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«Περιχαρῶς δεξώμεθα πιστοί, τὸ θεόπνευστον διάγγελμα τῆς νηστείας».
ρωτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Εἰσερχόμενος ὁ
ἄνθρωπος εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας
εἰσέρχεται εἰς τὸ κλῖμα τῆς θείας παρακλήσεως, τῆς συμφιλιώσεως τοῦ οὐρανοῦ
καὶ τῆς γῆς. Ἔρχεται εἰς τὰ ἴδια. Ἠρεμεῖ τὸ
πνεῦμα του. Εὑρίσκει ἕν οὐράνιον κάλλος
καὶ μίαν ὡριμότητα πνευματικὴν «εὐωδίας ἐνθέου πληροῦσαν πέρατα κόσμου».Ἡ
Ἐκκλησία γνωρίζει ὅλα ὅσα ὑποφέρομεν.
Καὶ ἔχει τὴν δύναμιν νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ.
Μᾶς καλεῖ εἰς μετάνοιαν. Δὲν ὡραιοποιεῖ
τὸ ψεῦδος οὔτε ἀποκρύπτει τὰ δεινά. Λέγει ὅλην τὴν ἀλήθειαν. Καὶ προτρέπει τὸν
ἄνθρωπον νὰ ἀντικρύσῃ τὴν πραγματικότητα ὡς ἔχει. Νὰ συνειδητοποιήσωμεν ὅτι
εἴμεθα γῆ καὶ σποδός.
Εἰς τὸν Μέγαν Κανόνα τοῦ Ἁγίου
Ἀνδρέου γίνεται λόγος διὰ τὰ δάκρυα
τῆς μετανοίας καὶ τὸν κλαυθμὸν τοῦ πένθους, τὸν πόνον τῶν τραυμάτων. Ἀλλὰ
ἀκολουθεῖ ἡ ἀνάπαυσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ
ὑγεία τοῦ πνεύματος. Ὑπάρχει ὁ Πλάστης

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Κατὰ τὸν τελευταῖον καιρὸν παρατηρεῖται μία ἔξαρσις ἀνησυχιῶν. Πολλὰ προβλήματα ἀναφύονται. Ὁ κόσμος ὑποφέρει
καὶ ζητεῖ βοήθειαν. Διερχόμεθα πράγματι
μίαν γενικωτέραν δοκιμασίαν. Ἄλλοι τὴν
ὀνομάζουν ὕφεσιν οἰκονομικήν, ἄλλοι
κρίσιν πολιτικήν. Δι᾿ ἡμᾶς εἶναι ἐκτροπὴ
πνευματική. Καὶ ὑπάρχει θεραπεία. Πολλαὶ λύσεις δίδονται καὶ ἀπόψεις ἀκούγονται. Ἀλλὰ τὰ προβλήματα παραμένουν.
Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ἐγκαταλελειμμένος καὶ μόνος. Ἀγνοεῖται ἡ βαθυτέρα φύσις του. Παραμένει εἰς τὴν κατήφειαν τῆς
ἀσαφείας καὶ τῆς ἀπογνώσεως.
Αἱ προτεινόμεναι λύσεις, ὁποιανδήποτε κατεύθυνσιν ἢ ἔκβασιν καὶ ἂν ἔχουν,
δὲν λυτρώνουν τὸν ἄνθρωπον, διότι ἐκ
προοιμίου τὸν ἀφήνουν δέσμιον τῆς
φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ὁ ἐλευθε3

καὶ Σωτὴρ ἡμῶν. Ἐκεῖνος διὰ τὸ πλῆθος
τοῦ ἐλέους Του μᾶς ἐτοποθέτησεν εἰς τὸ
μεθόριον τῆς ἀφθαρσίας καὶ τῆς θνητότητος. Δὲν μᾶς ἐγκατέλειψεν. Ἦλθε καὶ
μᾶς ἔσωσε. Κατέλυσε τῷ Σταυρῷ Του τὸν
θάνατον. Ἐχαρίσατο ἡμῖν τὴν ἀφθαρσίαν
τῆς σαρκός.
Ἐφ᾿ ὅσον εἴμεθα σύμφυτοι τοῦ Χριστοῦ, διατὶ ταρασσόμεθα ματαίως; Διατὶ
δὲν προστρέχομεν εἰς Αὐτόν; Ἡ Ἐκκλησία
δὲν σχολιάζει τὴν φθορὰν οὔτε μᾶς ἐγκαταλείπει εἰς αὐτήν. Γνωρίζει τὰς βαθυτέρας ἐφέσεις τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἔρχεται
ὡς ἀρωγὸς καὶ λυτρωτὴς ἡμῶν. Ἔχομεν
ἀνάγκην τῆς τροφῆς. Ἀλλ᾿ «οὐκ ἐπ᾿ἄρτῳ
μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος» (Ματθ. δ΄ 4).
῎Εχομεν ἀνάγκην τῆς πνευματικῆς κατανοήσεως, ἀλλὰ δὲν εἴμεθα ἀσώματοι. Εἰς
τὴν Ἐκκλησίαν εὑρίσκομεν τὸ πλήρωμα
τῆς ζωῆς καὶ τῆς κατανοήσεως ὡς θεανθρωπίνην ἰσορροπίαν. Μακρὰν τοῦ Θεοῦ
ὁ ἄνθρωπος ἐξαχρειοῦται καὶ διαφθείρεται. Ἐκεῖ ὅπου ἀφθονοῦν τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ
καὶ θεοποιεῖται ἡ σπατάλη, εὐδοκιμοῦν οἱ
πειρασμοὶ τῶν σκανδάλων καὶ ἡ σύγχυσις
τῆς σκοτώσεως.
Ἐκεῖ ὅπου μὲ δέος ζῇ ὁ ἄνθρωπος
καὶ δέχεται τὰ πάντα μὲ εὐχαριστίαν
καὶ εὐγνωμοσύνην, ὅλα ἁγιάζονται. Τὸ
ὀλίγον εὐλογεῖται ὡς ἀρκετόν, καὶ τὸ
φθαρτὸν ἐνδύεται τὴν αἴγλην τῆς ἀφθαρσίας. Ἀπολαμβάνει ὁ ἄνθρωπος τὸ πρόσκαιρον ὡς δῶρον Θεοῦ. Καὶ τρέφεται μὲ
τὸν ἀρραβῶνα τῆς μελλούσης ζωῆς ἀπὸ
σήμερον. Ὄχι μόνον λύνονται τὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ οἱ πόνοι τῶν δοκιμασιῶν μεταβάλλονται εἰς δύναμιν ζωῆς καὶ

ἀφορμὴν δοξολογίας. Ὅταν αὐτὸ συμβῇ
ἐντὸς ἡμῶν∙ ὅταν ὁ ἄνθρωπος εὑρίσκῃ
τὴν προσωπικήν του ἀνάπαυσιν καὶ σωτηρίαν διὰ τῆς παρακαταθέσεως τῶν
πάντων Χριστῷ τῷ Θεῷ, τότε φωτίζεται
ὁ νοῦς του. Γνωρίζει τὸν ἑαυτόν του καὶ
τὸν κόσμον ὅλον. Ἔχει ἐμπιστοσύνην εἰς
τὴν ἀγάπην τοῦ Δυνατοῦ. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς τὸν ἴδιον τὸν πιστὸν στηρίζει. Καὶ
μεταδίδεται δι᾿ ἀοράτου ἀκτινοβολίας ὡς
ἐνίσχυσις πρὸς ὅλους τοὺς πεινῶντας καὶ
διψῶντας τὴν ἀλήθειαν.
Ὁ κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκην τῆς σωτηρίας ἀπὸ τὸν Δημιουργὸν καὶ Πλάστην
του. Ὁ κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ τὴν
παρουσίαν τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν
τῶν Ἁγίων. Ἂς εὐχαριστήσωμεν τὸν Κύριον καὶ Θεὸν ἡμῶν δι᾿ ὅλας τὰς εὐεργεσίας
Του, καὶ διὰ τὴν παροῦσαν περίοδον τῆς
Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς.
Ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ και
ρὸς μετανοίας.
Εἴθε νὰ διαπλεύσωμεν τὸ τῆς Νηστείας
πέλαγος διὰ συντριβῆς καὶ ἐξομολογήσεως, ὥστε νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν ἄληκτον
χαρὰν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
εἰς τὸν Ὁποῖον πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ
καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ͵βιβ΄
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν

Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾿ ἐκκλησίας κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Τυρινῆς, κς΄ Φεβρουαρίου ἀμέσως
μετὰ τὸ Ἱερὸν Eὐαγγέλιον.
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Η «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
τοῦ Νεκταρίου Νικ. Νικολακάκη
Ἱστορικοῦ-τουρκολόγου, Ὑποψ. Διδάκτωρ Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Α.Π.Θ.

Κ

ορυφαῖος θρησκευτικός θεσμός σ’
ὁλόκληρο τόν χριστιανικό κόσμο, τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο παραμένει
μέχρι σήμερα ὁ θεσμικός ἐκφραστής τῆς
ἑνότητας τόσο μεταξύ μητροπολιτικοῦ
καί μείζονος ἑλληνισμοῦ ὅσο καί μεταξύ
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, δικαιοδοσία
πού δικαίως πηγάζει ἀπό τήν οἰκουμενική
του ἀποστολή, ὅπως αὐτή παγιώθηκε ἀπό
τούς κανόνες τῆς Β΄ καί Δ΄ κυρίως Οἰκουμενικῆς Συνόδου1.

μέχρι τήν Βαλτική Θάλασσα καί ἀπό τήν
Κεντρική Εὐρώπη μέχρι τήν Κασπία Θάλασσα2. Ἡ ἑνότητα τῆς ἐκκλησίας ἐφαρμόστηκε στήν πράξη ἤδη ἀπό τόν τέταρτο
αἰῶνα, ὅταν τό οἰκουμενικό πατριαρχεῖο
μέ ἕδρα τή βασιλεύουσα ἀνέλαβε μιά
πρωτόγνωρη ἱεραποστολική δράση στή
Σκυθία, στόν Εὔξεινο Πόντο, στήν Αἰθιοπία καί στήν Περσία3. Ὁ σημαντικότερος ὅμως σταθμός τῆς ἱεραποστολικῆς
δράσης τοῦ Θρόνου ἀποτέλεσε ἡ ἐπίσημη
ἔνταξη τῶν Ρώσων στόν χριστιανισμό τό
988 καί ἡ ὑπαγωγή τῆς Ρωσίας στή δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης
ἀπό τούς Ὀθωμανούς τό 1453 μπορεῖ γιά
μικρό διάστημα νά δυσχέρανε ἀλλά σέ
καμιά περίπτωση δέν περιόρισε τήν εὐρύτητα τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Θρόνου καί
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, τή στιγμή
μάλιστα πού ἡ σουλτανική ἐξουσία τόν
ἀναγνώριζε ὡς τόν ἀνώτατο θρησκευτικό ἀρχηγό ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ὀρθοδόξων ὑπηκόων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας4. Ἡ ἵδρυση τοῦ Πατριαρχείου
Μόσχας καί ἡ ἐπικύρωσή της ἀπό τήν Πα-

Ἡ γένεση τῆς οἰκουμενικότητας
Ὁ 3ος κανόνας τῆς B΄ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου (381) καθιέρωνε τόν οἰκουμενικό θεσμό τῆς Κωνσταντινούπολης
ὡς πρῶτος τῷ τάξει ἔναντι τῶν ἄλλων
ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν, ἐνῶ ὁ 28ος κανόνας τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451)
καθόριζε τήν ἐνόρια καί ὑπερόρια δικαιοδοσία της σέ μιά ἔκταση πού μέχρι τόν
11ο αἰῶνα ἐκτεινόταν ἀπό τήν Κρήτη
1. Ἀ. Σπαθάρης, Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον: αἰωνόβιος πανορθόδοξος θεσμός, ἔκδ. Κέντρον Κωνσταντινοπολιτῶν, Ἀθῆναι 1958, σ. 14. Ἀ.
Ἀλεξανδρῆς, «Ἡ οἰκουμενική διάσταση: τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως», στό:
συλλογικό ἔργο, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους,
τόμος ΙΣΤ΄, Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 2000, σ. 518.
Κρ. Χρυσοχοΐδη, «Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Τό κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας», στό συλλογικό τόμο, Κωνσταντινούπολη, ἔκδ. Ἡ Καθημερινή, Ἀθήνα 2000,
σ. 130.

2. Β. Φειδᾶς, «Πατριαρχεῖο, Οἰκουμενικό»,
Ἐγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, τ. ΜΗ΄, Ἀθήνα 1985, σ.
254.
3. Ἀ. Ἀλεξανδρῆς, «Ἡ οἰκουμενική διάσταση»,
ὅ.π., σ. 518.
4. Κρ. Χρυσοχοΐδη, «Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο», ὅ.π., σ. 132.
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ως τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου6. Ἀπό τήν
ἄλλη πλευρά, ἡ κατάργηση τοῦ Χαλιφάτου τό 1924 σηματοδότησε τό διαχωρισμό κράτους - θρησκείας, μέ ἀποτέλεσμα
οἱ ἡγέτες τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων
τῆς Τουρκίας νά περιοριστοῦν ἀποκλειστικά καί μόνο στήν τέλεση τῶν θρησκευτικῶν τους καθηκόντων.
Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο δέν ἀποτέλεσε ἐξαίρεση. Ἀπεναντίας, ἔμελε νά βρεθεῖ
στό μάτι τοῦ κυκλώνα τοῦ τουρκικοῦ ἐθνικισμοῦ καί νά γίνεται δέκτης μιά ἀνηλεής
προσπάθειας ἀποδιοργάνωσης καί ὑπονόμευσής του. Ἤδη ἀπό τό 1923 οἱ τουρκικές
ἀρχές εὐνόησαν τήν ἵδρυση ἑνός Τουρκορθόδοξου Πατριαρχείου ὑπό τήν πατριαρχεία τοῦ παπᾶ Εὐθύμιου Καραχισαρίδη,
ἑνός ὀρθόδοξου ἱερέα πού εἶχε ἐπιδείξει
φιλοτουρκική στάση κατά τήν μικρασιατική ἐκστρατεία7. Ἡ ἐνέργεια αὐτή ἦταν καλά
σχεδιασμένη, καθώς μέ τήν ἀνοχή τῶν
τουρκικῶν ἀρχῶν καί κατά παράβαση κάθε
ἔννοιας διεθνοῦς δικαίου ὁ παπά Εὐθύμιος κατέλαβε δυό ὀρθόδοξους ναούς, τῆς
Παναγίας Καφατιανῆς καί τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ, ἐνῶ ἐπιχείρησε ἀνεπιτυχῶς νά
καταλάβει καί τό κτήριο τοῦ Πατριαρχείου
στό Φανάρι. Ἀπώτερος στόχος ἦταν νά διασπαστεῖ ἡ ἑνότητα τοῦ ἑλληνορθόδοξου
ποιμνίου καί κατ’ ἐπέκταση νά ὑπονομευτεῖ
ἡ οἰκουμενικότητα τοῦ Πατριαρχείου ἀπό
τή στιγμή πού τμῆμα τῶν ὀρθοδόξων τῆς
Τουρκίας δέν θά ἀναγνώριζε κἄν τήν πνευματική δικαιοδοσία τοῦ Πατριάρχη.

νορθόδοξη Σύνοδο τῆς Κωνσταντινούπολης τοῦ 1593, καθώς καί ἡ ἀναγνώριση
κατά τόν 19ο καί 20ό αἰῶνα τοῦ αὐτοκέφαλου τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν νέων κρατῶν
πού ἀποκτοῦσαν τήν ἀνεξαρτησία τους
ἀπό τό Ὀθωμανικό Κράτος, δημιούργησε νέα δεδομένα στίς σχέσεις Θρόνου
καί τοπικῶν Ἐκκλησιῶν5. Τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο συρρικνωνόταν ἐκκλησιαστικά, ὡστόσο διατηροῦσε τό θεμελιῶδες
προνόμιο ὡς μητέρα Ἐκκλησία νά ἔχει τά
πρωτεῖα στήν κανονική τάξη καί νά κατοχυρώνει μέ συνοδικό τόμο τήν ἀνακήρυξη
τοῦ αὐτοκέφαλου τῶν Ἐκκλησιῶν. Μέχρι
καί σήμερα, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
κατέχει σημαντική θέση σέ διεθνές ἐπίπεδο καί ἀναγνωρίζεται πράγματι ὡς ὁ
κατεξοχήν οἰκουμενικός θεσμός μεταξύ
τῶν Ὀρθοδόξων, ἀκόμα καί ἀπό τούς ἑτερόδοξους.

Τό ἱστορικό πλαίσιο τῆς ἀμφισβήτησης
τῆς οἰκουμενικότητας
Ἡ ἀμφισβήτηση αὐτή πρέπει νά ἑρμηνευτεῖ σέ σχέση μέ τό ἐκρηκτικό κλίμα πού
ἐπικρατοῦσε στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις μετά τήν μικρασιατική καταστροφή
καί στήν ἐπιδίωξη τοῦ Κεμάλ νά ἀποστασιοποιηθεῖ ἀπό τό θεοκρατικό παρελθόν
καί νά ὀργανώσει ἕνα αὐστηρά κοσμικό
κράτος. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶχε
ταυτιστεῖ μέ τίς ἀλυτρωτικές ἐπιδιώξεις
τῶν Ἑλλήνων, γεγονός πού ἔκανε τούς
Τούρκους ἀντιπρόσωπους στό συνέδριο
τῆς Λωζάννης νά ζητοῦν τήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, μάταια ὅμως λόγω τῆς σθεναρῆς ἀντιστάσε-

6. Ἀ. Ἀλεξανδρῆς, «Ἡ οἰκουμενική διάσταση»,
ὅ.π., σ. 519.
7. Ἀ. Σπαθάρης, Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὅ.π., σ. 29. Ἀ. Ἀλεξανδρῆς, «Ἡ οἰκουμενική
διάσταση», ὅ.π., σ. 523.

5. Β. Φειδᾶς, «Πατριαρχεῖο, Οἰκουμενικό», ὅ.π.,
σ.257.
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νά ἀντιδράσει δυναμικά στόν παρεμβατικό ρόλο τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι ἐν τῷ
μεταξύ εἶχαν φροντίσει νά στερήσουν
τό Πατριαρχεῖο ἀπό τή διαχείριση τῶν
ἐκκλησιαστικῶν του βακουφιῶν. Ἡ οἰκονομική ἀφαίμαξη, σέ συνδυασμό μέ μιά
σειρά ἐχθρικῶν ἐνεργειῶν ἐναντίον τοῦ
Πατριαρχείου καί τῆς ἑλληνορθόδοξης
κοινότητας, ὅπως τά Σεπτεμβριανά τοῦ
1955, ἡ ἀπαγόρευση λειτουργίας τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου, τό κλείσιμο
τῆς σχολῆς τῆς Χάλκης, ἡ μέχρι πρότινος
ὑφαρπαγή τοῦ ὀρφανοτροφείου τῆς Πριγκήπου, καθώς καί μιά σειρά ἐμπρηστικῶν
δηλώσεων καί ἐνεργειῶν, πλήγωσαν ἀλλά
δέ μείωσαν σέ καμιά περίπτωση τό κύρος
τοῦ Πατριαρχικοῦ Θεσμοῦ9.
Ἀξιοπρόσεκτη μάλιστα εἶναι ἡ στάση
ὁρισμένων ἐπιφανῶν Τούρκων ἐπιχειρηματιῶν καί δημοσιογράφων πού ἀντιτάχθηκαν στή σοβινιστική πρακτική τῶν ἀρχῶν,
ὑποστηρίζοντας τά πολλαπλά ὀφέλη πού
θά εἶχε ἡ Τουρκία ἀπό τήν ἀναγνώριση
τῆς οἰκουμενικότητας τοῦ Θεσμοῦ, τή
στιγμή μάλιστα πού αὐτή ἀναγνωρίζεται
σέ παγκόσμια κλίμακα. Πράγματι, παρά
τόν ἀδυσώπητο πόλεμο πού ὑφίσταται,
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο κυριαρχεῖ
σήμερα στό διεθνές προσκήνιο καί μέ τήν
ἐμβληματική παρουσία τοῦ Βαρθολομαίου
τοῦ Α΄ συνεχίζει νά ἐκπέμπει τήν οἰκουμενική του ἀκτινοβολία ὡς πρόμαχος καί
ἐγγυητής τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως.

Στό πλαίσιο αὐτό ἐντάσσεται καί ἡ
ἐνέργεια τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης νά
ὑπαγάγει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
στό τουρκικό δίκαιο καί νά θέσει μέχρι
πρότινος ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά
τήν ἀνάρρηση κάποιου ἀρχιερέα στόν πατριαρχικό θῶκο τήν τουρκική ὑπηκοότητα. Ἡ παρέμβαση τοῦ τουρκικοῦ κράτους
στά ἐσωτερικά τοῦ Πατριαρχείου γίνεται
ὁρατή ἤδη ἀπό τή σύστασή του, ὅταν ὅρισε ὡς προαπαιτούμενο γιά τούς ἐκλέκτορες πού θά ψήφιζαν γιά τήν ἐκλογή τοῦ
Πατριάρχη τήν κατοχή τουρκικῆς ὑπηκοότητας καί τήν ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν
τούς καθηκόντων στήν Τουρκία8. Γιά ἄλλη
μιά φορά σκοπός τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν
ἦταν νά προσδώσουν συγκεκριμένα γεωγραφικά - τοπικά ὅρια στόν ἑλληνορθόδοξο πατριαρχικό θεσμό. Ἡ ὑπονόμευση
τῆς οἰκουμενικότητας ἔγινε πιό ὁρατή μέ
σειρά διατάξεων πού κωδικοποιήθηκαν ἐκ
νέου τό 1971 καί τά ὁποῖα ἔδιναν τό δικαίωμα στή νομαρχιακή ἀρχή τῆς Πόλης νά
διαγράφει ἀπό τόν πίνακα τῶν ὑποψηφίων
ὅσους ἔκρινε ἀκατάλληλους γιά τό ἀξίωμα, δικαίωμα πού ἄσκησε ἀρκετές φορές
κατά τή διάρκεια τοῦ 20οῦ αἰώνα. Ἀξίζει
ἐνδεικτικά νά ἀναφέρουμε ὅτι, μετά τήν
κοίμηση τοῦ Ἀθηναγόρα τό 1972, οἱ τουρκικές ἀρχές διέγραψαν ἀπό τόν κατάλογο
τῶν 14 ἐκλόγιμων ἀρχιερέων τούς Μητροπολίτες Χαλκηδόνος, Δέρκων, Χαλδίας
καί Σταυροπόλεως ὡς «μή κατάλληλους».
Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο δέν μποροῦσε νά εὐελπιστεῖ σέ ἔξωθεν βοήθεια,
καθώς τό ἑλληνικό κράτος λόγω πολυποίκιλων ἀδυναμιῶν δέν ἦταν σέ θέση

9. Ὁ Χουσαμετίν Τζιντορούκ, Πρόεδρος τῆς
Τουρκικῆς Ἐθνοσυνέλευσης ἐπί πρωθυπουργίας
Τανσού Τσιλλέρ (1993-1996), προειδοποίησε τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὅτι σέ περίπτωση πού
ἐπιδιώξει νά μετατραπεῖ σέ ὑπερδύναμη, ὅπως τό
Βατικανό, ἡ Τουρκία θά τό μετατρέψει σέ μουσεῖο
«ὅπως ἔκανε μέ τήν Ἁγιά Σοφιά».

8. Ἀ. Ἀλεξανδρῆς, «Ἡ οἰκουμενική διάσταση»,
ὅ.π., σ. 520.
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Οἱ ὦμοι τοῦ 2012
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ

ό ἔτος 2011 ἀποχαιρετᾶται ἐν μέσῳ, ποικίλων μεταβολῶν στήν
παγκόσμια σφαίρα καί
ἐν μέσῳ ποικίλων ἀλλαγῶν
θέσεων τῶν λαῶν. Ἐν μέσῳ,
πάλης κοινωνικῶν ρευμάτων,
ἀκατάσχετων πολιτικῶν μεταστροφῶν ὀξυτάτης κρίσεως
οἰκονομικῆς καί ἠθικῆς. Τό
ἔτος τοῦτο ἀπέρχεται καί κληροδοτεῖ μέγιστη κρίση στό ἔθνος καί στό λαό. Κρίση
πού κλονίζει ἀπό τή ρίζα τους κοινωνικά
συστήματα καί πού ἀνατρέπει ἀπό τά θεμέλια τό οἰκογενειακό οἰκοδόμημα κάθε
λαοῦ.
Πέραν τούτων ἡ πίστη τῶν ἀνθρώπων
δοκιμάζεται μέ τό ἄκρατο ὑλιστικό ρεῦμα
ἀπό τήν μία καί μέ τήν ραγδαία πτωχεία
ἀπό τήν ἄλλη, μέ συνέπεια νά δημιουργεῖ
κοινωνική ἀκαταστασία, ὀγκώδη ἀνεργία,
νέους φερέλπιδες καί νέους «χαρισματικούς» ἀνθρώπους.
Κατά τό ἔτος αὐτό τό κακόν ἀντί νά
μειωθεῖ περισσότερο ἐνισχύθηκε, αὔξησε τίς σκοτεινές δυνάμεις του, τίς ὁποῖες
προώθησε σέ νεώτερη ἔνταση, ἀφοῦ ἡ
ἁμαρτία αὔξησε τρομακτικά τά θύματά

της, σοβοῦσα τήν ἀλήθεια,
γύρω ἀπό τό πρόσωπο, ἀπό
τήν οἰκογένεια, ἀπό τήν κοινωνία, ἀπό τήν ὁλότητα τῶν
μαζῶν καί ἀπό τίς μεγάλες
ὁμάδες τῶν κοσμικῶν τάξεων.
Διά τό ἔτος αὐτό μποροῦμε
νά ποῦμε τό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου «Καθεῦδει
Χριστός; Ἐλπίς οὐδαμοῦ». (  Ἐννοώντας τήν Ἐκκλησία ὡς σῶμα Χριστοῦ
ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπ’ ὅλους τούς Ὀρ
θοδόξους Χριστιανούς καί κληρικούς καί
λαϊκούς). Ὅσο ὅμως καί ἄν φαίνεται ἀμείλικτο τό ἐρώτημα τοῦτο, ὅσο καί ἄν θεωρηθεῖ γεμάτο πολλῆς ἀπαισιοδοξίας καί
πολλῆς ἀπογνώσεως, πάντως, ἡ σοβοῦσα
γύρω τοῦ κόσμου παντοδαπῆ κρίση,
οἰκονομική, θρησκευτική, ἠθική, κοινωνική, πολιτική, βιονομική, οἰκογενειακή
εἶναι τόσο σοβαρή καί τόσο ἀπειλητική,
ὥστε νά δικαιολογοῦνται οἱ φόβοι μας
γιά τό μέλλον τῶν κοινωνιῶν, τό ὁποῖο
ἀντικρίζει τόσους ἐχθρούς.
Ἀπέναντι λοιπόν τόσων κινδύνων,
τούς ὁποίους κληροδοτεῖ τό 2011, ὡς φυσική συνέχεια οἰκονομικῶν ἀναστατώσεων, πῶς πρέπει νά ἐργασθοῦμε ὅσοι πο-

Τ
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νοῦμε τήν κοινωνία τοῦ προσώπου; Ὅλοι
ζητοῦν τήν ἀληθινή ζωή καί τήν κοινωνία
τῶν προσώπων. Ὅλοι στρέφονται σέ ἀνώτερα ἰδανικά, ἰδανικά πού ἐκλάμπουν ἀπό
τό πρόσωπο καί τή ζωή τοῦ Χριστοῦ.
Ὅλοι ἐμεῖς πού ἐμπνεόμαστε ἀπό τίς
ὑγιεῖς ἀρχές τῆς πνευματικῆς ζωῆς πού
πιστεύουμε ὅτι ἡ πίστη αὐτή παραμένει
ἀναλλοίωτη καί ἀειθαλής, στόν Παντοδύναμο Κύριο, ὡς Λυτρωτή πάσης ἐποχῆς
καί καταστάσεως, ὀφείλουμε νά συντονίσουμε τίς δυνάμεις μας γιά νά μειωθοῦν
οἱ μεγάλοι κίνδυνοι καί οἱ μεγάλες κρίσεις, τίς ὁποῖες φέρει στούς ὤμους του τό
ἐπερχόμενο ἔτος 2012.
Γιά νά ἀνορθώσουμε τό πρόσωπό μας
εἶναι ἀνάγκη νά γίνουμε πνευματικώτεροι
ἄνθρωποι ὥστε νά ὑψωθοῦμε ὑπεράνω
τῆς χαμαιζηλίας τῶν ὑλιστικῶν προσπαθειῶν τῆς ἐγωλατρίας καί τῆς δουλείας
στό σκοτεινό, ἀθέμιτο καί χυδαῖο συμφέρον. Εἶναι ἀνάγκη νά ζήσουμε πραγματικά μέ τή χαρά, τήν ὁποία παρέχει ἡ
πνευματική ζωή στόν ἄνθρωπο, χωρίς νά
παραμένουμε στίς ψευδεῖς καί ἀπατηλές
ἡδονές καί στίς ἀγωνίες τῶν ὑλικῶν ἀπολαύσεων τίς ὁποῖες παρουσιάζει ἡ τρέχουσα ὑλιστική ζωή.

Ὁ σεβασμός λοιπόν τοῦ προσώπου
χρειάζεται νά ὑπερτονωθεῖ ἰσχυρά, ἐάν
θέλουμε νά δοῦμε ἡμέρες καλύτερες ἀπό
σήμερα καί ἐάν θέλουμε νά ἀπωσήσουμε
τούς βαρύτατους ἠθικούς καί κοινωνικούς
κινδύνους οἱ ὁποῖοι αἰωροῦνται ὡς μελανά νέφη ὑπεράνω τοῦ 2012. Εἶναι ἐπίσης
ἀνάγκη νά πιστεύσουμε θερμότερα καί
βαθύτατα στό Θεό, νά προσεγγίσουμε τή
ζωτικότητα καί τήν ἱστορία τήν ὁποία παραδοσιακά διδάσκει τό Γένος μας.
Χωρίς τίς μεγάλες πεποιθήσεις τῆς πίστης οἱ ὁποῖες ἑδραιώνουν τά πρόσωπα,
τίς κοινωνίες καί τά ἔθνη στήν ἀληθινή
πορεία πού διατηρεῖ τούς λαούς ἠθικά
ἀκμαίους καί πνευματικά ἀνθηρούς, εἶναι
ἀδύνατο νά τονωθεῖ τό ἠθικό μας καί νά
ὑψωθεῖ ἡ ζωή τῆς κοινωνίας, τοῦ πολύπαθου Γένους μας, καί τοῦ δικοῦ μας προσώπου.
Εὔχομαι τό ἔτος 2012 νά εἶναι εὐλογημένο δημιουργικό καί καρποφόρο. Οἱ
προσδοκίες μας καί οἱ εὐγενεῖς στόχοι μας
νά προσφερθοῦν ὡς δῶρο ἀπό τόν Κύριό
μας ὁ ὁποῖος πάντοτε εὐεργετεῖ τούς πάντες, ἰδιαίτερα ὅμως, τούς ταπεινούς καί
ἀδικημένους συνανθρώπους μας.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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Σύγχρονος Μοναστικός Βίος
Ἀρχιμ. Βασίλειος Ἰβηρίτης

Ὁ

Μέσα σέ ὅλη αὐτή
τήν ἀναγέννηση –τή
διοργάνωση τῆς παιδείας καί τή δημιουργία
νέου πανεπιστημίου– ὁ
μοναχισμός ὡς νοοτροπία καί πνεῦμα κρίθηκε
ὡς κάτι τό ξεπερασμένο
καί περιττό. Γι αὐτό καί
μέ ἐπίσημες ἀποφάσεις ἔκλεισαν ὅλα τά
μοναστήρια, ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων.
Ἡ θεολογία ἔγινε ἀκαδημαϊκή ἀπασχόληση καί ἐπιστήμη μιά σχολή μαζί μέ
ὅλες τίς ἄλλες τοῦ κρατικοῦ πανεπιστημίου. Τά κηρύγματα καί ἡ κατήχηση διαμορφώθηκαν ἀπό τούς νέους ἱεροκήρυκες καί
ἀρχιερεῖς πού ἦταν ἀπόφοιτοι αὐτῶν τῶν
θεολογικῶν σχολῶν.
Μέσα σ’ αὐτό τό κλίμα σπουδάσαμε
θεολογία. Ἀκούσαμε κηρύγματα καί κατήχηση. Ἀκούσαμε γιά βυζαντινισμούς
τῆς Παραδόσεώς μας καί τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας. Ὑποφέραμε ἀπό σχολαστικισμούς. Ἔνοιωθες ὅτι κάτι δέν πήγαινε
καλά. Σά νά πάθαινες πνευματική ἀβιταμίνωση. Ἤ ἐπειδή ἡ τροφή πού σοῦ ἔδιναν
δέν εἶχε οὐσία, ἤ ἐπειδή δέν τήν χώνευε τό
στομάχι σου. Δέν ὑπῆρχε δυνατότης γιά
πολλές ἐρωτήσεις. Ἔπρεπε νά ἀκοῦς αὐτό
πού σοῦ λέγεται ἀπό τούς μεγάλους καί
δασκάλους. Κάτι σέ ἐνοχλοῦσε, κάτι ἔλειπε. Οἱ ὑπεύθυνοι οὔτε ἤθελαν, οὔτε μποροῦσαν νά ἀνεχθοῦν συζητήσεις πέρα ἀπ’
αὐτό πού εἶχαν μάθει νά λένε. Καί ἔπρεπε
καί σύ, γιά νά εἶσαι καλός καί χρήσιμος,

σύγχρονος μοναστικός βίος εἶναι
ὁ ἴδιος ὁ πανάρχαιος
καί ἀείζωος πού τρέφεται ἀπό τή λειτουργική
θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Συνήθως λέγεται
–καί ἔτσι εἶναι– ὅτι ἔχομε καί μία ἀναγέννηση τοῦ μοναχικοῦ
βίου στήν Ἑλλάδα. Αὐτό δέν εἶναι μιά
ἁπλή ἱστορική συνέχεια καί ἐξέλιξη ἀλλά
ὑπαρξιακή ἀντίδραση καί φανέρωση ἑνός
δυναμισμοῦ κρυμμένου στήν καρδιά τοῦ
ἀνθρώπου καί στίς ρίζες τῆς Παραδόσεώς
μας.
Ἐξηγοῦμαι δι’ ὀλίγων.
Περάσαμε τή μακρά περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας τρεφόμενοι ἀπό τήν πίστη τῶν
Πατέρων, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὅταν
ἀρχίσαμε νά ἐλευθερωνόμαστε μέ τήν
ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἦλθαν ἔξωθεν οἱ
Βαυαροί μέ τόν Ὄθωνα νά διοργανώσουν
τό νέο κράτος.
Οἱ ἄνθρωποι προσέφεραν αὐτό πού
εἶχαν. Προσπάθησαν νά διοργανώσουν τά
πάντα ἐξ ἀρχῆς σύμφωνα μέ τή ζωή, τήν
παιδεία καί τόν πολιτισμό τους.
Ἔτσι ἀρχίζει μιά νέα περίοδος τῆς
ἱστορίας μας, πού ἐπηρέασε ὅλη τή ζωή
τοῦ τόπου: ἀπό τό πῶς θά κτίζουμε τά
σπίτια καί τίς ἐκκλησίες, πῶς θά εἰκονογραφοῦμε τούς ναούς, πῶς θά ψάλλωμε,
μέχρι τό πῶς θά διασκεδάζουμε, θά τραγουδοῦμε καί θά χορεύουμε…
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νά μάθεις νά ἀκοῦς νά συνεχίζεις αὐτή τή
γραμμή, τή λογική. Νά μάθεις νά λές αὐτό
πού ἄκουγες. Αὐτά διδαχθήκαμε, εἴδαμε
καί ἀκούσαμε.
Πηγαίνοντας στό Ἅγιο Ὄρος, ἤλθαμε
σέ προσωπική ἐπαφή –χωρίς μεσολαβήσεις τρίτων– μέ τήν ἴδια τή ζῶσα πνευματική μας Παράδοση.
Βρεθήκαμε σέ ἕνα κόσμο ἄλλου ἐπιπέδου, ἤθους καί λογικῆς. Βρήκαμε κάτι
πανάρχαιο, ἀείζωο καί πανανθρώπινο.
Δέν εἶχε καμιά σχέση μέ αὐτά πού εἴχαμε
ἀκούσει καί εἴχαμε ὑποστεῖ.
Ἐδῶ τιμᾶται ὁ ἄνθρωπος. Δέν ὑποδουλώνεται. Λειτουργεῖ μιά ἄλλη σχολή. Δέν
μαθαίνομε ἀλλά βιώνομε τή θεολογία.
Εἶσαι ἐλεύθερος νά πεῖς τόν ὅποιο
λογισμό του. Δέν σοῦ κλείνει κανείς τό
στόμα. Ἀλλά τά χάνεις καί μένεις ἄφωνος
γιατί πρίν μιλήσεις σοῦ ἔρχονται ἀπαντήσεις ἀνέλπιστες. Αὐτοί πού προηγήθηκαν
εἶναι τόσο ἀληθινοί καί τολμηροί πού
ἄνοιξαν διάπλατα δρόμους γιά τή ζωή καί
τήν ἐπέκταση. Ζήτησαν νά δοῦν τόν Θεό
ὄχι ὅσο μποροῦν ἀλλά ὅπως ὁ Θεός εἶναι
(Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης).
Βρίσκεις ἄλλη ἑρμηνεία τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς καί τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού
σοῦ ἀνοίγει θύρα ζωῆς, «ἤν οὐδείς δύναται κλεῖσαι». Μαθαίνεις ἄλλη θεολογική
γλῶσσα.
Κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης, τό
ὅτι ὁ Μωυσῆς βλέπει τόν Θεό μέσα στό
γνόφο, τό σκοτάδι, σημαίνει ὅτι ὁ Θεός
βρίσκεται ἐκεῖ πού δέν μπορεῖ νά φτάσει
ὁ ἄνθρωπος μέ καμιά ἀπό τίς δυνατότητες
πού ἔχει: γνώση, αἴσθηση, διαίσθηση. Ἄρα
τό ἀληθῶς ἰδεῖν τόν Θεόν εὑρίσκεται ἐν τῷ
μῇ ἰδεῖν τόν Θεόν εὑρίσκεται ἐν τῷ μῇ ἰδεῖν
τόν Θεόν, καί ἡ γνῶσις εἰς τήν ἄγνοια.

Ἐδῶ γίνεται λόγος γιά τό ξεπέρασμα
τῆς ἄγνοιας καί τῆς κακίας. Καί ὅταν φτάσεις στή γνώση καί στήν ἀρετή πρέπει νά
φύγεις, νά πᾶς πέρα ἀπ’ αὐτές.
Δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά σταθεῖ πουθενά. Κάθε κατάκτηση πνευματική εἶναι ἡ
ἀρχή νέας πορείας. Ἡ ζωή του εἶναι μία
συνεχῆς πρόοδος.
Καί ἡ θέα τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ
εἶναι αὐτή ἡ ἀτελεύτητη πρός αὐτόν πορεία. Ἔτσι ἡ ψυχή πάντοτε κτίζεται καί
ὅταν ξεπεράσει τά πάντα, καί φτάσει στήν
ὑπέρ νοῦν ἁπλότητα, ἀναπαύεται στήν
ὑπεράρρητη κοίτη τοῦ Θεοῦ Λόγου, γίνεται ἕνα μέ Αὐτόν. Καί τότε γνωρίζει
τούς λόγους τῶν ὄντων, ἐνῶ «πρίν νυμφευθῆναι τῷ Λόγῳ καί Θεῶ ταῖς διαιρετικαῖς ὑπήγετο μεθόδοις», ἦταν ὑποχείριος
στίς διαιρετικές μεθόδους (Ἅγ. Μάξιμος
Ὁμολογητής).
Καί διά τό ὑπέρ εἶναι τόν Θεόν ἁρμόζει πιό πολύ το μή εἶναι ἀπό τό εἶναι.
Ἄρα ὅταν στή Θεία Λειτουργία λέμε ὅτι
εἶναι ἄξιον καί δίκαιον νά ὑμνῆται ὁ Θεός
ἐπειδή εἶναι «ἀνέκφραστος, ἀπερινόητος,
ἀόρατος, ἀκατάληπτος», προσθέτεις καί
«ἀνύπαρκτος» (μέ ὅποιες δυνατότητες
ἔχει ὁ ἄνθρωπος) γι’ αὐτό εἶναι «ὁ ὧν καί
ὁ ὠσαύτως ὧν».
Αὐτό τό ἁγνοημένο Ἅγιον Ὄρος ἀπέπνεε ἕνα μεγαλεῖο ἀνερμήνευτο στίς
μορφές τῶν ναῶν, τῶν εἰκόνων, τῶν ἀκολουθιῶν, τῶν ἀρχαίων μελωδιῶν, τῶν ζώντων γερόντων. Αὐτῶν τῶν ἁπλῶν καί
αὐθεντικῶν ἀνθρώπων πού εἶχαν περάσει
στήν ἄλλη πλευρά τῆς ἐσχατολογικῆς
ἐλευθερίας.
Μέσα στή φτώχεια εἶχαν αὐτάρκεια.
Μέσα στήν περιφρόνηση ἕνα θεῖο χαμόγελο. Σέ ἀγαποῦσαν αὐθόρμητα χωρίς
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νά τό περιμένεις. Ἀνέδιδαν εὐωδία Ἀναστάσεως χωρίς νά τό καταλαβαίνουν.
Ἦταν ριζωμένοι στήν Παράδοση τοῦ Τόπου. Καί εἶχε ἀνθίσει στά πρόσωπά τους
κάτι ἀπό τήν εὐπρέπεια τοῦ μέλλοντος
αἰῶνος. Τούς εἶχε διαμορφώσει τό εἶναι
ἡ πνευματική μήτρα τῆς Ἐκκλησίας. Τούς
εἶχε κτυπήσει ἕνας θεῖος ἔρως καί τούς
κατέστησε ἐκστατικούς γιά νά ἀγαποῦν
τήν ταπείνωση, «νά θέλουν νά φύγουν,
νά χαθοῦν, νά μήν ὑπάρχουν». Τούς ἀνοίχτηκαν πύλες ἀόρατες. Εἰσέρχονται καί
ἐξέρχονται καί νομήν εὑρίσκουν γιά τόν
ἑαυτόν τους καί τούς ἄλλους. Ζοῦν μόνοι
καί μαζί μέ ὅλους, ἀφήνοντάς τους ἐλεύθερους καί σώους.
Σάν νά μήν τούς ἐνδιαφέρει τί γράφουν τά λεξικά καί τί λένε οἱ σοφοί γιά
τόν βυζαντινισμό. Τούς ἐνδιαφέρει μόνο,
ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε καί μπορεῖ νά
ζήσει ὁ ἄνθρωπος. Ἔχουν ἄλλες ἀπασχολήσεις, θέματα καί προβλήματα.
Σκοπός ἐδῶ δέν εἶναι κανένα ἀνθρώπινο ἔργο. Ἀλλά τό νά βρεῖ ὁ ἄνθρωπος τόν
ἑαυτόν του. Νά ἁγιάσει τό σκεῦος του. Νά
ἐλευθερωθεῖ ἀπό τά πάθη καί τή φιλαυτία
του. Νά παραδοθεῖ συνειδητά στή θέληση
τοῦ Πνεύματος. Νά πεῖ τόν λογισμό του
καί νά καταλήξει στό γεννηθεῖτε τό θέλημά Σου.
Μπαίνεις σ’ ἕνα χῶρο διαμορφωμένο,
ἀρχιτεκτονημένο στά κτίσματα καί τό
πρόγραμμα τῆς ζωῆς μέ τέτοιο τρόπο, πού
σέ ἀναπαύει, σέ σαγηνεύει. Μπορεῖς νά
ζήσεις καί νά προκόψεις.
Μέσα στήν ἀκολουθία, στό πρόγραμμα τό ἡμερήσιο, τό ἑβδομαδιαῖο καί τό
ἐτήσιο μέσα στόν προσωπικό κανόνα τοῦ
μοναχοῦ, στό κελί καί στό διακόνημα, διαμορφώνεται ὁ νέος ἄνθρωπος. Ὅλος ὁ

χρόνος εἶναι δικός σου. Καί ἀόρατα χέρια
τοῦ Πνεύματος σέ πλάθουν.
Οἱ δάσκαλοι καί καθοδηγοί δέν σέ
ὑποτάσσουν στίς ἀπόψεις καί θεωρίες
τους, οὔτε σέ ζαλίζουν μέ τίς ἀρετές καί
τά κατορθώματά τους. Ἀλλά σέ παραπέμπουν στό Ἅγιο Θυσιαστήριο (στό ὁποῖο
οἱ ἴδιοι προσφέρθηκαν), ὅπου ὁ Θεάνθρωπος Κύριος «ἅπαξ ἑαυτόν τέ προσάξας ἀεί
σφαγιάζεται, ἁγιάζων τούς μετέχοντας».
Αὐτός «ἔπαθεν, ἡμῖν ὑπολιμπάνων
ὑπογραμμόν» (Α΄Πέτρ. 2, 21). Ὀφείλομεν
ἐμεῖς οἱ ζῶντες νά μήν ζοῦμε γιά τόν ἑαυτόν μας, ἀλλά διά τόν ὑπέρ ἡμῶν ἀποθανόντα καί ἀναστάντα.
Ἐδῶ δέν ἐπικρατεῖ ἡ λογική: νά σέ φάω
γιά νά ζήσω. Ἀλλά ἀκούγεται ἡ προτροπή: Λάβετε, φάγετε τό σῶμα μου, καί πίετε τό αἷμα μου.
Σκοπός τῆς ζωῆς εἶναι νά φανεῖς ἄξιος τῆς Ἀγάπης πού σέ γέννησε. Νά γίνει
ὁ λόγος καί ἡ παρουσία σου, ἡ σιωπή καί
ἡ ἀπουσία σου, τροφή φαγώσιμη καί ποτό
πόσιμο γιά νά ζήσει ὁ ἄλλος. Νά ζήσει τελικά ὁ ἀληθινός ἐαυτός σου.
Μιλοῦμε μέ ὅρους καί γεγονότα ζωῆς,
ὄχι μέ ὀρολογίες δικανικές καί διοικητικές πού διεκδικοῦν γιά τόν ἄνθρωπο μιά
θέση μέσα στόν χῶρο τῆς φθορᾶς.
Ἐάν ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἡ καρδιά
καί ἡ ἀνακεφαλαίωση τοῦ μυστηρίου τῆς
σωτηρίας, ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή πού
καταλήγει στή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί
τό Πάσχα εἶναι μιά διευρυμένη Θεία Λειτουργία.
Ἀρχίζομε μέ τό Τριώδιο. Φτάνομε στό
τριήμερο τρεῖς μέρες τῆς ἀπόλυτης ἀσιτίας, κατά τή δυνάμει ἑκάστου. Κοινωνοῦμε
τῶν ἀχράντων μυστηρίων κατά τή Θεία
Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
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Συνεχίζεται ἡ Τεσσαρακοστή. Φτάνομε στή Μεγάλη Ἑβδομάδα μέ τίς ἡμερονύχτιες ἀκολουθίες, ὅπου τά φοβερά τελεσιουργεῖται.
Ἐδῶ δέν παρακολουθοῦμε μαθήματα θεολογίας καί ἱστορίας. Μετέχουμε
στό δράμα τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, πού
δέν εἶναι ἡ ἀρχαία τραγωδία ὅπου δρᾶ ἡ
ἀνθρώπινη εὐφυΐα καί καλλιτεχνία, ἀλλά
εἶναι ἡ Θεία Μυσταγωγία ὅπου ὅλα θεοπρεπῶς ἱερουργοῦνται, καί γνωρίζεται ὁ
Θεάνθρωπος Κύριος ὡς ὁ προσφέρων καί
προσφερόμενος ὑπέρ
τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς
καί σωτηρίας.
Ἐδῶ δέν χρησιμοποιεῖται, ἀλλά σώζεται
ὁ ἄνθρωπος.
Ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστεως «τά πάντα προσίεται, ἵνα σώση τόν ἄνθρωπον» (Μεγάλη Δευτέρα).
Ὅταν σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος
σώζεται καί ὁ κόσμος.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀγνοεῖται, παραποιεῖται καί
μισερώνεται, τότε ὑποφέρει ὅλος ὁ κόσμος.
Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά σωθεῖ μέ καμιά δική του ἐνέργεια. Εἶναι τόσο
μεγάλες οἱ ἀπαιτήσεις του καί ἀνοικονόμητες οἱ ἐπιθυμίες του. Ζητᾶ τό ἀνέφικτο
καί τό ἀκατόρθωτο. Καί αὐτό εἶναι θεμιτό
γιά τόν ἄνθρωπο.
Γι’ αὐτό «ἐδεήθημεν Θεοῦ σαρκουμένου καί νεκρουμένου, ἵνα ζήσωμεν» (Ἅγ.
Γρηγόριος Θεολογος). Χρειαστήκαμε νά
γίνει ἄνθρωπος ὁ Θεός καί νά πεθάνει γιά
νά ζήσωμε.
Εἶναι τόσο μεγάλα τά γεγονότα τῆς

σωτηρίας πού μόνο ἀπό μακριά φαίνονται
καθαρά. Οἱ προφῆτες πρίν γίνουν τά ζοῦν
καί τά περιγράφουν. Οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ
Πατέρες μετά τήν Πεντηκοστή διά Πνεύματος Ἁγίου τά γνωρίζουν καί μᾶς τά κοινοποιοῦν.
Ὅσοι βρίσκονται κοντά στόν πορευόμενο πρός τό Πάθος Κύριο δέν ξέρουν
τί ζητοῦν. Τόν ὑβρίζουν, τόν ἐμπτύουν,
τόν ἐμπαίζουν. Καί ἐκεῖνος οὐκ ἀνοίγει τό στόμα αὐτοῦ. Ξέρει τί ὑποφέρουν.
Τούς ἀφήνει νά ἐνεργήσουν ἐλεύθερα. Νά
ἐκδηλωθοῦν ὅπως νομίζουν, νά ἐκτονωθοῦν.
Καί αὐτός ἔχει δύναμη
νά τά ἀνεχθεῖ ὅλα, νά
τά ὑποστεῖ γιά νά σώσει
ὅλους.
«Νῦν κρίσις ἐστί τοῦ
κόσμου». Καί αὐτή σέ
συνθλίβει γιατί δέν σέ
κρίνει. Δέν κρίνει τόν
κόσμο, ἀλλά ἀφήνει νά
κριθεῖ ἀπό τόν κόσμο.
Αὐτό τό γεγονός καί
ἡ συμπεριφορά τοῦ Κυρίου –ὁ ὁποῖος «διά τό
κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει
τό στόμα αὐτοῦ» ( Ἡσ. 53,7)– ἔχει σφραγίσει καί ἔχει διαμορφώσει τήν καρδιά τῆς
ζωῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Αὐτό μᾶς δέχθηκε. Καί ἐμεῖς νοιώσαμε ἀνάξιοι αὐτῆς τῆς χάριτος, αὐτοῦ τοῦ
Νυμφῶνος καί τῆς χαρᾶς πού εἶναι τό Πάθος τοῦ Κυρίου.
«Τόν νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου,
κεκοσμημένον…».
Νυμφών εἶναι τό Πάθος. Καί κεκοσμημένος μέ τίς ἀδυναμίες, τούς ἐμπτυσμούς,
τά ραπίσματα, τίς μικρότητές μας.
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Νυμφίος εἶναι ὁ πάσχων Κύριος. Βασιλεύς τῆς Δόξης δέν εἶναι ὁ Ἀναστημένος
ἀλλά ὁ Ἐσταυρωμένος καί ὁ ὕπτιος νεκρός ἐπάνω στόν ἐπιτάφιο.
Αὐτή εἶναι ἡ μυστική δόξα τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους πού σέ συγκλονίζει. Καί προσφέρεται γιά ὅλους τούς
ἀπεγνωσμένους καί διαλυμένους πού τό
ἀγνοοῦν.
Ἀπό αὐτή τή Δόξα τοῦ Ἐσταυρωμένου
ἀνατέλλει τό ἦθος καί τό κάλλος πού φανερώνεται σ΄ὅλο τόν λειτουργικό κόσμο
τῶν εἰκόνων, τῶν ναῶν, τῆς ὑμνολογίας…
Γνωρίζοντας τελικά, ἔσωθεν, αὐτό πού
λέμε βυζαντινό πολιτισμό στή θεολογία καί στή ζωή βλέπομε καθαρά
περί τίνος πρόκειται. Εἶναι μία
ἔκρηξη «ὥσπερ φερομένης πνοῆς
βιαίας»(Πράξ. 2,2) πού
διαλύει καί ἐξαφανίζει
κάθε ψευτιά καί παραποίηση, καταλήγοντας στήν
ἀπόλυτη γαλήνη καί βεβαιότητα
τῆς πίστεως. Εἶναι μιά Θεοφάνεια ὡς
ζῶσα συνέπεια τῆς σαρκώσεως τοῦ
Θεοῦ Λόγου καί τῆς θεώσεως τοῦ
προσλήμματος.
Καί αὐτό πού ἔχει νά προσφέρει τό
Βυζάντιο ὡς ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶ
ναι κάτι τό ἀνθρώπινο (προτερήματα ἤ
ἐλαττώματα) ἀλλά κάτι τό θεανθρώπινο, ἡ ζύμη πού ζυμοί ὅλο τό φύραμα τῆς
ἱστορίας. Καί αὐτό δέν εἶναι τό ἀνθρώπινο κατόρθωμα ἀλλά δωρεά τοῦ Πνεύματος.
Οὔτε τά ἐλαττώματα ἀρνεῖται. Οὔτε
τά προτερήματα θεοποιεῖ. Δίδει τό πρωτεῖο σέ ἕνα Πνεῦμα πού τά πάντα δοκιμάζει, καθαιρεῖ καί ζωοποιεῖ.
Ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν

κατάρα τῆς ἄγνοιας καί τῆς κακίας. Καί
ἀπαλλάσσει ἀπό τή φενάκη τῆς γνώσεως
καί τῆς ἀρετῆς, χαρίζοντάς του τήν ἀτελεύτητη πορεία καί διαστολή ἐπί τό ἀόριστον τῆς ἀνυποτάκτου ἐλευθερίας.
Ἡ φυλακή μέ σιδερένια ἤ μέ χρυσᾶ κάγκελα εἶναι τό ἴδιο –κόλαση. Ὁ ἄνθρωπος
δέν ζητᾶ βελτίωση τῶν ὅρων τῆς καταδίκης ἀλλά τήν κατάργηση τοῦ θανάτου.
Ὄχι ἡ ἀρετή ἀλλά ἡ ταπείνωση πού
γεννᾶται ἀπό τήν ἀρετή κάνει τόν ἄνθρωπο πνευματοφόρο καί ἐλεύθερο, «ὡς μή
ἐλθόντα εἰς τό εἶναι» (Ἀββᾶς Ἰσαάκ Σύρος) . Ὄχι τό μανθάνειν ἀλλά τό πάσχειν
τά θεῖα χαρίζει στόν ἄνθρωπο τήν αἰωνιότητα τῆς ἀτελεύτητου ἐπεκτάσεως.
Αὐτό τό θαῦμα τῆς σωτηρίας
σαρκοῦται στά πρόσωπα
τῶν ταπεινῶν, τῶν δοσμένων στή χάρη τοῦ
Θεοῦ. Αὐτή ἡ χάρη γαληνεύει τόν ἄνθρωπο. Προχωρεῖ «εἰς
πάντας ἁρμούς, εἰς νεφρούς, εἰς
καρδίαν», τοῦ χαρίζει τή θεϊκή πληρότητα πού κάνει τόν μελωδό τῆς Ἐκκλησίας νά ἀναφωνεῖ: «ἔσωσας ὅλον μέ τόν
ἄνθρωπον».
Σώζεται ὅλος ὁ ἄνθρωπος ἐπειδή σώζεται «τό ἀνθρώπινον σύμπαν» (Συναξάριον
τοῦ Πάσχα)μέ τήν Ἀνάσταση. Ἀκούγεται
ὁ κατηχητικός λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου. Καί γιά νά ἐνωτισθεῖς
τά ἄρρητα ρήματα τοῦ Χρυσορρήμονος
καί νά ἐμποτισθεῖς μέ τήν οὐράνια παράκληση πού σώζει τόν ἄνθρωπο πρέπει νά
ἔχεις περάσει ὅλη τή Μεγάλη Σαρακοστή
τῶν δοκιμασιῶν τῆς ζωῆς.
Τότε καταλαβαίνεις ὅτι ὄχι ἡ γνώση
ἀλλά ἡ ἀπόγνωση σέ κάνει κοινωνό τῆς
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αἰωνίου μακαριότητος (Ἀββᾶς Ἰσαάκ Σύρος).
Καί δι ὅλων αὐτῶν δέν κολακεύονται
κάποιοι εὐνοούμενοι, καί ἄλλοι μένουν
ἔξω. Ἀλλά ὅλοι κρινόμαστε ἐξ ἴσου ἀπό
τήν ἄφατη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πού δέν ἑξαιρεῖ κανένα.
Ἡ αἵρεση, ὡς ἀνθρώπινη ἄποψη καί
κατασκεύασμα, εἶναι εὔκολη λύση, ἀλλά
ὀλέθρια γιά τόν ἄνθρωπο, γιατί ἀγνοεῖ τή
δίψα καί τίς ἀπαιτήσεις του.
Ἡ Ὀρθοδοξία, ὡς σεσαρκωμένη Ἀλήθεια, εἶναι ἀνυπόφορη μέ στουρούς καί
θανάτους, ἀλλά ζωηφόρος γιά τόν ἄν
θρωπο ἐπειδή τόν φέρνει στό θαῦμα τῆς
Ἀναστάσεως.
Ἡ πνευματική ζωή εἶναι ἐνδιαφέρουσα
ἐπειδή εἶναι ἐπικίνδυνη. Ἀνά πάσα στιγμή
μπορεῖ νά γίνουν οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, καί
οἱ πρῶτοι ἔσχατοι.
Μεγάλοι δέν εἶναι οἱ θορυβοποιοί πού
προβάλλονται ὡς πνευματικοί ἠγέτες ἤ
προφῆτες, γιά νά καταπλήξουν καί νά
καταπνίξουν τόν κόσμο. Μεγάλοι εἶναι
οἱ ταπεινοί καί «ἀνύπαρκτοι», πού ἔχουν
δεχτεῖ τήν παράκληση τοῦ Πνεύματος
καί ἀποτελοῦν τήν παρηγοριά ὅλου τοῦ
κόσμου. Τούς ἀρκεῖ ἡ χάρις (Β΄ Κορ. 12,
4). Καί αὐτήν ἐκπέμπουν ἀενάως, μέ ἀκτινοβολία πού τρέφεται ἀκατάπαυστα ἀπό
τή συντριβή τῆς καρδιάς καί τήν αἴσθηση πού ἔχουν ὅτι μολύνουν τόν τόπο μέ
τήν παρουσία τους. Ἐνῶ αὐτοί οἱ ἴδιοι
εἶναι εὐλογία γιά ὅλη τή δημιουργία καί
ὅταν ζοῦν καί ἀφοῦ παρέλθουν, γιατί τό
Πνεῦμα τό Ἅγιο δίδει νόημα καί λόγο
στήν παρουσία καί τήν ἀπουσία τους.
Ἀντίθετα, μόλις πιστέψεις ὅτι κάτι
εἶσαι στήν ἀρετή ἤ στή γνώση, τότε τά
χάνεις ὅλα καί γίνεσαι ἀφορμή μολύνσε-

ως ἄσχετα ἄν νομίζεις ἐσύ –ἤ καί κάποιοι
ἄλλοι– ὅτι εἶσαι ὑπόδειγμα ἀρετῆς καί
ἀνανεώσεως τῆς πνευματικῆς ζωῆς.
Αὐτό πού ἔχουν οἱ Ἅγιοι δέν εἶναι τά
ἀνθρώπινα ταλέντα ἤ προτερήματα σο
φίας, ρητορικής ἤ ποιήσεως. Ἀλλά ὅτι ὅλα
αὐτά τά ἅγιασαν προσφέροντάς τα στόν
Θεό. Καί δι αὐτῶν φανερώνεται ἡ χάρις
πού παρηγορεῖ καί θεώνει τόν ἄνθρωπο.
Αὐτή ἡ ἀλήθεια τῆς σωτηρίας, καί τό
πώς διά τοῦ Σταυροῦ ἔρχεται χαρά σ΄ὅλο
τόν κόσμο, ἔχει μπεῖ στή συνείδηση τοῦ
πιστοῦ λαοῦ.
Στά χωριά τῆς Κρήτης ἡ εὐχή τοῦ
ἁπλοῦ κόσμου πρός ἕνα μοναχό ἤ μία μοναχή εἶναι: νά χαίρεσαι τόν σταυρό σου.
Ἐάν γιά τούς γονεῖς χαρά εἶναι τά παι
διά τους, γιά ἕνα μοναχό χαρά εἶναι ὁ
σταυρός του. Καί αὐτό δείχνει τό θεολογικό ἐπίπεδο καί τή σχέση πού ὑπάρχει
μεταξύ τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί τοῦ Μοναχισμοῦ.
Ὅλος ὁ κόσμος πού ζεῖ καί πονά, ζητᾶ
μιά ἀπάντηση στά προβλήματα τῆς ζωῆς
καί τοῦ πόνου του.
Οἱ ἁπλοί μοναχοί καί οἱ μοναχές, τῶν
πολλῶν μοναστηριῶν πού λειτουργοῦν
σήμερα, φαίνονται ἴσως σέ πολλούς σάν
χαμένοι καί ἀνύπαρκτοι ἔξω ἀπό τά προβλήματα τοῦ κόσμου. Ἀλλά αὐτοί ζοῦν
ἤρεμα, μέσα στή λειτουργική τούς ζωή
καί ἀφιέρωση, τή λύση τῶν προβλημάτων
τοῦ κόσμου ὅλου, καί τήν κοινοποιοῦν μέ
τήν ὕπαρξή τους. Μεταφέροντας τή βεβαιότητα ὅτι ὁ θάνατος καταργήθηκε.
Αὐτοί οἱ «ἀνύπαρκτοι» εἶναι παρόντες
μεταξύ μας. Καί εὔχονται νά πηγαίνουν
καλά οἱ μελέτες καί ἡ ζωή ὅσων ἀσχολοῦνται μέ τό Βυζάντιο καί τόν βυζαντισμό.
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
τῆς Ἑλένης Βασσάλου, Θεολόγου

Ὁ

ὅρος «Νέα Ἐποχή» χρησιμοποιεῖται
εὐρέως γιά νά δηλώσει τόν ἄνεμο
προόδου ἤ τίς ὅποιες προοπτικές του:
Νέα ἐποχή στήν ἰατρική ἔρευνα, στίς τηλεπικοινωνίες, στήν πληροφορική, στή
βιοτεχνολογία, στήν τέχνη, στή μόδα κ.ἀ.
Ὁ ὅρος «Νέα Ἐποχή» προσδιορίζει,
ἐπίσης, τό «νοητό χῶρο» ἐντός τοῦ ὁποίου φιλοξενοῦνται ὅλες οἱ φιλοσοφικοθρησκευτικές καί οἱ πολιτικοοικονομικές
προσπάθειες τῶν ὁποίων ἡ στρατηγική
στοχεύει στήν ἐγκαθίδρυση μιᾶς «Νέας
Τάξης Πραγμάτων» τόν 21ο αἰῶνα. Μ’
αὐτό κυρίως τό περιεχόμενο ὁ ὅρος «Νέα
Ἐποχή» ἔχει ἐπιβληθεῖ. Ν’ ἀποτελέσουν οἱ
λαοί ἕνα παγκόσμιο χωριό καί νά ἐλέγχονται ὡς πρός τίς προσωπικές πεποιθήσεις
καί ἐπιλογές.
Ἡ ἀπαιτούμενη γιά τή διακυβέρνηση
παγκόσμια ἐξουσία διαμορφώνεται καί
ἐπιβάλλεται ἀπό τήν πολιτική καί στρατιωτική ἀσυδοσία τοῦ ἰσχυρότερου, μέ
τή συναυτουργία οἰκονομικῶν κολοσσῶν
πού προκύπτουν ἀπό τήν ἀδυσώπητη καί
στυγνή ἐκμετάλλευση τῶν λαῶν. Ἐγκαθίστανται ἤ ἀνατρέπονται κυβερνήσεις,
προωθοῦνται ἀλλαγές τῶν συνόρων,
ἐλέγχονται στρατιωτικά καί οἰκονομικά οἱ λαοί ἀπό διεθνῆ κέντρα ἐξουσίας.
Μεθοδικά ἀναδεικνύονται στήν πολιτική ἐξουσία, ὡς σωτῆρες, πού οὐσιαστικά
εἶναι εὐάλωτες προσωπικότητες οἱ ὁποῖες
ποδηγετοῦν τούς λαούς στήν ἀποδυνά-

μωση καί τήν ὑποταγή. Σταδιακά χαλαρώνει ἡ ἰσχύς τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν.
Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ὑποστηρίζονται ἤ καταπατοῦνται ἀνάλογα μέ τά
ἐπιδιωκόμενα συμφέροντα. Νέες διεθνεῖς
συνθῆκες (ὅπως ἡ Σένγκεν) ὑπερέχουν
τῶν τοπικῶν Ἐθνικῶν Συνταγμάτων.
Τά ἠλεκτρονικά μέσα ἐπικοινωνίας τῶν
λαῶν, μέ πρόσχημα τήν πάταξη τοῦ διεθνοῦς ἐγκλήματος γίνονται κανάλια ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος. Ἡ προσωπική
ζωή καί ἐλευθερία τίθεται ὑπό τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων.
Ἀντιστρέφονται ἡ κοινή λογική καί οἱ
ἰσχύουσες ἀξίες καί ἀπαξίες: π.χ. στό θεσμό τῆς δημοκρατίας ἡ μειοψηφία ὀφείλει
νά σέβεται τή θέληση τῆς πλειοψηφίας.
Ὑπό τίς ἐπιταγές τῆς Ν.Ε. τά αἰτήματα τῆς
μειοψηφίας ἀναδεικνύονται ἰσχυρότερα
ἀπό κείνα τῆς πλειοψηφίας.
Οἱ μέχρι σήμερα προσδιοριζόμενες
ἐρωτικές διαστροφές ἐμφανίζονται ὡς
ἰσάξιες πρός τό «κατά φύσιν» προτιμήσεις. Ὑποκαθίσταται ὁ θεσμός τοῦ γάμου,
ὑποτιμᾶται ἡ ἀμοιβαία τιμή τῶν συζύγων
καί ἡ συγκρότηση τῆς οἰκογένειας μέ τή
νομοθετική ἀναγνώριση τῆς ἐλεύθερης
συμβίωσης –πρός τό παρόν– τῶν ἑτερόφυλων ζευγαριῶν, μέ ἐπιπλέον κίνητρο
τόν εὔκολο χωρισμό καί τήν ἀποφυγή τῆς
διαδικασίας τοῦ διαζυγίου.
Ἡ κοινή γνώμη ποδηγετεῖται ἀπό τά
ΜΜΕ. Προβάλλονται θέματα ἥσσονος
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σημασίας –ὅπως εἶναι τά τηλεπαιχνίδια,
οἱ σαπουνόπερες, τά κουτσομπολιά– θεάματα βίας καί χυδαιότητας, ἀστρολογίας, μαγείας, οὐφολογίας, προσωπικές
γνῶμες μή εἰδικῶν ὡς ἐπιστημονικές, ἡ
ὑπερκατανάλωση καί ὁ ἀνταγωνισμός…
ἐνῶ σπανίζουν οἱ ποιοτικές ἐκπομπές καί
ἡ ἀντικειμενική πληροφόρηση. Ὅλα αὐτά
δέν μπορεῖ νά συμβαίνουν τυχαῖα.

Ἐπιτυγχάνεται ἔτσι ὁ κορυφαῖος στόχος: Οἱ ἄνθρωποι τῆς Ν.Ε. εἴτε νά ἀποκοιμοῦνται πνευματικά, ὥστε νά εἶναι
ἀπολύτως ἐκμεταλλεύσιμοι, ἀναλώσιμοι,
ἀλλά καί «εὐχαριστημένοι», εἴτε, ἄν ἔχουν
πνευματικές ἀντιστάσεις, νά κουραστοῦν
καί νά παραιτηθοῦν ἀπ’ αὐτές, ὁπότε νά
ἐπιτευχθεῖ εὐκολότερα ἡ ἀπόλυτη δουλοποίησή τους.
Ἡ Θεοσοφία, ἀπ’ τήν πλευρά της, ἀνέκαθεν εἶχε ὡς βασική ἀρχή της τήν παγκόσμια διάδοση καί ἐπικράτηση, ὁπότε
προώθησε μυημένους στίς ἰδέες της ὡς
ἐργάτες τῶν προγραμμάτων τῆς Ν.Ε.
γιά τόν παγκόσμιο ἔλεγχο ὅλων τῶν
πτυχῶν τῆς ζωῆς. Μέ τά δεκανίκια τῆς Ν.Ε. οἱ ἀρχές
καί οἱ πρακτικές τῆς Θεοσοφίας ξέφυγαν ἀπό τόν
περιορισμένο κύκλο
τῶν ἐνδιαφερομένων καί
ἀπόκτησαν παγκόσμια
ἐμβέλεια. Εἰσχώρησαν
στά πανανθρώπινα αἰτήματα γιά τήν εἰρήνη, τή
δικαιοσύνη, τή συναδέλφωση τῶν λαῶν, γιά τήν κατάργηση
τῶν φυλετικῶν κ.ἄ. διακρίσεων, τήν ἐξάλειψη τῶν οἰκονομικῶν ἀνισοτήτων, τήν
προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Ἔκτοτε ἡ
Θεοσοφία καπηλεύεται καί συναρτά αὐτά
τά αἰτήματα μέ τίς ἀπόψεις καί ἐπιδιώξεις
της, ὅπως καταγράφεται στά κείμενά της:
«Μέ τόν ὅρο «Νέα Ἐποχή» ἐννοεῖται
τό Κίνημα πού διαμορφώθηκε στό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 20οῦ αἰώνα καί
εἶναι τό καταστάλαγμα μιᾶς γενικῆς μεταφυσικῆς θεώρησης σέ συνδυασμό μέ
πρακτικές πού ἀφοροῦν στό καλῶς ἔχειν
τοῦ ἀτόμου καί τῆς φύσης. Στίς ἰδέες του

Νέα Ἐποχή καί Θεοσοφία
Ἡ Ν.Ε. ἐπιδιώκει τόν παγκόσμιο ἔλεγχο, ὁ ὁποῖος πραγματοποιεῖται εὐκολότερα, ὅταν ὑποδαυλίζονται τά ἀπύθμενα
πάθη καί ἐπικρατοῦν χαοτικές συνθῆκες στήν καθημερινή συνεννόηση καί προοπτική. Στά πλαίσια αὐτῆς
τῆς στρατηγικῆς ἡ Ν.Ε.
προσεταιρίστηκε τίς συγκρητιστικές δοξασίες καί
τούς σκοπούς τῆς Θεοσοφίας γιά τήν ἐπικράτηση
ἑνός πανθρησκειακοῦ μορφώματος τό ὁποῖο θά προκύπτει ἀπό τό αὐθαίρετο συνονθύλευμα ἰδεῶν τῶν ἐπικρατέστερων θρησκειῶν
τοῦ κόσμου.
Αὐτός ὁ προσεταιρισμός δέν εἶναι τυχαῖος. Τά συγκρητιστικά μορφώματα δημιουργοῦν πνευματική σύγχυση. Χάνεται
ἡ διάκριση τῆς ἀλήθειας. Εἶναι σχεδόν
ἐπακόλουθο νά ἀμβλυνθεῖ ἡ προσωπική
ἀντίσταση καί ἀληθινή ἀναζήτηση μπροστά στό πλῆθος τῶν ἀναφυόμενων σωτήρων, φιλοσοφιῶν καί πρακτικῶν πού
καλλιεργοῦν φροῦδες ἐλπίδες, ὅπως ὅτι ὁ
ἄνθρωπος μέσα ἀπ’ αὐτές ἐξελίσσεται σέ
ἀνώτερη πνευματικά κατάσταση.
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πού εἶναι προεκτάσεις τῶν θεοσοφικῶν
θέσεων, προστέθηκαν πρακτικές, ὅπως
γιόγκα, καί διαλογισμός, πρακτικές μαντικῆς ὅπως ἀστρολογία, ταρό καί ἄλλες
μέθοδοι ὅπως ὕπνωση, ἀστρικά ταξίδια,
ἀναδρομές σέ προηγούμενες ζωές, μαγνητοθεραπεῖες καί κάθε ἐναλλακτική
πρακτική σχετική μέ ἐνέργειες.
Σήμερα, βρισκόμαστε στήν καρδιά τῆς
Νέας Ἐποχῆς καί αὐτό διαπιστώνεται ἀπό
τά συνθήματα πού χρησιμοποιεῖ ἡ πολιτική, ἡ θρησκεία καί ἡ κοινωνία –πρός τό
παρόν μόνο τυπικά– καθώς καί ἀπό τήν
πληθώρα τῶν ἐναλλακτικῶν σχολῶν, θεραπειῶν καί προϊόντων
πού κατακλύζουν τήν
ἀγορά. Τό διαπιστώνουμε στήν πρόοδο τῆς
ἐπιστήμης καί στίς νέες
ἀνακαλύψεις της πού
τήν μετατρέπουν ἀπό
φυσική σέ μεταφυσική.
Τό Κίνημα τῆς Νέας
Ἐποχῆς συνδυάζει μέ ἕνα
γενικό τρόπο θεωρία καί
πράξη –κυρίως τό δεύτερο– καί ἐπιδιώκει τήν ἐνεργοποίηση τοῦ
ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ καί
τήν ἰσορροπία του…
Ἡ διεύρυνση τῆς ἀνθρώπινης συνειδητότητας μέσω ἐσωτερικῆς παράδοσης,
ἰδεῶν, τεχνολογίας, ἐπιστήμης καί πρακτικής ἐσωτερικῶν τεχνικῶν, ἔχει ἀρχίσει νά δίνει τούς καρπούς της. Διαμορφώνεται ἤδη μιά νέα κουλτούρα αὐτή
τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς συνύπαρξης τῶν
φυλῶν, τῶν κρατῶν καί τῶν θρησκειῶν
–κυρίως αὐτῶν–, ἡ μεγάλη στροφή πρός
τήν οἰκολογία καί πρός τόν σεβασμό κάθε
εἴδους ζωῆς, ἡ ἐνίσχυση τῶν ἀνθρώπινων

δικαιωμάτων καί ἡ τάση γιά παγκόσμια
ἰσότιμη ζωή βασισμένη στή δικαιοσύνη,
τήν ἀξιοκρατία, τήν ἀλληλεγγύη καί τήν
ἀλτρουϊστική προσφορά…
Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ὑποστεῖ μιά διεύρυνση συνειδητότητας τέτοιου τύπου ὥστε
νά μπορεῖ νά καρπωθεῖ καί νοητικά καί
πνευματικά τίς εὐεργετικές παροχές τῆς
Νέας Ἐποχῆς…».1
Οἱ βασικές ἰδέες τοῦ κειμένου ἀποκαλύπτουν ὅτι ἡ Ν.Ε. ἀποτελεῖ τό «καταστάλαγμα» τῶν θεοσοφικῶν αἰτημάτων.
Δικό τους κατόρθωμα εἶναι ἡ ἄνθιση τῶν
πρακτικῶν τῶν Ἀνατολικῶν θρησκειῶν,
ὅπως ἡ γιόγκα καί ὁ διαλογισμός, ἡ διάδοση
τῶν πρακτικῶν μαντικῆς,
ἐσωτερικῶν τεχνικῶν,
ἐνα λ λακτικῶν θεραπειῶν, οἱ ὁποῖες ὅπως
ὁμολογοῦν, σχετίζονται
«μέ ἐνέργειες» –ὑπό τήν
ἀποκρυφιστική σημασία
τοῦ ὅρου– ὥστε νά μετατραπεῖ ἡ ἐπιστήμη ἀπό
φυσική σέ μεταφυσική.
Μέ πρόσχημα «τήν ἐνεργοποίηση τοῦ
ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ καί
τήν ἰσορροπία του», ἐπιδιώκουν τή διαμόρφωση μιά νέας κουλτούρας καί τελικά τήν πνευματική ἀποδοχή τῆς Ν.Ε. ὡς
εὐεργετικῆς πρότασης ζωῆς.
Συνέχεια στό ἑπόμενο τεῦχος.

1. Ἡ Ἐπίδραση τοῦ Θεοσοφικοῦ Κινήματος
στή Νέα Ἐποχή. http://www.blavatsky.gr/el/varius/
theosophy/89-the-impact-of-the-theosophicalmovement-on-the-new-age.html
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Ἡ ὁρολογία καί ἡ ἐννοιολογική προσέγγιση
τῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως
Πρεσβυτέρου Φανουρίου Πάππα,
ὑπ. Δρ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ε

ἶναι γεγονός ὅτι, ἀνέκαθεν στήν ὁρολογία τῆς λειτουργικῆς ἀναγεννήσεως χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποικιλία
λέξεων καί ὅρων ὅπως: ἀναγέννηση, ἀνανέωση, μεταρρύθμιση, ἀναθεώρηση, ἀνακαίνιση1. Φαίνεται πώς οἱ ὅροι αὐτοί εἶναι
ταυτόσημοι ἐννοιολογικά, ἀλλά εἶναι
ἀλήθεια ὅτι μποροῦν νά δηλώσουν καί
κάτι τελείως διαφορετικό. Χαρακτηριστικά εἶναι τά λόγια τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κυροῦ Χριστοδούλου γιά τήν ἔννοια τοῦ
ὅρου «λειτουργική ἀνανέωση»: «πρῶτον
μέν τήν οὐσιαστική καί αὐθεντική τήρηση
τῆς παραδοσιακῆς μας λειτουργικῆς τάξεως καί δεύτερον τήν διευκόλυνση τῆς οὐσιαστικῆς συμμετοχῆς στή θεία Λατρεία τῶν
περισσοτέρων πιστῶν»2. Γιά τόν μακαριστό
Ἀρχιεπίσκοπο, ἡ ἔννοια τοῦ ὅρου «λειτουργική ἀνανέωση» σημαίνει ἀκριβῶς
τήν οὐσιαστική καί αὐθεντική τήρηση τῆς

παραδόσεως3. Τό ζήτημα πού τίθεται ἐδῶ
ἀφορᾶ ἀκριβῶς αὐτήν τήν ἴδια τήν παράδοση. Ποιά θεωρεῖται ἐν τέλει ἡ οὐσία τῆς
παραδόσεως καί ποιά εἶναι ἡ αὐθεντική
παράδοση; Ἡ παράδοση ἐξελίσσεται ἤ
εἶναι κάτι τό ὁποῖον πρέπει νά τό δοῦμε
ὡς δόγμα καί ὡς κάτι τό ἄβατο καί ἀνεξερεύνητο;
Γιά τήν οὐσία καί τήν αὐθεντικότητα τοῦ χαρακτήρα τῆς Λατρείας ἔχει
ἀναφερθεῖ ὁ ἀείμνηστος πρωτοπρ. Ἀλ.
Σμέμαν, ὡς στοιχεῖα ἀπαραίτητα γιά μία
πραγματική λειτουργική ἀναγέννηση4.
Ἐπίσης ὁ καθηγητής Π. Βασιλειάδης θεωρεῖ περί τῆς λειτουργικῆς ἀναγεννήσεως
ὅτι «τό ζητούμενο εἶναι ἡ ἐπαναφορά στήν
αὐθεντική καί ἐκκλησιολογικά ὀρθή λειτουργική πρακτική»5. Ὁ ἴδιος προσθέτει
πώς «ἡ λειτουργική ἀνανέωση συνίσταται
3 Γ. Ν. ΦΙΛΙΑ, Παράδοση καί ἐξέλιξη…, σ. 237.
4 Al. SCHMEMAN, «La liturgie et la pratique
liturgique. Autour d’ un projet de restauration
de Liturgie Byzantine; IV. Point de vue Russe
orthodoxe», POC 9 (1959), σ. 123. Συγκεκριμμένα
έγραψε : «Une veritable reforme liturgique, basee
sur la vraie nature de la liturgie, s’ efforce de la
garder fidele a elle-meme, a son proper but».
5 Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, «Ἐκκοσμίκευση καί λειτουργική ἀναγέννηση», ἐν Διάβασῃ 38 (2002), σ.
13.

1 Τ. ΤΣΟΜΠΑΝΗ, «Παράδοση καί Ἀνανέωση. Ἡ συμβολή καί ἡ μαρτυρία τῶν λειτουργικῶν
τεχνῶν», ἐν Θεοδρομίᾳ Δ΄ (1-3), 2001, σσ. 209-235.
/ Βλ. καί Γ. Ν. ΦΙΛΙΑ, Παράδοση καί ἐξέλιξη στήν
Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, ἔκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2006,
σ. 236.
2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος), «Λειτουργική Ἀνανέωσις», Ἐγκύκλιος ὑπ’ ἀριθμ. 9/16-10-1998.
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ἀνανεώσεως ὄχι καθ’ ἑαυτήν, ἀλλά στό μέτρο τοῦ γεγονότος ὅτι ἀποτελεῖ δική μας
ζωή. Ἐννοοῦμε, ἑπομένως, τή λειτουργική
ἀνανέωση τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, τήν
ἀνάγκη ἡ θεία Λατρεία νά καταστεῖ ζῶσα
δι’ ἡμᾶς, τούς σύγχρονους Ὀρθόδοξους
Χριστιανούς. Σύγχρονη εἶναι μόνον ἡ ἀλήθεια, ἡ ὁποία εἶναι πάντοτε μία καί μοναδική, ἀπαιτεῖ δέ ὀρθή ἑρμηνεία καί ὄχι μεταβολή τοῦ περιεχομένου της»9.
Γιά τόν καθηγητή πρωτοπρ. Γεώργιο
Μεταλληνό ὁ ὅρος «ἀνανέωση» δηλώνει ποικίλα νοήματα ὡς πρός τήν ἑρμηνεία του. Ἔτσι μπορεῖ νά νοηθεῖ εἴτε ὡς
«ἐξέλιξη» καί «αὔξηση» τῆς ἰσχύουσας
Λατρείας, εἴτε ὡς δυναμική ἐπιστροφή
στήν αὐθεντικότητα, εἴτε ὡς ἀνατρεπτική
ἀλλαγῆ καί παρέκκλιση ἀπό τήν ὑπάρχουσα λατρευτική πραγματικότητα10.
Κατά τόν ἀείμνηστο π. Αl. Schmemann,
στήν μεταπατερική ἐποχή ὑπάρχει «διαζύγιο» μεταξύ «Λειτουργίας, θεολογίας καί
εὐσεβείας». Ἔτσι ἐκεῖνος ἔβλεπε στό πρόσωπο τῆς «λειτουργικῆς ἀναγεννήσεως»
τήν ἄρση αὐτοῦ τοῦ «διαζυγίου», ἡ ὁποία
ἄρση θά ἀποκαταστήσει τήν ἐπιθυμητή
καί συζευγμένη ἑνότητα τῆς «Λειτουργίας, θεολογίας καί εὐσεβείας»11.
Συμπερασματικά φαίνεται ὅτι ὁ ὅρος

στήν ἀνάδειξη τῶν οὐσιαστικῶν στοιχείων
πού προσδιορίζουν τό αὐθεντικό πνεῦμα
τῆς βιβλικῆς καί πατερικῆς περιόδου»6.
Παρατηροῦμε, ὅτι ὡς ἐπί τό πλεῖστον,
ὡς λειτουργική ἀναγέννηση θεωρεῖται ἡ
ἐπιστροφή στήν εἰκόνα τῆς «ἀρχέγονης»
Ἐκκλησίας. Τοῦτο φαίνεται πώς καθόριζε ὡς περιεχόμενο τῆς «λειτουργικῆς
ἀναγεννήσεως» καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Ἀνακοινωθέν
αὐτῆς ἐκ τοῦ Β΄ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων. Ἐκεῖ συναντᾶμε γιά πρώτη φορά τόν
ὅρο “ἀναβάπτιση” τῆς σύγχρονης λειτουργικῆς πράξεως στό «λειτουργικό πλοῦτο
τῆς ἀρχέγονης Ἐκκλησίας»7.
Περί τοῦ ὅρου αὐτοῦ ὡς ἑρμηνεία τῆς
λειτουργικῆς ἀναγεννήσεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου
καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος σημείωσε
ὅτι «οὐσιαστικά στήν Ὀρθόδοξη παράδοση δέν γίνεται λόγος τόσο γιά λειτουργική ἀναγέννηση, ὅσο γιά ἀναγέννηση τῶν
ἀνθρώπων»8.
Στήν ἴδια κατεύθυνση προσδιορίζονται οἱ ἀπόψεις τοῦ καθηγητῆ Γ.Ν. Φίλια
ὁ ὁποῖος σημειώνει τά ἑξῆς χαρακτηριστικά: «Ὁ ὅρος ‘‘ἀνανέωση’’ καθ’ ἡμᾶς δέν
ἀπευθύνεται στή Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας.
Πιστεύουμε ὅτι ἡ “ἀνανέωση” πρωτίστως
ἀναφέρεται σέ ὅσους μετέχουν στή λειτουργική ζωή. Ἡ ζωή αὐτή ἔχει ἀνάγκη

9 ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΒΛΑΧΟΥ (Μητρ. Ναυπάκτου
καί Ἁγίου Βλασίου) «Ἀνανέωση τῆς λειτουργικῆς
ζωῆς», ἐν Μελέτες ἱστορίας καί θεολογίας τῆς
Ὀρθοδόξου Λατρείας, ἔκδ. Γρηγόρης, Ἀθήνα 2002,
σσ. 85-86.
10 Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ (Πρωτοπρ.), «Παράδοση καί ἀνανέωση στή θεία Λατρεία», ἐν Θεοδρομίᾳ
Δ΄ (1-3), 2001, σ. 435. / Βλ. καί Γ. Ν. ΦΙΛΙΑ, Παράδοση καί ἐξέλιξη…, σ. 239.
11 Al. SCHMEMAN, «Theology and Liturgical
Tradition», εν M.H. Shepherd, Worship in Scripture
and Tradition, New York 1963, σσ. 40-41.

6 Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, «Ὀρθοδοξία καί λειτουργική ἀναγέννηση», ἐν Lex Orandi. Μελέτες λειτουργικῆς θεολογίας, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής,
1944, σ. 11.
7 Γ. Ν. ΦΙΛΙΑ, Παράδοση καί ἐξέλιξη…, σ. 237.
8 Ἡ θεολογία τῆς λειτουργικῆς ἀναγεννήσεως,
Ὀρθόδοξος Τύπος, τεῦχ. 1644, 29/6/2001, σ. 3. / Γ.
Ν. ΦΙΛΙΑ, ὄπ.π…, σ. 238.
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«λειτουργική ἀνανέωση – ἀναγέννηση» εἶναι ἀνάγκη νά
κυρώνεται ἀπό ὅλους
τούς τομεῖς τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης12.
Ἡ Ρωμαιοκαθολική
Ἐκκλησία κατά τίς ἀνανεωτικές ἐπί τῆς Λατρείας δραστηριότητές της
χρησιμοποίησε τόν ὅρο
«reformatio», δηλαδή «ἀναμόρφωση». Τό ρῆμα βέβαια «ἀναμορφώνω», δέν φαίνεται νά σημαίνει τήν
ριζική ἀλλαγή τοῦ παρελθόντος, ἀλλά
τήν μεταβολή του περισσότερο ἤ λιγότερο χωρίς νά θιγεῖ ἡ οὐσία του13. Τήν ἄποψη αὐτή ὑποστήριξε καί o T. Pott, ὁ ὁποῖος
διακήρυξε ὅτι στή λέξη «ἀνά-μορφώνω»
ὑποδηλώνεται ἡ πρόθεση τοῦ «ἀναμορφωτῆ» νά βελτιώσει τήν προγενέστερη
μορφή καί ὄχι νά τήν καταστρέψει, διότι
τότε θά χρησιμοποιεῖτο ἄλλο ρῆμα14. Στό
σκεπτικό του Pott φαίνεται νά συνοψίζεται ἡ Ρωμαιοκαθολική reformatio15. Ἐν

ἀντιθέσει μέ τήν χριστιανική
«ἀνανέωση», ἡ ἔννοια τῆς
reformatio περιέχει ἁπλῶς
αἴσθηση τῆς λειτουργικῆς ἀνανεώσεως καί
ὄχι πραγματοποίηση
οὐσιαστικῆς ἀνανεώσεως τῆς λατρείας16.
Περί τῆς «λειτουργι
κῆς ἀναγεννήσεως» ἐκ
φράστηκε ἐπίσης ἡ ἄποψη
ὅτι αὐτή κατ’ ἀνάγκη ἐπιφέρει τή
«λειτουργική μεταρρύθμιση»17. Τήν ἰδέα
αὐτή ἐνστερνίστηκε ὁ C. Gusmer ὁ ὁποῖος
κατά τήν διάρκεια μελέτης μεταρρυθμιστικῶν πρωτοβουλιῶν κατά τήν ἱστορική
ἐξέλιξη τῆς χριστιανικῆς Λατρείας μίλησε
γιά «λειτουργική προσαρμοστικότητα»18.
Μέ αὐτόν τόν ὅρο φαίνεται νά ἐννοεῖ κάποια δημιουργική πρωτοβουλία μέ στόχο τήν ἐνεργότερη συμμετοχή τοῦ λαοῦ
στήν Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μέσω τῆς
λειτουργικῆς παραδόσεως ἐνσωματωμένης στόν πολιτισμό ἑνός συγκεκριμένου
λαοῦ19.
Γιά τόν A. Haussling ἡ λειτουργική
ἀναγέννηση καταγράφει τήν προσπάθεια
τοῦ πιστοῦ νά ἀντιστοιχήσει τόν τρόπο
Λατρείας τοῦ Θεοῦ μέ τόν τρόπο ὑπάρξε-

12 Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, όπ.π…, σ. 12.
13 Γ. Ν. ΦΙΛΙΑ, Παράδοση καί ἐξέλιξη…, σ.
240.
14 T. Pott, La Reforme liturgique byzantine
(Etude de l’ evolution non-spontanee de la liturgie
byzantine), Roma, Edizioni Liturgiche, 2000
(Bibliotheca “Ephemerides Liturgicae-Subidia”,
104), σ. 67.
15 Γενικά περί τοῦ ὅρου Βλ. C. VAGAGGINI, II
canone della messa e la riforma liturgica: problem e
progetti, Leumann, ELD, 1966 (Quaderni de Rivista
Liturgica 4). / V. RAFFA, «Laborioso itinerario della
riforma», Rivista di Pastorale liturgica 9 (1971), σσ.
225-234. / Τοῦ ἰδίου, «I salmi imprecatori e storici
nell’ iter della riforma liturgica», εν J. DUTHEIL-C.
DAGENS, Mens concordat voci, Paris, Desclee,
1983, σσ. 663-678. / E.J. LENGELING, «LiturgieReform 1948-1975. Zu einem ausschlussreichen

Rechenschaftbericht», εν Theologische Revue 80
(1984), σσ. 265-284.
16 Γ. Ν. ΦΙΛΙΑ, Παράδοση καί ἐξέλιξη…, σ.
241.
17 Α. ΚΑΛΥΒΑ, «Μερικές σκέψεις γιά τήν λειτουργική ἀνανέωση καί μεταρρύθμιση» (μτφρ. Δ.
Χριστοδούλου – Ζ. Πλιάκου – Νίκα), ἐν Σύναξῃ 61
(1997) 13.
18 C. GUSMER, Wholesome Worship, Washin
gton D.C., 1989, σ. 53.
19 Γ. Ν. ΦΙΛΙΑ, Παράδοση καί ἐξέλιξη…, σ.
241.
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μποροῦν νά γίνουν πάρα πολλά γιά τήν
ἀναρρίπιση τῆς λειτουργικῆς ζωῆς μέσα
στά πλαίσια τῆς ἁγίας κοινῆς παραδόσεως, ἄμεσα καί ἀποτελεσματικά»22.
Τήν αὐτή θεώρηση τῶν πραγμάτων
ἔχει ὁ S. Verghese. Κατ’ αὐτόν ὁ ὅρος
«λειτουργική ἀναγέννηση» περιέχει τήν
«ἀλλαγή» ἤ τήν «εἰσαγωγή νέων μορφῶν»
στή Λατρεία, μέ δεδομένη τήν πιστότητα
στίς βασικές παραδοσιακές ἀρχές23.
Κατά ἄλλη ἄποψη «ἡ ἀνανέωση τῆς
Λατρείας εἶναι ὅταν αὐτή ἐπανευρίσκει τήν
ὀρθή λειτουργία καί τόν συμβολισμό της,
καθαιρούμενη ἀπό τίς προσμίξεις καί ὅ,τι
περιττό… μόνο μέ τήν ἔννοια αὐτή μπορεῖ
νά γίνει λόγος γιά ἀνανέωση τῆς παραδόσεως»24. Σύμφωνα μέ αὐτή τήν ἄποψη, ἡ
παράδοση χρειάζεται κάποιου εἴδους καθάρσεως ἀπό στοιχεῖα «μεταγενέστερα»
καί «περιττά»25. Δέν διευκρινίζεται ὅμως
ἡ ἔννοια τοῦ μεταγενέστερου καί τοῦ περιττοῦ στοιχείου, καθώς καί χρονολογική
τους τοποθέτηση.

ώς του ὡς ἀνθρώπου στή σύγχρονη πρός
αὐτήν ἐποχή20.
Ὁ καθηγητής Γ. Φίλιας ἀναφέρει πώς
«τά λειτουργικά προβλήματα καί ἡ ἀνάγκη ἀνανεώσεως τῆς λειτουργικῆς ζωῆς
ἐξαρτῶνται ἀπό τίς ἰδιαίτερες συνθῆκες
καί τήν κατάσταση στή Λατρεία κάθε ἐπιμέρους Ἐκκλησίας. Ἡ διάκριση τῶν περιοχῶν σέ ἀστικές καί ἀγροτικές, μοναστικές
καί κοσμικές, ἀλλά καί οἱ διαφορές μεταξύ
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σέ ὁλόκληρο
τόν κόσμο, ἐπιτρέπουν τή θεώρηση τῆς
λειτουργικῆς ἀνανεώσεως ὡς προσπάθειας
πού ἀφορᾶ στίς ἐπιμέρους Ἐκκλησίες καί
ὄχι στήν παγκόσμια ὀρθόδοξη κοινότητα»21.
Τήν ἴδια θεώρηση περί τῆς λειτουργικῆς ἀναγεννήσεως περιέχει ἡ σκέψη
τοῦ μακαριστοῦ καθηγητῆ Ἰ. Φουντούλη, ὁ ὁποῖος σημειώνει τά ἑξῆς: «Στό λειτουργικό τομέα, στούς προβληματισμούς
καί στίς ἀνανεωτικές προσπάθειες τῆς
λειτουργικῆς ζωῆς, εἶναι ἀληθινή εὐλογία
Θεοῦ ἡ ὕπαρξη καί ἡ σχετική αὐτοτέλεια
τῶν τοπικῶν αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Τά
προβλήματα τῆς λατρείας, ἔτσι, κατά κάποιο τρόπο «ἐξατομικεύονται», συνειδητοποιοῦνται καί κατά τό μέτρο τοῦ δυνατοῦ
ἐπιλύονται…Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό
τήν σκοπιά αὐτή εἶναι πιό εὐέλικτη καί

22 Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, «Ἡ λειτουργική ἀνανέωση στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία» (Δυνατότητες καί
ἐμπόδια), ἐν Κληρονομίᾳ 21 (1989), σ. 334.
23 S. VERGHESE, «Actual liturgical problems
in the orthodox church St. Thomas of India», εν
Κληρονομία 21 (1989), σ. 336.
24 Σ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ λειτουργική ἀνανέωση κατά τόν ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Πάριο, Ἀθήνα
2000 (Διπλωματική ἐργασία εἰδίκευσης), σ. 14.
25 Γ. Ν. ΦΙΛΙΑ, Παράδοση καί ἐξέλιξη…, σ.
244.

20 A. Häussling, «Liturgiereform. Materialen
zu einem neuen Thema der Liturgiewissenschaft»,
ALW 31 (1989), σ. 25.
21 Γ. Ν. ΦΙΛΙΑ, όπ.π.., σ. 243.

22

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
τοῦ Θεολόγου κ. Εὐστρατίου Χατζηδάκη,
Διευθυντῆ Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας Ε.Σ.Κ.

Τ

όν τελευταῖο καιρό ἀκοῦμε τήν λέξη
κρίση καί μᾶς πιάνει ὅλους τρόμος
καί πανικός. Πανικός καί φόβος γιά τό
ἄγνωστο μέλλον, γιά τό ἀβέβαιο αὔριο
γιά τό ἐξαθλιωμένο σήμερα, γιά τό πουλημένο χθές. Ὅταν κάνουμε λόγο γιά κρίση
ἐννοοῦμε τήν ἀπόλυτη ὄξυνση τοῦ προβλήματος. Συνεπῶς τό πρόβλημα ὑπῆρχε,
τό ἀφήσαμε νά ὡριμάσει, νά μεγαλώσει
καί ἔφτασε στό σημεῖο νά γίνει κρίση.
Θά δανειστῶ ἀποσπάσματα ἀπό ὁμιλίες
ταπεινῶν ἐπισκόπων πού σκιαγραφοῦν
ἁπλά τό φαινόμενο τῆς κρίσεως. (Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ.
Νικολάου & Μητροπολίτου Ζάμπιας καί
Μαλάουι κ. Ἰωακείμ).
Ἀρχικά νά ρωτηθοῦμε γιατί ἐπιτρέψαμε στήν ψυχοσύνθεσή μας νά γευτοῦμε
τόν ὅρο κρίση. Τί μᾶς ὁδήγησε σέ αὐτήν
τήν ἐξαθλίωση, τήν ὥρα πού ἡ εὐημερία, ὁ
πλοῦτος, καί γενικά ἡ καλοζωία ὑπῆρχαν
ἄφθονα στόν εὐλογημένο τοῦτο τόπο.
Πολλοί θά ἀπαντήσουμε γρήγορα ὅτι δέν
φταῖμε ἐμεῖς, ἀλλά οἱ κυβερνῶντες καί οἱ
κρατοῦντες τοῦ τόπου μας. Δέν φταῖνε
ἀγαπητοί ἀδελφοί μόνο αὐτοί. Μεγάλο
καί σοβαρό μέρισμα τῆς εὐθύνης ἔχουμε
κι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι.
Φταῖμε ὅλοι πού μέ περίσσιο ἐγωισμό
καί ἀλαζονεία διακόψαμε τήν ἐπικοινω-

νία μας μέ τό Θεό, ἐκμεταλλευτήκαμε τήν
ἄμετρη ἐλευθερία πού μᾶς ἔδωσε, πλουτίσαμε ὑλικῶς καί χρεοκοπήσαμε πνευματικῶς. Κοιτάξαμε τό ἀτομικό συμφέρον μας καί παρακάμψαμε τό κοινό καλό.
Ξοδέψαμε τήν ἀγάπη καί τά πλούτη τοῦ
Θεοῦ, ζῶντας ἀσώτως εἰς χώραν μακράν.
Καί χρειάζεται πολλή προσπάθεια, μετάνοια καί δάκρυα γιά νά ἐπανέλθουμε
στήν ἀγκαλιά του.
Δάκρυα καί μετάνοια ἀδελφοί μου
χρειάζονται, σταύρωση γιά νά δοῦμε ἀνάσταση. Μέχρι χθές οἱ περισσότεροι ἡμῶν,
ἀσπαζόμαστε τήν ἔκφραση τοῦ ὑπερκαταναλωτισμοῦ ,“ζῶ γιά νά ἐργάζομαι
καί ἐργάζομαι γιά νά καταναλώνω’’. Καί
ὁ Θεός; Τίς Κυριακές καί τίς γιορτές, ὁ
Θεός στόλιζε τόν βίο μας, καί πάλι σάν δι23

άθεση ἑορτῆς, καί ὄχι σάν βακτηρία πνευματικότητας καί συλλογισμοῦ.
Ἡ κρίση πού βιώνουμε, αὐτό τό ξέσκισμα ἀξιοπρέπειας καί ἰδανικῶν δέν εἶναι
μόνο ἡ οἰκονομική κρίση. Εἶναι πρῶτα
ἀπ’ ὅλα πνευματική κρίση. Ἀπαγκιστρωθήκαμε ἀπό τόν Θεό, φύγαμε μακριά του
καί φτάσαμε στήν σύγχυση τοῦ αἰῶνος.
Ὁ παρών αἰών ὁ ἀπατεών. «Ἔθνη καί βασιλεῖς οἱ οὐκ ὀδασι σέ ἐρημία ἐρημοθήσονται» λέει ὁ προφήτης Ἠσαΐας. Ἔθνη καί
βασιλεῖς πού δέν σέ ὁμολογοῦν θά ἐξαφανιστοῦν, καί σέ ἀντίθεση ὁ ψαλμωδός:
«μακάριον ἐστίν τό ἔθνος οὐ ἔστι κύριος
ὁ θεός αὐτοῦ ὅν ἐξελέξατο εἰς κληρονομίαν ἐαυτῶ» (ψαλμ. 32/λβ΄:12). Πάψαμε νά
πιστεύουμε οὐσιαστικά, μέ τήν ψυχή νά
μετέχει στήν λειτουργία. Κάθε τί ἐκκλησιαστικό τό ἀπογυμνώσαμε. Λοιδοροῦμε
τούς ἱερεῖς, κατηγοροῦμε τήν ἐκκλησία
ὅτι δέν εἶναι παραστάτης στά προβλήματα. Σφαλίζουμε τά μάτια μας στούς
ἀγῶνες καί στήν ταπεινότητά της. Δέν
θέλουμε νά δοῦμε καί ὅσοι βλέπουμε ἐθελοτυφλοῦμε.
Ἡ κρίση αὐτή εἶναι εὐκαιρία γιά νέα
πορεία. Μιά πορεία μέ μετάνοια οὐσιαστική καί συνειδητοποιημένη. Νά ἐπιστρέψουμε στήν πραγματική πίστη πρός
τόν θεό, μιά πύρινη πίστη καί ὄχι μιά πίστη ἀπογυμνωμένη, ὀρθολογιζομένη παραδοχή ἑνός ἰδεολογήματος.

Θά ἤθελα νά κλείσω μέ τήν προσευχή τοῦ Ἀζαρία. Μιά ἐπίκαιρη προσευχή:
ὅτι ἡμάρτομεν καὶ ἠνομήσαμεν ἀποστῆναι
ἀπὸ σοῦ καὶ ἐξημάρτομεν ἐν πᾶσι καὶ τῶν
ἐντολῶν σου οὐκ ἠκούσαμεν, οὐδὲ συνετηρήσαμεν οὐδὲ ἐποιήσαμεν καθὼς ἐνετείλω
ἡμῖν, ἵνα εὖ ἡμῖν γένηται, ἐσμικρύνθημεν
παρὰ πάντα τὰ ἔθνη καί ἐσμεν ταπεινοὶ
ἐν πάσῃ τῇ γῇ σήμερον διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ
ἄρχων καὶ προφήτης καὶ ἡγούμενος, οὐδὲ
ὁλοκαύτωσις οὐδὲ θυσία οὐδὲ προσφορὰ
οὐδὲ θυμίαμα, οὐ τόπος τοῦ καρπῶσαι ἐνώπιόν σου καὶ εὑρεῖν ἔλεος· Διότι ἡμεῖς ἡμαρτήσαμεν, παρέβημεν τόν Νόμον σου καί
ἀπεμακρύνθημεν ἀπό σέ. Ἡμαρτήσαμεν εἰς
ὅλα, δέν ὑπηκούσαμεν εἰς τάς ἐντολάς σου,
δέν ἐφυλάξαμεν καί δέν ἐπράξαμεν σύμφωνα μέ ἐκεῖνα, τά ὁποῖα σῦ μας εἶχες διατάξει, διά νά ζήσωμεν εὐτυχεῖς καί ἀσφαλεῖς.
Σέ παρακαλοῦμεν θερμῶς, Δέσποτα, διότι
ἡμεῖς σήμερον ἐγίναμεν ὀλιγώτεροι καί μικρότεροι ἀπό ὅλα τά ἔθνη. Ἐξ αἰτίας τῶν
ἁμαρτιῶν μας εἴμεθα σήμερον εἰς ὅλην τήν
οἰκουμένην ἐξευτελισμένοι καί ἄσημοι.Εἰς
τήν ἐποχήν μας αὐτήν δέν ὑπάρχει βασιλεύς δι’ ἡμᾶς, οὔτε προφήτης, οὔτε κανένας ἄλλος ἄρχων. Δέν προσφέρονται πλέον
ὁλοκαυτώματα, οὔτε ἀναίμακτοι θυσίαι,
οὔτε θυμίαμα, οὔτε καί ὑπάρχει ναός καί
θυσιαστήριον, διά νά προσφέρωμεν ἐνώπιόν
σου τάς θυσίας μας καί νά εὕρωμεν ἔλεος.

24

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
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Ἡ

κατανομή τοῦ εἰσοδήματος ἀπασχολοῦσε καί ἀπασχολεῖ τήν Πολιτική Οἰκονομία, ὡς βασικό ζήτημα ἐπιστημονικῆς ἀνάλυσης καί ἀξιολογικής
κρίσης. Ὅπως μάλιστα γίνεται σήμερα
εὐρύτερα ἀποδεκτό ἀπό τήν Οἰκονομική
ἐπιστήμη «καμιά θεωρία τῆς κατανομῆς
δέν εἶναι σέ θέση νά δώσει ἀπάντηση στό
ἐρώτημα αὐτό χωρίς τή χρησιμοποίηση
ἀξιολογικῶν κρίσεων».1 Ἡ πραγματικότητα αὐτή γίνεται ἄλλωστε ἀποδεκτή διότι ἡ Οἰκονομική Πολιτική θά πρέπει νά
ἀνταποκρίνεται στό περί δικαίου αἴσθημα
τῶν ἀτόμων καί τῆς κοινωνίας ἀλλά φυσικά καί στίς ἀπαιτήσεις τῆς παραγωγικῆς
διαδικασίας πού αὐξάνει τό εἰσόδημα. Μέ
ἄλλα λόγια ζητούμενο εἶναι ἡ ἐναρμόνιση
τῆς οἰκονομικῆς δικαιοσύνης μέ τήν οἰκονομική καί πολιτική ἀποτελεσματικότητα.
Σύμφωνα μέ τήν οἰκονομική θεωρία
τρία εἶναι τά βασικότερα κριτήρια πού κυριαρχοῦν στήν ἀνάλυση περί τῆς δικαίας
κατανομῆς τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος:
→ Ἡ ἀρχή τῆς ἴσης κατανομῆς,
→ Ἡ ἀρχή τῶν ἀναγκῶν,
→ Ἡ ἀρχή τῆς συμβολῆς στήν παραγωγή.2
Καί τά τρία κριτήρια θά πρέπει νά βρί-

σκονται σέ μιά ἀγαστή συλλειτουργία
πού θά ἀποτρέψει τήν ἀποκλειστικότητα
τῆς λειτουργίας ἑνός μόνον κριτηρίου. Διαφορετικά εἶναι δυνατόν ν’ ἀναπτυχθοῦν
καταστάσεις διάσπασης καί δυσλειτουργίας, πού ἀκυρώνουν τό αἴτημα τῆς δίκαιης κατανομῆς τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος.
Μέ βάση τήν ἀρχή τῆς ἴσης κατανομῆς
τό εἰσόδημα κατανέμεται σέ ἴσα μέρη στά
μέλη μιᾶς κοινωνίας. Ἡ ἔννοια τῆς ἰσότητας συμπεριλαμβάνει ἐπίσης τίς ἴσες
εὐκαιρίες γιά μόρφωση καί ἐπαγγελματική σταδιοδρομία, τήν ἴση ἀμοιβή γιά τήν
ἴδια ἐργασία καί τήν ἰσότητα ὅλων τῶν
κοινωνικῶν τάξεων ἀπέναντι στό νόμο.
Ἡ ἀρχή τῶν ἀναγκῶν προσδιορίζει
εἰσόδημα ἀνάλογα μέ ἕνα κατώτατο ἐπίπεδο βασικῶν ἀναγκῶν. Πρόκειται γιά
τήν ἐξασφάλιση ἑνός ἐλάχιστου ἐπιπέδου
διαβίωσης γιά ὅλα τά ἄτομα, ἐνῶ ἡ ἀρχή
τῆς συμβολῆς στήν παραγωγή ὁρίζει ὅτι
κάθε ἄτομο συμμετέχει καί ἀποκτᾶ μερίδιο στή διανομή τοῦ εἰσοδήματος ἀνάλογα μέ τή συμβολή τοῦ στήν παραγωγή
τοῦ εἰσοδήματος αὐτοῦ. «Ἡ ἄποψη αὐτή
στηρίζεται στήν ὑπόθεση ὅτι ὁ μηχανισμός τῆς ἀγορᾶς ἐπιμερίζει τό εἰσόδημα
σύμφωνα μέ τήν προσφορά τοῦ καθενός
καί συνεπῶς εἶναι δίκαιη».3 Θά πρέπει βε-

1. Χ. Γκότση, Οἰκονομική Πολιτική, ἐκδ. Σταμούλη, Πειραιάς 1990, σ.157.
2. Ὅ.π., σ. 158.

3. Ὅ.π., σ. 160.
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βαίως στό σημεῖο αὐτό νά τονισθεῖ ὅτι τό
μεικτό σύστημα Οἰκονομίας δέν θεωρεῖ
ἐξ ὁρισμοῦ τίς δυνάμεις τῆς Ἀγορᾶς ἀπόλυτη καί μοναδική προϋπόθεση γιά τήν
ἐξασφάλιση ἑνός ἐλάχιστου ἐπιπέδου διαβίωσης καί γιά τό λόγο αὐτό θεωρεῖ ἀπαραίτητη συνδρομή τοῦ Κράτους, ἀκόμη,
ἀκόμη καί στήν περίπτωση ἐπιμερισμού
τοῦ εἰσοδήματος.
Γίνεται ἑπομένως σαφές τό γεγονός
ὅτι ἡ Οἰκονομία ὡς θεσμικό μέγεθος συνεξετάζεται μέ τήν κοινωνική δομή τῆς Πολιτείας, ὡς
περιεχόμενο αὐτῆς, ὥστε νά
γίνεται λόγος γιά ὑποταγή
τῆς Οἰκονομίας στήν Πολιτική (καί ὀρθῶς) καί ὄχι γιά
ὑποταγή τῆς Πολιτικῆς στήν
Οἰκονομία, πού προσπαθοῦν
νά ἐπιβάλλουν οἱ δυνάμεις
τῆς Παγκοσμιοποιημένης
Ἀγορᾶς. Μέ τά δεδομένα
αὐτά ἡ Οἰκονομία πρέπει καί ὀφείλει νά
ὑποτάσσεται στίς πολιτιστικές δομές καί
ἠθικές ἐπιταγές τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.
Ὅπως ἄλλωστε δέχεται ὁ Καθηγητής
τῶν Οἰκονομικῶν Ἀμάρτυα Σέν, «ἡ μελέτη τῶν οἰκονομικῶν δέν μπορεῖ νά ἀποσυνδεθεῖ ἀπό ἐκείνη τῆς ἠθικῆς καί τῆς
πολιτικῆς φιλοσοφίας».4 Τονίζει μάλιστα
ὅτι ὅσο ἀπομακρύνεται ἡ σύγχρονη οἰκονομία ἀπό τίς ἠθικές ἐπιταγές, τόσο φτωχότερη γίνεται ἡ οὐσία τῶν σύγχρονων
οἰκονομικῶν.5
Ἀρνεῖται τήν ὑποταγή τῶν ἀτόμων σέ
μιά ὑλιστική, τεχνοκρατική καί χρηστική

πρακτική σκοπιμότητα, ἀκριβῶς γιατί ὁ
ἀξιολογικός προσανατολισμός τους συνεγείρεται ἀπό τό ὑπαρξιακό ἐρώτημα
«πῶς πρέπει κάποιος νά ζεῖ».6
Θά ὑπενθυμίσει μάλιστα ὅτι ὁ πατέρας
τῆς σύγχρονης οἰκονομικῆς ἐπιστήμης
Ἄνταμ Σμίθ ἦταν καθηγητής τῆς Ἠθικῆς
Φιλοσοφίας στό Πανεπιστήμιο τῆς Γλασκόβης, ἐνῶ μέχρι προσφάτως «ἡ οἰκονομική ἐπιστήμη διδασκόταν στό Κέιμπριτζ
ὡς μάθημα τῶν πτυχιακῶν ἐξετάσεων γιά
τήν Ἠθική Ἐπιστήμη».7
Θά πρέπει βέβαια στό σημεῖο αὐτό νά τονισθεῖ ὅτι ἡ
ἠθική τοῦ Ἄνταμ Σμίθ εἶναι
μιά ἀτομοκρατική ἠθική, μία
ἠθική Προτεσταντικῆς κατεύθυνσης πού θεωρεῖ ὅτι
ἡ ἐργασία γιά τούς ἄλλους
εἶναι ἀναγκαῖο ἀποτέλεσμα τοῦ καταμερισμοῦ τῆς
ἐργασίας8 καί ὄχι πράξη ἀγαπητικῆς ὑπέρβασης πρός τόν ἕτερο, τόν
ἀδελφό, μέσω τῆς ὁποίας καταπολεμεῖται
ἡ ἰδιοποίηση τοῦ πλούτου καί ἡ ἐγωτική
φιλαυτία, ὅπως τονίζει ὁ Μ. Βασίλειος,
γράφοντας γιά τήν «ὑπηρεσία τῶν δεομένων» ὡς σκοπό τῆς ἐργασίας.9 Ὁ Ἄνταμ
Σμίθ ἐν προκειμένῳ δέν θά διστάσει νά
γράψει ὅτι «δέν περιμένουμε τό γεῦμα
μας ἀπό τήν καλοσύνη τοῦ κρεοπώλη, τοῦ
ζυθοποιοῦ ἤ τοῦ ἀρτοποιοῦ, ἀλλά ἀπό τό
ἐνδιαφέρον τους γιά τό δικό τους συμφέρον. Δέν ἀπευθυνόμαστε στήν ἀνθρωπιά
6. Ἀμάρτυα Σέν, ὅ.π., σ. 36.
7. Ὅ.π.
8. Γ. Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 315.
9. Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατά πλάτος, 42, 1PG
31, 1025.

4. Ἀμάρτυα Σέν, Γιά τήν Ἠθική καί τήν Οἰκονομία, ἔκδ. Καστανιώτη 2000 σ. 37.
5. Ἀμάρτυα Σέν, ὅ.π., σ.41.
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τους, ἀλλά στή φιλαυτία τους. Οὔτε τούς
μιλᾶμε ποτέ γιά τίς ἀνάγκες μας, ἀλλά γιά
τά συμφέροντά τους».10
Σήμερα ὅμως ἔχει ἀρχίσει νά γίνεται
ἀποδεκτό τό γεγονός ὅτι ἡ εὐημερία δέν
εἶναι τό μοναδικό στοιχεῖο στό ὁποῖο πρέπει νά δίνεται ἀξία καί ἡ ὠφελιμότητα
δέν ἀποτελεῖ τήν οὐσία τῆς εὐημερίας.11
Κατ΄αὐτόν τόν τρόπο ἀναπτύσσεται κριτική ἔναντι μιᾶς μονοδιάστατης ἀνάπτυξης πού δέν ἔχει ἄλλο σκοπό ἐκτός ἀπό
τή συνεχή μεγιστοποίηση καί ἐνταφιασμό
τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς. Ὅπως μάλιστα
τονίζει ὁ Ἰταλός φιλόσοφος Οὐμπέρτο Γκαλιμπέρτι θά μπορούσαμε ἴσως νά
ἀρχίσουμε νά ἀπαρνούμαστε τόν ξέφρενο
καί ἐπιθετικό ἀτομικισμό γιά νά δώσουμε
προτεραιότητα στό «ἐμεῖς» σέ σχέση μέ τό
«ἐγώ» τό «ἐμεῖς» τῆς συμβίωσης. Πρόκειται γιά ἀξίες μή οἰκονομικές, πού ὑπαγορεύονται ἀπό τήν ἄρνηση νά θυσιάσουμε
τήν ὕπαρξή μας στό μύθο τῆς ἀνάπτυξης,
πού βλέπει τούς ἀνθρώπους μόνον ὡς παραγωγούς καί καταναλωτές».12
Ὁ ἴδιος φιλόσοφος δέν θά διστάσει νά
κάνει λόγο γιά παράλογο ρυθμό ἀνάπτυξης πού ὁδηγεῖ σέ μηδενισμό,13 ἀφοῦ οἱ
δυνάμεις τῆς ὑπερκατανάλωσης δημιουργοῦν τό αἴσθημα τῆς κοινωνικῆς ἀποστασιοποίησης ἀνάλογα μέ τόν ἀριθμό τῶν
ἀντικειμένων πού κατέχει κανείς, τά ὁποῖα
ὅμως ἐπιβάλλεται ν’ ἀντικαθίστανται συνεχῶς. Ἑπομένως θά γράψει, ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ Γκίντερ Ἄντερι: «Ἡ ἀνθρωπότητα

πού μεταχειρίζεται τόν κόσμο σάν ἕνα κόσμο γιά πέταμα, μεταχειρίζεται τόν κόσμο
σάν ἕνα κόσμο γιά πέταμα, μεταχειρίζεται
καί τόν ἑαυτό της σάν μιά ἀνθρωπότητα γιά πέταμα».14 Μέ τίς προϋποθέσεις
αὐτές ἡ ἐργασία «δέν εἶναι πλέον ὁ τόπος ὅπου ὁ ἄνθρωπος συναντᾶ τόν ἑαυτό
του, τίς ἱκανότητές του, τήν ὑλοποίηση
τῶν σχεδίων του, ἀλλά μόνον ὁ τόπος
στόν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος ἀγγίζει χειροπιαστά τήν ἐργαλειακότητά του, τό ὅτι ἔχει
γίνει ἁπλό ἐξάρτημα τῶν μηχανῶν, πού
στό σύνολό τους συνθέτουν τόν τεχνικοοικονομικό μηχανισμό».15 Ἤδη ἀπό τόν
4ο αἰῶνα οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας θά
ἐπισημάνουν τούς κινδύνους αὐτούς γράφοντας ὅτι ἡ ἐργασία θά πρέπει νά συνδέεται ἄμεσα μέ τήν πνευματική ἀνακαίνιση
τοῦ ἀνθρώπου «προτιμῶντες τάς τέχνας
τάς διατηρούσας ἡμῖν τήν ἀπερίσπαστον
ζωήν καί εὐπάρεδρον τῷ Κυρίῳ»,16 ἐνῶ
θά καταξιώσουν τόν κόπο καί πόνο πού
προέρχεται ἀπό αὐτήν ὥστε νά ὁλοκληρωθεῖ ψυχοσωματικά ὁ ἄνθρωπος «μή
τοίνυν κακίζωμεν πόνον, μηδέ κακίζωμεν
ἐργασίαν καί γάρ πρό τῆς βασιλείας τῶν
οὐρανῶν ἐντεῦθεν μεγίστην λαμβάνωμεν
ἀμοιβήν».17 Ἀπέναντι μάλιστα στό πρόβλημα τῆς ἀτομοκρατίας ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Χρυσόστομος θά θέσει τίς βάσεις τῆς
διαπροσωπικῆς καί διακοινωνικῆς ἀλληλεγγύης μέσω τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον «Μή τοίνυν ζήτει τό σόν, ἵνα εὕρης
τό σόν. Ὁ γάρ ζητῶν τό ἑαυτοῦ, οὐχ εὑρί-

10. Adam Smith, The Wealth of Nations, τ. I,
London 1950, σ. 18.
11. Ἀμάρτυα Σέν, ὅ.π., σ. 80.
12. Οὐμπέρτο Γκαλιμπέρι, «ἕνας κόσμος γιά
πέταμα».
13. Οὐμπέρτο Γκαλιμπέρτι, ὅ.π.

14. Ὅ.π.
15. Ὅ.π.
16. Μ. Βασιλείου, Ὄροι κατά πλάτος 13, Ἀπόκρισις ΙΗ, PG 31,1017.
17. M. Bασιλείου, Εἰς τούς Ἀνδριάντας, PG 49,
45.
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δέν ἀναιρεῖ τήν ἰδιωτική πρωτοβουλία,
περιορίζονται κατά κάποιο τρόπο οἱ ἀτομικές ἐλευθερίες.20
Τελείως ἀντίθετες ἀπόψεις θά ἐκφράσει ὁ Μ. Friedman ὁ ὁποῖος θά ἀρνηθεῖ
τήν ἔννοια τοῦ Κοινωνικοῦ Κράτους καί
τῶν κοινωνικῶν προγραμμάτων, διότι
περιορίζει – ὅπως λέει– τήν ἐλευθερία
τοῦ ἀτόμου. Θά γράψει μέ πνεῦμα ἔντονου ἀτομικισμοῦ «Τά πλεῖστα κοινωνικά
προγράμματα θά ἔπρεπε νά μήν εἶχαν
ἐφαρμοστεῖ ποτέ, ὥστε, πολλοί πού παραμένουν σήμερα ἐξαρτημένοι ἀπό τήν
Κρατική κηδεμόνευση νά εἶχαν γίνει
αὐτόνομοι. Βραχυχρόνια αὐτό μοιάζει
ἀπάνθρωπο, ἀλλά μακροχρόνια θά ἀποδεδειχθεῖ φιλάνθρωπο… Τό κοινωνικό
κράτος δέν ἦταν παρά μιά ἀπάτη μέ ὀλέθριες συνέπειες στήν οἰκονομία, ἀλλά
κυρίως στήν ἠθική συγκρότηση τῆς κοινωνίας. Ὑπονόμευσε τήν οἰκογένεια, τά
κίνητρα γιά ἐργασία, ἀποταμίευση, καινοτομία. Καθυστέρησε τή συσσώρευση τοῦ
κεφαλαίου, περιόρισε τήν ἐλευθερία μας.21

σκει τό ἑαυτοῦ. Διό καί ὁ Παῦλος ἔλεγε
μηδείς τό ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλά τό τοῦ
πλησίον ἕκαστος τό γάρ οἰκίον συμφέρον
ἐν τοῦ τῷ πλησίον συμφέροντι κεῖται καί
τῷ ἐκείνου ἐν τούτῳ».18
Ἕνας ἀπό τούς σπουδαίους κοινωνικούς ἐπιστήμονες πού μέ τίς θέσεις του
κατοχύρωσε κοινωνιολογικά τή σύγχρονη διάσταση τοῦ Κράτους Πρόνοιας εἶναι
ὁ John Rawls. Στό ἔργο του Θεωρία Δικαιοσύνης θά προσπαθήσει νά συνδέσει
τήν ἔννοια τοῦ κοινωνικοῦ συμβολαίου
καί τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης μέ τή
προσωπική ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου. Θεωρεῖ ὅτι κάθε ἄτομο μπορεῖ νά ἀπολαμβάνει τήν ἀτομική του ἐλευθερία σέ βαθμό
ὅμως πού δέν θά εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τίς
ἐλευθερίες τῶν ἄλλων μελῶν τῆς κοινωνίας. Τονίζει ἐπίσης ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
θά πρέπει νά ἔχουν τήν εὐκαιρία νά ἀποκτήσουν προνόμια, ἀλλά οἱ ἀδικημένοι
θά πρέπει νά εὐνοηθοῦν περισσότερο.19
Ἡ δικαιοσύνη πού θά ἀναπτυχθεῖ
εἶναι δικαιοσύνη κοινωνικοῦ χαρακτήρα γνωστή καί ὡς «διανεμητική δικαιοσύνη» (distributive justice) καί σκοπεύει
στήν ἰσότητα τῶν εὐκαιριῶν (justice as
fairness). Μέ τίς προϋποθέσεις αὐτές ὁ
Rawls ἀποδέχεται μιά μή ἀνεξέλεγκτη
λειτουργία οἰκονομίας τῆς Ἀγορᾶς μέ
σταθερή τήν παρουσία τοῦ Κράτους, τό
ὁποῖο ἀποβλέπει μέσω τοῦ διανεμητικοῦ
του ρόλου στήν ἐλαχιστοποίηση τῆς ἀνισοκατανομῆς στά εἰσοδήματα. Ἔτσι μέ τή
δημιουργία ἑνός κράτους πρόνοιας πού

Ἡ Οἰκονομικό - Κοινωνική
διδασκαλία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
Ὅπως δέχεται ἡ σύγχρονη οἰκονομική ἐπιστήμη ἀλλά καί οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες,
ὑπάρχει διάκριση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν σέ
δύο κατηγορίες. Στήν πρώτη ἀνήκουν
τά ἐλεύθερα καί ἀπαραίτητα γιά τήν διατήρηση τῆς ζωῆς, ὅπως τό νερό, ἡ γῆ, ὁ
ἥλιος, ὁ ἀέρας, καί στή δεύτερη τά οἰκονομικά ἀγαθά, ὅπως ὁ πλοῦτος πού διακρίνουν τούς ἀνθρώπους σέ ἔχοντες ἤ κα-

18. Ἰ. Xρυσοστόμου, Εἰς Κορινθίους, PG 61,
280.
19. John Rawls, A Theory of Justice. Harvard
University Press 1971, σσ. 300-303.

20. (20) John Rawls, ὅ.π. σσ. 270-274.
21. Ἴ Χρυσοστόμου, Εἰς Ἀνδριάντας PG 49, 43.
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utendi) σέ σημεῖο πού νά ἐπιτρέπει καί
τήν κατάχρηση (jus abutendi) τῶν περιουσιακῶν στοιχείων. Ἔπειτα ἀποτρέπεται
κάθε προσπάθεια βίαιης ἀνατροπῆς τῶν
ὑφιστάμενων κοινωνικῶν καταστάσεων
πού ἐπιτρέπουν τήν ταξική διαστρωμάτωση τῆς Πολιτείας. Ταξική συνεργασία
πού ὁδηγεῖ σέ ταξική κινητικότητα προτείνουν οἱ Πατέρες καί ὄχι ταξική πάλη ἤ
σύγκρουση. Βέβαια οἱ θέσεις αὐτές πόρρω ἀπέχουν ἀπό τό νά θεμελιώνουν μιά
στατική καί ἄκαμπτη φεουδαρχική κοινωνία πού καταξιώνει τήν ἀριστοκρατική
συγγένεια αἵματος στίς ἀνώτερες θέσεις
τῆς κοινωνίας.
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἀντιθέτως καταδικάζουν μέ σφοδρότητα κοινωνικά ἀνάλγητες συμπεριφορές ὁρισμένων πλουσίων
καί ἐξουσιαστῶν θεμελιώνοντας μέ τήν
στάση τους οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας
τήν οἰκοδόμηση μιᾶς καινῆς ἐν Χριστῷ
Πολιτείας, πού βρίσκει τήν ἔκφρασή της
στό ὀρθόδοξο καί δημοκρατικά βασιλευόμενο κοινόβιο τοῦ Βυζαντίου. Θά τονίσει ἐν προκειμένῳ ὁ Μ.Βασίλειος: «Μή
ἄδικος ὁ Θεός ὁ ἀνίσως ἠμίν διαιρῶν τα
τοῦ βῖου; Διατί σῦ μέν πλούσιος, ἐκεῖνος
δέ πένεται; Ἤ πάντως ἵνα καί σῦ χρηστότητος καί πιστῆς οἰκονομίας μισθόν
ὑποδέξη, κακεῖνος τοῖς μεγάλοις ἄθλοις
τῆς ὑπομονῆς τιμηθῆ».24 Μέ τά δεδομένα αὐτά διδάσκεται ἡ «οἰκονομική» καί
ὄχι ἡ καπιταλιστική διαχείριση τοῦ πλούτου.25 Λέγοντας «οἰκονομική διαχείριση»

τέχοντες καί στούς μή ἔχοντες ἤ πένητες.22
Κατά τόν ἴδιο τρόπο παρατηρεῖται συμφωνία μεταξύ τῆς κοινωνικῆς διδασκαλίας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης. Συμφωνία παρατηρεῖται
ἐπίσης καί στή σύγχρονη διάκριση μεταξύ
παραγωγικῶν καί μή παραγωγικῶν ἤ καταναλωτικῶν δραστηριοτήτων τῆς Οἰκονομίας. Στίς πρῶτες συμπεριλαμβάνονται
οἱ ἀγροτικές καί μεταποιητικές ἐργασίες,
ἐνῶ στίς δεύτερες ὅσες ἔχουν ὡς γνωρίσματα τήν ἡδονιστική ἀπόλαυση, στή
σπατάλη καί τήν ἐπιδεικτικά καταναλωτική μανία τοῦ πλούτου, τήν ὁποία μέ ἰδιαίτερη αὐστηρότητα κατακρίνουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος
τονίζει ὅτι ὁ ἀέρας, τό νερό, ἡ φωτιά καί
ὁ ἥλιος εἶναι πολύ χρησιμότερα τῶν χρημάτων καί γι αὐτό εἶναι κοινά, ἐνῶ «τα δέ
ἐλάττονα καί εὐτελέστερα οὐκ ἔστι κοινά,
τά χρήματα λέγω» . Ἡ ἐξήγηση γιά αὐτήν
τήν διαφορά στήν κατοχή τοῦ πλούτου
πού ξεχωρίζει τούς ἀνθρώπους σέ πλούσιους καί φτωχούς, εἶναι τόσο γιά τόν Μ.
Βασίλειο, ὅσο καί γιά τό Χρυσόστομο τά
κίνητρα καί οἱ εὐκαιρίες πού δίδει ὁ Θεός,
ὥστε οἱ μέν πλούσιοι νά φανοῦν χρηστοί
καί καλοί διαχειριστές τοῦ πλούτου, οἱ δέ
πτωχοί νά ἐπιδιώξουν καρτερία καί ὑπομονή «Ἵνα συγκροτῆται ἡμῶν ἡ ζωή καί
ἀρετῆς ἔχωμεν σκάμματα», θά πεῖ καί
πάλι ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος.23
Οἱ ἐπισημάνσεις αὐτές εἶναι ἰδιαίτερα
σημαντικές διότι κανείς δέν θεωρεῖται
ἀπόλυτος ἰδιοκτήτης τῶν ἀγαθῶν, σέ
ἀντίθεση μέ τό Ρωμαϊκό Δίκαιο πού καταξιώνει ἀπόλυτα τήν ἰδιοκτησία (just

24. Μ. Βασιλείου, Εἰς τό Καθελῶ μου τάς ἀποθήκας, PG 31,276. Περί πλούτου καί πενίας PG 32,
1169.
25. Μ. Βασιλείου, Πρός πλουτοῦντας PG 31,
288.

22. Ὅ.π.
23. Ὅ.π.
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ἔτεκεν ἤ ἡ κοινοκτημοσύνη τήν ἀγάπην.
Ἐμοί δοκεῖ ἡ ἀγάπη τήν ἀκτημοσύνην» .30
Τό σύγχρονο αἴτημα περί τῆς συλλογικῆς συνείδησης τῆς ἑνότητας καί ὁμόνοιας ἐντός τοῦ πλαισίου τοῦ καταμερισμοῦ ἐργασίας στό κοινωνικό-πολιτικό
πλέγμα σχέσεων θεραπεύεται κατά τόν
καλύτερο τρόπο σέ μιά κοινωνία χριστιανικῆς ἑνότητας. Γιά τόν λόγο αὐτό οἱ Τρεῖς
Ἱεράρχες ἀντιπαρατασσόμενοι στό ἀτομικιστικό Ρωμαϊκό πνεῦμα ὑπερτονίζουν
τήν ἰσότητα τῶν ἀνθρώπων ὅλων τῶν
κοινωνικῶν τάξεων ἀπέναντι στό Θεό,
πού ἑδράζεται ἐπί τῆς μή μεταβαλλόμενης πνευματικῆς ἰσότητας καί ὄχι ἀπό το
εὐμετάβολο τῶν ἐξωτερικῶν οἰκονομικόπολιτικῶν συνθηκῶν.
Ἐπί τῶν θεμελίων αὐτῶν θά περιγράψουν ἄλλωστε τό σοφό σχέδιο τῆς θείας
Οἰκονομίας γιά τήν ἀμοιβαιότητα τῶν
κοινωνικῶν ἐξαρτήσεων μεταξύ πλουσίων καί φτωχῶν. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο
θά ποῦν οἱ Ἱεροί Πατέρες ἀναπτύσσεται
ἕνα πολυδύναμο πλέγμα σχέσεων, ὥστε
ὁ πλούσιος νά μήν θεωρεῖ ὅτι στερεῖται
τῆς ἀνάγκης τῶν φτωχῶν, οἱ δέ φτωχοί
νά μήν αἰσθάνονται ἀπόλυτη ἐξάρτηση
τῶν πλουσίων. «Ἀπεναντίας εἶναι προϊόν
σοφίας τοῦ Θεοῦ τό νά ὑπάρχει πληθώρα
ἀναγκαστικῶν ἐξαρτήσεων μέσα στό κοινωνικό ὀργανισμό, ὅπως ἀκριβῶς ὑπάρξουν ἐξαρτήσεις τῶν μελῶν, στά πλαίσια
ἑνός ἐνιαίου σώματος».31 Πρόκειται μέ
ἄλλα λόγια γιά τήν ἀνταλλαγή τῶν περισσευμάτων καί τήν συμπλήρωση τῶν
ὑστερημάτων, ὥστε ὅλοι νά αἰσθάνονται

ὁ Μ. Βασίλειος ἐννοεῖ τήν λελογισμένη
καί ἁπλή χρήση αὐτοῦ σέ προσωπικό ἐπίπεδο, πού ἀποβλέπει ὅμως στή γενναία
κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐνδεῶν καί
πασχόντων μελῶν τῆς κοινωνίας. Ἐδῶ
ἀποκλείεται ἡ ἐγωιστική πλεονεξία καί
πρυτανεύει ἡ ἀγάπη καί ἡ ὀλιγάρκεια.
Ἔτσι ἄλλωστε δομοῦνται κατά τόν Μ.
Βασίλειο σχέσεις ὁμαλῆς κοινωνικῆς συμβίωσης σέ διαπροσωπικό ἐπίπεδο, ἀφοῦ
«ἥμερον καί κοινωνικόν ζώονο ἄνθρωπος
καί οὐχί μοναστικόν, οὐδέ ἄγριον οὐδέν
γάρ οὕτως ἴδιον τῆς φύσεως ἡμῶν, ὡς τό
κοινωνείν ἀλλήλοις καί χρήζειν ἀλλήλων
καί ἀγαπᾶν τό ὁμόφυλον» .26
Στηλιτεύεται ἡ ἐπιδίωξη τοῦ πλουτισμοῦ μέ κάθε ἀθέμιτο μέσο, ὅπως τῆς τοκογλυφίας καί τῆς αἰσχροκέρδειας27 καί
γιά τόν λόγο αὐτό ἐπαναλαμβάνεται ἡ
παλαιοδιαθηκική φράση «ὁ τιμιουλκῶν
σίτον, δημοκατάρατος»,28 εἶναι καταραμένος ἀπό τόν λαό ὅποιος πουλάει σιτάρι
σέ ἀκριβῆ τιμή. Κατακρίνεται ὄχι ἡ ἰδιοκτησία ἁλά ἡ κακή χρήση αὐτῆς καί ἡ
ἀδιαφορία στίς οἰκονομικές ἀνάγκες τῶν
μελῶν τῆς κοινωνίας.29 Ἀπόδειξη πάντως
ὅτι δέν τεκμηριώνεται λόγος κοινωνικοπολιτικής ἐπανάστασης καί ταξικής πάλης, ἀποτελεῖ ἡ χαρακτηριστική φράση
τοῦ Χρυσοστόμου, πού προτάσσει τήν
ἀγάπη τῆς ἐξωτερικῆς θεσμικῆς ὀργάνωσης καί συγκρότησης τῆς κοινωνίας «Εἰπέ
δέ μοί, ἡ ἀγάπη τήν κοινοκτημοσύνην
26.
917.
27.
558.
28.
29.
196.

Μ. Βασιλείου, Ὄροι κατά πλάτος PG 31,
Ἰ. Χρυσοστόμου, Εἰς Ματθαῖον PG 58, 556,
Παροιμ. 11, 26.
Ἰ. Χρυσοστόμου, Πρός Φιλιππησίους PG 62,

30. Ἰ. Χρυσοστόμου, Εἰς τάς Πράξεις PG 60,94ε.
31. Θ. Ζήση, Ἠθικά Κεφάλαια, ἐκδ. Βρυέννιος,
Θεσσαλονίκη 2002, σ. 64ε.
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τήν ἀνάγκη τοῦ συνανθρώπου τους, καί
νά μήν ἐγκλωβίζονται προσκολλημένοι
μοιρολατρικά στήν κοινωνική θέση τους,
δεδομένου ὅτι, ὅπως τονίζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, τόσο ἡ φτώχεια ὅσο
καί ἡ δουλεία δέν ὑπῆρχαν στόν Παράδεισο ἀλλά εἶναι συνέπειες στῆς πτώσεως τῶν ἀνθρώπων πού καταπάτησαν τήν
ἀρχική ἰσονομία τοῦ Θεοῦ.32
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος θά τονίσει μάλιστα ὅτι ὁ πτωχός
προσφέρει περισσότερα
ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους διότι κινητοποιεῖ τά
αἰσθήματα φιλανθρωπίας
πού ὁδηγοῦν σέ ταπείνωση καί σωτηρία, ἀλλά καί
γιατί οἱ ὑπηρεσίες τούς
στό κοινωνικό σύνολο μέ
τίς «ταπεινές» χειρωνακτικές ἐργασίες δημιουργοῦν
τό αἴσθημα μεγαλύτερης
ἁπλότητας καί ἐλευθερίας,
ἀλλά καί διασφάλισης τῆς ὕπαρξης μόνο
μέ τήν ἐργασία καί χωρίς τά πολλά χρήματα. «Καθ’ ἑκάστην γάρ ἡμέραν, καί ἐν
ἄπασιν, ὡς εἰπεῖν, ἐν χρείᾳ ἀλλήλων καθεστήκαμεν. Οὐχ ὁρᾶς, ὅτι πάντες ἀλλήλων
χρήζομεν; ...ὁ δοῦλος τοῦ ἐλεύθερου, ὁ
δεσπότης τοῦ δούλου, ὁ πένης τοῦ πλούσιου, ὁ πλούσιος τοῦ πένητος... Εἰ γάρ μή
πένητες ἦσαν, τό πλέον ἄν ἀνετράπη τῆς
ἡμετέρας σωτηρίας, οὐκ ἐχόντων πού καταβαλεῖν τά χρήματα. Ὥστε καί ὁ δοκῶν
ἁπάντων ἀχρηστότερος εἶναι πένης, οὗτος
ἁπάντων ἐστί χρησιμότερος... οὐ γάρ δή

τῶν πλουσίων οἱ πένητες δέονται μόνον,
ἀλλά καί οἱ πλούσιοι τῶν πενήτων, καί
οὗτοι μᾶλλον ἐκείνων, ἤ ἐκεῖνοι τούτων» .33
Οἱ θέσεις αὐτές βρίσκονται ἄλλωστε
σέ ἀπόλυτη ἀντιστοιχία μέ τίς ἰδιαίτερα
σημαντικές ἐξ’ ἀπόψεως ἐργατικοῦ Δικαίου ἐντολές τοῦ Θεανθρώπου καί τῆς
Καινῆς Διαθήκης, πού ἐξυψώνουν τόν
φτωχό ἐργάτη στό ἐπίπεδο τοῦ ἐλευθέρου
προσώπου δυναμένου νά
καταλήγει σέ συμφωνία μέ
τόν ἐργοδότη του γιά τήν
ἀξία τῆς ἐργασίας του. Ὁ
ἐργοδότης ὀφείλει μάλιστα
νά μήν ἀδικεῖ καί νά ἀναγνωρίζει τήν ἀξία της ἐργασίας καταβάλλοντας σέ
αὐτόν ἀμοιβή πού νά ἀνταποκρίνεται στίς ἀνάγκες
τοῦ «Ἄξιος γάρ ὁ ἐργάτης
τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ» 34 καί
«Ἰδού ὁ μισθός τῶν ἀμησάντων τάς χώρας ὑμῶν, ὁ
ἀποστερημένος ὕφ’ ὑμῶν
κράζει, καί αἱ βοαί τῶν θερισάντων εἰς τά
ὦτα Κυρίου εἰσεληλύθεσαν».35
Καταξιώνεται ἰδιαιτέρως ἡ χειρωνακτική ἐργασία σέ ἀντίθεση μέ τά κρατοῦντα
στούς Ἀρχαίους Ἕλληνες. Γιά τό λόγο
αὐτό θά τονισθεῖ «Ὅταν οὖν ἴδης ὑλοκοποῦντα, ἠσβολωμένον, μή διά τοῦτο καταφρόνει, ἀλλά διά τοῦτο θαύμαζε καί
ἡλίευε… Μή τοίνυν καταφρονῶμεν των
ἀπό χειρός τρεφομένων, ἀλλά μᾶλλον
αὐτούς μακαρίζομεν διά τοῦτο».36
33.
34.
35.
36.

32. Γρηγορίου Θεολόγου, Περί φιλοπτωχείας
25, 889ε.
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Ἰω. Χρυσόστομου.
Ματθ. 10, 10.
Ἰάκ. 5,4.
Ἰ Χρυσόστομος.

ἐλέγχων ἐπί τῶν συντεχνιακῶν ὀργανώσεων. Ἐκτεταμένο ὑπῆρξε μέ ἄλλα λόγια
τό δημοσιονομικό σύστημα διαχείρισης
καί ἐλέγχου τοῦ πλούτου συμφώνως πρός
τίς πνευματικές ἐπιταγές τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι προέτρεπαν γιά
παραγωγική ἤ ὅπως θά λέγαμε σήμερα
γιά τήν μέσω τῶν ἐπενδύσεων κοινωνικά
ὠφέλιμη χρησιμοποίηση τοῦ πλούτου, ὁ
ὁποῖος ἔτσι λειτουργοῦσε ὡς μέσο κοινωνικῆς εὐποιϊας καί ὄχι μέσο ἐπίδειξης καί
ἀντικοινωνικῆς προκλητικῆς ἰδιοποίησης.
Τό γεγονός αὐτό συνεπάγεται τήν
ἄρνηση τῆς τεχνητῆς διόγκωσης τῶν
ἀναγκῶν μέσω τῆς καταναλωτικῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἀνώτερων κοινωνικῶν
τάξεων.39 Πρόκειται γιά τήν ἀσκητική
διάσταση στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων,
στό ἐπίπεδο τῶν οἰκονομικῶν συνέλλεγαν, πού δέν συνιστᾶ οὐτοπική αὐθαίρετη σχοινοβασία ἀλλά πραγματικότητα
ἁπτή καί συγκεκριμένη ἰδιαίτερα στό
χῶρο τοῦ Ὀρθόδοξου μοναστικοῦ κοινο
βίου. Πραγματικότητα τήν ὁποία ἀποζητᾶ
ἐνδόμυχα ὁ σύγχρονος ἐκκοσμικευμένος
καί ὑλιστικά δεσμευμένος πολιτισμός.
Ὁ πολιτισμός τοῦ «Ὑπερανθρώπου» πού
ἰσοδυναμεῖ πολλές φορές μέ τόν ἡδονιστικό «πολιτισμό» τοῦ «Ὑπανθρώπου» καί
τοῦ «Ἀπανθρώπου».

Οἱ σημαντικές αὐτές καί πρωτοποριακές γιά τήν ἐποχή τους ἀντιλήψεις ἔγιναν ἡ Πράξη τῆς Βυζαντινῆς Πολιτικῆς
θεωρίας καί Πολιτείας, ὥστε νά ἔχουμε
τήν δημιουργία τοῦ ὀργανωμένου Κράτους-Πρόνοιας, γεγονός ἀξιοσημείωτο
γιά τήν ἐπιστήμη τῆς Κοινωνιολογίας
τῆς Οἰκονομίας. Γνωρίζουμε ὅτι οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί οἱ νόμοι
τῆς Βυζαντινῆς Πολιτείας καθιστοῦσαν
τόν ἐπίσκοπο ὑπεύθυνο γιά τήν λειτουργία τῶν φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων στήν
περιφέρειά του. Ὁ 41ος Ἀποστολικός
Κανόνας37 ὁρίζει τόν Ἐπίσκοπο ὡς ὑπεύθυνο τῶν φιλανθρωπικῶν ἔργων, ἐνῶ
καί ἡ Πολιτειακή νομοθεσία ὅριζε τόν
ἐπίσκοπο ὡς ὑπεύθυνο καί κατόπιν τόν
διοικητή τῆς περιοχῆς. (39) Ὁ Αὐτοκράτορας Βασίλειος Α΄ (867-886) καί Λέων
ΣΤ΄ (866-912) ὁρίζουν στήν Ἐπαναγωγή
τους «Τούς οἰκονόμους καί ξενοδόχους
καί νοσοκόμους καί πτωχοτρόφους καί
τούς τῶν ἄλλων εὐαγῶν οἰκῶν διοικητᾶς
καί τούς ἄλλους ἅπαντας κληρικούς κελεύομεν ὑπέρ τῶν ἐμπιστευθεισῶν αὐτοῖς
διοικήσεων παρά τῷ ἰδίῳ ἐπισκόπω ὤ
ὑπόκεινται ἀποκρίνεσθαι, καί τούς λογισμούς τῆς ἰδίας διοικήσεως πληροῦσθαι
καί εἰσπράττεσθαι».38
Ὁ ἔντονος κρατικός παρεμβατισμός
ἐπεφύλασσε ἰδιαίτερα σημαντικό ρόλο
τοῦ Κράτους στίς δομές τῆς βυζαντινῆς
οἰκονομίες μή ἐπιτρέποντας τήν δημιουργία ἰδιωτικῶν μονοπωλίων ἤ ὀλιγοπωλίων στήν ἀγορά. Αὐτό συνέβαινε
μέσω τῆς ἐπιβολῆς φόρων καί ἄσκησης

II .

39. Μιά ἐνδεικτική ἀναφορά στή διεθνή βιβλιογραφία γιά τό θέμα βλ. I. Kopecek, «The social
class of the cappadocium father», Church History 42
(1973), 453-466.

37. Ράλλη-Ποτλῆ, Σύνταγμα ΙΙ.
38. Ἐπαναγωγή εἰς Ζέπος, Jus Graecoromanum
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Ὀρθόδοξη παραμυθία
τῆς Βασιλείας Κόλλια
Φιλολόγου - Δημοσιογράφου

Ὁ

ἄνθρωπος ὡς τό πιό θαυμαστό πλάσμα
τῆς δημιουργίας, συνδυάζει τήν λογική
καί πνευματική δύναμη μέ τό θυμοειδές ὅπως
τό ἀποκαλοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι.
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἡ ὕλη ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ὕπαρξής του, ἀναγκαῖα γιά
τήν βιολογική του ἐπιβίωση.
Τό ἀτόπημα τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου
ἔγκειται στήν στείρα προσκόλλησή του στίς
ὑλικές ἀνάγκες του. Ὁ εὐδαιμονισμός, πού
τό κλίμα τῆς ἄρτι παρελθούσας ἐποχῆς τῆς
ὑπερκατανάλωσης ἐξέθρεψε, μόνο κακό ἔκανε στήν ἀνθρωπότητα.
Οἱ ὑλικές ἀνάγκες εἶναι γνωστό πώς
ἔχουν λερναιακή μορφή. Ἀνανεώνονται διαρ
κῶς δίχως νά ἀφήνουν ποτέ αἴσθηση εὐχαρίστησης στήν ψυχή τοῦ καταναλωτῆ. Μένει
μόνο ἡ αἴσθηση τοῦ ἀνικανοποίητου καί τοῦ
ἀπόλυτου κενοῦ.
Οἱ διαμορφούμενες νέες συνθῆκες ζωῆς
κατά κοινή ὁμολογία καί ἀντίληψη δέν εἶναι
ἁπλές. Πρόκειται γιά μιά νέα δοκιμασία γιά
τόν ἄνθρωπο. Ἡ ἠθική ἐπανάπαυση, ἡ ἀδιαφορία καί ὁ συμβιβασμός μέ ὅ,τι πρέσβευαν
οἱ πολλοί στό ὄνομα ἑνός καταστροφικοῦ γιά
διαχρονικές ἀξίες συρμοῦ, ὁδήγησαν σέ ψυχικό τέλμα καί ἴσως σέ αὐτή τή νέα κατάσταση
πού ἀποκαλοῦμε κρίση.
Ὅμως ὅπου ὑπάρχει τό κακό, ὡς ἀντίβαρο
ἐμφανίζεται καί τό καλό.
Κάθε νόμισμα ἔχει δύο ὄψεις. Τά ἐρωτηματικά καί οἱ ἀναζητήσεις μας σέ τοῦτες τίς
δύσκολες στιγμές βρίσκουν τήν ἀπάντησή
τους στήν Ὀρθοδοξία. Πάντοτε ὁ Ἑλληνισμός σέ περιόδους πού τό ἔθνος ἀνέβαινε τό
Γολγοθᾶ του, ἔστρεφε τό βλέμμα στόν Κύριο
καί Ἐκεῖνος ποτέ δέν μᾶς λησμόνησε.

Ἡ ἐθνική ἐσωστρέφεια τώρα δέν μπορεῖ
παρά νά χαρακτηριστεῖ εὐεργετική, ἀφοῦ
ἀνοίγει τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς σέ ἀξίες ξεχασμένες, στήν παράδοση καί τήν οὐσία τῆς
ζωῆς.
Ἀναβιώνει ἡ ἀνθρωπιά, ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ
συγχώρηση, ἡ μετάνοια, ὁ ἐθελοντισμός, ἡ
συμπόνοια... αἰσθήματα καί ἀρετές χαμένες
στήν ζούγκλα τῶν μεγαλουπόλεων καί στήν
ἀποπροσωποποίηση τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου.
Τό πρόσωπο ἐμφανίζεται ξανά στήν κοινωνία, μέ τά χαρακτηριστικά πού ὁ δημιουργός τοῦ δώρισε ἁπλόχερα. Ἡ ἐπιστροφή
στήν ἐκκλησία εἶναι μία πραγματικότητα. Ἡ
παρηγοριά τῶν ὀρθοδόξων, εἶναι ἡ ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ μας, ἡ ἀγκαλιά τῆς Θεομήτορος, οἱ
προσευχές στούς Ἁγίους μας. Ὁ ἑλληνισμός
θυμήθηκε ἐπιτέλους τί τόν κράτησε ζωντανό καί ἀκμαῖο αἰῶνες ὁλόκληρους, πώς διαφύλαξε τήν ἐθνική του συνείδηση καί τήν
ἠθική του ἀκεραιότητα. Ἡ θρησκεία μας, ἡ
ὀρθόδοξη παράδοσή μας εἶναι ἡ ἄγκυρά μας,
ἡ σωτηρία μας στούς χαλεπούς καιρούς πού
ζοῦμε.
Κάτω ἀπό τό ἀχνό φῶς τῶν κεριῶν στίς
ἐκκλησίες μας, μέσα σέ ἀτμόσφαιρα κατάνυξης θά κυλήσουν καί φέτος οἱ ἡμέρες τῆς
Μ. Σαρακοστῆς πού θά ὁδηγήσουν στό Ἅγιο
Πάσχα.
Πολλά δακρυσμένα βλέμματα θά στραφοῦν στόν οὐρανό ζητώντας βοήθεια καί παρηγοριά. Καί εἶναι σίγουρο ὅτι θά τούς δοθεῖ.
Ἡ ἐλπίδα, ἡ αἰσιοδοξία γιά τό αὔριο θά
φωτίζει τίς καρδιές τῶν ὀρθόδοξων χριστιανῶν καί θά ἐμφυσήσει μέσα μας ζωογόνα
τήν ἀναστάσιμη φλόγα.
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Η συμβολή τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Μοναστηριῶν
στό Ἐπαναστατικό Στρατόπεδο Ἀκρωτηρίου
τοῦ πρωτ. π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη
Ἐκφωνήθηκε τήν 12/2/2012 στήν αἴθουσα τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Ἀκρωτηρίου,
στήν ἐπέτειο τῆς ἐπανάστασης τοῦ ’97 .

Τ

όν Αὔγουστο τοῦ 1896 μέ τήν ἐπέμβαση τῶν Εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων χορηγήθηκε αὐτονομία στήν Κρήτη καί ἔληξε
ἡ Μεταπολιτευτική ἐπανάσταση. Ἡ Πύλη
ἄρχισε ἀμέσως συστηματικά τήν ὑπονόμευση τοῦ νέου πολιτεύματος. Οἱ ὀθωμανοί μέ
ταραχές, δολοφονίες, ἀπειλές, διαδηλώσεις
κατά τῶν μεταρρυθμίσεων, καταστροφές
καί βεβηλώσεις ἐκκλησιῶν, συντήρησαν μιά
ἔκρυθμη κατάσταση, σ’ ὅλο τό νησί μέχρι
τίς ἀρχές τοῦ ’97. Τότε μέ σύνθημα ἀπό τήν
Κωνσταντινούπολη, συγκεντρώθηκαν στά
φρούρια καί ξεσηκώθηκαν κατά τῶν πολιτειακῶν μεταβολῶν. Στά περίχωρα τῶν Χανίων
ἐπιδόθηκαν σέ σφαγές, λεηλασίες καί ἐμπρησμούς στίς ὁποῖες ἀπαντοῦσαν οἱ χριστιανοί
καί ἰδίως ἀπό τίς 18/1 οἱ μάχες μαίνονταν μέ
ἀρκετούς νεκρούς καί ἀπό τά δύο μέρη.
Στά Χανιά τό ἀπόγευμα τῆς 23/1 οἱ
Τοῦρκοι πυρπόλησαν τή χριστιανική συνοικία καί οἱ χριστιανοί ἀναγκάστηκαν νά
ἐγκαταλείψουν τήν πόλη.
Τήν ἴδια νύχτα (23/1) ὁ Βενιζέλος πού
βρισκόταν σέ προεκλογική περιοδεία στά

Κεραμιά πέρασε μέ καΐκι μαζί μέ μιά ὁμάδα
συντρόφων του στό Ἀκρωτήρι. Τώρα, τοῦ
δινόταν ἡ εὐκαιρία νά ἐφαρμόσει τό σχέδιό
του: νά ὀργανώσει ἀντάρτικο στό Ἀκρωτήρι, καί ἀπό τό ἐλεύθερο αὐτό κομμάτι τῆς
Κρήτης νά ξεκινήσει τόν ἀγῶνα γιά τήν ἀπελευθέρωσή της. Τό Ἀκρωτήρι ἐκτός ἀπό τήν
ἐπίκαιρη θέση του κοντά στά Χανιά, διέθετε
καί τρία μοναστήρια, τήν Ἁγία Τριάδα, τίς
Κορακιές καί τό Γουβερνέτο, στή βοήθεια
τῶν ὁποίων στηρίχθηκε γιά τήν ὀργάνωση
καί συντήρηση τοῦ στρατοπέδου.
Ἐπαναστάτες ἀπό τόν Ἀποκόρωνα πέρασαν στό Ἀκρωτήρι τό ὁποῖο ἀπειλοῦνταν
ἀπό τούς Τούρκους, πού ἤδη κατέστρεφαν.
Στίς 24/1 ὕψωσαν τήν ἑλληνική σημαία στήν
Ἁγία Τριάδα. Τό βράδι ἔγινε σύσκεψη στό
σπίτι τοῦ ἕλληνα πρόξενου Γεννάδη στή
Χαλέπα, συντάχθηκε τό ψήφισμα ἕνωσης μέ
τό ὁποῖο καλοῦσαν τό βασιλιά τῆς Ἑλλάδας
νά καταλάβει τό νησί καί καταστρώθηκαν
τά πρῶτα σχέδια δράσης. Τό ψήφισμα αὐτό
ἀποτελεῖ τήν ἔναρξη τῆς ἐπανάστασης πού
γενικεύθηκε μέ ἀνάλογα ψηφίσματα σ’ ὅλη
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7/2 καταλήφθηκε «ὁριστικῶς καί ἀμαχητί»
ὁ Προφήτης Ἠλίας ἀπό ἑβδομήντα ἄνδρες,
ἀνάμεσα στούς ὁποίους ἀναφέρεται καί ὁ
ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος Τσεπετάκης.
Ἀπό τό πρωί στίς 9/2, γίνονταν ἁψιμαχίες στόν πύργο Βεντουρῆ στή Σούδα καί
Χριστιανοί ἀπό τή Μαλάξα καί τίς Κορακιές
πυροβολοῦσαν κατά τῶν τουρκικῶν πλοίων, τά ὁποῖα ἀπάντησαν μέ κανονιοβολισμό
κατά τῶν χωριῶν Κορακιές, Πιθάρι καί Ἀρώνι. Τήν κατάσταση ἐκμεταλλεύτηκε ὁ στρατιωτικός διοικητής Χανίων Ἰμπραήμ πασάς
προκαλώντας ἔντεχνα μιά σκηνοθετημένη
παραβίαση τῆς οὐδέτερης ζώνης καί ἁψιμαχία. Οἱ τουρκικές προφυλακές τοῦ Ἁγίου
Ματθαίου ἔβαλαν κατά τοῦ Προφήτη Ἠλία
κα ί π αρ έ σ υ ρ αν
τούς 800 περίπου
χριστιανούς, οἱ
ὁποῖοι κυνήγησαν
τούς Τούρκους στά
Φρούδια μέ ἐπικεφαλῆς τούς Μανουσογιαννάκη καί
Παπαμαλέκο. Ὅλα
τά πολεμικά τῶν
Δυνάμεων ἄρχισαν
τότε κανονιοβολισμό τοῦ στρατοπέδου τοῦ
Προφήτη Ἠλία. Στό βομβαρδισμό αὐτό ἀναφέρεται ὅτι σκοτώθηκαν τρεῖς χριστιανοί καί
τραυματίστηκαν 15. Ὅπως ἀναφέρει ὁ ἕλληνας πλοίαρχος Ράινεκ, κατά τή διάρκεια τοῦ
κανονιοβολισμοῦ ἔπαθε ζημιές ὁ ναός τοῦ
Προφήτη Ἠλία καί ἔσπασε ὁ ἱστός τῆς σημαίας. Τήν ἀνύψωσε πάλι ὁ Σπύρος Καγιαλεδάκης ἤ κατά μιά ἄλλη ἐκδοχή τήν κράτησε ὑψωμένη χρησιμοποιώντας τό σῶμα του
ὡς ἱστό.
Ἡ εἴδηση τοῦ βομβαρδισμοῦ προκάλεσε
συγκίνηση καί ξεσήκωσε κῦμα ἀντιδράσεων
στήν Εὐρώπη. Σέ πολλές εὐρωπαϊκές πόλεις
ἔγιναν διαδηλώσεις, οἱ διανοούμενοι ἔγρα-

τήν Κρήτη. Οἱ ἐπαναστάτες ἐκστράτευσαν
μέχρι τόν Ἅγιο Ματθαῖο, τόν Προφήτη Ἠλία
καί τά Φρούδια καί στίς 26/1 ὕψωσαν τήν
ἑλληνική σημαία στόν Προφήτη Ἠλία καί
ἀκροβολίστηκαν μέχρι τή Χαλέπα γιά νά
προστατεύσουν τό ἑλληνικό προξενεῖο πού
ἦταν γεμάτο γυναικόπαιδα καί νά προλάβουν λεηλασίες.
Τό στρατόπεδο πού εἶχε 650 ἄνδρες στήν
ἀρχή, ὀργανώθηκε μέ προφυλακές στόν
Προφήτη Ἠλία καί ἐφεδρεῖες στήν Ἁγία
Τριάδα. Ἡ μονή τῶν καλογραιῶν στίς Κορακιές, πού δέν πρόλαβαν νά πυρπολήσουν
οἱ Τοῦρκοι, ἔγινε ἕδρα καί στρατώνας τοῦ
Στρατοπέδου. Οἱ μοναχές ἔφυγαν στήν Ἁγία
Τριάδα, ὅπου ὑπηρέτησαν στό νοσοκομεῖο
καί στήν τροφοδοσία τοῦ στρατοπέδου. Στίς Κορακιές
ἐκκλησιαζόταν τό
στρατόπεδο, ἔγιναν οἱ κυριότερες
λατρευτικές ἐκδηλώσεις καί ἐκεῖ θάφτηκαν πολλοί ἀπό
τούς νεκρούς τῶν
μαχῶν.
Στό μεταξύ στίς 2/2 ἀποβιβάστηκε στό
Κολυμπάρι ὁ συνταγματάρχης Τιμολέων
Βάσσος μέ 1.500 ἄνδρες, ἐξέδωσε Προκήρυξη κατάληψης τῆς Κρήτης στό ὄνομα τοῦ
βασιλιᾶ τῆς Ἑλλάδας, κήρυξε τήν ἕνωση
καί ἐγκατέστησε τό στρατόπεδό του στήν
περιοχή Ἁλικιανοῦ – Ἀγυιᾶς. Οἱ ναύαρχοι
τῶν Δυνάμεων τοῦ ἀπαγόρευσαν νά πλησιάσει σέ ἀκτίνα 6 χιλιομέτρων ἀπό τά Χανιά
καί κατέλαβαν ὑπό τήν προστασία τους τόν
κόλπο τῶν Χανίων.
Ἀπό τήν 1η Φεβρουαρίου οἱ ἐπαναστάτες
ὕψωσαν σημαῖες στά Φρούδια, στόν Ἅγιο
Ματθαῖο καί στή Μόντε Βάρδια, ἐνῶ γίνονταν σποραδικά συμπλοκές, ὥσπου στίς
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νάδη στή Χαλέπα 24/1 ὅπου συντάχθηκε τό
ψήφισμα ἕνωσης καί στήν ἐπιτροπή ἡ ὁποία
τό ἐπέδωσε στούς προξένους.
Ὁ Βενιζέλος καί ὁ Χρύσανθος πῆγαν ὡς
ἀπεσταλμένοι τοῦ στρατοπέδου στό θωρηκτό «Ὕδρα» 4/2 καί ἐνημέρωσαν τό Γεννάδη
καί τόν ἕλληνα μοίραρχο Ράινεκ γιά τίς ἀνάγκες τοῦ στρατοπέδου καί ὕστερα ἔφτασαν
μέχρι τόν Πλατανιά γιά συνεννόηση μέ τόν
Τ. Βάσσο. Ἐπίσης τόν Μάρτιο μετά τήν Κοινοποίηση ἀπό τίς Δυνάμεις πρός τό λαό, τῆς
αὐτονομίας, ὁρίστηκαν νά μεταβοῦν στίς
ἐπαρχίες γιά νά συνεννοηθοῦν καί νά ἀπαντήσουν στήν προκήρυξη τῶν ναυάρχων.
Σημαντικές ἦταν καί οἱ πρωτοβουλίες
τῶν δύο μοναχῶν μέ λατρευτικές ἐκδηλώσεις πού ὀργάνωναν, κατά τίς ὁποῖες φρόντιζαν, μέ πατριωτικούς λόγους, νά τονώνουν τό ἠθικό τῶν ἐπαναστατῶν. Μάλιστα
ὁ μοναχός Συμεών Καλλιτεράκης ἀναφέρεται συχνά ὡς λειτουργός γιά τίς ἀνάγκες
τοῦ στρατοπέδου καί ὅπως σημειώνει ὁ Σήφακας στό ἡμερολόγιο τοῦ Ἐπαναστατικοῦ
Στρατοπέδου Ἀκρωτηρίου, «Ἡ ἐκτέλεσις
τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων ἐπιρρωνύει
τό ἠθικόν τοῦ στρατοπέδου». Ὁ Χρύσανθος
ἐντυπωσίασε ὡς ὁμιλητής τήν 25/3/1897
ὅταν σέ ἕνα μνημειώδη λόγο του προέβαλε
τή σταθερή ἐπιδίωξη τῶν Κρητῶν γιά ἕνωση πού ἀρνοῦνταν νά χορηγήσουν οἱ Εὐρωπαῖοι καί ἐπικαλέστηκε τήν παρέμβαση τοῦ
Θεοῦ γιά τή σωτηρία ἀπό τόν κατακτητή.
Ἀξίζει ἀκόμη νά σημειώσουμε τή συμμετοχή τοῦ Γερμανοῦ Ἀποστολάκη, τοῦ Ἱερόθεου Κονταράκη, πού διετέλεσε γραμματέας
τῆς προσωρινῆς διοίκησης καί ὑπεύθυνος
γιά τήν ἐπισκόπηση τῶν φρουρῶν, καί τοῦ
Ἀγαθάγγελου Ξηρουχάκη, μοναχοῦ τῆς
μονῆς Γουβερνέτου, ὁ ὁποῖος διακρίθηκε σέ
μάχες στίς προφυλακές τῶν ἐπαναστατῶν. Ὁ
Ἀγαθάγγελος εἶχε σταλεῖ στόν Κεφαλᾶ πρίν
ἀπό τήν ὀργάνωση τοῦ στρατοπέδου γιά νά

ψαν πύρινα ἄρθρα καί πολιτικοί ἐκφώνησαν
λόγους διαμαρτυρίας. Οἱ ὑπεύθυνοι δικαιολογήθηκαν γιά δῆθεν διατάραξη τῆς εἰρήνης
καί παραβίαση τῶν διεθνῶν ὑποχρεώσεων
τῶν Κρητῶν.
Ἀπό τίς 11/2 ἡ Κρήτη ἀποκλείσθηκε καί
τελικά στίς 6/3 οἱ Δυνάμεις συμφώνησαν
στήν ἀποστολή διεθνοῦς στρατοῦ καί κατάλαβαν οἱ Ἄγγλοι τό Ἡράκλειο, οἱ Ρῶσοι τό
Ρέθυμνο, οἱ Ἰταλοί τά Χανιά, οἱ Γάλλοι τή
Σητεία, οἱ Γερμανοί τή Σούδα καί οἱ Αὐστριακοί τήν Κίσαμο.
Στίς 6 Ἀπριλίου ξέσπασε ὁ Ἑλληνοτουρκικός πόλεμος καί μετά τήν ἧττα τῆς Ἑλλάδος, τό ἐπαναστατικό στρατόπεδο στίς 16/5
διαλύθηκε.
Ἀπό τή σύσταση τοῦ Ἐπαναστατικοῦ
Στρατοπέδου τοῦ Ἀκρωτηρίου στήν Ἁγία
Τριάδα στίς 24/1/97 ὅλοι οἱ μοναχοί τῆς
μονῆς τέθηκαν στήν ὑπηρεσία τοῦ Στρατοπέδου. Κυρίως ὅμως ὁ ἡγούμενος Γεράσιμος
Σφακιωτάκης καί ὁ Διευθυντής τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος
Τσεπετάκης συνέβαλαν ἀποφασιστικά στίς
διεργασίες. Ὁ Γεράσιμος, ἕνας φλογερός
πατριώτης, μέ συμμετοχή στίς ἐπαναστάσεις ἀπό τό 1866 καί μετά, ἀναδείχτηκε σέ
σημαντικό παράγοντα τοῦ στρατοπέδου. Ὁ
Χρύσανθος ἦταν μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
στρατοπέδου καί ὑπέγραψε σέ πολλά ἐπίσημα ἔγγραφα. Ἦταν ἐπιστήθιος φίλος τοῦ
Βενιζέλου, μορφωμένος, ἔξυπνος, μέ διπλωματικότητα, μέ καθολική ἀναγνώριση καί μέ
κύρος ὡς διευθυντής τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου
τῆς Ἁγίας Τριάδος. Συμμετεῖχε καί ὡς ἁπλός
ὁπλίτης στίς πολεμικές ἐπιχειρήσεις, καί στή
μεταφορά πολεμοφοδίων.
Γεράσιμος καί Χρύσανθος εἶχαν ἡγετικό
ρόλο, συμμετοχή σέ συσκέψεις, ἀποφάσεις
καί ἀποστολές τῆς διοικητικῆς ἐπιτροπῆς.
Καί οἱ δύο, μαζί μέ τόν Βενιζέλο καί ἄλλους,
συμμετεῖχαν στή σύσκεψη στό σπίτι τοῦ Γεν-
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Ἡ συμβολή τῆς μονῆς σέ τρόφιμα ἦταν
ἐντυπωσιακή ἀπό τήν ἀρχή τοῦ στρατοπέδου. Τροφοδοτοῦσε καθημερινά τό στρατόπεδο μέ ψωμί καί κρέας. Στό Ἱστορικό
Ἀρχεῖο Κρήτης ὑπάρχουν πλῆθος ἀπό συνοδευτικά σημειώματα πού ἀναφέρονται στήν
τροφοδοσία, τήν περίοδο Φεβρουαρίου Μαρτίου τά ὁποῖα ὑπογράφουν ὁ ἡγούμενος
Γεράσιμος, ὁ μοναχός Μακάριος, ὁ Μιχαήλ
Μυλωνογιάννης, ὁ Στυλιανός Πιστολάκης
καί ὁ Νικόλαος Παπαδάκης μέ παραλήπτη
κυρίως τόν Ἀντώνη Σήφακα.
Ἄν καί οἱ ἐπαναστάτες εἶχαν φέρει ζῶα
στή μονή, κλεμμένα ἀπό τούς Τούρκους, οἱ
προμήθειες δέν ἐπαρκοῦσαν. Γι’ αὐτό ἡ Διοικητική Ἐπιτροπή
ζήτησε τή συμβολή τῶν μονῶν Γουβερνέτου καί Ἁγίας
Τριάδος. Ἀπαίτησε,
νά χορηγοῦν ἐναλλάξ κάθε βδομάδα
στό στρατόπεδο 70
ὀκάδες κρέας, 50
ὀκάδες γάλα καί τό
ἀναγκαῖο λάδι.
Πλῆθος ἀπό σημειώματα μαρτυροῦν τήν τακτική ἀποστολή
τροφίμων ἀπό κοινοῦ τῶν δύο μοναστηριῶν,
ἐνῶ σέ σημειώματα ἀναφέρεται τροφοδοσία
καί ἀπό τή μονή Κορακιῶν.
Σέ ἔγγραφο τοῦ ἡγουμενοσυμβουλίου
τῆς Ἁγίας Τριάδος στίς 15 Ἀπριλίου ὑπολογίζονται σέ 6.350 γρόσια τά χορηγηθέντα
εἴδη καί χρήματα ἀπό τή μονή στό Στρατόπεδο καί 75 μίστατα λάδι. Γι’ αὐτό στά τέλη
Φεβρουαρίου ὅταν οἱ ναύαρχοι δέν ἐπέτρεψαν τόν ἐπισιτισμό τῶν γυναικοπαίδων, οἱ
ἐπαναστάτες τούς δήλωσαν ὅτι ἔχουν τρόφιμα γιά 6 μῆνες, ἀλεύρι, διπυρίτη ἄρτο, 6.000
πρόβατα, γάλα, λάδι, κρασί καί ἀλάτι.
Βέβαια τό Ἐπαναστατικό στρατόπεδο,

ἀγοράσει φυσίγγια καί τά ἔφερε στίς Κορακιές στίς 24/1.
Τό σημαντικότερο ὅμως δέν εἶναι ἡ αὐτονόητη συμμετοχή τῶν μοναχῶν στήν ἐπανάσταση, ἀλλά ἡ διάθεση τῶν μοναστηριῶν
καί κυρίως τῆς Ἁγίας Τριάδος γιά τίς ἀνάγκες τοῦ στρατοπέδου. Ἄν καί ἦταν χρεωμένη, συμπαραστάθηκε ὑλικά στούς ἐπαναστάτες. Στή μονή ἀποθηκεύτηκαν τρόφιμα
καί πολεμοφόδια καί ὀργανώθηκε νοσοκομεῖο γιά τή περίθαλψη τῶν τραυματιῶν. «Ἐν
αὐτῇ ἐφυλάχθησαν 440 κιβώτια φυσιγγίων,
ὅπλων διαφόρων συστημάτων, …ὥς καὶ
ἱκανὸς ἀριθμὸς σάκκων ἀλεύρου, ὀρύζης,
φασολίων καὶ διπυρίτου ἄρτου… οἱ δὲ κλίβανοι τῆς Μονῆς
προετοίμαζον καθ’
ἑκάστην τὸν διὰ
τάς ἀνάγκας τοῦ
στρατοπέδου ἀπαιτούμενον ἄρτον».
Τά πλοῖα «Λαύριον» καί «Ἀργολίς» ἔφερναν στό
Σταυρό πολεμικό
ὑλικό καί τρόφιμα
τά ὁποῖα μεταφέρονταν καί ἀποθηκεύονταν στήν Ἁγία Τριάδα.
Τήν ἐπιμελητεία εἶχαν ὁ ἱεροδιάκονος
Γερμανός Ἀποστολάκης καί ὁ Στυλιανός
Πιστολάκης. Ὁ αὐστριακός δημοσιογράφος
Βίντερ ὅταν ἐπισκέφθηκε τό στρατόπεδο
στά μέσα Φεβρουαρίου ἔμεινε ἔκπληκτος.
Στήν Ἁγία Τριάδα ἐπισκέφθηκε ὅλους τούς
χώρους, θαύμασε τήν ὀργάνωση καί ἐντυπωσιάστηκε.
Τό νοσοκομεῖο, ἄν καί δέν ὑπάρχουν
πληροφορίες σέ ἔγγραφα ἤ πρακτικά, πρέπει νά ὀργανώθηκε πολύ γρήγορα μέ εὐθύνη
τῶν γιατρῶν Γεωργίου Μυλωνογιαννάκη καί
Ἐμμανουήλ Μουντάκη καί οἱ πρῶτοι τραυματίες νοσηλεύθηκαν στίς 2 Φεβρουαρίου.
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ου ὅσο καί ὅλης τῆς Κρήτης, εἶχαν συμβολή
πολλαπλή καί ἐντυπωσιακή σ’ ὅλους τούς
ἀγῶνες τοῦ Κρητικοῦ λαοῦ γιά τήν ἐλευθερία.
Ἐπίσκοποι, ἡγούμενοι, ἀρχιμανδρίτες,
ἱερεῖς, διάκονοι καί ἁπλοί μοναχοί ἀναμίχθηκαν ἐνεργά τό ’97 στίς ἐπιχειρήσεις τοῦ
Ἀκρωτηρίου, τῶν Χανίων, τοῦ Ρεθύμνου,
τῶν Ἀρχανῶν καί τοῦ Λασιθίου καί ὑπηρέτησαν σέ ἡγετικές θέσεις καί ὡς ἁπλοί
στρατιῶτες. Δικαίως ὁ Βουτιερίδης γράφει
μέ θαυμασμό: «Ἐν Κρήτῃ… γνωστοὶ εἶναι οἱ
ἆθλοι, τῶν μοναχῶν προπάντων, κατὰ τάς
διαφόρους τῆς Κρήτης ἐπαναστάσεις, ὅτε
προμαχοῦντες ἤ θὰ βάψωσιν διὰ τοῦ αἵματος των τὸ ἱερὸν ἔδαφος ἤ θὰ ἄρωσι θριάμβους μυθικούς». Εἶναι γνωστό ὅτι ἀπό παλιά τό ἐθνικό μαρτυρολόγιο τῆς Κρήτης
εἶναι ἀσφυκτικά γεμάτο ἀπό κληρικούς καί
μοναχούς.
Ἀφοῦ εὐχαριστήσω εἰλικρινά τούς διοργανωτές τῆς ἐκδήλωσης, γιά τήν ὕψιστη
τιμή νά εἶμαι ὁμιλητής στή σημερινή ἐπέτειο,
ἐπιτρέψτε μου, νά ἐπισημάνω ὅτι:
1. Τά γεγονότα πού ἔχουν σημαδέψει τήν
ἱστορία τοῦ τόπου μας εἶναι πάρα πολλά καί
σημαντικά. Ἡ ἀνάκληση τῆς ἱστορικῆς μνήμης συμβάλλει στήν ἀναζήτηση τῆς κοινῆς
συνείδησης καί στή συναρμολόγηση τῆς
κοινωνικῆς συνοχῆς πού ἰδιαίτερα σήμερα
εἶναι ἀναγκαῖα. Οἱ λαοί πού ξεχνοῦν τό παρελθόν τους αὐτοκαταργοῦνται. Ἐμεῖς ἔχουμε ἱστορία ἡ ὁποία μπορεῖ νά γίνει ὁδηγός
γιά τό μέλλον. Καί
2. Ἡ βασική ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι νά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο στό Θεό.
Δέν δικαιώνεται ὅμως ὅταν προβάλλει
ἁπλά, ἀρχές καί ἀξίες, ἀλλά ὅταν θεραπεύει
τίς ἀνάγκες καί ὑπηρετεῖ τούς ἀνθρώπους.
Δικαιώνεται ὅταν ἀπαντᾶ δημιουργικά στίς
προκλήσεις κάθε ἐποχῆς καί δίνει νέα πνοή
καί προοπτική στή ζωή μας.

ἐκτός ἀπό τή συντήρηση τῶν ὁπλιτῶν του,
χορηγοῦσε τρόφιμα στούς ἐνδεεῖς Ἀκρωτηριανούς, ἀλλά καί σέ πολλούς ἄσιτους καί
ἄστεγους χριστιανούς πού εἶχαν καταφύγει
στό Ἀκρωτήρι, ὅταν τά χωριά καί οἱ περιουσίες τους καταστράφηκαν. Ἡ Ἁγία Τριάδα ἦταν ξενώνας ὄχι μόνο ἐπαναστατῶν
ἀλλά καί πολλῶν οἰκογενειῶν. Ἀκόμη 2.000
πεινασμένα γυναικόπαιδα βρίσκονταν στά
φαράγγια πρός τό Γουβερνέτο καί στό Ριζόσκλοκο.
Γιά νά ἐκτιμήσουμε τέλος, τήν προσφορά τῶν μοναστηριῶν, θά σᾶς ἀναφέρω μιά
σημαντική λεπτομέρεια: στό «Ἡμερολόγιον Ἐλαιολάδου» τῆς μονῆς Ἁγίας Τριάδος,
εἶναι χαρακτηριστική ἡ διαρκής ἀναγραφή
ποσότητας λαδιοῦ πού χορηγοῦσε ἡ μονή.
Σέ διάστημα ἐννιά μηνῶν, μέ τή μορφή ἐλεημοσύνης γιά ἄπορους, γιά τό Στρατόπεδο
καί ὅταν διαλύθηκε γιά τούς λίγους ὁπλίτες
καί τίς διοικητικές ἀρχές πού ἔμειναν, ἡ μονή
χορήγησε περίπου 215 μίστατα, δηλαδή περίπου 2,5 τόνους λάδι.
Κυρίες καί κύριοι,
Ἡ ἐξέγερση τοῦ 1897 ἀποτέλεσε ὀρόσημο καί βῆμα ἀποφασιστικό γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης. Ἁπλώθηκε συγχρόνως
σ’ ὅλο τό νησί. Μετά ἀπό ἐπέμβαση τῶν Δυνάμεων δόθηκε αὐτονομία καί ἀκολούθησαν
διαβουλεύσεις γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ νέου
πολιτεύματος. Τελικά τόν Αὔγουστο τοῦ
1898 οἱ σφαγές στό Ἡράκλειο ἐπίσπευσαν
τήν ἀποχώρηση τῶν Τούρκων ἀπό τήν Κρήτη, πού μετά 688 χρόνια σκλαβιᾶς (12111898) ἀνάπνευσε ἀέρα ἐλευθερίας.
Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ὁ Βενιζέλος στήριξε τό σχέδιο γιά τήν ὀργάνωση
καί συντήρηση τοῦ Ἐπαναστατικοῦ Στρατοπέδου τοῦ Ἀκρωτηρίου στήν συμπαράσταση
τῶν μοναστηριῶν, τήν ὁποία θεώρησε αὐτονόητη. Τόσο τά μοναστήρια τοῦ Ἀκρωτηρί-
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«Ἱερέας καί Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας»
τοῦ πρωτ. π. Ἰωάννου Μαστοράκη,
Ἱερατικῶς Προϊσταμένου
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πέτρου & Παύλου Δικαστήρια
Εἰσήγηση στήν Σύναξη τῶν ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας & Ἀποκορώνου.
Χανιά, 23 Ἰανουαρίου 2012.
Σεβασμιώτατε,
ἀδελφοί καί συλλειτουργοί,
Εὐχαριστών
τας τόν π. Βασίλειο Φραγκιαδάκη πού μοῦ ἀνέθεσε νά μιλήσω
στήν ἀγάπη σας γιά τόν «Ἱερέα καί τή Λατρεία
τῆς Ἐκκλησίας» μας, θά προσπαθήσω συνοπτικά νά σταχυολογήσω μερικές σκέψεις ἀπό
τή μικρή ἐμπειρία μου ὡς κληρικός, μέ σκοπό
νά προβληματίσω καί ὄχι νά διδάξω. Ἄλλωστε, ὁ πρῶτος διδάσκαλος τῆς συνάξεώς μας
καί τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας εἶστε Ἐσεῖς, Σεβασμιώτατε, ὡς Ἐπίσκοπος «εἰς τύπον καί τόπον
Χριστοῦ».
Τό θέμα «Ἱερέας ἤ Κληρικός καί Λατρεία»
θεωρῶ ὅτι εἶναι ἐξαιρετικά ἐπίκαιρο. Στή σημερινή ἐποχή τῆς «κρίσης» ἐκφράζονται διάφορες ἀπόψεις σχετικά μέ τήν Ἐκκλησία καί
τούς κληρικούς, φτάνοντας ἀκόμα καί σέ
σημεῖο παρανόησης γιά τό ποιό εἶναι τό ἔργο
τους. Καί ἐξηγοῦμαι: Ἡ πλειονότητα ἀκόμα
καί τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας θέλουν τήν
Ἐκκλησία νά λειτουργεῖ κυρίως ὡς φιλανθρωπικό ἵδρυμα, ἐξαντλώντας τό ρόλο της στή
βοήθεια τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀνάγκη,
λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης καθημερινά προβάλλουν
τήν ἀπαίτηση τῶν πολιτῶν ἡ Ἐκκλησία νά διανείμει τόν πλοῦτο της ἤ καί σκάνδαλα, πού

σκοπίμως διογκώνονται καί παραποιοῦνται γιά τή
δημιουργία ἐντυπώσεων. Οἱ ἱερεῖς
χρειάζονται μόνο
γιά νά βοηθοῦν
τούς ἀναξιοπαθοῦντες καί νά ὀργανώνουν συσσίτια ἀπόρων
κ.ἄ. Καμιά φορά καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι οἱ κληρικοί
παραγκωνίζουμε ἤ καί ὑποβαθμίζουμε τό λατρευτικό μας ἔργο, χάριν τοῦ κοινωνικοῦ.
Ὅμως, ἱερέας στήν ὀρθόδοξη παράδοσή μας δέν εἶναι μόνο αὐτός πού ἐπιτελεῖ
ἀκόμα καί τό πιό θαυμαστό κοινωνικό ἔργο.
Εἶναι πρωτίστως ὁ Λειτουργός τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένος
μέ τό μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης, πού παρέχει
την «χαρισματική ἐξουσία πού κατευθύνει ἤ
συντονίζει ὅλες τίς ὑπόλοιπες χαρισματικές
ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας καί θέτοντας σέ
λειτουργική ἔκφραση ὅλα τά ἄλλα μυστήρια», «συντρίβει τίς ἀλλοτριωτικές δυνάμεις
τῆς φθορᾶς καί ἀνακαινίζει τόν ἄνθρωπο».1
Αὐτή ἡ χαρισματική ἐξουσία μεταβιβάζεται
μέσω τῆς ἀδιάκοπης Ἀποστολικῆς διαδοχῆς
καί καθιστᾶ τούς ἐπισκόπους ἤ τούς πρεσβυτέρους τά «ἀπαραίτητα ὄργανα» διά τῶν
ὁποίων «ὁ μέγας ἀρχιερεύς» Ἰησοῦς Χριστός
1 Νικόλαος Ματσούκας, Δογματική καί Συμβολική θεολογία Β΄, σελίδες 489-490.
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ἐπιτελεῖ τά Ἱερά Μυστήρια. Ἔτσι, ἡ ἰσχύ της
καί ἡ δύναμή της πηγάζει ἀπό τήν ἱερωσύνη
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί λειτουργεῖ ὡς ἐγκέφαλος ἤ συντονιστικό κέντρο ὅλων τῶν ἄλλων
λειτουργιῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος,
ἀφοῦ στήν ἐκκλησία δέ νοεῖται καμιά ἐνδιάμεση μεσιτική δύναμη ἀνάμεσα στό σῶμα καί
τό δημιουργό. Οὐσιαστικά ἀποτελεῖ τό χάρισμα τῆς κυβέρνησης πού δίνει ὁ Χριστός στά
μέλη τῆς ἐκκλησίας. Ἡ ἱεροσύνη τελικά εἶναι
τό χάρισμα πού δίνει ὁ Κύριος μέσω τῆς ζωοποιητικῆς του θυσίας καί ἀνάστασης σέ ὅλα
τά μέλη τῆς ἐκκλησίας, ἐνῶ ὡς καρπός τοῦ
σώματος προκύπτουν μέλη τά ὁποῖα μέσω
εἰδικοῦ πλέον χαρίσματος ὁδηγοῦνται στή λεγόμενη εἰδική ἱεροσύνη.
Ἡ ἱερωσύνη εἶναι ἡ χαρισματική λειτουργία πού κάνει δυνατή τήν αὔξηση τοῦ σώματος
τῆς ἐκκλησίας2. Εἶναι οὐσιαστικά τό μυστήριο
τό ὁποῖο καθιστᾶ ἱκανό ἕνα μέλος τῆς ἐκκλησίας νά ἐπιτελεῖ τίς «ἀναγκαῖες λειτουργίες μέ
τίς ὁποῖες πραγματοποιεῖται καί καρποφορεῖ
μεταξύ τῶν ἀνθρώπων τό σωτηριῶδες ἔργο
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»3. Στήν ὀρθόδοξη λειτουργική μας παράδοση Λειτουργός τῶν Μυστηρίων εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ἡ λειτουργική μας
πράξη μᾶς διασώζει: «βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ
Θεοῦ…», «στέφεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ…»,
«μεταλαμβάνει ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ….» κ.ο.κ.
καί ὄχι «βαπτίζω» ἤ «μεταλαμβάνω τόν δοῦλο
τοῦ Θεοῦ». Ὁ ἱερέας τελεῖ τό μυστήριο ὄχι ὡς
ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ὡς ὄργανό
Του. Στή Θ. Λειτουργία ὁ Χριστός, ὡς Μέγας
Ἀρχιερέας, εἶναι ὁ ἱερουργῶν καί ταυτόχρονα
ὁ θυσιαζόμενος.
Μ’ αὐτές τίς προϋποθέσεις κατανοεῖται

στήν παράδοσή μας τό διακόνημα τοῦ ἱερέα.
Ἔτσι καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει ἡ ἱερατική
μας διακονία νά εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη
μέ τή Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας καί τό Θυσιαστήριο.
Ἀκόμα κι ἄν δέν γνωρίζουμε ἤ δέν κατανοοῦμε τίς ἀποκεκαλυμμένες, ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας,
προσερχόμαστε, ὅμως, στίς ἱερές ἀκολουθίες
μέ εὐλάβεια καί φόβο Θεοῦ, ἡ ἐμπειρία ἀπό τή
ζωή τῶν Ἁγίων μας διδάσκει, ὅτι θά βροῦμε
ψυχική ὠφέλεια. Ὅλες οἱ ἱερές ἀκολουθίες
εἶναι δομημένες μέ τέτοιο τρόπο ὥστε νά παρέχουν καί σέ μᾶς τούς κληρικούς καί στούς
πιστούς τῆς ἐνορίας μας, ὅλα τά πνευματικά
ὅπλα πού χρειαζόμαστε γιά νά θωρακιστοῦμε
πνευματικά.
Ἐξαιρέτως τά ἱερά Μυστήρια: Βάπτισμα,
Χρίσμα, Θεῖα Εὐχαριστία, Ἐξομολόγηση,
Εὐχέλαιο, Γάμος, παρέχεται στό πλήρωμα τῆς
Ἐκκλησίας ἡ δυνατότητα, ὅπως μᾶς λένε οἱ
Πατέρες, νά οἰκειοποιηθοῦμε τήν Σωτηρία
(σωτηρία ἐξ ὑποκειμένου). Εἶναι δέ, ἀναγκαῖα
γιά τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία μας.
Ἀναλυτικότερα, μέ τό Βάπτισμα χορηγεῖται ἡ χάρη καί ἀπαλλασσόμαστε ἀπό τό
προπατορικό ἁμάρτημα, τίς προσωπικές μας
ἁμαρτίες, ἀναγεννιόμαστε «δ’ ὕδατος καί
Πνεύματος» δικαιωμένοι καί φωτισμένοι. Μέ
τό Χρίσμα λαμβάνουμε τά χαρίσματα τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καί ἐνισχύεται ἡ ἐν Χριστῷ
ζωή μας. Μέ τή Θεία Εὐχαριστία κοινωνοῦμε
σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ, «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
καί εἰς ζωήν αἰώνιον». Μέ τήν Ἐξομολόγηση
συγχωροῦνται ὅλες οἱ ἁμαρτίες μας μετά τό
Βάπτισμα. Μέ τό Γάμο ἁγιάζεται καί εὐλογεῖται ἡ ἕνωση ψυχῶν καί σωμάτων τῶν συζύγων. Μέ τό Εὐχέλαιο γιατρεύουμε τό σῶμα
καί τήν ψυχή μας.
Οἱ ὑπόλοιπες ἀκολουθίες πού τελοῦνται
μᾶς παρέχουν τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας καί

2 Ν. Ματσούκας, ἔνθ. ἀν., 491.
3 Δημητρίου Βάκαρου, Ἡ ἱερωσύνη στήν ἐκ
κλησιαστική γραμματεία τῶν πρώτων πέντε αἰώνων, Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 55
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δημιουργοῦν τίς προϋποθέσεις ἐκεῖνες πού
ἀπαιτοῦνται, γιά νά οἰκειοποιηθοῦμε στό μέγιστο βαθμό τή Θεία χάρη τῶν Μυστηρίων.
Ὅλες οἱ ἀκολουθίες περιλαμβάνουν ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα ἀπό τή Παλαιά καί
τήν Καινή Διαθήκη, κείμενα θεόπνευστα πού
ἐμπεριέχουν τίς Ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας.
Περιέχουν τροπάρια πού ἐξυμνοῦν τά κατορθώματα τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας ἤ περιγράφουν καί ἀναλύουν τό ἐορταζόμενο γεγονός,
ποικιλία ὕμνων, μέ σκοπό νά μᾶς κατηχήσουν,
νά ἐνισχύσουν τήν πίστη μας, νά μᾶς διδάξουν μέ τρόπο εὔληπτο, διά τῆς ἐπαναλήψεως,
δογματικές ἀλήθειες τῆς πίστης μας, ὥστε νά
ἀναδειχτοῦμε συνειδητά μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
Πρωτίστως, ἐμεῖς οἱ κληρικοί, ἔχουμε καί
ἀνάγκη καί ὑποχρέωση νά ἀκοῦμε τό λόγο τοῦ
Θεοῦ (Ἁγία Γραφή) κι αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέ
τίς ἱερές ἀκολουθίες. Ἡ πατερική μας παράδοση βεβαιώνει ὅτι δέν ἀπαιτεῖται ἡ γραμματική
κατανόηση τοῦ Ἁγιογραφικοῦ κειμένου γιά νά
ἔχουμε πνευματική ὠφέλεια. Ὅπως χαρακτηριστικά ἔχει γραφτεῖ, τό γράμμα (ἔνν. τό Ἁγιογραφικό κείμενο) ἀποτυπώνεται στήν καρδιά
μας καί ὄχι στό νοῦ. Μ’ αὐτό τόν τρόπο καταλαβαίνουμε πῶς ὁ ἀγράμματος π. Παΐσιος ὁ
ἁγιορείτης (ὅπως ὁ ἴδιος εἶχε πεῖ, εἶχε φοιτήσει
μόνο σέ λίγες τάξεις τοῦ δημοτικοῦ σχολείου
τῆς ἐποχῆς του), ἔφτασε σέ τέτοιο πνευματικό
ἐπίπεδο, πού ἀξιώθηκε ἀκόμα καί τήν ἐπίσκεψη ἁγίων, ὁ π. Νικόλαος Πλανᾶς, ἅγιος τῶν
ἐσχάτων χρόνων, μέ ἐλάχιστες γραμματικές
γνώσεις, ἐπιτελοῦσε θαύματα στούς ἀνθρώπους τῆς Ἀθήνας τοῦ 19ου αἰώνα.
Μᾶς ὠφελεῖ πάρα πολύ τελώντας τόν
Ἑσπερινό νά δοξολογήσουμε τό Θεό γιά τή
δημιουργία τοῦ κόσμου, νά προσφέρουμε διά
τοῦ θυμιάματος θυσία ἑσπερινῆ, ἐξυμνήσουμε
τόν ἀναστάντα Κύριο, νά πληροφορηθοῦμε
ἀπό τά τροπάρια γιά τό Μάρτυρα πού ἑορτάζει τήν ἑπομένη, νά βάλλουμε στήν καρδιά

μας τήν Τριαδική δοξολογία μέ τό «φῶς ἱλαρόν» καί νά τελειώσει μέ μετάνοια ἡ θορυβώδης μέρα πού μόλις παρῆλθε.
Εἶναι πολύ ὠφέλιμο νά ἀρχίσουμε τήν μέρα
μας μέ τήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐρχόμενου Χριστοῦ
(Θεός Κύριος καί ἐπέφανεν ἡμῖν…), νά μιμηθοῦμε τή μετάνοια τοῦ Δαυίδ (50ός ψαλμός),
νά ἀκούσουμε ἀπό τό συναξαριστή τούς βίους
τῶν ἁγίων καί νά δοξάσουμε τό Θεό πού ἔδειξε στόν κόσμο τό φῶς στό πρόσωπο τοῦ σαρκωθέντος Χριστοῦ (μεγάλη δοξολογία).
Μέσα σ’ αὐτό τό πνεῦμα δέ χωροῦν δικαιολογίες τύπου εἶμαι μόνος μου, δέν μετέχουν
οἱ πιστοί στίς ἀκολουθίες κ.ο.κ. Τό ὁποιοδήποτε ἔργο κι ἄν κάνουμε (κατήχηση, φιλανθρωπία κ.ἄ.) μεταμορφώνεται σέ λειτουργία
μετά τή Λειτουργία. Ἔτσι τά ἔργα πού ἐπιτελοῦμε στήν ἐνορία μας γίνονται ἐκκλησιαστικά καί ὄχι κοσμικά.
Ἡ φιλανθρωπία πού ἀσκεῖται στή ἐνορία
εἴτε μέ συσσίτια εἴτε μέ ὁποιοδήποτε ἄλλο τρόπο, ἐμπνέεται ἀπό τή λατρεία (ὅτι ἀγαθός καί
φιλάνθρωπος Θεός ὑπάρχεις…), ἔχοντας ἀναφορά στή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ (τήν ἀπέραντη δηλ. ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο πού,
ἀπό ἀγάπη δημιουργεῖ τόν ἄνθρωπο, δέν τόν
ἐγκαταλείπει ὅταν ἁμαρτάνει, ἀλλά ἀντιθέτως
μέ τή θεία Του Οἰκονομία κατεργάζεται ἕνα
σχέδιο σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, μέ τή σταυρική Του θυσία τόν ἐξαγοράζει ἀπό τήν ἁμαρτία
καί μέ τήν ἀνάστασή Του δίνει τή δυνατότητα
στόν ἄνθρωπο νά νικήσει τό θάνατο καί νά
ζήσει αἰώνια, ὅπως πολύ παραστατικά μᾶς διηγεῖται ὁ Μέγας Βασίλειος στήν εὐχή τῆς Ἁγίας
Ἀναφορᾶς στήν ὁμώνυμη λειτουργία του.
Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ φιλανθρωπία μας
πηγάζει ἀπό τή λατρεία καί γίνεται λατρεία
τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐργασία μας στήν ἐνορία μεταμορφώνεται σέ διακονία τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Σώματος τοῦ
Χριστοῦ.

41

Ἡ ἐξέλιξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς
Τῆς κ. Μαζανάκη Τριανταφυλλιᾶς, Γραμματέως τοῦ Ἱδρύματος
«Ἐκκλησιαστική Διακονία» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.

Ἀ

Ὕμνος, «Κύριε ἐκέκραξα…», «Οἱ πολυέλαιοι
ἤ πολυέλαιοι», τό αἰνετικόν «Σέ ὕμνουμεν, Σέ
εὐλογοῦμεν...»κ.ἄ.
Ὡς πρός τόν τρόπο πού ἔψαλλαν ἀρχικά
καί μέχρι τόν 4ο αἰῶνα γνωρίζουμε ὅτι τό
ἐκκλησίασμα ἔψαλλε κατά τούς ἑξῆς τρεῖς
τρόπους: α) «κατά συμφωνία ἤ ἀπό ἑνός στόματος» δηλαδή τό ἐκκλησίασμα χωρίζονταν
σέ δύο χορούς τό χορό τῶν ἀνδρῶν καί τό
χορό τῶν γυναικῶν καί ἔψαλλαν ταυτόχρονα
καί ὁμόφωνα. Β) Ἄλλοτε ἔψαλλαν «καθ’ ὑποφωνίαν» δηλαδή εἴτε ὁ «ψάλτης» ἔψαλλε τό
ἕνα μέρος τοῦ στίχου καί ὁ λαός τό ἄλλο εἴτε
«ἔψαλλε» ὁ ψάλτης τόν ὕμνο καί ὁ λαός τό
«ἀμήν», «Κύριε ἐλέησον» κ.λπ. Καί γ) ἄλλοτε οἱ ψάλλοντες ἀποτελοῦσαν δύο χορούς οἱ
ὁποῖοι ἔψαλλαν ἀντιφωνικά.
Λόγω ὅμως τῆς δημιουργίας νέων πολυπλοκότερων ὕμνων καί λόγω τῆς συμμετοχῆς
τοῦ λαοῦ ὁ ὁποῖος δέν ἐγνώριζε τούς ὕμνους
δημιουργοῦνταν χασμωδίες.
Τό πρόβλημα μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου
γίνονταν ὅλο καί πιό ἔντονο. Πρός ἐπίλυση
τούτου δημιουργεῖται ἡ τάξη τῶν ψαλτῶν καί
τῶν ἰσοκρατῶν ἡ ὁποία ὁρίζεται σαφῶς στή
Λαοδίκεια τοπική Σύνοδο (360 μ.Χ.) διά τοῦ
ΙΕ Κανόνος.
Ὁ Ἀθανάσιος ὁ Μέγας στήν Ἀλεξάνδρεια, ὁ Ἀμβρόσιος στό Μεδιόλανο, ὁ Μέγας
Βασίλειος στήν Μ. Ἀσία, ὁ Ἐφραίμ ὁ Σύρος
στή Συρία καί ὁ Ἰ. Χρυσόστομος στήν Κωνσταντινούπολη ἐργάστηκαν συστηματικά
γιά τήν καλλιέργεια καί τήν ὀργάνωση τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς. Ὅμως κατά
τήν προσπάθεια αὐτή προέκυψαν πλεῖστα
προβλήματα τά ὁποῖα θά δοῦμε ἐν συντομίᾳ
σέ ἑπόμενο τεῦχος.

πό τήν ἀρχαιότητα ἦταν γνωστή ἡ ἐπίδραση πού ἀσκεῖ ἡ μουσική στίς καρδιές
τῶν ἀνθρώπων γι’ αὐτό καί ὀνομάστηκε ὄχι
ἄδικα ὡς «ἡ γλῶσσα τῆς καρδιᾶς». Ἡ μουσική ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο ἀνά τούς αἰῶνες
στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῶν κάθε λογῆς
θρησκευτικῶν τελετῶν καί θρησκειῶν ὅλων
τῶν λαῶν τῆς γῆς. Ἔτσι καί στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας ἡ μουσική ἔπαιξε καί παίζει καθοριστικό ρόλο στήν λατρεία μας. Εἶναι τό
μέσον τό ὁποῖο βοηθεῖ τούς πιστούς νά προσευχηθοῦν.
Οἱ Πατέρες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐν
ἀντιθέσει πρός τή Δυτική Ἐκκλησία, θέσπισαν τή φωνητική Μουσική καί ὄχι τήν μετ’
ὀργάνων διότι ἀφενός ἐπίστευαν ὅτι ἡ ἐνόργανη μουσική εἶχε χαρακτήρα περισσότερο
κοσμικό καί ἀφετέρου διότι δέν συνοδευόταν
ἀπό κείμενο.
Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί συναθροίζονταν σέ
αὐτοσχέδιους ναούς, ἀκόμη καί σέ σπήλαια,
ἕνεκα τῶν διωγμῶν, κατά τό παράδειγμα τῶν
Ἀποστόλων καί προσεύχονταν ψάλλοντας,
διαβάζοντας τίς Γραφές καί ἀκούγοντας τό
Θεῖο Κήρυγμα.
Κατά τούς πρώτους Χριστιανικούς αἰῶνες
σάν ὕμνοι χρησιμοποιοῦνταν οἱ ψαλμοί
τοῦ Δαυίδ. Ἐπειδή ὅμως δέν ἦταν ἐπαρκεῖς
ἐφόσον δέν ἀναφέρονταν στήν Ἁγία Τριάδα, στήν Θεοτόκο, στούς Ἁγίους καί στούς
Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅπως ἦταν
φυσικό δημιουργήθηκαν καινούριοι ὕμνοι
οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονταν σέ αὐτούς καί ἄλλοι
ὕμνοι μέ περισσότερο δογματικό περιεχόμενο. Ὕμνοι οἱ ὁποῖοι ἐγράφησαν καί μελοποιήθηκαν εἶναι: «Ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος
τοῦ Θεοῦ», «Οἱ τά χερουβείμ…», Ὁ Τρισάγιος
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ΣΤΟΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ –ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΛΟΓΟ –
ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΑΚΗ

Τ

Ἦταν ἱδρυτικό μέλος τοῦ Συνδέσμου
Ἱεροψαλτῶν Νομοῦ Χανίων στό ὁποῖο
ὑπηρέτησε γιά 33 χρόνια μέ τό Ἀξίωμα τοῦ
Γενικοῦ Γραμματέα καί Προέδρου, κατά
τήν προεδρία του ἡ χορωδία τοῦ Συνδέσμου βγῆκε καί ἐκτός Κρήτης. Συμμετεῖχε
στό 22 Διεθνές φεστιβάλ τοῦ Ἀββαείου
sylvanes στήν Ν. Γαλλία καί στή Φιλανδία
(Ἐλσίνκι, Μοναστήρι Valamo τοῦ καί στό ilomansti).
Οἱ ὁποῖοι ἐκπροσώπησαν ἄψογα τήν Ὀρθοδοξία τήν
Κρήτη καί τήν Ἑλλάδα. Ἦταν μέλος στό Διοικητικό
Συμβούλιο τῆς Ὁμοσπονδίας Ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος.
Τό 2004 ὁ Παγκρήτιος σύλλογος φίλων τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς στά πλαίσια τῆς ἐτήσιας ἑορτῆς τίμησε τούς Κρῆτες πρωτοψάλτες καί γενικότερα στήν
ἐκκλησία. Δικαίως λοιπόν τό σημερινό Δ.Σ. τοῦ συνδέσμου μας τόν ἀνακήρυξε Ἐπίτιμο πρόεδρο ἀναρτώντας τήν φωτογραφία του στό Γραφεῖο.
Ἐπίσης ἡ χορωδία τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν
Νομοῦ Χανίων ἀπέδωσε τήν «Ὠδή εἰς τήν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἰωάννου». Σύνθεση κειμένων τοῦ Δρ. Α.
Παπαδεροῦ καί μουσική σύνθεση Γ. Χατζηθεοδώρου
καί μέ ἀπόφαση τοῦ ΔΣ ἐκδόθηκε καί κυκλοφόρησε
σέ κασέτες καί C.D..
Ὁ γράφων συνυπηρέτησε μέ τό ἀξίωμα τοῦ
Ταμία καί Γενικοῦ Γραμματέα εἶχε ἄψογη συνεργασία καί ἄντλησε πάρα πολλά ἀπό τόν ἀστείρευτο
πλοῦτο τῶν γνώσεών του.
Ἀλησμόνητε συνάδελφε καί ἐκλεκτέ φίλε,
θυμᾶμαι ὅτι τόν Ἰούλιο πού εἶχες μεταβεῖ στήν Ἀθήνα σοῦ εἶχα πεῖ νά ἑτοιμάσεις τόν ἐπικήδειό μου
λόγω σοβαροῦ προβλήματος τῆς ὑγείας μου. Δυστυχῶς ὅμως τά πράγματα ἄλλαξαν. Ἐπειδή ἐγώ δέν
μπόρεσα νά κάνω γιά σένα αὐτό πού εἶχα ζητήσει
ἀγαπητέ Νίκο, θ’ ἀφήσω τά πουλιά πού θά πετοῦν
πάνω ἀπ’ τούς θόλους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ νά ψάλλουν
ἐκεῖνα τήν Δέηση κατά τήν διάρκεια τοῦ μνημοσύνου σου.
Ἀγαπημένε μας Νίκο, ἡ Μνήμη σου θά εἶναι
αἰώνια. Ὁ Θεός πού τόσο πιστά τόν διακόνησες
ἄς ἀναπαύσει τήν ψυχή σου ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΩΝ.

ό Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012,
συγγενεῖς, φίλοι καί γνωστοί τῆς κοινωνίας τῶν Χανίων προσῆλθαν στήν Ἱερά
Μονή Ὁδηγήτριας Γωνιᾶς στό Κολυμπάρι
γιά νά παρακολουθήσουν τή θεία λειτουργία καί νά προσευχηθοῦν μετά τοῦ ἱεροῦ
κλήρου γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ
ἀείμνηστου Νικολάου Πιακῆ, Πρωτοψάλτη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων πού
ἀποδήμησε εἰς Κύριον τήν 30-8-2011 ὑποκύψας
αἰφνίδια στό θάνατο ἀπό τήν ἀσθένεια «τῆς καρδιᾶς».
Ἀπό τό ἀναλόγιον τοῦ Ἱ. Ναοῦ τίμησε διά τῆς
ψαλτικῆς του τέχνης τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί
τήν κοινωνία τῶν Χανίων.
Ἡ προσφορά τοῦ ἀείμνηστου Πιακῆ πρωτοψάλτη –καθηγητῆ Θεολόγο–Φιλόλογο καί χοράρχη
ὑπῆρξε πλουσιότατη.
Ἔτσι κανείς μας δέν μπορεῖ νά ξεχάσει τόν ἀείμνηστο Νίκο Πιακῆ ψάλλοντα μέ πραγματική βυζαντινή τέχνη ἀκολουθώντας τό γνήσιο Στύλ τῆς Ἀνατολῆς. Ἦταν πράγματι ἄρχοντας μέ τήν βαθύτερη καί
οὐσιαστικότερη σημασία τῆς λέξεως, στό ἀναλόγιο
πού ὑπηρέτησε. Καθιέρωσε μέ τόν τρόπο του τήν
πραγματική ἔννοια τοῦ βυζαντινοῦ χοροῦ, μέ πολλά μέλη νά συμψάλλουν καί θά μποροῦσα νά πῶ ὅτι
ἦταν ὁ θεμελιωτής καί κύριος ἐκφραστής μιᾶς τέτοιας προσπάθειας στά Χανιά, ἀφοῦ εἶχε τό χάρισμα
νά συντονίζει τίς φωνές μέ ὑποδειγματικό τρόπο.
Ὡς χοράρχης ἐκκλησιαστικοῦ φωνητικοῦ συγκροτήματος ἱεροψαλτῶν σέ μουσικές ἐκδηλώσεις
στό Νομό Χανίων καί σέ ἄλλους Νομούς τῆς Κρήτης.
Γιά τήν προσφορά του στήν Ἐκκλησία, τήν κοινωνία καί τή διατήρηση τῆς βυζαντινῆς παράδοσης,
ὁ Νίκος Πιακής τιμήθηκε ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαῖο, ὁ
ὁποῖος τοῦ ἀπένειμε ἰδιοχείρως τόν Τίμιο Σταυρό τῶν
Ἀποστόλων τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καί Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης, ὡς δεῖγμα ὁρατό τῆς Ἀποστολικῆς
εὐλογίας.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ἐπιμέλεια: Ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός Λιονάκης

Δοξολογία κατά τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ νέου ἔτους

Μ

έ τήν παρουσία τῶν ἀρχῶν τῆς
πόλεως τελέσθηκε στόν Μητροπολιτικό ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου δοξολογία μέ τήν εὐκαιρία
τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου ἔτους.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας εὐχήθηκε τό ἀρξάμενον νέον
ἔτος νά εἶναι εὐλογημένον, ἄλυπον
καί ὑγιές.
Κατόπιν μετέβησαν εἰς τά Γραφεῖα
τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Χανίων ὅπου τελέστηκε ὁ ἁγιασμός καί ἡ
εὐλογία τῆς ἁγιοβασιλειάτικης πίτας.

Κοπές Ἁγιοβασιλόπιτων

Ὁ

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ.κ Δαμασκηνός προσκλήθηκε
ἀπό τήν 1ην Ἰανουαρίου νά τελέσει τήν
ἀκολουθία τῆς εὐλογίας καί κοπῆς τῆς
πατροπαραδότου Ἁγιοβασιλόπιτας εἰς
πολλούς ἐκκλησιαστικούς, κοινωνικούς,
ἱδρυματικούς καί στρατιωτικούς χώρους
πού εἶχε τήν εὐκαιρία νά συναντήσει πολλά πρόσωπα καί νά ἀνταλλάξει μαζί τους
ἐγκάρδιες εὐχές διά τό νέο ἔτος.
Ἐνδεικτικά παρέστη στήν Ἀντιπεριφέρεια Κρήτης, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων
Κων/νου καί Ἑλένης Νέας Χώρας, στήν
Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν, στήν ἐνορία Σκινέ Κυδωνίας, στό
Θεραπευτήριο Χρονίων παθήσεων, στόν
Ραδιοφωνικό σταθμό Μαρτυρία, στό
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Κεντρικό συσσίτιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στούς ὑπαλλήλους τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος, στό σύλλογο Κυρίων
καί Δεσποινίδων Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ,
στό Δημοτικό Γηροκομεῖο, στήν ἐνορία
Ἁγίας Αἰκατερίνης, στήν ἐνορία Πέτρου
καί Παύλου, στόν Δικηγορικό σύλλογο
Χανίων, στό ἵδρυμα Ἁγίας Σοφίας Ἀποκορώνου, στόν πολιτιστικό σύλλογο
Κορακιῶν, στήν 115 πτέρυγα μάχης στό
στρατιωτικό προσωπικό τῆς Α΄ Μάλεμε, στήν ἐνορία Φρέ Ἀποκορώνου, στό
χορευτικό σύλλογο «οἱ Βιγλάτορες» στό
Πολιτιστικό σύλλογο Περβολακίων Κισάμου, στήν Ἐκκλησιαστική σχολή Ἁγίου
Ματθαίου, στήν ἐνορία Ἁγίου Φανουρίου Καλαμακίου καί στόν σύνδεσμο κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου.
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Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας
κ.κ. Δαμασκηνό ἐκπροσώπησε σέ ἀνάλογες ἐκδηλώσεις καί ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου ὁ ὁποῖος μετέφερε τίς
εὐχές καί τίς εὐλογίες τοῦ Ποιμενάρχου
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ στούς παρακάτω:
Ἐνορία Μάζας, Σύλλογο Ποντίων «Παναγία ἡ Σουμελά», Σύλλογο Μικρασιατῶν
«ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος», Ραδιοφωνικό
Σταθμό Ἀντένα, Ἵδρυμα Καψωμένου, Ἱερό
Ναό Ἁγίας Μαγδαληνῆς, Ἵδρυμα Ἐλ. Βενιζέλου, Σύλλογο «Ὁρίζοντα», σύλλογο
ἀστυνομικῶν ὑπαλλήλων, συλλόγο προλήψεως ναρκωτικῶν, ἀθλητικό ὅμιλο «Ἐλ.
Βενιζέλου», συλλόγο ἱεροψαλτῶν «Γεώργιος ὁ Κρής», ἐνορία Βαρυπέτρου, κέντρο
παιδικῆς μέριμνας, σύλλογος «Παναγίας
Γοργοϋπηκόου», Δημοτικό Γηροκομεῖο
καί τήν Ἐνορία Ἀγυιᾶς.
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Σύναξη Νέων στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Κυριακῆς
Χρυσοπηγῆς

Σ

τήν καθιερωμένη ἐτήσια σύναξη νέων πού
πραγματοποιήθηκε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας
Κυριακῆς, μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς
καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
Χρυσοπηγῆς, προσῆλθε καί ὁμίλησε σέ πλῆθος
νέων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλεπίου, Βεροίας καί Ἀλεξανδρέττας κ.κ. Παῦλος
ἐκ τοῦ Ὀρθόδοξου Πατριαρχείου Ἀντιοχείας μέ
θέμα «Ἡ οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας».
Τήν σύναξη τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης
κ.κ. Εἰρηναῖος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος
καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός πού καλωσόρισε τόν Σεβασμιώτατο κ.κ. Παῦλο καί τόν εὐχαρίστησε γιά τόν κόπο τῆς προσέλευσής του ἀπό τό
μακρινό Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας.
Τῆς συνάξεως ἀκολούθησε ἑορταστική τράπεζα πού προσφέρθηκε πλουσιοπάροχα
ἀπό τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς καί ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας.

Ἐκδήλωση Ἐνορίας Κουνουπιδιανῶν

Τ

ήν Τετάρτη 4 Ἰανουαρίου στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας Κουνουπιδιανῶν Ἀκρωτηρίου, βραβεύτηκαν κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ Προέδρου τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Πρωτ. π.
Δημητρίου Ἀλεξανδράκη, ἀριστοῦχοι μαθητές καί φοιτητές τῆς Ἐνορίας.

Τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό ἐκπροσώπησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Πανάρετος
Ψαραύτης.
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Η Δεσποτική Ἑορτή τῶν Θεοφανείων

Μ

έ ἰδιαίτερη
λαμπρότητα
καί τήν παρουσία
τῶν ἀρχῶν καί πλήθους κόσμου ἑορτάσθηκε στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό
τῶν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου, ἡ κοσμοχαρμόσυνη δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων. Τῆς λειτουργικῆς συνάξεως καί τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μ.
Ἁγιασμοῦ προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος
κατόπιν αὐτῶν μέ ἱερά πομπή κατευθύνθηκε στό Ἐνετικό λιμάνι διά τόν ἁγιασμό τῶν
ὑδάτων καί τήν ρίψη τοῦ σταυροῦ.
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H ἑορτή τῆς Συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου
στίς Κορακιές

Τ

ήν ἱστορική Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν ἐπισκέφθηκε τήν
7η Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ὅπου τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐκφράζοντας τήν χαρά του διά τήν παρουσία
πολλῶν προσκυνητῶν εἰς τό ἀνακαινισμένο καθολικό τῆς Μονῆς. Στήν συνέχεια μετέβη στό ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς ὅπου μέ τήν παρουσία πολλῶν
πατέρων καί προσκυνητῶν τέλεσε τήν
ἀκολουθία τῆς εὐλογίας τῆς ἁγιοβασιλόπιτας καί ὁμίλησε περί τῆς ὁλοφάνερης

προστασίας τοῦ Τιμίου Προδρόμου στήν
ζωή τῶν μοναζουσῶν καί τῶν προσκυνητῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

H ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου

Τ

ήν 15ην Ἰανουαρίου ἡμέρα μνήμης τοῦ
Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου ἑόρτασε
μέ κάθε λαμπρότητα ὁ μοναδικός Ἱερός Ναός
πρός τιμήν του, πού εὑρίσκεται εἰς τό χωριό
Κυρτωμάδος. Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ ἀπό τόν ἐφημέριο
τῆς ἐνορίας π. Στυλιανό Σταγάκη καί κατοίκους
τῆς περιοχῆς δέχθηκε ἀβραμιαία φιλοξενία καί
εὐλόγησε τήν παρατιθέμενη ἁγιοβασιλόπιτα.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου
τοῦ Μεγάλου

Π

ολλές ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας περιέχουν ναούς καί παρεκκλήσια πρός τιμήν τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.
Ἐξαιρετικῶς ὅμως τήν μνήμη τοῦ Ἁ
γίου Ἀντωνίου τίμησαν οἱ ἐνορίες Λάκκων καί Μάλεμε Κυδωνίας οἱ ὁποῖες ἑόρτασαν τόν πολιοῦχο καί προστάτη τους
μέ κάθε ἐπισημότητα καί εὐλάβεια.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
κ.κ. Δαμασκηνός χοροστάτησε στόν πανηγυρικό ἑόρτιο ἑσπερινό στούς ὀρεινούς Λάκκους πού προσῆλθαν πλῆθος
προσκυνητῶν ἐνῶ τήν ἑπομένη ἱερούργησε στόν μεγαλοπρεπή Ἱ. Ναό Ἁγίου
Ἀντωνίου Μάλεμε.

Ἁγιασμός νέου οἰνοποιείου
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος

Τ

ό νέο οἰνοποιεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τσαγκαρόλων
Ἀκρωτηρίου μέ προδιαγραφές τῆς σύγχρονης νομοθεσίας τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός
τήν Τρίτη 24 Ἰανουαρίου.
Ὁ χῶρος καί οἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ
νέου οἰνοποιείου ἀνακαινίσθηκε μέ πόρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τή καθοδήγηση

τοῦ Ἀρχ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη Καθηγουμένου τῆς Ἁγίας Τριάδος ἡ ὁποία
παράγει μέ Βιολογικές καλλιέργειες πέντε ποικιλίες γευστικοῦ οἴνου.
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Ὁ Ἀρχηγός τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ
στήν Μητρόπολή μας

Τ

όν ἀρχηγό τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ
ἀντιναύαρχο Κοσμᾶ Χρηστίδη, δέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
στό Ἀρχονταρίκιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁ
γίας Τριάδος Τσαγκαρόλων Ἀκρωτηρίου
τήν Τρίτη 24 Ἰανουαρίου.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ ἐπαίνεσε τό
πολεμικό ναυτικό δώρισε βιβλία καί ἀναμνηστικά στόν
εὐσεβή ἀρχηγό
του ἐνῶ αὐτός
προσέφερε μετάλλια καί ἀναμνηστικά καί
ζήτησε τίς εὐλογίες καί τίς εὐχές
τοῦ Σεβασμιωτάτου.
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Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης

Μ

έ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί
Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου ἑορτάσθηκαν οἱ
προστάτες τῶν γραμμάτων Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ματθαίου τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ.
Εἰρηναῖος χαιρέτησε ἰδιαίτερα τόν Σχολάρχη κ. Θωμά Παναγιώτου, τούς καθη-

γητές καί τούς ἱεροσπουδαστές καί τούς
εὐχήθηκε καλή ἐπιτυχία καί πρόοδο στά
μαθήματά τους.
Ἐν συνεχείᾳ στήν τραπεζαρία τῆς Ἐκ
κλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης παρατέθηκε γεῦμα πρός τιμήν τῶν Σεβαμιωτάτων
Μητροπολιτῶν Κισάμου καί Σελίνου κ.κ.
Ἀμφιλοχίου καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, καθώς καί πολλῶν
ἐπισήμων, γονέων καί μαθητῶν τῆς
Σχολῆς.
Κατά τήν διάρκεια τοῦ γεύματος
πραγματοποιήθηκε ἡ εὐλογία τῆς κοπῆς
τῆς ἁγιοβασιλόπιτας καί δόθηκαν πολλές
ὑποτροφίες σέ ἱεροσπουδαστές ἀπό: τήν
Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
ἀπό τό Ἵδρυμα «Παναγία Ἀκρωτηριανή»,
ἀπό τά Χανιώτικα Νέα, ἀπό τό σύλλογο
ἀποφοίτων Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης εἰς μνήμην Γεωργίου Φαλδαμῆ καί
ἀπό τόν ἐκδότη τῆς ἐφημερίδος Χανιώτικα νέα κ. Ἰωάννη Γαρεδάκη εἰς μνήμην
Νικολάου Κακαουνάκη.
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Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Τ

ήν κοινή μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τίμησε ἡ Ἱερά
Μητρόπολή μας μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ.
Δαμασκηνοῦ στόν Μητροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου καί δυό ὁμιλίες στίς 29 Ἰανουαρίου στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος
Ἀμπεριᾶς ἀπό τόν Καθηγητή - Ἰατροδικαστή κ. Ματθαῖο Τσούγκα μέ θέμα:
«Παιδική κακοποίηση»
καί στίς 30 Ἰανουαρίου στό
Πολιτιστικό Κέντρο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
ἀπό τόν Ἐπίκουρο Καθηγητή τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Κωτσιόπουλο μέ
θέμα:
«Ἡ πτώχεια καί ὁ πλοῦτος
κατά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες».

Ὑποδειγματική πράξη

Ὁ

Αἰδεσιμότατος πρεσβύτερος π. Ἀνδρέας Κοκκινάκης, ἐφημέριος Ἐμπρόσνερου Ἀποκορώνου, καί πολύτεκνος πατέρας πέντε παιδιῶν προχώρησε μαζί μέ τήν
πρεσβυτέρα του σέ υἱοθεσία ἕκτου παιδιοῦ ἀποδεικνύοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν ὑποδειγματική ἱερατική καί
οἰκογενειακή του συνείδηση.
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Ἡ περιοχή Ἁγίων Ἀποστόλων

Τ

ήν Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στό παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
τῆς Χρυσῆς Ἀκτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ.
Δαμασκηνοῦ, μέ ἀφορμή τήν πρωτοβουλία τοῦ Δήμου Χανίων καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
νά προστατεύσουν τό φυσικό περιβάλλον
καί νά μήν ἐπιτρέψουν τήν δημιουργία ξενοδοχειακῶν μονάδων.
Στήν ὅλη πρωτοβουλία περιλαμβάνονταν ἀθλοπαιδίες ἀπό ὅλους τούς ἀθλητικούς συλλόγους καί μουσικές ἐκδηλώσεις οἱ ὁποῖες διατράνωναν ὅτι «οἱ Ἅγιοι
Ἀπόστολοι ἀνήκουν στούς πολίτες τῶν
Χανίων».
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Ἅγιος Χαράλαμπος Φιλιάτρων

Π

ρ ο σ κ ε κ λη μ έ ν ο ς
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυλλίας καί Ὀλυμπίας
κ.κ. Χρυσόστομου ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός μετέβη στά
Φίλιατρα προκειμένου
νά συμμετάσχει στίς λατρευτικές - ἑορταστικές
ἐκδηλώσεις μέ ἀφορμή
τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου
ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος
Χαραλάμπους στίς 10
Φεβρουαρίου.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ἡ εὐλάβεια τῶν πιστῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριφυλλίας καί
Ὀλυμπίας, καί ἡ ἀγάπη καί φιλοξενία τοῦ Μητροπολίτου κ.κ. Χρυσόστομου.
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Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου
στήν Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

Τ

ήν Ἱερά Ἀποστολική Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας ἐπισκέφτηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ.κ. Δαμασκηνός τό Σάββατο 11 Φεβρουαρίου προκειμένου νά τελέσει στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Νεοκάστρου τό
9μηνο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως π. Χρήστου Κουλιούφα μέ τόν ὁποῖον

ὑπῆρξαν συμφοιτητές στό Ἀριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Κατόπιν τῆς θείας λειτουργίας καί τοῦ
Ἱεροῦ μνημοσύνου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό ἀβραμιαία
φιλοξενία στό Μητροπολιτικό μέγαρο.
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Ἐθελοντική αἱμοδοσία

Ἡ

Ἱερά Μητρόπολή μας καί ὁ σύλλογος ἐθελοντῶν αἱμοδοτῶν
«Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος» μέσα στά πλαίσια ἐνάρξεως
συνεργασίας μας προχωρήσαμε τήν Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου στό
πνευματικό κέντρο «Κωνσταντινουπολειάδα» τῆς ἐνορίας Ἁγίων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Νέας Χώρας, σέ ἐθελοντική αἱμοδοσία
προκειμένου νά στηρίξουν τήν προσπάθεια εὑρέσεως νέων αἱμοδοτῶν μέ σκοπό νά βοηθηθοῦν οἱ ἔχοντες ἀνάγκη ἀπό αἷμα.
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Βραβεύσεις συνταξιούχων κληρικῶν

Τ

ήν Κυριακή 19 Φεβρουαρίου ὁ σύλλογος Κληρικῶν ὁ «ποιμήν» τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, βράβευσε μέ τιμητικό δίπλωμα
διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ τρεῖς συνταξιούχους
κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
οἱ ὁποῖοι διακρίνονταν διά τό ἱερατικό
ἦθος τους, τήν ὑποδειγματική διακονία
τους καί τήν μεγάλη προσφορά τους στό
χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.
Πρόκειται γιά τούς:
Α) Πρωτ. π. Μάρκον Παπαδάκην,
πρώην ἐφημέριον - προϊστάμενον Ἁγίου
Νεκταρίου Παχιανῶν.
Β) Πρωτ. π. Ἀναστάσιον Σπινθουράκην, πρώην Γενικό Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον καί προϊστάμενον - ἐφημέριον Εὐαγγελίστριας Χαλέπας καί
Γ) Πρεσβ. π. Παρασκευά Ξηρουχάκην,
πρώην ἐφημέριον Κεφαλᾶ Ἀποκορώνου.
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Ἑσπερινός τῆς συγνώμης

Τ

ήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς 26 Φεβρου
αρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμωνος Ἀμπεριᾶς τελέσθηκε χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμ ενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ ὁ
ἑσπερινός τῆς συγνώμης μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς.
Τοῦ κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε πνευματική ὁμιλία ἐνώπιον πολυπληθέστατου ἀκροατηρίου ὑπό τοῦ
Πανοσιολογιώτατου Ἀρχ. Κυρίλλου
Διαμαντάκη Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καί
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπό
λεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας.

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

Ονοματεπώνυμο

1 Μπαϊλάκης Ἀνδρέας

Ποσά
σε €

Α/Α

50,00

Ονοματεπώνυμο

Ποσά
σε €

15 Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Γαλατᾶ

250,00

2 Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων

500,00

16 Μαυριγιαννάκη Μαρία

350,00

3 Ἐνορία Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας

100,00

17 Μανιαδάκης Ἐμμανουήλ

700,00

18 Κουκουλάκης Νικόλαος

100,00

4 Βούρβαχης Στυλιανός
5 Ραϊσάκη Σούλα
6 Λαρεντζάκης Γεώργιος

1.500,00
200,00

19 Σπαράκη Χαρίκλεια

50,00

20 Ἀνδρανάκης Μιχαήλ

7 π. Γεώργιος καί πρεσβυτέρα
Ἀντωνία Πετράκη

300,00

8 Καλογεράκης Κυριάκος

100,00

9 Γκάρτζος Εὐθύμιος

50,00

60,00
1000,00

21 Κασιμάτη Εὐτυχία

600,00

22 Χριστουλάκη Λιλίκα

500,00

23 Μοναχή Ἀγαθαγγέλη Δαμηλάκη

100,00

24 Μοναχή Νεκταρία Πλευράκη

50,00

10 Σειραδάκης Ἐμμανουήλ

150,00

25 Σταματάκη Μαρία

50,00

11 Γαλανάκη Γεωργία

100,00

26 Κοτσώνη Πολύμνια

50,00

12 Ἀθητάκη Μαργαρίτα

100,00

27 π. Μιχαήλ Χριστουλάκης

200,00

13 Γαβριλάκης Μιχαήλ

150,00

28 Ἀνώνυμος

150,00

14 Βεργανελάκης Κων/νος

300,00

29 Τορναζάκιο Κληροδότημα
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7.500,00

Ἐκδημίες Κληρικῶν

Σ

τήν σεμνή χορεία τῶν προαπελθόν
των σεβασμίως τῆς ἐκκλησίας λειτουργῶν προστέθηκαν τρεῖς ἀκόμη τετιμημένοι, εὐπροσήγορα κοινωνικοί,
συνταξιοῦχοι κληρικοί μέ πολύ προσφορά
καί διακονία στήν τοπική μας Ἐκκλησία.
Πρόκειται γιά τούς:
Α) Αἰδ. Πρωτ. Γεώργιον Σταυρακάκη,
πρώην ἐφημέριον Ἁγίου Λουκᾶ ὁ ὁποῖος
ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον σέ ἡλικίαν 79 ἐτῶν
τήν 10ην Ἰανουαρίου καί τοῦ ὁποίου ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία ἐψάλλει εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας.
Β) Αἰδ. Πρωτ. Γεώργιον Χατζηδογιαννάκην, πρώην ἐφημέριον
Ἁγίου Νικολάου Σούδας καί Ἁγίας Τριάδος Ἀμπελοκήπων Ἀθηνῶν ὁ
ὁποῖος ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον σέ ἡλικία 94 ἐτῶν τήν 12ην Ἰανουαρίου
καί τοῦ ὁποίου ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία ἐψάλλει εἰς τό χωρίον του,
στίς Στέρνες Ἀκρωτηρίου.
Γ) Αἰδ. Πρωτ. Κων/νον Πολάκην, πρώην ἐφημέριον Φονέ, Μάζας,
Χαμπάθων Ἀποκορώνου, ὁ ὁποῖος ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον σέ ἡλικία 77
ἐτῶν τήν 22αν Φεβρουαρίου καί τοῦ ὁποίου ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία
ἐψάλλει στήν Γεωργιούπολη Ἀποκορώνου.
Τῶν νεκρώσιμων ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καί πλῆθος κληρικῶν καί πιστῶν.

Μνήμη Προηγουμένου π. Ἀθανασίου Ντουρουντάκη

T

ό Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στήν Ἱερά
Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή
Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων
τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
καί μνημόσυνο ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοή εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Προηγουμένου τῆς Μονῆς Ἀρχ. Ἀθανασίου
Ντουρουντάκη ὁ ὁποῖος πρίν ὀκτώ ἔτη,
πλήρης ἡμερῶν καί ἔργων, ἄφησε τά πρόσκαιρα διά τά αἰώνια ἀγαθά τοῦ Θεοῦ.
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ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
Toῦ Ἀρχιμ. Βενεδίκτου Νεοσκητιώτου
Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο τεῦχος

γ) Πρέπει νὰ γίνεται ἀκενόδοξα

τοὺς ἄλλους καὶ νὰ μᾶς θαυμάσουν. Ὑπάρχει δηλαδὴ ἐλεημοσύνη καὶ μία πράξις καλὴ
ποὺ μπορεῖ καὶ εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ τὴν
κάνης δημόσια. Ὅταν π.χ. πηγαίνη κανείς
σὲ κάποιο ἄσυλο. Δὲν γίνεται αὐτὸ πρὸς τὸ
θεαθῆναι. Ἐκεῖ πέφτει τὸ βάρος, γιατὶ τὸ κάνεις, ποιός εἶναι ὁ σκοπός; Γιὰ νὰ σὲ δοῦν καὶ
νὰ σὲ θαυμάσουν καὶ νὰ σὲ χειροκροτήσουν;
Τὸ βασικὸ στοιχεῖο τῆς ἐλεημοσύνης εἶναι ἡ
ἀφάνεια. Γιατὶ μόνον ὁ Θεὸς ἐκείνους ποὺ
κάνουν ἐλεημοσύνη μία μέρα θὰ τοὺς ἐμφανίση καὶ θὰ τοὺς δοξάση. Τὸ τονίζουμε αὐτό.
Κρυφὰ ἡ ἐλεημοσύνη.

Πρέπει νὰ γίνεται κρυφά. Κάτι ποὺ δὲν
τὸ καταλαβαίνουμε. Ὁ Χριστὸς λέγει «μὴ
γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου».
Ὂχι νὰ μὴ γράψης τὸ ὄνομά σου ὅταν κάνης
μία δωρεά, ἀλλά μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου
τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου. Τί σημαίνει αὐτό; Τὴν
ἐλεημοσύνη τὴν κάνουμε συνήθως μὲ τὸ δεξὶ
τὸ χέρι. Τόσο κρυφὰ πρέπει νὰ τὴν κάνουμε,
ὥστε ἂν ἦταν δυνατό τὸ ἀριστερὸ χέρι νὰ μὴ
ξέρη τί κάνει τὸ δεξί. Κι ἀκόμη. Ἡ δεξιὰ καὶ
ἡ ἀριστερὰ εἶναι οἱ ἄνθρωποί μας. Κάνουμε
τὴν ἐλεημοσύνη μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ μὴ
ξέρουν καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶναι κοντά μας, δίπλα
μας, τί ἐλεημοσύνη κάνουμε. Καὶ ὁ Χριστὸς
ἐδῶ χρησιμοποιεῖ δύο παραδείγματα γιὰ νὰ
μᾶς δείξη ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη πρέπει νὰ εἶναι
κρυφὴ καὶ ἀφανής. Καὶ ὄχι γνωστὴ στὰ μάτια
τῶν ἀνθρώπων. Ποιές εἰκόνες χρησιμοποιεῖ;
Ἡ μία εἰκόνα εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς σάλπιγγας.
Ἡ ἄλλη εἶναι ἡ τῶν χεριῶν. Ὅταν κάνης ἐλεημοσύνη μὴν πάρης σάλπιγγα καὶ φωνάζεις
ὅτι ἐγώ ἔκανα αὐτό καὶ αὐτὸ καὶ ἔγραψα μὲ
χρυσὰ γράμμματα τὸ ὄνομά μου. Ὅταν κάνης
αὐτό, ἡ κενοδοξία καὶ ἡ ματαιοδοξία ἔφαγαν
τὸ κέρδός σου. «Ὅταν ποιῆς ἐλεημοσύνην
μὴ σαλπίσης ὥσπερ οἱ ὑποκριταί… ἀπέχουσι
τῶν μισθῶν αὐτῶν….». Προσέχετε μία παρατήρησι. Λέγει ὁ Χριστός: Ὅταν κάνετε
τὴν ἐλεημοσύνη, μὴ τὴν κάνετε ἔμπροσθεν
τῶν ἀνθρώπων «πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς».
Δηλαδὴ ἐκεῖνο ποὺ δίνει σημασία ὁ Χριστὸς
εἶναι ἡ πρόθεσις καὶ ὁ σκοπὸς γιὰ τὸν ὁποῖο
κάνουμε αὐτό. Δηλαδὴ μπορεῖ μία ἐλεημοσύνη ἢ μία καλὴ πράξις νὰ γίνῃ μπροστὰ
στοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ὁ σκοπός μας καὶ
ἡ πρόθεσί μας νὰ μὴν εἶναι νὰ θαμπώσουμε

δ) Μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν
τῶν φαρισαίων

«Ἐάν ἡ ἀρετή σας δὲν ξεπεράση τὴν ἀρετὴ
τῶν γραμματέων καὶ τῶν Φαρισαίων, δὲν θὰ
εἰσέλθετε στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ.
5, 20). Ὥστε, καὶ ἂν ἀκόμη δώση κανείς ἐλεημοσύνη, δὲν δώση, ὅμως, περισσότερα ἀπὸ
ἐκεῖνα ποὺ ἔδιναν ἐκεῖνοι, δὲ θὰ εἰσέλθῃ
στὴν οὐράνια βασιλεία.
Ἀλλὰ θὰ πῇ κάποιος∙ καὶ πόση ἐλεημοσύνη ἔδιναν ἐκεῖνοι; Ἔδιναν τὸ ἕνα δέκατο
ἀπὸ ὅλη τους τὴν περιουσία καὶ πάλι ἄλλο
ἕνα δέκατο καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τρίτο δέκατο.
Ὥστε ἔδιναν σχεδὸν τὸ ἕνα τρίτο ἀπὸ τὴν
περιουσία τους. Διότι ἐὰν προστεθοῦν τὰ
τρία δέκατα, κάνουν αὐτό, καὶ μαζὶ μὲ αὐτὰ
προσέφεραν καὶ τὶς ἀπαρχὲς καὶ τὰ πρωτότοκα καὶ πολλὰ ἄλλα, ὅπως γιὰ παράδειγμα
τὶς προσφορὲς γιὰ τὶς ἀμαρτίες, γιὰ τοὺς καθαρισμούς, τὶς προσφορὲς στὴν περίοδο τῶν
ἑορτῶν, τὸ Ἰωβηλαῖο ἔτος, τὶς προσφορὲς
παραγραφῆς τῶν χρεῶν, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι τῶν δούλων καὶ γιὰ τὰ δάνεια, ποὺ
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οὔτε σύμφωνα μὲ τὸ μικρό; Πράγματι πολὺ
ντρέπεται κανείς ὅταν βλέπη πολλοὺς πλουσίους μὲ φανταστικὰ ἀγαθά, καί, ὅμως, νὰ
γίνωνται φτωχότεροι ἀπὸ τοὺς φτωχούς,
ὅταν πρόκειται νὰ δώσουν σὲ φτωχό!
Ὁ φτωχὸς ἂς βλέπη τὴν χήρα ποὺ πρόσφερε τοὺς δύο ὀβολοὺς καὶ ἂς μὴ νομίζη ὅτι
ἡ φτώχεια εἶναι ἐμπόδιο γιὰ νὰ κάνῃ ἐλεημοσύνη καὶ φιλανθρωπία. Ὁ πλούσιος ἂς σκέπτεται τὸν Ἰώβ, καί, ὅπως ἐκεῖνος εἶχε ὅλα τὰ
ὑπάρχοντα στὴ διάθεσι ὄχι τοῦ ἑαυτοῦ του,
ἀλλά τῶν φτωχῶν, ἔτσι ἃς κάνη καὶ αὐτός.
Διότι γι’ αὐτὸ ἄντεξε γενναῖα τὴ στέρησί
τους, ἐπειδὴ καὶ πρὶν τὸν δοκιμάση ὁ διάβολος, σκέφτηκε τὴ στέρησί τους. Διότι χρήματα γι’ αὐτὸ ὀνομάζονται, γιὰ νὰ τὰ χρησιμοποιοῦμε ὅπως πρέπει. Κτήματα γι’ αὐτὸ
λέγονται, γιὰ νὰ τὰ ἀποκτοῦμε ἐμεῖς καὶ γιὰ
νὰ μή μᾶς ἀποκτοῦν αὐτά. Ἐξουσιάζει κανείς
πολλὰ χρήματα; Ἂς μὴ γίνεται δούλος αὐτῶν
τῶν ὁποίων ὁ Θεὸς τὸν ἔκανε κύριο. Καὶ δὲν
ὑποδουλώνεται, ἂν τὰ ξοδεύη ὅπως πρέπει.
Γιατὶ τίποτε δὲν εἴναι τόσο ἄστατο, ὅσο ὁ
πλούῦτος. Τίποτε δὲν ἀλλάζει τόσο εὔκολα,
ὅσο ἡ εὐημερία.
Ἀφοῦ εἴπαμε πῶς πρέπει νὰ γίνεται, ἂς
δοῦμε τώρα γιὰ λίγο τὰ γνωρίσματά της καὶ
ποιό τὸ κέρδος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐφ’ ὅσον
ζοῦμε σὲ μία ἐποχή οἰκονομική καὶ ἀτομοκρατικὴ καὶ κινούμαστε ὅλοι μας μὲ τὴν
φράσι πόσα παίρνεις καὶ τί κερδίζεις.

ἦταν ἀπαλλαγμένα ἀπὸ τόκους. Ἐάν, λοιπόν,
αὐτὸς πού δίνη τὸ ἕνα τρίτο ἀπὸ τὴν περιουσία του, ἢ καλλίτερα τὴν μισὴ περιουσία του,
δὲν κάνει τίποτε τὸ σπουδαῖο, αὐτὸς πού δὲν
δίνει οὔτε τὸ ἕνα δέκατο ἀπὸ τὴν περιουσία
του, τίνος ἄξιος θὰ εἶναι; Ἑπομένως τουλάχιστον τὸ ἕνα δέκατο μποροῦμε ὅλοι μας νὰ
τὸ ἐφαρμόσουμε ὡς μέτρο τῆς ἐλεημοσύνης.

Πόσο πρέπει νὰ δίνῃ κανείς;

Ὂχι λιγότερα ἀπὸ τὶς δυνατότητές του.
Ἐκεῖνο ποὺ ἐξετάζουμε δὲν εἶναι τὸ νὰ δώσουμε πολλὰ ἢ λίγα, ἀλλὰ τὸ νὰ μὴ δώσουμε
λιγότερα ἀπὸ τὶς δυνάμεις μας. Ἂς θυμούμαστε τὸν δοῦλο μὲ τὰ πέντε τάλαντα καὶ
ἐκεῖνον μὲ τὰ δύο. Ἂς θυμούμαστε τὴ χήρα
ποὺ ἔρριξε τὰ δύο λεπτά. Ἂς θυμούμαστε
τὴ χήρα ποὺ ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ προφήτη
Ἠλία. Δὲν εἶπε ἐκείνη, ποὺ ἔρριξε τὰ δύο λεπτά, “τί βλάπτει, λοιπόν, ἂν κρατήσω τὸ ἕνα
λεπτὸ γιὰ τὸν ἑαυτό μου καὶ δώσω τὸ ἄλλο”,
ἀλλὰ ἔρριξε ὅλη της τὴν περιουσία. Ἐμεῖς
ὅμως ἂν καὶ ἔχουμε τόσα πολλὰ ἀγαθά, εἴμαστε πιὸ φιλάργυροι ἀπὸ ἐκείνην.
Τί τὸ ὄφελος, ὅταν, ἐνῶ εἶναι κανείς
πλούσιος, δίνει τόσα λίγα, ὅπως θὰ ἔδινε
κάποιος ἕνα ποτήρι νερό, ἐνῶ εἶχε πέλαγος, καὶ δὲν ζηλεύει οὔτε τὴν μεγαλοψυχία
τῆς χήρας γυναίκας; Καὶ πῶς θὰ πῇ, «ἐλέησε
μέ, Θεέ μου, σύμφωνα μὲ τὸ μεγάλο σου ἔλεος…»; (Ψαλμ. 50, 3), τὴ στιγμὴ πού δὲν ἐλεεῖ
σύμφωνα μὲ τὸ μεγάλο του ἔλεος, ἢ μᾶλλον,

Τὰ γνωρίσματα
τῆς ἐλεημοσύνης

Ποιά εἶναι λοιπὸν τὰ γνωρίσματα τῆς
ἐλεημοσύνης;
Πρῶτα ἀπὸ ὅλα εἶναι ἡ καρδιὰ τῆς
ἀρετῆς. Χωρὶς παρθενία μπορεῖ κανείς νὰ
δῆ τὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Χωρὶς ἐλεημοσύνη ὅμως εἶναι ἀδύνατο. Γιατὶ αὐτὴ τὰ
περιέχει ὅλα καὶ εἶναι ἀπὸ τὰ πλέον ἀπαραίτητα γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Ἑπομένως σωστὰ χαρακτηρίζεται ὡς ἡ καρδιὰ τῆς
ἀρετῆς. Ὅπως ἡ καρδιά ἂν δὲν διοχετεύη ὅλα
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κερδίσης. Καὶ ἂν χρειασθῆς νὰ τὰ φυλάξης,
μὴ τὰ φυλάξης ἐσύ. Διότι θὰ τὰ χάσης, ὁπωσδήποτε. Νὰ τὰ ἐμπιστευθῆς στὸ Θεό. Διότι
ἀπὸ ἐκεῖνον δὲν θὰ τὰ κλέψη κανένας. Μὴ
τὰ διαχειρίζεσαι ἐσύ. Διότι δὲ γνωρίζεις νὰ
κερδίζης. Δάνεισέ τα σ’ ἐκεῖνον, ποὺ δίνει
τόκο μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ κεφάλαιο. Δάνεισέ
τα ἐκεῖ, ποὺ δὲν ὑπάρχει φθόνος, οὔτε κατηγορία, οὔτε σκευωρία, οὔτε φόβος. Δάνεισά
τα σ’ ἐκεῖνον, ποὺ δὲν τὰ χρειάζεται καὶ θὰ
τὰ χρησιμοποιήση γιὰ σένα. Σ’ ἐκεῖνον, ποὺ
τρέφει ὅλους καὶ πεινᾶ γιὰ νὰ μὴν πεινάσης
ἐσύ. Σ’ ἐκεῖνον ποὺ ζητιανεύει, γιὰ νὰ πλουτήσης ἐσύ. Δάνεισέ τα σ’ ἐκεῖνον, ἀπὸ ὅπου
δὲν μπορεῖ νὰ ὁδηγηθῆς στὸ θάνατο, ἀλλὰ
θὰ κερδίσης τὴ ζωή, ἀντὶ γιὰ τὸν θάνατο.
Διότι, οἱ τόκοι αὐτῶν τῶν χρημάτων, θὰ σοῦ
χαρίσουν τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἐνῶ οἱ
ἄλλοι θὰ ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν αἰώνια
κόλασι. Οἱ δεύτεροι εἶναι ἀποτέλεσμα φιλαργυρίας, οἱ πρῶτοι σωστῆς ἐκτιμήσεως
τῶν πραγμάτων. Οἱ δεύτεροι εἶναι ἀποτέλεσμα ἀπανθρωπίας, οἱ πρῶτοι φιλανθρωπίας.
Εἶναι ὅμως ἡ ἐλεημοσύνη καὶ πλοῦτος
καὶ τράπεζα τοῦ πλούτου.
Ἂς κάνουμε πνευματικὸ ἐμπόριο, ἂς μὴν
ἐπιζητοῦμε τίποτε περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀνάγκη. Αὐτὸ εἶναι πλοῦτος, αὐτὸ ἐμπόριο, αὐτὸ
θησαυρὸς παντοτινός, τὸ νὰ μεταθέτουμε,
δηλαδή, ὅλα τὰ ὑπάρχοντά μας στὸν οὐρανὸ
καὶ νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη γιὰ τὰ ὅσα καταθέσαμε ἐκεῖ. Διότι ἐκεῖ γιὰ μᾶς διπλὸ θὰ
εἶναι τὸ κέρδος ἀπὸ τὴν ἐλεημοσύνη∙ καὶ
δὲν θὰ φοβούμαστε πλέον γιὰ τὰ χρήματα
ποὺ καταθέσαμε, μήπως κάποτε τὰ ἐξαφανίσουν ληστὲς ἢ διαρρῆκτες καὶ τὸ ὅτι, ἐνῶ
εἶναι φυλαγμένα ἐκεῖ, δὲν παραμένουν χωρὶς
τόκο. Ἀλλά, ὅπως μία ρίζα ποὺ φυτεύθηκε σὲ
εὔφορο τόπο, δίνει κάθε χρόνο ὥριμους καρπούς, ἔτσι καὶ τὰ χρήματα ποὺ φυτεύθηκαν
στὰ χέρια τῶν φτωχῶν, ὄχι μόνο κάθε χρόνο,
ἀλλὰ καὶ κάθε μέρα μᾶς δίνουν πνευματικοὺς καρπούς∙ δηλαδή, παρρησία στὸ Θεό,
συγχώρεσι ἀμαρτημάτων, συντροφιὰ ἀγγέ-

τά μέλη τοῦ σώματος με αἷμα, νεκρώνεται,
ἒτσι και αὐτή ἡ νοητή καρδιά. Ἡ καρδιὰ ἂν
δὲ δίνη τὸ πνεῦμα τῆς ζωῆς σὲ ὅλα τὰ μέλη,
γρήγορα σβήνει.
Ὅπως πάλι ἡ πηγὴ ἂν συγκρατῆ μέσα της
τὸ νερό, σβήνει καὶ ὅπως τὸ στομάχι ἂν δὲν
διοχετεύη τὴν τροφὴ καὶ στὰ ἄλλα μέλη τοῦ
σώματος, ἀρρωσταίνει, ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ
τὸν πλοῦτο ὅταν τὸν κρατάη κανείς μόνον
γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ δὲν τὸν διοχετεύει καὶ
στὰ ἄλλα μέλη τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας.
Εἶναι σπορά, ἐμπόριο, δάνειο, πλοῦτος.
Ἡ ἐλεημοσύνη δὲν εἶναι ἔξοδο, ἀλλὰ ἔσοδο, οὔτε δαπάνη, ἀλλὰ κέρδος. Δίνει κανείς
ψωμὶ καὶ παίρνει ζωὴ αἰώνια. Δίνει ροῦχο καὶ
παίρνει στολὴ ἀφθαρσίας. Δίνει συμμετοχὴ
στὴ στέγη του, καὶ παίρνει οὐράνια βασιλεία.
Προσφέρει αὐτά, ποὺ καταστρέφονται καὶ
παίρνει αὐτὰ ποὺ παραμένουν αἰώνια.
Ἡ Ἁγία Γραφὴ λέγοντας «ὁ σπείρων φειδομένως….» μᾶς παρουσιάζει τὴν ἐλεημοσύνη μὲ τὸν σπόρο γιὰ νὰ τὴν κάνουμε μὲ
πολλὴ χαρὰ καὶ πολλὴ προθυμία. Διότι, ἐάν
αὐτοὶ ποὺ ἐμπιστεύωνται στὴ γῆ τὸ σπόρο
καὶ σκορπίζουν ὅσα ἔχουν ἀποθηκευμένα
καὶ φυλαγμένα, μὲ χαρὰ καὶ τρέφωνται μὲ τὶς
καλὲς ἐλπίδες, μολονότι μερικὲς φορὲς τοὺς
διαψεύδουν οἱ καιρικὲς συνθῆκες, καὶ βλέπουν μὲ τὴ φαντασία τους, ὅτι τὸ ἀλώνι εἶναι
γεμάτο ἀπὸ σοδειά, πολὺ περισσότερο πρέπει νὰ χαίρωνται αὐτοὶ ποὺ ἔγιναν ἄξιοι νὰ
σπείρουν τὸν πνευματικὸ αὐτὸ σπόρο, διότι,
ἐνῶ σπέρνουν στὴ γῆ, πρόκειται νὰ θερίσουν
στὸν οὐρανό, καὶ ἐνῶ καταβάλλουν ἀργύρια,
δέχονται τὴ συγχώρεσι τῶν ἁμαρτιῶν τους
καὶ βρίσκουν ἀφορμὴ παρρησίας, ἀφοῦ μὲ
τὶς προσφορὲς ποὺ κάνουν ἐδῶ, προκαλοῦν
γιὰ τὸν ἐαυτὸ τους τὴν διαρκῆ ἀνάπαυσι καὶ
τὴ συναναστροφὴ μὲ τοὺς ἀγίους.
Εἶναι δάνειο καὶ ἐμπόριο. «Ὅποιος ἐλεεῖ
τὸν φτωχό, δανείζει στὸν Θεό».
Σκόρπισε, λοιπόν, γιὰ νὰ μὴ ζημιωθῆς.
Μὴ κάνης οἰκονομία, γιὰ νὰ κάνης οἰκονομία. Δῶσε, γιὰ νὰ κρατήσης. Ξόδεψε, γιὰ νὰ
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Καὶ ποιός, ἰσχυρίζεται κάποιος, δείχνοντας ἐλεημοσύνη, ἔγινε ἀνώτερος ἀπὸ τὸν
θάνατο; Ἡ δύναμις τῆς ἐλεημοσύνης, κατέλυσε καὶ τὴν τυραννία τοῦ θανάτου. Ὑπῆρχε
κάποια γυναίκα, μὲ τὸ ὄνομα Ταβιθά, ποὺ
ἐρμηνεύεται Δορκάς (Πράξ. 9,36-43). Αὐτὴ
καθημερινὸ ἔργο εἶχε νὰ συγκεντρώνῃ γιὰ
τὸν ἐαυτὸ της τὸν πνευματικὸ πλοῦτο ἀπὸ
τὴν ἐλεημοσύνη. Καὶ ἔντυνε, λέγει, τὶς χῆρες,
καὶ τὶς ἔδινε καὶ ὅλη τὴν ἄλλη περιουσία της.
Συνέβη ὅμως νὰ ἀρρωστήσῃ καὶ νὰ πεθάνῃ.
Πρόσεξτε, ὅμως, τώρα ὅτι, οἱ γυναῖκες
ἐκεῖνες, ποὺ εἶχαν βοηθηθῆ καὶ εἴχαν ντυθῆ
ἀπὸ αὐτήν, στὴν κατάλληλη περίπτωσι
ἀμείβουν ἐκείνην, ποὺ τὶς εὐεργέτησε. Ἀφοῦ πλησίασαν τὸν ἀπόστολο Πέτρο, λέγει ἡ Γραφή,
ἔδειχναν τὰ ἐνδύματα καὶ ὅσα
ἔκαμνε ἡ Δορκάς, ὅταν ἦταν
μαζί τους. Καὶ ζητοῦσαν τὴν
τροφό τους καὶ ἴσως νὰ ἔχυναν καὶ δάκρυα καὶ ἔκαμναν
τὸν ἀπόστολο νὰ τὶς λυπηθῆ
πολύ.
Τί ἔκανε, λοιπόν, ὁ μακάριος Πέτρος; «Ἀφοῦ γονάτισε,
λέγει, προσευχήθηκε καὶ ἀφοῦ
στράφηκε στὸ σῶμα, εἶπε∙
Ταββιθά, σήκω πάνω. Αὐτὴ
ἄνοιξε τὰ μάτια της καὶ ὄταν
εἶδε τὸν Πέτρο σηκώθηκε. Ὁ
Πέτρος τῆς ἔδωσε τὸ χέρι του καὶ τὴν σήκωσε πάνω καὶ φώναξε τοὺς χριστιανοὺς καὶ τὶς
χῆρες καὶ τὴν παρουσίασε ζωντανή» (Πράξ.
9,40-41).
Εἴδατε πόση ἀμοιβὴ δέχθηκε γιὰ τὰ καλὰ
της ἔργα ἀκόμη καὶ σ’ αὐτὴ τὴ ζωή; Διότι τί
μεγάλο ἔδωσε στὶς χῆρες, ὅσο μεγάλο πράγμα τῆς χάρισαν αὐτές; Τὶς πρόσφερε ἐνδύματα καὶ τροφές, ἀλλ’ αὐτὲς τὴν ἐπανέφεραν
στὴ ζωὴ καὶ βοήθησαν ὥστε νὰ ἀπαλλαγῇ
καὶ ἀπὸ τὸν θάνατο. Ἢ μᾶλλον, ὄχι αὐτές,
ἀλλ’ ὁ Φιλάνθρωπος Κύριός μας, λόγω τῶν
ὑπηρεσιῶν ποὺ τὶς πρόσφερε.

λων, συνείδησι ἀγαθή, χαρὰ πνευματικῆς
ἀγαλλιάσεως, ἐλπίδα ἀκαταίσχυντη καὶ ὅλα
ὅσα ὑποσχέθηκε ὁ Θεὸς σὲ ὅσους ἀγαποῦν
τὸν συνάνθρωπο καὶ τὸν βοηθοῦν.

Ἀποτελέσματα τῆς ἐλεημοσύνης
Ἐξαφανίζει τὶς πληγὲς τῶν ψυχῶν μας
Πρῶτα ἀπὸ ὅλα εἶναι τὸ φάρμακο τῶν
ψυχικῶν τραυμάταν μας. Διότι ἰδιαίτερα
αὐτὸ τὸ φάρμακο θὰ μᾶς χαρίση τέτοια θεραπεία καὶ θὰ ἐξαφανίσῃ τὶς πληγὲς τῶν ψυχῶν
μας σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε νὰ μὴν ἀφήση
οὔτε ἴχνος, οὔτε σημάδι ἀπὸ πληγὴ ποὺ
θεραπεύτηκε, πράγμα τὸ ὁποῖο δὲν
μπορεῖ νὰ γίνῃ γιὰ τὰ σωματικὰ
τραύματα. Διότι, καὶ ἂν ἀκόμη
κάποιος βάλη στὸ τραῦμα του
ἀμέτρητες φορὲς τὰ φάρμακα,
ποὺ παρασκευάζονται ἀπὸ
τοὺς γιατρούς, εἶναι φυσικὸ
τὸ σημάδι τῆς πληγῆς νὰ μένῃ
στὸ σῶμα. Καὶ πολὺ εὔλογα,
διότι σῶμα εἶναι αὐτό, ποὺ θεραπεύεται. Ἐδῶ, ὅμως, ἐπειδὴ
ἡ ψυχὴ εἶναι αὐτὴ ποὺ θεραπεύεται, ἐᾶν δείξη τὴν εὐγνωμοσύνη της, μεταβάλλεται
εὔκολα πρὸς τὸ καλλίτερο,
καὶ ἔτσι ἐξαφανίζονται ὅλες
οἱ πληγές, σὰν νὰ ἦταν σκόνη
καὶ νὰ φύσηξε κάποιος ἰσχυρὸς ἄνεμος. Ἀπό
ὅλα αὐτὰ τὰ παραδείγματα οἱ Γραφὲς εἶναι
γεμάτες μὲ τὸ παραπάνω.
Μὲ παρόμοιο τρόπο καὶ ὁ μακάριος
Παῦλος ἀπὸ διώκτης ἔγινε ἀπόστολος καὶ
αὐτὸς ποὺ προηγουμένως πολεμοῦσε τὴν
Ἐκκλησία, κατόπιν ὡδήγησε πολλοὺς κοντὰ
στὴν Ἐκκλησία...
Ἐξαφανίζει τὸν θάνατο
Εἶναι τόσο μεγάλη ἡ δύναμί της, ὥστε ὄχι
μόνο νὰ καθαρίζῃ ἁμαρτήματα, ἀλλά νὰ ἐξαφανίζῃ καὶ τὸν ἴδιο τὸν θάνατο.
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Ἐξαλείφει ἁμαρτήματα
Τί ὑπῆρξε πιὸ αἰσχρὸ ἀπὸ τὸν Ναβουχοδονόσορ; Τί πιὸ παράνομο; Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἀσεβής, εἶδε ἀμέτρητες ἀποδείξεις
καὶ θαύματα, καὶ δὲν θέλησε νὰ συνετισθῇ,
ἀλλὰ ἔρριξε τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ στὸ
καμίνι, ἂν καὶ στὴ συνέχεια προσκύνησε
τὸν Θεό. Τί τοῦ λέγει, λοιπόν, ὁ προφήτης;
«Βασιλιά μου, ἂς γίνη ἀρεστὴ καὶ ἀποδεκτὴ
ἡ συμβουλή μου. Φρόντισε νὰ καθαρίσης τὶς
ἁμαρτίες σου μὲ ἐλεημοσύνες καὶ τὶς ἀνομίες σου μὲ φιλανθρωπικὲς πράξεις πρὸς τοὺς
φτωχούς. Ἲσως ἔτσι ὁ Θεὸς συγχωρήση τὰ παραπτώματά σου» (Δαν. 4,24) ...
Τί λέγει; Γιὰ τόσα ἀσεβήματα θὰ δοθῇ
συγχώρεσις; Ναί! Δὲν ὑπάρχει ἁμάρτημα ποὺ
νὰ μὴν μπορῆ ἡ ἐλεημοσύνη νὰ τὸ καθαρίση,
ποὺ νὰ μὴν μπορῆ νὰ τὸ σβήση. Ὁποιαδήποτε
ἁμαρτία καὶ ἂν ἀναφέρης, εἶναι κατώτερη ἀπὸ
τὴν ἐλεημοσύνη. Αὐτὴ εἶναι φάρμακο κατάλληλο γιὰ κάθε τραῦμα. Τί ὑπάρχει χειρότερο
ἀπὸ τὸν τελώνη; Ἀποτελεῖ ἀφορμὴ ὁποιασδήποτε ἀδικίας. Ἀλλ’ ὅλη αὐτὴν τὴν ἀδικία τὴν
ἔπλυνε καὶ τὴν καθάρισε ὁ Ζακχαῖος.

γεῖ μὲ πολλὴ παρρησία στὸν οὐρανό. Διότι
εἶναι γνωστὴ στοὺς θυρωροὺς τοῦ οὐρανοῦ,
σ’ ἐκείνους ποὺ φυλάσσουν τὶς θύρες τοῦ
νυμφῶνος. Καὶ ὄχι μόνο γνωστή, ἀλλὰ καὶ σεβαστή. Καὶ ὅσους γνωρίσει ὅτι τὴν τιμοῦν, θὰ
τοὺς ὁδηγήση μὲ πολλὴ παρρησία στόν θρόνο
τοῦ Θεοῦ καὶ κανένας δὲ θὰ φέρῃ ἀντίρρησι,
ἀλλὰ ὅλοι θὰ ὑποχωρήσουν. Διότι, ἂν κατέβασε τὸν Θεὸ κάτω στὴ γῆ, πολὺ περισσότερο
θὰ μπορέση νὰ ἀνεβάση τὸν ἄνθρωπο στὸν
οὐρανό∙ διότι ἔχει μεγάλη δύναμι.
Ἂν ὁ Θεὸς ἀπὸ εὐσπλαγχνία καὶ φιλανθρωπία ἔγινε ἄνθρωπος καὶ τὸν ἔπεισε νὰ
γίνῃ δοῦλος, πολὺ περισσότερο θὰ μπορέσῃ
νὰ ὁδηγήσῃ τοὺς δούλους στὴν οἰκία του.
Ἀφοῦ κατέβασε τὸν Θεὸ στὴ γῆ εὔκολα μπορεῖ νὰ ἀνεβάσῃ τὸν ἄνθρωπο στὸν
οὐρανό. Γιατὶ ἀπὸ ἐλεημοσύνη ὁ Θεὸς ἔγινε
ἄνθρωπος.
Μπορούσε ὁ Θεὸς καὶ χωρὶς ἐμᾶς νὰ
θρέψῃ τοὺς φτωχοὺς καὶ νὰ μὴν ὑπάρχουν
φτωχοὶ πάνω στὴ γῆ. Θέλει ὅμως ὁ ἕνας νὰ
βοηθοῦμε τὸν ἄλλον ὥστε ὁ μὲν φτωχὸς νὰ
σωθῇ μὲ τὴν ὑπομονὴ του ὁ δὲ πλούσιος μὲ
τὴν ἐλεημοσύνη καὶ τὴν εὐσπλαγχνία του. Γὶ
αὐτὸ καὶ τονίζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος σὲ μία
ὁμιλία του: Ὁ Χριστὸς ἔγινε γιὰ σένα φτωχός,
γυμνὸς καὶ ἀλήτης
Ὁ Πατέρας δὲν τὸν λυπήθηκε γιὰ σένα,
καὶ αὐτὸ ἐνῶ ἦταν γνήσιος Υἱός, ἐσύ, ὅμως,
τὸν περιφρονεῖς, μολονότι λειώνει ἀπὸ τὴν
πείνα, καὶ αὐτὸ ἐνῶ πρόκειται νὰ ξοδέψης ἀπὸ
τὰ δικά του καὶ νὰ ξοδέψης γιὰ τὸν ἑαυτό σου!
Τί μπορεῖ νὰ βρεθῇ χειρότερο ἀπὸ τὴν παρανομία αὐτή; Παραδόθηκε γιὰ σένα, θυσιάσθηκε γιὰ σένα, τριγυρίζει πεινασμένος γιὰ
σένα, ἀπὸ τὰ δικὰ του δίνεις, γιὰ νὰ ὠφεληθῆς
ὁ ἴδιος καὶ οὔτε ἔτσι δίνεις. Ἀπό ποιές πέτρες
δὲν εἶναι πιὸ ἀναίσθητοι ἐκεῖνοι πού, μολονότι τόσα πράγματα τοὺς τραβοῦν, παραμένουν
σ’ αὐτὴν τὴν διαβολικὴ σκληρότητα; Διότι δὲν ἀρκέσθηκε μόνο στὸν θάνατο καὶ τὸ
σταυρό του, ἀλλά καταδέχθηκε νὰ γίνῃ καὶ
φτωχὸς καὶ ξένος καὶ ἀλήτης καὶ γυμνός, καὶ

Μὲ τὴν ἐλεημοσύνη γινόμαστε
ὅμοιοι μὲ τὸν Θεὸ
Μποροῦμε νὰ γίνουμε ὅμοιοι μὲ τὸν Θεό,
μὲ τὴν ἐλεημοσύνη καὶ μὲ τὴν εὐσπλαγχνία.
Ὅταν, λοιπόν, δὲν ἔχουμε αὐτό, τὰ ἔχουμε
χάσει ὅλα. Δὲν εἴπε, “ἂν νηστεύετε, θὰ εἶστε
ὅμοιοι μὲ τὸν Πατέρα σας”, δὲν εἶπε∙ “ἐάν μείνετε παρθένοι”, δὲν εἶπε, “ἐάν προσεύχεσθε,
θὰ εἶσθε ὅμοιοι μὲ τὸν Πατέρα σας”, ἀλλὰ
τί; «Γίνεσθε οἰκτίρμονες, ὅπως εἶναι Πατέράς σας ὁ οὐράνιος» (Λουκ. 6,36). Αὐτὸ εἶναι
ἔργο τοῦ Θεοῦ. Ἂν κανείς δὲν ἔχη αὐτὸ τί
ἔχει; «Ἒλεον, λέγει, θέλω καὶ ὄχι θυσία» (Ὠσ.
6,6). Τίποτε δὲν προσελκύει περισσότερο
τὸν Θεό, ὅσο ἡ ἐλεημοσύνη.
Κατέβασε τὸν Θεὸ στὴ γῆ
Τόση μεγάλη εἶναι, ἡ δύναμις τῆς ἐλεημοσύνης. Ἐκείνους ποὺ τὴν ἀσκοῦν, τοὺς ὁδη-
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δεμένο γιὰ σένα, καὶ ἀπὸ αὐτὸ ἀνακουφίσθηκα πάρα πολύ, καί, τότε, μόνο γι’ αὐτό σοῦ
χαρίζω τὸν οὐρανό. Μολονότι, βέβαια, ἐγώ
σὲ ἔλυσα ἀπὸ τὰ πιὸ φοβερὰ δεσμά, ἀλλὰ γιὰ
μένα εἶναι ἀρκετὸ μόνο τὸ νὰ θελήσης νὰ μὲ
δῇς δεμένο. Μπορῶ, βέβαια, καὶ χωρὶς αὐτὰ
νὰ σὲ στεφανώσω, θέλω, ὅμως, νὰ σοῦ εἶμαι
καὶ ὀφειλέτης, γιὰ νὰ σοῦ χαρίση τὸ στεφάνι
κάποια παρρησία. Γι’ αὐτό, μολονότι μπορῶ
νὰ θρέψω τὸν ἑαυτό μου, γυρίζω ἐδῶ καὶ ἐκεῖ
ζητιανεύοντας καὶ ἐμφανίζομαι στὴν πόρτα
σου ἀπλώνοντας τὸ χέρι. Διότι ἐπιθυμῶ νὰ
τραφῶ ἀπὸ σένα, ἐπειδὴ σ’ ἀγαπῶ πάρα πολύ.
Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπιθυμῶ τὸ τραπέζι σου, πράγμα
ποὺ συνηθίζεται σ’ ἐκείνους ποὺ ἀγαποῦν, καὶ
καμαρώνω γι’ αὐτό, καὶ ὅταν εἶναι παρόντες
οἱ κάτοικοι τῆς οἰκουμένης, τότε σὲ ἀναγνωρίζω ὡς νικητή, καί, ὅταν ὅλοι ἀκοῦν, φανερώνω ἐκεῖνον ποὺ μὲ ἔθρεψε”.
Καὶ πραγματικά, ἐμεῖς, ὅταν κάποιoς μᾶς
θρέψη, ντρεπόμαστε γι’ αὐτὸ καὶ τὸ ἀποσιωποῦμε, αὐτός, ὅμως, ἐπειδή μας ἀγαπάει
πάρα πολύ, καὶ ἂν ἀκόμη ἐμεῖς σιωποῦμε,
ἀνακηρύσσει τότε αὐτὸ ποὺ ἔγινε μὲ πολλοὺς ἐπαίνους, καὶ δὲν ντρέπεται νὰ πῇ, ὅτι
καὶ ὅταν ἦταν γυμνός, τὸν ντύσαμε καί, ὅταν
πεινοῦσε, τὸν θρέψαμε.
Ἂς ἐλεήσουμε τὸν ἑαυτό μας
Ἂς ἐλεήσουμε τὸν ἑαυτό μας, λοιπὸν γιὰ
νὰ ἐλεηθοῦμε. Ὅταν προσευχώμαστε στὸ
Θεό, λέγοντας, “ἐλέησέ μας, Κύριε”, ἂς λέμε
στὸν ἑαυτό μας, “ἂς ἐλεήσουμε καὶ τὸν ἑαυτό
μας”.
Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται τὸ νὰ μᾶς ἐλεήση ὁ
Θεός. Ἂν κάνουμε ἔργα, ποὺ εἶναι ἄξια τῆς
εὐσπλαγχνίας του, ἄξια τῆς φιλανθρωπίαάς
του, θὰ μᾶς ἐλεήση ὁ Θεός.
Λυπήσου τὸν πλησίον καὶ θὰ σὲ λυπηθῆ
καὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεός.
Ὁ Θεὸς τοῦ ἐλέους καὶ τῶν οἰκτιρμῶν
μᾶς ἀξίωσε νὰ ἀκούσουμε σήμερα περὶ ἐλεημοσύνης, ὅπως τὴν ἑρμηνεύει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος.
Εἲδαμε πῶς πρῶτα ἀπό ὅλα ὅτι ἡ ἐλεη-

νὰ φυλακισθῇ καὶ νὰ ἀρρωστήσῃ, γιὰ νὰ σὲ
φέρη, τουλάχιστον μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν κοντά
του. Διότι, λέγει∙ “ἂν δὲν μὲ ἀνταμείβης ἐπειδὴ
ἔπαθα κάτι γιὰ χάρι σου, δός μου ἐλεημοσύνη
γιὰ τὴ φτώχειά μου. Ἐάν, ὅμως, δὲν θέλης νὰ
μὲ ἐλεήσης γιὰ τὴ φτώχειά μου, συγκινήσου
γιὰ τὴν ἀρρωστειά μου, μαλάκωσε τὴν καρδιά
σου, ποὺ βρίσκομαι στὴν φυλακή. Καί, ἂν οὔτε
καὶ αὐτὰ σὲ κάνουν φιλάνθρωπο, δεῖξε κάποια
συγκατάβασι γιὰ τὸ ἀσήμαντο τῆς αἰτήσεως.
Διότι δὲν ζητῶ κάτι τὸ πολυδάπανο, ἀλλὰ
ψωμὶ καὶ στέγη καὶ παρηγοριὰ μὲ τὰ λόγια.
Ἐάν, ὅμως, ὕστερα καὶ ἀπὸ αὐτά, παραμένης
πάλι ἄγριος, τότε γίνε καλλίτερος τουλάχιστον
γιὰ τὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν, τουλάχιστον
γιὰ τὰ βραβεῖα ποὺ ὑποσχέθηκα. Ἀλλ’ οὔτε
καὶ μὲ ἐκεῖνα συγκινεῖσαι; Τουλάχιστον μαλάκωσε μπροστὰ στὴν ἴδια τὴν φύσι, ἐπειδὴ μὲ
βλέπεις γυμνό, καὶ θυμήσου τὴ γύμνια ἐκείνη,
ποὺ γυμνώθηκα γιὰ σένα πάνω στὸ σταυρό. Κι
ἂν δὲν θέλης νὰ θυμηθῆς ἐκείνη, τουλάχιστον
θυμήσου αὐτήν, ποὺ γυμνώθηκα μὲ τοὺς φτωχούς. Φυλακίσθηκα τότε γιὰ σένα, ἀλλὰ καὶ
τώρα γιὰ σένα, ὥστε παρακινούμενος, εἴτε ἀπὸ
ἐδῶ, εἴτε ἀπὸ ἐκεῖ, νὰ θελήσης νὰ κάνης κάποια ἐλεημοσύνη.
Ἐπιθυμῶ νὰ τραφῶ ἀπὸ σένα, ἐπειδὴ σ’
ἀγαπῶ πάρα πολύ. Νήστεψα γιὰ σένα, πάλι
πεινῶ γιὰ σένα. Δίψασα ὅταν κρεμάστηκα
στὸ σταυρό, διψῶ καὶ μὲ τοὺς φτωχούς, ὥστε
καὶ μὲ ἐκεῖνα καὶ μὲ αὐτὰ νὰ σὲ προσελκύσω
κοντά μου καὶ νὰ σὲ κάνω φιλάνθρωπο γιὰ
τὴν δική σου σωτηρία. Γι’ αὐτό, ἂν καὶ μοῦ
ὀφείλης ἀμοιβή γιὰ ἀμέτρητες εὐεργεσίες, δὲν
τὴν ἀπαιτῶ σὰν νὰ μοῦ τὴν ὀφείλης, ἀλλὰ σὲ
στεφανώνω, σὰν νὰ μοῦ τὴν χάριζες, καὶ γιὰ
τὰ μικρὰ αὐτά σου χαρίζω τὴν βασιλεία τῶν
οὐρανῶν. Διότι, δὲ λέγω, κατάργησε τὴν φτώχεια, οὔτε χάρισέ μου πλοῦτο, μολονότι ἔγινα
γιὰ σένα φτωχός, ἀλλὰ ζητῶ μόνον ψωμὶ καὶ
ροῦχο καὶ κάποια μικρὴ ἀνακούφισι τῆς πείνας. Καὶ ἂν ἀκόμη ριφθῶ στὴν φυλακή, δὲν
σὲ ἀναγκάζω νὰ λύσης τὰ δεσμὰ καὶ νὰ μὲ
βγάλης ἔξω, ἀλλὰ ζητῶ ἕνα μόνον, νὰ μὲ δῇς
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Τί ποτε τοῦτό ἐστι; δύσκολον ἡμῖν τὸ
πρᾶγμα κατέστησεν ὁ Θεός· μὴ γὰρ δυνά
μεθα τὴν ἑτέρων ζωὴν ἐξετάζειν; μὴ γὰρ
ἴσμεν τὰ ἡμαρτημένα τῷ δεῖνι; Οὐκ ἂν πολλοὶ
πολλὰ τοιαῦτα εἶπον; Νῦν δὲ, ὅτε πάσης ἡμᾶς
τοιαύτης πολυπρα γμοσύνης ἀπήλλαξε, καὶ
ὑπέσχετο δώσειν ἀπηρτισμέ νον τὸν μισθὸν,
κἂν πονηροὶ, κἂν χρηστοὶ οἱ λαμβάνοντες
ὦσιν, ἑαυτοῖς πράγματα ἐπισπώμεθα. Καὶ
πόθεν τοῦτο δῆλον, φησὶν, ὅτι χρηστοῖς,
καὶ τοῖς μὴ τοιούτοις δόντες ληψόμεθα τὸν
μισθόν; Ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς εἶπεν· Εὔχεσθε ὑπὲρ
τῶν ἐπηρεαζόντων καὶ διωκόντων ὑμᾶς, ὅπως
γένησθε ὅμοιοι τοῦ Πατρὸς ὑμῶν, τοῦ ἐν τοῖς
οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ
πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς, καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. Ὥσπερ οὖν ὁ Δεσπότης
σου, μυρίων αὐτὸν βλασφημούντων, μυρίων
πορνευόντων, κλεπτόντων, λῃστευόντων,
τάφους ἀνορυττόντων, μυρία ἐργαζομένων
κακὰ, οὐκ ἀφίσταται τῆς εἰς ἅπαντας εὐεργεσίας, ἀλλὰ κοινὴν τὴν ἀκτῖνα, κοινοὺς τοὺς
ὄμβρους, καὶ τοὺς καρποὺς τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς
προτίθησι, τὴν φιλανθρωπίαν ἐπι δεικνύμενος τὴν ἑαυτοῦ· οὕτω καὶ σὺ ποίησον, καὶ
ὅταν ἐλέους καιρὸς ᾖ καὶ φιλανθρωπίας,
διόρθου τὴν πενίαν, λύε τὸν λιμὸν, ἀπάλλαττε
τῆς θλίψεως, μηδὲν περαιτέρω περιεργάζου.
Εἰ γὰρ δὴ μέλλοιμεν βίους ἐρευνᾶσθαι,
οὐδέποτε οὐδένα ἄνθρωπον ἐλεήσομεν· ἀλλ᾽
ὑπὸ τῆς ἀκαίρου ταύτης πολυπραγμοσύνης
ἐμποδισθέντες, ἄκαρποι καὶ πάσης ἔρημοι βοηθείας διαμενοῦμεν, καὶ πολὺν ὑποστησόμεθα πόνον εἰκῆ καὶ μάτην. Διὸ δὴ παρακαλῶ
τὴν ἄκαιρον ταύτην περιεργίαν ἐκβαλόντας,
τοῖς δεομένοις διδόναι πᾶσι, καὶ μετὰ πολλῆς
τοῦτο ποιεῖν τῆς δαψιλείας, ἵνα καὶ αὐτοὶ
κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην πολλοῦ τοῦ ἐλέους
καὶ τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας τύχω
μεν· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι
καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ Πατρὶ, ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

μοσύνη εἶναι ὁ καρπός τῆς ἀγάπης. Ὅτι εἶναι
ἡ χρησιμώτερη τέχνη, ἀφοῦ μετατρέπει τὸν
ἂνθρωπο σὲ θυσιαστήριο τοῦ Θεοῦ. Συγκρίνοντάς την μὲ τὴν παρθενία, τὴν προσευχή
καὶ τὴν μετάνοια, τὴν βρήκαμε ἀνώτερη.
Ἀποδείχθηκε ὅτι ὡρισμένες προφάσεις ὅτι
ὁ ἂλλος εἶναι ξένος καὶ ἀργός, ἢ ὅτι εἲμαστε
φτωχοί, εἶναι ἀδικαιολόγητες. Μᾶς ἒδειξε ὁ
ἅγιος πῶς πρέπει να γίνεται: α) μὲ χαρά, ὂχι
ἀπό ἀδικία, χωρίς κενοδοξία, νὰ εἶναι μεγαλύτερη τῆς τῶν φαρισαίων, καὶ ὅτι πρέπει νὰ
δίνη κανείς ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητές του,
ἀφοῦ ἐλεημοσύνη γίνεται καὶ μὲ τόν λόγο
καὶ μὲ τὸν τρόπο.
Εἲδαμε ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ καρδιά
τῆς ἀρετῆς, πηγή, ἐμπόριο, δάνειο, πλοῦτος,
σπορά, τράπεζα καὶ τὸ βασικώτερο εἲδαμε τά
ἀποτελέσματά της∙ ὅτι δηλαδή βοηθάει στὴν
ἐξαφάνισι τῶν πληγῶν τῆς ψυχῆς μας, καὶ
στὴν ἐξαφάνισι τῶν ἁμαρτημάτων μας, μᾶς
κάνει ὅμοιους μὲ τὸν Θεό, και ὅπως κατέβασε τὸν Θεό στη γῆ, ἒτσι μπορεῖ καὶ ἀνεβάζει
τὸν ἂνθρωπο στὸν οὐρανό.
Ἕνα ἀπομένει νὰ σκεφθοῦμε. Ἐκεῖνο ποὺ
εἴπαμε. Εἶμαι φτωχός, δὲν εἶμαι ὁ φτωχότερος. Εἶμαι δυστυχής, δὲν εἶμαι ὁ δυστυχέστερος. Εἶμαι ἄρρωστος, δὲν εἶμαι ὁ πιὸ
ἄρρωστος. Καὶ ἑπομένως ἂς πᾶμε νὰ γίνουμε
ρακκοσυλλέκτες τῆς ἀγάπης. Νὰ ἀποκαλύψουμε τόπους δυστυχίας. Νὰ βγάλουμε τὸ
φορτίο ἀπὸ πάνω μας. Τὸ πλοῖο τῆς ζωῆς μας
κινδυνεύει. Τὸ ἔχουμε φορτώσει μὲ περιττὰ
πράγματα. Κι ὅταν τὰ κύμματα κτυπᾶνε τὸ
πλοῖο καὶ εἶναι φορτωμένο, ἕνα κάνει ὁ καπετάνιος∙ παίρνει τὸ φορτίο καὶ τὸ ρίχνει
στὴν θάλασσα καὶ ξεφορτώνει τὸ πλοῖο καὶ
τὸ πλοῖο σώζεται ἀπὸ τὰ κύμματα. Ἡ ἐλεημοσύνη αὐτὸ κάνει. Ἀποφορτίζει τὸ βάρος.
Μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὰ περιττὰ πράγματα
καὶ χρήματα. Ὅταν ἐλεοῦμε, θὰ ἐλεηθοῦμε.
Ὅ,τι δίνεις θὰ τὸ ἀπολαύσης πολλαπλάσιο.
Μὲ ἐλεημοσύνη ἂς ζήσουμε γιὰ νὰ μᾶς
ἐλεήση καὶ ὁ Θεὸς καὶ νὰ βροῦμε ἔλεος ἐν
ἡμέρᾳ κρίσεως.
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Ἡ ἐνορία τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ
Γράφει ὁ Πρ. π. Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκης
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
«Ὁ Χρυσόστοµος», Χανιά 1973): «Σέ τρία
τέταρτα τῆς ὥρας φτάσαμε, ἀπό µία ὄµορφη δεντροστοιχία μέ κυπαρίσσια, στήν πόρτα ἑνός µεγάλου κήπου, µέσα στόν ὁποῖο
ὀρθώνεται ἕνα ὄμορφο κόκκινο σπίτι. Εἶναι
τό Κόκκινο Μετόχι. Ὁ µπέης μᾶς περίµενε.
Ἀφοῦ ξεκουραστήκατε σ' ἕνα µικρό δωµάτιο
πού µόλις φωτιζόταν κι ὅπου µοῦ πρόσφερε
ἕνα τσιµπούκι, μᾶς ὁδήγησε σ' ἕνα περίπτερο
µ' ἀνατολίτικο διάκοσµο, ὅπου μᾶς περίµενε
ἕνα ἐλαφρό γεῦµα. Ἡ αἴθουσα, µ' ἀνοιχτή
τήν τζαμαρία της, γεµάτη ἀναρριχόμενα
φυτά, σκεπασμένη ἀπό μία κληματαριά, µέ
μία λιµνούλα (χαβούζα) στή μέση πού σκόρπιζε δροσιά, µοῦ προκάλεσε τήν πιό εὐχάριστη ἐντύπωση. Πλάι στή λιμνούλα, πάνω σ'
ἕνα τραπέζι εἶχαν ἁπλώσει σ' ἀφθονία ροδάκινα, καρπούζια, µῆλα, καράφες μέ ρακή,
χρυσό κρητικό κρασί κι ἄλλα. Σάν δροσιστήκαµε, ὁ µπέης μᾶς ἔδειξε τόν κῆπο του,
πού ἦταν ἀρχιτεκτονικά κακοσχεδιασμένος,
ἀλλά γεμᾶτος ἀπό πορτοκαλιές, ἰβίσκους,
λεµονιές, θάµνους μέ ζωηρόχρωµα λουλούδια, πού ποτίζονταν ἀπό μία µαρµαρένια
βρύση. Τά νερά της διοχετεύονται στ' αὐλάκια πού 'χουν σκάψει πλάι στίς δεντροστοιχίες γιά τό πότισµα. Τό σπίτι ἔχει τήν ὄψη
καί τή διαρρύθμιση τῶν τούρκικων σπιτιῶν.
Εἶναι κατασκευασμένο ἀπό ξύλο, μέ μπαλκόνια καί ταράτσες, μέ μεγάλα δωµάτια,
μέ ντιβάνια γύρω - γύρω καί σχεδόν χωρίς
ἔπιπλα. Ἀπό τήν πιό ψηλή ταράτσα τά µάτια
μας ἀντικρίζουν μία ἀπέραντη θέα. Διακρί-
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τήν περιοχή τῆς Χρυσοπηγῆς βρίσκεται τό Κόκκινο Μετόχι. Κόκκινο
γιατί ἦταν βαµµένο σέ χρώµα ἔντονο
κεραµιδί, ὅπως καί πολλά ἄλλα κτήρια τῆς
Τουρκοκρατίας στά Χανιά, ἐπιρροή φυσικά
ἀπό τήν ἀρχιτεκτονική τῆς βενετοκρατίας. Ψηλός µαντρότοιχος μέ διπλή ἀψιδωτή
πύλη, ὁδηγοῦσε στήν αὐλή μέ τά ὑποστατικά καί τό τριώροφο ἀρχοντικό τοῦ γαιοκτήµονα μέ τή βενετσιάνικη πόρτα καί τά
ξύλινα µπαλκόνια. Στίς ἐγκαταστάσεις περιλαµβανόταν καί µεγάλη ὑπαίθρια δεξαµενή (χαβούζα), κρήνη καί ἕνα ἀνατολίτικης
ἀρχιτεκτονικῆς περίπτερο μέ τζαµαρία, κυρίως γιά τούς καλοκαιρινούς µῆνες.
Ἄς ἀφήσουμε ὅμως τό Γάλλο περιηγητή Bourqelot πού ἐπισκέφθηκε τά Χανιά
τό 1861, νά µᾶς ἀφηγηθεῖ τίς ἐντυπώσεις
του (Τά Χανιά τό 1861, ἔκδοση Φιλ. Σύλλ.
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τα προστέθηκαν γύρω - γύρω, κυρίως τίς
δεκαετίες τοῦ 1980 καί τοῦ '90. Τό κεντρικό
παλιό κτήριο ἀφέθηκε νά καταρρέει σιγά σιγά καί τήν προηγούµενη χρονιά γκρεμίστηκε τό μεγαλύτερο µέρος του, κυρίως ἡ
δυτική πλευρά του.
Ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα ἐδῶ
στό Κόκκινο Μετόχι ἔχει τήν ἰδιαίτερη χαρά,
τήν μεγάλη τιμή ἀλλά καί τήν ἀπέραντη
εὐλογία, νά ζεῖ στιγμές μυστικές, ἱερές, ἀποκαθηλωμένες ἀπό τό ἀόρατο προσκυνητάρι
τῆς πίστης. Ἡ ἐνορία μας μετέχει μυστηριακά στήν ἱερή ἱστορία τοῦ γένους χαράζοντας
γραμμές ἐλπίδος καί αἰσιοδοξίας στό σήμερα.
Ἡ Πίστη ἡ ἱστορία καί τό σήμερα συναντῶνται ἐδῶ γιά νά γιγαντωθοῦν στόν
Ναό μας πού προχωρεῖ πρός τό τέλος τῶν
ἐργασιῶν γιά τήν ἀποπεράτωσή του.
Στήν Μικρασία στήν κωμόπολη πού λέγεται Βουρλά μιά εὐλογημένη οἰκογένεια

νουνε τή θάλασσα, τό λιµάνι τῶν Χανίων, τ'
ἀκρωτήρι Μελέχα, πού προβάλλει ἀνάµεσα στά Χανιά καί στή Σούδα, τό λιµάνι τῆς
Σούδας, ἕνα µεγάλο ἐλαιώνα πού ἁπλώνεται μέχρι τό σπίτι σχεδόν τοῦ µπέη καί στό
βάθος τούς λόφους πίσω ἀπό τούς ὁποίους ὑψώνονται οἱ κορφές τῶν Σφακιανῶν
βουνῶν. Στή συνέχεια ὁ Μεχµέτ µπέης μᾶς
ὁδήγησε σέ μία ἄλλη ἐξοχική ἔπαυλη, τήν
Κουκουναρά… Ἐπιστρέφοντας στό Κόκκινο
Μετόχι γιά νά πάρωµε τά ζῶα, συναντήσατε
μία ἑλληνική οἰκογένεια μέ δεκαοχτώ μέλη
πού 'χε ἔρθει γιά περίπατο μέχρι ἐκεῖ. Οἱ νεοφερμένοι ἐκάθησαν γύρω ἀπό τή λιμνούλα
(χαβούζα) μέ τόν πίδακα κι ὁ µπέης διέταξε
νά τούς προσφέρουν ἀναψυκτικά. Ἡ φιλοξενία του εἶναι ἀπέραντη. Ὅλοι οἱ ἐπισκέπτες
γίνονται δεχτοί µ' ἀφάνταστη καλοσύνη καί
περιποίηση. Λένε μάλιστα ὅτι ὁρισμένοι κάνουν κατάχρηση τῆς φιλοξενίας του».
Μετά τό 1922 καί τήν ἀνταλλαγή τῶν
πληθυσμῶν καί τῶν περιουσιῶν, τό μετόχι
μοιράστηκε σέ διάφορες προσφυγικές οἰκογένειες καί σιγά - σιγά ἐρειπώθηκε. Τό 1963,
ἤδη µισοερειπωµένο, χρησιμοποιήθηκε ἀπό
τόν Μιχ. Κακογιάννη γιά τά γυρίσματα τῆς
ταινίας «Ζορµπᾶς». Ἦταν τό «πανδοχεῖο
τῆς Μαντάµ Ὀρτάνς» ὅπου κάποιοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς χρησιμοποιήθηκαν σάν
κομπάρσοι. Τά ἑπόµενα χρόνια τά πράγµατα χειροτέρεψαν δραματικά. Τή δεκαετία
τοῦ 1970 γκρεμίστηκε ἡ ἐξωτερική πύλη,
γιά νά διευκολύνονται τά αὐτοκίνητα νά
μπαίνουν στήν αὐλή, ἐνῶ διάφορα κτίσµα-
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Βυζαντινός Ναός λίγο πιό πέρα, δίπλα στίς
ἐργατικές κατοικίες ἀσάλευτος πιά, γιά νά
σκεπάζει τήν περιοχή μας νά στεγάσει τήν
χαρά καί τήν λύπη μας καί νά θυμίζει ὅτι
ἀληθινή εἶναι ἡ πίστη τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν πού ’χει ρίζες βαθιές, ποτισμένες
μέ τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί τῶν μαρτύρων,
τίς προσευχές τῶν ὁσίων, γιά νά βροντοφωνάζει «τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν ὁ
ποιῶν θαυμάσια μόνος.»
Κάθε χρόνο οἱ ἄνθρωποι τῆς περιοχῆς
γιόρταζαν μέ κατάνυξη καί λαμπρότητα
τόν Ἅγιο στό μικρό εἰκονοστάσι. Χιλιάδες
κόσμος παρών. Μετά τόν ἑσπερινό πλούσιο
δεῖπνο, εὐχές καί ἀγάπη ἦταν τό αἴσθημα
τούτης τῆς χριστιανικῆς γιορτῆς.
Ἀργότερα οἱ ἄνθρωποι ἵδρυσαν τόν
πολιτιστικό σύλλογο Κοκκίνου Μετοχίου. Βρέθηκαν στό δίλλημα τοῦ ὀνόματος.
Ἅγιος Παντελεήμονας γιά τό εἰκονοστάσι ἤ
ἁγία Μαρίνα γιά τό ξωκλήσι πού βρίσκεται
πιό πέρα. Τελικά τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ φάνηκε... Πολιτιστικός Σύλλογος Κοκκίνου Μετοχίου «ὁ Ἅγιος Παντελεήμονας».
Τά χρόνια περνοῦσαν καί ἕνα ὄνειρο
γεννήθηκε. «Νά χτίσουμε μιά ἐκκλησία
γιά τήν περιοχή πού μεγάλωσε καί δέν ἔχει
ναό.» Τό ὄνειρο ἔγινε πραγματικότητα. Μέ
πρωτοστάτες τόν πολιτιστικό σύλλογο καί
συνοδοιπόρους ὅλους τούς κατοίκους μετά
ἀπό πολλά καί μεγάλα ἐμπόδια βρέθηκε
οἰκόπεδο καί θεμελιώθηκε ὁ Ναός στήν
χάρη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα πού ἡ περιοχή ἀγάπησε χάρις τοῦ εἰκονοστασιοῦ.

ἔσπειρε στό ἀμπέλι της ἕνα ξωκλήσι στήν
χάρη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα.
Οἱ μέρες τοῦ ξεριζωμοῦ ἦρθαν βάρβαρες
γιά νά χτυπήσουν τήν πίστη καί τήν ἱστορία τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀλλά ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ
δέν ἐπέτρεψε νά πάθει τό παραμικρό αὐτό
τό γένος πού ξέρει νά ζεῖ, ξέρει νά πιστεύει,
ξέρει νά ἐλπίζει, ξέρει νά ὑπομένει.
Ἡ οἰκογένεια ἦρθε ἐδῶ στό Κόκκινο
Μετόχι καί τό τάμα πού ἔκαμε νά γίνει ἕνα
εἰκονοστάσι στήν χάρη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα πραγματοποιήθηκε. Τό ξωκλήσι
ἀπό τά Βουρλά βρῆκε γόνιμο χῶμα στήν
ψυχή ἑνός ἁπλοῦ ἀλλά πιστοῦ ἀνθρώπου,
ταξίδεψε μίλια πολλά, μεταφυτεύτηκε ἐδῶ,
στήν εἴσοδο τῶν ἐργατικῶν κατοικιῶν σάν
μικρό εἰκονοστάσι, ποτίστηκε μέ τίς θερμές
προσευχές καί τήν ἀγάπη, μέ τά ὄνειρα καί
τίς προσδοκίες ὅλων τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς καί γιγαντώθηκε σάν μεγαλοπρεπής
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λούς τομεῖς, ὅπως ἡ παρασκευή θυμιάματος, ἱερῶν εἰκόνων εἰσαγωγικά μαθήματα
πρακτικῆς βυζαντινῆς μουσικῆς καί ἄλλα.
Συνάξεις γιά παιδιά, καί ἀνθρώπους κάθε
ἡλικίας πραγματοποιοῦνται σέ ἑβδομαδιαία
βάση στά πλαίσια τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου
τῆς ἐκκλησίας καθώς καί ἐκδρομές ψυχαγωγικές καί προσκυνηματικές καθ’ ὅλο τό
ἔτος ἐντός καί ἐκτός Κρήτης. Περιοδικά διανέμεται καί τό φυλλάδιο τῆς ἐνορίας μας
«Η ΕΝΟΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ» μέ κείμενα πατερικά καί ἑρμηνευτικά.
Τήν διακονία τῶν ἱερῶν ἀναλογίων
ἔχουν ὁ πρωτοψάλτης τοῦ ναοῦ μας Νικόλαος Μαλαξιανάκης καί ὁ λαμπαδάριος
Ἐμμανουήλ Στυλιανουδάκης βοηθούμενοι
ἀπό τούς Διγαλάκη Ἐλευθέριο τ. πρωτοψάλτη, Παπαδημητρίου Γιάννη, Κουκουδάκη Ἐμμανουήλ, Λαγογιάννη Σάββα, Μιχαηλίδη Ὅλγα, Ἀνιτσάκη Μάρκο.

Σήμερα σκαλίζουμε τήν ἱστορία πού ὅλοι
οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἔγραψαν ὁδηγούμενοι ἀπό τό ἀόρατο χέρι τοῦ Θεοῦ, γιά νά
μήν ἀφήσουμε τόν ἑαυτό μας νά λησμονήσει,
μήν ἐπιτρέψουμε στόν χρόνο καί τήν φθορά
πού ἀναδύει νά μᾶς κοιμίσει, ἀλλά εἴμαστε
ταπεινοί προσκυνητές τοῦ χώρου αὐτοῦ πού
χαράχτηκε ἡ ἱστορία εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν...
Ἡ ἐνορία τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος
ἱδρύθηκε στίς 09.02.2004 καί προέκυψε ἀπό
τήν διαίρεση τῆς ἐνορίας ἁγίου Γεωργίου
Κατσιφαριανῶν. Πρῶτος τακτικός ἐφημέριος διορίστηκε στίς 26/3/2005 ὁ πρ. Ἐμμανουήλ Ἐμμ. Γεωργιακάκης. Τά ἐγκαίνια τοῦ
ναοῦ πραγματοποιήθηκαν στίς 3 Ὀκτω
βρίου 2009 ἀπό τόν
Σεβ. Μητροπολίτη
μας κ.κ. Δαμασκηνό μέ τήν παρουσία
τῆς τιμίας κάρας
τοῦ προστάτου ἁγίου μας ἀπό τήν ἱερά
Μονή Παναχράντου
Ἄνδρου.
Κάτω ἀπό τόν ναό στεγάζεται τό γραφεῖο τῆς ἐνορίας καί ἡ αἴθουσα φιλοξενίας
τῆς ἐνορίας ὅπου λαμβάνουν χώρα διάφορες πνευματικές καί πολιτιστικές ἐκδηλώσεις κατά τήν διάρκεια τοῦ ἔτους. Εἶναι ὁ
χῶρος ὅπου οἱ ἄνθρωποι συναντῶνται γιά
νά μοιραστοῦν τήν χαρά καί τίς ἀνησυχίες τους, εἶναι ὁ τόπος ὅπου τά παιδιά τῆς
ἐνορίας μας μαθαίνουν γιά τόν Χριστό, τήν
ἐκκλησία καί δραστηριοποιοῦνται σέ πολ-
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