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ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», κατὰ τὴν ἐπι
γραμματικὴν ἔκφρασιν τοῦ Μεγάλου
Ἀθανασίου.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως
τοῦ Θεοῦ-Λόγου μᾶς δίδει τὴν δυνατότητα νὰ φθάσωμεν εἰς τὰ ἀκρότατα
τῶν ὁρίων μας, τὰ ὁποῖα δὲν ταυτίζονται οὔτε μὲ τὸ «καλὸν κἀγαθὸν» τῶν
ἀρχαίων Ἑλλήνων, οὔτε μὲ τὴν «ἀρετὴν»
καὶ «δικαιοσύνην» τῶν φιλοσόφων,
οὔτε μὲ τὴν γαλήνην τῆς βουδδιστικῆς
«νιρβάνα», οὔτε μὲ τὴν ὑπέρβασιν τῆς
«εἱμαρμένης» ἤ τοῦ λεγομένου «κάρ
μα» διὰ θρυλουμένων συνεχῶν μεταλλάξεων μορφῶν ζωῆς, οὔτε μὲ τὴν
«ἁρμονίαν» τῶν δῆθεν ἀντιθετικῶν
στοιχείων κάποιας φαντασιώδους
«ζωτικῆς δυνάμεως», οὔτε
μὲ κάτι ἄλλο, ἀλλὰ εἶναι
ἡ ὀντολογικὴ ὑπέρβασις
τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου διὰ τοῦ Χριστοῦ, ὁ
ἐγκεντρισμός μας εἰς τὴν
θείαν ζωὴν καὶ δόξαν Του,
καὶ ἡ κατὰ χάριν ἕνωσίς
μας δι’ Αὐτοῦ μετὰ τοῦ
Θεοῦ Πατρὸς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Αὐτὰ εἶναι τὰ ἔσχατα ὅριά μας: Ἡ
προσωπικὴ ἕνωσις μετὰ τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ! Καὶ ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ δὲν
μᾶς ὑπόσχεται μίαν χιμαιρικὴν μακαριότητα ἤ μίαν ἀφῃρημένην αἰωνιότητα,
ἀλλὰ μᾶς προσφέρει «εἰς τὸ χέρι» τὴν
δυνατότητα τῆς προσωπικῆς μετοχῆς
εἰς τὴν θείαν ζωὴν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ
Θεοῦ, εἰς μίαν ἀτελεύτητον κλιμάκωσιν! Μᾶς χαρίζει τὴν δυνατότητα ὄχι μόνον «ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν»
ἀλλὰ καὶ «θείας κοινωνοὶ φύσεως» νὰ
ἀναδειχθῶμεν.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
νέτειλεν ἡ μεγάλη καὶ ἁγία
ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, ἡ
Ἀ
μητρόπολις, δηλ. ἡ μήτηρ καὶ ρίζα ὅλων

τῶν ἑορτῶν, καὶ μᾶς συγκαλεῖ ὅλους εἰς
πνευματικὴν ἀνάτασιν καὶ συνάντησιν
μετὰ τοῦ νηπιάζοντος δι’ ἡμᾶς Παλαιοῦ
τῶν Ἡμερῶν.
«Εὐδοκίᾳ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός»,
ὅπως ὑπογραμμίζει ὁ ἱερὸς Ἰωάννης ὁ
Δαμασκηνός, «ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ
Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ Θεός, ὁ ὢν εἰς
τὸν κόλπον τοῦ Πατρός, ὁ ὁμοούσιος
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, ὁ
προαιώνιος, ὁ ἄναρχος», συγκαταβαίνει πρὸς ἡμᾶς τοὺς δούλους
Του «καὶ Θεὸς ὢν τέλειος,
ἄνθρωπος τέλειος γίνε
ται, καὶ ἐπιτελεῖται τὸ
πάντων καινῶν καινό
τατον, τὸ μόνον και
νὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον». Ἡ
ἐνσ άρκωσις αὐτὴ τοῦ
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι
ἕνας συμβολισμός, ὅπως
αἱ ἐνσαρκώσεις τῶν ποικιλωνύμων «θεῶν» τῆς Μυθολογίας,
ἀλλὰ μία πραγματικότης, ἡ ὄντως νέα
πραγματικότης, τὸ μόνον νέον ὑπὸ τὸν
ἥλιον, ἡ ὁποία ἔγινεν εἰς συγκεκριμένην ἱστορικὴν στιγμήν, ἐπὶ τοῦ Αὐτο
κράτορος Ὀκταβ ιανοῦ Αὐγ ούσ του,
περὶ τὸ 746 (μὲ τὰ νέα ἀστρονομικὰ
δεδομένα) ἀπὸ κτίσεως Ρώμης, ἐν μέσῳ
συγκεκριμένου λαοῦ, τοῦ Ἰουδαϊκοῦ,
«ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαβίδ», εἰς συγκεκριμένον τόπον, τὴν Βηθλεὲμ τῆς
Ἰουδαίας, καὶ μὲ πολὺ συγκεκριμένον
σκοπόν: «Αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν ἵνα
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Βεβαίως μέσα εἰς τὴν παγκόσμιον
σύγχυσιν καὶ κρίσιν τῶν ἡμερῶν μας
αἱ ἀλήθειαι αὐταὶ ἠχοῦν παράξενα. Ἡ
ἐλπὶς τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων,
ἐναποτεθεῖσα εἰς ἐνδοκοσμικὰς «θεό
τητας», διαψεύδεται καθημερινῶς
κατὰ τρόπον οἰκτρόν. Τὸ ἀνθρώπινον
πρόσωπον ταπεινοῦται καὶ συνθλίβεται ἐν μέσῳ ἀριθμῶν, μηχανημάτων, ὑπολογιστῶν, χρηματιστηρίων
καὶ ποικιλοχρώμων σημαιῶν κενῆς
ἰδεολογικῆς εὐκαιρίας. Ἡ φύσις περιυβρίζεται. Τὸ περιβάλλον συμπάσχει. Οἱ
νέοι ἀπογοητεύονται καὶ ἐξεγείρονται
διαμαρτυρόμενοι διὰ τὴν ἀδικίαν τοῦ
παρόντος καὶ τὴν ἀβεβαιότητα τοῦ
μέλλοντος. «Σκότος, γνόφος, θύελλα,
φωνὴ μεγάλη» ἐπικρατεῖ εἰς τὸν κόσμον μας καὶ δίδεται ἡ ἐντύπωσις ὅτι
ἀπειλεῖται νὰ ἀποκρυβῇ τὸ φῶς τῆς ἐν
Βηθλεὲμ ἀνατελλούσης ἐλπίδος καὶ νὰ
καλυφθῇ ὁ ἀγγελικὸς ὕμνος τῆς παγκοσμίου χαρᾶς: «Δόξα ἐν ὑψίστοις
Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις
εὐδοκία». Ὅμως, ἡ Ἐκκλησία, καλοῦσα
τοὺς πάντας εἰς σώφρονα περισυλλογήν, ἐπανεκτίμησιν τῶν ἐν τῷ βίῳ προτεραιοτήτων καὶ ἀναζήτησιν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ ἑκάστοτε «ἄλλου» τῶν ἰχνῶν
τῆς ἀξίας παντὸς σεβασμοῦ εἰκόνος τοῦ
Θεοῦ, δὲν θὰ παύσῃ νὰ καταγγέλλῃ
μὲ ὅλην τὴν δύναμιν ποὺ τῆς χαρίζει
ἡ ὑπερδισχιλιετὴς ἐμπειρία της ὅτι τὸ
ἐν τῇ φάτνῃ τῆς Βηθλεὲμ ἀνακείμενον
Παιδίον εἶναι «ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν πε
ράτων τῆς γῆς», εἶναι ὁ Λόγος καὶ ἡ
ἐντελέχεια τῆς ζωῆς, εἶναι ἡ λύτρωσις,
τὴν ὁποίαν ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν
λαόν Του, τοὐτέστιν εἰς ὁλόκληρον τὴν
ἀνθρωπότητα.

Ταῦτα ἐν ἀγάπῃ πολλῇ ἀπὸ τῆς μαρ
τυρικῆς καθέδρας τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκκλησίας εὐαγγελιζόμενοι πρὸς τὰ
ἀνὰ τὸν κόσμον τέκνα τοῦ Οἰκουμενι
κοῦ Πατριαρχείου καὶ πρὸς πάντα
θεοδιψῆ ἄνθρωπον, ἐπικαλούμεθα
ἐπὶ πάντας τὴν εὐδοκίαν, τὴν εἰρήνην,
τὴν χάριν καὶ τὴν σωτήριον δωρεὰν
τοῦ δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ
τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντος ἐκ τῶν οὐρανῶν, καὶ σαρκωθέντος ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας
τῆς Παρθένου, καὶ ἐνανθρωπήσαντος
Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾯ ἡ δόξα,
τὸ κράτος, ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις,
σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, εἰς
τοὺς αἰῶνας.
Φανάριον, Χριστούγεννα ͵βη΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν
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Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τοῦ σωτηρίου ἔτους 2008
Πρὸς τὸ πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου

Ὑπὸ τοῦ Κυδωνίας καὶ
Ἀποκορώνου
κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
«Μάγοι καὶ Ποιμένες ἦλθον προσκυνῆσαι Χριστὸν
τὸν γεννηθέντα ἐν Βηθλεὲμ τῇ πόλει.»
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Χριστούγεννα σήμερα καὶ τὴν ἑορτὴ
ἑορτάζουμε μὲ ὕμνους καὶ ᾠδὲς πνευ
ματικὲς «ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῷ
Κυρίῳ».
Ἕνας ἀπ’ αὐτούς εἶναι καὶ τὸ Μεγαλυνάριο ὅπως ἀκούγεται στὸν Ὄρθρο τῆς
σημερινῆς ἑορτῆς καὶ τὸ ὁποῖο προτρέπει ὅλους μας σὲ κίνηση πνευματική. Σὲ
πορεία ἀναζήτησης μὲ σαφῆ προσδιορισμό καὶ ὁριοθέτηση τῆς ζωῆς μας, ὅπως
ἀκριβῶς οἱ Μάγοι καὶ οἱ Ποιμένες.
Σπουδαία μηνύματα ἀντλοῦνται ἀπὸ
τὸ ἑόρτιο αὐτὸ κάλεσμα τοῦ γεγονό-

τος τῆς προσκυνήσεως τῶν Ποιμένων
καὶ τῶν Μάγων, τὸ ὁποῖο διδάσκει καὶ
προσκαλεῖ σὲ πορεία ἀναζήτησης τοῦ
θεϊκοῦ νοήματος τῆς ζωῆς.
Πολὺ λυρικὰ ὁ ὕμνος περιγράφει
τοὺς Μάγους καὶ τοὺς Ποιμένες ποὺ
ἦλθαν νὰ προσκυνήσουν τὸν Χριστό,
καὶ βεβαίως τοὺς τρόπους μὲ τοὺς
ὁποίους κλήθηκαν, καθὼς διαπιστώνεται ὅτι ὁ Θεὸς δίνει προτροπὲς καὶ
καλέσματα ἀνάλογα μὲ τὴ δεκτικότητα
τοῦ κάθε προσώπου.
Στοὺς Μάγους ἦταν ἀρκετὸ τὸ οὐ
ράνιο ἄστρο γιὰ νὰ διαπιστώσουν τὸ
6

γεγονός, καθὼς καὶ μόρφωση εἶχαν
καὶ πανανθρώπινη προσδοκία σωτηρίας ποθοῦσαν. «εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ
τὸν Ἀστέρα ἐν τῇ Ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν
προσκυνῆσαι αὐτῶ» (Ματ. 2,2). Στοὺς
Ποιμένες, ὡς ἁπλοϊκότερους, ἄγγελος
Κυρίου «ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου
περιέλαμψεν αὐτοὺς καὶ ἐφοβήθησαν
φόβον μέγαν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἄγγε
λος, μὴ φοβῆσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζο
μαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ
τῷ λαῷ» (Λουκ. 2, 9 καὶ 10).
Ἄνθρωποι ἁπλοὶ καὶ ἴσως ἀπορρι
πτέοι ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο κοινωνικὸ σύνολο, ὅμως καθαροὶ καὶ φρόνιμοι, καθὼς
ἀξιώθηκαν νὰ δεχθοῦν τὸ μήνυμα ἀπὸ
τὸν Ἄγγελο τοῦ Κυρίου, καὶ πρῶτοι νὰ
προσκυνήσουν τὸν γεννηθέντα Κύριο.
Τὰ διαδραματισθέντα γεγονότα, μέχρι νὰ φτάσουν νὰ προσκυνήσουν τὸν
Χριστὸ, εἶναι γεγονότα τά ὁποῖα διδάσκουν καί ἐμᾶς. Μᾶς καλοῦν σὲ γενικὸ
ξεσηκωμὸ ὑποδοχῆς καὶ προετοιμασίας.
Σὲ ποιά ἄλλη θρησκεία ἀποκαλύπτεται
τόσο θαυμαστά, μὲ τόση προετοιμασία
καὶ διάκριση ὁ Θεός; Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο
δύο χιλιάδες χρόνια περίπου τὰ ἴδια
γεγονότα, τὰ ἴδια πρόσωπα δὲν παλιώνουν. Εἶναι σὰν νὰ τελοῦνται πρώτη
φορά, ἔστω κι ἂν τὰ γιορτάζουμε κάθε
χρόνο.
Κατὰ συνέπεια, κάθε ἄνθρωπος βιώνει τὰ Χριστούγεννα κατὰ τὸ μέτρο τῆς
δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ σ’ αὐτόν. Γι’ αὐτὸ τὸ
λόγο ὑπάρχουν διαφορετικοὶ τρόποι βίωσης τῆς ἑορτῆς. Εἶναι θέμα ἐπιλογῆς,
θέμα σχέσεως προσωπικῆς, καὶ καλεῖται
ὁ ἄνθρωπος ἀπ’ ὅποιο μετερίζι καὶ ἂν
εὑρίσκεται νὰ βιώσει μὲ τὸν δικό του
τρόπο τὴν ἑορτή.

Ἐδῶ εἶναι τὸ μυστικό. Θὰ ἀποδεχθεῖ
ὁ ἄνθρωπος καὶ θὰ πορευθεῖ γιὰ νὰ
συναντήσει τὸν Χριστό ἢ θὰ παραμεί
νει στὴν ἀσιτία τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς
ἀδιαφορίας; Θὰ προσκυνήσει τὸν Χρι
στὸ ὅπως οἱ Μάγοι καὶ οἱ Ποιμένες μὲ
καθαρὴ καρδιὰ καὶ ζωὴ ἢ θὰ κρατήσει τὴν πόρτα τῆς ψυχῆς του ἑρμητικὰ
κλειστή;
Ἂν ρίξουμε μιὰ ματιὰ στὴν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τῆς ἐποχῆς μας, θὰ
διαπιστώσουμε ὅτι κάθε τι ποὺ συμβαίνει στὴ ζωή μας φαίνεται νὰ εἶναι
ἀναπόσπαστα δεμένο μὲ τὸ στοιχεῖο
τοῦ πάθους. Βέβαια, ἡ σκέψη αὐτὴ δὲν
ἔχει μέσα της πάντοτε ἀπαισιοδοξία.
Ζώντας μιὰ ὁποιαδήποτε μορφὴ πάθους, ἴσως νὰ βρισκόμαστε πιὸ κοντὰ
στὴν ἀληθινὴ ὄψη τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου τούτου, ἑνὸς κόσμου πού στενάζει
κάτω ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς φθορᾶς ποὺ
τὸν καταδυναστεύει. Τὸ φθοροποιὸ
πάθος φέρνει τὴν ὑποταγὴ τοῦ ἀνθρώ
που στὶς ἀδυναμίες του, καὶ εἶναι μιὰ
νόθα συνθηκολόγηση μὲ πολλὲς ὑπο
χωρήσεις ποὺ ὡς ἀποτέλεσμα ἔχουν τὴν
ὀδύνη τοῦ ἐλέγχου τῆς συνειδήσεως.
Ἀντίθετα, τὸ ἀληθινὸ προσφέρει με7

γάλη καὶ ἀπεριόριστη δίψα τῆς ψυχῆς
γιὰ τὸ ὡραῖο, τὸ τέλειο, τὴν ἁγιότητα,
τὴν ἀναζήτηση. Αὐτὸ τὸ ὡραῖο καὶ τέλειο πάθος ἐπέλεξαν οἱ Ποιμένες καὶ οἱ
Μάγοι, οἱ ὁποῖοι, ἂν καὶ πορευόμενοι
ἀντίθετα πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς
τους, ξεκίνησαν νὰ ἔρθουν νὰ προσκυ
νήσουν τὸν γεννηθέντα Χριστὸ ἐν Βη
θλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.
Τί θαυμαστότερο! τί ἀληθέστερο!
Ἔδωσε νόημα στὴ ζωὴ τῶν Μάγων καὶ
τῶν Ποιμένων καὶ δι’ αὐτῶν σ’ ὁλόκλη
ρη τήν ἀνθρωπότητα, ἐὰν βέβαια ἐπι
λέξει νὰ συμπορευθεῖ μὲ τοὺς Μάγους
καὶ τοὺς Ποιμένες πρὸς συνάντηση καὶ
προσκύνηση τοῦ γεννηθέντος Χριστοῦ
καὶ νὰ προσφέρει τὴν εὐχαριστία, ὅπως
οἱ ἄγγελοι τὸν ὕμνο, ἀντὶ τοῦ Ἀστέρα
τὴ φωτεινὴ ἐν Χριστῷ ζωή, ἀντὶ τῶν
δώρων τῶν Μάγων τὴν καθαρότητα καὶ
τὴν ἀλήθεια, τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα,
τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τὸν
ἄνθρωπο καὶ νὰ διαλαλήσει τὸ θαῦμα
τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου,
«ἔργῳ καὶ λόγῳ», πρὸς πᾶσαν κατεύθυνση καὶ μὲ ὁποιοδήποτε τίμημα.

ἀνθρώπινα πάθη καὶ τὶς ἀνθρώπινες
ἀδυναμίες ποὺ ταράσσουν τὴν Ἐκκλη
σία καὶ τὴν κοινωνία.
Τὸ Ἅγιο Ὄρος στὸ σύνολό του ἔχει
νὰ προσφέρει μιὰ διαφορετικὴ ὄψη ἀπό
ἐκείνη ποὺ τελευταῖα ἀκοῦμε. Εἶναι ἡ
ἐν Χριστῷ ζωή, ἡ διατήρηση ἱερῶν λειψάνων καὶ κειμηλίων τῶν ὁποίων τὴν
παρουσία σήμερα προσκυνηματικὰ καὶ
εὐλαβικὰ βιώνουμε.
Ἄνθρωποι ἁπλοὶ σηκώνοντας τὸ
σταυρὸ τῆς μοναχικῆς βιοτῆς διδάσκοντας καὶ ἀκολουθώντας τὸν Χριστό,
ἔργῳ καὶ λόγῳ, βρίσκονται κοντά μας
προσκομίζοντας τὶς εὐλογίες τῆς κυρίας
Θεοτόκου καὶ τὴν εὐλογία τὴν ὁποίαν
προσφέρουν τὰ τίμια Δῶρα τῶν Μάγων. Ὁ χρυσός, ὁ λίβανος καὶ ἡ σμύρνα
εἶναι κοντά μας. Μεγάλη ἡ εὐλογία.
Δεῦτε, ἀδελφοί, προσκυνήσωμεν
αὐτά ταυτόχρονα ἂς ζητήσουμε ἀπὸ
τὸν γεννηθέντα Χριστὸν νὰ ἐπισκιάσει
τὶς καρδιές μας αὐτὴ ἡ εὐλογία, ἀφοῦ
πρῶτα καθαρίσουμε τὴν ψυχὴ καὶ τὸ
σῶμα μας μὲ τὸ χρυσὸ τῆς μετάνοιας,
μὲ τὸ λιβάνι τῆς πίστης καὶ μὲ τή σμύρνα τῆς ἀγάπης. Ἂς πορευθοῦμε νὰ συναντήσουμε τὸν Χριστὸ ὁ ὁποῖος εἶναι
κοντά μας, εἶναι δίπλα μας, ἀρκεῖ νὰ
τὸν ἀναζητήσουμε στὸ πρόσωπο τοῦ
συνανθρώπου μας.
Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ εἴη μετά πάντων ὑμῶν.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Φέτος ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας ἔχει
τὴν εὐλογία νὰ ἔχει στὰ γεωγραφικά
της ὅρια τὰ ἴδια ἐκεῖνα Δῶρα τὰ ὁποῖα
πρόσφεραν οἱ Μάγοι καὶ οἱ Ποιμένες
στὸν γεννηθέντα Χριστό. Ἡ πρόφρο
νη ἀγάπη τοῦ πανοσιολογιοτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου
Παύλου ἡ ὁποία εὑρίσκεται στὸ ἁγιό
νυμον Ὄρος τοῦ Ἄθω, μαζὶ μὲ τὴ συνοδεία ἐνασκουμένων ἀδερφῶν τῆς ἴδιας
Μονῆς, μᾶς προσκομίζει τὰ ἱερὰ αὐτὰ
προσκυνήματα, τὰ ὁποῖα σβήνουν τὰ

Ἑορταστικὰ Χριστούγεννα
Εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος.
Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ
ἐν Κυρίῳ ἀγάπῃ
† Ὁ Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
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ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ
ΕΙΣ ΝΕΑ ΧΩΡΑ

Ε

ἰς ἀτμόσφαιραν βαθυτάτης συ
γκινήσεως καί κατανύξεως ἐτε
λέσθη στίς 30/7/08 τρισάγιον
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κισσάμου καί Σελίνου
κ.κ. Ἀμφιλοχίου μέ συμμετοχή πολλῶν
ὀφικιούχων κληρικῶν καί πλήθους
εὐσεβῶν χριστιανῶν ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς τοῦ Μακαριστοῦ Μητρο
πολίτου Κ.Α. κυροῦ Νικηφόρου, ὅπου
εἰς μίαν τῶν ὁδῶν τῆς συνοικίας Ν.
Χώρας ἐδόθη τό ὄνομά Του. Πρῶτος
ἔλαβε τόν λόγον ὁ Γ. Ἀρχιερατικός
ἐπίτροπος Ἀναστάσιος Σπινθουράκης,
ὁ ὁποῖος μετέφερε τήν συγγνώμην καί
τήν συμπάθειαν τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κ.Α. κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ἀπουσιάζοντος εἰς Ἀθήνας, πρός δέ
διά τόν κεκοιμημένον μητροπολίτην
Νικηφόρον προσευχήθη καί εὐχήθηκε
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του. Με
τά ὁμίλησε δι’ ὀλίγων ὁ Δήμαρχος Χα
νίων Κ. Βιρβιδάκης ἐξάρας τήν προ
σωπικότητα τοῦ μακαριστοῦ Νικη

φόρου, εἰπών μεταξύ τῶν ἄλλων ὅτι ὁ
μακαριστός Νικηφόρος στάθηκε ἕνας
πνευματικός καί γόνιμος ἱεράρχης τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Χανίων. Ὑπῆρξε δέ ἕνας
ἡγέτης μέ ξεχωριστή πνευματικότητα,
ἕνας συμπαραστάτης τοῦ λαοῦ μας σέ
ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς ἐθνικῆς καί
θρησκευτικῆς ζωῆς τοῦ ποιμνίου του.
Σεπτῇ ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κ.Α. κ. Δαμασκηνοῦ ὁ
πρώην Γενικός ἀρχιερατικός του ἐπί
τροπος πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος
Σταυρακάκης, μετά φωνῆς παλλόμενης
ἀπό δέος καί ἀπό αἰσθήματα βαθυτά
της συγκινήσεως, εἶπε τόν προσήκοντα
λόγο ὑπομνήσας μεταξύ τῶν ἄλλων ὅτι
ὁ Μητροπολίτης Νικηφόρος μέ τήν
ζωήν του ἐτίμησε τήν Ἐκκλησία καί τό
ἔθνος, γιατί ἀγάπησε τόν Χριστό καί τό
ποίμνιό Του, γιατί ὑπῆρξε πνευματικός
πατέρας τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας
Κ.Α. πού τοῦ ἐνεπιστεύθη ἡ ἁγία τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησία. Ὁ μακαριστός
Νικηφόρος ὡς πραγματικός ἡγέτης
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«εὐάρεστος τῷ Θεῷ γενόμενος ἠγαπήθη»
(Σοφ. Σολ. Δ΄ 10).
Ἀκόμη, ὁ ὁμιλῶν μετέφερε πρός τόν
σεπτό μας ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνόν,
τῆς ἀρετῆς πρόμαχον καί τῆς ἀληθείας
βεβαίωση, τάς εὐχαριστίας τοῦ ἱεροῦ
κλήρου, τῶν κατά σάρκα καί κατά πνεῦ
μα συγγενῶν αὐτοῦ, ὅσων ἐν ζωῇ κατά
πάντα τρόπον εὐεργετήθησαν παρ’
αὐτοῦ, ὅσων ἐγνώρισαν αὐτόν καί διά
φιλίας καί ἐν Χριστῷ ἀγάπης συνε
δέθησαν μετ’ αὐτοῦ. Ἐτόνισε δέ ὅτι
στό πρόσωπο τοῦ Ποιμενάρχου μας
ἐνσαρκώνεται καί μετουσιώνεται τήν
ἱστορικήν ταύτην τοῦ χρόνου στιγμήν
μέ τήν ἐνέργειά του αὐτή ὕστερα ἀπό 34
ἔτη τό μεγαλύτερον καί ἱστορικότερον
γεγονός τῆς νεοτέρας Ἐκκλησιαστικῆς
Ἱστορίας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Ἐπίσης, εὐχαριστίας εἰς τό πιστόν
τῆς Ἐκκλησίας τέκνον, τόν κ. Βιρβιδά
κη, Δήμαρχο Χανίων, ὁ ὁποῖος δι’
ἐνεργειῶν του πρός τήν περιφέρειαν
Κρήτης ἐνέκρινε ἡ ὁδός αὐτή νά ὀνο
μασθεῖ «ὁδός Μητροπολίτου Νικη
φόρου Συντζανάκη».
Τελειώνοντας μέ τίς σκέψεις αὐτές,
Σεβασμιώτατε Δέσποτα, σᾶς παρα
καλοῦμεν ὅπως ὑψώνοντας ἱκέτιδας
χεῖρας ἐν τῇ γλυκείᾳ ὥρᾳ ταύτῃ δεη

θῶμεν ἐκτενῶς πρός τόν ἀληθινόν
Θεόν παρακαλοῦντες Αὐτόν καί λέγον
τες: «Κύριε Κύριε ἀπόδος τῷ κοιμηθέντι
δούλῳ σου πᾶν ὅ,τι οὗτος ἐν πίστει καί
χριστιανικῇ ἀγάπῃ ὡς ἀρχιερεύς καί πιστός
οἰκονόμος τῶν χριστιανικῶν ψυχῶν ἐν τῷ
βίῳ του εἰργάσατο. Δός Κύριε αὐτῷ καί τόν
στέφανον τῆς ζωῆς».
Μετά ταῦτα, ὁ Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ.κ.
Ἀμφιλόχιος λαβών τόν λόγον ἔθεσε
τήν κατακλείδα δι’ εἰδικῆς προσλαλιᾶς
ἐκφράζων τόν βαθύτατον σεβασμόν του
πρός τόν μακαριστόν Μητροπολίτην
Κ.Α. κ. Νικηφόρον, σεβάσμιον μητρο
πολίτην καί ἀδελφόν, ὅστις προσέφε
ρεν ὑψίστας ἐθνικάς καί ἐκκλησιαστικάς
ὑπηρεσίας τῇ ἐμπεπιστευμένῃ αὐτῷ
Μητροπόλει εὐχόμενος ὅπως ἐκεῖ εἰς
τάς οὐρανίους μονάς ἀναμένει αὐτόν ὁ
στέφανος τῆς ζωῆς ὅν ἀποδώσει αὐτῷ
ὁ στεφανοδότης Χριστός δι’ ὅλα ὅσα
ὡς πιστός ἀγωνιστής ἠγωνίσθη καί ὡς
ἱεράρχης ἐμόχθησε ὑπέρ τῆς κατά Χρι
στόν οἰκοδομῆς τοῦ ποιμνίου του.
Ἡ μνήμη του νά εἶναι αἰωνία.
Γεώργιος Σταυρακάκης
Πρώην ἀρχιερατικός ἐπίτροπος καί
γραμματεύς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κ.Α.
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Μητροπολίτης Κυδωνίας & Ἀποκορώνου

Νικηφόρος Συντζανάκης
Ἡ ὀνοματοδοσία σέ ὁδό τῆς πόλεως Χανίων
«Μνήμη δικαίων μετ’ ἐγκωμίων»
(Παροιμ. 10, 7)

Γράφει ὁ ἀρχιμανδρίτης
ΙΓΝΑΤΙΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Θεολόγος – τ. Λυκειάρχης

Π

ολλή χαρά καί ἱκανοποίηση πλημμ ύρισε τίς καρδιές μας τό ἀπό
ἐτῶν προσδοκώμενο γεγονός τῆς ὀνο
ματοδοσίας σέ ὁδό τῆς πόλεως τῶν Χα
νίων μέ τό ὄνομα τοῦ μακαριστοῦ καί
φτωχοῦ (κάτι τό πολύ σπάνιο γιά τά
ἐκκλησιαστικά καί μή δεδομένα...) Μητροπολίτου Νικηφόρου Συντζανάκη, ἡ
ὁποία ἔλαβε χώραν λήγοντος τοῦ παρελθόντος μηνός Ἰουλίου.
Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Νικηφόρος Συντζανάκης ἦταν μία κρυφή καί
ἀθόρυβη ἀληθινή ἁγιότητα καί ὄχι ἡ
πλεονάζουσα καί σήμερα δαιμονική
ἁγιοφάνεια!...
Ὀλίγοι εἶχαν ζήσει ὅσον ἡμεῖς τόν μακαριστόν Νικηφόρον. Τόν ἐγνώρισα ὡς
ἱεροσπουδαστής στήν Ἐκκλησιαστική
Σχολή Κρήτης καί συνεδέθην μαζί του,
γιατί παιδιόθεν μοῦ ἄρεσαν καί μέ τρα
βοῦσαν οἱ ἁπλοί καί καθαροί. Οἱ πτωχοί καί οἱ ταπεινοί. Τόν θυμᾶμαι ἐφη
μέριον Καλυβῶν καί καθηγητήν στά

Χανιά. Μέ ἐκτιμοῦσε, μέ συνεβούλευε
καί μέ ἐστήριζε σ’ ἐκεῖνα τά ὄμορφα καί
δύσκολα χρόνια τῆς φτώχειας. Καί ὡς
στρατιώτη δέν μέ ξεχνοῦσε. Διατηρῶ
γράμματά του πού μοῦ ἔστελνε κατά
τήν στρατιωτικήν μου θητεία στήν Κόρινθον.
Ἡ ἀνάδειξίς του εἰς Ἐπίσκοπον, μιά
ἀπό τίς σπάνιες ἀξίες..., μᾶς ἔδωσ ε
ἀνέκφραστη χαρά καί εἴδαμε πράγματι
τήν δεξιά τοῦ Ὑψίστου νά ἐπιβραβεύει
μιά ἁγιασμένη ἱερατική ψυχή. Ὑπη
ρετοῦσα τότε στήν Μεραρχία καί ἔτρεξα
στήν ἐνθρόνισή του (19-4-1959).
Ἀπό τότε ἀρχίζει μία νέα σελίδα στήν
Τοπική Ἐκκλησία. Ἀνέτειλαν ἡ φιλανθρωπία, ἡ εὐταξία, ἡ εἰλικρίνεια καί ἡ ἐν
Χριστῷ παρρησία.
Βέβαια, σέ πολλούς δέν ἄρεσε ὁ ἁγιο
προδρομικός Νικηφόρος, γιατί ἤθελαν,
καί δυστυχῶς ἀκόμη θέλουν, κι ἄς λέγονται «Χριστιανοί»! νά τούς χαϊδεύεις τ’
αὐτιά, νά προσποιεῖσαι τόν «ἅγιον»(!)
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του Ἐκκλησία!... Τό ἑπόμενον ἔτος καί
μέ τήν μαχαιριά αὐτήν στήν καρδιά του,
μετέστη στά οὐράνια σκηνώματα, στήν
ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ «Δικαίων ψυχαί ἐν
χειρί Θεοῦ» (Σοφ. Σολομ. 31).
Τότε πού ἐζοῦσε εἴχαμε τήν ἀγάπην
του καί τήν φιλανθρωπίαν του, τώρα
ἔχομε τήν πρός Θεόν παρρησίαν του καί
τάς ὑπέρ ἡμῶν πρός Αὐτόν ἐντεύξεις
του. Ὁ Νικηφόρος θά μένει πάντα τό
ὑπόδειγμα τοῦ ἀληθινοῦ ἀρχιερέως.
Εὐχαριστίες ἀνήκουν στόν Δῆμον
μας Χανίων γιά τήν ὀνοματοδοσία,
στήν τελετήν τῆς ὁποίας προέστη ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου
κ. Ἀμφιλόχιος, ἀναπληρῶν τόν Σεβ.
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν. Ἔπειτα ἀπό προσφώνηση τοῦ
Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου πρωτοπρ.
π. Ἀναστασίου Σπινθουράκη, ὁμίλησε ὁ
ἐπί Ἀρχιερατείας τοῦ μακαριστοῦ Νικηφόρου Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος π.
Γεώργιος Σταυρακάκης καί στό τέλος ὁ
Σεβασμιώτατος κ. Ἀμφιλόχιος.

καί νά συγκατανεύεις σέ ὅλα. Ὅπως ὁ
ἀπόστολος Παῦλος, ἔτσι καί αὐτός δέν
ἤθελε νά ἀρέσει στόν κόσμον καί νά
τούς κοροϊδεύει, ὅπως κάνουν πολλοί
παίζοντας θέατρον καί μέ πολλούς δυστυχισμένους χειροκροτητές. Ἤθελε νά
ἀρέσει στόν Θεόν καί μόνον, γιατί τότε
μόνον θά ἦτο πιστός δοῦλος τοῦ Θεοῦ:
«εἰ γάρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ
δοῦλος οὐκ ἄν ἤμην» (Γαλάτ. 1, 10).
Ἔτσι ἐπολιτεύθη ὁ ἀξιομακάριστος
Νικηφόρος Συντζανάκης μέ ἕνα τεράστιο ἔργο φιλανθρωπίας ὀργανωμένο
(Οἰκοτροφεῖο, Φιλόπτωχα Ταμεῖα κ.λπ.)
καί μή (κρυφά νά διαθέτει εξ ὁλοκλήρου
τόν μισθόν του σέ ἀπόρους).
Δυστυχῶς, ἐπέπρωτο ἡ μεγάλη αὐτή
δρῦς τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας
νά ἀποκοπεῖ ὅπως ἔγινε καί μέ τόν Ἅγιον
Ἰωάννην τόν Πρόδρομον, τόν ὁποῖον
πολύ ἐμιμεῖτο καί τακτικά ἀνέφερε στά
ἁπλά καί μέ νόημα καί μέ οὐσία κηρύγματά του. Καί ἔτσι μέ τό φ. 041.31/
1/46852/1 Ἰουλ. 1974 ἔγγραφο, τό
Ὑπουργ. Ἐθν. Παιδείας καί Θρησκευμάτων τόν «παραίτησε». Τό αἰώνιο Κράτος
νά ἐπεμβαίνει στήν πάντοτε ὑποτακτική

Αἰωνία σου ἡ μνήμη ἁγιασμένε
Μητροπολίτα Νικηφόρε
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ΤΕΡΑΣΤ1OΝ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΧΑΝΙΑ

Ἡ πολύπλευρος δρᾶσις τοῦ Μητροπολίτου
κ. Νικηφόρου

Θ

«Αἱ ἐπαρχίαι σου καί ἡ πόλις σου, Θεοφιλέστατε, σέ ὑποδέχονται σήμερον
μετά πνευματικῶν κλάδων βαΐων. Σέ
τό σπλάχνον τῆς πόλεως, τήν σάρκα ἐκ
τῆς σαρκός της, τόν μετ’ αὐτῆς χαρέντα,
λυπηθέντα, μοχθήσαντα, ἀγωνισθέντα,
στερηθέντα, κλαύσαντα καί ἄσαντα
κατά τάς περιστάσεις».

είᾳ συνάρσει ποιμαίνει τήν Μητρόπολιν Κ.Α. ἀπό τοῦ ἔτους
1959 ὁ σεπτός ποιμενάρχης κ.
Νικηφόρος Συντζανάκης. Σεβασμία
μορφή τῆς συγχρόνου ἱεραρχίας ὁ Ἅγιος
Χανίων, μέ πλουσίαν καί καρποφόρον
ἐθνικήν, κοινωνικήν καί ἱεραποστολικήν δρᾶσιν ἡμίσεος αἰῶνος. Ἡ ἐκλογή
του ὡς ἐπισκόπου ὑπῆρξεν ἐπιβράβευ
σις τῆς πολυπλεύρου αὐτοῦ ἐργασίας
καί τῆς ἀρετῆς του, κυρίως ὅμως τοῦ
ἐνθουσιασμοῦ του διά πᾶν θέμα σχετιζόμενον μέ τήν κατά Χριστόν ἀγωγήν
τῆς σπουδαζούσης νεότητος, διδάξας
τάς χριστιανικάς ἀληθείας ἐπί τριακονταετίαν εἰς τάς ἐπαρχίας καί τά Χανιά. Ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν κ. Ν. Τωμαδάκης, διερμηνεύων τά αἰσθήματα τῆς ἀγαλλιάσεως τοῦ
λαοῦ τοῦ νομοῦ Χανίων κατά τήν 19ην
Ἀπριλίου 1959, ἡμέραν ἐνθρονίσεως
τοῦ Σεβασμιωτάτου, εἶπε μεταξύ ἄλλων:

Ο ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Μέ θεῖον ἐνθουσιασμόν ὁ Κ.Α. Νικηφόρος Β΄ ἐπεδόθη εἰς τήν ἀνασύνταξιν
τῆς Ἐπισκοπῆς του. Ὠργάνωσεν εἰς ὅλας
τάς ἐνορίας κατηχητικά σχολεῖα διά τήν
καλλιέργειαν τοῦ ἐσωτερικοῦ κόσμου
τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων, τά ὁποῖα σήμερον ἀνέρχονται εἰς 105 μέ σύνολον
μαθητῶν 2570. Ὁ θεῖος λόγος κηρύσσεται εἰς ὅλας τάς ἐνορίας τῆς πόλεως
καί εἰς τάς περισσοτέρας τῆς ὑπαίθρου,
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ὅπου προσωπικῶς μεταβαίνει ὁ σεβασμιώτατος διά νά εὐλογήσῃ, νά δεηθῇ
καί νά παραμυθήσῃ τό ποίμνιόν του.
Ἐπανεξέδωσε τό «Χριστιανικόν
Φῶς», τό ὁποῖον καί οὐσιαστικῶς διευθύνει καταστήσας αὐτό πρότυπον
διδαχῆς καί ἐποικοδομητικῆς ἀνα
πτύξεως.
Ἐποπτεύει προσωπικῶς τῆς ἐμπρά
κτου ἐκδηλώσεως τῆς χριστιανικῆς ἀλ
ληλεγγύης πρός τούς ἀναξιοπαθοῦντας,
ὄχι μόνον κατά τάς ἡμέρας τῶν ἑορτῶν,
ἀλλά ἀδιαλείπτως, ὥστε εἰς τήν πόλιν τῶν Χανίων ἡ μήτηρ Ἐκκλησία νά
εὑρ ίσκεται πλησίον τῶν τέκνων της
στοργική, θερμουργός, ὄχι μόνον διδάσκουσα τήν ἐγκαρτέρησιν ἀλλά καί ἀνα
κουφίζουσα τόν ἀνθρώπινον πόνον. Τά
φιλόπτωχα ταμεῖα τῶν ἐνοριῶν καί τό
ταμεῖον ἐλεημοσύνης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐνθυμίζουν τήν ζωήν τῆς πρώτης
Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, ὅπου ἡ καρδία
τῶν πιστευόντων ἦτο μία. Εἰς τήν πρόσκλησιν τοῦ σεβασμιωτάτου ἔσπευσαν
μέ αὐταπάρνησιν καί ἐνθουσιασμόν
νέαι μαθήτριαι τοῦ Χριστοῦ, ὥστε σήμερον νά λειτουργοῦν καί νά δροῦν εἰς
Χανιά εἰς ὅλας τάς ἐνορίας σύλλογοι
κυριῶν καί δεσποινίδων καλυπτουσῶν
τάς ἀνάγκας πολλῶν ἀναξιοπαθούντων
τέκνων τῆς Ἐκκλησίας.
Εἰς τό φιλόπτωχον συσσίτιον Ἁγίου
Νικολάου Σπλάντζιας τρέφονται 80
ἄποροι καθημερινῶς, εἰς δέ τό φιλόπτωχον συσσίτιον Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν 75, μέχρι χθές
ἐγκαταλελειμμένοι ὁδοιπόροι τῆς ζωῆς,
τούς ὁποίους τό ἁγιασμένον χέρι τοῦ
Δεσπότη ἐστήριξεν εἰς τήν ζωήν καί τήν
πίστιν.

ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ
Εἶναι γνωστοί οἱ κίνδυνοι τούς
ὁποίους διατρέχουν οἱ ἐκ τῶν χωρίων
μαθηταί καί αἱ παγίδες τῆς πάσης φύσεως ἠθικῆς ἐκτροπῆς. Ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κ.Α., ἐκδηλώνων
τήν στοργήν τῆς Ἐκκλησίας πρός τήν
σπουδάζουσαν νεότητα, ἵδρυσε τό
ἔτος 1961 εἰς Ἅγιον Ματθαῖον συγ
χρον ισμένον ἐκκλησιαστικόν οἰκο
τροφεῖον, εἰς τό ὁποῖον γίνονται δεκτοί ἐντελῶς δωρεάν ἀρχικῶς 30, ἀπό
δέ τοῦ ἔτους 1967, 80 θήλεις ἄποροι ἐκ
τῶν χωρ ίων τῆς Μητροπόλεως ὅλων
τῶν γυμνασιακῶν τάξεων καί μέ βαθμόν ἀπό 14 καί ἄνω. Κατά τό σχολικόν
ἔτος 1968-1969 παρεσχέθησαν 56.925
μερίδες φαγητοῦ. Ἡ διαμονή εἶναι
ἄνετος μέ ἔντονον τήν ἠθικήν καί θρησκευτικήν διαπαιδαγώγησιν.
ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ
Ὁ ἀκαταπόνητος ποιμενάρχης θέλει
νά ἐπεκτείνῃ τήν μέριμναν τῆς Ἐκκ λη
σίας καί εὐρύτερον. Μέ προσωπικάς
θυσίας, μέ ἀγῶνας, μέ συνεχῆ καί κοπιώδη προσπάθειαν, ὁ κ. Νικηφ όρος
κατώρθωσεν ἐκ τοῦ μηδενός καί μέ
τόν ὀβολόν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν
νά οἰκοδομήσῃ συγχρονισμέν ον ὀρ
φανοτροφεῖον θηλέων τόν Ἅγιον Ματ
θαῖον δυναμικότητος 80 τροφίμων, τό
ὁποῖον εὑρίσκεται ὑπό ἀποπεράτωσιν,
διά νά περιθάλψῃ ὀρφανάς κορασίδας
καί νά ἐκθρέψῃ καί ἀναπτύξῃ αὐτάς
χριστιανικῶς εἰς εὔοσμα ἄνθη τοῦ χρι
στιανικοῦ περιβόλου.
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ἐθνικοχριστιανικῶν ἰδανικῶν, τά ὁποῖα εἶναι οἱ κύριοι συντελεσταί τῆς
ἐθνικῆς συνεχείας καί τῆς κοινωνικῆς
εὐημερίας.
Ὁ σεβασμιώτατος, ἐκτός τῶν ποι
μαντορικῶν καθηκόντων του, τά ὁποῖα
ἐπιτελεῖ κατά τρόπον ὑποδειγματικόν,
ἀνεπίληπτον, ἐμπνέων ἀρετήν καί αὐ
ταπάρνησιν, προεδρεύει εἰς τά κάτωθι
ἱδρύματα:

ΕΛΕΗΜΩΝ
Ὁ σεβασμιώτατος κ. Νικηφόρος εἶναι
ἡ ζῶσα ἐκπροσώπησις τοῦ ἐλεήμονος
Σαμαρείτου. Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ζεῖ
βίον ἀσκητικόν. Ἡ πατερίτσα, ἡ χρυσοποίκιλτος Μίτρα καί ἡ ἄνοδος εἰς
τόν θρόνον δέν μετέβαλον τόν ἁπλοῦν,
καλοκάγαθον λευίτην. Ὁ Νικηφόρος
παρέμεινεν ἁπλός, ἀνυστερόβουλος,
μακράν ἀπό τά γνωστά καλογερίστικα
πείσματα καί τούς φαρισαϊσμούς.
Εἶναι συναρπαστικός εἰς τήν ἁπλό
τητά του. Δέχεται τούς πάντας εἰς τό
γραφεῖον του, συνομιλεῖ μέ ὅλους καί
διδάσκει ἀγάπην, σεβασμόν τῶν πατρίων θεσμῶν, πίστιν εἰς τήν Ἑλλάδα καί
καλωσύνην καί ἀνεξικακίαν.
Γνωστόν εἰς ὅλους ὅτι εἶναι ὁ πτωχότερος τῶν Χανίων, διότι ἐξοδεύει
ὁλόκ ληρον τόν μισθόν του διά τό ὀρ
φανοτροφεῖον, διά τούς ἀπόρους της
Μητροπόλεως.
Εἶναι ἱκανοποιημένος ἀπό τήν συμπαράστασιν ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι
ἠμποροῦν νά βαστάσουν τόν Σταυρόν τοῦ Χριστοῦ καί νά βοηθήσουν τό
ἔργον τῆς Ἐκκλησίας.
Ἔρχονται Κυρηναῖοι εἰς τήν Ἐκκλησ ίαν καί εὐλογ οῦν τόν Θεόν. Σέβεται καί τιμᾶ τόν Παναγιώτατον καί
Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. Ἀθηνα
γόραν καί εἶναι ἐκ τῶν ἀκραιφνῶν ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι πρόμαχοι τῶν

1) Ἱστορικόν Ἀρχεῖον Κρήτης,
2) Παιδικόν Σταθμόν Χανίων,
3) Π.Ι.Κ.Π.Α,
4) Πρεβεντόριον Χανίων,
5) Τορναζάκειον Φιλόπτωχον Ἵδρυμα,
6) Μαζάλειον Ἵδρυμα,
7) Ο.Δ.Ε.Π Νομοῦ Χανίων, καθώς ἐπί
σης εἰς πλεῖστα χριστιανικά σωματεῖα
καί τόν σύλλογον διανοουμένων ὡς
ὁ ἄξιος πνευματικός ἡγέτης τῶν Χανίων.
Ἀκριβές ἀντίγραφον
Ἐκ τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 75 φύλλου
τῆς ἐφημερίδος
Πανελλήνιος Κῆρυξ
(Κολοκοτρώνη 12 - Ἀθῆναι, 124)
Τῆς 27ης Ἰουλίου 1969.
Ἐν Χανίοις τῇ 12ῃ Αὐγούστου 1969
Ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Γ. Σταυρακάκης, Οἰκονόμος
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ΣΤΗ ΘΡΟΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
Γράφει ὁ Παπα Ἀντώνης Σαπουνάκης

30 Νοεμβρίου

ἡμέρα τῆς Ἑορ
τῆς τοῦ Ἁγίου
Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου,
ἑνός ἐκ τῶν δώδεκα Ἀποστόλων πού
ἔδρασε καί κήρυξε τόν Σταυρωθέντα καί
Ἀναστάντα Κύριον, τόν Κύριον Ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστόν, στήν περιοχή τῆς Νέας
Ρώμης, στήν πόλη τοῦ Κωνσταντίνου,
στήν Κωνσταντινούπολη, στόν Πόντο,
στήν Βιθυνία, στήν Χαλκηδόνα, στό
προχριστιανικό Βυζάντιο γενικότερα.
Γι’ αὐτό τό Οἰκουμενικό μας Πα
τριαρχεῖο γιορτάζει καί πανηγυρίζει
τόν πρῶτο του Ἐπίσκοπο, τόν Ἅγιο
Ἀπόσ τολο Ἀνδρέα, πού γέννησε τήν
πρώτη χριστιανική κοινότητα στήν
περιοχή τῆς ἄσημης τότε πόλεως τοῦ
Βυζαντίου. Στή γενέθλιο αὐτή γιορτή
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου
συμμετέχει καί μετέχει ὁ Ἑλληνισμός,
τό Γένος μας ὁλόκληρο καί μαζί μ’ αὐτό
καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἡ θυγατέρα Ἐκκλησία, ἡ ὁποία δέν μπορεῖ νά
ἀπουσιάζει ἀπό τήν γιορτή τῆς μητέρας
Ἐκκλησίας.
Ἡ Κρήτη ὁλάκερη, ἀπ’ ἄκρη ὥς ἄκρη,
μετέχει καί συμμετέχει μέ συγκίνηση,
μέ σεβασμό, μέ ἀγάπη πολλή, γνωρίζοντας πολύ καλά σέ ποιά αἱματοβαμμένα
χώματα πατάει, σέ ποιό τόπο ἱερό βρίσκεται, ἀνάμεσα σέ ἱερά καί ὅσια τῆς
Πίστεως, τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους μας. Ὁ προσκυνητής ἄλλωστε τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρέπει νά

ἔχει πάντοτε ὑπ’ ὄψιν του ὅτι εἰσέρχεται
σέ ἔδαφος ἱερό καί χῶρο μαρτυρικό.
Πρέπει νά γνωρίζει ὅτι βρίσκεται σέ
ἱερό Ἵδρυμα μέ διεθνή ἀκτινοβολία καί
κύρος παγκόσμιο, πού ἀποτελεῖ καύχημα γιά τούς Ὀρθοδόξους καί παράγοντα ὑπερηφανείας γιά τή χώρα στήν
ὁποίαν ὑφίσταται καί ἑδρεύει. Μετέχει
ὁ Νομός Ἡρακλείου μέ ἐπικεφαλῆς
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέα καί τόν θεοφιλέστατο
Ἐπίσκοπο Κνωσοῦ κ.κ. Εὐγένιο. Συμ
παρευρίσκεται τό Λασίθι μας μέ ἀν
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τιπροσωπεία ὑπό τόν ἅγιο Ἱεραπύτνης
καί Σητείας κ.κ. Εὐγένιο, ὁ ὁποῖος εἶναι
καί Μέλος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου τόν καιρό αὐτό, ἐκπροσωπώντας
τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης. Παρούσα
δηλώνει καί ἡ πόλη τῶν γραμμάτων
τῆς Κρήτης, τό Ρέθυμνο, μέ πολυμελή
ἀντιπροσωπεία Κληρικῶν καί λαϊκῶν
τήν ὁποία συγκάλεσε ὁ Σύνδεσμος Κλη
ρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης,
Συβρίτου καί Σφακίων.
Στό ἱερό τοῦτο συναξάρι συμπεριλαμβάνονται καί τά ἀγαπημένα μας
Χανιά. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὁ Ποιμενάρχης τῆς Κυδωνίας
καί τοῦ Ἀποκόρωνα κ.κ. Δαμασκηνός,
τούτη τή χρονιά δέν μπορεῖ νά εἶναι παρών σέ τούτη τήν ἑόρτια σύναξη, λόγω
τῆς πανηγυρικῆς ἑορτῆς τῆς Ἑνώσεως
τῆς Κρήτης μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα, τήν
ὁποία τιμᾶ μέ τήν παρουσία του ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. Γνοιάζεται ὅμως, δέν ἀδιαφορεῖ
γιά τό πολυβασανισμένο Οἰκουμενικό
μας Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο στηρίζει
μέ τό σεβασμό καί τήν ἀγάπη του, τήν
ἠθική καί τήν ὑλική. Ἐξαποστέλλει
λοιπόν Χανιώτικη ἀντιπροσωπεία γιά
νά εἶναι παρούσα σέ τούτη τήν πανήγυρη, σέ τούτη τήν ἑόρτιο σύναξη. Ὁ
Πανοσιώτατος Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων
Ἀκρωτηρίου, Ἀρχιμανδρίτης πατήρ
Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, ὅμαιμος
ἀδελφός κατά σάρκα καί κατά πνεῦμα
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Διάκονος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας Ἱερολογιώτατος
πατήρ Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Ἐντι

μώτατος Ἀντινομάρχης Χανίων καί
Ἄρχοντας Σταυροφόρος τοῦ Παναγίου
Τάφου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων
κ. Κωνσταντίνος Γύπαρης, ὁ Μέγας
Εὐεργέτης τῆς Μητροπόλεώς μας καί
γνωστός Ἐπιχειρηματίας κ. Στέφανος
Μυλωνάκης, καί ὁ γράφων τοῦτο τό
σημείωμα, ἐκπροσωποῦμε τόν γενέθλιο τόπο μας, τά ὄμορφα Χανιά μας.
Ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης, ὁ
Πατριάρχης τοῦ Γένους μας, θερμά μᾶς
ὑποδέχεται καί μέ ζεστή προσλαλιά
μᾶς καλωσορίζει κατά τόν Ἑσπερινό
τῆς Ἑορτῆς στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου. Σέ 5 γλῶσσες καλωσορίζει ὅλες τίς ἀντιπροσωπεῖες πού
μετέχουν καί συμμετέχουν στό ταπεινό
ἀλλά ἱεροπρεπές πανηγύρι τῆς Πρωτόθρονης Ἐκκλησίας.
Ὁ Ὄρθρος τῆς ἡμέρας, τήν Κυριακή 30 Νοεμβρίου, μᾶς συνάγει ἐπί «τό
αὐτό». «Λίαν πρωί τῆς μιᾶς Σαββάτων»
μαζεύονται στό Ρωμαίικο Πατριαρχεῖο
τῆς Κωνσταντινουπόλεως οἱ γενιές
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τῶν Ρωμιῶν. Ἀθηναῖοι καί Ἑπτανήσιοι,
Λαρισαῖοι καί Μυτιληναῖοι, Θετταλοί
καί Αἰγαιοπελαγίτες νησιῶτες, Κρῆ
τες καί Μακεδόνες, Δωδεκανήσ ιοι
καί Θρακιῶτες, Στερεολλαδίτες καί
Πελοποννήσιοι, Κυκλαδίτες καί ἀπό
τά νησιά τῶν Βορείων Σποράδων, μέ
δεσπόζουσες προσωπικότητες, τόν ἐκ
πρόσωπο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης,
τόν Ὑφυπουργό τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς
Ἑλλάδος κ. Θεόδωρο Κασίμη, τόν Πρόξενο τῆς Ἑλλάδος στήν Κωνσταντινούπολη, μά καί τούς ἐκπροσώπους τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου μας, τόν πρώην Ὑφυπουργό κ. Νικόλαο Σηφουνάκη, τήν Βουλευτή Ἡρακλείου κ. Μαρία
Σκραφνάκη, τόν Βουλευτή Ἀθηνῶν κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη. Ὁ Πατριάρχης τοῦ
Γένους μας, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, κατέρχεται
ἀπό τά πατριαρχικά δώματα. Ἐνδύεται
τόν πατριαρχικό μανδύα εἰσοδεύει στόν
κατανυκτικό πατριαρχικό ναό, ψέλνει τίς χριστουγεννιάτικες καταβασίες
«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε».
Οἱ στιγμές συγκινητικές, οἱ ἀναμνή
σεις πολλές. Τό μυαλό μας στριφογυρίζει, ἡ ψυχή μας φτερουγίζει σέ μνῆμες
δόξας καί ταπείνωσης, γιά τή Ρωμιοσύνη μας, γιά τό Πατριαρχεῖο μας, γιά τήν
Κωνσταντινούπολη, γιά τήν Ἁγιά Σοφιά τό Μέγα Μοναστήρι.
Ἀκολουθεῖ ἡ Θεία Λειτουργία μέ
προεξάρχοντα τόν Οἰκουμενικό μας
Πατριάρχη. 11 Ἀρχιερεῖς, 2 Ἱερεῖς καί 4
Διάκονοι τόν περιστοιχίζουν Λειτουργικά. Συλλειτουργοῦν μαζί του. Πλῆθος
κληρικῶν, ἀρχιερέων - ἱερέων - διακόνων - μά καί μοναχῶν, μοναζουσῶν καί
λαϊκῶν συμπροσευχόμεθα σέ τοῦτο τό

ἑόρτιο Συλλείτουργο. Ἀπεσταλμένοι
ἄλλων Ἐκκλησιῶν καί Χριστιανικῶν
δογμάτων συντροφεύουν τήν προσευχή μας καί τή δέησή μας. Ἡ Ἀποστολική
Ἐκκλησία τῆς Ρώμης, τοῦ ἀδελφοῦ
του Ἁγίου Ἀνδρέου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Ἀποστόλου Πέτρου κατ’ ἔθιμο πολ
λῶν δεκαετιῶν, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ ἀει
μνήστου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου,
ἀποστέλλει τήν ἀντιπροσωπεία της.
Ἀπολούτρουγα γίνονται προσλαλιές
καί ὁμιλίες γιά νά ἐξαρθεῖ τό ἑόρτιο
γεγονός. Ὁ Πατριάρχης διανέμει τήν
λειτουργική εὐλογία του πρός ὅλο τό
ἐκκλησίασμα καί ἀνοίγει τήν καρδιά μά
καί τήν πόρτα τοῦ Πατριαρχείου μας,
γιά νά ὑποδεχθεῖ μέ τραταρίσματα καί
ἀγάπη πολλή τούς ἐκκλησιαζομένους
τούτης τῆς σημαντικῆς ἡμέρας γιά τό
Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. Φιλόξενα
μᾶς ὑποδέχεται ἐν τοῖς πατριαρχείοις.
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Τό πρωινό τῆς Δευτέρας, 1ης Δεκεμβρίου, ἡ χανιώτικη ἀντιπροσωπεία
ξαναπροσέρχεται ταπεινῶς στό Φανάρι, στό Πατριαρχεῖο. Ζητεῖ καί ἀποζητεῖ
νά ἔχει μία προσωπική συνάντηση μέ
τόν Πατριάρχη μας. Ἐπιδιώκουμε τόν
πατριαρχικό καί πατρικό λόγο του. Ὁ
Πατριάρχης μᾶς ὑποδέχεται καί πάλι
πατρικά καί φιλόστοργα. Ἐνδιαφέρεται
γιά τά συμβαίνοντα στά Χανιά, ἐνθυ
μεῖται τήν χανιώτικη ἀγάπη καί φιλοξενία, μᾶς κάνει κοινωνούς τῆς ἀγάπης
του, μᾶς μοιράζει εὐλογίες καί εὐχές
καί μᾶς καλεῖ φιλόξενα νά γίνουμε
κοιν ωνοί «ξενίας Πατριαρχικῆς» ἐν
τῇ Πατριαρχικῇ τραπέζῃ κατά τήν μεσημβρία τῆς ἡμέρας. Στό κάλεσμά του
εὐχαρίστως ἀνταποκρινόμεθα, εἶναι
ἄλλωστε μεγάλη τιμή νά μᾶς καλεῖ ὁ
Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης νά γίνουμε σύν-κοινωνοί, νά μοιραστοῦμε
τό ψωμί καί τό κρασί τοῦ Οἰκουμενικοῦ
μας Πατριαρχείου καί μαζί μέ αὐτό νά
μοιραστοῦμε τά προβλήματα καί τά παθήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας θρόνου,
τά ὁποῖα συζητοῦμε κατά τήν παράθεση τοῦ γεύματος.
Ἡ Πατριαρχική Τράπεζα, πάλλευκη, ἀπέριττα μεγαλοπρεπής, ὄμορφα
στολισμένη. Τό φαγητό λιτό, νηστήσιμο, παραδοσιακό, ἀρχοντικό, πλούσιο
σέ πατριαρχική ἀγάπη. Στό κέντρο τῆς
Πατριαρχικῆς Τραπέζης κάθεται ὁ προ
καθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης,
κύριός μου, κύριος Βαρθολομαῖος,
μέ περισσή ἀρχοντική εὐγένεια, ὡς ὁ
οἰκοδεσπότης. Συνδαιτυμόνες μας,
Ἀρχιερεῖς ἀπό τήν Ἑλλάδα, τήν Κύπρο,

τή Σερβία, ὁ Ἀκαδημαϊκός καί Μητροπολίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου,
Σεβασμιώτατος ἅγιος Περγάμου κ.κ.
Ἰωάννης Ζηζιούλας, Ἱερεῖς καί Μοναχοί ἀπό τήν Εὐρυτανία, τήν Πελοπόννησο, τή Μακεδονία, τή Μυτιλήνη μά
καί λαϊκοί ἀπό τή Σερβία, τήν Ἀθήνα
καί μεταξύ αὐτῶν ὁ Ἀντινομάρχης μας
κ. Κωνσταντίνος Γύπαρης, σέ τιμητική καί ἐξέχουσα θέση καί ὁ χανιώτης
ἐπιχειρηματίας τῆς συντροφιᾶς μας κ.
Στέφανος Μυλωνάκης μά καί οἱ προαναφερθέντες κληρικοί τῆς παρέας μας.
Τά ὅσα ζοῦμε εἶναι πρωτότυπα, συγκινητικά, μοναδικά καί ἀνεπανάληπτα.
Ταυτόχρονα δονοῦν τό πνεῦμα καί τήν
καρδιά μας τόσο, ὥστε ἡ προσκυνηματική αὐτή ἐπίσκεψή μας στό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο μας νά ἀποτελεῖ μοναδική
πνευματική, θρησκευτική καί ἱστορική
ἐμπειρία.
Κατά τήν εἴσοδο καί ἔξοδό μας
στήν Πατριαρχική αὐλή, μᾶς συγκινεῖ
ἐνδόμυχα ἡ κλειστή πύλη πού βρίσκουμε μπροστά μας, ἡ κλειστή κεν
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Ε΄ καί ὅλων τῶν Ἁγίων Πατριαρχῶν
πού ἔφεραν τόν Σταυρό τοῦ μαρτυρίου ὡς μαρτυρία τῆς Μεγάλης του
Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Τό Φανάρι «φέρει
αἰώνων κλέος καί θυσίες» καί ἡ κλειστή πύλη ὑποβάλλει μία ἐντελῶς ξεχωριστή εἴσοδο στό πάνσεπτο αὐτό
οἰκοδόμημα τοῦ οἰκουμενικοῦ μας
θρόνου. Τήν ἀσπαζόμεθα μέ καρδιακά
δάκρυα καί ἀποχαιρετοῦμε τό Φανάρι,
τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τόν
Πατριάρχη μας. Ἀναπέμπουμε γιά μία
ἀκόμα φορά, τήν εὐχή καί τήν προσευχή μας γιά τόν Οἰκουμενικό μας θρόνο,
γιά τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο,
γιά τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη καί ὅλους ἐκείνους τούς ἐργάτες
τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας
Θρόνου, στίς δύσκολες στιγμές καί
συνθῆκες πού διαβιοῦν καί ξανοιγόμεθα γιά τήν Πόλη τῶν ὀνείρων μας, τήν
Κωνσταντινούπολη.
Προσκυνοῦμε τήν Ἁγία Σοφιά, ἐν
τυπωσιαζόμεθα ἀπό τό μεγαλεῖο της.
Ἐνθυμούμεθα τίς λαμπροφόρες ἡμέρες
της μά καί τήν ἀτελείωτη τελευταία
Θεία Λειτουργία. Ἀναζητοῦμε σέ κάποια ἀπό τίς γωνιές της τόν μαρμαρω
μένο Βασιλιά, τόν Κωνσταντίνο Πα
λαιολόγο. Προσκυνοῦμε στή Μονή τῶν
Βλαχερνῶν τήν Παναγία μας «τήν Ὑπέρ
μαχο Στρατηγό μας», τήν Παναγία τοῦ
Ἀκάθιστου Ὕμνου, διαπιστώνουμε στή
Μονή τοῦ Βαλουκλῆ ὅτι οἱ θρύλοι καί
οἱ μύθοι εἶναι πραγματικότητα, ὅταν
βλέπουμε τά μισοτηγανισμένα ψάρια νά
κολυμποῦν ἀπό τήν ἅλωση τῆς Πόλης
στή λίμνη τῆς Μονῆς. Προσκυνοῦμε
μέ σεβασμό πολύ τούς τάφους τῶν
Πατριαρχῶν μας, τούς μακαρίζουμε

τρική εἴσοδος τοῦ συγκροτήματος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου ὅπου
ἀπαγχονίστηκε ὁ Πατριάρχης Γρηγό
ριος ὁ Ε΄, στίς 10 Ἀπριλίου τοῦ 1821
κατά τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα.
Ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄, ὡς εἶναι
γνωστός σ’ ὅλους, σύρθηκε σιδεροδέσμιος ὥς τόν πυλώνα τοῦ Πατριαρχείου
καί ἀπαγχονίστηκε ἐδῶ στή μεσαία
πύλη. Ἀπό τότε καί ἑξῆς, σέ ἔνδειξη
σεβασμοῦ, ἡ πύλη αὐτή τοῦ μαρτυρίου
δέν ξανάνοιξε καί οἱ εἰσερχόμενοι στό
Πατριαρχεῖο χρησιμοποιοῦν πάντοτε
τήν πλαϊνή, ἀριστερή εἴσοδο.
Στεκόμεθα ἐδῶ, στήν μαρτυρική
αὐτή πύλη μπροστά γιά λίγο σιωπηλοί, ἀναλογιζόμενοι τίς θυσίες τοῦ
Οἰκουμενικοῦ θρόνου καί προσευχόμενοι ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς
τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγίου Γρηγορίου
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ἑλληνικές ἐπιγραφές πού συναντοῦμε
καί διαβάζουμε, τά μνημεῖα τῆς Πόλεως, οἱ Ρωμαίικοι Ναοί, τό Ζάππειο
Σχολεῖο, ἡ Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή
καί ἄλλα πολλά πού βλέπουμε κατά
τούς ἀπογευματινούς περιπάτους μας
εἶναι πράγματα πού μᾶς πονᾶνε καί μᾶς
πληγώνουν. Τοῦτος ὁ τόπος, τοῦτες οἱ
γωνιές ἦταν δικές μας.
Φορτωμένοι μέ ἀνάμικτα αἰσθήματα
καί συναισθήματα, παίρνουμε τό δρόμο
τῆς ἐπιστροφῆς γιά τήν καθημερινότητά
μας, μέ τή βεβαιότητα ὅτι ὅλα ὅσα ζήσαμε καί εἴδαμε κατά τήν ἐπίσκεψή μας
αὐτή, κατά τό προσκύνημά μας αὐτό,
στήν Ἁγία Κωνσταντινούπολη δέν θά
ξεχαστοῦν καί δέν θά σβήσουν ἀπό τή
μνήμη καί τήν καρδιά ὅλων ὅσοι συμμετείχαμε. Ἄλλωστε, μᾶς τό λέει καί ὁ
ποιητής «Ὅποιος κοιμηθεῖ στήν ἀγκαλιά
σου, Ἁγία μου Κωνσταντινούπολη, θά
ἔχει θαρρῶ ζήσει μία ζωή πανέμορφη καί
ὀνειρική».

γιά τούς Σταυρούς πού σήκωσαν στούς
ὤμους τους γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τό
Γένος μας καί ἀτενίζουμε τά ἀρχαῖα τείχη τῆς Πόλεως.
Ἀναπέμπουμε μνημόσυνο αἰώνιο
τῶν τελευταίων ὑπερασπιστῶν τῆς Πό
λεως μεταξύ τῶν ὁποίων καί τῶν προ
παππούδων μας, Κρητικῶν καί Σφακια
νῶν πού ἦλθαν γιά νά ὑπερασπιστοῦν
τήν Πόλη. Τούς μακαρίζουμε γιά τό
κατόρθωμά τους, γιά τήν ἀνδραγαθία
τους, γιά τόν ἡρωισμό τους, νά ἔλθουν
ἀπό τήν μακρινή Κρήτη, μέ ἀντίξοες
συνθῆκες γιά νά ἀγωνιστοῦν μαζί μ’
ὅλους τους τελευταίους ὑπερασπιστές
τῆς Πόλεως, γιά νά μήν ἀφήσουν τήν
Πόλη ἀπροστάτευτη καί νά μήν τήν παραδώσουν ἀμαχητί στόν Τοῦρκο κατακτητή.
Τό σεργιάνισμα στούς δρόμους, στίς
θάλασσες καί στά σοκάκια τῆς Κωνσταντινουπόλεως μᾶς πονάει. Οἱ ἀνα
σκαφές τῆς Πόλεως, οἱ ἐντοιχισμένες
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ΑΛΥΠΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Σπανουδάκη, Θεολόγου

Π

ρίν ἀπό σαράντα περίπου χρόνια,
πού σάν μικρό παιδί ἔτρεχα καί
ἔπαιζα στά δρομάκια τοῦ χωριοῦ μου,
μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ἡ μορφή ἑνός
ἡλικιωμένου κατάλευκου κληρικοῦ καθισμένου σέ ἀναπαυτικό κάθισμα πού
μέ πραότητα καί γλυκύτητα μέ καλοῦσε
κοντά του, μοῦ μιλοῦσε καί μέ συμβούλευε μέ ἀγάπη, χωρίς βέβαια σήμερα νά
θυμᾶμαι τί μοῦ ἔλεγε. Ἡ μακαρίτισσα ἡ
μητέρα μου μοῦ ἔλεγε ὅτι ὁ Ἱερέας αὐτός
εἶναι ὁ πατέρας Ἀλύπιος, ἀδελφός τοῦ
γείτονά μας τοῦ Πετροκωστῆ καί ὅτι
εἶναι Ἅγιος ἄνθρωπος. Ὅταν ὁ Γέροντας
κοιμήθηκε, ἡ μητέρα μου πῆγε στήν κηδεία του καί ἐπιστρέφοντας μοῦ ἔλεγε
ὅτι τό λείψανό του μέχρι τήν ταφή του
εἶχε εὐκαμψία καί ὄχι τή δυσκαμψία
πού ἔχουν τά ἀνθρώπινα σώματα ὅταν
φύγουν ἀπό αὐτή τή ζωή μέχρι τήν
ταφή τους. Τά ἑπόμενα χρόνια ἄκουγα
νά ἀναφέρονται οἱ χωριανοί μου μέ
πολύ σεβασμό γιά τή ζωή τοῦ γέροντα
ἀναφέροντας περιστατικά ἀπό αὐτήν.

Ὅταν χειροτονήθηκα διάκονος τό
1982, ὁ σεβαστός Γέροντάς μας, σεβα
σμιώτατος πρώην Κισσάμου κ. Εἰρη
ναῖος, μοῦ εἶπε νά προσπαθήσω νά
μοιάσω στόν πατέρα Ἀλύπιο. «Σέ κάθε
ἐποχή εἶναι ἀναγκαῖα τά παραδείγματα
τῶν Ἁγίων ἀνθρώπων πρός στηριγμό καί
ἐνίσχυσή μας, ὅλως δέ ἰδιαιτέρως σήμε
ρα πού οἱ ἄνθρωποι ἀπομακρύνθηκαν
ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τόν Θεό, χρειά
ζονται τά φωτεινά παραδείγματα τῶν
ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ γιά νά ἐνισχύουν
στόν (καλόν ἀγῶνα), τούς ἀγωνιζόμενους
κληρικούς καί λαϊκούς καί μάλιστα ὅταν
οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν ἀπέχουν πολύ
ἀπό μᾶς, ὅπως ὁ μακαριστός Γέροντας
Ἀλύπιος». Αὐτό περίπου ἦταν τό νόημα
τῶν λόγων τοῦ σεβασμιωτάτου στή χειροτονία μου.
Ἀφοῦ ἀναφερθοῦμε στό μοναχολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γουβερνέτου καί
τά στοιχεῖα πού περιέχει γιά τόν γέροντα, θά προσπαθήσουμε νά δώσουμε
κάποιες πληροφορίες γιά τά πρῶτα
χρόνια τῆς ζωῆς του.
Τό μοναχολόγιο τῆς Μονῆς γράφει γι’
αὐτόν τά ἑξῆς:
Ἀλύπιος (κατά κόσμον Ἀντώνιος)
Πετράκης.
Γεννήθηκε εἰς τό χωριό Γερακιαννά
τό ἔτος 1879.
Προσῆλθε εἰς τήν Μονή Γουβερνέτου
εἰς τίς 8 Σεπτεμβρίου 1900
εἰς ἡλικία 21 ἐτῶν.
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Ἐκάρη μοναχός εἰς τίς 12 Νοεμβρίου
1903.
Χειροτονήθηκε Ἱεροδιάκονος εἰς
τίς 14 Νοεμβρίου 1903.
Χειροτονήθηκε Ἱερέας εἰς τίς
15 Νοεμβρίου 1906.
Κοιμήθηκε εἰς τίς 2 Φεβρουαρίου 1968.1

νοι ἀπό εὐσέβεια καί προσήλωση στήν
χριστιανική παράδοση. Ἡ πίστις τήν
ἐποχή ἐκείνη ἀποτελοῦσε χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν ἀνθρώπων καί λίγοι
ἦσαν οἱ ἀδιάφοροι γιά τόν Θεό καί τήν
Ἐκκλησία. Βαπτίσθηκε στήν Ἐκκλησία
τοῦ χωριοῦ ἀφιερωμένη εἰς τήν Ἁγία
μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα καί πῆρε τό
ὄνομα Ἀντώνιος. Τόν βάπτισε ὁ συγχωριανός του εὐλαβέστατος Ἱερέας παπά
Γιώργης, πού σύμφωνα μέ μαρτυρίες
ἡλικιωμένων ἀνθρώπων, πού θυμᾶμαι
ἀπό τά παιδικά μου χρόνια, εἶχε τόση
ἀρετή, ὥστε νά ἔχει ἀκόμα καί τό “κατά
θηρίων” χάρισμα. Θυμᾶμαι νά μοῦ λένε
ἡλικιωμένοι γύρω στό 1970: «Σ’ αὐτό τό
σπίτι κατοικοῦσε ὁ Παπά Γιώργης πού
κατέβαζε ἀπό τόν οὐρανό τά ἀγριοπούλια
καί ἔτρωγαν ἀπό τά χέρια του».
Σίγουρα ὁ μικρός Ἀντώνιος δέχθηκε καί τήν εὐεργετική ἐπίδραση τοῦ
φλογεροῦ Παπᾶ Γιώργη καί ἀπό μικρός
ξεχώριζε γιά τή σύνεση, τή σεμνότητα,
τήν καλοσύνη του καί ἔδειχνε ἰδιαίτερη
κλίση πρός τό ράσο. Ἀγαποῦσε μέ πάθος
τήν ἀνάγνωση χριστιανικῶν βιβλίων καί
δέν ἔχανε εὐκαιρία νά παρακολουθεῖ
τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀγαπημένη του τοποθεσία ὁ Ἅγιος Ἰω
άννης ὁ Θεολόγος, παλαιό ἐκκλησάκι
ἀπό τά χρόνια τῆς Ἑνετοκρατίας, πού
στά παιδικά χρόνια τοῦ πατρός Ἀλυπίου
ἦταν μισοερειπωμένο.
Ἀναφέρεται ἀπό τήν παιδική του ἡλι
κία τό ἑξῆς περιστατικό. Ἑντεκάχρονο
ἀγοράκι μαζί μέ τόν δεκάχρονο ἀδελφό
του Κωνσταντίνο ἔβοσκαν τά λιγοστά
προβατάκια τους στήν τοποθεσία τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννη. Παίζοντας στά ἐρείπια
τῆς ἐκκλησίας, ἔπεσε ἀπό τόν μισοερει-

Μαθητεύει στήν Ἐκκλησιαστική
σχολή τῆς Ἁγίας Τριάδος τό 1904.
Στά 1913 ὑπηρετεῖ ὡς ἐφημέριος στό
Σαλιχλή τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Στά 1916
στή Θεσσαλονίκη γιά τρία χρόνια καί
μερικές φορές κατά αὐτή τήν χρονική περίοδο θά μεταβεῖ προσκυνητής
στό Ἅγιον Ὄρος. Στά 1919 ὑπηρετεῖ
ὡς ἐφημέριος στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες
τῆς Ἀμερικῆς. Στά 1920 καί ἑξῆς στόν
Ἁλυκιανό Κυδωνίας. Γιά ἕνα μικρό διάστημα στά 1933 γίνεται ἐφημέριος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος Αἰγίνης
- τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Καί
πάλι ἐπιστρέφει στόν Ἁλυκιανό, μέχρι
τήν ἔξοδό του ἀπό τήν ἐνεργό ὑπηρεσία
λόγω ἡλικίας.2
«Ἐκ ρίζης εὐκλεοῦς θεοδώρητον
κλῆμα»3
Ἐπίγεια πατρίδα του τό μικρό γραφικό χωριό Γερακιανά Κισάμου καί χρονολογία γεννήσεως τό ἔτος 1879. Γονεῖς
τοῦ γέροντα οἱ εὐλαβεῖς χωρικοί Ἰωάν
νης καί Ἀλεξάνδρα. Ἄνθρωποι φτωχοί,
μέ ἁπλότητα καί εὐσέβεια. Εἶχε τέσσερα
ἀδέλφια, τόν Κωνσταντίνο, τόν Πέτρο,
τόν Σπυρίδωνα καί τήν Εἰρήνη. Τά πέντε παιδιά τῆς οἰκογένειας μεγάλωσαν
μέσα σέ ἕνα ἤρεμο οἰκογενειακό καί κοινωνικό περιβάλλον. Οἱ χωρικοί, ἁπλοί
καί ταπειν οί ἄνθρωποι, διαποτισμέ23

πωμένο ναό μιά μεγάλη πέτρα (Καντονάδα), πού χτύπησε τόν μικρό Ἀντώνιο
στό κεφάλι καί τόν ἄφησε ἀναίσθητο. Ὁ
Κωνσταντίνος, φοβισμένος καί μήν ξέροντας τί νά κάνει, γονάτισε μέ πίστη
καί παρακάλεσε θερμά τόν Ἅγιο: «Ἅγιέ
μου Γιάννη, κάνε καλά τόν Ἀντώνη μας
καί ἐγώ θά σοῦ φτιάξω τήν ἐκκλησία
σου ὅταν μεγαλώσω». Ἀμέσως ἔγινε τό
θαῦμα καί ὁ μικρός Ἀντώνιος ἄρχισε νά
συνέρχεται. Τά μικρά ἀδέλφια δέν ξέχασαν τήν εὐεργεσία τοῦ Ἁγίου καί, ὅταν
βρέθηκαν μετανάστες στήν Ἀμερική, ὁ
Κωνσταντίνος περίπου τό 1914 καί ὁ
Ἀλύπιος τό 1919, φρόντισαν τά πρῶτα
χρήματα πού ἔβγαλαν νά τά διαθέσουν
γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ναοῦ καί
θεωροῦνται οἱ δεύτεροι κτίτορές του.

συνέπαιρνε. Γνωρίζει πολύ καλά, ὅτι
«οὗτος ὁ καιρός τῆς πάλης ἐστίν».5
Μπαίνει στήν πνευματική παλαίστρα
καί μαθαίνει σιγά σιγά τήν τέχνη τοῦ
ἀοράτου πολέμου.
Σ’ αὐτό τό σημεῖο θέλω νά σταματή
σω, γιά νά συνεχίσει ὁ δάσκαλός μου ὁ
κ. Στέφανος Παπουτσάκης. Συμπληρώθηκαν ἤδη τέσσερις δεκαετίες (1968)
ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ πατρός
Ἀλυπίου. Γιά πολλά χρόνια ὁ π. Ἀλύπιος
διακόνησε μέ ἀπίστευτη αὐταπάρνηση
τούς «ἐλαχίστους ἀδελφούς» τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ καί τούς ὁδήγησε «εἰς νομάς
σωτηρίας». Ἄνθρωπος μέ σπάνια πνευματικά χαρίσματα. Πλημμυρισμένος
ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί πρός
τόν ἄνθρωπο. Στολισμένος μέ ὅλες τίς
ἅγιες ἀρετές. Πράος, ταπεινός, σεμνός,
εἰρηνικός, ὑπομονετικός, ἀσκητικός,
ἐλεήμονας, ἀφιλάργυρος, ζηλωτής τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως. Γνήσιος ποιμένας
καί πνευματικός πατέρας. Ἀληθινός
ἀγωνιστής πού μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί
τήν ἁγία βιοτή του, ἐνδύθηκε τό ἔνδυμα
τῆς Ἁγιότητος. Εὐχή μας καί προσευχή
μας ἄς εἶναι ζωή τοῦ μακαριστοῦ γέροντα νά εἶναι μιά κραυγή ἀφύπνισης γιά
τίς ἐφησυχασμένες συνειδήσεις μας.

«Εἰς τά ὄρη, ψυχή, ἀρθῶμεν»4
Ἡ καρδιά τοῦ ἔφηβου Ἀντώνιου φλέγεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Σέ ἡλι
κία 21 ἐτῶν, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1900
παίρνει τήν ἀπόφαση νά ἀφιερωθεῖ, καί
στίς 8 Σεπτεμβρίου 1900 φθάνει στό
ἱστορικό μοναστήρι τοῦ Γουβερνέτου.
Ἡ ἀναχώρηση καί ἡ πορεία του ἦταν
μιά ἔξοδος καί μιά ἀποδέσμευση ἀπό
ὁτιδήποτε δεσμεύει τόν ἄνθρωπο καί
τόν καθηλώνει στή γῆ. Τό κάθε βῆμα
του τόν ἔφερνε πιό μακριά ἀπό τό περιβάλλον καί τίς συνήθειες τοῦ μικροῦ
χωριοῦ του, καί τόν ὁδηγοῦσε πιό κοντά
στή ζωή τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀφιέρωσης
στόν Θεό. Κόβοντας τά νήματα τοῦ
κόσμου ἴσως πόνεσε. Ἄφησε πίσω τό
ἀγαπημένο του χωριό, τούς συγγενεῖς,
τούς παιδικούς φίλους. Ὅμως εἶχε γερό
ἀντίβαρο. Τό ὅραμα τῆς νέας ζωῆς ἦταν
τόσο δυνατό, πού τόν μαγνήτιζε καί τόν

1. Μοναχολόγιο τῆς Μονῆς Γουβερνέ
του.
2. Βλέπε σχετ: (Ὁ κόσμος τῶν Μυστη
ρίων καί τῶν Θαυμάτων – Ἡ σεπτή μορφή
Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτη) Ζώπυρα ψυχικῆς
ἀγωγῆς. Γεωργίου Δ. Καψωμένου, ΧΑΝΙΑ
1967, σελ. 3-4.
3. Κοντάκιο Ἀποστόλου Ἰούδα, Μηναῖο,
19 Ἰουνίου.
4. Ἀναβαθμοί Α΄ ἤχου.
5. Ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Λόγος Ν. 208.
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Στό μνημόσυνο τοῦ π. Ἀλυπίου Πετράκη
μέ τή συμπλήρωση σαράντα χρόνων

Π

αράλειψη ὀφειλόμενης εὐγνωμοσύνης θά ἦταν, ἄν παρασιωπούσαμε
καί δέν φέρναμε στή μνήμη μας ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι καί δέν κάναμε
ἐπίσης γνωστή στούς νεώτερους τή μορφή τοῦ πρό σαράντα ἐτῶν κοιμηθέντος ἐν Κυρίῳ Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Ἁλυκιανοῦ Ἀρχιμανδρίτου πατρός Ἀλυπίου Πετράκη.
Σ’ αὐτήν τήν ἐκκλησιαστική προσωπικότητα ἡ τοπική κοινωνία καί ἡ
Ἐνορία Ἁλυκιανοῦ ὀφείλει πολλά, καθώς κι ἐγώ προσωπικά τήν πνευματική μου πορεία.
Τό σημερινό μνημόσυνο ἀποβλέπει ἀφ’ ἑνός στήν ἀπότιση ἐλάχιστου
φόρ ου τιμῆς, σεβασμοῦ καί αἰώνιας εὐγ νωμοσύνης πρός τόν ἀοίδιμο
π. Ἀλύπιον καί ἀφ’ ἑτέρου στό νά καταδειχθεῖ ἡ βαθύτατη πίστη καί
ἐκκλησιαστική συνείδηση αὐτοῦ τοῦ ἱερωμένου. Αὐτή του ἡ πίστη, συνδυαζόμενη μέ τίς ἄλλες ἀρετές του, πέτυχε τήν κατά Θεόν προκοπή τοῦ
ἀνθρώπου καί τοῦ ποιμνίου του γενικότερα.
Μέ λίγα λόγια θέλουμε νά παρουσιάσουμε τή δράση ἑνός κληρικοῦ, ὁ
ὁποῖος ἔθεσε ὡς βάση στήν ἱερατική του ζωή καί σταδιοδρομία τούς λόγους τοῦ Κυρίου περί τοῦ καλοῦ Ποιμένος, ὁ ὁποῖος: τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων αὐτοῦ». Μέ τά λόγια αὐτά θεωρῶ ὅτι συμβάλλω ἔστω καί κατ’ ἐλάχιστον στήν προσπάθεια τῆς Ἐνορίας μας καί τῆς
Ἱ. Μητροπόλεώς μας γιά τήν ἀνάδειξη λαμπρῶν μορφῶν τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, πού ὡς τηλαυγεῖς φάροι θά φωτίζουν αἰώνια καί θά κατευθύνουν ὀρθόδοξα τά βήματα ὅλων μας.
Ἡ ἐκκλησιαστική δράση τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀλυπίου ἀρχίζει ἀπό τήν
πρώτη στιγμή τῆς ἐδῶ ἐγκαταστάσεώς του.
Εὐθύς ἀμέσως ἀποδύεται στόν ἀγώνα τῆς ἀνεγέρσεως νέου Ἱ. Ναοῦ
στή θέση τοῦ παλαιοῦ μονοκλίτου ναΐσκου καί τῆς μεταφορᾶς τοῦ νεκροταφείου στή σημερινή του θέση. Μέ τούς θερμούς του λόγους, τίς προτροπές καί τό παράδειγμά του προχωρεῖ στή θεμελίωση τοῦ νέου Ἱ. Ναοῦ
κατά τό ἔτος 1922.
Ὁ ἀείμνηστος π. Ἀλύπιος ὡς ρέκτης καί ἐνθουσιώδης κληρικός
ἀναλαμβάνει ἕνα σκληρό ἀγώνα γιά τά δεδομένα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς,
προκειμένου νά ὁλοκληρώσει τήν κατασκευή τοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος σιγάσιγά ἀρχίζει νά ὑψώνεται μεγαλοπρεπής σέ ἐμφάνιση καί σέ ὄγκο. Σ’ αὐτό
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ἔχει ἀρωγούς καί συμπαραστάτες τήν τοπική κοινωνία καί τούς παράγοντές της, πού πρόθυμα συντρέχουν στήν πρωτοβουλία τοῦ ἐφημερίου
τους π. Ἀλυπίου.
Σέ σύντομο χρόνο καί συγκεκριμένα τό ἔτος 1925 περατώνεται τό ἔργο.
Ἀκολουθεῖ ὁ ἐσωτερικός διάκοσμος τοῦ Ναοῦ, ἡ ἀγορά τῶν ἱερῶν σκευῶν,
τῶν στασιδίων καί τῶν λοιπῶν χρειωδῶν. Στά καμπαναριά τοποθετοῦνται
οἱ ὑπέροχες καμπάνες, οἱ ὁποῖες ἀγοράζονται ἀπό τό Ἅγιο Ὄρος.
Ἔτσι λοιπόν συμπληρώνεται τό ὅλον ἔργο καί παραδίδεται ὁ Ἱ. Ναός
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἄρτιος καί θαυμαστός, ὥστε νά προκαλεῖ τό δέος καί
τό σεβασμό ντόπιων καί ἐπισκεπτῶν.
Ὁ Ναός αὐτός καθίσταται τό θρησκευτικό κέντρο τῆς περιοχῆς καί τό
«στολίδι» τοῦ κάμπου.
Ὁ π. Ἀλύπιος βιώνοντας πλήρως τό ἱερατικό καί μοναχικό του
ἰδεῶδες, παρόλο πού ζεῖ μέσα στόν κόσμο, τελεῖ καθημερινῶς ὅλες
τίς ἐκκλησιαστικές ἀκολουθίες, τούς Ἑσπερινούς, τά Ἀπόδειπνα, τούς
Ὄρθρους, τά αὐγικά, ὅπως ἔλεγε ὁ ἁπλός κόσμος, καί τίς Θεῖες Λειτουργίες.
Εὐχαριστιόταν νά παραμένει ὅσον τό δυνατόν περισσότερο στόν οἶκο
τοῦ Κυρίου του, καί νά τόν ὑπηρετεῖ καί ὡς ἁπλός βοηθός. Θυμᾶμαι, ὡς
παιδί, πῶς ὁ ἴδιος μέ τίς κληματόβεργες ἔφτιαξε τά καρβουνάκια γιά τό
θυμιατό του. Βίωνε πιστά αὐτό πού ὁ ψαλμωδός λέει: «Ὡς ἀγαπητά τά
σκηνώματά σου, Κύριε· ἐξελεξάμην παραρριπτίσθαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ
μου μᾶλλον ἤ οἰκεῖν με ἐν σκηνώμασιν ἁμαρτωλῶν».
Τελοῦσε μακρές καί κοπιώδεις Ἀκολουθίες καί Ἀγρυπνίες, στίς ὁποῖες
εὕρισκε, ὅπως ἔλεγε, πάντοτε ἀνάπαυση καί ἀνακούφιση. Μέ τά θεολογικά καί φλογερά του κηρύγματα συνεχῶς ἐδίδασκε καί νουθετοῦσε τό ποίμνιό του στήν «κατά Χριστόν ζωήν». Μέ τήν ἱερά ἐξομολόγηση ἐτόνωνε
ψυχικά καί κατηύθυνε προσωπικά τούς πιστούς τῆς Ἐνορίας του.
Μέ τά Κατηχητικά του Σχολεῖα καθ οδηγοῦσε στήν ὀρθοπραξία καί
ἐφώτιζε τό νοῦ καί τήν ψυχή τῆς νεολαίας.
Ἡ πνευματική ζωή τοῦ π. Ἀλυπίου, ὁ συμβουλευτικός καί ὀρθόδοξος
λόγος του θά ἐπηρεάσουν καί θά κατευθύνουν νέους ἀνθρώπους στήν
ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας, στίς ἀνθρωπιστικές σπουδές καί στή μοναχική
ζωή.
Γενικά ὅμως ἀνορθώνεται ἡ πνευματικότητα τῆς κοινωνίας καί τονώνεται τό θρησκευτικό της συναίσθημα.
Ὁ π. Ἀλύπιος, ὁ μεγάλος αὐτός στήν ψυχή Λευΐτης, οὐδέποτε συγκινήθηκε ἀπό τό χρῆμα ἤ ἀπό ἄλλα ὑλικά ἀγαθά. Ὅ,τι ὁ εὐσεβῆς λαός
αὐτοπροαιρέτως τοῦ προσέφερε, τό ἔδιδε ξανά πίσω. Ὡς γνήσιος μοναχός, ἐβίωνε τή νηστεία, τήν πτωχεία καί τήν ἀφιλαργυρία.
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Ὡς ἀφιλοχρήματος κληρικός, σέ δύσκολους καί χαλεπούς καιρούς θά
ἀντιμετωπίσει προβλήματα ἐπισιτισμοῦ ἐνδεῶν καί πτωχῶν ἐνοριτῶν του
καθώς καί ἄλλες βιοτικές τους ἀνάγκες.
Πόσα ἦταν τά ἔργα τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς ἐλεημοσύνης του μόνο ὁ
Θεός ἐγνώριζε.
Πόσοι (!) ἐτράφησαν καί βρῆκαν οἰκονομική βοήθεια, χωρίς καλά-καλά νά ξέρουν ἀπό ποῦ προερχόταν, γιατί ὁ ἴδιος ἀπέφευγε νά ἀποκαλύπτει
τόν ἑαυτόν του.
Ὁ π. Ἀλύπιος ἀνῆκεν ἐξ ὁλοκλήρου καί συνειδητά στήν Ἐκκλησία, εἶχε
συναίσθηση τῆς ἀποστολῆς του καί τοῦ χρέους του. Ἐπίστευε ἀπολύτως
καί ἐδέετο καθημερινά εἴτε στό Ναό, εἴτε στό κελί του. Ὅταν δέ ὁ χρόνος τοῦ τό ἐπέτρεπε, ἐμελετοῦσε τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας.
Θυμᾶμαι ὡς παιδί καί μαθητής τήν πλούσια σέ Θεολογικά συγγράμματα βιβλιοθήκη του, τήν ὁποία ἐθαύμαζα καί ἀπό τήν ὁποία πολλές φορές
δανειζόμουν βιβλία γιά νά καλύψω τίς πνευματικές μου ἀνησυχίες.
Γι’ αὐτό θεωρῶ τόν ἑαυτό μου εὐτ υχῆ, πού βρέθηκε κοντά σέ μιά τόσο ἀξιόλογη καί σπουδαία ἐκκλησιαστική προσωπικότητα. Ὁ π. Ἀλύπιος
ὑπῆρξε ἐπίσης ὁ πρωτεργάτης τῆς ἀνέγερσης νέου Δημοτικοῦ Σχολείου σέ
ἀντικατάσταση τοῦ παλαιοῦ, πού βρισκόταν στήν αὐλή τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐπίσης θά συμβάλει σημαντικά στήν κατασκευή κάποιων τεχνικῶν
ἔργων, ὅπως τῆς γέφυρας πού ἑνώνει τό κυρίως χωριό μέ τήν πάνω γειτονιά τῶν Παστελιανῶν.
Πρωτίστως βέβαια θά φροντίζει καί θά διατηρεῖ σέ ἄριστη κατάσταση
τά ξωκλήσια τῆς ἐνορίας του, ὅπως τοῦ ἱστορικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
Θά τά ἐπισκέπτεται καί θά τά λειτουργεῖ συχνά.
Αὐτός ὑπῆρξε ὁ πατήρ Ἀλύπιος, ὡς μοναχός, ὡς ἐκκλησιαστικός λειτουργός, ὡς πνευματικός πατέρας, ὡς ἀρωγός καί συμπαραστάτης τῶν
ἐνοριτῶν του καί ὡς κοινωνικός ἐργάτης.
Ὁ πατήρ Ἀλύπιος, ἀσκώντας σύμφωνα μέ τό Ἱ. Εὐαγγέλιο καί τήν ὀρθό
δοξη πνευματικότητα «τήν τέχνη τῆς ἀλυπίας» καί ἀναιρώντας τήν λύπη
καί τόν πόνο, ἐδικαίωνε πλήρως τό ὄνομά του τό ἴδιο καί τήν ἱερατική του
ὀντότητα.
Ὁ Θεός νά ἀναπαύει τήν ψυχήν του καί ἡ μνήμη του ἄς εἶναι αἰώνια.
Χανιά, 4 Ὀκτωβρίου 2008
Στέφανος Ἐμμ. Παπουτσάκης
Θεολόγος - Φιλόλογος
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ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ
ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ
Μητροπολίτου Νικοπόλεως
ΜΕΛΕΤΙΟΥ
Εἰσήγηση στήν Κ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας
(Προκόπι Εὐβοίας, 3-6 Νοεμβρίου 2008)
1. Μία εἶναι ἡ καθολική Ἐκκλησία.1
Μία, μέ μία πίστη. Μία, ἐπειδή ἔχει
μία πίστη. Ἐμφάνιση νέας πίστης, νέων
ἀπόψεων γιά τήν πίστη, εἶναι γιά τήν
Ἐκκλησία ἀλλοτρίωση. Ἡ ἑνότητα εἶναι
πνευματική. Ὄχι θεσμική. Καί ὅταν
παύει νά ὑπάρχει ἑνότητα στήν πίστη,
ἡ Ἐκκλησία παύει νά εἶναι μία. Ἡ συνει
δητή διαφοροποίηση στήν πίστη φέρνει τήν ἀνάγκη γιά δημιουργία νέας
«Ἐκκλησίας». Καί ἐπειδή τό κακό δέν
σταματάει, σήμερα ἔχομε μερικές χιλιάδες αἱρετικές «Ἐκκλησίες»!
Πῶς ὅμως φύτρωσαν; Πῶς μᾶς προέκυψαν;

ρια μεγάλωσαν καί ἔκαμαν καρπό, τότε
ἔγινε ἀντιληπτό ὅτι στόν ἀγρό του,
μαζί μέ τό σιτάρι, ὑπῆρχαν καί πολλά
ἀγριοβότανα».2
Ἐπεξηγοῦμε: Ὁ ἀγρός εἶναι ἡ Ἐκ
κλησία. Ὁ σπόρος εἶναι ἡ πίστη στόν
Χριστό ἡ μία, ἡ ὀρθή, ἡ παραδοθείσα
ἀπό τόν Χριστό καί τούς ἀποστόλους.
Ζιζάνια-ἀγριοβότανα, σπορά τοῦ διαβόλου, εἶναι οἱ ἑτεροδιδασκαλίες.
Σήμερα βρίσκομε φυσικό νά ὑπάρ
χουν πολλές ἀπόψεις, πολλές ἐκδοχές,
πολλές γνῶμες (δηλαδή πολλές θρη
σκεῖες!), πολλές ἑρμηνεῖες τῆς πίστης
στόν Χριστό. Καί τίς θεωροῦμε ὅλες ἐξ
ἴσου καλές. Μά δέν εἶναι:
Ὁ Κύριος τοῦ Ἀγροῦ, ὁ Χριστός, δέν
συμφωνεῖ. Ἔχομε, μᾶς λέει, σπορά δική
Του, σιτάρι, ἀλλά καί σπορά τοῦ ἐχθροῦ
Του, τοῦ διαβόλου.

2. Αὐθεντική ἐξήγηση-ἀπάντηση μᾶς
δίνει ὁ Κύριος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός. Λέγει:
«Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν μοιάζει
μέ ἕναν ἄνθρωπο, πού ἔσπειρε στόν
ἀγρό του σπόρο καλό. Ὅμως, τότε
πού οἱ ἄνθρωποι κοιμοῦνταν, ἐπῆγε ὁ
ἐχθρός του καί ἔσπειρε ἀνάμεσα στό
σιτάρι ζιζάνια-ἀγριοβότανα. Καί ἔφυγε.
Καί ἐξαφανίστηκε. Μά ὅταν τά χορτά-

3. Πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται ἡ
σπορά τοῦ διαβόλου στόν Ἀγρό τοῦ
Χριστοῦ;
Ἡ ἀπάντηση «ἡ δική μας», εἶναι μία·
καί τετραγωνικά «γιά μᾶς» λογική· μέ
2. Ματθ. 13, 24-26.

1. ΒΕΠ 18, 270, 38· 269, 22 ἑξ.
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Ἀλέξανδρο, πατριάρχη Ἀλεξανδρείας
(313-328 μ.Χ.), ἕνα σοφό καί ἅγιο πατέρα μας. Ἔχει πολλά νά μᾶς εἰπεῖ:

μιά παρέμβαση δυναμική· μέ τό ξερίζωμα τῶν ζιζανίων.
Ὅμως ὁ Κύριος δέν συμφωνεῖ. Μᾶς
λέγει:
«Ἐπῆγαν οἱ δοῦλοι του στόν Κύριο
τοῦ Ἀγροῦ· καί Τοῦ εἶπαν:
— Κύριε, δέν ἔσπειρες καλό σπόρο στόν ἀγρό Σου! Διαφορετικά, ποῦ
βρέθηκαν τά ζιζάνια-τά ἀγριοβότανα;
Τούς ἀπάντησε: — Κάποιος ἐχθρός
Μου τό ἔκαμε! Τοῦ εἶπαν οἱ δοῦλοι
Του: — Θέλεις νά πᾶμε, «νά τά βγάλομε»; Τούς εἶπε: — Ὄχι. Γιατί ὑπάρχει τό
ἐνδεχόμενο, βγάζοντας
τά ζιζάνια-ἀγριοβότανα,
νά ξεριζώσετε μαζί καί
σιτάρι. Ἀφῆστε τα νά συνυπάρχουν μέχρι τήν ὥρα
τοῦ θερισμοῦ. Καί, ὅταν
θά ἔλθει ὁ θερισμός, θά
δώσω ἐντολή στούς θεριστές: Μαζέψετε πρῶτα
τά ἀγριοβότανα. Κάμετέ
τα δεμάτια. Καί καῦτε τα!
Καί συγκομίστε τό σιτάρι
στήν ἀποθήκη Μου».3
Μέ ἄλλα λόγια, ὁ Χριστός μᾶς λέγει:
— Προσοχή. Ὄχι ἀντιπαλότητες
στό Ὄνομά Μου. Ὄχι φανατισμοί. Ὄχι
ἀνθρωποκεντρικές λύσεις. Χρειάζεται πνευματική θεώρηση. Κατά Χριστόν. Καί μή σᾶς πιάνει ἀγωνία! Στήν
ἀποθήκη τοῦ Χριστοῦ, στήν βασιλεία
Του, μόνο τό σιτάρι θά περάσει.
Δηλαδή; Τί; Πῶς;

• Α΄•
1. Ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος ἔγινε πατριάρχης στήν Ἀλεξάνδρεια, μόλις ἐκδόθηκε
τό «διάταγμα τῶν Μεδιολάνων»4 (313
μ.Χ.) γιά ἀνοχή καί ἐλευθερία θρησκευτική στούς Χριστιανούς. Ἐνῶ
ὅμως ἐκεῖνος εἶχε ριχτεῖ στή δουλειά,
νά ἐκμεταλλευθεῖ τήν εὐκαιρία γιά μιά
εἰς βάθος καλλιέργεια τοῦ
ποιμνίου του, ξέσπασε ἡ
αἵρεση τοῦ Ἀρείου. Καί
ἀπείλησε, σάν «σπινθήρας ἐν καλάμῃ»,5 νά κατακαύσει ὅλον τόν ἀγρό τοῦ
Χριστοῦ, προκαλώντας
ἀναστάτωση σέ ὅλη τή
Ρωμαϊκή Οἰκουμένη.
Πῶς ἀντέδρασε στήν
κατάσταση αὐτή ὁ ἅγιος
Ἀλέξανδρος;
2. Ὄχι δυναμικά. Ὄχι ἀπαιτώντας
ἤ ἐπιχειρώντας ἕνα ξερίζωμα τῶν ζιζα
νίων. Ὄχι μέ φανατισμό. Ἀλλά κατά
Χριστόν. Μέ τίς ἐπιστολές του πρός τούς
ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξους ἐπισκόπους καί
πρός τόν Ἀλέξανδρο Κωνσταντινουπόλεως, προσπαθεῖ νά τούς πείσει νά βλέπουν τούς ἀρειανούς αἱρετικούς ὅπως
μᾶς διδάσκει στήν παραβολή, πού παραθέσαμε πιό πάνω, ὁ Χριστός. Καί ὅλα
ὅσα θά εἰποῦμε εἶναι σταχυολογημένα
ἀπό τήν ὑπέροχη ἐπιστολή του πρός

4. Ἄς τό ἰδοῦμε μέ ὁδηγό τόν ἅγιο

4. Ἐξεδόθη μέ πρωτοβουλία τοῦ Μεγάλου Κων
σταντίνου.
5. Σοφ. Σολ. 3, 7.

3. Ματθ. 13, 27-30.
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νά φθάσει, μέσα ἀπό αὐτήν, στό συμπέρασμα: Αὐτοί εἶναι! Ἔχουν ξεφύγει ἀπό
τό ἦθος πού ἀπαιτεῖ ὁ Χριστός! Ἔχουν
παύσει νά εἶναι σιτάρι! Λοιπόν! Μή τούς
ἔχετε ἐμπιστοσύνη. Σέ τίποτε.
Σάν σπορά τοῦ Ὄφεως οἱ Ἀρειανοί,
ὅταν κάνουν τήν προπαγάνδα τους,
παίζουν θέατρο. Δέν μιλᾶνε ποτέ ἴσια.
Καί ἔχουν ἀναγάγει τήν προσποίηση
καί τήν ὑποκρισία, σέ πνευματική τους
ἀρχή· σέ μέθοδο. Καί φυσικά ἔχουν σ’
αὐτό ἐπιδόσεις! Αὐτό δηλώνει ὁ χαρακτηρισμός τοῦ ἁγίου, ὅτι εἶναι: «ἱκανοί
ὑποκρίνεσθαι». 9 - Τό κάνουν χωρίς
ἀναστολές.
4. Καί πρός ἀψευδῆ τεκμηρίωση
τῆς παρατήρησής του θυμίζει στούς
ἀποδέκτες τῆς ἐπιστολῆς του, ὅτι οἱ
Ἀρειανοί:
• Ἐργάζονται «διά γραμμάτων
ψευδῶν»·10 δηλαδή· ὄχι μέ τά Ἱερά Γράμματα· ὄχι μέ τήν Ἁγία Γραφή· ἀλλά μέ
βιβλία πού δέν ἔχουν κανένα κύρος· μέ
βιβλία «δικά τους»!... Μέ «γράμματα»,
δηλαδή μέ συγγράμματα, «δικά τους»,
«στομυλώτερα»·11 πού τά διακρίνει ὕφος
στομυλώτερο, «στόμα ἀνοιχτό», λόγος
ἐλευθεριάζων, γεμάτος χυδαιότητες.
Καί «παρά-ἀναγινώσκοντες»,12 (πού τά
διαβάζουν) τοῖς ὑπ’ αὐτῶν ἀπατωμένοις
(μέ εἰδικά σχόλια), ἵνα ἀμετανοήτους,
ἐν οἷς ἐσφάλησαν, κατασκευάζωσιν
αὐτούς»13 (γιά νά κάνουν τούς φανατικούς ὀπαδούς τους)!
• Κάνουν τίς συζητήσεις τους,

τόν συνώνυμό του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.6
Ἕνας ὁ Χριστός. Εἷς ὁ Κύριος. Μία ἡ
σπορά Του. Μία ἡ πίστη. Ἕνας ὁ ἀγρός
Του. Μία ἡ καθολική Ἐκκλησία.
Ἡ αἵρεση, τί εἶναι; Μία κακή προαίρεση. Μία δόλια, κακή ἐνέργεια τοῦ
ἐχθροῦ. Δέν εἶναι τοῦ Χριστοῦ σπορά. Δέν μποροῦμε νά λέμε ὅτι ἔχει ἴση
ἀξία μέ τήν ὀρθή πίστη, μέ τή σπορά
τοῦ Χριστοῦ. Δέν εἶναι τοῦ Χριστοῦ.
Εἶναι ἐπιλογή ἀνθρώπου. Γιά λόγους
δικούς του. Ἕνα σύστημα φτιαγμένο μέ
κριτήρια ἀνθρώπινα. Ἀνθρώπινα; Ναί·
ἀνθρώπινα· καί κάτι χειρότερο!...
Καί ὅταν βλέπομε τήν πρόθεση-προαίρεση νά εἶναι κακή, καί νά συνοδεύεται ἀπό ἐνέργειες κακές, ψάχνομε γιά
τά κίνητρα· νά ἰδοῦμε: ἄν εἶναι καλά καί
ἅγια· ἄν εἶναι κατά Θεόν· ἄν εἶναι πνοή
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· ἤ, μήπως εἶναι
παγίδα τοῦ ἀντικειμένου· καί κάνει
τόν ἄνθρωπο νά ἐλαύνεται ἀπό πάθη:
γιά προβολή· γιά φιλαρχία· γιά φιλαργυρία· ἀπό πάθη· πού αἰχμαλωτίζουν
τό νοῦ καί τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου·
καί τόν κάνουν νά ἐνεργεῖ τρελά, σάν
«οἰστρηλατούμενος»·7 πού σημαίνει νά
ἐνεργεῖ χωρίς νά μπορεῖ νά συγκρατήσει τόν ἑαυτό του· νά τρέχει, ὅπως τρέχει τό βόδι ἤ τό ἄλογο, ὅταν τό τσιμπήσει ἡ μυίγα τσέ-τσέ, πού στήν ἀρχαία
γλώσσα τήν ἔλεγαν «οἶστρο».8
3. Ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος δέν ἀρμα
τώνεται ἐναντίον τῶν Ἀρειανῶν. Ἁπλά
τούς περιγράφει, κάνοντας ἀνάλυση
τῆς πνευματικῆς τους κατάστασης. Γιά

9. ΒΕΠ 18, 261, 17.
10. ἔ.ἀ. 261, 18.
11. ἔ.ἀ. 262, 18.
12. ἔ.ἀ. 262, 18-19.
13. ἔ.ἀ. 262, 18.

6. P.G. 19, 548-581, Β.Ε.Π. 18, 261-276.
7. ἔ.ἀ. σ. 261, 11.
8. Βλ. Λεξικό Δημητράκου.
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«ψευδῶς κομψευόμενοι»·14 λέγοντας
ἐπιτηδευμένα λόγια ὡραῖα, λόγια ἐντυ
πωσιακά, λόγια γοητευτικά, λόγια ὄχι
ἴσια· ὄχι εἰρηνικά· ἀλλά πάντοτε «μέ
σχῆμα εἰρήνης καί ἑνώσεως»·15 σκέτο
ψέμα· σκέτη ἀπάτη. Ὅπως σήμερα οἱ
Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί οἱ Πεντηκοστιανοί.
• Προσποιοῦνται τούς τάχα ἐρευ
νητές στά ζητήματα τῆς πίστης· ὅτι ψάχνουν γιά τήν ἀλήθεια… ἐπιστημονικά!
Καί ὅτι στήν ἀναζήτησή της λειτουρ
γοῦν… τάχα ἐκκλησιαστικά-συνοδικά!
Καί ἀδιαλείπτως κάνουν συνόδους!
«Νύκτωρ τε καὶ μεθ’ ἡμέραν
ἐν ταῖς κατὰ τοῦ Χριστοῦ
καὶ ἡμῶν διαβολαῖς ἀσκού
μενοι».16 Καί γιά νά περνάει
τό σύνθημα στούς κουτούς,
στίς συνάξεις τους ἐρωτοῦν:
Σύ τί λές γιά τό θέμα αὐτό;
Σύ, πῶς τό βλέπεις; Ὡραῖα!
Ἔτσι εἶναι! Ἔτσι τήν βρίσκομε τήν ἀλήθεια!... Χωρίς
νά σκέπτονται ὅτι, ἐνεργώντας ἔτσι,
ἐνεργοῦν ἔξω καί χωρίς τήν χάρη τοῦ
Θεοῦ· «ἀχαρίστως» !...17
• Παρουσιάζουν συστηματικά «πε
πλασμένους λόγους»·18 δηλαδή· μιλᾶνε
ὅσο πιό πολύ μποροῦν μέ λογικά ἐποι
κοδομημένα ἐπιχειρήματα, πού καταπλήσσουν καί προκαλοῦν ἐντυπώσεις·
ἀλλά καί ἐπεκτείνοντας τό «πεπλασμένον» τοῦ ἤθους τους, «ἐπικρύπτουν»,19

ὅποτε καί ὅσο τούς συμφέρει, τά δικά
τους, καί «προσποιοῦνται φρονεῖν τά
τῆς Ἐκκλησίας»,20 γιά νά κάνουν ἀκόμη
πιό καλή ἐντύπωση! Δράση βουτηγμένη
στόν ἀνθρωποκεντρισμό καί στό ψέμα!
• Διαδίδουν ψευδῶς, ἀλλά καί μέ
μέχρις ἀηδίας φορτικότητα, ὅτι ἔχουν
ὁμοϊδεάτες τους, μέ τό μέρους τους, καί
ἐπισκόπους, ἀλλά δέν λένε λέξη γιά
τήν ἀπέναντί τους στάση τῶν ἡγετῶν
τῆς Ἐκκλησίας ἐπισκόπων! «Καὶ τὰ δι’
ὧν ἐξώσθησαν γράμματα, (= τίς εἰς
βάρος τους Συνοδικές ἀποφάσεις), σιω
πῇ παραδιδόασι»·21 καί δέν κάνουν γι’
αὐτά ποτέ λόγο· μόνο φροντίζουν, καί, τούς ἀντιπάλους
τους, «πεπλασμένοις λόγοις
ἐπισκιάζουσι»·22 δηλαδή τούς
παρουσιάζουν σάν πρόσωπα σκοτεινά· τούς ρίχνουν
λάσπη· μέ λόγια λαϊκίστικα· μέ βωμολοχίες καί μέ
αἰσχρολογίες κ.ἄ.
• Τέλος, οἱ Ἀρειανοί «πε
23
ριέρχονται» τίς πόλεις, (καί ποῦ δέν
τρέχουν!), μέ ἕνα καί μόνο στόχο. Ψάχνουν νά ἀποκτήσουν, ἤ μέ τό πρόσχημα τάχα φιλίας ἤ στό ὄνομα τῆς τάχα ἐν
Χριστῷ εἰρήνης, πάντοτε ὑποκριτικά,
ἐπικοινωνία· γιά νά μποροῦν «γράμματα διδόναι καί λαμβάνειν»24 (= νά
κυκλοφοροῦν τά προπαγανδιστικά τους
φυλλάδια)· γιά νά προσελκύουν στήν
αἵρεσή τους· πρός «τό ὑφαρπᾶσαι»25

14. ἔ.ἀ. 261, 18.
15. ἔ.ἀ. 262, 15-16.
16. ἔ.ἀ. 261, 25-27.
17. ἔ.ἀ. 267, 19.
18. ἔ.ἀ. 262, 24.
19. ἔ.ἀ. 262, 15-26· 270, 4.

20. ἔ.ἀ. 262, 23-25.
21. ἔ.ἀ. 262, 24.
22. ἔ.ἀ. 270, 9-10· 262, 24.
23. ἔ.ἀ. 270, 12-14.
24. ἔ.ἀ. 270, 12-13.
25. ἔ.ἀ. 261, 1-19.
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Οἴμοι, εἰς ἃ ἐφθάσαμεν!31 Ποῦ καταντήσαμε!...
5. Γράφει ὁ σύγχρονος τοῦ ἁγίου
Ἀλεξάνδρου, ὁ ἅγιος Εὐστάθιος ὁ Ἀν
τιοχείας (324-332 μ.Χ.):
«Οἱ τῆς Ἀρείου θυμέλης μεσόχοροι»
(= ἀρχιθεατρίνοι, ἀρχιμασκαράδες), «τό
μὲν ἁμαρτίαν πεποιηκέναι τὸν Χριστὸν
φράζουσι» (= τί ἀσέβεια, τί βλασφημία!). …τό δέ «ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ
κόσμον καταλλάσσων Ἐαυτῶ, οὔτε ἐν
μνήμῃ φέρουσιν οὔτε τοῖς τῆς γλώσσης
ὀργάνοις ἐκφωνοῦσι».32
Αὐτά ἦταν τά «πνευματικά» κατορθώματα τῶν Ἀρειανῶν. Μιά θλιβερή κατάπτωση.
Περιγράφοντάς την ἕνας μεγάλος
ἐρευνητής της, ὁ Ἄγγλος θεολόγος
John Newman,33 κατέληξε στό συμπέρασμα: Ἦταν μιά αἵρεση πού δέν στηριζόταν στίς ἅγιες Γραφές, ἀλλά στόν
«ὀρθό λόγο»· καί μάλιστα μέ τρόπο
ἐπιπόλαιο καί σοφιστικό· δηλαδή, ἦταν
ἕνα τρελλό κατασκεύασμα ἀνθρώπων
πού ἔφτιαχναν θρησκεία· ὄχι ἀνθρώπων
πού πίστευαν καί ἀκολουθοῦσαν θρησκεία!
Φωτογραφία τῶν σημερινῶν αἱρε
τικῶν καί σχισματικῶν, οἱ τότε!
Αὐτά ἐκεῖνοι. Αὐτά πάνω κάτω εἶναι
ἐκεῖνα πού κάνουν ὅλοι οἱ αἱρετικοί.

τούς ἀφελεῖς, πού τούς ἀκοῦνε μέ χριστιανική ἁπλότητα!
• Καί γιά καλύτερη ἐπιτυχία, κάνουν καί ἐνέργειες ἀνεπίτρεπτες:
 βγάζουν στούς δρόμους, σάν
ὄργανα τῆς προπαγάνδας τους, νεαρά καί ὄμορφα κορίτσια·26
 ἐκφράζουν τίς ἀπόψεις τους μέ
λόγια καί φράσεις τοῦ ὑπόκοσμου
(Θάλεια)·27
 κάνουν ἔτσι τήν πίστη πε
ρίγελο28 στά πιό ἱερά καί εὐαίσθητα
σημεῖα της· π.χ. στό: πῶς γέννησε
ὁ Πατήρ τόν Υἱό Του!... Σέ τί βαθμό εἶναι ὁ Υἱός υἱός τοῦ Πατέρα.
Καί σέ τί ἔκταση ἐπιτρέπεται, ἄν
ἐπιτρέπεται, ἡ προσκύνησή Του...
τήν ὁποία «σμικρύνουν»29 σέ ἀπελ
πιστικό βαθμό, μέ ἀποτέλεσμα νά
καταντάει ἡ πίστη μας περίγελως
τῶν ἀσεβῶν καί τῶν ἀθέων!...
Ἀναφωνεῖ ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος:
Διδ ασκαλία φρενοβλαβής! Ἐπινόηση
ἀνθρώπων πού παίζουν μέ τίς ἅγιες
Γραφές καί τίς ἐξευτελίζουν.30
Καί συνεχίζει:
Ὤ, τί θεομίσητη ἔπαρση! Τί τρέλλα!
Τί θλιβερή κατάσταση κενοδοξίας ἔχει
«δέσει» μέσα τους! Τί σατανικό τό φρόνημά τους! Καί πόσο ἔπηξε μέσα τους!
Καί ἔγινε μέσα τους πουρί, σκυρόδεματσιμέντο!

• B΄•

26. ἔ.ἀ. 262, 8-9.
27. ἔ.ἀ. 262, 25. Ἐννοεῖ τό βιβλίο τοῦ Ἀρείου
«Θάλεια».
28. ἔ.ἀ. 262, 4· 262, 12-15.
29. P.G. 19, 643 («ὡς τῆς προσκυνήσεως Χριστοῦ
τὴν θεότητα σμικρύνοντας». Καί πολλές ἄλλες
«ἄγραφες» κατά Χριστοῦ βλασφημίες. ΒΕΠ 12,
267, 37).
30. ΒΕΠ 263, 13-14.

Ἐμεῖς τί κάνουμε; Ποῖο τό χρέος μας;
Ποία ἡ εὐθύνη μας;
31. ἔ.ἀ. 269, 4.
32. ΒΕΠ 18, 323, 9-12.
33. Ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους θεολόγους τῆς
Ὀξφόρδης (ΙΘ΄ αἰ.).
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Καί στό σημεῖο αὐτό εἶναι ὑπέροχος
ὁ ἀείμνηστος πατριάρχης.
Μᾶς τό τονίζει.

στις αὐτή πρέπει νά μένει «ἀπεριέρ
γαστος»,38 «διὰ τὸ μὴ χωρεῖν τὴν λο
γικὴν φύσιν, τῆς πατρικῆς θεογονίας τὸ
μέγεθος».39
Ἄς θυμηθοῦμε τό ὑπέροχο παράδειγμα τοῦ ὁσίου Ἀββᾶ Σισώη.40
— Ἐπῆγαν στό κελλί του Ἀρειανοί.
Καί ἄρχισαν νά καταλαλοῦν κατά τῶν
ὀρθοδόξων!
Ὁ ἀββᾶς Σισώης δέν τούς ἀπάντησε.
Ἁπλά εἶπε στόν μαθητή του:
— Φέρε τό βιβλίο τοῦ ἁγίου Ἀθα
νασίου. Καί διάβασέ τούς το.
Καί ὅταν τελείωσε ἡ ἀνάγνωση, τούς
εἶπε:
— Συμφωνεῖτε; Ὄχι;
Ἄντε στό καλό.
Καί τούς ἀπέλυσε ἐν
εἰρήνῃ. Ἤρεμα. Καί εἰρη
νικά.
Ἀλήθεια, μπορεῖ, ἤ θά
μπορέσει ποτέ ἡ λογική
φύση, ὅση δύναμη μυαλοῦ
καί ἄν διαθέτει, νά εἰσδύσει
στό μεγάλο ἐκεῖνο μυστήριο
καί νά μᾶς εἰπεῖ, πῶς γέννησε ὁ ἄναρχος Πατέρας τόν Υἱό;41
Καί ἄν ὄντως «οὐ φέρει τὸ μυστήριον ἔρευναν, (ἀλλά) πίστει μόνῃ τοῦτο
κηρύττομεν»,42 μπορεῖ νά φαντασθεῖ
κανείς πιό ντόμπρα καί πιό γνήσια διακήρυξη ἀπό τά λόγια τοῦ τρισμακάριου
πατριάρχη μας:
«Εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω· κἂν ἄγγελος

1. Πρῶτο χρέος μας εἶναι ἡ ἀκριβής
ἔκθεση τῆς Ὀρθῆς Πίστης. Καί ὁ ἴδιος
τό κάνει. Μέ θαυμάσιες παρατηρήσεις.
Καί μέ ἀληθινά ὀρθόδοξο ἦθος. Καί καταλήγει μέ τά γεμάτα εἰρήνη λόγια του:
— «Ταῦτα διδάσκομεν. Ταῦτα κηρύττομεν. Ταῦτα τῆς Ἐκκλησίας τὰ
ἀποστολικὰ δόγματα, ὑπὲρ ὧν καὶ
ἀποθνῄσκομεν».34 Αὐτά ἐπίστευαν καί
ἐκήρυτταν οἱ ἅγιοι μάρτυρες. Μή συναρπάζεσθε. Μήν ἀγω
νιᾶτε. Μήν ἀνησυχεῖτε.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
εἶναι «μία· καὶ ἀκαθαίρετος
μὲν ἀεί· κἂν πᾶς ὁ κόσμος
αὐτῇ πολεμεῖν βουλ εύ
ηται· νικηφόρος δὲ ἀεὶπάσης τῆς τῶν ἑτεροδόξων
ἀσεβεστάτης ἐπαν αστά
σεως».35
Καί σέ μιά ὑπέροχη πατρική ἀποστροφή του λέγει:
Προσέχετε. Θά ’ρθοῦν καί σέ σᾶς!
Καί στήν δική σας παροικία! Φροντίστε
νά τούς ἀντιμετωπίσετε ὀρθόδοξα.36
Πρῶτο χρέος μας εἶναι ἡ καθαρή
ὀρθόδοξη ὁμολογία. Καί ἡ ἀταλάντευτη
ἐμμονή μας σ’ αὐτήν. Εἰπέτε τους μέ
εἰρήνη:
— «Ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὡς τῇ
καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ δοκεῖ».37 Καί ἡ πί-

38. ἔ.ἀ. 268, 15-20.
39. ἔ.ἀ. 268, 15-20.
40. Γεροντικόν, ἀββά Σισώη, κε΄.
41. ΒΕΠ 18, 268, 13-17
42. Μηναῖον, Δεκ. κε΄, αἶνοι τρ. γ΄.

34. ΒΕΠ 18, 269, 37 ἑξ.
35. ἔ.ἀ. 269, 23-25.
36. ἔ.ἀ. 261, 16.
37. ἔ.ἀ. 268, 6.
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ἐξ οὐρανοῦ εἶναι προσποιῆται· ἀλλὰ
καὶ εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ οὐ προσέρχεται τοῖς ὑγιαίνουσι λόγοις τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν
κατ’ εὐσέβειαν διδασκαλίαν, τετύφωται
μηδὲν ἐπιστάμενος».43
Καί τούς ἐξορκίζει:
— Μή τούς δέχεσθε. Μή τούς ἀκοῦ
τε. «Πάντα γὰρ οἱ γόητες ψεύδονται.
Καὶ ἀλήθειαν οὐ μὴ λαλήσουσι».44 Ἴσια
δέν μιλᾶνε ποτέ.

ἀστείους ὀνειδισμούς, τίς πιό «ἀχάριστες
παροινίες»48 ἐναντίον τῶν ὀρθοδόξων
πατέρων, χωρίς νά κάνουν ποτέ πίσω.
«Καί οὐ παραιτοῦνται λέγειν»!49 Ἀφοῦ
στόχος τους ἦταν πάντοτε ἡ ἐντύπωση
καί ἐπιτυχία. Μιά τακτική, πού τούς
ἔκαμε νά καταντήσουν σέ ἕναν παράξενο πνευματικό ἀμοραλισμό· καί σέ
ἠθική καί πνευματική καθίζηση· ψυχές
παγωμένες· ἀποσυνδεδεμένες ἀπό τήν
ζώσα πίστη στόν Χριστό· καί ἀπό τήν
ζωή τοῦ Χριστοῦ· πού τά ἔβλεπαν ὅλα
λογοκρατικά καί ἐγκεφαλικά· καί τά
ἑρμήνευαν ὅπως οἱ ἴδιοι ἤθελαν, μέ τήν
δική τους κρίση.

2. Δεύτερο χρέος μας εἶναι νά τό
θυμόμαστε ἐμεῖς, καί νά τό θυμίζουμε στούς ἄλλους, ὅτι οἱ Ἀρειανοί, γιά
τήν καλλιέλαιο Ἐκκλησία, εἶναι ξένακεκρυμμένα «μοσχεύματα»·45 καί πῶς
νά τό κρύψουν, ἀφοῦ δέν ἔχουν καί
δέν κάνουν ποτέ καμμιά ἀναφορά
στό παρελθόν, στήν παράδοση, στούς
«ἀρχαίους»,46 στούς ἀποστόλους! Δέν
τό ἀνέχονται νά θεωρηθοῦν ἴσοι μέ
ἐκείνους! Καί νά… «φορτωθοῦν» τά
λάθη τους! Πιστεύουν ὅτι αὐτοί μόνοι
κατανόησαν τίς ἅγιες γραφές σωστά καί
βρῆκαν τό σωστό τους νόημα! «Δογμάτων εὑρεταὶ λέγοντες εἶναι». Λές καί
ἔγινε σ’ αὐτούς μιά νέα πεντηκοστή,
μιά νέα θεϊκή ἀποκάλυψη· «ἅτε αὐτοῖς
μόνοις ἀποκεκαλύφθαι λέγοντες»!47
Αὐτή ἡ νέα τους «ἀποκάλυψη», ἦταν
μιά νέα ἑρμηνευτική μέθοδος δική τους,
πού τούς ἔδινε στόμα νά λένε τούς πιό

3. Τρίτο χρέος μας εἶναι νά προσέχομε τόν ἑαυτό μας· νά μένομε σταθεροί, ἑδραῖοι, ἀκλόνητοι στήν ὀρθόδοξη
πνευματική ζωή, πού εἶναι ὁ μεγαλύτερος πλοῦτος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ καί ἡ ἐγγύηση γιά μίμηση τοῦ
Χριστοῦ.
Θυμηθεῖτε. Εἴχαμε ἕναν παπά. Τόν
ἔλεγαν Κόλλουθο. Ἦταν καλός καί
ἄξιος. Μά ἄφησε τό σπίτι τῆς ψυχῆς του
ἀφύλακτο. Καί μπῆκαν μέσα ληστές-γαβαωνίτες λογισμοί. Καί παλάβωσε ἀπό
τόν πόθο γιά περισσότερο καμάρι καί
γιά πιό πολλά λεφτά. Καί ἐπειδή αὐτά
δέν τά σηκώνει ἡ Ἐκκλησία, ἔκαμε σχίσμα. Γιά νά ἔχει τό ἐλεύθερο, νά κάνει
ὅ,τι θέλει! Καί οἱ Ἀρειανοί τόν ζήλεψαν.
Καί τά ἴδια κάνουν. Ἔτσι, καί ὁ Κόλλουθος ἔγινε ἀρχέτυπο γιά κακή ἅμιλλα!
Καί δυστυχῶς καί πολλοί ἄλλοι ρηχοί κληρικοί μας, καί τότε καί σήμερα,
τόν ἀκολουθοῦν· καί ποθοῦν νά παύ-

43. ΒΕΠ 18, 270, 2-7.
44. ἔ.ἀ. 270, 9-10.
45. ἔ.ἀ. 266, 32-33.
46. ἔ.ἀ. 267, 20-28. Καί ὄχι μόνο δέν τήν λαμβά
νουν ὑπ’ ὄψη τους, ἀλλά καί σέ κάθε τους βῆμα
συλλαμβάνονται «πάσης τῆς ἀποστολικῆς δόξης
κατηγοροῦντες» (ΒΕΠ 18, 261, 27-28).
47. ἔ.ἀ. 267, 23-25.

48. ἔ.ἀ. 267, 19.
49. ἔ.ἀ. 267, 19.
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εὐλαβείας πατοῦσι τὸν τῆς κρίσεως
τοῦ Θεοῦ φόβον».57 Καί ἄρα δέν τούς
συγκινεῖ τίποτε!
Ὑπάρχει χειρότερη κατάπτωση γιά
Χριστιανό ἀπό τό νά ξεχνάει στή ζωή
του τήν εὐλάβεια; καί νά βλέπει ὅλα «τά
δικά του» καλά;
Ἄν δέν ἔσφαλλαν πνευματικά, ἄν
δέν εἶχαν τελείως ναυαγήσει πνευματικά, θά τό ἀποτολμοῦσαν ποτέ νά σχίσουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; νά
ἀποσχισθοῦν ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ;58 Ἀσφαλῶς ὄχι!
Τελική παράκληση τοῦ ἁγίου Ἀλε
ξάνδρου: Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφέ, «τούτους, τοὺς τοσαῦτα τολμήσαντας κατὰ
Χριστοῦ· καὶ τὸν Χριστιανισμὸν διασύραντας καὶ ἐπὶ δικαστηρίων ἐπιδεικτιᾶν
φιλοτιμουμένους· (= πού ἀκόμη καί στά
δικαστήρια ἐπῆγαν γιά αὐτοπροβολή
τους, γιά νά γίνει ντόρος γύρω ἀπό τό
ὄνομά τους) καὶ τὸ ἄρρητον μυστήριον τῆς τοῦ Χριστοῦ γενέσεως ἐκνευ
ρίσαντας, ἀποστράφητε (= ξεχάστε
τους, ἀφῆστε τους στήν ἄκρη) καί σύμψηφοι ἡμῖν γίνεσθε».59 Ἀκοῦστε με, ἄν
θέλετε. Ἐξάντλησα πρός τήν κατεύθυνσή τους ὅλα τά μέσα πού εἶχα στή διάθεσή μου. Καί δέν ἔκαμα τίποτε. Ἕνα,
πιστεύω, εἶναι τό «λυσιφάρμακον»,60
μέσα στήν κατάσταση πού αὐτοί ἔχουν
διαμορφώσει καί ἐμεῖς τή ζοῦμε· ἕνα: «ἡ
συγκατάθεσις τῶν συλλειτουργῶν»:61
τό νά σταθεῖτε κοντά μας· τό νά ἔχομε
ψυχική καί πνευματική ἑνότητα.

σουν νά εἶναι «τῆς Ἐκκλησίας (= τῶν
πνευματικῶν της νόμων) ὑποχείριοι»!50
Καί ξεκινᾶνε φτιάχνοντας τήν ὁμα
δούλα τους: γιά νά ἐξελιχθοῦν εἰς
«χρισ τομάχον ἐργαστήριον», 51 πού
ποδοπατοῦν τό γνήσιο ὀρθόδοξο ἦθος
τῆς πτωχείας καί τῆς ταπεινώσεως·
καί νά καταντήσουν τίς συνάξεις τους
«σπήλαια ληστῶν»,52 δηλαδή συνάξεις
πού τρέφουν τά ἁμαρτωλά πάθη καί
δημιουργοῦν θύματα· ὀπαδούς ἱκανούς
γιά ὅλα· χωρίς ἀναστολές· ὀσμή θανάτου· ἐκεῖ πού ἔπρεπε νά μοσχοβολάει ἡ
«ὀσμή ζωῆς ἐν Χριστῷ».53
Πόσο τήν ἔχομε ἀνάγκη καί σήμερα τήν παράκληση αὐτή, προτροπή
καί νουθεσία τοῦ ἁγίου πατριάρχη μας
Ἀλεξάνδρου!
4. Καί καταλήγει ὁ ἅγιος:
«Ταῦτα ἐκ μέρους ἐνεχάραξα τῇ
ἐπιστολῇ μου τὸ καθ’ ἕκαστον ἐπ’ ἀκρι
βείας γράφειν φορτικὸν ἡγησάμενος».54
Γι αὐτό καί ἐγώ, ἐπεξηγεῖ καί ἐπα
ναλαμβάνει, βλέποντας ὅτι κυριολεκτικά «οἰστρηλατοῦνται», ἀφοῦ μέσα τους
ἐνεργεῖ ὁ διάβολος, καί γι’ αὐτό δέν
ἀκοῦνε τίποτε, «διανέστησα ἐμαυτὸν
δηλῶσαι ὑμῖν τὴν τούτων ἀπιστίαν»·55
γιά νά μήν ἀναλάβετε, ἀπό ψευδεῖς
εὐαισθησίες, λάθος πρωτοβουλίες·
πού δέν θά ὁδηγήσουν πουθενά!... 56
Ἀφοῦ αὐτοί «ἀποσκιρτήσαντες πάσης
50. ἔ.ἀ. 261, 23-24.
51. ἔ.ἀ. 261, 29.
52. ἔ.ἀ. 261, 25.
53. Β΄ Κορ. 2, 16
54. ΒΕΠ 18, 269, 34-36.
55. ἔ.ἀ. 262, 33-34.
56. ἔ.ἀ. 262, 28-29.

57. ἔ.ἀ. 261, 13-14.
58. ἔ.ἀ. 262, 9-10.
59. ἔ.ἀ. 270, 15-20.
60. ΒΕΠ 18, 270, 29.
61. ἔ.ἀ. 270, 30.
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Εἶναι τό μόνο πού θά κάμει καί τούς
βλαβέντες ἀπό αὐτούς νά καταλάβουν
τό λάθος τους. Μόνο ἡ πνευματική μας
ἑνότητα θά τούς προβληματίσει. Γιατί
αὐτή τούς λείπει.
***
Γράφει ἕνας σοφός Ἄγγλος ἐρευνητής
τοῦ ἀρειανισμοῦ:
Οἱ αἱρετικοί εἶναι δύο εἰδῶν:
• ἕνα ἄτομο μέ λάθος ἀντίληψη
ἐπάνω σέ σημεῖα τῆς πίστης μας, ἐπειδή
δέν τά κατανόησε σωστά·
• ἕνας ἄνθρωπος μέ θράσος καί
μέ αὐτοπεποίθηση, πού ὅ,τι τοῦ ’ρθει
τό κάνει ζήτημα καί τό διδάσκει καί σέ
ἄλλους.
Ὁ πρῶτος εἶναι ἄξιος κατανόησης καί συμπάθειας·
καί πρέπει νά τοῦ φερόμαστε μέ πολλή εὐγένεια καί
καλοσύνη. Νά τόν βοηθήσουμε νά σωθεῖ.
Ὁ ἄλλος δέν εἶναι ἄξιος
γιά καλή μεταχείριση, ἀφοῦ
κάνει τό ἔργο τοῦ διαβόλου.
Καί γι’ αὐτό, ὅταν ἡ πλάνη του βρίσκει καί κάποια ἀπήχηση σέ ἄλλους,
ἡ ἐκκλησιαστική ἀρχή πρέπει νά τόν
ἀντιμετωπίζει σάν ἐνσαρκωμένο κακό!
Αὐτόν ὅποιος τόν μεταχειρίζεται μέ
καλοσύνη καί ἀνοχή τόν βλάπτει, ἀφοῦ
αὐτός μπορεῖ νά προκαλέσει ζημιά σέ
πολλές ψυχές.
Ἐκδήλωση σ’ αὐτόν εὐσπλαγχνίας
εἶναι κάτι τό ἐκκλησιαστικά ἐπικίνδυνο·
καί γιά τόν ἴδιον μή ὠφέλιμο καί
ἀφιλάνθρωπο.62
Αὐτά ὁ Νιούμαν.

Ὅμως τό φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας
δέν τό ἐκφράζει ὁ Νιούμαν, ἀλλά οἱ
εὐχές τῆς Ἐκκλησίας. Καί οἱ εὐχές λένε:
«Τοὺς πεπλανημένους ἐπανάγαγε
καὶ σύναψον τῇ ἁγίᾳ σου καθολικῇ καὶ
ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ. Καὶ τὰς τῶν
αἱρέσεων ἐπαναστάσεις ταχέως κατάλυσον τῇ δυνάμει τοῦ ἁγίου Σου Πνεύματος».63
Ἡ αἵρεση καί τό σχίσμα εἶναι δαιμονική σπορά. Καί ἀπαιτεῖ νά τήν
ἰδοῦμε, νά τήν βλέπομε, κατάματα!
Ὡραιολογίες δέν ὠφελοῦν. Τί εἶναι μᾶς
τό λέγει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Οἱ αἱρετικοί
εἶναι πεπ λανημένοι. Δηλαδή πρόβατα
ἀπολωλότα. Χρειάζονται
ἀναζήτηση. Ὅπως ὁ καλός
ποιμήν ἀναζητεῖ τό πλανηθέν πρόβατο. Μέ ἀγάπη καί
μέ ταπείνωση. Καί μέ τήν
ἀγωνία, μή στήν προσπάθεια ἀποδοκιμασίας τῶν
αἱρετικῶν ζιζανίων, ξεριζώνομε καί σίτο· δηλαδή, βλάπτομε καί σπρώχνομε στήν
ἀπώλεια καί ὀρθοδόξους.
Ὁ ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος λέγει: Ὁ
ταπεινός ἄνθρωπος δέν γκρινιάζει· καί
δέν ἔρχεται ποτέ σέ ἀντιλογία μέ κανέναν· ὄχι γιά προσωπικά του θέματα·
ἀλλά οὔτε γιά τήν πίστη.64
Ταιριάζουν ἆρα γε μέ τό ἦθος τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί μέ τήν πίστη
στόν Χριστό, ἐνέργειες πού θυμίζουν
τόν μεγάλο ἱεροεξεταστή καί τήν ἱερά
ἐξέταση;
63. Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου, Εὐχή
ἀναφορᾶς.
64. Ἐφραίμ Σύρου, Λόγος περί ταπεινώσεως.

62. Ἰω. Νιοῦμαν: Οἱ Ἀρειανοί, Κωνστ. 1890, σελ.
205-206.
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Ἱστορικολειτουργικά Χαρακτηριστικά

τοῦ Δωδεκαημέρου τῶν Χριστουγέννων
Α) Ἱστορικά στοιχεῖα

οσύνης, πού μέ τό φῶς Του διέλυσε τό
σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί ἐφώτισε ὅλη
τήν Οἰκουμένη. Ἀπό τή Δύση εἰσάγεται
ἡ ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ (25
Δεκεμβρίου) στήν Ἀνατολή. Στήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας ἑορτάζεται
ἀπό τόν Μ. Βασίλειο τό 380, στήν
Κωνσταντινούπολη ἀπό τόν Γρηγόριο Θεολόγο τό 379, στήν Ἀντιόχεια
ἀπό τόν Ἅγ. Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο
περί τό 376-386, στά Ἱεροσόλυμα ἀπό
τόν Πατριάρχη Ἰουβενάλιο (425-458).
Οἱ ἑορτές μετά τό διαχωρισμό τους
ὀνομάζονται ἡ Γέννηση “Θεοφάνεια”,
γιατί ὁ Θεός φανερώθηκε στόν κόσμο,
καί ἡ Βάπτιση “Φῶτα”, γιατί ὁ Χριστός
μέ τή Βάπτισή Του φώτισε ὅλον τόν
κόσμο, ἀλλά κι ἐμεῖς κατά τή βάπτισή
μας αὐτή τή μέρα, ὅπως γινόταν στήν
ἀρχαία Ἐκκλησία, φωτιζόμεθα καί γινόμεθα φῶς γιά τόν κόσμο καί τούς συνανθρώπους μας.
Ἔτσι στήν Ἀνατολή, ἀλλά καί σέ ὁλό
κληρη τήν Οἰκουμένη, ἑορτάζεται ἡ Βάπτιση στίς 6 Ἰανουαρίου καί ἡ Γέννηση
25 Δεκεμβρίου. Μέ τή διάσπασή τους
οἱ ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καί τῶν
Θεοφανείων ἀποκτοῦν ἡ κάθε μία τόν
δικό της ἑορταστικό κύκλο ὅπως τίς
προεόρτιες μνῆμες τῶν Προφητῶν τόν
Δεκέμβριο, τίς προεόρτιες καί μεθέορτες Κυριακές, καί τέλος ἀναπτύσσεται
τό Δωδεκαήμερον, 7 ἡμέρες μεθέορτες
γιά τά Χριστούγεννα καί 4 προεόρτιες
γιά τά Θεοφάνεια. Ἡ νηστεία ἀπό τόν

Στούς πρώτους Χριστιανικούς αἰῶ
νες ἡ Ἐκκλησία δέν ἑόρταζε καθόλου τό
γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.
Ἔδιδε ἰδιαίτερη ἔμφαση στά γεγονότα τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀναστάσεώς
Του. Μόνο στά μέσα τοῦ Γ΄ αἰώνα,
περί τό 250 μ.Χ., ἀρχίζει στήν Ἀνατολή
νά ἑορτάζονται ἀπό κοινοῦ τά γεγονότα τῆς Γεννήσεως καί τῆς Βαπτίσεως τήν 6η Ἰανουαρίου (στήν θέση τῆς
εἰδωλολατρικῆς ἑορτῆς τοῦ θεοῦ Ἡλίου)
ὡς γεγονότα Θεοφανείας, δηλαδή ὁ
Χριστός μέ τή Γέννησή Του φανερώνει
τή Θεότητά Του ἀλλά καί κατά τή Βάπτισή Του φανερώνεται τό μυστήριο τῆς
Ἁγίας Τριάδος. Ἔτσι ἑορτάζεται στήν
Ἀνατολή καί τά Ἱεροσόλυμα ὡς κοινή
ἑορτή Γέννηση-Βάπτιση μέχρι τά τέλη
τοῦ Δ΄ αἰώνα μέ τήν ὀνομασία Θεοφάνεια ἤ Ἐπιφάνεια. Γι’ αὐτό συναντᾶμε
τήν λέξη αὐτή στά τροπάρια καί τῶν
δυό ἑορτῶν.
Στή Δύση ἑορτάζεται γιά πρώτη
φορά τό 361 μ.Χ. στίς 6 Ἰανουαρίου.
Ἤδ η ὅμως ἀπό τό 354 ἀρχίζει νά
ἑορτάζεται ὡς ξεχωριστή ἑορτή τῆς
Γεννήσεως, στή Ρώμη, τήν 25η Δεκεμβρίου. Τότε δηλ. πού ἑορταζόταν ἡ γέννηση τοῦ θεοῦ Ἡλίου ὁ ὁποῖος φωτίζει
τό σκοτάδι τῆς νύκτας κι ἔτσι μεγαλώνει ἀπό τότε ἡ ἡμέρα, τότε ἐπέλεξε ἡ
Ἐκκλησία νά ἑορτάζει τή Γέννηση τοῦ
ἀληθινοῦ Ἡλίου, τοῦ Ἡλίου τῆς δικαι37

Δ΄ αἰῶνα ἦταν ὀλιγοήμερη. Μέ τήν πάροδο τῶν χρόνων καί κατ’ ἐπίδραση τῆς
Μ. Τεσσαρακοστῆς ἔγινε 40νθήμερη. Ὁ
Θεόδωρος Βαλσαμῶνος τόν ΙΒ΄ αἰῶνα
τήν ὀνομάζει «ἑπταήμερον».

Λειτουργία πού γινόταν κατά τήν Παννυχίδα τῆς ἑορτῆς μετατέθηκε τό πρωί
τῆς παραμονῆς. Αὐτή ἦταν καί ἡ κύρια
Λειτουργία τῆς ἑορτῆς, γι’ αὐτό καί σήμερα κατ’ αὐτήν ἀκοῦμε τό Εὐαγγέλιο
τό σχετικό μέ τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. β΄ 1-18), ἐνῶ τήν ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς διαβάζεται τό Εὐαγγέλιο τό
σχετικό μέ τήν Προσκύνηση τῶν Μάγων (Ματθ. β΄ 1-12).
β) Ὅταν ἡ παραμονή τῆς Ἑορτῆς τῶν
Χριστουγέννων ἤ τῶν Θεοφανείων δέν
εἶναι νήστιμος ἡμέρα, δηλ. εἶναι Σάββατο ἤ Κυριακή, τότε ἡ νηστεία τῆς
Παρασκευῆς καί ἡ ἀκολουθία τῶν Μ.
Ὡρῶν μετατίθενται στήν Παρασκευή
22 ἤ 23 Δεκεμβρίου γιά τά Χριστούγεννα καί 3 ἤ 4 Ἰανουαρίου γιά τά Θεοφάνεια. Κατά τήν ἡμέρα αὐτή δέν τελεῖται
Λειτουργία κι ἐνῶ γιά τά Χριστούγεννα
εἶναι νήστιμος ἡμέρα, γιά τά Θεοφάνεια γίνεται κατάλυσις πάντα ἐπειδή
ἐμπίπτει στό δωδεκαήμερο. Ἐδῶ εἶναι
φανερή ἡ ἐπιρροή τῆς Μ. Σαρακοστῆς
καί δή τῆς Μ. Ἑβδομάδος.
Τότε λοιπόν πού ἡ παραμονή τῆς
ἑορτῆς δέν εἶναι νήστιμος οἱ μέν Ὧρες
καί ἡ νηστεία μετατίθενται, ὁ Ὄρθρος
ὅμως καί ἡ Λειτουργία τῆς παραμονῆς
γίνονται κανονικά. Ὁ Ἑσπερινός τῆς
ἑορτῆς τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς, ἡ
δέ Λειτουργία του Μ. Βασιλείου, πού
ἦταν καί ἡ ἐπίσημη Λειτουργία τῶν
Κυριακῶν καί τῶν μεγάλων ἑορτῶν, γίνεται τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς καί ὄχι τήν
παραμονή.
γ) Τά πολλά ἀναγνώσματα πού
ἀκοῦμε στούς Ἑσπερινούς τῶν δυό
ἑορτῶν παραμένουν ἀπό τήν ἀρχαία
λειτουργική πράξη τῆς Ἐκκλησίας, τότε

Β) Λειτουργικά χαρακτηριστικά τῶν
δυό ἑορτῶν
α) Σήμερα βλέπουμε ὅτι καί οἱ δυό
ἑορτές εἶναι συνδεδεμένες μέ τόν
Ἑσπερινό, ὅταν βέβαια δέν συμπέσουν
μέ Κυριακή ἤ Δευτέρα. Τότε τό πρωί
τῆς παραμονῆς ψάλλονται ὁ Ὄρθρος,
οἱ Μεγάλες Ὧρες καί μετά τελεῖται ἡ
Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου. Τί σημαίνει αὐτό; Στήν ἀρχαία Ἐκκλησία οἱ
παραμονές τῶν μεγάλων ἑορτῶν, ὅπως
Χριστούγεννα, Θεοφάνεια καί Πάσχα,
ἦταν συνδεδεμένες μέ αὐστηρή νηστεία ὅπως π.χ. τοῦ Μ. Σαββάτου. Τότε
λόγω τῆς νηστείας, κατά τήν ὁποία δέν
ἐπιτρέπεται ἡ τέλεση Θ. Λειτουργίας,
ἡ Λειτουργία ἐτελεῖτο τό ἑσπέρας, καί
ὄχι τό πρωί, γιά νά μήν καταλυθεῖ νηστεία, καί ἐτελείωνε τήν 2η ὥρα τῆς νυκτός, κατά τίς 9 μ.μ.. Ἦταν ἡ λεγόμενη
Παννυχίδα. Ἐτελεῖτο ὁ Ἑσπερινός καί
ἐγίνετο ἡ Βάπτιση τῶν κατηχουμένων.
Οἱ νεοφώτιστοι τότε ἐνδεδυμένοι λευκά καί κρατοῦντες ἀναμμένες λαμπάδες
καί ψάλλοντες τό Εἰσοδικόν «Ὅσοι εἰς
Χριστόν ἐβαπτίσθητε…» εἰσήρχοντο
στόν ναό καί ἄρχιζε ἡ Θ. Λειτουργία
τοῦ Μ. Βασιλείου, ἡ ἐπίσημη πάντα Λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας γιά τίς μεγάλες
ἑορτές. Τό πρωί τῆς ἑορτῆς ἐγίνετο, γιά
ὅσους δέν παρευρέθησαν στήν Παννυχίδα, ἡ Λειτουργία τοῦ Χρυσοστόμου,
ὅπως γίνεται καί σήμερα. Σήμερα ἡ
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πού κατά τήν Παννυχίδα ἐβαπτίζοντο
οἱ κατηχούμενοι κι ἐδιαβάζοντο γιά νά
καλυφθεῖ ὁ χρόνος τῆς Βάπτισής τους.
Τό ἴδιο γίνεται καί στή Λειτουργία τοῦ
Μ. Σαββάτου.
δ) Στόν ἑορτασμό τῆς ἑορτῆς τῶν
Χριστουγέννων ἤ τῶν Θεοφανείων,
ὅταν τελεῖται συνδεδεμένος μέ τήν
Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου τήν παραμονή, ὅπως εἴπαμε, ἀμέσως μετά
τά ἀναγνώσματα, ἀντί τοῦ Τρισαγίου ψάλλεται τό «ὅσοι εἰς Χριστόν
ἐβαπτίσθητε…» καί ἀρχίζει ἡ Λειτουργία. Αὐτό ἔλεγαν οἱ νεοφώτιστοι ὡς
εἰσοδικόν εἰσερχόμενοι μετά τή βάπτισή τους στόν Ναό. Αὐτό διασώζει τήν
ἀρχαία ἔναρξη τῆς Λειτουργίας (Ε΄ αἰ.)
ὅταν ἄρχιζε μέ τόν Τρισάγιο Ὕμνο, τήν
θέση τοῦ ὁποίου τώρα παίρνει τό «ὅσοι
εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε…».
ε) Ποιά ἡ ἀξία τοῦ Μ. Ἁγιασμοῦ,
γιατί τελεῖται δύο φορές καί ποιά ἡ
σχέση τῆς νηστείας τῆς παραμονῆς
τῆς ἑορτῆς μ’ αὐτόν·
1) Ἡ ἀξία τοῦ Μ. Ἁγιασμοῦ ἔγκειται
στό ὅτι σχετίζεται μέ τό βάπτισμα τῶν
κατηχουμένων κατά τήν Παννυχίδα τῆς
ἑορτῆς. Τίς ἴδιες εὐχές ἀκοῦμε καί σήμερα στήν βάπτιση ἐκτός ἀπό τό «Τριάς
Ὑπερούσιε…» πού δέν εἶναι εὐχή ἀλλά
ἐγκώμιο τῆς ἑορτῆς. Τότε οἱ Χριστιανοί ἔπιναν ἀπό τό ἁγιασμένο αὐτό νερό
καί ἐρραντίζονταν. Τόν ἐφύλασσαν στά
σπίτια τους καί ἔπιναν σέ περίπτωση
ἀσθενείας. Τό μαρτυρεῖ αὐτό καί ὁ Ἅγ.
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (Δ΄ αἰ.) . Μάλιστα θεωρεῖται «δεύτερον τῆς Ἁγίας
Κοινωνίας» καί χωρίς βέβαια νά τήν
ὑποκαθιστᾶ ἐδίδετο σ’ ὅσους εἶχαν κώλυμα γι’ αὐτήν. Ὁ Ἁγιασμός αὐτός πίνε-

ται μετά τήν Ἁγία Κοινωνία καί πρό τοῦ
ἀντιδώρου, γι’ αὐτό καί οἱ εὐχές τοῦ Μ.
Ἁγιασμοῦ λέγονται μετά τό «μετά φόβου…» καί πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση τῆς
ἑορτῆς καί τή διανομή τοῦ ἀντιδώρου.
2) Στήν ἀρχαία Ἐκκλησία ὁ Μ.
Ἁγιασμός, ἡ εὐλογία δηλ. τοῦ ὕδατος
τοῦ Βαπτίσματος, ἐτελεῖτο μιά φορά
κατά τήν Παννυχίδα τῆς ἑορτῆς καί
πρό τῆς Λειτουργίας. Ὁ Πατριάρχης
Ἀντιοχείας Πέτρος Γναφεύς (465-475)
καθιέρωσε νά τελεῖται καί τό Ἑσπέρας
τῆς παραμονῆς γιά διευκόλυνση τῶν
πιστῶν. Ἡ διπλή ὅμως τέλεση τοῦ Μ.
Ἁγιασμοῦ εἰσήχθη ἀπό τά Ἱεροσόλυμα
ὅπου ἐτελεῖτο τό ἑσπέρας τῆς παρα
μονῆς στίς ἐκκλησίες καί τό πρωί τῆς
ἑορτῆς στόν Ἰορδάνη ποταμό εἰς ἀνά
μνηση τοῦ βαπτίσματος τοῦ Κυρίου.
Πάντως καμιά διαφορά ἁγιαστικῆς
Χάριτος δέν ὑπάρχει μεταξύ τῶν δύο,
ἐφόσον οἱ ἴδιες εὐχές λέγονται καί
τά ἴδια αἰτήματα ἀπευθύνονται στόν
Θεό.
3) Ἡ νηστεία, τέλος, πού προηγεῖται
τοῦ Μ. Ἁγιασμοῦ δέν σχετίζεται μ’
αὐτόν ἀλλά μέ τήν ἑορτή. Ὅλες οἱ μεγάλες ἑορτές εἶχαν ὀλιγοήμερη νηστεία
ἡ κάθε μιά. Ἡ παραμονή κάθε ἑορτῆς
εἶχε αὐστηρή νηστεία, ὁπότε αὐτή κατελύετο μέ τήν Παννυχίδα τῆς ἑορτῆς,
τήν ἑσπερινή δηλ. Λειτουργία. Ἔτσι γίνεται τά Χριστούγεννα, τά Θεοφάνεια,
καί τό Πάσχα, μέ τή νηστεία τοῦ Μ.
Σαββάτου καί τήν ἑσπερινή Λειτουργία,
ἡ ὁποία ὅμως κι αὐτή ἔχει μετατεθεῖ στό
πρωί τοῦ Μ. Σαββάτου.
Πρωτοπρεσβύτερος
Γεώργιος Ντουντουλάκης
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Ἐξωσωματική γονιμοποίηση
π. Δημήτριος Χάνδακας
Ἀρχιμανδρίτης, μεταπτυχιακός φοιτητής Ε.Α.Π.
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας

Μ

έ τή γέννηση τoῦ πρώτου παιδιοῦ μέ τήν ἰατρική μέθοδο
τῆς ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης
τό ἔτος 1978 κανείς δέν μποροῦσε
νά ἀντιληφθεῖ ὅλες τίς παραμέτρους
ἀλλά καί τά νέα ἐρευνητικά πεδία στά
ὁποῖα θά ὁδηγοῦσε τό πρωτοποριακό
αὐτό ἐπίτευγμα τήν ἰατρική ἐπιστήμη.
Σήμερα ἀντιμετωπίζουμε τήν ἐξωσω
ματική γονιμοποίηση ἴσως ὡς τήν
πιό ἀποτελεσματική ἰατρική μέθοδο
γιά τή λύση στό ὀξύ πρόβλημα τῆς
ὑπογονιμότητας τῶν ἀνθρώπων.
Ἡ ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή
(ἐπιστημονικός ὅρος τῆς ἐξωσωματικῆς
γονιμοποίησης) περιλαμβάνει στίς μεθόδους της καί τή μέθοδο τῆς παρένθετης μητρότητας. Μέ τόν ὅρο παρένθετη μητέρα ὁρίζεται ἡ γυναίκα ἐκείνη
ἡ ὁποία ἀναλαμβάνει νά κυοφορήσει
τό βρέφος τό ὁποῖο προορίζεται νά ἀπο
τελέσει μέλος τῆς οἰκογένειας ἑνός ζεύγους, τό ὁποῖο δέν ἔχει τήν ἱκανότητα
τεκνοποίησης γιά ποικίλους λόγους,
κυρίως βιολογικούς. Ἡ παρένθετη μητρότητα ὡς ἕνας ἀπό τούς τρόπους τῆς
ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς ἔχει
κύριο σκοπό νά προσφέρει λύσεις στά
ζευγάρια ἐκεῖνα τά ὁποῖα φέρουν συγκεκριμένα ἰδιάζουσας φύσης προβλήματα τεκνοποίησης.
Ἡ ἀρχική χρησιμοποίηση τῆς μεθόδου τῆς τεχνητῆς γονιμοποίησης, ἐκτός

ἀπό τόν ἀναμενόμενο ἐνθουσιασμό στό
χῶρο τῆς ἰατρικῆς ἔρευνας ἀλλά καί
στό εὐρύτερο κοινωνικό σύνολο, ἔφερε
στό κέντρο τῶν σχετικῶν συζητήσεων
ἠθικά, κοινωνικά καί νομικά ζητήματα,
καθώς ὑπῆρξε καί ἀφορμή γιά τή διατύπωση πλήθους προβληματισμῶν. Στή
σύγχρονη ἐποχή, ὅπου, ὡς γνωστό, λαμβάνουν χώρα νέες μέθοδοι γονιμοποίησης, εἶναι γεγονός ὅτι ἡ παρένθετη μητρότητα ἀποτελεῖ σημεῖο ἀντιλεγόμενο
ἀλλά καί πεδίο ἔντονης ἀντιπαράθεσης
μεταξύ τῶν ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων
ἐπιστημονικῶν καί κοινωνικῶν θεσμῶν.
Σύμφωνα μέ τή θέση τῆς ἰατρικῆς
ἐπιστήμης, ἡ ὁποία ἐπίσης εἶναι σύμφωνη μέ τή δυνατότητα τῆς παρένθετης μητρότητας καθώς ἐπίσης καί μέ
τό περιεχόμενο τῆς σχετικῆς νομοθεσίας ἡ ὁποία διατυπώθηκε στόν νόμο
3089/2002, ἡ νομιμότητα κυοφορίας
τοῦ ἐμβρύου ἀπό τήν παρένθετη μητέρα
διασφαλίζεται στό πλαίσιο αὐστηρῶν
προϋποθέσεων. Ἔτσι, ἐπισημαίνεται ὅτι
βασική προϋπόθεση γιά τή χρησιμοποίηση αὐτῆς τῆς μεθόδου γονιμοποίησης εἶναι ἡ χρήση της ὡς ὕστατης καί
μοναδικῆς λύσης γιά τήν τεκνογονία σέ
ἕνα ἄτεκνο ζευγάρι ἀλλά καί ἡ αὐστηρή
ἀπαγόρευση στή δυνατότητα τῆς τυχόν
ἐμπορευματοποίησης τῆς μήτρας τῆς
παρένθετης μητέρας καί τῆς λειτουργίας
τοῦ σωματικοῦ αὐτοῦ ὀργάνου.
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Ἡ Ἐκκλησία βασιζόμενη στό περιε
χόμενο τῆς Ὀρθόδοξης θεολογίας υἱο
θετεῖ μιά αὐστηρή θέση ἀπέναντι στήν
ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή καί
ταυτόχρονα στήν παρένθετη μητρότητα. Ὅπως ὑπογραμμίζεται σχετικά, α) ἡ
ψυχοσωματική ὀντότητα τοῦ ἀνθρώπου
ἀπό τή στιγμή τῆς συλλήψεώς του κατά
τόν Γρηγόριο Νύσσης, β) ἡ ὕπαρξη ζωῆς
ἐξ ἄκρας συλλήψεως κατά τόν Γρηγόριο
τόν Θεολόγο ἀλλά καί, γ) ὁ φόνος
πού διαπράττεται σέ ὁποιοδήποτε
στάδιο τῆς κυήσεως τοῦ ἐμβρύου
κατά τόν Μ. Βασίλειο τονίζουν
τή σημασία τῆς θεμελιακῆς προ
τεραιότητας στήν προστασία
κάθε ἀνθρωπίνου ἐμβρύου.
Ἐπιπλέον, ὁ κάθε ἄνθρωπος
ἀπό τή στιγμή τῆς γονιμοποιήσεώς του ἔχει ἕνα
σκοπό· νά φτάσει στό καθ’
ὁμοίωση ὡς εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ. Ἡ ἀξία συνεπῶς τοῦ
ἐμβρύου ὡς ψυχοσωματι
κῆς ὀντότητας καί ἡ ἀπώ
λειά του κατά τή διαδικασία τῆς τεχνητῆς γονιμοποιήσεως ὁδηγ οῦν στήν
πραγματικότητα τοῦ θανάτου,
τήν ὁποία ἡ διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά κάνει
ἀποδεκτή.
Ἡ αὐστηρή θέση τῆς Ἐκκλησίας
ἐνισχύεται καί ἀπό τή διδασκαλία της
γιά τή μή ἀποδοχή τοῦ θελήματος τοῦ
Θεοῦ. Κανείς δέν γνωρίζει γιατί ὁ Θεός
ἐπιλέγει γιά ἕνα ζευγάρι τήν ἀτεκνία,
μολονότι ἕνα παιδί σέ μιά οἰκογένεια
κατανοεῖται ὡς ὑπέρτατη εὐλογία τοῦ
Θεοῦ.

Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ παρένθετη μητρότητα συνιστᾶ θεμελιακή ἀλλαγή
στή σύσταση τῆς οἰκογένειας. Μπορεῖ
ἕνα ζευγάρι νά μήν ἔχει τή δυνατότητα νά ἔχει ἕνα παιδί, ἀλλά δέν παύει μέ
τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά ἔχει πνευματικό
προσανατολισμό ὁ ὁποῖος θά πηγάζει ὄχι ἀπό τή δοκιμασία τῆς ἀτεκνίας
ἀλλά ἀπό τήν κλήση τοῦ Θεοῦ πρός
τήν οἰκογένεια. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος
γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία προβάλλει
τή δυνατότητα τῆς υἱοθεσίας ἑνός
παιδιοῦ ἀπό τά ἄτεκνα ζευγάρια.
Κανείς βεβαίως δέν μπορεῖ νά
ἀπαγορεύσει σέ ἕνα ζευγάρι νά
ἀποκτήσει ἕνα παιδί διά μέσου
τῆς μεθόδου τῆς παρένθετης
μητρότητας. Σέ καμιά περίπτωση δέν μπορεῖ ἐπίσης
κανείς νά στερήσει ἀπό μιά
γυναίκα πού τό ἐπιθυμεῖ τό
δικαίωμα νά γίνει μητέρα μέ
αὐτόν τόν τρόπο, ἐφόσον
τό θέλει καί ἐφόσον κατοχυρώνεται μέσα ἀπό τά νομικά
πλαίσια. Ἡ Ἐκκλησία καί πάλι,
μέ γνώμονα τήν ἐφαρμογή
τῆς οἰκονομίας, δέν μπορεῖ
νά μήν ἀγκαλιάσει ἀκόμη καί
αὐτούς πού θά καταφύγουν στή
μέθοδο αὐτή προκειμένου νά
φέρουν στόν κόσμο ἕναν ἄνθρωπο.
Ταυτόχρονα ὅμως ἡ Ἐκκλησία διατυπώνει καί τά ἑπόμενα θεμελιακά
ἐρωτήματα. Ἡ ἀλτρουιστική πράξη τῆς
παρένθετης μητέρας νά κυοφορήσει
γιά ἐννέα μῆνες ἕνα παιδί στήν κοιλιά
της θά εἶναι ἕνα ἀσήμαντο γεγονός; Τί
θά σημαίνει αὐτή ἡ κυοφορία γιά τή γυναίκα αὐτή; Δέν θά αἰσθανθεῖ μέσα ἀπό
41

τῆς παρένθετης μητρότητας. Ὑπάρχει
βεβαίως ἕνα νομικό πλαίσιο πού προ
σπαθεῖ μέ αὐστηρότητα νά τήν κατοχυρώσει, ἀλλά θεωροῦμε ὅτι τό νόμιμο
δέν εἶναι σέ ὅλες τίς περιπτώσεις καί τό
ἠθικά σωστό.
Καταλήγοντας, νά σημειώσουμε
ὅτι ὅλα τά ἐπιτεύγματα τῆς γενετικῆς
κιν οῦνται μέσα στήν κτίση, δημιουργός τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Θεός. Κανείς
ἄνθρωπος δέν ἔχει τή δυνατότητα τῆς
δημιουργίας ἀπό τό μηδέν. Συμμετέχει
στή δημιουργία τῆς ζωῆς, ἐπειδή ὁ Θεός
τόν εὐλόγησε μέ τή δωρεά τῆς ζωῆς. Οἱ
ἄνθρωποι, ὡς φιλοξενούμενοι στόν κόσμο αὐτό, ὀφείλουμε νά σεβόμεθα τό
μυστήριο τῆς ζωῆς ἀλλά καί σύνολης
τῆς κτιστῆς φύσεως. Αὐτό θά μᾶς βοηθήσει καί στήν κατανόηση ἀλλά καί
στήν ἐφαρμογή τῆς προσευχῆς πρός
τόν Θεό «γενηθήτω τό θέλημά σου» γιά
ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς μας.

τό φίλτρο τῆς μητρότητας τίποτα γιά τό
μωρό πού κυοφοροῦσε γιά ἐννέα μῆνες
στά σπλάχνα της καί ἄκουγε τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς του; Ἕνας νόμος πού
θά κατοχυρώνει τό ἄτεκνο ζευγάρι καί
θά φέρνει σέ αὐτό τήν εὐτυχία δέν θά
φέρει πιθανῶς καί τό αἴσθημα τῆς δυστυχίας στήν παρένθετη μητέρα πού
τελικά θά τήν ἀποκόψει ἀπό τή ζωή πού
ἔφερε στόν κόσμο; Ποιά θά εἶναι ἡ μητέρα τοῦ παιδιοῦ, αὐτή πού θά τό γεννήσει ἤ αὐτή πού θά τό ἀναθρέψει ἤ καί
οἱ δυό; Οἱ ψυχοσωματικοί δεσμοί τῆς
παρένθετης μητέρας καί τοῦ ἐμβρύου
θά παραγνωριστοῦν; Τελικῶς, μπορεῖ
κανείς νά προβλέψει ἄν τό παιδί θά κατανοήσει τήν παρένθετη μητρότητα ἤ
θά ὑπάρξει ἕνα δίλημμα πού θά διχάσει
τήν οἰκογενειακή του γαλήνη;
Ὅλα αὐτά τά διλήμματα πού ἀναφέρ
θηκαν παραπάνω θέτουν ὑπό σοβαρούς προβληματισμούς τή δυνατότητα
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ΣΙΝΑΪΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Οἰκονόμου Νεκτάριου Χριστοδουλάκη
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ρκετά σημαντικό κεφάλαιο γιά
Ἀ
τήν κριτική ἔρευνα τοῦ κειμένου
τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀποτελεῖ ἡ εὕρεση

τῶν κωδίκων καί κυρίως ἐκείνων πού
ἀνάγονται στούς πρώτους αἰῶνες μετά
τήν ὁλοκλήρωση οὐσιαστικά τοῦ κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἕνας ἀπό
αὐτούς εἶναι καί ὁ Σιναϊτικός κώδικας
τοῦ ἀρχαιότερου ἑλληνικοῦ χειρογράφου τῆς Ἁγίας Γραφῆς πού ἀποτελεῖ καί
τό ἀντικείμενο μελέτης τῆς παρούσας
ἐργασίας.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΕΣΗΣ –
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ –
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαθήκη μέ τήν ἑξῆς σειρά: Εὐαγγέλια,
Ἐπιστολές Παύλου, Πράξεις Ἀποστό
λων, Καθολικές Ἐπιστολές, Ἀποκάλυ
ψη. Ἡ πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή σημειώνεται μετά τήν Β΄ πρός Θεσσαλονικεῖς.
Μετά τό τέλος τῆς Καινῆς Διαθήκης
ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή Βαρνάβα καί
μέρος τοῦ Ποιμένος τοῦ Ἑρμᾶ. Ἐπίσης
περιλαμβάνει τμήματα βιβλίων καί τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης ὅπως: Α΄ Παραλειπομένων, Ἱερεμία, Νεεμία καί Ἐσθήρ πού
βρίσκονται στήν Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη τῆς Λειψίας, ὅπου ὁ Tischendorf
ὑπηρετοῦσε ὡς ὑφηγητής. Μερικά φύλλα, 12 στόν ἀριθμό, προέρχονται ἀπό
τά βιβλία τῶν Ἀριθμῶν, τοῦ Λευϊτικοῦ,
τοῦ Δευτερονομίου καί τῶν Κριτῶν
καί τά ὁποῖα βρέθηκαν τό 1975 μεταξύ
πολλῶν ἄλλων χειρογράφων στή Μονή

Μεγαλογράμματος ἀρχαῖος κώδικας
τῆς Ἁγίας Γραφῆς πού βρέθηκε ἀπό τόν
Γερμανό κριτικό Konstantin Tischen
dorf στή μονή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης
τοῦ ὄρους Σινᾶ (1884-1859). Εἶναι τό
μόνο ἀρχαῖο χειρόγραφο πού περιέχει
ὁλόκληρο τό κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τοποθετεῖται στά μέσα τοῦ 4ου
αἰώνα μ.Χ. Φαίνεται ὅτι γράφτηκε ἀπό
τρεῖς διαφορετικούς ἀνθρώπους.1
Ἀποτελεῖται ἀπό 346 φύλλα λεπτῆς καί ἄριστης περγαμηνῆς, ἐκ τῶν
ὁποίων τά 147 περιέχουν τήν Καινή
1. Θ.Η.Ε. σελ.183
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μονή ἐλπίζοντας ὅτι θά ἦταν δυνατόν
τουλάχιστον νά ἀντιγράψει τό ὑπόλοι
πο μέρος τοῦ χειρογράφου, δέν βρῆκε
ὅμως παρά μόνο ἕνα μικρό τεμάχιο τοῦ
κώδικα πού περιεῖχε 11 γραμμές ἀπό τό
βιβλίο τῆς Γενέσεως.3
Στήν τρίτη ἐπίσκεψή του στή μονή
κατά τό ἔτος 1859 βρῆκε τό ὑπόλοιπο
τοῦ χειρογράφου πρός μεγάλη χαρά
του, τήν ὁποία ὅμως δέν ἐξεδήλωσε
στούς μοναχούς ὅπως πρίν ἀπό 15 ἔτη,
ὅταν ἀνακάλυψε τά 43 πρῶτα φύλλα.
Πέτυχε νά μεταφέρει τό χειρόγραφο
στήν Εὐρώπη καί νά τό δημοσιεύσει σέ
πολυτελή ἔκδοση
τό 1862 στήν Πετρούπολη ὑπό τόν
τίτλο Bibliorum
Codex Sinaiticus
Petropolitanus.
Τό χειρόγραφο ὅμως δέν ἐπι
στράφηκε στή μονή τοῦ Σινᾶ. Τό τί
ἀκριβ ῶς συνέβη
δέν εἶναι γνωστό. Πάντως ἀργότερα
ἐπικράτησε ἡ ἄποψη ὅτι τό χειρόγραφο προσεφέρθη ὡς δῶρον ἀπό τούς
μοναχούς στόν Τσάρο τῆς Ρωσ ίας
Ἀλέξανδρο τόν Β΄, ὁ ὁποῖος τούς ἀν
τάμειψε γενναῖα. Τό χειρόγραφο ἔμεινε
στήν Πετρούπολη μέχρι τό ἔτος 1933,
ὁπότε ἀγοράσθηκε ἀπό τό βρεταννικό Μουσεῖο, ἔναντι τοῦ ποσοῦ τῶν
100.000 λιρῶν, ὅπου καί φυλάσσεται
μέχρι σήμερα.

τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ. Τόνοι,
πνεύματα καί σημεῖα στίξεως εἶναι λιγοστά ὅπως καί σέ κάθε μεγαλογράμματο
κώδικα. Ἡ σελίδα εἶναι γραμμένη σέ 4
στῆλες μέ 48 γραμμές χωρίς τά ποιητικά
βιβλία, τά ὁποῖα εἶναι γραμμένα σέ δυό
στῆλες. Οἱ ἀριθμοί στά περιθώρια τῶν
Εὐαγγελίων ἀποτελοῦν διαιρέσεις τοῦ
κειμένου πού ἔγιναν ἀπό τόν Εὐσέβιο
Καισαρείας. Γράφτηκε κατά μία παράδοση στήν Αἴγυπτο ἤ κατά ἄλλη στήν
Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης. Τό κείμενό
του μοιάζει μέ τό κείμενο τοῦ ἐπίσης
ἀρχαίου μεγαλογράμματου Βατικανοῦ
κώδικα.2
Ἡ ἱστορία τῆς
ἀνεύρεσης τοῦ χει
ρόγραφου εἶναι
ἐνδιαφέρουσα. Ὅταν τό Μάιο τοῦ
1844 ἐπισκέφθηκε
ὁ Tischendorf τή
μονή τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης στό
Σιν ᾶ, γιά πρώτη
φορά, παρατήρησε ἐντός καλαθιοῦ πλῆ
θος παλαιῶν περγαμηνῶν προορισμέ
νων νά χρησιμοποιηθοῦν ἀπό τούς
μοναχούς ὡς προσανάμματα. Μεταξύ
αὐτῶν ἀναγνώρισε κάποιες σελίδες
ἀπό κάποιο ἀρχαῖο ἑλληνικό βιβλίο. Ὁ
ἐνθουσιασμός τόν ὁποῖο εὐθύς ἐπέδειξε
δημιούργησε ὑπόνοια στούς μοναχούς
περί τῆς ἀξίας τοῦ χειρογράφου, γι’
αὐτό καί δέν τοῦ ἐπέτρεψαν νά λάβει
παρά μόνο τά 43 πρῶτα φύλλα του.
Τό ἔτος 1853 ἐπισκέφθηκε ξανά τή

3. Σάκκος Στέργιος, Εἰσαγωγή στήν Καινή Δια
θήκη, Πανεπιστημιακές ἐκδόσεις, Θεσσαλονίκη
1994, σελ. 87

2. Καραβιδόπουλος Δ. Ἰωάννης, Εἰσαγωγή στήν
Κ. Διαθήκη, Ἐκδ. Πουρναρᾶ 2001, σελ 17.
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Ο Tischendorf, πού ἀνακάλυψε τό
χειρόγραφο, πιστεύει ὅτι ὁ Σιναϊτικός
ἀνήκει στούς 50 κώδικες τούς ὁποίους
ὁ Εὐσέβιος κατ’ ἐντολή τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀντέγραψε ἀπό τό
ὑπάρχον τότε χειρόγραφο γιά τίς ἀνά
γκες τῶν ἐκκλησιῶν τῆς πρωτεύουσας.
Ἡ ὑπόθεση ὅμως αὐτή δέν εἶναι ἱστο
ρικά ἐξακριβωμένη, ὅπως ἐπίσης καί
μία δεύτερη ὑπόθεση τοῦ Tischendorf
περί κοινοῦ ἀντιγράφου τοῦ Σιναϊτικοῦ
καί τοῦ Βατικανοῦ Κώδικα, ὑπόθεση ἡ
ὁποία δέν βρῆκε ὑποστηριχτές. Δέν παραπλανήθηκε ὁ Tischendorf ὡς πρός
τήν ἀξία τοῦ Σιναϊτικοῦ κώδικα, πού
τόν θεώρησε ὡς τόν ἀρχαιότερο ἀπό
ὅλους τούς κώδικες τῆς Ἁγίας Γραφῆς.4
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ἡ ἀνακάλυψη τοῦ
Σιναϊτικοῦ κώδικα ἔδωσε μεγάλη ὤθηση
στή μελέτη τῶν Βιβλικῶν σπουδῶν καί
ἀποτέλεσε ὁρόσημο στήν ἔρευνα τῶν
χειρογράφων τῆς Ἁγίας Γραφῆς γενικότερα ἀλλά καί τῆς Καινῆς εἰδικότερα.
Οἱ μελετητές ἔχουν καταλήξει στό
συμπέρασμα ὅτι τρεῖς ἦταν οἱ συγγρα
φεῖς πού παρήγαγαν τό χειρόγραφο.
Ὁ γραμματέας πού ἀσχολήθηκε μέ τήν
Καινή Διαθήκη καί γιά τόν ὁποῖον πιστεύεται ὅτι κατέγραψε τό κείμενο ἀν
τιγράφοντας ἀπό ἄλλο γραπτό πρωτό
τυπο. Ὁ γραμματέας τοῦ τμήματος
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τό κατέγραψε
ἐν μέρει μέσω ὑπαγόρευσης. Συνολικά ὑπολογίζεται ὅτι ἐννιά διορθωτές
ἐπεξεργάστηκαν τό χειρόγραφο σέ διάρ
κεια χρόνου πού ἐκτείνεται ἀπό τόν 4ο

ἕως τόν 12ο αἰώνα. Οἱ ἐπεξεργασίες
ἔλαβαν χώρα σέ 9 στάδια στά ὁποῖα
δινόταν ὁ ἀπαιτούμενος σεβασμός στό
ἀρχικό κείμενο μέ προσοχή στήν παραμικρή ἔστω συνειδητή παραλλαγή του.
Κύρια μέριμνα ὑπῆρξε ἀφ’ ἑνός ἡ ὅσο
τό δυνατόν καλύτερη διαφύλαξή του,
ἀφ’ ἑτέρου ἡ ὑποδειγματική κριτική
τοῦ κειμένου. Πραγματικά, δέν ἔχουν
σημειωθεῖ στήν κριτική ἔρευνα τοῦ κειμένου σημαντικές ἀλλαγές πού νά θίγουν τήν ἀξιοπιστία τοῦ χειρογράφου.5
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Θ. Η. Ε. τόμος 11ος, σελ. 183-4.
2. Καραβιδόπουλος Δ. Ἰωάννης, Εἰσαγωγή
στήν Καινή Διαθήκη, Ἐκδόσεις Πουρ
ναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2001.
3. Σάκκος Στέργιος, Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Πανεπιστημιακές ἐκδόσεις,
Θεσσαλονίκη 1994.
4. Τάσσιος Πέτρος, Κώδικες τῆς Καινῆς Δια
θήκης, Ἐκδόσεις Ἀστήρ, Ἀθήνα 1994.

4. Σάκκος Στέργιος, Εἰσαγωγή στήν Καινή Δια
θήκη, Πανεπιστημιακές ἐκδόσεις, Θεσσαλονίκη
1994 σελ. 57.

5. Τάσσιος Πέτρος, Κώδικες τῆς Καινῆς Διαθή
κης, Ἐκδόσεις Ἀστήρ, Ἀθήνα 1994, σελ. 193.
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Ρωμανός

ὁ ὕψιστος τῶν μελωδῶν
Ἰωάννη Καστρινάκη
Καθηγητοῦ Μουσικῆς
Ο Ρωμανός ἔζησε γύρω
στόν στ΄ αἰ. καί ὑπῆρξε
μιά ἀπό τίς σημαν
τικότερες
καί τίς πλέον ἐξέχου
σες φυσιογνωμίες τῆς ὀρ
θόδοξης ἀσματογραφίας καί
ὑμνογραφίας. Δίκαια χαρακτηρίστηκε ὡς «Πίνδαρος» τοῦ
Χριστιανισμοῦ, «Δάντης» τῆς
Χριστιανικῆς Ἑλλάδας καί
«μέγιστος ἐκκ λησιαστικός
ποιητής τοῦ κόσμου». Στήν
ἐποχή πού ἔζησε, βρισκόταν σέ μεγάλη ἀνάπτυξη ἡ
ἐκκλησιαστική μουσική καί
ποίηση. Ἡ ἐποχή του σημαδεύεται μέ τήν τελειοποίηση
τοῦ ὕμνου καί τή δημιουργία τοῦ Κοντακίου, ἀλλά καί
τό γεγονός τῆς ἐνασχόλησης
πολ λῶν ὑμνογράφων καί
ἐκκλησιαστικῶν ποιητῶν μέ
τήν ἐκκλησιαστική ποίηση, γι’
αὐτό καί ἡ περίοδος αὐτή χαρακτηρίζεται ὡς «Χρυσοῦς αἰών
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποίησης».
Ἀξιοσημείωτο εἶναι τό γεγονός ὅτι τήν ἴδια ἐποχή

ἀναφέρονται περί τούς 300 μελωδούς.
Γεννήθηκε στήν Ἔμεσσα τῆς Συρίας καί ἄκμασε περί τό 496, ἐπί
αὐτοκρατορίας Ἀνασ τα
σίου. Ἀπό τήν Βηρυττό,
ὅπου καί ἦταν διάκονος,
ἦρθε στήν Κων/πολη ὑ
πηρετώντας στό ναό
τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ἔζησε,
ὅπως φαίνεται, καί στά χρόνια
τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστίνου
καί τοῦ Ἰουστινιανοῦ.
Σύμφωνα μέ τήν παρά
δοση, ὁ Ρωμανός ἦταν ἄ
μουσος μέτριας μόρφωσης,
καί δέν διέθετε τό χάρισμα
τῆς φωνῆς, μέ ἀποτέλεσμα
νά ἀποτύχει ὡς ψάλτης. Τό
γεγονός αὐτό τόν ἀνάγκασε
νά ἀποσυρθεῖ στή μονή τῆς
Θεοτόκου τῶν Κύρου, ὅπως
χαρακτηριστικά ὀνομαζόταν.
Ἐκεῖ προσευχόταν μέ μεγάλη
πίστη καί παρακολουθοῦσε τίς
κατανυκτικές ὁλονυκτίες, παρακαλώντας τή Θεοτόκο νά
τόν ἀξιώσει κάποτε νά ψάλλει.
Μέ τήν ἐπιμονή καί τήν ὑπο
μονή του, κατάφερε νά πραγματοποιήσει τό μεγάλο του
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ὄνειρο. Σέ ὅραμα εἶδε τήν
Παναγία νά τοῦ δίδει νά φάει
ἕνα τόμο χαρτί. Ἀμέσως ξύπνησε καί γεμάτος ἔμπνευση
ἀνέβηκε στό ψαλτήρι τήν
ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων. Ἡ
Θεοτόκος τοῦ προσέφερε τό
χάρισμα τῆς σύνθεσης ὕμνων,
καί ταυτόχρονα καί τό χάρισμα τῆς καλλιφωνίας. Τότε
ἔγραψε καί ἔψαλε τό γνωστό
καί μελωδικότατο κοντάκιο
τῶν Χριστουγέννων, μέ τό
γνωστό προοίμιο: «Ἡ Παρθέ
νος σήμερον τόν Ὑπερούσιον
τίκτει καί ἡ γῆ τό σπήλαιον τῷ
ἀπροσίτῳ προσάγει...». Μόλις
τό ἔψαλε ἀπό τόν ἄμβωνα, οἱ πιστοί
ἔμειναν ἄφωνοι καί συγκινημένοι «θαυμαζόντων πάντων τῶν εὐσεβῶν».
Ἔκτοτε ἡ συνθετική του γονιμότητα
ὑπῆρξε ἀνεξάντλητη.
Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι μαζί μέ τό
ποιητικό κείμενο ἔγραφε ὁ ἴδιος καί τή
μουσική, χαρακτηριστικό φαινόμενο
τῆς ἐποχῆς, ἐνῶ τή θεματολογία του
τήν ἄντλησε μέσα ἀπό τά γεγονότα τῆς
ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τά ἱερά πρόσωπα
τῆς Γραφῆς, καί τέλος ἀπό τίς ἀναφορές
καί τούς βίους ἐπιφανῶν Ἁγίων.
Ὁ Ρωμανός συνέθεσε πάνω ἀπό
1000 κοντάκια καί ὕμνους στίς δεσποτικές καί στίς θεομητορικές ἑορτές, καθώς καί στίς μνῆμες Ἁγίων. Σήμερα διασώζονται περίπου 85 ὕμνοι του.
Ἀπό τά Κοντάκια πού συνέθεσε διακρίνονται: «Ἡ παρθένος σήμερον»,
«Ἐπεφάνης σήμερον», «Τά ἄνω ζητῶν»,
«Τήν ἐν πρεσβείαις Ἀκοίμητον Θεοτό
κον», «ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως».

Ἡ ποίηση τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελω
δοῦ χαρακτηρίζεται γιά τή μεγάλη ποικιλία τῆς ἔκφρασης καί τῆς ἀπόδοσης
τῶν ἐννοιῶν, τόν βαθυστόχαστο καί
ἀνεξάντλητο πλοῦτο τῶν ἰδεῶν, τήν
ἀνυπέρβλητη φραστική πλαστικότητα, τή μεστή δυνατή γλώσσα καί τήν
ἀσύλληπτη ποικιλία ρυθμομελωδικῆς
τεχνικῆς.
Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού τό ἔργο
του δέν ἐξετάζεται μονάχα ἀπό μουσική
ἐκκλησιστική ἤ λογοτεχνική ἄποψη,
ἀλλά κυρίως ἀπό ἱστορική καί λαογραφική.
Πέθανε γύρω στό 560.
Γιά τή μεγάλη του προσφορά στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη
σία, ἀνακηρύχθηκε Ἅγιος
τῆς Ἐκκλησίας μας καί
ἡ μνήμη του ἑορτά
ζεται τήν 1η Ὀ
κτωβρίου.
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