς ζωῆς μου», τῆς μελέτης μου, τῶν ἐρευνῶν,
τῆς οἱασδήποτε ποιότητος συγγραφῆς καὶ τῆς κάθ΄ οἱονδήποτε τρόπον προσφερόμενης
ἀκαδημαϊκῆς ἢ ἄλλης «τάχα καί» διδασκαλίας μου... ἐπιλέξας τὸν κλάδον τῆς ἐπιστήμης τῆς λατρείας ...ἐνόμισα χρήσιμον ...νὰ καταστήσω κοινωνούς, οἱονεί ἐν δημοσίᾳ
ἐξομολογήσει» (Ὀρθοδοξία, τεῦχ. δ’, 2003, σ. 910-911). Πῶς νὰ ἐξηγηθοῦν οἱ λόγοι αὐτοί;
Ἀποτελοῦν ἐκφράσεις μετριοφροσύνης; Ἀπολογισμὸ μιᾶς μακρᾶς καὶ γόνιμης διδασκαλίας; Ἀποχαιρετισμὸ πρὸς τὴν ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα; Ἔκφραση πρόδηλης ἀμηχανίας
ἔνος μεγάλου διδασκάλου ποῦ δὲν ἐπεδίωξε νὰ φαίνεται ὡς τέτοιος; Ἔκφραση ἀμηχανίας μπροστὰ στὴ συνειδητοποίηση τῆς προσφορᾶς του καὶ τῆς δικαιολογημένης τιμῆς
πρὸς τὸ πρόσωπό του; Ἴσως ὅλα αὐτὰ καὶ ἴσως τίποτε ἀπὸ αὐτά. Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι οἱ
παραπάνω λόγοι, ποὺ πολὺ ἀπέχουν ἀπὸ τὰ ἀκαδημαϊκὰ στερεότυπα, μαρτυροῦν τὴ
βιωματικὴ σχέση τοῦ ἀνδρὸς μὲ τὰ βιβλικὰ καὶ λειτουργικὰ κείμενα...
…Εἶχε βιωματικὴ σχέση καὶ ἐντρυφοῦσε καθημερινὰ στὸ Ἱερὸν Ψαλτήριον, τὸ ὁποῖο
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θεωροῦσε βιβλίο πανανθρώπινης ἀξίας καὶ οἰκουμενικῆς ἐμβέλειας. Μεταξὺ τῶν ἄλλων
ἔγραφε: «Τὸ Ἱερὸν Ψαλτήριον εἶναι τὸ ἀφθίκτου ἀξίας ὑμνολογικόν κείμενον, τὸ ὁποῖον
συνδέει παλαιὸν καὶ νέον Ἰσραὴλ καὶ ὅλους διὰ τῶν αἰώνων τοὺς χριστιανοὺς τῆς Οἰκουμένης, οἱ ὁποῖοι διὰ τῶν θεοπνεύστων αὐτοῦ ψαλμῶν ὕμνησαν τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ,
ἀνέπεμψαν τάς πρὸς αὐτὸν εὐχαριστίας των, ἀνέφεραν τοὺς πόνους καὶ τάς θλίψεις
των, ἐζήτησαν τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειάν του, ἐξωμολογήθησαν τας ἁμαρτίας των
καὶ ἐναπέθεσαν εἰς αὐτὸν τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας των. Χειραγωγούμενοι δὲ ἀπὸ τὴν
τυπολογικὴν καὶ ἀναγωγικὴν ἑρμηνείαν τῶν ἁγίων πατέρων εἶδον εἰς τοὺς ψαλμοὺς
προφητευομένην τὴν ἔλευσιν τοῦ Σωτῆρος, τὴν διδασκαλίαν του καὶ τὰ θαύματά του,
τὰ πάθη καὶ τὴν ἀνάστασίν του, τὴν δόξαν καὶ τὴν δι’ αὐτοῦ λύτρωσιν τοῦ γένους τῶν
ἀνθρώπων καὶ τὴν συντριβὴν τῶν ἀντιθέων δυνάμεων» (Τὸ Ἱερὸν Ψαλτήριον μετὰ
τροπαρίων καὶ εὐχῶν, ἤτοι τύπος κελλιωτικῆς Ἀγρυπνίας, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος, Ἅγιον Ὅρος 2004, σ. ιδ’).
Ὁ Ἰωάννης Φουντούλης σεβόταν τὴν παράδοση, ἀλλὰ φρόντιζε νὰ ἐπισημαίνει καὶ
τὶς στρεβλώσεις στὰ λειτουργικὰ πράγματα, ποὺ ἐπισώρρευσε ὁ χρόνος καὶ ἡ ἄγνοια.
Παράλληλα μὲ εὔστοχο τρόπο ἐπισήμαινε τοὺς κινδύνους ἀπὸ τὴν ἐκκοσμίκευση τῆς
λειτουργικῆς ζωῆς. Δίδασκε χαρακτηριστικά: «Μεταπολεμικῶς ἡ τεχνολογικὴ ἐξέλιξη
καὶ ἡ οἰκονομικὴ εὐμάρεια ἐπέτρεψε τὸ κτίσιμο νέων ναῶν, τὴ γενίκευση τῆς χρήσεως
τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος γιὰ τὸ φωτισμὸ καὶ τὴ θέρμανση τοῦ ναοῦ, τὴν ἐγκατάσταση μεγαφώνων, τὴν κατασκευὴ καθισμάτων... Ὅλα αὐτὰ καλὰ ὅταν καλῶς γίνονται.
...Ἂν ὅμως γίνεται ἀλόγιστη χρήση, καταστρέφουν ὄχι μόνο τὴν αἰσθητική τοῦ χώρου,
ἀλλὰ καὶ ἐκκοσμικεύουν τὸ ναό, μεταβάλλοντάς τον σὲ αἴθουσα θεάτρου μὲ ἄπλετο
καὶ διασπαστικὸ φωτισμό, μὲ ἔντονο ἐνοχλητικὸ ἦχο, μὲ φόρτο καθισμάτων καὶ φόρτο
καλῆς καὶ κακῆς τέχνης ἐπίπλων καὶ σκευῶν...». Τόνιζε ἀκόμη ὅτι στὸν ἱερὸ χῶρο
τῆς ἐκκλησίας, ὀποῦ διδάσκεται ἡ ταπείνωση, ἡ φιλοπτωχεία, ἡ λιτὴ ζωή, ἡ ἱεροπρεπὴς σεμνότητα καὶ τὸ μέτρο δὲν μπορεῖ νὰ κυριαρχεῖ ἡ χλιδὴ κυρίως στὶς
τοιχογραφίες, ὁ «ἐκπερσισμός» καὶ ἐν τέλει ἡ διὰ τῶν μεγαφώνων διαπόμπευση
τῶν ἱερῶν μυστηρίων...
…Τὸ μέγεθος τοῦ ἔργου του δὲν μπορεῖ εὔκολα νὰ ἀποτιμηθεῖ. Εἶναι ὅμως σίγουρο
ὅτι ὅσοι θὰ ἀσχολοῦνται στὸ μέλλον μὲ τὴ λειτουργική, τὴν ὁμιλητική, τὴν ἁγιολογία
καὶ τὶς «ἱερὲς τέχνες» εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴν ἀναφέρονται στὴν μεγάλη προσφορὰ τοῦ
λειτουργιολόγου τῆς Ἐκκλησίας Ἰωάννη Φουντούλη.
Τὴ γήϊνη πατρίδα του ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ
τῆς ζωῆς του καὶ μάλιστα τοὺς ἁγίους της, τοὺς ναούς, τὰ προσκυνήματα
καὶ τὰ ἁγιάσματά της. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι στὸ Νοσοκομεῖο «Παπαγεωργίου» τῆς Θεσσαλονίκης τρεῖς μέρες πρὶν τὸ θάνατὸ του μου εἶπε μὲ
φυσικὸ τρόπο, σὰν παιδὶ ποὺ περιμένει τὸ δῶρο καὶ παρὰ τοὺς ἀφόρητους
πόνους: «Περιμένω ἁγιασμὸ ἀπὸ τὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Ἐρμολάου τῆς πατρίδας μου, γιὰ νὰ μὲ βοηθήσει στὴν ἔξοδό μου». (Ἁγιασμὸ ποὺ φρόντισε
καὶ τοῦ ἔστειλε ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Μυτιλήνης π. Γρηγόριος Δουμούζης).
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Ο ΣΟΦΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ὁ Κυδωνιάτης Ἰωάννης Φουντούλης
τοῦ Παναγιώτη Σκαλτσή
Ἐπίκουρου καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Ἀπὸ τὸ περιοδικό «Μικρασιάτικη Ἠχὼ» Μάρτιος –Ἀπρίλιος 2007

…Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος γιὰ τὸ
θάνατο τοῦ καθηγητοῦ Ἰωάννου Φουντούλη μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀνέφερε ὅτι: «Ὁ ἀείμνηστος ὑπῆρξε σεβαστὴ κορυφαία προσωπικότης στὸν χῶρο τῆς πανορθοδόξου θεολογίας,
μὲ λιπαρᾶν γνῶσιν τῶν χειρογράφων καὶ τῶν πηγῶν τῆς ἐπιστήμης τῆς Λειτουργικῆς,
δόκιμος συγγραφεὺς πολλῶν συγγραμμάτων, ἄνθρωπος βαθύτατης πίστεως στὸ Θεό,
ἄριστος οἰκογενειάρχης, μὲ γνήσια πνευματικὴ ζωή»…
…Ἡ προσφορὰ τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη ὑπῆρξε πράγματι μεγάλη στὴ θεολογικὴ
ἐπιστήμη καὶ δὴ τὴ Λειτουργική, στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴ λατρευτικὴ κατάρτιση τόσο τοῦ
ἱεροῦ κλήρου ὅσο καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα στὴν κοινωνία. Ἐπιστήμων μὲ βαθειὰ γνώση τοῦ ἀντικειμένου του, συγγραφέας μὲ πολλὰ ἔργα λειτουργικοῦ,
ὁμιλητικοῦ, ὑμνολογικοῦ καὶ ἁγιολογικοῦ περιεχομένου, συντονιστῆς πολλῶν λειτουργικῶν καὶ ἁγιολογικῶν συνεδρίων καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα πιστὸς ἄνθρωπος μὲ σπάνια χαρίσματα, διάκριση, ταπεινότητα καὶ ἀγάπη.
Ἰδιαίτερα ἀγάπη ἔτρεφε γιὰ τὴν πατρίδα του τὴ Μυτιλήνη καὶ πάντοτε μιλοῦσε γιὰ
τὴν ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας καταγωγή του. Γνώριζε τὰ πάντα γιὰ τὴν ἱστορία, τὰ ἀρχαιολογικὰ μνημεῖα, τοὺς ναοὺς καὶ τὰ ἁγιάσματα, τὴν παράδοση καὶ τοὺς ἁγίους αὐτοῦ τοῦ
τόπου. Χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τοῦ ἐνδιαφέροντός του γιὰ τὰ κειμήλια καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι τὰ ὅσα ἐκ καρδίας γράφει στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου του
«Ἡ Παναγία Φανερωμένη τῶν Κυδωνιῶν (Ἀϊβαλί)», Μυτιλήνη 2000, σ. 7: «Γνώρισα
τὴν Παναγία Φανερωμένη τῶν Κυδωνιῶν ἀπὸ τότε ποὺ γνώρισα τὸν κόσμο. Γύρω
ἀπὸ τὴν εὕρεση τῆς εἰκόνος της, τὰ θαύματά της, τὴν τιμὴ καὶ τὴν πανήγυρή της
κατὰ τὰ Ἐννιάμερα, τὴ συρροὴ τῶν ἀναρίθμητων προσκυνητῶν χριστιανῶν καὶ
μουσουλμάνων, στρέφονταν ἀτέλειωτες διηγήσεις τοῦ πατέρα μου, ποὺ τὸ σπίτι
τους ἦταν ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ «Ἁγίασμα» στὴ γωνία μὲ τὸ «Πλατὺ σοκάκι».
Μ’ αὐτὴν ἦταν συνδεδεμένες ὅλες οἱ παιδικὲς καὶ νεανικές του ἀναμνήσεις. Μὰ τὸ
πιὸ σπουδαῖο ἦταν πὼς ἡ ζωὴ τῆς οἰκογένειάς μας κυλοῦσε πάντα κάτω ἀπὸ τὸ
στοργικὸ μητρικὸ βλέμμα τῆς εἰκόνος της. Ἀντίγραφο τῆς Φανερωμένης εἶχε φέρει
ἡ μητέρα μου ἀπὸ τὸ Ἀϊβαλὶ κατὰ τὸ διωγμὸ τοῦ 1922 στὴ Μυτιλήνη, ποὺ ἦταν τὸ
μόνο σχεδὸν ἀντικείμενο ποὺ διέσωσαν ἀπὸ τὸ σπίτι τους»…
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (†) ΙΩΑΝΝΗ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ
- Τελετουργικὰ θέματα. Ἀθήνα, Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 2007.
- Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικᾶς ἀπορίας. Ἀθήνα, Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 2003.
- Ὁμιλητική. Θεσσαλονίκη, 2002.
- Τὸ ἅγιον βάπτισμα. Ἀθήνα, Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Κλάδος Ἐκδόσεων Ἐπικοινωνιακῆς καὶ
Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας, 2000.
- Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικᾶς ἀπορίας. Ἀθήνα, Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1997.
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ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
τοῦ Καθηγητῆ (†) Ἰωάννη Φουντούλη
Ἀπόσπασμα ἀπό τὴ σειρά «Λογικὴ Λατρεία»

Ἡ Ἐκκλησία μας στὴν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς πανηγυρίζει τὸ «μέγα καὶ σεβάσμιον» μυστήριον:... Τήν συμπλήρωσι τῆς ἐλπίδος, τήν προθεσμία τῆς ἐπαγγελίας, τήν ἐπιδημία τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου. Γιατί πράγματι τό ἑορταζόμενο γεγονός, ἡ ἐπιφοίτησις
τοῦ ἁγίου Πνεύματος στούς ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ τό τέλος καί τό ἐπιστέγασμα ὅλου τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας. ῞Ολο τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἔλευσις, ἡ διδασκαλία, τό
πάθος, ἡ ἀνάστασις, ἡ ἀνάληψις ἀπέβλεπαν σ᾿ αὐτό· στήν ἔλευση τοῦ ἁγίου Πνεύματος
στόν κόσμο, στήν νέα δημιουργία… Ο λαός λοιπόν τοῦ Θεοῦ, ἡ ᾿Εκκλησία ἑορτάζει κατά
τήν Πεντηκοστή τήν γέννησί της. Τήν γενέθλιο ἡμέρα της, ἀλλά καί αὐτό τό μυστήριο
τῆς ἰδίας τῆς ζωῆς της. Γιατί ἡ ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν ἔζησε τό μυστήριο τῆς Πεντηκοστῆς σέ μία στιγμή χρόνου κατά τό μακάριο ἐκεῖνο ἔτος καί τήν ἱστορική ἐκείνη ἡμέρα,
πού «ἐπλήσθησαν» οἱ μαθηταί «Πνεύματος ἁγίου». ᾿Αλλά τό ζῇ καθημερινῶς, διαρκῶς,
σέ κάθε στιγμή χρόνου, ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη τήν γενέθλιο μέχρι τῆς συντελείας τοῦ
αἰῶνος. Γιατί τό Πνεῦμα τό ἅγιον ἦλθε τότε καί ἔκτοτε μένει καί θά μένῃ εἰς τόν αἰῶνα
στόν κόσμο γιά νά συγκροτῇ τήν ᾿Εκκλησία. Πνεῦμα καί ᾿Εκκλησία εἶναι ἀδιασπάστως
ἡνωμένα. Τό ἅγιον Πνεῦμα εἶναι ἡ ψυχή, ἡ ζωή, ἡ ὕπαρξις τῆς ᾿Εκκλησίας, τῆς ἐν ἁγίῳ
Πνεύματι καινῆς ζωῆς. Σ᾿ αὐτό ὀφείλεται ἡ ἑνότης, ἡ ἁγιότης, ἡ καθολικότης τῆς ᾿Εκκλησίας. ᾿Από αὐτό πηγάζουν τά χαρίσματα, οἱ θεσμοί, ἡ πίστις καί ἡ θεολογία τῆς ᾿Εκκλησίας. Τήν βιαία Του πνοή καί τήν πυρίμορφο δρόσο Του αἰσθάνεται σέ κάθε βῆμα, σέ
κάθε ἐκδήλωσι, σέ κάθε κίνησί της. ᾿Από αὐτό πηγάζουν οἱ ὑπερφυσικές ἐνέργειες τῶν
μυστηρίων, πού ζωογονοῦν, πού τροφοδοτοῦν καί ἁγιάζουν τό σῶμά της… Στήν ἱστορική λοιπόν Πεντηκοστή, ἀλλά καί στήν διαρκῆ Πεντηκοστή, στήν ὁποία ζῇ ἡ ᾿Εκκλησία,
θά μᾶς μεταφέρῃ κατά τήν ἐπέτειο τοῦ γεγονότος αὐτοῦ. Θά μᾶς καλέσῃ νά κλίνωμε τά
γόνατα στάς αὐλάς τοῦ Κυρίου καί νά προσκυνήσωμε τήν ἀήττητο δύναμί Του, νά δοξολογήσωμε τήν ἁγία Τριάδα, πού φωτίζει καί ἁγιάζει τίς ψυχές μας. Καί στήν στάση αὐτή
τῆς ταπεινώσεως, τῆς κλίσεως τῶν γονάτων καί τοῦ αὐχένος, νά ὑποδεχθοῦμε τήν χάρι
τοῦ Παρακλήτου. Νά ἀνανεώσωμε καί νά ἀναρριπίσωμε τήν φλόγα τοῦ ἁγίου Πνεύματος.
Νά συνειδητοποιήσωμε τήν θέσι μας καί τήν ὑπόστασί μας σάν μελῶν τῆς ᾿Εκκλησίας,
σάν ναῶν τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ναῶν καί σκευῶν καθαρῶν, δοχείων τοῦ Παρακλήτου,
τῶν ὁποίων κάθε σκέψις θά ὑπαγορεύεται ἀπό τό Πνεῦμα τῆς σοφίας, κάθε ἐνέργεια ἀπό
τό Πνεῦμα τῆς συνέσεως, τό ἀγαθόν, τό εὐθές, τό νοερόν, τό ἡγεμονεῦον, τό καθαῖρον
τά πταίσματα. Τό Πνεῦμα τό ἅγιον, τό Κύριον καί ζωοποιόν, τό θεῖον πού θεοποιεῖ τούς
ἀνθρώπους, πού διά τῆς χάριτός Του μᾶς μεταβάλλει σέ «Θεούς κατά μέθεξιν»…
- Λογικὴ λατρεία. Ἀθήνα, Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1997.
- Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικᾶς ἀπορίας. Ἀθήνα, Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1994.
- Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικᾶς ἀπορίας. Ἀθήνα, Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1994.
- Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικᾶς ἀπορίας. Ἀθήνα, Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1991.
- Τάξις γινομένη ἐπὶ θεμελίω ἐκκλησίας. Θεσσαλονίκη, Πουρνάρας Π. Σ., 1971.
- Θεία λειτουργία τοῦ Ἀποστόλου Μάρκου. Θεσσαλονίκη, Πουρνάρας Π. Σ., 1970.
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ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ͂ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ
τοῦ Καθηγητῆ (†) Ἰωάννη Φουντούλη,
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο του «Ομιλητική», Θεσσαλονίκη 2002

Γιὰ τὸ Χριστιανισμὸ δὲν ὑπάρχει κλειστὸς ἀριθμὸς ἱερῶν γλωσσῶν, γιατί κάθε γλώσσα καὶ διάλεκτος, ποὺ λαλεῖται ἀπὸ τὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ σὲ ὁποιαδήποτε ἐποχὴ καὶ σὲ
ὁποιοδήποτε μέρος τοῦ κόσμου, εἶναι ἱερή. Μ’ αὐτὴ μιλοῦν στὸ Θεὸ καὶ μ’ αὐτή μιλᾶ
ὁ Θεὸς σ’ αὐτά. Ὁ Κύριος κήρυξε τὸ εὐαγγέλιο στὴν ἀραμαϊκὴ γλώσσα, γιατί αὔτη
μιλοῦσαν οἱ κάτοικοι τῆς Παλαιστίνης κατὰ τὴν ἐποχή του, κι οἱ ἀπόστολοι μίλησαν
ἀραμαϊκὰ στοὺς Ἰουδαίους καὶ ἑλληνικὰ στοὺς ἐθνικούς, γιατί μ’ αὐτὴ τὴ γλώσσα ἐπικοινωνοῦσε τότε ὁ κόσμος. Σ’ αὐτὴ βασικὰ καταγράφηκε καὶ τὸ κήρυγμα στὰ εὐαγγέλια καὶ τὶς ἐπιστολὲς τῶν ἀποστόλων καὶ μεταφράσθηκε καὶ κηρύχθηκε σ’ ὅλες τὶς
γλῶσσες τῆς γῆς τὶς παλιὲς καὶ τὶς νεώτερες. Στὴ διάδοση καὶ μόνο τοῦ εὐαγγελικοῦ
λόγου ἀποβλέποντας οἱ κήρυκές του καὶ στὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, μάθαιναν τὶς
τοπικὲς διαλέκτους καὶ γλῶσσες, κήρυτταν σ’ αὐτές, ἐπινοοῦσαν ἀλφάβητα καὶ μετέφραζαν τὰ ἱερὰ βιβλία τῆς Γραφῆς καὶ τῆς λατρείας, δημιουργώντας ἔτσι πολλὲς φορὲς
τὴν πρώτη φιλολογία τοῦ κάθε λαοῦ στὴ γλώσσα του.
Τοῦτο ἦταν ἑπόμενο νὰ γίνει σὲ μία θεία θρησκεία, ὅπως ὁ Χριστιανισμός, ποὺ στὸ
κέντρο τῆς πίστεώς του ἔχει τὸ Λόγο, ποὺ ἔγινε σάρκα καὶ «ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν.
α’ 14), τὸ Θεό, ποὺ «ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβῶν, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων
γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθείς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτόν» γιὰ νὰ σώσει τὸν
ἄνθρωπο (Φιλιπ. β’ 7-8). Ὁ καθαγιασμὸς τῶν γλωσσῶν καὶ τῶν διαλέκτων τῆς γῆς ἀπὸ
τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο καὶ ὁ ἐγκαινισμὸς τους στὸ ἔργο τοῦ κηρύγματος ἔγινε τὴν ἴδια τὴν
ἡμέρα της Πεντηκοστῆς, ὅταν «συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος
τῇ ἰδὶα διαλέκτω λαλούντων» τῶν ἀποστόλων καὶ θαύμαζαν πῶς οἱ Γαλιλαῖοι μιλοῦν
καὶ ἀκούουν ὁ καθένας τους «τῇ ἰδὶα διαλέκτῳ» στὴν ὁποία γεννήθηκε (Πράξ. 6’ 1-13).
Ἡ θριαμβευτικὴ ἀπαρίθμηση ἀπὸ τὸν ἱερὸ συγγραφέα τῶν λαῶν, τῶν φυλῶν καὶ τῶν
γλωσσῶν («Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν,
Ἰουδαίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ
οἱ ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι, Ἰουδαῖοι τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες» (Πράξ. β’
9-10), ποὺ ἄκουσαν στὴ γλώσσα τοὺς «τὰ μεγαλεία του Θεοῦ» κατὰ τὸ πρῶτο κήρυγμα,
ἴσως δὲν εἶχε μόνο τὸ χαρακτήρα μιᾶς πανηγυρικῆς διαπιστώσεως, ἄλλα ταυτόχρονα
καὶ μιᾶς δεοντολογίας. Τὸ κήρυγμα ἔσπασε καὶ ἔπρεπε νὰ σπάσει τὸ γέννημα καὶ
τὸ σύμβολο τῆς ἁμαρτίας, τὴ διαίρεση τῶν γλωσσῶν, ἀγιάζοντας καὶ χρησιμοποιώντας τὶς ἴδιες τὶς γλῶσσες γιὰ νὰ καλέσει ὅλους τους ἀνθρώπους στὴ θεία
ἑνότητα.

Σπόρος,
ἀπὸ τὸν ὁποίο βλασταίνει ἡ ἀναγέννηση καὶ ἡ σωτηρία,
εἶναι πάντοτε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
* * *
Τὸν ἀγαπᾶς; Τὸν ποθεῖς; Τὸν ἀναζητεῖς;
(Ἅγιος Αὐγουστίνος)
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ
του Καθηγητῆ (†) Ἰωάννη Φουντούλη,
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο του Τελετουργικὰ θέματα
«Εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν» Τόμος Β’ Ἀθήνα 2006

«...Γιατί γυναίκα καὶ λατρεία δὲν σημαίνει κατ’ ἀνάγκη γυναίκα καὶ ἱερωσύνη, ὅπως
ἀκριβῶς καὶ ἄνδρας καὶ λατρεία δὲν σημαίνει κατ’ ἀνάγκη ἄνδρας καὶ ἱερωσύνη. Τὸ νὰ
εἶναι κανεὶς μέλος τοῦ λάου τοῦ Θεοῦ, ἐνεργὸ καὶ τίμιο μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ,
Χριστιανὸς ἢ Χριστιανή, εἶναι κάτι τὸ ἀφάνταστα μεγάλο καὶ ἀνεκτίμητο. «Βασίλειον
ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν» (Α’ Πέτρ. β’ 9). Ἡ ἱερωσύνη εἶναι εἰδικὸ
χάρισμα τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ποὺ ἀποσκοπεῖ ὄχι στὸν προσωπικὸ ἁγιασμὸ τοῦ
δεχόμενου τὸ χάρισμα, ἀλλὰ στὴν προαγωγὴ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς τοῦ λαοῦ τοῦ
Θεοῦ καὶ στὸν, διὰ τῆς τελέσεως τῶν ἁγίων μυστηρίων καὶ τῆς μετοχῆς σ’ αὐτά,
ἁγιασμὸ καὶ σωτηρία του. Ὁ ἱερεὺς γίνεται ὄργανο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ οἰκονόμος
τῶν μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ, διάκονος καὶ ὑπηρέτης τῆς σωτηρίας τοῦ λαοῦ, κατὰ τὸν
ἅγιο Συμεὼν Θεσσαλονίκης, διδασκαλία ποὺ κυρίως ἀναπτύσσει στὴν «Περὶ Ἱερωσύνης» πραγματεία του. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ χειροτονία στοὺς διαφόρους βαθμοὺς τῆς ἱερωσύνης
δίδεται στὰ μοναστήρια «διὰ τάς ἀνάγκας τῆς μονῆς» καὶ καθ’ ὅμοιο λόγο στὶς ἐνορίες
«διὰ τάς ἀνάγκας τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἐνορίας». Οὔτε σὰν ἀμοιβὴ ἀρετῆς, οὔτε σὰν μέσο
ἐξαγιασμοῦ καὶ προσωπικῆς τελειώσεως, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι τὸ μέγα καὶ ἀγγελικὸ
σχῆμα στοὺς μοναχούς. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ βρίσκεται σὲ πλεονεκτικὴ μοίρα ὡς διακονούμενος καὶ ὄχι ὡς διακονῶν καὶ βαδίζει ἀσφαλεστέρα ὁδὸ πρὸς
σωτηρίαν, ἀφοῦ δὲν ἐπωμίζεται τὶς πρόσθετες βαριὲς εὐθύνες τῶν ποιμένων, ποὺ ἀφοροῦν στὴ σωτηρία ὄχι μόνο του ἑαυτοῦ τους, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων. Γιὰ τοῦτο καὶ πολλοὶ
εὐλαβέστατοι καὶ ἁγιώτατοι ἄνδρες ἔφευγαν στὰ ὅρη καὶ στὶς ἐρήμους φοβούμενοι τὸ
μέγεθος καὶ τὶς εὐθύνες τοῦ ἱερατικοῦ ἀξιώματος ἢ «ἄκοντες καὶ μὴ βουλόμενοι», κατὰ
τὴν στερεότυπη ἔκφραση τῶν συναξαριῶν, ὑπέκυπταν στὴν πρόκριση τῆς Ἐκκλησίας.
Μᾶλλον, λοιπὸν εὐγνώμονες θὰ πρέπει νὰ εἶναι οἱ γυναῖκες, γιατί ἡ σταθερὴ πράξη καὶ
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐπέτρεψε νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ τρομακτικὸ αὐτὸ δίλημμα. Ἀποβλέποντας προφανῶς στὸ ἀσθενέστερο τοῦ γυναικείου σκεύους σὲ σχέση πρὸς
τὸν ἄνδρα (Α’ Πέτρ. γ’ 7), ἄφησε σ’ αὐτὲς τὴν ἀγαθὴ μερίδα τῆς Μαρίας καὶ ἐπεφόρτισε
τὴν εὐθύνη τῶν ἐκκλησιαστικῶν διακονημάτων -τὸν ρόλο τῆς Μάρθας-στὸν φυσικὰ
ἰσχυρότερο ἄνδρα (Λουκ. ι’ 38-42). Ὑπῆρξαν βέβαια καὶ ἄλλοι ἰσχυροὶ λόγοι: ἡ Ἰουδαϊκὴ
κατὰ πρῶτο λόγο παράδοση καὶ ἡ ἀναβίωση τῶν περὶ καθαρῶν καὶ ἀκαθάρτων λευϊτικῶν διατάξεων... Ὅτι ὅμως ὅλα αὐτὰ ἀφοροῦσαν στὴν παροῦσα σκηνὴ τοῦ κόσμου
καὶ στὰ ρέοντα καιρικὰ σχήματά του καὶ ὄχι στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, φαίνεται κυρίως
ἀπὸ τὸ ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ στὴν ἔσχατη ἀνάλυσή του ἀποτελεῖ εἰκόνα καὶ
πρόγευση τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ὅπως «ἐν ἐσόπτρῳ καὶ ἐν αἰνίγματι» τὴν βιώνει
ἡ ἐπὶ γῆς στρατευόμενη Ἐκκλησία καὶ ὅπως τὴν ἀπεικονίζει ἡ ὀρθόδοξη ἁγιογραφία
στὶς εἰκόνες τῶν ἁγίων Πάντων. Στὸ ἑορτολόγιο καταργεῖται κάθε διάκριση φύλου,
ὑπερβαίνεται ἡ διαστολὴ ἄνδρα καὶ γυναίκας, καὶ οἱ ἅγιοι -ἄνδρες καὶ γυναῖκεςπροβάλλονται ὡς σεσωσμένα μέλη τοῦ λάου τοῦ Θεοῦ ἀφύλως, ὡς οἱ ἄγγελοι τοῦ
Θεοῦ στὸν οὐρανό, κατὰ τὸ λόγιο τοῦ Κυρίου (Ματθ. κβ’ 30, Λουκ. κ’ 34-36) μὲ ἀνενεργεῖς τὶς λειτουργίες ποὺ προσιδιάζουν στὸν καθένα καὶ ποὺ ἀφοροῦν στὴν κατὰ
τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὔξηση καὶ ἐπιβίωση τοῦ εἴδους στὴ γῆ αὐτή...»
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Ο ΓΑΜΟΣ ΩΣ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Ἐπισκόπου Διοκλείας Καλλίστου Γουέαρ
γιὰ τὸ βιβλίο «Βίοι Ἔγγαμων Ἁγίων».

«Παράλαβε τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐν τὴ Βασιλεία Σου» λέει ὁ ἱερέας στὸν Κύριό μας
λίγο πρὶν τὴν τελικὴ εὐλογία τοῦ γαμπροῦ καὶ τῆς νύφης στὸ Ὀρθόδοξο μυστήριο τοῦ
γάμου. [...]Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη δὲν εἶναι ἀφηρημένη, ἀλλὰ προσωπική. Δίνει σημασία
ὄχι στὶς γενικὲς ἀρχὲς ἢ σὲ κάποιον θεωρητικὸ κώδικα ἠθικῆς, ἀλλὰ στὴ σωτηρία μοναδικῶν καὶ ἰδιαίτερων προσώπων δημιουργημένων κατ’ εἰκόνα Θεοῦ. [...]Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Χρυσόστομος ἀποκαλεῖ τὸ γάμο «θεῖον μυστήριον της ἀγάπης». Ὡς τέτοιος ὁ γάμος
ἐκφράζει κάτι συνολικὰ οὐσιαστικὸ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὑπόστασή μας. Γιατί ἐμεῖς, τὰ
ἀνθρώπινα ὄντα, ἔχουμε κτιστεῖ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καὶ συγκεκριμένα κατ’ εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος, «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν» (Ἰωάννου Α’ 4:8): ὄχι ἕνα ἄτομο μόνο
του ποὺ ἀγαπᾶ μόνο τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ μία κοινότητα ἡ κοινωνία τριῶν προσώπων
ποὺ ἀγαποῦν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο. Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ἁπλὰ προσωπικὸς μὰ διαπροσωπικός, ὄχι
ἁπλὰ μία μονάδα ἀλλὰ μία ἑνότητα. Ὁ Θεὸς εἶναι ἀλληλεγγύη, ἀνταλλαγή, ἀπόκριση,
ἀμοιβαιότητα. Ἂν ὅλα αὐτὰ ἰσχύουν γιὰ τὸ Θεό, τότε πρέπει νὰ ἰσχύουν καὶ γιὰ τὸν
ἄνθρωπο ποὺ κτίστηκε κατ’ εἰκόνα Θεοῦ. Ἂν ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη, τότε κι ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ἀγάπη-ὄχι ἀγάπη πρὸς τὸν ἑαυτό, ἀλλὰ ἀγάπη ποὺ μοιράζεται. Κι ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ἐπίσης ἀλληλεγγύη, ἀνταλλαγή, ἀπόκριση, ἀμοιβαιότητα. Κι ἐμεῖς τὰ ἀνθρώπινα
ὀντά, ὅπως καὶ τὰ τρία θεϊκὰ πρόσωπα, βρίσκουμε τὴν τελείωση ζώντας σὲ κοινότητα
ἢ κοινωνία. «Ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, διότι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι» (Ἰωάννου Α’ 4:7). Ὑπάρχουν, ὅπως εἶναι φυσικό, διαφορετικοὶ τρόποι ἔκφρασης αὐτῆς τῆς
ἀμοιβαίας ἀγάπης. Ὁ μοναχισμὸς καὶ ἡ μοναστικὴ ζωὴ μπορούν νὰ εἶναι ἐπίσης «θεία
μυστήρια της ἀγάπης». Ἡ ἐντολὴ «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» ἀπευθύνεται σ’ ὅλους ἐξίσου
κι ὄχι μόνο στὰ παντρεμένα ζευγάρια. Ἀλλά ἡ βασικὴ καὶ πρωταρχικὴ μορφὴ τῆς
ἀνθρώπινης κοινωνίας ἢ κοινότητας θὰ εἶναι πάντα ἡ ἀμοιβαία ἀγάπη τοῦ ἄνδρα
καὶ τῆς γυναίκας μέσα στὸ γάμο. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρωτογενὴς ἀνθρώπινη σχέση πάνω
στὴν ὁποία βασίζονται ὅλες οἱ ἄλλες ἐκφράσεις τῆς διαπροσωπικῆς κοινότητας.
Ὁ γάμος, ἐξάλλου, ὡς «θεῖο μυστήριο τῆς ἀγάπης», ἐκφράζει τὴ θεμελιώδη ἀνθρώπινη ὑπόσταση σύμφωνα μὲ τὴ θεία εἰκόνα, κι αὐτὸ συμβαίνει ἐξαιτίας τοῦ ὅτι ἐμεῖς οἱ
ἄνθρωποι πιστεύουμε σ’ ἕναν Θεὸ ποὺ εἶναι Τριάδα κι ἔχουμε κτιστεῖ κατὰ τὴν Τριαδική
Του εἰκόνα. «Τίμιος ὁ γάμος ἐν πάσι» (πρὸς Ἑβραίους, 13:4). Σὲ πολυάριθμες ἀσκητικὲς
ὁμάδες στὸ περιθώριο τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πρώτων αἰώνων, ἡ ἔγγαμη
κατάσταση θεωρεῖτο ἀσυμβίβαστη ὡς πρὸς μία ὁλοκληρωτικὴ χριστιανικὴ παράδοση.
Αὐτοὶ ποὺ ἐπρόκειτο νὰ βαπτισθοῦν, ἂν ἦταν ἀκόμα ἄγαμοι, ἔπρεπε νὰ διατηρήσουν
τὴν παρθενία τους γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς τους, ἐνῶ τὰ παντρεμένα ζευγάρια ἔπρεπε
νὰ μείνουν χώρια πρὶν ἀρχίσει ἡ μύησή τους στὸ χριστιανισμό. Ὅμως, ἡ Ἐκκλησία στὸ
σύνολό της ἀπέρριψε τὶς ἀπαιτήσεις αὐτῶν τῶν «ἐγκρατικῶν» κινημάτων, ἐπιμένοντας
ὅτι ὁ γάμος ἀποτελεῖ πραγματικὰ ὁδὸ πρὸς τὴν ἁγιότητα. Τὰ παντρεμένα ζευγάρια, ὄχι
σὲ μικρότερο βαθμὸ ἀπὸ τοὺς μονάζοντες, μποροῦν νὰ κατορθώσουν τὴν πληρότητα
τῆς θεώσεως ἢ τὴν ἐν Χριστῷ θεοποίηση. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ Πατέρες, τόσο οἱ Ἕλληνες ὅσο καὶ οἱ Λατίνοι, δηλώνουν συχνὰ ὅτι ἡ μοναχικὴ κλήση -νοητὴ ὡς «ἀγγελική» ἡ
ἐσχατολογικὴ προσδωκώμενη κατάσταση μετὰ τὴν ἀνάσταση (βλ. κατὰ Μάρκον 12:25,
κατὰ Λουκά 20:35-36)- εἶναι ἐγγενώς ἀνώτερη ἀπὸ τὴν ἔγγαμη κατάσταση. Ἀλλά αὐτὸ
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δὲ σημαίνει ὅτι κι ὁ γάμος δὲν εἶναι «τίμιος ἐν πάσι». Ἐπιπλέον, ὑπάρχουν πατερικὰ
κείμενα τὰ ὁποία ἀναφέρουν ὅτι ἡ ἀνώτερη κατάσταση γιὰ κάθε πρόσωπο εἶναι πάντα
ἡ συγκεκριμένη κατάσταση στὴν ὁποία, τὸ συγκεκριμένο πρόσωπο ἔχει κληθεῖ. Κάποτε
κατὰ τὴ διάρκεια ἐνὸς ταξιδιοῦ σὲ κάποια πόλη εἶπαν στὸν Ἅγιο Μακάριο τὸν Αἰγύπτιο
ποῦ θὰ ἔβρισκε δυὸ ἀνθρώπους πιὸ προχωρημένους στὴν πνευματικὴ ζωὴ ἀπὸ τὸν
ἴδιο. Τελικά, αὐτοὶ οἱ δυὸ ἄνθρωποι ἦταν δύο παντρεμένες γυναῖκες ποὺ ζοῦσαν μία
συνηθισμένη ζωὴ μὲ τοὺς συζύγους τους. «Πραγματικά», ἀναφώνησε ὁ Ἄγ. Μακάριος
μὲ θαυμασμό, «δὲν ὑπάρχει οὔτε παρθένος οὔτε ἔγγαμος, οὔτε μοναχὸς οὔτε κοσμικός,
παρὰ μόνο ὁ Θεὸς ποὺ δίνει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα Του σὲ ὅλους, σύμφωνα μὲ τὴν προαίρεση
τοῦ καθενός» (Vitae Patrum, VI, iii, 17). Σύμφωνα μὲ τὸν Ἄγ. Συμεὼν τὸ Νέο Θεολόγο
«Σὲ κάθε κατάσταση, ὅποιο κι ἂν εἶναι τὸ ἔργο ἢ ἡ ἐργασία ποὺ περιλαμβάνει, ἡ ζωὴ
ποὺ βιώνεται γιὰ τὸν Κύριο καὶ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὕτη εἶναι, ποὺ
εὐλογεῖται συνολικά» (Κεφάλαια iii 65).
Πώς, ὅμως, μπορεῖ ὁ καθένας μας ν’ ἀνακαλύψει γιὰ ποιὰ κατάσταση ἔχει κληθεῖ;
Σ’ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μία μοναδικὴ ἀπάντηση. Δὲν ὑπάρχει κάποια ἐξωτερικὴ μέθοδος ποὺ μηχανικὰ κι αὐτόματα θὰ μᾶς ἀποκαλύψει ποιὰ εἶναι
ἡ προσωπική μας κλήση, μοναχισμὸς ἢ γάμος. Ἂν περιμένουμε τὸ Πνεῦμα, χωρὶς νὰ
ἔχουμε ἀποφασίσει μόνοι μας, μένοντας ὑπάκουοι στὸν Πνευματικό μας πατέρα, τὸ
Πνεῦμα στὴν δική Του ὥρα καὶ μὲ τὸν δικό Του τρόπο θὰ μᾶς μιλήσει στὶς συγκεκριμένες συνθῆκες ποὺ βρισκόμαστε. Ταυτόχρονα, ἐνόσω περιμένουμε τὸ Πνεῦμα, θὰ εἶναι
ἡ μεγαλύτερη δυνατὴ βοήθεια γιὰ μᾶς νὰ ἔχουμε μπροστὰ στὰ μάτια τῆς καρδιᾶς μας
τὰ παραδείγματα ἐκείνων ποὺ ἀκολούθησαν τὴν κλήση τοῦ γάμου. [...]
Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Παῦλος Εὐδοκίμωφ, ὑπάρχει μόνο ἕνας τρόπος νὰ μάθει κανεὶς τὴν ἰδιαίτερη ἀξία τῆς μοναχικῆς κλήσης κι αὐτὸς εἶναι μαθαίνοντας νὰ ἐκτιμᾶ τὸ
θαῦμα καὶ τὴν ἁγιότητα στὴν ἔγγαμη κατάσταση. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, τὰ παντρεμένα
ζευγάρια δὲν μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν ὅπως πρέπει τὸ κάλλος τῆς δικῆς τους κλήσης,
ἂν δὲν τιμοῦν ἐξίσου τὴ μοναχικὴ ζωή. Οἱ δυὸ κλήσεις δὲν εἶναι ἀντίθετες μὰ συμπληρωματικές, ἡ μιὰ ἐπιβεβαιώνει τὴν ἄλλη. «Παράλαβε τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐν τὴ
Βασιλεία Σου». Ὁ ἀπώτερος σκοπὸς τοῦ γάμου εἶναι οἱ δυὸ σύζυγοι νὰ βοηθοῦν
ὁ ἕνας τὸν ἄλλο νὰ εἰσέλθει στὸ θεϊκὸ Βασίλειο. Μέσω τῆς ἀμοιβαίας ἀγάπης καὶ
τῆς κοινῆς τους ζωῆς, οἱ δυό τους -μαζὶ μὲ τὰ παιδιά τους, ἂν ὁ Κύριος τους ἔχει δώσει
ἀπογόνους- καλοῦνται νὰ φέρουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον πιὸ κοντὰ στὸ Χριστό. Σὰν μία
αἰώνια ἕνωση μεταξὺ δυὸ μοναδικῶν κι αἰωνίων προσωπικοτήτων, τὸ θεῖο Μυστήριο
τοῦ Γάμου δὲν ἔχει ἄλλο τέλος ἀπ’ αὐτό.

Στὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας τοῦ γάμου ἡ νύφη καὶ ὁ γαμπρὸς δίνουνε
τὰ χέρια καὶ ἀκολουθᾶνε τὸν ἱερέα σὲ ἕνα χορὸ γύρω ἀπὸ τὴν Τράπεζα. Ὅπως καὶ στὸ βάφτισμα ὁ κυκλικὸς αὐτὸς χορὸς σημαίνει τὸ αἰώνιο
ταξίδεμα ποὺ ἄρχισε. Ὁ γάμος θὰ εἶναι ἕνας χορὸς χέρι μὲ χέρι, μιὰ συνέχεια αὐτοῦ τοῦ πράγματος ποὺ ἄρχισε ἐδῶ. Συνέχεια ὄχι πάντα χαρούμενη, ἀλλὰ πάντα ἱκανὴ νὰ ἀναφερθεῖ στὴ χαρὰ καὶ νὰ γεμίσει τὸν
ἄνθρωπο ἀπὸ χαρά.
Ἀλέξ. Σμέμαν
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O ΠΑΠΑ-ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΗΜΟΥ
Κοντὰ στοὺς πρόσφυγες,
γιατί «ὁ Θεὸς δὲν κάνει διακρίσεις».
Ἀπὸ τὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κεραμίου
Καλλονής Λέσβου, ὅπου ὑπηρετεῖ ὡς ἱερέας, ὁ πάπαΣτρατὴς Δήμου ἀγωνίζεται φιλότιμα νὰ προσφέρει
Ἀγάπη, φιλοξενία, περίθαλψη στοὺς πρόσφυγες συνανθρώπους μας. Πάνω ἀπὸ 3.000 πρόσφυγες ἔχει περιθάλψει μέχρι στιγμῆς.
Ὁ πάπα-Στρατὴς σὲ μιά ὁμιλία του γιὰ τοὺς πρόσφυγες μὲ θέμα τὸ ἁγιογραφικό «Ὁφειλόμεν ἡμεῖς οἱ
δυνατοί τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν», θὰ
μᾶς πεῖ μεταξύ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἐξῆς ἀξιοσημείωτα:
«Γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα ἀκούγαμε στὶς εἰδήσεις
καὶ διαβάζαμε στὶς ἐφημερίδες γιὰ τοὺς πρόσφυγες…
Καὶ ξαφνικὰ τὸ πρόβλημα μεταφέρθηκε στὴ γειτονιά μας… Σταμάτησε ἡ κλούβα τῆς
Ἀστυνομίας καὶ ἀπὸ μέσα τῆς ἔβγαιναν ἄνθρωποι ποὺ δὲν εἴχαμε ξαναδεῖ… Κοντά μας
ἀκούστηκε τότε κάποια γυναίκα νὰ ψιθυρίζει «αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι βρεγμένοι καὶ
πεινοῦν». Ἡ φωνὴ της ἤχησε σὰν καμπάνα.
«Κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες», συνεχίζει ὁ πάπα-Στρατής, «μόνο μία ἀπόφαση
μποροῦσε νὰ παρθεῖ. Ἡ βοήθεια καὶ ἡ πρὸς στιγμὴν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου. Λίγο φαΐ, λίγο γάλα, ἕνα στεγνὸ ροῦχο, ἕνα ζευγάρι κάλτσες καὶ παπούτσια, δωρεὲς ἀγάπης ἀνθρώπων τῆς Καλλονῆς, τῶν Δαφίων, τοῦ Κεραμίου, ἀπὸ παντοῦ, γιὰ
νὰ φέρουν τοὺς ἀπόκληρους τῆς γῆς λίγο πιὸ κοντά μας. Μιὰ μικρὴ βοήθεια γιὰ νὰ
κάνουμε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐμπιστευτοῦν ξανὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Ἕνα μικρὸ
χαμόγελο στὰ χείλη τους τὸ εἴδαμε. Λίγο κουράγιο, νὰ πάρουν δύναμη καὶ νὰ συνεχίσουν τὸ ταξίδι τους, ἕνα ταξίδι ποὺ ἄλλοι τοὺς φόρτωσαν, ἄλλοι τοὺς χρέωσαν, ἄλλοι
τοὺς ἔδιωξαν. Οἱ φωνὲς συμπαράστασης πλήθυναν, ἡ σταγόνα ἀγάπης ἔγινε ρυάκι καὶ
εὔχομαι νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ ποτάμι ἀνθρωπιᾶς γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βοηθήσουμε αὐτοὺς
τοὺς ἀνθρώπους... Κι ἔτσι, χάρη σ᾽αὐτὴ τὴν ἀγάπη σας, ἑκατοντάδες ἄνθρωποι θὰ λένε
στὸ μέλλον, ὅταν ἡ περιπέτειά τους τελειώσει, πὼς «ὅταν πήγαμε ἐκεῖ, στὴν Καλλονή,
κάποιοι μας ταΐσανε καὶ μᾶς ἕντυσαν. Κάποιος μᾶς νοιάστηκε». «Πεινασμένος ἤμουν
καὶ μὲ ταΐσατε, γυμνὸς καὶ μὲ ντύσατε, ξένος καὶ μὲ περιβάλλατε». Τότε κάποιος μᾶς
εἶπε: «Γιατί παπὰ βλέπετε αὐτοὺς ποῦ εἶναι Μουσουλμάνοι; Γιατί δὲ βλέπετε τοὺς δικούς
μας ἀνθρώπους;». Τὸν ρώτησα ἂν πηγαίνει ἐκκλησία. Μοῦ εἶπε ὅτι πηγαίνει τακτικά.
Τὸν ρώτησα ἂν διαβάζει τὸ Εὐαγγέλιο καὶ μοῦ εἶπε «τὸ διαβάζω». Τότε τοῦ εἶπα πὼς
ὅταν εἶναι στὴν ἐκκλησία δὲν ἀκούει τίποτα καὶ πὼς ὅταν διαβάζει τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ
διαβάζει ἀνάποδα. Ἀπορημένος μὲ ρώτησε «γιατί παπὰ τὸ λὲς αὐτό;». Τὸν κάλεσα νὰ
πιοῦμε ἕναν καφὲ καὶ ἄρχισα νὰ τοῦ ἐξηγῶ αὐτὸ ποὺ ἤθελα νὰ τοῦ πῶ.
Ἂν θυμᾶσαι ἀδελφέ μου, ὁ Ἰησοῦς Χριστός μᾶς μίλησε γιὰ τὴν παραβολὴ τοῦ καλοῦ
Σαμαρείτη... Ὅταν ὁ Σαμαρείτης βρῆκε τὸν τραυματισμένο ἀπὸ ληστὲς Ἰουδαῖο δὲ ρώτησε ποιᾶς φυλῆς ἢ ἐθνικότητας εἶναι. Εἶδε ἕναν ἄνθρωπο ποὺ εἶχε ἀνάγκη καὶ χρειαζόταν
βοήθεια. Ὅταν μοῦ ἔρχονται οἱ βρεγμένοι καὶ οἱ πεινασμένοι τί θὰ τοὺς ρωτήσω; Ποιὸς
εἶσαι ἐσύ; Καὶ ἄν μοῦ πεῖ εἶμαι ξένος, θὰ τὸν ἀφήσω; Θὰ τοῦ γυρίσω τὴν πλάτη; Τίποτα
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δὲ μὲ ἐνδιαφέρει. Ἡ ἀγάπη πού μας δίδαξε ὁ Ἰησοῦς δὲ
ρωτάει, δὲν ψάχνει, δὲν ἀσχημονεῖ, χαίρεται μὲ τὴ χαρὰ
τοῦ ἄλλου καὶ λυπᾶται μὲ τὴ λύπη του.
Ὅλοι ἔχουμε νὰ δώσουμε ἀγάπη. Πιστέψτε μέ. Ἂν
δὲν ἔχουμε νὰ δώσουμε ἕνα κιλὸ κρέας, μποροῦμε νὰ
δώσουμε ἕνα κιλὸ φασόλια. Ἂν πάλι δὲν μποροῦμε
οὔτε αὐτό, μποροῦμε νὰ δώσουμε ἕνα χάδι, ἕνα λόγο
παρηγοριᾶς. Ἡ ἐλπίδα εἶναι ἀπὸ τὰ λίγα πράγματα
ποὺ μπορεῖς νὰ τὰ δώσεις ἀκόμα καὶ ἂν δὲν τὰ ἔχεις.
Δὲν ἔχουμε ἀνάγκη τὸ περίσσευμα τοῦ πορτοφολιοῦ μας. Ἔχουμε πιὸ πολὺ ἀνάγκη
τὸ περίσσευμα τῆς ἀγάπης μας. Θὰ πρέπει νὰ μάθουμε πὼς αὐτὸ ποὺ ζητᾶμε ἀπὸ
τὸ Θεὸ πρέπει πρῶτα ἐμεῖς νὰ τὸ δίνουμε στοὺς συνανθρώπους μας.»
Καὶ ὁ Λευίτης ἱερέας ἀπὸ τὸ Κεράμι συνεχίζει: «Δὲ θὰ μποροῦσα βέβαια νὰ σᾶς
κρύψω πὼς μέσα ἀπὸ τὴν ἐπαφή μου μὲ τοὺς «λαθρομετανάστες», ἐγὼ τοὺς λέω ἀναζητητὲς τῆς ζωῆς, ἔνιωσα ἔνοχος γιατί ἐγὼ εἶχα στεγνὰ ροῦχα καὶ παπούτσια, εἶχα σπίτι,
φαγητό, εἰρήνη καὶ δουλειά, εἶχα ὅσα ἐκεῖνοι δὲν ἔχουν. Ἔνιωσα ἰσχυρός, παντοδύναμος
ἀφοῦ εἶχα τὴν πατρίδα μου, τοὺς φίλους μου, τὴ γυναίκα μου καὶ τὰ παιδιά μου. Ἤμουν
ἐκεῖνος ποὺ μπορεῖ νὰ διαφεντέψει τὴ ζωή του. Ἔνιωσα φόβο ὅταν ἀναλογίστηκα πὼς
οἱ προγονοί μας πρὶν λίγα χρόνια εἶχαν τὴν ἴδια μοίρα καὶ πανικὸ στὴ σκέψη ὅτι ἴσως
κάποια μέρα, κάποια ματαιόδοξα μυαλὰ τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς μπορεῖ νὰ ἐπιφυλάξουν
τὴν ἴδια τύχη καὶ γιὰ ἐμᾶς.
Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ζητήσω ἕνα μεγάλο συγγνώμη γιατί καὶ ἐγὼ εἶμαι
μέρος τοῦ λεγόμενου «πολιτισμένου» κόσμου ποὺ κούρσεψε τὰ ὄνειρα ἑκατομμυρίων παιδιῶν καὶ ἔριξε στὴν ὀρφάνια, τὴ φτώχεια, τὴν πείνα καὶ τὴν προσφυγιὰ
ἑκατομμύρια ἀνθρώπους στὸν πλανήτη. Δὲν ἀκούσαμε, δὲν ἄκουσαν τὰ χρυσὰ παιδιὰ
τῆς ἐποχῆς μας, δὲν καταλάβαμε, δὲν κατάλαβαν καὶ δὲ θέλουμε νὰ καταλάβουμε τὴν
παραβολὴ τοῦ Σαμαρείτη, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἄφρονα πλουσίου. ...Καλῶ ὅλους ὅσοι θέλουν
νὰ βοηθήσουν νὰ συστρατευτοῦν μαζί μας. Ἡ ἐποχή μας διαλύει τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ
ἀκόμα καὶ ὁ τελευταῖος ἀπὸ ἐμᾶς μπορεῖ ἂν σηκώσει τὸ ἀνάστημά του, νὰ κάνει τὴ
διαφορά…
…Στὸν Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ, Κέφ. 20, Στίχ. 3´ κ.ἔ. παραδίδεται ἕνας συγκλονιστικὸς
λόγος τοῦ Ἰησοῦ ποὺ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε: «Ὅπως θέλετε νὰ σᾶς φέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι νὰ τοὺς φέρεστε. Ἂν ἀγαπᾶτε αὐτοὺς ποῦ σας ἀγαπᾶνε, ποιὰ εἶναι ἡ χάρη σας;
Ἐὰν κάνετε καλὸ σὲ αὐτοὺς ποῦ σᾶς κάνουν καλό, ἐὰν δανείζετε σὲ αὐτοὺς ἀπὸ τοὺς
ὁποίους ἐλπίζετε νὰ ἔχετε κέρδος, ποιὰ εἶναι ἡ χάρη σας; Καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ αὐτὸ κάνουν.
Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας, κάντε τὸ καλὸ καὶ δανείζετε χωρὶς νὰ διώχνετε κανέναν.»
Καὶ νὰ θυμηθῶ καὶ τὴν παραίνεση τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου: «Ἐὰν μιλῶ τὶς
γλῶσσες τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων καὶ δὲν ἔχω
ἀγάπη, ἔχω γίνει χαλκὸς ποὺ ἠχεῖ καὶ κύμβαλο ποὺ
κάνει θόρυβο» ... Τελειώνοντας, σᾶς θυμίζω τὰ λόγια
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: ... «Δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη
σὲ ὅλους ὅσοι ἐργάζονται γιὰ τὸ καλό. Ὁ Θεὸς δὲν κάνει
διακρίσεις». Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες, ἀλλὰ καὶ
γιὰ νὰ προσφέρετε βοήθεια, μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνεῖτε
μὲ τὸν π. Εὐστράτιο Δήμου στὸ Κεράμι Καλλονής Λέσβου, Τ.Κ. 81107, στὸ τηλέφωνο 6945-936856 ἢ νὰ στείλετε e-mail στὸ tyrikos@hotmail.com
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ΝΗΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ;
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Ἰωάννη Μπρὲκ «Στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ»,
Ἐκδόσεις Ἐν πλῷ, 2009

Γιατί ἀλήθεια νηστεύουν οἱ Χριστιανοὶ ἀκόμη; Γιὰ τοὺς περισσότερους ἀνθρώπους,
ἡ ζωὴ ἔχει ἀρκετὰ προβλήματα γιὰ νὰ τῆς ἐπιβάλουμε μόνοι μας ἐπιπλέον ὅρια στὸ
τί θὰ φᾶμε, τί θὰ πιοῦμε καὶ τί θὰ κάνουμε ὁρισμένες μέρες τῆς ἑβδομάδος καὶ κατὰ
τὴ διάρκεια μακρῶν περιόδων μέσα στὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔτος. Νοιάζεται πραγματικὰ ὁ
Θεὸς ἂν θὰ φᾶμε κρέας τὴν Παρασκευὴ ἢ ἂν θὰ ἀδειάσουμε τὸ ψυγεῖο μας ἀπὸ ὅλα τὰ
γαλακτοκομικὰ τὴ Μεγάλη Σαρακοστή; Ἔχει καμιὰ σημασία; Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ μερικοὶ
ἔχουν προσθέσει ἄλλη μιὰ ἔνσταση γιὰ τὴ νηστεία: ἀφορᾶ, στὴν ὑποκρισία ποὺ συχνὰ
τὴ συνοδεύει: ἀρνιόμαστε νὰ ἀπολαύσουμε κάποια φαγητὰ γιὰ πνευματικοὺς λόγους,
ἀλλὰ δὲν κάνουμε καμιὰ προσπάθεια νὰ ἀλλάξουμε τὴ συμπεριφορά μας ἀπέναντι στοὺς
ἀδελφούς μας. Ὑπάρχει καὶ ἀποδίδεται στὸν Μ. Βασίλειο καὶ στὸν Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο ἕνας καταγγελτικὸς λόγος ποὺ τοποθετεῖ τὸ ζήτημα μὲ ὀδυνηρὴ ἀκρίβεια: «Ἀπέχετε
ἀπὸ τὸ κρέας καὶ καταβροχθίζετε τὸν ἀδελφό σας!».
Κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Σιναΐτη, ὁ ἀληθινὸς κίνδυνος ἔγκειται στὴν τρυφηλότητα.
«Γαστριμαργία ἐστὶ κοιλίας ὑπόκρισις...», μᾶς βεβαιώνει, «κοιλίαν περικόψωμεν ἔννοια
πυρός. Ζητήσωμεν δὲ γὰρ καὶ εὑρήσομεν τὰ παρ’ ἡμῖν ναυάγια ταύτην μόνην ἐργαζομένην»1. Αὐτή εἶναι μία ἀντίληψη ποὺ συναντᾶται στὰ ἀσκητικὰ ἔργα τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας, εἴτε ἀπευθύνονται σὲ λαϊκοὺς εἴτε σὲ μοναχούς. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Κασσιανός, γιὰ παράδειγμα, μᾶς δίνει τὸν λόγο τῆς νηστείας μὲ πολὺ ἁπλὰ λόγια: εἶναι, λέει,
«γιὰ νὰ ἀποφεύγουμε τὸ πολὺ φαγητὸ καὶ τὸ γέμισμα τῆς κοιλιᾶς μας... Ἡ τροφὴ
πρέπει νὰ λαμβάνεται στὸν βαθμὸ ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ στηρίζει τὴ ζωή μας, καὶ
ὄχι γιὰ νὰ μᾶς ὑποδουλώνει στὴν παρόρμηση τῆς ἐπιθυμίας. Τρώω μὲ μέτρο καὶ
λογικὴ σημαίνει ὅτι διατηρῶ τὸ σῶμα σὲ καλῆ ὑγεία καὶ δὲν τὸ ἀποστερῶ ἀπὸ τὴν
ἁγιότητα»2.
Οἱ παρατηρήσεις αὐτὲς βασίζονται στὴν ποιμαντικὴ ἐμπειρία τῶν Πατέρων, ὡστόσο ἡ
λογικὴ πίσω ἀπ’ αὐτὲς ἔχει τὶς ρίζες της στὴν Ἁγία Γραφή, στοὺς λόγους παραδείγματος
χάριν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «.. .καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίαν»
(Ρώμ. 13:14).
Ἡ ἀσκητικὴ παράδοση τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας ὑποδεικνύει πολλοὺς λόγους γιὰ τοὺς
ὁποίους νηστεύουμε. Ἡ σωστὴ νηστεία καθαρίζει τὸ σῶμα ἀπὸ τὶς τοξίνες, διευκολύνει
τὴν προσευχή, βοηθᾶ στὸν ἔλεγχο τῶν διαφόρων «παθῶν» καὶ πειρασμῶν καὶ ἐνθαρρύνει
τὴν ἀλληλεγγύη μὲ τοὺς ἀδελφούς μας. Αὐτὴ ἡ παράδοση ὅμως, ἐπιμένει σὲ μία προσέγγιση τῆς νηστείας ποὺ συχνὰ σήμερα λησμονεῖται: ἰσορροπία καὶ μέτρο. Εἴμαστε ἱκανοὶ
νὰ ἀπορροφηθοῦμε ἀπὸ μία σχολαστικὴ «μελέτη συστατικῶν»,γιὰ νὰ βεβαιωθοῦμε ὅτι
αὐτὸ ποὺ θὰ ἀγοράσουμε δὲν περιέχει οὔτε μόριο γαλακτοκομικῶν εἴμαστε ἱκανοὶ νὰ
λιμοκτονήσουμε, βάζοντας σὲ κίνδυνο τὴν ὑγεία μας, καὶ μετὰ νὰ καμαρώνουμε γιὰ τὴν
«ἐπιτυχία» μας καὶ νὰ κατακρίνουμε τοὺς λιγότερο ζηλωτὲς ἀπό μας (πράγμα ποὺ ἀποτελεῖ παρωδία τῆς ἀρετῆς τῆς νηστείας). Πολλοὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ γίνονται Ὀρθόδοξοι
ἀντιμετωπίζουν ἕνα δίλημμα ὅταν ἀποδέχονται μία πρόσκληση ἀπὸ μὴ Ὀρθοδόξους, οἱ
ὁποῖοι εἴτε ἀγνοοῦν εἴτε ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν πρακτική της νηστείας. Γιὰ νὰ ἀποφύγουμε
τὴν ὑπερηφάνεια γύρω ἀπὸ τὴ νηστεία εἶναι ὑγιὲς καὶ συνετὸ νὰ χαλαρώνουμε ἀπὸ και1. Κλίμαξ, Περὶ τῆς παμφάγου δεσποίνης πονηρᾶς γαστρός, Κεφ. Β΄.
2. Περὶ τῶν ὀκτὼ κακιῶν, Φιλοκαλία.
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ροῦ εἰς καιρὸν τὸ διαιτολόγιο. «Νὰ μετριάζετε τὴν ἔνταση τῆς συνηθισμένης πρακτικῆς
σας», συμβουλεύει ὁ ἅγιος Διάδοχος Φωτικής. «Πρέπει νὰ κρατοῦμε κρυμμένο τὸ μυστήριό
του ἔλεγχου τοῦ ἐαυτοῦ μας»3. Ὅταν ὑπάρχει κίνδυνος νὰ προσβάλουμε τοὺς ἄλλους
χάριν τῆς νηστείας, μιὰ ὑγιὴς ἐμπειροτεχνικῆ μέθοδος εἶναι ἡ συμβουλὴ τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου «πᾶν τὸ παρατιθέμενον ἐσθίετε» (Ἀ’ Κόρ. 10:27).
Παρὰ ταῦτα, ἡ συμβουλὴ αὐτὴ δὲν μᾶς ἀπαντᾶ στὸ γιατί καλούμαστε νὰ ἀποδεχθοῦμε
τὸν κανόνα τῆς νηστείας, εἴτε πρόκειται γιὰ ὁλικὴ ἀποχὴ γιὰ μικρὰ διαστήματα εἴτε γιὰ
περιορισμένο διαιτολόγιο κατὰ τὶς Σαρακοστιανὲς περιόδους. Ὁ Εὐάγριος ὁ Μοναχός,
ἕνας ἀσκητὴς ποὺ πέθανε στὴν Αἰγυπτιακὴ ἔρημο τὸ 399, μᾶς ἐξηγεῖ ποιοὶ εἶναι οἱ πραγματικοὶ λόγοι ποὺ ἡ νηστεία κατέχει τόσο ἐξέχουσα θέση στὴ Χριστιανικὴ ζωή. «Νήστεψε
ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ἀνάλογα μὲ τὴν ἀντοχή σου, διότι αὐτὸ θὰ σὲ καθαρίσει ἀπὸ τὶς
φαυλότητες καὶ τὶς ἁμαρτίες σου, ἡ νηστεία ἐξυψώνει τὴν καρδιά, ἁγιάζει τὸν νοῦ, ἀπομακρύνει τοὺς δαίμονες καὶ σὲ προετοιμάζει γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ... Ἡ ἀποχὴ ἀπὸ
τὶς τροφὲς λοιπὸν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ζήτημα δικῆς σου ἐπιλογῆς καὶ ἀσκητικὸ καθῆκον»4.
Ὁ Ἠλίας ὁ Πρεσβύτερος, ἱερομόναχος τοῦ 11ου-12ου αἰώνα, συγκεκριμενοποιεῖ αὐτὸν τὸν
στόχο μὲ μία εἰκόνα ἀπὸ τὴ Μέλλουσα Βασιλεία. Ὅποιος ἀσκεῖ νηστεία καὶ ἀδιάλειπτη
προσευχή, «τὸ ἕνα σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἄλλο θὰ ἐπιτύχει τὸν στόχο του», θὰ φθάσει στὴν
πόλη ἀπὸ ὅπου «ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός»5.
Πράγματι, ἡ νηστεία τότε μόνον ἔχει νόημα, ὅταν ἀσκεῖται μὲ τὴν προοπτική της
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὅσο κι ἂν ἐξυπηρετεῖ στὸν καθαρισμὸ τοῦ σώματος καὶ στὸν ἔλεγχο τῶν παθῶν τῆς πολυφαγίας καὶ τῆς τρυφηλότητας, ὅλα αὐτὰ μόλις καὶ μετὰ βίας
δικαιολογοῦν τοὺς κόπους της. Ὁ κανόνας τῆς νηστείας ἔχει ἕνα βασικὸ σκοπό: νὰ μᾶς
προετοιμάσει γιὰ τὴν ἑορτὴ ποὺ ἀκολουθεῖ. Ἀπέχουμε ἀπολύτως ἀπὸ τὴν τροφὴ πρὶν
λάβουμε τὴ Θεία Εὐχαριστία, ὄχι ἁπλῶς γιὰ νὰ ἀδειάσουμε τὴν κοιλιά μας, ἀλλὰ γιὰ
νὰ μᾶς δημιουργηθεῖ ἡ πείνα γιὰ τὴν ἀληθινὴ Εὐχαριστία, τὸν Οὐράνιο Ἄρτο, ποὺ προετοιμάστηκε γιὰ μᾶς πρὸ καταβολῆς κόσμου. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς μακρὲς περιόδους
νηστείας κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Λειτουργικοῦ μας ἔτους. Εἶναι ἐξαιρετικὰ βοηθητικὲς στὸ
ζωτικὸ καθῆκον μας νὰ «ἁγιάζουμε τὸν χρόνο», νὰ ἀνοίγουμε τὴν καρδιὰ καὶ τὸν νοῦ
στὶς ὑπερβατικὲς πραγματικότητες καὶ στὴν ὑπόσχεση τῆς «ἐν ἡμῖν ἐλπίδος».
Ἡ νηστεία τότε βρίσκει τὴν πραγματική της διάσταση μέσα στὴν ὅλη μυστηριακὴ ζωὴ
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τρέφει καὶ καθοδηγεῖ τὸν πιστὸ πρὸς τὴν αἰώνια ζωὴ ,τερπνότητα
καὶ εἰρήνη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Μᾶς ἀνυψώνει πάνω ἀπὸ τὶς καθημερινὲς ἀνάγκες τῆς
ἐγκόσμιας ὕπαρξής μας, γιὰ νὰ μᾶς θέσει στὴν τροχιὰ ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσει ἀπὸ τούτη
τὴ ζωὴ στὴν αἰώνια. Ἡ νηστεία δὲν ἀποτελεῖ μυστήριο μὲ τὴν κυριολεκτικὴ σημασία τοῦ
ὄρου, εἶναι ὅμως βαθύτατα μυστηριακὴ ἀλλὰ καὶ ἐσχατολογικὴ στὸν βαθμὸ ποὺ ἁγιάζει
τὴν παροῦσα ζωὴ καὶ δραστηριότητά μας, βαθαίνει καὶ ἐντείνει τὴν προσευχή μας, τὴν
προσωπικὴ καὶ τὴν κοινή, καὶ δημιουργεῖ στὰ ἐσώτατα βάθη μας μιὰ ζωτικὴ δίψα γιὰ τὸν
ὑπεσχημένο Ἄρτο, γιὰ τὴν αἰώνια γιορτὴ ποὺ προσδοκοῦμε.
Ἡ νηστεία εἶναι μία ὑπόμνηση ὅτι ὁ δρόμος τῆς δόξης εἶναι ὁ δρόμος τοῦ Σταυροῦ.
Μπορεῖ νὰ μᾶς ξεβολεύει κάπως: ματαιώνει τὴν τάση μας γιὰ στιγμιαία ἱκανοποίηση καὶ
μὲ πικρὸ τρόπο μας ὑπενθυμίζει ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι στὸν πλανήτη μας πηγαίνουν γιὰ
ὕπνο πεινασμένοι κάθε βράδυ. Ὅλα αὐτὰ ὅμως εἶναι γιὰ καλό. Αὐτὲς οἱ μικρὲς δυσκολίες στρέφουν τὸ σῶμα, τὸν νοῦ καὶ τὴν ψυχὴ πρὸς τὸ οὐσιῶδες: πρὸς τὴν οὐράνια πόλη
στὴν ὁποία ἡ ψυχὴ ἀγάλλεται, ὁ νοῦς ἁγιάζεται, οἱ δαίμονες κατατροπώνονται καὶ ἐμεῖς
κατοικοῦμε αἰωνίως μέσα στὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ.
3. Περὶ Πνευματικῆς Γνώσεως, Φιλοκαλία Ι.
4. Περὶ Ἀσκήσεως καὶ Ἡσυχίας, Φιλοκαλία Ἴ, 36.
5. Ἀνθολογία Γνωμικῶν, Φιλοκαλία ΙΙΙ.
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ΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟ
τοῦ Ἰωάννη Η. Χαχάλη, Γραμματέα τῆς Ἔνωσης Θεολόγων Ν. Λέσβου.
Ἀπὸ τὴ Λεσβιακὴ ἐφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ», 09/09/2009

Στὸ «Ε» τὴν Τρίτη 4-8-2009 δημοσιεύθηκε ἄρθρο τοῦ κ. Δ. Σαραντάκου, μὲ τίτλο «Ἡ
περίπτωση τῆς Ὑπατίας» (ὅπου ἀβασάνιστα ὑποστηρίζει ὅτι «ἀπό τὴν ἀρχή ἡ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία στάθηκε ὁ ἀδιάλλακτος ἐχθρὸς τοῦ Ἀρχαίου Ἐλληνικοῦ Πνεύματος»),
ἐπὶ τοῦ ὁποίου θέλω νὰ διατυπώσω τὶς ἐνστάσεις μου καὶ παράλληλα νὰ ἐκφέρω λόγο
διαμαρτυρίας ἐπ’ αὐτοῦ.
…Γιὰ ποιὰ ὅμως, καταστροφὴ τοῦ Παρθενώνα μιλάει ὁ συγγραφέας τοῦ ἄρθρου;
Ποιοὶ εἶναι ἄραγε αὐτοὶ οἱ «ρασοφόροι ζηλωτές» ποὺ γύρω στὸ 500 μ.Χ. καταστρέφουν
ἀνάγλυφα καὶ γκρεμίζουν ἀγάλματα θεῶν;
Τὸ μνημεῖο τῶν μνημείων, ὁ Παρθενώνας, τὸν 5ο αἰώνα μ.Χ. δὲν καταστρέφεται
ἀλλὰ διαμορφώνεται ἐσωτερικὰ σὲ τρίκλιτη βασιλικὴ ποὺ διαθέτει εὐρύχωρο νάρθηκα
καθὼς καὶ ὑπερῶα. Οἱ Ἀθηναῖοι πιστοὶ ὀνόμασαν τὸ νέο Ναό, Παναγία ἡ Ἀθηνιώτισσα.
Ὁ Ναὸς αὐτός, ἄσκησε τόση ἐπίδραση στὰ βυζαντινὰ χρόνια, ὥστε προκαλεῖ ἐντύπωση
τὸ μεγάλο ταξίδι στὴν Ἀθήνα τοῦ αὐτοκράτορα Βασιλείου τοῦ Β΄ τοῦ Βουλγαροκτόνου,
γιὰ νὰ ἀνέβει στὴν Ἀκρόπολη καὶ νὰ προσκυνήσει τὸ Ναὸ τῆς Παναγίας.
Γνωρίζει, ἄραγε, ὁ κ. Σαραντάκος ὅτι διασώζεται γραφικὴ ἀπεικόνιση τοῦ Παρθενώνα τοῦ ἔτους 1674 μ.Χ., ἀπὸ τὸ ζωγράφο Ζὰκ Κάρεϊ (J. Carrey) κατὰ παραγγελία τοῦ
τότε Γάλλου πρέσβη στὴν Κωνσταντινούπολη;
Σ’ αὐτὴ τὴν ἀναπαράστασή του ὁ Παρθενώνας φαίνεται νὰ διατηρεῖται ἀκέραιος
καὶ ὁ Γάλλος πρέσβης ποὺ εἶδε τὸν πίνακα, χαρακτήρισε τὴ διάσωση τοῦ μνημείου ὡς
θαῦμα θαυμάτων!
Γιὰ ποιὰ τότε γενικευμένη καταστροφὴ προερχόμενη ἀπὸ ρασοφόρους μιλάει ἀνερυθρίαστα ὁ κ. Σαραντάκος;
Ἐὰν κατὰ τὸν 4ο αἰώνα μ.Χ. παρατηροῦνται κάποιες μεμονωμένες, περιορισμένες
τοπικὰ καὶ χρονικά, καταστροφὲς ἀρχαίων ναῶν, αὐτὲς ἐντάσσονται στὸ γενικότερο
περιβάλλον, ποὺ διακατέχεται ἀπὸ ἀντιπαλότητες, ἀνταγωνισμοὺς ἀκόμη καὶ ἀπὸ φανατισμούς. Αὐτὲς οἱ ἐλάχιστες ἀκραῖες πράξεις σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν ἀποτελοῦν
τὸν κανόνα.
Καὶ γιὰ ὅσα μεμονωμένα περιστατικὰ μαρτυροῦνται, οἱ κατήγοροι τῶν Χριστιανῶν
παραβλέπουν τὶς συνθῆκες κάτω ἀπ’ τὶςὁποίες συνέβησαν. Στὴν κυριολεξία ἕνας καθημερινὸς σκληρὸς καὶ ἀδυσώπητος πόλεμος γινόταν ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν. Οἱ
βασανισμένοι καὶ καταδιωκόμενοι Χριστιανοὶ ἑπόμενο ἦταν, σὰν ἄνθρωποι κι ἐκεῖνοι,
νὰ μὴν μπορέσουν κάποτε νὰ ἐλέγξουν τὴν ὀργὴ τους ἐναντίον τῶν καταπιεστῶν καὶ
τῶν ἀψύχων εἰδώλων τους.
Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε ἐπίσης πὼς κάποιες φορὲς γκρεμίστηκαν εἴδωλα ἀπὸ μόνα
τους διότι ἐγκαταλείφθηκαν ἀπὸ τοὺς ἴδιους τους εἰδωλολάτρες. Δὲ μαρτυρεῖται ὅμως
ἀπὸ τὰ ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα γενικευμένη καταστροφὴ τῶν ἀρχαίων μνημείων…
…Οἱ Ἕλληνες Χριστιανοὶ ἔχοντες συνείδηση τῆς ἱστορικῆς τους συνέχειας, δὲν
ἀπέρριψαν τὸν πολιτισμὸ τῶν προγόνων τους (τὴ σοφία καὶ τὴν τέχνη τὴν ἀρχαιοελληνική), ἀλλὰ μόνο τὴν εἰδωλολατρικὴ θρησκεία τους, ἡ ὁποία δὲν ἦταν παρὰ
μόνο νοσταλγία τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας, ὅπως ἐπεσήμανε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
στὸν Ἄρειο Πάγο.
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Ὁποιοσδήποτε ἔχει σχέση μὲ τὴν ἱστορία
γνωρίζει, ὅτι ὁ Ἑλληνισμὸς ἀσπάστηκε τὸ
Χριστιανισμὸ αὐθόρμητα καὶ μαζικά. Καὶ
ἀπ’ αὐτὴ τὴ συνάντηση Ἑλληνισμοῦ καὶ
Χριστιανισμοῦ - Ὀρθοδοξίας διαμορφώθηκε τὸ ἑλληνορθόδοξο πνεῦμα ποὺ ἡ ἀξία τοῦ
εἶναι διαχρονικὴ καὶ φαντάζει ἀκατάλυτη.
Εἶναι ἑπομένως ἱστορικὴ ἀλήθεια, εἴτε συμφωνεῖ ὁ κ. Σαραντάκος μὲ αὐτή, εἴτε ὄχι, ὅτι ὁ
Χριστιανισμὸς λειτούργησε ὡς κιβωτὸς διαφύλαξης τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης καὶ κληρονομιᾶς.
Εἶναι ὅμως ἀπορίας ἄξιον, γιατί ὁ κ. Σαραντάκος ὡς «ἀδέκαστος κριτής» τῆς ἱστορίας, δὲν ἀναφέρεται καὶ στὸν καιρὸ τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουλιανοῦ του Παραβάτη, ὅπου
παρουσιάζεται τὸ φαινόμενο τῶν ἀντιποίνων σύμφωνα μὲ νόμους ποῦ διέτασσαν τὴν
καταστροφὴ χριστιανικῶν ναῶν;
Ἀκόμη, γιατί ἄραγε ὁ κ. Σαραντάκος, δὲ διαμαρτύρεται καὶ γιὰ τὴ σύγχρονη καθημερινὴ καταστροφὴ Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Ναῶν στὸ Κοσσυφοπέδιο ἀπὸ τοὺς
Μουσουλμάνους Κοσσοβάρους ἢ γιὰ τὴν καταστροφὴ καὶ μετατροπὴ σὲ τζαμιὰ τῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Ναῶν στὴ σημερινὴ Κύπρο καὶ Τουρκία ἀπὸ τοὺς Μουσουλμάνους Τούρκους;…
…Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, εἶχαν πλατιὰ καὶ βαθιὰ παιδεία.
Ὅλοι τους ζοῦσαν καὶ γνώριζαν τὸ θύραθεν πνευματικὸ κλίμα καὶ τὸ χρησιμοποιοῦσαν
ἀριστοτεχνικὰ γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴ Μία καὶ Μοναδικὴ Ἀλήθεια.
Ὅταν οἱ μεγάλοι πατέρες συνιστοῦν τὸν παραμερισμὸ ἢ τὴν περιφρόνηση τῆς θύραθεν σκέψεως, σημαίνει ὅτι ὁρισμένοι πιστοὶ ἀπὸ τὸν ἐναγκαλισμὸ τῆς θύραθεν σοφίας
κινδύνευαν νὰ χάσουν τὸ γνήσιο φρόνημά τους.
Ὅταν πάλι συνιστοῦν τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία καὶ ἐξαίρουν τὸ κάλλος της, σημαίνει
ὅτι κάποιοι πιστοὶ περιφρονοῦσαν αὐτὴ σὲ βαθμὸ ἐπικίνδυνο γιὰ τὴ μόρφωση καὶ τὴ
διανοητική τους καλλιέργεια ἢ ἀκόμη ὅτι λησμονοῦσαν τὴν ἁπλὴ ἀλήθεια, ὅτι δηλαδὴ
γιὰ νὰ κηρύξει κανεὶς σὲ ἀνθρώπους κάποιας Παιδείας πρέπει νὰ γνωρίσει τὴν Παιδεία
τους καὶ νὰ ἐκφρασθεῖ μέσω τῶν μορφῶν της…
…Γράφει ὁ κ. Σαραντάκος ὅτι οἱ Χριστιανοὶ ἐπιδόθηκαν στὴν ἐξαφάνιση τῶν συγγραμμάτων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων φιλοσόφων. Ἂν ἰσχύει αὐτό, τότε τὰ συγγράμματα
ὅλων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων ποὺ ἔχουμε σήμερα καὶ μελετᾶμε, ποιὸς τὰ
διέσωσε; Μήπως οἱ εἰδωλολάτρες οἱ ἐξαφανισθέντες ἀπὸ προσώπου γῆς ἐδῶ καὶ 1.500
χρόνια;
Γνωρίζει ἄραγε ὁ κ. Σαραντάκος ὅτι πολλὰ ἔργα τοῦ σοφιστῆ Πρωταγόρα κατεστράφησαν καταμεσῆς τῆς ἀθηναϊκῆς ἀγορᾶς, ἀπὸ Ἀθηναίους εἰδωλολάτρες ποῦ τὰ ἔριξαν
στὴν πυρά, ἐπειδὴ θεωρήσανε τὸ συγγραφέα τοὺς ὡς ἄθεο;
Ἀπορεῖ κανεὶς μὲ τὴν τόση ἀρχαιοπληξία ἀπὸ μέρους τοῦ κ. Σαραντάκου.
Ἕντεκα ἑκατομμύρια Χριστιανοὺς μάρτυρες, εἴχαμε κατὰ τοὺς τρεῖς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες, σφαγιασθέντες ἀπὸ τοὺς κυρίαρχους τῶν ἐθνῶν εἰδωλολάτρες.
Αὐτοὺς δὲ θὰ πρέπει νὰ τοὺς θρηνήσει καὶ νὰ τοὺς τιμήσει κανείς, κ. Σαραντάκο; Δὲν
ὀφείλει κανεὶς νὰ ἀπολογηθεῖ γι’ αὐτοὺς τοὺς ἀδικοσκοτωμένους Χριστιανούς; Καὶ θὰ
πρέπει νὰ ἀπολογηθεῖ ὁ χριστιανικὸς κόσμος γιὰ τὸ θάνατο μίας φιλοσόφου, τῆς Ὑπατίας, γιὰ ἕνα γεγονὸς ποὺ συνέβη ἀπὸ ἕνα πλῆθος ζηλωτῶν ἐξαγριωμένων καὶ μὴ
ἐλεγχομένων ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Κύριλλο;..
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ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗ͂Σ, ΑΓΩΓΗ ΨΥΧΗ͂Σ.
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν εἰσήγηση τοῦ Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Προέδρου τοῦ Παραρτήματος τῆς
Π.Ε.Θ. στὸ Νομὸ Λαρίσης, ποὺ ἔγινε στὸ Θ΄ Πανελλήνιο Θεολογικὸ Συνέδριο στὴν Ἀθήνα τὸ
ἔτος 2007, μὲ θέμα: «Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὴν Ἑλλάδα».

...Τὰ θρησκευτικὰ εἶναι μάθημα ζωῆς, ἀγωγὴ ψυχῆς. Ἡ διδασκαλία του ἀποτελεῖ
ἐθνικὴ ἀναγκαιότητα. Οἱ λόγοι ποὺ τὴν ἐπιβάλλουν εἶναι προφανεῖς:
1. Πρῶτον ὁ γενικὸς σκοπὸς τῆς ἀγωγῆς, ὁ ὁποίος, ἀποβλέπει στὴ «συστηματικὴ
ἀνάπτυξη ὅλων τῶν ψυχικῶν καὶ πνευματικῶν δυνάμεων τὸν ἀνθρώπου... γιὰ νὰ ἐξουσιάσει ὅ,τι εἶναι γύρω του, χωρὶς νὰ φθάσει στὴν ὑπεροψία καὶ στὴν ὕβριν πρὸς τὴν
οὐσία του...»1 κατὰ τὸν ἀκαδημαϊκὸ Ἰω. Θεοδωρακόπουλο. Κατὰ τὸν Β. Ν. Τατάκη ἡ
ἀγωγὴ εἶναι ἀνιδιοτελής. Μορφώνει τὸν ἄνθρωπο «μόνο γιὰ νὰ τὸν μόρφωση, νὰ τὸν
βοηθήση νὰ πραγματοποίηση στὸν ὑψηλότερο δυνατὸ βαθμὸ τὴν ἀνθρώπινη οὐσία
του ἔξω ἀπὸ κάθε χρησιμοθηρικὴ σκοπιμότητα»2. Ἀνιδιοτελὴς εἶναι ἡ ἀγωγὴ καὶ κατὰ
τὸν Ἰω. Κογκούλη3.
Ὑπηρετώντας τὸ γενικὸ αὐτὸ σκοπὸ τῆς ἀγωγῆς, ποὺ εἶναι ὁ συνεχὴς ἐξανθρωπισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, τὸ σχολεῖο, δὲν πρέπει νὰ ἀποβλέπει μονομερῶς πῶς νὰ ἀναπτυχθοῦν οἱ νέοι σὲ μελλοντικοὺς ἐπιστήμονες, ἀλλὰ νὰ στοχεύει στὴ διαμόρφωσή τους
σὲ προσωπικότητες. Σὲ ἄρτιους καὶ ὁλοκληρωμένους ἀνθρώπους.
Ἡ διανοητικὴ καλλιέργεια καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῶν δεξιοτήτων τῶν νέων, προκειμένου
νὰ ἀσκήσουν κάποιο ἐπάγγελμα καὶ γενικὰ ἡ σύνδεση τῆς παιδείας μὲ τὴν παραγωγὴ
καὶ τὴν ἀγορὰ ἐργασίας, ἀποτελεῖ τὸ δευτερογενῆ, θὰ λέγαμε, σκοπὸ τῆς ἀγωγῆς.
Πρέπει νὰ γνωρίζουμε πὼς «ἡ λύση τοῦ προβλήματος τῆς «ἐπιβίωσης» δὲν σημαίνει
καὶ λύση τοῦ μείζονος προβλήματος τῆς ζωῆς»4. Ὅπως εὔστοχα παρατήρησε ὁ Ντοστογιέφσκι «τὸ μυστικό της ἀνθρώπινης ὕπαρξης δὲν εἶναι νὰ ζεῖ μονάχα, ἀλλὰ νὰ
ξέρει ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς». Διαφορετικά, συνεχίζει, «θ’ ἀρνηθεῖ νὰ ζεῖ
καὶ θὰ προτιμήσει καλύτερα νὰ αὐτοκαταστραφεῖ κι ἂς βρίσκονται ὁλόγυρα τοῦ
ὅλο ψωμιά»5. Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ διαπιστώνουμε κάθε τόσο στὴ σύγχρονη κορεσμένη
ἀπὸ ὑλικὰ ἀγαθὰ κοινωνία μας, ποὺ μαστίζεται ἀπὸ πνευματικὴ ἔνδεια. Εἶναι αἰώνιος ὁ λόγος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος»6. Καὶ
τὸν ἐπιβεβαιώνει καθημερινῶς ἡ σύγχρονη Ψυχανάλυση. Ὁ θεμελιωτὴς τῆς σχολῆς
τῆς λογοθεραπείας Βίκτωρ Φρὰνκ τονίζει πὼς σήμερα «ὁ ἄνθρωπος πάσχει ἀπὸ τὴν
ἀπώθηση... τοῦ πόθου νὰ βρεῖ νόημα στὴ ζωή»7. Τὸ νόημα ὅμως τῆς ζωῆς δὲν μπορεῖ
νὰ βρεῖ ἀπάντηση κατὰ τὸ Γερμανὸ θεολόγο καὶ φιλόσοφο Ρ. Τillich «ὅσο δὲν μποροῦμε
νὰ διακρίνουμε τὴν παρουσία τοῦ αἰωνίου ... μόνο τὸ αἰώνιο μπορεῖ νὰ μᾶς δώσει τὴ
βεβαιότητα ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ γῆ δὲν εἶναι μάταια, ἀκόμη καὶ ἂν αὔριο ἡ ἱστορία
θὰ ἔφθανε στὸ τέλος της. Γιατί τὸ ἔσχατο τέλος βρίσκεται ἐκεῖ, ὅπου βρίσκεται ἡ πρώ1. Βλέπε Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Τὰ θρησκευτικά, Μάθημα ζωῆς, Ἀγωγὴ ψυχῆς, Λάρισα 2002, σέλ. 18.
2. Βασ. Ν. Τατακη, Παιδαγωγική, Ἀθῆναι 1978, σέλ. 142-143.
3. Ἰω. Κογκούλη, Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὴ Μέση Ἐκπαίδευση (1833- 1932), Θεσ/νίκη 1985, σέλ. 1718.
4. Κ. Δεληκωνσταντῆ, Σύγχρονη Παιδαγωγικὴ καὶ Παιδεία Ὀρθοδοξίας. Βλέπε Συλλογικὸ Τόμο: Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς πρόταση ζωῆς, ἐκδόσεις «Ἀκρίτας», 1993, σέλ. 258.
5. Νικολάου Β. Χρονοπούλου, Ἡ παιδευτικὴ ἀξία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, περιοδικὸ «Κοινωνία»,
Ἰούλ.-Σεπτ. 2000, σέλ. 258.
6. Ματθ. 4, 4.
7.Νικολάου Β. Χρονοπούλου, ὅπου πάρ.
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τη ἀρχή, σ’ αὐτὸν γιὰ τὸν ὁποίο χίλια ἔτη εἶναι ὡς ἡ ἡμέρα ἡ χθές»8. Εἶναι εὔστοχη ἡ
ἐπισήμανση τοῦ Ἀλεξ. Σολζενίτσιν πὼς «Τὸ νόημα τῆς ζωῆς μας δὲν ἔγκειται στὴν
ἀναζήτηση τῆς ὑλικῆς ἐπιτυχίας, ἀλλὰ στὴν τάση τῆς ψυχῆς γιὰ μία ἄξια πνευματικὴ ἀνάπτυξη...»9.
Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν μπορεῖ νὰ προκαλεῖ στὸ μαθητὴ «θεϊκὴ νοσταλγία
καὶ ἔρωτα πρὸς τὶς ἀπόκρυφες πηγὲς τῆς ζωῆς», γιὰ «νὰ ἀντιταχθεῖ πρὸς τὴν τεχνοκρατικὴ βαρβαρότητα, ποὺ ἀπειλεῖ νὰ πνίξει τὸ θεϊκὸ σπινθήρα τῆς ψυχῆς»10. Εὔστοχα
εἰπώθηκε πὼς τὰ θρησκευτικὰ εἶναι «ἕνα κεφάλαιον πολύτιμον διὰ τὴν ἀγωγήν», τὸ
ὅποιο «ἐλάχιστα ἔχει ἀξιοποιηθεῖ ἢ μᾶλλον δὲν ἔχει ἀκόμη ἀξιοποιηθεῖ»11...
8. Ὅπου πάρ.
9. Ἀλεξ. Σολζενίτσιν. Βλέπε Βασ. Χ. Στεργιούλη, Τὰ Θρησκευτικά, Μάθημα ζωῆς, Ἀγωγὴ ψυχῆς, Λάρισα
2002, σέλ. 27.
10.Κων. Δ. Γεωργούλη, Ἡ οὐσία καὶ ἡ διδακτικὴ τῶν Θρησκευτικῶν, Ἀθῆναι 1975, σέλ. 12.
11. Ἄρ. Ἀσπιώτη, Τὸ παιδὶ καὶ ἡ θρησκευτικὴ διαπαιδαγώγησις, Ἀθῆναι 1962,σέλ. 24.

ΟI IΣΤΟΡΙΚEΣ AΝΤΙΝΟΜIΕΣ
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ «Τὸ σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ»,
μτφρ. Ί. Κ. Παπαδόπουλου, Γέφυρες, Ἁρμός, Ἀθήνα 1999, σσ. 121-127.

Τὸ ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ τῆς ἱστορικῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ ἀναγγέλλει τὴν Καλὴ Ἀγγελία. Κάνοντάς το αὐτό, ἀναπόφευκτα προφέρει μία κρίση γιὰ τὸν κόσμο. Τὸ ἴδιο τὸ
Εὐαγγέλιο εἶναι μία κρίση καὶ μιά καταδίκη. Ἐπισύρει τὴν προσοχὴ στὴν ἁμαρτία
τοῦ κόσμου. Ἀνάμεσα ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸν κόσμο ὑπάρχει ἀκραία ἔνταση,
ἀντίθεση καὶ ἐναντιότητα, διότι τὸ Εὐαγγέλιο «οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου»,
εἶναι ἡ διακήρυξη ἐνὸς κόσμου ποὺ «πρόκειται νὰ ἔρθει». Ἡ Ἐκκλησία δίνει μαρτυρία γιὰ τὴ νέα αὐτή ζωή, ποὺ φανερώθηκε καὶ ἀποκαλύφθηκε στὸ πρόσωπο
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος. Τὸ κάνει δὲ αὐτὸ ταυτόχρονα μὲ
λόγο καὶ πράξη, διότι ἡ ἀληθινὴ ἀγγελία τοῦ εὐαγγελίου ἔγκειται ἀκριβῶς στὴν
ἐφαρμογὴ τῆς νέας ζωῆς, στὴν ἀπόδειξη τῆς πίστης μὲ τὰ ἔργα.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ μία ἕνωση ἱεροκηρύκων ἢ μία ἐκπαιδευτικὴ ἑταιρεία, ἢ ἕναν ἱεραποστολικὸ κύκλο. Ἔργο τῆς εἶναι ὄχι μόνο νὰ καλεῖ
τοὺς ἀνθρώπους, ἄλλα καὶ νὰ τοὺς εἰσάγει (νὰ τοὺς μυεῖ) στὴ νέα αὐτὴ ζωὴ γιὰ
τὴν ὁποία δίνει μαρτυρία, διότι τὴν κατέχει αὐτὴ τὴ ζωή. Εἶναι πράγματι ἕνα
ἱεραποστολικὸ σῶμα καὶ πεδίο δράσεώς της εἶναι ὁ κόσμος ὁλόκληρος. Ἀλλά ὁ
σκοπὸς τῆς ἱεραποστολικῆς της δραστηριότητας δὲν εἶναι νὰ μεταφέρει στοὺς
ἀνθρώπους κάποιες πεποιθήσεις ἢ ἰδέες, οὔτε νὰ τοὺς ἐπιβάλλει μία καθορισμένη
πειθαρχία ἢ ἕνα κανόνα ζωῆς, ἀλλὰ πρὶν καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα νὰ τοὺς εἰσάγει στὴ
νέα αὐτὴ πραγματικότητα, νὰ τοὺς μεταστρέφει, νὰ τοὺς ὁδηγεῖ μέσω τῆς πίστης
καὶ τῆς μετάνοιας στὸν ἴδιο τὸ Χριστὸ ὥστε νὰ γεννηθοῦν ἐκ νέου ἐν Αὐτῷ, «δι’
ὕδατος καὶ Πνεύματος Ἁγίου». Ἔτσι ἡ διακονία τοῦ Λόγου ὁλοκληρώνεται στὴ
διακονία τῶν μυστηρίων.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Τρεῖς ἐκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στὴ Λέσβο τὸν περασμένο Μάιο, ὅλες σὲ συνεργασία μὲ
τὴν Ἕνωση Θεολόγων Νομοῦ Λέσβου καὶ μὲ ὁμιλητὴ τὸν π. Βασίλειο Θερμό, ἐπίκουρο καθηγητὴ
τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν,
ψυχίατρο παιδιῶν καὶ ἐφήβων.
Ἡ πρώτη ἀπὸ τὸ Σύλλογο Γονέων – Κηδεμόνων
καὶ τὴ Σχολικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης τὴν Παρασκευὴ 22 Μαΐου 2009 καὶ ὤρα 7:00
μμ στὴν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης μὲ θέμα: «Ἡ βίαιη συμπεριφορὰ τῶν
παιδιῶν μας».
Ἡ δεύτερη ἀπὸ τὸ Σχολικὸ Σύμβουλο Θεολόγων
Β. Αἰγαίου κ. Ἀνδρέα Ἀργυρόπουλο γιὰ τοὺς Θεολόγους τοῦ νησιοῦ, τὸ Σάββατο 23 Μαΐου
2009 στὸ Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης καὶ ὤρα 9:00 πμ. μὲ θέμα: «Ἡ Θεολογία σὲ διάλογο».
Καὶ ἡ τρίτη ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μηθύμνης, τὸ Δῆμο Καλλονῆς καὶ τὸ ΚΕΣΥΠ Καλλονῆς, τὸ Σάββατο 23 Μαΐου 2009 καὶ ὤρα 7:00 μμ, στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Καλλονῆς, μὲ θέμα: «Ἡ ψυχικὴ ἐπαφὴ γονέων καὶ παιδιῶν».
Παρακάτω παραθέτουμε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις τῶν τοπικῶν ἐφημερίδων
γιὰ τὶς δυὸ ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις.

Η ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΑΛΛΟ»
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΘΟΥΣ
τῆς Ἀναστασίας Σκούρτσου – Ἀναγνώστου καθηγήτριας – Θεολόγου

…Τὸ θέμα, λοιπόν, τῆς εἰσήγησης «Ἡ Θεολογία σὲ διάλογο μὲ τὸ σήμερα», ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημασία σήμερα, γιατί ζοῦμε σὲ μία πολυπολιτισμικὴ κοινωνία, ὅπου καλεῖται ὁ καθένας μας, καὶ πιὸ συγκεκριμένα ὁ θεολόγος, νὰ ἀναπτύξει διάλογο μὲ τὸ «διαφορετικό»
ἄνθρωπο, σὲ ἕνα κλίμα σεβασμοῦ καὶ ἀποδοχῆς τοῦ ἄλλου. Ἡ λέξη κλειδί, ποὺ χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸν π. Βασίλειο Θερμό, ἦταν ἡ «συγκατάβασή» μας πρὸς τὸν «Ἄλλο».
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι κατεβαίνω ἐκεῖ, ποὺ εἶναι «ὁ Ἄλλος», καὶ τὸν συναντῶ ὡς πρόσωπο μὲ ἀγάπη καὶ ὡριμότητα. Αὐτὰ τὰ γνωρίσματα εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὸ θεολόγο νὰ
συνυπάρχουν, προκειμένου νὰ πετύχει μία οὐσιαστικὴ σχέση μὲ τοὺς μαθητές του καὶ τὶς
μαθήτριές του. «Δὲν μιλῶ γιὰ τὴν πίστη μου ἀπὸ θέση ὑπεροχῆς καὶ ἔπαρσης, γιατί αὐτὰ
τὰ γνωρίσματα δὲν συνάδουν μὲ τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος», τόνισε χαρακτηριστικὰ ὁ π. Βασίλειος Θερμός.
Ὁ ὁμιλητῆς στὴ συνέχεια ἀναφέρθηκε σὲ ἱεραποστόλους, ποὺ ἔζησαν κοντὰ σὲ ἀνθρώπους, σεβόμενοι τοὺς ἴδιους, τὸν πολιτισμό τους, τὴ γλώσσα τους. Ἀφοῦ πρῶτα δημιούργησαν κλίμα ἀγάπης καὶ ἐμπιστοσύνης, τότε μόνο μπόρεσαν νὰ τοὺς μιλήσουν γιὰ τὸ Χριστό. Αὐτὴ ἡ στάση τους μᾶς παραπέμπει στὴν «ἐνανθρώπηση» τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος γίνεται
ἄνθρωπος, δίνει ἀξία στὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν καλεῖ νὰ ἐξυψωθεῖ. Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἦλθε σὲ συγκεκριμένο πολιτισμό, στὸν ὁποῖο ὁ ἴδιος ὑπάκουσε κατὰ τὴν ἀνθρώπινη φύση Του.
Ὁ π. Βασίλειος Θερμὸς ὑπενθύμισε ὅτι ἔχουμε ξεχάσει σήμερα οἱ ὀρθόδοξοι τὴ μεγάλη σημασία τῆς ἐνανθρώπησης. Ἐνοχλούμαστε ἀπ’ τὴ διαφορετικότητα τοῦ ἄλλου, τὴν
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ἀμφιβολία του, τὴν ὅποια ἀθεΐα του, γιατί πιθανῶς ὅλα αὐτὰ ἀποκαλύπτουν τὶς δικές μας
ἀνασφάλειες, τὶς δικές μας ἀμφιβολίες. Εἶναι καιρὸς νὰ ἀνοιχτοῦμε καὶ νὰ ἐκτιμήσουμε τὸ
ὅποιο καλὸ ἔχουν καὶ οἱ «Ἄλλοι».
Ἀνέφερε, ἐπίσης, ὁ π. Βασίλειος τὰ λόγια του προφήτη Ἠσαΐα, ὁ ὁποῖος γράφει πρὸς τὴ
Νέα Ἱερουσαλήμ, τὴ μελλοντικὴ Ἐκκλησία: «Θὰ θηλάσεις γάλα Ἐθνῶν», δηλαδὴ τὰ ἔθνη
θὰ προσφέρουν τὸ γάλα τους, γιὰ νὰ θρέψουν τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ τὸ μεταβολίσει, διατηρώντας τὴν ταυτότητά της. Αὐτὸ ἂς τὸ πάρουμε ἐμεῖς ὡς παράδειγμα
ζωῆς. Ἐξάλλου, ὅλοι γνωρίζουμε τὴν προσφορὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὸ Χριστιανισμὸ καὶ τὴ
στάση τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στοὺς Ἕλληνες συγγραφεῖς.
Ὁ π. Βασίλειος τόνισε παράλληλα τὴ μεγάλη προσφορὰ τῆς θεολογικῆς σκέψης, ποὺ σήμερα ἀναγνωρίζεται σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἔργα ἀξιόλογων θεολόγων, ὅπως τοῦ Ὀλιβιὲ
Κλεμᾶν, τοῦ Σμέμαν, τοῦ Στανιλοάε, τοῦ Φλωρόφσκυ, τοῦ μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη
Ζηζιούλα, ἔρχονται νὰ διατρανώσουν τὴν ἐπικαιρότητα καὶ τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ διαλόγου τῆς Θεολογίας μὲ τὸ σήμερα. Εἶναι καιρὸς πλέον νὰ ἀναλάβουμε τὴν προσωπική μας
εὐθύνη ὡς ἄνθρωποι καὶ ὡς θεολόγοι…
Συνοψίζοντας, νομίζω, ὅτι ἡ ἐπιτυχία μιᾶς συζήτησης κρίνεται ἀπ’ τὸν προβληματισμὸ
καὶ τὴ διάθεση αὐτοκριτικῆς, ποὺ γεννᾶ στὸν καθένα. Εὐχόμαστε νὰ ἀκολουθήσουν πολλοὶ ἀπό μας τὴν ἀνοιχτότητα τῆς σκέψης τοῦ π. Βασίλειου Θερμοῦ, τὴν ἀμεσότητα τοῦ λόγου του καὶ τὴν γλυκύτητα τῆς ἔκφρασής του, μὰ πάνω ἀπὸ ὅλα τὴν ἀγάπη του, γι᾽ αὐτὸ
ποὺ ὑπηρετεῖ.

«Η ΨΥΧΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ»
Μιὰ ἐπιτυχημένη ἐκδήλωση στὴν Καλλονὴ

… Στὴν ὁμιλία του αὐτὴ ὁ π. Βασίλειος Θερμὸς μεταξὺ ἄλλων τόνισε καὶ τὰ παρακάτω
ἀξιοσημείωτα. Μέσα στὴν σημερινὴ κοινωνία τοῦ ἄγχους ποὺ γεννᾶ ὁ καθημερινὸς ἀγώνας τῆς ἐπιβίωσης εἶπε, εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη οἱ γονεῖς νὰ ἐπιτύχουν στιγμὲς χαλάρωσης διότι ὁ διάλογος μὲ τὰ παιδιὰ τους εὐημερεῖ σὲ τέτοιες στιγμές. Μέσα ἀπὸ τὸ διάλογο
οἱ γονεῖς μαθαίνουν νὰ ἀκοῦνε τὰ παιδιά τους καὶ αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο διότι: α) ἡ ἀντίληψη τοῦ παιδιοῦ γιὰ τὸ τί συμβαίνει μέσα στὴν οἰκογένεια διαφέρει ἀπὸ τὴν ἀντίληψη τοῦ
γονέα καὶ β) τὰ παιδιὰ ἀπεχθάνονται νὰ βομβαρδίζονται ἀπὸ τοὺς μονολόγους τῶν γονιῶν
τους. Ἀκόμη, οἱ προκαταλήψεις τῶν γονιῶν ἀπέναντι στὰ παιδιά τους, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ
μεγάλη ἢ ἐλάχιστη ἀπόσταση τῶν γονιῶν ἀπὸ αὐτά, κάνει δύσκολη τὴν ἐπαφὴ μαζί τους.
Εἶπε χαρακτηριστικὰ ὅτι ἕνα βιβλίο ἂν τὸ τοποθετήσουμε πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὰ μάτια μας
ἢ ἀντίθετα ἂν τὸ βάλουμε ἀκριβῶς μπροστὰ στὰ μάτια μας δὲν μποροῦμε νὰ τὸ διαβάσουμε. Ἀπαιτεῖται ἡ σωστὴ ἀπόσταση. Ἀπαιτεῖται ἕνας συνδυασμὸς ἀλήθειας καὶ ἀγάπης
στὴν ἀντιμετώπιση τῶν παιδιῶν.
Κάποιες στιγμὲς ἐπίσης, χρειάζεται οἱ γονεῖς νὰ ἐπιτρέψουν στοὺς ἐφήβους νὰ κάνουν
πράγματα ποὺ ἐνῶ δὲν ἀρέσουν στοὺς ἴδιους, ὅμως ἐκφράζουν τὸ χαρακτήρα τῶν παιδιῶν
τους. Γιὰ νὰ ἔχουν πραγματικὴ ἐπαφὴ μὲ τὰ παιδιά τους, οἱ γονεῖς πρέπει νὰ σέβονται τὸ
χαρακτήρα καὶ τὴν προσωπικότητα τῶν παιδιῶν τους.
Καὶ κατέληξε λέγοντας ὅτι ἐπειδὴ ὅλοι χρειαζόμαστε ἀγάπη, θαυμασμὸ καὶ σεβασμό, τὰ παιδιὰ θὰ ψάξουν σὲ λάθος μέρος νὰ βροῦν αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, ἂν αὐτὰ δὲν παρέχονται ἀπὸ τοὺς γονεῖς…
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«Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολυμμένοις μωρία ἔστι,
τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι» (Α’ Κόρ. 1,18)

Σταυρός,
ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης’
Σταυρός,
ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας’
Σταυρός,
βασιλέων τὸ κραταίωμα’
Σταυρός,
πιστῶν τὸ στήριγμα’
Σταυρός,
Ἀγγέλων ἡ δόξα,
καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα.
(Ἑξαποστειλάριο)

Ὁ προσκυνηματικὸς Σταυρὸς
τῆς Μονῆς Σταυροβουνίου Κύπρου, στὸν ὁποίο διαφυλάσσεται τὸ τεμάχιο τοῦ Τιμίου Ξύλου, εὐλαβικὸ ἀφιέρωμα τῆς
Ἁγίας βασιλομήτορος Ἑλένης
στὴ Μονή.
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