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Χριστὸς καὶ πάλιν γεννᾶται καὶ οἱ Ἄγγελοι καὶ πάλιν ψάλλουν:
“Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία”.

(Λουκ. β΄, 14-15).

Ἀλλ’ ὅμως οἱ τοιουτοτρόπως ἀγανακτοῦντες
ἐναντίον τοῦ Θεοῦ σφάλλουν βαρέως, καθ’ ὅσον
τὸ κακὸν δὲν προέρχεται
ἀπὸ Αὐτόν. Ἀντιθέτως, ἡ ἐξ
ἀγάπης πρὸς τὸν ἄνθρωπον σάρκωσις τοῦ Υἱοῦ
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ
ἐπακολουθήσαντα αὐτὴν
γεγονότα τῆς Σταυρώσεως καὶ Ἀναστάσεώς Του, ἀναμορφώνουν τὸν πιστὸν
εἰς τὸ ἀρχαῖον κάλλος καὶ χαρίζουν εἰς
αὐτὸν τὴν αἰώνιον ζωήν καὶ τὴν πάντα
νοῦν ὑπερέχουσαν εἰρήνην καὶ καθιστοῦν
αὐτὸν συγκληρονόμον τῆς αἰωνίου βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ πρᾶξις αὕτη τῆς τοῦ
Θεοῦ Συγκαταβάσεως, ἂν καὶ περικλείει
τὴν ἐσχάτην ταπείνωσιν, εἶναι ἀφ’ ἑαυτῆς
ἱκανὴ νὰ ὑπερδοξάσῃ Αὐτόν. Οὕτως, ἂν
καὶ πολλῶν ἀνθρώπων αἱ καρδίαι δὲν

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
γγελοι ψάλλουν τὰς τρεῖς μεγαλειώδεις ταύτας διακηρύξεις καὶ ἡ
μεγίστη πλειονότης τῶν ἀνθρώπων, ἂν
καὶ ἑορτάζει Χριστούγεννα, δὲν δύναται
νὰ ἀντιληφθῇ τὸ νόημα τοῦ ἀγγελικοῦ
αὐτοῦ ὕμνου καὶ διερωτᾶται ἐὰν ὄντως
σήμερον δοξάζεται ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ὁ
Θεὸς καὶ διατὶ πρέπει νὰ δοξάζεται, ποῦ
δύναταί τις νὰ εὕρῃ ἐπὶ γῆς τὴν ἐξαγγελθεῖσαν εἰρήνην καὶ διὰ ποῖον λόγον
ἡ σημερινὴ ἀνθρωπότης πρέπει νὰ ζῇ ἐν
εὐδοκίᾳ. Διότι, ὄντως, ἡ πλειονότης τῶν
ἀνθρώπων δὲν δοξάζει τὸν Θεόν, οὔτε
διὰ τῶν ἔργων της, οὔτε διὰ τῶν χειλέων
της, ἀρκετοὶ δὲ ἐξ αὐτῶν ἀμφισβητοῦν
καὶ αὐτὴν ταύτην τὴν ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ
καὶ τὴν παρουσίαν Του εἰς τὴν ζωήν των.
Εἶναι μάλιστα πολλοὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι
ἀποδίδουν εἰς τὸν Θεὸν εὐθύνας, δι’ ὅσα
δυσάρεστα συμβαίνουν εἰς τὴν ζωήν των.

Ἄ
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δοξάζουν τὸν Θεόν, ἀποδίδοται δόξα εἰς
Αὐτόν, τὸν ἐν ὑψίστοις οἰκοῦντα, ὑπὸ
πάσης τε τῆς κτίσεως καὶ ὑπὸ τῶν ἀντιλαμβανομένων τὰ γενόμενα ἀνθρώπων.
Διὸ καὶ ἡμεῖς εὐγνωμόνως ἀναφωνοῦμεν
μετὰ τῶν Ἀγγέλων τό “Δόξα ἐν ὑψίστοις
Θεῷ” διὰ τὴν μεγαλωσύνην τῶν ἔργων
Του καὶ τὸ ἀσύλληπτον τῆς ἀγάπης Του
πρὸς ἡμᾶς. Ἡ ἀπορία ὅμως ἀφορᾷ καὶ εἰς
τὴν δευτέραν ἐξαγγελίαν τῶν ἀγγέλων
«καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη». Κατὰ ποῖον τρόπον
εὑρίσκεται ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ὅταν τὸ ἥμισυ
σχεδὸν τοῦ πλανήτου εἶναι εἴτε ἐν δράσει
εἴτε ἐν προετοιμασίᾳ πολεμικῇ; Ἡ γλυκύφθογγος ἐξαγγελία τῶν Ἀγγέλων “ἐπὶ
γῆς εἰρήνη” εἶναι βεβαίως πρωτίστως μία
ὑπόσχεσις τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐὰν οἱ ἄνθρωποι
ἀκολουθήσουν τὸν δρόμον τὸν ὁποῖον τὸ
τεχθὲν Παιδίον ὑποδεικνύει εἰς αὐτούς,
θὰ φθάσουν εἰς τὴν ἐσωτερικὴν εἰρήνην
καὶ τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν. Ἀλλά, φεῦ,
μέγα μέρος τῶν ἀνθρώπων συγκινεῖται
καὶ ἕλκεται ἀπὸ τὰ τύμπανα τοῦ πολέμου καὶ βαρυθυμεῖ εἰς τὸ ἄκουσμα τῆς
ὑποσχέσεως τῆς εἰρηνικῆς ζωῆς. Δὲν ὁμιλοῦμεν βεβαίως μόνον περὶ τῶν ζηλωτῶν
τῶν δι’ ὅπλων πολεμικῶν συρράξεων,
ἀλλὰ κυρίως περὶ ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι
μετατρέπουν τὴν εὐγενῆ ἅμιλλαν εἰς σύγκρουσιν καὶ ἔφοδον κατὰ τῶν συνανθρώπων καὶ ἐπιδιώκουν τὴν ἐξόντωσιν
τοῦ ἀντιπάλου. Ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν,
ὁ πόλεμος βιώνεται ὡς πραγματικότης
μεταξὺ τῶν μελῶν ἀντιτιθεμένων κοινωνικῶν ὁμάδων καὶ παρατάξεων, παντὸς
εἴδους, ἐθνικῶν, κομματικῶν, συνδικαλιστικῶν, οἰκονομικῶν, ἰδεολογικῶν, θρησκευτικῶν, ἀθλητικῶν καὶ εἴ τινος ἄλλης,
καὶ ὁ ψυχισμὸς τῶν μελῶν των διαμορφώνεται εἰς φιλοπόλεμον, ἀντὶ τοῦ, ὡς

θὰ ἔπρεπε, φιλειρηνικοῦ. Αὐτὸ ὅμως δὲν
ἀναιρεῖ τὴν ἀλήθειαν τῆς ἐξαγγελίας τῶν
Ἀγγέλων, ὅτι διὰ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἀποδοχῆς τῶν διδαγμάτων
Αὐτοῦ, θὰ ἐπικρατήσῃ ὄντως ἐπὶ γῆς ἡ
εἰρήνη. Ὁ Χριστὸς ἦλθε κομίζων τὴν εἰρήνην καὶ ἐὰν αὐτὴ δὲν κυριαρχῇ εἰς τὸν
κόσμον, εὐθύνονται οἱ μὴ ἀποδεχόμενοι
καὶ μὴ βιοῦντες αὐτὴν ἄνθρωποι, καὶ ὄχι
ὁ προσφέρων αὐτὴν Θεός.
Δεδομένης τῆς τοιαύτης στάσεως τοῦ
συγχρόνου ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ Θεοῦ
καὶ τῆς προσφερομένης ὑπ’ Αὐτοῦ εἰρήνης, δὲν εἶναι παράδοξον τὸ γεγονὸς ὅτι
σπανίζει μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἡ εὐδοκία. Ἡ καλὴ διάθεσις τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς
ἀνθρώπους εἶναι δεδομένη, καὶ τὰ εὐμενῆ
ἐπακόλουθα αὐτῆς ἐνεργὰ μὲν δι’ ὅλους
κατ’ ἀρχὴν τοὺς ἀνθρώπους, ἰδιαιτέρως
δὲ αἰσθητὰ διὰ τοὺς ἐμπράκτως ἀποδεχομένους τὰς ἀνωτέρω ἀγγελικὰς ἐξαγγελίας. Ἀντιθέτως, διὰ τοὺς ἀρνουμένους
αὐτὰς καὶ ἐπιδιδομένους εἰς τὴν ἀλληλοεκμετάλλευσιν καὶ τὸν ἀλληλοσπαραγμόν, αἱ συνέπειαι βιοῦνται ὡς κρίσις ἀγωνίας καὶ ἄγχους, ὡς κρίσις οἰκονομικὴ καὶ
ὡς κρίσις σκοποῦ τῆς ὑπάρξεώς μας καὶ
ἀβεβαιότης ὑπαρξιακή.
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Πάντα λοιπὸν τὰ ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων
ἐξαγγελθέντα κατὰ τὴν Γέννησιν τοῦ
Κυρίου ἀγαθὰ ὑπάρχουν καὶ σήμερον
καὶ βιοῦνται ἐν πληρότητι ὑπὸ τῶν πιστευόντων εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν ὡς
Θεάνθρωπον καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσμου.
Ἂς ἀρχίσωμεν ἀπὸ ἐφέτος νὰ βιώνωμεν
τὰ Χριστούγεννα ὡς ἀρέσει εἰς τὸν ἀγαθοδότην Θεόν, διὰ νὰ βιώσωμεν τὴν ἐπὶ
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γῆς καὶ ἐντὸς τῶν καρδιῶν
μας ἀνυπέρβλητον Εἰρήνην καὶ τὴν πλήρη ἀγάπης
εὐδοκίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς
ἡμᾶς. Ἂς καταστήσωμεν
ἑαυτοὺς πρόσωπα κοινωνοῦντα ἀγαπητικῶς μετὰ
τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ συνανθρώπου, μετατρεπόμενοι
ἀπὸ ἄτομα εἰς πρόσωπα. Ἂς
ἀποβάλωμεν τὰ προσωπεῖα
τοῦ διεσπασμένου καὶ ἀποκεκομμένου ἀπὸ τὸν Θεὸν
καὶ τὴν εἰκόνα Αὐτοῦ, τὸν
συνάνθρωπον, τὸν πλησίον,
ἐγωϊστικοῦ ἀτόμου, καὶ ἂς
ἐκπληρώσωμεν τὸν προορισμόν μας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ
ὁμοίωσις πρὸς τὸν Θεὸν διὰ
τῆς ἐμπράκτου πρὸς Αὐτὸν
πίστεώς μας. Ἂς γίνωμεν
καὶ ἡμεῖς ἀναμεταδόται
τῶν ἀγγελικῶν ἐξαγγελιῶν
πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα, ἡ
ὁποία δεινῶς πάσχει καὶ δὲν
δύναται νὰ εὕρῃ, διὰ τῶν
μέσων τὰ ὁποῖα συνήθως χρησιμοποιεῖ,
τὴν Εἰρήνην καὶ τὴν Εὐδοκίαν. Ἡ μόνη
ὁδὸς ἀπαλλαγῆς ἐκ τῶν πολεμικῶν καὶ
τῶν οἰκονομικῶν καὶ τῶν πάσης φύσεως κρίσεων εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός, ὁ Ὁποῖος μᾶς διεβεβαίωσεν ὅτι
Αὐτὸς εἶναι ἡ Ὁδὸς καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ
Ζωή. Δοξάζομεν, λοιπόν, ὁλοκαρδίως τὸν
ἐν Ὑψίστοις καὶ μεταξὺ ἡμῶν ἀναστρεφόμενον Συγκαταβάντα Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ
συνδιακηρύσσομεν μετὰ τῶν Ἀγγέλων ὅτι
εἶναι ἐφικτὴ καὶ ὑπάρχει ὄντως ἐπὶ τῆς
γῆς καὶ ἐντὸς τῶν καρδιῶν μας ἡ Εἰρήνη,
διότι κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ, ὡς Αὐτὸς

ηὐδόκησε σαρκωθεὶς διὰ τῆς Γεννήσεως
Αὐτοῦ ἐν Φάτνῃ.
Ἂς ζήσωμεν, λοιπόν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, τὴν χαρὰν τῆς
Γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τὴν
πρόγευσιν τῶν ὅσων ἀγαθῶν διὰ τὸν
ἄνθρωπον διακηρύσσει ἡ τριπλῆ ἀγγελικὴ ἐξαγγελία.
Γένοιτο.
Φανάριον, Χριστούγεννα ,βια’
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
5

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
κ.κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
Γεννήσεως: «ἰδού, εὐαγγελίζομαι χαρὰν μεγάλην». Τό πρῶτο
δῶρο εἶναι ἡ χαρά τῆς λυτρώσεως, ἡ χαρά ὅτι «ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ». Καί τό δεύτερο,
τό ὁποῖο εἶναι τό πλήρωμα ὅλων
τῶν ἀγαθῶν, εἶναι τό «δόξα ἐν
ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη». Εἶναι μέ ἄλλα λόγια ἡ εἰρήνη
τῆς καρδιᾶς τῶν ἀνθρώπων καί ἡ εἰρήνη τοῦ
κόσμου γιά ὅσους βεβαίως ἐπιδιώξουν νά τό
ἀποκτήσουν ὡς δῶρο ἀπό τό Θεῖον Βρέφος.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός τονίζει:
«τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰρήνης οὐδὲν ὑψηλότερον»! Καί συνεχίζει: «Γι’ αὐτήν ὁ νόμος
καί οἱ προφῆτες, γι’ αὐτήν ὁ Θεός ἄνθρωπος
ἔγινε». Ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ αἰτία
τῆς ἀγάπης καί τῆς συμπόνιας καί ἡ ἔλλειψή της εἶναι ἡ αἰτία τῆς παγκόσμιας ἀναταραχῆς καί θλίψης.
Στή σκέψη καί τό ὑποσυνείδητο ὅλων
μας, ἀσφαλῶς, ὑπάρχει ἡ ἐπιθυμία νά εἴμαστε πλούσιοι, ἐνῶ μέ ἀποστροφή σκεφτόμαστε τή φτώχεια, ὅταν δέ εἴμαστε πλούσιοι
αἰσθανόμεθα εἰρηνικά. Ἰδιαίτερα μάλιστα
αὐτήν τήν περίοδο τῆς λεγόμενης οἰκονομικῆς κρίσης ἔχουμε τήν αἴσθηση ὅτι ὅλοι
ἔχουμε γίνει πτωχότεροι. Δυστυχῶς, πολλούς ἀπό μᾶς αὐτή ἡ κατάσταση ὁδηγεῖ σέ
μελαγχολία, σέ ἀπογοήτεύση, σέ ἀγωνία, σέ
ἐπαναστατική διάθέση γιά τήν ἀβεβαιότητα τοῦ μέλλοντος, γιά τό πῶς θά ἀνταποκριθοῦμε στίς ὑποχρεώσεις μας, καί σέ ἐρωτήματα καίρια καί σοβαρά, γιατί γίνονται
αὐτές οἱ ἀδικίες, γιατί ἐπιτρέπει ὁ Θεός σέ
ὁρισμένους νά πλουτίζουν καί μάλιστα ἀθέμιτα.

Τὴν ἀπαρχὴν τῶν Ἐθνῶν ὁ
οὐρανός σοι προσεκόμισε, τῷ κειμένῳ νηπίῳ ἐν φάτνῃ, δι’ ἀστέρος
τοὺς Μάγους καλέσας, οὓς καὶ κατέπληττεν, οὐ σκῆπτρα καὶ θρόνοι,
ἀλλ’ ἐσχάτη πτωχεία∙ τί γὰρ εὐτελέστερον σπηλαίου; τί δὲ ταπεινότερον σπαργάνων; ἐν οἷς διέλαμψεν
ὁ τῆς Θεότητός σου πλοῦτος (ὕμνος
ἀπό τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων)
Τήν πτωχεία τῆς πρώτης παρουσίας τοῦ
Χριστοῦ καί τό πενιχρό τοῦ σπηλαίου τονίζει ὁ ὕμνος πού μόλις ἀκούσαμε, ἀγαπητοί
ἀδελφοί. Καί ὁ Θεός, πλούσιος ὤν ἐν ἐλέει,
«ἐπτώχευσε δι’ ἡμᾶς ἵνα ἡμᾶς πλουτήσῃ», ἡ
δέ Βηθλεέμ ὑπῆρξε ὁ τόπος ὅπου «ὁ Θεὸς
ἐφανερώθη ἐν σαρκί».
Ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης τίκτεται σήμερα. Οἱ Μάγοι ὁδηγούμενοι ὑπό ἀστέρος προσκύνησαν τόν μόνο Δημιουργό
καί Θεό μας. Ὁ ἄχρονος Υἱός ἐν χρόνῳ
γεννᾶται σήμερα στίς καρδιές ὅλων μας, ὁ
ἀχώρητος ἐν χώρῳ γεννᾶται, δεῦτε ἴδωμεν
καί ἡμεῖς, ἀδελφοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός. Γεννήθηκε στή Βηθλεέμ, Ἄγγελος Κυρίου ἐπισκέφθηκε τούς ποιμένες, γιατί εἶχαν
ψυχή καθαρή καί ζοῦσαν μέσα στήν ἡσυχία. Τούς ἀνήγγειλε τήν χαρμόσυνη εἴδηση
ὅτι γεννήθηκε ὁ Χριστός, καί μαζί μέ τόν
Ἄγγελο ἐφάνη «πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου
αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων, δόξα ἐν
ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη».
Ποιό λοιπόν εἶναι τό μεγαλύτερο δῶρο
τῆς βιώσεως τῶν λυτρωτικῶν μηνυμάτων
τῶν Χριστουγέννων; Μᾶς τό διαλαλεῖ ὁ
Ἄγγελος πού μήνυσε τό χαροποιό ἄγγελμα
στούς ποιμένες τῆς Βηθλεέμ τήν νύκτα τῆς
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Ἄν, ἀδελφοί μου, στήν «Κύρου παιδεία», τοῦ Ξενοφῶντος, ἀναφέρεται ὅτι
δέν πρέπει νά θεωροῦμε εὐτυχεῖς τούς
πλουσίους ἀλλά ἐκείνους πού ἀπέκτησαν
ἔντιμα τόν πλοῦτο καί ἔντιμα τόν χρησιμοποιοῦν γιά τό καλό τῶν ἀνθρώπων, πολύ εὔκολα διαπιστώνεται τό
βάθος τοῦ προβλήματος, ἡ αἰτία καί
ἡ σκληρότητα τῶν ἀνθρώπων τήν
ὁποία στηλιτεύουν ἀκόμα καί οἱ
εἰδωλολάτρες.
Κείμενα ἀπό τήν Καινή Διαθήκη, ἀπό τή διδασκαλία τοῦ
Κυρίου, τῶν Ἀποστόλων καί
ἀπό τίς ἑρμηνευτικές καί
θεολογικές ἀναλύσεις τῶν
Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας μᾶς δίνουν ἱκανοποιητικές ἀπαντήσεις
στό πρόβλημα τῆς ὑπάρξεως τῶν πλουσίων
καί τῶν πτωχῶν μέ
ἀποκορύφωμα τήν
ἐσχάτη πτωχεία τήν
ὁποία προσέλαβε
ὁ Ἰησοῦς Χριστός
κατά τήν ἐν χρόνῳ Γέννησίν του.
Ὁ Χριστιανισμός διδάσκει, ὅτι
ὑπάρχουν δύο εἰδῶν
ἀγαθά∙ τά ἐλεύθερα, τά ὁποῖα δίνει ὁ Θεός
μέ ἀφθονία σέ ὅλους ἐξίσου, ὅπως ὁ ἀέρας, τό
φῶς καί τό νερό, καί τά λεγόμενα οἰκονομικά,
τά ὁποῖα γιά νά ἀποκτηθοῦν εἶναι ἀπαραίτητη
ἡ ἀνθρώπινη προσπάθεια. Συνεπῶς, πλοῦτος
καί φτώχεια, πλούσιοι καί φτωχοί, εἶναι καταστάσεις ζωῆς, καταστάσεις βίου οἱ ὁποῖες
ἔχουν καί πολλές πνευματικές διαστάσεις καί
πολλές ἐπίσης πνευματικές παρανοήσεις.
Ἡ πενία εἶναι ὕψιστη ἀρετή. Λαμπροί
φιλόσοφοι καί διανοητές ἀσπάστηκαν τήν
ἑκούσια πενία, τήν ἀκτημοσύνη, τόν μετρη-

μένο φιλοσοφικό βίο τῆς ἐγκράτειας, τῆς
ἀφάνειας, τῆς ταπεινώσεως εἴτε διότι ἀκολούθησαν τίς φιλοσοφικές τους θεωρίες εἴτε
διότι ὡς ἐκφραστές τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ
ἀκολούθησαν τό παράδειγμα τῆς πτωχείας
τοῦ Θείου Βρέφους τῆς Βηθλεέμ.
Ὁ φιλοσοφημένος ἐγκρατής
ἄνθρωπος φιλοσοφεῖ μετ’ εὐτελείας
καί διάγει βίο ταπεινό μέ εὐχαριστία,
ἐσωτερική εἰρήνη καί οὐσιαστική πληρότητα. Πνευματικοί ἄνθρωποι ὅπως
ὁ Παπαδιαμάντης, ὁ Κόντογλου ἦταν ὑπερήφανοι γιά τήν πτωχεία τους
καί ἐνίκησαν αὐτόν τόν κόσμο
μέ τήν ἀσκητική χριστιανική
φιλοσοφία πού συμπυκνώνεται στή φράση:
«τῇ ταπεινώσει τὰ
ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ
τὰ πλούσια».
Ἀντίθετα,
ἡ
καταναγκαστική
φτώχεια, ἡ καταστροφική ἐκμετάλλευση ἀνθρώπου ἀπό
ἄνθρωπο, ἡ μή ἑκούσια
φτώχεια εἶναι εὐλογημένη;
Ἔχει ἀξία ὅταν ἄλλα σκέφτεσαι, ἄλλα ἐπιθυμεῖς καί σέ
ἄλλη κατάσταση βρίσκεσαι; Ὁ
φθόνος κατά τῶν πλουσίων καί
ἡ ἄφρονη μανία τοῦ πλουτισμοῦ καί τῆς θεραπείας ἑνός ἀρρωστημένου ἐγωκεντρισμοῦ
πού νιώθει ἐγκλωβισμένο τόν ἑαυτό του στή
φτώχεια, μόνο καί μόνο γιατί νιώθει τό πρόσωπό του πληγωμένο, καθιστᾶ καί τόν πλέον
φτωχό ὁμόδικο μέ ἕναν ἐκμεταλλευτή καί
ἄφρονα πλούσιο.
Ἄρα ὁ ἑκούσια εὐγενής φτωχός, ὁ ζῶν
εὐχαριστηριακά εἶναι ὁ μακάριος καί ὁ εὐτυχισμένος. Τό ἴδιο συμβαίνει καί ὅταν ὁ πλούσιος χρησιμοποιεῖ τόν πλοῦτο γιά τή δόξα
τοῦ Θεοῦ ἐλεώντας καί βοηθώντας τούς
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χρείαν ἔχοντας. Σημασία ἔχει ἡ προαίρεση.
Καί ὁπωσδήποτε δέν χρωστᾶμε χάρη
στόν ἐκμεταλλευτή καί τόν δυνάστη. Δέν
ἱεροποιεῖται ἡ ἀδικία. Ἄν δοῦμε ρεαλιστικά
τά πράγματα, φτώχεια σημαίνει νά πεινᾶς,
νά χρωστᾶς, νά κρυώνεις, νά μήν ἔχεις γάλα
καί παπούτσια γιά τά παιδιά σου, καταστάσεις πού οἱ μεγαλύτεροι στήν ἡλικία τίς ἐβίωσαν.
Ὁ Χριστιανισμός διδάσκει ὅτι αὐτή ἡ ἐκ
μέρους καί τῶν πλουσίων καί τῶν πτωχῶν
διεκδίκηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν εἶναι ἡ αἰτία
τῆς ἀναστάτωσης πού ὑπάρχει στόν κόσμο. Λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος: «Ἕως πότε
πλοῦτος; Ἡ τοῦ πολέμου ὑπόθεσις, δι’ ὧν
ἀκονᾶται ξίφη, δι’ ὧν συγγενεῖς ἀγνοοῦσι
φύσιν καὶ ἀδελφοὶ φονικὸν κατ’ ἀλλήλων
βλέπουσι;» Ἀκόμη καί οἱ ἀδελφοί γιά περιουσιακά θέματα ἀρχίζουν καί διαιροῦνται
καί νιώθουν μίσος ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον.
Ὅπως ὅλος αὐτὸς ὁ αἰσθητὸς ἀπέραντος
κόσμος εἶναι καμωμένος, ἔτσι εἶναι καμωμένος καί ἕνας ἄλλος κόσμος, ὁ νοητός,
πού ἀποτελεῖται καί ἀπό ἐνάρετους καί ἀπό
ἁμαρτωλούς, τοῦ ὁποίου τά στοιχεῖα γιά μέν
τούς ἐνάρετους εἶναι ἡ προσωπική βίωση τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, γιά
δέ τούς ἁμαρτωλούς εἶναι οἱ
τρεῖς διεστραμμένοι ἔρωτες
πού ἀναφέρει ὁ Θεολόγος
Ἰωάννης: Ὁ ἔρωτας τῶν
ἡδονῶν, ὁ ἔρωτας τοῦ
πλούτου καὶ ὁ ἔρωτας τῆς δόξας.
«Πᾶν ἐν τῷ κόσμῳ ἡ ἐπιθυμία
τῆς σαρκὸς καὶ
ἡ ἐπιθυμία τῶν
ὀφθαλμῶν
καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου» (Α΄ Ἰω.
2, 16). Μέ

ἄλλα λόγια, τά τρία κυρίαρχα πάθη πού κυβερνοῦν τούς ἁμαρτωλούς ἀνθρώπους τοῦ
κόσμου εἶναι αὐτά πού βδελύσσεται ὁ Θεός.
Ὅποιος τά ἔχει, αὐτός εἶναι φίλος τοῦ κόσμου. Αὐτός «ἀγαπᾶται» ἀπό τούς ὁμοίους
του κοσμικούς ἀνθρώπους μέ μία ἀγάπη
ψεύτικη καί ἰδιοτελῆ. «Ἀγαπᾶται» γιά ὅσο
χρόνο τούς ἐξυπηρετεῖ στά δικά τους ἀντίστοιχα πάθη τῆς φιληδονίας, φιλαργυρίας
καί φιλοδοξίας. Ἐάν ὅμως συγκρουσθοῦν τά
συμφέροντά τους, τότε οἱ πρώην κοσμικοί
φίλοι του γίνονται ἄσπονδοι ἐχθροί του.
Ὁ Θεός κηρύττει τήν ἀγάπη χωρίς ἰδιοτέλεια, τήν ἀγάπη χωρίς ὅρια καί διακρίσεις,
τή συγχωρητικότητα, τήν ἐγκράτεια, τήν
αὐτάρκεια, τήν ὑπομονή, τήν ταπείνωση, τήν
πραότητα, τήν πτωχεία, τήν ἀκτημοσύνη,
τήν ἀδοξία, τήν ἀποδοχή ὅλων ὅσα μᾶς συμβαίνουν, μέ χαρά, τήν ἐλευθερία ἀπό τά πάθη,
τήν ἀπαγκίστρωση ἀπό ὅλες τίς προσκολλήσεις (σέ πρόσωπα ἤ πράγματα ἤ συνήθειες ἤ
καταστάσεις). Ὁ προαιώνιος Λόγος καί Υἱός
τοῦ Θεοῦ καί Πατρός κατεβαίνει ἀπό τόν
οὐρανό γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπ’ αὐτή τήν
πλάνη καί νά ξεριζώσει ἀπό τίς καρδιές μας
τή φιλαργυρία, τήν καταραμένη ρίζα ὅλων
τῶν κακῶν, ὅπως τή χαρακτηρίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. «Ρίζα πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν
ἡ φιλαργυρία» (Α΄ Τιμ. 6,16). Ποῦ εἶναι τό
παλάτι πού γεννήθηκε ὁ Χριστός; Ποῦ εἶναι
οἱ προετοιμασίες; Ποῦ τό βασιλικό στρῶμα;
Ποῦ τά βρεφικὰ λουσίματα; Ποῦ εἶναι ἡ ἀκολουθία τῶν δούλων; Ποῦ ἡ θαλπωρή καί ἡ
ἀνάπαυση; Ποῦ εἶναι ἡ συμπαράσταση τῶν
συγγενῶν καί φίλων; Σκεφθεῖτε τό φτωχότατο σπήλαιο ὅπου γεννήθηκε καί τήν εὐτελέστατη φάτνη ὅπου «ἀνεκλίθη». Σίγουρα, δέν
θά βρεθεῖ τίποτα περιττό, ἀλλά ἀντίθετα διαπιστώνεται μεγάλη ἔλλειψη ἀπ’ ὅλα τά ἀναγκαῖα· γιατί ὁ γλυκύτατός μας Ἰησοῦς γεννιέται σέ τόπο σχεδόν ξέσκεπο, τά μεσάνυχτα,
στήν καρδιά τοῦ χειμώνα, μόνος μέ μόνη
τή μητέρα του καί τόν θεωρούμενο πατέρα
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Λυτρωτή. Αὐτή, ἦλθε ὁ Χριστός νά εὐαγγελισθεῖ. Αὐτή
ὁ Χριστός παρέδωσε στούς
Μαθητές του πρό
τοῦ πάθους Του.
Αὐτή καί σέ μᾶς
τούς ταπεινούς καί
ἄσημους ἀνθρώπους ἡ
ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ στή
Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. «Τί ἐστιν ἡ Βασιλεία;» ἐρωτᾶ τό πάγχρυσο στόμα τοῦ
ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Καί ἀπαντᾶ ὁ
Χριστός: «Ἡ παρουσία ἡ
ἐμή». Ἡ Βηθλεέμ, λοιπόν, εἶναι
ὁ τόπος τῆς ἐν χρόνῳ παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, καί συμβολίζει τήν αἰώνια Ἐκκλησία
Του, τό Θεανθρώπινο Σῶμά Του. «Χριστός
γεν-νᾶται», λοιπόν, ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
Ἄς χαροῦμε, διότι καί τότε καί πάντοτε ὁ
Χριστός γεννᾶται, καί ζητεῖ νά εὕρει τόπο, νά
εὕρει καρδιά «συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην» νά γεννηθεῖ καί νά κατοικήσει σ’
αὐτή. Πρίν νά γεννηθεῖ ὁ Χριστός ἡ Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ ἀπεῖχε ἀπό τόν ἄνθρωπο ὅσο ἀπέχει ὁ οὐρανός ἀπό τή γῆ. Ὅταν ὅμως ἐπεδήμησε (ἦλθε δηλ. πρός ἐμᾶς καί καταδέχθηκε
τήν ἕνωσί Του μαζί μας), προσέγγισε καί μᾶς
ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἄνοιξε ἡ θύρα τῆς Βασιλείας γιά ὅλους, καί γιά πλούσιους καί πτωχούς καί για δίκαιους καί ἄδικους∙ ἀρκεῖ νά
τήν συναντήσουμε καθαρίζοντας τήν καρδιά
μας γιά νά γεννηθεῖ σ’αὐτήν ὁ Χριστός μας.
Μέ ἄπειρες πατρικές ευχές
ταπεινός εὐχέτης πρός τόν
ἐνανθρωπήσαντα Θεόν Λόγον

του, χωρίς σκεπάσματα, χωρίς ζεστά φαγητά
πού συνηθίζονται στή γέννηση καί τῶν πιό
φτωχῶν παιδιῶν, χωρίς τίς ἐλάχιστες ἐκεῖνες
ἀνέσεις τοῦ φτωχικοῦ σπιτιοῦ πού εἶχε στή
Ναζαρέτ. (Νικόδημος Ἀγιορείτης)
Καί ἐμεῖς λοιπόν, ἀδελφοί, ὡς μαθητές
τοῦ Χριστοῦ, ὡς φρόνιμοι καί στοχαστικοί
ἄνθρωποι, ἄς κάνουμε πράξη ἐκεῖνο πού
ζητᾶ ὁ Χριστός. Νά ἀνοίξουμε τήν καρδιά
μας νά γεννηθεῖ σ’ αὐτήν. Οὔτε τά κηρύγματα περί πτωχείας σώζουν, ἄν ἐμεῖς δέ θεραπεύσουμε τό ἐγωκεντρικό μας καρκίνωμα,
ἄν δέν διακονήσουμε καί πνευματικά καί
ὑλικά τόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Σέ
ἀντίθετη περίπτωση ἡ ἀπάντηση τῆς συνείδησής μας θά εἶναι κραυγή ἐλέγχου πρός
τήν ἀδιακρισία μας!
Ὁ Σαρκωμένος Λόγος, ὁ ἀληθινός Θεός
μας, φώτισε τίς ἀνήλιες καί ζοφώδεις, ἐξ
αἰτίας τῆς ἁμαρτίας, καρδιές μας, διώχνοντας τήν πλάνη καί τή σκοτοδίνη. Γι’ αὐτό
καί ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί εἴμαστε τέκνα τοῦ
Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος, γιά χάρη τῆς σωτηρίας μας, «σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν
ἐν ἡμῖν» ( Ἰωάν. 1, 14). Αὐτό τό μέγα ἱστορικό γεγονός ἑορτάζουμε λαμπρά τήν ἁγία
αὐτή ἡμέρα, πλημμυρισμένοι ἀπό ἄρρητη
ἀγαλλίαση, ὅπως ἁρμόζει στήν ὑποδοχή τοῦ
Θείου Λυτρωτοῦ μας! Εἶναι ὅμως καί ἡ συμβολική παρουσία τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ἐν χρόνω ἀποκεκαλυμμένης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία εἶναι τό Σῶμά Του, εἶναι ἡ
νέα Κιβωτός τῆς Χάριτος. Στή Βηθλεέμ
«ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου», ἤτοι
«Αὐγούστου μοναρχήσαντος ἐπὶ τῆς γῆς»,
συνετελέσθη τό παναθρώπινο ἱστορικό γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου. Στήν
αἰώνια ὅμως Βηθλεέμ, τήν Ἐκκλησία, ὁ Χριστός, πάντοτε γεννᾶται στίς ψυχές ἐκείνων
οἱ ὁποῖοι τόν ἀποδέχονται ὡς Σωτῆρα καί

Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός
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«Τίνα μέ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;»
Πρωτ. π. Νεκταρίου Χριστοδουλάκη, Γεν. Ἀρχ. Ἐπιτρόπου
ά Εὐαγγέλια θέτουν αὐτό τό ἐρώτημα
στά χείλη τοῦ ἴδιου του Ἰησοῦ, ὅταν τόν
παρουσιάζουν νά ρωτᾶ τούς μαθητές
του «τίνα μέ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι
εἶναι;», πού οὐσιαστικά ἀποτελεῖ τήν πηγή
τῆς Χριστολογίας1. Ἡ πρώτη συνείδηση καί
ἐμπειρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας δέχεται τόν Ἰησοῦ ὡς τόν Χριστό. Ὁ Χριστός
εἶναι ὁ σαρκωμένος Λόγος καί ὀνομάζεται
Χριστός μετά τήν ἐνανθρώπηση. Εἶναι ὁ Λόγος ἑνωμένος μέ τήν ἀνθρώπινη φύση κατ’
οὐσία καί τῆς προσφέρει τή χάρη τῆς θεότητας2.
Σίγουρα, παρά τό γεγονός ὅτι οἱ Πατέρες χρησιμοποίησαν τά σχήματα τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ὡς ἐκφραστικό μέσο γιά
νά ἐκφράσουν τά χριστιανικά δόγματα καί
πολλές φορές γιά νά ἀντιμετωπίσουν τίς
διάφορες αἱρετικές διδασκαλίες, τά διαφοροποιοῦν σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε νά δίνουν
νέο νόημα σ’ αὐτά καί νά μήν ἀλλοιώνουν τή
διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας3.
Βέβαια, ἡ χρήση τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης
καί τῆς ἑλληνικῆς κατανόησης τοῦ χριστολογικοῦ καί τριαδικοῦ δόγματος προκάλεσε
αἱρετικές διδασκαλίες πού προκαλοῦσαν
πρόβλημα στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, καί
οὐσιαστικά παρουσίαζαν τή μεταμόρφωση

καί τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀνέφικτη
ὑπόθεση. Συγκεκριμένα, ὁ Ἄρειος ἀνέφερε
ὅτι ὁ Υἱός ἦταν κτίσμα τοῦ Πατρός καί δέν
διέφερε ἀπό τά ὑπόλοιπα κτίσματα. Μάλιστα, ταύτιζε τίς ἔννοιες γέννηση καί ποίηση
καί ἐκτιμοῦσε πώς ἐφόσον ὁ Υἱός γεννήθηκε
ἀπό τόν Πατέρα, τότε αὐτός ποιήθηκε. Αὐτή
ἡ δήλωση τοῦ Ἀρείου προκαλοῦσε πρόβλημα τόσο στή σύνθεση τῆς Τριάδας ὅσο καί
στή Χριστολογία. Δηλαδή, ἐκτός τοῦ ὅτι ὁ
Ἄρειος ἤθελε νά ἀποδείξει τήν ἑτερουσιότητα τοῦ Υἱοῦ ἀπό τόν Πατέρα ἐντάσσοντας
τόν Υἱό στήν κατηγορία τῶν κτιστῶν, γιά νά
ἀποδείξει ὅτι ὁ Χριστός ἀνῆκε στά κτίσματα
ἀνέφερε πώς ὁ Λόγος κατέλαβε τή θέση τῆς
ψυχῆς στόν ἄνθρωπο4.
Ὁ Ἀπολλινάριος οὐσιαστικά ἀνέφερε
πώς ὁ Χριστός δέν ἔλαβε τέλεια ἀνθρώπινη
φύση, ἀφοῦ ἔλαβε σῶμα δίχως τό νοῦ, ἀφοῦ
τή θέση τοῦ νοῦ κατέλαβε ὁ Λόγος. Ὁ Χριστός ἑπομένως ἔλαβε μιά ἀπρόσωπη φύση
καί κατ’ οὐσία δέν εἴχαμε πλήρη ἐνανθρώπιση5.

Τ

4. Γ. Μαρτζέλος, Ἱστορία τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας
καί Πνευματικότητας, Θεσσαλονίκη: Ὑπηρεσία δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 2000, σελ. 18-20. Ι. Ἀναστασίου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. τ. Α΄, Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1983, σελ. 253262. Ν. Ματσούκας, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία.
τ. Β΄, ὅ.π., σελ. 240-241. H.-G. Beck, Ἡ βυζαντινή χιλιετία
(μεταφρ. Δ. Κούρτοβικ), Ἀθήνα: ΜΙΕΤ, 2005, σελ. 245. Χρ.
Σταμούλης, Ἄσκηση Αὐτοσυνειδησίας, Θεσσαλονίκη: Τό
Παλίμψηστον, 2004, σελ. 203.
5. Γ. Μαρτζέλος, Ἱστορία τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καί Πνευματικότητας, ὅ.π., σελ. 60-65. Ι. Ἀναστασίου,
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. τ. Α΄, ὅ.π., σελ. 305-307. Ν. Ματσούκας, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία. τ. Β΄, ὅ.π.,
σελ. 244 246-248. Χρ. Σταμούλης, Ἄσκηση Αὐτοσυνειδησίας, ὅ.π., σελ. 205-206.

1. Ι. Ζηζιούλας, Μητροπολίτης Περγάμου, Ἑλληνισμός
καί χριστιανισμός: Ἡ συνάντηση τῶν δύο κόσμων, Ἀθήνα:
Ἀποστολική Διακονία, 2008, σελ. 49.
2. Ν. Ματσούκας, Δογματική καί συμβολική θεολογία
Β΄: Ἔκθεση τῆς ὀρθόδοξης πίστης σέ ἀντιπαράθεση μέ τή
δυτική Χριστιανοσύνη, Θεσσαλονίκη: Πουρναρᾶς, 1988,
σελ. 218.
3. Δ. Χ. Τσάμης, Εἰσαγωγή στήν πατερική σκέψη,
Θεσσαλονίκη: Ἐκδόσεις Πουρναρᾶ, 1985, σελ. 174.
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Μέσα ἀπό αὐτό τό θεολογικό περιβάλλον
προῆλθε καί ἡ χριστολογική αἵρεση τοῦ Νεστόριου, ὁ ὁποῖος ὡς ἀρχιεπίσκοπος Κων/
πόλεως ἀνέφερε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὄνομα
δηλωτικό τῶν δύο φύσεων καί ὄχι τοῦ προσώπου, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τήν ἠθική ἕνωση
τῶν δύο φύσεων. Ἐπίσης, ὁ Νεστόριος δέν
δεχόταν τήν κοινοποίηση τῶν ἰδιωμάτων,
δηλαδή αὐτό πού ὑπάρχει στή θεία καί στήν
ἀνθρώπινη φύση ὅτι κοινοποιεῖται στό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἔτσι, ὁ Χριστός γιά
τόν Νεστόριο δέν ἦταν Θεός, ἀλλά ἄνθρωπος πού πρόκοψε ἠθικά καί κατά χάρη
μποροῦσε νά ὀνομαστεῖ Θεός. Ἡ διδασκαλία τοῦ Νεστορίου ἀντιμετωπίστηκε ἀπό
τόν Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, ὁ ὁποῖος τόνισε τήν πραγματική ἕνωση τῶν δύο φύσεων
στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ὑπερτόνιζε τήν
ἀνθρώπινη φύση τοῦ Ἰησοῦ ἔναντι τῆς θείας, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ Μαρία γέννησε τόν
ἄνθρωπο Ἰησοῦ καί ὄχι τόν Θεό. Διακήρυξε
ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος
Ἄνθρωπος μέ πλήρη ἕνωση τῶν δύο φύσεων
καί ἀπέδωσε ἐπίσημα στήν Παρθένο Μαρία
τόν τίτλο Θεοτόκος, πού ὁ Νεστόριος τήν
ὀνόμαζε Χριστοτόκο6.
Τέλος, ὁ Εὐτυχής λοιπόν δήλωνε πώς
ὁ Χριστός ἔχει μία φύση, τή θεία, μετά τήν
ἕνωση, διότι ἡ ἀνθρώπινη εἶναι ἁμαρτωλή.

Δήλωνε οὐσιαστικά πώς μετά τήν ἕνωση τῶν
δύο φύσεων ἡ ἀνθρώπινη φύση ἀπορροφήθηκε ἀπό τή θεία7.
Ὅμως, σύμφωνα μέ τούς Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας τό χριστολογικό δόγμα, πού συνδέεται ἄμεσα μέ τό τριαδικό, εἶναι ξεκάθαρο
μέσα ἀπό τά ἁγιογραφικά χωρία. Ἡ φράση
τοῦ Κατά Ἰωάννη Εὐαγγελίου «ὁ Λόγος σάρξ
ἐγένετο» ἐκφράζει τόν τελικό σκοπό τῆς
ἀνθρώπινης ὕπαρξης. «Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ
ἔγινε Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου» σύμφωνα μέ τόν
Εἰρηναῖο Λυῶνος, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά πετύχει τή θέωση. Μέσω τῆς ὑποστατικῆς, τῆς
πραγματικῆς ἑνώσεως στό πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ, ἡ ἀνθρώπινη φύση δέχεται ὅλες τίς
χαρισματικές ἐνέργειες τῆς θείας, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀνυψώνεται σέ μιά κοινωνία μέ τό
Θεό. Ἑπομένως, ὁ ἄνθρωπος ἀναγεννᾶται
μέσα ἀπό τό θάνατο καί τήν ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ8.
Ἡ ἐνσώματη ἀνάσταση καί ἡ ζωή μετά τό
θάνατο ἀποτελεῖ σαφῶς ἕνα σκάνδαλο γιά
τήν ἑλληνική σκέψη, καθώς τό σῶμα εἶναι
ἕνα εἶδος φυλακῆς γιά τήν ψυχή. Γι’ αὐτό
ἀκριβῶς τό λόγο ἀναπτύχθηκαν οἱ δοκητικές αἱρέσεις, πού τόνιζαν ὅτι φαινομενικά
σαρκώθηκε ὁ Λόγος καί ὄχι πραγματικά.
Ὅμως, τό πρόβλημα δέν εἶναι τό σῶμα πού
προκαλεῖ τή φθορά στόν ἄνθρωπο, ἀλλά ἡ

6. Γ. Μαρτζέλος, Ἱστορία τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καί Πνευματικότητας, ὅ.π., σελ. 69-78. Ι. Ἀναστασίου,
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. τ. Α΄, ὅ.π., σελ. 307-313. H.-G.
Beck, Ἡ βυζαντινή χιλιετία, ὅ.π., σελ. 246-247. Ν. Ματσούκας, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία. τ. Β΄, ὅ.π.,
σελ. 249-253, 277-281, 292-295. Χρ. Σταμούλης, Ἄσκηση
Αὐτοσυνειδησίας, ὅ.π., σελ. 227-228, 230. Λιάλιου Δέσπω
Ἀθ., Ἑρμηνεία τῶν δογματικῶν καί συμβολικῶν κειμένων
τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόμος Β: Ἑρμηνεία τῆς Ἐκθέσεως τῶν Διαλλαγῶν, τῶν Β΄καί Γ΄ Ἐπιστολῶν τοῦ ἁγ.
Κυρίλλου πρός Νεστόριο καί συναφῶν ἱ. κανόνων τῆς Γ΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Θεσσαλονίκη: Πουρναρᾶς, 2005,
σελ. 116-195.

7. Γ. Μαρτζέλος, Ἱστορία τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καί Πνευματικότητας, ὅ.π., σελ. 84-96. Ι. Ἀναστασίου,
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. τ. Α΄, ὅ.π., σελ. 322-335. H.-G.
Beck, Ἡ βυζαντινή χιλιετία, ὅ.π., σελ. 248-249. Ν. Ματσούκας, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία. τ. Β΄, ὅ.π., σελ.
255-267, 309-310.
8. Γ. Φλωρόφσκυ, Δημιουργία καί Ἀπολύτρωση (μετ.
Παναγιώτης Πάλλης), Θεσσαλονίκη: Ἐκδόσεις Πουρναρᾶ,
1983, σελ. 107. Γ. Μαρτζέλος, «Ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Λόγου κατά τόν Ἅγ. Ἰωάννη τό Δαμασκηνό καί ἡ σημασία της
γιά τή θεολογία του», Ὀρθόδοξο δόγμα καί θεολογικός
προβληματισμός. Μελετήματα δογματικῆς θεολογίας, Γ΄.
Θεσσαλονίκη: Πουρναρᾶς, 2007, σελ. 147, 152.
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ἁμαρτία πού ὁδήγησε τόν ἄνθρωπο σέ κακές
ἐπιλογές καί τόν ἀπομάκρυνε ἀπό τή φυσική
του πορεία, πού ἦταν κοντά στό Θεό9. Μετά
λοιπόν τό Πρωτευαγγέλιο πού δόθηκε στούς
πρωτόπλαστους ἔρχεται ὁ ἔσχατος Ἀδάμ
ἀπό τόν οὐρανό νά πληρώσει γιά τίς ἁμαρτίες τῆς ἀνθρωπότητας. Ἔτσι, μέ τή Σάρκωση
προσλαμβάνεται καί θεώνεται ὁ ἄνθρωπος
ἀπό τό Λόγο10.
Τό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας καί ὅλες
οἱ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐκπληρώνονται μέ τή γέννηση τοῦ Θεανθρώπου,
τή σάρκωση τοῦ Λόγου, τή Σταύρωση, τό
Θάνατο, τήν Ἀνάσταση καί τήν Ἀνάληψη.
Ὁ Πατήρ εἶναι αὐτός πού θέλει νά δημιουργήσει τόν κόσμο καί θέλει νά βοηθήσει
τόν ἄνθρωπο νά ξεφύγει ἀπό τήν κτιστή του
φύση καί νά εἰσέλθει στό ἄκτιστο. Ἔτσι καί
στήν Οἰκονομία τό σχέδιο τῆς Χριστολογίας πηγάζει ἀπό τήν ἐλεύθερη θέληση τοῦ
Πατρός. Ὁ Υἱός συμφωνεῖ μέ τή θέληση τοῦ
Πατρός καί εἰσέρχεται στήν κτιστή πραγματικότητα. Ὁ Υἱός σαρκώνεται, ἀναλαμβάνει
τήν μοίρα τοῦ πεσμένου ἀνθρώπου καί θυσιάζεται γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Τό Ἅγιο
Πνεῦμα συνεργάζεται σ’ ὅλο αὐτό τό σχέδιο,
καθώς συμπαρίσταται στόν Υἱό κατ’ αὐτήν
τήν ὀδυνηρή ἐμπειρία πού ἔχει, τῆς ἑνώσεως, τῆς ἀναλήψεως τῆς μοίρας τοῦ κτιστοῦ,
τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Συμπαρίσταται
ὡς τό πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό ὁποῖο
ἐλευθερώνει τόν Υἱό ἀπό τίς συνέπειες τῆς
κενώσεως καί ἀπό τίς συνέπειες τῆς κτιστῆς
φύσης11.

Ἔτσι, ἐλεύθερη εἶναι ἡ δράση τῶν τριῶν
προσώπων τῆς Τριάδος ὡς πρός τό θέμα
τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου. Ἐλεύθερα ὁ
Υἱός ὡς πλῆρες πρόσωπο ἀναλαμβάνει τήν
μοίρα τοῦ κτιστοῦ καί θά ἐκπληρώνει κατ’
αὐτόν τόν τρόπο τήν εὐδοκία τοῦ Πατρός.
Ἐπίσης καί τό Πνεῦμα ἐλεύθερα συγκατατίθεται νά συνεργήσει. Ἔτσι ἐνῶ ὅλα τά πρόσωπα μετέχουν καί τό καθένα μέ τόν δικό
του τρόπο, ὁ Υἱός μετέχει εἰδικά μέ τόν τρόπο αὐτόν τῆς κενώσεως, δηλαδή τῆς ἀναλήψεως ἐπάνω Του τῆς μοίρας τοῦ πεσόντος
κτιστοῦ12.
Ὁ Χριστός θυσιάζεται γιά τήν ἀνθρωπότητα καί κάνει πραγματικότητα τήν ἀπολύτρωση καί τή σωτηρία ἀπό τό θάνατο, τή
φθορά καί τήν τρεπτότητα τῆς κτιστῆς μας
φύσης. Ὁ ἄνθρωπος πλέον ἔχει τήν εὐκαιρία
νά βιώσει τό ἄκτιστο καί νά μεταμορφωθεῖ
σ’ αὐτό πού προσδοκοῦσε ὁ Θεός ἀπό τόν
Ἀδάμ ὅταν τόν ἔπλασε. Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ
Κυρίου εἶναι ἡ ἀπάντηση στήν κτιστότητα
καί στήν ἀδυναμία τῆς ἀνθρώπινης ἐπίνοιας καί φιλοσοφίας, ὥστε νά ἀνακαλύψει τή
λύση στούς μεταφυσικούς της προβληματισμούς13.

θεολογία του», ὅ.π., σελ. 178-188. Ι. Ζηζιούλας, Μαθήματα
Χριστιανικῆς Δογματικῆς, ὅ.π., μέσα ἀπό τόν διαδικτυακό τόπο. http://www.oodegr.com/oode/dogmat1/E6.htm.
Ι. Καρμίρης, Σύνοψις τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τῆς
Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὅ.π., σελ. 60.
12. Ι. Ζηζιούλας, Μαθήματα Χριστιανικῆς Δογματικῆς,
ὅ.π., μέσα ἀπό τόν διαδικτυακό τόπο http://www.oodegr.
com/oode/dogmat1/E6.htm.
13. Γ. Μαρτζέλος, “ Ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Λόγου κατά
τόν Ἅγ. Ἰωάννη τό Δαμασκηνό καί ἡ σημασία της γιά τή
θεολογία του”, ὅ.π., σελ. 143.

9. Γ. Φλωρόφσκυ, Δημιουργία καί Ἀπολύτρωση, ὅ.π.,
σελ. 125-128.
10. Ι. Καρμίρης, Σύνοψις τῆς δογματικῆς διδασκαλίας
τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Ἀθήνα, 1957, σελ.
82-83.
11. Γ. Μαρτζέλος, «Ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Λόγου κατά
τόν Ἅγ. Ἰωάννη τό Δαμασκηνό καί ἡ σημασία της γιά τή
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η εορτη των χριστουγεννων
τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη
Σκεπτόμενος νά γράψω κάτι γιά τήν
ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἦρθε στό μυαλό μου ὁ ἑξῆς στίχος “ὅθεν εὐχαρίστως
βοῶμεν σοί· Χαρᾶς ἐπλήρωσας τά πάντα, ὁ Σωτήρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς
τό σῶσαι τόν Κόσμον.” Αὐτός ὁ στίχος
διαβάζεται κατά τήν διάρκεια μιᾶς μικρῆς
ἀκολουθίας πού γίνεται ἀπό τόν ἱερέα
ἐνδιάμεσα τῶν καθισμάτων τοῦ ὄρθρου,
τά ὁποῖα ψάλλει ὁ ψάλτης, ἡ ὁποία λέγεται “καιρός” καί πιό συγκεκριμένα
στό τροπάριο “Τήν ἄχραντον εἰκόνα
σου προσκυνοῦμε ἀγαθέ ...”. Ἐάν
ἑρμηνεύσουμε αὐτόν τόν στίχο στά νέα ἑλληνικά τότε
θά ἦταν ὡς ἑξῆς: “Γι’
αὐτό λοιπόν (δλδ γιά
τόν λόγο τῆς ἐνσάρκωσής Του ὥστε νά
σώσει τόν κόσμο), μέ
εὐγνωμοσύνη Σοῦ
λέμε· Χαρά ἔχεις γεμίσει τά πάντα, Ἐσύ
πού εἶσαι ὁ Σωτήρας
μας, καθώς ἔγινες ἴδιος μέ ἐμᾶς γιά νά σώσεις
τόν κόσμο”.
Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ χαρά γιά ὅλο τόν κόσμο. Γιατί ὅμως
ἀποτελεῖ χαρά; Τήν καλύτερη ἀπάντηση
στό ἐρώτημα αὐτό μᾶς τήν δίνει ὁ ἱερός
Χρυσόστομος λέγοντας: «Σήμερα λύθηκαν τά μακροχρόνια δεσμά. Ὁ διάβολος
καταντροπιάστηκε. Οἱ δαίμονες δραπέτευσαν. Ὁ θάνατος (τῆς ψυχῆς) καταργήθηκε. Ὁ Παράδεισος ἀνοίχθηκε. Ἡ κατάρα ἐξαφανίστηκε. Ἡ ἁμαρτία διώχθηκε.
Ἡ πλάνη ἀπομακρύνθηκε. Ἡ ἀλήθεια

ἀποκαλύφθηκε. Τό κήρυγμα τῆς εὐσέβειας ξεχύθηκε καί διαδόθηκε παντοῦ. Ἡ
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν μεταφυτεύθηκε
στή γῆ. Οἱ Ἄγγελοι συνομιλοῦν μέ τούς
ἀνθρώπους. Ὅλα ἔγιναν ἕνα»1.
Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ φέρνει στήν
ἀνθρωπότητα μιά νέα πραγματικότητα.
Μιά πραγματικότητα πού μόνο χαρά μπορεῖ νά φέρει. Ὅταν ἦρθε ὁ Ἄγγελος στήν
Θεοτόκο νά τῆς πεῖ πώς θά γεννήσει υἱό
τοῦ ὁποίου ἡ βασιλεία δέν θά ἔχει τέλος ξεκινάει λέγοντας τό περίφημο
“χαῖρε”2 διότι θά πρέπει νά ἔχει χαρά
ἡ Παναγία μας πού θά γεννήσει τόν Ἄναρχο. Ἐπίσης,
ὅταν πλέον γεννήθηκε
ὁ υἱός τῆς παρθένου οἱ
ἄγγελοι ἐρχόμενοι ἀπό
τόν οὐρανό πρός τούς
ποιμένες τούς λέγανε
“εὐαγγελίζομαι ὑμῖν
χαράν μεγάλην”3.
Αὐτή ἡ χαρά ἀπορρέει ἀπό τό γεγονός
ὅτι ἡ μεταπτωτική κατάσταση τῆς φθορᾶς καί τοῦ
θανάτου πλέον καταργεῖται
καί ὅτι τό ἔργο τῆς σωτηρίας
ξεκινάει. Ἀπορρέει ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ
Θεός ἀποκαλύπτεται στόν ἄνθρωπο καί
ἀπό τό ὅτι ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος. Ἡ
λέξη Θεός δέν ἀποτελεῖ πλέον μιά ἔννοια
1. Migne J.P., Ἑλληνική Πατρολογία, “Λόγος εἰς τό
γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστού”, τόμος 59,
ΚΕ. Π.Ε, Ἀθήνα 1996.
2. Λουκ. 1,28
3. Λουκ. 2, 10
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ἀφηρημένη πού νά ἐκφράζει μέ ἀνθρώπινα δεδομένα τό ἄγνωστο, τό τελείως
ἄλλο ἀπό τόν κτιστό κόσμο, αὐτό πού δέν
πλησιάζεται. Πλέον ἡ λέξη Θεός ἀποκτᾶ
ὅρια, γνωστοποιεῖται, γίνεται προσιτή
καί οἰκεία διότι ἀποκτιέται. Καί ὄχι μόνο
αὐτό ἀλλά ἔχοντας ἡ Θεότητα λάβει τήν
σάρκα μας, ἐμεῖς αὐτόματα ἀνερχόμαστε
ὄχι ἁπλά μέχρι τίς τάξεις τῶν ἀγγέλων
ἀλλά ἕως τόν θρόνο τῆς Θεότητας.
Αὐτή εἶναι ἡ χαρά καί μάλιστα ἡ οὐσιαστική χαρά διότι ἀποτελεῖ αἰώνια καί
ἄπειρη ἀφοῦ καί ὁ Θεός εἶναι ἄπειρος καί
αἰώνιος.
Ὅμως, παρόλο πού ἡ Ἐκκλησία μας
αὐτήν τήν περίοδο διανύει αὐτήν τήν χαρμόσυνη κατάσταση τῆς γεννήσεως τοῦ
Χριστοῦ, εἶναι ἀξιοπρόσεκτο νά δοῦμε, ὡς
σημειώνει καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων
καί πάσης Ἀλβανίας κ.κ. Ἀναστάσιος4, ὅτι
δέν μένει μακριά ἀπό τόν πόνο καί τήν
θλίψη αὐτοῦ του κόσμου. Δέν ζεῖ δηλαδή
σέ μιά κατάσταση ξένη ὥστε νά μήν καταλαβαίνει τί γίνεται γύρω της. Τά κεφάλαια
τῆς Καινῆς Διαθήκης περί τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ δέν καταγράφουν μόνο
αὐτήν τήν ἄπειρη ὡς περιγράψαμε πρίν
χαρά πού διακατέχουν οἱ ἄγγελοι, ἡ παρθένος Μαρία, ὁ Ἰωσήφ, οἱ Βοσκοί, οἱ Μάγοι ὡς καί αὐτή ἀκόμα ἡ ἄλογη κτίση. Περιγράφουν ἐπίσης τήν παγερή ἀδιαφορία
τοῦ περιβάλλοντος ἀφοῦ ἡ παρθένος Μαρία δέν εἶχε ποῦ νά διανυκτερεύσει ἐκείνη
τήν βραδιά, περιγράφουν τό ἀνυποψίαστο
τῆς κοινωνίας, τήν δίωξη, τόν θάνατο, τήν
φτώχεια.
Βλέπουμε πώς ἄν καί ἡ Παναγία
μας ἔχει τόν λυτρωτή στήν ἀγκαλιά της,
Αὐτόν πού θά φέρει δικαιοσύνη στόν κό-

σμο, Αὐτόν πού μέ τήν γέννησή Του ἔδωσε χαρά σέ ὅλο τό σύμπαν οὐράνιο καί
ἐπίγειο δοκιμάζει πόνο, ἀγωνία, ἀδιαφορία καί κακουχίες. Μάλιστα δέ, ὄχι μόνο
Αὐτή ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός πού ἀποτελεῖ τήν χαρά ὅλου τοῦ κόσμου.
Αὐτό μᾶς διδάσκει ἕνα πράγμα. Ὅτι
δέν πρέπει ἡ θλίψη αὐτοῦ τοῦ κόσμου νά
μᾶς ἀποτρέψει ἀπό τό νά ζήσουμε αὐτήν
τήν οὐράνια χαρά πού μᾶς πρόσφερε ὁ
Θεός καί πού μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία
κάθε χρόνο μέ τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ
ὅπως ἔκανε καί ἡ Παναγία μας συνεχίζοντας μέ ὑπομονή τήν ὑπηρεσία της στό
ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ χωρίς ἀπογοητεύσεις. Ζοῦσε τήν χαρά μέσα στήν θλίψη,
τήν φτώχεια καί τίς κακουχίες.
Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ καί ἐφέτος ὅπως
κάθε χρονιά νά ζήσουμε τήν χαρά τῆς
γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Ἡ
ἴδια ἔχει τούς παλμούς τῆς αὐξημένους
ζῶντας αὐτήν τήν χαρά. Εἶναι φανερό
ἀπό τά πολυποίκιλα καί χαρμόσυνα τροπάρια πού ψάλλονται αὐτήν τήν περίοδο.
Ἄς μήν τῆς ἀρνηθοῦμε νά μοιραστεῖ μαζί
μας αὐτήν τήν χαρά καί ἄς τήν ἀκολουθήσουμε στόν ρυθμό τῶν παλμῶν της καί
νά μήν ἀφήσουμε τόν πόνο καί τήν θλίψη
αὐτοῦ τοῦ κόσμου νά μᾶς ἀπομακρύνουν
ἀπό αὐτήν τήν οὐράνια εὐτυχία καί ἐμπειρία ὥστε ὅλοι μαζί μέ μιά φωνή νά ψάλουμε μετά “χορῶν καί τυμπάνων”: “ὅθεν
εὐχαρίστως βοῶμέν σοι· Χαρᾶς ἐπλήρωσας τά πάντα, ὁ Σωτήρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τό σῶσαι τόν Κόσμον.” Ἀμήν !

4. Ἀναστασίου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης
Ἀλβανίας, Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί..., Γ΄ ἔκδοση, Ἐκδόσεις Μαΐστρος, Ἀθήνα 2006, σελ. 43
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Ἰωάννης Φουντούλης καί μυστική Λατρεία
τοῦ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ, Ἀναπλ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.

Τ

όν Ἰανουάριο τοῦ τρέχοντος ἔτους συμπληρώνονται ἕξι χρόνια
ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημία
τοῦ μακαριστοῦ Καθηγητοῦ
τῆς Λειτουργικῆς καί τῆς
Ὁμιλητικῆς στό Ἀριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ἰωάννου Μ.
Φουντούλη. Ἐκοιμήθη στίς 24 Ἰανουαρίου
τοῦ σωτηρίου ἔτους 2007 ἀφήνοντας πίσω
ἀγαθήν μνήμην λογίου ἀνδρός, ταπεινοῦ
ἀνθρώπου καί ἐμπνευσμένου δημιουργοῦ
τετρακοσίων καί πλέον πονημάτων
λειτουργικοῦ, ὁμιλητικοῦ καί ἁγιολογικοῦ
περιεχομένου1. Βαθύς μελετητής τῶν
λειτουργικῶν κειμένων καί τῶν περί τήν
θεία Λατρεία πατερικῶν πηγῶν ἀσχολήθηκε
μέ ὅλες τίς πτυχές τῆς λατρευτικῆς μας
παράδοσης καί ἀνέδειξε τόσο τόν ἱστορικό
- θεολογικό πλοῦτο τῆς Λατρείας, ὅσο καί
τή σημασία του γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας
καί τήν πνευματική ἀναγέννηση τοῦ
ἀνθρώπου σήμερα.
Ὁ μακαριστός Καθηγητής εἶχε τήν

τιμή καί τήν εὐκαιρία ἀπό τό
ἔτος 1964 νά συνεργασθεῖ μέ
τό περιοδικό «Ὁ Ἐφημέριος».
Ἀπό τό βῆμα αὐτό ἀνέπτυξε μέ
ἀγάπη ἕνα σπουδαῖο διάλογο
μέ τούς ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ἀπαντώντας σέ
συγκεκριμένα ἐρωτήματα λειτουργικοῦ
περιεχομένου2. Μεταξύ τῶν θεμάτων
πού ἀπασχόλησαν τόν ἐν λόγῳ διάλογο
εἶναι καί αὐτό τοῦ τρόπου ἀνάγνωσης
τῶν εὐχῶν τῆς θείας Λειτουργίας. Μέ
δεδομένο ὅτι ἀπό τόν 4ο μ.Χ. αἰ. εἰσάγεται
ὁ ὅρος μυστικός γιά τή θεία Εὐχαριστία3
καί ἔκτοτε μέχρι καί σήμερα ἡ εἰς ἐπήκοον
τοῦ λαοῦ ἤ ὄχι ἐκφορά τῶν εὐχῶν τῆς
θείας Λειτουργίας εἶναι ἀντικείμενο καταγραφῆς καί συζήτησης ἐντός τῆς Ἐκκλη
σίας4, ὁ Ἰωάννης Φουντούλης εἶδε τό ὅλο
2. Γιά τό περιεχόμενο καί τή σημασία αὐτοῦ τοῦ
ἔργου, τό ὁποῖο ἐκδόθηκε σέ πέντε τόμους ἀπό τήν
Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
βλ. Κ. Καραϊσαρίδη (Πρωτοπρ.), «Ὁ λειτουργιολόγος Ἰωάννης Φουντούλης μέσα ἀπό τό ἔργο του:
“Ἀπαντήσεις εἰς Λειτουργικάς Ἀπορίας”», ἐν Ἀναβαθμοί Λειτουργικῆς Ζωῆς, Θεσσαλονίκη 2007, σσ.
107-169.
3. Εὐτυχίου Κωνσταντινουπόλεως, Περί τοῦ
ἁγίου Πάσχα καί τῆς ἁγίας Εὐχαριστίας 5, PG 862,
2392D. Εὐσεβίου Καισαρείας, Εἰς τόν Βίον Κωνσταντίνου 4, 45 καί 71, PG 20, 1196Β καί 1225C-1227A.
4. Γιά τό θέμα αὐτό βλ. Γ. Ν. Φίλια, Ὁ τρόπος
ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν στή Λατρεία τῆς Ὀρθοδό-

1. Πολύ σύντομα καί ἀπό τίς ἐκδόσεις Π. Πουρναρᾶ στή Θεσσαλονίκη θά κυκλοφορήσει τό πρός
τιμήν τοῦ μακαριστοῦ Καθηγητοῦ τρίτομο ἔργο μέ
τήν Ἐργογραφία του καί ἑξήντα περίπου κείμενα
μαθητῶν καί φίλων του. Ὁ πλήρης τίτλος αὐτοῦ
τοῦ ἀφιερώματος εἶναι: Γηθόσυνον σέβασμα. Τιμητικόν ἀφιέρωμα εἰς τόν Καθηγητήν Ἰωάννην Μ.
Φουντούλην, Θεσσαλονίκη 2010.
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ζήτημα στίς σωστές ἱστορικές, θεολογικές,
λειτουργικές καί ποιμαντικές του διαστάσεις.
Συγκεκριμένα ἀναφέρεται στήν
κατά τήν ἀποστολική ἐποχή ἑνότητα
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος μέ βάση
τή συμμετοχή τοῦ λαοῦ στά λεγόμενα
«τῷ νοΐ»5. Ἀκολούθως κάνει λόγο γιά τό
κλίμα πού εἶχε διαμορφωθεῖ ἀπό τόν 3ο
ἕως καί τόν 5ο μ.Χ. αἰ. ἀρχικά μέ τά περί
«ἀγράφου διδασκαλίας»6 καί ἀπόκριψης
τῶν μυστηρίων ἀπό τούς μή μεμυημένους
(disciplina arcani) καί στή συνέχεια
μέ τήν ἀντίδραση τοῦ Ἰουστινιανοῦ
στή διαφαινόμενη ἐπικράτηση τῆς
μυστικῆς ἀνάγνωσης τῶν εὐχῶν τῆς
θείας Λειτουργίας καί τοῦ Βαπτίσματος7.
Ὅσον ἀφορᾶ τήν παλαιά πράξη τῆς
ἀπόκριψης τῶν μυστηρίων ὁ Ἰωάννης
Φουντούλης γράφει ὅτι «δέν ἔχει καμία
σχέση μέ τήν μυστικῶς ἀνάγνωση τῶν
εὐχῶν. Αὐτή ἀφοροῦσε καί ἀφορᾶ τούς μή
μεμυημένους, τούς μή χριστιανούς δηλαδή
… Γιά τούς πιστούς δέν ὑπάρχουν μυστικά
οὔτε ἀπόκρυφα. Ἡ ἀποκάλυψη εἶναι
πλήρης καί κοινή γιά ὅλα τά βαπτισμένα ἐν
Χριστῷ μέλη τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας.
Οὔτε ὑπάρχει ἄλλη θεολογική διδασκαλία

γιά τόν λαό καί ἄλλη γιά τόν κλῆρο»8. Τή
σχετική δέ μέ τό θέμα αὐτό Νεαρά (139)
τοῦ Ἰουστινιανοῦ τή χαρακτηρίζει ὡς
«ἕνα ρωμαλαῖο θεολογικό κείμενο, πού
μέ βιβλικά καί δογματικά ἐπιχειρήματα
κατοχυρώνει τήν λειτουργική δεοντολογία
καί μέ αὐστηρότητα προσπαθεῖ νά
περιστείλει τίς τάσεις τῆς ‘κατά τό
σεσιωπημένον’ ἀπαγγελίας τῶν εὐχῶν τῆς
θείας Λειτουργίας («προσκομιδῆς») καί
τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος»9.
Γιά τήν κατά τούς μετέπειτα αἰῶνες
καί δή τήν Τουρκοκρατία γενικευμένη
ἐπικράτηση τῆς μυστικῆς ἀνάγνωσης τῶν
εὐχῶν ὁ μακαριστός Καθηγητής πιστεύει
ὅτι ὀφείλεται περισσότερο σέ πρακτικούς
λόγους ὅπως εἶναι π.χ. ἡ βαθμιαία

ξου Ἐκκλησίας κατά τά χειρόγραφα Εὐχολόγια Η΄ΙΔ΄ αἰώνων, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 1997.
5. Α΄ Κορ. 14, 15. Βλ. καί Ι. Μ. Φουντούλη,
Λειτουργική Α΄. Εἰσαγωγή στή θεία Λατρεία, Θεσσαλονίκη 42004, σ. 205. Τοῦ ἰδίου, Ἀπαντήσεις εἰς
Λειτουργικάς Ἀπορίας, τόμ. Ε΄, Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα 2003, σ. 192.
6. Μεγάλου Βασιλείου, Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 27, 66, PG 32, 188B.
7. R. Schoell - G. Kroll, Corpus Juris Civilis, τόμ.
ΙΙΙ, Berolini, Weidmannos 21899, σ. 699 (3-15):
«Μή κατά τό σεσιωπημένον, ἀλλά μετά φωνῆς τῷ
πιστοτάτῳ λαῷ ἐξακουομένης τήν θείαν προσκομιδήν καί τήν ἐπί τῷ ἁγίῳ βαπτίσματι προσευχήν
ποιεῖσθαι».

8. Ι. Μ. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις …, τόμ. Ε΄, σ.
196.
9. Ι. Μ. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις …, τόμ. Ε΄, σ.
198.
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ἀνύψωση τοῦ τέμπλου, «ἴσως καί ἡ τέλεση
τῆς θείας Λειτουργίας ἀπό μόνο τόν ἱερέα
χωρίς τή συμμετοχή τοῦ διακόνου»10.
Τά ἔντυπα ἐπίσης βιβλία εἶχαν μεγάλη
συμβολή στό «μυστικῶς» τῶν εὐχῶν.
Ὡς συνέπεια αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης ἦταν ἡ
διασάλευση τῆς ἑνότητας τοῦ κειμένου
τῆς Λειτουργίας11 μέ τή μετάθεση τῶν
εὐχῶν καί τήν ἀποδέσμευσή τους ἀπό τίς
τριαδολογικοῦ περιεχομένου ἐκφωνήσεις
των. Ὁ χρόνος ἐπίσης τῆς σιωπῆς πού
ὑπῆρχε καθ’ ἥν στιγμήν ὁ ἱερέας διάβαζε
«ἀπό μέσα του», ἐπιτροχάδην καί «μέ τό
μάτι» τίς εὐχές καλύφθηκε μέ τά ἀργά
μουσικά μέλη ἐκ μέρους τῶν ψαλτῶν12.
«Πέρα ὅμως ἀπό τήν ἀπαράδεκτη καί,
ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά τήν χαρακτηρίσω,
ἀσεβή αὐτή ἀκαταστασία –γράφει ὁ
Ἰωάννης Φουντούλης–, τό σοβαρότερο
ἐπακόλουθο τῆς μυστικῆς ἀναγνώσεως
τῶν εὐχῶν εἶναι ἡ μετατροπή τῆς θείας
Λειτουργίας σέ μιά σειρά δοξολογικῶν
ἐκφωνήσεων, πού αἰτιολογοῦν κείμενο μή
ἀκουόμενο, ψαλμωδημάτων καί πράξεων,
πού δέν ἔχουν αὐτοτελές νόημα χωρίς τίς
εὐχές»13.
Σεβόμενος κατά πάντα ὁ Ἰωάννης
Φουντούλης τόν μυστηριακό χαρακτήρα

τῆς θείας Λατρείας, «τά μυστικά» ὅπως
χαρακτηρίζει ὁ ἅγιος Συμεών Θεσσα
λονίκης τή θεία Λειτουργία14 συμφωνεῖ
καί προσυπογράφει αὐτά πού ἡ πατε
ρική παράδοση διά στόματος τοῦ ἁγίου
Γερμανοῦ Κωσταντινουπόλεως ἐπισημαίνει, περί τῆς διά τῆς ἐνσαρ-κώσεως τοῦ
Λόγου δηλαδή ἀποκαλύψεως τοῦ «πρό τῶν
αἰώνων καί ἀπό γενεῶν»15 ἀποκεκρυμένου
μυστηρίου καί φανερώσεώς του στή θεία
Λατρεία μέ κάθε τρόπο «πρός ἁγιασμόν
καί σωτηρίαν τῶν πιστῶν»16.
Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή ἀσφαλῶς ἡ
θεία Λειτουργία εἶναι τό σεσιγημένο
μυστήριο πρό τοῦ ὁποίου «σιγᾷ πᾶσα
σάρξ βροτεία»17. Αὐτό ὅμως κατά τό
σύγχρονο σπουδαῖο λειτουργιολόγο τῆς
Ἐκκλησίας μας δέν ἐμποδίζει τήν εἰς
ἐπήκοον ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν τῆς θείας
Λειτουργίας. Καί τοῦτο διότι «’Μυστήριο’
γιά τούς πιστούς, κλῆρο καί λαό, δέν
σημαίνει τό ἀπόρρητο, ἀλλά ἐκεῖνο πού
ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου δέν χωρεῖ. Ὄχι ὅτι
δέν γνωρίζουν ὅτι ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος τῆς
προσφορᾶς μας διά τῆς ἐπικλήσεως τοῦ
14. Διάλογος …, ΡΝΣΤ΄, PG 155, 364A. Γενικότερα γιά τό πῶς ὁ ἅγιος Συμεών ἀντιλαμβάνεται τή
μυστική Λατρεία βλ. Ι. Μ. Φουντούλη, Τό λειτουργικόν ἔργον Συμεών τοῦ Θεσσαλονίκης. (Συμβολή
εἰς τήν ἱστορίαν καί θεωρίαν τῆς θείας Λατρείας),
Θεσ/νίκη 1965, σσ. 127-141.
15. Ἱστορία Ἐκκλησιαστική καί μυστική θεωρία,
PG 98, 429B.
16. Ι. Μ. Φουντούλη, «Τό πνεῦμα τῆς θείας Λατρείας», ἐν Λειτουργικά Θέματα Α΄, Θεσσαλονίκη
1977, σ. 25.
17. Ὕμνος ἀντί χερουβικοῦ κατά τό Μέγα Σάββατον. Βλ. καί Ι. Μ. Φουντούλη, ὅ.π., σ. 26. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Πρός τούς ἀπολιμπανομένους
τῶν θείων συνάξεων…, PG 49, 372: «Μυστήρια καί
λέγεται καί ἐστιν· ἔνθα δέ μυστήρια, πολλή σιγή.
Μετά πολλῆς τοίνυν τῆς σιγῆς, μετά πολλῆς τῆς
εὐταξίας, μετά προσηκούσης εὐλαβείας».

10. Ι. Μ. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις …, τόμ. Ε΄, σ.
199. Τοῦ ἰδίου, Λειτουργική Α΄. Εἰσαγωγή στή θεία
Λατρεία, σ. 206.
11. Κατά τό Μέγα Βασίλειο σέ κάθε Ἀκολουθία ὑπάρχει διαδοχή τῶν εὐχῶν, τῶν ὕμνων καί τῶν
ἀναγνωσμάτων. Βλ. Εἰς τόν Α΄ Ψαλμόν, PG 29,
212BC.
12. Ι. Μ. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις …, τόμ. Ε΄,
σ. 200. Τοῦ ἰδίου, Λειτουργική Α΄. Εἰσαγωγή στή
θεία Λατρεία, σ. 207. Γ. Ν. Φιλια, «Μελωδία καί
προσευχή στήν Ἁγία Ἀναφορά. Λίγες εἰσαγωγικές
σκέψεις», ἐν Σύναξη 95 (Ἰούλ.-Σεπτ. 2005) 48-51.
13. Ι. Μ. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις …, τόμ. Ε΄,
σσ. 201, 203-212. Τοῦ ἰδίου, Ἀπαντήσεις …, τόμ. Δ΄,
σσ. 26-30.
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τοῦ μυστικοῦ δείπνου22 καί τύπος τῶν
ἐσχάτων, μυστικός λαός23 προφανῶς ὡς
μύστης τῶν ἀπορρήτων, μυστικός ὕμνος
ὅπως ὁ χερουβικός, ὁ ὁποῖος δηλώνει τό
μυστικό εἰκονισμό τῶν πιστῶν μέ τούς
ἀγγέλους ἀλλά ψάλλεται εἰς ἐπήκοον
ὅλων καί μάλιστα μεγαλόπρεπα.
Εἶναι πλέον βέβαιον ὅτι ὅπου ὑπάρχει
ὁ προσδιορισμός μυστικός δέν σημαίνει
ὅτι καταργοῦνται οἱ αἰσθήσεις, ἀλλά ὅτι
ἡ ἀόρατος χάρη τοῦ Θεοῦ ὡς ἄκτιστος
ἐνέργεια λειτουργεῖ καί ἐνεργεῖ «ἐν πάσῃ
πληροφορίᾳ καί αἰσθήσει»24. Σημαίνει ὅτι
τό σεσιγημένο μυστήριο προσεγγίζεται
«ἐν προσοχῇ διανοίας καί συντριβῇ
καρδίας»25, μέ φόβο δηλαδή Θεοῦ, τάξη,
εὐλάβεια καί προσοχή χωρίς κατά τόν
ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη ὁ νοῦς μας
νά «περιπατεῖ εἰς τά κοσμικά καί μάταια
πράγματα»26.
Στοιχούμενος ὁ μακαριστός Καθη
γητής στήν πατερική ἀλήθεια ὅτι στήν
Ἐκκλησία «μυστικῶς καθ’ ἑκάστην
ἱερουργεῖται ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς
ἄρτος»27, τόν ὁποῖον ὁ πιστός ὁρᾶ, ἅπτει
καί ἐσθίει28, καθώς ἐπίσης στήν προτροπή
τοῦ ἁγίου Συμεών Θεσσαλονίκης πού

Ἁγίου Πνεύματος μεταβάλλεται σέ σῶμα
καί αἷμα Χριστοῦ ἤ τό νερό κατά τό ἅγιο
Βάπτισμα μεταστοιχειώνεται διά τῶν
εὐχῶν σέ ‘ὕδωρ ἀναγεννήσεως’, ἀλλά ὅτι
εἶναι ἀκατάληπτος ὁ τρόπος τῆς ἐνεργείας
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»18.
Αὐτό ἀκριβῶς ἐννοεῖ καί ὁ ἅγιος
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ὅταν γράφει
ὅτι τό Μυστήριο «εἶναι ἀκατάληπτον,
καί ἀκολούθως εἶναι ἄρρητον καί ἀνέκφραστον καί διά πίστεως μόνη δεχό
μενον», ἡ δέ θυσία εἶναι μυστική μέ
τήν ἔννοια ὅτι εἶναι «ἀόρατος καί ὑπέρ
τήν αἴσθησιν»19. Στή βάση αὐτή ὁ ὅρος
«μυστικός» προσδιορίζει πολλές ἔννοιες
καί σημαντικά γεγονότα σχετιζόμενα
μέ τήν ἱστορία τῆς σωτηρίας μας, ὅπως
π.χ. Πάσχα μυστικόν, ὡς τό ἐν ἡμῖν
ἱερουργούμενο μυστήριο20, μυστική
γέννηση κατά τό Βάπτισμα μέ τήν ἔννοια
ὅτι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ μυστικά λειτουργεῖ
μέσα μας καί μᾶς ἀναγεννᾶ21, μυστική
τράπεζα ὡς ἀνάμνηση τῆς τραπέζης

22.Ἰππολύτου, Fragmenta in Isaiam, PG 10,
628B.
23. Γρηγορίου Νύσσης, Πρός τούς βραδύνοντας
εἰς τό Βάπτισμα, PG 46, 736C.
24.Μάρκου Ἐρημίτου, Συμβουλία νοός πρός
τήν ἑαυτοῦ ψυχήν, PG 65, 1103D.
25. Συμεών τοῦ Μεταφραστοῦ, Τοῦ ὁσίου καί
θεοφόρου πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου Βίος καί Πολιτεία
7, PG 114, 604Α.
26. Χρηστοήθεια τῶν χριστιανῶν, ἐκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 320.
27. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἐξήγησις εἰς τό
κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιον, PG 72, 489Β.
28. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τό κατά Ματθαῖον, ὁμιλία ΠΒ΄, PG 58, 739α΄. Πρβλ. Συμεών
Θεσσαλονίκης, Διάλογος …, 99, PG 155, 301C.

18. Ι. Μ. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις …, τόμ. Ε΄,
σ. 197.
19. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ὁμολογία πίστεως,
ἐν Π. Β. Πάσχου, Ἐν ἀσκήσει καί μαρτυρίῳ, ἐκδ.
«Ἁρμός», Ἀθήνα ἄ.ἔ., σσ. 169-170.
20. Τροπάριο θ΄ ὠδῆς Κανόνα Ἀποδείπνου Μεγάλης Τετάρτης.
21. Ἰωάν. Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τόν ἅγ. Ἰωάν.
τόν Ἀπόστολον καί Εὐαγγελιστήν, 10, PG 59, 768.
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θέλει τίς εὐχές νά ἀναγινώσκονται «μετά
προσοχῆς καί ἀργῶς … ἐν ἐπηκόῳ»29,
δέν μπορεῖ νά διανοηθεῖ μία Λειτουργία
ἀκατανόητη30. Γιά τόν ἱερέα πιστεύει
ὅτι «εἶναι τό στόμα, ὄχι μιᾶς βωβῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλά τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ πού
μετά παρρησίας ἀπευθύνεται πρός τόν Θεό
Πατέρα διά τοῦ ἱερέως καί συμμερίζεται
τά λεγόμενα ἀπό αὐτόν»31. Ὁ δέ λαός εἶναι
ἀδιανόητο νά μή κατανοεῖ τά τελούμενα
«νά μή συμμερίζεται τούς λόγους τῆς
εὐχῆς καί τοῦ ὕμνου»32.
Γι’ αὐτό καί τάσσεται, ὅπως καί ὁ
δάσκαλός του μακαριστός Καθηγητής τῆς
Λειτουργικῆς Παναγιώτης Τρεμπέλας33,
ὑπέρ τῆς εἰς ἐπήκοον ἀνάγνωσης τῶν
εὐχῶν τῆς θείας Λειτουργίας «χωρίς
ὑπερβολές στήν ἀπαγγελία, σεμνά καί μέ
ἱεροπρέπεια, τόσο δέ δυνατά ὅσο νά εἶναι
δυνατή ἡ ἀκρόασή τους»34. Τό μέ ἥσυχο
τρόπο καί εἰρηνικό ἄκουσμα τῶν εὐχῶν
δέν ἔρχεται σ’ ἀντίθεση μέ τό «μυστικῶς».
Ἀπεναντίας τό ἐνισχύει διότι κρατᾶ τό νοῦ
τῶν πιστῶν μέ προσοχή στά λεγόμενα,
γιά νά ἐντυπώνονται κατά τόν Κολλυβᾶ

ἅγιο Νικόδημο τά λόγια στήν καρδιά
των35. Προετοιμάζονται ἐπίσης καλύτερα
γιά νά προσέλθουν στό μυστήριο τῆς
θείας Εὐχαριστίας καί διασφαλίζεται ἡ
ἑνότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.
Ὁ ἱερεύς μέ τό νά ἀναγινώσκει τίς εὐχές
εὐχαριστεῖ, ἀλλά καί τό πλήρωμα τῶν
πιστῶν μέ τό νά ἀκούει τίς εὐχές καί νά
ἀπαντᾶ μέ τό «Ἀμήν» συμμετέχει στά
τελούμενα καί οἰκοδομεῖται36. Αὐτό
ἄλλωστε εἶναι καί τό αἰτούμενο στή θεία
Λειτουργία, ἡ μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως
καί ἀγάπης συμμετοχή στήν τράπεζα
τοῦ λόγου, ἀλλά καί στήν τράπεζα τῆς
Εὐχαριστίας.

29. Διάλογος …, 61, PG 155, 212C.
30. Ι. Μ. Φουντούλη, Περί μίαν μεταρρύθμισιν
τῆς θείας Λειτουργίας, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 6.
31. . Ι. Μ. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις …, τόμ. Ε΄,
σ. 192.
32. Ι. Μ. Φουντούλη, Σύγχρονα λειτουργικά
προβλήματα, Ἀθῆναι 1993, σ. 25. Πρβλ. Δ. Β. Τζερπου, Λειτουργική Ἀνανέωση. Δοκίμια λειτουργικῆς
ἀγωγῆς κλήρου καί λαοῦ Α΄, ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθήνα
2001, σσ. 38-64.
33. Αἱ τρεῖς Λειτουργίαι κατά τούς ἐν Ἀθήναις
κώδικας, Ἀθῆναι 21982, σσ. 98-101. Ἡ ρωμαϊκή
λειτουργική κίνησις καί ἡ πράξις τῆς Ἀνατολῆς. Ἡ
συμμετοχή τοῦ λαοῦ ἐν τῇ λατρείᾳ καί ἡ ἐκφώνησις
τῶν εὐχῶν τῆς Λειτουργίας, Ἀθῆναι 1949.
34. Ι. Μ. Φουντούλη, Λειτουργική Α΄. Εἰσαγωγή στή θεία Λατρεία, σ. 207. Πρβλ. τοῦ ἰδίου, Ἀπαντήσεις …, τόμ. Ε΄, σσ. 202-203.

35. Χρηστοήθεια τῶν χριστιανῶν, σ. 318.
36. Α΄ Κορ. 14, 16-17. Βλ. καί Π. Ι. Σκαλτσῆ,
«Ἡ περί τῆς ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τῆς θείας Λειτουργίας παράδοση καί οἱ σχετικές ἀπόψεις τοῦ
ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», ἐν Θεολογία, 79
(Ἰούλ.-Σεπτ. 2009), τεῦχ. 3, σσ. 71-93.
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Ἡ εἰκόνα
τῆς Θείας Εὐχαριστίας
ἀπό τόν 2ο ἕως τόν 4ο αἰώνα

Ἀ

τοῦ Πρεσβυτέρου π. Φανουρίου Πάππα

πό τά πρῶτα κιόλας χρόνια
τοῦ 2ου αἰώνα ἔχουμε σημαντικές ἐξελίξεις στήν λειτουργική
πράξη καί τάξη τῆς θείας Λειτουργίας.
Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἡ εὐχαριστιακή σύναξη τῶν χριστιανῶν πού λάμβανε χώρα,
ὅπως ἀναφέραμε παραπάνω, τό ἑσπέρας, μετατίθεται κατά τίς πρῶτες πρωινές ὧρες. Ὁ Ρωμαῖος διοικητής τῆς Βιθυνίας, Πλίνιος ὁ Νεώτερος, περί τό 112
μ.Χ. κιόλας, ἀναφέρεται σέ εὐχαριστιακή
σύναξη τῶν χριστιανῶν κατά τήν πρωία1. Ὅλες δέ οἱ μετέπειτα πληροφορίες
καί μαρτυρίες περί τοῦ θέματος αὐτοῦ
συμφωνοῦν ἀπολύτως. Ὁ Τερτυλλιανός
στά τέλη τοῦ 2ου μ.Χ. αἰώνα2, καθώς καί
ὁ Ἱππόλυτος Ρώμης στίς ἀρχές τοῦ 3ου
αἰώνα3 ἐπιβεβαιώνουν αὐτήν τήν ἐξέλιξη τῆς μεταφορᾶς τελέσεως τῆς εὐχαριστιακῆς σύναξης ἀπό τίς ἑσπερινές στίς
πρωινές ὧρες4.

Δικαίως ὁ Α. Καλυβόπουλος θά ἀναφέρει ὅτι «ἡ μετάθεσις τῆς θείας εὐχαριστίας ἀπό τό ἑσπέρας εἰς τάς πρωινάς ὥρας
ἦτο ἀναμφιβόλως ριζική ἀπομάκρυνσις
ἀπό τῆς ἀρχαίας λειτουργικῆς πράξεως»5. Ὁ διαχωρισμός αὐτός παρατηρεῖται σταδιακά κατά τόν 2ο αἰώνα, ὅταν
ἀρχίζει ὁ Χριστιανισμός νά ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Ἑβραϊσμό καί καθώς ξεκινάει μιά προσέγγιση τοῦ ἐθνικοῦ κόσμου.
Τότε ἐπειδή παρατηρεῖται στά δεῖπνα
τῶν εἰδωλολατρῶν νά συμβαίνουν ὀργιαστικές πράξεις τελετουργικοῦ χαρακτήρα ἀποσυνδέεται6 ἡ θεία Εὐχαριστία
ἀπό τή συνύπαρξη μέ τά δεῖπνα τῶν
«ἀγαπῶν», γιά νά μήν ὑπάρξει κάποια
παρανόηση τοῦ περιεχομένου αὐτῆς καί
ὁπωσδήποτε νά μήν ὑπάρξει σκανδαλισμός τῶν προερχομένων ἀπό τήν εἰδωλολατρία πιστῶν7.
Ἐπίσης τήν περίοδο αὐτή καί γύρω

1. Ἐπιστολαί, V, 96, ἔκδ. The Loeb Classical
Library (Pliny Letters, t. II.), London, Harvard
University Press, 1915, σ. 402.
2. De Corona, III, PL 2, 79A – B / Ad Uxorem,
II, 4, SC 273, 1980, σ. 97.
3. Ἀποστολική Παράδοση 21 -23, ἔκδ. SC 11bis,
1968, σσ. 80 ἑξ.
4. Γ.Ν. ΦΙΛΙΑ, Παράδοση καί ἐξέλιξη στή Λατρεία

τῆς Ἐκκλησίας, ἔκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2006, σ. 109.
5. Α. ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ, Χρόνος τελέσεως
τῆς θείας Λειτουργίας, Θεσσαλονίκη, Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, 1982 (Ἀνάλεκτα Βλατάδων 37).
6. L. FRIEDLANDER, Roman Life and Manners, (μτφρ. L.A. MAGNUS), London 1968, σσ. 147,
180.
7. Γ.Ν. ΦΙΛΙΑ, ὅπ..π., σ.110.
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στόν 2ο αἰώνα πληροφορούμαστε ἀπό
τόν ἅγιο Ἰουστίνο, φιλόσοφο καί μάρτυρα, γιά τήν εἰσαγωγή καί τήν χρήση
ἀναγνωσμάτων στήν χριστιανική σύναξη8. Ἀρχικά διάβαζαν παλαιοδιαθηκικά
ἀναγνώσματα, ἀργότερα ἐπιστολές τῶν
ἀποστόλων καί ἔπειτα τά εὐαγγέλια.
Στά πρῶτα χριστιανικά χρόνια τά ἀναγνώσματα ἦταν ἐλεύθερα ὡς πρός τήν
ἐπιλογή τῆς περικοπῆς, ἀποστολικῆς ἤ
εὐαγγελικῆς9. Μέ αὐτόν τόν τρόπο τά
ἀναγνώσματα ἔγιναν κυρίαρχο στοιχεῖο
τῆς σύναξης καί ἡ Λειτουργία ἄρχισε νά
ἀποκτάει μία μορφή πού θά γνωρίσει
στά ἑπόμενα χρόνια σπουδαία ἐξέλιξη.
Τό ἑπόμενο στοιχεῖο λειτουργικῆς
ἐξελίξεως τῆς περιόδου αὐτῆς εἶναι ὅτι

ἀπό τόν αὐτοσχεδιασμό τῶν εὐχῶν τῆς
θείας Εὐχαριστίας περνᾶμε δειλά σέ διαμόρφωση συγκεκριμένου κειμένου.
Σύμφωνα μέ τήν ἔρευνα, τό κείμενο
τό ὁποῖο περιέχει τίς πρῶτες καταγραφές εὐχῶν καί τό ὁποῖο παρέχει ἀφορμές
μελέτης. Εἶναι ἐκεῖνο τῆς Διδαχῆς τῶν
Δώδεκα Ἀποστόλων, τό ὁποῖο σύμφωνα μέ τήν ἐπικρατοῦσα θεωρία τῶν J.P.
Audet καί L. Clerici, χρονολογεῖται στίς
ἀρχές τοῦ 2ου μ.Χ. αἰ10. Κατά τήν περιγραφή τῆς θείας Εὐχαριστίας, πού κάνει
στά κεφάλαια 9 καί 1011, παραθέτει τά
10. Στό παρελθόν διατυπώθηκε ποικιλία ἀπόψεων σχετικά μέ τή χρονολόγηση τῆς Διδαχῆς.
Τελικά ἐπικράτησε ἡ θεωρία τῶν J.P. AUDET (La
Didache, Instructions des Apotres, Paris, Gabalda,
1958, σσ. 122-163) καί L. CLERICI (Einsammlung
der Zerstreuten: Liturgie – geschichtliche Unter
suchung zur Vor-und Nachgeschichte der Furbitte
fur die Kirche in Didache 9. 4 und 10, 5, Munster,
Aschendorff, 1966, σσ. 1-4).
11. J.P. AUDET, ὅπ..π., σσ. 234-236.

8. Ἀπολογία Α΄. κεφ. 67, PG 6, 429.
9. Ι.Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ – ΧΡ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ –
Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἔκδ. Ο.Χ.Α «ΛΥΔΙΑ», Θεσσαλονίκη 2002, σ. 146.
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ἀναγνώσματα «τά ἀπομνημονεύματα
τῶν ἀποστόλων ἤ τά συγγράματα τῶν
προφητῶν, μέχρις ἐγχωρεῖ», ἀφοῦ ἀκόμα δέν ἔχουμε τήν διαμόρφωση τῶν περικοπῶν, «διά λόγου τήν νουθεσίαν καί
πρόκλησιν τῆς τῶν καλῶν τούτων μιμήσεως ποιεῖται»15.
Πληροφορούμαστε ἐπίσης πώς οἱ πιστοί κατά τήν διάρκεια τοῦ κηρύγματος
καί κατά τήν ἀνάγνωση τῶν βιβλικῶν
κειμένων κάθονταν. Γι’ αὐτό καί παρακάτω σημειώνεται στό κείμενο «ἔπειτα ἀνιστάμεθα κοινή πάντες καί εὐχάς
πέμπομεν». Πρόκειται προφανῶς γιά
κοινές αὐτοσχέδιες εὐχές κλήρου καί
λαοῦ16. Ἔπειτα φαίνεται νά ἀκολουθοῦσε
ὁ ἀσπασμός καί ἡ προσφορά ἀπό τούς
πιστούς ἄρτου καί οἴνου στόν λειτουργό
ἤ «τῷ προστῶτι», ὁ ὁποῖος διάβαζε τήν
ἁγιαστική καί εὐχαριστήρια εὐχή. Σημειώνεται δέ πώς «πᾶς ὁ παρών λαός»
«ἐπευφημεῖ λέγων τό Ἀμήν» καί τελείωνε ἡ εὐχαριστιακή σύναξη μέ τήν κοινωνία ἀπό τούς διακόνους «ἑκάστῳ τῶν
παρόντων… ἀπό τοῦ εὐχαριστηθέντος
ἄρτου καί οἴνου καί ὕδατος»17.
Ἔτσι στήν Λειτουργία τῆς περιόδου
αὐτῆς βλέπουμε νά ὑπάρχει μία ἑνότητα μυστηριακή στήν προσφορά, στήν
κοινωνία, στήν προσευχή18. Δέν φαί-

κείμενα τριῶν εὐχῶν εὐχαριστιακῶν:
«περί τοῦ ποτηρίου», «περί τοῦ κλάσματος» καί «μετά τό ἐμπλησθῆναι». Ἐνῶ
στό τέλος τοῦ 10ου κεφ. μαρτυρεῖται
ὁ αὐτοσχεδιασμός τῶν εὐχῶν «τοῖς
δέ προφήταις ἐπιτρέπεται εὐχαριστεῖν
ὅσα θέλουσιν»12. Ἀσφαλῶς γίνεται σαφές ὅτι τόσο οἱ «προφῆτες» ὅσο καί οἱ
ἄλλοι λειτουργοί ἔχουν τό καταγεγραμμένο κείμενο αὐτό ὡς ὑπόδειγμα καί ὄχι
ὡς αὐστηρή δέσμευση13.
Ἄλλο ἕνα βαρυσήμαντο κείμενο τῆς
ἐποχῆς αὐτῆς πού μᾶς δίνει μιά πλήρη
περιγραφή τῆς θείας Εὐχαριστίας εἶναι
ἡ Ἀπολογία τοῦ Ἰουστίνου, φιλοσόφου
καί μάρτυρος κατά τόν 2ο μ.Χ. αἰώνα.
Ἐκεῖ φαίνεται ἡ ἑνότητα τοῦ σώματος
τῆς πρώτης Ἐκκλησίας καί ὅλων βέβαια ὅσων ἀπαρτίζουν αὐτό τό σῶμα14.
Ἀναφέρεται δέ ὅτι ὁ προεστώς μετά τά

15. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ, Α΄ Ἀπολογία, 67,7, ΒΕΠΕΣ
3, 1955, σ. 198. / Βλ. καί Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, ὅπ..π.
16. Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, ὅπ..π.
17. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ, Α΄ Ἀπολογία, 65- 67, ΒΕΠΕΣ
3, 1955, σ. 197-198. / Βλ. καί Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, «Θεία
Λειτουργία», ἐν Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία 8 (1966) 181-182. / Καί S. SALAVILLE
– G. NOWACK, Le role du diacre dans la liturgie
orientale [Archives de l’ Orient Chretien, 3], Paris –
Athenes 1962, σ. 31. / Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, ὅπ..π.
18. A.G. MARTIMORT, L’ Eglise en priere

12. J.P. AUDET, ὅπ..π., σ. 236.
13. Ἡ διαπίστωση αὐτή φαίνεται ἀπό τήν ἀρχή
τοῦ 9ου κεφ. «οὕτως εὐχαριστήσατε», (J.P. AUDET,
ὅπ..π., σ. 234, 11), δηλαδή «κατ’ αὐτόν τόν τρόπο».
/ Βλ. καί Γ.Ν. ΦΙΛΙΑ, ὅπ..π., σ.115.
14. Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, «Τά διακονικά παραγγέλματα καί ἡ στάση τῶν πιστῶν στή θεία Λειτουργία»,
ἐν Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, ἔκδ. Π. Πουρναρά,
Θεσσαλονίκη 2006., σ. 130.
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νεται
ἀσφαλῶς
νά ὑπῆρχε τίποτα «μυστικό» καί
ἀπόκρυφο οὔτε
κατά τήν ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν οὔτε
πουθενά ἀλλοῦ.
Κάτι τέτοιο ἄλλωστε θά ἦταν ἀδιανόητο τά χρόνια
αὐτῆς τῆς περιόδου. Ὑπῆρχε δέ
στά
τελούμενα
ἀπόλυτη
τάξη
καί ὁ καθένας τελοῦσε «τόν ὡρισμένον τῆς λειτουργίας αὐτοῦ κανόνα,
ἐν σεμνότητι»19.
Ἀπό κείμενα τῆς περιόδου αὐτῆς
μποροῦμε νά διακρίνουμε ἐπίσης μέ σαφήνεια, τήν ἱεραρχία τοῦ κλήρου καί κατ’
ἐπέκταση τούς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης.
Αὐτό συναντᾶται γιά πρώτη μάλιστα
φορά στά κείμενα τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου
τοῦ Θεοφόρου20 καί τοῦ ἁγίου Κλήμε-

ντος Ρώμης21. Ἐνῶ
στά ἔργα τοῦ Ἱππολύτου Ρώμης, στίς
ἀρχές τοῦ 3ου μ.Χ.
αἰώνα, ἀναφέρεται ὅτι ὁ ἐπίσκοπος προσφέρει τά
δῶρα στό ἅγιο θυσιαστήριο22.
Ἀπό τόν 2ο μέχρι καί τόν 4ο μ.Χ.
αἰώνα πιστεύουμε
ὅτι συντελέστηκαν οἱ ἐξελίξεις
ἐκεῖνες στήν λειτουργική τάξη τῆς
Θείας Εὐχαριστίας, οἱ ὁποῖες θά ἀποτελέσουν πλέον τόν κυρίως κορμό καί τό
σχεδιάγραμμα ὁλόκληρο τῆς μετέπειτα
δομῆς της. Κατά τό διάστημα αὐτό καί
σύμφωνα μέ τόν καθηγητή Γ. Ν. Φίλια,
ἔγινε τό πέρασμα ἀπό τόν αὐτοσχεδιασμό τῶν εὐχῶν τῆς θείας Εὐχαριστίας
στή δημιουργία σταθεροῦ εὐχαριστιακοῦ κειμένου. Καί αὐτό συνέβη τό χρονικό διάστημα μεταξύ του Ἰουστίνου,
μέσα 2ου αἰώνα, καί Ἰππολύτου Ρώμης,
ἀρχές 3ου αἰώνα23.

[Introduction a la liturgie], τόμ. II, La liturgie des
premiers siecles [ juscu’ a l’ epocue de Gregoire
le Grand], Paris, Cerf, 1962, σ. 74. / Βλ. καί Γ.Ν.
ΦΙΛΙΑ, Ὁ τρόπος ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν στή Λατρεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἔκδ. Γρηγόρη,
Ἀθήνα 1997, σσ. 35-36.
19. ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ, Ἐπιστολή πρός
Κορινθίους Α΄ 40, 41, PG 1, 287A, 289A.
20. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ, Πρός Τραλλιανούς ΙΙΙ, 1, ΒΕΠΕΣ 2, 1955, σ. 272. «Ὁμοίως πάντες
ἐντρεπέσθωσαν τούς διακόνους ὡς Ἰησοῦν Χριστόν,
ὡς καί τόν ἐπίσκοπον, ὄντα τύπον τοῦ Πατρός,
τούς δέ πρεσβυτέρους ὡς συνέδριον Θεοῦ καί ὡς
σύνδεσμον ἀποστόλων. Χωρίς τούτων Ἐκκλησία οὐ
καλεῖται». / Βλ.καί Κ. ΝΟΥΣΚΑ, Ἡ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ζωή κατά τόν Θεοφόρον Ἰγνάτιον, Θεσσαλονίκη 1971. / καί M. RIGHETTI, Manuale di Storia

Liturgica, IV, Milano 1953, σ. 289. / καί Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, ὅπ..π., σ. 129.
21. ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ, ὅπ..π., 40, PG1,
289A. «Τῷ γάρ ἀρχιερεῖ ἰδίαι λειουργίαι δεδομέναι
εἰσίν, καί τοῖς ἱερεῦσιν ἴδιος ὁ τόπος προστέτακται,
καί λευίταις ἰδίαι διακονίαι ἐπικεινται· ὁ λαϊκός
ἄνθρωπος τοῖς λαϊκοῖς προστάγμασιν δέδεται». /
Βλ. καί Β. ΦΕΙΔΑ, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Α΄, Ἀθήνα 1994, σ. 78 ἑξ.
22. B. BOTTE, La Tradition Apostolique de
Saint Hippolyte [Essai de reconstitution], Munster
Westfalen, Aschendor 7 1993, σ. 8. / Βλ. καί G. DIX,
The shape of the liturgy, London 1945, σσ. 110-124.
23. Γ.Ν. ΦΙΛΙΑ, ὅπ..π., σ. 121.
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Περί τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως

Τ

τοῦ Πρωτ. π. Βασιλείου Φραγκιαδάκη

ό μυστήριο τῆς μετανοίας
καί ἐξομολογήσεως εἶναι
ἕνα μυστήριο προαιρετικό
ὅμως τόσο ἀναγκαῖο καί ἀπαραίτητο γιά τήν σωτηρία μας. Ὅπως ὅταν
δέν κοινωνοῦμε δέν ἔχομε ζωήν
αἰώνιο ἔτσι κι ἄν δέν ἐξομολογούμαστε δέν ἔχομε ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Ἡ ἐξομολόγηση ἔλεγε ὁ π. Πορφύριος εἶναι ἕνας τρόπος γιά νά
ἔλθει ὁ ἄνθρωπος στόν Θεό. Εἶναι
προσφορά τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο.
Κάποτε ὁ π. Πορφύριος ξεκίνησε μαζί μέ τρία πνευματικά του τέκνα γιά νά πᾶνε σ’ ἕνα μοναστήρι.
Ξεκίνησε μέ τά πόδια ἀλλά κουράστηκαν καί τότε φάνηκε ἕνα ταξί.
Λέει ὁ γέροντας: Αὐτό τό ταξί θά
σταματήσει μόνο του νά μᾶς πάρει
μόνο δέν θά μιλήσετε στόν ταξιτζή
σ’ αὐτά πού θά λέει, μόνον ἐγώ θά
τοῦ μιλήσω.
Ὅταν μπῆκαν στό ταξί ἄρχισε
ὁ ταξιτζής νά κατηγορεῖ τούς παπάδες καί ρωτοῦσε τούς λαϊκούς
«ἔτσι δέν εἶναι βρέ παιδιά; ἐσεῖς τί
λέτε;». Ἐκεῖνοι δέν μιλοῦσαν ὁπότε λέει στόν π. Πορφύριο «ἔτσι δέν
εἶναι παππούλη»; Ἐκεῖνος ἀπαντᾶ:
«Παιδί μου θά σοῦ πῶ μιά ἱστορία,
δέν θά χρειαστεῖ νά τήν πῶ δεύτερη φορά. Ἦταν ἕνας ἄνθρωπος
πού εἶχε ἕνα ἡλικιωμένο γείτονα ὁ
ὁποῖος εἶχε ἕνα μεγάλο κτῆμα. Μιά

νύκτα τόν σκότωσε καί τόν ἔθαψε. Μέ
διάφορα πλαστά χαρτιά, πῆρε τό κτῆμα
τοῦ γείτονά του καί τό πούλησε. Καί ξέρεις τί ἀγόρασε μέ τά χρήματα πού πῆρε
ἀπό τό κτῆμα; Ἀγόρασε ἕνα ταξί». Μόλις ἄκουσε αὐτά ὁ ταξιτζής, συγκλονίστηκε καί σταμάτησε τό ταξί στήν ἄκρη
τοῦ δρόμου. «Μήν πεῖς τίποτα, παππούλη, μόνο ἐγώ τό ξέρω αὐτό καί ἐσύ».
«Τό ξέρει κι ὁ Θεός» τοῦ ἀπάντησε ὁ
γέροντας, «ἐκεῖνος μοῦ τό εἶπε γιά νά
σοῦ τό πῶ. Καί νά φροντίσεις ἀπ’ ἐδῶ
καί μπρός ν’ ἀλλάξεις ζωή».
Ὁ Γέρων Παϊσιος ἔλεγε πώς γιά νά
νιώσει κανείς ἀνάπαυση πρέπει νά πετάξει τά μπάζα ἀπό μέσα του. Αὐτό θά
γίνει μέ τήν ἐξομολόγηση. Ἀνοίγοντας
ὁ ἄνθρωπος τήν καρδιά του στόν πνευματικό καί λέγοντας τά σφάλματά του
ταπεινώνεται καί ἔτσι ἀνοίγει ἡ πύλη
τοῦ οὐρανοῦ καί ἔρχεται πλούσια ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Πρίν τήν ἐξομολόγηση
ὑπάρχει ὁμίχλη, ὑπάρχει ταραχή, ἀγριάδα, ἄγχος, ὁ νοῦς εἶναι σκοτισμένος,
δέν βλέπει καθαρά. Μέ τήν ἐξομολόγηση φεύγει ἡ ὁμίχλη, καθαρίζει ὁ νοῦς,
ἔρχεται ἡ γαλήνη καί ἡ ἠρεμία.
Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι ἀναγκαία καί
γιά τούς κληρικούς. Ὁ γέρων Πορφύριος ἔλεγε ὅτι καί Πατριάρχης νά εἶσαι ἄν
δέν ἐξομολογεῖσαι τακτικά καί καθαρά
δέν σώζεσαι. Βλέπεις καί ἕνας γιατρός
σέ μιά δύσκολη περίπτωση συμβουλεύεται ἄλλο γιατρό. Ὅσο πνευματικός
ἄνθρωπος κι ἄν εἶναι κανείς (ἔλεγε ὁ π.
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Παΐσιος) δέν μπορεῖ νά ἀναπαυθεῖ, γιατί
ὁ Θεός θέλει ὁ ἄνθρωπος νά βοηθιέται
ἀπό τόν ἄνθρωπο καί νά διορθώνεται
διά τοῦ ἀνθρώπου. Νά μήν ἀποφασίζει
μόνος του στίς δυσκολίες πού συναντάει στόν ἀγώνα του γιατί ὁ πειρασμός θά
τόν μπερδέψει. Ἄν δίνει μόνος του λύση
στά προβλήματά του, ὅσο σοφός καί νά
’ναι, ἐπειδή κινεῖται μέ αὐτοπεποίθηση
καί ὑπερηφάνεια μένει σκοτισμένος.
Ἐνῶ ὅποιος ταπεινώνεται καί πηγαίνει
στόν πνευματικό καί ζητᾶ τήν γνώμη
του βοηθιέται.
Πῆγαν κάποια νέα παιδιά στόν π.
Παΐσιο καί ἐκεῖνος τά ρώτησε: Ἐσεῖς,
παιδιά, ἐκκλησιάζεστε, ἐξομολογεῖστε;
Τοῦ λένε: « Αὐτά πάτερ εἶναι τυπικά
πράγματα». Καί ἐκεῖνος τούς λέει: «Ἄ!
ὄχι! Αὐτά εἶναι ὅπως τό κεντρικό τοῦβλο
τοῦ τρούλου (τό λεγόμενο κλειδί). Ἔτσι
καί τό ἀφαιρέσεις ὅλος ὁ τροῦλος σωριάζεται. Σ’ ὅποιον πνευματικό καί νά
πᾶτε εἶναι καλά, πρέπει ὅμως νά ἔχετε
καί καλό λογισμό.

Ἐκκλησίας. Ὅλοι εἶναι ἀπαραίτητοι. Ὁ
ἕνας συμπληρώνει τόν χαρακτήρα τοῦ
ἄλλου καί ὅλοι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι
ἀνεχόμεθα ὄχι μόνο τόν πνευματικό
του χαρακτήρα ἀλλά ἀκόμα καί τίς ἀδυναμίες πού ἔχει σάν ἄνθρωπος».
Γιά τούς νέους πνευματικούς.
Ὁ π. Σωφρόνιος ἀπό τό Ἔσσεξ ἔλεγε:
«Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι βαρύ καί μεγάλο
ἔργο γιά τόν κληρικό, πρέπει ὅμως νά
ἀρχίσει κανείς αὐτό τό ἔργο ἔστω κι ἄν
κάνει λάθη. Προσεύχεται γιά κάθε πρόβλημα νά τοῦ δώσει ὁ Θεός λύσεις. Ὁ
πρῶτος λόγος πού τοῦ ἔρχεται μετά ἀπό
ἔντονη προσευχή πρέπει νά τόν ἀναφέρει. Πάντως κανείς δέν εἶναι ἀλάνθαστος».
Πῶς ἐξομολογοῦσε ὁ π. Πορφύριος.
Ἔλεγε ὁ ἴδιος: «Τήν ὥρα πού μπαίνει
κάποιος νά ἐξομολογηθεῖ τόν κοιτάζω.
Ὅταν φεύγει τόν συνοδεύω μέ προσευχή, τοῦ στέλνω τήν ἀγάπη μου ὡς ἔξω,
ὥσπου νά ἔλθει ὁ ἄλλος. Εἶναι καλύτερα νά στέλνεις σιωπηλά τήν ἀγάπη σου
παρά νά λές πολλά λόγια».
Ὁ π. Πορφύριος σέ δεχόταν, σέ ἀγαποῦσε ὅποιος κι ἄν ἤσουν ὅπως καί
νά ἤσουν. Δίπλα του καί ἡ πιό μεγάλη ἁμαρτία ἔπαιρνε ἄλλες διαστάσεις.
Δέν σ’ ἔπιανε ἀπόγνωση καί ἀπελπισία.
Μόνο θλιβόσουν γιατί δέν ἐφάρμοσες
τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Σέ βοηθοῦσε μέ τόν
τρόπο του νά κάνεις ἕνα καινούριο ξεκίνημα.

Μιά διευκρίνιση γιά ὅλους τούς
κληρικούς
Θέλουμε ὅλοι νά ἔχουν τόν ἴδιο μέ
μᾶς πνευματικό χαρακτήρα. Ὅταν κάποιος ἄλλος δέν συμφωνεῖ μ’ ἐμᾶς δηλαδή ἤ εἶναι λίγο ἐπιεικής ἤ λίγο ὀξύς
ἀμέσως βγάζωμε τό συμπέρασμα ὅτι
δέν εἶναι πνευματικός ἄνθρωπος. Ὁ π.
Παΐσιος ἔλεγε ὅτι «ὅλοι χρειάζονται
στήν Ἐκκλησία. Ὅλοι οἱ πατέρες προσέφεραν τίς ὑπηρεσίες τους σέ Αὐτήν
καί οἱ ἤπιοι χαρακτῆρες καί οἱ αὐστηροί. Ὅπως γιά τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι ἀπαραίτητα τά γλυκά καί τά ξινά
καί τά πικρά, ἔτσι καί γιά τό σῶμα τῆς

Γιά τήν χρήση τῶν ἐπιτιμίων στήν
ἐξομολόγηση.
Ὁ π. Παΐσιος ἔλεγε πώς ἀκόμα καί ὁ
25

Μέγας Βασίλειος πού ἔγραψε τούς πιό
αὐστηρούς κανόνες συμβούλευε: «Μήν
ἐξετάσεις χρόνο, ἀλλά τρόπο μετανοίας». Ἄν δηλαδή δύο ἄνθρωποι κάνουν
τήν ἴδια ἁμαρτία ὁ πνευματικός ἀνάλογα μέ τήν μετάνοια στόν ἕνα μπορεῖ
νά τοῦ πεῖ νά κοινωνήσει μετά ἀπό δύο
χρόνια καί στόν ἄλλο μετά ἀπό δύο
μῆνες. Ἀνάλογα μέ τήν μετάνοιά τους.
Ἄν προσπαθεῖς νά διορθώσεις τόν ἄλλο
μέ τό ξύλο δέν κάνεις τίποτα. Τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως σέ σένα πού πῆγες νά
διορθώσεις μέ τό ζόρι θά σοῦ πεῖ: Διοκλητιανός ἤσουν; Δέν θά τόν πνίξουμε τόν ἄλλο γιά νά τόν βάλουμε στόν
παράδεισο ἀλλά μέ τό φιλότιμο νά τόν
βοηθήσουμε νά ζητήσει μόνος του νά
κάνει κάποια ἄσκηση.

δέν εἶναι πνευματικός. Ὁ πνευματικός
πρέπει νά ἔχει διάκριση, ἐχεμύθεια, ὑπομονή καί πολλά ἄλλα χαρίσματα.
Κλείνω αὐτή τήν σύντομη σκιαγράφηση τοῦ μυστηρίου τῆς μετανοίας καί
ἐξομολογήσεως μέ μιά συμβουλή τοῦ π.
Σωφρονίου ἀπό τό Ἔσσεξ τῆς Ἀγγλίας.
«Ὅταν ἔρχονται ἄνθρωποι νά ἐξομολογηθοῦν ἐνῶ προηγουμένως εἶχαν
ἄλλο πνευματικό, δέν πρέπει νά κλονίζομε τό κύρος τοῦ προηγούμενου πνευματικοῦ. Νά τούς συνιστοῦμε νά λάβουν
εὐλογία ἀπό τόν προηγούμενο πνευματικό γιά νά ἔλθουν σέ ἐμᾶς. Τότε καί ὁ
ἐξομολογούμενος θά εὐλογηθεῖ ἀλλά καί
τό ἔργο τό δικό μας θά εὐοδωθεῖ. Διαφορετικά δέν θά ἐπιτύχωμε στό ἔργο αὐτό
καί θά φύγουν καί ἀπό ἐμᾶς».

Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καπαδόκης ὡς
πνευματικός δέν ἔβαζε κανόνες στούς
ἀνθρώπους. Προσπαθοῦσε νά τούς φέρει σέ συναίσθηση ὥστε νά ζητήσουν
μόνοι τους νά κάνουν κάποια ἄσκηση
ἤ κάποιες καλοσύνες. Ἄν ὁ πνευματικός
χρησιμοποιεῖ τούς κανόνες ὡς κανόνα
ἀντί νά θεραπεύει ψυχές θά ἐγκληματεῖ. Ὁ πνευματικός γι’ αὐτό ὀνομάζεται πατήρ, γιά νά προσπαθήσει νά εἶναι
ἀληθινός πατέρας, νά νουθετεῖ μέ θεϊκή ἀγάπη καί στοργή. Νά ἔρχεται στή
θέση τοῦ ἐξομολογούμενου καί νά ζεῖ
τόν πόνο του. Αὐτό χρειάζεται ἰδιαίτερα
στήν ἐποχή μας, πού οἱ ἄνθρωποι ἔχουν
ἀνάγκη ἀπό λίγο δροσερό νερό καί ὄχι
ἀπό δυνατό ξύδι. Γι’ αὐτό καί τό μάλωμα
πρέπει νά γίνεται μέ ἀγάπη. Ἕνας πνευματικός πού δέν εἶναι ἀποφασισμένος
νά πάει ἀκόμα καί στήν κόλαση γιά τήν
ἀγάπη τῶν πνευματικῶν του παιδιῶν
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Ἡ διακονία τοῦ τμήματος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Τοῦ κ. Γεωργίου Μαράκη, συνταξιούχου ἐκπαιδευτικοῦ.
τερικῆς Ἱεραποστολῆς, πίστευε βαθειά ὅτι
αὐτό ἦταν ἕνα χρέος, μιά ὀφειλή.
Ὀργανώθηκε ἡ Ἐξωτερική Ἱεραποστολή καί προσφέρει ἔργο στήν Ἀφρική, Ἀσία,
Κεντρική Ἀμερική, Αὐστραλία.
Σήμερα στό τιμόνι τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος κ.κ. Δαμασκηνός.
Ἡ πορεία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
στήν καρδιά τῶν λαῶν τῆς γῆς εἶναι νά
γνωρίσουν τήν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, νά
κατηχοῦνται, νά λειτουργοῦνται μέσα στό
σῶμα τῆς ἐκκλησίας νά μετέχουν στά μυστήρια, νά ἀνοικοδομοῦνται ναοί, νά σιτίζονται, νά μορφώνονται, νά θεραπεύονται
συνάνθρωποί μας.
Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν Ἱεραποστολική προσπάθεια προσφέρεται ἔργο
στήν Ἀφρική.
Στήν Οὐγκάντα πού μαστίζεται ἀπό
πείνα, ἀρρώστιες, ξηρασία, ἐμφύλιους πολέμους τό τμῆμα τῆς Ἱεραποστολῆς προσέφερε ἰατροφαρμακευτικό ἔργο. Γιά ἕνα
ὁλόκληρο χρόνο πληρώνονται ὁ ἀγροτικός γιατρός, ἡ νοσοκόμα βοηθός του, ὁ
ὁδηγός καί τά καύσιμα αὐτοκινήτου.
Πληρώθηκαν ἐτήσια δίδακτρα γιά παιδιά Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου.
Δόθηκαν ὑποτροφίες γιά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα.
Ἀγοράστηκαν ἀγελάδες στήν Καμπάλα γιά νά ἐξασφαλιστεῖ γάλα γιά τά παιδιά
τοῦ Οἰκοτροφείου.
Ἀποπερατώθηκε ὁ Ἱ. Ναός τοῦ Ἁγ. Ἰω-

Μέ τήν ἐνανθρώπισή του ὁ Χριστός, γίνεται τό κέντρο, ἡ ἀρχή καί τό τέλος τῆς
Ἱεραποστολῆς.
Ἐγκαινίασε τό Ἱεραποστολικό ἔργο
«ἤρξατο κηρύσσειν» καί ἔγινε ἡ ἀπαρχή
τῶν Ἀποστόλων. Κάλεσε τούς μαθητές του
καί τούς ἔστειλε στή σπορά τοῦ λόγου καί
στήν ἁλιεία τῶν ψυχῶν.
Καθόρισε τό ἀντικείμενο τῆς Ἱεραποστολῆς «Πάντα τά ἔθνη», προσδιόρισε
τά γεωγραφικά ὅρια τοῦ ἱεραποστολικοῦ
ἀγροῦ καί ὅρισε σάν μοναδική μέθοδο ἱεραποστολῆς τήν ΑΓΑΠΗ.
Πρίν ἀπό ἀρκετά χρόνια ἄρχισε νά λειτουργεῖ στούς κόλπους τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας τῶν Χανίων τῆς Κρήτης, στήν Ἱερά
Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου,
τό τμῆμα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.
Ἡ πρωτοβουλία ἀνῆκε στόν Σεβασμιώτατο Ἐπίσκοπο Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
καί νῦν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, ὁ ὁποῖος εἶχε ὁραματισμούς νά κάνει
ἡ τοπική ἐκκλησία βίωμα τήν ἱεραποστολική της διάσταση.
Μαζί του καί μερικοί εὐαισθητοποιημένοι πιστοί σ΄αὐτή τή διάσταση τῆς ἐκκλησίας. Μιά μικρή «συντροφιά» ἀποτέλεσε
τόν πυρήνα καί μέ μικρά βήματα ἄρχισε
τόν ἀγῶνα της, τό ἔργο της, μέ προθυμία,
καλοσύνη, ἀγάπη καί φιλάνθρωπα συναισθήματα γιά ἀνθρώπους πού δέν ἤξερε,
δέν γνώριζε ἀλλά ἦταν βέβαιη ὅτι ἄξιζαν
νά ἔχουν μιά καλύτερη ζωή.
Ἡ μικρή συντροφιά πού ἀργότερα μεγάλωσε καί δημιουργήθηκε τό τμῆμα Ἐξω-
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άννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί ἔγινε ἡ ἀνέγερση τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγ. Βαρβάρας.
Θεμελιώθηκε, ἀποπερατώθηκε, ἐγκαινιάστηκε ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Κων/νου καί
Ἑλένης στίς 17-10-2010.
Θεμελιώθηκε τό Ἐλένειο Γυμνάσιο.
Ἄρχισαν οἱ ἐργασίες γιά τήν ἀνέγερση
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς στήν Degeya.
Τό τμῆμα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
συνεργάστηκε μέ τούς γιατρούς τοῦ κόσμου τῆς Πόλης μας καί ἐξοπλίστηκε ἰατρεῖο στήν πόλη Γκούλου τῆς Οὐγκάντα.
Στήν Κένυα ἱδρύθηκε καί συντηρεῖται
ὑγειονομικός Σταθμός στήν πόλη Nαϊρόμπι.
Στήν Ἱερά Μητρόπολη Μοζαμβίκης
ἐπισκευάστηκε τό Ἐπισκοπεῖο καί ἔγινε
ἀνέγερση Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου.
Στό Καμερούν ἄρχισε ἡ λειτουργία τοῦ
Ὀρθοδόξου Κέντρου Ὀρθοδοξίας.
Ἡ Ἱερά Ἐπισκοπῆ Κολουέζ ζήτησε τή
βοήθεια τῆς Ἱεραποστολῆς καί ἄμεσα ἀπεστάλη χρηματικό ποσό.
Ἐπίσης ἐστάλη ἄμεση βοήθεια καί στή
Σιέρα Λεόνε γιά τό ἔργο τῆς Ἐπισκοπῆς.
Στή Μαδαγασκάρη ἀνεγέρθη Νηπιαγωγεῖο. Τά ἐγκαίνια ἔγιναν στίς 15-9-2009.
Φοιτοῦν 150 νήπια. Ἐπίσης χρηματοδοτήθηκε καί ἀποπερατώθηκε σχολή Κοπτικῆς
–Ραπτικῆς.
Ἀρκετά παιδιά ἐξακολουθοῦν τίς σπουδές τους ἀφοῦ ἔχουν ἐξασφαλιστεῖ τά ἐτήσια δίδακτρά τους.
Κεντρική Ἀμερική. Στήν Ἱερά Ἐπισκοπή
Μεξικοῦ ἐστάλη χρηματικό ποσό γιά τούς
σεισμοπαθεῖς καί τούς ἀναξιοπαθοῦντες.
Αὐστραλία. Στή Νέα Ζηλανδία καί στά
νησιά Φίτζι ἔγινε ἡ ἀνέγερση τῆς ἐκκλησίας
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Μέρος τοῦ ποσοῦ
πού ἐστάλη τό χρησιμοποίησαν γιά ἄλλες
ἀνάγκες.
Ἀσία. Στήν Ἰορδανία τό τμῆμα ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς συνεργάστηκε μέ
τόν πατέρα Χρύσανθο, προϊστάμενο τοῦ
Ἑλληνοορθόδοξου Σχολείου τῆς Ζάρκας.

Πληρώνονται τά ἐτήσια δίδακτρα πολλῶν
παιδιῶν.
Τό 2010 βαπτίστηκαν στό Ἀμμάν 13
παιδιά Ἀράβων μέ ἀνάδοχους ἀνθρώπους
τῆς πόλης μας πού συνεισφέρουν στό ἔργο
τῆς Ἱεραποστολῆς.
Στήν Κορέα ἐπίσης ἐστάλη χρηματικό
ποσό γιά ἐξοπλισμό γηροκομείου.
Στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή τοῦ Σινᾶ δόθηκε σημαντικό ποσό γιά τήν ὕδρευση τοῦ
μοναστηριοῦ.
Γιά ὅλες αὐτές τίς δραστηριότητες ἔχει
δαπανηθεῖ σεβαστό χρηματικό ποσό.
Τά ἔσοδα τοῦ τμήματος εἶναι οἱ εἰσφορές τῶν ἀνθρώπων τῆς Μητρόπολής μας, οἱ
ὁποῖοι ἀνώνυμα ἤ ἐπώνυμα καταθέτουν τό
ὑστέρημά τους καί τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τους.
Ἐπίσης ἔσοδα ὑπάρχουν ἀπό τά «τραπεζάκια» πού στήνονται στήν εἴσοδο τῶν
ἐκκλησιῶν τίς Κυριακές ἀπό κυρίες τῆς
Ἱεραποστολῆς καί ἀπό τά «κουτιά» πού τοποθετοῦνται σέ σούπερ Μάρκετ τῆς πόλης.
Τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα οἱ Νηπιαγωγοί τῆς Πόλης μέ τίς «ἀγορές ἀγάπης»
αὐξάνουν τά ἔσοδα.
Ὅλοι ἐμεῖς πού ἀποτελοῦμε τό τμῆμα
τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς θέλουμε
νά εὐχαριστήσουμε ὅλους ὅσους προσφέρουν καί βοηθοῦν νά ξεπεράσουμε τόν
ΕΑΥΤΟ μας πού βλέπουμε γιά νά δώσουμε καί νά δοθοῦμε σέ ὅσους καί ὅσα ΔΕ
ΒΛΕΠΟΥΜΕ. Γιατί αὐτός εἶναι ὁ σκοπός
τῆς Ἱεραποστολῆς.
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ κ. ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΑΛΟΥ

Εἰσαγωγή.
Ἡ Ἐκκλησία μας τήν
πρώτη Κυριακή μετά
τήν ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου τήν
ἀφιερώνει σέ δυό ἀλληλένδετα γεγονότα: Τό
ἕνα εἶναι ἡ θεμελιώδης
ὑπόμνηση ὅτι ὁ Ἰησοῦς
Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, ὁ ἐνανθρωπήσας γιά τή σωτηρία
μας. Τό ἄλλο εἶναι οἱ
ἀγῶνες τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 325
μ.Χ. προκειμένου νά
διαφυλάξουν αὐτήν τήν
ἀλήθεια ἀλώβητη ἀπό
τήν αἵρεση τοῦ Ἀρείου.
Ἀπό τόν προσφερόμενο πλοῦτο τῶν νοημάτων τῆς ἡμέρας
ἐντοπίζουμε ἐκεῖνα πού συνδέουν τά ἀναγνώσματα τῆς Θείας Λειτουργίας μέ τήν
ἑορτή.
Στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα,1 ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὑπενθυμίζοντας στούς
Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ἐργάστηκε γιά τόν Κύριο μέ πολλή ταπείνωση, μέ
πολλά δάκρυα καί μέ δοκιμασίες, ἐξαιτίας
τῶν ἐπιβουλῶν τῶν Ἰουδαίων, τούς τονίζει
νά προσέχουν τόν ἑαυτό τους καί ὅλο τό
ποίμνιο. Ἐπισημαίνει, ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα
τούς ἀνέθεσε νά ποιμαίνουν τήν Ἐκκλησία, τήν ὁποία ὁ Κύριος ἔκανε δική Του μέ
τό αἷμα Του. Προβλέπει μάλιστα ὅτι, μετά
τήν ἀναχώρησή του, θά εἰσβάλουν λύκοι

ἄγριοι, πού δέ θά λυπηθοῦν τό ποίμνιο.
Ἀκόμα καί ἀνάμεσα
στούς Χριστιανούς θά
ὑπάρξουν πρόσωπα τά
ὁποῖα θά διδάσκουν
πλάνες, προκειμένου
νά παρασύρουν τούς
πιστούς μέ τό μέρος
τους. Γι’ αὐτό τούς τονίζει, ν’ ἀγρυπνοῦν καί
νά θυμοῦνται, ὅτι τρία
χρόνια συνέχεια, μέ
δάκρυα, δέν ἔπαψε νά
νουθετεῖ τόν καθένα
ἰδιαιτέρως.
Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα2 ἀναφέρεται
στό τμῆμα τῆς ἀρχιερατικῆς προσευχῆς, ὅπου
ὁ Ἰησοῦς συνοψίζει τήν
ἀποκάλυψή Του, προσευχόμενος πρός τόν
Πατέρα Του: Ὀνομάζει τόν ἑαυτό Τοῦ Υἱό
τοῦ Θεοῦ, ἀπό τόν Ὁποῖο γεννᾶται προαιωνίως3. Δέν εἶναι κατώτερος ἀπό τόν Πατέρα
Του, ἀλλά ὁμοούσιος ὡς πρός τή φύση4 καί
ἰσότιμος ὡς πρός τήν ἐξουσία «πάσης σαρκός» καί «ζωῆς αἰωνίου».5
Μέ τό ἐκούσιο Πάθος τῆς ἀνθρώπινης
2. Ἰω. ιζ΄ 1-13
3. «δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου
δοξάσῃ σε… καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ
σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι
παρὰ σοί». Ἰω. ιζ΄ 1, 5
4. «… ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς». Ἰω. ιζ΄ 11
5. «Καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν
αἰώνιον». Ἰω. ιζ΄ 2

1. Πρ. κ΄ 16-18, 28-36
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φύσεώς Του, κορυφώνει τήν ἔκφραση τῆς
ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας Του: Ἐνῶ
ὡς Θεός εἶναι ἀπαθής, «ἑαυτὸν ἐκένωσε…
ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος
μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ»6 προκειμένου νά καταστήσει τήν ἀνθρώπινη
φύση ἁγία καί ἀθάνατη. Αὐτή ἡ κένωση καί
ἡ ὑπακοή ἀποτελοῦν τή δόξα Τοῦ ἐνώπιον
τοῦ Πατρός καί τήν αἰτία χορηγήσεως τῆς
αἰωνίου ζωῆς, σ’ ἐκείνους πού Τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Πατέρας.7
Προσδιορίζει δέ ὅτι ἡ αἰώνια ζωή ταυτίζεται μέ τή γνώση καί μέθεξη ἀπό τούς
ἀνθρώπους τῆς ζωῆς τοῦ μόνου ἀληθινοῦ
Θεοῦ κι ἐπιτυγχάνεται μέσα ἀπό τήν ἀναγνώριση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς σωτήρα καί
ἀπό τήν κοινωνία μαζί Του.8 Μέ τούς λόγους αὐτούς, ταυτοχρόνως, ἀποσαφηνίζει
τό τοπίο των περί θεοῦ ἤ θεῶν ἀντιλήψεων;
ἀπαλλάσσει ἀπό τίς πλανεμένες ἀτραπούς
κι ἐπινοήσεις, καθώς κι ἀπό τ’ ἀδιέξοδα
πού προκύπτουν ἀπό τή λατρεία τῶν πάσης
φύσεως εἰδώλων, ὅπως εἶναι ἡ μάταιη προσμονή τῆς λυτρώσεως ἀπό τά δεσμά τῆς
ἁμαρτίας.9
Ἐπειδή ὅμως ὑπάρχουν οἱ ἐπιρροές τοῦ
κόσμου, παρακαλεῖ τόν Πατέρα νά διαφυλάξει, ἐκείνους πού Τοῦ ἐμπιστεύθηκε, ἑνωμένους μέ τήν κοινή πίστη καί τή μεταξύ
τούς ἀγάπη, σύμφωνα μέ τό πρότυπο τῆς
ἀγάπης καί ἑνότητος τῶν προσώπων τῆς
Ἁγίας Τριάδος·10 ἐπισημαίνει δέ, ὅτι ἡ γεύση

αὐτῆς τῆς ζωῆς εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ καί
παρέχεται σ’ ὅσους ἀνήκουν στόν Ἰησοῦ
Χριστό καί ζοῦν ἑνωμένοι μαζί Του.11
***
Αὐτή ἡ ἀποκάλυψη γιά τήν ἀληθινή κοινωνία μέ τό Θεό συναντᾶται, διαχρονικά,
μέ τή ζοφερή πραγματικότητα στήν ὁποία
ἀναφέρθηκε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: Λύκοι
βαρεῖς, ψευδοδιδάσκαλοι, περιέρχονται μέ
σκοπό νά παρασύρουν τούς πιστούς σέ μονοπάτια πλάνης καί αἱρέσεως.12 Ὁ ἀποστολικός λόγος ὑπενθυμίζει καί ὑπογραμμίζει
τόν ἀντίστοιχο λόγο τοῦ Κυρίου γιά τούς
ψευδοπροφῆτες, ὅτι εἶναι λύκοι ἅρπαγες μέ
ἔνδυμα προβάτου.13
Ἀπό τήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων μέχρι
σήμερα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀντιμετωπίζει αὐτές τίς ἐπιθέσεις βιώνοντας διά
τῶν Μυστηρίων τήν κοινωνία της μέ τόν
Τριαδικό Θεό, προσευχόμενη γιά τούς πεπλανημένους, ὁμολογώντας καί ὀριοθετώντας συνοδικά τήν πίστη πού παρέλαβε
ἀπό Ἐκεῖνον.
Γι’ αὐτό τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τιμοῦμε
τούς 318 Ἁγίους οἱ ὁποῖοι, ἀκολουθώντας
τό ὑπόδειγμα τῶν Ἀποστόλων στά Ἱεροσόλυμα, συγκρότησαν Σύνοδο καί διατύπωσαν, μέ τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
τά ἑπτά πρῶτα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς
Πίστεως. Μέ αὐτά ἐκφράζουν τήν ἀλήθεια
γιά τήν Ἁγία Τριάδα, καί εἰδικότερα γιά τό
πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ14

6. Φιλ. β΄ 7-8
7. «ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπί τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν
με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξη ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ
τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί». Ἰω. ιζ΄ 4-5
8. Ἰω. ιζ΄ 3
9. «Οὐκ ἔτι ὄφις μοι ψευδῶς, τὴν θέωσιν ὑποβάλλει. Χριστὸς γὰρ ὁ θεουργὸς, τῆς ἀνθρώπων φύσεως,
νῦν ἀκωλύτως τὴν τρίβον, τῆς ζωῆς μοι ἀνεπέτασεν»,
τροπάριο τῆς 4ης ὠδῆς τοῦ κανόνα τῆς ἑορτῆς τῶν
Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
10. «Καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν
τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε,
τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι,

ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς». Ἰω. ιζ΄ 11
11. «Νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι
παρὰ σοῦ ἐστιν» Ἰω. ιζ΄ 7.
12. «ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ
τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται
ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς
μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν». Πρ. κ΄ 29-30
13. Ματθ. ζ΄ 15
14. «Τήν παροῦσαν ἑορτήν ἑορτάζομεν δι᾽ αἰτίαν τοιαύτην. Ἐπειδή γάρ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός
τήν καθ᾽ ἡμᾶς φορέσας σάρκα, τήν οἰκονομίαν
ἅπασαν ἀρρήτως ἐνήργησε καί πρός τόν πατρῷον
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καί τό ἐπί γῆς ἔργο Του, γιά τήν αἰώνια κοινωνία τῶν ἀνθρώπων μέ τό Θεό.
Ἡ ἀντιαιρετική διακονία στήν Ἐκκλησία μας δέν εἶναι κάτι νεοφανές. Συνδέεται
ἄρρηκτα μέ τήν ἀποστολή της στόν κόσμο:
Νά γνωρίσει στά ἔθνη τή διδασκαλία τοῦ
Χριστοῦ καί νά τήν περιφρουρήσει ἀπό τήν
παραχάραξη, ὥστε ὁ ἄνθρωπος διακρίνοντας τήν ἀλήθεια ἀπό τίς πλανεμένες ἀντιλήψεις, νά μή χάνει τήν ἑνότητα καί ζωή μ’
Ἐκεῖνον πού εἶναι ὁ Ζωοδότης καί Σωτήρας
του.
Ὁ Χριστός, μετά τήν Ἀνάσταση, ἀπέστειλε τούς μαθητές Του στά ἔθνη: «…
διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμί
πάσας τὰς ἡμέρας».15 Ἡ ὀρθή πίστη συνδέεται ἐκ προοιμίου μέ τήν ἑνότητα μέ τό
Χριστό, ἐνῶ αὐτή ἡ ἑνότητα ταυτίζεται μέ
τήν αἰώνια ζωή γιά τήν ὁποία προσευχήθηκε ὁ Χριστός στήν ἀρχιερατική Του προσευχή: «αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα
γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ
ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν… πάτερ
ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου
ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς».16

Βεβαίως, ἡ διατήρηση τῆς ὀρθῆς πίστεως,
ἡ ἐπίτευξη τῆς ἑνότητος καί κοινωνίας μέ τό
Θεό δέν εἶναι ἔργο ἀνθρώπινο. Συντελεῖται
μέ τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί
τήν ἀνάληψη τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας,
ὑπό τήν καθοδήγηση καί τό φωτισμό Του.
Αὐτό τό γεγονός ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας
κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Γι’ αὐτό ἡ
ἑορτή τῶν Ἁγίων Πατέρων τοποθετεῖται τήν
προηγούμενη Κυριακή, ὡς προσμονή γιά
τήν πραγμάτωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου.
***
Οἱ στόχοι τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ ἴδιοι
μέχρι σήμερα - ἐποχή μέ ἔντονη αἱρετική
καί παραθρησκευτική δραστηριότητα σέ
παγκόσμια κλίμακα. Δυστυχῶς, εἶναι πολλοί ἐκεῖνοι πού ἐμπλέκονται στά δίχτυα
τῶν αἱρέσεων καί τῶν παραθρησκευτικῶν
ὁμάδων. Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία σέ μιά
προσπάθεια ἐνημερώσεως ἀφιερώνει αὐτή
τή στήλη τοῦ περιοδικοῦ της. Θά ξεκινήσουμε ἀπό τά βασικά ζητήματα τῆς φιλοσοφίας καί τῆς πρακτικῆς ὁμάδων τῆς Νέας
Ἐποχῆς, ἐπειδή αὐτά, συνήθως, δέν εἶναι
τόσο γνωστά.

ἀποκατέστη θρόνον, θέλοντες δεῖξαι οἱ ἅγιοι ὅτι
ἀληθῶς ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐγένετο ἄνθρωπος καί τέλειος ἄνθρωπος Θεός ἀνελήφθη καί ἐκάθισε ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, καί ὅτι ἡ σύνοδος
αὕτη τῶν ἁγίων Πατέρων οὕτως αὐτόν ἀνεκήρυξε
καί ἀνωμολόγησεν ὁμοούσιον καί ὁμότιμον τῷ Πατρί. τούτῳ τῷ λόγῳ μετά τήν ἔνδοξον Ἀνάληψιν τήν
παροῦσαν ἐθέσπισαν ἑορτήν, ὡσανεί τόν σύλλογον
τῶν τοσούτων Πατέρων προβιβάζοντες τοῦτον δή
ἐν σαρκί ἀναληφθέντα Θεόν ἀληθινόν καί ἐν σαρκί
τέλειον ἄνθρωπον ἀνακηρυττόντων», ὑπόμνημα
στό συναξάρι τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων
τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
15. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη,
βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες
αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ
ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς
συντελείας τοῦ αἰῶνος. ἀμήν». Ματθ. κη΄ 19-20
16. Ἰω. ιζ΄3, 11
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Ἡ Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν,
καί ἡ διατήρηση τῆς ἰδιαίτερα πολύπλοκης τέχνης τοῦ κοπανελιοῦ.
τῆς κ. Μαζανάκη Τριανταφυλλιᾶς, Γραμματέως τοῦ Ἱδρύματος Ἐκκλησιαστική Διακονία
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Ἀ

νατολικά τῶν Χανίων μέ
κατεύθυνση πρός τό ἀεροδρόμιο Δασκαλογιάννη στό
Ἀκρωτήρι Χανίων, καί σέ ἀπόσταση
περίπου ἑπτά (7) χιλιομέτρων ἀπό τό
κέντρο τῆς πόλης, βρίσκεται ἡ Ἱερά
Μονή Τιμίου Προδρόμου στήν περιοχή Κορακιές.
Ἡ προαναφερθεῖσα Ἱερά Μονή
εἶναι «Μονή Καλογραιῶν» ἡ ὁποία ἱδρύθηκε κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. Ἔχει
μακραίωνη Ἱστορία, γιά τό λόγο αὐτό ἀποτέλεσε καί ἀποτελεῖ πόλο ἔλξης γιά χιλιάδες
προσκυνητές ἀλλά καί τουρίστες.
Στή Μονή μεταξύ τῶν ἄλλων ὑπάρχει
Μουσεῖο οἱ ἐργασίες γιά τήν ὀργάνωση τοῦ
ὁποίου ξεκίνησαν κατά τή διάρκεια ἀνακαίνισης τῆς Μονῆς μέ τή συνένωση δυό κελιῶν
σέ ἕνα σύνολο πέντε αἰθουσῶν. Μετά ἀπό
πολλά χρόνια ὑπομονετικής συλλογῆς, ἐπιδιόρθωσης καί ταξινόμησης τοῦ ἐκθεσιακοῦ
ὑλικοῦ τό Μουσεῖο ὑποδέχθηκε τούς πρώτους ἐπισκέπτες του στίς 29 Αὐγούστου 1994,
ἡμέρα τῆς ἐτήσιας ἑορτῆς τοῦ Μοναστηριοῦ.
Τό Μουσεῖο ἀποτελεῖται ἀπό πέντε αἴθουσες. Στήν πρώτη αἴθουσα φιλοξενοῦνται κυρίως εἰκόνες πού προέρχονται ἀπό παλιά κελιά ἤ ἀπό τόν Ναό, ἱερά σκεύη καί ἱερά ἄμφια.
Ἡ δεύτερη αἴθουσα φιλοξενεῖ ἕνα μεγάλο
ἀργαλειό, ἕνα τζάκι καί οἰκιακά σκεύη περασμένων ἐποχῶν. Στήν Τρίτη αἴθουσα ἐκτίθενται παλαιά βιβλία καί ἔγγραφα, ἐνῶ στήν
τέταρτη αἴθουσα φιλοξενεῖται μία πλούσια
συλλογή ἀπό δείγματα διαφορετικῶν εἰδῶν
δαντέλας, ὑφαντῶν καί κεντημάτων. Ἡ πέμπτη καί μικρότερη αἴθουσα περιλαμβάνει
ἕναν παραδοσιακό φοῦρνο γιά ψήσιμο ψωμιοῦ καί διάφορα οἰκιακά σκεύη.
Παρατηρώντας μέ προσοχή τή συλλο-

γή ἀπό τά δείγματα τῶν διαφορετικῶν εἰδῶν δαντέλας πού βρίσκονται
στήν τέταρτη αἴθουσα τοῦ Μουσείου, πραγματικά ἀριστουργήματα καί
ἀκούγοντας τήν ἀφήγηση τῆς Ἁγίας
Ἡγουμένης τῆς Μονῆς, Μοναχῆς Ἀγαθαγγέλης Δαμηλάκη, βλέπει κανείς νά
ξετυλίγεται μπροστά στά μάτια του
ἡ θαυμαστή ἱστορία : «Ὅταν ἡ Κρήτη ἀπελευθερώθηκε ἀπό τούς Τούρκους καί
τό 1898 αὐτονομήθηκε, ὁ Πρίγκιπας Γεώργιος, δεύτερος γιός τοῦ Βασιλιᾶ Γεωργίου
του Α΄ τῆς Ἑλλάδας, ἀνακηρύχθηκε Ὕπατος
Ἁρμοστής τοῦ νησιοῦ καί ἔγινε δραστήριος
ὑποστηρικτής τῆς Ἱερᾶς Μονῆς πού τήν ἐπισκεπτόταν συχνά. Ἐκεῖνος ἀντιλήφθηκε τήν
φτώχεια καί τόν ἀγῶνα τῶν Μοναχῶν καί
ἀποφάσισε νά τίς βοηθήσει. Μέ τήν ἄδεια τοῦ
Μητροπολίτη Χανίων, Νικηφόρου, προνόησε
ὥστε ἡ Μοναχή Μηνοδώρα Ἀθανασάκη νά
σπουδάσει στήν Ἀθήνα ὑπό τήν προστασία
τῆς Λαίδης Ἔγερτον, συζύγου τοῦ Βρετανοῦ
πρέσβη. Ἡ Μοναχή σπούδασε στή Σχολή Χειροτεχνίας τῆς Ἀθήνας, ὅπου ἐξειδικεύτηκε σέ
διάφορα εἴδη ἐργοχείρων καί τεχνικῶν γνώσεων. Ἡ Μοναχή Μητροδώρα ἐπιστρέφοντας
στή Μονή ἵδρυσε ἐντός τοῦ Μοναστηριοῦ
τήν «Οἰκοκυρική Σχολή τῆς Λαίδης Ἔγερτον»
πού ξεκίνησε τήν λειτουργία της στίς 20 Ἰουνίου τοῦ 1903.
Ἀπό ἔγγραφα τῆς Σχολῆς, τῶν ἐτῶν 1903
- 1908 πού φυλάσσονται στό Μουσεῖο τῆς
Μονῆς πληροφορούμαστε ὅτι στή Σχολή
ἐκπαιδεύτηκαν ἐκτός ἀπό τίς Μοναχές καί
κορίτσια ἀπό τήν περιοχή τῶν Κορακιῶν, ἀπό
ἄλλα χωριά τοῦ Ἀκρωτηρίου, τοῦ Ἀποκόρωνα, τῆς Κισάμου ἀλλά καί ἀπό τήν πόλη τῶν
Χανίων.
Διδάχθηκαν ὡς ἐπί τό πλεῖστον τήν τέ-
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χνη τοῦ κοπανελιοῦ σέ ὅλες τίς μορφές του,
χωρίς νά ἀποκλείσουν ἄλλες δαντέλες, βελονάκι, βενίζ καί φιλέ μέ κέντημα. Ἐπίσης
διδάχθηκαν τήν τέχνη τῆς ὑφαντικῆς λινῶν,
μεταξωτῶν καί μάλλινων εἰδῶν, λευκό κέντημα καί κοπτική –ραπτική. Στήν ἱστορία
τῆς Σχολῆς ἀνάμεσα στά πολλά ἀριστουργηματικά χειροτεχνήματα πού δημιούργησαν οἱ
μαθήτριες της εἶναι καί τό νυφικό τῆς πριγκίπισσας Ὄλγας, ἐξ ὁλοκλήρου ἀποτελούμενο
ἀπό δαντέλα κοπανελιοῦ. Πλέχτηκε ἀπό τίς
Μοναχές καί μαθήτριες τῆς Σχολῆς καί ὁλοκληρώθηκε σέ ἕξι μῆνες. Ἕνα μικρό μοτίφ
τοῦ νυφικοῦ φυλάσσεται στό Μουσεῖο τοῦ
Μοναστηριοῦ. Τό κοπανέλι πού ἔπλεκαν στή
Σχολή τοῦ Μοναστηριοῦ ἦταν ὀνομαστό γιά
τίς δεκαετίες πού ἀκολούθησαν».
Τό κοπανέλι εἶναι ἕνα ἰδιαίτερο εἶδος θαυμάσιας χειροποίητης δαντέλας. Ἡ ὀνομασία
«κοπανέλι» προέρχεται ἀπό τό ρυθμικό χτύπο πού κάνουν τά ξυλάκια, ἐπάνω στά ὁποῖα
βρίσκονται τυλιγμένες κλωστές, καθώς μετατοπίζονται κατά τήν διαπλοκή τῆς δαντέλας. Ἡ τεχνική δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τό πλέξιμο
ἰνῶν καί κλωστῶν σέ κατακόρυφη διάταξη
τοποθετημένων χωρίς κόμπους καί δεσίματα
ἀνάμεσα. Ἡ δαντέλα πλέκεται κομμάτι –κομμάτι, τμηματικά περίπου ὡς ἐξῆς: Οἱ γυναῖκες
κάθονται καί βάζουν πάνω στά πόδια τους ἤ
ἕνα μικρό τελάρο ἤ ἕνα κασελάκι, γιά τό πλέξιμο τῶν κομματιῶν τῆς δαντέλας μικρῶν καί
στενῶν ἤ βάζουν ἕνα εἰδικό μαξιλάρι, γιά μεγαλύτερα κομμάτια δαντέλας. Ἔπειτα τοποθετοῦν πάνω στό μαξιλάρι αὐτό καί στερεώνουν καλά τήν λεπτή περγαμηνή, ὅπου ἔχουν
σχεδιάσει τό πατρόν τῆς δαντέλας τους.
Ἀκολούθως τοποθετοῦν, πολύ προσεκτικά,
καρφίτσες –ὁδηγούς πάνω στό περίγραμμα
καί τίς διασταυρώσεις τοῦ σχεδίου. Οἱ κλωστές δεμένες ἀνά 2, 4 ἤ 8 εἶναι στερεωμένες
σέ μία καρφίτσα, στήν ἀρχή τοῦ σχεδίου καί
τό μῆκος τοῦ βρίσκεται, τυλιγμένο σέ 18 ἤ
20 εἰδικά μακρόστενα ξυλάκια φτιαγμένα ἤ
ἀπό κόκκαλο ἤ ἀπό δρῦ ἤ ἀπό λεμονιά ἤ ἀπό
ἀμυγδαλιά. Κρατώντας ἡ πλέχτρα ἀπό ἕνα

ζευγάρι κοπανέλια στό κάθε χέρι, περνᾶ τίς
κλωστές πάνω-κάτω σάν νά ὑφαίνει. Ὅταν τό
ἤ τά κομμάτια εἶναι ἕτοιμα, ἐπαναλαμβάνει
τήν ἴδια διαδικασία γιά τά ἑπόμενα κομμάτια,
τά ὁποῖα μετά συνενώνονται στό ἀπαιτούμενο καί προκαθορισμένο μέγεθος.
Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἀκόμη καί σήμερα
πού τό δύσκολο καί πολύπλοκο αὐτό ἐργόχειρο τείνει νά ἐξαφανιστεῖ ὑπάρχουν ὁμάδες
γυναικῶν πού ἀσχολοῦνται καί πλέκουν κοπανέλι στό χωριό Γαβαλοχώρι Ἀποκορώνου
Χανίων πού οἱ ρίζες τους βρίσκονται πίσω
στή Σχολή τοῦ Μοναστηριοῦ. Στίς μέρες μας
δυό Μοναχές ἐξακολουθοῦν νά ἐργάζονται
καί νά διατηροῦν τήν τέχνη τοῦ κοπανελιοῦ
στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου.
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ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
Toῦ Ἀρχιμ. Βενεδίκτου Νεοσκητιώτου
ρεῖς καρποὺς τοῦ δένδρου τῆς ἀγάπης
παρουσιάζει ὁ Κύριός μας στὸ δένδρο
τῆς ἀγάπης στὴν ἐπὶ τοῦ Ὂρους ὀμιλία.
Ὁ ἕνας καρπὸς ἀναφέρεται στὸν ἑαυτό μας. Ὁ ἄλλος καρπὸς ἀναφέρεται στοὺς
ἄλλους. Ὁ τρίτος ἀναφέρεται στὸν Θεό. Ἡ ζωὴ
δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τρεῖς διαστάσεις.
Ἡ μία διάστασις εἶναι ἡ διάστασις τοῦ πλάτους. Εἶναι ἡ διάστασις πρὸς τὸν κόσμο, εἶναι
οἱ ἂλλοι ἄνθρωποι ποὺ συναναστρεφόμεθα.
Ἡ ἄλλη διάστασις εἶναι ἡ τοῦ βάθους. Μέσα
ἡ ὕπαρξί μας, ἡ ψυχή μας, ἕνας ὀλόκληρος
κόσμος. Καὶ ἡ Τρίτη διάστασις εἶναι ἡ διάστασις τοῦ ὕψους. Εἶναι ὁ Θεός. Τρεῖς κόσμους
ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε. Τὸν κόσμο τοῦ
Θεοῦ, τὸν κόσμο τῆς κοινωνίας καὶ τὸν κόσμο
ποὺ κρύβεται μέσα μας. Καὶ ἔτσι πρὸς μὲν τὶς
σχέσεις μας μὲ τὸν Θεὸ ὁ Χριστὸς ἀναφέρει
ὡς καρπὸ τῆς ἀγάπης τὴν προσευχή. Ὡς πρὸς
τὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους, καρπὸς τῆς
ἀγάπης εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη. Καὶ ὡς πρὸς τὴν
σχέσι μὲ τὸν ἐαυτό μας, καρπὸς τῆς ἀγάπης
μὲ τὸν ἑαυτό μας εἶναι ἡ νηστεία, ἡ ἄσκησις,
ἡ ἐγκράτεια.
Ἀγάπη λοιπὸν τὸ δένδρο, τρεῖς οἱ καρποί.
Ὁ ἕνας ἡ προσευχή, πρὸς τὸν Θεό. Ἀγαπῶ τὸν
Θεό, προσεύχομαι πρὸς τὸν Θεό. Δὲν προσεύχομαι, δὲν ἀγαπῶ τὸν Θεό. Ὅταν ἀγαπῶ ἕνα

πρόσωπο, θέλω καθημερινὰ νὰ τὸ βλέπω, νὰ
κουβεντιάσω, νὰ ἀνταλλάξω τὴν γνώμη μου,
νὰ τοῦ πῶ τὴν θερμή μου ἀγάπη. Καὶ ἕνας ποὺ
ἀγαπάει τὸ Χριστό, δὲν μπορεῖ νὰ μὴ μιλήση
στὸν Χριστὸ κάθε μέρα μὲ τὴν προσευχή.
Δεύτερος καρπὸς εἴπαμε ὅτι εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη. Ἀγαπῶ τοὺς ἄλλους; Καρπὸς τῆς
ἀγάπης εἴπαμε εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη. Καὶ τρίτος
καρπός; Ἀγαπῶ τὸν ἐαυτό μου; Θὰ τὸν βάλλω
σὲ ἄσκησι, σὲ ἐγκράτεια. Σὲ νηστεία, ὄχι μόνο
φαγητῶν, ἀλλὰ κυρίως νηστεία παθῶν. Ἀπό
τοὺς τρεῖς καρποὺς αὐτοὺς τῆς ἀγάπης, τὴν
προσευχή, τὴ νηστεία καὶ τὴν ἐλεημοσύνη, σήμερα θὰ μᾶς ἀπασχολήση ἡ ἐλεημοσύνη.
Καὶ γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐλεημοσύνης, θὰ παρουσιάσουμε τὸν κήρυκα τῆς ἐλεημοσύνης,
τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο. Δὲν ὑπάρχει
ὀμιλία του ποὺ νὰ μὴν ἀναφέρεται στὴν ἐλεημοσύνη καὶ τὴν φιλαργυρία τῶν πλουσίων.
Δίνει τόση μεγάλη σημασία στὴν ἐλεημοσύνη
κάτι ποὺ ἐμεῖς τὸ περιφρονοῦμε. Καὶ ὅμως ἀπὸ
ὅλες μας τὶς πράξεις ἂν ὑπάρχουν δύο πράξεις
ποὺ ἔχουν φτερὰ καὶ ἀνεβαίνουν στὸ θρόνο
τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ προσευχὴ καὶ ἡ ἐλεημοσύνη.
Ἡ ἐλεημοσύνη κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο
εἶναι ἡ χρησιμώτερη τέχνη.
Καὶ μάλιστα ἀνώτερη ἀπὸ ὅλες τὶς τέχνες.
Διότι ἂν βασικὸ γνώρισμα τῆς τέχνης εἶναι νὰ

Τ
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καταλήγῃ σὲ κάτι τὸ χρήσιμο, τότε, ἐπειδή δὲν
ὑπάρχει τίποτε πιὸ χρήσιμο ἀπὸ τὴν ἐλεημοσύνη, εἶναι ὀλοφάνερο ὄτι ἡ ἐλεημοσύνη καὶ τέχνη εἶναι καὶ πιὸ σπουδαία ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες
τέχνες. Διότι δέ μας κατασκευάζει ὑποδήματα,
οὔτε μᾶς ὑφαίνει ἐνδύματα, ἀλλά μᾶς χαρίζει
τὴν αἰώνια ζωή, μᾶς ἁρπάζει ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ
θανάτου, μᾶς δοξάζει καὶ στὴν ἐδῶ ζωὴ καὶ στὴ
μέλλουσα καὶ μᾶς κτίζει τὶς οὐράνιες κατοικίες καὶ ἐκεῖνες τὶς αἰώνιες σκηνές. Αὐτὴ δὲν
ἀφήνει τὶς λαμπάδες μας νὰ σβήσουν, οὔτε μᾶς
ἀφήνει νὰ παρουσιασθοῦμε στὸ γάμο μὲ ἀκάθαρτα ἐνδύματα, ἀλλὰ τὰ πλένει καὶ τὰ κάνει
πιὸ καθαρὰ καὶ ἀπὸ τὸ χιόνι. Διότι λέγει: «Ἐάν
οἱ ἁμαρτίες σας εἶναι σὰν τὸ κόκκινο μαλλί, θὰ
σᾶς τὶς κάνω καθαρὲς σὰν τὸ χιόνι» (Ἠσ. 1,18).
Ἡ τέχνη αὐτὴ ἔχει κάνει μὲ ἀπαράμιλλη τέχνη ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ναοὺς τοῦ
Θεοῦ. Καὶ μάλιστα κάτι τὸ πιὸ σπουδαῖο. Κάθε
ἄνθρωπο ποὺ ἐνεργεῖ τὴν ἐλεημοσύνη τὸν ἔχει
μετατρέψει σὲ θυσιαστήριο τοῦ Θεοῦ.
Στὰ ἅγια τῶν ἁγίων μπαίνει ὁ ἱερέας. Μπορεῖ κάθε ἕνας κάνοντας τὴν θυσία αὐτή, νὰ
μπῆ στὸν ἱερότερο χῶρο. Ὅπου δὲν ὑπάρχει
κανένας, παρὰ μόνον ὁ Πατέρας του, ἐκεῖνος
ποὺ βλέπει κρυφά, ἐκεῖ ποὺ δὲν βλέπει κανένας
ἄλλος. Μὰ πῶς μπορεῖ νὰ μὴ βλέπη κανένας
ἄλλος, ἀφοῦ τὸ θυσιαστήριο βρίσκεται σὲ δημόσιο χώρο; Τὸ ἀξιοθαύμαστο εἶναι αὐτό, ὄτι,
δηλαδή, τότε ἔκρυβαν τὴν θέα πόρτες καὶ παράθυρα, τώρα, ὅμως, μπορεῖ κανείς νὰ θυσιάζῃ
δημόσια καὶ ἡ θυσία αὐτὴ νὰ εἶναι πιὸ μυστηριακή. Διότι, ὅταν δὲν κάνης κάτι γιὰ ἐπίδειξι,
καὶ ἂν ἀκόμη σὲ βλέπη ὅλη ἡ οἰκουμένη, δὲν σὲ
βλέπει κανένας, ἐπειδὴ ἐσὺ δὲν τὸ ἔκανες γιὰ
νὰ σὲ δοῦν.
Αὐτὸ τὸ θυσιαστήριο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ
ἴδια τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὸ σῶμα τοῦ
Κυρίου γίνεται τὸ θυσιαστήριο τοῦ ἀνθρώπου.
Στὸ ἀνθρώπινο σῶμα θυσιάζει κανείς τὸ ἱερὸ
σῶμα τοῦ Κυρίου.
Καὶ ὅπως στέκεται ὁ ἱερέας καὶ ἐπικαλεῖται
τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἔτσι καὶ αὐτὸς ποὺ ἐλεεῖ ἐπικαλεῖται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ὄχι μὲ τὴν φωνή του, ἀλλὰ

μὲ
τὶς
πράξεις του.
Διότι τίποτε
δὲν διατηρεῖ καὶ δὲν
ἀνάβει τόσο τὴν φωτιὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ὅσο τὸ λάδι τῆς ἐλεημοσύνης ὅταν χύνεται
ἄφθονο στὰ χέρια τῶν φτωχῶν.
Σύγκρισις μὲ τὶς ἄλλες ἀρετὲς
Ἂν τὴν συγκρίνουμε μὲ τὶς ἄλλες ἀρετές, θὰ
δοῦμε ὄτι ἡ ἐλεημοσύνη ὑπερτερεῖ ὅλων τῶν
ἀρετῶν, τονίζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Ποιὰ
ἀρετὴ νὰ πάρουμε; Ἂς δοῦμε τὴν παρθενία.
Ἂς προσέξουμε τὴν δύναμι τῆς ἐλεημοσύνης. Ὅλοι μας γνωρίζουμε τὴν παραβολὴ τῶν
δέκα παρθένων. Τῶν πέντε φρονίμων καὶ τῶν
πέντε μωρῶν. Τὶς πέντε μωρὲς παρθένες ἡ
παρθενία, χωρὶς τὴν ἐλεημοσύνη, δὲν μπόρεσε
νὰ τὶς φέρη οὔτε στὰ πρόθυρα τοῦ νυμφῶνος,
ἐνῶ ἡ ἐλεημοσύνη, χωρὶς τὴν παρθενία, ὡδήγησε τοὺς τροφίμους της μὲ πολλοὺς ἐπαίνους
στὴ βασιλεία ποὺ ἑτοιμάσθηκε πρὶν ἀπὸ τὴν
δημιουργία τοῦ κόσμου. Αὐτές, ἐπειδὴ δὲν ἔκαναν πλούσια ἐλεημοσύνη, ἄκουσαν «πηγαίνετε, δέ σᾶς γνωρίζω», ἐνῶ ἐκεῖνοι ποὺ πότισαν
τὸ Χριστό, ὅταν διψοῦσε, καὶ τοῦ ἔδωσαν νὰ
φάῃ ὅταν πεινοῦσε, μολονότι δὲν πρόλαβαν
τὴν παρθενία, ἄκουσαν∙ «ἐλᾶτε οἱ εὐλογημένοι
ἀπὸ τὸν Πατέρα μου… » (Μάτθ. 25,34). Καὶ
πολὺ σωστά∙ διότι ἐκεῖνος ποὺ ἀσκεῖ τὴν παρθενία καὶ νηστεύει, εἶναι χρήσιμος μόνο γιὰ τὸν
ἑαυτό του, ἐνῶ ἐκεῖνος, ποὺ κάνει ἐλεημοσύνη,
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εἶναι κοινὸ λιμάνι γιὰ τοὺς ναυαγούς, διορθώνοντας τὴν φτώχεια τῶν συνανθρώπων του
καὶ ἀνακουφίζοντας τὶς ἀνάγκες τῶν ἄλλων.
Ἂς τὴν συγκρίνουμε μὲ τὴν προσευχὴ
Τονίζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: Κάνε ὀφειλέτη σου τὸ Θεὸ καὶ τότε νὰ ζητήσης. Δάνεισε καὶ τότε νὰ ζητήσης, γιὰ νὰ πάρης μὲ τόκο.
Αὐτὸ τὸ θέλει ὁ Θεός, δὲν τὸ ἀποφεύγει. Ἂν
τοῦ ζητᾶς μαζὶ μὲ ἐλεημοσύνη ποὺ ἔκανες,
χρωστᾶ χάρι. Ἂν ἀπαιτῆς μὲ ἐλεημοσύνη, δανείζεις καὶ παίρνεις καὶ τόκους. Δὲν εἰσακούεται κανείς σηκώνοντας τὰ χέρια∙ ἅπλωσε τὰ
χέρια σου ὄχι στὸν οὐρανό, ἀλλὰ στὰ χέρια
τῶν φτωχῶν. Ἂν ἀπλώσης τὸ χέρι στὰ χέρια
τῶν φτωχῶν, ἄγγιξες τὴν ἴδια τὴν κορυφὴ τοῦ
οὐρανοῦ. Διότι αὐτὸς ποὺ κάθεται ἐκεῖ, αὐτὸς
παίρνει τὴν ἐλεημοσύνη. Ἂν ὑψώσης τὰ χέρια
ἄκαρπα, δὲν ὠφελήθηκες καθόλου.
Ἂν τὴν συγκρίνουμε καὶ μὲ τὴν μετάνοια,
θὰ δοῦμε ὅτι καὶ αὐτὴ εἶναι νεκρὴ χωρὶς τὴν
ἐλεημοσύνη. Δῶσε στὸν πεινασμένο χρήματα
καὶ θὰ κερδίσης ἔτσι τὸν κριτή. Καὶ αὐτὰ τὰ
λέγω ἀπὸ ἀγάπη γιὰ σᾶς, ἐπειδὴ ἡ μετάνοια
χωρὶς ἐλεημοσύνη εἶναι νεκρὴ καὶ χωρὶς φτερά. Δὲν μπορεῖ νὰ πετάξῃ ἡ μετάνοια χωρὶς
νὰ ἔχῃ τὰ φτερὰ τῆς ἐλεημοσύνης. Γι’ αὐτὸ καὶ

στὸν Κορνήλιο, ποὺ ἔδειξε εἰλικρινὴ μετάνοια,
ἡ ἐλεημοσύνη ἔγινε τὸ φτερὸ τῆς εὐσέβειας.
Διότι λέγει∙ «οἱ ἐλεημοσύνες σου καὶ οἱ προσευχές σου ἀνέβηκαν στὸν οὐρανό» (Πράξ.
10,4). Ἂν ἡ μετάνοια δὲν εἶχε τὰ φτερὰ τῆς ἐλεημοσύνης, δὲν θὰ ἀνέβαινε στὸν οὐρανό.
Οἱ προφάσεις
Ὑπάρχουν ὅμως ὡρισμένες προφάσεις γιὰ
τὴν ἐλεημοσύνη.
Θὰ μιλήσης στοὺς φτωχοὺς γιὰ ἐλεημο
σύνη; Καὶ ὑπάρχουν σήμερα φτωχοί; Γιατὶ ἔτσι
εἶναι. Καθισμένοι στὴν πολυθρόνα τῆς καλοπέρασης δὲ βλέπουμε γύρω μας τὴν δυστυχία
ποὺ ὑπάρχει. Ὑπάρχει φτώχεια; Νὰ ρωτήσουμε τὸ Χριστό. Τοὺς φτωχοὺς πάντοτε θὰ τοὺς
ἔχετε μαζί σας. Ὂχι γιατι τὸ θελει ὁ Θεός.
Αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ τὴν πλεονεξία μας, τὴν
ἀνεμελιά μας, τὴν νωθρότητά μας. Καὶ ὅμως
ὑπάρχουν φτωχοί. Πηγαίνετε σὲ κάποια ἄλλη
χώρα καὶ θὰ σκεφθῆτε καὶ θὰ δῆτε. Πρὸ καιροῦ
ἑορτάσθηκε ἡ παγκόσμια ἡμέρα διατροφῆς.
Καὶ ἀποκαλύφθηκαν νούμερα ντροπῆς. Καὶ
θὰ ἔπρεπε ἡ μέρα αὐτὴ νὰ μὴ λέγεται παγκόσμια ἠμέρα διατροφῆς, ἀλλὰ ντροπῆς. 40.000
παιδάκια τὴν μέρα στὶς ὑπανάπτυκτες χώρες
πεθαίνουν σκελετωμένα ἀπὸ τὴν πείνα, γιατὶ
δὲν ἔχουν μία χούφτα ρύζι… Κάθε τρεῖς μέρες σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο πεθαίνουν τόσοι
ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν πείνα, ὅσα ἦταν τὰ θύματα τῆς Χιροσίμα καὶ Ναγκασάκι. Κάθε τρεῖς
μέρες μία ἄλλη ἀτομικὴ βόμβα ποὺ λέγεται
ἀτομισμὸς προκαλεῖ τὰ θύματα στὸ ὕψος τῆς
Χιροσίμα καὶ Ναγκασάκι.
Ἂν ὑπάρχουν φτωχοί; Πηγαίνετε στὰ ἄσυλα. Μόνο ποὺ δὲν θέλουμε νὰ τοὺς ἀποκαλύψουμε.
Ὑπάρχει καὶ ἄλλη ἔνστασις: α) Εἶναι ἀργὸς
Αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατηγοροῦμε σὰν ἀργούς, πράγμα πού, πολλὲς φορές
εἶναι ἄξιο γιὰ συγγνώμη. Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, ὅμως,
πολλὲς φορὲς κάνουμε πράγματα ποὺ εἶναι
χειρότερα ἀπὸ κάθε ἀργία. Ἀλλά, θὰ πῇ κανείς,
ἐγώ ἔχω πατρικὴ περιουσία. Ἐπειδή ὅμως αὐτὸς
εἶναι φτωχὸς καὶ κατάγεται ἀπὸ φτωχοὺς γονεῖς καὶ δὲν εἶχε πλούσιους προγόνους, πρέπει
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νὰ χαθῇ; Ἀκριβῶς γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ πρέπει νὰ
ἐλεηθῇ καὶ νὰ βοηθηθῇ ἀπὸ τοὺς πλούσιους.
Καὶ ἕνας περνώντας τὴ μέρα του στὰ θέατρα
ἢ σὲ συγκεντρώσεις καὶ σὲ συναναστροφές,
πού δὲν ἔχουν κανένα ὄφελος, καί, λέγοντας
ἀναρίθμητα κακά, νομίζει ὅτι δὲν κάνει κάποιο
κακό. Αὐτόν, ὅμως, τὸν ἄθλιο καὶ ταλαίπωρο,
ποὺ περνᾶ ὅλη του τὴ μέρα μὲ ἱκεσίες, μὲ δάκρυα καὶ μὲ ἀφάνταστη ταλαιπωρία, τὸν κρίνει
καὶ τοῦ ζητᾶ εὐθύνες; Πῶς μπορεῖ αὐτά νὰ πηγάζουν ἀπὸ ἀνθρώπινη σκέψι;
β) Εἶναι ἐλεεινὸς καὶ ξένος
Ποιά εἶναι ἡ ἄλλη εὔσχημη πρόφασις; Λένε
ὅτι εἶναι δραπέτες καὶ ξένοι καὶ ἐλεεινοί, ποὺ
ἄφησαν τὴν πατρίδα τους καὶ μαζεύονται στὴν
χώρα μας. Ἀπαντᾶ ὁ ἅγιος στὴν πρόφασι αὐτὴ
καὶ λέγει: Ἢ ἐλεημοσύνη θὰ κάνης ἢ δικαστήριο. Ἂν ὁ ΑἈβραάμ ἔκαμνε τὸ δικαστήριο
αὐτό, δὲν θὰ φιλοξενοῦσε τὸν ἴδιο τὸν Θεό.
Καὶ ὕστερα ποιὸς γνωρίζει ἂν μέσα στὸ πλῆθος
αὐτῶν τῶν ἐπαιτῶν ὑπάρχουν μερικὰ ἄτομα τὰ
ὀποῖα ἔχουν ἀπόλυτη ἀνάγκη καὶ διώχνουμε
μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους καὶ αὐτούς;
Ποιά συγγνώμη θὰ ἔχουμε ὅταν οἱ πρόγονοί μας ἔτρεφαν μὲ τὰ χρήματά τους καὶ
αὐτοὺς ποὺ κατοικοῦσαν πολὺ μακρυά, καὶ μάλιστα ἔτρεχαν αὐτοὶ πρὸς ἐκείνους; Ἐνῶ ἐμεῖς
καὶ αὐτούς, ποὺ ἀπὸ πολλὰ μέρη τρέχουν κοντά μας, τοὺς διώχνουμε καὶ τοὺς ζητᾶμε καὶ
εὐθύνες τὴ στιγμή, ποὺ γνωρίζουμε ὅτι ἐμεῖς οἱ
ἴδιοι εἴμαστε ὑπεύθυνοι ἀμέτρητων κακῶν.
Ἂν ὁ Θεός μᾶς ἐξετάση μὲ λεπτομέρεια...
Καὶ ἂν ὁ Θεὸς ἐξετάση μὲ λεπτομέρεια τὴ
ζωή μας, ὅπως ἐμεῖς ἐξετάζουμε τὴ ζωὴ τῶν
φτωχῶν, δὲν θὰ βροῦμε καμμιὰ συγγνώμη οὔτε
εὐσπλαγχνία. «Διότι μὲ ὅποιο μέτρο κρίνετε θὰ
κριθῆτε» (Ματθ. 7,2). Νὰ γίνης, λοιπόν, φιλάνθρωπος καὶ εὐμενὴς πρὸς τὸν συνάνθρωπό
σου καὶ νὰ συγχωρέσης πολλὰ ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματά του καὶ νὰ τὸν ἐλεήσης, γιὰ νὰ τύχης καὶ
σὺ τέτοια μεταχείρησι. Καὶ μία ἄλλη ἔνστασις
Μὰ ἐγώ εἶμαι φτωχὸς
Ἒχω ἀνάγκη ἀπὸ ἐλεημοσύνη, ὄχι νὰ κάνω
ἐλεημοσύνη. Καὶ ἔρχεται ὁ ἰερὸς Χρυσόστομος νὰ δώσῃ μία ἀποστομωτικὴ ἀπάντησι σὲ

αὐτοὺς καὶ νὰ ρωτήσῃ. Εἶσαι φτωχός; Εἶσαι ὁ
φτωχότερος τοῦ κόσμου; Ἑπομένως δὲν εἶσαι
τόσο φτωχὸς ὅσο νομίζεις.
Καὶ ὅμως καὶ ὁ πιὸ φτωχὸς πόσα ξοδεύει σὲ διάφορα κέντρα διασκεδάσεως; Πῶς
λοιπὸν θὰ ξεφύγῃ κανείς τὴν κατηγορία καὶ
τὶς ἀφορμὲς γιὰ κατηγορία, ὅταν αὐτὸς ποὺ
κάθεται μαζὶ του στὸ τραπέζι τρώει παραπάνω
ἀπὸ τὸ κανονικό, καὶ τὸ σκυλὶ ποὺ βρίσκεται
δίπλα του, πάλι τὸ ἴδιο, ἐνῶ ὁ Χριστὸς δὲ τοῦ
φαίνεται ἄξιος ἀκόμη οὔτε καὶ γι’ αὐτά; Ὅταν
ὁ ἠθοποιὸς παίρνη τόση μεγάλη ἀμοιβὴ γιὰ
τὰ γέλια του, καὶ ὁ Χριστὸς πού τοῦ χαρίζει
τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, δὲν παίρνει οὔτε τὸ
πιὸ μικρὸ μερίδιο ἀπὸ αὐτά; Καὶ ὁ ἠθοποιός,
ἐπειδὴ εἶπε κάποιο ἀστεῖο, ἔφυγε χορτάτος, ὁ
Χριστός, ὅμως, πού μᾶς δίδαξε αὐτά, πού ἂν
δὲν τὰ μαθαίναμε, δὲν θὰ διαφέραμε σὲ τίποτε
ἀπὸ τὰ σκυλιά, δὲν ἀξίζει νὰ πάρῃ οὔτε ἐκεῖνα
πού παίρνει αὐτός;
Ἒτσι θὰ εἴμαστε ἀδικαιολόγητοι παρα
μελώντας τὴν ἐντολὴ αὐτὴ τῆς ἐλεημοσύνης.

37

Τρόπος

ἀβεβαιότητα, πολὺ περισσότερο πρέπει νὰ
χαίρεται ἐκεῖνος ποὺ καλλιεργεῖ τὸν οὐρανό. Ἒτσι, καὶ ἂν ἀκόμη δώσης λίγα, θὰ δώσης
πολλά, ὅπως, πάλι, ἂν δώσης μὲ σκυθρωπὸ
ὕφος, καὶ ἂν ἀκόμη δώσης πολλά, τὰ πολλὰ
τὰ ἔκανες λίγα. Ἒτσι καὶ ἡ χήρα μὲ τὰ δύο
λεπτὰ ξεπέρασε πολλὰ τάλαντα, διότι ἡ διάθεσί της ἦταν γενναιόδωρη.
Καὶ πῶς, μπορεῖ, λέγει νὰ τὸ κάνη κάποιος
αὐτὸ μὲ προθυμία, ὅταν ζῇ μέσα στὴ χειρότερη φτώχεια καὶ στερῆται τὰ πάντα; Ρώτησε τὴ
χήρα καὶ θὰ ἀκούσης τὸν τρόπο καὶ θὰ μάθης
ὅτι τὴν δυσκολία δὲν τὴν προκαλεῖ ἡ φτώχεια,
ἀλλὰ ἡ διάθεσις κάνει αὐτὸ καὶ τὸ ἀντίθετο
ἀπὸ αὐτό. Διότι μπορεῖ κάποιος καὶ στὴ φτώχεια νὰ εἶναι μεγαλόδωρος καὶ στὸν πλούτο
μικρόψυχος. Διότι δὲν θέλει μόνο μὲ χρήματα νὰ βοηθοῦμε ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀνάγκη,
ἀλλὰ καὶ μὲ λόγια καὶ μὲ πράγματα καὶ μὲ τὸ
σῶμα καὶ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα.
β) Δεύτερον δὲν πρέπει νὰ προέρχεται
ἀπὸ ἀδικία.
Δὲν πρέπει νὰ προέρχεται ἀπὸ ἀδικίες. Δὲν
εἶναι ἐλεημοσύνη ὅταν γίνεται ἀπὸ φόνους
καὶ ἀπὸ ἀντίτιμο ἀνθρωπίνων ψυχῶν. Αὐτὲς οἱ
ἐλεημοσύνες εἶναι ἰουδαϊκές, ἢ μᾶλλον, σατανικές. Διότι ὑπάρχουν καὶ τώρα ἐκεῖνοι πού, ἐνῶ
ἁρπάζουν ἀμέτρητα πράγματα, ποὺ ἀνήκουν σὲ
ἄλλους, νομίζουν ὅτι δικαιολογοῦνται γιὰ ὅλα,
ἐάν πληρώσουν κάτι λίγα χρήμτα δίνοντας κάπου μία πενιχρή ἐλεημοσύνη. Γι’ αὐτοὺς καὶ ὁ
προφήτης λέγει: «Σκεπάζατε μὲ ξένα δάκρυα τὸ
θυσιαστήριο τοῦ Κυρίου μου» (Μαλ. 2,13).

Πῶς πρέπει νὰ γίνεται ὅμως ἡ ἐλεημοσύνη;
α) Πρῶτα ἀπὸ ὅλα
μὲ χαρὰ καὶ μὲ εὐχαρίστησι
«Ἐκεῖνος ποὺ κάνει ἐλεημοσύνη, ἂς ἐλεῆ
μὲ χαρά» (Ρωμ. 12,8). Δὲν φθάνει κάποιος
νὰ ἐλεῇ, ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸ κάνη αὐτὸ χωρὶς
λύπη. Ἢ καλλίτερα ὄχι μόνο χωρὶς λύπη, ἀλλὰ
καὶ μὲ διάθεσι εὐχάριστη καὶ χαρούμενη. Διότι δὲν εἶναι τὸ ἴδιο τὸ νὰ μὴ λυπᾶται κάποιος
καὶ τὸ νὰ χαίρεται. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς τονίζει
ὁ ἀπόστολος Παύλος μὲ προσοχὴ γράφοντας
στοὺς Κορινθίους. Προτρέποντας γιὰ γενναιοδωρία ἔλεγε: «Ἐκεῖνος, ποὺ σπέρνει μὲ φειδώ, θὰ θερίσῃ καὶ μὲ φειδώ καὶ ἐκεῖνος ποὺ
σπέρνει μὲ ἀφθονία θὰ θερίσῃ καὶ μὲ ἀφθονία» καὶ διορθώνοντας τὴν φράσι ἔλεγε∙ «Ὂχι
μὲ λύπη καὶ ἀναγκαστικά» (Β΄ Κορ. 9,6. 7). Διότι καὶ τὰ δύο πρέπει νὰ ὑπάρχουν σ’ ἐκεῖνον
ποὺ κάνει τὴν ἐλεημοσύνη, δηλαδὴ καὶ ἀφθονία καὶ εὐχαρίστησι.
Γιὰ ποιό λόγο, λοιπόν, λυπᾶται κανείς δίνοντας ἐλεημοσύνη; Καὶ γιατὶ στενοχωριέται
ὅταν ἐλεῆ, προδίνοντας ἔτσι τὸν καρπὸ τοῦ
κατορθώματος; Διότι, ἂν στενοχωριέται, δὲν
ἐλεεῖ, ἀλλ’ εἶναι σκληρὸς καὶ ἀπάνθρωπος.
Ἂν στενοχωριέται, πῶς θὰ μπορέσῃ νὰ ἀνορθώσῃ ἐκεῖνον πού εἶναι μέσα στὴ λύπη; Ἐφ’
ὅσον καὶ ὅταν ἀκόμη δίνη μὲ χαρά, ἐκεῖνος
δὲν πρέπει νὰ ὑποψιασθῇ κάτι τὸ πονηρό.
Ἐπειδή, λοιπόν, στοὺς ἀνθρώπους δὲν ὑπάρχει τίποτε τόσο προσβλητικό, ὅσο τὸ νὰ παίρνουν ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἂν δὲν ἐξαφανισθῆ μὲ
τὴν ὑπερβολικὴ χαρὰ ἡ ὑποψία, περισσότερο
κανείς ταπείνωσε, παρὰ ἔκανε χαρούμενο
ἐκεῖνον ποὺ ἔλαβε. Γι’ αὐτὸ λέγει «ἐκεῖνος ποὺ
ἐλεεῖ, ἂς ἐλεῆ μὲ χαρά». Διότι ποιος δέχεται
βασιλεία καὶ εἶναι σκυθρωπός; Ποιός δέχεται
συγχώρεσι ἁμαρτημάτων καὶ παραμένει κατηφής; Μὴ προσέχης, λοιπόν, στὰ ἔξοδα τῶν
χρημάτων, ἀλλὰ στὸ κέρδος ποὺ προκύπτει
ἀπὸ τὸ ἔξοδο αὐτό. Γιατί ἂν χαίρεται ἐκεῖνος
ποὺ σπέρνει στὰ χωράφια, ἂν καὶ σπέρνη μὲ
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Δὲν θέλει ὁ Χριστὸς νὰ τρέφεται μὲ πλεονεξία, δὲν δέχεται αὐτὴ τὴν τροφή. Γιατὶ βρίζεις τὸν Κύριο προσφέροντάς του ἀκάθαρτες
τροφές; Εἶναι προτιμότερο νὰ λειώνῃ ἀπὸ τὴν
πείνα, παρὰ νὰ τρέφεται ἔτσι. Τὸ ἕνα εἶναι
γνώρισμα ἀπάνθρωπου, τὸ ἄλλο ἀπάνθρωπου καὶ ὑβριστοῦ.
Εἶναι καλλίτερα νὰ μὴν δώσετε, παρὰ νὰ
δίνετε τὰ ξένα πράγματα σὲ ἄλλους. Γιὰ παράδειγμα∙ συναντᾶ κανείς δύο ἀνθρώπους∙
ὁ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι γυμνὸς καὶ ὁ ἄλλος
ντυμένος∙ ἔπειτα ἀφοῦ γδύση ἐκεῖνον πού ἔχει
τὸ ροῦχο, ντύση τὸν γυμνό, ἄρα γε, δὲν ἔκανε ἀδικία; Αὐτὸ εἶναι σὲ ὅλους φανερό. Ἐάν,
ὅμως, δίνοντας σὲ ἄλλον ἐκεῖνο ποὺ πῆρε, δὲν
τὸν ἐλεεῖ, ἀλλὰ τὸν ἀδικεῖ, ὅταν δὲν δίνη οὔτε
τὸ μικρότερο μέρος ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἁρπάζει,
καὶ αὐτὸ τὸ πράγμα τὸ ὀνομάζει ἐλεημοσύνη,
ποιᾶς τιμωρίας δὲν θὰ εἶναι ἄξιος; Διότι ἂν

κατηγοροῦνταν ἄνθρωποι, πού προσέφεραν
κουτσὰ ἄλογα, αὐτὸς πού κάνει χειρότερα,
πῶς θὰ συγχωρεθῇ; Ἂν ὁ κλέπτης, ἐπιστρέφοντας αὐτὰ ποὺ ἔκλεψε στὸν ἴδιο τὸν κύριο,
πάλι τὸν ἀδικεῖ καὶ τὸν ἀδικεῖ τόσο, ὥστε μὲ
μεγάλη δυσκολία νὰ ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὸ
ἔγκλημα, ἂν καὶ τὰ ἐπιστρέφη τέσσερις φορὲς
περισσότερα, καὶ αὐτὰ συνέβαιναν στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἐκεῖνος ποὺ δὲν κλέβει, ἀλλὰ
χρησιμοποιεῖ βία, καὶ οὔτε κἂν ἐπιστρέφη
αὐτὰ ποὺ ἁρπάζει σ’ ἐκεῖνον ποὺ τὰ ἀφήρεσε,
ἀλλὰ τὰ δίνει σὲ ἄλλον, καὶ δὲν δίνει τὰ τετραπλάσια, ἀλλὰ οὔτε τὰ μισά, καὶ αὐτὸς δὲν
ζῇ στὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά
τῆς Καινῆς, σκέψου πόση φωτιὰ συγκεντρώνει πάνω στὸ κεφάλι του!
Ἂς μετανοήσουμε, λοιπόν, καὶ ἂς δώσουμε
ἐλεημοσύνη καθαρὴ ἀπὸ πλεονεξία καὶ πλουσιοπάροχη.
Συνέχεια στό ἑπόμενο τεῦχος

Δωρεές ὑπέρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου ταμείου καί τοῦ Κεντρικοῦ
συσσιτίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ονοματεπώνυμο
Στυλιανός Μπονάτος
Στέλλα Αρχοντάκη
Ισμήνη Τερεράκη
Άννα Ξηρουχάκη
ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε.
π. Νικόλαος Παπαγρηγοράκης
Ελευθερία Διακουλάκη
Αντώνης Τζατζάνης
Μαρία Μπουλνταδάκη
Πολυξένη Πατρικάκη
Μιράντα Θεοχαρίδου
Κωνσταντίνος και Σοφία Πολύζου
Γεώργος και Στυλιανή Θεοχαρίδη
Βασίλειος και Αικατερίνη Καφαντρή
Χρήστος Μποτωνάκης
Ζαχαρίας Νικολακάκης
Νικόλαος Πεδινάκης
Μαρία Ξηρουχάκη
π. Αντώνιος Παπαδοκοκολάκης
Στυλιανός Χαϊδεμενάκης

Ποσά
σε €
100,00
150,00
50,00
500,00
5.000,00
150,00
50,00
50,00
300,00
100,00
200,00
100,00
100,00
50,00
50,00
100,00
200,00
1.000,00
800,00
300,0
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Α/Α

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ονοματεπώνυμο
Δήμητρα Σφακιανάκη
Μίνως Γαλανάκης
Ελισάβετ Σφακιωτάκη
Ευάγγελος Παρασκάκης
Μαρία Βερυβάκη
Μαρία Νταμπακάκη
Σταύρος Πατεράκης
Μιχάλης Γαβριλάκης
Αναστάσιος Τσόντος
π. Μιχαήλ Μπακατσάκης
Εμμανουήλ και Νίκη Μαλαξιανάκη
Αθηνά Τριχάκη
Πολύμνια Κοτσώνη
Άγνωστος Κληρικός
Ανώνυμος
Χρυσόστομος Μαυριγιαννάκης
Νικόλαος Σκαράκης
Μηλίτσα Μακρυδάκη
Στυλιανός Δερμιτζάκης
Ευαγγελία Κεκάκη

Ποσά
σε €
50,00
50,00
250,00
50,00
100,00
100,00
200,00
200,00
100,00
100,00
750,00
50,00
100,00
6.860,00
100,00
1000,00
300,00
250,00
150,00
200,00

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ἐπιμέλεια: Ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός Λιονάκης

ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ 19 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ
τοῦ Ἰωάννου Κουκουράκη

Η

Ἐκκλησία δέν ἐκσυγχρονίζεται ἀλλά ἐκσυγχρονίζει τόν κόσμο δημιουργώντας πολιτισμό μέ τήν μεταμόρφωση τῆς φθαρτῆς καί κτιστῆς πραγματικότητας. Αὐτό νομίζω ὅτι ἐπιτελεῖ ὁ
ραδιοφωνικός μας σταθμός. Δημιουργεῖ
πολιτισμό, ἀναπαράγει πνευματικότητα
καί μεταμορφώνει τή φθαρτή πραγματικότητα ἐδῶ καί 19 χρόνια.
Ἐμπνευστής καί δημιουργός ἦταν ὁ
πρώην μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί νῦν ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης
κ.κ. Εἰρηναῖος μέ τότε ραδιοφωνικό διευθυντή καί μετέπειτα συνεχιστῆ τόν νῦν
μητροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
κ.κ. Δαμασκηνό.
Σᾶς παραθέτουμε κάποια ἐνδεικτικά
στοιχεῖα τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν τούς
τέσσερις βασικούς ἄξονες πού πρεσβεύει αὐτός ὁ ραδιοφωνικός σταθμός καί οἱ
ὁποῖοι εἶναι ὁ ἐθελοντισμός, ἡ ἀγάπη, ἡ
διακονία καί ἡ πνευματικότητα. Τό ἔτος
2011 τό πρόγραμμα ἀποτελοῦνταν 80%
ἀπό ἐκπομπές καί 20% ἀπό ἐπιλεγμένη
μουσική. Ἀπό αὐτό τό 80% μόνο τό 5%
εἶναι ἐκπομπές ἀπό ἄλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς ὅπως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Κρήτης, τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καί τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Στό πρόγραμμά μας, φιλοξενοῦμε 42
ἐκπομπές ἑβδομαδιαίως ἀπό τίς ὁποῖες οἱ
18 εἶναι ζωντανές καί στίς ὁποῖες οἱ ἀκροατές ἔχουν τήν δυνατότητα νά παρεμβαίνουν ζωντανά καί οἱ ὑπόλοιπες εἶναι ψη-

φιακά ἠχογραφημένες. Οἱ παραγωγοί τῶν
ἐκπομπῶν γιά τό 2011 ξεπέρασαν τούς 50.
Ὁ ραδιοφωνικός μας σταθμός λειτουργεῖ
σέ εἰκοσιτετράωρη βάση μέ τήν βοήθεια
ἠχοληπτῶν κατά τήν πρωινή καί ἀπογευματινή ζώνη, ἐνῶ γιά τό μεσημεριανό καί
βραδινό πρόγραμμα φροντίζουν ἄνθρωποι πού μέ ἀγάπη, ἀφιερώνουν τμῆμα τῆς
καθημερινότητάς τους γιά νά δημιουργοῦν αὐτά τά προγράμματα.
Σᾶς παραθέτουμε ἐνδεικτικά κάποια
ἀπό τά εἴδη τῶν ἐκπομπῶν πού περιέχονται στό πρόγραμμά μας: 1) Θεολογικές
ἐκπομπές ὅπως «Πνευματικές Ἀναζητήσεις», «Ρήματα ζωῆς αἰωνίου», «Ρήματα
πνευματικῆς ζωῆς», «Στά ἴχνη τοῦ Θεοῦ»
κ.λπ. 2) Ἱστορικές ἐκπομπές ὅπως «Ἱστορικές Ἀνιχνεύσεις», «Μάχη γιά ὕψος καί
φῶς» 3) Παιδικές ἐκπομπές ὅπως «Γύρωγύρω ὅλοι» 4) Ψαλτικές ἐκπομπές ὅπως
«Βυζαντινό Ἀπάνθισμα», «Ψαλμοῖς καί
ὕμνοις δοξολογοῦμεν Χριστέ» 5) Κοινωνικές ἐκπομπές ὅπως «Ἀκροβασίες», «Περίπατος στό διαδίκτυο» 6) Ἰατρικές ἐκπομπές ὅπως «Σταματώντας τόν θρόμβο,
προλαμβάνοντας τό ἔμφραγμα» 7) Νεανικές ἐκπομπές ὅπως «Νεανικές Ἀνησυ-
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χίες», «Το πολυτεχνεῖο στό ραδιόφωνο»
8) Λογοτεχνικές ὅπως «Τό τραγούδι τοῦ
χρόνου», «Ἕλληνες λογοτέχνες». Στίς ζωντανές ἐκπομπές οἱ ἀκροατές ἔχουν τήν
δυνατότητα νά παρεμβαίνουν καί νά συμμετέχουν κατά αὐτό τό τρόπο στό ραδιόφωνο. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν
συμμετοχή τῶν ἀκροατῶν, εἶναι ἡ ἐμβέλεια τοῦ σταθμοῦ μας, ἡ ὁποία ἐκτείνεται
ἕως τό Ρέθυμνο καί ἕως τά Κύθηρα.
Σέ αὐτό τό σημεῖο πρέπει νά ἀναφερθοῦμε καί στήν συμβολή τοῦ ραδιοφωνικοῦ μας σταθμοῦ, στήν λειτουργική ζωή
τοῦ τόπου. Συνδεόμαστε μέ τέσσερις διαφορετικούς ναούς τῆς πόλης μας, ἀπό
τούς ὁποίους ἀναμεταδίδονται οἱ ἀκολουθίες. Παράλληλα ἀναμεταδίδονται
ἐκδηλώσεις τοῦ τόπου μας.
Τέλος εἶναι σημαντικό νά ποῦμε ὅτι
ὁ ραδιοφωνικός μας σταθμός διαθέτει 3 στούντιο ἠχογράφησης καί αὐτήν
τή στιγμή τό μεγαλύτερο στούντιο ἀπό
ὅλους τούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Διαθέτει ἕνα τεράστιο ἀρχεῖο μουσικό,
καθώς καί ἐκπομπῶν καί ἔχουν φιλοξε-

νηθεῖ πολλά πρόσωπα τοῦ τόπου μας καί
τῆς χώρας μας.
Σάν ἐπίλογο θά λέγαμε ὅτι ὅλοι οἱ
συνεργάτες τοῦ σταθμοῦ εἶναι ἐθελοντές οἱ ὁποῖοι διακονοῦν, ἀγαποῦν καί
ὅπως ὁ Χριστός λέει «Πείνασα καί μοῦ
δώσατε τροφή, δίψασα καί μοῦ δώσατε ὕδωρ», ἔτσι καί οἱ παραγωγοί δίδουν
τροφή καί ὕδωρ σέ αὐτούς πού παραμένουν στό σπίτι τους λόγω κάποιας ἀσθένειας, στήν νοικοκυρά, στόν ἐργαζόμενο.
Οἱ νέοι συμμετέχουν καί αὐτός εἶναι ἕνας
ἀπό τούς στόχους τοῦ ραδιοφώνου καί
εὐχή ὅλων εἶναι νά παραμείνει γιά πολλά
χρόνια στούς ραδιοφωνικούς μας δέκτες,
αὐτή ἡ Μαρτυρία, τό Ράδιο Μαρτυρία.

MΗΝΥΜΑ
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
πρὸς τὸν
ρωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καὶ
Ραδιοφωνικὸν Σταθμὸν «Μαρτυρία»
Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ καὶ τοῦ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας
Διευθυντοῦ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθκαὶ Ἀποκορώνου
μοῦ «Μαρτυρία» Αἰδεσιμολογιωτάτου
Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γαβριὴλ ΜαζαἈγαπητοὶ συνεργάται καὶ ἀκροαταὶ
νάκη, ἐπιθυμοῦμεν διὰ τοῦ παρόντος νὰ
τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ «Μαρτυἐκφράσωμεν πρὸς ὅλους τοὺς ἀκροατὰς
ρία» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ
καὶ συνεργάτας τοῦ Σταθμοῦ τὰς παἈποκορώνου,
τρικὰς ἡμῶν εὐχὰς διὰ τὴν μεγάλην καὶ
κοσμοχαρμόσυνον ἑορτὴν τῶν ΧριστουἈνταποκρινόμενοι εἰς αἴτημα τοῦ Ἱεγέννων, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Λόγος ἔλα41

βε σάρκα ἐκ τῆς Θεοτόκου
καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.
Συγχρόνως δὲ ἐπιθυμοῦμεν
νὰ ἀπευθύνωμεν λόγους
πατρικούς, μὲ ἀφορμὴν
τὸ μέγα τοῦτο γεγονός,
τὸ ὁποῖον τιμᾷ ἡ Ἐκκλησία μας κατὰ τὰς ἡμέρας
αὐτάς.
Ἐρχόμενος ὁ Κύριος ἐπὶ
γῆς μᾶς ἔδειξε τὸν δρόμον
διὰ νὰ γίνωμεν ὅμοιοι πρὸς
Αὐτόν. Καὶ τὸν δρόμον αὐτὸν μᾶς τὸν
δεικνύει, μέσῳ τῆς τηρήσεως τῶν ἁγίων ἐντολῶν Του, τὰς ὁποίας μᾶς παρέδωκεν εἰς ὁλόκληρον τὸ διάστημα τῆς
ἐπιγείου παρουσίας Του. Ἐὰν κοπιάσωμεν κατὰ τὴν τήρησιν τῶν ἐντολῶν Του,
τότε Ἐκεῖνος ἀσφαλῶς δὲν θὰ ἀρνηθῇ νὰ
εἶναι μαζί μας καὶ εἰς τὸν παρόντα αἰῶνα
καὶ εἰς τὸν μέλλοντα.
Μία ἐκ τῶν πλέον καταστρεπτικῶν
πλευρῶν τῆς συγχρόνου ἐποχῆς μας
εἶναι ὅτι, δυστυχῶς, ἕνα μεγάλο ποσοστόν τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμη καὶ αὐτῶν
οἱ ὁποῖοι ἔχουν χριστιανικὴν συνείδησιν,
ἔχουν χάσει αὐτὴν τὴν ἐλπίδα ποὺ δίδει ἡ
τήρησις τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πίστις εἰς τὴν Ἀνάστασιν. Αὐτοὶ οἱ ἀδελφοί
μας ἀγνοοῦν τὸ αἰώνιον μέλλον των καὶ
ἀγωνίζονται διὰ νὰ ζήσουν ὅσον τὸ δυνατὸν περισσοτέρας ἀπολαύσεις, «εὐχάριστα αἰσθήματα», ὅπως λέγουν, νέας
ἐμπειρίας καὶ τὰ παρόμοια.
Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν προβάλλεται
σήμερον, περισσότερον ἐπιτακτικῶς ἀπὸ
κάθε ἄλλην περίοδον, ἡ ἀπελευθέρωσις
ἀπὸ ὅλα ὅσα προϋπῆρχαν ὡς ἀρχαί τῆς
κοινωνίας, ἡ ἀπόρριψις τῶν «ταμπού»,
ὅπως χαρακτηριστικῶς πλέον ὀνομάζονται, καὶ ἡ δημιουργία μιᾶς κοινωνίας

ποὺ θὰ παρέχῃ τὴν δυνατότητα μεγαλυτέρου ἀριθμοῦ
ἐμπειριῶν.
Εἰς τὸ πλαίσιον αὐτὸ
ἕνας ἀπὸ τοὺς θεσμοὺς οἱ
ὁποῖοι πλήττονται καιρίως
εἶναι καὶ ὁ ἱερὸς θεσμὸς τοῦ
γάμου καὶ τῆς οἰκογενείας.
Ὁ θεσμὸς αὐτὸς ἀπορρίπτεται εἰς τὸ πλαίσιον τῶν
ἐλευθέρων σχέσεων, τῆς
ἀποκτήσεως
περισσοτέρων ἐμπειριῶν καὶ τῆς ἀπορρίψεως τῶν
δεσμεύσεων. Εἶναι λυπηρόν, ἀλλὰ δυστυχῶς πραγματικότης εἰς τὴν ἐποχήν
μας: βλέπομε τὸν λεγόμενον χριστιανικὸν κόσμον νὰ ἐπιστρέφῃ σὲ καταστάσεις πολυγαμίας, αἱ ὁποῖαι ἁρμόζουν
μόνον εἰς τὸν μετὰ τὴν πτῶσιν ἄνθρωπον καὶ εἰς πρωτογόνους κοινωνίας,
καὶ ἀσφαλῶς ὄχι εἰς τὸν ἄνθρωπον ποὺ
ἀγωνίζεται διὰ νὰ ζήσῃ ἐν Χριστῷ. Εἰς
τὴν ἐκπεσμένην αὐτὴν κατάστασιν, ἀποπροσωποποιημένοι ἄνθρωποι, ἄνδρες
καὶ γυναῖκες, ἀντιστέκονται εἰς τὸ πρότυπον τὸ ὁποῖον προσφέρει ἡ Ἐκκλησία
μας καὶ ὑποδουλώνονται εἰς αὐτὸ τὸ
ὁποῖον ὀνομάζουν «νόμους τῆς φύσεως»,
τῆς ἁμαρτωλῆς καὶ χωρισμένης ἀπὸ τὸν
Θεόν φύσεως.
Ὅμως ὁ Κύριος ἔγινε ἄνθρωπος διὰ
νὰ μᾶς διδάξῃ τὴν προσωπικὴν ἀγάπην.
Καὶ τὴν προσωπικὴν αὐτὴν ἀγάπην ζῇ
ὁ ἄνθρωπος μέσα εἰς τὸν γάμον, ὅπου
αὐτὸς ἀγαπᾷ ἕνα συγκεκριμένον πρόσωπον. Διὰ τοῦτο ὁ γάμος εἶναι προσωπικὸς
καὶ ἀνεπανάληπτος. Εἶναι πάντοτε μοναδικός. Ὅταν ἀποδεχθῶμεν τὸν ἄλλον,
ἄνδρα ἢ γυναῖκα, μέσα εἰς τὸν γάμον
καὶ τὴν οἰκογένειαν, ὅπως εἶναι, μὲ τὰς
ἀτελείας καὶ τὰ ἐλαττώματά του, χωρὶς
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νὰ προσπαθοῦμε νὰ τὸν ἀλλάξωμε, ὅταν
ἀποδεχθοῦμε τὸν ἀγῶνα νὰ ζήσωμε ἀπὸ
κοινοῦ μὲ τὸ δεδομένον πρόσωπον, τότε
ἀσφαλῶς εἴμεθα εἰς τὸν δρόμον τῆς σωτηρίας μας. Ἔχομεν ἀρχίσει ἀπὸ κοινοῦ
μὲ κάποιον ἄλλον τὴν προσπάθειαν διὰ
τὴν ἀπόκτησιν τῆς ποθουμένης αἰωνίου
παραμονῆς μὲ τὸν Θεόν.
Συγχρόνως, ἡ Θεοτόκος Παρθένος, ἡ
ὁποία διηκόνησε τὸ ἑορταζόμενον τὴν περίοδον αὐτὴν μέγα μυστήριον τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, μᾶς δίδει
τὸ μέτρον μὲ τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζωμε τὸν ἱερὸν θεσμὸν τοῦ γάμου
καὶ τῆς οἰκογενείας. Ἡ Θεοτόκος ἐγέννησεν ὄχι μόνον ἄνθρωπον, ἀλλὰ καὶ Θεόν.
Ἐγέννησε τὸν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος ὠνόμαζε πάντοτε τὸν Ἑαυτόν Του «Υἱὸν τοῦ
ἀνθρώπου», διὰ νὰ τονίσῃ ὅτι προσέλαβεν εἰς Ἑαυτὸν καὶ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν συμφυᾶ θείαν Του φύσιν.
Ὅταν λοιπὸν δύο γονεῖς μέσα εἰς τὴν
οἰκογένειαν φέρωνται μὲ τὴν ἰδίαν σοβαρότητα διὰ τὴν πρᾶξιν τῆς γεννήσεως ἑνὸς νέου ἀνθρώπου καὶ προετοιμάζωνται μὲ τὴν συνείδησιν ὅτι τὸ βρέφος
ποὺ θὰ γεννηθῇ ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ἐπίσης εἰκόνα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου καὶ
Θεός κατὰ χάριν, τότε ἀσφαλῶς ἔχουν
κατανοήσει τὸν πραγματικὸν σκοπὸν
τῆς οἰκογενείας. Ὅταν οἱ γονεῖς συναισθάνωνται τὴν μεγάλην σπουδαιότητα
τοῦ ἔργου αὐτοῦ, τοῦ νά φέρουν δηλαδὴ
τέκνα εἰς τὸν κόσμον, τὰ τέκνα των θὰ
γεμίζουν ἀπὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐκ κοιλίας
Μητρὸς καὶ θὰ λαμβάνουν τὴν γέννησιν
ἀπὸ τὸν οὐρανόν, διὰ τὴν ὁποίαν ὁμιλεῖ ὁ
Κύριος εἰς τὸ Εὐαγγέλιον.
Ἡ Παναγία μας, μὲ τὴν διακονίαν Της
εἰς τὴν κατά σάρκα Γέννησιν τοῦ Κυρίου
μας, καθαγίασε καὶ ἔδειξε τὸ ἀληθινὸν

νόημα τῆς μητρότητος. Καὶ εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ἔγκειται ἡ μεγάλη σπουδαιότης τῆς γυναικός: διὰ νὰ ἐξυψώσῃ τὴν
ἀνθρωπότητα, ὅπως τὴν ἐξύψωσεν ἡ Θεοτόκος, πρέπει νὰ γεννᾷ τέκνα ὄχι μόνον
κατὰ σάρκα, ἀλλὰ καὶ κατὰ πνεῦμα.
Πρέπει νὰ δίνῃ εἰς τὸν νέον ἄνθρωπον
τὴν γέννησιν διὰ τὴν ὁποίαν ὁμιλεῖ ὁ
Κύριος εἰς τὸν νυκτερινόν Του μαθητὴν
Νικόδημον: «Τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς
σαρκὸς σάρξ ἐστι, καὶ τὸ γεγεννημένον
ἐκ τοῦ Πνεύματος πνεῦμά ἐστι. Μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι, δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι
ἄνωθεν» (Ἰω. 3, 6-7). Ἐπειδὴ ὅμως ἡ σύγχρονος γυναίκα σήμερον ἔχει χάσει τὴν
ὑψηλὴν αὐτὴν αἴσθησιν, ἔχει ἀρχίσει νὰ
γεννᾷ κυρίως τέκνα κατὰ σάρκα. Διὰ
τοῦτο ἄς ἐπιστρέψωμεν εἰς τὸν προορισμόν μας, ποὺ εἶναι νὰ γίνωμε τέκνα, υἱοὶ
καὶ θυγατέρες τοῦ οὐρανίου Πατρός, καὶ
μὲ αὐτὴν τὴν προοπτικὴν ἂς ἀνατρέφουν
αἱ οἰκογένειαι τὰ τέκνα των. Ἂς δείξωμεν
εἰς αὐτὰ τὴν δυνατὸτητα νὰ ζήσουν μίαν
ἄλλην ζωήν, ὁμοίαν πρὸς τὴν ζωὴν τοῦ
ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου, τῆς Παναγίας καὶ τῶν πολυπληθῶν ἁγίων μας.
Εὐχόμεθα ὁ γεννηθεὶς Κύριος ἡμῶν,
μὲ τὰς πρεσβείας τῆς Ὑπεραγίας Μητρός Του, νὰ εὐλογῇ πλουσίως τοὺς
εὐγενεῖς ὁραματισμοὺς τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ «Μαρτυρία» καὶ τὸ ἔργον
τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν του, ὥστε νὰ
οἰκοδομῇ πάντοτε τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ
καὶ τὸ ἀκροατηριόν του, νὰ τὸ καταρτίζῃ
πνευματικῶς καὶ νὰ τοῦ διδάσκῃ ὅλα
ὅσα συντελοῦν πρὸς τὴν σωτηρίαν του.
Ἡ δὲ χάρις καὶ τὸ πλούσιον ἔλεος Αὐτοῦ εἴησαν μετὰ πάντων τῶν ἐν
Κρήτῃ ἀγαπητῶν τέκνων τῆς Μητρὸς
ἡμῶν Ἐκκλησίας.
,βια΄ Δεκεμβρίου ιθ΄
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ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ
«Εἰ φιλεῖς με ποίμενε τά πρόβατά μου». Ἡ
ἀγάπη μου γιά τόν Κύριο μέ ὁδήγησε σέ
αὐτό πού ζοῦμε σήμερα, στήν προσωπική μου Πεντηκοστή. Δέν ὑπάρχει τίποτα
ἄλλο πού νά «φιλῶ» τόσο ὥστε καί νά τό
ὑπηρετήσω.«Φιλῶ» τόν Κύριό μου γι’ αὐτό
καί τόν ὑπηρετῶ. «Φιλῶ» τόν Κύριό μου γι’
αὐτό καί θέλω νά ἐνταχθῶ στίς τάξεις τοῦ
κλήρου. «Φιλῶ» τόν Κύριό μου γι’ αὐτό καί
ἐπιθυμῶ ἕνα πράγμα, ὡς ἱερός Ψαλμωδός
«τό κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου, πάσας
τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου» (Ψαλμός 26, 4)
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
ἀπευθυνόμενος στόν νέο Διάκονο ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων:
«Πολυαγαπημένο μου παιδί, Ὑποδιάκονε Δημήτριε. Τούτη τήν ὥρα χαίρομαι μέ
τήν χαρά σου, μοιράζομαι τή συγκίνησή
σου, κοινωνῶ στή σκέψη σου, προσπαθῶ νά
συντονισθῶ μέ τό νεανικό σου βηματισμό.
Ὅμως, περπατώντας πλάι σου, νοιώθω τό
χρέος νά σοῦ κάνω μία ὑπόμνηση. Μήν
ξεχνᾶς, πώς ὁ πρῶτος διάκονος ὑπῆρξε
μάρτυς. Καί πώς πρῶτος μάρτυς ὑπῆρξε
ἕνας διάκονος. Ἡ ἱεροσύνη συμπορεύεται
μέ τήν ὀδύνη, μέ τό σταυρό, μέ τό αἷμα.
Ὑπάρχουν μερικοί πού τήν ὁραματίζονται
καί τή σχεδιάζουν σάν ἄνετο βιοπορισμό.
Ἄλλοι, πού τήν βλέπουν σάν σκάλα, πού
ἀνεβάζει στήν ἐξέδρα τῆς προβολῆς. Καί
ἄλλοι, πού τήν προγραμμματίζουν σάν
ἱερή λιτανεία προσευχῆς, μέ ἐξωτερικό
διάκοσμο καί μέ τή συνοδεία τῆς λαϊκῆς
εὐλάβειας καί τοῦ πηγαίου σεβασμοῦ.
Τά κείμενα τῶν γραφῶν καί τά ἱστορικά γεγονότα δέν κολπώνουν παρόμοιο ἱερατικό
ξάνοιγμα. Δέν δίνουν τό θάρρος μήτε γιά τό
βιοποριστικό, μήτε γιά τήν προβολή, μήτε
γιά τήν ἄκοπη καί τήν ἀνώδυνη προσευχή.
Ἡ γνήσια διαδοχή τῆς ἱεροσύνης ξεδι-

Ἱερά Μητρόπολή μας ἀπέκτησε δύο
ἀκόμη νέους, εὐλογημένους καί
μορφωμένους κληρικούς. Πρόκειται
γιά τόν Διάκονο Δημήτριο Δερμιτζάκη,
πτυχιοῦχο τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς Ἀθηνῶν, τῆς Ἀγγλικῆς φιλολογίας τοῦ Ἀμερικανικοῦ κολλεγίου καί ὑποψηφίου κατόχου master, ἀπό τό Sabesy
Ἐλβετίας καί γιά τόν Διάκονο Εὐάγγελο
Μπακαρόζο, ἐκπαιδευτικόν Ἀγγλικῆς φιλολογίας.
Ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ ἐνάρετου Διακόνου Δημητρίου Δερμιτζάκη
τελέσθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγίου Νεκταρίου Παχιανῶν στίς 9 Νοεμβρίου, ὅπου προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ
τυγχάνει ὁ κατά σάρκα πατέρας τοῦ νεοχειροτονηθέντος, Πρωτ. π. Ἐμμανουήλ
Δερμιτζάκης. Στήν συγκινητική ὁμιλία
μεταξύ ἄλλων ὁ νέος Διάκονος ἀνέφερε:
«Βρίσκομαι ἐνώπιόν σας λίγο πρίν τήν
χειροτονία μου στόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱεροσύνης, αὐτόν τοῦ Διακόνου. Τά αἰσθήματα ἀπερίγραπτα. Ἡ χαρά μεγάλη καί ὁ
φόβος πολύς. Χαρά, διότι σήμερα ἐκπληρώνεται ἕνας πόθος παιδικός, ἕνα ὄνειρο
ζωῆς. Φόβος, διότι μπροστά στήν ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐεργεσία Του νά μέ ἀξιώνει στά ἐνδότερα μονοπάτια τῆς Ἐκκλησίας βλέπω τόν ἑαυτό μου, κοιτάζοντας τό
παρελθόν μου, ἀπροετοίμαστα. Ὡς ἕνας
ἄλλος Πέτρος ἀποτραβιέμαι καί κλαίω
πικρῶς καθώς ὁ ἀλέκτωρ τῆς συνειδήσεως μοῦ ἀναφωνεῖ καί λέει πώς δέν ἀξίζει
τό ἀξίωμα τῆς ἱεροσύνης. Δέν μένω ὅμως
ἐκεῖ καί στήν ἐρώτηση τοῦ Κυρίου μου
«φιλεῖς με;» ἀπαντῶ «Ναί Κύριε φιλῶ σε»!
Καί ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου μου ἠχεῖ στά
ὦτα μου ὅπως καί στόν Ἀπόστολο Πέτρο
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ὁποῖο διακονεῖ ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός
ἐπίτροπος Πρωτ. Νεκτάριος Χριστοδουλάκης καί ὁ ὁποῖος προσέφερε ἐκ μέρους
τῆς ἐνορίας ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο εἰς τόν
Σεβασμιώτατο ποιμενάρχη μας, διά τήν
συμπλήρωση πέντε ἐτῶν ἀπό τήν ἐνθρόνισή του εἰς τόν Ἀρχιερατικό θρόνο τῆς
Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου. Ὁ νέος διάκονος πού διακρίνεται
γιά τό ἐκκλησιαστικό ἦθος του, σημείωσε
στόν λόγο του:
“Γνωρίζω ἀσφαλῶς ὅτι ὁ δρόμος πού
διάλεξα νά βαδίσω δέν εἶναι στρωμένος
ἀπό ροδοπέταλα. Ἔχω πλήρη ἐπίγνωση ὅτι
ἡ πορεία μου ὡς κληρικός θά εἶναι σταυροαναστάσιμη. Εἶμαι ἕτοιμος νά σηκώσω
τό βαρύ σταυρό τῆς ἱεροσύνης, ἕναν σταυρό πού εἶναι ὅμως ἀνάλαφρος γιά ὅποιον
τόν σηκώνει μέ χαρά καί ἔχοντας πλήρη
συναίσθηση τῆς ἀποστολῆς του. Δέ λογαριάζω τό μόχθο καί τίς θυσίες καί δέν ὑπολογίζω τό ὁποιοδήποτε ἀλλά δέ δειλιάζω
καί οὔτε ὀπισθοχωρῶ, διότι “Κύριος ἐμοί
βοηθός καί οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει
μοι ἄνθρωπος”. Εἰσέρχομαι στήν ἱεροσύνη
μόνο καί μόνο ἀπό ἀγάπη γιά τόν Τριαδικό Θεό κι ὄχι ἀπό ὁποιοδήποτε προσωπικό
συμφέρον. Μοναδικό μου μέλημα καί ἐπιδίωξη εἶναι νά ὑπηρετήσω τήν Ἐκκλησία
καί τούς συνανθρώπους μου, μέσα σέ ἕνα
πνεῦμα προσφορᾶς, αὐτοθυσίας καί τέλειας ἀγάπης. Ὁ Τριαδικός Θεός θά εἶναι
ἡ καταφυγή μου σέ στιγμές πού πιθανόν
νά νιώσω ὅτι μέ ἐπισκέπτεται ἡ θλίψη, ἡ
ἀπογοήτευση καί ἴσως ἀκόμα καί ἡ ἀπελπισία. Εὔχομαι ἡ Θεία Χάρη νά μέ ἀξιώσει
νά γίνω ἕνας σωστός, τίμιος καί εὐσυνείδητος κληρικός καί κάθε μου κίνηση καί
ἐνέργεια νά γίνεται αἰτία νά δοξάζεται τό
ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.”
Ὁ Σεβασμιώτατος ὑπογράμμισε στόν
νέο Διάκονο:
«Ἀγαπητό μου παιδί, Ὑποδιάκονε Εὐάγγελε: Μέ συνέχεια ἡ σκέψη, πώς σέ λίγο θά
συμμετέχεις ὡς διάκονος στήν Θεία Λειτουρ-

πλώνεται ἀδιάκοπα πάνω στό Γολγοθᾶ.
Στόν τόπο τῆς θυσίας. Ἐκεῖ πού στήθηκε
ὁ Σταυρός, «ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης». Ἐκεῖ πού τό πανάγιο Αἷμα τοῦ Κυρίου μας πορφύρωσε τήν γῆ καί ἀνάπλασε
τίς νεκρωμένες ἀπό τήν ἁμαρτία καρδιές.
Κοίταξε τόν Στέφανο. Τόν πρῶτο διάκονο.
Τό πρῶτο παιδί, πού γέννησε ἡ ἀποστολική χάρη....
Τό νεαρό αὐτό βλαστάρι τῆς Ἱεροσολυμίτικης Ἐκκλησίας ἦταν «πλῆρες πίστεως
καί πνεύματος Ἁγίου». Γεμάτος φλόγα. Μέ
ριζωμένη βαθειά στήν ὕπαρξή του τήν πίστη. Καί μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
χυμένη στήν ἔκφραση καί στήν καθημερινή πράξη».δεύτερος διάκονος, παιδί τῆς ἐνορίας Κάτω Σούδας, χειροτονήθηκε
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
μας, στίς 19 Δεκεμβρίου, στόν Ἱερό ναό
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου πού γαλουχήθηκε
καί ἀνατράφηκε ἐκκλησιαστικά καί στόν
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γία. Πώς τό γλυκό ὄνειρο τῶν παιδικῶν καί
τῶν νεανικῶν σου χρόνων θά μετουσιωθεῖ
σέ μεθυστικῆ ἐμπειρία. Θά σταθεῖς μπροστά στό Ἱερό θυσιαστήριο «ἐνώπιος ἐνωπίω»
( Ἔξοδ. λγ΄11). Θά διαλεχθεῖς μέ τόν Κύριο
«ὡς εἰ τίς λαλήσει πρός τόν ἑαυτοῦ φίλον».
Εἶμαι βέβαιος, πώς τοῦτες τίς ὧρες τῆς
προσμονῆς τίς γέμισες μέ προσευχή καί μέ
βαθύ στοχασμό. Ἡ καρδιά σου θά ἔνοιωσε ἐκεῖνο τό δυνατό, μά καί, ταυτόχρονα,
ἀνέκφραστο τράνταγμα τῆς συγκινήσεως,
Τά μάτια σου θά γυάλισαν ἀπό χαρά καί
θά μούσκεψαν ἀπό πνευματική εὐφορία.
Ἴσως νά διάβασες καί νά ξαναδιάβασες καί
νά κλώθεις στήν γλώσσα καί στό μυαλό σου
τή φράση τῆς ἔκπληξης καί τοῦ δέους, πού ἀνέβηκε στά χείλη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὅταν
ἀξιώθηκε νά δεχθεῖ τό χάρισμα τῆς
ἱεροσύνης. «Ἄρα ἀληθῆ τά συμβαίνοντα περί ἡμᾶς;» Ἴσως καί ἡ σκέψη σου,
ἀμήχανη, νά μήν τολμάει νά ἀτενίσει
τό πολυδιάστατο καί πολυσήμαντο γεγονός. Μπορεῖ νά στέκεσαι σιωπηλός
μπροστά στήν ὁλάνοιχτη Πύλη τοῦ
Ἱεροῦ Βήματος, χωρίς νά κατορθώνεις
νά δαμάσεις μέσα σου τά αἰσθήματα
καί χωρίς νά εἶσαι σέ θέση νά βάλεις
σέ κάποια σειρά τούς λογισμούς σου.
Σ’ αὐτές τίς στιγμές τῆς κατάπληξης
καί τοῦ δέους, παίρνω τό θάρρος νά
σταθῶ κοντά σου μέ αὐτόν τόν λόγον.
Θέλω νά γευτῶ τή συγκίνησή σου. Νά
σέ συντροφεύσω μέ τό δικό μου φτωχό στοχασμό. Καί νά σοῦ ἐμπιστευθῶ
ἕνα κομμάτι ἀπό τήν προσωπική
μου ἰσχνή ἐμπειρία. Στήν πρώτη σου
Θεία Λειτουργία, ὅπως καί σέ κάθε
λειτουργία, ὁ Κύριος θά προσφέρει
στήν Ἐκκλησία τήν ἀπροσμέτρητη
Θεϊκή του ἀγάπη καί θά προσφερθεῖ ὁ Ἴδιος στό λαό του «ἐν ἀγάπῃ».
Ὁλόκληρη ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας
μας, μέ ἐπίκεντρο τήν Εὐχαριστία,
εἶναι μιά συνοπτική ἀφήγηση καί μιά

σημερινή - ἐδῶ καί τώρα - βίωση τοῦ χρονικοῦ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ό,τι ὁ Θεός ἔκανε
γιά τόν ἄνθρωπο ἀπ’ τήν αὐγή τῆς ἱστορίας,
ἡ Ἐκκλησία τό ἐπαναφέρει στή μνήμη της, τό
ζεῖ ἄμεσα, τό κάνει θέμα δοξολογίας κι εὐχαριστίας, τό μετουσιώνει σέ περιεχόμενο τῆς
καρδιάς καί σέ ἄρθρο Πίστης. Ἐσύ παιδί μου
καλεῖσαι νά προσφέρεις τήν ἴδια τήν ἱερατική
καρδιά σου, πού θά τελετουργεῖ τό Μυστήριο
καί θά θυσιάζεται, ὡς ὁλοκάυτωμα μπροστά
στόν ἐπίγειο θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ἀπ’ τήν αὐριανή μέρα θ΄ἀρχίσεις νά διακονεῖς αὐτή τήν
μεγάλη θυσία.Μέ τή χειροτονία σου θά δοθείς ὁλόκληρος στό Θεό. Ἀφιερώνεσαι. Γίνεσαι ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ, ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ,
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ὁ διάκονος τοῦ Θεοῦ. Καί τώρα, θά κάνεις
ἔργο, θά κάνεις ἱστορία τήν ἱερή ἀποστολή,
πού ἀναλαμβάνεις στούς ὤμους σου. Συλλογίσου τό μέγεθος τοῦ ὑπουργήματος. Ἕνας
ἄνθρωπος, μέ ὅλη τή σάρκινη περιβολή, μέ
τόν ἀσθενικό χτύπο τῆς καρδιᾶς του, μέ τή
φθορά τῆς ἁμαρτίας στό εἶναι του, εἶναι φορτισμένος μέ τήν ἀποστολή καί τήν εὐθύνη
νά διακονήσει τήν ἀναφορά στά δῶρα τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ. Οἱ πιστοί, τά βαπτισμένα κι ἀναγεννημένα παιδιά τοῦ Θεοῦ θά σοῦ
φέρνουν τά δῶρα τους μέ εὐλάβεια. Μά δέν
θά τολμήσουν ποτέ νά προχωρήσουν, ν’ ἀνέβουν τά σκαλοπάτια τοῦ Ἱεροῦ βήματος καί
νά ἀγγίξουν τήν Ἁγία Τράπεζα. Πολύ περισσότερο δέν θά πάρουν τό θάρρος νά ἀγγίξουν
τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καί νά τό μεταφέρουν
στό ἅγιο Ποτήριο ὥστε νά ἑνωθεῖ μέ τό αἷμα
τοῦ Κυρίου μας. Ἐκεῖνοι θά βάλουν τά δικά
σου χέρια τά γεννήματα τῆς γῆς, τά ἀντίτυπα καί σύμβολα τῆς εὐλαβικῆς ἀναφορᾶς
καί προσφορᾶς τῆς καρδιάς τους. Καί σύ παιδί μου Εὐάγγελε, θά τά πάρεις καί θά τά τοποθετήσεις μπροστά στά πόδια τοῦ Κυρίου.
Θά τά προσαγάγεις σάν δῶρα τῆς Ἐκκλησίας
καί θά ἰκετέψεις νά τά δεχθεῖ στό Ὑπερουράνιο τοῦ Θυσιαστήριο. Τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας θά εἶναι συναγμένο. Οἱ τιμημένες μορφές
τῶν Ἁγίων θά πλαισιώνουν τή σύναξη καί
τήν προσευχή. Οἱ Ἄγγελοι θά παραστέκονται στό Ἱερό θυσιαστήριο. Οἱ Ἀπόστολοι θά
προσφέρουν τήν τιμή καί τήν δόξα καί τήν
εὐχαριστία. Ὁ Αἰώνιος καί Ἀθάνατος Κύριος
«καθήμενος ἐπί θρόνου ὑψηλοῦ καί ἐπηρμένου, καί πλήρης ὁ οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ»
( Ἠσαΐου στ΄ 1). Καί ἐσύ ὁ ἀδελφός τῶν
ἀνθρώπων καί διάκονος τοῦ Θεοῦ, θά προχωρήσεις εἰς τά ἅγια τῶν Ἁγίων, θά καθηλώσεις τό βλέμμα σου στό λατρευτό πρόσωπο
τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, θ’ ἀποθέσεις
τά Δῶρα στήν Τράπεζα τοῦ Μυστηρίου καί
θά δοθεῖς, ἀπερίσπαστος κι ἀσυγκράτητος
στό ἔργο τῆς προσευχῆς. Ὅταν ἀγγίξεις τά
Τίμια Δῶρα, ὅταν ἀπό τά βάθη τοῦ εἶναι σου

βγάλεις αὐθόρμητα καί δυναμικά τά λόγια
τῶν διακονικῶν λόγων, ὅταν ζητήσεις τό ἅγιο
Πνεῦμα, κείνη τήν ὥρα φύτεψε στή βάση τοῦ
Σταυροῦ τήν ἀπόφασή σου καί τήν ὑπόσχεσή σου, νά ζήσεις ὁλόκληρη τήν ἐπίγεια ζωή
σου σάν γνήσια θυσία. Σάν ὁλοκαύτωμα, πού
θά προσφέρεται, χωρίς ἐπιφύλαξη καί χωρίς
ὑστερόβουλη σκέψη στόν Μέγα καί Πρῶτο
Ἀρχιερέα. Σ’ Ἐκεῖνον, πού σέ διάλεξε καί σέ
τιμᾶ μέ τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱεροσύνης.
Ὀραματίσου τόν ἑαυτό σου σάν λειτουργό
καί σάν θῦμα, σάν μυσταγωγό καί σάν σφάγιο, πού θά προσφέρεται μέ κάθε λειτουργία
καί θά θυσιάζεται σέ κάθε στιγμή. Μονάχα
μιά τέτοια ἐμπειρία τῆς διακονίας σου θά
σοῦ δώσει τή γεύση τῆς πληρότητος. Μονάχα μιά τέτοια προσφορά θά καταξιώσει τήν
διακονική ὕπαρξή σου. Σέ αὐτήν τήν πορεία
σου καλό μου παιδί ἔχεις συνοδοιπόρους δυό
Ἁγίους πού σέ συντρόφευαν ἀκατάπαυστα
ὅλα αὐτά τά χρόνια τῆς ἱερᾶς προετοιμασίας
σου. Τόν Ἅγιο Νεκτάριο καί τόν Ἅγιο Κοσμᾶ
τόν Αἰτωλό. Τούς διακονεῖς ἀπό μικρό παιδί.
Τούς τιμᾶς καί τούς ἀγαπᾶς καί ἐκεῖνοι τώρα
μεταφέρουν στόν Θεό τήν πληροφορία ὅτι
ὄντως ἀξίως λαμβάνεις τό χάρισμα τῆς ἱεροσύνης διότι διαθέτεις ἀγάπη, καλοκάγαθον
προαίρεσιν, αὐταπάρνησην, ὑποδειγματικήν
ὑπακοήν, ἀτελείωτη προσφορά στήν Ἐκκλησία μά κυρίως ἦθος πού εἶναι ἀπαραίτητον
καί νά ἔχει κανείς καί νά ἀποδεικνύει. Σέ
καλῶ παιδί μου νά ἔλθεις στόν ἀμπελώνα
τοῦ Κυρίου μας καί σέ παρακαλῶ δῶσε τά
ὅλα γιά τήν Ἐκκλησία καί τόν Χριστό ἐνῶ
τήν Ἐκκλησία καί τόν Χριστό μήν δώσεις γιά
τίποτα».
Νά σημειωθεῖ ὅτι στίς χειροτονίες
συμμετεῖχε πλῆθος κληρικῶν καί τίς παρακολούθησε ἀρκετός κόσμος. Ὁ Σεβασμιώτατος τοποθέτησε τόν εὐλαβέστατο
Διάκονο Δημήτριο Δερμιτζάκη στήν ἐνορία Εὐαγγελίστριας Χαλέπας καί τόν καλοσυνάτο Διάκονο Εὐάγγελο Μπακαρόζο στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Χανίων.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Μ

Ἐπιπλέον ἡ Ἱερά Μητρόπολη διαθέτει
τήν ἐκκλησιαστική σχολή Κρήτης στόν
Ἅγιο Ματθαῖο Ἀκρωτηρίου, πού φιλοξενεῖ 65 σπουδαστές καί πού τά ἐτήσια
ἔξοδα τοῦ οἰκοτροφείου ἀνέρχονται σέ
ἑκατό καί εἴκοσι χιλιάδες εὐρώ (120.000
€) περίπου, πού προσφέρονται ἀπό ἴδιους πόρους τῆς Μητροπόλεως καί χωρίς
καμμία κρατική ἐπιχορήγηση. Προσφέρει
ἐπίσης τίς: Πεδινάκειον Στέγη καί Κουφάκειον Στέγη στήν Αθήνα καθώς καί
οἰκεία στήν Θεσσαλονίκη πού φιλοξενεῖ
ἀπόρους φοιτητές καί φοιτήτριες.

έ ἰδιαίτερη εὐαισθησία καί
ἐνδιαφέρον ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου,
περιβάλλει τούς μαθητές καί φοιτητές
ὅλων των βαθμίδων ἐκπαιδεύσεως. Χθές
σέ μία ὑπέροχη ἐκδήλωση στό Χαζίρειο
Πολιτιστικό κέντρο Ἁγίας Μαρίνας πού
προεδρεύει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου προσφέρθηκαν ἐννέα ὑποτροφίες σέ ἀριστούχους
φοιτητές Ἰατρικῆς, στούς ὁποίους κατανεμήθηκε τό ποσό τῶν δεκαοκτώ χιλιάδων
εὐρώ (18.000 €). Τό Χαζίρειο πολιτιστικό
κέντρο φέρει τήν ὀνομασία του ἀπό τόν
μακαριστό ἰατρό Γεώργιο Χαζίρη, ὁ ὁποῖος
ἄφησε στήν διαθήκη του, σημαντικό χρηματικό ποσό διά τήν ἀνέγερση ἑνός ὑποδειγματικοῦ πολιτιστικοῦ χώρου, ὁ ὁποῖος
ἀποτελεῖ κόσμημα γιά τήν περιοχή. Τίς
ἐνέργειες γιά τήν ἀνέγερση καί τήν πορεία
τοῦ Χαζιρείου ἀνέλαβε καί διεκπεραίωσε
ὁ ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνας
Πρωτ. Γεώργιος Περράκης, ὁ ὁποῖος μέ
πολλές ἄοκνες προσπάθειες καί πολλές
δραστήριες ἐνέργειες ἔφερε εἰς πέρας τήν
ἐπιθυμία τοῦ μεγάλου εὐεργέτου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, ἡ ὁποία ἔχει ἀρχίσει ἐδῶ
καί τέσσερα χρόνια μέ πολλές παρόμοιες
προσφορές ὑποτροφιῶν συνολικοῦ ὕψους
ὀγδόντα χιλιάδων εὐρώ (80.000 €).
Τήν ἴδια τακτική ἀκολουθεῖ ἡ Ἱερά
Μητρόπολη καί μέσω τοῦ Ἀνιτσακείου
Κληροδοτήματος τῆς μεγάλης εὐεργέτιδος Παναγιώτας Ἀνιτσάκη, πού προσφέρει ὑποτροφίες σέ ἄπορα κορίτσια
γυμνασίου καί λυκείου. Αὐτόν τόν χρόνο
διανεμήθηκαν σέ ἑπτά κορίτσια εἰκοσιπέντε χιλιάδες εὐρώ (25.000 €).
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ΣΥΝEΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
5 & 6 Νοεμβρίου 2011,
Κέντρο Ἀρχιτεκτονικῆς Μεσογείου,
Χανιά.

προβληματίζει τό ἀνθρώπινο γένος μας.
Καθημερινά στήν Μητρόπολή μας γινόμαστε μάρτυρες τῶν λυπηρῶν εἰκόνων καί
πνιγηρῶν βιωμάτων ἀπό ἐξαρτημένους νέους πού καταθέτουν σέ ἐμᾶς τήν ταλαιπωρίαν τους καί ξεδιπλώνουν μία περίπλοκον
ἐπιθυμίαν νά συνεχίσουν τόν μονόδρομόν
τους, πού ὁδηγεῖ ἀργά ἡ γρήγορα στήν θανάτωση κάθε ζωντανοῦ κυττάρου τους. Ἡ
ὀλέθρια κατάσταση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, πού δημιουργεῖται σάν συνέπεια
τῆς ἐπιλογῆς τῶν προσώπων αὐτῶν καί ἡ
καταστρατήγηση τῆς ἐλευθερίας τους, μᾶς
προβληματίζουν γιά τήν ἔκταση πού ἔχει
πάρει ἡ ὁλοένα αὐξανόμενη αὐτή μάστιγα, ἡ ὁποία σύμφωνα μέ τήν ΚΕΕΛΠΝΟ
τό τελευταῖο πεντάμηνο στήν πατρίδα μας
οἱ χρῆστες τῶν ἐνδοφλεβίων οὐσιῶν ἐπειδή χρησιμοποιοῦν τήν ἴδια σύριγγα μεταδίδουν καί τόν ἰό τοῦ AIDS κατά 580%
προκαλώντας μας ἀνησυχητικήν ἀγωνίαν
καί ἔντονον προβληματισμόν γιά ὅλα ὅσα
ὑπάρχουν καί ἔρχονται στήν πολυαγαπημένη νεολαία μας,
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ὑπό τήν
αἰγίδα τῆς ὁποίας πραγματοποιεῖται τό παρόν συνέδριο, μέ
ἰδιαίτερη εὐαισθησία, μέ πολύ
κόπο καί ἀγῶνα κάθε μέλος
τῆς ἱεραρχίας της, ἐπιθυμεῖ
μέ πολλές πρωτοβουλίες, νά
ἀντιμετωπίσει τήν ἀνησυ-

Μ

έ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἐπιστημονικό συνέδριο μέ θέμα «προσεγγίζοντας
τό πρόβλημα τῶν ναρκωτικῶν», μέ τήν
συνδιοργάνωση τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς
καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν
Ἀγγέλων Γουβερνέτου καί τοῦ Δήμου
Χανίων ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης στίς 5 καί 6 Νοεμβρίου στό κέντρο
ἀρχιτεκτονικῆς Μεσογείου στό παλαιό
λιμάνι Χανίων. Στήν διημερίδα πραγματοποιήθηκαν ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες καί
τοποθετήσεις ὑπό Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτων, κληρικῶν, ἀρχῶν, πολλῶν
ἁρμοδίων καθηγητῶν πανεπιστημίων,
ἀστυνομικῶν καί νομικῶν. Στήν προσφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας εἶπε τά ἀκόλουθα.
Δέν ὑπάρχουν λέξεις κατάλληλες γιά νά ἐκφράσω ὡς
Ἐπίσκοπος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, τήν χαρά καί τήν
ἱκανοποίησή μου διά τήν
πραγματοποίηση τοῦ ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου προσεγγίζοντας σέ αὐτό, τό πρόβλημα
τῶν ναρκωτικῶν πού ταλανίζει τήν κοινωνία μας καί
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χητική αὐτή μάστιγα ἡ
ὁποία διαρκῶς καί κερδίζει ἔδαφος, παρά τήν
μεθοδικότερη σύγχρονη
μάχη πού δίνει ἡ ἐπιστήμη καί τά εἰδικευμένα
ἀπό αὐτήν πρόσωπα. Ὡς
Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κρήτης κατανοοῦμε
τήν ἀγωνία, τόν πόνο,
καί τήν δοκιμασία πού
μαστιγώνει τίς οἰκογένειες αὐτῶν τῶν προσώπων, τά ὁποῖα διαρκῶς καταφεύγουν κοντά μας προκειμένου νά
εὕρουν ὀλίγη ἀναψυχή
καί συμπαράσταση κοντά στήν Ἐκκλησία. Γιά
αὐτό τό λόγο καί εὐλογοῦμε τήν ἔναρξη
τοῦ συνεδρίου ἐπαινώντας καί συγχαίρωντας διά τήν πρωτοβουλία τῆς πραγματοποίησής του, τήν Ἱερά Πατριαρχική
καί Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας τῶν
Ἀγγέλων Γουβερνέτου ἡ ὁποία εἶναι ἀνα-

πόσπαστο μέλος τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας καί ἐπιθυμεῖ νά συμβάλλει καί ἐκείνη μέ τή σειρά της στήν ἐνημέρωση, στήν
ἐκπαίδευση καί κυρίως στήν ἀντιμετώπιση
αὐτοῦ τοῦ ὀδυνηροῦ γιά τήν πατρίδα μας
φαινομένου.

Ἐκδήλωση Μουρνιῶν

Μ

έσα σέ κλίμα ἰδιαίτερης χαρᾶς καί
μέ τήν προσέλευση τοπικῶν φορέων καί κατοίκων τῆς περιοχῆς πραγματοποιήθηκε μεγαλειώδης ἐκδηλωση στίς
Μουρνιές τήν Κυριακή 5 Νοεμβρίου καί
ἀφοροῦσε ὁμιλία μέ θέμα «Τό ἄγχος καί
τρόποι ἀντιμετωπίσεώς του» ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ.
Δαμασκηνό Λιονάκη καί ἀκολούθως βράβευση τῶν ἀριστεύσαντων μαθητῶν πού
φοιτοῦν στά σχολεία πού εὑρίσκονται
ἐντός των ὁρίων τῆς πολυπληθέστατης
ἐνορίας ἤ πού κατάγονται ἀπό αὐτήν.
Ἡ βράβευση γίνεται γιά 21 χρόνια καί
ἀποτελεῖ ἐτήσια εὐκαιρία συνάντησης
πολλῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς οἱ ὁποῖοι

συγκεντρώνονται κατόπιν προτροπῆς τοῦ
ἐκλεκτοῦ ἐφημερίου τους Πρωτ. Ἰωάννου
Δρακακάκη καί φιλοξενοῦνται ἀβραμιαῖα
στήν ἐνοριακή αἴθουσα του Ναοῦ.
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Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Τ

ήν Δευτέρα 7 Νοεμβρίου ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, κατόπιν προσκλήσεως
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας πρός
τόν Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς
Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου Ἀρχιμ.
Χρυσόστομον ὑποδέχθηκε πιστό ἀντίγραφο τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου Ἀρχιεπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ στά Παχιανά. Τήν
ἱερά εἰκόνα ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης
Χανίων κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκης, ἡ
Βουλευτής Χανίων κ. Εὐαγγελία Κουρουπάκη κι ἄλλες ἀρχές τοῦ τόπου μας στόν
προαύλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ. Ἡ ἱερά εἰκόνα
μέ τήν συνοδεία στρατιωτικοῦ ἀγήματος
καί τῆς δημοτικῆς μπάντας ὁδηγήθηκε
στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου πού
παρέμεινε γιά προσκύνημα γιά μιά ἑβδομάδα. Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας,
γεμᾶτος εὐγνωμοσύνη πρός τόν Καθηγούμενο καί Γέροντα Χρυσόστομο ἀνέφερε:
«Οὐκ ἔχω γλώσσαν εἰπεῖν τά λίαν μεγάλα»
ἀναφωνεῖ ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου. Νιώθει
ἰσχνόφωνος καί βραδύγλωσσος νά μιλήσει
γιά τήν Θεοτόκο Μαρία, ἡ ὁποία ἀκόμη καί
«τάς τῶν Οὐρανῶν δυνάμεις ἐξένισεν». Πόσο
μᾶλλον ἡ δική μου ταπεινή γλῶσσα Πανοσιολογιώτατοι, Ἀγαπητοί Πατέρες, Ἀξιότιμε κ.
Ἀντιπεριφερειάρχα, Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε,
Ἀγαπητή κ. Βουλευτή, Προσφιλεῖς κ. Ἀντιδήμαρχοι, Σεβαστές λοιπές ἀρχές καί ἐξουσίες,
περιούσιε καί ἠγαπημένε λαέ τοῦ Θεοῦ, πόσο
μᾶλλον λέγω αἰσθάνεται ἀδύναμη νά περιγράψει καί νά διατυπώσει λέξεις κατάλληλες
γιά νά καλοσωρίσει τήν Παναγία τήν Γοργοϋπήκοο πού πιστό της ἀντίγραφο, εὑρίσκεται
ἀπό σήμερον εἰς τήν Μητρόπολίν μας.
Ἡ Θεοτόκος εἶναι τό σπουδαιότερο καί
ἁγιότερο πρόσωπο πού παρουσίασε ἡ γῆ,
εἶναι ἡ γυναίκα πού εὐεργέτησε τήν ἀνθρω-

πότητα, ὅσο κανένας ἄλλος ἀπόγονος τῆς
Εὔας. Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ζεῖ διαρκῶς
μία ἀληθινή παράδοση γιά τήν Παναγία, ἡ
ὁποία μέσα ἀπό τό «Χαῖρε» τοῦ ἀγγέλου ἔγινε παντοτινή, ὅπως ἀκριβῶς τό προφήτευσε
ἡ ἴδια ἡ Παναγία. «Ἰδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσι με πάσαι αἱ γενεαί».
Ἡ Παναγία ὅμως εἶναι καί εὐεργέτιδα
κάθε ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ προσωπικά. Γι
αὐτό καί τήν ἐπικαλεῖται ὡς βοηθό καί μεσίτρια γιά τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων
του. Ποιός Χριστιανός στά βάσανά του, στίς
θλίψεις του δέν ζήτησε τήν ἐπέμβαση καί τήν
προστασία της καί δέν εἶδε τή θαυματουργική της βοήθεια;
Ἄπειρα, ἄλλωστε, εἶναι καί τά θαύματά
της ἤ καί οἱ ἐμφανίσεις της μπροστά στήν
ἁγνή καί ἄδολη πίστη. Στή συνείδηση τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ ἡ Παναγία κατέχει ἐξέχουσα
θέση, πού ἀποκαλύπτεται ἀπό τήν καθημερινή ἐπίκλησή της γιά βοήθεια καί συμπαράσταση, τούς ὑπέροχους ἐκκλησιαστικούς
ὕμνους, τό δημοτικό τραγούδι, τίς γιορτές
καί τά πανηγύρια ἀλλά καί τίς ἐκπληκτικές
εἰκονογραφικές παραστάσεις, πού ἡ γνήσια
λαϊκή εὐσέβεια τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἔχει ἀφιερώσει.
Ἡ θαυματουργική της παρέμβαση ἀποδίδεται σέ συγκεκριμένες ἰδιότητες καί συνδέεται μέ μοναδικές παραδόσεις, ἔτσι ὥστε
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καλῶ ὅλα τά μύρα τῶν ἐγκάρδιων συναισθημάτων ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης μας
κομίσατε στήν Μητρόπολή μας αὐτήν τήν
θεομητορικήν εὐλογίαν μέ τήν ἄφιξην τοῦ
χαριτόβρυτου κειμηλίου σας, τοῦ θαυματουργοῦ εἰκονίσματος τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου. Μᾶς φέρνετε αὐτήν τήν εὐλογία
σέ μία δύσκολη ἐποχή καί αἰσθανόμαστε
ὅτι ἡ χάρη τῆς Παναγίας θά ἁπαλύνει τούς
πόνους καί τίς ἀγωνίες τοῦ κόσμου. Ἐπιθυμοῦμε κλῆρος καί λαός, μά καί οἱ ἄρχοντες
αὐτοῦ τοῦ τόπου νά σᾶς εὐχαριστήσουμε
γιά τήν παρουσία σας, γιά τόν κόπο σας, γιά
τήν ἀγάπη σας. Γνωρίζουμε τό ἦθος σας, τήν
ἀρετή σας, τόν πνευματικό σας ἀγῶνα καί
τήν πανθομολογούμενη ἀγάπη σας πρός τό
Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί τό μαρτυρικό Φανάρι. Σταθήκατε ὅμως κοντά καί
σέ ἐμᾶς, σέ δύσκολες ὧρες μας μέ τόν καλό
καί εὐλογημένο λόγο καί τρόπο σας. Δι’ ὅλα
αὐτά σᾶς εὐχαριστοῦμε καί θά εἴσασθε πάντοτε στήν συνείδηση τοῦ Χανιώτικου λαοῦ
ἕνας εὐεργέτης πού τοῦ φέρατε κοντά του
αὐτήν τήν πανευφρόσυνον παρουσίαν τῆς
Παναγίας γιά νά τοῦ σκουπίσει τά δάκρυα
τῆς λύπης καί τῆς ἀπογοήτευσής του ἀπό τά
ὅσα τοῦ συμβαίνουν.

ὑμνογράφοι, λογοτέχνες καί ἁγιογράφοι,
ἀλλά κυρίως ὁ γλωσσοπλάστης ἑλληνικός
λαός, τῆς χάρισαν πληθώρα ἐπωνυμιῶν,
ἐκφράζοντας χαρακτηριστικά τήν ἀνθρώπινη τιμή στήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ.
Ἕνα ἐκ τῶν προσωνυμίων τῆς Παναγίας
μας εἶναι καί ἡ Γοργοϋπήκοος. Τό πρόσωπο
δηλαδή πού γοργά εἰσακούει τίς προσευχές
μας καί ἀνταποκρίνεται σέ αὐτές, Παναγία
μου φωνάζει ὁ ἀσθενής, ὁ ἀνήμπορος, ὁ πεινασμένος. ὁ ἀπελπισμένος, ὁ μόνος, κάθε
ἀναγκεμένος καί δυσκολεμένος ἄνθρωπος
διότι Ἐκείνη ὡς Γοργοϋπήκοος σπεύδει νά
συνεφέρει, νά συμπαρασταθεῖ, νά περιποιηθεῖ κάθε αἰτούμενο, κάθε προστρέχοντα,
κάθε προσευχόμενο, κάθε ἀγωνιζόμενο. Ἀλήθεια πόσο ἀνάγκη σήμερα ἔχομε τήν Παναγία μας ἀδελφοί μου, πού τόσες συμφορές,
τόσα δεινά, τόσες δοκιμασίες, μαστιγώνουν
τό ἀνθρώπινο καί Ἑλληνορθόδοξο γένος καί
ἔθνος μας. Καλοσωρίζουμε λοιπόν τήν χαρά
καί τήν ἐλπίδα μας. τό ἀποκούμπι καί τήν
παρηγοριά μας πού ἐκφράζεται τόσο ὄμορφα
σέ αὐτό τό πιστό ἀντίγραφό της... πού χιλιάδες ἄνθρωποι θά προσκυνήσουν, θά ἀκουμπήσουν, θά ἐμπνευσθοῦν θά ζητήσουν καί
θά αἰτηθοῦν νά ἔλθει μία καλύτερη ἡμέρα σέ
αὐτό τόν τόπο πού ἄρχισε νά μαραζώνει, νά
προβληματίζεται, νά διαμαρτύρεται, νά φωνάζει μέ ὅλη τήν ἔνταση καί τήν ψυχή του..
Ἅγιε Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου δεχθεῖτε σας παρα-

Παρεκκλήσιον τοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου, Στερνῶν Ἀκρωτηρίου

M

πού διακρίνεται γιά τήν εὐλάβειά
του, ἡ ὁποία τόν ἔκανε νά διαθέτει
πολλά παρεκκλήσια καί πολλές
ἑορτές. Μετά τήν θεία λειτουργία
καί τήν ἱερή λιτανεία, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης
μας, μετέβη στήν 115 πτέρυγα μάχης γιά
τήν καθιερωμένη δοξολογία μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας.

έ πνευματική χαρά ἑόρτασαν οἱ κάτοικοι τῶν Στερνῶν Ἀκρωτηρίου, τό
παρεκκλήσιον τοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου.
Προσκεκλημένος νά συμμετάσχει στήν
Θεία Λειτουργία ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας
κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος ἱερούργησε μέ
κληρικούς τῆς περιοχῆς καί ἐξέφρασε τήν
χαρά του γιά τήν παρουσία του σέ ἕνα χωριό
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ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Μ

ντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. Γαβριήλ, Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου-Μεγάρων,
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος κι ἄλλοι Καθηγούμενοι τοῦ νησιοῦ πού τίμησαν μέ τήν παρουσία τους τήν λατρευτική σύναξη τῆς
πανηγύρεως. Ἀκολούθησε ἱερά λιτανεία
τοῦ Ἁγίου Λειψάνου καί τοῦ Ἱεροῦ Ἀντιγράφου τῆς Θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς
Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου σέ δρόμους
τῆς ἐνορίας.

έ ἰδιαίτερη λαμπρότητα, κατάνυξη
καί διαρκή συρροή πλήθους προσκυνητῶν ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγ.
Νεκταρίου τοῦ θαυματουργοῦ στά Χανιά,
στόν ὁμώνυμο ναό του στήν περιοχή Παχιανῶν πού εἶναι κι ὁ πρῶτος ναός πού
χτίσθηκε στήν Ἑλλάδα ἀπό τήν μακαριστή
Ἀρχόντισσα καί ὀρφανοτρόφο Γερόντισσα
Ἀμφιλοχία Κουφάκη, πρός τιμήν τοῦ λαοφιλῆ Ἁγ. Νεκταρίου.
Στόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.
Δαμασκηνός ἐνῶ τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ
Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος Ἀρχιμ.
Χρυσόστομος πού ἀναφέρθηκε στήν ἀγάπη
πού εἶχε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος στήν Παναγία.
Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός καί συμμετείχαν οἱ
καθηγούμενοι τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ξενο
φῶντος Ἁγίου Ὅρους Ἀρχιμ. Ἀλέξιος, Πα-
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΤΗ
Σέ μία συγκηνητική ἐκδήλωση τήν
ὁποία ὀργάνωσε ὁ νέος Προϊστάμενος τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας τήν
Κυριακή 13 Νοεμβρίου, Πρεσβ. Φανούριος Πάππας τιμήθηκε ὁ ἀξιοσέβαστος
πρώην Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Ἀναστάσιος Σπινθουράκης ὁ ὁποῖος διηκόνησε πολλές δεκαετίες μέ πολυσχιδές ἔργο
τήν ἐνορία ὡς Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ.
Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ ἀρχιερατικό
Ἑσπερινό χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας στό τέλος τοῦ
ὁποίου πραγματοποιήθηκαν ὁμιλίες ὑπό
τῶν Πρωτ. Γεωργίου Σταυρακάκη, Πρεσβ.
Φανουρίου Πάππα καί τῆς Προέδρου Κυριῶν καί Δεσποινίδων. Γιά τήν τιμητική
ἐκδήλωση, στήν ὁποία συμμετεῖχε πλῆθος
κόσμου, πρός τιμήν τοῦ π. Ἀναστασίου ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας δήλωσε:
Ἡμέρα ξεχωριστῆς χαρᾶς ἡ σημερινή Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Ἡμέρα χαρᾶς
γιά τήν Ἱερά Μητρόπολή μας. Ἡμέρα χαρᾶς
γιά τήν ἐνορία τῆς Eὐαγγελίστριας Χαλέπας. Ἡμέρα χαρᾶς γιά τόν πολυσέβαστο καί
ἀγαπητό π. Ἀναστάσιο, πρώην ἐφημέριο καί
προϊστάμενο αὐτῆς τῆς εὐλογημένης Ἐνορίας πού κληθήκαμε σήμερον χρεωστικῶς
καί εὐγνωμόνως νά τοῦ ἀπονείμουμε τόν
δίκαιο ἔπαινο καί νά τοῦ ἐκφράσουμε τήν
ἄκρα εὐαρέσκεια τῆς Μητέρας μας Ἐκκλησίας. Ἡ σοφή βιβλική πρόρησις «ὅτι πολύν
ζήσῃς χρόνον καί προστεθήσεταί σοι ἔτη
ζωῆς» βρίσκει τήν ἐκπλήρωσή της καί στό
πρόσωπο τοῦ σεβαστοῦ μας π. Αναστασίου. Ὡς τέκνον πίστεως καί ὑπακοῆς εἰς τά
κελεύσματα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί
ὡς ὑπόδειγμα ἐντιμότητος, ἠθικῆς ἀκεραιότητος καί ἀκατάκριτης, χρηστῆς ἱερατικῆς
διακονίας ἀπολαμβάνει τή θεία δωρεά τῆς
μακροημερεύσεως καί τήν συνέχιση τῆς
πανθομολογούμενης ἀρχοντικῆς ἱερωσύνης

του, «Ἠγάπησεν εὐπρέπειαν οἴκου Κυρίου»
καί ἡ ζωή του ταυτίστηκε μέ τή ζωή τῆς
ἐνορίας! Ἡ Παναγία ἡ Εὐαγγελίστρια ἔγινε
ἡ ζωή του! Ἡ χαρά του! ἡ μόνιμη συναναστροφή του! Καί ὡς φιλόστοργο ἀπόσταγμα τῆς Ὑμετέρας ἀγάπης καί διακονίας του
στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου τοῦ ἀντιπροσφέρουμε σήμερον τήν πανεύοσμον ἀνθοδέσμην τῶν συναισθημάτων σεβασμοῦ,
ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης γιά ὅτι προσέφερε, γιά ὅτι δημιούργησε, γιά ὅτι ἔδωσε στήν ἐκκλησία μας, ἀλλά κυρίως γιά
ὅτι ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι γιά Ἐκείνην. Ὁ
πάλλευκος καί πολιός, ὁ ἐπιεικής καί διακριτικός πνευματικός, ὁ ἄριστος λειτουργός
καί μυσταγωγός π. Ἀναστάσιος εἶναι ταυτι-
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σας, τιμοῦμε τήν ἁγία ἱερωσύνη σας, καί
προσδοκοῦμε ὁ Δωρεοδότης Θεός νά σᾶς
χαρίζει ὑγείαν καί μακροημέρευσιν ὥστε
καί μόνον μέ τήν ἀνακουφιστικήν ἀνάσσα
σας, νά εἴσασθε κοντά μας ἔτι καί ἔτι, προσευχόμενος καί δεόμενος ὑπέρ ἐλέους τῶν
ψυχῶν ἡμῶν. Νά ζήσετε καί νά σᾶς χαιρόμαστε πολύτιμε π. Ἀναστάσιε.
Ἡ ἐνορία προσέφερε πλουσιοπάροχη
φιλοξενία στό καλαίσθητο πνευματικό κέντρο τῆς ἐνορίας τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἔργο
τοῦ τιμηθέντος κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

σμένος μέ αὐτήν τήν ἐνορία καί μέ ὅλη τήν
ἱστορία της, τήν ζωή της καί τό ἔργο της.
Ὅλα ἐδῶ τόν φωτογραφίζουν, τόν δείχνουν,
μιλᾶνε γιά τό εὐλογημένο πέρασμά του καί
δηλώνουν τήν σφραγίδα τῆς πολύπλευρης
δραστηριότητάς του σέ ὅλους τούς τομεῖς
τῆς ἐνοριακῆς δράσης. Καί τώρα ἤγγικεν
ἡ ὥρα νά τιμηθῆτε σεβαστέ μου Γέροντα,
νά ἀπολαύσετε τούς εὔχυμους καρπούς
τῆς εὐλογημένης σπορᾶς σας καί νά ζήσετε ἐπιβραβευμένος τόν ὑπόλοιπον χρόνον
τῆς ζωῆς σας, ἀνώδυνα, ἀναιπαίσχυντα καί
εἰρηνικά. Ἡμεῖς ἀσπαζόμαστε τό πρόσωπό

Ἅγιος Σαμωνᾶς

Ἡ

ὅλοι Ἕλληνες, ἕνα σῶμα καί ἕνα πνεῦμα γιά
νά βοηθηθοῦμε, δέν θά ξεπεράσουμε τήν κρίση πού δέν εἶναι μόνο οἰκονομική ἀλλά καί
ἠθική καί πνευματική.

Τοπική μας Ἐκκλησία μέ ξεχωριστή
χαρά, ἑόρτασε τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου
Μάρτυρος Σαμωνᾶ στό ὁμώνυμο χωριό τοῦ
Σαμωνᾶ Ἀποκορώνου τήν Τρίτη 15 Νοεμβρίου, πρώτη ἡμέρα τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων. Γιά πρώτη φορά οἱ πιστοί εἶχαν
τήν εὐκαιρία νά προσκυνήσουν τεμάχιο
Ἁγίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μάρτυρος Σαμωνᾶ τό ὁποῖο κόμισε ὁ π. Ἀθανάσιος Σταμάτης ἀπό τήν Λάρισα, παλαιός
ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Νιό χωριοῦ καί Σαμωνᾶ στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας,
ὁ ὁποῖος τό ἀπέκτησε ἀπό τήν Ἱερά Μονή
Στομίου. Παρά τόν βροχερό καιρό πολλοί
ἔφθασαν μέχρι τό γραφικό χωριό τοῦ Σαμωνᾶ γιά νά συμμετάσχουν στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας ὁ ὁποῖος
στήν ὁμιλία τοῦ ἀνέφερε. Τό μήνυμα τῆς
ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Σαμωνᾶ, Γουρία καί Ἀβίβου εἶναι ὅτι ὅπως ἐκεῖνοι κατόρθωσαν καί ἀντιμετώπισαν ὅλες τίς ἀντιξοότητες τῆς ἐποχῆς τους ἐπειδή εἶχαν ταυτίσει
τόν ἑαυτό τους μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ,
τό ἴδιο ὀφείλουμε νά κάνουμε κι ἐμεῖς. Ἐάν
δέν κατορθώσουμε νά στηρίζουμε ὁ ἕνας τόν
ἄλλον, ἐάν δέν κατανοήσουμε ὅτι εἴμαστε
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Ἑορτή Ἁγίου Ματθαίου

Ἡ

τροφός Ἐκκλησιαστική Σχολή
Κρήτης ἑόρτασε τόν πολιοῦχο
της, Ἅγιο Ἔνδοξο καί Εὐαγγελιστή
Ματθαῖο στίς 16 Νοεμβρίου μέ τήν
συμμετοχή ὅλων τῶν ἱεροσπουδαστῶν οἱ ὁποῖοι ὀργάνωσαν ὑποδειγματικά τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις
πρός τιμήν τοῦ Ἐφόρου καί Προστάτου τους. Στόν ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς
χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος πού
μέ ἰδιαίτερη ἀγάπη ὁμίλησε στούς
ἱεροσπουδαστές γιά τό νόημα τῆς
ἑορτῆς στόν τρόπο ζωῆς τους. Τῆς
Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ πνευματικός πατέρας πολλῶν ἱεροσπουδαστῶν, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ Εἰρηναῖος, πλαισιούμενος
ἀπό τόν πρώην Σχολάρχη τῆς Σχολῆς
καί νῦν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιο
καί τόν πρόεδρο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
ἐφορείας τῆς Σχολῆς, Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό. Ἡ
Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης βιώνει λαμπρές ἡμέρες λόγω τῆς καθημερινῆς λειτουργικῆς ζωῆς μέ τήν
ἐπιμέλεια τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ
Μπιτζανάκη, τῆς ποιοτικῆς αὔξησης
τῶν ἱεροσπουδαστῶν καί τῆς συστηματικῆς ὀργάνωσης τοῦ Οἰκοτροφείου τό ὁποῖο διευθύνει ὁ θεολόγος κ.
Εὐστράτιος Χατζηδάκης.
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H ἑορτή
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Μ

έ βυζαντινή μεγαλοπρέπεια καί κατάνυξη ἑόρτασε ἡ Ἱερά Μητρόπολη
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου τήν πολιοῦχο
καί προστάτιδα τῆς πόλεως Κυρία Θεοτόκο κατά τήν 21η Νοεμβρίου μέ τήν εὐκαιρία τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Στόν ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του μεταξύ ἄλλων τόνισε: Ἡ Παναγία ὡς ἐξόχως
τιμηθεῖσα παρά τοῦ Θεοῦ, διά τῆς ὑπερφυοῦς μητρότητος, ἡ ὁποία περιαυγάζει τό
ἄσπιλον μέτωπόν Της, ἔγινε τό ἀθάνατο
σύμβολο, τό αἰώνιο πρότυπο διά τήν κάθε
μητέρα. Ἐβίωσε ὅλη ἐκείνη τήν ἀλληλοδιάδοχον ἐναλλαγή τῆς χαρᾶς καί τοῦ πόνου, τῆς ταπεινώσεως καί τῆς δόξης, ὅπως
καί ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς μυστηριώδους
ζωῆς τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Της. Ὁ σταυρικός Του θάνατος τραυμάτισε τήν μητρική
καρδιά Της, μέ τή ρομφαία τοῦ ἠθικοῦ πόνου, τόν ὁποῖον τίποτα δέν ἦταν δυνατόν
νά πραΰνει, παρά μόνον ὁ γλυκασμός τῆς
ἀγάπης Της, ἀγάπης πρός τόν Υἱόν Της, τό
σπλάχνον Της, ἀλλά καί πρός ὅλους τούς
ἀνθρώπους, μιᾶς ἀγάπης θερμῆς, ἀθανάτου, ἀγάπης πανανθρωπίνης.
Οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις κορυφώθηκαν τήν κυριώνυμον ἡμέρα μέ Ἀρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.κ. Εὐγενίου, πού πλαισιώθηκε ἀπό τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ.κ.
Μακάριου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί
Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέου, Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ

ὁποῖος μέ φιλάδελφα αἰσθήματα ἀγάπης
καί εὐγνωμοσύνης, καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε γιά τήν παρουσία τούς Ἁγίους
Ἀρχιερεῖς, τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου
καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου, Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλον Ἀρχ. π. Ἀθανάσιο Καραχάλιον, τίς πολιτικές, διοικητικές
καί στρατιωτικές ἀρχές τῆς πόλεως καθώς
καί τόν ἱερό κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό γιά
τήν πάνδημη συμμετοχή του.
Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε ἡ κα
θιερωμένη λιτάνευσις τῆς θαυματουργοῦ
εἰκόνος τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου σέ κεντρικούς δρόμους, μέ τήν συνοδεία στρατιωτικῶν ἀγημάτων, σχολείων, χορευτικῶν
συλλόγων καί πολλῶν κληρικῶν. Ἡ Ἱερά
πομπή ἔκανε στάση ἐνώπιον τοῦ Δήμου
Χανίων πού πραγματοποιήθηκε ἡ ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας ὑπέρ ὑγείας τοῦ Δη-
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μάρχου Χανίων κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκη καί τῶν συνεργατῶν του, ἐνῶ κατέληξε στόν Μητροπολιτικό ναό τῶν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πού ἐψάλλει δοξολογία γιά τίς
ἔνοπλες δυνάμεις παρουσίᾳ πολλῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν.
Τίς ἱερές ἀκολουθίες καί τήν θεία Λειτουργία κόσμισε μέ τίς ἐξαιρετικές μουσικές ἐπιδόσεις του ὁ νέος
πρωτοψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ κ. Κων/νος
Στεφανάκης μέ πολλούς κυρίως νέους πού πλαισίωσαν
τά ἱερά ἀναλόγια.
Τό ἀπόγευμα τῆς 21ης Νοεμβρίου στά πλαίσια τῶν
ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς πολιούχου τῆς πόλεως
πραγματοποιήθηκε καί ἡ παρουσίασις τοῦ ἱστορικοῦ βιβλίου τοῦ Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη μέ τίτλο «Ἐκκλησία καί ἀγῶνες τῆς Κρήτης» στό Πολιτιστικό Κέντρο
τῆς Μητροπόλεως. Τό βιβλίο
ἐξόχως παρουσίασαν στήν
κατάμεστη αἴθουσα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου
καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέας καί
ὁ κ. Σταμάτιος Ἀποστολάκης ἱστορικός – λαογράφος
ἐνῶ τήν βραδιά ἔκλεισαν μέ
εὐχαριστήριες καί συγχαρητήριες προσφωνήσεις ὁ κ. Νικόλαος Παπαδάκης, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» πού συγχρηματοδότησε τήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου, ὁ συγγραφέας καί
ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Καλυβῶν Ἀποκορώνου Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀντίστοιχα ὁ ὁποῖος συνεχάρη τόν συγγραφέα γιά τήν κειμηλιακή ἔκδοση τοῦ ἱστορικοῦ πονήματος.

60

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στήν Νέα Χώρα

Ἡ

νεοσύστατη ἐνορία της Ἁγίας Αἰκατερίνης Νέας Χώρας, καθημερινά
ὁλοκληρώνει τήν ἀνέγερσή της, μέ τίς
φιλότιμες προσπάθειες ἀπό τήν μεριά
τῆς πρώτης Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς ὑπό
τήν καθοδήγηση τοῦ πρωτ. π. Νικολάου
Νερατζάκη καί ἀπό τήν ἄλλη τοῦ μονίμου ἐφημερίου της, Πρεσβ. Ἀποστόλου
Διαμαντούδη καί τῶν συνεργατῶν του,
οἱ ὁποίοι ἀγωνίζονται νά παραδώσουν
στήν ἐνορία καί τήν Τοπική Ἐκκλησία
μας ἕναν ὑπέρλαμπρο ναό. Προσφάτως
τοποθετήθηκε τό εἰκονοστάσιον (τέ-

μπλο) μέ ὑπέροχες βυζαντινές εἰκόνες.
Ἐπιπλέον τοποθετήθηκαν κι ἄλλα ἐκκλησιαστικά ἀντικείμενα πού εὐπρέπισαν καί
διακόσμησαν τό ἐσωτερικό τοῦ Ναοῦ μέ
δωρεές εὐσεβῶν ἐνοριτῶν τῆς περιοχῆς.
Στόν ἑόρτιο ἑσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ Δαμασκηνός, ὅπου ὁμίλησε σχετικῶς μέ τό
μαρτύριο καί τήν ζωή τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου
καί Πανευφήμου Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς Πανσόφου καί Νύμφης τοῦ
Χριστοῦ ἡ ὁποία ἀποτελεῖ παράδειγμα
ἡρωισμοῦ καί ἄθλησης.

Ἐγκαίνια παρεκκλησίου στρατοπέδου

Σ

τήν ἱστορική 1η ΜΑΛ κατά τήν 27η Νοεμβρίου τελέσθηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου πρός
τιμήν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ
τροπαιοφόρου. Ἡ προσπάθεια ἀνεγέρσεως τοῦ ναοῦ ξεκίνησε ἀπό τόν Πρωτ. Νικόλαο Νερατζάκη, ὁ ὁποῖος σέ
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ἔφερε εἰς πέρας τό σημαντικό αὐτό ἔργο, τό ὁποῖο ἦταν τάξιμο πού πραγματοποιήθηκε εἰς μνήμην ὅλων ὅσων ἔπεσαν εἰς τό καθῆκον στήν
Κύπρο καί τίς ἐπιχειρήσεις τῆς 1ης ΜΑΛ. Τό γεγονός αὐτό
χαροποίησε ἰδιαίτερα ὅλους τούς ἀπόστρατους οἱ ὁποῖοι
χορήγησαν στό μεγαλύτερο μέρος τους τήν θεοφιλῆ αὐτή
προσπάθεια. Τά ἐγκαίνια τοῦ Παρεκκλησίου τέλεσε ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ Δαμασκηνός πού
ἀγκάλιασε ἰδιαίτερα αὐτήν τήν προσπάθεια. Τήν ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί τήν ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων
παρακολούθησαν οἱ στρατιωτικές ἀρχές τοῦ τόπου μας,
οἱ ὁποῖες δεξιώθηκαν ἀπό τήν διοίκηση τοῦ στρατοπέδου
πού φιλοξένησε ἀβραμιαῖα.

1η Δεκεμβρίου - Ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα

Μ

έ Ἀρχιερατική Θεία λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδείων τῆς Θεοτόκου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ πραγματοποιήθηκαν οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις
τῆς ἱστορικῆς ἐπετείου τῆς ἕνωσης τῆς Κρήτης μέ τήν
Ἑλλάδα καί ἐψάλλει ἡ ἀκολουθία τοῦ μνημοσύνου γιά τά
ἡρωικά θύματα τῆς ἰδέας αὐτῆς. Στήν συνέχεια τελέσθηκε
δοξολογία προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου πλαισιούμενου ἀπό τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου
καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ μέ τήν
παρουσίαν πολλῶν ἀρχῶν τῆς Κρήτης, τῆς Περιφερειακῆς
ἑνότητος Χανίων καί πολλῶν στρατιωτικῶν καί πολιτικῶν
ἀρχῶν τῆς περιοχῆς μας. Κατόπιν μέ πομπή κατευθήνθηκαν
στό Φρούριο Φιρκά ὅπου πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ὑπό
τοῦ Δημάρχου Χανίων κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκη καί ὑψώθηκε συμβολικά ἡ Ἑλληνική σημαία ἀπό τόν Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη, ὁ γενικός γραμματέας
ἀποκεντρωμένης διοίκησης κ. Ἀθανάσιος Καροῦζος, ἀπό
τόν Ἀντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Ἀπόστολο Βουλγαράκη
καί ἀπό τόν Δήμαρχο Χανίων κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκη.
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ΜΝΗΜΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
συνέχεια τελέσθηκε
τό ἱερόν μνημόσυνόν του. Τό ἑσπέρας
τῆς 2ας Δεκεμβρίου στήν κατάμεστη
αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ κέντρου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ὑπό
τοῦ κ. Γεωργίου Κρουσταλάκη καθηγητοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα «ἡ
θεραπευτική παιδαγωγική τοῦ Γέροντος
Πορφυρίου - προσεγγίζοντας τόν ἀνθρώπινο πόνο».

Ἡ 2α Δεκεμβρίου ἔχει καθιερωθεῖ
πλέον στήν συνείδηση τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, ὡς ἡμέρα μνήμης τοῦ Ὁσίου
καί Θεοφόρου Γέροντος Πορφυρίου τοῦ
Καυσοκαλυβίτου πού συμπληρώθηκαν
φέτος 20 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου τό βράδυ τῆς 1ης Δεκεμβρίου,
χρεωστικῶς καί εὐγνωμόνως πρός τόν
μακαριστό Γέροντα - Πορφύριο, τέλεσε
στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς
νυχτερινή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία,
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ Δαμασκηνοῦ καί στήν

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πάνω - Σούδας

Π

ολλοί ἐνοριακοί καί ἱστορικοί ναοί
τῆς Μητροπόλεώς μας, εἶναι ἀφιερωμένοι πρός τιμήν τοῦ λαοφιλῆ Ἁγίου
Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς
Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ καί προστάτου
τῶν ναυτικῶν. Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί
ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πάνω Σούδας, πού φέτος συμπλήρωσε ἑκατό χρόνια
ἀπό τά ἐγκαίνιά του. Μέ τήν ἀφορμή αὐτή
πραγματοποιήθηκαν πολλές λατρευτικές
ἐκδηλώσεις μέ κορυφαία τήν ἄφιξη τῆς
Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Τίτου, πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης ἀπό τόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Τίτου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τήν Ἁγία Κάρα ὑποδέχθηκε στήν κεντρική πλατεία τῆς Σούδας τό ἑσπέρας τῆς
Κυριακῆς 4 Δεκεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος στήν προσφώνησή του εὐχαρίστησε τόν Ἀρχιεπίσκοπο
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο γιά τήν εὐγενική
ἀνταπόκρισή του στήν πρόσκληση τῆς
Τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, νά εὐλογηθοῦν οἱ
κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἀπό τήν παρουσία

Της. Προσφωνήσεις καί εὐχαριστίες πρός
τούς ἱερεῖς τοῦ Ἁγίου Τίτου πού μετέφεραν τήν Ἁγία Κάρα πραγματοποίησαν καί
ἀπηύθυναν ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκης ὅπως καί ὁ Ἐφημέριος
τῆς ἐνορίας Πάνω Σούδας πρεσβ. Κυριακός Κοντάκος πού ἐπωμίσθηκε ἐπιτυχῶς
καί ὅλη τήν προετοιμασία καί ὀργάνωση
τῶν τριήμερων ἑορταστικῶν καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων.
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κ

ατά τήν διάρκεια των ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, πραγματοποιήθηκε
ἐκστρατεία ἀλληλεγγύης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου πού
σέ συνεργασία μέ τό πρόγραμμα «βοήθεια
στό σπίτι» τοῦ Δήμου Χανίων μοίρασαν περίπου 800 πλήρεις τσάντες μέ τρόφιμα σέ
ἐμπερίστατους κατοίκους τῆς περιοχῆς τοῦ
Δήμου Χανίων. Στή συλλογή τῶν τροφίμων
πού ξεπέρασε κάθε προσδοκία συνέβαλαν
τοπικές ἐπιχειρήσεις καί ἁπλός κόσμος οἱ
ὁποίοι ἀπέδειξαν ἔμπρακτα τήν ἀγάπη,
τήν ἀλληλεγγύη καί τήν εὐσπλαχνία τους
λόγῳ τῆς μεγάλης οἰκονομικής κρίσης.
Ἐπιπλέον ἡ Ἱερά Μητρόπολη μοίρασε 150
τσάντες σέ ἔκτακτες περιπτώσεις καί οἱ

ἐνορίες τῆς ἐπαρχίας
Ἀποκορώνου σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο
Ἀποκορώνου προσέφεραν κι αὐτές μέ τό
πρόγραμμα «βοήθεια
στό σπίτι» τρόφιμα
καί εἴδη ρουχισμοῦ. Ἡ
ραγδαία οἰκονομική κρίση ὁδηγεῖ πολλούς
σέ σοβαρά οἰκονομικά καί προσωπικά προβλήματα γιά αὐτό καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη
ἔχει αὐξήσει τίς μερίδες τῶν ἕξι συσσιτίων
της πού ἕως τώρα ξεπερνᾶνε τίς 800 μερίδες ἡμερησίως ἐνῶ στηρίζει καθημερινά,
μέσῳ τοῦ κεντρικοῦ φιλοπτώχου ταμείου
της, πολλά νεόπτωχα πρόσωπα.

ἐπετειακὴ μεγαλειώδης ἐκδήλωση

M

έ ὀφειλόμενο καρδιακὸ χρέος τιμῆς καὶ ἀγάπης τῆς θυγατέρας Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης
πρὸς τὸν ὑψιπέτη ἀετὸ τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας,
τὸν ὀφθαλμὸ τῆς Οἰκουμένης, τὸν εὐαίνετο καὶ
ἐργώδη Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο πραγματοποιήθηκε ἐπετειακὴ μεγαλειώδης ἐκδήλωση στὴν
Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης τὴν Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου.
Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς
εἰκοσαετοῦς καλλιφόρου καὶ γεραρᾶς Πατριαρχίας τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου,
ἡ ὁποία ἀποτέλεσε εὐφρόσυνη αἰτία ἀποδόσεως ἐκ
μέρους τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καὶ
τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ της ἀντιδωρημάτων τῆς καρδίας ὅλων διὰ τὸν εὔδρομον πλοηγὸν καὶ τὸν εὐσταλὴ
προστάτην Της.
Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε ὁμιλία, ἐπίκαιρους
ὕμνους, ἀπόδωση ριζίτικων τραγουδιῶν καὶ Μικρασιατικῶν ἀσμάτων ἀπὸ χορωδίες τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί Κισάμου καί
Σελίνου ἀφοῦ διά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν ὀργανώθηκε ἄψογα τὸ πρόγραμμα τὸ ὁποῖο
παρακολούθησε πλῆθος ἐπισήμων καὶ πιστῶν.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΙΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ

Π

ολλές, ὄμορφες καί ἐμπνευσμένες χριστουγιεννιάτικες ἐκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στό Πολιτιστικό κέντρο τῆς Μητροπόλεως, στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης καί σέ ἐνορίες τῆς πόλεως μέ τήν συμμετοχή
πολλῶν νέων ὅλων τῶν ἡλικιῶν πού ἀπέδωσαν ἐπιτυχῶς
χριστουγιεννιάτικους ὕμνους, ἔψαλλαν κάλαντα μέ τήν
συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων ἀπό διάφορες περιοχές τῆς
Ἑλλάδος, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, ἀνέβασαν θεατρικές παραστάσεις καί ἀπήγγειλαν ποιήματα. Ἀξιοσημείωτη ἦταν ἡ παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας μικροῦ μήκους πού δημιούργησαν οἱ νέοι τῆς Μητροπόλεώς μας καί
τήν παρουσίασαν στό πολυπληθέστατο κοινό τῆς αἴθουσας
τοῦ Πολιτιστικοῦ κέντρου. Παραθέτουμε κάποιες φωτογραφίες ἀπό τίς ὑποδειγματικές ἑορτές τοῦ Πολιτιστικοῦ
κέντρου, τῆς Ἐκκλησιαστικῆς σχολῆς Κρήτης καί τῶν ἐνοριῶν Εὐαγγελίστριας Χαλέπας, Ἁγίου Χριστοφόρου, Ἁγίων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Ἁγίου Παντελεήμονος, Ἁγίου
Ἰωάννου, Ἁγίου Νεκταρίου, Ἐνορίας Κατωχωρίου. Ἐπιπλέον
μία ὑπέροχη χριστουγιέννιατικη μουσική πανδαισία πραγματοποιήθηκε στό Κέντρο ἀρχιτεκτονικῆς Μεσογείου ἀπό
τόν Βυζαντινό χορό Χανίων ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἰωάννου Καστρινάκη πού ἀπέδωσε περίφημους βυζαντινούς
καί ἐπίκαιρους ὕμνους καί ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε μέ
πρωτοβουλία τοῦ Δήμου Χανίων.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Τ

ήν ἐτήσια ἑορτή τῆς οἰκογένειας πραγματοποίησε στίς 26 Δεκεμβρίου η Ἱερά
Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς ἡ
ὁποία συμπλήρωσε φέτος 35 χρόνια ἀπό
τήν ἱστορική στιγμή τῆς ἐπανδρώσεώς
της. Τό πρωί τῆς 26ης Δεκεμβρίου, ἡμέρα
τῆς συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
πραγματοποιήθηκε Ἀρχιερατικό συλλείτουργο ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Κατόπιν στό ἀρχονταρίκιον τῆς
Μονῆς διεξήχθη ὁμιλία - συζήτηση γιά τόν
ἱερό θεσμό τῆς οἰκογένειας καί τά σύγχρονα προβλήματά της, ἐνῶ τήν χριστουγιεννιάτικη ἀτμόσφαιρα τῆς ἡμέρας ἐμπλούτισαν πολλά μικρά παιδιά πού τραγούδησαν
κάλαντα διαφόρων περιοχῶν.
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Ἡ Ἐνορία
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης
Νέας Χώρας Χανίων
Γράφει: Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Σαπουνάκης
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Α. Οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς Συνοικίας
Μετά τήν ἀποχώρηση τῶν τελευταίων
Τούρκων Στρατιωτῶν ἀπό τά Χανιά τό Νοέμβριο τοῦ 1898 ἄρχισε νά κατοικεῖται ἐνεργά ἡ Δυτική Συνοικία ἔξω ἀπό τά τείχη τῆς
Πόλεως τῶν Χανίων ἡ ὁποία κατοικήθηκε
ἀπό τήν Δυτική Τάφρο, τήν περιοχή τῶν
σημερινῶν Πευκακίων τῆς Νέας Χώρας καί
μέχρι περίπου τή σημερινή ὁδό Σύρου στήν
πλειοψηφία της, ἐνῶ διασπαρμένες κατοικίες κτίστηκαν καί μέχρι τήν ἐκβολή τοῦ
ποταμοῦ Κλαδισσοῦ. Ἡ νέα αὐτή Συνοικία
τῆς Πόλεως ὀνομάστηκε Καινούργια
Χώρα ἐπειδή σηματοδοτοῦσε μιά
νέα περιοχή τῆς Πόλεως, μέ πολλά
ὄνειρα, προοπτικές καί ἀνάπτυξη.
Οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς Συνοικίας ἦλθαν ἀπό τήν Ἐνδοχώρα τοῦ
Νομοῦ καί κυρίως κατά τήν πλειοψηφία τους ἀπό τήν Ἐπαρχία
Κισσάμου μά καί ἀπό τίς ἄλλες
Ἐπαρχίες τοῦ Νομοῦ.
Ἄρχισαν νά κτίζουν τά
φτωχικά τους σπίτια
γύρω ἀπό τήν γραφική παραλία τῆς Νέας
Χώρας, γιά νά ἀσχολοῦνται μέ τήν Ἁλι-

εία, ἔχτισαν ἐπίσης φτωχόσπιτα γύρω ἀπό
τήν περιοχή τῶν Ἐβραίικων Νεκροταφείων,
περί τό σημερινό 6ο Δημοτικό Σχολεῖο καί
γύρω ἀπό τήν περιοχή τῆς ΑΒΕΑ οἱ ὁποῖοι
καινουργιοφερμένοι κάτοικοι τῆς συνοικίας, ἐργάστηκαν ὡς ἐργάτες στά ἐργοστάσια τῆς ἐπεξεργασίας τοῦ ἐλαιολάδου τίς
ΑΒΕΑ καί τοῦ ἐργοστασίου τοῦ ΙΩΑΝΝΙΔΗ - ΠΡΕΒΕ μετέπειτα ἐργοστασίου Ἰωάννου Θεοδωράκη. Ἀρκετοί ὅμως ἀπό τούς
πρώτους κατοίκους ἦταν καί ἔμποροι καί
κυρίως Λαδέμποροι οἱ ὁποῖοι καί ἔχτισαν
σημαντικά νεοκλασικά κτήρια καί σπίτια
στήν περιοχή τῶν σημερινῶν Πευκακίων
τῆς Νέας Χώρας.
Β. Τό Ἱστορικό ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Νέας Χώρας Χανίων
Ἡ Καινούργια Χώρα καί οἱ πρῶτοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί κάτοικοί της, στά ἀρχικά
τους στάδια ἀποτέλεσαν μέλη τῆς Εὐχαριστιακῆς Κοινότητας τῆς Ἐνορίας
τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Χανίων.
Ὅμως ἡ ἀλματώδης
πληθυσμιακή ἀνάπτυξη τῆς νέας συνοικίας
στίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ

αἰῶνα δημιούργησε τήν ἐπιτακτική ἀνάγκη,
μά καί τόν ἱερό πόθο, γιά τό κτίσιμο τοῦ
«Μοναστηριοῦ» τῆς Καινούργιας Χώρας
γιά τίς λειτουργικές-ποιμαντικές καί κατηχητικές ἀνάγκες τῶν νέων κατοίκων της,
πρίν ἀκόμα κτίσουν τίς δικές τους κατοικίες
καί τά δικά τους σπίτια.
Ὁ διακαής πόθος ὡστόσο, τῶν κατοίκων
τῆς Νέας Χώρας νά ἀποκτήσουν τόν δικό
τους Ἐνοριακό Ναό, τό δικό τους «Μοναστήρι» σύντομα ἀρχίζει – μέ δική τους πρωτοβουλία- νά παίρνει σάρκα καί ὀστά. Στίς
15 Ὀκτωβρίου τοῦ 1906 μαζεύονται περί τίς
100 ὑπογραφές τῶν ἀρχηγῶν τῶν Καινουργιοχωριτικῶν οἰκογενειῶν (μόνο ἀνδρικές
ὑπογραφές), οἱ ὁποῖες προσκομίζονται
στήν πνευματική μητέρα τους, τήν Τοπική
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ τήν «οὖσα ἐν Χανίοις» τήν τότε Ἱερά Ἐπισκοπή Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου. Μέ τόν ὄμορφο αὐτόν τρόπο θέτουν στόν προϊστάμενο τῆς Τοπικῆς
Ἐκκλησίας, στόν πνευματικό τους πατέρα
καί Ἐπίσκοπο τῆς περιοχῆς, τόν τότε Ἐπίσκοπο Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ἀείμνηστο Νικηφόρο Ζαχαριάδη, τό δίκαιο αἴτημά
τους.
Μέ τήν αἴτησή τους οἱ κάτοικοι τῆς συνοικίας Νέας Χώρας πληροφοροῦν τόν Ἐπίσκοπό τους καί ζητοῦν τήν εὐλογία καί τήν
ἄδειά του προκειμένου νά κατασκευάσουν
προσωρινό Ναό στή συνοικία τους διά τάς
ἀπολύτους χριστιανικάς ἀνάγκας των καί
ὅτι μάλιστα γιά αὐτόν τό σκοπό ζήτησαν
καί τήν οἰκονομική συνδρομή τοῦ Δήμου
Χανίων, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρινόμενος στό
δίκαιο αἴτημά των τούς ἐπιχορήγησε, καταρχάς, μέ τό ποσόν τῶν 500 δραχμῶν τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης.
Ὁ Μακαριστός Ἐπίσκοπος Νικηφόρος
Ζαχαριάδης κατανοώντας τά προβλήματα τοῦ ποιμνίου του, τίς ἀνάγκες καί τούς
πόθους τους, εὐλογεῖ τήν προσπάθειά τους
καί ὀργανώνει τίς παραπέρα κινήσεις του
προκειμένου νά βοηθήσει «στήν ταχύτερη ἔναρξη καί πρόοδο τοῦ ἱεροῦ τούτου

ἔργου», τό ὁποῖο μεθοδεύει μέ τή σύσταση
καί δημιουργία δύο Ἐπιτροπειῶν: τῆς «Γενικῆς Ἐπιτροπείας» καί τῆς «Εἰδικῆς Ἐπιτροπείας».
Στήν Γενική Ἐπιτροπεία προεδρεύει
ὁ ἴδιος ὁ Ἐπίσκοπος καί ἀείμνηστος Νικηφόρος Ζαχαριάδης, ἐνῶ τοποθετεῖ ὡς
Μέλη τῆς Γενικῆς Ἐπιτροπείας ἐπιφανεῖς
Χανιῶτες γιά νά βοηθήσουν καί αὐτοί μέ
τό δικό τους τρόπο ἀπό τή θέση πού ὁ καθένας κατέχει, τή δύσκολη ὑπόθεση τῆς
ἀνέγερσης ἑνός περικαλλοῦς ναοῦ σέ μιά
νεοσύστατη συνοικία.
Μεταξύ τῶν μελῶν τῆς Γενικῆς Ἐπιτροπείας, ἐκτός ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Νικηφόρο Ζαχαριάδη, ὡς πρόεδροί της, ἀπαριθμοῦνται καί οἱ: 1. Ἀντώνιος Ναξάκης 2.
Χαράλαμπος Πωλόγιωργης 3. Ἐλευθέριος
Βενιζέλος 4. Ἐμμ. Μουντάκης 5. Βαλέριος
Καλούτσης 6. Σπυρίδων Μοάτσος 7. Κωνσταντῖνος Κιουρτσιδάκης 8. Ἐμμανουήλ
Κουτρούμπας 9. Ἰωάννης Βαμβακᾶς 10.
Κωνσταντῖνος Φούμης 11. Πολύδωρος
Παπαδερός. Ὁ ρόλος τῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς
εἶναι νά βοηθήσει, νά συμβουλεύσει, νά καθοδηγήσει, νά ὑποδείξει καί νά συντονίσει
τό ὅλο ἔργο διά τοῦ προέδρου της, τοῦ Ἐπισκόπου Νικηφόρου Ζαχαριάδη.
Μέ ἔγγραφό της ἡ παραπάνω Γενική
Ἐπιτροπεία διορίζει τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπείας τόν ἐκ τῶν ἐφημερίων τῶν Χανίων Αἰδεσιμώτατον Ἱερέα π. Ἐμμανουήλ Κοντεκάκη,
ὡς πρόεδρό της, ὁ ὁποῖος ἀργότερα μετά
τήν ὑπογραφή τῶν Συμβολαίων τῆς ἀγορᾶς
τοῦ οἰκοπέδου τοῦ Ναοῦ παραιτήθηκε καί
τό ἔργο τοῦ ἀνάλαβε νά συνεχίσει ὁ τότε
ἐφημέριος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν
Εἰσοδίων Χανίων Αἰδεσιμώτατος π. Ἐμμανουήλ Σαρρῆς καί ὡς μέλη της τούς:
1. Ἀντώνιο Βλαντή 2. Νικόλαο Πιστολάκη 3. Γεώργιο Καλλιγλέρη 4. Γεώργιο
Τσερκάκη 5.Πολύδωρο Παπαδερό 6. Ἀντώνιο Μουντάκη 7. Εὐστάθιο Ι. Παπαδάκη 8. Ἀντώνιο Γελασάκη 9. Κωνσταντῖνο
Κωστουλάκη 10. Δημήτριο Κακαβελάκη
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ἤ Κακαβέλα 11. Στυλιανό Τσόντο 12. Κυριάκο Χατζηδάκη 13. Γεώργιο Βαγιωνάκη ἤ
Βαγιωνή 14. Γεώργιο Λεκάκη 15. Γεώργιος
Ν. Φουρναράκης. Ἔργο καί Ἀποστολή τῆς
Ἐπιτροπείας αὐτῆς ἦταν ἡ ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Στίς 28 Αὐγούστου τοῦ 1907 ἀφοῦ μέσα
ἀπό πολλές δυσκολίες εὑρίσκεται τό σημερινό οἰκόπεδο γιά τήν ἀνέγερση τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπογράφεται τό Συμβόλαιο
τῆς ἀγορᾶς τοῦ οἰκοπέδου ἀντί 5χιλιάδων
χρυσῶν δραχμῶν. Τό οἰκόπεδο ἀγοράζεται
ἀπό Μουσουλμάνες πωλήτριες καί τό ὁποῖο
προσδιορίζεται ὅτι κατέχουν ἐξ’ ἀδιανεμήτου ὡς ἀγροτοοικόπεδο «ἔξωθεν τῆς πόλεως Χανίων κατά τήν συνοικία Καινούργια
Χώρα καί πλησίον τοῦ Ἑβραϊκοῦ Νεκροταφίου ἐκτάσεως 5.000 τετραγωνικῶν μέτρων».
Ὁ Ἀρχιτέκτονας πολεοδόμος μηχανικός
τῆς Κρητικῆς Πολιτείας ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ
στά Δημόσια ἔργα τοῦ Νομοῦ Χανίων, ἀείμνηστος Χρῆστος Τσολίνας ἀναλαμβάνει νά
ρυμοτομήσει τό νεοαγορασθέν οἰκόπεδο.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἀρχιτέκτων μηχανικός
Ἰωάννης Ἰωαννίδης, μηχανικός Δημοσίων
Ἔργων τῆς Κρητικῆς Πολιτείας ἀναλαμβάνει τίς μελέτες πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν
ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Ἡ Ἀνωτέρα Διεύθυνση τῆς Παιδείας τῆς
Κρητικῆς Πολιτείας ἐγκρίνει τά σχέδια καί
τίς μελέτες γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ καί
στίς 21 Ὀκτωβρίου τοῦ 1907 ὁ Ἐπίσκοπος
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Νικηφόρος Ζαχαριάδης θέτει γερά θεμέλια καί στερεές
βάσεις ἐπάνω εἰς τά ὁποῖα ἀνυψώνεται ὁ
Ναός τῆς Καινούργιας Χώρας γιά νά ἀγκαλιάσει καί νά ἀναπαύσει ὑπό τούς θόλους
του ὅλες τίς Νεοχωρίτικες γενιές καί γιά νά
παραθέτει ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης του τά
«ὑπομνήματα τοῦ Σωτηρίου Πάθους» τοῦ
Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνέγερσης τοῦ
Ναοῦ φθάνει στό τέλος της τόν Μάρτιο
τοῦ 1915. Τήν 1η Ἀπριλίου τοῦ 1915 ὁ Μα-

καριστός Ἐπίσκοπος Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κυρός Ἀγαθάγγελος Νινολάκης σέ
συγκινητικό κλίμα τελεῖ τά ἐγκαίνια τοῦ
νεόδμητου Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τρίκλιτη βασιλική, τά δέ κλίτη του εἶναι ἀφιερωμένα -τό κεντρικό στούς Θεοστέπτους Βασιλεῖς καί Αὐτοκράτορες καί Ἰσαποστόλους
Ἅγιο Κωνσταντῖνο καί Ἁγία Ἑλένη, τό δεξιό
κλῖτος εἶναι ἀφιερωμένο εἰς τήν Ὕψωσιν
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τό ἀριστερό κλῖτος
εἶναι ἀφιερωμένο εἰς τόν Μεγαλομάρτυρα
Ἅγιο Δημήτριο.
Ἀπό τότε μέχρι σήμερα καί μέχρις ὅτου
νά θέλει ὁ Θεός, ὁ Ἱερός Ἐνοριακός Ναός
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς
Καινούργιας Χώρας τῶν Χανίων ἀποτελεῖ
ἕνα πνευματικό πνεύμονα ζωῆς τῶν κατοίκων τῆς συνοικίας τῆς Νέας Χώρας τῶν
Χανίων.
Τό 1925 ἀνηγέρθη τό Κωδονοστάσιο
τοῦ Ναοῦ ἐνῶ τό 1950 ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες ἐπεκτάσεως τοῦ Ναοῦ καθότι ὑπῆρχε
ραγδαία αὔξηση τῶν κατοίκων τῆς συνοικίας ἐξαιτίας τῆς ἀστυφιλίας καί ὑπῆρχαν παράπονα ἀπό τούς Ἐνορίτες ὅτι ὁ Ναός ἦταν
μικρός καί κυρίως κατά τίς μεγάλες ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα. Ἡ
ὁλοκλήρωση τῆς ἐπεκτάσεως μέ δυό κλίτη
ἀκόμα τά ὁποῖα ἀργότερα ἀφιερώθησάν τό
μέν βορεινό εἰς τόν Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα
Γεώργιο, τό δέ νότιο εἰς τήν Ἁγία Μεγαλομάρτυρα Κυριακή, ἔγινε τό 1956, μέ πρωτοβουλία τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀντωνίου
Στρογγυλάκη, τοῦ Ἱερέως π. Ἐμμανουήλ
Τζιγκουνάκη καί τοῦ Ἱερέως π. Νικολάου
Βλαζάκη.
Στή περίοδο τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς ὁ
Ναός φιλοξένησε κάτω ἀπό τούς θόλους
του τό 5ο Δημοτικό σχολεῖο τό ὁποῖο οἱ
Γερμανοί τό εἶχαν καταλάβει.
Ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης στή Γερμανική κατοχή λαβώθηκε
ἀπό Γερμανικές βόμβες καί ἔπαθε σοβαρές
ζημιές.
Οἱ ζημιές αὐτές ἀποκατεστάθησαν μέ
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τόν καιρό ἐνῶ τό 1985 ἕως τό 2000 ἔγιναν
σοβαρές παρεμβατικές ἐργασίες ἐντός καί
ἐκτός τοῦ Ναοῦ, ἀνακαινίσεως, ἀποκαταστάσεως, στερεώσεως, ἐπισκευῆς καί συντηρήσεως ἐκ βάθρων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Σήμερα στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Χώρας Χανίων
γίνονται πυρετώδεις ἐργασίες γιά τήν ἀποπεράτωση τῆς Ἁγιογραφήσεως τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ ἀπό τούς Ἁγιογράφους Χαράλαμπο
Ν. Βλαζάκη καί Νικόλαο Κληρονόμο.
Τό 1997 ὁ Ναός μας ἀπέκτησε καί τό
δεύτερό του πνεύμονα πνευματικῆς ζωῆς
τό Ἐνοριακό Πολιτιστικό του Κέντρο τήν
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙΑΔΑ», ἡ ὁποία
προσφέρει πλούσιο κοινωνικό καί πνευματικό ἔργο στήν συνοικία καί τήν Ἐνορία τῆς
Νέας Χώρας καί ὄχι μόνο.
Γ. Διατελέσαντες Ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ
Οἱ Ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι προσέφεραν σπουδαῖο πνευματικό καί κοινωνικό ἔργο εἰς τήν
Ἐνορία ἦταν: 1. Πατήρ Ἐμμανουήλ Κοντεκάκης, 2. Πρωθιερέας Ἐμμανουήλ Σαρρῆς,
3. Σπυρίδων Κασσέλος, 4. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης
Διονύσιος Τακτικάκης, 5. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης
Παρθένιος Βογιατζάκης, 6. Ὁ Οἰκονόμος
Πατήρ Εὐστάθιος Χατζιδάκης, 7. Ὁ Οἰκονόμος Πατήρ Ἐλευθέριος Καστρινάκης, 8.
Πατήρ Κωνσταντῖνος Παπαδουκάκης 9.
Ἀρχιμανδρίτης Ἄνθιμος Ροσμαρής, 10. ὁ
Πατήρ Κωνσταντῖνος Γεωργιάδης, 11. ὁ
Πατήρ Ἰλαρίων Κοιβεράκης, 12. Ὁ Πατήρ
Ζαχαρίας Τζομπανάκης, 13. Ἀρχιμανδρίτης
Νεόφυτος Καζάκος, 14. Χρύσανθος Παπαμανωλιουδάκης 15. Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἀντώνιος Στρογγυλάκης, 16. Ὁ Πατήρ
Ἐμμανουήλ Τζιγκουνάκης, 17. Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἐλευθέριος Καψωμένος, 18. Ὁ
Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Βλαζάκης,
19. Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος
Ὀρφανουδάκης, 20. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Παπαγιαννάκης ὡς Ἱεροκήρυκας,
καί οἱ σημερινοί ἐφημέριοι 21. ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Π. Γεώργιος Ντουντουλάκης, 22.
Πρωτοπρεσβύτερος Π. Ἀντώνιος Σαπουνά-

κης καί 23. ὁ Ἱεροδιάκονος, Ἱεροκήρυκας,
Ἱερολογιώτατος πατήρ Πορφύριος Μπικουβαράκης.
Δ. Διατελέσαντες Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ:
Νικόλαος Λουλουδάκης, Γεώργιος Καλοπαιδάκης Γεώργιος Μπριντάκης, Ἐμμανουήλ Κουμιωτάκης,Ἐμμανουήλ Πρωτοψάλτης, Ἀριστείδης Δαφέρμος, Γεώργιος
Θεοδωρίδης, Δημήτριος Κυριακουλάκης,
Ἀναστάσιος Λιονάκης, Ἰωάννης Ἀποκορωνιώτης, Γαβριήλ Παπαλάμπρου, Τηλέμαχος
Σκοτιδάκης, Εὐάγγελος Αὐγουλᾶς, Ἀπόστολος Τρουλιτάκης, Νικόλαος Κατσανεβάκης,
Δημήτριος Δασκαλάκης, Γεώργιος Γεροντής,
Κωνσταντῖνος Κουτουλάκης, Ἀριστείδης
Δασκαλάκης, Ἰωάννης Ἀλατσάκης, Ἀναστάσιος Τζαβάρας, Ἰωάννης Σκαλίδης, καί οἱ
σημερινοί Ἀντώνιος Πεζανάκης, Ἐμμανουήλ
Περογιάννης καί Ἀνδρέας Λιανιδάκης.
Ε. Κοινωνική Διακονία τῆς Ἐνορίας
Ἡ Ἐνορία ἀπό παλαιά μέχρι καί σήμερα
ἔχει ἀναπτύξει σπουδαία κοινωνική διακονία. Ἀναφορά ἐν ὀλίγοις κάνομε μέ τό λαϊκό ἰατρεῖο στήν περίοδο τοῦ 1935-1950 τό
ὁποῖο εἶχε συστήσει ὁ Μακαριστός Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Στρογγυλάκης
ἐνῶ σήμερα ἡ Ἐνορία δραστηριοποιεῖται
στόν Φιλανθρωπικό Τομέα, στόν Τομέα Νεότητος μέ ὑποτροφίες σπουδῶν καί φροντιστηριακή στήριξη σέ ἀδύνατους μαθητές,
στόν Τομέα Φιλοξενίας, στόν Τομέα Κινήματος τῆς Ἀγάπης μέ μηνιαῖες ἐπισκέψεις σέ
Ἱδρύματα τῆς Πόλεως καί τοῦ Νομοῦ, στόν
Τομέα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς στηρίζοντας μέ ὑποτροφίες σπουδῶν φοιτητές τῆς
Οὐγκάντας, ἀνεγείροντας Ἱερό Ναό πρός
τιμή τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης
στήν Οὐγκάντα, καθώς ἐπίσης καί ἀνεγείροντας Γυμνάσιο - Λύκειο στήν Οὐγκάντα.
Ἡ Ἐνορία ἐπίσης ἔχει δημιουργήσει πλούσια Δανειστική Βιβλιοθήκη 5.000 τόμων
βιβλίων ἐνῶ πρωτοστατεῖ μέ τούς Φορεῖς
τῆς Συνοικίας σέ Πολιτιστικές καί Κοινωνικές Ἐκδηλώσεις. Συνεργάζεται στενά μέ
τά Σχολεῖα τῆς περιοχῆς καθώς καί μέ τούς
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Κοινωνικούς καί Πολιτιστικούς Φορεῖς τῆς
περιοχῆς σέ κοινά θέματα καί προβλήματα.
Μέ πρωτοβουλία τῆς Ἐνορίας δημιουργήθηκε τό Μνημεῖο Πεσόντων τῆς Συνοικίας καθώς καί μέ συντονισμό τῆς Ἐνορίας καί τῶν
Φορέων τῆς περιοχῆς, πρωτοστατούσης τῆς
Ἐνορίας ἐξευρέθει λύση γιά τήν μετεγκατάσταση τῆς ΑΒΕΑ καί τόν συντονισμό τῶν
Κρατικῶν, Νομαρχιακῶν καί Δημοτικῶν Παραγόντων γιά τήν ἀνέγερση καί τήν μόνιμη
στέγαση τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου τῆς
περιοχῆς. Ἔχει συστήσει ὁμάδα αἱμοδοσίας
καθώς καί ἔχει δημιουργήσει Ὀδοντιατρεῖο
Ἀπόρων καί Ἀνασφαλίστων. Ἀπό τό 2004
λειτουργεῖ Συσσίτιο Ἀπόρων προσφέροντας
σήμερα περί τίς 120 μερίδες φαγητοῦ ἡμερησίως.

Στούς χώρους τοῦ Ἐνοριακοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙΑΔΟΣ λειτουργοῦν Γωνιά Νέων,
Ἐργαστήριο Ἁγιογραφίας, Ἐργαστήριο
Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἐργαστήριο Κοπτικῆς Ραπτικῆς, Ἐργαστήριο Κεντήματος,
Ἐργαστήριο Ραπτοβελόνας, Ἐργαστήριο
ἐκμάθησης Κρητικῶν Χορῶν, Ἐργαστήριο
ἐκμάθησης Ριζίτικου Τραγουδιοῦ, Ἐργαστήριο ἐκμάθησης Ἠλεκτρονικοῦ Ὑπολογιστῆ,
Ἐργαστήριο Ἀλφαβητάρι Ἑλληνικῆς Γλώσσης καί Ὀρθόδοξης Πίστης μέ μαθήματα σέ
ἐπαναπατρισθέντες καί κάθε εἴδους ξένων
ἀνθρώπων, ἐνῶ ἐκδίδει ἐβδομαδιαίως τό περιοδικό «Ἐνοριακή Μαρτυρία».

Τό Ἐνοριακό Πολιτιστικό Κέντρο Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Χώρας Χανίων
«Ἡ Κωνσταντινουπολειάδα»
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