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Παπα - Φώτης Λαυριώτης
(1913-2010)
τοῦ Στρατῆ Ἀνδριώτη

...Ὁ παπα-Φώτης ὁ Λαυριώτης,
γνωστὸς καὶ ὡς παπα-Σαρδέλλης, γεννήθηκε στὰ Πάμφιλα στὶς 5 Ἰανουαρίου τοῦ 1913
ἀπὸ τὴ Μαρία καὶ τὸν Δημήτριο Σαρδέλλη
ποὺ δούλευε καμίνι φτιάχνοντας κεραμίδια
καὶ τοῦβλα.
Ὁ νεαρὸς τότε Φώτιος ἀφοῦ δούλεψε
σὲ ἐπιπλοποιεῖο τῆς Μυτιλήνης, τὸν Ἀπρίλιο
τοῦ 1931, ἐγκαταλείπει τὴν ματαιότητα τοῦ
κόσμου καὶ ἀναχωρεῖ μαζὶ μὲ τὸν φίλο καὶ
συγχωριανό του, μετέπειτα πατὴρ Παχώμιο,
γιὰ νὰ μονάσουν στὸ Ἅγιον Ὅρος. Ἐπέλεξε
τὴ Μονὴ Μεγίστης Λαῦρας, ὅπου ἔγινε καλόγερος καὶ ἔμεινε στὸ μοναστῆρι περίπου 20
χρόνια, κάνοντας ὑπακοὴ στὸν πνευματικό
του πατέρα Παῦλο. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε τὸ 1936. Μὲ ἰδιαίτερο ζῆλο μελετοῦσε
τοὺς βίους τῶν Ἁγίων καὶ ἰδιαιτέρως τὸν
συνεπαίρνανε οἱ ἀθλήσεις τῶν Μαρτύρων,
ὅπου ἀνάμεσά τους ἀνακαλύπτει πολλοὺς
Λέσβιους Ἁγίους. Τέλη τοῦ 1950 ἐπιστρέφει
στὴ Μυτιλήνη ἀσχολούμενος συστηματικὰ μὲ τὴν ἀνάδειξη τῶν ἐντοπίων Ἁγίων
οἱ ὁποῖοι ἐξ’ αἰτίας του γίνονται εὐρέως γνωστοὶ στὸν κόσμο, κάνοντας πρόταση στὸν
Μητροπολίτη Ἰάκωβο Β΄ ὥστε νὰ ἑορτάζονται ἀπὸ κοινοῦ Πάντες οἱ ἐν Λέσβῳ Ἅγιοι,
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σὲ ἑορτὴ ποὺ τελικὰ καθιερώθηκε τὴν Α΄ μετὰ τῶν Ἁγίων Πάντων Κυριακή.
Στὴν ἐνορία Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ χωριοῦ Τρύγονα, κοντὰ στὸ Πλωμάρι, ὅπου
τοποθετήθηκε, ἐργάσθηκε μὲ ἔνθεο ζῆλο. Δεῖγμα τῆς μεγάλης ἀγάπης του πρὸς
τοὺς Ἁγίους τοῦ Θεοῦ, ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι στὸν ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ χωριοῦ, τοποθετήθηκαν καὶ ἁγιογραφήθηκαν 170 εἰκόνες, οἰκοδομώντας καὶ μιὰ καταπληκτικὴ
Ἐκκλησία ἀφιερωμένη στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, μὲ χρήματα κυρίως ἀπὸ ἐράνους.
Ἐπίσης, ἐνδιαφέρθηκε νὰ γίνει στὴ Μονὴ Δαμανδρίου γηροκομεῖο καὶ νὰ ἐπισκευασθεῖ ἡ Μονὴ Πιθαρίου. Τὸ 1972 ὑπηρετεῖ ὡς ἐφημέριος στὴν Ι.Μ. Ἁγ. Αἰκατερίνης Σινᾶ
τῆς Αἰγύπτου, καθὼς ἐπίσης καὶ ὡς ἐφημέριος, ψάλτης καὶ φύλακας τοῦ Παναγίου
Τάφου στὰ Ἱεροσόλυμα. Τὸ 1976 ἐπέστρεψε στὸν Τρύγονα καὶ τὸ 1994 συνταξιοδοτήθηκε μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Ἀρχιμανδρίτη. Ἔκτοτε, ἀφοσιώθηκε στὴν ἀποπεράτωση
τῆς κατασκευῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στὰ Πάμφιλα, ποὺ ἀπὸ τὸ 1960
εἶχε ξεκινήσει μὲ χρήματα ἀπὸ δωρεὲς πιστῶν, διότι ἀπὸ τὸν τόπο ἐκεῖνον εἶχε
περάσει ὁ Νεομάρτυρας Λουκᾶς πρὶν ἀπαγχονιστεῖ ἀπὸ τοὺς Τούρκους στὴ Μυτιλήνη. Τὴν μελέτη καὶ τὰ σχέδια τοῦ ναοῦ τὰ ἐμπνεύσθηκε μόνος του.
Ὁ ἀσκητὴς τῆς ἐρημιᾶς τῶν πόλεων καὶ τῶν χωριῶν, διήνυε συχνότατα μεγάλες ἀποστάσεις ἄδειπνος, προσευχόμενος ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους τῆς ἀφιλίας
καὶ στὴ φύση, ταγμένος στὸν Χριστό. Ἀψηφώντας τὶς καιρικὲς συνθῆκες καὶ τὴν
ὥρα, ὁ κοντούλης παπα-Φώτης μὲ τὴν καθαρὴ ματιά, βαδίζοντας σκυφτός, ρακένδυτος, φορώντας ἕνα παλιὸ τριμμένο ράσο, πολυκαιρίτικα φθαρμένα παπούτσια,
σχεδὸν ξυπόλητος ἀκόμα καὶ τὸ καταχείμωνο, μὲ ἕναν ντρουβὰ στὸν ὦμο, ὁδοιποροῦσε ἐπιθυμώντας νὰ ὁδηγήσει τοὺς ἀνθρώπους, εἰκόνες Θεοῦ, στὴ σωτηρία,
ἀνεβαίνοντας καὶ ἐκεῖνος τὸν Γολγοθά του. Συνήθιζε νὰ βιώνει τὴν Θεία Εὐχαριστία καὶ μερικὲς αἰτήσεις ἢ ἐκφωνήσεις νὰ τὶς λέγει σὲ σερβική, ἢ ρωσικὴ διάλεκτο,
δεικνύοντας μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο τὴν οἰκουμενικὴ διάσταση τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ Ἅγιο
Θυσιαστήριο ἦταν ἡ Ζωή του! Ἔβγαινε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γεμάτος χαρά. Μετὰ
τὴ Θεία Λειτουργία λαμποκοποῦσε. Εἰδικὰ ὅταν ἔκανε τὸ πανηγύρι στὸν ἀγαπημένο τοῦ Ἅγιο Λουκᾶ στὶς 23 Μαρτίου. Μερικὲς φορές, μόλις κατέλυε καὶ ἔκανε τὴν
ἀπόλυση, βλέποντας ὅτι ἀπουσίαζαν ἀπὸ τὸ ἐκκλησίασμα οἱ ἄνδρες, κατευθυνόταν
στοὺς καφενέδες καὶ χωρὶς νὰ φοβᾶται κανέναν τοὺς «κατσάδιαζε» ὑπενθυμίζοντας
τὴν ματαιότητα τῆς ζωῆς ποὺ εἶχαν ἐπιλέξει, ζῶντας μακριὰ ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τοῦ
Θεοῦ. Ὅλοι τὸν σέβονταν καὶ τὸν ἄκουγαν μὲ σκυμμένα κεφάλια.
...Περπατοῦσε ὧρες πολλὲς χαμογελώντας, ἐπιτιμώντας τοὺς ἀνθρώπους
γιὰ τὰ παράλογα ποὺ ἔβλεπε μέσα στὸ κόσμο τῆς ἁμαρτίας, διδάσκοντας τὸν καθένα μὲ ὠφέλιμα ἁπλοϊκὰ λόγια. Δίδασκε τὸ Εὐαγγέλιο μὲ τὴν ἴδια τὴ ζωή του.
Μαζεύοντας τουβλάκια, μικρὰ μάρμαρα καὶ ὅ,τι ἄλλο θὰ χρησίμευε γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀγαπημένου του ὀνείρου, τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ. Παροτρύνοντας
τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐκκλησιάζονται, νὰ ὠθοῦν τὰ παιδιά τους πρὸς τὴν Ἐκκλησία,
τὶς γυναῖκες νὰ ντύνονται σεμνὰ, εἰδικὰ ὅταν εἰσέρχονται στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ, τὴν
Ἐκκλησία καὶ νὰ μὴν παραμορφώνονται «σὰν φαντάσματα» ἀπὸ τὶς προκλητικὲς
συνήθειες τῆς μόδας. Τοὺς εὐτραφεῖς, τοὺς παρομοίαζε χαριτολογώντας μὲ κάποια
συμπαθῆ ζῶα, παρακινώντας τους νὰ ἐγκρατεύονται στὴν τροφή. Περνοῦσε ἀπὸ
στέκια νέων καὶ μὲ νεύματα ὅλο νόημα προσπαθοῦσε νὰ τοὺς δείξει ὅτι ἡ σωτηρία
τῆς ψυχῆς εἶναι ὁ ἀνώτερος σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὄχι οἱ πλάνες καὶ οἱ ματαιό-
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τητες στὶς ὁποῖες ξεπέφτουν οἱ ἄνθρωποι. Ὅταν ὁ δρόμος του διερχόταν μπροστὰ
ἀπὸ ἑστιατόρια καὶ ἔβλεπε ἀνθρώπους νὰ καταλύουν σὲ νηστίσιμες περιόδους, τοὺς
ὑπενθύμιζε ὅτι εἶναι ἁμαρτία νὰ μὴν τηροῦν τὴν εὐλογημένη νηστεία.
Τὰ λόγια του πολλὲς φορὲς ἦταν σκληρὰ σά «μαχαιριές», ὅμως κανεὶς
δὲν διαμαρτυρόταν. Ὅλοι σεβόντουσαν ἀπόλυτα τὶς συμβουλές του. Ἰδίως ἐπιτιμοῦσε τὴν γύμνια καὶ τοὺς ἱερεῖς ποὺ ἐκτελοῦσαν ἀμελῶς τὰ ἱερατικά τους καθήκοντα καὶ δὲν ἐνδιαφερόταν γιὰ τὸ ποίμνιό τους. Ἔλεγε συχνὰ μὲ πολλὴ ταπείνωση
ὅτι γιὰ τὰ διαζύγια τῶν ζευγαριῶν φταῖνε οἱ ἱερεῖς γιατί δὲν διαβάζουν ὅλες τὶς
εὐχὲς ὅταν τελοῦν τὸ μυστήριο τοῦ γάμου. Τὸν ἀπογοήτευε ἡ αἵρεση καὶ τὸ σχίσμα
ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας. Δὲν δεχόταν ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ μᾶς ἔχει δωρίσει ὁ Θεὸς τὴν αἰωνιότητα, τὴν Βασιλεία Του, καὶ ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι μὲ ὑπέρμετρο
φανατισμὸ νὰ διαιρούμαστε γιὰ 13 ἡμέρες, ἢ ἐπειδὴ οἱ δαίμονες πλανοῦν κάποιους
κακοπροαίρετους! Ὅποιος εἶχε τὴν εὐλογία νὰ τὸν συνοδέψει ἔστω καὶ γιὰ λίγο σὲ
κάποια περιπλάνησή του καὶ κατάφερνε νὰ μείνει σιωπηλός, «κρυφάκουγε» τὴν
γεμάτη ἀγάπη προσευχή του ποὺ ἔβγαινε μέσα ἀπ’ τὴν καρδιά του. Ἡ ἀγαπημένη
τοῦ φράση ποὺ τὸν «πρόδινε» ἦταν τὸ «Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε», δεῖγμα τοῦ πόσο
ὑπεραγαποῦσε τὴν Παναγία μας. Τὸ νὰ τὸν συντροφεύει κανεὶς ἦταν μιὰ εὐχάριστη
πνευματικὴ ἐμπειρία. Δὲν δίσταζε ἀκόμα καὶ νὰ τραγουδήσει παλιὰ παραδοσιακὰ
ὄμορφα καὶ σπάνια τραγούδια. Γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τοὺς ἐπισκέπτες του, ἔβγαζε
ἕνα μάτσο ἀπὸ διάφορα χριστιανικὰ ἔντυπα, χάρτινες εἰκόνες, ἢ ἀκόμα καὶ φωτογραφίες του, ὅταν ἦταν νεότερος καὶ τὶς ἔδινε γιὰ εὐλογία. Ὡς ἄλλος Ἅγιος Πατροκοσμᾶς, ἐπισκεπτόταν τὴν πόλη καὶ ὅλα τα χωριὰ τοῦ νησιοῦ, ἀλλὰ καὶ πολλὰ
μέρη τῆς Ἑλλάδας ποὺ τὸν ἤξεραν καὶ τὸν ὑπεραγαποῦσαν. Κήρυττε βρωντοφωνάζοντας καὶ καυτηριάζοντας ὅσα ἔβλεπε ὅτι ἐμπόδιζαν τοὺς ἀνθρώπους
στὸ νὰ ἐπιτύχουν τὴ σωτηρία τους. Παντοῦ εἶχε γνωστοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸν
ἀγαποῦσαν καὶ τὸν φιλοξενοῦσαν. Στὰ λεωφορεῖα ἢ στὰ πλοῖα ποὺ χρησιμοποιοῦσε
ὅταν μετακινιόταν, κανεὶς δὲν τοῦ ἔπαιρνε χρήματα. Πολλὲς φορὲς ἡ ἰδιορρυθμία
τοῦ χαρακτῆρα του σὲ διάφορα θέματα, ἐξηγιόταν ὡς δεῖγμα σαλότητας. Ἀρκετοὶ
τὸν θεωροῦσαν ὅτι ἦταν Σαλὸς διὰ τὸν Χριστό! Ἡ σκληρότητά του, «μπερδεμένη»
μὲ μιὰ ὑπέρμετρη καλοσύνη ὁδηγοῦσε σ’ αὐτὸ τὸ συμπέρασμα.
Ὡς τὰ βαθιὰ γεράματά του, παρὰ τὴν ἀσθένεια ποὺ τὸν ταλαιπωροῦσε, δὲν
ξεχνοῦσε τὴν νηστεία. Νήστευε αὐστηρὰ ἀκόμα καὶ τὸ λάδι, θέλοντας νὰ ζεῖ ἀσκητικά, καθηλωμένος καὶ ἀνήμπορος στὸ μικρὸ κρεβατάκι του. Ὑποβασταζόμενος
πλησίαζε πάντα τελευταῖος το Ἅγιο Ποτήριο καὶ κοινωνοῦσε τὸν Χριστό. Τὰ καλοκαίρια ἐρχόταν στὴ γενέτειρά του, στὰ Πάμφιλα ὅπου τὸν φρόντιζαν οἱ γυναῖκες σὲ μιὰ
καμαροῦλα, ὅπως καὶ τὸν χειμῶνα στὴν Ἀθῆνα ὅπου τὸν διακονοῦσε μὲ ὑπέρμετρη
ἀγάπη ἡ κυρία Σοφία. Ὁ νοῦς του ἦταν πὼς θὰ μεταβεῖ στὸν ἀγαπημένο του τόπο,
στὸν Ἅγιο Λουκᾶ, νὰ δεῖ σὲ τί κατάσταση βρισκόταν ἡ Ἐκκλησία, πόσο προχώρησε
ἡ Ἁγιογράφηση. Ἐκεῖ, ξεδίπλωνε μιὰ μεγάλη κόλα ἀναφορᾶς γεμάτη μὲ ὀνόματα
νηπίων καὶ παίδων Μαρτύρων ποὺ Ἁγίασαν, δίνοντας ἐντολὲς νὰ ἁγιογραφηθοῦν
πάραυτα!
Ὑπεραγαπώντας τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν πατρίδα του τὴν Ἑλλάδα, ὁ
παπα Φώτης ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στὶς 5 Μαρτίου 2010, ἡμέρα Παρασκευὴ Γ΄
Ἑβδομάδας τῶν νηστειῶν. Καλὸ Παράδεισο παπα Φώτη!
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«ΠΑΠΑ ΦΩΤΗΣ, ὁ μονοχίτων, ὁ μονοσάνδαλος»
τοῦ Στρατῆ Γρ. Δουμούζη, Καθηγητοῦ Θεολόγου 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης
Ἀπόσπασμα ἀπό τὸν ἐπίλογο τοῦ ὁμόνυμου βιβλίου του, Μυτιλήνη 2010

Κάποιος ἐνορίτης τοῦ παπα - Φώτη, Θεόδωρος, τὸν
κατηγόρησε μὲ ἀναφορά του στὸ Μητροπολίτη γιὰ διάφορα πράγματα γύρω ἀπὸ τὸν τρόπο κατασκευῆς ἔργων στὸ
ναὸ καὶ γιὰ τὴ συμπεριφορά του πρὸς μερικοὺς ἐνορῖτες. Ὁ
παπα - Φώτης μὲ τρόπο σκωπτικό του ἀπάντησε γραπτῶς
καὶ στὸ τέλος τῆς ἐπιστολῆς του αὐτῆς ποῦ ἦταν γραμμένη σ’ ἕνα μικρὸ σκοῦρο χαρτὶ ἀπὸ λαδόκολλα, ὑπογράφει:
«Παπαφὼτς ξλουμένους».
...Τὸ ἐπίθετο αὐτὸ ποὺ παραθέτει πλάι στὸ ὄνομά
του, ποὺ ὁ ἴδιος τὸ διάλεξε γιὰ τὸν ἑαυτό του, τὸ χρησιμοποίησε γιὰ λόγους ταπείνωσης ἢ θὰ ἔλεγα σαλότητος.
«Σαλὸς διὰ Χριστόν». Μήπως δὲν ἦταν τέτοιος ὁ παπα - Φώτης σ’ ὅλη του τὴ ζωή; Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔτσι
ἦταν, ἔτσι τὸν βλέπαμε, ἔτσι τὸ ὁμολογοῦν ὅλοι ὅσοι τὸν
Τὸ βιβλίο περιέχει DVD
γνώρισαν. Βέβαια δὲν θέλουμε νὰ τὸν «ἁγιάσουμε» χρημὲ Συνέντευξη(2 ὡρῶν)
σιμοποιώντας τὸ ἐπίθετο «σαλὸς», γιατί αὐτὸ εἶναι ἔργο
τοῦ παπα-Φώτη
στὸν Ἀντώνη Δουμούζη
τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι δικό μας, ἀλλὰ ἁπλῶς θέλουμε νὰ ποῦμε
τὸ καλοκαίρι τοῦ 1996.
ὅτι ὅλη του ἢ ζωὴ ἦταν κάτι τὸ ξεχωριστὸ... Πολλοὶ τὸν
κατηγόρησαν κάποια στιγμὴ γιὰ τρελό. Ὑπενθύμιζε ἔμπρακτα ὅτι αὐτὸ ποὺ μετρᾶ
δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση. Πῶς ἀλλιῶς μπορεῖ νὰ ἐξήγησει κανεὶς
ὅτι ὁ παπα- Φώτης κυκλοφοροῦσε πάντα μὲ τρυπημένο, μὲ μπαλωμένο, ποὺ μπάλωνε καὶ ξαναμπάλωνε, καὶ ξεθωριασμένο ἀντερί; Ὅτι κυκλοφοροῦσε μέρα καὶ
νύκτα πάντα μὲ τὰ πόδια, μὲ τρύπια ἢ πατημένα παπούτσια ἢ καὶ ξυπόλητος χωρὶς
ποτὲ νὰ φορεῖ κάλτσες χειμῶνα - καλοκαίρι; Ὅτι δὲν φοροῦσε ροῦχα οὔτε ἐσώρουχα πολλὲς φορὲς κάτω ἀπὸ τὸ ἀντερί του; Μπορεῖς νὰ ἐξηγήσεις τὴν καλογερικὴ
συμπεριφορὰ του ἀφοῦ χωρὶς νὰ ντρέπεται, χωρὶς νὰ ὑπολογίζει τίποτε, ἔμπαινε
σὲ κάθε εἴδους καταγώγια, καφετέριες καὶ πορνεία ἀκόμη; Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔκανε
χωρὶς νὰ ὑπολογίζει τί θὰ πεῖ ὁ κόσμος ἀλλὰ γιὰ νὰ μεταδώσει τὴν ἀλήθεια
τοῦ Χριστοῦ, ἄλλοτε μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ ἄγριο, ἀλλὰ πάντα μὲ τὴν ἁπλότητά
του. Πῶς μπορεῖς νὰ ἐξηγήσεις ὅτι ἔκτιζε ναοὺς, ἀληθινὰ στολίδια μὲ πέτρες καὶ
μάρμαρα, ποὺ τὰ περισσότερά τὰ κουβαλοῦσε στὸν ὦμο του καὶ μέσα στὸν τρουβά
του; Πῶς νὰ ἐξηγήσεις ὅτι βάπτισε τόσους τσιγγάνους, ὅτι πάντρεψε τόσους ποὺ
συμβίωναν παράνομα, ὅτι βοήθησε ὑλικὰ καὶ ἠθικὰ ὅσους εἶχαν ἀνάγκη; «Ποιὸς
ᾖλθε νὰ τὸν βοηθήσω καὶ τὸν ἐξαπέστειλα κενὸν» γράφει κάπου. Ὅλα αὐτὰ δὲν
μπορεῖς νὰ τὰ ἐξηγήσεις σὲ ἕναν λογικὸ μὲ τὴν κοσμικὴ ἔννοια ἄνθρωπο. Πρέπει νὰ
προσθέσεις κάτι ἄλλο γιὰ νὰ δώσεις τὴν ἐξήγηση. Αὐτὸ τὸ ἄλλο εἶναι ἡ Σαλότητα
τῶν Ἁγίων της ἐκκλησίας μας ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἢ ἀλλιῶς ἡ ἁπλότητα ποὺ κρύβει
μιὰ ἀλήθεια, τὴν ὁποία μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι τὴ συναντοῦμε στὴν περίπτωση
τοῦ παπα - Φώτη.
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ΠΑΠΑ - ΦΩΤΗΣ, ὁ «διὰ Χριστὸν σάλος» (1912-2010)
τοῦ π. Ἀθανασίου Γιουσμᾶ, Καθηγητοῦ Θεολόγου Γυμνασίου Παμφίλων Λέσβου
Ἀποσπάσματα ἀπό τὸ ὁμόνυμο βιβλίο του, Μυτιλήνη 2010

...«Πολλὲς φορὲς αὐτοὶ οἱ «σαλοί», κυκλοφοροῦν
χωρὶς ράσα καὶ ζωστικά, σὰν ἀναμαλλιάρηδες καὶ ἀπεριποίητοι κοσμικοὶ κι ἀκόμα μερικοὶ καὶ χωρὶς ροῦχα,
γυμνοί. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν προσπαθοῦν νὰ πατήσουν
κάτω ἀπὸ τὰ πέλματά τους τὸ ἐγώ τους καὶ τὴν ὀντότητά
τους καὶ νὰ φτάσουν σὲ βάθη ταπεινώσεως. Ὁ ἀπώτερος
στόχος τους εἶναι ἡ τέλεια ταπείνωσις, νὰ μὴν τοὺς
λογαριάξει κανεὶς ἄνθρωπος, ὄχι μόνο σὰν μοναχούς,
ἀλλὰ οὔτε καὶ σὰν ἀνθρώπους, ἀλλὰ νὰ τοὺς θεωροῦν
ἀλλόκοτα καὶ παράξενα ὄντα, βλαμμένες διάνοιες καὶ
παράσιτα τῆς ζωῆς. Προσπαθοῦν σ’ αὐτὴν τὴν ζωὴν
νὰ μὴν ἔχουν οὔτε ἴχνος δόξας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους.
Ἀλλὰ ἀναμένοντες μὲ λαχτάρα ψυχῆς τὸν προσωρινὸν
θάνατον καὶ τὴν ἔλευσιν τοῦ Δικαίου Κριτοῦ, γιὰ νὰ τοὺς δοθεῖ ἐκεῖ ἡ πρέπουσα
καὶ πραγματικὴ δόξα ἀπὸ τὸν Θεόν...»
...Ὑπόμενε πάντα μὲ σιωπὴ τὶς ἀρρώστιες του καὶ τοὺς πολυτραυματισμούς
του. Στὴν ὁδὸ Ἀθηνᾶς τῆς Πρωτεύουσας, κάποιος μοτοσικλετιστὴς τὸν τραυμάτισε σοβαρὰ στὰ πόδια καὶ ἐξαφανίστηκε. Νοσηλεύτηκε γιὰ πολλοὺς μῆνες... Ὅταν
στάθηκε στὰ πόδια του, περπατοῦσε ὑποβασταζόμενος ἀπὸ ἕνα ξύλο δεμένο μὲ
κουρέλια στὴν πάνω ἄκρη, τὸ ὁποῖο πέταξε σύντομα...
...Μιὰ φορὰ ὁρισμένοι πληροφόρησαν τὸ Μητροπολίτη μας πὼς ὁ παπα-Φώτης
μουτζώνει τοὺς ὁδηγούς. Πράγματι, πηγαίνοντας κάποτε ὁ Σεβασμιώτατος μὲ τὸ
αὐτοκίνητο τῆς Μητροπόλεως σὲ μιὰ κληρικολαϊκὴ σύναξη, ποὺ θὰ γινόταν σ’ ἕνα
χωριὸ τῆς περιοχῆς τῆς Γέρας, στὴ μέση του δρόμου βλέπουν τὸν παπα-Φώτη νὰ
κάνει σῆμα γιὰ νὰ σταματήσουν νὰ τὸν πάρουν. Τὸ μητροπολιτικὸ αὐτοκίνητο δὲ
σταμάτησε ἀμέσως. Ὁ παπα-Φώτης σηκώνει τὰ χέρια του καὶ τοὺς μουτζώνει! Λίγα
μέτρα πιὸ πέρα τὸ αὐτοκίνητο σταματᾷ κι ὁ παππούλης ἐπιβιβάζεται παίρνοντας
εὐχὴ ἀπὸ τὸ Δεσπότη. Ὁ Μητροπολίτης μας, μὲ τὴ χαρακτηριστική του διακριτικότητα, τοῦ λέει: «Παπα-Φώτη μου, γιατί μουτζώνεις τοὺς ὁδηγούς»; Κι ἐκεῖνος
μονολεκτικά του ἀπάντησε: «Ἀφοῦ δὲ μὲ παίρνουν». Δὲν μποροῦσες στὸν παπαΦώτη νὰ πεῖς περισσότερα. Σοῦ ἔδινε τὴν ἐντύπωση πὼς δὲν καταλάβαινε ὅ,τι καὶ
ἂν ἔλεγες ἢ δὲν ἤθελε νὰ καταλάβει.
...Μιὰ φορά, ἐνῶ ἦταν συνταξιοῦχος ἱερέας, ξεκίνησε μ’ ἕναν κοινὸ γνωστό μας
νὰ πάει στὸ Πλωμάρι νὰ συλλειτουργήσει μὲ τοὺς ἐκεῖ ἱερεῖς καὶ νὰ παρασταθεῖ στὸ
μνημόσυνο ἑνὸς γνωστοῦ του. Ξεκίνησαν κανονικά. Στὴ διασταύρωση πρὸς Πλωμάρι
καὶ Καλλονὴ λέει ἀπότομα στὸν ὁδηγό: «Στρίψε δεξιά. Θὰ πᾶμε στὸ Μόλυβο νὰ
λειτουργήσουμε». Ὁ ἄλλος τοῦ ἔφερε μιὰ μικρὴ ἀντίρρηση, μὰ ὁ Γέροντας ἐπέμενε.
Πράγματι, πῆγαν στὸ Μόλυβο. Ἐκεῖ εἶχε δύο μνημόσυνα κι ὁ Ἱερέας εἶχε ξαφνικὰ
ἀρρωστήσει, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ὑπάρχει παπὰς νὰ λειτουργήσει! Πῶς τὸ
γνώρισε αὐτὸ ὁ παπα-Φώτης; Πῶς τοῦ τὸ ἀποκάλυψε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ;..
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Μικρό ἀφιέρωμα στὸν
ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

45 ἔτη ἀπό τὴν κοίμησή του

Ο ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ, Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ, Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Ὡς ἁγιογράφος ἄφησεν ἔργα μνημειώδη, διὰ τῶν ὁποίων ἐπανασυνέδεσε τὴν διακοπείσαν παράδοσιν τῆς Βυζαντινῆς ἁγιογραφίας, ἡ ὁποῖα ἀποτελεῖ ἐποπτικήν δογματικήν καὶ πνευματικήν διδασκαλίαν.
Ὡς λογοτέχνης ἑπηρέασε τὴν πορείαν τῆς νεοελληνικῆς
λογοτεχνίας καὶ ἔδωσε μαθήματα εὐσέβειας καὶ ἀπλότητος,
καταδείξας τὰς γνήσιας Ὀρθοδόξους πηγᾶς τοῦ λόγου καὶ τοῦ
συναισθήματος, τὸν Θεόν, τὴν κτίσιν, τὸν ἄνθρωπον, εἰς τὴν
πλέον εἰλικρινή καὶ καθαράν ἔκφρασιν.
Ὡς θεολόγος ἐβύθισε τᾶς ρίζας του εἰς τὸ έδαφος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἀνεδείχθη συνεχιστῆς τῆς Πατερικῆς θεολογίας, τὴν ὁποίαν διηκόνησε μέχρι τῆς τελευταίας
του πνοῆς ὡς θεολογίαν δογματικήν, μυστικήν, λειτουργικήν,
ἀσκητικήν καὶ ἄφησε συγγράμματα, τὰ ὁποια μαρτυροῦν ὅτι
ἦτο «ζέων τῷ πνεύματι» καὶ ταπεινός τῷ φρονήματι.
τοῦ Μοναχοῦ (+) Θεοκλήτου Διονυσιάτου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ (1895 - 1965)

Ὁ Φώτης Κόντογλου γεννήθηκε στὶς 8 Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1895 στὸ Αϊβαλί, τὶς
ἀρχαίες Κυδωνίες. Οἱ γονεῖς του ἦταν ὁ Νικόλαος Ἀποστολέλλης καὶ ἡ Δέσποινα Κόντογλου. Ἀδέλφια του ὁ Ἰωάννης, ἡ Ἀναστασία καὶ ὁ Ἀντώνης.
Μετά ἀπό ἕνα χρόνο, δηλαδή τὸ ἔτος 1896, πεθαίνει ὁ πατέρας του καὶ ἀναλαμβάνει τὴν ἀνατροφή του ὁ θείος του, ἀδελφός τῆς μητέρας του, π. Στέφανος Κόντογλου,
ἡγούμενος τῆς Ἱεράς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Κυδωνιῶν.
1912. Τελειώνει τὸ Γυμνάσιο τοῦ Αϊβαλιοῦ καὶ μετά ἀπό ἕνα χρόνο γίνεται δεκτός στὸ
Γ’ ἔτος τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν στὴν Ἀθήνα.
1914. Φεῦγει γιὰ σπουδές στὴν Ἰσπανία καὶ μετά στὴν Γαλλία, ὅπου τελειώνει τὸ Πολυτεχνείο.
1919. Ἐπιστρέφει στὸ Ἀϊβαλί.
1920. Διορίζεται καθηγητής Γαλλικῶν καὶ Ἱστορίας Τέχνης σὲ Ἐλληνικό Σχολείο.
1921. Ἐπιστρατεύεται καὶ παίρνει μέρος στὴν Μικρασιατική ἐκστρατεία.
1922. Ἔρχεται στὴ Μυτιλήνη καὶ ἀπό ἐκεῖ στὴν Ἀθήνα ὅπου ἐγκαθίσταται.
1923. Ἐπισκέπτεται τὸ Ἅγιον Ὄρος ὅπου ἦδη εὐρίσκονται ἐκεῖ ἔνα χρόνο οἱ φίλοι του
Στρατῆς Δούκας καὶ ὁ ζωγράφος Παπαλουκᾶς.
1924. Παντρεύεται τὴν Μαρία Χατζηκαμπούρη στὸ Ναό Ἁγίας Γλυκερίας στὸ Γαλάτσι
μὲ κουμπάρο τὸν Βασίλη Δασκαλάκη.
1927. Γεννιέται ἡ κόρη τοῦ Δέσποινα, ποὺ ἦταν καὶ τὸ μοναδικό παιδί του.
1960. Τιμᾶται μὲ τὸ βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν γιὰ τὸ ἔργο του «Ἔκφρασις». Ἔπίσης τὸ ἴδιο ἔτος τοῦ ἀπονέμεται ὁ Ταξιάρχης τοῦ Φοίνικος.
1963. Τραυματίζεται μαζί μὲ τὴν σύζυγὸ του ἀπό αὐτοκίνητο στὴν Βούλα.
1963. Λαμβάνει τὸ βραβεῖο «Πουρφίνα» γιὰ «Τὸ Ἀϊβαλί ἡ Πατρίδα μου».
1965. Τιμᾶται μὲ τὸν Ἐθνικό Ἀριστείο Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν.
1965. Ἐκδημεῖ πρὸς Κύριον στὶς 13 Ἰουλίου στὴν Ἀθήνα.
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ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ, Η ΔΟΞΑ ΤΗ͂Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
τοῦ Φώτη Κόντογλου
ἀπὸ τὸ βιβλίο του «Η ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ»,
Ἐκδόσεις «ΑΣΤΗΡ», ΣΤ΄ ἔκδοση 1984

Τὸ νὰ μίλα κανένας σήμερα καὶ νὰ γράφει γιὰ κάποια πράγματα τῆς θρησκείας,
ὁ πολὺς κόσμος τὸ νομίζει γιὰ ἀνοησία. Καὶ ἀκόμα μεγαλύτερη ἀνοησία ἔχει τὴν ἰδέα
πῶς εἶναι τὸ νὰ γράφει γιὰ τοὺς ἁγίους μάρτυρες…
…Κανένας λαὸς δὲν ἔχυσε τόσο αἷμα γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ὅσο ἔχυσε ὁ
δικός μας, ἀπὸ καταβολὴ τοῦ χριστιανισμοῦ ἴσαμε σήμερα. Κι αὐτὸς ὁ ματωμένος
ποταμὸς εἶναι μιὰ πορφύρα ποὺ φόρεσε ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, καὶ ποῦ θὰ ‘πρεπε
νὰ τὴν ἔχουμε γιὰ τὸ μεγαλύτερο καύχημα, κι ὄχι νὰ τὴν καταφρονοῦμε καὶ νὰ μὴ
μιλοῦμε ποτὲ γι’ αὐτή, καὶ μάλιστα νὰ ντρεπόμαστε νὰ μιλήσουμε γι’ αὐτή, σὲ καιρὸ
ποὺ δὲ ντρεπόμαστε γιὰ τὶς πιὸ ντροπιασμένες καὶ σιχαμερὲς παραλυσίες ποὺ κάνουνε
οἱ ἄνθρωποι στὸν ἀδιάντροπο καιρό μας.
Ἐμεῖς οἱ σημερινοὶ πονηρεμένοι ἄνθρωποι φροντίζουμε μοναχὰ γιὰ τὴν καλοπέραση τοῦ κορμιοῦ μας, καὶ γιὰ τοῦτο ἡ ψυχὴ μᾶς ἔχασε τὴν εὐαισθησία της, μ’ ὅλα τα
πνευματικὰ γιατρικὰ ποὺ λέμε πῶς ἔχουμε. Καὶ γι’ αὐτὸ περιφρονοῦμε καὶ τοὺς λέμε
ἀνόητους ἐκείνους ποὺ δὲν κοιτάζουνε τὸ ὑλικὸ συμφέρο τους, ἀλλὰ κάνουνε κάποιες
θυσίες. Κατὰ πολὺ ἀνόητους καὶ μικρόμυαλους θεωροῦμε ἐκείνους ποῦ θυσιάσανε
τὴ ζωή τους γιὰ τὴν πίστη τους, ἀφοῦ, κατὰ τὴν ἁμαρτωλὴ κρίση μας, δὲν κοιτάζανε
νὰ χαροῦνε τὰ νιάτα τους καὶ ν’ ἀπολάψουνε τοῦτον τὸν κόσμο, ποὺ εἶναι χεροπιαστὸς
καὶ σίγουρος, ἀλλὰ βασανιστήκανε, φυλακωθήκανε, δαρθήκανε καί, στὸ τέλος, σφαχτήκανε ἢ κρεμαστήκανε, οἱ ἄμυαλοι, γιὰ κάποιους ἴσκιους ποῦ λέγουνται ἀθάνατη
ζωὴ καὶ βασιλεία τῶν οὐρανῶν…
Τὸ ἀτελείωτο μαρτυρολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας... εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ μεγάλες
μαρτυρίες πῶς ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία,
γιατί βασανίζεται ἀδιάκοπα καὶ χύνει τὸ αἷμα της γιά, τὸν Χριστό, ποὺ εἶπε: «Εἰ ἐμὲ
ἔδιωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσι»…
…Οἱ δικοί μας οἱ ἅγιοι, ποὺ μαρτυρήσατε στὸν καιρὸ ποὺ εἴμαστε σκλάβοι
στοὺς Τούρκους, ἤτανε ταπεινοί, ἁπλοί, λιγομίλητοι, μὲ τὴ φωτιὰ τῆς πίστης στὰ
στήθια τους, ἀπονήρευτοι κι ἀγράμματοι, ἀφοῦ τὸ μόνο ποὺ γνωρίζανε νὰ λένε
μπροστὰ στὸν ἀγριεμένον τὸν κριτὴ ἤτανε: «Χριστιανὸς γεννήθηκα καὶ χριστιανὸς
θ’ ἀποθάνω!» Νέοι ἄνθρωποι, παλληκάρια ἀπάνω στ’ ἄνθος τῆς νιότης τους, πηγαίνανε
προθυμερὰ νὰ παραδοθοῦνε γιὰ τ’ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, κι ἀντὶς ἀρραβωνιάσματα καὶ
ξεφαντώματα, σφαζόντανε σὰν τ’ ἀρνιὰ ἢ κρεμαζάντανε μὲ τὴ θελειὰ στὸν λαιμό τους
καί, γιὰ νὰ τοὺς τυραγνᾶνε περισσότερο οἱ ἄπιστοι, κόβανε τὸν λαιμὸ τοὺς σιγὰ - σιγὰ
μὲ στομωμένα μαχαίρια ἢ τοὺς κρεμάζανε μὲ σάπια σκοινιὰ ποὺ κοβόντανε, γιὰ νὰ
τοὺς ξανακρεμάσουνε. Καὶ τὰ μόνα ποὺ ξέρανε ἀπὸ τὴ θρησκεία μας οἱ περισσότεροι ἀπ’ αὐτοὺς ἤτανε τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶπε: «Ὅποιος μὲ ὁμολογήσει
μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, θὰ τὸν ὁμολογήσω κ’ ἐγὼ μπροστὰ στὸν Πατέρα μου,
ποῦ εἶναι στὸν οὐρανό, κι ὅποιος μ’ ἀρνηθεῖ μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, θὰ τὸν
ἀρνηθῶ κ’ ἐγὼ μπροστὰ στὸν Πατέρα μου, ποῦ εἶναι στὸν οὐρανό», καθὼς καὶ τὰ
λόγια τοῦτα, ποὺ εἶπε ὁ Κύριος; «Μὴ φοβηθεῖτε ἀπὸ κείνους ποὺ σκοτώνουνε τὸ
σῶμα, μὰ ποῦ δὲν μποροῦνε νὰ σκοτώσουνε τὴν ψυχὴ» καί: «Ὅποιος χάσει τὴ ζωή
του γιὰ τ’ ὄνομά μου, αὐτὸς θὰ ζήσει στὴν αἰώνια ζωή».
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Η ΔΙΨΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΙ Ο ΤΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΠΟΜΠΑΣ
τοῦ Φώτη Κόντογλου
ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μοναχοῦ (+)Θεοκλήτου Διονυσιάτου «Ὁ Φώτης Κόντογλου
στὴν τρίτη διάστασή του», Ἔκδοση Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου Γουμένισσα 2003

Ὁ κακόμοιρος ὁ κόσμος διψᾶ εἰρήνη. Μὰ χωρὶς τὴν ἀπομέσα εἰρήνη, δὲν μπορεῖ
νὰ γίνη εἰρήνη ἐξωτερική. Χωρὶς τὴν ψυχικὴ εἰρήνη, ἡ πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ εἰρήνη
εἶναι ψεύτικη. «Εἰρήνην ἀφίημι ὑμίν, εἶπε ὁ Χριστὸς στοὺς μαθητὲς του κατὰ τὸ Μυστικὸ
Δεῖπνο, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμίν. Οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσι, ἐγὼ δίδωμι ὑμίν». Πρόσεξες γιὰ νὰ δῆς καλὰ τί λέγει ὁ Χριστός; «Οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσι, ἐγὼ δίδωμι ὑμίν».
«Δὲν σᾶς δίνω, λέγει, ἐγὼ τὴν εἰρήνη ποὺ δίνει ὁ κόσμος», τὴν ψεύτικη, τὴν ὀργισμένη
εἰρήνη, τὴν ἀνειρήνευτη εἰρήνη, τὴν εἰρήνη ποὺ στ΄ ἀληθινὰ δὲν ἔχει ὁλότελα εἰρήνη κ’
ἡσυχία. Τέτοια εἶναι ἡ εἰρήνη ποὺ μπορεῖ νὰ κάνη ὁ κόσμος, οἱ ἄνθρωποι, ποὺ τρώγονται
μὲ τὰ πάθη τους καὶ ποὺ τοὺς κατατρώγει ἡ περηφάνεια, ἡ ματαιοδοξία-φιλαργυρία,
ἡ σκληροκαρδία κ΄ ἡ ἀπονιὰ στοὺς ἄλλους, ἡ μανία τῆς ἀκολασίας κι ἡ ἐπιθυμία τῆς
καλοπέρασης. Ὅλα τοῦτα τὰ πάθη εἶναι ὀργισμένα κι’ ὄχι εἰρηνικά... Μὲ ἄλλα λόγια,
φέρνουνε τὴ βασιλεία τοῦ διαβόλου ἐπὶ τῆς γῆς, κι ὄχι τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι
ἡ εἰρήνη. Ὁ Χριστὸς μᾶς δίδαξε νὰ λέμε στὸ «Πάτερ ἠμῶν» «ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου».
Μὰ ποιὸς πιστεύει στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, παρεκτὸς ἀπὸ κάποιους λίγους, ποὺ τοὺς
ἔχει ὁ κόσμος γιὰ τρελλούς; Ὡστόσο, αὐτὸς ὁ παραζαλισμένος κόσμος, ὁ βουτημένος
στὴν ἁμαρτία, στὶς ἡδονές καὶ στὴν ἀκολασία, αὐτὸς ὁ κόσμος ποὺ πιστεύει μοναχὰ
στὸν ἑαυτό του, καὶ ποὺ δὲν λογαριάζει καθόλου τὸν Θεὸ καὶ τὸν νόμο του, ἀποζητᾶ
τὴν εἰρήνη, θέλει νὰ μείνη ἥσυχος γιὰ νὰ χάρη τὶς ἁμαρτωλὲς ἐπιθυμίες του, γιὰ νὰ
βουτηχθῆ ὡς τὸν λαιμὸ μέσα στὸν μαῦρο βοῦρκο…
…Καὶ νά, ποὺ ἦρθε ὁ κόμπος στὸ χτένι. Ἡ παραζάλη, γίνεται μέρα μὲ τὴ μέρα
χειρότερη. Ὁ πόθος τῆς ἀπόλαυσης ἔγινε μίαν ἄγρια τρέλλα στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ
τσαλαπατᾶνε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον γιὰ νὰ μὴ χάσουνε τὶς διάφορες φαρμακερὲς ἡδονές,
ποὺ ὁλοένα τὶς πληθαίνει ὁ σατανᾶς μὲ τὰ πολύπλοκα μηχανήματά του, σὰν τὸν ψαρὰ
ποὺ βάζει στ’ ἀγκίστρι του ὅλο καὶ πιὸ ὀρεχτικὸ δόλωμα, γιὰ νὰ τραβήξη τὰ λαίμαργα
τὰ ψάρια καὶ νὰ τὰ ψήση στὴ φωτιὰ νὰ τὰ φάγη. Ὁ μαμωνᾶς σκέπασε μὲ τὶς σκοτεινὲς
φτεροῦγες του τὸν κόσμο, καὶ τὸν κουνᾶ σὰν νάναι κανένα κόσκινο, κι’ ὅπως ἀναταράζεται τὸ σιτάρι, χοροπηδᾶνε οἱ ἄνθρωποι μέσα στὸ κόσκινό του καὶ δαγκάνει
ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, καὶ ἐξοντώνει ὁ ἀδελφὸς τὸν ἀδελφό, λέγοντας: «Ὁ θάνατός σου,
ζωή μου!»…
…Ὁ διάβολος εἶναι ὁ ἐξουσιαστὴς ἀπάνω στὴ διάνοια καὶ στὴν καρδιά μας,
κι’ αὐτὸς χαίρεται γιὰ τὰ ἔργα ποὺ κάνουμε, θέλοντας νὰ βγάλουμε ὁ ἕνας το μάτι τ’
ἀλλουνοῦ. Ἀνάμεσα στὰ δολώματα ποὺ μᾶς ἔβαλε, ἐκεῖνο ποὺ μᾶς τραβὰ περισσότερο
ἡ μυρουδιά του, εἶναι τὸ πετρέλαιο, αὐτὸ τὸ βρωμονερὸ ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴν πίσσα τῆς
κόλασης, ποὺ εἶναι τὸ μαῦρο κατοικητήριό του. Καὶ γύρω σ’ αὐτὸ τὸ σιχαμερὸ δόλωμα
μαζευτήκανε τὰ ἔθνη, μικρὰ καὶ μεγάλα καὶ δαγκώνουνται καὶ σφάζουνται γι’ αὐτὸ
δίχως ἔλεος. Κ’ οἱ ἄνθρωποι γινήκανε τρελλοὶ ἀπὸ κακία, γεμάτοι ὑποκρισία, μεγαλομανία, φιληδονία, πιστοὶ στρατιῶτες τοῦ διαβόλου. Καὶ μέσα σ’ αὐτὴ τὴ λύσσα ποὺ
τοὺς ἐπίασε, θέλουνε ν’ ἀπολάψουνε, οἱ ἀνόητοι, τὴν εἰρήνη, ποὺ εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ,
κι’ ὄχι τοῦ διαβόλου.
Ὁ Θεὸς λείπει ἀπὸ τὸν κόσμο. Πουθενὰ δὲν γίνεται τὸ θέλημά του. Ὁ Χριστός,
πρὶν σταυρωθῆ, γύρισε κ’ εἶδε τὴν Ἱερουσαλήμ, δηλαδὴ τὸν κόσμο, δακρυσμένος, κ’ εἶπε:
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«Πόσες φορὲς θέλησα νὰ μαζέψω τὰ τέκνα σου, σὰν τὴν ὄρνιθα ποὺ σκεπάζει μὲ τὶς
φτεροῦγες της, τὰ πουλιά της, καὶ δὲν θελήσατε: Ἰδοὺ ἀφίεται ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος».
Ἔρημος οἶκος εἶναι: ὁ κόσμος σήμερα. Ἔρημος ἀπὸ εἰρήνη. Μέρα-νύχτα στέκεται
ἀνύσταχτο τὸ μάτι τῆς πονηρῆς ἀνθρωπότητας. Μέρα-νύχτα δουλεύουνε οἱ ἐφευρέσεις τῆς καταστροφῆς, τὰ συμβούλια τοῦ θανάτου. Κι’ ἀπὸ τ’ ἄλλο μέρος, οἱ καταδικασμένοι γλεντοκοποὺνε, κυλιοῦνται στὴν ἀκολασία, κόλακες καὶ δολοφόνοι, βλᾶκες
καὶ πονηρότατοι, χωρὶς καρδιά, χωρὶς ψυχή, χωρὶς τίποτα ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
Ὅλοι παίρνουνε, κανένας δὲν θέλει νὰ δώση. Κι’ ὁποῖος δίνει, δίνει τὸν θάνατο.
Ἡ κυρὰ Ἐπιστήμη, δηλαδὴ ἡ ἀνθρώπινη γνώση, αὐτὴ εἶναι τὸ καινούριο εἴδωλο ποὺ
λατρεύουνε οἱ ἄνθρωποι. Μὲ τόνα χέρι προσφέρνει τὰ γιατρικὰ γιὰ νὰ μὴ πεθαίνουνε οἱ
ἄνθρωποι, καὶ μὲ τάλλο βαστᾶ τὴ μπόμπα καὶ τοὺς φοβερίζει, μέρα-νύχτα. Αὐτὴ ἡ μπόμπα, ὁ καρπὸς τοῦ δέντρου τῆς Γνώσεως, μόλεψε τὸν ἀγέρα, τὰ νερά, τὸ αἷμα τῶν ἴδιων
τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὴν ἐφεύρανε. Κι’ ἀφοῦ πρῶτα, μὲ πεῖσμα δαιμονικό, φαρμακώσανε τὴν ἔμορφη πλάση τοῦ Θεοῦ, τώρα φωνάζουνε κεῖνοι ποὺ κατασκευάσανε αὐτὴ τὴν
καταραμένη μπόμπα: «Σώσετε τὴν ἀνθρωπότητα! Σώσετε τὸν κόσμο! Γενεὲς γενεῶν θὰ
πεθαίνουνε ἀπὸ κακὲς ἀρρώστειες!» Ὑποκριτές! Τώρα φωνάζετε, σὰν τὸν Ἰούδα ποὺ
μετανοίωσε ἀφοῦ εἶχε πιὰ σταυρωθῆ ὁ Χριστός κ’ ἡ μετάνοιά του δὲν ὠφελοῦσε πιὰ
κανέναν; Καλύτερα νὰ τινάζατε τὴ γῆ στὸν ἀγέρα μιὰ καὶ καλή, παρὰ τώρα ποὺ φαρμακώσατε τὰ πάντα, καὶ τὰ παιδιά μας καὶ τὰ ἐγγόνια μας θὰ τὰ θερίζη «σκληρὸς
θάνατος καὶ ἀργός».
Ἄνθρωπε! Καμάρωσε τὰ κατορθώματά σου. Καμάρωσε τὸ τετραπέρατο μυαλό
σου, ποὺ καυχιότανε πῶς θακανε παράδεισο τὸν κόσμο.

ΚΑΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ!
τοῦ Φώτη Κόντογλου
ἀπὸ τὸ βιβλίο του «Ἀσάλευτο Θεμέλιο», Ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ

...Ὅλα ὑπηρετοῦνε τὰ γοῦστα τῶν ἀφεντάδων. Μάλιστα τόσο πολὺ ἀγαποὺν
αὐτοὶ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ εἶναι ἐνθουσιασμένοι πῶς δὲν θὰ ἀφήσουνε τίποτα
ἑλληνικὸ ὅπου πατήσουνε.
Καημένη Ἑλλάδα! Τί τέλος σὲ περίμενε! Μὰ δὲν ἔχεις μήτε κάποιον νὰ σὲ
κλάψει, γιατί τὴν κηδεία σου τὴ γιορτάζουνε σὰν γάμο, μὲ χαρὲς καὶ μὲ τραγούδια, ποὺ αὐτὰ εὐτυχῶς δὲν εἶναι ἑλληνικά.
Σήμερα νομίζεται καλὸς σὲ ὅλα, ὅποιος εἶναι ἀδιάφορος, ὅποιος δὲν νοιάζεται γιὰ τίποτα, ὅποιος δὲν νιώθει καμιὰ εὐθύνη. Ἀλλιῶς τὸν λένε σωβινιστή,
τοπικιστή, μισαλλόδοξο, φανατικό. Ὅποιος ἀγαπᾶ τὴν χώρα μας, τὰ ἤθη καὶ
ἔθιμά μας, τὴν παράδοσή μας, τὴν γλῶσσα μας, θεωρεῖται ὀπισθοδρομικός…
…Ἡ Ἑλλάδα ἔγινε ἕνα παζάρι ποὺ πουλιοῦνται ὅλα, σὲ ὅποιον θέλει νὰ τὰ
ἀγοράσει.
Καταντήσαμε νὰ μὴν ἔχουμε ἀπάνω μας τίποτα ἑλληνικό, ἀπὸ τὸ σῶμα μας
ἴσαμε τὸ πνεῦμα μας. Τὸ μασκάρεμα ἄρχισε πρῶτα ἀπὸ τὸ πνεῦμα καὶ ὕστερα
ἔφθασε καὶ στὸ σῶμα…
...Ἔρχεται καινούργιος κόσμος! Τὸ κολοσσαῖο μὲ τὰ οὐρλιάσματά του σκεπάζει τὶς ψαλμῳδίες ποὺ λένε οἱ μάρτυρες, περιμένοντας τὰ θηρία νὰ τοὺς φάνε.
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ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΖΩΗΦΟΡΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΩ͂Ν ΤΡΙΩ͂Ν ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗ͂Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
τοῦ Παναγιώτη Τσαγκάρη
Θεολόγου, Ὑπευθύνου ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλλονῆς Λέσβου
Προέδρου τῆς Ἕνωσης Θεολόγων Νομοῦ Λέσβου (Παράρτηματος τῆς ΠΕΘ)
Ἀποσπάσματα ἀπό τὴν ὁμιλία ποὺ ἐκφωνήθηκε στὸ Δημοτικὸ θεάτρο Μυτιλήνης, στὰ πλαίσια
τῆς ἐκδήλωσης ποὺ ὀργάνωσε ἡ Περιφερειακὴ Δ/νσὴ Ἐκπαίδευσης Βορείου Αἰγαίου γιὰ τὴν σχολικὴ
ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, στὶς 30 Ἰανουαρίου 2010.

…Ἡ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν πολλοὺς ἀφήνει ἀσυγκίνητους καὶ κάποιους μάλιστα
τοὺς ἐνοχλεῖ. Γιατί; διότι «δὲν μᾶς συγκινοῦν πιὰ οὔτε ἡ σοφία, οὔτε ἡ ἁγιοσύνη, διότι δὲν
ἐκτιμοῦμε πιὰ οὔτε τοὺς Ἕλληνες προγόνους μας, οὔτε τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.
Ἄλλες ἀντιλήψεις, ἄλλα πιστεύματα, ἄλλα ἰδανικὰ τώρα βρῆκαν θέση μέσα μας»1.
Τὰ δυτικὰ ξυλοκέρατα τῶν διαφόρων ἀθεϊστικῶν φιλοσοφικῶν ρευμάτων, ὡς
πολιτιστικὰ ὑποπροϊόντα τῆς Ἑσπερίας, εἰσήχθησαν ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα
καὶ στὴν κὰθ΄ ἠμᾶς ἐγχώρια πραγματικότητα προλειαίνοντας τὸ ἔδαφος γιὰ τὴ
συσσωμάτωσή μας στὴν νέα παγκοσμιοποιημένη κοινωνία...
…Ἐπενδύουμε ἔτσι, σὲ μιὰ τεχνοκρατικὴ καὶ χρησιμοθηρικὴ ἐκπαίδευση, ἡ
ὁποία ἀποθεώνει τὴν ποσοτικὴ πληροφόρηση καὶ τὴν ἐργαλειακὴ γνώση ὡς μοχλοὺς
προσωπικῆς καὶ κοινωνικῆς ἀνάπτυξης, ἀδιαφορεῖ ὅμως ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν κριτικὴ
σκέψη, τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια, τὴν ἀλήθεια.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ μετέχοντες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος, μὲ τὸ νὰ παρασυρόμαστε συχνὰ σὲ μιὰ ἀκατάσχετη καὶ ψευδώνυμη ἀγαπολογία, ὑποβαθμίζουμε τὴν
Ἀλήθεια καὶ τὴν Πίστη. Ἔτσι ἐπέρχεται ἡ λήθη τῆς Ἀλήθειας καὶ μὲ αὐτὴ τὴ νοοτροπία,
δὲν εἶναι καθόλου παράδοξο τὸ γεγονὸς τῆς λησμοσύνης τοῦ μεγέθους τῆς προσφορᾶς
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τῆς τιμῆς ποὺ ὀφείλουμε σ΄ ἐκείνους...
…Τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ βρισκόταν ἀνελλιπῶς στὰ χείλη τῶν Τριῶν Ἁγίων. Κι ἀκόμη περισσότερο, βιώνοντας ὁ μεγάλος ἅγιος της Καισαρείας, «Τὸ ζῆν ἠμὶν
Χριστὸς» (Φιλιπ. 1, 21) (Γιὰ μᾶς ὅλη ἡ ζωὴ εἶναι ὁ Χριστός), τονίζει ὅτι κατὰ συνέπεια
ὀφείλουμε: «Καὶ ὁ λόγος μας νὰ ἀναφέρεται στὸ Χριστό καὶ ἡ σκέψη μας καὶ κάθε πράξη
μας νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὶς ἐντολές Του καὶ ἡ ψυχή μας νὰ μορφωθεῖ σύμφωνα μὲ τὴν
προσωπικότητα τοῦ Χριστοῦ»2.
Αὐτὸ ἦταν τὸ πνεῦμα τῶν Τριῶν Πατέρων οἱ ὁποῖοι δὲν φιλοσοφοῦσαν, ἀλλὰ
θεολογοῦσαν. Ἀκράδαντη πίστη τοὺς ἦταν πὼς δὲν σῴζει, οὔτε λυτρώνει, ὁ ἐπικριτικός,
τυπολατρικός, φαρισαϊκός, πολιτικός, τεχνοκρατικὸς καὶ φιλοσοφικὸς λόγος ἀλλὰ ὁ
Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ.
Οἱ διάφοροι λόγοι τρέφουν καὶ τέρπουν τὸν ἐγωισμό, τὴν ἰδέα τῆς παντοκρατορίας
τοῦ ἀνθρώπου, καλλιεργοῦν τὸ σφετερισμὸ ἰδιωμάτων ἑτέρου καὶ ὑποδαυλίζουν τὴν
ἑλκυστικὴ ἰδέα τῆς ἀντιποίησης ἀρχῆς δηλαδὴ τῆς ὄντως ἀρχῆς τῆς Ζωῆς, τῆς Ἀλήθειας
καὶ τοῦ Φωτός, τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Γρηγόριος ὁ Νανζιανζηνὸς λέει χαρακτηριστικά: «Τὴν ἀνθρώπινη σοφία, τοὺς
1. (†)Διονυσίου Ψαριανού, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης (1983), Στοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες. Βλ. Κωνσταντίνου Χολέβα (2008), Ἑλληνορθόδοξη Πορεία-Ἀνθολόγιο Κειμένων, Δομή, Ἀθῆνα, σ. 59.
2. Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἐπιστ. 159, Εὐπατερίω καὶ τὴ θυγατρὶ αὐτοῦ, 1, ΕΠΕ 3, 506 – ΒΕΠ 55, 182 – MG
32, 620, Βλ. Βασιλείου Χαρώνη(2002), Παιδαγωγικὴ Ἀνθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου, τόμος Γ΄, Τὸ Βυζάντιον, Ἀθῆνα 2002, σ. 615.
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ἀνθρώπινους λόγους τοὺς ἐγκατέλειψα, γιατί ἀκολούθησα τὸ λόγο τοῦ μεγάλου Θεοῦ, ποὺ ὑπερκαλύπτει κάθε
εὐμετάβλητο, πολύπλοκο λόγο τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ»3…
…Οἱ Τρεῖς ὅμως, σήμερα τιμώμενοι Ἅγιοι, ὡς αὐθεντικοὶ
«βλαστοὶ Εὐαγγελίου»4, «διατήρησαν τὸ θεμέλιο τῆς πίστεως
στὸ Χριστὸ ἀσάλευτο»5, διότι γράφει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος...
«Ἡ πίστη ἀποδεικνύει τὴ γνησιότητα τῶν πράξεών μας καὶ
ἀπὸ τὴν εἰλικρινῆ πίστη γεννιέται ἡ ἀγάπη, γιατί ἐκεῖνος
ποὺ πιστεύει ἀληθινὰ στὸ Θεό, δὲν ἀνέχεται ποτὲ νὰ ἐγκαταλείψει τὴν ἀγάπη»6...
Ἂν δὲν ὑπάρξει σύζευξη ὀρθοδοξίας καὶ ὀρθοπραξίας, ὁ λόγος τῆς ζωῆς γίνεται φιλοσοφικὸς καὶ εἰδωλοποιεῖται. Ὅταν λοιπόν, ἀλλοιώνεται ἡ πίστη ἀλλοιώνεται
καὶ ἡ ζωή. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια.
Οἱ ἔμπειροι καὶ πνευματοφόροι Πατέρες «ἔδιναν πάντα προτεραιότητα στὴν ἀλήθεια, προκειμένου νὰ διασώσουν τὴν καθολικότητα τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς»7. «Τὸ
μεγαλύτερο κακὸ ποὺ μπορεῖ νὰ πάθει κανεὶς εἶναι νὰ χάσει τὴν ἀλήθεια»8 τονίζει
ἐμφαντικὰ ὁ Βασίλειος.
…Οἱ πνευματικές τους παρακαταθῆκες λοιπόν, εἶναι πολυτιμότατα κεφάλαια διότι
ὑπενθυμίζουν σὲ ὅλους, ὅτι ἡ αὐτονόμηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ Θεό, ἡ πνευματικὴ
λοξοδρόμηση, εἶναι ἡ γενεσιουργὸς αἰτία τῆς προσωπικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς κάθε πολυεπίπεδης κρίσης ποὺ βιώνουμε διαχρονικὰ ὡς κοινωνία.
Ὁ καθένας μας λοιπόν, προσωπικὰ καὶ ἡ κοινωνία μᾶς συνολικὰ μπορεῖ νὰ βρεῖ τὴν
ἀπάντηση στὶς προκλήσεις τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος, μέσα ἀπὸ τὰ σπλάγχνα τῆς
Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσής μας. Μέσα ἀπὸ τὴν πρόταση τῆς οἰκουμενικότητας,
τῆς καθολικότητας καὶ τῆς ἀλήθειας τοῦ μηνύματος τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὴ
«ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ παράδοση μας ἀποτελεῖ τὸ παρελθὸν ποὺ ταυτίζεται μὲ
τὴν ζωή, τὸ βαθύτερο εἶναι μας καὶ τὴν προοπτική μας. Τὸ Ὀρθόδοξο παρελθὸν
μᾶς ἀποτελεῖ τὸ δικό μας μέλλον καὶ τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου»9….
…Ἄλλωστε δὲν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος, δὲν ὑπάρχει ἄλλη ἐπιλογή, ἀπὸ τὸ διαχρονικὰ ζωηφόρο μήνυμα τῶν Τριῶν Μεγάλων Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἕνα
μήνυμα τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ μήνυμα τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων,
τῶν Ὁσίων, τῶν Μαρτύρων, τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι τὸ μήνυμα τῆς πίστης
καὶ τῆς ἀγάπης στὸ πρόσωπο τῆς μοναδικῆς Ἀλήθειας, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ σ΄
ὅσα Ἐκεῖνος μᾶς παρέδωσε.

3. Φ.(2010), Ἄρθρο, Τὸ μυστικό τους, περιοδικὸ Πρὸς τὴν Νίκην, τεῦχος 719, σ.8.
4. Ἀπὸ τὸ Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Πάντων.
5.Μεγάλου Βασιλείου, Εἰς Γόρδιον τὸν μάρτυρα. Βλ. καὶ περιοδικὸ Ἡ Δρᾶσις μας, 1997, τεῦχος 344, σ. 12.
6. Εἰς Α΄ Τιμ., ὁμιλ. Β΄, 1, ΕΠΕ 23, 142 MG 62, 509. Βλ. Βασιλείου Δ. Χαρώνη, Παιδαγωγικὴ Ἀνθρωπολογία
Ἰω. Χρυσοστόμου, ο.π. σ. 615.
7. Α.Μ.(2005), Ἄρθρο, Θεολογικοὶ προβληματισμοὶ καὶ θεολογικὴ τεκμηρίωση τῆς ὀρθόδοξης συμμετοχῆς στὸν οἰκουμενικὸ διάλογο σήμερα, περιοδικὸ Ἐπίγνωση, τεῦχος 92, σ. 12. Βλ. http://www.zephyr.gr/
STJOHN/epi92.htm
8. Ἐπιστ. 204, Τοῖς Νεοκαισαρεύσι, 3, ΕΠΕ 3, 164 – ΒΕΠ 55, 235 –MG32, 748. Βλ. Βασιλείου Χαρώνη(2002),
Παιδαγωγικὴ Ἀνθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου, τόμος Α΄, Τὸ Βυζάντιον, Ἀθῆνα 2002, σ. 325.
9. Νκολάος Χατζηνικολάου, Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς(2000), Ἄρθρο, Ἀποκρυπτογράφηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γονιδιώματος, περιοδικὸ Πειραϊκὴ Ἐκκλησία, Ἄρ. Φύλλου 108(205), σ. 17.
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ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
τοῦ Βασιλείου Ματζουράνη, Θεολόγου Καθηγητοῦ 5ου ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης

Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ γεννήθηκε στὴν Ἰθάκη γύρω στὸ
1410. Τὸ ὄνομα τοῦ ἦταν Γεώργιος Λάσκαρης ἢ Λασκαρίδης. Ὁ πατέρας του Διονύσιος καὶ ἡ μητέρα του
Μαρία τοῦ μετέδωσαν θερμὴ πίστη στὸ Χριστὸ καὶ
φρόντισαν νὰ πάρει πολὺ μεγάλη μόρφωση. Ἔγινε
ἀξιωματικός τοῦ βυζαντινοῦ στρατοῦ (χιλίαρχος).
Ἀργότερα γίνεται μοναχὸς στὴν Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου στὶς Σέρρες καὶ παίρνει τὸ ὄνομα Ραφαήλ.
Γιὰ θεολογικὲς σπουδὲς πῆγε στὴ Γαλλία καὶ ἐκεῖ
γνωρίσθηκε μὲ τὸ συσπουδαστὴ του Νικόλαο. Ἐπιστρέφουν μαζὶ στὴν Ἀθῆνα καὶ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ἀναλαμβάνει καθήκοντα ἐφημέριου στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου (κοντὰ στὴν Ἀκρόπολη). Μετὰ ἀπὸ προτροπὴ του ὁ Νικόλαος χειροτονεῖται διάκονος.
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος γεννήθηκε στοὺς Ράγους Μειδίας κι ἀνατράφηκε στὴ Θεσ/νίκη.
Μαζὶ οἱ δύο Ἅγιοι πηγαίνουν στὴν Κων/πόλη γιὰ
ἐκκλησιαστικὲς ὑποθέσεις. Ὁ αὐτοκράτορας Κων/νος
Παλαιολόγος χάρηκε ὅταν εἶδε τὸν παλιό του φίλο Γεώργιο Λασκαρίδη, πρώην χιλίαρχο καὶ τώρα ἀρχιμανδρίτη μὲ τὸ ὄνομα Ραφαήλ, γνωρίζοντας τὴ μεγάλη του μόρφωση δὲν τὸν ἄφησε νὰ ἐπιστέψει στὴν Ἀθῆνα, τὸν κράτησε
στὴ Βασιλεύουσα καὶ τοῦ ἔδωσε τὸ ἀξίωμα τοῦ πρωτοσύγκελου τοῦ Πατριαρχείου.
Στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 1452 ἔγινε συλλείτουργο στὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ μὲ ἀντιπρόσωπο
τοῦ πάπα, τὸν καρδινάλιο Ἰσίδωρο, παρόντος τοῦ αὐτοκράτορα Κων/νου. Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ δὲ θέλησε νὰ παρευρεθεῖ καὶ ἔφυγε στὴ Θράκη. Ἐκεῖ μονάζουν ὅταν μισὸ χρόνο ἀργότερα, πληροφοροῦνται τὴν ἅλωση τῆς Κων/πολης ἀπ’ τοὺς Τούρκους τὸ 1453.
Ζητώντας τόπο ἐλεύθερο καὶ ἀσφαλέστερο γιὰ τὴ μοναχικὴ ζωή τους, φθάνουν στὴ
Μυτιλήνη μὲ βάρκα ἀπ’ τὴν Ἀλεξανδρούπολη τὸ 1454. Ζήτησαν κάποιο μοναστῆρι γιὰ
νὰ περάσουν τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς τους.
Στὴ Θερμὴ στὴ θέση Καρυὲς (λεγόταν ἔτσι γιατί ἡ τοποθεσία τότε εἶχε πολλὲς καρυδιές), ὑπῆρχε παλιὸ κατεστραμμένο μοναστῆρι, τὸ ὁποῖο εἶχε ἱδρυθεῖ ὡς γυναικεῖο
τὸν 12ο αἰῶνα καὶ ἦταν ἀφιερωμένο στὴ Γέννηση τῆς Θεοτόκου. Τὸ μοναστῆρι καταστράφηκε τὸ 1235 ἀπὸ ἐπιδρομὴ πειρατῶν ἀπὸ τὴν Κρήτη – τότε εἶχε μαρτυρήσει καὶ ἡ
ἡγουμένη τοῦ μοναστηριοῦ ἡ Ὁσία Ὀλυμπία ἐκ Πελοποννήσου καταγόμενη (ἡ μνήμη
της 11 Μαΐου). Οἱ πειρατὲς ἀφοῦ σκότωσαν τὶς μοναχὲς (τὴν Ἁγία Ὀλυμπία τὴν κάρφωσαν μὲ πολλὰ μεγάλα καρφιὰ πάνω σε μιὰ πόρτα), λεηλάτησαν τὸ μοναστῆρι καὶ τὸ
πυρπόλησαν. Μετὰ 150 χρόνια ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ μοναστηριοῦ ἀπ’ τοὺς πειρατές,
μιὰ εὐσεβὴς καὶ εὐκατάστατη γυναῖκα μὲ τὸ ὄνομα Μελπομένη θὰ τὸ ξαναφτιάξει ἀπὸ
εὐγνωμοσύνη στὴν Παναγία ποὺ θεράπευσε θαυματουργικά τὸ παιδί της.
Ὅταν ἦρθαν στὴ Μυτιλήνη οἱ ἅγιοι, ἐγκαταστάθηκαν σ’ αὐτὸ τὸ μοναστῆρι τῆς Παναγίας τῶν Καρυῶν στὶς 14 Μαρτίου τοῦ 1454 (εἶχε ἀνακαινισθεῖ ἤδη τὸ 1433). Μόναζε
τότε ἕνας καλόγερος μὲ τὸ ὄνομα Ρουβὴμ καὶ ἐπιστάτης ἦταν ὁ γιὸς τῆς Μελπομένης
ποὺ λεγόταν Ἀκίνδυνος. Ἐδῶ θέλησε ὁ Θεὸς νὰ ζήσουν οἱ Ἅγιοι καὶ νὰ ἁγιάσουν τὸν

13
τόπο μὲ τὶς προσευχὲς καὶ τὰ μαρτυρικά τους αἵματα.
Περίπου 8 χρόνια μετὰ τὸν ἐρχομὸ τῶν Ἁγίων καὶ συγκεκριμένα στὶς 17 Σεπτεμβρίου
1462 πέφτει ἡ Μυτιλήνη στὰ χέρια τῶν Τούρκων. Μισὸ χρόνο ἀργότερα στὴν περιοχὴ
τῆς Θερμῆς ἔγινε ἐπαναστατικὸ κίνημα ἐναντίον τῶν Τούρκων. Οἱ Τοῦρκοι ἔφεραν
ἐνισχύσεις ἀπ’ τὴ Μ. Ἀσία, εἶχαν ὑπόνοιες ὅτι τὸ μοναστῆρι βοηθοῦσε τοὺς ἐπαναστατημένους Ἕλληνες, γι’ αὐτὸ θὰ ξεσπάσουν τὴ μανία τους πάνω στὸν ἡγούμενο Ἅγιο
Ραφαὴλ καὶ σὲ ὅσους βρῆκαν ἐκεῖ.
Τὴ Μεγάλη Πέμπτη τοῦ 1463 ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ θὰ λειτουργήσει γιὰ τελευταία φορὰ
πάνω στὴ γῆ. Σὲ λίγο θὰ ἔφταναν οἱ Τοῦρκοι, ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ
τὸ γνώριζε, γι’ αὐτὸ καὶ προτρέπει τὸν Ἅγιο Νικόλαο νὰ φύγει νὰ σωθεῖ (ἤθελε νὰ τὸν
προστατέψει γιατί ὁ Ἅγιος Νικόλαος εἶχε ἀδύνατη κράση). Τοῦ εἶπε «Νικόλαε φύγε,
ἐσὺ καὶ μὲ φυσικὸ θάνατο νὰ πεθάνεις ἅγιος θὰ εἶσαι». Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὅμως δὲν
τὸν ἐγκαταλείπει «Γέροντα μαζὶ ζήσαμε τὰ καλύτερά μας χρόνια μαζὶ θὰ παραδώσουμε τὴ ψυχή μας στὸν Κύριό» τοῦ ἁπαντᾶ. Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ εἶχε κρύψει νωρίτερα
σὲ κρύπτη μία θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ ἱερὰ σκεύη γιὰ νὰ μὴν πέσουν
στὰ χέρια τῶν Τούρκων. Μόλις ἔφθασε μὲ ἄγριες διαθέσεις ὁ Τουρκικὸς στρατὸς στὸ
προαύλιο τῆς μονῆς, ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ τοὺς δείχνει τὸν ἐγκόλπιο σταυρὸ ποὺ φοροῦσε
ὡς ἀρχιμανδρίτης, τὸν φιλὰ καὶ τοὺς λέει «ἐμεῖς Αὐτὸν προσκυνοῦμε καὶ ποτὲ δὲν Τὸν
ἐγκαταλείπουμε». Οἱ Τοῦρκοι μὲ μεγάλη ἀγριότητα βασάνισαν τοὺς Ἁγίους μὲ πολλοὺς
τρόπους.. Τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ τραβώντας ἀπ’ τὰ μαλλιὰ καὶ τὰ γένια τὸν ἔσερναν κάτω
σε ἕνα κακοτράχαλο μονοπάτι χτυπώντας τον, μέχρι ποὺ ἔβαψε τὶς πέτρες μὲ τὸ αἷμα
του. Μετὰ τὸν ἔφεραν πίσω στὴν αὐλὴ τοῦ μοναστηριοῦ καὶ τὸν ἔδεσαν σὲ μιὰ καρυδιὰ ἀνάποδα (μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κάτω) καὶ συνέχιζαν νὰ τὸν χτυποῦνε μὲ ραβδιά.
Ἀπέναντί του σὲ ἄλλη καρυδιά, ἔδεσαν καὶ τὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ τὸν βασάνιζαν καὶ
ἐκεῖνον. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἀδύναμος σωματικὰ ὅπως ἦταν δὲν ἄντεξε γιὰ πολὺ καὶ
παρέδωσε τὴν ἁγιασμένη ψυχή του στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ τὸν βασάνιζαν ἀπ’ τὴ Μεγάλη Πέμπτη μέχρι τὴ Λαμπροτρίτη ὁπότε τὸν σκότωσαν δυὸ Τοῦρκοι
πριονίζοντάς τον ἀπ’ τὸ στόμα (χρησιμοποίησαν ἕνα μεγάλο πριόνι μὲ δύο λαβὲς σὰν
αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιοῦσαν παλιὰ οἱ ξυλοκόποι γιὰ νὰ κόβουν τὰ δέντρα). Ἦταν τότε
9 Ἀπριλίου.
Μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγίους οἱ Τοῦρκοι βασάνισαν καὶ σκότωσαν τὸ 12χρονο κορίτσι τοῦ
προεστοῦ τῆς Θερμῆς Βασιλείου, τὴν Εἰρήνη. Ἡ οἰκογένεια τοῦ προεστοῦ εἶχε πνευματικὸ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ ἀνέβαινε συχνὰ στὸ μοναστῆρι γιὰ νὰ ἐξομολογηθεῖ καὶ νὰ
λειτουργηθεῖ. Ὅταν τοὺς συνέλαβαν οἱ Τοῦρκοι, εἶχαν ἀνεβεῖ στὸ μοναστῆρι γιὰ νὰ
κρυφτοῦν. Ἄρχισαν νὰ βασανίζουν τὴν μικρὴ Εἰρήνη μπροστὰ στοὺς γονεῖς της. Τῆς
ἔκοψαν τὸ ἕνα χέρι ἀπ’ τὸν ἀγκῶνα, τὴν πότιζαν καυτὸ νερὸ καὶ τελικὰ τὴν ἔκαψαν
ζωντανὴ μέσα σὲ ἕνα μεγάλο πιθάρι ποὺ βρῆκαν στὸ μοναστῆρι. Ἡ μητέρα τῆς Ἁγίας
Εἰρήνης, Μαρία, προσπαθοῦσε νὰ τῆς δίνει κουράγιο, κρατώντας στὴν ἀγκαλιὰ της
τὸ μικρό της παιδὶ τὸν Ραφαὴλ (εἶχε τὸ ὄνομα τοῦ ἡγουμένου), οἱ Τοῦρκοι ἅρπαξαν τὸ
βρέφος, τὸ πέταξαν κάτω καὶ τὸ σκότωσαν τσαλαπατώντας το. Ἡ μητέρα τῆς Ἁγίας
Εἰρήνης ἔπαθε συγκοπή, τὸν πατέρα της τὸν ἀποκεφάλισαν οἱ Τοῦρκοι, τὸ ἴδιο ἔκαναν
καὶ στὸ δάσκαλο τοῦ χωριοῦ Θεόδωρο.
Μετὰ τὴ σφαγὴ οἱ Τοῦρκοι, ἔκαψαν τὸ μοναστῆρι καὶ ἔφυγαν. Ἕνας μοναχὸς ὀνόματι Σταῦρος ποὺ γλίτωσε προσωρινὰ ἀπ’ τὴ σφαγή, ἔθαψε τὰ σώματα τῶν μαρτύρων.
Στὴ συνέχεια θὰ μαρτυρήσει καὶ αὐτός.
Ἀργότερα οἱ Τοῦρκοι κατακτητὲς ἔπαιρναν μάρμαρα καὶ κολῶνες τοῦ κατεστραμμένου μοναστηριοῦ καὶ τὰ χρησιμοποιοῦσαν στὴν κατασκευὴ τοῦ σπιτιοῦ τους. Ὅλα

14
αὐτὰ ἔμεναν ἄγνωστα γιὰ αἰῶνες, μόνο κάθε Λαμπροτρίτη (μέρα μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου
Ραφαὴλ) ἀκολουθώντας ἀρχαία παράδοση, τελοῦσαν οἱ Χριστιανοὶ τὴν Θεία Λειτουργία
σὲ ἕνα ἑτοιμόρροπο ἐκκλησάκι στὶς Καρυὲς τῆς Θερμῆς χωρὶς νὰ γνωρίζουν γιὰ ποιὰ
αἰτία λειτουργοῦν τὴ συγκεκριμένη μέρα. Ἀκόμα οἱ κάτοικοι τῶν γύρω χωριῶν εἶχαν
ὀνομάσει τὴν τοποθεσία «Καλόγερος» γιατί πολλοὶ ἔβλεπαν ἕνα μοναχὸ νὰ θυμιάζει
καὶ ὅταν τὸν πλησίαζαν χανόταν μέσα σὲ φῶς.
Ἔτσι εἶχε ἡ κατάσταση μέχρι τὸ 1959 ποὺ οἱ εὐσεβεῖς ἰδιοκτῆτες τοῦ ἐλαιοκτήματος
ὅπου βρισκόταν τὸ παλιὸ καὶ ἑτοιμόρροπο ἐκκλησάκι, θέλησαν νὰ τὸ ξαναχτίσουν. Ἡ
Πρόνοια τοῦ Θεοῦ θέλησε νὰ μὴ μείνουν ἄλλο ἄγνωστοι οἱ ἅγιοι, ἀλλὰ σὲ χρόνια δύσκολα νὰ μᾶς τοὺς φανερώσει, ὥστε νὰ τοὺς ἔχουμε βοηθοὺς καὶ στήριγμα καὶ ἰατροὺς
ψυχῶν καὶ σωμάτων.
Ἔτσι στὸν ὕπνο καὶ στὸ ξύπνιο πολλῶν εὐσεβῶν γυναικὼν ποὺ ἀξιώθηκαν νὰ γίνουν
ὄργανα στὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων, ἄρχισαν νὰ φαίνονται οἱ Ἅγιοι μὲ ὄνειρα
καὶ ὁράματα, νὰ διηγοῦνται τὴ ζωή τους, τὰ μαρτύριά τους, νὰ τὰ δείχνουν παραστατικὰ (σὰ νὰ συνέβαιναν ἐκείνη τὴν ὥρα), νὰ δείχνουν ποὺ εἶναι οἱ τάφοι τους καὶ νὰ τὶς
προτρέπουν νὰ σκάψουν νὰ τοὺς βροῦν. Ἔτσι μὲ τὴ χάρη καὶ τὶς ὑποδείξεις τῶν Ἁγίων
βρέθηκαν οἱ τάφοι μὲ τὰ λείψανα τῶν Ἁγίων, τὸ πυθάρι μὲ καψαλισμένα τὰ παιδικὰ
ὀστᾶ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, ὁ τάφος τῶν γονέων της καὶ ἐκεῖ το κεφαλάκι ἑνὸς βρέφους
(τοῦ ἀδελφοῦ της Ραφαήλ). Τὸ Μάιο τοῦ 1961 μὲ τὶς γενικὲς ἀνασκαφὲς βρέθηκαν τὰ
ἐρείπια τοῦ μοναστηριοῦ μὲ φανερά τα σημάδια τῆς καταστροφῆς ἀπὸ φωτιά.
Καθημερινὰ ἐπιτελοῦνται στὸ μοναστῆρι τους στὴ Θερμή, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα μέρη,
νέα θαύματα τῶν νεοφανῶν Ἁγίων μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, διὰ τῶν
ὁποίων ἔγιναν γνωστοὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Πλήθη προσκυνητῶν ἀπ’ ὅλο τὸν κόσμο,
συρρέουν στὸ μοναστῆρι τους καὶ ἐναποθέτουν τὶς ἐλπίδες τους στοὺς Ἁγίους.
Οἱ νεοφανεῖς μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, Ραφαὴλ - Νικόλαος καὶ Εἰρήνη, εἶναι ὁλοζώντανα τεκμήρια τῆς Ἀνάστασης.

ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ
του Ἰωάννη Δήμου, Θεολόγου - Φιλολόγου

α) Οἱ ψυχὲς τῶν δικαίων βρίσκονται
στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. «Δικαίων δὲ ψυχαὶ
ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄψηται αὐτῶν
βάσανος». ( Σ. Σόλ. γ’, 1 ).
β) Κανένας δὲ μπορεῖ νὰ τὶς ἁρπάξει ἀπὸ τὰ χέρια Του. «Καγῶ ζωὴν
αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς, καὶ οὐ μὴ ἀπολωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὒχ ἁρπάσει
τὶς αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. Ὁ πατήρ μου,
ὃς δέδωκε μοί, μείζων πάντων ἐστι, καὶ
οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς
τοῦ πατρός μου» (Ἰω. ι’, 28- 29 ).
γ) Αὐτὸ συμβαίνει εἴτε βρίσκονται
ἐντός του σώματος εἴτε ἐκτός.

«Ἐὰν τὲ γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ ζῶμεν,
ἐὰν τὲ ἀποθνήσκωμεν, τῷ Κυρίῳ ἀποθνήσκομεν. ἐὰν τὲ οὒν ζῶμεν ἐὰν
τὲ ἀποθνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν»
(Ρωμ. Ἰδ’, 8 ).
δ) Ἔτσι τὴ σωτηρία του δὲν πρέπει
κανεὶς νὰ τὴν ἀφήνει γιὰ μετὰ
τὸ θάνατo. «Λέγει γάρ· καιρῶ δεκτῶ
ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας
ἐβοήθησα σοί· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’
Κορ. στ’, 2).
ε) Ὑπάρχει μεγάλος κίνδυνος νὰ
ἀπομακρυνθεῖ κανεὶς ἀπὸ τὸ Θεὸ λό-
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Ο Μέγας Κανών και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης
του Αθανάσιου Ι. Καλαμάτα, Θεολόγου Καθηγητοῦ

Πόσο γνωστὸς εἶναι ὁ Μέγας Κανών;
Ἡ βυζαντινὴ ὑμνογραφία, πέρα ἀπὸ τὴν ποιητική της ἀξία, εἶναι κυρίως λειτουργικὴ
τέχνη, διακονεῖ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ σκοπεύει στὴ μυστικὴ ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ
τὸ Θεό. Ἀπὸ τὰ κυριότερα εἴδη τῆς βυζαντινῆς ποιητικῆς καὶ ὑμνογραφικῆς παραγωγῆς
ὑπῆρξαν τὸ κοντάκιο καὶ ὁ κανόνας, καὶ τὰ δύο λειτουργικῆς χρήσης. Ὁ κανόνας ὡς
ποίημα συμπληρώθηκε κατὰ τὸν 8ο αἰῶνα. Πολλὲς εἶναι οἱ ἀπόψεις γιὰ τὴ δημιουργία
του, μὲ κυριότερες αὐτὲς ποὺ ὑποστηρίζουν, ὅτι ὡς νέο μετὰ τὸ κοντάκιο ὑμνογραφικὸ
εἶδος προέκυψε λόγῳ τῆς Εἰκονομαχίας καὶ τῆς ἀναστάτωσης ποὺ αὐτὴ προκάλεσε στὸ
εὐρύτερο πνευματικὸ καὶ πολιτισμικὸ περιβάλλον τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, τῆς
λειτουργικῆς μεταρρύθμισης μὲ παράλληλη ἀνασύνταξη παλαιῶν ἐκκλησιαστικῶν
βιβλίων, καὶ ὅτι ὁ κανόνας σὲ σχέση μὲ τὸ κοντάκιο ἦταν μουσικὰ λαοφιλέστερος καὶ
θεολογικὰ πλουσιότερος ὕμνος. Ἐπιπροσθέτως θὰ λέγαμε, ὅτι στὴν καθιέρωσή του
συνέβαλλε καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῆς μοναστηριακῆς ὑμνολογίας μὲ κέντρο τὰ δύο μεγάλα
μοναστικὰ κέντρα τῆς Ἀνατολῆς, τὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὴ
Μονὴ Στουδίου στὴν Κωνσταντινούπολη.
Σχετικὰ μὲ τὴ δομή του, συνοπτικὰ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε τὰ ἑξῆς: ἀποτελεῖται
ἀπὸ ὁρισμένο ἀριθμὸ τροπαρίων. Ὁμάδες ἀπὸ 2 - 3 τροπάρια ἀπαρτίζουν τὶς ᾠδές. Οἱ
ᾠδὲς 3 - 4 ἀλλὰ συνήθως καὶ 9 συνθέτουν ὁλόκληρο τὸν κανόνα. Τὸ πρῶτο τροπάριο κάθε ᾠδῆς λέγεται εἱρμὸς καὶ χρησιμεύει ὡς μελωδικὸ ὑπόδειγμα τῶν ὑπόλοιπων τροπαρίων. Ὁ κανόνας ἔχει ἀκροστιχίδα, ἀρκετὰ πολύπλοκη καὶ πολυσύνθετη. Σπουδαιότεροι
συνθέτες κανόνων, οἱ ὁποῖοι ὀνομάζονται καὶ μελωδοὶ εἶναι: ὁ Ἀνδρέας Ἱεροσολυμίτης
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνός, ὁ Κοσμᾶς Μελωδὸς ὁ Ἁγιοπολίτης, καὶ
οἱ Στουδίτες Ἰωσὴφ καὶ Θεοφάνης.
συνέχεια στην πίσω σελίδα
γω ἀπιστίας. «Βλέπετε, ἀδελφοί, μὴ
πότε ἔσται ἐν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ
ἀπιστίας ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ
ζῶντος» ( Ἑβρ. γ’, 12 ).
στ) Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κρούει
τὸν κώδωνα αὐτοῦ τοῦ κινδύνου μὲ τὰ
λόγια. «Ὥστε, ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ
μου μόνον, ἀλλὰ νῦν πολλῶ μᾶλλον ἐν
τῇ ἀπουσίᾳ μου, μετὰ φόβου καὶ τρόμου
τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε»
(Φιλ. β’, 12 ).
ζ) Ὅσοι ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸ
Θεὸ χάνονται. «Ὅτι ἰδοὺ οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπό σοῦ ἀπολοῦνται, ἐξωλόθρευσας πάντα τὸν πορνεύοντα ἀπό
σου» (Ψάλ. 72, 27).

η) Ὅποιος λοιπὸν δὲ θέλει νὰ χαθεῖ
καὶ ρωτάει τί νὰ κάνει γιὰ νὰ σωθεῖ,
ἃς ἀκούσει ποιὰ ἀπάντηση ἔδωσαν, ὁ
Παῦλος καὶ ὁ Σίλας, στὸ δεσμοφύλακα, ὁ ὁποῖος τοὺς ἔκανε ἀκριβῶς αὐτὸ
τὸ ἐρώτημα, καὶ ἃς κάνει καὶ αὐτὸς
ὅτι ἔκανε καὶ ἐκεῖνος καὶ ὄχι μόνο.
«Κύριοι, τί μὲ δεῖ ποιεῖν ἶνα σωθῶ; οἱ δὲ
εἶπον· Πίστευσον ἐπὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν
Χριστόν, καὶ σωθήση σὺ καὶ ὁ οἶκός σου.
καὶ ἐλάλησαν αὐτῶ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ πάσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. καὶ
παραλαβῶν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τὴ ὥρα τῆς
νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ
ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες
παραχρῆμα» ( Πρ. ἰστ’, 30 – 33).
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Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης ὑπῆρξε ὁ ὁριστικὸς διαμορφωτὴς κανόνων. Καταγόταν ἀπὸ
τὴν ἀραβοκρατούμενη Δαμασκό, ἡ ὁποία ἔδωσε στὴν Ἐκκλησία πολλοὺς ὑμνογράφους
καὶ μελωδούς. Πηγὲς ἀπ’ ὅπου ἀντλοῦμε πληροφορίες γιὰ τὸ βίο του, εἶναι τὰ συναξαριακὰ κείμενα, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ ἴδιο το ἔργο του. Γεννήθηκε πιθανὸν τὸ 660. Μόνασε
στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα στὰ Ἱεροσόλυμα. Τὸ 685 ἐγκαταστάθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐκεῖ χειροτονήθηκε διάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ διακρίθηκε
γιὰ τὸ φιλανθρωπικό του ἔργο. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 8ου αἰῶνα ἐξελέγη Μητροπολίτης Γορτυνίας Κρήτης, ὅπου παρέμεινε γιὰ μιὰ τριακονταετία, ἀσκώντας ὄχι μόνο ποιμαντικὸ
ἔργο, ἀλλὰ συνθέτοντας καὶ ὑμνογραφικὰ κείμενα. Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας
παρέμεινε σταθερὸς στὴ διδασκαλία γιὰ τὴν τιμὴ τῶν εἰκόνων. Πέθανε στὴν Ἐρεσὸ τῆς
Λέσβου στὶς 4 Ἰουλίου τοῦ 740. Σὲ αὐτὴ βρίσκεται ὁ τάφος του καὶ προσκυνεῖται ἀπὸ τὸ
Ἅγιο Βῆμα τῆς μεγάλης παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. Μὲ πέτρινη σαρκοφάγο περικλείστηκε τὸ 1938 σὲ περικαλλὲς μαυσωλεῖο βυζαντινοῦ ρυθμοῦ, σχεδιασμένο ἀπὸ τὸν
Ἀναστάσιο Ὀρλάνδο. Ὡς κάλυμμά του ἔχει πρὸ ὀλίγων ἐτῶν τεθεῖ βυζαντινῆς τεχνοτροπίας μεγάλη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, ἔργο τῶν Ἁγιορειτῶν Παχωμαίων. Εἰκονίζει τὸν Ἅγιο
ξαπλωμένο νεκρὸ κατὰ τὴν ὥρα τῆς ταφῆς του. Μέρος τῶν λειψάνων του φυλάσσονται
στὸν φερώνυμο ναὸ καὶ στὴ Μονὴ Ὑψηλοῦ. Πολὺ νωρὶς ἀναγνωρίστηκε Ἅγιος.
Δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολὴ νὰ ὑποστηριχθεῖ ὅτι ὁ Ἀνδρέας Κρήτης ὑπῆρξε ὁ καλύτερος
ρήτορας τῆς ἐποχῆς του, μὲ ἔργα ὅπου ἀναπτύσσει πλούσιο θεολογικὸ λόγο, μὲ ρητορικὰ σχήματα ἀπαράμιλλου κάλλους. Ὁ Μεγάλος Κανόνας ποὺ ὁλόκληρο ψάλλει ἡ
Ἐκκλησία μας στοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης τῆς Ἐ΄ ἑβδομάδας
τῶν Νηστειῶν, εἶναι τὸ κατεξοχὴν πρωτότυπο καὶ ἐκτεταμένο ὑμνογραφικὸ ἔργο τοῦ
Ἀνδρέα Κρήτης. Ἀποτελεῖται ἀπὸ 261 τροπάρια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 11 εἶναι Εἱρμοί. Εἶναι πιθανὸν νὰ γράφτηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ἢ στὸν τόπο θανάτου του, τὴν Ἐρεσὸ τῆς
Λέσβου, σὲ μεγάλη ἡλικία. Ὀνομάστηκε Μέγας λόγω τῆς ἔκτασής του καὶ ἀποτελεῖται
ἀπὸ 9 ᾠδές. Ὁ ἀριθμὸς τῶν τροπαρίων ποικίλλει στὰ διάφορα χειρόγραφα.
Πρόκειται γιὰ ἕνα κείμενο βαθύτατα κατανυκτικό, γεμάτο δύναμη καὶ εἰκόνες, οἱ
ὁποῖες χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἔντονα δραματικὰ στοιχεῖα μὲ παράλληλη χρήση βιβλικῶν
παραδειγμάτων. Ἀπὸ τὰ ἐσωτερικὰ στοιχεῖα τοῦ Μεγάλου Κανόνα μποροῦμε νὰ διακρίνουμε: τὴν ἁμαρτωλὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, τὸν τερματισμὸ τῆς ροπῆς του
πρὸς ἠθικὴ κατάρρευση, τὴ συναίσθηση τῆς ἁμαρτίας, τὴ μετάνοια καὶ τὴ βεβαιότητα
τῆς σωτηρίας.
Τὸ μεγαλύτερο μέρος ἀπὸ τὸ ὑμνογραφικὸ ἔργο τοῦ Ἀνδρέα Κρήτης ἔχει ἐκδοθεῖ
στὴν Patrologia Graeca, τ. 97, στ. 803 - 1444, καὶ σὲ ἔντυπα Μηναῖα, Τριώδια καὶ Πεντηκοστάρια. Γιὰ ἀναλυτικότερη προσέγγιση τῶν παραπάνω συνιστῶ στὸ ἀναγνώστη τέσσερις βασικὲς μελέτες: Π. Χρήστου, «Ὁ Μέγας Κανὼν τοῦ Ἀνδρέου Κρήτης» στὸν τόμο:
Θεολογικὰ Μελετήματα. Ὑμνογραφικά, τ. Δ΄, ἔκδ. Πατριαρχικὸ Ἵδρυμα Πατερικῶν
Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1981, σσ. 229-275. Ι. Φουντούλη, «Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης, ἡ
Ἐρεσὸς καὶ ὁ Μέγας Κανών», στὸν τόμο Λεσβιακὰ Ἁγιολογικὰ Μελετήματα, ἔκδ. Ἱερὰ
Μητρόπολις Μυτιλήνης, Μυτιλήνη 1997, σσ. 57-64. Π. Β. Πάσχου, «Ὁ Μέγας Κανὼν
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης. Μικρὴ εἰσαγωγὴ στὴν κατανυκτικὴ ποίησή του», Ριζάρειος
Ἐκκλησιαστικὴ Παιδεία 4(1998)317-326. Συμεὼν Κοῦτσα (Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης),
Ἀδαμιαῖος Θρῆνος. Ὁ Μέγας Κανὼν Ἀνδρέου τοῦ Κρήτης. Εἰσαγωγὴ – Κείμενο – Μετάφραση – Σχόλια, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆνα 1999. Σημαντικὲς ἐπίσης εἶναι
καὶ οἱ εἰσηγήσεις τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τοῦ ὁποίου τὰ Πρακτικὰ ἐξέδωσε ἡ
Ἱερὰ Μητρόπολις Μυτιλήνης: Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ὁ Ἱεροσολυμίτης
Πολιοῦχος Ἐρεσοὺ Λέσβου, Μυτιλήνη 2005.
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ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ
τοῦ Γιάννη Δάφνου
Θεολόγου - Φιλόλογου, Καθηγητὴ ΓΕ.Λ Καλλονῆς Λέσβου

Εἶναι ἄραγε ἐργασιομανία ἡ ἐνασχόληση τοῦ μεγαλύτερου μέρους τοῦ 24ώρου σου
μὲ τοὺς ἀνθρώπους-μαθητές; Ἀποτελεῖ μήπως παραχάραξη τοῦ ὄρου ἐργασία ἡ καταφυγή σου στὶς μαθησιακές, κοινωνικές, ἐρωτικὲς καὶ ἐν τέλει ὑπαρξιακὲς ἀγωνίες
τῶν ἐφήβων-μαθητῶν σου; Ἢ μήπως θεωρεῖται ἱκανοποίηση τῆς περιέργειάς σου τὰ
προβλήματα- μικρὰ ἢ μεγάλα, ἡ ὅποια ἀξιολόγηση τοὺς εἶναι ἀ-νόητη ἐνασχόληση ποὺ βαραίνουν πραγματικά τους εὔπλαστους ὤμους τῶν ἡβίκων πνευματικὸ-ὑλικῶν
σωμάτων;
Ἐρωτήματα εὔλογα, ἐρωτήματα βασανιστικὰ στὰ ὁποῖα διηνεκῶς ὑποβάλλεται
ἐκεῖνος ποὺ θέτει τὴ ζωὴ του - ἠθελημένα καὶ ἐνσυνείδητα - στὸ πλευρὸ αὐτῶν τῶν
ἄπειρων μέν, ἁγνῶν δὲ θεϊκῶν ὑπάρξεων.
Μπαίνω στὴν τάξη πάντα μὲ τέτοιου εἴδους ἐρωτήματα, βλέπω καὶ θωροῦμε ἀπὸ
18, 20 ἢ 25 ζευγάρια ματιῶν. Μάτια ποὺ ἐκφράζουν ὅλη τὴν ἀγωνία τῆς ὕπαρξής τους.
Ἀγωνία ὑποσυνείδητη ἴσως, ὁρατὴ ὅμως ἀπὸ κεῖνον ποὺ δὲν ὁμολογεῖ, ὅτι τοὺς ἀγαπᾶ,
ἀλλὰ δείχνει τὴ βιωματική του ἀγάπη μέσα ἀπὸ ἁπλὲς κινήσεις, ἁπλὲς ἐρωτήσεις, κοινὰ
ἀλλὰ καρδιακὰ λόγια.
Ἀλήθεια, εἶναι θεϊκό τὸ ἔργο τοῦ δασκάλου. Αὐτὸς ἀποτελεῖ ἀφετηρία πνευματικῆς
ἀναγέννησης, συναισθηματικῆς ἀνακαίνισης, ψυχοσωματικῆς διαμόρφωσης. Χαίρεται,
εὐτυχεῖ καὶ συμμετέχει στὶς μικρὲς ἁπλὲς ἢ μεγάλες χαρὲς τῶν μαθητῶν του. Στεναχωριέται, συν-πάσχει στὰ ἁπλὰ ἢ σύνθετα προβλήματά του.
Ὁ μαθητὴς ἔχει μιὰ ξεχωριστὴ ἰδιαιτερότητα, εἶναι ἀπὸ τὴ μιὰ μέρος ἑνὸς ἀνθρώπινου συνόλου καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη «ὀμφαλὸς τῆς γῆς» ὡς μέλος τοῦ οἰκογενειακοῦ του
συνόλου. Καὶ ὁ δάσκαλος ἀπαιτεῖται νὰ συγκεράσει: ἂν τὸ πετύχει εἶναι ὁ δάσκαλος, ἂν
ἀποτύχει θὰ πρέπει νὰ ‘χει τὸ θάρρος τῆς ἀποχώρησης μέσα ἀπὸ τὸ ναὸ τῆς νεανικῆς
κοινωνικοποίησης, ποὺ εἶναι τὸ Σχολεῖο.
Ἀπόφαση ἴσως σκληρή, ἀντάξια ὅμως τοῦ ρόλου ποὺ διαδραματίζει. Ἂν ὅλοι ἐμεῖς
οἱ δάσκαλοι τῶν παιδιῶν τῆς μετα-παιδικῆς ἡλικίας ἀναλαμβάναμε τὶς εὐθύνες τῆς
ἀποστολῆς μας, ἴσως δὲ θὰ χρειαζόταν ἡμερίδες ἢ διημερίδες γιὰ τὸ πρόβλημα τῶν
ναρκωτικῶν. Ἴσως κάθε συζήτηση γύρω ἀπ’ αὐτὰ νὰ σταματοῦσε «ἐν τῇ γεννέσει» της.
Ἴσως λοιπὸν θὰ πρέπει «ἐδῶ καὶ τώρα» νὰ κάνουμε τὸν ἀπολογισμὸ τῆς προσφορᾶς
μας καὶ νὰ ἐνεργοποιήσουμε ὅ,τι ὁ καθένας διαθέτει ἔτσι, ὥστε οἱ νέοι, οἱ μαθητές μας,
γιατί ὄχι τὰ παιδιά μας νὰ βρίσκουν τὸ σχολεῖο καταφυγὴ τῆς ὕπαρξής τους.
Ἃς ἀφήσουμε κατὰ μέρος τὴν ξεπερασμένη πλέον λαϊκὴ ρήση «ἕνας κοῦκος δὲ φέρνει
τὴν ἄνοιξη» καὶ ὁ καθένας δάσκαλος, χωρὶς ὑστεροβουλία, μεμψιμοιρία ἢ καχυποψία
νὰ ἀναλάβει τὸ μέγεθος τῆς προσωπικῆς του εὐθύνης. Νὰ ξεκινήσει ἔστω καὶ μόνος,
ἀναθεωρώντας παλιὲς ἢ καὶ ξεπερασμένες στάσεις ζωῆς καὶ νὰ ἀρχίσει μὲ ὁδηγὸ τὴν
ἀγάπη καὶ τὴν ἀγωνία του γιὰ τοὺς νέους ἀνθρώπους.
Ἡ παιδεία μας, ὁ τόπος μας, ἡ χώρα μας, ἀλλὰ καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκη τέτοιων δασκάλων. Ἃς τὸ τολμήσουμε ....
Βράδυνες ὧρες τῆς Κυριακῆς 03/03/2002
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Ἔφηβοι – ἐφηβικὴ κρίση καὶ Θρησκευτικὸ μάθημα

Μιὰ πολὺ πετυχημένη καὶ ὠφέλιμη Ἡμερίδα τῆς Ἕνωσης Θεολόγων Νομοῦ Λέσβου
«Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐπικοινωνία μας μὲ τοὺς ἐφήβους σήμερα εἶναι ἡ
κατανόηση τῆς ἡλικίας τους, μὲ τὶς ὅποιες
προκλήσεις της. Τὸ πάθος καὶ ὁ ἐνθουσιασμὸς
τῶν ἐφήβων πιθανῶς νὰ διοχετεύονται ἀπὸ τοὺς
ἴδιους σὲ τρόπους ζωῆς δυσνόητους γιὰ μὰς τοὺς
μεγαλύτερους καὶ ὡς ἐκ τούτου κατακριτέους ἀπό
μας. Ἡ ἀποθέωση μουσικῶν συγκροτημάτων γιὰ
τὸ σημερινὸ ἔφηβο σημαίνει ἀξία ζωῆς καὶ βιώνεται ὡς θρησκευτικὴ ἐμπειρία. Ὅμως, πρέπει
νὰ σεβαστοῦμε τὸν ἔφηβο γιὰ τὶς ἐπιλογές του.
Ἐμεῖς ὡς γονεῖς καὶ ὡς Θεολόγοι πρέπει νὰ τοὺς
δείξουμε τὶς διαχρονικὲς ἀξίες τῆς ζωῆς, χωρὶς
νὰ τοὺς κριτικάρουμε καὶ νὰ τοὺς ὑποτιμοῦμε». Αὐτὰ τόνισε μεταξύ των ἄλλων
στὴν ἡμερίδα ποὺ διοργάνωσε τὸ Παράρτημα τῆς ΠΕΘ τοῦ Νομοῦ Λέσβου τὸ Σάββατο
31 Ὀκτωβρίου 2009 στὴν αἴθουσα διδασκαλιῶν τοῦ ΠΕΚ Μυτιλήνης ὁ κ. Κορναράκης,
ἐπίκουρος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ἐξετάζοντας στὴ συνέχεια τὴν παραβολὴ τοῦ «Ἀσώτου υἱοῦ» μέσα ἀπὸ μιὰ ψυχολογικὴ-ψυχαναλυτικὴ προσέγγιση, σημείωσε ὅτι ὁ πρεσβύτερος υἱὸς εἶναι ἡ πιὸ
τραγικὴ προσωπικότητα, γιατί δὲν κάνει αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ θέλει, σὲ ἀντίθεση μὲ
τὸν ἄσωτο υἱό, ποὺ ἀφοῦ περνᾶ τὴν φάση τῆς ἐγκατάλειψης τοῦ πατρικοῦ σπιτιοῦ μὲ
ὅλες τὶς ἀσωτίες του, τελικὰ ἐπιστρέφει μετανοημένος καὶ τελικὰ πιὸ ὑγιής. Τὸ συναίσθημα τοῦ φθόνου ποὺ βιώνει ὁ πρεσβύτερος υἱός, ἴσως τὸ βιώνουμε καὶ μεῖς γιὰ
τοὺς ἄλλους ποὺ τολμοῦν νὰ ἐκφραστοῦν, ἐνῶ ἐμεῖς ἀπὸ φόβο δὲν τολμήσαμε νὰ
ζήσουμε ὅπως θὰ θέλαμε.
Οἱ ἔφηβοι σήμερα πρέπει νὰ εἰσπράξουν τὴν ἀγάπη μας, τὴν κατανόησή μας. Ἃς μὴν
φοβόμαστε νὰ ἀναγνωρίσουμε τὰ λάθη μας, νὰ ἀναλαμβάνουμε τὶς εὐθύνες μας καὶ ἃς
μὴ διστάζουμε νὰ ζητᾶμε ἀκόμα καὶ συγνώμη ἀπ’ τὰ παιδιά μας, τοὺς μαθητές μας.
Τέλος ὁ κ. Κορναράκης ὑπογράμμισε τὴ σημασία τῆς συμμετοχῆς τῶν μαθητῶν
στὴν διαδικασία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μέσα ἀπὸ τρόπους δημιουργικούς, ὅπως τὸ ψυχοδράμα τοῦ Moreno, ἡ art therapy (π.χ κολλάζ, ζωγραφικὴ ….),
ἡ συγκέντρωση φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ. Τὸ μάθημα λοιπὸν αὐτὸ εἶναι σήμερα πολυτιμότερο ἀπὸ ποτέ, γιατί μπορεῖ νὰ προσφέρει στὸν ἔφηβο τὴν εὐκαιρία γιὰ ὑπαρξιακὴ
ἀναζήτηση, γιὰ συναισθηματικὴ στήριξη, γιὰ ἐλευθερία ἔκφρασης καὶ γιὰ δημιουργικὲς
ἀπασχολήσεις, ποὺ τόσο πολὺ λείπουν σήμερα ἀπ’ τὴ ζωὴ τῶν ἐφήβων μας. Γιὰ νὰ
ὑλοποιηθοῦν ὅμως ὅλες αὐτὲς οἱ δυνατότητες βασικότατο ρόλο ἴσως καὶ τὸν μοναδικὸ
παίζει ἡ προσωπικότητα, τὸ ἀνοιχτὸ μυαλὸ καὶ τὸ ἦθος τοῦ Θεολόγου.
Ὁ δεύτερος εἰσηγητὴς τῆς Ἡμερίδας ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως
Θεολόγων κ. Ἠλίας Φραγκόπουλος, ὑποστήριξε μὲ δυναμισμὸ ψυχῆς τὴν θέση του γιὰ
τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὸ σχολικὸ πρόγραμμα διότι «τὸ
σχολεῖο δὲν πρέπει ἐγκαταλείψει τὴν προσπάθεια νὰ διαμορφώνει πνευματικὲς προσωπικότητες καὶ ἀντ’ αὐτοῦ νὰ μετατραπεῖ σὲ ἐργαστήριο ποὺ θὰ δημιουργεῖ ἀνθρώπους οἱ
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ὁποῖοι θὰ εἶναι «ρεζερβουὰρ γνώσεων». «Δὲν ὁραματιζόμαστε εἶπε χαρακτηριστικά,
ἁπλὰ ἕνα σχολεῖο μὲ καθαρὰ γνωστικὸ Θρησκευτικὸ μάθημα, στὸ ὅποιο «τὸ κάθε
παιδὶ θὰ πρέπει νὰ γίνει ἕνας θρησκευτικὰ ἐγγράμματος καὶ συνειδητοποιημένος
πολίτης ποὺ (νὰ) ἔχει ἐκπαιδευτεῖ νὰ σέβεται καὶ νὰ συνυπάρχει μὲ τὸν ὅποιον
«ἄλλον», ἀλλὰ ὁραματιζόμαστε ἕνα Θρησκευτικὸ μάθημα ποὺ θὰ ὁδηγεῖ τὸ κάθε
παιδὶ νὰ γνωρίσει καὶ νὰ ἐκτιμήσει καὶ νὰ ἀγαπήσει τὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἀγάπη
Του καὶ τὴ διδασκαλία Του. Καὶ αὐτὸ θὰ τὸν κάνει νὰ γίνει συνειδητοποιημένος
χριστιανὸς πολίτης ποὺ πράγματι θὰ σέβεται, θὰ συνυπάρχει καὶ προπαντὸς θὰ
ἀγαπᾷ τὸν ὅποιον ἄλλον».
«Ἡ ἀξία τοῦ μαθήματος μας εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ περιεχόμενό του, δηλ. ὁ
Χριστός, ἡ πίστη σ’ αὐτὸν ὡς Θεὸ καὶ Σωτῆρα καὶ ἡ ἀποδοχὴ καὶ ἐφαρμογὴ τῆς
διδασκαλίας του. Τὴν ἀξία τοῦ τρόπου προσφορᾶς κανεὶς δὲν τὴν ἀρνεῖται. Σίγουρα
ὁ τρόπος αὐτὸς (καὶ ἡ ὑλοποίησή του) μπορεῖ καὶ πρέπει, καὶ πράγματι κατὰ καιροὺς
μεταβάλλεται. Ἄλλα τὸ περιεχόμενό του ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι αὐτὸ τοῦτο. Καὶ στὸν
21ο καὶ στὸν 27ο αἰῶνα καὶ πάντοτε. Ὁ χριστιανὸς ἄνθρωπος μ’ αὐτὴ τὴ διδασκαλία θὰ
μορφωθεῖ. Αὐτὸ τὸ πρότυπο θὰ μιμηθεῖ. Ἂν θέλει νὰ εἶναι χριστιανός. Ἐμεῖς ὀφείλουμε
νὰ τὸ διδάξουμε - νὰ τὸ δείξουμε στὰ παιδιά μας. Καὶ νὰ τὰ ὁδηγήσουμε σ’ αὐτό. Ἂν μᾶς
ἐνδιαφέρουν τὰ παιδιά μας καὶ ἡ πορεία τους στὴ ζωή».
Τέλος τόνισε ἐπίσης, ὅτι «τὸ αἴτημα γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ Θεολόγους στὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα, εἶναι ἀπότοκο τῶν ἀναγκῶν τῆς σύγχρονης πραγματικότητας... Καὶ βεβαίως εἶναι ὀρθὴ ἡ πρόταση τῆς ἀνάγκης κατάρτισης τῶν
δασκάλων στὰ παιδαγωγικὰ τμήματα τῶν Πανεπιστημίων».
***
Μετὰ τὸ πέρας τῆς παραπάνω ἀξιόλογης Ἡμερίδας πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκλογοἀπολογιστικὴ συνέλευση τῆς Ἕνωσης Θεολόγων Νομοῦ Λέσβου καὶ διενεργήθηκαν
οἱ ἐκλογὲς γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ νέου ΔΣ τῆς Ἕνωσης ἀπ᾽ τὶς ὁποῖες ἐκλέχθηκαν οἱ:
Παναγιώτης Τσαγκάρης Πρόεδρος, Ἰωάννης Χαχάλης, Γραμματέας καὶ Εὐστράτιος Δουμούζης Ταμίας.
***
Μὲ ἐπιτυχία ἡ Ἡμερίδα τῶν Θεολόγων στὸ Μανταμάδο Λέσβου
Ἡ Ἐπιμορφωτικὴ Ἡμερίδα διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Σχολικὸ Σύμβουλο Θεολόγων τῆς
Περιφέρειας Βορείου Αἰγαίου κ. Α. Ἀργυρόπουλο, σὲ συνεργασία μὲ τὴ Διευθύντρια τοῦ
Γυμνασίου Μανταμάδου κα. Γραβριέλλα Σουλουγάνη καὶ τὸ Διευθυντὴ τοῦ Γενικοῦ
Λυκείου Μανταμάδου κ. Προκόπιο Πλωμαρίτη, στὶς 16 Ἰανουαρίου 2010 στὸ Πολυκέντρο Μανταμάδου.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἡμερίδας ἔγιναν δύο
εἰσηγήσεις. Ἡ πρώτη ἀπὸ τὴν κα. Γαβριέλλα
Σουλουγάνη, Δρ. Κοινωνικῆς Θεολογίας - Διευθύντρια Γυμνασίου Μανταμάδου, μὲ θέμα:
«Διδακτικὲς προσεγγίσεις στὸ Μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν». Καὶ ἡ δεύτερη ἀπὸ τὴν κα.
Ἀναστασία Σκούρτσου - Ἀναγνώστου, Θεολόγο Καθηγήτρια, μὲ θέμα: «Τὸ «σχετίζεσθαι» τοῦ
Θεολόγου».
Πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς Ἐπιμορφωτικῆς Ἡμερίδας προηγήθηκε Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ
Προσκύνημα Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΧΑΡΑ

Ἀληθινή κι’ ὄχι ψεύτικη χαρά
νοιώθει μονάχα ὅποιος
ἔχει τὸν Χριστό μέσα του
κ’ εἶναι ταπεινός, πράος,
γεμάτος ἀγάπη.
Ἀληθινή χαρά ἔχει μονάχα ἐκείνος
ποὺ ξαναγεννήθηκε
στὴν ἀληθινή ζωῆ τοῦ Χριστοῦ.
Κι αὐτή ἡ ἀληθινή χαρά
βγαίνει ἀπό τὴν καρδιά
ποὺ πονᾶ καὶ θλίβεται
γιὰ τὸν Χριστό...
Φώτης Κόντογλου
Χαρμολύπη ἤ τὸ Χαροποιόν Πένθος
Ἐλληνική Δημιουργία, τ.61, 1950
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