
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2011
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄
ΤΕΥΧΟΣ 8

Ἱερά Μονή 
Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων

400 χρόνια ζωῆς



ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄ - ΤΕΥΧΟΣ 8,  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
Ἰδιοκτήτης: Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Ἐκδότης: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός
Ἐπιμέλεια  Ὕλης - Ὑπεύθυνοι περιοδικοῦ: Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκη-
νός Λιονάκης, Πρεσβ. Φανούριος Παππάς, Πρεσβ. Γεώργιος Σεργάκης
Φιλολογική  Ἐπιμέλεια: κ. Γιῶργος Λουπάσης, Φιλόλογος καθηγητής
Ἐπιστολές - Συνδρομές:Βιβλιοπωλεῖο Ι.Μ.Κ.Α. Τηλ. 28210 27819
Προαιρετική Συνδρομή: 5 €
Ἠλεκτρονική σελιδοποίηση - Ἐκτύπωση:   Τηλ.: 210-34.76.090

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης γιά τήν ἀρχή τῆς  Ἰνδίκτου  ...............................................................3

«Τό μυστήριον τοῦ ἐλέους» ..................................................................................................................6

Ἐκκλησία καί Λατρεία ...........................................................................................................................9

Ἡ Ποιμαντική Δραστηριότητα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ .................13

Ἀπολείτουργα στήν Καππαδοκία ......................................................................................................19

Ἐκδήλωση τιμῆς στόν Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη .........................................22

Ἡ ἐνορία τοῦ  Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Χανίων ...........................27

«Ἡ  Ἡγουμένη ὡς Πνευματική Μητέρα» ..........................................................................................33

Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί τῶν Κληρικῶν της στήν ἐκπαίδευση .....................42

Ἡ θεία Εὐχαριστία κατά τήν Ἀποστολική καί μεταποστολική ἐποχή ..........................................45

Τό χάρισμα καί τά γνωρίσματα τῆς ἀγάπης κατά τόν Ἅγιον  Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο ............49

28 Ὀκτωβρίου 2011 -Πανηγυρικός τῆς ἡμέρας στόν Μητροπολιτικό Ναό Χανίων ..................62

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



3

ἩΧ ά ρ ι ς  τ ο ῦ 
Θεοῦ καταξι-

ώνει ἡμᾶς σήμερον 
ὅπως ἐναρξώμεθα 
ἑνός εἰσέτι ἐκκλησι-
αστικοῦ ἔτους, ἑνός 
εἰσέτι ἑορτολογικοῦ 
κύκλου, ἐντός τῶν 
εὐλογημένων εὐκαι-
ριῶν τοῦ ὁποίου κα-
λούμεθα νά καταβάλ-
λωμεν ἀγώνα πνευματικόν διά νά 
ἀ   ξιο   ποιήσωμεν καλλίτερον τήν δοθεῖσαν 
ἡμῖν δυνατότητα τοῦ γενέσθαι «καθ’ 
ὁμοί ω σιν» Θεοῦ ὥστε νά καταστῶμεν καί 
ἡμεῖς ἅγιοι Αὐτοῦ.

Ἡ σημερινή ὅμως ἡμέρα, ἡ 1η Σεπτεμ-
βρίου, ἡ πρώτη τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ 
ἔτους, εἶναι ἀφιερωμένη, πρωτοβουλίᾳ τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί εἰς τήν 
προσευχήν διά τό φυσικόν περιβάλλον.

Ἡ δέ πρωτοβούλος αὕτη ἀπόφασις 
οὐδόλως τυγχάνει ἄσχετος πρός τήν 
ἀνωτέρω σημειολογίαν τῆς σημερινῆς 

Ο Οικουμενικος Πατριαρχης 
για την αρχη της Ινδικτου 

Ἀριθμ. Πρωτ. 758
† Βαρθολομαιος

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης 

Χάριν καί Εἰρήνην παρά τοῦ Δημιουργοῦ πάσης τῆς κτίσεως 
Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν  Ἰησοῦ Χριστοῦ

ἡμέρας,  καθώς ὁ 
πνευματικός ἀγών ὁ 
ὁποῖος ἐπιφέρει τήν 
καλήν ἀλλοίωσιν τοῦ 
ἀνθρώπου συμβάλλει 
καί εἰς τήν βελτίω-
σιν τῶν σχέσεών του 
πρός τό περιβάλλον 
καί εἰς τήν καλλιέρ-
γειαν τῆς εὐαισθη-
σίας τοῦ ἀνθρώπου 

ὑπέρ τῆς προστασίας καί διαφυλάξεως 
αὐτοῦ.

Δοξολογοῦμεν, λοιπόν, σήμερον τό 
ἅγιον ὄνομα τοῦ Θεοῦ, διότι ἐχάρισεν εἰς 
τήν ἀνθρωπότητα καί διατηρεῖ καί συνέ-
χει τήν φύσιν, ὡς τό καταλληλότατον πε-
ριβάλλον διά τήν ἐν αὐτῷ ὑγιεινήν ἀνά-
πτυξιν τοῦ σώματος καί τοῦ πνεύματος 
τοῦ ἀνθρώπου.

Ταυτοχρόνως δέν δυνάμεθα ὅμως νά 
παρασιωπήσωμεν καί τό γεγονός, ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος δέν τιμᾶ πρεπόντως τήν δω-
ρεάν ταύτην τοῦ Θεοῦ καί καταστρέφει 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
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τό περιβάλλον, ἐκ πλεονεξίας ἤ ἐξ ἄλλων 
ἐγωϊστικῶν ἐπιδιώξεων.

Τό περιβάλλον ἡμῶν ἀποτελεῖται, ὡς 
γνωστόν, ἐκ τοῦ ἐδάφους, τῶν ὑδάτων, 
τοῦ ἡλίου, τοῦ ἀέρος ἀλλά καί ἐκ τῆς πα-
νίδος καί τῆς χλωρίδος.

Ὁ ἄνθρωπος δύναται νά ἐκμεταλλεύ-
ηται πρός ἴδιον ὄφελος τήν φύσιν μέχρις 
ὅμως ἑνός ὁρίου, ὥστε νά διασφαλίζηται 
ἡ ἀειφορία, ἤτοι ἡ δυνατότης ἀναπαρα-
γωγῆς τῶν καταναλωθέντων ἐνεργει-
ακῶν πόρων ἀλλά καί τῶν ἐμβίων, ἀλό-
γων, κτισμάτων.

Ἄλλωστε, ἡ καλῶς ἐννοουμένη ἐκμε-
τάλλευσις τῆς φύσεως ἀποτελεῖ καί ἐντο-
λήν τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον, πρό 
καί μετά τήν πτῶσιν αὐτοῦ.

Ἡ ὑπέρβασις ὅμως τοῦ ὁρίου τούτου, 
ἥτις δυστυχῶς ἀποτελεῖ φαινόμενον τῶν 
δύο τελευταίων αἰώνων εἰς τήν ἱστορίαν 
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καταστρέφει τήν 
ἁρμονίαν τῶν φυσικῶν συνισταμένων τοῦ 
περιβάλλοντος καί ὁδηγεῖ εἰς τόν κορε-
σμόν καί τήν νέκρωσιν τῆς δημιουργίας, 
ἀλλά καί αὐτοῦ τούτου τοῦ ἀνθρώπου, 
ὁ ὁποῖος δέν δύναται νά ἐπιβιώση ἐντός 
ἀπερρυθμισμένων εἰς βαθμόν μή ἀνα-
στρέψιμον οἰκοσυστημάτων.

Ἀποτέλεσμα δέ τοῦ φαινομένου τού-
του εἶναι ἡ ἐμφάνισις καί ἐξάπλωσις ἀσθε-
νειῶν προκαλουμένων ὑπό τοῦ, ἀνθρω-
πίνῃ εὐθύνῃ, μολυσμοῦ τῶν διατροφικῶν 
ἀγαθῶν.

Εἰς τάς ἡμέρας μας, ὀρθῶς μέν τονίζεται 
ἡ μεγάλη σημασία τῶν δασῶν καί ἐν γένει 
τῆς χλωρίδος διά τήν ἀειφορίαν τοῦ γηΐ-
νου οἰκοσυστήματος ὡς καί τήν διασφάλι-
σιν τῶν ὑδατίνων πόρων, ἀλλά δέν πρέπει 
νά ὑποτιμᾶται καί ἡ μεγάλη συμβολή τῶν 
ζώων εἰς τήν εὔρυθμον λειτουργίαν αὐτοῦ.

Τά ζῶα ἀνέκαθεν ὑπῆρξαν φίλοι του 
ἀνθρώπου καί οἱ ὑπηρέται τῶν ἀνθρω-
πίνων ἀναγκῶν καθώς παρεῖχον καί πα-
ρέχουν εἰς αὐτόν τροφήν, ἔνδυσιν, μετα-
φορικόν ἔργον ἀλλά καί προστασίαν καί 
συντροφικότητα.

Στενωτάτη εἶναι ἡ σχέσις τοῦ ἀνθρώ-
που μέ τά ζῶα, ὡς καταδεικνύεται ἐκ τοῦ 
γεγονότος ὅτι αὐτά ἐπλάσθησαν τήν ἰδί-
αν ἡμέραν μέ αὐτόν (Γέν. 1, 24-31) ἡ καί 
ἐκ τῆς δοθείσης ὑπό τοῦ Θεοῦ ἐντολῆς 
εἰς τόν Νῶε ὅπως διασώση ἐν ζεῦγος ἐξ 
ἑκάστου εἴδους ἀπό τόν ἐπικείμενον κα-
τακλυσμόν (Γέν. 6, 19).

Τυγχάνει χαρακτηριστικόν τό γεγονός 
ὅτι ὁ Θεός ἐπιδεικνύει ἰδιαιτέραν μέρι-
μναν διά τήν διάσωσιν τοῦ ζωϊκοῦ βασι-
λείου.

Εἰς τούς βίους τῶν Ἁγίων ἀναφέρονται 
πολλαί διηγήσεις διά τάς ἀρίστας σχέσεις 
μεταξύ Ἁγίων καί ἀγρίων ζώων, τά ὁποῖα 
ὑπό ἄλλας συνθήκας δέν διατηροῦν φιλι-
κάς σχέσεις πρός τόν ἄνθρωπον. Βεβαίως 
αὐτό δέν ὀφείλεται εἰς τήν κακήν φύσιν 
των, ἀλλά εἰς τήν ἀντίστασιν τοῦ ἀνθρώ-
που πρός τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ καί τήν 
συνεπακόλουθον συγκρουσιακήν σχέσιν 
αὐτοῦ μετά τῶν στοιχείων καί τῶν ἀλό-
γων ἐμβίων ὄντων τῆς φύσεως.

Ἄλλωστε, συνέπεια τῆς διαταράξεως 
τῆς σχέσεως τῶν πρωτοπλάστων πρός 
τόν Δημιουργόν των καί Θεόν ἦτο καί 
ἡ διατάραξις τῶν σχέσεων αὐτῶν μετά 
τοῦ περιβάλλοντος: «ἐπικατάρατος ἡ γῆ 
ἐν τοῖς ἔργοις σου· ἐν λύπαις φάγῃ αὐτήν 
πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου· ἀκάνθας 
καί τριβόλους ἀνατελεῖ σοι, καί φάγῃ τόν 
χόρτον τοῦ ἀγροῦ. Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώ-
που σου φάγῃ τόν ἄρτον σου ἕως τοῦ ἀπο-
στρέψαι σέ εἰς τήν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθης·» 
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(Γέν. 3, 17-19) Ἡ εἰρήνευσις τοῦ ἀνθρώ-
που μετά τοῦ Θεοῦ συνεπάγεται καί τήν 
εἰρήνευσιν αὐτοῦ μετά τῶν στοιχείων τῆς 
φύσεως.

Εἶναι φανερόν, κατόπιν τούτων, ὅτι ἡ 
ἀγαθή σχέσις τοῦ ἀνθρώπου πρός τό πε-
ριβάλλον ἀναπτύσσεται ὅταν παραλλή-
λως ἀναπτύσσηται ἀγαθή σχέσις αὐτοῦ 
πρός τόν Θεόν.

Τυγχάνει γνωστή ἡ ἀφήγησις τοῦ Συ-
ναξαριστοῦ περί τῆς ἐμπειρίας τοῦ Μεγά-
λου Ἀντωνίου, ὁ ὁποῖος εἰς ἡλικίαν ἐνε-
νήκοντα ἐτῶν ἀπεφάσισεν, καθοδηγηθείς 
ὑπό Ἀγγέλου Κυρίου, νά πορευθήι ἐνδό-
τερον τῆς ἐρήμου πρός ἀναζήτησιν καί 
ἄλλου ἀναχωρητοῦ, τοῦ Ὁσίου Παύλου 
τοῦ Θηβαίου, ἵνα λάβῃ παρ’ αὐτοῦ ὠφέ-
λειαν πνευματικήν.

Πορευθείς ἐπί τριήμερον εἰς ἀναζήτη-
σιν αὐτοῦ καί ἰχνηλατήσας σημεῖα θηρίων 
ἀγρίων συνήντησε λέοντα, ὁ ὁποῖος ὑπε-
κλίθη ἤρεμος ἔμπροσθέν του καί ποιήσας 
μεταβολήν ὡδήγησε τόν Μέγαν Ἀντώνιον 
εἰς τό σπήλαιον τοῦ Ὁσίου Παύλου, ἔνθα 
εὖρεν αὐτόν διακονούμενον ὑπό θηρίων.

Κόραξ ἐκόμιζεν αὐτῷ τόν ἐπιούσιον 
ἄρτον! Τήν ἡμέραν μάλιστα τῆς ἐπισκέ-
ψεως τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου ἐκόμισεν 
εἰς αὐτόν διπλήν μερίδα μεριμνήσας καί 
διά τόν ἐπισκέπτην αὐτοῦ! Οἱ Ἅγιοι οὗτοι 
εἶχον ἀναπτύξει ἀγαθήν σχέσιν μετά τοῦ 
Θεοῦ, διό καί εἶχον φιλικάς σχέσεις πρός 
πάντα τά ζῶα τῆς φύσεως.

Ἡ δημιουργία αὐτῆς τῆς ἀγαθῆς σχέ-
σεως πρός τόν Θεόν πρέπει νά προτάσση-
ται ὡς τό κύριον μέλημά μας, καί ὑπηρέ-
της αὐτῆς τῆς προοπτικῆς πρέπει νά εἶναι 
ἡ ἀγαθή σχέσις μας πρός τό ζωϊκόν, τό 
φυτικόν καί τό ἄψυχον περιβάλλον μας. 
Ὑπό τήν προοπτικήν αὐτήν ἡ ζωοφιλία 

δέν θά ἀποτελῆ στείραν κοινωνικήν ἐκδή-
λωσιν συμπαθείας πρός τά προσφιλῆ μας 
ζῶα, πολλάκις συνοδευομένην δυστυχῶς 
καί ὑπό ἀναλγησίας διά τόν πάσχοντα συ-
νάνθρωπον, τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά 
θά εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀγαθῆς σχέσεώς 
μας πρός τόν Δημιουργόν τοῦ παντός.

Εἴθε ὁ Δημιουργός τοῦ καλοῦ λίαν 
σύμπαντος καί τοῦ καλοῦ λίαν γηΐνου 
οἰκοσυστήματος νά ἐμπνεύσῃ ὅλους 
ἡ μᾶς νά συμπεριφερώμεθα εὐσπλάχνως 
πρός ἅπαντα τά στοιχεῖα τῆς φύσεως, μέ 
καρδίαν ἐλεήμονα ὑπέρ πάντων αὐτῶν, 
ἀνθρώπων, ζώων καί φυτῶν, ὡς καί ὁ 
Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος λέγει, ἀπαντῶν εἰς 
τήν ἐρώτησιν: “Τί ἐστι καρδία ἐλεήμων;”. 
“Καρδία ἐλεήμων ἐστι, καῦσις καρδίας 
ὑπέρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπέρ τῶν ἀνθρώ-
πων, καί τῶν ὀρνέων, καί τῶν ζώων, καί 
ὑπέρ παντός κτίσματος. Καί ἐκ τῆς μνή-
μης αὐτῶν, καί τῆς θεωρίας αὐτῶν ρέου-
σιν οἱ ὀφθαλμοί δάκρυα. Ἐκ τῆς πολλῆς 
καί σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχού-
σης τήν καρδίαν, καί ἐκ τῆς πολλῆς καρ-
τερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ, καί 
οὐ δύναται βαστάξαι, ἤ ἀκοῦσαι, ἤ ἰδεῖν 
βλάβην τινά, ἤ λύπην μικρᾶν ἐν τῇ κτί-
σει γενομένην” (Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, 
Ἅπαντα τά εὑρεθέντα σχετικά, Λόγος 
ΠΑ΄).

Διά τῆς τοιαύτης εὐσπλαχνίας ἡμῶν 
πρός ἅπασαν τήν κτίσιν θά τιμήσωμεν τό 
θεόσδοτον ἀξίωμα ἡμῶν ὡς ἀρχηγῶν τῆς 
Κτίσεως, ἐνδιαφερομένων μετά πατρικῆς 
στοργῆς ὑπέρ πάντων τῶν στοιχείων 
αὐτῆς, τά ὁποῖα οὕτω θά μᾶς ὑπακούουν 
αἰσθανόμενα τήν ἀγαθοεργόν διάθεσίν 
μας, καί θά πειθαρχοῦν εἰς τήν ἐπιτέλε-
σιν τῆς φιλανθρώπου καί ὑπηρετικῆς τῶν 
ἀναγκῶν μας ἀποστολῆς των.
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ὉΚύριος ἀπευθυνόμενος στούς μαθη-
τές Του, μέ κατηγορηματικό τρόπο 

τούς ἔλεγε: «Ὅταν ποιήσετε πάντα τά δι-
αταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοι 
ἐσμέν, ὅτι ὅ ὀφείλομεν ποιῆσαι πεποιή-
καμεν»1 . Γιά νά ἀποτρέψῃ τούς μαθητές 
Του ἀπό τόν μεγάλο κίνδυνο τῆς πνευμα-
τικῆς αὐτάρκειας καί ἀπό τήν λανθασμέ-
νη αἴσθηση πώς τάχα «οὐκ εἰσί ὥσπερ οἱ 
λοιποί τῶν ἀνθρώπων»2 ἀλλά ὑπερέχουν 
καί ξεχωρίζουν ἐξ’ αἰτίας τῆς ἀφιέρωσής 
τους καί τῆς ἀποστολικῆς τους κλήσης, 
τούς κατέστησε προσεκτικούς ὥστε ὅταν 
διακονήσουν τήν ὑψηλή τους κλήση καί 
τήν ἀφιέρωσή τους στό ἀποστολικό ἔργο, 
ἀλλά καί γιά τήν ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν 
τοῦ Θεοῦ, νά λένε: «Εἴμαστε ἀνάξιοι 
δοῦλοι καί κάνουμε αὐτό πού ὀφείλουμε 
νά κάνουμε».

Ἄν αὐτός ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἔχει θέση 
γιά τούς Ἀποστόλους, τί θά μποροῦσε νά 
πῇ ὁ ὁποιοσδήποτε ἕστω, μέ τά ὑψηλά μέ-
τρα πνευματικότητός του; Δέν εἶναι ταπει-
νοσχημία καί κενός λόγος αὐτό πού παρα-
τηρεῖται σέ ὅλους τούς μεγάλους Ἁγίους 
τῆς Ἐκκλησίας μας πού ἀδιαλείπτως ἐπα-
ναλαμβάνουν τό: «Ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι 
τῷ ἀμαρτωλῷ»3 . Καί βεβαίως δέν εἶναι 
συμπτωματικό πού ὁ ἱερουργός σέ καί-
ρια σημεῖα τῆς τελέσεως τοῦ μυστηρίου 
τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἐπαναλαμβάνει 
τόν ἴδιο λόγο· ὅσοι κατέχονται ἀπό δέος 

1. Λουκ. 17,10.
2. Λουκ. 18,11.
3. Λουκ. 18,13.

«Τό μυστήριον τοῦ ἐλέους»

μπροστά στό μεγάλο μυστήριο πού τούς 
ἀξιώνει ἡ ἱερωσύνη τους νά διακονοῦν.

Καί ἐπιβεβαιώνεται μέσα σέ ὅλη τήν 
πορεία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς πώς τό 
ἦθος γνησιότητος τῶν πιστῶν, φανερώ-
νεται στήν αἴσθηση τῆς ἁμαρτωλότητός 
μας. Καί αὐτή ἡ ἀδήριτος πραγματικότητα 
βρίσκει διέξοδο ἀφ’ ἑνός μεν μέ τήν ἀνα-
γνώρισιν καί βίωσιν αὐτῆς τῆς καταστά-
σεως καί ἀφ’ ἑτέρου μέ τήν ἐπίκλησιν τοῦ 
ἐλέους τοῦ Θεοῦ: «Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, 
Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ἀσφαλῶς τά λόγια αὐτά, δέν ἔχουν 
ἕνα χαρακτήρα συμβατικό καί ρητορικό. 
Ἐκφράζουν καί διατυπώνουν βιώματα καί 
καταστάσεις πραγματικές. Μαζί μέ τήν 
ὑμνογράφο ὁ κάθε εἰληκρινῶς μετανοῶν 
πιστός ἐπαναλαμβάνει: «Ἁμαρτιῶν μου 
τά πλήθη καί κριμάτων σου ἀβύσσους τίς 
ἐξιχνιάσει, ψυχοσώστα Σωτήρ μου»4 . Καί 
πράγματι ποιός μπορεῖ νά ἐξερευνήσῃ τήν 
ἀνθρώπινη ἁμαρτωλότητα καί τά ἀπύθ-
μενα βάθη τῶν κρίσεων καί τῶν βουλῶν 
τοῦ Θεοῦ, πού μέσα ἀπό μυστηριώδεις 
καί ἀπερινοήτους τρόπους πού χρησιμο-
ποιεῖ φέρνει τήν σωτηρία καί στούς πιό 
μεγάλους ἁμαρτωλούς;

Ἡ ἁμαρτωλότητα πού τόσο συχνά τήν 
συναντᾶ κανείς στήν προσωπική του ζωή 
ἀλλά καί γύρω του στά πρόσωπα τῶν 
ἀδελφῶν του ἐν Χριστῷ, ἀσφαλῶς δημι-
ουργεῖ ὀδύνη καί ἀπαισιοδοξία. Τήν διέ-
ξοδον ὅμως μᾶς τήν δίδει τό ἄπειρο ἔλεος 
τοῦ Θεοῦ. Αὐτό δε τό ἔλεος, δέν ἔχει τέ-

4. Ἀπό τό ποίημα τῆς Κασσιανῆς.

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
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λος, εἶναι ἀνεξάντλητο, ἀπεριόριστο, ἀμέ-
τρητο, ἀνεξερεύνητο καί ἀνεξιχνίαστο.

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἀναφέρει ὅτι 
δέν ὑπαρχεῖ μέτρο στήν φιλανθρωπία 
τοῦ Θεοῦ, οὔτε μπορεῖ νά ἑρμηνευθῇ μέ 
λόγια ἡ ἀγαθότητά Του. Ἡ δικιά μας κα-
κία ἔχει μέτρο, τό φάρμακο ὅμως δέν 
ἔχει μέτρο. Ἡ δική μας κακία, ὅποια καί 
ἄν εἶναι, εἶναι ἀνθρώπινη. Ἡ φιλανθρω-
πία ὅμως τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνείπωτη, δέν 
μπορεῖ νά ἐκφρασθῇ μέ λόγια γιατί εἶναι 
ἀνωτέρα τῆς κακίας. Σκέψου ἕνα σπινθή-
ρα πού ἔπεσε στό πέλαγος. Μήπως μπο-
ρεῖ νά μείνῃ ἐκεῖ ἤ νά φανῇ. Ὅσο εἶναι ὁ 
σπινθήρας μπροστά 
στό πέλαγος, τόσο 
εἶναι ἡ κακία ἀπένα-
ντι στήν φιλανθρωπία 
τοῦ Θεοῦ, ἤ καλύτερα 
οὔτε τόσο, ἀλλά πολύ 
περισσότερο. Γιατί τό 
πέλαγος καί ἄν ἀκόμη 
εἶναι μεγάλο ἔχει ὅρια, 
ἐνῶ ἡ φιλανθρωπία 
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπεριό-
ριστη5. 

Γιά τήν ἀποτελε-
σματικότητα καί δρα-
στικότητα τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ ὁ ἴδιος 
ἱερός Πατέρας μᾶς λέγει: «Ὅπως μία σπί-
θα, ὅταν πέσει μέσα στήν ἀπέραντη ἔκτα-
ση τοῦ πελάγους, ἀμέσως θά σβεσθῇ ἤ θά 
γίνῃ ἀφανῆς, γιατί θά καταποντισθῇ στά 
πολλά ὕδατα, ἔτσι καί κάθε ἀνθρώπινη πο-
νηρία, ὅταν πέσει μέσα στήν κολυμβήθρα 
τῶν Θείων ναμάτων, ἀπό ἐκείνη τή σπίθα 
πιό γρήγορα καί πιό εὔκολα καταποντίζε-
ται καί ἀφανίζεται»6 .

5.  Ἱ. Χρυσοστόμου, περί μετανοίας, ὁμιλία 8η .
6.  Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, περί μετανοίας, κατή-

χησις 9η .

Τό ἀνεξάντλητο καί αἰώνιο τοῦ ἐλέ-
ους τοῦ Θεοῦ, ὁ ψαλμωδός τό διατυπώ-
νει στόν 135ο Ψαλμό μέ μία πληρότητα, 
διαπιστώνοντάς το μέσα στήν δημιουρ-
γία καί μέσα στήν ἱστορία τοῦ λαοῦ τοῦ 
Θεοῦ. Ὁ κάθε στίχος ἀπό τούς εἴκοσι ἕξι 
καταλήγει στό γνωστό «ὅτι εἰς τόν αἰώνα 
τό ἔλεος Αὐτοῦ». Στόν 62ο ψαλμό ὁμο-
λογεῖ πώς αὐτό τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι 
ἀνώτερο ἀπό χιλιάδες ζωές. «Ὅτι κρεῖσσον 
το ἔλεός σου ὑπέρ ζωάς»7. Καί πράγματι 
«ἄν ὑποθέσουμε μᾶς λέει ἕνας σύγχρο-
νος σχολιαστής, ὅτι εἴχαμε μία καί δύο 
καί τρεῖς καί τέσσερις καί χίλιες ζωές, ἄν 

θά μπορούσαμε νά ξα-
ναζήσουμε μετά τόν 
θάνατό μας, “το ἔλε-
ός σου” εἶναι ἀνώτερο 
ἀπό κάθε ἀγαθό, ἀπό 
κάθε ζωή, ἀπό ὁτιδή-
ποτε θά εἶχα ἀκόμη καί 
ἄν ἀπελάμβανα χίλιες 
φορές ὅτι θά μοῦ χάρι-
ζε ὁ κόσμος, τό σύμπαν. 
Τό ἔλεός σου εἶναι ἀσύ-
γκριτο. Ἔλεος εἶναι ἡ 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι 
τό “Εἶναι” Του πού μᾶς 

χαρίζει τό δικαίωμα νά ἑνούμεθα μαζί του, 
νά ἐπικοινωνοῦμε μέ Αὐτόν. Εἶναι τό μό-
νον τό ὁποῖον μᾶς καθιστᾶ ἱκανούς νά τόν 
πλησιάσουμε. Οὔτε ἡ δικαιοσύνη μας, οὔτε 
οἱ ἀρετές μας»8. 

Γιά τόν ἴδιο τόν ψαλμωδό τό ἔλεος 
τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀκολουθεῖ καί μᾶς κυνη-
γᾶ μέ ἐπιμονή ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς 
μας, γιά νά μᾶς εὐργετήσῃ καί νά μᾶς 
φυλάξῃ ἀπό τό κακό, «τό ἔλεός Σου Κύ-

7.  Ψαλμός 62ος.
8. Ἀρχιμ. Αἰμιλιανοῦ, Προηγουμένου Ἱ. Μονῆς 

Σίμωνος Πέτρας «Κατηχήσεις καί Λόγοι» σ. 26 . 
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ριε καταδιώξει με πάσας τάς ἡμέρας τῆς 
ζωῆς μου»9 . 

Στίς ἀναστάσιμες ἀκολουθίες, πολλές 
φορές ἀκούσθηκε τό «Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς 
ἀπό τοῦ τάφου καθώς προεῖπεν, ἔδωκεν 
ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος». Ὁ 
Ἰησοῦς ἀφοῦ ἀναστήθηκε ἀπό τόν τάφο, 
ὅπως εἴχε ὑποσχεθεῖ στούς μαθητές Του, 
ἐχάρισε σέ μᾶς τήν αἰώνια ζωή καί τό ἄπει-
ρό Του ἔλεος. Τό πρῶτο χάρισμα τῆς Ἀνα-
στάσεως εἶναι ἡ «αἰώνιος ζωή», δηλαδή 
ἡ δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά ὑπερβῇ 
τήν φθαρτότητα καί τήν θνητότητά του. 
Ὁ βιολογικός του θάνατος εἶναι πλέον 
ἕνα ἐπεισόδιο, τό τελευταῖο τῆς ἐπίγειας 
ζωῆς του, πού τοῦ ἀνοίγει τήν αἰωνιότη-
τα σέ ἕναν «οὐρανόν καί γῆν καινήν» ὅπου 
ὁ Θεός «ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἀπό τῶν 
ὀφθαλμῶν αὐτῶν καί ὁ θάνατος οὐκ ἔσται 
ἔτι, ὅτι τά πρῶτα ἀπῆλθον»10. Τό δεύτερο 
χάρισμα τῆς Ἀναστάσεως εἶναι τό ἄπειρο 
ἔλεος τοῦ Θεοῦ «τό μέγα ἔλεος». Αὐτό 
πού εἶναι «κρεῖσσον ὑπερ ζωάς». Αὐτό πού 
τόσο συχνά καί ἀκατάπαυστα ἀκούγεται 
καί στίς λατρευτικές μας συνάξεις «Κύριε, 
ἐλέησον». Αὐτό καλύπτει ὅλες τίς ἀνάγκες 
μας, τά αἰτήματά μας, τίς ἀναζητήσεις μας, 
τίς ἐπιδιώξεις καί τά ὀνόματά μας.

Τό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως καί 
μετανοίας ἔχει ἄμεση σχέση καί εἶναι 
ἔκφραση τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀπό-
γνωση, οἰ ἀπογοητεύσεις, τά ἀδιέξοδα, 
οἱ ποικίλες μέριμνες καί τά προβλήμα-
τα μέσα στήν καταναλωτική ἐποχή μας, 
ἔχουν περισσεύσει. Ἡ ἀντιμετώπιση αὐ-
τῶν ἀλλά καί ἀλλων παρομοίων κατα-
στάσεων, πραγματοποιεῖται κυρίως μέ 
τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ  Ἰησοῦ 
καί τοῦ ἐλέους Του. «Πᾶς γάρ ὅς ἄν ἐπικα-

9.  Ψαλμ. 22,6 
10.  Ἀποκ. 21,1 και 4

λεῖται τό ὄνομα Κυρίου σωθήσεται»11 . Ἡ 
ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου πού 
ταυτίζεται μέ τό ἔλεός Του, ἀφοῦ «ὁ Θεός 
ἀγάπη ἐστίν»12 φέρνει τήν σωτηρία. Τήν 
σωτηρία ὡς δυνατότητα διεξόδου ἀπό τά 
καθημερινά ἀδιέξοδα, ἀλλά καί τή σω-
τηρία μέ τήν ἔννοια τῆς πληρότητας καί 
ἀκεραιότητας τῆς ζωῆς, τῆς «ὄντως ζωῆς» 
πού εἶναι ἐν Χριστῷ ζωή.

Ἀπό τήν κλήση καί διαβεβαίωση τοῦ 
Κυρίου: «δεῦτε πρός με πάντες…καγώ ἀνα-
παύσω ὑμᾶς» κανείς δέν ἀποκλείεται. Τά 
ἁμαρτήματα, οἱ παρεκτροπές, οἱ παρεκκλί-
σεις, οἱ πάσης φύσεως ἀνηθικότητες παρα-
μερίζονται μέ τήν μετάνοια πού φέρνει τήν 
συγχωρητικότητα, τήν ἀνεκτικότητα, τήν 
στήριξη καί τήν ἐνίσχυση τοῦ ἐλέους τοῦ 
Θεοῦ. Μέ τήν μετάνοια κατατάσσεται κα-
νείς στήν τάξη τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ. Καί 
σήμερα ὑπάρχουν πολλοί «τελώνες», «λη-
στές», «Ζακχαῖοι», «Χαναναῖες», «Σαμαρεί-
τισσες» πού εἶναι ἕτοιμοι νά ἀποδεχθοῦν 
τό εὐχάριστο μήνυμα. Ἀρκεῖ νά ἀνοιχθῇ 
ὁ δρόμος τῆς ἐπιστροφῆς πολλῶν συναν-
θρώπων μας πού θεωροῦνται «ἁμαρτωλοί» 
κατά κόσμον. Ἔχομεν χρέος ὡς Ἐκκλησία 
νά συντελέσωμε σέ αὐτό. Τό μήνυμα ὅτι ὁ 
Τριαδικός Θεός μας εἶναι ὁ Παντοκράτωρ, 
ὁ παντοδύναμος, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά 
πάντα πληρῶν, εἶναι καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης 
καί τοῦ ἀπείρου ἐλέους, εἶναι ἐπιτακτική 
ἀνάγκη νά ἀκούγεται καί νά προβάλλεται 
σέ ὅλες τίς δραστηριότητές μας, ὅτι ὁ Θεός 
δέν εἶναι ὁ τιμωρός κριτής ἀλλά ἡ προ-
σωποποίησις τῆς ἀγάπης σέ τέτοιο βαθμό 
«ὥστε τόν υἱόν Αὐτοῦ τόν Μονογενῆ {ἐξα-
πέστειλε} ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή 
ἀπόλυται ἀλλ’ ἔχει ζωήν αἰώνιον».

11.  Ρωμ. 10,13
12.  Α΄ Ἰωάν. 4,8
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ἩἘκκλησία ὡς σῶμα Χριστοῦ1 καί 
συνέχιση τοῦ μυστηρίου τῆς ἐνσαρ-

κώσεως μέσα στήν ἱστορία καί τόν κόσμο2 
συνδέεται ἄμεσα μέ τή θεία Λατρεία τόσο 
στήν κοινή, ὅσο καί στήν ἀτομική της 
ἔκφραση3. Λατρεύω τό Θεό σημαίνει ἐφαρ-
μόζω στήν πράξη τήν πίστη μου σ’ αὐτόν 
καί διά τῶν ἔργων μου τόσο αὐτῶν τῆς 
καθάρσεως ἀπό τά πάθη, ὅσο καί αὐτῶν 
τῆς ἄσκησης τῆς ἀγάπης, γίνομαι ζωντανό 
μέλος τῆς Ἐκκλησίας ὡς σώματος Χριστοῦ 
καί κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀπό 
τήν ἄποψη αὐτή ἡ Λατρεία διαφοροποι-
εῖται ἀπό προχριστιανικές πρακτικές τῆς 
σκιᾶς καί τοῦ γράμματος καί καθίσταται 
«λογική»4, πνευματική δηλαδή καί συνει-
δητή, «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ»5, «συντε-
ταμένη καί διηνεκής καί ἀμετεώριστος περί 
τό λατρευόμενον θεραπεία»6.

1.  Ἐφ. 1, 23.
2.  π. Γ. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ, Τό σῶμα τοῦ ζῶντος 

Χριστοῦ. Μιά ὀρθόδοξη ἑρμηνεία τῆς Ἐκκλησίας, 
μετάφρ.: Ἰ. Κ. Παπαδόπουλος, ἐκδ. «Ἁρμός», Ἀθή-
να 1999, σ. 40.

3. Γιά τή σχέση τῶν δύο αὐτῶν τύπων προσευχῆς 
καί ἀναφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου πρός τό Θεό βλ. Π. Ι. 
ΣΚΑΛΤΣΗ, Ἡ παράδοση τῆς κοινῆς καί τῆς κατ’ 
ἰδίαν προσευχῆς, μέ εἰδική ἀναφορά στό Ὡρολόγιο 
τοῦ Θηκαρᾶ, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2008.

4.  Ρωμ. 12, 1.
5.  Ἰω. 4, 23.
6.  ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Κεφάλαια τῶν 

ὅρων κατ’ Ἐπιτομήν, σλ΄, PG 31, 1236B.

Ἐκκλησία καί Λατρεία
Τοῦ Παναγιώτη  Ἰ. Σκαλτσῆ

Ἀναπλ. Καθηγητῆ Α.Π.Θ.

«Ἐγώ δέ καί ἡ οἰκία μου λατρεύσωμεν Κυρίῳ, ὅτι ἅγιός ἐστι» 
( Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ 24, 15)

Ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή φύση του εἶναι 
λειτουργικό ὄν, μέ τήν ἔννοια ὅτι καλεῖται 
ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας νά ἔχει συνεχῆ 
μνήμη Θεοῦ καί νά εὐφραίνεται γι’ αὐτό7, 
νά ἀγρυπνεῖ «ἐν παντί καιρῷ»8 καί νά 
προσεύχεται ἀδιαλείπτως9, νά λειτουρ-
γεῖ δηλαδή ὡς πραγματικός τοῦ Θεοῦ 
ἄνθρωπος, νύκτα δέ καί ἡμέρα μέσα ἀπό 
τή λειτουργική ζωή «νά μεταμορφώνεται 
σέ προσευχή καί νά γίνεται μυστήριο διαρ-
κοῦς θείας κοινωνίας, πού φθάνει μέχρι τή 
θέωση καί τήν ἕνωση μέ τό Θεό»10.

Αὐτή ἀκριβῶς ἡ διαδικασία πρός κοι-
νωνία καί θέωση ξεκινᾶ «ἐν τῷ κρυπτῷ» 
ἀπό «τό ταμιεῖον»11 τοῦ καθ’ ἑνός, τό 
βάθος δηλαδή τῆς καρδιᾶς, τό μυστικό 
τόπο ὅπου κυοφορεῖται ἡ προσευχή. Ἐδῶ 
μακρυά ἀπό τήν τύρβη τῶν ἐγκοσμίων 
μπορεῖ ὁ προσευχόμενος ἄνθρωπος νά 
προσομιλεῖ μέ τό Θεό ἀπερίσπαστα, νά 
ἀλλοιώνεται ἐσωτερικά και ὡς μέλος τῆς 
Ἐκκλησίας νά γίνεται φωτοειδής12. Νά 
ἑλκύει μέσα του τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-

7.  Ψαλμ. 76, 4.
8.  Λουκ. 21, 36.
9.  Α΄ Θεσ. 5, 17.
10.  Α. ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Πάθη καί ἀρετές 

στή διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, 
ἐκδ. «Δόμος», Ἀθήνα 21986, σ. 165.

11.  Ματθ. 6, 5-6.
12.  ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, Λόγος ΡΣΤ΄, 

Περί Προσευχῆς, PG 89, 1756D.
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ματος καί μέ τό νοῦ του νά φαντάζεται 
«θεϊκά νοήματα καί τά ἀγαθά τοῦ οὐρα-
νοῦ»13. Καταφάσκει ὁ προσευχόμενος 
στήν ἡσυχία ἡ ὁποία μέ τήν τοῦ  Ἰησοῦ 
ἀδιάλειπτη μνήμη καθίσταται «ἀδιάσπα-
στος Θεῷλατρεία καί παράστασις»14.

Ὁ διά τῆς ἐσωτερικῆς καί νοερᾶς λε-
γόμενης προσευχῆς καλλιεργημένος 
ἄνθρωπος ἔχει ὅλες τίς προϋποθέσεις 
νά προσεύχεται καί στήν ἐντός τοῦ ἱε-
ροῦ Ναοῦ κοινή Λατρεία. Ἡ κατά μόνας 
προσευχή, ἐπισημαίνει ὁ ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Παλαμᾶς, πού γίνεται στό σπίτι, 
ἀκόμη καί στούς δρόμους καί τίς ἀγορές 
«εἰς προσευχήν διέγερσις τήν ἐπ’ ἐκκλη-
σίας συνίστησι πρός τόν Θεόν καί ἡ ἔνδον 
κατά διάνοιαν τήν διά τῶν χειλέων»15. 
Προετοιμάζει δηλαδή τόν πιστό γιά τήν 
κοινή προσευχή στίς «ἐπί τό αὐτό»16 καί 
«ἐν ἐκκλησίᾳ»17 συνάξεις τῆς θείας Εὐχα-
ριστίας καί τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Νυχθη-
μέρου. Κοινή καί κατ’ ἰδίαν προσευχή 
σχετίζονται ἄμεσα, προϋποθέτει ἡ μία τήν 
ἄλλη, γιατί ἀκριβῶς θεμελιώνονται στήν 
ἴδια ἐκκλησιολογική βάση καί ἀποτελοῦν 
δύο ὄψεις τῆς μίας ἐντός τῆς Ἐκκλησίας 
βιούμενης λογικῆς Λατρείας. «Ἡ κοινή 
προσευχή ἔχει ὡς προϋπόθεση τήν κατ’ 
ἰδίαν καί ἡ κατ’ ἰδίαν εἶναι προέκταση τῆς 
κοινῆς»18.

13.  ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Περί 
τῶν τριῶν τρόπων τῆς προσευχῆς λόγος (ἀμφιβαλ-
λόμενο), PG 120, 702B.

14.  ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ, Κλῖμαξ, Λό-
γος 27, PG 88, 1112C.

15.  Ὁμιλία Ζ΄, PG 151, 89D.
16.  Πράξ. 2, 1· Α΄ Κορ. 11, 20.
17.  Α΄ Κορ. 11, 18.
18.  Π. Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, Ἡ παράδοση τῆς κοινῆς 

καί τῆς κατ’ ἰδίαν προσευχῆς…, σ. 74. Βλ. καί Γ. 
Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, Χριστιανική Ἠθική ΙΙ, ἐκδ. 

Βασική πτυχή τῆς κοινῆς λατρευτικῆς 
ζωῆς στόν κατ’ ἐξοχήν λειτουργικό τόπο, 
δηλαδή τόν ἱερό Ναό, εἶναι ἡ νυχθήμερος 
Λατρεία κατά τήν ὁποίαν συνάζονται οἱ 
πιστοί «ψαλμούς καί ὕμνους ὁμοθυμα-
δόν τῷ Κυρίῳ ἄδοντες»19. Πρόκειται γιά 
τίς τακτές ὧρες καί τούς τεταγμένους 
καιρούς20 πού ἀπό τίς κατά τά ἰουδαϊκά 
πρότυπα τρεῖς προσευχητικές εὐκαιρίες 
«ἑσπέρας καί πρωΐ καί μεσημβρίας»21 ἐξε-
λίχθηκαν σέ ἑπτά στή Λατρεία τῆς Ἐκκλη-
σίας κατά τό «ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἤνεσά 
σε»22 καί «κατά τόν ἀριθμόν τῶν χαρισμά-
των τοῦ Πνεύματος»23.

Οἱ ἐν λόγῳ Ἀκολουθίες, Ἑσπερινός, 
Ἀπόδειπνο, Μεσονυκτικό, Ὄρθρος καί 
Ὧρες διαμορφώθηκαν σιγά-σιγά ἕως ὅτου 
πάρουν τή  μορφή πού ἔχουν σήμερα μέ 
διατάξεις δύσκολες, πλούσια ὑμνογραφία 
καί θεολογικό περιεχόμενο ἀνεπανάλη-
πτο. Μέσα ἀπό αὐτόν τό θησαυρό, πού 
ὑπηρετεῖ τό ρόλο τῆς λειτουργίας πρίν τή 
θεία Λειτουργία, ἡ Ἐκκλησία παιδαγωγεῖ 

Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 171. π. Γ. 
ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ, «Ὀρθόδοξος Λατρεία», ἐν Θέματα 
Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἐκδ. «Ἄρτος Ζωῆς», Ἀθή-
να 1989, σσ. 160-161. Β. Ι. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, Ὁ 
ἐκκλησιολογικός χαρακτήρας τῆς ποιμαντικῆς. Λε-
ντίῳ ζωννύμενοι ΙΙ, ἐκδ. «Μυγδονία», Θεσσαλονί-
κη 2005, σσ. 22-23. Ν. ΣΚΡΕΤΤΑ (Ἀριχμ.), Ἡ νοερά 
προσευχή ἔκφραση ἀληθοῦς λατρείας Θεοῦ, μετά 
συναγωγῆς κειμένων παλαιῶν καί νέων γερόντων 
[Σειρά: Κανονικά καί Λειτουργικά, 2], ἐκδ. «Μυ-
γδονία», Θεσσαλονίκη 2006, σ. 123.

19.  ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἱστορία ψυ-
χωφελής … ὁ βίος Βαρλαάμ καί Ἰωάσαφ, PG 96, 
969B.

20.  ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ, Ἐπιστολή πρός 
Κορινθίους Α΄, 40, PG 1, 288A· 289A.

21.  Ψαλμ. 54, 18.
22.  Ψαλμ. 118, 164.
23.  ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διάλογος…, 

Σ∫Η΄, PG 155, 549.
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τόν πιστό ἱκανοποιώντας τήν ὑπαρξιακή 
του ἀνάγκη γιά ἀδιάλειπτη κοινωνία μέ 
τό Θεό καί συνεχή μνήμη τῆς ἱστορίας 
τῆς σωτηρίας. Ἡ ἑνότητα Χριστοῦ καί 
Ἐκκλησίας διαφαίνεται σέ κάθε ἐπιμέρους 
στοιχεῖο τῆς νυχθημέρου Λατρείας καί ὁ 
πιστός πού ἀσκεῖται λειτουργικά μαθαίνει 
νά ἐξαγιάζει καί νοηματοδοτεῖ τό χρόνο 
του, καί νά ζεῖ πράγματι ὡς «νέος» ἄνθρω-
πος24, νικώντας κάθε μέρα τήν ἐξουσία 
τοῦ διαβόλου καί τή δύναμη τοῦ θανάτου. 
«Στήν ἐκκλησιαστική λατρεία ὁ ἄνθρωπος 
μπορεῖ νά μπολιάζεται στή θεανθρώπινη 
ζωή καί αὐτή ἡ ζωή ἠμπορεῖ νά μεταμορ-
φώνει ἔπειτα ὅλες τίς πτυχές τῆς καθημε-
ρινῆς του ζωῆς»25.

Τό ὅτι ἡ Λατρεία ἐκφράζει τήν πίστη 
τῆς Ἐκκλησίας καί διαμορφώνει τήν εὐσέ-
βεια τοῦ ἀνθρώπου φαίνεται ἀκόμη πε-
ρισσότερο στά μυστήρια. «Ἡ Ὀρθόδοξη 
Λατρεία ἀποτελεῖ ἄριστο ὑπόμνημα τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας»26. Ὁ 
ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας προχωρᾶ 
βαθύτερα λέγοντας ὅτι τά μυστήρια φα-
νερώνουν καί πραγματώνουν τήν Ἐκκλη-
σία· «Σημαίνεται δέ ἡ Ἐκκλησία ἐν τοῖς 
μυστηρίοις, οὐχ ὡς ἐν συμβόλοις, ἀλλ’ ὡς 
ἐν καρδίᾳ μέλη καί ὡς ἐν ρίζῃ φυτοῦ κλά-
δοι»27. Πρόκειται δηλαδή ὄχι γιά μαγικές 
τελετουργίες, ἀλλά «γιά λειτουργίες ἑνός 
σώματος»28 πού τό γεννοῦν, τό τρέφουν 

24.  Κολ. 3, 10.
25.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ἀρχιμ.), «Ὁ ἄνθρωπος ὄν λει-

τουργικό», ἐν Ὁ ὅσιος Γρηγόριος, περίοδος Β΄, ἔτος 
1979, ἀριθ. 4, σ. 34.

26.  Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ἡ οὐσία τῆς Ὀρθοδοξίας, 
ἐκδ. «Παρουσία», Ἀθήνα 1998, σ. 179.

27.  Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας, PG 150, 
452C.

28.  Ν. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, «Σά μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας ἤ λόγος περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς τοῦ κόσμου», 

καί συνεχῶς τό ἀνανεώνουν. Τό σῶμα 
αὐτό εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Τά  μυστήρια ἀπο-
τελοῦν τίς ἐνέργειες τοῦ Χριστοῦ πού 
προϋποθέτουν καί τή δική μας προσω-
πική ἐλευθερία γιά νά ἔχουν ἀποτέλεσμα 
στήν πνευματική μας στόχευση καί τό 
δρόμο γιά τήν οἰκείωση τοῦ Θεοῦ καί τήν 
πρόγευση τῆς τριαδικῆς του βασιλείας29.

Πιό συγκεκριμένα μέ τό βάπτισμα ὁ 
ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τή χριστιανική του 
ταυτότητα, τό ἐν Χριστῷ εἶναι, τήν και-
νούρια γέννηση καί ἀνάπλαση30, καθόσον 
στίς ψυχές τῶν νεοφωτίστων ἐγχαράσ-
σεται ἡ μορφή τοῦ Χριστοῦ31. Μέ τό ἅγιο 
μύρο, δηλαδή τό χρίσμα, οἱ βαπτισμένοι 
γίνονται κοινωνοί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τό μυστήριο αὐτό «ἐνεργούς δείκνυσι 
τούς τελουμένους τάς πνευματικάς ἐνερ-
γείας»32. Ἡ θεία δέ Εὐχαριστία τρέφει καί 
ζωοποιεῖ τά νέα τῆς Ἐκκλησίας μέλη· «ὁ 
γάρ τῆς ζωῆς ἄρτος αὐτός κινεῖ τόν σιτού-
μενον»33. Ἀναμφίβολα σέ κάθε ἕνα ἀπό 
τά μυστήρια ἐνεργεῖ ὁ Χριστός καί γίνε-

ἐν Ὀρθοδοξία Ἑλληνισμός. Πορεία πρός τήν τρίτη 
χιλιετία, Β΄ τόμος, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμου-
σίου, Ἅγιον Ὄρος 1996, σσ. 232-233.

29.  Βλ. Κ. WARE [Ἐπισκόπου Διαυλείας], Ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μετάφραση ἀπό τά Ἀγγλικά 
Ἰωσήφ Ροηλίδης, ἐκδ. «Ἀκρίτας», Ἀθήνα 1996, σσ. 
434-470.

30.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, Περί τῆς ἐν 
Χριστῷ ζωῆς, Λόγος δεύτερος, PG 150, 533A.

31.  P. E. RODOPOULOS, The sacramentary of 
Serapion, Thessaloniki 1967, σ. 129: «Μόρφωσον 
πάντας τούς ἀναγεννωμένους τήν θείαν καί ἄρρη-
τόν σου μορφήν». Βλ. καί Π. Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, «Ἡ βα-
πτισματική ἀναγέννηση», ἐν Λειτουργικές Μελέτες 
Ι, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 43.

32.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, ὅ.π., Λόγος τρί-
τος, PG 150, 577A.

33.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, ὅ.π., Λόγος τέ-
ταρτος, PG 150, 597Β.
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ται τά πάντα «πλάστης, ἀλείπτης, συνα-
γωνιστής, τό μέν λούων, τό δέ χρίων, τό 
δέ τρέφων»34. Πρωτίστως ὅμως οἱ πιστοί 
ἐνεργοποιοῦνται ὡς μέλη Χριστοῦ καί 
τῆς Ἐκκλησίας διά τῆς θείας Εὐχαριστίας 
«Μέλη γάρ Χριστοῦ τούς τελουμένους καί 
πάσης ἄλλης ἱερᾶς τελετῆς ἀπεργαζομέ-
νης τελεώτερον ἡμῖν ὁ τῆς ζωῆς τοῦτο δί-
δωσιν ἄρτος»35.

Ἡ ἀλήθεια αὐτή μαρτυρεῖται καί ἐπιβε-
βαιώνεται ἀπό αὐτήν ἀκόμη τήν Καινή Δι-
αθήκη ὅπου ὁ χαρακτηρισμός τῆς Ἐκκλη-
σίας ὡς σώματος Χριστοῦ προέρχεται ἀπό 
τή λατρευτική ζωή καί κυρίως τήν εὐχαρι-
στιακή ἐμπειρία36. Οἱ λόγοι τοῦ ἀποστό-
λου Παύλου «ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολ-
λοί ἐσμεν· οἱ γάρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνός ἄρτου 
μετέχομεν»37 καί «συνερχομένων ὑμῶν ἐν 
Ἐκκλησίᾳ»38 αὐτό ἀκριβῶς δηλώνουν, τή 
φανέρωση δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας στή 
θεία Εὐχαριστία, ἐκεῖ πού πραγματοποι-
εῖται ἡ σύναξη τοῦ σώματος39.

Ὁλοκληρώνοντας τόν προβληματισμό 

34.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, ὅ.π., Λόγος τέ-
ταρτος, PG 150, 608A.

35.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, ὅ.π., Λόγος τέ-
ταρτος, PG 150, 597A.

36.  Ι. Δ. ΖΗΖΙΟΥΛΑ (Μητροπολίτου Περγά-
μου), Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ θείᾳ Εὐχαρι-
στίᾳ καί τῷ Ἐπισκόπῳ κατά τούς τρεῖς πρώτους 
αἰῶνας, ἐκδ. Γρηγόρη, ἐν Ἀθήναις 21990, σσ. 44-46. 
Βλ. καί Π. Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, «Λειτουργική κίνηση τῆς 
Φριστιανικῆς Δύσης καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνατολή», ἐν 
Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσ-
σαλονίκη 2006, σ. 17.

37.  Α΄ Κορ. 10, 17.
38.  Α΄ Κορ. 11, 17.
39.  π. Γ. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ, Τό σῶμα τοῦ ζῶντος 

Χριστοῦ…, σ. 38. Βλ. καί π. Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, «Ἡ 
Ἐκκλησία ὡς χαρισματικός θεσμός. (σχόλιο στό Α΄ 
Κορ. 12, 27)», ἐν Ἐπίκαιρα Ἁγιογραφικά Θέματα. 
Ἁγία Γραφή καί Εὐχαριστία, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, 
Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 88-89.

μας καί τίς σκέψεις μας γιά τό ἀναπτυχθέν 
θέμα θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ 
θεία Λατρεία συνιστᾶ τόν πλοῦτο καί τήν 
καρδιά τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ μυστηριακή ζωή 
καί ἐν γένει ἡ λειτουργική προσευχή –σέ 
συνάφεια μέ τίς ἑορτές κατά τίς ὁποῖες ὁ 
πιστός χαίρεται τή χαρά τῆς ἐν Χριστῷ 
σωτηρίας του40, ἀλλά καί τίς νηστεῖες πού 
ἀναδεικνύουν τόν ἀσκητικό χαρακτήρα 
τῆς Λατρείας41– λειτουργεῖ πρός δύο κα-
τευθύνσεις. Πρῶτα-πρῶτα ἀποκαλύπτει 
τό δογματικό πλοῦτο, τό μυστικό χαρα-
κτήρα καί τήν ἐσχατολογική προοπτική 
τῆς Ἐκκλησίας42. Κατά δεύτερον τιμᾶ 
τόν ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο καί ζωντανό 
μέλος τῆς Ἐκκλησίας στούς κόλπους τῆς 
ὁποίας μπορεῖ νά εὐχαριστεῖ, νά δοξολο-
γεῖ τόν Τριαδικό Θεό, νά κοινωνεῖ μαζί 
Του καί τούς συνανθρώπους του. Ἔχει τή 
δυνατότητα νά πορεύεται πρός τά ἔσχατα 
ἀπολαμβάνοντας τίς δωρεές Του καί ζη-
τώντας τό ἔλεός Του. Ἡ μέ βάση τή θεία 
Λατρεία αὐτή πορεία, προϋποθέτει βε-
βαίως τήν ἀγάπη, τήν πίστη καί τήν ἐλευ-
θερία μας. Ἡ λατρεύουσα Ἐκκλησία43 δι-
αμορφώνει λειτουργημένους ἀνθρώπους, 
πνευματικές δηλαδή προσωπικότητες μέ 
λειτουργικό ἦθος καί ὑπαρξιακό ὅραμα.

40.  Π. Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, «Θεολογική προσέγγιση 
τῆς χριστιανικῆς γιορτῆς», ἐν Λειτουργικές Μελέ-
τες Ι, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 
185-207.

41.  Γ. Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ (Πρωτ/ρου), Ἡ θε-
ολογική μαρτυρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς Λατρείας, 
ἐκδ. «Ἁρμός», Ἀθήνα 21996, σσ. 185-192.

42.  Ι. Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, «Τό πνεῦμα τῆς θεί-
ας Λατρείας» ἐν Λειτουργικά Θέματα Α΄, Θεσσα-
λονίκη 1977, σσ. 11-37. Βλ. καί Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ἡ 
οὐσία τῆς Ὀρθοδοξίας, σσ. 179-218.

43.  Γ. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ, Ἁγία Γραφή, Ἐκκλησία, 
Παράδοσις, μετάφρασις Δ. Γ. Τσάμη, ἐκδ. Π. Πουρ-
ναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 116.
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- 20 Σεπτεμβρίου -
Συμβολική Λαμπαδηδρομία

Τό ἀπόγευμα τῆς 20ῆς Σεπτεμβρίου 
στήν Δημοτική Ἀγορά Χανίων 

πραγματοποιήθηκε συμβολική Λαμ
παδηδρομία γιά νά εὐαισθητοποιη
θοῦν κι ἄλλοι ἐθελοντές αἱμοδότες 
στήν πόλη μας προκειμένου νά ἐξυ
πηρετηθοῦν οἱ ὅποιες ἀνάγκες προ
κύπτουν καθημερινά σέ συμπολίτες 
μας καί ὄχι μόνο.

Τήν λαμπαδηδρομία χαιρέτησε 
στό πλῆθος κόσμου πού συμμετεῖχε 
σ’ αὐτήν ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης μας κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος 
ἔκανε ἔκκληση νά συμμετέχουν κι 
ἄλλοι ἄνθρωποι στήν προσπάθεια 
αὐτή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ σημαντική 
συμβολή στήν ἀνθρώπινη συμπαρά
σταση ὅσων τήν ἔχουν ἀνάγκη. 

- 21 Σεπτεμβρίου -
Νυχτερινή Θεία Λειτουργία στά Καράνου

Μία ὄμορφη πρωτοβουλία τῆς Ε΄ Ἀρχιερα
τικῆς Περιφέρειας τῆς Ἱερᾶς Μητροπό

λεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, πού περι
λαμβάνει τήν περιοχή τῆς ὀρεινῆς Κυδωνίας μέ 
Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τόν Πρωτ. Ἐμμανουήλ 
Χατζηδάκη, ἔχει ξεκινήσει ἐδῶ καί ἕνα χρόνο 
μέ νυχτερινές Θεῖες Λειτουργίες κάθε μήνα σέ 
ὅλα τά χωριά πού περιλαμβάνονται στήν πε
ριφέρεια αὐτή.

Στίς 21 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
αὐτή τήν φορά ἡ νυχτερινή Ἀρχιερατική Θεία 

Ἡ Ποιμαντική Δραστηριότητα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας 
κ.κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
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- 23 Σεπτεμβρίου -
Ἑσπερινός Παναγίας Μυρτιδιώτισσας

Στίς 23 Σεπτεμβρίου, στόν 
πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς 

Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισ
σας χοροστάτησε ὁ Σεβα
σμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Δαμασκηνός στό ὁμώνυμο 
παρεκκλήσιο πού βρίσκεται 
στίς Κορακιές Ἀκρωτηρίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κή
ρυγμά του ὁμίλησε γιά τά 
θαύματα τῆς Παναγίας πού 
εἶναι συνδεδεμένα μέ τήν 
εἰκόνα τῆς Μυρτιδιώτισσας 
καί ἐξῆρε τά πρόσωπα τοῦ ζεύγους Νικολάου καί Μαρίας Πεδινάκη, κτητό
ρων τοῦ Ναοῦ πού ἀποτέλεσαν τήν ἀφορμή γιά νά ὑπάρχει στήν περιοχή τοῦ 
Ἀκρωτηρίου ὁ μοναδικός Ναός πρός τιμήν τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισ
σας. Νά σημειωθεῖ ὅτι τό ζεῦγος Πεδινάκη, στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ υἱοῦ 
τους Ἐλευθερίου, δώρησε διαμέρισμα στήν Ἀθήνα, τό ὁποῖο ἡ Μητρόπολη 
ὀνόμασε ‘’Πεδινάκειος Στέγη‘’ καί ἤδη φιλοξενεῖ ἄπορους φοιτητές. 

Λειτουργία στά ὀρεινά 
Καράνου μέ τήν συμ
μετοχή, ὅλων τῶν ἱε
ρέων τῆς περιοχῆς οἱ 
ὁποῖοι ἑόρτασαν λιτά 
καί αὐθόρμητα καί τήν 
ἐπέτειο χειροτονίας τοῦ 
π. Ἀντωνίου Σαπουνάκη, 
προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντί
νου καί Ἑλένης Χανίων, 
ὁ ὁποῖος τήν ἴδια ἡμέρα, 
στόν ἴδιο Ἱερό Ναό ἔλαβε 
τήν ἱερωσύνη του.

Ὁ Σεβασμιώτατος, οἱ Ἱερεῖς καί οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς χάρηκαν ἰδιαίτερα 
αὐτήν τήν λατρευτική Σύναξη ἡ ὁποία κορυφώθηκε σέ πλούσια φιλοξενία πού 
παρεῖχε ἡ Ἐνορία Καράνου διά τοῦ Ἐφημερίου της π. Ἰωάννου Σταυγιανουδάκη. 
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- 26 Σεπτεμβρίου -
Ἡ Ἐνορία Συριλίου καί ὁ π. Ἀλέξανδρος Τρύφων

Μέσα σέ κλῖμα ἰδιαίτερης 
συγκινήσεως πραγμα

τοποιήθηκε ἡ ἐγκατάσταση 
τοῦ νέου Ἐφημερίου τῆς Ἐνο
ρίας Συριλίου, Ἑλληνικοῦ καί 
Μετοχίου, π. Σταύρου Κατσι
γαράκη, ὁ ὁποῖος διαδέχθηκε 
τόν π. Ἀλέξανδρο Τρύφων 
πού κατόπιν ἀποφάσεως 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο
πολίτου μας κ.κ. Δαμασκη
νοῦ μετετέθη εἰς τήν Ἐνο
ρίαν Καθιανῶν  Καμπανίου. 

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας πού πραγματοποιήθηκε στόν ἑορτάζοντα 
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου ἐνδό
ξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγε
λιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεο
λόγου στίς 26 Σεπτεμβρίου, 
στό γραφικό χωριό τοῦ Συ
ριλίου, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολί
του μας καί Πρωτοσύγκελ
λος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονά
κης ἀνακοίνωσε τήν μετά
θεση τοῦ π. Ἀλεξάνδρου καί 
τόν εὐχαρίστησε γιά τήν πολύκαρπη καί καλλίκαρπη διακονία του, ἡ ὁποία 
σφραγίσθηκε μέ τήν καθολική ἀγάπη καί εὐγνωμοσύνη τῶν κατοίκων τῆς 
περιοχῆς οἱ ὁποῖοι δέν ἔκρυψαν τήν ἀγάπην τους γιά τόν πρώην Ἐφημέριόν 
τους, ὁ ὁποῖος ἑπτά χρόνια προσέφερε τήν διακονία του εἰς αὐτούς. Ὁ Πρόε
δρος τοῦ πολιτιστικοῦ συλλόγου τῆς Ἐνορίας, κ. Νεκτάριος Λεουνάκης, ἰδιαί
τερα συγκινησιακά φορτισμένος και ἑρμηνεύοντας τά αἰσθήματα ὅλων τῶν 
κατοίκων μέ τόν δικό του τρόπο εἶπε τά ἑξῆς:

Σάν φθινοπωρινή βροχή πού ξαναζωντανεύει τά φῦλλα καί στ’ ἀνάπλαγα 
τό χῶμα ἀναμοχλεύει. Ἦρθες σάν ἕνας ψίθυρος κι ἔγινες ἡ φωνή μας μές 
ἀπ’ τά λόγια τοῦ Θεοῦ πού ὁρίζει τήν ζωή μας. Ἀσκητικό παράστημα κι η 
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- 7 Ὀκτωβρίου -
Ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου

    

Στίς 7 Ὀκτωβρίου, μέ ἰδι
αίτερη κατάνυξη καί τήν 

συμμετοχή πλήθους πιστῶν, 
ἑόρτασε ἡ Ἱερά Πατριαρχική 
καί Σταυροπηγιακή Μονή Κυ
ρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέ
του, τόν προστάτη καί ἔφορο 
της, Ὅσιο καί Θεοφόρο Ἰω
άννη τον Ἐρημίτη.

Στόν πανηγυρικό Ἑσπε
ρινό καί στόν ἑόρτιο ὄρθρο 
χοροστάτησε ὁ Πανοσιολο
γιώτατος Καθηγούμενος τῆς 

Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχαγγέλου Μοναγρίου Κύπρου Ἀρχιμανδρίτης Γεννάδιος ἐνῶ 
κατά τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ἱερούργησαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 

τόση καλοσύνη νῆμα τό νῆμα ἔπλεξε στόν νοῦ μας κοσμποσκοίνι. Καί τό 
φορεῖ ἡ σκέψη μας πρίν ἡ αὐγή κινήσει στήν καθημερινότητα νά μᾶς ἐσυ-
ναντήσει. Περίσσα ἡ ὑπομονή καί μέ τήν ξεγνοιασιά σου τήν ἐνορία ἀγκά-
λιαζες ὅπως καί τά παιδιά σου. Ἐνάρετος καί ταπεινός μέσα στήν προσευχή 
σου στό κάθε μας παράπονο ἔδινες τή φωνή σου. Ἥσυχη καί γλυκόλαλη 
σάν θεία μελωδία νά γίνει τό θυμίαμα σ’ ἑσπερινή θυσία. Διάσπαρτη ἡ 
εὐθύνη σου σάν ἥλιος στίς καρδιές μας φώτιζε τίς καλές στιγμές μά καί τίς 
ἐνοχές μας. Πάντα μέ τό χαμόγελο στά εὐγενικά σου χείλη ἔκαμες νά’ναι 
τά παιδιά οἱ πιό καλοί σου φίλοι. Πού ἀφήνανε τοῦ παιχνιδιοῦ τήν γνώριμη 
ἀλάνα σάν τά καλοῦσε φωναχτά ἡ δεύτερη καμπάνα. Κι ὕστερα κατηχη-
τικό πρωτόγνωρο γιά ἐκεῖνα πού εἶναι στόν κῆπο τοῦ χωριοῦ τά πιό ὡραῖα 
κρίνα. Δέν ἤσουν στήν πορεία μας ἐτούτη παραστάτης μά σύντροφος στά 
δύσκολα κι ἁγνός συμπαραστάτης. Τρία χωριά στά μάθια σου εἶχαν τήν 
εὐτυχία νά εἶσαι ἐφημέριος σ’ αὐτή τήν ἐνορία. Πού δέν ξεχώρισες ποτέ 
τσ’ ἀνθρώπους ἕνα ἕνα γιά ὅλους ἴδια ἡ γραφή ἀπ’ τσῆ καρδιᾶς τήν πένα. 
Τώρα ὁ χρόνος ἔρχεται καί μᾶς ἐδυσκολεύει γιατί τήν ἀπουσία σου εἶπε 
πώς δέν γιατρεύει. Ξέρω πώς θά’ναι δίπλα μας ἡ σκέψη σου σάν φίλη ν’ 
ἀνάβει γιά χατήρι μας τ’ Ἁγίου τό καντῆλι. Κι ἐμεῖς δέν θά ξεχάσουμε τούτη 
τήν παρουσία πού’χει σέ ὅλες τσί καρδιές χτίσει μιάν ἐκκλησία. Καλοστρα-
θιά σου ‘πό καρδιᾶς κι ὅπου κι ἄν γαληνέψεις θά’ναι οἱ δικές μας γύρω σου 
καί τῶν παιδιῶν οἱ σκέψεις.
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- 8 Ὀκτωβρίου -
Ἐπιμνημόσυνη δέηση στήν ἱστορική κοινότητα Ἁσῆ Γωνιᾶς

Τούς πεσόντες ἐθελοντές Μανιάτες καί Κρῆτες τοῦ 1866 τίμησαν μέ ἐπιμνη
μόσυνη δέηση οἱ κάτοικοι τῆς ἱστορικῆς κοινότητας Ἀσῆ  Γωνιᾶς στίς 8 

Ὀκτωβρίου, στό μνημεῖο πεσόντων τῆς περιοχῆς τους. Οἱ κάτοικοι τῆς Ἀσῆ 
 Γωνιᾶς καλοσώρισαν ἰδιαιτέρως τήν παρουσία του Σεβασμιωτάτου Ποιμε
νάρχου μας ὁ ὁποῖος ἐπαίνεσε τήν πρωτοβουλία τῶν κατοίκων νά τιμοῦν τήν 
μνήμη τῶν ἐθελοντῶν πεσόντων. Μετά τήν ἐκδήλωση ὁ Σεβασμιώτατος καί 
οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς εἴχαν τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσουν μεταξύ τους, 
στό γεῦμα πού παρέθεσαν οἱ διοργανωτές τῆς ἐκδηλώσεως καί ὁ φιλόξενος 
Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Αἰδ. π. Βασίλειος Χατζηδάκης.

Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, 
Κισάμου καί Σελίνου κ. 
Ἀμφιλόχιος καί ὁ Σεβα
σμιώτατος Ποιμενάρ
χης μας κ. Δαμασκη
νός ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε 
τήν χαρά του γιά τήν 
συμμετοχή τῶν προ
σκεκλημένων Ἀρχιε
ρέων στήν Πανήγυρη 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τήν 
ὁποίαν τίμησαν μέ τήν 
παρουσία τους καί μο
ναστικές ἀδελφότητες 
τῆς Κρήτης. 
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- 9 Ὀκτωβρίου -
Τιμητική ἐκδήλωση γιά τήν Κυρία Ἀφροδίτη Καραβάνου

ὉἹερός Καθεδρικός Ναός τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τό 

ἑσπέρας τῆς 9ης Ὀκτωβρίου τίμησε 
τό πρόσωπο τῆς Προέδρου τοῦ Συλ
λόγου κυρίων καί δεσποινίδων τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ‘’Οἱ τρεῖς Ἱε
ράρχες‘’, κας Ἀφροδίτη Καραβάνου.

Ἡ τιμητική ἐκδήλωση περιελάμ
βανε Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, χορο
στατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ καί 
ἀπόδωση τιμητικοῦ ἐπαίνου, τιμῆς, 

εὐχαριστιῶν καί εὐαρέσκειας καθώς καί ἐπιστηθίου σταυροῦ τῆς κας Καρα
βάνου διά τήν ἠθική στήριξη καί οἰκονομική ἐνίσχυση στό ποιμαντικό καί ἐνο
ριακό ἔργο τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Χανίων.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Πρωτ. Στυλιανός Θεοδωρο
γλάκης, ὁ συνεφημέριος Πρεσβ. Εὐτύχιος Πετράκης καί σύσσωμο τό Ἐκκλη
σιαστικό Συμβούλιο προετοίμασαν μέ ἰδιαίτερη χαρά αὐτήν τήν εὐγνώμονα 
ἐκδήλωση πρός τιμήν τῆς Κυρίας Καραβάνου διά τοῦτο καί ὁ Σεβασμιώτατος 
στήν προσφώνησή του συνεχάρη τά πρόσωπα τῶν ἐμπνευστῶν γιά τήν ἀνα
γνώριση τοῦ ἔργου τῆς γνωστῆς Χανιώτισσας κ. Ἀφροδίτης Καραβάνου.



19

Μ έ ἐπιτυχία ὁλο-
κληρώθηκε ἡ με-

γάλη προσκυνηματική 
ἐκδρομή τῆς Μητρόπο-
λης Κυδωνίας καί Ἀπο-
κορώνου στήν Ἁγιοτόκο 
Καππαδοκία.

Μέ ὑπεύθυνο τῆς ἐκ-
δρομῆς τόν κατά πάντα 
ἄξιο πανοσιολογιότατο 
Ἀρχιμανδρίτη Π. Δαμα-
σκηνό Λιονάκη καί συ-
νοδό τόν ἀκούραστο 
Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη μας Κυδωνίας 
καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνό, τό τουριστικό γραφεῖο τῆς κας Πλυμάκη διοργά-
νωσε μέ τόν καλύτερο τρόπο τήν ἐκδρομή αὐτή.

Ἑκατό καί πλέον Χανιῶτες, πολλοί ἀπό αὐτούς παιδιά καί ἐγγόνια δεύτερης καί 
τρίτης γενιᾶς τῶν ξεριζωμένων, τῶν προσφύγων τῆς φρικτῆς Μικρασιατικῆς κατα-
στροφῆς, ἦρθαν νά προσκυνήσουν τά «ματωμένα χώματα».

Πήγαμε νά λειτουργηθοῦμε σέ τόπους ἱερούς καί Ἅγιους ὅπου τά πάντα μιλοῦν 
μέ τήν Σιωπή, τό Φῶς καί τήν Μνήμη. 

Ἐκεῖ στήν Σινασό τῆς Καππαδοκίας, σ’ ἕνα ἀπό τά ἑλληνόφωνα χωριά, στόν ἱερό 
ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης συναντήσαμε τήν Ἑλλάδα, τήν πονεμένη Ρω-
μιοσύνη, τήν μαρτυρική ὀρθοδοξία.   

Δέν εἶναι μικρό πράγμα νά παίρνεις καιρό μέ τήν εὐχή, τήν εὐλογία τοῦ Πατρι-
άρχη τοῦ γένους μας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατέρα κ.κ. Βαρθολομαίου πού ἀνοίγει 
ἰδιαίτερα τά τελευταῖα χρόνια δρόμους ζωῆς καί ἐλπίδας νά λειτουργοῦνται οἱ ρη-
μαγμένες ἐκκλησιές καί νά μνημονεύεται ἡ ἱστορία καί τό δάκρυ τοῦ πόνου.

Καί ἐκεῖ στήν Ἁγία Πρόθεση στήν Λειτουργία νά! Οἱ μεγάλοι Ἱεράρχες μᾶς καλω-
σορίζουν στόν τόπο τους, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ Γρηγόριος 

ΑΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΑ  ΣΤΗΝ 

Γράφει ὁ Πατήρ Γεώργιος Περάκης, 
Πρωτοπρεσβύτερος, ἐφημέριος Ἁγίας Μαρίνας Χανίων

Καππαδοκία
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ὁ Νύσσης, οἱ μεγάλοι μάρ-
τυρες, ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ὁ 
Ἅγιος Μάμας ἤ Ἁγία Μα-
κρίνα καί τόσοι ἄλλοι πού 
πότισαν μέ τό αἷμα τους τό 
δέντρο τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
Μᾶς καλοδέχονται καί μᾶς 
προσφέρουν γιά κέρασμα 
τήν κοινωνία τῆς ζωῆς καί 
τῆς ἀγάπης, τήν Ἀνατολή 
τῆς ἐλπίδας καί τό ἐδραί-
ωμα τῆς Πίστεως.

Καί μέσα στή θολόκτι-
στη ἐκκλησιά, στήν ἐκκλη-

σιά πού παίρνει σήμερα, τό δροσερό πρωινό τοῦ Σεπτέμβρη τήν ὄψη τοῦ σχολειοῦ. 
Ἀκούγεται γλυκά ἡ καμπάνα τῆς ἱστορίας γιά νά σημαδέψει τό στεναγμό τῆς Ἑλλά-
δας τῶν παππούδων καί τῶν γιαγιάδων πού ἔφερναν τά δῶρα τους καί τά δῶρα τοῦ 
Θεοῦ στό Θεό. Τό ψωμί, τό κρασί, τόν ἱδρώτα τους καί τό λάδι ἄναμμα πού σήμερα 
φέρνουν τά παιδιά τῶν παιδιῶν τους γιά νά σιγοκαίει τό καντήλι τῆς Ρωμιοσύνης.

Τά λαξευτά φρούσια καί οἱ κατονάδες (οἱ πελεκητές πέτρες) τσ’ ἐκκλησιᾶς μι-
λοῦνε γιά τίς προσευχές, τούς πόθους καί τά ὄνειρα τῶν προγόνων γιατί εἶναι 
ὅλοι ἐκεῖ στρατευόμενη ἀλλά προπάντων θριαμβεύουσα ἐκκλησία πού λογχίζει τή 
σκέψη, σφραγίζει τό παρόν καί σηματοδοτεῖ τό αὔριο.

Τό θυμίαμα γίνεται «αὔρα λεπτή» «ὀσμή εὐωδίας» πού φέρνει στήν αἴσθηση τῆς 
συντροφιᾶς μας τά εὐλογημένα σπιτικά της Καππαδοκίας, τήν εὐσέβεια τῶν παπ-
πούδων καί τῶν γιαγιάδων μας πού ἦταν ἀνοικτά πάντοτε φιλόξενα καί ἁγιασμένα 
μέ τίς χαρές καί τίς λύπες, μᾶς προσφέρουν καί σήμερα στόν στριμωγμένο στά βάθη 
τῆς ψυχῆς πόθο μας, τό χάδι 
ἀπό τά ροζιασμένα χέρια τοῦ 
παπποῦ καί τά ἀτελείωτα πα-
ραμύθια γιά τόν Διγενῆ Ἀκρίτα 
τῆς (Νενέ) γιαγιάκα μας.

Ἡ λειτουργία σ’ αὐτό τόν 
τόπο, τήν Σινασό, πού ἀπετέ-
λεσε τόν φάρο καί τό κέντρο 
τοῦ ἑλληνισμοῦ στά βάθη τῆς 
Μ. Ἀσίας τελειώνει. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. κ. Δαμασκηνός συγκινημέ-
νος καί αὐτός μαζί μέ ὅλους, 
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μᾶς ἐκφράζει τήν χαρά του 
γιά τήν σημερινή λειτουρ-
γία καί συγχρόνως ἀνα-
κοινώνει μέ μικρή τελετή 
τόν νέο Πρωτοσύγκελο τῆς 
Μητροπόλεώς μας Πανοσι-
ολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη 
Π. Δαμασκηνό Λιονάκη, 
κληρικό δραστήριο, ὀργα-
νωτικό, χαρισματοῦχο καί 
ὑπεύθυνο καί πρωτεργάτη 
τῆς ὑποδειγματικῆς προ-
σκυνηματικῆς ἐκδρομῆς 
πού ζήσαμε. Ὅλοι οἱ προ-
σκυνητές ἐκφράζουν τή χαρά τους μέ χειροκροτήματα καί τίς εὐχές τους γιά καλή 
καί εὐλογημένη διακονία.

Ὅλοι μας βέβαια ἐκφράζουμε τίς εὐχαριστίες τόσο στόν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη μας κ. κ. Δαμασκηνό γι’ αὐτά πού μᾶς προσέφερε, ὅσο καί στήν κα Μαρία 
καί Σοφία Πλυμάκη γιά τήν ἄριστη ἐκδρομή πού διοργάνωσαν.
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Ἐκδήλωση τιμῆς στόν Πρωτοσύγκελλο 

Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη

Σ τόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πλατανιᾶ, τήν Τρίτη 25 Ὀκτωβρίου 
προσῆλθαν γιά νά τιμήσουν τόν προστάτη καί πολιοῦχο τῆς περιοχῆς πλῆθος κό-

σμου πού συννέρευσε ἐπιπλέον γιά νά χαιρετήσει καί νά εὐχηθεῖ στόν Πρωτοσύγκελλο 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη πού 
ἀνέλαβε καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου ἀπό τίς 05 Σεπτεμβρίου καί ὁ ὁποῖος κατάγεται 
ἀπό τήν γνωστή κωμόπολη ἡ ὁποία τοῦ ἐπεφύλαξε θερμή ὑποδοχή καί παρεῖχε πλούσια 
φιλοξενία στόν κόσμο. Στό τέλος τοῦ Ἀρχιερατικοῦ ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Δαμασκηνοῦ καί μέ τήν παρουσία κληρικῶν, πολλῶν 
ἀρχῶν καί πλῆθος κόσμου, τήν ἐκδήλωση χαιρέτησαν μέ ὁμιλίες τους, ἀναφερόμενες εἰς 
τό πρόσωπο τοῦ Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ὁ Βουλευτής Χανίων κ. Χρῆστος Μαρκογιαννάκης, ὁ Ἀντι-
περιφερειάρχης Χανίων κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἐμμανουήλ 
Σκουλάκης, ὁ Δήμαρχος Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ὁ Ἐφημέριος Πλατανιᾶ 
Πρωτ. Δημήτριος Παρασκάκης καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ συλλόγου Πλατανιᾶ κ. 
Τιμολέων Φραγκάκης τήν ὁμιλία τοῦ ὁποίου παραθέτουμε.

Σεβασμιώτατε,
Σεβαστοί πατέρες, εὐσεβές ἐκκλησίασμα

Ἰδιαίτερη ἡ σημερινή μέρα γιά τό χω-
ριό μας. Πανηγυρική καί χαρμόσυνη γιά 
δύο σημαντικούς λόγους.

Ὁ ἕνας εἶναι ἡ ἑορτή τοῦ πολιούχου 
τοῦ Πλατανιᾶ, λεβέντη καβαλάρη καί 
Μεγαλομάρτυρα Ἁγίου Δημητρίου, πού 
διαφεντεύει καί προστατεύει ἀπό αὐτήν 
τήν κορυφή, ἀπό αὐτόν τόν μοναστηρι-
ακό ναό του, τό χωριό μας, τόν κάμπο, καί 
τήν εὐρύτερη περιοχή. Ἀπό ἐδῶ ψηλά, βι-
γλάτορας πίστεως καί προστασίας, ὅσων 
καταφεύγουν ταπεινοί προσκυνητές στήν 
εἰκόνα του ζητώντας τή μεσιτεία του.

Ὁ ἄλλος λόγος χαρᾶς καί πνευματικῆς 
ἀνάτασης εἶναι ἡ ἐδῶ παρουσία τοῦ Πα-
νοσιολογιωτάτου Πρωτοσύγκελλου τῆς 

Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως π. Δαμασκηνοῦ 
Λιονάκη, γνησίου καί ἄξιου τέκνου τοῦ 
Πλατανιᾶ.

Πατέρα Δαμασκηνέ, σᾶς καλοσωρί-
ζουμε μέ χριστιανική ἀγαλλίαση στόν γε-
νέθλιο τόπο, μέ τή νέα σας ἰδιότητα τοῦ 
Πρωτοσύγκελλου τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο-
πόλεως.

Σέ αὐτόν ἐδῶ τόν πάνσεπτο ναό τοῦ 
Ἁγίου, διακονίσατε μικρό παιδί μέ ὑπα-
κοή καί σεβασμό γιά πολλά χρόνια τόν 
μακαριστό παπά-Γιώργη. Μέ τό θυμιατό 
καί τή λαμπάδα σταθήκατε δίπλα του, 
Κυριακάδες καί σκολάδες τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας μας. Καί τώρα, νά πού ὁ Θεός 
ἐπέτρεψε καί ἡ Θεία Χάρις εὐλόγησε, ἐκεῖ 
πού ἄλλοτε ἱερουργοῦσε αὐτός, τώρα 
ἐσεῖς, μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο καί τούς 
ἄλλους πατέρες νά δοξάζετε τό ὄνομα 
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Κυρίου καί νά συμπρο-
σεύχεστε ὑπέρ τῆς Σω-
τηρίας τῶν ψυχῶν τοῦ 
τόπου τούτου, ἀλλά καί 
τοῦ Σύμπαντος κόσμου. 
Καί μάλιστα ὑπό τήν νέα 
σας ἰδιότητα, ὑπό τό βά-
ρος τῶν νέων εὐθυνῶν 
μέ τίς ὁποῖες σᾶς ἐπιφόρ-
τισε ὁ ταπεινός καί σεβα-
στός Ποιμενάρχης μας.

Αἰσθήματα ἠθικῆς 
ἱκανοποίησης, ἀλλά καί εὔλογης συγκί-
νησης μᾶς κατακλύζουν, γιατί διαπιστώ-
νουμε, ὅτι ἡ ἱερατική παράδοση στό χω-
ριό μας συνεχίζεται στό πρόσωπό σας, 
ἀμείωτη καί ἀδιάσπαστη καί τώρα μάλι-
στα σέ ὑψηλότερο ἐπίπεδο. Ἡ ἀνάδειξή 
σας στό ἀξίωμα αὐτό τιμᾶ τό πρόσωπό 
σας, ἀλλά ἀποτελεῖ μεγάλη τιμή καί γιά 
τόν Πλατανιά, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καί δύο 
αἰῶνες ἔχει ἀναδείξει λαμπρούς κληρι-
κούς, ἄξιους καί ἀποτελεσματικούς σκα-
πανεῖς στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου.

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι καί ἐσεῖς μέ τή 
σειρά σας, θά ἀποτελέσετε ἕνα ἰσχυρό 
καί στέρεο κρίκο σέ αὐτήν τήν πνευμα-
τική ἁλυσίδα τῆς πίστης καί τῶν παραδό-
σεων τοῦ γένους μας.

Γι’ αὐτό καί ἡ εὐθύνη σας εἶναι βα-
ριά καί μεγάλη. Ἀπέναντι στό Θεό γιά 
τήν κλήση πού ἀποδεχτήκατε. Ἀπέναντι 
στούς συλλειτουργούς σας, ἀπό τή νέα 
σας θέση τοῦ Πρωτοσυγκέλλου. Θά χρει-
αστεῖτε μεγαλύτερη προσπάθεια καί ὑπο-
μονή, περισσότερο κόπο καί θυσία, ἀπέ-
ραντη ἀγάπη καί κατανόηση γιά ὅλους. 
Εἴμαστε σίγουροι ὅτι θά ἀνταπεξέλθετε. 
Πιστεύομε ὅτι θά φανεῖτε καί πάλι ἀντά-
ξιος τῆς ἐμπιστοσύνης μέ τήν ὁποία σᾶς 
περιβάλει ὁ Ἐπίτροπός μας. Ἀντάξιος τῶν 
προσδοκιῶν τοῦ κλήρου καί λαοῦ τῆς 
Μητροπόλεώς μας, ἀντάξιος καί συνεχι-

στής τῆς ἱερατικῆς παράδοσης τοῦ Πλα-
τανιᾶ.

Ἤδη ἔχετε ἀποκτήσει ἀκόμα καί πρό-
σφατα, ὅλα τά προσόντα. Ἔχετε ἀξιοποι-
ήσει ὅλα τά τάλαντα πού σᾶς χάρισε ὁ 
Θεός.

Ἐμεῖς ὡς Πλατανιανοί, εὐχόμαστε καί 
προσευχόμαστε στόν Πανάγαθο Τριαδικό 
Θεό, στήν  Ὑπεραγία Θεοτόκο, καί στόν 
ἑορτάζοντα σήμερα Μεγαλομάρτυρα 
Δημήτριο, νά εἶστε γερός καί δυνατός καί 
στίς προσευχές σας νά μήν ξεχνᾶτε τούς 
πάλαι ποτέ ἐνορίτες σας, οἱ ὁποῖοι ἀντι-
προσωπεύονται γιά τή σωτηρία τους στά 
κρόσια αὐτοῦ τοῦ πετραχειλίου πού τα-
πεινά σᾶς προσφέρουμε σήμερα.

Γιατί καί ἐμεῖς παρακαλοῦμε καί προ-
σευχόμαστε, στήν ἄσκηση τῶν ἱερατικῶν 
καθηκόντων τῆς Πρωτοσυγκελλίας 
μας, νά ἐπιδιώξετε νά εἶστε Καρτερικός 
καί δημιουργικός, ὅπως ὁ γερο παπά-
Γιάννης Φραγκάκης. Ταπεινός καί πρᾶος 
ὅπως ὁ παπα Μανώλης Μαστοράκης. 
Καταδεκτικός καί ἐλεήμων ὅπως ὁ Ἁγιο-
τριαδίτης Ἀρχιμανδρίτης Ἱερεμίας Βα-
ρουξάκης.

Προσιτός καί ἀγωνιστής ὅπως ὁ παπα 
Γρηγόρης Προγούλης. Σεβάσμιος καί ἱε-
ροπρεπής ὅπως ὁ παπα Γιώργης Μαρα-
μπουτάκης. Καλή δύναμη. Ὁ Θεός μαζί 
σας.
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α) Τό ἱστορικό του Ναοῦ

Στό κέντρο τῆς ἱστορικῆς πρωτεύ-
ουσας τῆς Κρήτης, τῆς Πόλεως 

τῶν Χανίων, δεσπόζει ἡ ἱστορική Τρι-
μάρτυρη, ὁ Ἱερός Καθεδρικός Ναός τῆς 
πόλεώς μας, ὁ Ναός τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου.

Ἡ ἐνορία 

τοῦ  Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ 

τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Χανίων

Τοῦ π. Εὐτυχίου Πετράκη

Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Εἰσοδίων Χανίων, 
ὡς Καθεδρικός καί Μητροπολιτικός καί 
Πολιοῦχος Ναός τῆς Πόλης, συγκε-
ντρώνει ὅλο το θρησκευτικό, λειτουρ-
γικό καί γενικότερα λατρευτικό ἐνδια-
φέρον τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῶν Χανίων. 

Στά 150 χρόνια της ζωῆς της ἡ Τρι-
μάρτυρη, ἔτσι εἶναι γνωστή ἀπό τούς 
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Χανιῶτες, ἔχει ταυτιστεῖ μέ τήν μοίρα, 
τή ζωή καί τήν ἱστορία τῆς Πόλης καί 
ἔχει καταξιωθεῖ ὡς ἕνα ἀπό τά ἀξιολο-
γότερα ἱστορικά μνημεῖα τῆς Κρήτης.

Σύμφωνα μέ ἱστορικές μαρτυρίες 
στή θέση πού βρίσκεται σήμερα ὁ περι-
καλλής ἱερός Καθεδρικός Ναός, ὑπῆρχε 
ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 11ου αἰῶνος μικρός 
Ναός ἀφιερωμένος στά Εἰσόδια τῆς 
Παναγίας.

Τόν μικρό αὐτό Ναό γκρεμίζουν οἱ 
Ἐνετοί ὅπως ἔκαναν μέ τούς περισσό-
τερους Ὀρθόδοξους Ναούς τῶν Χανίων 
καί τῆς Κρήτης καί στή θέση του κτί-
ζουν μεγάλη ἀποθήκη γιά τίς ἀνάγκες 
τοῦ Μοναστηριοῦ τους, πού βρίσκεται 
ἀπέναντι, στήν ἄλλη πλευρά τῆς σημε-
ρινῆς ὁδοῦ Χάληδων.

Ὅταν οἱ Τοῦρκοι ὑποδούλωσαν τήν 
Κρήτη (1695) μετέτρεψαν τήν ἀποθήκη 
τῶν Καθολικῶν σέ σαπωνοποιεῖο τό 
ὁποῖο καί λειτούργησε ἕως τό 1850 μέ 
τελευταῖο ἰδιοκτήτη τόν Μουσταφά 
Πασά.

Στό χῶρο τῆς ἐλαιοαποθήκης τοῦ 
σαπουναριοῦ φυλάσσεται μικρή εἰκόνα 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἀπομεινάρι 
ἀπό τόν κατεστραμμένο Βυζαντινό Ναό, 
μπροστά στήν ὁποία μέ παραγγελία τοῦ 
Μουσταφᾶ Πασᾶ ἄναβε καντήλι.

Τό σαπούνι πού παρασκευάζεται δέν 
ψήνεται, δηλαδή εἶναι ἄχρηστο καί οἱ 
σαπωνοποιοί διαδέχονται ὁ ἕνας τόν 
ἄλλον.

Ὁ ὀνομαστός σαπωνοποιός μέ τό 
ὄνομα Ἀγγελής ἀπό τό χωριό Ρωδοποῦ 
Κισάμου βλέπει τρομακτικά ὁράματα.

Σέ ἕνα ἀπ’ αὐτά βλέπει τήν Παναγία 
καί ἀκούει νά τοῦ λέει: «Τό σπίτι μου δέν 
τό θέλω σαπουναριό». 

Ὁ Ἀγγελής φεύγει τρομαγμένος, 
ἐγκαταλείπει τήν ἐργασία του καί ταυ-
τόχρονα παίρνει μαζί του τήν εἰκόνα 
τῆς Παναγίας στό σπίτι του, στά Ροδω-
ποῦ.

Ἀξίζει νά σημειώσουμε ὅτι αὐτήν τήν 
περίοδο τό παιδί τοῦ Μουσταφᾶ Πασᾶ 
παίζει μέσα στό σαπωνοποιεῖο σέ ὥρα 
λειτουργίας του καί ἀπό ἀπροσεξία πέ-
φτει στό ἀνοικτό πηγάδι πού ὥς καί σή-
μερα βρίσκεται γεμάτο νερό στό μέσον 
τοῦ δεξιοῦ κλίτους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ὁ πατέρας του βλέποντας τόν ἄμεσο 
κίνδυνο νά χάσει τό παιδί του φωνάζει: 
«Παναγία μου, σῶσε τό παιδί μου καί θά 
ἀφήσω τό σπίτι σου».

Μέ τήν ἐπίκληση αὐτή ἡ στάθμη 
τοῦ νεροῦ ἀνεβαίνει, τό παιδί ἐπιπλέει 
καί κάποιος ἐργαζόμενος τό ἀνασύρει 
«σῶο καί ἀβλαβές».

Στά 1850 ὁ Σουλτάνος Μετζίτ διορί-
ζει τόν Μουσταφά Πασά, Μέγα Βεζίρη 
δηλ. Πρωθυπουργό τῆς Τουρκίας. Τότε 
ἡ Χριστιανική κοινότητα τῶν Χανίων 
ζήτησε τόν χῶρο τοῦ σαπωνοποιείου 
γιά νά μετατραπεῖ σέ Ναό.

Ὁ Μουσταφά Πασάς δώρισε στή 
Χριστιανική κοινότητα τῶν Χανίων τόν 
ἰδιόκτητο χῶρο τοῦ σαπωνοποιείου του 
καί ταυτόχρονα πρόσφερε 100.000 γρό-
σια γιά ἐνίσχυση τοῦ ἔργου.

Ἐπίσης ὁ Βελής Πασάς, πρωτότοκος 
γιός τοῦ Μουσταφᾶ Πασᾶ, ὡς γενικός 
διοικητής Κρήτης ἐκεῖνο τόν καιρό 
προσφέρει κι αὐτός 30.000 γρόσια γιά 
τόν ἴδιο σκοπό.

Ὡστόσο ὁ Ἀγγελής ὁ τελευταῖος σα-
πωνοποιός, ἀπό τά Ροδωποῦ μεταφέρει 
τήν Εἰκόνα τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτό-
κου ἀπό τό σπίτι του στόν μέχρι τότε 
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Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναρ-
γύρων. 

Ἀπό τό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
μεταφέρεται ἡ εἰκόνα μέ θρησκευτική 
πομπή προηγουμένου τοῦ Ἐπισκόπου 
Κυδωνίας & Ἀποκορώνου Καλλίστου 
καί ἀκολουθοῦντος ὅλου τοῦ πληρώμα-
τος τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητας στόν 
νέο Ναό.

Τά ἱερά ἐγκαίνια τοῦ νέου αὐτοῦ 
ναοῦ ἔγιναν τό 1861 ἤ 1862 ὑπό τοῦ 
Ἐπισκόπου Κυδωνίας & Ἀποκορώνου 
Καλλίστου.

Ἡ μικρή θαυματουργός εἰκόνα τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, μοναδικό ἀπο-
μεινάρι τοῦ καταστραφέντος ἀπό τούς 
Ἐνετούς μικροῦ Ναοῦ, τοποθετεῖται 

ἐπίσημα ἀπό τότε, στή θέση πού βρί-
σκεται καί τώρα, στόν ἀριστερό χῶρο 
τοῦ Νάρθηκα τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ Εἰκόνα, μοναδική ἱερή κληρο-
νομιά τῆς Πόλεώς μας, δέν συνδέει 
μόνο τούς αἰῶνες ἀλλά ἑνώνει καί τούς 
ἀνθρώπους τῶν Χανίων, πού τήν τιμοῦν 
καί τήν προσκυνοῦν μέ εὐλάβεια καθη-
μερινῶς ἐπικαλούμενοι τήν πρεσβεία 
τῆς Παναγίας, ἀλλά καί τήν πιό αὐθε-
ντική μαρτυρία γιά τήν ἱστορική δια-
δρομή αὐτῆς τῆς μαρτυρικῆς Πόλεως 
γιά περισσότερα ἀπό χίλια χρόνια.

Ὁ Ναός τῶν Εἰσοδίων εἶναι γνωστός 
καί μέ τό χαρακτηρισμό Τριμάρτυρη 
ἐπειδή ἀπαρτίζεται ἀπό τρία κλίτη: Τό 
κεντρικό ὅπου τιμῶνται τά Εἰσόδια 

Τό τέμπλο τοῦ  Ἱεροῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Χανίων.
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τῆς Θεοτόκου, τό δεξιό, ὅπου τιμῶνται 
οἱ Τρεῖς μεγάλοι Ἱεράρχες Πατέρες καί 
προστάτες τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων 
καί τό ἀριστερό εἰς τό ὁποῖο τιμᾶται ὁ 
Ἅγιος Νικόλαος πρός ἀναπλήρωση τοῦ 
ὁμωνύμου Ναοῦ τῆς Σπλάντζιας, τόν 
ὁποῖον οἱ Τοῦρκοι εἶχαν μετατρέψει 
τότε σέ Τζαμί.

Ὁ ναός μας συνδέει δύο ἐποχές. Τήν 
ἐποχή τῆς Ἐνετοκρατίας καί Τουρκο-
κρατίας μέ τήν ἐποχή τῶν διαβουλεύ-
σεων καί τῶν ἐπαναστάσεων γιά τήν 
ἀπελευθέρωση μέ τήν ἴδια τήν ἐποχή 
τῆς ἀπελευθέρωσης. 

Στό Ναό μας γίνεται ἡ Δοξολογία 
τῆς ἐπίσημης Ἑνώσεως τῆς Κρήτης μέ 
τήν μητέρα Ἑλλάδα τήν 1η Δεκεμβρίου 
1913 μέ τήν παρουσία τοῦ Βασιλέως 
τῶν Ἑλλήνων Γεωργίου καί τοῦ Πρω-
θυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος καί Ἐθνάρχη 
Ἐλευθερίου Βενιζέλου. 

Στό Ναό μας καί πάλι γίνεται ἡ Δο-
ξολογία γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς 
Κρήτης ἀπό τούς κατακτητές τοῦ Β΄ 
παγκοσμίου πολέμου.

Στό Ναό μας ἐπίσης στά χρόνια τῆς 
δουλείας λειτουργοῦσαν μετά τό λει-
τουργικό κρυφό σχολειό καί τό φανερό 
Ἑλληνικό σχολειό σέ ἰδιόκτητο οἴκημα 
πού σώζεται ὥς καί σήμερα βόρεια τοῦ 
Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων.

Μέ Βασιλικό διάταγμα τῆς 15ης 
Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1947 ἀναγνωρί-
ζεται ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων ὡς ἐπίσημη 
ἑορτή τῆς Πόλεως τῶν Χανίων.

Μέ τό ἴδιο διάταγμα ὁρίζεται ἡ ὥρα 
καί ἡ διαδρομή τῆς λιτανείας τῆς θαυ-
ματουργοῦ Εἰκόνας τῆς Παναγίας σέ 
συγκεκριμένους δρόμους τῆς Πόλεώς 
μας καθώς καί ὁ γενικός σημαιοστολι-

σμός, ἡ συμμετοχή τῶν ἐνόπλων δυνά-
μεων καί τῆς διοικήσεως τῆς Χωροφυ-
λακῆς καί ἐπιπλέον «ἅπαντα τά σχολεῖα 
μετά τῶν καθηγητῶν καί τῶν διδασκά-
λων αὐτῶν» ὅπως σημειώνεται ἐπί λέξει 
στό ἐν λόγῳ διάταγμα.

Μέ παρέμβαση τοῦ, μακαριστοῦ 
πολιτικοῦ καί ὑφυπουργοῦ ἐκεῖνο τόν 
καιρό, Πολυχρόνη Πολυχρονίδη, πέ-
ρασε προσθήκη στό διάταγμα τῆς 31ης 
Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 1956 μέ τήν 
ὁποία διάταξη ὁρίζεται ἡ 21η Νοεμ-
βρίου, ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτό-
κου ἡμέρα ἀργίας γιά τήν Πόλη τῶν Χα-
νίων, ἑορτή καί πανηγύρι τῶν Χανίων.

Ὁ Ναός πανηγυρίζει ἐπίσης τίς ἑορ-
τές τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου, τήν ἑορτή τῆς Πανα-
γίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης τήν 24η Σε-
πτεμβρίου, ἀπομεινάρι τῆς πανηγύρεως 
πού ἐπιτελοῦσε ἡ μεγάλη κοινότητα 
τῶν Κυθηρέων τῆς πόλης μας ἕως καί 
τό 1950, καθώς ἐπίσης καί τίς μεγάλες 
Θεομητορικές ἑορτές.

β) Ὁ Ναός ὡς λειτουργικό κέντρο

 1) Θ. Λειτουργία τῶν Κυριακῶν
Κάθε Κυριακή στόν Καθεδρικό μας 

Ναό τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία μετά 
ἱεροῦ κηρύγματος ἀπό ὥρα ἑβδόμη 
πρωινή ἕως ὥρας δεκάτης πρωινῆς μέ 
ἀναμετάδοση τῆς Θ. Λειτουργίας ἀπό 
τό κρατικό ραδιόφωνο καί τηλεοπτική 
μετάδοση ἀπό ἰδιωτικό τηλεοπτικό 
σταθμό τῆς περιοχῆς τῶν Χανίων. Τό 
ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς καί ἀπό ὥρα 
ἕξι ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ μέ σύ-
ντομο κήρυγμα, ὁ ὁποῖος μεταδίδεται 
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καί ἀπό τόν Ἐκκλησιαστικό Ραδιοφω-
νικό σταθμό.

2) Θ. Λειτουργία τῶν καθημερινῶν
Ὅλες τίς μικρές καί μεγάλες ἑορτές 

τῶν ἁγίων ὅλου του λειτουργικοῦ ἔτους 
τελεῖται Θ. Λειτουργία. Ὥρα ἔναρξης 
τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἡ ἑβδόμη πρω-
ινή γιά τόν Ὄρθρο καί τή Θ. Λειτουρ-
γία καί πέμπτη ἤ ἕκτη ἀπογευματινή 
γιά τόν ἑσπερινό, ἀναλόγου της χει-
μερινῆς ἤ τῆς θερινῆς περιόδου. Κάθε 
Πέμπτη ἀπόγευμα μετά τήν ἀκολουθία 
τοῦ ἑσπερινοῦ τελεῖται ἡ Παράκληση 
τῆς Παναγίας καί ἀκολουθεῖ σύντομο 
κήρυγμα.

3)  Ἀρχιερατικές λειτουργίες- Ἀρχιε-
ρατικές Χοροστασίες
Τακτικές Ἀρχιερατικές λειτουργίες 

τελοῦνται στόν Καθεδρικό μας Ναό 
κατά τίς Μεγάλες Δεσποτικές ἑορτές 
τῶν Θεοφανείων, ὅπου μετά τό τέλος 
τῆς Θ. Λειτουργίας σχηματίζεται πομπή 
καί μέ βυζαντινή μεγαλοπρέπεια γίνε-
ται ὁ Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων στό παλαιό 
Ἐνετικό Λιμάνι τῆς Πόλης μας, τοῦ Πά-
σχα μέ συμμετοχή τῶν ἀρχῶν τῆς Πό-
λεως καί τοῦ Νομοῦ, τῶν Χριστουγέν-
νων –μέ τέλεση διπλῆς Θ. Λειτουργίας, 
Νυκτερινή καί Ὀρθρινή– καί κατά τήν 
Πανήγυριν τοῦ Καθεδρικοῦ μας Ναοῦ, 
καί τήν Τετάρτη Δεκεμβρίου, ἡμέρα 
ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Ἐπισκόπου 
μας καί ὁσάκις παραστεῖ ἀνάγκη.

Ἀρχιερατικές Χοροστασίες τε-
λοῦνται τήν Α΄ Παρασκευή τῶν Νη-
στειῶν στήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρε-
τισμῶν καί τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκα-
θίστου, τίς ἡμέρες τῆς Μ. Ἑβδομάδος 

–Κυριακή των Βαΐων, Μ. Τρίτη, Μ. Πέ-
μπτη, Μ. Παρασκευή πρωί στήν Ἀκο-
λουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί στήν 
Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου το βράδυ– 
καί σέ ὅλες τίς ἐπίσημες δοξολογίες καί 
ἐπετείους τοῦ ἔτους.

Ἱερά Ἐξομολόγηση ἀπό τούς ἐφημε-
ρίους τοῦ Ναοῦ καθ’ ὅλη τή διάρκεια 
τοῦ ἔτους καί ἰδιαίτερα τίς παραμονές 
τῶν μεγάλων ἑορτῶν.

Νά σημειώσουμε σ’ αὐτό τό σημεῖο 
ὅτι ὁ Ναός τῶν Εἰσοδίων παραμένει 
ἀνοικτός καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς 
ἡμέρας καί γιά ὅλο τόν χρόνο.

γ) Πνευματική Διακονία

1) Κατηχητικές καί ἄλλες συνάξεις
Στό Ναό τῶν Εἰσοδίων γίνονται κα-

τηχητικές συνάξεις νέων ἀνθρώπων 
κάθε Σάββατο πρό τῆς Ἀκολουθίας τοῦ 
Ἑσπερινοῦ ἀπό τά μέσα Ὀκτωβρίου ἕως 
τά τέλη Μαΐου, Ποιμαντικές καί Πνευ-
ματικές ἐξορμήσεις καθ’ ὅλη τή διάρ-
κεια τοῦ ἔτους μέ τήν συμμετοχή τῶν 
ἐνοριτῶν καί τήν συνοδεία τῶν ἐφημε-
ρίων του Ναοῦ μας.

2) Ἐκδόσεις τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ
α) Τό ἱστορικό του Ἱεροῦ Καθεδρι-

κοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 
Χανίων στήν Ἑλληνική, Ἀγγλική καί 
Ρωσική γλώσσα.

β) Ἀντίγραφα ἀξιόλογων εἰκόνων 
τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ μας Ναοῦ σέ 
μικρό σχῆμα μέ σχετικές πληροφορίες 
στή πίσω ὄψη τῆς εἰκόνας καί ἡμερολο-
γίου-κάρτας ὅπου στή πίσω ὄψη εἶναι 
ἀποτυπωμένη ἡ μοναδική εἰκόνα πού 
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εἰκονίζει τήν πρόσοψη τοῦ Καθεδρικοῦ 
μας Ναοῦ καί στήν βάση της εἰκονίζεται 
ἡ παράσταση τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτό-
κου 

γ) Ἔκδοση ἡμερολογίου τσέπης κατ’ 
ἔτος μέ ἀφιέρωση σέ διάφορα θέματα. 

δ) Κοινωνική Διακονία 

Στήν ἐνορία τῶν Εἰσοδίων τῆς Θε-
οτόκου Χανίων λειτουργεῖ ἀπό δεκα-

ετίας περίπου ἐνοριακό συσσίτιο ἀπ’ 
ὅπου σιτίζονται καθημερινά περίπου 

πενήντα ἀναξιοπαθεῖς συνάν-
θρωποί μας, δικοί μας καί ξέ-
νοι, μέ τήν συνδρομή τῶν ἐνο-
ριτῶν ἀλλά καί τῶν ὑπολοίπων 
ἀνθρώπων τῆς περιοχῆς μας. 
Ἐπίσης λειτουργεῖ φιλόπτωχο τα-
μεῖο πού διανέμει χρηματικά βοη-
θήματα καί εἴδη πρώτης ἀνάγκης 
καί τροφίμων σέ οἰκογένειες τῆς 
περιοχῆς μας πού ἔχουν ἀνάγκη. 
Ἀκόμα ἀξίζει νά ἀναφέρουμε τήν 
πολύτιμη συνδρομή τοῦ Συλλόγου 
Κυριῶν καί Δεσποινίδων τοῦ Ἱεροῦ 
Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου Χανίων «οἱ Τρεῖς Ἱεράρ-
χες» γιά τήν καθαριότητα καί τόν 

καλλωπισμό τοῦ καθεδρικοῦ μας Ναοῦ.

Στό ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 
Χανίων σήμερα διακονοῦν δύο Ἱερεῖς 
καί ἕνας Διάκονος. Ὁ Ἱερατικός Προϊ-
στάμενος Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτο-
πρεσβύτερος π. Στυλιανός Θεοδωρο-
γλάκης καί ὁ γράφων, καί ὁ Ἱερολογιώ-
τατος Διάκονος π. Εὐάγγελος Γενάρης. 

Τό Ἐκκλησιαστικό μας Συμβούλιο 
ἀπαρτίζεται ἀπό τόν Ἱερατικό Προϊ-
στάμενο καί τούς κ.κ. Ἐκκλησιαστικούς 
Συμβούλους Μάρκο Γιαλυτάκη, Ἀνδρέα 
Παπαδάκη, Γρηγόριο Καλογιαννάκη 
καί Ἀντώνιο Γιακουμάκη.

Τά ψαλτήρια τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ 
Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Χα-
νίων κοσμοῦν ὁ Μουσικολογιώτατος 
Μουσικοδιδάσκαλος τῆς Πόλης μᾶς κ. 
Κωνσταντῖνος Στεφανάκης καί ὁ Μου-
σικολογιώτατος Ἱεροψάλτης κ. Γεώρ-
γιος Καληώρας.
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Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς
Πανοσιολογιώτατοι ἅγιοι Καθηγούμε-

νοι καί ὁσιολογιώτατες Γερόντισσες 
Σεβαστοί Πατέρες καί Ἀδελφές
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Εὐλογεῖτε
 
Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ, Σεβασμιώτατε 

Μητροπολῖτα Χρυσόστομε, καί ἐσᾶς, σε-
βαστή Γερόντισσα Ἑλένη, διότι μᾶς δίνε-
τε τήν εὐκαιρία νά βρισκόμαστε ἀνάμεσά 
σας, σ᾿ αὐτήν τήν εὐλογημένη σύναξη, 
καί νά ἔχουμε πνευματική ὠφέλεια.

Ἡ μοναχική ζωή ἔχει τίς ρίζες της 
στήν ἀποστολική ἐποχή. Εἰδικότερα ὁ 
κοινοβιακός μοναχισμός ἀπηχεῖ τήν τάξη 
καί τό ἦθος τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, μέ 
τήν ἀρχή τῆς κοινοκτημοσύνης, κατά 
τό ἀποστολικό «ἅπαντα κοινά»1, μέ τήν 
ποικιλία τῶν χαρισμάτων, μέ τήν ἑνότη-
τα τοῦ κοινοῦ ἀσκητικοῦ ἀγώνα, ἀλλά 
καί μέ τήν ἐσχατολογική ἀναζήτηση, 
ὅπως αὐτή κατ᾽ ἐξοχήν βιωνόταν ἀπό 
τούς πρώτους Χριστιανούς μέσα ἀπό τήν 
προσδοκία τῆς συνάντησης μέ τόν Ἀνα-
στημένο Χριστό.

1.  Πράξ. 4, 32.

ΣΕΡΒΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΙΤΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ
1 - 4 Σεπτεμβρίου 2011

«Ἡ  Ἡγουμένη ὡς Πνευματική Μητέρα»

Στήν πορεία τῆς μοναστικῆς ζωῆς τῶν 
πρώτων χριστιανικῶν χρόνων κυριαρχεῖ 
τό πρόσωπο τοῦ πνευματικοῦ πατρός καί 
ὁδηγοῦ, τό ὁποῖο ἀσκεῖ καθοριστικό κα-
θοδηγητικό ρόλο. Συγχρόνως ὅμως καί 
παράλληλα, στά μεγάλα γυναικεῖα κοινό-
βια τοῦ ἀρχέγονου μοναχισμοῦ ἐμφανίζε-
ται τό πρόσωπο τῆς Ἡγουμένης. Ἡ Ἀμμᾶς 
εἶναι ἡ μητέρα τῶν μοναζουσῶν, αὐτή πού 
συνοδοιπορεῖ βαστάζοντας τόν σταυρό 
τῆς κάθε ἀδελφῆς καί τήν ὑποστηρίζει μέ 
ἀγάπη καί μητρική στοργή στήν ὁδό τῆς 
σωτηρίας. 

Ἡ ἱστορία τοῦ γυναικείου μοναχισμοῦ 
ἔχει βαθειές ρίζες καί μακραίωνη παρά-
δοση. Στήν Αἴγυπτο, ἀπό τήν μία πλευ-
ρά τοῦ ποταμοῦ Νείλου, βρισκόταν τό 
ἀνδρικό Κοινόβιο τοῦ ὁσίου Παχωμίου 
καί στήν ἀπέναντι πλευρά λειτουργοῦσε 
γυναικεῖο Κοινόβιο μέ ἡγουμένη τήν 
κατά σάρκα ἀδελφή του, Μαρία, ἡ ὁποία 
ἡγεῖτο τετρακοσίων μοναζουσῶν, πού 
ζοῦσαν μέ τούς κανόνες πού εἶχε θεσπίσει 
ὁ ὅσιος Παχώμιος. Ἀλλά καί ἡ ἀδελφή 
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἡ ἁγία Μακρί-
να, ἡγήθηκε γυναικείας ἀδελφότητος. 
Εὐρέως γνωστά ἐπίσης εἶναι τά ὀνόματα 
καί οἱ ὁσιακοί βίοι μεγάλων ἀσκητριῶν 

Τῆς Mοναχῆς Θεοξένης
Kαθηγουμένης  Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Mονῆς 

Ζωοδόχου Πηγῆς - Xρυσοπηγῆς, Xανιά - Kρήτη
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καί ἀμμάδων, ὅπως τῆς ἁγίας Συγκλη-
τικῆς, τῆς ἁγίας Θεοδώρας καί τῆς ἁγίας 
Σάρρας.

Ὁ νομοθέτης τοῦ μοναχισμοῦ, Μέγας 
Βασίλειος, στούς θεμελιώδεις γιά τόν μο-
ναχισμό «Ἀσκητικούς Λόγους» του, ὑπο-
γραμμίζει ὅτι οἱ ἀδελφότητες δέν εἶναι 
μόνο γιά τούς ἄνδρες ἀλλά καί γιά τίς 
γυναῖκες2. Καί ἀναφέρεται στήν Ἡγου-
μένη ὡς πρόσωπο κοινῆς ἐμπιστοσύνης 
καί ἀποδοχῆς, στό ὁποῖο ἀποβλέπει ὅλη 
ἡ ἀδελφότης, θεωρώντας την ὡς «γνησία 
μητέρα παίδων γνησίων»3.

Ἡ Ἀμμᾶς, ἡ Γερόντισσα, ἡ Στάρετσα, 
εἶναι τό πρόσωπο πού διαθέτει ἀπεριό-
ριστη ἀγάπη γιά ὅλους, διάκριση μητρι-
κή, ὕφος συγκαταβατικό, ἐπιεικές καί 
διδακτικό, ἦθος ἐκκλησιαστικό, πνευ-
ματική μόρφωση καί ὡριμότητα. Σέ ἕνα 
συγκροτημένο Κοινόβιο, πού ἀγωνίζε-
ται νά ζῆ σύμφωνα μέ τόν Εὐαγγελικό 
νόμο, τήν Ὀρθόδοξη παράδοση καί τούς 
Ἱερούς Κανόνες, οἱ ἀποφάσεις τῆς Καθη-
γουμένης ἐκφράζουν τήν συνείδηση τῆς 
ἀδελφότητας. Ἡ παρουσία της καταργεῖ 
τά ἐπιμέρους θελήματα καί διατηρεῖ τήν 
ὁμοψυχία. Εἶναι, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο 
Νύσσης, «ὁ σύνδεσμος τῆς ὁμοφροσύ-
νης»4, «τό φῶς τῆς τῶν ψυχῶν ὁδηγίας»5. 

Ὁ θεσμικός ρόλος τῆς Ἡγουμένης καί 
ἡ εὐθύνη τῆς διοίκησης τῆς Μονῆς δέν 
σημαίνει κατάργηση τῆς ἀμεσότητας στή 
σχέση μέ τήν κάθε ἀδελφή, οὔτε μειώνει 
τήν στοργική καί παρακλητική ἐπικοινω-

2.  Λόγος Ἀσκητικός Γ´, 2, ΕΠΕ, σελ. 153.
3.  Ἀσκητικαὶ Διατάξεις 28, PG 31, 1417 A.
4.  Βλ. Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τὸν βίον 

τῆς ὁσίας Μακρίνης, ΒΕΠ 69, 116, 3 κ.ἑξ.
5.  ὅ.π.

νία. Ὁ πνευματικός αὐτός δεσμός, ὅταν 
εἶναι βαθύς, οὐσιαστικός καί κατά τό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ, συνεχίζεται καί στήν ζωή 
τήν ἐπέκεινα.

Ἡ ζωή στό Κοινόβιο ἀποτελεῖ συνέ-
νωση σέ ἕνα σῶμα προσώπων συνδεδε-
μένων μέ ἀδελφικό δεσμό, πού, μέ τήν 
πνευματική καθοδήγηση τοῦ προεστῶτος, 
συναγωνίζονται καί συνοδοιποροῦν πρός 
τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Σύμφωνα μέ τόν 
Μέγα Βασίλειο, στό μοναστήρι ἐγκατα-
βιώνουν ἄνθρωποι πού προέρχονται ἀπό 
διαφορετικά γένη καί συνταιριάζουν καί 
συνταυτίζονται τόσο πολύ, σάν νά εἶναι 
μία ψυχή σέ πολλά σώματα μέ μία γνώμη6. 

Μέσα στήν μοναστική ἀδελφότητα ἡ 
Ἡγουμένη, ἡ «πρωτόνυμφος», ὅπως τήν 
ἀποκαλεῖ ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδί-
της7, πληροφορεῖ μέ τό βίωμα, τόν λόγο 
καί τήν στάση της, ἀγωνιζόμενη νά γίνε-
ται ὑπόδειγμα καί κανόνας ζωῆς. Ἡ ἴδια, 
ἔχοντας ὡς ἀπαράμιλλο πρότυπο ἀφιε-
ρώσεως τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καλεῖται 
νά διδάσκει στίς μοναχές τόν σωτήριο 
λόγο «γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου»8, 
μέσῳ τῆς σπουδῆς τῶν θεμελιωδῶν μονα-
στικῶν ἀρετῶν.

Συγκεκριμένα, καλεῖται νά ἐμπνέει καί 
νά διδάσκει τήν ὑπακοή, πού εἶναι ἡ βάση 
τοῦ μοναχισμοῦ, εἶναι «τό φῶς, τό ἔαρ, ὁ 

6.  «ἄνθρωποι ἐκ διαφόρων γενῶν καί χωρῶν κι-
νηθέντες», οἱ ὁποῖοι «εἰς τοσαύτην ἀκρίβειαν ταυ-
τότητος συνηρμόσθησαν, ὥστε μίαν ψυχὴν ἐν πολ-
λοῖς σώμασι θεωρεῖσθαι καὶ τὰ πολλὰ σώματα μιᾶς 
γνώμης ὄργανα δείκνυσθαι»: Μεγάλου Βασιλείου, 
Ἀσκητικαὶ Διατάξεις 18,2, PG 31, 1381D-1384A.

7.  Ἁγίου Θεοδώρου Στουδίτου, Ἐπιστολές πρός 
μοναχές, Ἱ. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, Πανόρα-
μα-Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 131.

8.  Λουκ. 1, 38.
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ἥλιος»9, εἶναι τό μυστικό τῆς πνευματικῆς 
ζωῆς, κατά τόν ὅσιο Γέροντα Πορφύριο10. 
Ἡ ὑπακοή μπορεῖ νά δίνει νόημα ζωῆς, 
ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐπιδιώκει τήν ὑπέρβα-
ση τοῦ ἰδίου θελήματος, ὄχι ἀναγκαστι-
κά ἀλλά ἐν ἐλευθερίᾳ, στοχεύοντας ἤδη 
ἀπό αὐτήν τήν ζωή στήν πρόγευση τῆς 
μέλλουσας Βασιλείας. Τότε ἡ παραίτηση 
ἀπό τήν αὐτονόμηση καί ἡ νέκρωση τοῦ 
θελήματος μπορεῖ νά πραγματώνεται ὡς 
ἐρωτική προσφορά πρός τόν Κύριο καί ἡ 
μοναχική ζωή νά γίνεται ἀληθινός παρά-
δεισος στή γῆ11.

Ἡ Ἡγουμένη καλεῖται ἐπίσης νά ἀπο-
τελεῖ ὑπόδειγμα παρθενικοῦ ἤθους, τό 
ὁποῖο βιώνεται ὡς καθημερινή νυμφική 
συνοδοιπορία μέ τόν Χριστό καί, σύμ-
φωνα μέ τόν ἅγιο Μεθόδιο Ὀλύμπου, 
ὁδηγεῖ σέ ἁγιότητα πνεύματος καί σώμα-
τος12. Ὅπως σημειώνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος, θά πρέπει νά εἶναι τέτοια 
ἡ ἀκτινοβολία τῆς καθαρότητας καί ἁγιο-
σύνης τῆς μοναχῆς, ὥστε καί μόνο ἡ ἐμφά-
νισή της μέσα στό πλῆθος νά ἐκπλήσσει 
ὡς ἐμφάνιση ἀγγέλου13. Ἡ προτροπή καί 
ἡ καθοδήγηση κάθε ἀδελφῆς ἀπό τήν Γε-
ρόντισσα γιά τήν ἐπίτευξη τῆς καθαρό-
τητας σέ καμμία περίπτωση δέν ἀσκεῖται 

9.  Νικηφόρου Θεοτόκη, Λόγος Ἐπιφωνηματι-
κός Δεύτερος εἰς μοναχήν τήν ἡμέραν εἰς τήν ὁποί-
αν ἐνεδύθη τό Ἀγγελικόν Σχῆμα, Ἱ. Ἡσυχαστήριον 
Παντοκράτορος Νταοῦ Πεντέλης, Ἀθῆναι 1970, 
σελ. 38-39.

10.  Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου Βίος 
καί Λόγοι, Ἱ. Μονή Χρυσοπηγῆς10 2009, σελ. 343. 

11.  Ὁ ὅσιος Γέροντας Πορφύριος ἔλεγε χαρα-
κτηριστικά: «Τήν ὑπακοή στούς Γέροντές μου τήν 
αἰσθανόμουνα σάν παράδεισο». Βλ. ὅ.π., σελ. 344.

12.  Συμπόσιον, Λόγος α´, PG 18, 40 A-B.
13.  Περὶ τοῦ τὰς Κανονικὰς μὴ συνοικεῖν 

ἀνδράσιν, ἀπόσπ. 8, Bareille, 1, σελ. 442-4.

ὡς καταπίεση πού αἰχμαλωτίζει τήν δύ-
ναμη τῆς ψυχῆς, ἀλλά ὡς ὑπέρβαση τῶν 
γήινων παθῶν, ἐμπειρία χαρμολύπης καί 
προσέγγιση τῆς παρθενικῆς εὐφροσύνης 
τῶν ἁγίων. 

Ὅσο γιά τήν ἀκτημοσύνη, πρέπει νά 
ἐνεργεῖται μέσα στό Κοινόβιο, χωρίς στέ-
ρηση καί καταναγκασμό· ἀντίθετα, νά 
εἶναι ἐλεύθερη ἐπιλογή τῆς ἄρνησης γιά 
προσκόλληση σέ ὁ,τιδήποτε ὑλικό καί 
ἀγάπη τῆς ἑκούσιας φτώχειας πού «θη-
σαυρίζει θησαυρούς ἐν οὐρανῷ»14. 

Στόν πνευματικό αὐτόν ἀγῶνα τῆς 
μοναστικῆς ἀδελφότητας, ἡ προεστῶσα 
ἀναλαμβάνει προσωπικά νά συνδράμει τίς 
ἀδυναμίες καί τίς ἐλλείψεις τῆς κάθε ψυχῆς 
καί, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, νά βρίσκει τρό-
πους ὑπέρβασης τῶν δυσκολιῶν καί θερα-
πείας τῶν πνευματικῶν ἀσθενειῶν. Γιά νά 
ἐπιτευχθεῖ αὐτό, ἡ Γερόντισσα καλεῖται νά 
ἀγαπᾶ μέ πνευματική μητρική στοργή τίς 
ἀδελφές, νά τίς νουθετεῖ μέ ἀγάπη καί νά 
ὑπομένει τίς ἀδυναμίες τους, ὅπως ὁ Θεός 
ὑπομένει τίς ἁμαρτίες ὅλων.

Ὁ ἅγιος Παχώμιος, ὁ ἱδρυτής τοῦ κοι-
νοβιακοῦ μοναχισμοῦ, καθοδηγοῦσε τούς 
προεστῶτες νά φέρουν τόν σταυρό τους 
μέ πιό μεγάλη διάθεση ἀπ᾿ ὅλους τούς 
ἄλλους καί νά εἶναι ἀκριβεῖς στήν τήρη-
ση τοῦ κανονισμοῦ πού εἶναι θεσπισμένος 
γιά τήν ἀδελφότητα, ὥστε καί οἱ ὑπόλοι-
ποι νά τόν ἐφαρμόζουν»15.

Ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπισημαίνει ὅτι ἡ 
προεστῶσα τῆς Μονῆς δέν θά πρέπει νά 
ἐπιζητεῖ μόνο τό εὐχάριστο για τίς ἀδελ-

14.  Ματθ. 6, 20.
15.  Festugière, G 95, σελ. 208-209 ἀπό P. 

Deseille, Ὁ Παχωμιακός μοναχισμός, ἐκδ. «Τῆνος», 
Ἀθῆναι 1992, σελ.19.
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φές, οὔτε νά ὑποκύπτει στά θελήματά 
τους, ἐπιδιώκοντας τήν εὔνοιά τους. Διότι 
ἐκείνη θά δώσει λόγο στόν Θεό γιά ὅλα 
τά ἀνεπίτρεπτα σφάλματα στήν κοινότη-
τα16. Καί θεωρεῖ τήν θεραπεία τῶν ἀδυνα-
μιῶν καί τήν διακονία τῆς ἀδελφότητος 
ὄχι ὡς ἀφορμή ἐπάρσεως, ἀλλά μᾶλλον 
ταπεινώσεως, ἀγωνίας καί ἀγῶνος17.

 Πράγματι, ἡ συναναστροφή καί ἐπι-
κοινωνία μέ τίς ἀδελφές ἀπαιτεῖ μεγάλη 
διάκριση. Ἡ θεραπευτική ἐπέμβαση στίς 
ψυχές τους εἶναι χάρισμα πού ἐνεργεῖται 
μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ καί μέ τίς εὐχές 
τῆς ἀδελφότητας, ἀλλά καί μέ τόν συ-
νεχῆ προσωπικό ἀγῶνα μέ ταπείνωση καί 
αὐτομεμψία τῆς προεστώσας και μέ τήν 
πεποίθησή της ὅτι ἡ ἀδελφότης πάσχει 
καί ἐξαιτίας τῶν ἐλλείψεών της.

Ἡ πνευματική μητέρα θά πρέπει νά 
ἀνακαλύπτει καί νά κτίζει γέφυρες ἐπι-
κοινωνίας μεταξύ τῶν μελῶν τῆς ἀδελ-
φότητας, ὥστε νά συρρικνώνονται τά 
αἴτια πού ἀπομακρύνουν τίς ψυχές καί νά 
καλλιεργοῦνται οἱ πνευματικές ἐκεῖνες 
δυνάμεις πού ὁδηγοῦν στήν ἀλληλοκατα-
νόηση, στήν ἑνότητα καί στήν ἐν Χριστῷ 
ἁρμονία. Ὅπου ὑπάρχει τέτοια ὁμοψυχία, 
ἡ μοναχική ζωή φτάνει σέ πληρότητα.

Ὕψιστο ἔργο καί ἀποστολή τῆς Ἡγου-
μένης εἶναι νά μεταδώσει στήν ἀδελφό-
τητα πνοή αἰωνιότητας καί τόν ζῆλο τοῦ 
μαρτυρίου τῆς συνειδήσεως. Νά ἐμπνέει 
σέ ὅλες μαζί καί στήν κάθε ἀδελφή ξε-
χωριστά ὅτι ἡ καθ᾽ ἡμέραν πρόγευση 
τῆς Μέλλουσας Βασιλείας βιώνεται μέ 
τήν συναντίληψη, τήν συνοδοιπορία καί 

16.  Λόγος Ἀσκητικός Γ´, 2, ΕΠΕ, σελ. 153.
17.  Ὅροι κατά πλάτος Β´, Ἐρώτησις Λ´, ΕΠΕ, 

σελ. 315.

τήν συνεχῆ συναίσθηση τῆς πνευματικῆς 
οἰκειότητας τῶν μελῶν τῆς ἀδελφότητας, 
πού ὡς σύνδεσμο κοινό καί ἀκατάλυτο 
ἔχουν τήν ἀγάπη τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ.

Ἡ ἐνσυναίσθηση αὐτή δίνει νόημα καί 
ἐσχατολογική διάσταση στήν λατρεία, 
πού εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς μας, καί 
ἀποκλείει τό ἐνδεχόμενο ὁ κύκλος τῶν 
ἀκολουθιῶν νά μετατρέπεται σέ τυπικό 
καθῆκον. Ὅπως καί ἡ πνευματική μελέτη 
τῶν θείων γραφῶν μπορεῖ νά εἶναι ἀνεξά-
ντλητη πηγή χαρᾶς, εὐφροσύνης καί θεί-
ου ἐνθουσιασμοῦ18. 

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος, πού εἶχε ἱδρύσει 
καί καθοδηγοῦσε τήν γυναικεία Μονή 
τῆς Ἁγίας Τριάδος στήν Αἴγινα, ὑπο-
γραμμίζει ὅτι ἡ προϊσταμένη μιᾶς Μονῆς 
δέν ζῆ γιά τόν ἑαυτό της, ἀλλά γιά τήν 
ἀδελφότητα καί ζῶντας γιά τήν ἀδελφό-
τητα, ζῆ γιά τόν Θεό. Καί ὁ Θεός ἀποδέ-
χεται αὐτήν τήν ζωή, πού προϋποθέτει 
τήν ἄρνηση τοῦ ἑαυτοῦ καί τήν νέκρωση 
κάθε προσωπικοῦ θελήματος, ὡς θυσία 
εὐπρόσδεκτη19. 

Ἀποκαλεῖ τήν Ἡγουμένη Ξένη «πνευ-
ματική μητέρα τῶν μοναστριῶν»20, ὑπεύ-
θυνη για τήν εὐταξία τοῦ Κοινοβίου, καί 

18.  Σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ ὁσίου Γέροντος 
Πορφυρίου: «Θέλετε νά βρεῖτε τήν χαρά στήν ζωή; 
Νά διαβάζετε Ἁγία Γραφή. Νά ἐκκλησιάζεσθε. Νά 
προσέχετε τίς ἀκολουθίες, ὄρθρο, ὧρες, ἑσπερινό, 
ἀπόδειπνο κ.λπ., γιατί τά λόγια τους εἶναι γραμμέ-
να ἀπό ἁγίους ... Ὅταν τά μελετᾶς μέ ζῆλο καί ὄρεξη 
καί θεῖο ἔρωτα, τά ἐνστερνίζεσαι, τά ἐρωτεύεσαι, τ᾽ 
ἀγαπάεις, τά ζεῖς, γίνεσαι ἔνθεος. Κι ὅταν αὐτό γίνει 
μέ κάθε ἐπιμέλεια καί συνέπεια, ἁγιαζόμαστε»: Βίος 
καί Λόγοι, μν.ἔρ., σελ. 527, 532.

19. Ἁγίου Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, 
35 Ποιμαντικές Ἐπιστολές, ἐκδ. «Ὑπακοή», Ἀθήνα 
1993, σελ. 121-122.

20.  ὅ.π., σελ. 122.
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παρακινεῖ τίς μοναχές νά ἐξομολογοῦνται 
σέ ἐκείνη τά σφάλματα καί τούς λογι-
σμούς τους, ἀκόμη κι ὅταν εἶναι ὑβριστι-
κοί καί ἀπογνωστικοί, καί τήν Ἡγουμένη 
τήν καλεῖ νά τούς δέχεται μέ ἀγάπη, ὥστε 
νά νικῶνται οἱ πειρασμοί21. Ὁ ἅγιος Νε-
κτάριος διδάσκει μοναχή, στήν ψυχή τῆς 
ὁποίας ἔχουν εἰσβάλει λογισμοί ἀντιπα-
θείας γιά τήν Γερόντισσα, ὅτι ἡ κατάστα-
ση αὐτή ὀφείλεται σέ ἐπήρεια τοῦ δαίμο-
να, πού ὑποβάλλει μίσος στήν ψυχή της, 
γιά νά ἐξαφανίσει τήν εὐγνωμοσύνη τῆς 
ἀδελφῆς πρός τήν Γερόντισσα πού ἐργά-
ζεται γιά τήν σωτηρία της.

Τήν ἴδια τήν Γερόντισσα τήν συμβου-
λεύει μέ τά ἑξῆς λόγια: «Πρέπει νὰ γνω-
ρίσῃς ὅτι ὅταν σὺ ὑγιαίνῃς, ὑγιαίνουσι 
καὶ αἱ ἀδελφαί, ἀκόμη καὶ αἱ πάσχουσαι. 
Καὶ ὅταν σὺ πάσχῃς, τότε πάσχουσι καὶ αἱ 
ὑγιαίνουσαι. Γνώρισον ὅτι ἡ εὐθυμία σου 
φαιδρύνει τὰ πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν καὶ 
καθιστᾷ τὴν Μονὴν παράδεισον καὶ ἀπὸ 
σὲ ἐξαρτᾶται ἡ χαρὰ τῶν ἀδελφῶν καὶ 
ἔχεις καθῆκον νὰ συντηρῇς ταύτην εἰς 
τὰς καρδίας αὐτῶν. Τοῦτο νὰ πράττῃς καὶ 
βιάζουσα πολλάκις σεαυτήν»22. 

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης σέ μία 
ἀπό τίς ἐπιστολές του πού ἀπευθύνονται 
σέ ἡγουμένες καί μοναχές παρακινεῖ τήν 
Γερόντισσα Εὐφροσύνη: «Καί ἐσύ, ἀγαπη-
τή μου, πού ἔχεις τόν Χριστό Νυμφίο σου, 
νά δώσεις καί τήν ψυχή σου ἀκόμη, ὄχι 
βέβαια σέ τίποτε ἄλλο, παρά μόνο στήν 
φροντίδα τῶν ἀδελφῶν· καί δέν ἐννοῶ 
μόνο τήν ψυχή τους, ἀλλά καί τό σῶμα»23.

«Τό ποίμνιο πού σοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ 

21.  ὅ.π., σελ. 74.
22.  ὅ.π., σελ. 121-122.
23. Ἁγίου Θεοδώρου Στουδίτου, μν.ἔρ., σελ. 133.

Θεός, λέει σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Ἅγιος, εὔχο-
μαι νά τό ποιμαίνεις ἅγια ὡς πνευματική 
μητέρα, ἀλλά χωρίς νά ἀσκεῖς ἀνθρώπινη 
ἐξουσία. Νά εἶσαι ἡ ἴδια πρότυπο γι᾽ αὐτά 
πού παραγγέλλεις, δίχως ἀπαιτήσεις πού 
ξεπερνοῦν τίς δυνάμεις τῶν ἀδελφῶν»24. 

Ἡ προεστῶσα μέσα ἀπό τήν διακονία 
τῆς ἀδελφότητας, τήν ἄσκηση τῆς ὑπο-
μονῆς, τήν κατανόηση, τήν συγχωρητικό-
τητα καί τόν συνεχῆ ἀγῶνα γιά τήν ὑπέρ-
βαση τῶν παθῶν, βιώνει καί τήν ὑπέρβαση 
τῶν δικῶν της δυσκολιῶν καί ἀδυναμιῶν. 
Γι᾿ αὐτό καί ὁ ἅγιος Θεόδωρος παρακινεῖ: 
«Νά διδάσκεσαι καί νά διδάσκεις· νά φω-
τίζεσαι καί νά φωτίζεις· νά καθοδηγεῖσαι 
καί νά καθοδηγεῖς· νά κατευθύνεσαι πρός 
τόν Θεό καί νά κατευθύνεις»25. Μέ ψυχή 
γεμάτη ἀγάπη νά διατηρεῖς τήν συνοχή 
τῆς ἀδελφότητος, ἐπαγρυπνώντας γιά 
ὅσα ὁδηγοῦν στόν Θεό»26. 

Ἡ προεστῶσα ὀφείλει παράλληλα μέ 
τήν συνεχῆ ἐπαγρύπνηση γιά τή συνοχή 
τῆς ἀδελφότητας καί τήν σωτηρία τῶν 
ψυχῶν πού ἔχει ἀναλάβει, νά στηρίζει τήν 
ἀδελφότητα στά γερά θεμέλια τῆς Ὀρθό-
δοξης πίστης καί στό ἀξίωμα ὅτι ἡ ἀλήθεια 
ἐλευθερώνει, ἐνῶ οἱ ἀκρότητες, ἡ αὐτο-
νόμηση καί ἡ αἵρεση ἀπομονώνουν καί 
ἀπομακρύνουν ἀπό τήν σωτηρία, ἀφοῦ 
ἀποκόπτουν ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἡ πνευ-
ματική μητέρα καί ὁδηγός καλεῖται, ὅπως 
συμβουλεύει ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδί-
της, νά τρέφει τίς νύμφες τοῦ Χριστοῦ μέ 
τόν καθαρό ἄρτο τῆς Ὀρθοδοξίας27. Γιατί 
ἡ ἑνότητα στήν Ἐκκλησία εἶναι ὁδός κοι-

24.  ὅ.π., σελ. 104-105.
25.  ὅ.π., σελ. 97.
26.  ὅ.π., σελ. 135.
27.  Ἁγίου Θεοδώρου Στουδίτου, μν.ἔρ., σελ. 129.
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νωνίας μέ τόν Θεό, ἀληθινή ζωή, ἕνωση 
μέ τούς ἁγίους, πορεία στήν αἰώνια μακα-
ριότητα. Μία μοναστική κοινότητα μπο-
ρεῖ νά πορεύεται ἀπ᾽ αὐτήν τήν ζωή πρός 
τήν αἰωνιότητα, ἐφ᾽ ὅσον ἀποκτᾶ πλήρη 
ταύτιση μέ τήν συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας 
καί συναισθάνεται καί βιώνει τό γεγονός 
ὅτι μέσα στήν Ἐκκλησία εἴμαστε ὅλοι ἕνα, 
ὅπως ἔλεγε ὁ ὅσιος Γέροντας Πορφύ-
ριος28. Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ ἁγιασμός τῆς 
μοναστικῆς ἀδελφότητας μπορεῖ καί συμ-
βάλλει στήν κοινή ἐν Χριστῷ μεταμορ-
φωτική πορεία ὁλόκληρου τοῦ σώματος 
τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἐπιδίωξη τῶν παραπάνω προϋποθέ-
τει τήν προσέγγιση καί τό ἄγγιγμα τῶν 
ψυχῶν. Εἶναι αὐτό πού πολύ εὔγλωττα 
ἀναφέρεται σέ κείμενο τῆς Κελτικῆς πα-
ράδοσης τῶν πρώτων αἰώνων, ὅτι ὁ προ-
εστώς εἶναι «φίλος τῆς ψυχῆς». Ὁ ἅγιος 
Κολούμπα (521-597), ἅγιος τῆς Ἰρλανδί-
ας, Κοινοβιάρχης καί πνευματικός ὁδη-
γός πολλῶν μοναχῶν, ἔκλαιγε μαζί μέ 
τόν μετανοοῦντα ἀδελφό29. Μέ τό ἴδιο 
πνεῦμα, στό κείμενο τῆς «Κλίμακος» τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Σιναΐτη διαβάζουμε ὅτι 
ὁ προεστώς θά πρέπει νά διδάσκει καί νά 
θεραπεύει μέ πραέα καί ἥμερα λόγια καί 
μέ ἄκρα συγκατάβαση30.

Μέ ἐπιείκεια καί ἀγάπη προτρέπει καί 
ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης τήν Γε-
ρόντισσα Εὐφροσύνη νά καθοδηγεῖ τίς 
ἀδελφές: 

«Ἔτσι φρόντισε γιά τή διαποίμανση 

28.  Βίος καί Λόγοι, μν.ἔρ., σελ. 197.
29.  Vita S. Columbae I, 30, σελ. 40-41 ἀπό Ἱε-

ρομ. Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ, Οἱ ἐραστές 
τῆς Βασιλείας, Ἅγιον Ὄρος 2009, σελ. 195.

30.  Ἰωάννου Σιναΐτου, Κλῖμαξ, Λόγος ΛΑ´ 12, 
24.

τῶν ἀδελφῶν πού ἔχεις στά χέρια σου, 
λέει. Νά τίς καθοδηγεῖς ἐν Κυρίῳ μέ πολ-
λή μακροθυμία, μέ συμπάθεια, ζητώντας 
νά ἐκπληρώνουν τά καθήκοντά τους χω-
ρίς νά τίς πιέζεις ὑπερβολικά. Ἀλλά, ὅπως 
ἡ μάνα περιθάλπει τά παιδιά της, ἔτσι καί 
ἐσύ μέ μητρική στοργή νά τούς προσφέ-
ρεις ὅ,τι ἔχουν ἀνάγκη, δίνοντας ἀκόμη 
καί τήν ἴδια τήν ψυχή σου γιά χάρη τους. 

Καί σέ ἄλλη ἐπιστολή του πρός τήν 
ἴδια γράφει:

«Νά μοιράζεις τήν ἀγάπη σου ἐξίσου 
σέ ὅλες τίς ἀδελφές, χωρίς νά μερολη-
πτεῖς ὑπέρ τῆς μιᾶς ἤ τῆς ἄλλης. Τήν μιά 
νά παρηγορεῖς, τήν ἄλλη νά προτρέπεις, 
ἄλλη νά τήν ἀσφαλίζεις, καί γενικά νά 
προσφέρεις σέ καθεμιά ὅ,τι χρειάζεται»31.

Ὁ Στάρετς Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ, σέ 
ἐπιστολή του πρός τήν Ἡγουμένη Μάρ-
θα, γράφει: «Δίδαξε στίς ἀδελφές τήν ὁδό 
τῆς σωτηρίας, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
δινοντας σ᾿ αὐτές τό παράδειγμα κάθε 
καλοῦ ἔργου μέ τήν ἐπιμελῆ τήρηση τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου, μέ τήν ἀγάπη 
πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο, μέ 
τήν μειλιχιότητα καί τήν ταπείνωση, μέ 
τήν πιό βαθειά εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ στίς 
σχέσεις μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, μέ μιά 
εὐσπλαγχνία ἀληθινά μητρική»32.

Ὁ γνωστός καί ἰδιαίτερα ἀγαπητός 
στούς Σέρβους Γέροντας Πορφύριος ὁ 
Καυσοκαλυβίτης (+1991) εἶχε πνευματι-
κή ἐπικοινωνία καί καθοδηγοῦσε πολλές 
γυναικεῖες ἀδελφότητες, ὄχι μόνο στήν 
Ἑλλάδα ἀλλά καί σέ ἄλλες χῶρες.

31.  ὅ.π., σελ. 105-6.
32.  Βλ. S. Tshetverikoff, Paissi Velitchkovsky, 

Réval, 1938, β΄μέρος, σελ. 49.
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Γιά τήν Γερόντισσα τόνιζε ὅτι θά πρέ-
πει νά εἶναι ἐπιεικής, νά κατανοεῖ τήν 
καρδιά τῆς κάθε ἀδελφῆς καί νά προσεύ-
χεται. Χρειάζονται, ἔλεγε, ἁπαλοί τρόποι. 
Νά βρίσκεται ἡ ψυχή σέ πνευματική φόρ-
μα. Γιά νά μπορεῖ κανείς νά δέχεται καί νά 
χειραγωγεῖ ἄλλους, νά ἀκούει τούς λογι-
σμούς, πρέπει νά εἶναι ὁ ἴδιος ἅγιος. Νά 
χρησιμοποιεῖ συμβουλευτικό τρόπο, πρα-
ότητα, ἀγάπη33.

Ὁ Γέροντας μᾶς τόνιζε ὅτι γιά τήν κα-
θοδήγηση τῆς ἀδελφότητας χρειάζεται 
διάκριση. Πρωταρχικό στοιχεῖο γιά τήν 
προσέγγιση τῶν ψυχῶν θεωροῦσε τήν 
ἐμπιστοσύνη, ὥστε νά αἰσθάνεται ἡ ἀδελ-
φή σιγουριά καί ἀσφάλεια νά φανερώνει 
τούς λογισμούς καί τά σφάλματά της καί 
ὄχι φόβο ἤ κίνδυνο γιά ἀπόρριψη. 

Βεβαίωνε ὅτι ὅταν ἡ Γερόντισσα νοιώ-
θει ἀληθινή συμπάθεια καί πόνο γιά τήν 
δυσκολία καί τόν ἀγῶνα τῶν ἀδελφῶν, 
τότε ἀρχίζει τό στάδιο τῆς θεραπείας. Σ᾽ 
αὐτήν τήν φάση ἀρχίζει μία λεπτή ἐργασία, 
διά τῆς ὁποίας, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἕνας 
ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἀναγεννηθεῖ πνευ-
ματικά, νά υἱοθετήσει νέες προοπτικές. 
Ἔλεγε ὅτι ἡ Γερόντισσα καλεῖται νά ἀγαπᾶ 
τίς ἀδελφές πνευματικά, νά παραβλέπει τά 
σφάλματά τους καί νά τίς κατευθύνει στό 
φῶς καί στήν ὀμορφιά τοῦ Παραδείσου. 
Θεωροῦσε πολύ σημαντική τήν μυστική 
προσευχή τῆς Γερόντισσας γιά τήν κάθε 
ἀδελφή καί ἔλεγε ὅτι αὐτή ἡ κίνηση τῆς 
προσευχῆς ἑνώνει καί χαριτώνει ὅλη τήν 
ἀδελφότητα. Τίς Γερόντισσες πού στενο-
χωροῦνταν γιά τά σφάλματα τῶν ὑποτα-

33.  Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης - 
Ὁρόσημο ἁγιότητος στό σύγχρονο κόσμο, Ἱερά 
Μονή Χρυσοπηγῆς, Χανιά 2008, σελ. 334-335.

κτικῶν τους, τίς προέτρεπε νά μιλοῦν λίγο 
τήν ὥρα τῆς δυσκολίας καί τοῦ πειρασμοῦ 
καί νά καλοῦν τίς ψυχές σέ νέα προσπά-
θεια. Στό θέμα τῆς αὐστηρότητας ἦταν 
πολύ ἐπιφυλακτικός. «Σέ ἕνα μοναστήρι, 
ἔλεγε, μπορεῖ νά ὑπάρχει τάξη καί σειρά, 
ἀλλά ἡ μοναχική ζωή νά εἶναι ἀνύπαρ-
κτη»34. Θεωροῦσε λάθος τακτική τήν ἰσο-
πέδωση τῶν προσώπων μέ τήν ἐφαρμογή 
ἑνός ἄκαμπτου συστήματος αὐστηρότη-
τος, τό ὁποῖο δέν ἀσκεῖ ἐξατομικευμένη 
παιδαγωγία, ἀνάλογα μέ τήν προσωπικό-
τητα, τήν ἰδιοσυγκρασία καί τήν ἰδιαίτερη 
ψυχική κατάσταση τῆς κάθε ἀδελφῆς. 

Βεβαίως, θεωροῦσε ἀπαραίτητο γιά 
τήν Γερόντισσα νά ἔχει ἀσκηθεῖ στήν ὑπα-
κοή. Ἔλεγε χαρακτηριστικά ὅτι πρέπει νά 
ἔχεις ὁ ἴδιος περάσει ἀπό ὑπακοή, γιά νά 
μπορεῖς νά μπαίνεις στή θέση ἐκείνου πού 
καλεῖται νά ὑπακούσει.

Σέ κάθε περίπτωση ὁ Γέροντας Πορ-
φύριος τόνιζε ὅτι ἡ χαρά καί ἡ ἐλευθε-
ρία δίνουν δύναμη στήν ψυχή, γιά νά 
προχωρήσει στήν μοναχική ζωή: «Γιά νά 
προκόψει κανείς στό μοναστήρι, πρέπει 
νά ἀγωνίζεται χωρίς νά πιέζεται, ἔλεγε ὁ 
Γέροντας. Ὅλα μέ χαρά καί προθυμία, ὄχι 
ἀναγκαστικά. Ὅ,τι κάνει νά τό κάνει ἀπό 
ἀγάπη πρός τόν οὐράνιο Νυμφίο, ἀπό θεῖο 
ἔρωτα. Ὄχι νά βάζει στόν νοῦ του τήν κό-
λαση. Ὁ μοναχισμός δέν πρέπει νά εἶναι 
φυγή ἀρνητική, ἀλλά φυγή θείου ἔρωτος. 
Ἡ μοναχική ζωή εἶναι ζωή χαρισάμενη»35. 

Ὁ ὅσιος Γέροντας Πορφύριος τό ἴδιο 
σημαντική μέ τήν ἰσορροπία τῆς ψυχῆς 
θεωροῦσε καί τήν ἰσορροπία τῶν λει-
τουργιῶν τοῦ σώματος. Συχνά τηλεφω-

34.  Βίος καί Λόγοι, μν.ἔρ., σελ. 343.
35.  ὅ.π., σελ. 338.
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νοῦσε σέ μοναστήρια ἤ καί τά ἐπισκε-
πτόταν, ὅσο τό ἐπέτρεπε ἡ ὑγεία του, καί 
συμβούλευε τίς Γερόντισσες νά προσέ-
ξουν τήν ὑγρασία τῆς περιοχῆς, νά φρο-
ντίσουν γιά τήν θέρμανση, γιά τήν δια-
τροφή καί γιά τήν ὑγεία τῶν ἀδελφῶν. 
Θεωροῦσε ἀναγκαῖο οἱ μοναχές νά περ-
πατοῦν καί νά κινοῦνται καί στενοχωριό-
ταν ὅταν οἱ Γερόντισσες δέν καταλάβαι-
ναν πόσο σημαντικό εἶναι αὐτό. Ἔβλεπε, 
μέ τό χάρισμα πού τοῦ εἶχε δώσει ὁ Θεός, 
ὅτι ἡ ἐναλλαγή τῶν διακονη-
μάτων, ἀπό τό ἐργόχειρο στήν 
ἐνασχόληση μέ τήν φύση, βο-
ηθοῦσε τίς ἀδελφές νά εἶναι 
πιό χαρούμενες καί αἰσιόδο-
ξες. Ἐπίσης ἐνδιαφερόταν ὁ 
Γέροντας Πορφύριος γιά τήν 
ποιότητα τοῦ πόσιμου νεροῦ 
στά μοναστήρια. Γι᾽ αὐτό 
καί εἶχε καθοδηγήσει πολλά 
μοναστήρια γιά τήν εὕρεση 
πηγῶν καί τόνιζε τήν σημα-
σία τῆς ποιότητας τοῦ νεροῦ 
γιά τήν ὑγεία τοῦ στομάχου 
καί ὅλου τοῦ ὀργανισμοῦ. Στό 
μοναστήρι μας εἶχε ὑποδείξει 
ὅτι ἡ πηγή τοῦ σπηλαίου τῶν 
Ἁγίων Ἑπτά Παίδων εἶναι ἁγίασμα καί 
συμβούλευε να πίνουν ἀπ᾽ αὐτό τό νερό 
οἱ ἀσθενεῖς.

Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε ἕνα χαρακτηρι-
στικό περιστατικό, τό ὁποῖο διαβάσαμε 
στό βιβλίο τοῦ καθηγητῆ κ. Κρουστα-
λάκη. Τό περιστατικό συνέβη ἐδῶ, στήν 
Σερβία, στήν Ἱερά Μονή τοῦ Γιάζακ, στήν 
περιοχή τοῦ Novi Sad. Ὁ Γέροντας Πορ-
φύριος, πού ποτέ δέν εἶχε ἐπισκεφθεῖ τήν 
Σερβία καί τήν Μονή, ἐνημέρωσε τήν Γε-
ρόντισσα τηλεφωνικῶς ὅτι κάποιοι σχε-

δίαζαν νά μολύνουν τό νερό τῆς Μονῆς 
καί τήν συμβούλευσε νά ἀναζητήσουν 
σέ ἄλλη περιοχή νερό γιά τό μοναστήρι, 
προτείνοντάς της μάλιστα μία πηγή στό 
γειτονικό δάσος36. 

Θά ἤθελα κλείνοντας νά ἀναφερθῶ 
στήν μακαριστή Γερόντισσα Θεοσέμνη, 
κοντά στήν ὁποία εἴχαμε την εὐλογία νά 
ζήσουμε. Ἡ Γερόντισσα ἵδρυσε τήν ἀδελ-
φότητα τῆς Χρυσοπηγῆς, πρίν ἀπό τριά-
ντα πέντε χρόνια, καί κοιμήθηκε τό 2000.

Ἡ Γερόντισσα Θεοσέμνη δί-
δασκε ἐμπειρικά, μέ βιωματικό 
τρόπο. Μέ ἕνα της βλέμμα, μιά 
κίνηση, ἕνα χαμόγελο ἔδειχνε 
αὐτό πού ἔπρεπε νά δεῖς, πῶς 
νά προχωρήσεις. Ἡ εἰρήνη τοῦ 
προσώπου της γαλήνευε τίς 
ἀνησυχίες ὅλων καί ὁ εἰρηνο-
ποιός της λόγος λειτουργοῦσε 
ἰαματικά στίς ψυχές.

Ἀπέναντι στίς ἀδελφές ἡ 
Γερόντισσα εἶχε ἕνα αἴσθημα 
ἀπέραντης εὐθύνης, φροντίζο-
ντας πάντα νά τίς προστατεύει 
ἀπό κάθε κίνδυνο μέ πνεῦμα 
αὐτοθυσίας. Δέν ἀπέλπιζε καμ-
μία καί ὅλες μᾶς χωροῦσε ἡ μη-

τρική της καρδιά καί ἐπιείκεια. 
Μάθαμε κοντά της νά μοιραζόμαστε 

τόν κόπο τῶν διακονημάτων μέ φροντί-
δα ἡ μία γιά τήν ἄλλη καί στοργή. Δίδα-
σκε μέ τό ζωντανό της παράδειγμα πώς ὁ 
μοναδικός τρόπος θεραπείας τῶν ψυχῶν 
μέσα στήν μοναστική κοινότητα καί ἡ 
ὁδός γιά τήν οὐσιαστική βίωση τῆς μο-

36.  Βλ. Γ. Κρουσταλάκη, Γέρων Πορφύριος - Ὁ 
πνευματικός πατέρας καί παιδαγωγός, ἐκδ. Ἐν πλῷ, 
Ἀθήνα 201110, σελ. 52-53.
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ναστικῆς μας κλήσεως εἶναι ἡ κατανόηση 
τῆς ἀδυναμίας τῆς κάθε ἀδελφῆς. 

Ἡ Γερόντισσα Θεοσέμνη εἶχε ἕναν 
ἀεικίνητο καί εὐέλικτο τρόπο παιδαγω-
γίας τῶν ψυχῶν, μολονότι ἡ ἴδια ὡς χα-
ρακτήρας ἦταν σιωπηλή καί ἡσυχαστι-
κή. Ἀσκοῦσε τήν διοίκηση τῆς Μονῆς 
ἐντελῶς ἀθόρυβα. Διέθετε ἐφευρετικό-
τητα νά ἀνακαλύπτει χρόνο ξεχωριστό 
γιά τήν κάθε ἀδελφή. Τήν μιά ἔπαιρνε 
νά μαζέψουν μαζί χόρτα ἤ τσάϊ τοῦ βου-
νοῦ, τήν ἄλλη νά τῆς δείξει πῶς νά μα-
στορέψει, ἐφ᾽ ὅσον εἶχε καταλάβει ὅτι 
αὐτό εἶχε γιά ἐκείνη νόημα. Μιά ἄλλη 
πού δείλιαζε μπροστά στόν κόπο καί τήν 
ἄσκηση, τήν καλοῦσε ν᾽ ἀνέβουν πεζο-
πορία στό βουνό, γιά νά δοῦν τήν ἀνατο-
λή, ὅπως παρακινοῦσε ὁ ὅσιος Γέροντας 
Πορφύριος. 

Ἡ ἀγάπη τῆς Γερόντισσας γιά τήν 
φύση ἦταν κίνηση δοξολογική καί τήν 
ἐνεργοῦσε ὡς ψηλάφηση τῆς θείας Ὡραι-
ότητος. Ζοῦσε αὐτό πού ἔλεγε ὁ Γέρο-
ντας Πορφύριος: «Ὅλα γύρω μας εἶναι 
σταλαγματιές τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Οἱ 
ὀμορφιές τῆς φύσης εἶναι οἱ μικρές ἀγά-
πες πού μᾶς ὁδηγοῦν στήν μεγάλη Ἀγά-
πη, τόν Χριστό»37. Αὐτήν τήν στάση ζωῆς 
ἐνέπνεε σέ ὅλη τήν ἀδελφότητα, ὥστε 
μέ τήν ἐνθάρρυνσή της καί μέ τό δίδαγ-
μα τῆς ἀκαταπόνητης προσωπικῆς της 
ἐργασίας, νά φιλοτιμοῦνται οἱ ἀδελφές νά 
ἀναλαμβάνουν σωματικούς κόπους, ὅπως 
ἀπαιτήθηκε ὅταν ἡ Γερόντισσα πρότεινε 
τήν πρωτοποριακή γιά τά τότε δεδομένα 
ἐφαρμογή τῆς βιολογικῆς γεωργίας στά 
κτήματα τῆς Μονῆς.

37.  Βίος καί Λόγοι, μν.ἔρ., σελ. 461.

Στήν σημερινή ἐποχή οἱ μοναχές πού 
προσέρχονται στά μοναστήρια μας εἶναι 
στήν συντριπτική τους πλειοψηφία πρό-
σωπα μέ πολλά κοινωνικά καί μορφωτι-
κά ἐφόδια καί ἔχουν ἀνατραφεῖ μέ τούς 
κανόνες τῶν σύγχρονων κοινωνιῶν. Κά-
ποιες ἀπό αὐτές προέρχονται ἀπό πολυ-
πολιτισμικά περιβάλλοντα, ἄλλες ἔχουν 
ταξιδέψει σέ πολλές χῶρες καί ἔχουν 
σπουδάσει διάφορες ἐπιστῆμες. Αὐτοί οἱ 
ἄνθρωποι ἐπιλέγουν τήν μοναχική ζωή, 
ἐπειδή ἀναζητοῦν τόν Χριστό ὡς Νυμ-
φίο καί ἔχοντας πλήρη ἐπίγνωση ὅτι θά 
εἰσπράξουν κοινωνικό ὄνειδος. Γιά νά 
μπορέσουν αὐτές οἱ νέες ἀδελφές νά ζή-
σουν μέ συνέπεια τήν νήψη καί τήν σταυ-
ρική πορεία τῆς μοναχικῆς ζωῆς, ὅπως 
συνεχίζει νά βιώνεται στήν Ἐκκλησία δύο 
χιλιάδες χρόνια τώρα, ἔχουν ἀνάγκη ἀπό 
ἕνα κλῖμα συνεχοῦς πνευματικῆς ἀνατρο-
φοδότησης, ἐγρήγορσης καί καθημερινῆς 
νοηματοδότησης. 

Ἡ Γερόντισσα καλεῖται νά ἐνισχύει δι-
αρκῶς τίς ἀδελφές, ὥστε νά διατηροῦν 
τόν ζῆλο καί νά μή φοβοῦνται νά ἐπιλέ-
ξουν τήν δυσκολία ἀντί γιά τήν εὐκολία, 
τόν κόπο ἀντί γιά τήν ἄνεση, τήν θυσι-
αστική προσφορά ἀντί γιά τήν ἀπαίτη-
ση καί τό δικαίωμα. Γιατί παραμονεύει 
πάντοτε ὁ κίνδυνος νά υἱοθετηθοῦν στά 
μοναστήρια μας νοοτροπίες καί τακτικές 
ἐκκοσμίκευσης, πού ἀκυρώνουν τήν μο-
ναχική μας ἰδιότητα, ἡ ὁποία εἶναι αὐθε-
ντική, μόνο ὅταν καί ἐφ᾽ ὅσον παραμένει 
«σταυροῦ καὶ θανάτου ἐπαγγελία»38. 

38.  «Ἀκολουθία τοῦ μεγάλου σχήματος», στό 
Μέγα Εὐχολόγιον, ἐκδ. «Ἀστήρ», σ. 208.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς 

Ἐκκλησίας μας μέσα στό ἱστορικό συνε-
χές καί μέ προϋπόθεση τήν ἐπίγνωση τοῦ 
ρόλου καί τήν ἔννοια τῆς προσφορᾶς, 
ἔχει συνεισφέρει τά μέγιστα σέ πάρα πολ-
λούς τομεῖς τοῦ κοινωνικοῦ βίου.

Ὁ κληρικός, ὁποῖος πρωτίστος εἶναι 
λειτουργός τῶν Μυστηρίων τοῦ Τρια-
δικοῦ Θεοῦ, «ἐπωμίζεται» ἕνα πλέγμα 
συνθετικῶν ρόλων μέσα στήν κοινωνική 
πραγματικότητα, στήν ὁποία εἶναι καί 
αὐτός ἐνεργό μέλος. Ἔτσι, συναντοῦμε 
πολλούς ἀξιόλογους Κληρικούς σέ δι-
άφορους κοινωνικούς τομεῖς (Ἰατρική, 
Ἐκπαίδευση, Στρατό κ.ἀ.) καί κατά κοινή 
ὁμολογία διαπρέπουν στόν τομέα τους 
λαμβάνοντας δικαίως θετικό πρόσημο.

Στό παρόν ἄρθρο δέν θά μιλήσουμε 
γιά τίς πολυκλαδικές συμμετοχές τῶν 
Ἱερέων σέ ὅλο το κοινωνικό γίγνεσθαι, 
ἀλλά θά περιοριστοῦμε στόν τομέα τῆς 
ἐκπαίδευσης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας νευραλ-
γικός παράγων προσφορᾶς καί κατάρτι-
σης τῶν μελῶν μιᾶς κοινωνίας καί στήν 
σημαντική συμβολή τῆς Ἐκκλησίας καί 
τῶν Κληρικῶν της στήν δυναμική διαδι-
κασία τῆς ἀγωγῆς.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
H EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Ἡ Ἐκκλησία πρωτοστάτησε στό χῶρο 

τῆς ἐκπαίδευσης ἀναλαμβάνοντας ἐξολο-
κλήρου σχεδόν ὄχι μόνο τήν ὀργάνωση, 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

τή στελέχωση καί τή λειτουργία της, ἀλλά 
καί τήν οἰκονομική ἐπιχορήγησή της.

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δέν ἦταν ὑποχρεωτική ἡ ἐκπαίδευση, 

ἄρχιζε ἀπό τό 7ο ἔτος τῆς ἡλικίας τοῦ παι-
διοῦ καί ἦταν τριετής.

Τά «Ἱερά Γράμματα», ὅπως ὀνομάζο-
νταν αὐτό τό στάδιο, ἔδιναν τήν δυνα-
τότητα στόν μικρό μαθητή νά ἔλθει γιά 
πρώτη φορά σέ ἐπαφή μέ θρησκευτικά 
κείμενα (Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, Ψαλ-
τήρι κ.ἄ.) καί νά μάθει μέ τή βοήθειά τους 
τό ἀλφάβητο, συλλαβισμό, ἀνάγνωση καί 
γραφή. Ἡ διδασκαλία συμπληρωνόταν μέ 
τή βυζαντινή μουσική, τά θρησκευτικά 
καί τήν ἱστορία [1].

Οἱ διδάσκαλοι ἦσαν, ὡς ἐπί τό πλεῖ-
στον, Κληρικοί ἤ μοναχοί, κατά δεύτερον 
δέ λόγον λαϊκοί [2].

Ἡ Μέση ἐκπαίδευση ἄρχιζε ἀπό τά δέκα 
χρόνια τοῦ μαθητῆ καί διαρκοῦσε τέσ-
σερα ἕως πέντε ἔτη. Οἱ «φοιτητές» παρα-
κολουθοῦσαν τίς παραδόσεις τῶν εἰδικῶν 
καθηγητῶν (Κληρικῶν-λαϊκῶν), ρητόρων, 
φιλοσόφων, γραμματικῶν καί σημειογρά-
φων στά διδασκαλεῖα πού λειτουργοῦσαν 
ὑπό τή μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας σέ πολλές 
περιοχές τῆς αὐτοκρατορίας.

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Ὁ Θεοδόσιος Β΄ ἵδρυσε τό 425 τό Πανε-

πιστήμιο Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου πα-
ραδίδονταν μαθήματα ἀρχαίας ἑλληνικῆς 

Τοῦ Πρεσβυτέρου Γεωργίου Σεργάκη
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γλώσσας καί λογοτεχνίας, λατινικῶν, ρη-
τορικῆς, φιλοσοφίας καί δικαίου. Τό ἔργο 
τῆς ἐκπαίδευσης βοηθοῦσαν ἐκτός ἀπό 
τούς ἐκπαιδευτικούς καί οἱ πλούσιες βιβλι-
οθῆκες, δημόσιες, ἰδιωτικές καί μοναστη-
ριακές, ὅπως ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Πατριάρχη 
Φωτίου. Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ προσφορά 
τῶν μοναχῶν καί στόν τομέα τῆς ἀντι-
γραφῆς ἔργων ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγρα-
φέων, ὁρισμένα ἀπό τά ὁποῖα διασώθηκαν 
χάρη στή δική τους πρωτοβουλία.

Εἶναι γενική διαπίστωση ὅτι ἡ Βυζα-
ντινή παιδεία συνετέλεσε οὐσιαστικά ὄχι 
μόνο στή διαμόρ-
φωση τοῦ ἰδιαίτερου 
χαρακτήρα τοῦ βυ-
ζαντινοῦ πολιτισμοῦ 
ἀλλά καί στή διατή-
ρηση καί διάδοση 
τῆς Χριστιανικῆς 
καί τῆς Ἑλληνικῆς 
ἀνθρωπιστικῆς παι-
δείας. Αὐτή ἡ περίο-
δος ἔχει νά ἐπιδείξει 
σημαντικές μορφές 
πού ἔγιναν φορεῖς καί διδάσκαλοι αὐτῆς 
τῆς παιδείας, ὅπως οἱ Πατέρες τῆς Ὀρθό-
δοξης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας στά πλαίσια 
τῆς προσπάθειας ἐπιμόρφωσης τῶν ὑπο-
δούλων κατά τήν περίοδο τῆς τουρκο-
κρατίας εἶναι ἀδιαμφισβήτητος ὄχι μόνον 
ἐξαιτίας τῆς προσφορᾶς του στή στοι-
χειώδη, ἔστω, ἐκπαίδευση τῶν Ἑλλήνων 
ἀλλά πολύ περισσότερο γιά τήν οὐσια-
στική συμβολή του στή διατήρηση τῆς 
ἐθνικῆς συνείδησης ἄρρηκτα συνδεδεμέ-

νης μέ τήν Ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη.
Ἡ Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης τό 

1453 ἀπό τούς Τούρκους δέ σήμανε μόνο 
τό τέλος τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας 
ἀλλά καί τόν περιορισμό, ἄν ὄχι τήν ἐξά-
λειψη, κάθε ἀξιόλογης πνευματικῆς δρα-
στηριότητας στόν κατακτημένο ἑλληνικό 
χῶρο. Ὁ ἀναπόφευκτος μαρασμός στήν 
ἐκπαίδευση χρειάστηκε ὑπεράνθρωπες 
προσπάθειες γιά τήν ἀντιμετώπισή του.

Τόν ἀγώνα αὐτό ἀνέλαβε κατά κύριο 
λόγο ἡ Ἐκκλησία καί οἱ Κληρικοί της, κατά 
δεύτερο ἀπόδημοι  Ἕλληνες, μορφωμένοι 

πολλοί ἀπ’ αὐτούς, 
οἱ ὁποῖοι εἶχαν συ-
νειδητοποιήσει ὅτι 
ἡ διατήρηση τῆς 
πίστης, τῆς γλώσ-
σας καί τῆς ἐθνικῆς 
συνείδησης ἦταν ἡ 
ἀπαραίτητη προ-
ϋπόθεση γιά τήν 
ἱστορική συνέχεια 
καί τήν ἀναγέν-
νηση τοῦ   Ἔθνους.

Οἱ νάρθηκες τῶν ἐκκλησιῶν καί τά 
κελιά τῶν μοναστηριῶν ἦταν κέντρα 
πνευματικῆς ζωῆς [3], ὅπου παραδίδο-
νταν κάποια στοιχειώδη μαθήματα στά 
ἑλληνόπουλα ἀπό κληρικούς καί μονα-
χούς. Ἡ διατήρησή τους στή μνήμη τῶν 
Ἑλλήνων ὡς «Κρυφά Σχολειά» εἶναι ἄλλη 
μιά ἔνδειξη τοῦ σκληροῦ καθεστῶτος πού 
ἐπικρατοῦσε ἐκείνη τήν περίοδο στήν 
ὑπόδουλη Ἑλλάδα, γεγονός πού ἑρμη-
νεύει πιθανῶς καί τήν παντελή σχεδόν 
ἀπουσία κάποιας ἄλλης δραστηριότητας 
στόν τόσο σημαντικό τομέα τῆς ἐκπαι-
δευτικῆς λειτουργίας.

Ἐλάχιστα σχολεῖα ὑπολειτουργοῦσαν 
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σέ ἑλληνικές περιοχές στά τέλη τοῦ 16ου 
αἰώνα.

Τό 17ο αἰώνα ἡ Κωνσταντινούπολη, 
τό ἐθνικό, θρησκευτικό καί πνευματικό 
κέντρο τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἄρχισε νά πα-
ρουσιάζει κάποια ἐξέλιξη στόν τομέα 
τῆς ἐκπαίδευσης, ὅπως ἀποδεικνύεται 
ἀπό τήν ἀρτιότερη ὀργάνωση καί τή δι-
εύρυνση τοῦ ἀντικειμένου διδασκαλίας 
τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς. Ἡ ἀνα-
βάθμιση τῆς Σχολῆς σέ πανεπιστημιακό 
ἐπίπεδο καί ἡ συμπλήρωση τῶν θεολο-
γικῶν μαθημάτων μέ τή διδασκαλία τῶν 
ἀρχαίων ἑλληνικῶν, τῆς φυσικῆς, τῶν μα-
θηματικῶν καί τῆς φιλοσοφίας ἔδωσε τή 
δυνατότητα σέ ἀρκετούς νέους ὄχι μόνο 
νά μορφωθοῦν οἱ ἴδιοι, ἀλλά καί σταδι-
ακά νά μεταλαμπαδεύσουν τίς γνώσεις 
τους στούς στερημένους  Ἕλληνες.

Μέ ἀργά ἀλλά σταθερά βήματα ἀρχί-
ζει ἡ ἵδρυση σχολείων μέ τήν ἐπίβλεψη, τή 
συνεισφορά καί τήν οἰκονομική ἐνίσχυση 
τῆς Ἐκκλησίας, τῶν ἀποδήμων Ἑλλήνων 
καί τῶν κοινοτήτων. Τά σχολεῖα τῆς πρώ-
της βαθμίδας, τά «κοινά», δίδασκαν στά 
παιδιά ἀνάγνωση, γραφή καί ἀριθμητική. 
Τά βιβλία πού χρησιμοποιοῦσαν ἦταν τό 
Ψαλτήρι, ἡ Ὀκτώηχος καί ὁ Ἀπόστολος 
μέχρι τό τέλος τοῦ 18ου αἰώνα, ὁπότε 
κυκλοφόρησαν τά πρῶτα Ἀλφαβητάρια 
«Ἑλληνικά» συνήθως ὀνομάζονταν τά 
σχολεῖα τῆς δεύτερης βαθμίδας, τά ὁποῖα 
εἶχαν περισσότερα ἀντικείμενα διδασκα-
λίας, ὅπως Ἀρχαία Ἑλληνική Γραμματεία, 
ρητορική, ἠθική, γεωμετρία, φυσική, φι-
λοσοφία, θεολογία.

Ἐκτός ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, 
ὅπου λειτούργησαν ἐπίσης ἡ Ἑλληνική Ἰα-
τρική Ἀκαδημία, ἡ Πατριαρχική Μουσική 
Σχολή, ἡ Ἐμπορική Σχολή τῆς Χάλκης καί 

ἡ Θεολογική Σχολή, ἀρκετά ἐκπαιδευτήρια 
ἱδρύθηκαν μέχρι τό 19ο αἰώνα σέ διάφορες 
περιοχές τῆς τουρκοκρατούμενης Ἑλλά-
δας. Τότε ἡ ἀνοδική πορεία τῆς ἑλληνικῆς 
ἐκπαίδευσης ἔφθασε στό ἀποκορύφωμά 
της, μέ τό φαινόμενο τοῦ Νεοελληνικοῦ 
Διαφωτισμοῦ. Στή συλλογική προσπάθεια 
γιά τήν ἀφύπνιση τοῦ Γένους ἔδωσαν τό 
«παρών» ὄχι μόνον κληρικοί καί σπουδα-
σμένοι δάσκαλοι ἀλλά καί πολλοί Ἕλλη-
νες πού ἐργάζονταν στόν εὐρωπαϊκό χῶρο 
καί εἶχαν ἀποκτήσει εὐρύτερη μόρφωση, 
ἐμπλουτισμένη μέ τά σύγχρονα ἐπιτεύγ-
ματα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.

Μέ τά παραπάνω, γίνεται ἀντιληπτό 
πόσο σπουδαῖος εἶναι ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τῶν κληρικῶν της διαχρονικά 
στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία, σέ χρόνια 
μάλιστα δύσκολα γιά τήν πατρίδα μας 
καί τήν παιδεία, ἀλλά καί πόσο ἀπαραί-
τητη εἶναι ἡ παρουσία τοῦ κληρικοῦ σή-
μερα στήν ἐκπαίδευση. Τό πρόσωπο τοῦ 
Ἱερέα-Δασκάλου, μπορεῖ νά ἐμπνεύσει, νά 
καθησυχάσει, νά ἐνδυναμώσει τήν μαθη-
τιῶσα νεολαία καί πρωτίστως νά δείξει 
ἕνα μονοπάτι τό ὁποῖο θά ὁδηγεῖ πρός 
τόν Σωτήρα Χριστό ὁ ὁποῖος εἶπε: «Ἄφετε 
τά παιδία ἔρχεσθαι πρός μέ καί μή κωλύ-
ετε αὐτά…» (Λουκ. Κεφ. 18).

 
[1] Νικολ. Ζέρβη, «Οἱ Παιδαγωγικές ἀπό-

ψεις τοῦ Μ. Βασιλείου», σειρά ἐκδόσεων «Ἡ 
Παιδαγωγική των Πατέρων», Τόμος Α, σελ. 
144.

[2] Βασιλείου Θ. Σταυρίδου, «Ἱστορία τοῦ 
Οἰκουμ. Πατριαρχείου (1453 - Σήμερον), Ἐκδο-
τικός Οἶκος Ἀδελφῶν Κυριακίδη, β΄  Ἔκδοση 
2008, σελ 127.

[3] π. Γεώργιος Μεταλληνός, «Τουρκοκρα-
τία: οἱ  Ἕλληνες στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατο-
ρία», ἐκδ. Ἀκρίτας, ἔκδοση Γ, σελ 110.
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Κατά τούς ἀποστολικούς καί μετα-
ποστολικούς χρόνους τό μυστή-

ριο ἀσφαλῶς ἐτελεῖτο κατά τό πρότυπο 
τοῦ μυστικοῦ δείπνου καί κατά μίμηση 
τῆς πράξεως τοῦ Κυρίου1. Φαίνεται νά 
ὑπῆρχε ἀπόλυτη σύνδεση δεί-
πνου καί εὐχαριστίας, καθώς καί 
νά διατηρήθηκε ὁ οἰκογενειακός 
χαρακτήρας τοῦ μυστικοῦ δεί-
πνου, ἀφοῦ τό μυστήριο τελοῦνταν 
κυρίως στά σπίτια τῶν χριστιανῶν, 
ὅπως ἄλλωστε πληροφορούμαστε 
ἀπό τίς πράξεις2 «κλῶντες κατ’ οἶκον 
ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς 
ἐν ἀγαλλιάσει καί ὀφελό-
τητι καρδίας, αἰνοῦντες τόν 
Θεόν». Σέ ἄλλα σημεῖα τῶν 
πράξεων πληροφορούμαστε πώς στά 
Ἱεροσόλυμα παράλληλα συμμετεῖχαν 
καί στήν λατρεία τοῦ Ναοῦ3. Ἔτσι λοι-
πόν ἡ ἀρχική μορφή τῆς θείας Λει-
τουργίας δέν ἦταν τίποτα ἄλλο ἀπό τίς 
κατ’ οἶκον συνάξεις, κατά μίμηση τῆς 

1.  Ι. Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, «Ἡ τελεσιουργία τοῦ 
μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, Λειτουργικοί Τύ-
ποι τῆς Ἀνατολῆς». ἐν Ἡ Θεία Εὐχαριστία {Εἰσηγή-
σεις-πορίσματα ἱερατικοῦ συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Δράμας ἔτους 2003}, Δράμα 2003, σ. 34.

2.  Πράξ. 2, 46-47.
3.  Πράξ. 2, 46. 3,1. 21, 26.

Ἡ θεία Εὐχαριστία 
κατά τήν Ἀποστολική καί μεταποστολική ἐποχή

Πρεσβυτέρου Φανουρίου Παππᾶ

πράξεως τοῦ Κυρίου4. Ἡ σύναξη γιά 
τήν τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας ἦταν 
συνδεδεμένη πρῶτα ἀπ’ ὅλα μέ τό κα-
θημερινό δεῖπνο. Συγκεκριμένα μέ τίς 
«ἀγάπες». 

Οἱ «ἀγάπες» ἦταν οἱ κοινές 
συνεστιάσεις τῶν χριστιανῶν στά 

πλαίσια ἑνός δείπνου5. Ἀναφορά 
στίς «ἀγάπες» καί τήν ὕπαρξή τους 

στήν πρώτη χριστιανική Ἐκκλησία, 
γίνεται στήν Ἐπιστολή Ἰούδα6, καθώς 
ἐπίσης καί στίς Πράξεις τῶν Ἀπο-
στόλων ἀναφέρεται ἡ «καθημερινή 

διακονία τῶν τραπεζῶν»7, στήν 
ὁποία ἐντοπίζει κανείς τήν 
ὕπαρξη τῶν συγκεκριμένων 

δείπνων, ὅπως καί τήν κοινο-
κτημοσύνη καί τήν φιλανθρωπία τῆς 
πρώτης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας8.

Ἐφ’ ὅσον λοιπόν ἡ εὐχαριστιακή 
σύναξη ἦταν συνδεδεμένη ἀπόλυτα μέ 
τά κοινά δεῖπνα, αὐτό ἐπιβεβαιώνει ὅτι 
λάμβανε χώρα τό ἑσπέρας. Ἄρα λοι-

4.  Λουκ. 22, 17-20.
5.  Βλ. περισσότερα στό ἔργο του: E. J. KAE-

TING, The Agape and the Eucharist in the Early 
Church, London 1901.

6.  Ἰούδ. στίχ. 12.
7.  Πράξ. 6, 1-2.
8.  Πράξ. 4, 32.
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πόν στά πρῶτα Ἀποστολικά χρόνια 
ἡ θεία Εὐχαριστία γινόταν τό βράδυ. 
Καί τοῦτο συνέβαινε γιά δύο λόγους: 
Πρῶτον διότι γινόταν ὅπως ἀναφέραμε 
κατά τό πρότυπο τοῦ Μυστικοῦ Δεί-
πνου ὁ ὁποῖος ἐπιτελέστηκε μετά τήν 
δύση τοῦ ἡλίου9, «ὀψίας γενομένης»10, 
καί ἀσφαλῶς κατ’ αὐτόν ὑπῆρξε ρητή 
ἐντολή τοῦ Κυρίου «τοῦτο ποιεῖτε», 
(νά κάνετε, δηλαδή, ἀκριβῶς τό ἴδιο), 
ἀποτελοῦσε ἀναμφισβήτητη δέσμευση. 
Δεύτερον, γνωρίζουμε ὅτι οἱ Ἑβραῖοι 
ἔτρωγαν δύο φορές τήν ἡμέρα11 καί ὅτι 
τό δεῖπνο ἀποτελοῦσε τήν κύρια ἑστί-
αση καί τήν ἐπισημότερη12. Αὐτή δέ ἡ 
διάκριση συνέβαινε διότι τό δεῖπνο γι-
νόταν μετά τήν ἑσπερινή ἀκολουθία 
τοῦ Ναοῦ ἤ τῆς Συναγωγῆς ἀφοῦ μέ 
αὐτή τελείωνε ἡ ἡμέρα καί ξεκινοῦσε ἡ 
καινούρια13. Εὔστοχα ὁ Κ. Καλλίνικος 
παρατηρεῖ τά ἑξῆς: « Ἡ πρώτη σύστα-
σις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συστήματος 
δέν διέφερεν οἰκογενειακοῦ κύκλου, ὅν 
ψυχή καί καρδία θερμαίνει μία, οὕτω καί 
αἱ πρῶται ἐκεῖναι ἱεραί συνάξεις εἶχον 
πολύ τό οἰκογενειακόν καί ἀπέριττον, 
τῆς λειτουργίας συνδεδεμένης μέ τάς 
ἀγάπας, τά χριστιανικά δηλαδή συσί-
τια»14. Ἡ πρώτη Ἐκκλησία λοιπόν δια-
τήρησε αὐτήν τήν ἑβραϊκή παράδοση 

9.  Α΄ Κορ. 11, 23 / Ἰωάν. 13, 30.
10.  Ματθ. 26, 20 / Μάρκ. 14, 17.
11.  Ἐξ. 16, 8-12 / Λουκ. 14, 12.
12.  A. MACALISTER, “Food”, Dictionary of 

the Bible, τόμ. II, σ. 41.
13.  L.N. DEMBITZ, Jewish Services in Syna-

gogue and Home, New York 1974, σ. 348.
14.  Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, Ὁ Χριστιανικός Ναός 

καί τά τελούμενα ἐν αὐτῷ, Ἀθῆναι 1958, σσ. 312 
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τοῦ δείπνου καί διατήρησαν ἀσφαλῶς 
τόν σύνδεσμο τῆς θείας Εὐχαριστίας μέ 
τό δεῖπνο τῆς «ἀγάπης»15. 

Ἔτσι ἡ πρώτη δομή τῆς θείας Λει-
τουργίας, δηλαδή ἡ εὐχαριστιακή Σύ-
ναξη τῆς πρώτης Ἐκκλησίας ἔχει τά 
στοιχεῖα ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἀργότερα θά 
ἀποτελέσουν τήν βάση γιά τήν μετέ-
πειτα δομή της. Τό κυρίαρχο ἀσφαλῶς 
στοιχεῖο ἦταν ἡ θεία Κοινωνία. Γνωρί-
ζουμε λοιπόν ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀπο-
στόλων ὅτι στίς συνάξεις κοινωνοῦσαν, 
καί συγκεκριμένα «προσκαρτεροῦντες 
τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καί τῇ κοινω-
νίᾳ καί τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου»16 καί «προ-
σκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδόν ἐν τῷ ἱερῶ 
κλῶντες τε κατ’ οἶκον ἄρτον»17.

Χαρακτηριστικό ἐπίσης τῶν ἱερῶν 
συνάξεων κατά τά πρῶτα κιόλας χρό-
νια ἦταν ὁ εὐπρεπισμός καί ἡ εὐτα-
ξία πού ἐπικρατοῦσε. Ἦταν ἀπαραί-
τητο ὅλα νά γίνονται «εὐσχημόνως καί 
κατά τάξιν»18. Ὅπως ἐπίσης ξέρουμε 
ὅτι ὑπῆρχαν ἁρμονικά κατανεμημένα 
συγκε κριμένα διακονήματα, λειτουρ-
γήματα, καθήκοντα καί ἁρμοδιότητες 
στόν καθένα χωριστά, καί ἔτσι καθένας 
εἶχε συγκεκριμένο ρόλο καί δέν ἐπιτρε-
πόταν ὁ καθένας νά κάνει ὅτι θέλει19. 
Ὅπως ἄλλωστε ἀναφέρει ὁ καθηγητής 

15.  Γ.Ν. ΦΙΛΙΑ, Παράδοση καί ἐξέλιξη στή Λα-
τρεία τῆς Ἐκκλησίας, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2006, σ. 
108.

16.  Πράξ. 2, 42.
17.  Πράξ. 2, 46.
18.  Α΄ Κορ. 14, 40.
19.  Α΄ Κορ. 12, 4-11. Βλ. καί Δ. ΤΡΑΚΑΤΕΛ-

ΛΗ (Ἐπισκόπου Βρεσθένης, νῦν Ἀρχιεπ. Ἀμερικῆς), 
Παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τρία βιβλικά δοκί-
μια, ἔκδ. «Σήμαντρο», Ἀθηνᾶ 1984, σσ. 89-115.
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Π. Σκαλτσής20, “στήν Καινή Διαθήκη 
ἔχουμε μία λειτουργία ζωντανή, λο-
γική21, εὔτακτη22, «ἐν πνεύματι καί ἀλη-
θείᾳ»23, χριστοκεντρική24, καί οὐρανο-
μίμητη κατά τίς εἰκόνες καί τά σύμβολα 
τῆς Ἀποκαλύψεως25”. 

Κατά τά πρῶτα χρόνια ἡ εὐχαριστι-
ακή σύναξη τελοῦνταν «καθ’ ἡμέραν»26, 

20.  Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, ὄπ.π.
21.  Ρωμ. 12, 1.
22.  Α΄ Κορ. 14, 40.
23.  Ἰω. 4, 23-24.
24.  Α΄ Κορ. 12, 12. / Α΄ Κορ. 11, 25-26.
25.  Ἀποκ. Κεφ. 4. Βλ. καί Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, 

«Ἀποκάλυψη καί Λειτουργία», ἐν Ἡ Ὀρθοδοξία στό 
σταυροδρόμι (Ἐκκλησία – Κοινωνία – Οἰκουμένη, 
4), ἔκδ. «Παρατηρητής», Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 
141-168. / Βλ. καί Ι. Γ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ, Λειτουργι-
κές σκηνές καί ὕμνοι στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη, 
[Βιβλική Βιβλιοθήκη, 14], ἔκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσ-
σαλονίκη 1999.

26.  Πράξ. 2, 46

καί κυρίως τή «μία Σαββάτων»27. Πληρο-
φορούμαστε πώς στίς συνάξεις ὑπῆρχε 
κάποιος προϊστάμενος, ὁ «εὐλογῶν»28 
τόν ἄρτο καί τόν οἶνο29. Αὐτό σημαίνει 
ὅτι ἀπό τά πρῶτα ἀποστολικά κιόλας 
χρόνια ἔχουμε διάκριση κλήρου καί 
λαοῦ καί ἀσφαλῶς φαίνεται σέ πρώιμη 
μορφή ἡ ἱεραρχία τοῦ κλήρου30. Ὁ προε-
ξάρχων λοιπόν τῆς συνάξεως ἔλεγε ἀπό 
στήθους τίς εὐχές, οἱ ὁποῖες ὁπωσδή-
ποτε ἦταν ἁπλές αὐτοσχέδιες, καί στη-
ρίζονταν στήν προφορική παράδοση31. 

27.  Πράξ. 20, 7 / Α΄ Κορ. 16, 2.
28.  Α΄ Κορ. 12, 28.
29.  Α΄ Κορ. 10, 16 - 11, 24-26
30.  Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, ὄπ. π., σ. 126.
31.  Α΄ Κορ. 11, 23-26. Βλ. καί Ι. Μ. ΦΟΥΝΤΟΥ-

ΛΗ, Λειτουργική (Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις), 
Θεσσαλονίκη 1981, σ. 34· Π. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ 
(Μητρ. Τυρολόης καί Σερεντίου), «Ἡ θεία λατρεία 
καί ἡ θεία Εὐχαριστία κατά τήν ἀποστολικήν ἐπο-
χήν», ἐν Μελέται Α Ἅ΄, Κανονικά - Ποιμαντικά - 
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Ἔτσι οἱ παλαιότερες εὐχές τῆς θείας 
Εὐχαριστίας δέν εἶχαν αὐστηρά καθο-
ρισμένο κείμενο, ἀλλά τό περιεχόμενό 
τους διαμορφωνόταν ἀνάλογα μέ τήν 
ἔμπνευση καί τόν αὐτοσχεδιασμό τοῦ 
λειτουργοῦ32. Ἄλλωστε ὅλα τά βασικά 
στοιχεῖα ζωῆς τῆς πρωτοχριστιανικῆς 
Ἐκκλησίας (διδαχή, κλάση τοῦ ἄρτου, 
προσευχή) χαρακτηρίζονταν ἀπό τήν 
προφορική τους μορφή, δηλαδή ἀπό 
τήν ἐλευθερία στή διατύπωση σύμ-
φωνα μέ τήν ἔμπνευση τῶν ἀποστόλων. 
Κι ἄν λάβουμε ὑπ’ ὄψη τό γεγονός ὅτι 
ἀσφαλῶς ἡ προφορική παράδοση προ-
ηγεῖται τῆς γραπτῆς μορφῆς τῶν πρώ-
των καινοδιαθηκικῶν κειμένων33.

Εἶναι ἐπίσης γεγονός ὅτι οἱ ἁπλοί 
πιστοί ὄχι μόνο δέν ἦταν ξεκομμένοι 
ἀπό τά δρώμενα34, ἀλλά ἔψαλλαν «τῷ 
πνεύματι» καί «τῷ νοΐ»35 καί δόξαζαν τό 
Θεό «ἐν τῷ σώματι» καί «ἐν τῷ πνεύμα-
τι»36, «ἐν ἐνί στόματι»37. Προσεύχονταν 
«τῷ πνεύματι» καί «τῷ νοΐ»38, ἄλλοτε 
σέ ὄρθια στάση «ἐπαίροντας ὁσίους 
χεῖρας»39 καί ἄλλοτε γονατιστοί, ἄνα-
λογα μέ τήν περίπτωση καί τήν περί-
σταση40.

Διάβαζαν τά ἀναγνώσματα ἀπό τό 

Λειτουργικά - Οἰκουμενικά - Διάφορα {Ἀνάλεκτα 
Βλα τάδων, 56}, Θεσσαλονίκη 1993, σ.σ. 609-613.

32.  Γ.Ν. ΦΙΛΙΑ, ο.π.π., σ. 113.
33.  R.M. GRANT, The Formation of the New 

Testament, New York 1965. / C.F.D. MOULE, The 
Birth of the New Testament, New York 1962.

34.  Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, ὄπ.π., σ.127.
35.  Α΄ Κορ. 14, 15.
36.  Α΄ Κορ. 6, 20.
37.  Ρωμ. 15,6.
38.  Α΄ Κορ. 14, 15. Πράξ. 2, 42.
39.  Α΄ Τιμ. 2, 8.
40.  Πράξ. 2, 42· 7, 60· 9, 40· 20, 36· 21, 5.

Νόμο καί τούς Προφῆτες καί ἄκουγαν 
τήν ἑρμηνεία τους ὡς λόγο «παρακλήσε-
ως»41. Προσέφεραν τά δῶρα τῆς εὐχαρι-
στίας42, ἀναβαν λαμπάδες43, ἀσπάζονταν 
ἀλλήλους τό «φίλημα τῆς εἰρήνης»44, 
(πρόκειται γιά τήν πράξη τοῦ ἀσπασμοῦ 
πού ἐπικράτησε ἀργότερα στή θεία Λει-
τουργία)45, κοινωνοῦσαν ἀφοῦ ἐξέταζαν 
πρῶτα τόν ἑαυτό τους, σύμφωνα μέ τήν 
ρητή ἐντολή «δοκιμαζέτω δέ ἄνθρωπος 
ἑαυτόν, καί οὗτος ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω 
καί ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω»46, καί μετά 
τήν εὐχαριστιακή μετοχή ὑμνοῦσαν καί 
δοξολογοῦσαν τό Θεό47. Ἐπίσης ἄλλο 
ἕνα χαρακτηριστικό ἀπό τό ὁποῖο μπο-
ροῦμε νά δοῦμε τήν ἐνεργότερη συμμε-
τοχή τοῦ λαοῦ στήν εὐχαριστιακή σύ-
ναξη, εἶναι ἡ ἐπισφράγιση τῶν εὐχῶν μέ 
τό Ἀμήν48. Μία ἀπό τίς λέξεις μέ μεγάλη 
ἑρμηνευτική σπουδαιότητα στή χριστια-
νική Λατρεία, πού ἑνώνει σέ ἕνα σύνολο 
λειτουργό καί λαό49. 

41.  Πράξ. 13, 15· Α΄ Τιμ. 4, 13.
42.  Α΄ Κορ. 11, 21-29. Βλ. καί Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕ-

ΛΑ, «Ἡ τελεσιουργία τῆς θ. Εὐχαριστίας κατά τούς 
δύο πρώτους αἰώνας», ἐν Θεολογία 2 (1924) 161.

43.  Πράξ. 20, 8. «Ἦσαν δέ λαμπάδες ἱκαναί».
44.  Ρωμ. 16, 16· Α΄ Κορ. 16, 20· Β΄ Κορ. 13, 12· 

Α΄ Θεσ. 5, 26. Βλ. καί ΕΥ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Μαθήματα 
Λειτουργικῆς, τεύχ. Α΄, ἐν Ἀθήναις 1979, σ. 125.

45.  R. F. TAFT, The Grate Entrance [Orientalia 
Christiana Analecta, 200], Roma 1978, σσ. 389-396.

46.  Α΄ Κορ. 11, 28.
47.  Ματθ. 26, 30. «καί ὑμνήσαντες ἐξῆλθον».
48.  Α΄ Κορ. 14, 16. Βλ. καί G. DIX, The shape of 

the liturgy, London 1945, σσ. 128-129. / A. BAUM-
STARK, Liturgie Comparee, ed, de Chevetogne, Bel-
gique 1953, σ. 49, 82.

49.  Α. ΣΜΕΜΑΝ, Εὐχαριστία, (μτφρ. Ἀπό τά 
Ρωσικά Ἀνδρέας καί Μαρίκα Χελιώτη) ἔκδ. “Ακρί-
τας”, Ἀθήνα 1987, σ. 19. Βλ. καί Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, 
ὄπ.π.,σ.128.
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Ὅσο ἁπλό φαίνεται τό 
θέμα μας μέ τίτλο 

“Τό χάρισμα καί τά γνω-
ρίσματα τῆς ἀγάπης κατὰ 
τὸν Ἱερὸ Χρυσότομο,, τόσο 
δύσκολο εἶναι. Διότι μι-
λώντας γιὰ τὰ γνωρίσμα-
τα τῆς ἀγάπης εἶναι σὰν 
νὰ μιλᾶμε γιὰ τὰ γνωρί-
σματα τοῦ Θεοῦ, διότι “Ὁ 
Θεός ἀγάπη ἐστί”.

Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ τρό-
πος μὲ τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς 
ἀποκαλύπτεται στοὺς 
ἀνθρώπους. 

“Κεφάλαιον πάντων τῶν ἀρετῶν ἡ 
ἀγάπη καὶ μήτηρ καί ρίζα. Πάντας καί 
πάντα συνέχει”, θὰ μᾶς τονίση ὁ Χρυ-
σορρήμων Διδάσκαλος. Καί ἂν “συνέχῃ” 
πάντας, πολύ περισσότερο συνέχει – συ-
γκρατεῖ, κρατᾶ ἑνωμένους μεταξύ τους 
τοὺς μαθητὰς τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τοῦτο 
διότι αὐτὴ εἶναι τὸ κοινὸ γνώρισμα τῶν 
Χριστιανῶν. “Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες 
ὅτι μαθηταί μου ἐστε”. Μὲ ποιόν τρόπο; 
Μήπως μὲ τὴν ἱκανότητα τῆς ἀναστάσε-
ως τῶν νεκρῶν; μήπως μὲ τὴν κάθαρσι 
τῶν λεπρῶν καὶ τὴν ἐκδίωξι τῶν δαιμονί-
ων; μέ τὴν διανομὴ τῆς περιουσίας στοὺς 
φτωχοὺς καὶ μὲ τὸ μαρτύριο; Ὂχι! Μὲ 
ποιὸ τρόπο; “ Ἐὰν ἀγάπην ἒχητε ἐν ἀλλή-
λοις”. Τὰ ἂλλα εἶναι ἀποκλειστικὰ δῶρα 
τῆς θείας χάριτος μόνον, ἐνῶ τό ἀποτέ-
λεσμα αὐτό εἶναι δῶρο καὶ τῆς ἀνθρωπί-
νης συνεργείας. Γιατὶ τὸν γενναῖο δὲν τὸν 

ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

χαρακτηρίζουμε τόσο ἀπὸ 
τὰ δῶρα ποὺ τοῦ δόθηκαν 
ἀπὸ τὸν Θεό, ὅσο ἀπὸ τὰ 
κατορθώματα τῶν κόπων 
του. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς 
λέγει ὅτι οἱ μαθηταὶ του 
ἀναγνωρίζονται ὂχι ἀπὸ 
τὴν ἱκανότητηα ἐπιτελέ-
σεως θαυμάτων, ἀλλὰ ἀπὸ 
τὴν ἀγάπη. Διότι εἶναι 
“περιεκτικὴ πασῶν τῶν 
ἀρετῶν”. Ἀλλὰ τὸ χάρι-
σμα αὐτό, «πᾶσιν ἒξεστιν 
ἒχειν», ὅλοι μποροῦν νὰ 
τὸ ἀποκτήσουν. Γι’ αὐτὸ 

καὶ τονίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ζη-
λοῦτε τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα∙ καὶ ἒτι 
καθ’ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι» (Α΄ 
Κορ. 12,31). Τὶ σημαίνει καθ’ ὑπερβολήν; 
Οἱ Κορίνθιοι τότε πολύ ὑπερηφανεύο-
νταν γιὰ τὰ χαρίσματα καὶ ὅσοι εἶχαν τὸ 
χάρισμα νὰ μιλοῦν διάφορες γλῶσσες 
ἐφέροντο ἀλαζονικὰ πρὸς τοὺς ἂλλους.

Λέγει, λοιπόν, «Θέλετε χαρίσματα; 
Ἐγώ σᾶς δείχνω ἕνα δρόμο χαρισμάτων, 
ὂχι ἁπλῶς ἀνώτερο, ἀλλὰ πολὺ ἀνώτερο». 
Ἐσεῖς ἐπιθυμεῖτε χαρίσματα κι ἐγὼ σᾶς 
δείχνω πηγὴ χαρισμάτων. Δὲν εἶπε χάρι-
σμα, ἀλλὰ ὁδό, διότι δὲν δείχνει ἕνα καὶ 
δύο ἢ καὶ τρία χαρίσματα, ἀλλὰ μία ὁδὸ 
πού εἶναι κοινὴ γιὰ ὅλα τὰ χαρίσματα. 
Εἶναι δῶρο ποὺ ἀνήκει γενικὰ σὲ ὅλους 
γι’ αὐτὸ καὶ καλεῖ ὅλους. Ἀφοῦ τὰ πολλὰ 
χαρίσματα εἶχαν χωρίσει τοὺς Κορινθίους 
καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ τοὺς ἑνώσουν, τοὺς 

τοῦ Ἀρχιμ. Βενεδίκτου Νεοσκητιώτου
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δείχνει τὸ χάρισμα τῆς ἀγάπης, τὸ ὁποῖο 
μπορεῖ νὰ ἑνώση τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ 
καὶ εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ ὅλα τὰ χαρίσματα.

Τὶ εἶναι λοιπόν ἀνώτερο ἀπὸ τὴν ἀγά-
πη; Ἡ γλωσσολαλιά, ἠ μεγάλη πίστις ἡ 
ἀκτημοσύνη, τὸ μαρτύριο;

Ἂς μᾶς δὠση τώρα ἐκτενέστερα τὴν 
ἀπάντησι, ὁ πρῶτος μετὰ τὸν ἕνα, ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος μὲ τὸν ὑπέροχο ἑρμηνευ-
τή του ἅγ. Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο.

Τὸ χάρισμα τῶν γλωσσῶν εἶναι ἀνώτε-
ρο ἀπὸ τὴν ἀγάπη; Φωνάζει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος καὶ λέγει: «’Εάν ταῖς γλώσσαις 
τῶν ἀνθρώπων λαλῶ». Τὶ σημαίνει «ταῖς 
γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων»; Ὅλων τῶν 
ἐθνῶν τῆς Οἰκουμένης. Ἀλλά δὲν ἀρκέ-
σθηκε μόνον σὲ αὐτὴν τὴν ὑπερβολὴ, 
ἀλλὰ βάζει πάλι καὶ ἂλλη μεγαλύτερη 
καὶ λέγει: «Καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ 
μὴ ἒχω, γέγονα χαλκὸς ἡχῶν ἢ κύμβαλον 
ἀλαλάζον» (Α΄ Κορ. 13,1). Ποῦ ἀνύψω-
σε τὸ χάρισμα καὶ ποῦ τὸ κατέβασε! Δὲν 
εἶπε ἁπλῶς ὅτι δὲν εἶμαι τίποτε, ἀλλά ἒγι-
να «χαλκὸς ἠχῶν», κάτι τὸ ἀναίσθητο και 
ἂψυχο. Χαλκός ἠχῶν ὁ ὁποῖος φωνάζει 
ἀλλὰ ἂσκοπα καὶ μάταια, χωρὶς νὰ χρησι-
μεύη σὲ τίποτε. Διότι θὰ φανῶ ὅτι ἀγωνί-
ζομαι γιὰ τὸ τίποτε, ἀλλὰ καὶ ἐνοχλῶ καὶ 
γίνομαι φορτικὸς καὶ στοὺς ἂλλους. Καὶ 
ἂν μιλάω, λέγει, ἒτσι ὅπως ἐπικρατεῖ νὰ 
μιλοῦν μεταξὺ τους οἱ ἂγγελοι, χωρὶς τὴν 
ἀγάπη δὲν εἶμαι τίποτε, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον 
εἶμαι καὶ φορτικὸς καὶ βαρετός. Βλέπετε 
ὅτι ὅποιος δεν ἒχει ἀγάπη μοιάζει μὲ ἂψυ-
χο καὶ ἀναίσθητο πράγμα;

Δὲν σταματᾶ ὅμως στὸ χάρισμα τῶν 
γλωσσῶν. Ἀρχίζει ἀπὸ τὰ κατώτερα καὶ 
ἀνεβαίνει πρὸς τὰ ἀνώτερα. Ἀνεβαίνει 
ὅμως σιγά σιγά. 

Ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στὸ χάρισμα τῶν 

γλωσσῶν, μεταφέρεται στὸ χάρισμα τῆς 
προφητείας καὶ λέγει: «Καὶ ἐάν ἒχω προφη-
τείαν», καὶ ἐδῶ μὲ ὑπερβολὴ ὁμιλεῖ. Ὅπως 
δηλαδὴ προηγουμένως μιλώντας γιὰ τὶς 
γλῶσσες, δὲν εἶπε μόνο τὶς γλῶσσες τῶν 
ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀγγέλων, καὶ 
τότε ἒδειξε ὅτι τὸ χάρισμα αὺτὸ δὲν εἶναι 
τίποτε χωρὶς τὴν ἀγάπη, ἒτσι καὶ ἐδῶ∙ δὲν 
λέγει μόνο γιὰ τὴν προφητεία, ἀλλά γιὰ 
τὴν προφητεία στὸν μέγιστο βαθμό. Διό-
τι ἀφοῦ εἶπε «ἐὰν ἒχω προφητείαν», πρό-
σθεσε «Καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ 
πᾶσαν τὴν γνῶσιν» καὶ ἒτσι παρουσίασε 
μὲ ἒμφασι καὶ αὐτὸ τὸ χάρισμα. 

Ἀλλὰ προχωρεῖ καὶ στὰ ἂλλα χαρί-
σματα καὶ παρουσιάζει τὴν μητέρα καὶ 
τὴν πηγὴ τῶν χαρισμάτων καὶ αὐτὴν μὲ 
ὐπερβολὴ καὶ λέγει: «Καὶ ἐὰν ἒχω πᾶσαν 
τὴν πίστιν». Δὲν ἀρκέσθηκε οὒτε σὲ 
αὺτό, ἀλλὰ πρόσθεσε καὶ αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ 
Χριστὸς ὡς τὸ πιὸ σπουδαῖο: «Ὥστε ὂρη 
μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἒχω, οὐδὲν 
εἰμι». Σὲ ἕνα σύντομο λόγο συμπεριέλαβε 
ὅλα τὰ χαρίσματα, ἀναφέροντας τὸ χάρι-
σμα τῆς πίστεως καὶ τῆς προφητείας. Διό-
τι τὰ θαύματα βρίσκονται στὰ λόγια ἢ στὰ 
ἒργα. Ἀναφέρει τὴν μετάθεσι τοῦ ὂρους, 
ἐπειδὴ στοὺς πιὸ σαρκικοὺς αὺτὸ φαίνε-
ται ὡς τὸ πιὸ σπουδαῖο καὶ μεγάλο.

«Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά 
μου». Τὶ ὑπερβολὴ ὑπάρχει ἐδῶ! Δὲν εἶπε 
ἐὰν δώσω στοὺς φτωχοὺς τὴν μισὴ μερί-
δα τῆς περιουσίας μου, ἢ τὶς δύο μερίδες, 
ἀλλὰ ὅλη μου τὴν περιουσία. Καὶ ὅχι μόνο 
λέγει «ἂν δώσω», ἀλλὰ και ἂν θρέψω, γιὰ 
νὰ προστίθεται στὴν δαπάνη καὶ ἡ ὑπηρε-
σία μὲ κάθε φροντίδα.

«Καὶ ἂν παραδῶ τὸ σῶμα μου ἵνα καυ-
θήσωμαι». Δὲν εἶπε ἂν πεθάνω, γιατὶ αὐτὸ 
εἶναι κάτι τὸ φυσικό, ἀλλὰ τὸν θάνατο μὲ 
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ὑπερβολή. Ἀφοῦ ἒλαβε γιὰ παράδειγμα 
τὸν χειρότερο θάνατο ἀπὸ ὅλους, τὸ νὰ 
καῆ ζωντανός, κι αὐτὸς ὁ θάνατος, λέγει, 
χωρὶς ἀγάπη, δὲν ὠφελεῖ καθόλου. Πρό-
σθεσε, λοιπόν, «οὐδέν ὠφελοῦμαι». 

Τὸ νὰ λέμε λοιπόν γιὰ τὰ χαρίσμα-
τα ὅτι δὲν ὠφελοῦν καθόλου ὅταν λείπῃ 
ἡ ἀγάπη, δὲν ὑπάρχει σὲ αὐτὸ κάτι τὸ 
ἂξιο θαυμασμοῦ. Διότι καὶ ἀπὸ τὴ ζωὴ 
ἒρχονται δεύτερα τὰ χαρίσματα. Πολ-
λοὶ βέβαια πού παρουσίασαν χαρίσματα 
καὶ ἒγιναν κακοὶ καὶ κολάσθηκαν, ὅπως 
ἐκεῖνοι ποὺ στὸ ὂνομα τοῦ Χριστοῦ προ-
φήτεψαν και ἒβγαλαν καὶ δαιμόνια καὶ 
ἒναναν πολλὰ θαύματα, ὅπως ὁ Ἰούδας 
ὁ Ἰσκαριώτης. Ἂλλοι ὅμως πιστοὶ, ποὺ 
ἒζησαν καθαρὴ ζωὴ, δὲ χρειάσθηκαν τί-
ποτε ἂλλο γιὰ νὰ σωθοῦν. Τὸ ὅτι λοιπὸν 
τὰ χαρίσματα ἒχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ἀγά-
πη, δὲν εἶναι καθόλου ἂξιο ἀπορίας∙ ἀλλὰ 
τὸ ὅτι καὶ ἡ ἂμεμπτη καὶ τέλεια ζωὴ, δὲν 
ὠφελεῖ καθόλου χωρὶς τὴν ἀγάπη, αύτὸ 
εἶναι ἂξιο ἀπορίας καὶ μάλιστα ὅταν ὁ ἲδι-
ος ὁ Χριστὸς δείχνῃ ὅτι ἐκτιμᾷ πολὺ καὶ 
τὰ δύο αὐτὰ, δηλαδή, καὶ τὴν ἀκτημοσύ-
νη καὶ τοὺς πόνους τοῦ μαρτυρίου. Ἀλλ’ 
αὐτὸ ποὺ εἶναι ἂξιο θαυμασμοῦ, λέγει ὁ 
Ἀπ. Παῦλος, δὲν ὠφελεῖ πολὺ χωρὶς τὴν 
ἀγάπη, ἀκόμη κι ἂν ἒχη συνενωμένη τὴν 
ἀκτημοσύνη. 

Αὐτὸς λοιπόν πού ἒχει τὰ χαρίσματα 
καὶ εἶναι ἕτοιμος ἀκόμη καὶ νὰ καῆ, πιθα-
νόν νὰ μὴν ἒχη ἀγάπη. Πῶς εἶναι δυνατόν 
ὅμως νὰ μὴν ἒχη ἀγάπη ἕνας ποὺ πουλά-
ει την περιουσία του γιὰ νὰ θρέψη τοὺς 
ἂλλους; Πῶς δεν ἀγαπᾶ;

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, θέλει αὐτοί 
πού δίνουν νὰ συνδέωνται μὲ αὐτοὺς ποὺ 
δέχονται καί ὂχι ἁπλῶς νὰ δίνουν χωρὶς 
νὰ συμπάσχουν, ἀλλὰ ὅταν ἐλεοῦν καὶ νὰ 

θλίβωνται καὶ νὰ συντρίβωνται καὶ νὰ συ-
μπονοῦν μὲ αὐτοὺς πού ἒχουν ἀνάγκη.

Γι’ αὐτό τὸ λόγο δόθηκε καὶ ἡ ἐλεημο-
σύνη σὰν νόμος ἀπὸ τὸν Θεό. Μποροῦσε 
ὁ Θεὸς καὶ μὲ ἂλλο τρόπο νὰ τρέφη τοὺς 
φτωχοὺς, ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς συνδέση μὲ 
τήν ἀγάπη νομοθέτησε νά τρέφωνται ἀπό 
ἐμᾶς οἱ φτωχοί. 

Τὸ ζητούμενο εἶναι τὸ ἑξῆς: Ἀφοῦ ὁ 
Χριστὸς εἶπε ὅτι αὐτὰ εἶναι γνωρίσμα-
τα τελειότητος, πῶς ὁ Παῦλος λέγει ὅτι 
αὐτὰ χωρὶς τὴν ἀγάπη εἶναι γνωρίσματα 
ἀτελείας; Δὲν ἀντιλέγει στὸ Χριστό, ἀλλὰ 
συμφωνεῖ ἀπόλυτα μαζὶ του. Διότι καὶ 
στὸν πλούσιο ὁ Χριστὸς δὲν εἶπε πούλη-
σέ τα καὶ μοίρασέ τα ὅλα στοὺς φτωχοὺς 
ἁπλῶς, ἀλλὰ πρόσθεσε «καὶ δεῦρο ἀκο-
λούθει μοι». Στὸ νὰ ἀκολουθοῦμε ὅμως 
τὸ Χριστὸ καὶ νὰ εἲμαστε μαθητὲς Του, 
τίποτε ἂλλο δὲ συντελεῖ τόσο πολύ ὅσο 
ἡ ἀγάπη ποὺ πρέπει νὰ ὑπάρχη ἀνάμεσά 
μας. «Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι 
ἐμοὶ μαθηταὶ ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἒχητε ἐν 
ἀλλήλοις» ( Ἰω. 13,35).

Ὅσο γιὰ τὸ μαρτύριο; Ζητᾶ τόση με-
γάλη ἀγάπη, ὥστε καὶ νὰ σφαζώμαστε γι’ 
αὐτὸν ποὺ ἀγαπᾶμε. 

Καὶ γιὰ νὰ γνωρίσουμε πόσο μεγά-
λο εἶναι τὸ κατόρθωμα αὐτό, μὲ τὸ λόγο,  
διότι στὴν πραγματικότητα πουθενὰ 
δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχῃ - ἂς σκεφθοῦμε 
ὅτι ἂν ὑπῆρχε πλούσια ἡ ἀγάπη παντοῦ, 
πόσα ἀγαθὰ θὰ ἐγίνοντο! Οὒτε νόμοι θὰ 
ἐχρειάζοντο, οὒτε δικαστήρια, οὒτε τιμω-
ρίες, οὒτε τίποτε ἂλλο ἀπὸ αὐτὰ. Διότι ἂν 
ὅλοι ἀγαποῦσαν και ἠγαπῶντο κανένας 
δὲν θὰ ἀδικοῦσε. Δὲν θὰ ὑπῆρχαν φόνοι, 
μοιχεῖες, ἒχθρες, πόλεμοι, ἐπαναστάσεις, 
κλοπές καὶ πλεονεξίες. ἀκόμη καὶ τὸ ὂνο-
μα τῆς κακίας θὰ ἦταν ἂγνωστο.
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Τὰ χαρίσματα ὅμως δὲν πετυχαίνουν 
αὐτά, ἀλλ’ ἐπί πλέον ὅσους δὲν προσέ-
χουν τούς ὁδηγοῦν σὲ κενοδοξία και ἀνο-
ησία.

Καὶ τὸ πιὸ ἀξιοθαύμαστο στὴν ἀγάπη 
εἶναι τὸ ἑξῆς: Τὰ ἂλλα ἀγαθὰ εἶναι συν-
δεδεμένα μὲ τὰ ἀντίστοιχα κακά. Δηλαδή 
πολλές φορές ὁ ἀκτήμων ὑπερηφανεύεται 
γιἀ την ἀκτημοσύνη του, αὐτὸς ποὺ ἒχει 
γνῶσι πάσχει ἀπὸ δοξομανία, ὁ ταπεινό-
φρων ὑπερηφανεύεται γιὰ την ταπείνωσί 
του. Ἡ ἀγάπη ὅμως εἶναι ἀπαλλαγμένη 
ἀπό ὅλη τὴν ἀκαθαρσία αὐτή. Διότι κα-
νείς ποτέ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπερηφανευθῆ σὲ 
βάρος ἐκείνου ποὺ ἀγαπᾶ.

Καὶ ἂς μὴν ποῦμε γιὰ ἕναν μόνον ποὺ 
ἀγαπᾶ. Ἀλλὰ τὴν ἀρετὴ τῆς ἀγάπης θὰ 
τὴν δοῦμε ἂν ἀγαπᾶμε ὅλοι. Ἂς πάρουμε 
ὅμως γιὰ παράδειγμα ἕναν ποὺ ἀγαπᾶ και 
ἕναν ποὺ ἀγαπᾶται, ἀλλά ποὺ νὰ ἀγαπᾶ, 
ὅπως πρέπει ν’ ἀγαπᾶ. Αὐτὸς θὰ κατοική-
ση τὴν γῆ σὰν τὸν οὐρανό, ἀφοῦ πάντα 
θὰ βρίσκεται σὲ γαλήνη. Θὰ κρατήση τὴν 
ψυχὴ του καθαρὴ ἀπό φθόνο καὶ ὀργὴ καὶ 
μνησικακία και ἀπὸ κάθε ἂτοπο ἒρωτα. 
Διότι ὅπως δὲν θὰ ἒκαμνε κανείς κάποιο 
κακὸ στὸν ἑαυτὸ του, ἒστι καὶ αὐτὸς δὲν 
θὰ ἒκαμνε κανένα κακὸ στὸν πλησίον 
του. Καὶ ἀφοῦ θὰ εἶναι τέτοιος, ἐνῶ θὰ ζῆ 
στὴ γῆ, θὰ βαδίζη στὸν οὐρανό.

Αὐτὸς λοιπόν ποὺ ἒχει ἀγάπη, φθάνει 
μέχρις τὸ σημεῖο αὐτό. Ἐνῶ αὐτὸς πού 
κάνει θαύματα και ἒχει την τέλεια γνῶσι, 
κι ἂν ἀναστήση χιλιάδες νεκρούς, ἀφοῦ 
θὰ εἶναι ἀποκομμένος ἀπὸ ὅλους καὶ δὲν 
θὰ θέλη νὰ ἐπικοινωνῆ με κανένα, δὲν θὰ 
ἒχη σχεδόν καμμία ὠφέλεια. Γι’ αὐτό καί ὁ 
Χριστός εἶπε ὅτι σημεῖο τῆς τέλειας ἀγά-
πης πρὸς Αὐτόν εἶναι τὸ νὰ ἀγαπᾶ κανείς 
τὸν πλησίον του. 

Ἂν μποροῦσε νὰ τηρηθῆ αὐτὸ μὲ ἀκρί-
βεια δὲν θὰ ὑπῆρχε οὒτε φτωχός, οὒτε 
πλούσιος, οὒτε και ὁ διάβολος θὰ ἦταν 
πολύ γνωσός. Καὶ ὂχι μόνον αὐτό, ἀλλά 
καὶ ἂν ἀκόμη ὑπῆρχαν χιλιάδες δαίμονες, 
τίποτε δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν ἂν 
ὑπῆρχε ἡ ἀγάπη. Περισσότερο θα μπο-
ροῦσε τὸ ξερὸ χορτάρι νὰ ἀντέξη τὴν 
δύναμι τῆς φωτιᾶς, παρὰ ὁ διάβολος τὴν 
φλόγα τῆς ἀγάπης. 

Ἡ ἀγάπη εἶναι σκληρότερη καὶ ἀπὸ 
τὸ διαμάντι. Καὶ ἂν ὑπάρχη κάτι ἂλλο 
κληρότερο ἀπὸ τὸ διαμάντι, καὶ αὐτό θὰ 
τὸ ξεπερνοῦσε ἡ σταθερότητα τῆς ἀγά-
πης. Δὲν τὴν νικᾶ οὒτε ὁ πλοῦτος οὒτε ἡ 
φτώχεια. Μᾶλλον ἂν ὑπῆρχε ἀγάπη, δὲν 
θὲ ὑπῆρχε οὒτε πλοῦτος, οὒτε φτώχεια, 
ἀλλὰ μόνον τὰ ἀγαθὰ τοῦ πλούτου καὶ 
τῆς φτώχειας. Διότι θὰ μπορούσαμε νὰ 
ἒχουμε καὶ τὴν ἀφθονία τοῦ πλούτου καὶ 
τὴν ἀμεριμνησία τῆς ἀγάπης. Καὶ οὒτε τὶς 
φροντίδες τοῦ πλούτου οὒτε τὴν στέρησι 
τῆς φτώχειας θὰ ὑποφέραμε.

Καὶ τὶ λέγω γιὰ τὰ κέρδη; Ἂν σκεφθῆ 
κανείς μόνον αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, δηλαδή 
τὸ νὰ ἀγαπᾶ, θὰ δῆ πόση χαρὰ προξενεῖ, 
πόση χάρι δίνει στὴν ψυχή, πράγμα ποὺ 
εἶναι μοναδικό γνώρισμα ταῆς ἀγάπης. 
Οἱ ἂλλες ἀρετές ἒχουν συνδεδεμένο τόν 
κόπο. Ἡ ἀγάπη ὅμως μαζὶ μὲ τὸ κέρδος 
ἒχει καὶ μεγάλη τὴν ἡδονή, καὶ κανένα 
κόπο. Καὶ σὰν καλή μέλισσα ἀφοῦ συγκε-
ντρώνει ἀπὸ παντοῦ τὰ ἀγαθά, τὰ ἀποτα-
μιεύει στὴν ψυχὴ ἐκείνου ποὺ ἀγαπᾶ. 

Καὶ ἂν εἶναι κανείς δοῦλος, κάνει τὴν 
δουλεία γλυκύτερη ἀπὸ τὴν ἐλευθερία. 
Γιατὶ αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾶ δεν χαίρεται τόσο 
ὅταν διατάζη, ὅσο ὅταν ἐκτελῆ τὸ θέλημα 
ἐκείνου ποὺ ἀγαπᾶ. Ἡ ἀγάπη μεταβάλλει 
τὴν φύσι τῶν πραγμάτων.
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Γιὰ παράδειγμα: Τὸ νὰ ξοδεύη κανεὶς 
γιὰ ἂλλους φαίνεται λυπηρό, ἡ ἀγάπη τὸ 
κάνει εὐχάριστο∙ τὸ νὰ παίρνη κανεὶς τὰ 
τῶν ἂλλων φαίνεται εὐχάριστο. Ἡ ἀγάπη 
κάνει αὐτὸν ποὺ ἀγαπᾶ νὰ τὸ ἀποφεύ-
γη ὡς κακό. Πάλι τὸ νὰ κακολογῆ κα-
νείς φαίνεται σὲ πολλοὺς καλό. Ἡ ἀγάπη 
ὅμως δείχνει ὅτι αὐτὸ εἶναι πικρό, ἐνῶ τὸ 
νὰ λέγη κανεὶς κάποιο καλὸ λόγο, εἶναι 
καλό. Ὁ θυμὸς πάλι ἒχει κάποια ἡδονή, 
ἐδῶ ὅμως καθόλου, ἀλλὰ ἒχουν ξερρι-
ζωθῆ ὅλα τὰ νεῦρα του. Καὶ ἂν αὐτὸς ποὺ 
ἀγαπιέται λυπήση ἐκεῖνον ποῦ ἀγαπᾶ, 
πουθενά δὲν ἐμφανίζεται ὁ θυμὸς στὸν 
ἂνθρωπο αὐτόν, ἀλλὰ μόνο δάκρυα καὶ 
παρακλήσεις καὶ ἱκεσίες. Τόσο ἀπέχει ἀπὸ 
τοῦ νὰ ὀργισθῆ. Καὶ ἂν δῆ κάποιον νὰ 
ἁμαρτάνη, πενθεῖ καὶ πονάει. Ἀλλὰ καὶ ὁ 
πόνος αὐτὸς προκαλεῖ ἡδονή. Γιατὶ τὰ δά-
κρυα καὶ ἡ λύπη τῆς ἀγάπης εἶναι γλυκύ-
τερα ἀπὸ κάθε γέλοιο καὶ χαρά. Δεν εὐχα-
ριστοῦνται λοιπόν, τόσο πολὺ αὐτοὶ ποὺ 
γελοῦν, ὅσο αὐτοὶ πού κλαῖνε γιὰ τοὺς φί-
λους. Καὶ ἂν σταματήση κανεὶς τὰ δάκρυά 
τους, θὰ τοὺς δῆ νὰ στενοχωροῦνται σὰν 
νὰ ἒπαθαν κάποιο ἀνεπανόρθωτο κακό. 

Ἀλλὰ τὸ νὰ ἀγαπᾶς, θὰ πῆ κάποιος, 
περιέχει κάποια ἂτοπη ἡδονή. Μεγάλο 
λάθος εἶναι αὐτό. Τίποτε δὲν καθαρίζει 
ἀπὸ τέτοια ἡδονή, ὅσο ἡ γνήσια ἀγάπη. 

Πῶς λοιπόν, ἡ Αἱγυπτία, ἀφοῦ ἀγα-
ποῦσε τὸν Ἰωσήφ, ἢθελε νὰ τὸ βλάψῃ; Δι-
ότι ἀγαποῦσε μὲ τὴν διαβολικὴ ἀγάπη. Ὁ 
Ἰωσὴφ ὅμως δὲν ἢθελε τὴν ἀγάπη αὐτήν, 
ἀλλὰ ἐκείνην ποὺ λέγει ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος. Πόσης ἀγάπης ἀπόδειξις ἦταν 
τὰ λόγια καὶ τὰ ἒργα του! Ἐκείνη ἒλεγε: 
ἀτίμασέ με και κάνε με μοιχαλίδα, βλάψε 
ταὸν ἂνδρα μου καὶ κατάστρεψε τὸ σπίτι 
μου καὶ ἀπομάκρυνε τὸν ἑαυτὸ σου ἀπὸ 

τοῦ νὰ ἒχη θάρρος μπροστὰ στὸ Θεό, γιὰ 
ταὴν τήρησι τοῦ θελήματός του, πρᾶγμα 
ποὺ ἦταν ἀπόδειξιις ὅτι ὂχι μόνο ἐκεῖνον, 
ἀλλὰ οὒτε τὸν ἑαυτὸ της ἀγαποῦσε, ἐνῶ 
αὐτὸς ποὺ ἀγαποῦσε γνήσια ἀπομακρύν-
θηκε ἀπὸ ὅλα αὐτά.

ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Ἀφοῦ εἶπε ὅτι ὄταν ἀπουσιάζῃ ἡ ἀγά-
πη, τότε καὶ ἡ πίστις καὶ ἡ γνῶσις καὶ οἱ 
γλῶσσες καὶ τὰ χαρίσματα καὶ οἱ θερα-
πεῖες καὶ ὁ τέλειος βίος, ἀλλὰ καὶ τὸ μαρ-
τύριο ἀκόμη δὲν δίνουν κανένα μεγάλο 
ὂφελος, ἀναγκαστικά λοιπόν, ζωγραφίζει 
τὴν ἀκαταμάχητη ὀμορφιὰ της, σὰν νὰ 
στολίζη τὴν εἰκόνα μὲ τὰ χρώματα τῶν 
μεμονωμένων ἀρετῶν καὶ συνέθεσε ὅλα 
τὰ μέλη της μὲ κάθε ὡραιότητα.

Ἂς ἐξετάσουμε τὸ καθένα χωριστὰ γιὰ 
νὰ δοῦμε καὶ τὸν θησαυρὸ τῆς ἀγάπης καὶ 
τὴν τέχνη τοῦ ζωγράφου.

Καὶ ἂς προσέξουμε ἀπὸ ποῦ ἂρχισε καὶ 
τοποθέτησε τὸ θεμέλιο ὅλων τῶν ἀγαθῶν. 
Ἀπὸ ποῦ ἂρχισε; Ἀπὸ τὴν μακροθυμία.

Α) «Ἡ ἀγάπη, λοιπόν, πρῶτα ἀπὸ ὅλα 
μακροθυμεῖ». Αὐτὴ εἶναι ἡ ρίζα ὅλης 
τῆς εὐσεβείας. Γι’ αὐτὸ καὶ κάποιος σο-
φός ἒλεγε: «Μακρόθυμος ἀνὴρ πολύς 
ἐν φρονήσει, ὁ δὲ ὀλιγόψυχος ἰσχυρῶς 
ἂφρων» (Παρ. 14,29). Καὶ ἀφοῦ τὴν σύ-
γκρινε μὲ ἰσχυρὴ πόλι, εἶπε ὅτι αὐτὴ εἶναι 
πιὸ ἀσφαλὴς ἀπό ἐκείνην. Γιατὶ εἶναι καὶ 
ἀκαταμάχητο ὅπλο καὶ πύργος ἀκλόνη-
τος, ποὺ ἀπομακρύνει εὒκολα ὅλα τὰ λυ-
πηρά. Καὶ ὅπως ὅταν κάποιος σπινθήρας 
πέση μέσα στὴν θάλασσα, ὁ μὲν σπινθή-
ρας ἀμέσως σβήνει, ἐνῶ ἡ θάλασσα δὲν 
παθαίνει ἀπολύτως τίποτε, ἒτσι γίνεται 
καὶ μὲ τὴν μακρόθυμη ψυχή. Ὅ,τι ἀπροσ-
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δόκητο κι ἂν πέση, εὒκολα ἐξαφανίζεται, 
χωρὶς νὰ τὴν ταράξη καθόλου. Γιατὶ ἡ μα-
κροθυμία εἶναι πιὸ σταθερὴ ἀπό ὅλα καὶ 
ἀπὸ τὰ στρατόπεδα καὶ ἀπό τὰ τείχη καὶ 
ἀπό ὅλα. Τίποτε δὲν εἶναι ἰσοδύναμο μὲ 
τὴν μακροθυμία. Γιατὶ ἐκεῖνος ποὺ δὲν 
εἶναι μακρόθυμος πολλές φορὲς μὲ μιὰ 
ἀπότομη κίνησι τοῦ θυμοῦ, σὰν κάποιο 
μικρό παιδί, ὅλα τὰ ἀνατρέπει καὶ τὰ γεμί-
ζει μὲ ταραχὴ καὶ ζάλη, ἐνῶ ὁ μακρόθυμος 
κάθεται σὲ λιμάνι καὶ χαίρεται την βαθειὰ 
γαλήνη. Κι ἂν τὸν πληγώσης, δὲν πλήγω-
σες τὸ διαμάντι. Μακρόθυμος γι’ αὐτὸ λέ-
γεται, ἐπειδὴ ἒχει μακρὰ καὶ μεγάλη ψυχή.

Αὐτό τὸ καλὸ ὅμως φυτρώνει ἀπὸ τὴν 
ἀγάπη καὶ σὲ ὅσους τὸ ἒχουν καὶ τὸ ἀπο-
λαμβάνουν, δίνει μεγάλη ὠφέλεια. Και δέν 
γίνεται λόγος ἐδῶ γιὰ τοὺς ἀπεγνωσμέ-
νους, καὶ ποὺ ἐνῶ κάνουν κακό, χωρὶς νὰ 
πάθουν κάποιο κακό, γίνονται χειρότεροι. 
Λέμε γιὰ ἐκείνους ποὺ κερδίζουν πολὺ ἀπὸ 
τἠν μακροθυμία. Διότι ὅταν ἐνῶ κάνουν 
κακό, δὲν πάθουν κακό, ἀφοῦ θαυμάσουν 
τὴν πραότητα ἐκείνου ποὺ ἒπαθε τὴν δυ-
στυχία, ὠφελοῦνται καὶ κερδίζουν τὴν πιό 
μεγάλη διδασκαλία τῆς φιλοσοφίας.

Β) «Χρηστεύεται». Ὁ Παῦλος ὅμως 
προσθέτει καί τά ἂλλα της κατορθώ-
ματα λέγοντας. «Χρηστεύεται». Ἐπειδή 
δηλαδή, ὑπάρχουν μερικοί, πού δὲν χρη-
σιμοποιοῦν τὴν μαρκοθυμία στὸν ὀρθό 
τρόπο ζωῆς ποὺ ἁρμόζει σ’ αὐτήν, ἀλλά 
τὴν χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ ἐκδικηθοῦν 
ἐκείνους ποὺ τοὺς παρώργισαν, μὲ τὸ νὰ 
τοὺς κάνουν κακό, λέγει ὅτι ἡ ἀγάπη δὲν 
ἒχει οὒτε τὸ ἐλάττωμα αὐτό. Γι’ αὐτὸ καὶ 
πρόσθεσε «χρηστεύεται». Διότι δὲν τὴν 
χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ ἀνάψουν πιὸ ἒντο-
να τὴν φλόγα αὐτῶν ποῦ φλέγονται ἀπὸ 
ὀργή, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὴν καταπραΰνουν καὶ 

γιὰ νὰ τὴν σβήσουν τελείως. Καὶ ὂχι μό-
νον μὲ τὸ νὰ ὑπομένουν καρτερικά, ἀλλὰ 
καὶ μὲ τὸ νὰ τιμοῦν καὶ νὰ ἐγκαρδιώνουν, 
γιατρεύουν τὴν πληγὴ καὶ θεραπεύουν τὸ 
τραῦμα τοῦ θυμοῦ.

Γ) «Οὐ ζηλοῖ». Διότι μπορεῖ κανεὶς νὰ 
εἶναι καὶ μακρόθυμος καὶ ζηλότυπος και 
τὸ κατόρθωμα ἐκεῖνο καταστρέφεται ἀπὸ 
τὸ ἐλάττωμα αὐτό. Ἀλλὰ ἡ μακροθυμία 
εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπὸ αὐτά.

Δ) «Οὐ περπερεύεται». Δηλαδή, δὲν 
εἶναι αὐθάδης∙ διότι κάνει συνετὸ αὐτόν 
ποὺ ἀγαπᾷ καὶ σοβαρὸ καὶ ἀνώτερο 
ἄνθρωπο. Αὐτὸ τὸ ἐλάττωμα εἶναι γνώ-
ρισμα ἐκείνων που ἀγαποῦν, μὲ αἰ σχρὴ 
ἀγάπη∙ ἐνῶ αὐτός ποὺ ἔχει αὐτὴ τὴν ἀγά-
πη, εἶναι ἀ παλλαγμένος ἀπὸ ὅλα αὐτά. 
Διότι ὅταν δὲν ὑπάρχῃ θυ μὸς στὴν ψυχή, 
ἔχει ξερριζωθῆ κάθε αὐθάδεια καὶ ἀλαζο-
νεία. Διότι καὶ σὰν ἄριστος γεωργός ποὺ 
βρίσκεται μέσα στὴν ψυχὴ ἡ ἀγάπη, δὲν 
ἀφήνει νὰ βλαστήση κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ 
ἀγκάθια.

«οὐ φυσιοῦται»
Διότι βλέπομε πολλοὺς οἱ ὁποῖοι ὑψη-

λοφρονοῦν ὅ ταν κατορθώσουν αὐτά, 
ὅπως τὸ νὰ μὴν εἶναι ζηλότυποι, οὔτε πο-
νηροί, οὔτε μικρόψυχοι, οὔτε αὐθάδεις. 
Διότι αὐ τὰ τὰ κακὰ δὲ συνυπάρχουν μόνο 
μὲ τὸν πλοῦτο καὶ τὴν φτώχεια, ἀλλὰ καὶ 
μὲ αὐτά που ἀπὸ τὴν φύσι τους εἶναι καλά. 
Ἡ ἀγάπη ὅμως τὰ καθαρίζει ὅλα τελείως. 
Πρόσεχε. Ὁ μακρόθυμος δὲν εἶναι ὁπωσ-
δήποτε καὶ καλωσυνάτος στοὺς ἄλλους∙ 
ἐὰν ὅμως δὲν εἶναι ἔτσι, τότε τὸ πρᾶγμα 
καταντὰ πονηρία καὶ κινδυνεύει νὰ πέση 
σὲ μνησικακία: γι’ αὐτὸ ἡ ἀγάπη ἀφοῦ δί-
νει τὸ φάρμακο, δηλαδὴ τὴν καλωσύνη, 
διατηρεῖ τὴν ἀρετὴ καθαρή.
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Δὲν εἶπε, εἶναι ζηλότυπη, ἀλλὰ γίνε-
ται κυρίαρχη τοῦ φθόνου, οὔτε ὅτι εἶναι 
ἀλαζόνας καὶ αὐθάδης, τιμωρεῖ τὸ πάθος 
ὅμως, ἀλλ’ ὅτι, «οὐ ζηλοῖ, οὐ περπερεύ-
εται, οὐ φυσιοῦται»: πρᾶγμα ποὺ εἶναι 
πολὺ περισσότερο ἀξιοθαύμαστο, τὸ ὅτι 
δηλαδὴ καὶ χωρὶς κόπους κατορθώνει τὰ 
ἀ γαθά, καὶ χωρὶς πόλεμο καὶ μάχη στή-
νει τὸ τρόπαιο τῆς νίκης. Διότι δὲν 
ἀφήνει αὐτόν ποὺ τὴν ἔχει νὰ ἱδρώ-
ση γιὰ νὰ λάβῃ ἔτσι τὸ στεφάνι, 
ἀλλὰ τοῦ δίνει τὸ βραβεῖο ἄκοπα. 
Διότι ὅπου δὲν ὑπάρχει ἀντί-
παλο πάθος στὸν κα θαρὸ 
λογισμό, ποῖος κόπος χρει-
άζεται;

«οὐκ ἀσχημονεῖ»
Ἀλλά τὶ λέγω, λέγει, ὅτι 

δὲν εἶναι ὑπερήφανη, ἀφοῦ 
τόσο ἀπέχει ἀπὸ αὐτὸ τὸ πάθος, 
ποὺ ἀκόμη καὶ ὅταν ὑφί σταται 
τὰ πιὸ ἀτιμωτικὰ ἐξ αἰτίας τοῦ 
ὅτι ἀγαπᾷ, δὲν θε ωρεῖ τὸ πρᾶγμα 
οὔτε κἂν ἁπλῆ ἀσχήμια. Δὲν εἶπε 
ὅτι, κάνει ἀσχήμιες, ἀλλ’ ὑπομέ-
νει μὲ γενναιότητα τὴν ντροπή, 
ἀλλ’ ὅτι οὔτε κἂν αἰσθάνεται τὴν 
ντροπή. Διότι ἐ ὰν οἱ φιλοχρήματοι, 
ὅταν ὑπομένουν ὅλη τὴν κατηγορία 
καὶ τὴν ντροπὴ τῆς ἀπάτης γιὰ τὴ φι-
λαργυρία, ὄχι μόνο δὲν κρύβονται 
ἀπὸ ντροπή, ἀλλὰ καὶ εὐχαριστι-
οῦνται, πολὺ περισσότερο αὐτός 
ποὺ ἔχει τὴν ἄξια κάθε ἐπαίνου ἀγάπη, 
ἀπὸ τίποτε παρόμοιο δὲν θὰ δειλιάση καὶ 
δὲν θὰ παραιτηθῇ γιὰ τὸ καλὸ ἐκείνων 
ποὺ ἀγαπᾷ, καὶ ὄχι μόνο δὲν θὰ παραι-
τηθῇ, ἀλλ’ οὔτε ὅταν πάσχῃ ντρέπεται. Ἡ 
ἀγάπη δὲν κάνει, οὔτε νοιώθει ἄσχημα.

Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ πατέρες, ἀκόμη καὶ ἂν 
εἶναι πιὸ σοφοὶ καὶ πιὸ εὔγλωτοι ἀπὸ 
ὅλους, δὲν ντρέπονται ὅταν συλλαβί ζουν 
μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ τους∙ καὶ κανεὶς ἀπὸ 
ὅσους τοὺς βλέπουν δὲν τοὺς κατηγορεῖ, 
ἀλλὰ τόσο ὡραῖο φαίνεται τὸ πρᾶγμα, 
ὥστε εἶναι ἄξιο καὶ νὰ τὸ εὐχηθῆ κανείς. 

Καὶ ἂν ἀκόμη αὐτοί ποὺ ἀγαπιοῦνται 
γίνουν κακοί, αὐτοὶ ὑπο μένουν 

καὶ τοὺς διορθώνουν, τοὺς φρο-
ντίζουν, κρύβουν τὶς ντροπὲς 
τους καὶ δὲν ντρέπονται. Διότι ἡ 
ἀγάπη δὲν κάνει ἀσχήμιες, ἀλλὰ 

κρύβει ὅπως τὰ χρυσᾶ φτερά, 
ὅλα τὰ ἁμαρτήματα ἐκείνων 
ποὺ ἀγαπᾷ. Διότι ἡ ἀγάπη δὲν 
γνωρίζει τὶ εἶναι ντροπή. Γι’ 
αὐ τὸ καὶ καυχιέται γι’ αὐτὰ 
γιὰ τὰ ὁποῖα ἄλλος ντρέπε-
ται. Διότι ντροπὴ εἶναι τὸ νὰ 

μὴ γνωρίζῃ κανεὶς ν’ ἀγαπᾷ, 
ὄχι τὸ νὰ κινδυνεύῃ ὅταν 
ἀγαπᾷ καὶ νὰ ὑπομένῃ τὰ πά-
ντα γιὰ ἐκείνους ποὺ ἀγαπᾷ.

Ὅταν λέμε τὰ πάντα, ἂς μὴ 
νομίσῃ κανείς ὅτι ἐννοοῦνται 
καὶ τὰ ἐ πιζήμια. Διότι ὁποῖος 

εἶναι τέτοιος δὲν ἀγαπᾷ∙ καὶ 
αὐτὸ τὸ εἲδαμε προηγουμένως 

ἀπὸ τὴν Αἰγυπτία ποὺ ἤθελε νὰ 
παρασύρη τὸν Ἰωσήφ. Ἐκεῖνος 

ἀγαπᾷ ἀληθινά, ὁ ὁποῖος ἐπιθυ-
μεῖ καὶ ἐπιδιώκει αὐτά ποὺ συμ-
φέρουν σ’ αὐτόν ποὺ ἀγαπᾷ∙ δι-

ότι ἐάν, κάποιος, δὲν ἐπιδιώκη αὐτὸ τὸ 
καλό, ἀκόμη καὶ ἂν λέγῃ χιλιάδες φορὲς 
ὅτι ἀγαπᾷ, εἶναι περισσότερο ἐχθρὸς ἀπὸ 
ὅλους τοὺς ἐχθρούς. Ἔτσι κάποτε καὶ ἡ 
Ῥεβέκκα, ἐ πειδὴ ἦταν πολὺ ἀφωσιωμένη 
στὸν υἱό της, καὶ ἔκλεβε καὶ δὲν ντρεπό-
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ταν, οὔτε φοβόταν μήπως συλληφθῇ: δι-
ότι ὑπῆρχε καὶ κίνδυνος καὶ ὄχι μικρός: 
ἀλλὰ καὶ μολονότι ὁ υἱὸς της ἐξέταζε μὲ 
ἀκρίβεια τὴν συμβουλή της, «Ἐπ’ ἐμὲ ἡ 
κατάρα σου, τέκνον», ἔλεγε. Εἶδες ὅτι, ἂν 
καὶ γυναῖκα, εἶχε ψυχὴ ἀποστολική; Διότι 
ὅπως ὁ Παῦλος προτιμοῦσε νὰ γίνη ἀνά-
θεμα χάρι τῶν Ἰουδαίων, ἔτσι καὶ αὐτή, 
προκειμένου νὰ λάβῃ τὴν εὐλογία ὁ υἱός 
της, προτιμοῦσε καὶ κατάρα νὰ δεχθῇ.

Ὁ ἴδιος πάλι ὁ Ἰακὼβ δὲν ὑπηρετοῦσε 
σὰν μισθωτὸς ποιμένας δεκατέσσαρα 
χρόνια στὸν συγγενή του; δὲν πλήρωσε 
μαζὶ μὲ τὴν δουλεία καὶ τὸ νὰ γελασθῆ γιὰ 
ἐκεί νη τὴν ἀπάτη; ἄραγε, αἰσθάνθηκε ὅτι 
περιπαίχθηκε, ἄραγε εἶχε τὴν αἴσθησι ὅτι 
ὑποτιμόταν, διότι, ἂν καὶ ἦταν ἐλεύθερος 
καὶ ἀνατράφηκε μὲ εὐγένεια ἀπὸ ἐ λεύθ-
ερους γονεῖς, ὑπέμενε ὅσα ἀρμόζουν σὲ 
δούλους καὶ ὄχι σ’ ἐκεῖνον; Πρᾶγμα τὸ 
ὁποῖο παρὰ πολὺ πληγώνει συνήθως, ὅταν 
παθαίνη κανεὶς αὐτά ποὺ τὸν ντροπιάζουν 
πά ρα πολὺ ἀπὸ συγγενεῖς. Καθόλου δὲν 
αἰσθάνθηκε ἔτσι∙ διότι αἰτία ἦταν ἡ ἀγάπη, 
ἡ ὁποία καὶ τὸν χρόνο, ἐνῶ ἦταν πολύς, 
ἔκανε νὰ φαίνεται λίγος. Διότι «ἦσαν γὰρ 
ἐνώπιον αὐτοῦ ὡσεὶ ὀλίγαι ἡμέραι» (Γεν. 
29,30) λέγει. Τόσο μακρυὰ ἦταν ἀπὸ τὸ νὰ 
πληγώνεται καὶ νὰ ντρέπεται γιὰ τὴν δου-
λεία αὐτή. Ἄρα σωστὰ ἔλεγε ὁ μακάριος 
Παῦλος, «ἡ ἀγάπη οὐκ ἀσχημονεῖ».

«οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, 
οὐ παροξύνεται»

Ἀφοῦ, λοιπόν, εἶπε ὅτι δὲν κάνει ἀσχή-
μιες, λέγει καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο πε-
τυχαίνει αὐτό. Ποιὸς εἶναι ὁ τρόπος; Ὅτι 
δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της. Διότι αἰσθά-
νεται ὅτι αὐτὸς τὸν ὁποῖο ἀγαπᾷ εἶναι τὰ 
πάντα καὶ τότε δια πράττει ἀσχήμια, ὅταν 

δὲν μπορέση νὰ ἀπαλλάξῃ ἀπὸ πράξεις 
ἀσχήμιας ἐκεῖνον ποὺ ἀγαπᾷ∙ διότι ἐὰν 
εἶναι δυ νατὸ νὰ πέση ὁ ἴδιος στὴν περι-
φρόνησι καὶ ἀσχήμια γιὰ νὰ ὠφελήσῃ 
αὐτόν ποὺ ἀγαπᾷ, δὲν θεωρεῖ τὸ πρᾶγμα 
ἀσχήμια∙ αὐτός ποὺ ἀγαπᾷ λοιπὸν τέτοιος 
εἶναι. Διότι αὐτὸ εἶναι φιλία, τὸ νὰ μὴ εἶναι 
δηλαδὴ αὐτός ποὺ ἀγαπᾷ καὶ αὐ τός ποὺ 
ἀγαποῦνται δύο, ἀλλὰ ἕνας ἄνθρωπος: 
πρᾶγμα ποὺ μὲ τίποτε ἄλλο, παρὰ μόνο 
μὲ τὴν ἀγάπη γίνεται. Μὴ ζητᾶς λοιπὸν τὸ 
συμφέρον σου, γιὰ νὰ βρῆς τὸ συμφέρον 
σοῦ. Διότι αὐτός ποὺ ζητάει τὸ συμφέρον 
του, δὲν τὸ βρί σκει. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Παῦλος 
ἔλεγε, «Μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ 
τό τοῦ ἑτέρου ἕκαστος» (Α΄ Κορ. 10,24). 
Διό τι τὸ συμφέρον τοῦ καθενὸς βρίσκεται 
στὸ συμφέρον τοῦ πλησίον καὶ τὸ συμφέ-
ρον ἐκείνου ἐπίσης. Ὅπως ἀκριβῶς ἐὰν 
κάποιος ἔχῃ δικὸ του χρυσὸ παραχωμέ-
νο στήν οἰκία τοῦ πλησίον, ἐὰν ὅμως δὲν 
ἔλθῃ ποτὲ ἐκεῖ γιὰ νὰ τὸν ζητήσῃ καὶ νὰ 
σκάψῃ δὲ θὰ τὸν δῆ ποτέ, ἔτσι καὶ ἐδῶ 
αὐ τός ποὺ δὲν θέλει νὰ ζητήσῃ τὸ δικὸ 
τοῦ συμφέρον στήν ὠφέλεια καὶ στὸ συμ-
φέρον τοῦ πλησίον, δὲν θὰ πετύχη τοὺς 
στεφάνους γιὰ τὸν ἑαυτὸ του. Καὶ ὁ Θεὸς 
γι’ αὐτὸ ἔθεσε αὐτὸ τὸ νόμο, γιὰ νὰ εἴμα-
στε συνδεδεμένοι μεταξὺ μας. Καὶ ὅπως 
ἀκριβῶς κάποιος ποὺ θέλει νὰ ξυπνίση 
παιδί ποὺ νυστάζει γιὰ ν’ ἀκολουθήσῃ τὸν 
ἀδελφὸ του, ὅταν ἀπὸ μόνο του δὲν θέλῃ, 
δίνει στὸν ἀδελφὸ αὐτό ποὺ ἀγαπᾷ καὶ 
ἐπιθυμεῖ, τὸ δίνει σ’ ἐκεῖνο, γιὰ νὰ ἀκο-
λουθῇ αὐτόν ποὺ τὸ ἔχει μὲ τὴν ἐπιθυμία 
νὰ τὸ πάρη, ὅπως βέβαια καὶ γίνεται, ἔτσι 
καὶ ἐδῶ ὁ Θεός, ἔδωσε τὸ συμφέρον τοῦ 
καθενὸς στὸν πλησίον, γιὰ νὰ τρέχουμε ὁ 
ἕνας πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλον καὶ νὰ μὴν εἴμα-
στε διαιρεμένοι.
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Ἂς τὸ δοῦμε ὅμως αὐτὸ καὶ στὴν δικὴ 
μας τὴν περίπτωσι: Τὸ δι κό μου συμφέ-
ρον δηλαδὴ βρίσκεται σὲ σένα, καὶ τὸ 
ὠφε λιμο γιὰ σένα, σὲ μένα. Διότι καὶ σὲ 
σένα συμφέρει νὰ δι δάσκεσαι αὐτά ποὺ 
εἶναι ἀρεστὰ στὸν Θεό, ἀλλ’ αὐτὸ εἶναι 
ἐμπιστευμένο σ’ ἐμένα, γιὰ νὰ λάβῃς αὐτὸ 
ἀπὸ μένα, καὶ γι’ αὐτὸ ν’ ἀναγκασθῇς νὰ 
τρέχῃς σ’ ἐμένα∙ καὶ σ’ ἐ μένα συμφέρει τὸ 
νὰ γίνεσαι καλύτερος∙ διότι θὰ λάβω πολὺ 
μισθὸ γι’ αὐτό: ἀλλ’ αὐτὸ πάλι βρίσκεται 
σ’ ἐσένα, καὶ γι’ αὐτὸ ἀναγκάζομαι νὰ σὲ 
καταδιώκω, γιὰ νὰ γίνης καλύτερος, καὶ 
ἔτσι δέχομαι αὐτό πού εἶναι συμφέρον 
μου ἀπὸ ἐσένα. 

Αὐτὸ βλέπουμε καὶ στοὺς ἀρχον τες; 
Αὐτός ποὺ δικάζει δὲν κάθεται γιὰ νὰ 
κρίνῃ γιὰ τὸν ἐ αυτὸ του, ἀλλ’ ἐπειδὴ θέλει 
τὸ συμφέρον τοῦ πλησίον. Οἱ στρα τιῶτες 
γιὰ μᾶς ὁπλίζονται, διότι γιὰ μᾶς κινδυ-
νεύουν: ἐ μεῖς γιὰ ἐκείνους κάνουμε θυσί-
ες: γιατὶ ἀπὸ ἐμᾶς δίνονται γι’ αὐτοὺς οἱ 
τροφές. Ἐὰν πάλι ἰσχυρίζεσαι ὅτι ὁ καθέ-
νας κάνει αὐτὸ γιὰ τὸ δικὸ του συμφέρον, 
αὐτὸ λέγω καὶ ἐγώ, μὲ τήν διαφορὰ ὅτι μὲ 
τὸ συμφέρον τοῦ ἄλλου βρίσκει κα νεὶς τὸ 
δικὸ του. Διότι καὶ ὁ στρατιώτης, ἐὰν δὲν 
πολεμήσῃ γιὰ ἐκείνους ποὺ τὸν τρέφουν, 
δὲν θὰ ἔχῃ αὐτόν ποὺ θὰ τὸν ἐξυπηρετῆ 
σ’ αὐτό: καὶ πάλι ἐὰν αὐτὸς δὲν θρέψῃ 
τὸν στρατιώτῃ, δὲν θὰ ἔχῃ κανένα νὰ τὸν 
ὑπερασπίζη.

Βλέπουμε πώς ἡ ἀγάπη ἁπλώνεται 
παντοῦ καὶ οἰκονομεῖ τὰ πάντα! Ἀλλὰ ἂς 
μὴν κουρασθοῦμε μέχρις ὅτου γνωρίσου-
με καλὰ ὁλόκληρη αὐτὴ τὴν χρυσῆ σειρά. 
Ἀφοῦ λοιπὸν εἶπε, «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς», 
λέγει στήν συνέχεια τὰ ἀγαθά πού γεν-
νιῶνται ἀπὸ αὐτό. Ποιὰ εἶναι αὐτά;

«οὐ παροξύνεται, 
οὐ λογίζεται τὸ κακόν»

Ὂχι μόνο ἐπικρατεῖ τῆς κακίας, ἀλ λὰ 
δὲν τὴν ἀφήνει οὔτε ἀρχὴ νὰ βάλῃ. Διότι 
δὲν εἶπε, ὀρ γίζεται, ἀλλὰ κυριαρχεῖ, ἀλλ’ 
οὔτε κἀν σκέπτεται. Διότι κανένα κακό 
ὄχι μόνο δὲν σχεδιάζει, ἀλλ’ οὔτε ὑπο-
πτευύεται ἐναντίον ἐκείνου που ἀγαπᾷ. 
Πῶς λοιπὸν θὰ τὸ ἔκαμνε ἢ πῶς θὰ ὀργι-
ζόταν αὐτὴ ποὺ δὲν ἀνέχεται οὔτε νὰ 
σκεφθῇ τὸ κακό; διότι αὐτὸ εἶναι ἡ πηγὴ 
τοῦ θυμοῦ.

«Οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ 
συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ∙ πάντα 
στέγει, πάντα ἐλπίζει, πάντα πι-

στεύει, πάντα ὑπομένει. 
Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει»

Δηλαδὴ δὲν εὐχαριστιέται γι’ αὐτούς 
που ὑποφέρουν: καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ 
καὶ τὸ πολὺ μεγαλύτερο ἀπὸ αὐ τό, «συγ-
χαίρει τῇ ἀληθείᾳ». Συνευχαριστεῖται, λέ-
γει, μὲ αὐτούς ποὺ εὐημεροῦν∙ αὐτό ποὺ 
λέγει ὁ Παῦλος: «Χαίρειν μετὰ χαιρόντων 
καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων» (Ρωμ. 12, 
15). Γι’ αὐτὸ δὲν φθονεῖ, γι’ αὐτὸ δὲν γίνε-
ται ὑπερήφανη∙ διότι τὰ καλὰ τοῦ ἄλλου 
τὰ νομίζει δικὰ της. Εἶδες πῶς ἡ ἀγάπη 
κάνει ἄγγελο σὲ σμικρογραφία ἐκεῖνον 
ποὺ τρέφε ται ἀπὸ αὐτή; Διότι, ὅταν δὲν 
εἶναι θυμώδης καὶ εἶναι κα θαρὸς ἀπὸ 
φθόνο καὶ ἐλεύθερος ἀπὸ κάθε τυραννικὸ 
πά θος, νὰ σκέπτεσαι ὅτι αὐτὸς ἀπαλλά-
χτηκε καὶ ἀπὸ τὴν ἀνθρωπίνη φύσι καὶ 
ἔχει ὀρμήσει καὶ σ’ αὐτὴν τὴν ἀπάθεια 
τῶν ἀγγέλων. Δὲν ἀρκεῖται σ’ αὐτά, ἀλλ’ 
ἔχει νὰ πῇ κάτι μεγαλύτερο καὶ ἀπὸ αὐτά: 
Γιατὶ τὰ μεγαλύτερα τελευταῖα τὰ ἐκθέτει. 
Γι’ αὐτὸ λέγει, «πάντα στέγει». Ἀπὸ τὴν 
μακροθυμία, ἀπὸ τὴν καλὴ διάθεσι, εἴ τε 
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σκληρὰ εἶναι, εἴτε βαρετά, εἴτε ἀτιμώσεις, 
εἴτε πληγές, εἴτε θάνατος, εἴτε ὅ,τι δήπο-
τε. Καὶ αὐτὸ μποροῦμε νὰ τὸ καταλάβου-
με πάλι ἀπὸ τὸν μακάριο Δαυίδ. Διότι τὶ 
σκληρότερο ἤταν ἀπὸ τὸ νὰ δῆ τὸν υἱό 
του νὰ ἐπαναστα τῇ καὶ νὰ ἐπιθυμῇ τὴν 
βασιλεία καὶ νὰ διψᾷ γιὰ πατρικὸ αἷμα; 
Ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ὑπέμενε ἐκεῖνος ὁ μα-
κάριος Δαυὶδ καὶ οὔτε τότε ἤθελε νὰ πῇ 
πικρὸ λόγο κατὰ τοῦ πατροκτόνου, ἀλλὰ 
καὶ στοὺς στρατηγοὺς ἀφοῦ ἐπέτρεψε νὰ 
τοῦ κανοῦν ὅ,τι δήποτε ἄλλο, τοὺς διέ-
ταξε νὰ φροντί σουν γιὰ τὴ σωτηρία του. 
Διότι ἦταν ἰσχυρὸ τὸ θεμέλιο τῆς ἀγάπης∙ 
γι’ αὐτὸ καὶ τὰ ἀνέχεται ὅλα. 

Καὶ ἐδῶ ὑπαινίσσεται τὴν δύναμι τῆς 
ἀγάπης, ἐ νῶ τὴν ἀγαθότητά της ταὴν 
ὑπαινίσσεται μὲ τὰ ἑξῆς: «Πάντα ἐλπίζει», 
λέ γει, «πάντα πιστεύει, πάντα ὑπομένει». 
Τὶ σημαίνει, «πάν τα ἐλπίζει»; Ὅλα τὰ ἀγα-
θά, ἐννοεῖ. Δὲν ἀπελπίζεται γι’ αὐτόν ποὺ 
ἀγαπᾷ, ἀλλὰ καὶ ἂν ἀκόμη εἶναι κακός, 
ἐπιμέ νει στὸ νὰ τὸν διορθώνη, νὰ προνοῆ 
καὶ νὰ φροντίζῃ γι’ αὐτόν. «Πάντα πιστεύ-
ει». Δηλαδὴ ὄχι μόνον ἐλπίζει, λέ γει, ἀλλὰ 
καὶ πιστεύει ἀπὸ τὴν πολλὴ ἀγάπη. Καὶ 
ἂν ἀκό μη αὐτὰ τὰ ἀγαθά ποὺ ἐλπίζει δὲν 
γίνονται ὅπως ἐλπίζει, ἀλλ’ ἀκόμη σκλη-
ρότερος γίνεται ἐκεῖνος, καὶ αὐτὸ τὸ ὑ π-
ομένει. Διότι, «πάντα», λέγει, «ὑπομένει».

«Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει». Βλέπε-
τε πότε ἔθεσε τὸ ἀποκορύφωμα καὶ αὐτὸ 
ποὺ εἶναι τὸ πιὸ ἐξαίρετο πρᾶγμα σ’ αὐτὸ 
τὸ δῶρο τῆς ἀγάπης; Διότι τὶ σημαίνει 
«δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ»; Δὲν καταλύε-
ται, δὲν καταργεῖται ἀ πὸ τὸ ὅτι ὑπομένει∙ 
διότι ὑπομένει τὰ πάντα. Διότι αὐτός ποὺ 
ἀγαπᾷ, δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ μισήσῃ ὅ,τι καὶ 
ἂν γίνη. Αὐ τὸ εἶναι τὸ πιὸ μεγάλο ἀγαθὸ 
τῆς ἀγάπης. 

Ἀγάπη πρὸς τοὺς εἰδωλολάτρες
Καὶ τὶ μπορεῖ να σκεφθοῦμε γιὰ ἐκεί-

νους ποὺ εἶναι ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας; Δὲν 
πρέπει νὰ τοὺς μισοῦμε; Ναί, νὰ μισοῦμε, 
ὅμως ὄχι ἐ κείνους, ἀλλὰ τὴν πίστι, ὄχι 
τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὴν κα κὴ πρᾶξι, τὴν 
διεφθαρμένη προαίρεσι. Διότι ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ, ἡ πλάνη ὅμως 
ἔργο τοῦ διαβόλου. Μὴ κάνης σύγχυσι 
λοιπὸν μεταξὺ τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ καὶ 
τοῦ διαβόλου. Διότι καί οἰ Ἰουδαῖοι καὶ 
βλάσφημοι ἦ ταν καὶ διῶκτες καὶ ὑβριστὲς 
καὶ ἄπειρα κακὰ κατελόγιζαν στο Χρι-
στό: Ἂρα γε λοιπὸν τοὺς μισοῦσε αὐτοὺς 
ὁ Παῦλος ποὺ ἀγαποῦσε τὸν Χριστὸ πε-
ρισσότερο ἀπὸ ὅ λους; Καθόλου, ἀλλ’ ἐπὶ 
πλέον καὶ τοὺς ἀγαποῦσε καὶ ἔκαμνε τὰ 
πάντα γι’ αὐτούς. 

Δὲν πρέπει νὰ μισοῦμε; Ὄχι νὰ μι-
σοῦμε, ἀλλὰ νὰ ἐλεοῦμε. Διότι ἐὰν τὸν 
μισήσῃς, πῶς θὰ βοηθήσῃς νὰ ἐπιστρέψῃ 
εὔκολα αὐτὸς ποὺ πλανᾶται; Πῶς θὰ 
προσευχηθῆς γι’ αὐτὸν ποὺ δὲν ἔχει πι-
στέψει; Ὁ Παῦλος λέγει ὅτι πρέπει νὰ 
προσευχώμαστε γι’ αὐτούς. «Παρακαλῶ 
οὖν, πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, 
προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας ὑπὲρ 
πάντων ἀνθρώπων» (Α΄ Τιμ. 2,1). Ἀλλὰ 
τὸ ὅτι τότε δὲν ἦταν ὅλοι πιστοὶ ἀπὸ 
παντοῦ εἶναι φανερό. Καὶ πάλι, «ὑπὲρ 
βασιλέ ων καὶ τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων» (Α΄ 
Τιμ. 2,1-4). Τὸ ὅτι ὅμως αὐτοὶ ἦταν ἀσε-
βεῖς καὶ παράνομοι, καὶ αὐτὸ ἐπίσης εἶναι 
φανερό. 

Στὴν συνέχεια λέγοντας καὶ τὸν λόγο 
γιὰ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ προσευχώμαστε, 
προσθέτει: «Τοῦτο γὰρ καλὸν καὶ ἀπο-
δεκτὸν ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, 
ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι, καὶ 
εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. 
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2,3-4). Ἐὰν ὅμως πρόκειται νὰ μισοῦμε 
ἀσεβεῖς καὶ παρανόμους, δὲν θὰ σταμα-
τήσουμε ἐδῶ, ἀλλ’ ἀφοῦ προχωρήσουμε 
θὰ μισήσουμε καὶ τοὺς ἁμαρτωλούς καὶ 
καθὼς θὰ προοδεύης ἔτσι θ’ ἀποσχισθῇς 
καὶ ἀπὸ τοὺς περισσότερους ἀδελφούς, 
μᾶλλον καὶ ἀπὸ ὅλους. Διότι δὲν ὑπάρχει, 
δὲν ὑπάρχει κανένας χωρὶς ἁ μαρτία. Ἐὰν 
λοιπὸν πρέπει νὰ μισοῦμε τοὺς ἐχθροὺς 
τοῦ Θεοῦ, δὲν πρέπει νὰ μισοῦμε μόνο 
τοὺς ἀσεβεῖς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἁμαρτωλούς: 
καὶ ἔτσι θὰ καταντήσουμε χειρότεροι 
ἀπὸ τὰ θηρία μὲ τὸ νὰ ἀποστρεφώμαστε 
ὅλους τοὺς ἀν θρώπους καὶ νὰ ὑπερηφα-
νευώμαστε μὲ ἀνοησία ὅπως ἐκεῖνος ὁ 
Φαρισαῖος. 

Εἲδαμε λοιπόν πὼς παράγγειλε νὰ μι-
σοῦμε τὸ κακὸ ἔργο καὶ ὄχι τὸν ἄνθρωπο. 
Διότι ἔργο τοῦ διαβόλου εἶναι νὰ μᾶς δι-
ασπᾶ ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μας καὶ μὲ πολὺ 
ζῆλο προσπαθεῖ νὰ ξεριζώση τὴν ἀγάπη, 
γιὰ νὰ καταστρέψη τὴν ὁδὸ τῆς διορθώ-
σεως καὶ νὰ κυριεύση ἐκεῖνον στὴν πλά-
νη καὶ ἐσένα στὴν ἔχθρα, ὥστε ἔτσι νὰ 
γκρεμίση τὰ τείχη τῆς ὁδοῦ τῆς σωτηρί-
ας ἐκείνου. Διότι ὅταν καὶ ὁ γιατρὸς μισῆ 
καὶ ἀποφεύγη τὸν ἄρρωστο καὶ ὁ ἀσθενὴς 
ἀποφεύγει τὸν γιατρό, πότε θὰ ἀναλάβη 
αὐτὸς πού νοσεῖ, ἀφοῦ οὔτε αὐτὸς καλεῖ 
τὸν γιατρό, οὔτε ἐκεῖνος ἔρχεται στὸν 
ἀσθενή; Ἀλλὰ γιὰ ποιὸ λόγο, πές μου, τὸν 
ἀποστρέ φεσαι καὶ τὸν ἀποφεύγεις; διό-
τι εἶναι ἀσεβής; Λοιπὸν γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς 
πρέπει νὰ τὸν πλησιάζης καὶ νὰ τὸν περί-
ποιῆσαι, γιὰ νὰ τὸν σώσης ἀπὸ τὴν ἀσθέ-
νεια. Ἐὰν ἡ ἀ σθένειά του εἶναι ἀθεράπευ-
τη, σὺ ἔχεις ἐντολὴ νὰ κάνης τὸ καθῆκον 
σου. Διότι καὶ ὁ Ἰούδας ἦταν ἀθεράπευτα 
ἀσθενὴς καὶ ὅμως δὲν ἐγκατέλειψε τὴν 
θεραπεία του ὁ Θεός.

Οὔτε σὺ νὰ κουρασθῆς καὶ νὰ παραι-
τηθῆς. Διότι, καὶ ἂν ἀκόμη, ἀφοῦ προ-
σπαθήσης πολύ, δὲν τὸν ἀπαλλάξης ἀπὸ 
τὴν ἀσέβεια, σὺ θὰ πάρης τὸν μισθὸ ποὺ 
θὰ ἔπαιρνες ἐὰν τὸν ἁπάλλασες, καὶ θὰ 
κάνης αὐτὸν νὰ θαυμάζη τὴν καλωσύνη 
σου, καὶ ἔτσι ὅλη ἡ δόξα θὰ ἀποδοθῆ στὸ 
Θεό. Διότι, καὶ ἂν ἀκόμη κάνης θαύματα, 
καὶ ἂν ἀναστήσης νεκρούς, καὶ ἐὰν κά-
νης ὅ,τι δήποτε, ποτὲ δὲν θὰ σὲ θαυμά-
σουν τόσο, ὅσο ὅταν σὲ δοῦν νὰ συμπε-
ριφέρεσαι μὲ πράο καὶ ἥμερο καὶ γλυκὺ 
τρόπο. Δὲν εἶναι μικρὸ κατόρθωμα καὶ 
αὐτό∙ διότι πολ λοὶ θ’ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ 
τὸ κακὸ καὶ μάλιστα τελείως. Διότι τίπο-
τε δὲ μπορεῖ νὰ τοὺς προσέλκυση τόσο, 
ὅσο ἡ ἀγάπη. Γιὰ ἐκεῖνα ὅμως, τὰ θαύμα-
τα δηλ. καὶ τὰ σημεῖα, θὰ σὲ φθονήσουν, 
γι’ αὐτὸ ὅμως καὶ θὰ σὲ θαυμάσουν καὶ 
θὰ σὲ ἀγαπήσουν, καὶ ἀφοῦ θὰ σ’ ἀγαπή-
σουν, θὰ προχω ρήσουν καὶ θὰ δεχθοῦν 
καὶ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως. Ἐὰν ὅμως 
δὲν γίνεται ἀμέσως πιστός, μὴ ἀπορῆς, 
οὔτε νὰ βιά ζεσαι, οὔτε νὰ ζητᾶς ὅλα μαζί, 
ἂλλ’  ἄφησέ τον στὸ μετα ξὺ νὰ ἐπαινῆ, ν’ 
ἀγαπᾶ καὶ προχωρώντας αὐτὴ τὴν ὁδὸ θὰ 
φθάση καὶ σ’ αὐτά.

«Μεγάλη διδάσκαλος, 
ἱκανὴ καὶ πλάνης ἀπαγαγεῖν καὶ 

τρόπον μεταρρυθμίσαι...»
Ἔτσι λοιπὸν καὶ μεῖς ἂς φερώμαστε 

καὶ στοὺς ἐκτὸς Ἐκκλησίας∙ μὲ συγκατά-
βασι, μὲ ἀγάπη. Διότι αὐ τὴ εἶναι μεγάλη 
διδάσκαλος καὶ ἱκανὴ καὶ ἀπὸ τὴν πλά-
νη ν’ ἀπελευθερώση καὶ στὴ πίστι καὶ 
στὸν ὀρθὸ τρόπο ζωῆς νὰ ὁδηγήση καὶ 
ἀπὸ λίθους νὰ κάνη ἀνθρώπους, καὶ τοὺς 
δειλοὺς νὰ τοὺς κάνη γενναίους χωρὶς ν’ 
ἀλλάξη ἡ φύσις τοῦ ἀνθρώπου. 
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Πρόσεχε: Ὁ Ἰακὼβ ἦταν ἄψητος καὶ 
δὲν εἶχε γνωρί σει κόπους καὶ κινδύνους. 
Τί ἔγινε; Ὅταν ἄνα ψε μέσα του ὁ πυρσὸς 
τῆς ἀγάπης, αὐτὸς ὁ ἄψητος καὶ κλεισμέ-
νος στὴν οἰκία του, ἔγινε καρτε ρικὸς καὶ 
ἀκούραστος. Λέγει λοιπόν ὁ ἲδιος ὅταν 
λοιπὸν κατηγορῆ τὸν πεθερὸ του: «Ταῦτα 
μοὶ εἴκοσιν ἔτη ἐγὼ εἰμὶ με τά σοῦ» (Γέν. 
31, 38). Καὶ πῶς ἔγινες σ’ αὐτὰ τὰ εἴκοσι 
ἔτη; διότι καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ ὑπολογίσης. 
«Συγκαιόμενος τῷ καύματι τῆς ἡμέρας, 
καὶ τῷ παγετῷ τῆς νυκτός, καὶ ἀφίστατο 
ὃ ὕπνος ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου» (Γέν. 
31,38). Αὐτὰ ὑπέμενε ὁ ἄψητος καὶ αὐτὸς 
ποὺ ἦταν κλεισμέ νος στὴν οἰκία καὶ ζοῦσε 
βίο ἄνετο. Ὅτι ἦταν καὶ δειλὸς εἶναι φα-
νερὸ ἀπὸ τὸ ὅτι ὅταν ἐπρόκειτο νὰ δῆ 
τὸν Ἠσαῦ πέθαινε ἀπὸ τὸν φόβο. Ἄλλα 
κοίταξε πῶς πάλι αὐτὸς ὁ δειλός, ἀπὸ τὴν 
ἀγάπη ἔγινε τολμηρότερος ἀπὸ λεοντάρι. 
Διότι, ἀφοῦ ἔβαλε τὸν ἑαυτὸ τοῦ μπροστὰ 
ἀπὸ τοὺς ἄλ λους σὰν προπύργιο, ἦταν 
ἕτοιμος νὰ ὑποδεχθῆ πρῶτος ἐκεῖνο τὸν 
ἄγριο καὶ κακοῦργο, ὅπως νόμιζε, καὶ στὸ 
δι κὸ τοῦ σῶμα νὰ θεμελίωση τὴν ἀσφά-
λεια τῶν γυναικῶν: καὶ αὐτὸν ποὺ φο-
βόταν καὶ ἔτρεμε, πρῶτος στὴν παράταξι 
ἐπιθυμοῦσε νὰ ἰδῆ. Διότι ἀπὸ αὐτὸν τὸν 
φόβο ἦταν ἰ σχυρότερη ἡ ἀγάπη τῶν γυ-
ναικῶν.

Εἶδες πῶς, ἐνῶ ἦταν δειλός, ἔγινε ἀμέ-
σως τολμηρός, διότι κρα τήθηκε ἀπὸ τὴν 
ἀγάπη; Τί ἔκα νε ἐπίσης καὶ ὁ Μωϋσῆς; 
δὲν ἔφυγε ἐπειδὴ φοβήθηκε ἕνα Αἰγύ-
πτιο καὶ πῆγε σὲ μακρυνὴ χώρα; Καὶ ὅμως 
αὐτὸς ὁ φυγάς, ὁ ὁποῖος δὲν ὕπεμεινε τὴν 
ἀπειλὴ ἐνὸς ἀνδρός, ὅταν γεύθηκε τὸ μέλι 
τῆς ἀγάπης, μὲ εὐχαρίστησι καὶ χω ρὶς νὰ 
τὸν ἀναγκάζη κανεὶς ἐπιθυμοῦσε νὰ χαθῆ 
μαζὶ μὲ αὐτοὺς ποὺ ἀγαποῦσε. Διότι «Εἰ 

μὲν ἁφῆς αὐτοὶς τὴν ἁμαρτίαν ἂφες», λέ-
γει, «εἰ δὲ μὴ καμὲ ἐξάλειψον, ἐκ τῆς βί-
βλου ἧς ἔγραψας» ( Ἐξ. 32,32). 

Γιὰ τὸ ὅτι ἡ ἀγάπη κά νει καὶ τὸν αὐθά-
δη μετριόφρονα καὶ τὸν ἀσελγῆ σώφρο-
να, δὲν μᾶς χρειάζονται πολλὰ παρα-
δείγματα∙ εἶναι φανερὸ σὲ ὅλους∙ καὶ ἂν 
ἀκόμη κανεὶς εἶναι πιὸ ἄγριος ἀ πὸ κάθε 
θηρίο, γίνεται πιὸ ἥμερος καὶ ἀπὸ πρόβα-
το ἐξ αἰ τίας τῆς ἀγάπης. Ποιὸς ἦταν πιὸ 
ἄγριος καὶ λυσσα σμένος ἀπὸ τὸν Σαούλ; 
Ὅταν ὅμως ἡ κόρη τοῦ ἄφησε ἐ λεύθερο 
τὸν ἐχθρὸ οὔτε πικρὸ λόγο δὲν τῆς εἶπε. 
Καὶ αὐτὸς ποὺ κατάσφαξε ἐξ αἰτίας τοῦ 
Δαυὶδ ὅλους τους ἱερεῖς, ὅταν εἶδε τὴν 
θυγατέρα του νὰ τὸν ἔχη ἀφήσει ἀπὸ 
τὴν οἰκία, δὲν ἀγανάκτησε μὲ αὐτὴν 
οὔτε τόσο ὅσο γιὰ νὰ πῆ ἕνα γεμάτο ἀπὸ 
ὀργὴν λόγο, καὶ αὐτὸ παρ’ ὅ,τι ἐξαπα-
τήθηκε σὲ τέτοιο βαθμό∙ διότι κρατιόταν 
ἀπὸ τὸ χαλινάρι τῆς ἀγάπης ποὺ ἦταν δυ-
νατώτερο.

Ὅπως ἀκριβῶς κάνει μετριόφρονες 
ἒτσι γνωρίζει νὰ κάνη καὶ σώφρονες ἡ 
ἀγάπη. Καὶ ἐὰν κάποιος ἀγαπᾶ τὴν γυ-
ναίκα του ὅπως πρέπει νὰ τὴν ἀγαπᾶ, 
ἀκόμη καὶ ἂν εἶναι πάρα πολὺ ἀσελγής, 
δὲν θ’ ἀνεχθῆ νὰ δῆ ἄλ λη ἀπὸ τὴν ἀγά-
πη του πρὸς ἐκείνη. Διότι λέγει, «κραταιὰ 
ὡς θάνατος ἡ ἀγάπη» (Ἆσμ. Ἀσμ. 8, 6). 
Ὥστε ἀπὸ που θενὰ ἀλλοῦ δὲν προέρχε-
ται ἡ ἀσέλγεια, παρὰ ἀπὸ τὴν ἀ πουσία 
τῆς ἀγάπης. 

Ἐπειδὴ λοιπὸν δημιουργὸς κάθε ἀρε-
τῆς εἶναι ἡ ἀγάπη, μὲ κάθε φροντίδα ἂς 
τὴν φυτέψουμε στὶς ψυχές μας, γιὰ νὰ 
μᾶς φέρη πολλὰ ἀγαθὰ καὶ νὰ ἔ χουμε τὸν 
καρπό της νὰ ἀναβλύζη παντοτεινά, ποὺ 
ἀνθεῖ πάντοτε καὶ ποτὲ δὲν μαραίνεται. 

Τὸ καθένα ἀπὸ τὰ γνωρίσματα αὐτὰ 
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τῆς ἀγάπης εἶναι δυνατὸ φάρμακο γιὰ 
νὰ ἐπουλώση τὰ τραύματά μας. Γι’ αὐτὸ 
και ἒλεγε: «μακροθυμεῖ», γι’ αὐτοὺς ποὺ 
φιλονεικοῦν μεταξὺ τους. «Χρηστεύε-
ται» σὲ ὅσους ἒχουν διχόνοια καὶ στοὺς 
κακούς. «Οὐ ζηλοῖ, οὐ φυσιοῦται», σὲ 
ὅσους ὑπερηφανεύονται εἰς άρος ταῶν 
ἂλλων. «Οὐκ ἀσχημονεῖ», σὲ ὅσους πρέ-
πει νὰ δείχνουν συγκατάβασι. «Οὐ ζητεῖ 
τὰ ἑαυτῆς», σ’ ἐκείνους πού παραβλέπουν 
τοὺς ἂλλους. «Οὐκ ἀσχημονεῖ», σε ὅσους 
πρέπει νὰ δείχνουν συγκατάβασι. «Οὐ 
ζητεῖ τά ἑαυτῆς», σὲ ὅσους παραβλέπουν 
τοὺς ἂλλους. «Οὐ λογίζεται τὸ κακόν», σε 
ὅσους κακομεταχειρίζονται τοὺς ἂλλους. 
«Οὐ χαίρει ἐπί τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ 
τῇ ἀληθείᾳ», σὲ ὅσους φθονοῦν. «Πάντα 
στέγει», σ’ ἐκείνους ποὺ ἐπιβουλεύονται 
τοὺς συνανθρώπους. «Πάντα ἐλπίζει» 
σὲ ὅσους ἀπελπίζονται. Πάντα ὑπομένει, 
οὐδέποτε ἐκπίπτει», σ’ ἐκείνους ποὺ ἀπο-
χωρίζονται εὒκολα. 

Αὐτὴ ἡ ἀγάπη δὲν θὰ καταργηθῆ ὅπως 
οἱ προφητεῖες καὶ τὰ ἂλλα χαρίσματα, 
ἀλλὰ θὰ μείνη ἐπ’ ἂπειρον. Καὶ μάλσιτα 
τότε περισσοτερο ἀπὸ τώρα. 

Ἀφοῦ λοιπὸν περιέγραψε σ’ αὐτοὺς 
ὅλη τὴν δύναμί της, στὴ συνέχεια παρο-
τρύνει κι ἐκείνους κι ἐμᾶς νὰ εἶναι πρό-
θυμα ἀφοσιωμένοι σ’ αὐτήν∙ γι’ αὐτὸ καὶ 
εἶπε, «διώκετε». Διότι αὐτὸς ποὺ ἐπιδιώ-
κει βλέπει μόνο ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ἐπιδιώκε-
ται καὶ σ’ ἐκεῖνο μόνο ἀποβλέπει καὶ δὲν 
ἀπομακρύνεται μέχρις ὅτου τὸ ἀποκτήση. 
Ἐκεῖνος ποὺ καταδιώκει κάποιον, ὅταν 
δὲν μπορέση μόνος του, συλλαμβάνει 
τὸν καταδιωκόμενο μὲ τὴν βοήθεια ἐκεί-
νων ποὺ βρίσκονται μπροστὰ ἀπὸ αὐτόν, 
ἀφοῦ παρακαλεῖ πο λὺ νὰ τὸν συλλάβουν 
καὶ νὰ τὸν κρατήσουν μέχρις ὅτου φθάση 

ἐκεῖ. Αὐτὸ λοιπὸν ἂς κάνουμε καὶ ἐμεῖς: 
Ὅταν οἱ ἴ διοι δὲν φθάνουμε τὴν ἀγάπη, 
ἂς παρακαλοῦμε αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται 
κοντὰ τῆς νὰ τὴν κρατᾶν ἕως ὅτου τὴν 
φθάσουμε∙ ὕστερα, ἀφοῦ τὴν ἀποκτήσου-
με, ἂς μὴ τὴν ἀ φήσουμε ποτέ, γιὰ νὰ μή 
μᾶς ξεφύγη πάλι. Διότι συνέχεια φεύγει 
ἀπό μᾶς, ἐπειδὴ δὲν τὴν χρησιμοποιοῦμε 
ὅπως πρέπει, ἀλλὰ προτιμᾶμε ὅλα τὰ 
ἄλλα ἀπὸ αὐτήν. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ κά-
νουμε τὰ πάντα, ὥστε νὰ τὴν κερδίσουμε 
ἐν τελῶς. Διότι ἐὰν γίνη αὐτό, δὲν χρειά-
ζεται πλέον νὰ κο πιάσουμε πολύ, μᾶλλον 
οὔτε ἐλάχιστα, ἀλλὰ μὲ ἄνεσι καὶ ἀπόλαυ-
σι καὶ πανηγυρισμοὺς θὰ βαδίσουμε τὴν 
στενὴ ὀ δὸ τῆς ἀρετῆς καὶ θὰ φθάσουμε 
στὴν οὐράνια βασιλεία ἂδοντας τὸν ὕμνο 
τῆς ἀγάπης ποὺ συνέθεσε ὁ ἅγιος Ἰωάν-
νης ὁ Χρυσόστομος: 

“  Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἕνωσε τὸν οὐ-
ρανὸ μὲ τὴν γῆ, κάθισε τὸν ἂνθρωπο στὸ 
βασιλικὸ θρόνο, φανέρωσε τόν Θεὸ πάνω 
στὴ γῆ, ἒκανε τὸν Κύριο δοῦλο, ἒκανε νὰ 
σταυρωθῆ γιὰ χάρι τῶν ἐχθρῶν ὁ ἀγα-
πητός, γιά χάρι τῶν δούλων ὁ Δεσπότης 
καί ἐλεύθερος. Καί οὒτε μέχρις ἐδῶ στα-
μάτησε. Ἀλλὰ καὶ σὲ μεγαλύτερα μᾶς κά-
λεσε. Διότι δὲν μᾶς ἀπάλλαξε μόνον ἀπό 
τὰ προηγούμενα κακά, ἀλλὰ, ἀλλά μᾶς 
ὑποσχέθηκε καὶ ἂλλα πολύ μεγαλύτερα 
ἀγαθά».

Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἀφοῦ εὐχαριστήσου-
με τὸν Θεό, ἂς ἀποκτήσουμε τὴν μεγά-
λη αὐτὴ δύναμι τῆς ἀγάπης καὶ ἔτσι θὰ 
ἐπιτύχου με καὶ τὰ αἰώνια ἀγαθά, μὲ τὴν 
χάρι καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰη-
σοῦ Χρι στοῦ, μαζὶ μὲ τὸν ὁποῖο στὸ Πατέ-
ρα καὶ στὸ ἅγιο καὶ ἀ γαθὸ Πνεῦμα ἀνήκει 
δόξα στοὺς αἰῶνες. 

Ἀμήν.
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Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κυδω-
νίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνέ,

Σεβαστοί Πατέρες,
ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι τῆς πολιτικῆς 

καί στρατιωτικῆς ἡγεσίας,
κυρίες καί κύριοι,
ἀγαπητοί μαθητές καί μαθήτριες,

σήμερα ἡ μνήμη μας ἀνατρέχει στίς με-
γαλειώδεις νίκες τῶν Ἑλλήνων ἐναντίον 
τῶν Ἰταλῶν τό 1940 στά ἑλληνοαλβα-
νικά σύνορα, στόν τιτάνιο ἀλλά μοιραῖα 
ἀτελέσφορο ἀγώνα τους κατά τοῦ Ἄξονα 
στήν ἑλληνοβουλγαρική μεθόριο ἀμέσως 
μετά, στήν ἐφιαλτική Κατοχή, στήν ἡρω-
ική Ἀντίσταση καί τέλος στόν αἱματηρό 
Ἐμφύλιο, πού ἀκολούθησαν. 

Σέ τούτη τήν περίσταση δέ θά ἐπεκτα-
θοῦμε στό χρονικό τῶν γεγονότων, τά 
ὁποῖα, ἄλλωστε, εἶναι λίγο πολύ γνωστά 
σέ ὅλους μας. Ἄς ἀναρωτηθοῦμε, ὅμως, τό 
ἑξῆς: ποιό νόημα μπορεῖ ἤ πρέπει νά ἔχει 
αὐτή ἡ ἐπέτειος γιά τό σύγχρονο Ἕλληνα;

Στήν ἐποχή τῆς «περίφημης» παγκο-
σμιοποίησης, πού διανύουμε, ἔννοιες 
ὅπως πατρίδα καί ἔθνος διαστρεβλώ-
νονται, περιφρονοῦνται ἤ ἀκόμη χειρό-
τερα καταδικάζονται ὡς ἀναχρονιστικές, 
ρατσιστικές καί συνεπῶς ἐπικίνδυνες. 
Μπορεῖ, λοιπόν, κανείς νά ἐκδηλώνει τήν 
ἀγάπη γιά τήν πατρίδα του, χωρίς νά πέ-
φτει στήν παγίδα τῆς ξενοφοβίας, τῆς 
προγονοπληξίας καί τοῦ ἐθνικισμοῦ; 

Στήν ἐποχή τῆς μαζοποίησης ἕνα ἑνι-
αῖο πολιτιστικό μοντέλο, ἔξωθεν ἐπιβαλ-
λόμενο, συνθλίβει τά ἰδιαίτερα χαρακτη-
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ριστικά πού διακρίνουν καί συνέχουν τά 
ἔθνη. Μπορεῖ, ἄραγε, ἕνας λαός νά ἀπο-
φύγει τήν ἀλλοτρίωση, δίχως νά ἐγκλω-
βιστεῖ στήν ἐσωστρέφεια καί τόν ἀπομο-
νωτισμό; 

Στήν ἐποχή πού ὁ ὑλισμός καί ὁ ἀντα-
γωνισμός κυριεύουν τόν ἄνθρωπο, ὑπάρ-
χει χῶρος ἤ χρόνος στή ζωή μας γιά εὐγε-
νεῖς ἀξίες, ὑψηλά ἰδεώδη καί μεγαλόπνοα 
ὁράματα; 

Καί προπάντων: στήν ἐποχή πού ἡ χώρα 
μας χειμάζεται ἀπό μιά δεινή οἰκονομική 
ὕφεση καί μιά συνεπαγόμενη ἤ μᾶλλον 
προϋπάρχουσα βαθιά πολιτική καί ἠθική 
κρίση, δυό ἀκόμη ἐρωτήματα ταλανίζουν 
τή σκέψη μας: πότε καί πῶς θά ἐξέλθουμε 
ἀπό τό τέλμα τῆς παρακμῆς, στό ὁποῖο 
ὁλοένα καί περισσότερο βυθιζόμαστε; 

 Ἀγαπητοί ἀκροατές, ἄς τό παρα δε-
χτοῦμε, ἡ χώρα μας, ὑπόλογη πλέον οἰκο-
νομικά καί πολιτικά, βρίσκεται ἀντιμέ-
τωπη μέ νέες προκλήσεις καί δοκιμασίες. 
Φέτος, λοιπόν, ἡ γιορτή δέν εἶναι πιά 
γιορτή. Τό ἀδιέξοδο τῆς πατρίδας βαραί-
νει τήν ψυχή μας, στοιχειώνει τό παρόν 
καί ὑποθηκεύει τό μέλλον μας.

Ἕτοιμες ἀπαντήσεις ἤ μαγικές λύσεις 
δέν ὑπάρχουν. Ὡστόσο, τοῦτο εἶναι βέ-
βαιο: ἄν σήμερα γιορτάζουμε τό ἔπος 
τοῦ ’40, δέν πρέπει νά τό κάνουμε μο-
νάχα γιά νά τιμήσουμε τυπικά τούς ἥρωες 
μιᾶς περασμένης ἐποχῆς. Ὀφείλουμε νά 
τό κάνουμε καί γιά νά ἐπανασυνδεθοῦμε 
βιωματικά, δηλαδή συναισθηματικά καί 
πνευματικά, μέ τό ἔνδοξο ἱστορικό πα-
ρελθόν καί τήν πλούσια πολιτιστική 
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κληρονομιά τοῦ τόπου μας. 
Ὀφείλουμε νά τό κάνουμε 
μέ τό βλέμμα στό παρελθόν 
καί μέ προοπτική στό μέλ-
λον, τηρώντας πάντα το μέ-
τρο τοῦ ὀρθοῦ λόγου, χωρίς 
νά ἐξιδανικεύουμε οὔτε νά 
ἰσοπεδώνουμε συλλήβδην. 

«Χρωστᾶμε σέ ὅσους 
ἦλθαν, πέρασαν, θά ’ρθοῦνε, 
θά περάσουν. Κριτές θά μᾶς 
δικάσουν οἱ ἀγέννητοι νε-
κροί». Καί ἀσφαλῶς μέ αὐτό 
τό δίστιχο τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ Κωστῆ 
Παλαμᾶ δέν ἀναφερόμαστε στό οἰκονο-
μικό χρέος τῆς χώρας, ἀλλά στό ἠθικό 
καθῆκον ὅλων μας νά ἐμπνευστοῦμε ἀπό 
τή φιλοπατρία καί τήν αὐταπάρνηση τῶν 
προγόνων μας. Διότι, μέσα στήν, καλῶς ἤ 
κακῶς, διαμορφούμενη πολυπολιτιστική 
κοινωνία μας, μόνο ἔτσι θά διασώσουμε 
τήν ταυτότητά μας, δίχως νά χάσουμε τήν 
ἀνθρωπιά μας. Τό ἠθικό καθῆκον νά πα-
ραδειγματιστοῦμε ἀπό τά λαμπρά κατορ-
θώματα, ἀπό τά θλιβερά παθήματα, μά 
καί ἀπό τά ὀλέθρια σφάλματα τοῦ γένους 
μας. Διότι μόνο ἔτσι θά διαχειριστοῦμε τό 
παρόν καί θά ἀτενίσουμε τό μέλλον ὄχι μέ 
μισαλλοδοξία καί εὐθυνοφοβία, ἀλλά μέ 
ὁμοψυχία καί ὑπευθυνότητα, ὄχι μέ ἡττο-
πάθεια καί δουλοπρέπεια, ἀλλά μέ αἰσιο-
δοξία καί μαχητικότητα.

«Τόν ξένο καί τόν ἐχθρό τόν εἴδαμε 
στόν καθρέφτη» λέει ὁ Γιῶργος Σεφέ-
ρης. Ὡς λαός κουβαλᾶμε τήν αἴγλη μά 
καί τήν τέφρα τῶν ἑκάστοτε ἐπιλογῶν 
μας. Ἀσφαλῶς φέρουμε εὐθύνη γιά τόν 
ξεπεσμό μας, ἀλλά καί πάλι μονάχα μέσα 
μας θά ἀνακαλύψουμε τά ἐρείσματα πού 
ἀποζητοῦμε γιά ἀνάκαμψη. Τοῦτο, ὅμως, 
ἀπαιτεῖ νά ἀναθεωρήσουμε ἐκ θεμελίων 

ὅ,τι στρεβλό καί σαθρό μᾶς 
παρέσυρε ὥς ἐδῶ. Οἱ ἀρετές 
τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς, γιά 
τίς ὁποῖες τόσο κομπάζαμε 
μέχρι πρόσφατα, δέ μεταβι-
βάζονται κληρονομικά ἀπό 
γενιά σέ γενιά χάρη στό χα-
ρισματικό DNA μας – μετα-
βιβάζονται μέσα ἀπό τό ζω-
ντανό παράδειγμα πού δίνει 
ὁ καθένας μας μέ τόν καθη-
μερινό του ἀγώνα ὡς ἐργα-
ζόμενος, ὡς οἰκογενειάρχης, 

ὡς πολίτης, ὡς ἄνθρωπος. Ἐγχείρημα δύ-
σκολο ἀλλά ὄχι ἀκατόρθωτο. 

Ἄς κλείσουμε μέ ἕνα ἐλπιδοφόρο μή-
νυμα ἀπό τό «Δωδεκάλογο τοῦ γύφτου» 
τοῦ Κ. Παλαμᾶ – σημειωτέον τό ποίημα, 
ἐμπνευσμένο ἀπό τό νοσηρό οἰκονομικό, 
πολιτικό καί κοινωνικό κλίμα τῆς ἐποχῆς 
του (1899-1907), ἠχεῖ καί πάλι, μέσα στόν 
κύκλο τῆς ἱστορίας, τόσο ἐπίκαιρο:

Καί θ’ ἀκούσεις τή φωνή τοῦ λυτρωτῆ,
θά γδυθεῖς τῆς ἁμαρτίας τό ντύμα,
καί ξανά κυβερνημένη κι ἀλαφρή,
θά σαλέψεις σάν τή χλόη, σάν τό πουλί,
σάν τόν κόρφο τό γυναίκειο, 
σάν τό κύμα,
καί μήν ἔχοντας πιό κάτου ἄλλο σκαλί
νά κατρακυλήσεις πιό βαθιά
στοῦ Κακοῦ τή σκάλα,
γιά τ’ ἀνέβασμα ξανά πού σέ καλεῖ
θά αἰστανθεῖς νά σοῦ φυτρώσουν, ὤ χαρά!
Τά φτερά, τά φτερά τά πρωτινά σου τά με-
γάλα! 

ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – 
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ

Φρουδαράκη Κατερίνα
Φιλόλογος




