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«Η ασκητική της Πανδημίας και του Lockdown»
Ορθοδοξία / Ποιμαντική
Πρωτοπρ. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ο Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
στο Τμήμα Θεολογίας με γνωστικό αντικείμενο την Ηθική και
την Ποιμαντική πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλλιακμάνης
φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας
«Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία» με τη Μαρία Γιαχνάκη και
σχολίασε την πανδημία του κορωνοϊού και τη στρογγυλή
τράπεζα που συμμετείχε.
Ακούστε το απόσπασμα:
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Ο π. Βασίλειος ανέφερε: «Είναι μεγάλη υπόθεση να μην χάσουμε το μέτρο
και σε αυτή την πανδημία και γενικότερα» και στη συνέχεια σημείωσε:
«Υπάρχει πολλή σύγχυση. Είμαι ευγνώμων στο Θεό και τον δοξάζω γιατί έχω σχέση
με νέους ανθρώπους εκτός από το πανεπιστήμιο και στην ενορία που διακονώ 34
χρόνια και βλέπω τις χαρές και τις λύπες τους. Η ενορία είναι μεγάλη σχολείο
για τη ζωή και την πνευματική ζωή».
¨Να προσπαθούμε να μιλήσουμε στην καρδιά των ανθρώπων, να μην χάσουμε τους
διαύλους επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Μας ενώνει το πρόσωπο του Κυρίου

Παντοκράτορος, μόνο κοιτάζοντας το πρόσωπό του βρίσκουμε παρηγοριά»
Στη συνέχεια μίλησε για την στρογγυλή τράπεζα που οργανώθηκε στην Ιερά
Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως και ανέφερε ότι συμμετείχαν 137
ιερείς και μίλησε για τους ιατρούς που ήταν καλεσμένοι και την εμπειρία τους από
τις ΜΕΘ και τα νοσοκομεία και μίλησαν για τον κορωνοϊό στους ιερείς για να τους
ενημερώσουν.
«Διακρίνω μεγάλη περιφρόνηση στους γιατρούς και στο έργο τους, δεν μπορεί να
βγαίνει ο κάθε ένας και να τους απαξιώνει έτσι, θέλει λίγο προσοχή όλο αυτό»
τόνισε ο π. Βασίλειος ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι «ο άνθρωπος ανακαλύπτει τον
Θεό σε περιόδους πανδημίας είτε για να τον απορρίψει είτε για να στηριχτεί σε
Αυτόν» για όσους ήταν στις ενορίες μας προσπαθήσαμε να κρατάμε τον δίαυλο
επικοινωνίας και να δώσουμε το σύνθημα αυτή η δυσκολία να αξιοποιηθεί ως
ευκαιρία και ευλογία, ως ευκαιρία καλλιέργειας της αγάπης στο συνάνθρωπο».
Η Κοινωνία μας είναι πλουραλιστική, ταυτόχρονα η θρησκευτική ταυτότητα δεν
είναι ξεκαθαρισμένη και όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψην μας». Στη
συνέχεια ανέφερε ο π. Βασίλειος ότι μπορεί να γίνει Λειτουργία με περιορισμένο
αριθμό πιστών ενώ τόνισε ότι «Οι Ιεροί Κανόνες είναι πολύ αυστηροί ,
επιτημούμαι σαν φονιάς αν πεθάνει κάποιος εξαιτίας μου είτε άθελά μου»
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Χριστούγεννα οι άνθρωποι θέλουν παρηγοριά».
«Η Ασκητική της πανδημίας είναι αυτό που προσπαθήσαμε να περάσουμε στους
πιστούς μας, θα μπορούσαμε να στραφούμε προς τα μέσα μας, να βρούμε άλλους
τρόπους να υμνούμε τον Θεό» ανέφερε ο π. Βασίλειος ενώ σημείωσε ότι «Ο
μεγάλος πειρασμός της κοινωνίας μας σήμερα είναι η εξωστρέφεια και πρέπει να
αφήσουμε την εξωτερική ενασχόληση και να ασχοληθούμε με την εσωτερική».
Τόνισε ότι πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό κατ’ ιδίαν, αυτή είναι η ασκητική
της πανδημίας που προτείνει ο π. Βασίλειος στο ποίμνιό του ενώ στη συνέχεια
ανέλυσε αυτή την προτροπή του με βάση Πατερικές αναφορές και παραδείγματα
από τους Γέροντες που αγίασαν μέσα σε δύσκολες συνθήκες, όπως ο Άγιος
Πορφύριος.
«Να διακονούμε τους πιστούς είναι ένας άλλος τρόπος να τιμούμε τον
Θεό» είπε ο πρωτοπρεσβύτερος και ανέφερε παραδείγματα από την Ενορία του για
το πως αντιμετώπισαν την πανδημία.
«Η αγωνία μας και ο πόνος μας είναι μεγάλος όταν λέμε Ειρήνη πάσιν και
είναι άδειος ο Ναός όμως είναι όλοι εκεί, τους μνημονεύουμε όλους έχουμε
χιλιάδες ονόματα, είναι σημαντικό αυτό γιατί οι άνθρωποι δεν έχασαν την
επαφή τους με την ενορία

«.
«Η αγάπη δεν είναι αδυναμία, η αγάπη μετακινεί βουνά, έχει δύναμη μέσα
της, η ανιδιοτελής αγάπη. Το είδαμε έμπρακτα με τις αιμοδοσίες που
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πραγματοποιήσαμε αιμοδοσία, αυτά είναι ένδειξη βιωμένης αγάπης. Αν οι
άνθρωποι
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εμπνευστούν και θα προσφέρουν».
https://bit.ly/37F6s8z
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