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Πρὸς 

Τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ  

τῆς Νήσου Σκιάθου. 

 

 

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καὶ εὐλογημένοι μου Χριστιανοί τῆς 

Νήσου Σκιάθου, 

Καθώς εὑρισκόμεθα στὴν ἀρχὴ τοῦ νέου ἔτους 2012, σᾶς εὔχομαι 

καὶ πάλι ὁ καινούργιος χρόνος, ποὺ μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, νὰ 

εἶναι πλούσιος σὲ ἔργα ἁγιότητος καὶ μεστός ὑγείας.  

Ἀρκετοί ἀπὸ σᾶς, τὸ τελευταῖο διάστημα, μοῦ διαμηνύετε μ’ 

ὅλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους, τὴν ἰδιαίτερη ἀγωνία ποὺ διακατέχει τὶς 

ψυχὲς σας καὶ τὴν σθεναρὴ ἀντίδρασή σας, στὸ Gay Culture Festival, 

πού διοργανώνεται  γιὰ τὸ ἐρχόμενο καλοκαίρι καὶ ζητεῖτε νὰ λάβω 

θέσιν. Δὲν σᾶς κρύβω ὅτι ἀπορία μὲ κατέλαβε, ὅταν ἄκουσα ὅτι ἡ 

ἐκδήλωση αὐτὴ προγραμματίζεται γιὰ τὴ Σκιάθο καὶ μάλιστα λίγες 

ἡμέρες μετά τὴν καθιερωμένη ἑορτὴ τῆς Εὑρέσεως τῆς Θαυματουργοῦ 

Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Εἰκονιστρίας, ἡ ὁποία δικαίως 

θεωρεῖται ἡ πολιοῦχος καὶ προστάτις καὶ τὸ καύχημα τῆς Νήσου. 

Προκειμένου, λοιπόν,   νὰ ἀνταποκριθῶ ὑπεύθυνα στὸ αἴτημά 

σας, ἐρεύνησα, κατ’ ἀρχὰς, τὴν βασιμότητα τῶν πληροφοριῶν καὶ 

βρῆκα στὸ Διαδίκτυο σχετικὲς ἀνακοινώσεις, ποὺ τεκμηριώνουν τὴν 

ἀλήθεια τῶν μηνυμάτων σας. 
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Πράγματι, σὲ συνέντευξη τοῦ κ. Προέδρου τῆς Ἑνώσεως 

Ξενοδόχων Σκιάθου, στὸ MONEY SHOW, γιὰ τὶς κινήσεις τοῦ 2012, 

μεταξύ ἄλλων προαναγγέλεται ἐπὶ λέξει: «…Αυτή τη στιγμή γίνονται 

συζητήσεις για την καθιέρωση  ενός καινούργιου θεσμού  στο νησί, το 

επονομαζόμενο Gay Culture Festival» καὶ παραπέμπεται ὁ κάθε 

ἐνδιαφερόμενος σὲ ὁμώνυμη ἱστοσελίδα. 

Στὴ συνέντευξη αὐτὴ ἀναφέρεται ὅτι «Η Ένωσις Ξενοδόχων 

Σκιάθου, μέσα από μία σειρά προγραμματισμένων κινήσεων και σε 

συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση καταφέρνει, παρόλο την 

υπάρχουσα οικονομική κρίση όχι μόνο να διατηρεί τη Σκιάθο στις 

πρώτες θέσεις της λίστας των κορυφαίων τουριστικών προορισμών της 

Ελλάδος, αλλά να την κάνει ακόμη και άξιο ανταγωνιστή διεθνών 

τουριστικών προορισμών». 

Δὲν γνωρίζω ποία θέση ἔχει ἐπὶ τοῦ προκειμένου θέματος ἡ 

Τοπική Αὐτοδιοίκηση καὶ, βέβαια, οὐδόλως φοβοῦμαι ἤ ἀποφεύγω νὰ 

θυμίσω σὲ ὅλους, ξεκάθαρα καὶ χωρίς περιστροφὲς, ὅτι ἡ Ἁγία μας 

Ἐκκλησία θεωρεῖ σοβαρότατο καὶ θανάσιμο ἁμάρτημα τὴν 

ὁμοφυλοφιλία. 

Ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη παροιμιώδης ἔμεινε στὴν Ἱστορία ἡ 

καταστροφὴ τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρρων1, ἐνῶ στὴν Καινὴ 

Διαθήκη ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τὴν προτάσσει μεταξύ τῶν ἄλλων 

ἐπαίσχυντων παθῶν (ἀδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, φθόνο, 

καταλαλιὰ, ὑπερηφάνεια κ.λπ.), τὰ ὁποῖα ὀφείλονται στὴν ἐκ μέρους 

τοῦ ἀνθρώπου ἀποστασία ἀπὸ τὸ Θεὸ2.  Ὡστόσο, ἡ ἴδια Ἁγία 

Ἐκκλησία, ποὺ διαφωνεῖ, σέβεται τὸ κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ 

τὴν ὅποια ἐλεύθερη ἐπιλογὴ του, ἐπειδή ἀγαπᾶ εἰλικρινὰ καὶ ἄδολα 

τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τὸν ἄνθρωπο καὶ δὴ τὸν ἁμαρτωλὸ καὶ ποθεῖ 

τὴν, διὰ τῆς μετανοίας, σωτηρία του. 

Συνεπῶς δὲν παραβλέπει καὶ δὲν κατακρίνει τοὺς ἀνθρώπους μ’ 

αὐτὴν τὴν προτίμηση, ἀλλά τὴν συγκεκριμένη βαρύτατη ἁμαρτία. 

Αὐτὴ ἄλλωστε, ἡ Ἐκκλησία, μᾶς ἔμαθε ν’ ἀποφεύγουμε τὶς μεταξύ 

μας διακρίσεις, τὴ διακωμώδηση καὶ τὸ στιγματισμὸ τῶν 

συνανθρώπων μας. Μᾶς δίδαξε ὅτι ἀγάπη χωρίς ἀλήθεια εἶναι 

προδοσία καὶ ἀλήθεια χωρίς ἀγάπη συνιστᾶ ἀπάνθρωπη, σκληρὴ καὶ 

ἀνώφελη συμπεριφορὰ. 

Μ’ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ἐκφράζω τὴν ἀντίρρησή μου στὸ 

ἐπιχειρούμενο καὶ θέλω νὰ παρακαλέσω τοὺς διοργανωτὲς αὐτοῦ τοῦ 

φεστιβάλ νὰ σκεφθοῦν ὡριμότερα καὶ νὰ ρωτήσουν τὴν καρδιὰ τους, 

                                                 
1
 Γεν. ιθ΄, 1-19. 

2
 Ρωµ. α΄, 26. 
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ἐὰν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ «ἐκμεταλλεύωνται» μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο, τῆς 

δῆθεν φιλοξενίας, μιὰ συγκεκριμένη ἀνθρώπινη κοινωνικὴ ὁμάδα, 

ἐντάσσοντας μάλιστα τὴν πράξη τους αὐτὴ, στὴν προσπάθεια τῆς 

διασφαλίσεως τῆς συνεχοῦς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, καθώς ἐπίσης 

καὶ τῆς τουριστικῆς προβολῆς τοῦ Νησιοῦ. Ὁ σκοπός τῆς ἀναπτύξεως 

εἶναι καλός, ἀλλά ἡ χριστιανική ἠθική μᾶς διδάσκει ὅτι καὶ τὰ μέσα 

γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ πρέπει νὰ εἶναι καλὰ. Καὶ καλὸ εἶναι ὅ,τι 

εἶναι θεάρεστο! Καὶ τὸ προτεινόμενο δὲν εἶναι! 

Δὲν εἶναι ἄδικη καὶ ἀπαραδέκτη ἡ κίνηση αὐτὴ, τὸ νὰ παρέχη, 

δηλαδή, κάποιος «κάλυψη» καὶ δὴ μὲ ἀντάλλαγμα  σὲ καταστάσεις 

ποὺ, εὐτυχῶς, δὲν εἶναι ἀποδεκτὲς ἀπὸ ὅλους τοὺς συνανθρώπους 

μας, διακινδυνεύοντας, σ’ αὐτὴ τὴν ἐξαιρετικὰ δύσκολη ἐποχὴ, τὴν 

εἰρήνη καὶ τὴν ἑνότητα τοῦ τόπου; Ἂν, βεβαίως, σκεφτόμουν μὲ τὸν 

ἴδιο ὠφελιμιστικὸ τρόπο, θὰ ρωτοῦσα τοὺς διοργανωτὲς, ἂν ἔχουν 

σκεφθεῖ καὶ πόσους τουρίστες ἐντοπίους καὶ ξένους θὰ χάσουν μ’αὐτὴ 

τους τὴν ἐπιλογὴ. 

Διερωτῶμαι ἀκόμη καὶ τί ἐπιδιώκουν οἱ ἴδιοι οἱ φιλοξενούμενοι 

καὶ τί θέλουν νὰ δείξουν καὶ νὰ ἐπιτύχουν μὲ τὴν διοργάνωση τέτοιων 

δυναμικῶν ἐκδηλώσεων, ποὺ ἤδη τὶς διαφημίζουν στὸ Διαδίκτυο. 

Συνήθως, ὅσους διαφωνοῦν μὲ τὶς ἐπιλογὲς τους τοὺς ὀνομάζουν 

ρατσιστὲς. Μήπως ὅμως οἱ ἴδιοι μὲ τὸν τρόπο τους καὶ τὸ ἐντυπωσιακὸ 

αὐτὸ φεστιβάλ, θέλουν νὰ δείξουν, ὅτι ἀνήκουν σὲ μιὰ ξεχωριστὴ 

ράτσα, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ καὶ νὰ ἐπιβληθῇ στὴν ὑπόλοιπη κοινωνία; 

Δὲν εἶναι αὐτός ἕνας ἰδιόμορφος -καταδικαστέος πάντως- ρατσισμός; 

Μήπως τελικὰ καὶ οἱ ἴδιοι φανερώνουν ὅτι ἔχουν τὸ πρόβλημα; 

Καὶ ἀνέχονται νά διαβάζουν στὸ Διαδίκτυο ὅτι τοὺς παρέχεται 

φιλοξενία, μὲ σκοπὸ οἰκονομικὸ; 

Ὑπάρχει δηλαδή συναλλαγή; Ὁ ἕνας χῶρος προσφέρει χρήματα 

καὶ ὁ ἄλλος ἀναγνώριση καὶ προβολὴ; Κι’ ὅλα αὐτὰ μὲ ἀντικείμενο τὸ 

ὄντως ἀνεκτίμητο καὶ ἀξιοσέβαστο ἀνθρώπινο πρόσωπο, ὑπέρ τοῦ 

Ὁποίου ὁ Χριστός μας ἀπέθανε; 
 

Ἀγαπητὰ μου παιδιὰ, 

 Ἡ Σκιάθος ἔχει προικισθεῖ μὲ πολλὰ δῶρα ἀπὸ τὸ Θεὸ, ποὺ τὴν 

ἔχουν κάμει παγκοσμίως γνωστὴ. 

 Ἔχει τὴ φυσικὴ της ὀμορφιὰ, ἔχει τὸν Παπαδιαμάντη καὶ τὸν 

Μωραϊτίδη, ἔχει τὴν Παναγία της τὴν Εἰκονίστρια. Αὐτὴ εἶναι ἡ 

παράδοσή της! Αὐτός εἶναι ὁ πολιτισμός της! Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι δὲν 

θὰ ὑπάρξουν μεταξύ τῶν κατοίκων τῆς Νήσου ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι θὰ 

ἀπεμπολήσουν αὐτὴ τὴν παράδοση καὶ θὰ προσπαθήσουν νὰ 
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εἰσαγάγουν ξένα ἤθη καὶ ἔθιμα στὸν τόπο μας, φιλοδοξοῦντες 

μάλιστα νὰ τά καταστήσουν καὶ θεσμό. 

 Μόλις πέρυσι γιορτάσαμε πανηγυρικῶς σ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ 

στὴν Μητρόπολή μας τὴ συμπλήρωση 100 ἐτῶν ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ 

Παπαδιαμάντη. Ὅλοι μας αὐτὴ τὴν Σκιάθο προβάλαμε. 

 Θὰ συμφωνοῦσε ἄραγε ὁ Παπαδιαμάντης καὶ ὁ Μωραϊτίδης μὲ 

ὅσα σχεδιάζονται; 

 Τὸ κυριώτερο, θὰ εἶναι εὐχαριστημένη ἡ Παναγιά μας μ’ αὐτὲς 

τὶς προτάσεις; 
 

Ἀδελφοί μου καὶ παιδιὰ μου, 

 Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε ἁμαρτωλοί κι’ ἐγώ ὁ ἐπίσκοπός σας 

πρῶτος ἁμαρτωλός καὶ ὁ ἁμαρτωλότερος πάντων! Δὲν κατακρίνω 

πρόσωπα. Κρίνω ὅμως καταστάσεις, διότι δικαιοῦμαι καὶ ἔχω καὶ 

ὑποχρέωση. Πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι ἄλλο εἶναι νὰ ἁμαρτάνουμε 

καὶ νὰ συναισθανόμεθα καὶ ἄλλο νὰ ἁμαρτάνουμε ἀμετανοήτως καὶ 

νὰ περιφέρουμε -μετὰ καυχήσεως μάλιστα- τὴν ἁμαρτία μας 

προκαλοῦντες τὴν ἄφθαστη μακροθυμία τοῦ Θεοῦ καὶ παροξύνοντες 

ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους.  

Ἐνδεχομένως νὰ μᾶς εἴπουν κάποιοι, κυρίως οἱ ἐμπλεκόμενοι μὲ 

τὸ ζήτημα, ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἐπιλογή δὲν εἶναι ἁμαρτία. Ἐλεύθεροι 

εἶναι, ἂν θέλουν, νὰ πιστεύουν ἔτσι. Πρέπει ὅμως τότε σοβαρά νὰ 

ἐπανεξετάσουν τὴ σχέση τους μὲ τὸ Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία. Ἡ  

ἐπιλεκτική πίστη εἶναι αἵρεση. 

Εὔχομαι ὁ Θεός τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης νὰ φωτίσῃ ὅλους 

μας, νὰ σκεφθοῦμε καὶ νὰ πράξουμε ὅσα καλὰ, ὅσα σεμνὰ, ὅσα 

δίκαια, ὅσα εὔφημα, ὅσα θεάρεστα, ὥστε νὰ εἶναι πάντοτε μαζί μας. 

Εὐχέτης σας πρὸς Κύριον 
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Σημείωση: Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθῆ στὸ Ἐκκλησίασμα τῆς Κυριακῆς 15 

Ἰανουαρίου 2012 στοὺς δύο Ἐνοριακοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Σκιάθου καὶ τὴν 

Ἱερὰν Μονὴν Εὐαγγελιστρίας. 


