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Ερωτήµατα Χριστιανών Ορθοδόξων
για µη φιλικές προς την Ορθοδοξία ενέργειες
Ο δήµος Λέσβου, το Επιµελητήριο, ο Εµπορικός Σύλλογος και η Ένωση ξενοδόχων, σύµφωνα
µε ανακοίνωση που δηµοσίευσαν τα ΜΜΕ, προσκαλούν σε διήµερο φεστιβάλ µε τίτλο «Ο
Άγιος Βαλεντίνος της Μυτιλήνης 2016». Στο φεστιβάλ αυτό, σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις
που έγιναν, µεταξύ των άλλων εκδηλώσεων, αναφέρεται ότι «ο Αρχιεπίσκοπος Νάξου, Τήνου,
Άνδρου, Μυκόνου και Μητροπολίτης παντός Αιγαίου κ. Νικόλαος», θα τελέσει πανηγυρικό
Αρχιερατικό Εσπερινό, λιτάνευση των λειψάνων του Αγίου Βαλεντίνου, µε κάθε τιµή στο
κέντρο της πόλης και κοπή της βασιλόπιτας της «Ενορίας».
Κατόπιν αυτών των πρωτοβουλιών του δήµου Λέσβου και οικονοµικών φορέων του νησιού
µας, ορθόδοξοι χριστιανοί πολίτες του δήµου Λέσβου, µας προέτρεψαν να τοποθετηθούµε επί
του θέµατος. Ως εκ τούτου είµαστε υποχρεωµένοι ως Ένωση Θεολόγων Λέσβου, να θέσουµε
δηµόσια ορισµένα ζητήµατα που εύλογα προκύπτουν από αυτές τις εκδηλώσεις.
Προς τους οργανωτές των εκδηλώσεων:
1. Υπήρξε ποτέ στη χριστιανική συνείδηση του λαού της Λέσβου, η τιµή ως αγίου του
επονοµαζόµενου Παπικού «αγίου» Βαλεντίνου; Τιµήθηκε δηλαδή, ποτέ µέχρι σήµερα, η
µνήµη αυτού του «αγίου» στη Μυτιλήνη ή τώρα προσπαθούµε να την καθιερώσουµε
µεθοδευµένα και βεβιασµένα µε τη διοργάνωση φεστιβάλ; Η Ορθόδοξη Εκκλησία µε φεστιβάλ
γιορτάζει τους Αγίους της;
2. Για ποιο λόγο γίνονται τόσες απέλπιδες προσπάθειες καθιέρωσης Παπικής εορτής στο νησί
µας; Μήπως για το οικονοµικό κέρδος που τυχόν θα ήθελε προκύψει; Έχουµε αναλογισθεί
την πιθανότητα να υπάρξει, τελικά, µαζί µε κάποιο οικονοµικό όφελος, και πολλαπλάσια
πνευµατική ζηµιά από αυτό το φεστιβάλ, δηµιουργώντας προβλήµατα εκεί που δεν
υπάρχουν; Άραγε, η πλειοψηφία των κατοίκων του δήµου Λέσβου, συµφωνεί µε τη
διασπάθιση του δηµόσιου χρήµατος σε τέτοιου είδους αµφιβόλου ποιότητος και
αποτελεσµατικότητας εγχειρήµατα που κινούνται µακριά από τον χώρο της πίστης τους,
καθόσον µάλιστα, πραγµατοποιούνται 3 ηµέρες πριν την µεγάλη τοπική λεσβιακή εορτή
του Αγίου Θεοδώρου του Βυζάντιου του πολιούχου της Μυτιλήνης και της Λέσβου;
3. Οι οργανωτές των παραπάνω εκδηλώσεων, έχουν άραγε, αντιληφθεί ότι παραπλανούν τον
λαό, ασκώντας προπαγάνδα του χειρίστου είδους, όταν αποκρύπτουν και δεν αναφέρουν
ότι το πρόσωπο που θα «προεξάρχει», θα «χοροστατήσει» των εκδηλώσεών τους, δεν έχει
σχέση µε την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία; Γιατί δεν αναφέρουν ότι «ο Αρχιεπίσκοπος
Νάξου, Τήνου, Άνδρου, Μυκόνου και Μητροπολίτης παντός Αιγαίου κ. Νικόλαος», ανήκει
στους Ρωµαιοκαθολικούς-Παπικούς;
Προς το δήµαρχο Λέσβου:
1. Πολλοί συµπολίτες µας, µεταφέρουν και προς τα µέλη της Ενώσεώς µας, την απογοήτευσή
τους, βλέποντας τον τοπικό δηµοτικό άρχοντα που εξέλεξαν, να µη συµµετέχει σχεδόν σε
καµιά ορθόδοξη χριστιανική λατρευτική σύναξη, αλλά, αντίθετα, να θέτει υπό την αιγίδα του

κάθε αλλόθρησκη, αλλόδοξη ή ακόµα και
δικαιολογηµένα, γιατί να συµβαίνει αυτό;

αιρετική

εκδήλωση

και

αναρωτιούνται

Προς όλους τους ενδιαφερόµενους:
1. Η γιορτή του «Αγίου» Βαλεντίνου ως προστάτη των ερωτευµένων είναι ανορθόδοξη και
ξενόφερτη. Η γιορτή αυτή είναι αναβίωση µιας ειδωλολατρικής αισθησιακής γιορτής που
γινόταν αιώνες προ Χριστού και κατά την οποία οι Ρωµαίοι γιόρταζαν προς τιµήν του Νεβρώδ
ή Βάαλ ή Βαλεντίνου (η λέξη Valentinus προέρχεται από το επίθετο values που σηµαίνει
«ισχυρός»), ή Λούπερκους, κυνηγού λύκων και την ονόµαζαν Λουπεργκάλια (Lupercalia). Το
έθιµο ανταλλαγής δώρων µεταξύ των «αγαπηµένων» συνηθίζονταν από εκείνη την εποχή,
όπως και η χρήση του συµβόλου της καρδιάς(Βαλ στη γλώσσα των Βαβυλωνίων σηµαίνει
«καρδιά» και ήταν το σύµβολο του αιµοδιψή ειδωλολατρικού θεού Βάαλ).
2. Υπενθυµίζουµε στους Ορθοδόξους συµπολίτες µας πως, σύµφωνα µε την Πατερική
Ορθόδοξη
θέση
και
τακτική,
δεν
επιτρέπεται
να συµµετάσχουµε σε
εκδηλώσεις που είναι κατάλοιπα της Ειδωλολατρίας, όπως αυτές που διοργανώνει ο δήµος
Λέσβου για τη γιορτή του «Αγίου» Βαλεντίνου και, πολύ περισσότερο, δεν επιτρέπεται να
συµπροσευχόµαστε µε εκκλησιαστικά «ακοινώνητους» αδελφούς.
3. Αξίζει, τέλος, να επισηµάνουµε, προς όλους τους ενδιαφερόµενους, ότι, στην Ορθόδοξη
Χριστιανική Εκκλησία επειδή οι χριστιανοί γνωρίζουν και τη σηµασία των εννοιών(πχ
αλήθεια, αγιότητα, αγάπη, έρωτας, πίστη, κ.ά.) αλλά επίσης, και να χρησιµοποιούν τη
διάκριση στην ιεράρχησή τους, δεν χρειάζονται κανέναν «άγιο» του έρωτα, διότι πάνω
και πρώτα απ΄ όλα, έχουν τον Θεό της αγάπης, τον Χριστό, ο οποίος, µάλιστα,
θυσιάστηκε για να µας σώσει, νικώντας τον Θάνατο και διά της Αναστάσεώς Του άνοιξε σε
όλους τους ανθρώπους που µετανοούν την πόρτα της αιωνίου ζωής.
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