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Ἱερώτατοι Ἅγιοι ἀδελφοί, Εὐλαβέ-
στατοι πατέρες,

Ἐντιμότατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε, 
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Ἰδόντες» καὶ σήμερον «φῶς ἑσπε-
ρινόν», ὑμνήσαμεν «Πατέρα, Υἱὸν καὶ 
Ἅγιον Πνεῦμα», τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, 
τὸν καταξιώσαντα ἡμᾶς διελθεῖν ἐν τῇ 
χάριτι καὶ ταῖς εὐλογίαις Αὐτοῦ ὄχι μό-
νον τὸ στάδιον τῆς παρούσης ἡμέρας 
ἀλλὰ καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς μέχρι 
σήμερον ζωῆς ἡμῶν, προσφάτως δὲ τὴν 
εὐλογημένην περίοδον τοῦ κατανυκτι-
κοῦ Τριωδίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Ὑμνήσαμεν καὶ ὑμνοῦμεν ὅμως τὸν 

δωρεοδότην Θεὸν ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν 
παροῦσαν ἑσπέραν, καθ᾽ ἣν ἠρξάμεθα 
τιμῶντες τὴν εὐκλεᾶ μνήμην τοῦ ἁγί-
ου ἐνδόξου ἀποστόλου Βαρθολομαίου, 
τοῦ ἐκ τῶν δώδεκα μαθητῶν τοῦ Κυρί-
ου, διότι ἠξίωσεν ἡμᾶς νὰ τὴν ἑορτά-
ζωμεν περιστοιχιζόμενοι ὑπὸ πλειάδος 
λίαν προσφιλῶν ἀδελφῶν καὶ τέκνων 
ἀγαπητῶν, συνδραμόντων ἐκ τῶν τῆς 
οἰκουμένης περάτων, διὰ νὰ τιμήσουν 
εἰς τὴν Βασιλίδα τῶν πόλεων καὶ εἰς 
τὴν παλαίφατον ταύτην Ἱερὰν Πατρι-
αρχικὴν καὶ Σταυροπηγιακὴν Μονὴν 
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τοῦ Βαλουκλῆ 
τὸν ἑορταζόμενον ἀπόστολον, καὶ νὰ 
συγχαροῦν τὸν ἄγοντα τὰ ὀνομαστήρια 
αὐτοῦ Πατριάρχην, τὸν φέροντα ἀπὸ 

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου 

κ.κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν 

τῆς Μνήμης
τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου 

Βαρθολομαίου
(Ι.Μ.ΒΑΛΟΥΚΛΗ, 10 Ἰουνίου 2012).
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πεντηκονταετίας τὸ τετιμημένον ὄνο-
μα τοῦ Ἀποστόλου.

Ἡ μνήμη τοῦ τιμωμένου ἁγίου Βαρ-
θολομαίου, τοῦ πολλὰ κοπιάσαντος 
χάριν τοῦ Χριστοῦ καὶ διαδώσαντος τὸ 
φῶς τοῦ εὐαγγελίου τοῖς ἐν χώρᾳ καὶ 
σκιᾷ θανάτου καθημένοις λαοῖς τῆς 
Συρίας, τῆς Ἀρμενίας καὶ τῶν Ἰνδιῶν, 
ἀνακαλεῖ εἰς τὴν μνήμην ἡμῶν τὸν ἀπο-
στολικὸν ζῆλον τὸν ὁποῖον ἀνέκαθεν 
ἐπέδειξεν ἡ Μήτηρ ἡμῶν Ἐκκλησία τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως, καὶ ὁ ὁποῖος 
ἀποτελεῖ μέχρι τῆς σήμερον πηγὴν 
ἀρδεύουσαν μὲ ζωοπάροχα νάματα 
πᾶσαν τὴν κτίσιν, καὶ προσφέρουσαν 
τῷ Δομήτορι τῆς Ἐκκλησίας Χριστῷ 
καρπὸν πολὺν καὶ εὐλογημένον.

Ἀνακαλεῖ εἰς τὴν μνήμην ἡμῶν 
τοὺς ἀποστολικῶς κοπιάσαντας ἀοιδί-
μους προκατόχους ἡμῶν Πατριάρχας 
καὶ τοὺς μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένους 
ἀρχιερεῖς, τοὺς ἀναπαυομένους εἰς τὰς 
αὐλὰς τῆς Πατριαρχικῆς ταύτης Μονῆς, 
καὶ συμπαρισταμένους ἡμῖν νοερῶς 
κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν, ὁμοῦ μετὰ 
τοῦ περικειμένου ἡμῖν νέφους τῶν ἁγί-
ων μαρτύρων καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, 
τὴν μνήμην τῶν ὁποίων ἑωρτάσαμεν 
κατὰ τὴν δύουσαν σημερινὴν Κυριακήν.

Ἀνακαλεῖ εἰσέτι εἰς τὴν μνήμην ἡμῶν 
καὶ τοὺς ἀποστολικῷ ζήλῳ ἐργασαμέ-
νους διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Γένος 
ἀειμνήστους πατέρας καὶ διδασκάλους 
ἡμῶν, τῶν ὁποίων τὰ πνεύματα χαί-
ρονται καὶ ἀγάλλονται ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ 
πολυαρίθμῳ καὶ ἑορτίῳ συνάξει, καὶ 
ὀφειλετικῶς μιμνησκόμεθα ἰδιαιτέρως 
καὶ τοῦ ὁμοπατρίου ἡμῖν ἱερομονάχου 
Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, 
τοῦ Ἰμβρίου, εἰς τιμὴν τοῦ ὁποίου φέ-

ρομεν καὶ ἡμεῖς τὸ ὄνομα τοῦ Ἀποστό-
λου, ὁ ὁποῖος ἱερομόναχος προσέφερεν, 
ὡς γνωστόν, πλεῖστα ὅσα εἰς τὸ Γένος 
ἡμῶν διὰ τῆς οὐσιαστικῆς συμβολῆς 
αὐτοῦ εἰς τὴν κατ’ ἄνθρωπον καὶ κατὰ 
Θεὸν παιδείαν τῶν τέκνων αὐτοῦ.

Ἅπαντας ὑμᾶς ὑποδέχεται ἐν ἀγάπῃ 
πολλῇ ἡ ἔφορος τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μο-
νῆς, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ δικαίως 
ἐπονομαζομένη Ζωοδόχος Πηγή, ὡς 
ἀρρήτως καὶ ἀενάως παρεχομένη ζωὴν 
εἰς πάντας τοὺς προσερχομένους πρὸς 
αὐτήν, ἰδίᾳ δὲ εἰς τὰ ἐνταῦθα προσφιλῆ 
τέκνα της, τὰ ὁποῖα ἐνεπιστεύθησαν 
ἑαυτοὺς εἰς τὴν μητρικὴν Αὐτῆς μέρι-
μναν καὶ προστασίαν. 

Καὶ αὐτὴν τὴν ἀκένωτον δωρεὰν τῆς 
ζωῆς, τὴν ὁποίαν προσφέρει εἰς ἡμᾶς 
ἡ Ζωοδόχος Πηγή, τὴν αἰσθανόμεθα 
καθ᾽ ἡμέραν ὅσοι ζῶμεν εἰς τὰς αὐλὰς 
τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, 
τὴν αἰσθανόμεθα ὅσοι οἰκοῦμεν εἰς τὴν 
Πόλιν αὐτὴν τῶν Ἁγίων καὶ τῶν ἁγια-
σμάτων, τὴν αἰσθανόμεθα ὅσοι βλέπο-
μεν νὰ ἀποκαθίστανται ἀδικίαι ἐτῶν εἰς 
βάρος τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, καὶ νὰ 
ἀναζωογονοῦνται ἱδρύματα ἱστορικὰ 
ὡς τὸ Κεντρικὸν Παρθεναγωγεῖον καὶ ἡ 
Ἀστικὴ Σχολὴ τοῦ Γαλατᾶ, ἀλλὰ καὶ τὸ 
δημοτικὸν σχολεῖον τῆς  Ἴμβρου.

Τὴν αἰσθάνεσθε ὅμως ἀσφαλῶς καὶ 
ὑμεῖς, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, ἐπισκεπτό-
μενοι προσκυνηματικῶς τὴν βασιλίδα 
τῶν Πόλεων καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πα-
τριαρχεῖον, κοινωνοῦντες μετ’ αὐτῆς, 
ἀλλὰ καὶ μεταγγίζοντες συγχρόνως εἰς 
αὐτὴν ζωὴν ἐκ τῆς ἰδικῆς σας ζωῆς.

Διὰ τὴν μαρτυρικὴν Μητέρα Ἐκκλη-
σίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἡ ζωὴ 
ἀποτελεῖ διαρκῆ καὶ ἀμετάκλητον πραγ-
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ματικότητα ὑπὸ οἱασδήποτε συνθήκας 
καὶ ἐὰν εὑρίσκεται, διότι παρὰ τὰς δυ-
σοιώνους προβλέψεις τινῶν ἰσχύει δι᾽ 
αὐτὴν ὁ λόγος τοῦ οὐρανοβάμονος 
ἀποστόλου «ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπι-
γινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνῄσκοντες καὶ 
ἰδοὺ ζῶμεν» (Β΄ Κορ. ς΄, 9), ζῶμεν διερ-
χόμενοι ἀνάμεσα ἀπὸ τὰς συμπληγάδας 
τῆς ἱστορίας, διαβαίνοντες τὰ σύνορα 
καὶ ὑπερβαίνοντες τὰ ἐμπόδια. 

Ζῶμεν ὄντως παρὰ τὰς θλίψεις καὶ 
τὰς δοκιμασίας «ἀεὶ χαίροντες», καὶ με-
ταδίδομεν τὴν χαρὰν αὐτήν, «ἣν οὐδεὶς 
αἴρει ἀφ᾽ ἡμῶν», καὶ εἰς ἅπαντας ὑμᾶς, 
ἱερώτατοι Ἅγιοι ἀδελφοὶ καὶ τέκνα προ-
σφιλῆ καὶ τετιμημένα, οἱ συμμετέχοντες 
εἰς τὴν χαρὰν τῶν ὀνομαστηρίων τῆς 
ἡμετέρας Μετριότητος.

Ἡ ἐνταῦθα εὐγενὴς παρουσία ὑμῶν, 
ἰδίᾳ τῶν ἐλθόντων ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσσί-
ας, Ἀμερικῆς, Γερμανίας, Ἑλβετίας καὶ 
ἀλλαχόθεν, μᾶς χαροποιεῖ τὰ μέγιστα, 
καὶ μᾶς ἐνισχύει εἰς τὴν ἐπιτέλεσιν τοῦ 
ἔργου ἡμῶν, ἵνα κρατῶμεν ἀνημμένην 
τὴν ἀείφωτον λυχνίαν τοῦ Φαναρίου 
διὰ νὰ φωτίζῃ καὶ θερμαίνῃ τὰς ψυχὰς 
τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ διαλύῃ τὰ σκότη 
τῆς ἀγνωσίας, διὰ νὰ ἐκδιώκῃ τὸν φό-
βον καὶ νὰ χαρίζῃ τὴν ἐλπίδα.

Διὰ τοῦτο καὶ ἐκφράζομεν τὴν εὐ-
γνωμοσύνην ἡμῶν πρωτίστως πρὸς 
τὸν Μακ. Πατριάρχην Μόσχας καὶ πά-
σης Ρωσσίας κ. Κύριλλον διὰ τὴν ἀπο-
στολὴν ἐπισήμου ἀντιπροσωπείας εἰς 
συνεορτασμόν∙ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς 
Ἱεράρχας, τοὺς συνελθόντας ἐντεῦθεν 
καὶ πανταχόθεν διὰ νὰ συμπροσευχη-
θοῦν κατὰ τὴν ἑόρτιον αὐτὴν ἡμέραν, 

ἐκδηλοῦντες οὕτω πρὸς τὴν ἡμετέραν 
Μετριότητα τὴν στηρικτικὴν ἀγάπην 
αὐτῶν, τὴν ὁποίαν ἄλλωστε ἐμπράκτως 
ἀποδεικνύουν διὰ τῆς πολυειδοῦς συ-
μπαραστάσεώς των πρὸς τὴν Ἐκκλη-
σίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ εἰς 
τὸν ἐλέῳ Θεοῦ πρωθιεράρχην αὐτῆς 
διὰ νὰ μένῃ ἀκοίμητος ἡ δαδουχία τοῦ 
Φαναρίου, διὰ νὰ βαστάζῃ αὐτὸ ἀξίως 
τοῦ Γένους μας τὸν σταυρὸν τῆς ἱστο-
ρίας. Περιβάλλομεν ἅπαντας ὑμᾶς μετ᾽ 
ἰδιαζούσης ἀγάπης καὶ τιμῆς πολλῆς, 
ἀδιαλείπτως προσευχόμενοι ὑπὲρ ὑμῶν 
καὶ τῶν θεοσώστων ἐπαρχιῶν ὑμῶν.

Εὐχαριστοῦμεν θερμῶς καὶ πάντας 
τοὺς συνελθόντας εἰς τὴν ἑόρτιον ταύ-
την σύναξιν, τοὺς προσφιλεῖς κληρι-
κούς, τοὺς ὁσιωτάτους μοναχοὺς καὶ 
τὰς ὁσιωτάτας μοναχάς, ἔτι δὲ καὶ ἰδι-
αιτέρως τὸν ἐν Ἀγκύρᾳ Ἐξοχώτατον 
Ἐπιτετραμμένον τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν 
ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν Ἐντιμ. κ. Γενικὸν 
Πρόξενον αὐτῆς, τοὺς μεθ᾿ ἡμῶν συμ-
προσευχομένους, τοὺς ἐντιμολογιω-
τάτους ἄρχοντας ὀφφικιάλους τῆς 
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ 
πάντα τὰ εὐλαβῆ καὶ ἐπιπόθητα τέκνα 
αὐτῆς, τὰ ὁποῖα καὶ ἐπευλογοῦμεν πα-
τρικῶς, καὶ παρακαλοῦμεν ὑμᾶς νὰ με-
ταφέρετε τὴν ἀγάπην καὶ τὴν στοργὴν 
ἡμῶν πρὸς τοὺς οἰκείους καὶ φίλους 
σας, διαβεβαιοῦντες πάντας ὅτι εὑρί-
σκονται ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ ἐν ταῖς προ-
σευχαῖς ἡμῶν. 

Καὶ πάλιν καὶ πολλάκις εὐχαρι-
στοῦμεν, ἐπικαλούμενοι τὴν πρεσβείαν 
καὶ τὴν χάριν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀπο-
στόλου Βαρθολομαίου ἐπὶ πάντας ὑμᾶς.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέ βάση τούς διαχρονικά διαμορ-

φωθέντες λειτουργικούς τύπους ἀνα-
πτύχθηκαν στήν Ἀνατολή καί στή Δύση 
κέντρα, πού εἴτε ἡ γεωγραφική τους 
θέση εἴτε ἡ ἱστορικῆς καί πνευματικῆς 
σημασίας διακονία τους, δημιούργησαν 
μιά ἰσχυρή λειτουργική παράδοση. Πα-
ρόλο πού ἀπό τόν 12ο αἰώνα ἐπιβλή-
θηκε ὁ βυζαντινός λειτουργικός τύπος 
στήν Ἀνατολή, ἐξαιτίας τῆς παρακμῆς 
τῶν Πατριαρχείων, διατηρήθηκαν λει-
τουργικές τυπικές καί εἰκονογραφικές 
παραδόσεις πού δηλώνουν μέ σαφήνεια 
τόν πλοῦτο τῆς λειτουργικῆς τοπικῆς 
παραδόσεως. Ἡ ἐπιδρομή τῶν Σελτζού-
κων Τούρκων τό 1071 μ.Χ. καί ἡ ὑπο-
δούλωση τῆς Μ. Ἀσίας προκάλεσαν 
σοβαρές ἐπιπτώσεις στή θεία λατρεία.1 

Μετά τήν ἄλωση τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως, τό 1453 μ.Χ., οἱ χρόνοι τῆς 

1.  Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Λειτουργική Α΄, Eἰσαγω-
γή στή θεία Λατρεία, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 31.

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Κυδωνίας & Ἀποκορώνου 

κ.κ. Δαμασκηνοῦ

Τουρκοκρατίας ἀποτέλεσαν μία περίο-
δο σκληρῆς δοκιμασίας γιά τούς λαούς 
τῆς χριαστιανικῆς Ἀνατολῆς. Γιά ἓναν 
πρόσθετο λόγο, ἡ Κρήτη, ὑποδουλω-
μένη στούς Ἑνετούς ἀπό τό 1204 πα-
ρουσιάζει μία περίοδο διωγμῶν καί 
ἀλληλεπιδράσεων. Στή δύσκολη αὐτή 
περίοδο τοῦ νησιοῦ ἡ Ἐκκλησία μέ 
εὐλαβεστάτους κληρικούς διατήρησε 
τήν ὀρθόδοξη ταυτότητα τῶν Κρητῶν. 
Στά μοναστήρια οἱ Μοναχοί ἐμφύτευ-
αν στίς ψυχές τῶν τότε νεοελλήνων 
τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία. Βεβαίως ἡ 
παιδεία καί ἡ μόρφωση ἦταν πολύ δύ-
σκολες τήν περίοδο ἐκείνη, ὃμως οἱ 
ὁλιγογράμματοι ἀλλά πλούσιοι σέ ἐν 
Χριστῷ ζωή καί ἀγάπη πρός τόν συνάν-
θρωπο, Μοναχοί, ἔδωσαν ὃ,τι καλύτε-
ρο τῆς παραδόσεως στό λαό καί θαυ-
μάσια ἔργα τέχνης. Τή συγκεκριμένη 
περίοδο λίγοι ἀπ’ αὐτούς κατόρθωσαν 
νά ἀποκτήσουν ἐγκύκλιον παιδεία καί 
γνώση καί ἐπειδή δέν θέλησαν νά ὑπο-
ταχθοῦν στό δόγμα τῶν Ρωμαιοκαθο-

Ἀντιμήνσια

καί Εἰλητά τῆς Κρή της
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λικῶν ἐκδιώχθηκαν, φυλακίστηκαν καί 
πολλοί θανατώθηκαν. Ἑνετικό ἔγγραφο 
τοῦ 1487 χαρακτηρίζει τόν ὀρθόδοξο 
κλῆρο ὡς τόν κυριότερο ἐχθρό τῆς Γα-
ληνοτάτης. «Papates non catholici, quos 
semper recognovimus primos austores 
et compulsores et Fautores contra 
statum nostrum... de calogeris et alliis 
personis forinsecis, quae ex Turchia 
et maxime de missis per Patriarcham 
Grecum venire presumunt ad insulam 
istam Grete ad disseminandum schisma 
et haereses ac deseor dias, quae omnia 
concludunt contra statum nostrum».2 
ἄν συγκρίνουμε τό ἔγγραφο αὐτό μέ τό 
γεγονός ὃτι οἱ Ἑνετοί δέν ἐπέτρεπαν τή 
διαμονή ἀνωτέρου κληρικοῦ (Ἐπισκό-
που) στήν Κρήτη καί ὃτι καθ’ ὃλη τή 
διάρκεια τῆς Ἑνετοκρατίας (1204-1669 
μ.Χ.) ἀποκεφαλίσθηκαν ἤ στραγγαλί-
στηκαν 74 κληρικοί, ἐξορίστηκαν 500 
καί φυλακίστηκαν πολλοί,3 μποροῦμε 
νά συμπεράνουμε τή σκληρότητα καί 
τήν ὑστεροβουλία τῶν Ρωμαιοκαθο-
λικῶν ἔναντι τῶν Κρητῶν. Στήν πα-
ροῦσα μελέτη, μάλιστα, τό Εἰλητό πα-
ραδοσιακοῦ τύπου πού παραθέττουμε 
στή Εἰκόνα 2, κτῆμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ὁδηγητρίας τῆς Μητροπόλεως Γορτύ-
νης καί Ἀρκαδίας, δηλώνει τήν πνευ-
ματική ἐξάρτηση τῆς Κρήτης ἀπό τόν 
Ἐπίσκοπο Κηθύρων. Η ἴδια σκληρή 
τακτική συνεχίστηκε κατά τήν περίοδο 
τῆς Τουρκοκρατίας, ἡ ὁποία περιορί-

2.  βλ. LAMAΝSKY, σ.σ. 055 - 056.
3.  Α. ΝΙΝΟΛΑΚΗ, Ἐπισκόπου Κυδωνίας καί 

Ἀποκορώνου, Μελέτιος ὁ Πηγᾶς ὁ Κρής, Πατριάρ-
χης Ἀλεξανδρείας καί ἐπιτηρητής τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ θρόνου 1545-1602, Χανιά 1903, σ. 29.

στηκε περισσότερο στήν ἀνελέητη ἐξω-
τερική ὑποδούλωση τῶν Κρητῶν. Ἔτσι, 
στήν Κρήτη ἔχουμε συνεχῆ κυριαρχία 
ὀκτακοσίων περίπου ἐτῶν, διασπασμέ-
νη σέ δύο φάσεις. Ἡ πρώτη χαρακτη-
ρίζεται ὡς προσπάθεια ὑποδουλώσεως 
τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος καί 
ἡ δεύτερη ὡς σωματική καταδυνάστευ-
ση. Ἡ πολυετής συνύπαρξη αὐτῶν τῶν 
λαῶν, παρά τίς δυσκολίες πού ὑπῆρχαν, 
ἔδωσε καί θετικά στοιχεῖα. Μᾶς ἄφησε 
θαυμάσια ἔργα τέχνης καί στόν κοινω-
νικό καί στόν θρησκευτικό βίο.

Δυστυχῶς στήν παροῦσα μελέτη δέν 
ἐντοπίσαμε ἐκκλησιαστικά ἄμφια πρό 
τοῦ 16ου αἰῶνος γιά νά δώσουμε πε-
ρισσότερο φῶς στό ἀπώτερο παρελθόν. 
Πάντως, τά ἀνευρεθέντα ἐπαρκοῦν 
ὡς πρός τήν διεξαγωγή συμπερασμά-
των στήν ἔρευνα καί τήν ἐξέλιξη τῶν 
Εἰλητῶν καί Ἀντιμηνσίων.

Εὔλογο εἶναι νά μήν μπορεῖ ὁ καθέ-
νας νά ἐρευνήσει εὔκολα τά λειτουρ-
γικά ἄμφια τῆς ἁγίας Τραπέζης, παρά 
μόνο αὐτός πού φέρει τή χάρη τῆς ἱερο-
σύνης. Ὁ Ἱερέας εἶναι σέ θέση νά μπο-
ρεῖ νά προσεγγίζει τά ἄμφια καί λόγω 
τῆς λειτουργικῆς του ἐμπειρίας γνωρί-
ζει τί πρέπει νά προσέξει, ἔτσι ὣστε νά 
ἀποφευχθοῦν ἀτοπήματα. Ἡ παροῦσα 
μελέτη ἐρευνᾶ τό τρίτο ἱερό ἄμφιο τῆς 
ἁγίας Τραπέζης καί ἀποτελεῖται ἀπό 
4 κεφάλαια. Τό πρῶτο περιλαμβάνει 
ὀκτώ ἑνότητες. Ἡ πρώτη ἑνότητα ἀνα-
φέρεται στίς ρίζες, τήν ἐξέλιξη καί στίς 
περιόδους τοῦ ἀμφίου. Στή δεύτερη 
ἑνότητα ἐρευνᾶται τό Εἰλητό. Ἀναφε-
ρόμαστε στήν ἱστορική ἐξέλιξή Του, 
στίς μαρτυρίες πού συλλέξαμε γι᾿ αὐτό 
καί στή διάκρισή Του ἀπό τό Ἀντιμήν-
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σιο. Στήν Τρίτη ἑνότητα, ἀναφερόμαστε 
στό Ἀντιμήνσιον, ἐξετάζουμε τήν προέ-
λευση τῆς ὀνομασίας του καί τήν ἐμφά-
νισή του. 

Στήν ὓλη τῆς κατασκευῆς τοῦ ἱεροῦ 
ἀμφίου καί μέ ποῖες ὀνομασίες τό συ-
ναντοῦμε ἀναφέρεται ἡ Τετάρτη ἑνότη-
τα. Στήν πέμπτη, ἀναφερόμαστε στούς 
λόγους δημιουργίας τοῦ Ἀντιμηνσίου, 
στήν ἓκτη, στή χρήση του, στήν ἑβδό-
μη, στόν ἁγιασμό τοῦ Εἰλητοῦ καί τοῦ 
Ἀντιμηνσίου, ποιοί ἔχουν τό δικαίωμα 
καθιερώσεως καί στήν ὁριακή ἤ ὑπερο-
ριακή ἐμφάνισή του καί στήν ὄγδοη, τή 
φθορά καί καταστροφή τους ἤ ἐναπό-
θεση αὐτῶν στό σκευοφυλάκιο, στήν 
προσπάθεια ἀποκρυσταλλώσεως μιᾶς 
περίεργης θεολογίας καθώς καί στήν 
σύγχυση Εἰλητοῦ καί Ἀντιμηνσίου, 
ὃπως τελευταῖα ἐμφανίζεται.

Στό δεύτερο κεφάλαιο ἐρευνοῦμε τή 
θεματολογία τῶν παραστάσεων τοῦ ἱε-
ροῦ ἀμφίου σέ τρεῖς ἑνότητες. Ἀπό ποῦ 

ἀντλεῖ τά εἰκονογραφικά θέματα, τό 
συμβολισμό καί τή θεολογία του.

Στό τρίτο κεφάλαιο περιγράφουμε 
κατά χρονολογική σειρά τά παραδοσια-
κοῦ τύπου Εἰλητά ἤ Ἀντιμήνσια καί στό 
τέταρτο τά ἔντυπα στά ὁποῖα διακρί-
νουμε καί ἐκδόσεις. Τή μελέτη θά κλεί-
σουν ὁ ἐπίλογος μέ τά συμπεράσματα 
πού ἀντλοῦμε ἀπό τήν παροῦσα ἔρευνα 
καί ἡ σχετική βιβλιογραφία.

Στό παράρτημα θά παρουσιάσουμε 
δύο πίνακες. Ὁ πρῶτος θά ἀναφέρε-
ται στούς Ναούς, στούς ὁποίους ἔχουν 
καθιερωθεῖ τά ἐντοπισθέντα Εἰλητά ἢ 
Ἀντιμήνσια, κατά συνέπεια στή χρονική 
περίοδο καθιερώσεώς Των, ὃταν αὐτό 
εἶναι δυνατόν, καί ὁ δεύτερος θά ἀνα-
φέρει τούς Ἐπισκόπους, τῶν ὁποίων τά 
ὀνόματα καταγράφονται σ᾿ Αὐτά.

Τέλος παραθέτουμε εἰκονογραφικό 
πίνακα μέ τά ἄμφια πού ἔχουμε ἐντο-
πίσει στήν Κρήτη πλεῖστα τῶν ὁποίων 
εἶναι ἀδημοσίευτα.
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Μ ία ἀρχαία καὶ σταθερὴ πα-
ράδοσις τῆς Ἐκκλησίας μας 

εἶναι ἡ δέησις γιὰ τοὺς νεκρούς. Ἡ δι-
ήγησις τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου γιὰ τὴν 
Θεία καὶ φρικτὴ Μεταμόρφωσι τοῦ Κυ-
ρίου παρουσιάζοντάς μας τὸν Μωυσῆ 
καὶ τὸν Ἠλία, καθὼς καὶ ἡ παραβολὴ 
τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ πλουσίου, μᾶς δεί-
χνουν καθαρὰ ὅτι οἱ νεκροὶ διαθέτουν 
τέλεια συνείδησι. 

Ἡ ζωὴ περνώντας ἀπὸ τὸν θάνατο 
συνεχίζεται. Αὐτοὶ ποὺ φεύγουν δια-
τηροῦν τὴν πνευματικὴ τους ἐπικοι-
νωνία μὲ τὰ μέλη 
τῆς Ἐκκλησίας ποὺ 
βρίσκονται στὴ διὰ 
μέσου τῆς κοινῆς 
ἀγάπης στὸ Χρι-
στό. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη 
συνδέει σὲ ἕνα σύ-
νολο τοὺς πιστούς. 
Τοὺς συνδέει διότι 
ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
μία καὶ ἔχει κεφαλὴ της τὸν Χριστό. 
Σώμα τῆς Ἐκκλησίας εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ 
πιστεύουμε καὶ ξεχωριστὰ κάθε ἕνα 
μέλος τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ὁ Θάνα-
τος μόνον αἰσθητὰ ἀλλάζει τὶς σχέσεις 
μεταξὺ ἐκείνων ποὺ πέθαναν καὶ ζοῦν. 
«Εἴτε ζοῦμε, εἴτε πεθαίνουμε, ἀνήκουμε 
στὸν Κύριο» (Ρωμ. 14,7-8). 

Ἡ Ἐκκλησία διαιρεῖται σὲ Θριαμβεύ-
ουσα καὶ Στρατευομένη.

Στήν Θριαμβεύουσα ἀνήκουν ἐκεῖ-
νοι ποὺ τελείωσαν νικηφόρα τὸν ἀγώ-
να τους στὴν ἐπίγεια ζωὴ καὶ ἀναμέ-

ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ Η �ΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥΣ
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Γέροντος Βενεδίκτου Νεοσκητιώτη

νουν τὸν στέφανο τῆς δικαιοσύνης «ἐν 
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ».

Στὴν Στρατευομένη ἀνήκουν ἐκεῖνοι 
ποὺ ἀκόμη ἀγωνίζονται ἐναντίον τῆς 
ἁμαρτίας γιὰ νὰ φθάσουν στὴν τελείω-
σι. Τὰ μέλη τῆς Θριαμβεύουσας καὶ τῆς 
Στρατευομένης Ἐκκλησίας ἔχουν μία 
ἄρρηκτη σχέσι μεταξύ τους. 

Ὅσοι βρίσκονται στὸν οὐρανὸ δὲν 
ἀδιαφοροῦν γιὰ ἐκείνους ποὺ βρίσκο-
νται ἀκόμη στὴν παροῦσα ζωή. «Ὁ ἐπί-
γειος Θάνατος, ὁ χωρισμὸς τῆς ψυχῆς 
ἀπὸ τὸ σῶμα, δὲν καταστρέφει τὴν σχέ-

σι τοῦ πιστοῦ μὲ 
τὴν Ἐκκλησία. Δὲν 
τὸν ξεχωρίζει ἀπὸ 
τὰ ἄλλα ἐν Χριστῷ 
συμμέλη του». 

Ἄλλωστε ἡ ἀγά-
πη εἶναι αἰωνία 
ὅπως καὶ οἱ ψυχές. 
Ἀπό τὶς πολλὲς 
μ αρ τ υρ ί ε ς  π ο ὺ 

ὑπάρ χουν στὴν ἁγία Γραφή, ἀλλὰ καὶ 
πρὸ πάντως στὴν Ἐκκλησιαστική μας 
ἱστο ρία καὶ Παράδοσι, πληροφορού-
μαστε ὅτι ὑπάρχει ἀμοιβαία πνευματικὴ 
ἐπικοι νωνία καὶ συμπαράστασις μὲ τὴν 
ἀγάπη καὶ τὴν προσευχὴ ὑπὲρ ἀλλήλων 
μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς οὐράνιας καὶ ἐπί-
γειας Ἐκκλησίας, διότι ὅλοι μαζὶ ἀπο-
τελοῦμε «μία κοινωνία ἁγίων». Ὅσοι 
ἔζησαν καὶ ὅσοι ζοῦμε στὸν Κόσμο 
αὐτὸ βρισκόμαστε σὲ μυστικὴ καὶ ὑπερ-
φυσικὴ κοινωνία ζωῆς, προσευχῆς καὶ 
ἀδελφικῆς ἀγάπης μεταξύ μας, ἀφοῦ 
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ζῶντες καὶ κεκοιμημένοι ἀποτελουμε 
μία «κοινωνίαν ἁγίων». Μὲ τὸν δεσμὸ 
αὐτὸ οἱ μὲν βοηθοῦν τοὺς δέ. Ἔτσι ὥρι-
σε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, θέλοντας ὁ ἕνας 
νὰ σωθῆ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ἄλλου. 

Πάνω στὴ σχέσι αὐτὴ βασίζονται τὰ 
μνημόσυνα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία 
ἀνέκαθεν τὰ ἐπιτελοῦσε καὶ προσευ-
χόταν γιὰ τοὺς κεκοιμημένους. Ἂν δὲν 
ὠφελοῦσαν, δὲν θὰ τὰ ἐπιτελοῦσε.

Στὸ λίγο χρόνο ποὺ διαθέτουμε, 
ἐπειδὴ τὸ θέμα δὲν εἶναι τόσο ἁπλό, 
ὅσο φαίνεται, θὰ δοῦμε τὶς  μαρτυρίες 
τῆς Γραφῆς καὶ τῶν Πατέρων τῆς 
Ἐκκλη σίας μας γιὰ τὰ μνημόσυνα καὶ 
ἰδιαιτέρως τὴν ὠφέλεια πού προκύπτει 
γιά τούς ἀπελθῶντες.

Σύμφωνα μὲ ὁμόφωνη ἁγιοπατερικὴ 
μαρτυρία, τὴν ὁποία ἐπιβεβαιώνει ἀδιά-
κοπη ἐκκλησιαστικὴ παράδοσι αἰώνων, 
οἱ εἰδικὲς εὐχὲς γιὰ τοὺς νεκροὺς θεσπί-
στηκαν ἀπὸ τοὺς ἁγίους ἀποστόλους. Ἡ 
θέσπισι αὐτὴ ἔχει δυὸ βασικὰ δογματικὰ 
θεμέλια: α) τὴν ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας 
ὡς κοινωνίας ἁγίων, ποὺ ἀποτελεῖται 
ὅχι μόνο ἀπὸ τοὺς ζωντανοὺς ἀλλὰ καὶ 
τοὺς «κεκοιμημένους» χριστιανοὺς καὶ 
β) τὴν πίστι στὴ μεταθανάτια ζωή, τὴν 
ἀνάστασι καὶ τὴν τελικὴ κρίσι. 

Πολλοὶ συμβολισμοὶ τῶν ἐπιμέρους 
μνημοσύνων ἀναφέρονται ἀπὸ τοὺς 
πατέρες. Οἱ κυριότεροι εἶναι οἱ ἑξῆς: Τὰ 
«τρίτα» συμβολίζουν τὴν ἀνάστασι τοῦ 
Κυρίου μετὰ τὴν τριήμερη παραμονή 
Του στὸν τάφο καὶ τελοῦνται μὲ τὴν εὐχὴ 
ν’ ἀναστηθῆ καὶ ὁ νεκρὸς στὴν οὐράνια 
βασιλεία. Τὰ «ἔνατα» τελοῦνται γιὰ τὰ 
ἐννέα τάγματα τῶν ἄυλων ἀγγέλων, μὲ 
τὴν εὐχὴ νὰ βρεθῆ κοντὰ τοὺς ἡ ἄυλη 
ψυχὴ τοῦ νεκροῦ. Τὰ «τεσσαρακοστά» 

τελοῦνται γιὰ τὴν ἀνάληψι τοῦ Κυρίου, 
ποὺ ἔγινε σαράντα μέρες μετὰ τὴν ἀνά-
στασί Του. Μὲ τὴν εὐχὴ νὰ «ἀναληφθῆ» 
καὶ ὁ νεκρός, νὰ συναντήση τὸ Χριστὸ 
στοὺς οὐρανοὺς καὶ νὰ ζήση γιὰ πάντα 
μαζί Του. Τὰ «ἐνιαύσια» (ἐτήσια), τέλος, 
τελοῦνται τὴν ἐπέτειο ἡμέρα τοῦ θανά-
του, σὲ ἀνάμνησι τῶν γενεθλίων του νε-
κροῦ, καθώς, γιὰ τοὺς πιστοὺς χριστια-
νούς, ἡμέρα τῆς ἀληθινῆς γεννήσεως 
εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ σωματικοῦ θανάτου 
καὶ τῆς μεταστάσεως στὴν αἰώνια ζωή. 
Μνημόσυνα, ἀντίστοιχα μὲ τὰ παραπά-
νω, τελοῦνται τὸν τρίτο, ἕκτο καὶ ἔνατο 
μήνα ἀπὸ τὴν ἡμέρα τοῦ θανάτου («τρί-
μηνα», «ἑξάμηνα», «ἐννεάμηνα»). 

Καὶ οἱ Ἰουδαῖοι πρόσφεραν θυσίες 
γιὰ τὴν ἐξάλειψι τῶν ἁμαρτιῶν «τῶν 
μετ’ εὐσεβείας κοιμωμένων» (Β΄ Μακ. 
12:45).

Σχετικὸς εἶναι καὶ ὁ θεολογικὸς συμ-
βολισμὸς τῶν κολλύβων ποὺ προστίθε-
νται σὲ κάθε μνημόσυνο. Τὸ σιτάρι συμ-
βολίζει τὴν ταφή, τὴν ἀνάστασι καὶ τὴν 
πέρα ἀπὸ τὸν τάφο ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, 
καθώς, πέφτοντας στὴ γῆ, σαπίζει καὶ 
«πεθαίνει». Ἀπ’ αὐτὸν τὸ θάνατό του 
ὅμως βλασταίνει μία νέα ζωή.

Ἄς τὰ δοῦμε πιὸ ἀναλυτικὰ

Μαρτυρίες 
περὶ τῶν ἱερῶν Μνημοσύνων 

Ἀπό τὴν Αγία Γραφὴ
Ἀπό τὴν Παλαιὰ Διαθήκη

Τὴν πρώτη ἀναφορὰ τὴν ἔχουμε στὸ 
βιβλίο τοῦ Νεεμία, ὅπου οἱ Ἰσραηλίτες 
παρακάλεσαν τὸν Θεὸ νὰ συγχωρέ-
ση τὶς ἁμαρτίες τῶν προκεκοιμημένων 
Πατέρων τους. «Τὴν εἰκοστὴ τέταρτη 
μέρα τοῦ ἰδίου μήνα, ἄρχισαν οἱ Ἰσραη-
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λίτες νηστεία. Φοροῦσαν πένθιμα ρού-
χα καὶ ἔριχναν χῶμα στὸ κεφάλι τους. 
Αὐτοὶ εἶχαν χωρισθῆ ἀπὸ ὅλους τοὺς 
μὴ Ἰουδαίους ποὺ ὑπῆρχαν στὴν περι-
οχή τους καὶ εἶχαν συγκεντρωθῆγιὰ νὰ 
ἐξομολογηθοῦν τὶς ἁμαρτίες τὶς δικές 
τους καὶ τῶν προγόνων τους. Ἐπί τρεῖς 
ὧρες στέκονταν ὄρθιοι καὶ ἄκουγαν 
τὴν ἀνάγνωσι ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ νόμου 
τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ τους γιὰ νὰ τοῦ 
ζητήσουν συγχώρεσι» (Νεεμίας 9,1-5)

Στὸ βιβλίο Β΄ Μακκαβαίων 12,38-45 
ἀναφέρεται μὲ ἁπλᾶ λόγια ἀναφέρεται 
τὸ ἀκόλουθο περιστατικό: Σὲ μιὰ μάχη 
τοῦ Ἰούδα μὲ τὸ Γοργία φάνηκε νικητὴς 
ὁ Ἰούδας, πλὴν ὅμως εἶχε καὶ νεκρούς. 
Μετὰ τὴν μάχη «τὴν ἑπόμενη μέρα 
ἦρθαν ἐπειγόντως οἱ ἄνδρες τοῦ Ἰούδα 
νὰ μεταφέρουν τὰ πτώματα τῶν σκοτω-
μένων καὶ νὰ τὰ θάψουν μαζὶ μὲ τοὺς 
συγγενεῖς τους στοὺς τάφους τῶν προ-
γόνων τους. Κάτω ὅμως ἀπὸ τὰ ροῦχα 
τοῦ κάθε νεκροῦ βρέθηκαν μικρὰ εἰδώ-
λια τῶν θεῶν τῆς Ἰάμνειας, πράγμα ποὺ 
ἀπαγορεύεται αὐστηρὰ ἀπὸ τὸν Ἰουδα-
ϊκό νόμο. Ἔτσι ἔγινε σὲ ὅλους φανερὸ 
ὅτι αὐτοὶ σκοτώθηκαν ἐξ αἰτίας αὐτῶν 
τῶν ἀντικειμένων... Ὁ γενναῖος Ἰούδας 
κάλεσε τὸν λαὸ νὰ μὴν ἁμαρτήσουν 
πλέον... κατόπιν συγκέντρωσε συνει-
σφορὲς ἀπὸ κάθε ἄνδρα καὶ ἔστειλε στὰ 
Ἱεροσόλυμα δύο χιλιάδες δραχμὲς ἀσή-
μι, γιὰ νὰ χρηματοδοτήση μία θυσία γιὰ 
τὴν ἐξιλέωσι τῆς ἁμαρτίας αὐτῆς. Αὐτὴ 
τὴ θεάρεστη πρᾶξι τὴν ἔκανε ἐπειδὴ 
πίστευε ὅτι ὑπάρχει ἀνάστασι νεκρῶν. 
Διότι ἂν δὲν πίστευε ὅτι πρόκειται νὰ 
ἀναστηθοῦν καὶ αὐτοί, θὰ ἦταν περιττὸ 
καὶ ἀνόητο νὰ προσεύχεται γι’ αὐτούς. 
Ἔτσι ἔκαναν τὴν θυσία γιὰ τὴν ἐξιλέω-

σι τῶν νεκρῶν, ὥστε οἱ τελευταῖοι νὰ 
ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ποὺ εἶχαν 
διαπράξει». 

Βλέπουμε καθαρὰ ὅτι ἀκόμη ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης βασικὴ 
προϋπόθεσις τῶν μνημοσύνων εἶναι ἡ 
πίστις στὴν ἀνάστασι τῶν νεκρῶν. 

2. Ἀπό τὴν Καινὴ Διαθήκη: Στὴν 
Καινὴ Διαθήκη ἀναφέρει ὁ Απόστολος 
Παῦλος γιὰ τὸν Ὀνήσιμο ποὺ εἶναι ἤδη 
νεκρός, στὴν Β΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστο-
λή: «Εἴθε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς 
νὰ δώση νὰ βρῆ ἔλεος ἀπὸ τὸν Κύριο 
καὶ Πατέρα τὴν ἡμέρα ἐκείνη τῆς Δευ-
τέρας Παρουσίας» (Β΄ Τιμ. 1,18). Καὶ 
ἐδῶ ὁ Ὀνήσιμος εἶναι ἤδη νεκρός. Ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος προσεύχεται καὶ 
παρακαλεῖ τὸν Θεὸ νὰ βρῆ ἔλεος ὁ 
Ὀνήσιμος κατὰ τὴν Β΄ παρουσία. Ἔτσι 
καὶ ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ τοῦ μνημοσύνου 
αὐτοῦ, συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν ἀνάστα-
σι τῶν νεκρῶν καὶ τὴν μέλουσα κρίσι.

Ὑπάρχουν λοιπὸν σαφῆ χωρία τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς ποὺ ἀναφέρονται στὴν 
προσευχὴ ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων.

Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ μνημόσυνα συ-
ναντῶνται ἀπό τοὺς πρώτους αἰῶνες 
στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ τού-
το, διότι, ὅπως γράφει ὁ Απόστολος 
Παύλος, ζωντανοὶ καὶ νεκροὶ εἴμαστε 
«σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους» 
(Α΄ Κορ. 12,27). Αὐτὰ ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς 
ἁγ. Γραφῆς. 

Μαρτυρίες ἀπὸ τὴν  Ἱερά Παράδοσι

Ι. Οἱ Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας 
Πλούσιες ὅμως εἶναι οἱ πληροφορίες 

ποὺ ἔχουμε ἀπὸ τὴν Ἱερά Παράδοσι τῆς 
Ἐκκλησίας μας. 
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1. Οἱ Ἀποστολικές Διαταγές, ἕνα ἀπὸ 
τὰ ἀρχαιότερα βιβλία τῆς Ἐκκλησίας 
μας, διδάσκουν ὅτι πρέπει νὰ τελοῦνται 
γιὰ τοὺς νεκροὺς τρίτα, ἔνατα, τεσσα-
ρακοστὰ καὶ ἐνιαύσια μνημόσυνα. 

2. Ὁ Τερτυλλιανός, τὸ 200 μ.Χ., ἕνας 
ἀπό τοὺς ἀρχαιότερους ἐκκλησιαστι-
κοὺς συγγραφεῖς, μνημονεύει συνέχεια 
τῶν Λειτουργιῶν ποὺ ἐγένοντο ὑπὲρ 
τῶν κεκοιμημένων καὶ ἰδιαιτέρως στὸ 
βιβλίο του “Περὶ στεφάνου”. 

3. Ὁ ἱερομάρτυς Κυπριανός, τὸ 250 
μ.Χ., σὲ μία του ἐπιστολὴ μᾶς πληροφο-
ρεῖ ὅτι οἱ χριστιανοὶ θεωροῦσαν βασικό 
τους καθῆκον νὰ προσφέρουν γιὰ τοὺς 
κεκοιμημένους θυσίες καὶ προσευχές. 

4. Ὁ ἱστορικός Εὐσέβιος περιγράφο-
ντας τὴν μεγαλοπρεπῆ κηδεία τοῦ Μ. 
Κωνσταντίνου στὸ ναὸ τῶν ἁγ. Ἀπο-
στόλων, ἀναφέρει ὅτι τὸ σκῆνος τῆς 
μακαρίας ψυχῆς ἦτο «συναγελαζόμενον 
τῷ τοῦ Θεοῦ λαῶ, θεσμῶν τε θείων καὶ 
μυστικὴς λειτουργίας ἀξιοῦμε νον». 

5. Ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος (354-430) 
ἀφοῦ ἐκθέτει τὴν κηδεία τῆς μητέρας 
του, ἀναφέρει ὅτι ἐνῶ τὸ σώμα της εὑρί-
σκετο ἀκόμη στὸν τάφο προσφερΌταν 
«κατὰ τὸ εἰωθὸς ἡ θυσία τῆς ἠμετέρας 
ἀπολυτρώσεως». Διότι, καθὼς σημειώ-
νει ὁ ἴδιος παρακάτω, ἡ ἴδια ἡ μητέρα 
του δὲν θεωροῦσε τίποτε ἄλλο τόσο 
σπουδαῖο πράγμα, ὅσο τὸ νὰ ἀναφέ-
ρεται τὸ ὄνομά της τὴν ὥρα τῆς Θείας 
Λειτουργίας. Ἐπίσης ἔγραψε ὁλόκληρο 
βιβλίο ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων μὲ τὸν 
τίτλο «De curra pro mortuis». 

7. Ὁ ἅγ. Κύριλλος Ἱεροσολύμων στὶς 
Κατηχήσεις του ἀναφέρει ὅτι μετὰ τὸν 
Καθαγιασμὸ τῶν Τιμίων Δώρων «μνη-
μονεύομεν καὶ τῶν κεκοιμημένων, 

πρῶτον Πατριαρχῶν, Ἀποστόλων, Προ-
φητῶν, Μαρτύρων, ὅπως ὁ Θεὸς εὐχαῖς 
αὐτῶν καὶ πρεσβείαις προσδέξηται 
ἡμῶν τὴν δέησιν». 

8. Ὁ ἅγ. Ιωάννης ὁ Δαμασκηνὸς ἔχει 
κάνει ὁλόκληρη πραγματεία μὲ τίτλο « 
Ὑπέρ τῶν ἐν πίστει κεκοιμημένων». 

9. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
ἀναφέρει σχετικά: «Δὲν νομοθετήθη-
καν αὐτὰ τυχαῖα ἀπό τοὺς θείους Απο-
στόλους, τὸ νὰ θυμούμαστε δηλαδὴ 
αὐτοὺς ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτὴ 
κατὰ τὴν διάρκεια τῶν φρικτῶν μυ-
στηρίων, γνωρίζουν ὅτι ἀπὸ αὐτὸ προ-
κύπτει πολὺ κέρδος, μεγάλη ὠφέλεια» 
(ΕΠΕ 21,440). 

10. Ὁ ἅγιος Νεομάρτυς Ἰάκωβος, τὸ 
1520, ὅταν τὸν ὡδηγοῦσαν στὸ μαρτύ-
ριο, παρήγγειλε στοὺς μαθητές του νὰ 
τοῦ κάνουν τὰ μνημόσυνα κατὰ τὴν 
τάξι τῆς Ἐκκλησίας. 

11. Καὶ γιὰ νὰ ἀναφερθοῦμε στὸν 
ἅγιο τοῦ αἰῶνα μας, τὸν ἅγιο Νεκτά-
ριο, ἔχει γράψει ὁλόκληρη πραγματεία 
μὲ θέμα: «Περὶ ἀθανασίας τῆς ψυχῆς 
καὶ περὶ Ἱερῶν μνημοσύνων», ὅπου μὲ 
πλῆθος πατερικῶν χωρίων καὶ περιστα-
τικῶν ἀπό τοὺς βίους τῶν ἁγίων τῆς 
Ἐκκλησίας μας, ἀποδεικνύει τὴν ὠφέ-
λεια ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὰ μνημόσυ-
να. 

2. Μαρτυρίες 
ἀπὸ τὶς Θεῖες Λειτουργίες

Σὲ ὅλες τὶς θείες Λειτουργίες ἀναφέ-
ρονται εὐχὲς γιὰ τοὺς κεκοιμημενους. 

Στὴν ἅγια Λειτουργία τοῦ Ἀποστό-
λου Μάρκου ἀναφέρεται γιὰ τοὺς κε-
κοιμημένους ἡ ἑξῆς εὐχή: «Καὶ τούτων 
(γιὰ τοὺς ὁποίους πρόσφερε ὁ ἱερεὺς 
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τὴν Θεία Λειτουργία καί προσευχήθη-
κε) καὶ πάντων τὰς ψυχὰς ἀνάπαυσον, 
Δέσποτα Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐν ταῖς 
τῶν ἁγίων σου σκηναῖς... καὶ βασιλείας 
οὐρανῶν ἀξίωσον». 

Στὴν Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου 
Ιακώβου τοῦ Άδελφοθέου μετὰ τὴν 
ἀνάμνησι τῶν Ἀποστόλων, Προφητῶν, 
κ.λ.π. ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς: «Μνήσθητι 
Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πά-
σης σαρκός, ὧν ἐμνήσθημεν καὶ ὧν οὐκ 
ἐμνήσθημεν ὀρθοδόξων, ἐκεῖ αὐτοὺς 
ἀνάπαυσον... Δὸς γενέσθαι τὴν προ-
σφορὰν ἡμῶν εὐπρόσδεκτον, ἡγιασμέ-
νην ἐν Πνεύματι ἁγίῳ, εἰς ἐξιλασμὸν 
τῶν ἡμετέρων πλημμελημάτων καὶ τῶν 
τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων καὶ εἰς ἀνάπαυ-
σιν τῶν προκεκοιμημένων ψυχῶν». 

Ἐπίσης στὶς Θείες Λειτουργίες τοῦ 
ἁγ. Βασιλείου καὶ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου γίνεται λόγος γιὰ 
τοὺς κεκοιμημένους: «... Μνήσθητι 
πάντων τῶν κεκοιμημένων ἐπ’ ἐλπίδι 
ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου, καὶ ἀνάπαυ-
σον αὐτοὺς ὅπου ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ 
προσώπου Σου». Ἐδῶ ὁ ἱερεὺς ἀναφέ-
ρει τὰ ὀνόματα τῶν κεκοιμημένων τὰ 
ὁποῖα ἐπιθυμεῖ. 

Τὶς εὐχὲς ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων 
καὶ τὶς δεήσεις καὶ συνεπῶς τὰ μνημό-
συνα, τὰ ὑποστηρίζει ἡ ἀδιαφιλονίκητη 
Ἀποστολική παράδοσις, ἀπὸ τὴν ὁποία 
παραλάβαμε νὰ εὐχώμαστε στὴν Προ-
σκομιδὴ τῶν Τιμίων Δώρων ὑπὲρ τῶν 
κεκοιμημένων καὶ νὰ τοποθετοῦμε τὶς 
μερίδες τους ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Ἄρτου, 
κοντὰ στὶς μερίδες τῶν ζώντων καὶ κα-
τόπιν μερίδες ζώντων καὶ κεκοιμημένων 
νὰ τοποθετοῦνται στὸ Ἅγιο Ποτήριο, 
ὅπου τὸ Πανάγιο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ 

Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ θὰ ἐπισπά-
ση τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν ἀπολύτρωσι, 
ἐνῶ ὁ ἱερεὺς λέγει· «Ἀπόπλυνον Κύριε 
τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἐνθάδε μνημονευ-
θέντων δούλων σου τῷ Αἵματί σου τῷ 
ἁγίῳ πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ πά-
ντων σου τῶν ἁγίων. ἀμήν». 

Ὁμολογία Δοσιθέου Πατριάρχου 
Ἱεροσολύμων 

Τὸ ἔτος 1672 ἔγινε στὰ Ἱεροσόλυμα 
Τοπικὴ Σύνοδος ὅπου συζητήθηκε καὶ 
τὸ Θέμα τῶν μνημοσύνων. Ἀπό ἐδῶ 
μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε καὶ τὸ μέ-
γεθος τοῦ ζητήματος, ὅτι δηλαδὴ δὲν 
εἶναι μία ἁπλῆ παρένθεσι μέσα στὰ 
Θέματα τῆς πίστεως, ὅταν μία Τοπικὴ 
Σύνοδος ἀναγκάζεται νὰ λάβη θέση 
ἐπ’ αὐτοῦ. Στὴν Ὁμολογία λοιπὸν τοῦ 
Δοσιθέου, πατριάρχου Ἱεροσολύμων, 
στὸ 18ο ὅρο ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς: «Πι-
στεύουμε ὅτι οἱ ψυχὲς τῶν κεκοιμημέ-
νων εὑρίσκονται ἢ σὲ ἄνεσι ἢ σὲ ὀδύ-
νη, ἀνάλογα μὲ τὰ ἔργα τὰ ὁποῖα ἔκανε 
καθένας.... Ἐλευθεροῦσθαι δὲ διὰ τῆς 
ἄκρας ἀγαθότητος διὰ τῆς δεήσεως 
τῶν ἱερέων καὶ εὐποιῶν, ἃ τῶν ἀπη-
χουμένων ἕνεκα οἱ ἑκάστου συγγενεῖς 
ἐπιτελοῦσι, μεγάλα μάλιστα δυναμένης 
τῆς ἀναίμακτου Θυσίας, ἰδίως ὑπὲρ τῶν 
κεκοιμημένων συγγενῶν ἕκαστος καὶ 
κοινῶς ὑπὲρ πάντων ἡ Καθολικὴ καὶ 
Ἀποστολική ὁσημέραι ποιεῖ Ἐκκλησία». 
Ἐννοεῖται βέβαια ὅτι δὲν γνωρίζου-
με τὸν χρόνο τῆς ἀπαλλαγῆς. Καὶ συ-
μπληρώνει: «Ὅτι γὰρ γίνεται ἐλευθερία 
τῶν τούτων ἀπὸ τῶν δεινῶν καὶ πρὸ 
τῆς κοινῆς ἀναστάσεως τε καὶ κρίσεως 
εἴδαμεν καὶ πιστεύομεν, πότε δὲ ἀγνο-
οῦμεν». Μὲ ἁπλᾶ λόγια, «Τὸ ὅτι αὐτοὶ 
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ἐλευθερώνονται ἀπὸ τὰ δεσμά τους καὶ 
πρὶν ἀπὸ τὴν κοινὴ ἀνάστασι καὶ κρίσι, 
τὸ γνωρίζουμε καὶ τὸ πιστεύουμε, πότε 
ὅμως τὸ ἀγνοοῦμε». 

Ἀναφέρω τὸ σημεῖο πού μᾶς ἐνδια-
φέρει καὶ γιὰ τὸ ὀποῖο γίνεται ἀναφορὰ 
στὴν Ὁμολογία αὐτή: «Τὸ ὅτι αὐτοὶ 
ἐλευθερώνονται ἀπὸ τὰ δεσμά τους καὶ 
πρὶν ἀπὸ τὴν κοινὴ ἀνάστασι καὶ κρίσι, 
τὸ γνωρίζουμε καὶ τὸ πιστεύουμε, πότε 
ὅμως τὸ ἀγνοοῦμε».

Χρόνος τελέσεως τῶν μνημοσύνων
Ὁ χρόνος τελέσεως τῶν μνημοσύ-

νων ἔχει καὶ αὐτὸς τὴν ἀναφορὰ του 
στὴν ἀνάστασι τοῦ Κυρίου καὶ στὴν Β΄ 
Παρουσία καὶ τὴν Μέλλουσα κρίσι. 

Ἄς δοῦμε λοιπὸν 
Πότε πρέπει νὰ τελοῦνται καὶ γιατὶ 

αὐτὸ τὸ διάστημα. 
Πολλοὶ συμβολισμοὶ τῶν ἐπὶ μέρους 

μνημοσύνων ἀναφέρονται ἀπὸ τοὺς 
πατέρες. Οἱ κυριότεροι εἶναι οἱ ἑξῆς: 
Τὰ «τρίτα» συμβολίζουν τὴν ἀνάστα-
σι τοῦ Κυρίου μετὰ τὴν τριήμερη πα-
ραμονή Του στὸν τάφο καὶ τελοῦνται 
μὲ τὴν εὐχὴ ν’ ἀναστηθῆ καὶ ὁ νεκρὸς 
στὴν οὐράνια βασιλεία. Τὰ «ἔνατα» 
τελοῦνται γιὰ τὰ ἐννέα τάγματα τῶν 
ἄυλων ἀγγέλων, μὲ τὴν εὐχὴ νὰ βρεθῆ 
κοντὰ τους ἡ ἄυλη ψυχὴ τοῦ νεκροῦ. 
Τὰ «τεσσαρακοστά» τελοῦνται γιὰ τὴν 
ἀνάληψι τοῦ Κυρίου, ποὺ ἔγινε σαράντα 
μέρες μετὰ τὴν ἀνάστασί Του. Μὲ τὴν 
εὐχὴ νὰ «ἀναληφθῆ» καὶ ὁ νεκρός, νὰ 
συναντήση τὸ Χριστὸ στοὺς οὐρανοὺς 
καὶ νὰ ζήση γιὰ πάντα μαζί Του. Τὰ «ἐνι-
αύσια» (ἐτήσια), τέλος, τελοῦνται τὴν 
ἐπέτειο ἡμέρα τοῦ θανάτου, σὲ ἀνάμνη-
σι τῶν γενεθλίων του νεκροῦ, καθώς, 

γιὰ τοὺς πιστοὺς χριστιανούς, ἡμέρα 
τῆς ἀληθινῆς γεννήσεως εἶναι ἡ ἡμέρα 
τοῦ σωματικοῦ θανάτου καὶ τῆς μετα-
στάσεως στὴν αἰώνια ζωή. Μνημόσυνα, 
ἀντίστοιχα μὲ τὰ παραπάνω, τελοῦνται 
τὸν τρίτο, ἕκτο καὶ ἔνατο μήνα ἀπὸ τὴν 
ἡμέρα τοῦ θανάτου («τρίμηνα», «ἑξάμη-
να», «ἐννεάμηνα»).

2) Σχετικὸς εἶναι καὶ ὁ θεολογικὸς 
συμβολισμὸς τῶν κολλύβων ποὺ προ-
στίθενται σὲ κάθε μνημόσυνο. Τὸ σιτάρι 
συμβολίζει τὴν ταφή, τὴν ἀνάστασι καὶ 
τὴν πέρα ἀπὸ τὸν τάφο ζωὴ τοῦ ἀνθρώ-
που, καθώς, πέφτοντας στὴ γῆ, σαπίζει 
καὶ «πεθαίνει». Ἀπ’ αὐτὸν τὸ «θάνατό» 
του ὅμως βλασταίνει μία νέα ζωή.

Πιὸ ἀναλυτικά:
Οἱ Αποστολικές Διαταγές μᾶς ἀνα-

φέρουν ὅτι πρέπει νὰ τελοῦμε μνημό-
συνα τὴν 3η μέρα, τὴν 9η, τὴν 40ή, καὶ 
στὸ χρόνο. 

Ὁ ἅγ. Ισίδωρος ὁ Πηλουσιώτης ἀνα-
φέρει ὅτι τελοῦνται τὴν τρίτη ἡμέρα εἰς 
ἀνάμνησι τῆς τριημέρου Ἀναστάσεως 
τοῦ Κυρίου. Τὴν 9η ἡμέρα εἰς τύπων 
τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων. Τὴν «40ήν 
σύμφωνα μὲ τὸν παλαιὸν τύπων, διότι 
καὶ οἱ Ἰουδαῖοι ὅταν ἀπέθανεν ὁ Μω-
υσῆς τὸν πένθησαν» γιὰ σαράντα μέ-
ρες. 

Ὁ Συμεὼν Θεσσαλονίκης στὰ τρι-
ήμερα καὶ στὰ ἐννιάμερα βλέπει ἄλλο 
συμβολισμό: «Τὰ τρίτα τελούνται ὑπὲρ 
τοῦ κεκοιμημένου, διότι ὁ ἄνθρωπος 
διὰ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔλαβε τὸ εἶναι 
καὶ διότι ὁ μεταστὰς θέλει ἀλλοιωθῆ 
καὶ θέλει φανῆ εἰς τὸ ἀρχαῖον καλλώ-
πισμα, εἰς τὸ ὁποῖον ἦτο πρὸ τῆς παρα-
βάσεως ἢ καὶ εἰς καλλίτεραν ἴσως. Τὰ 
ἔνατα διὰ νὰ συνταχθῆ τὸ πνεῦμα του 
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ὡς ἄυλον καὶ τῆς ἰδίας φύσεως μετὰ 
τῶν ἀγγέλων... Τὰ δὲ τεσσαράκοντα διὰ 
τὴν τοῦ Σωτῆρος Ανάληψιν, ἥτις ἔγινε 
μετὰ τὴν Ἀνάστασιν μετὰ τὸν ἀριθμῶν 
αὐτὸν τῶν ἡμερῶν, διὰ νὰ ἀναληφθῆ 
καὶ αὐτὸς τότε, ὅταν ἀναστηθῆ... καὶ 
διὰ νὰ προϋπαντήση τὸν Κριτήν...» 

Ἐκτός ἀπὸ αὐτὰ ὅμως ἡ Ἐκκλησία 
μας ἔχει καὶ δύο Ψυχοσάββατα, στὰ 
ὁποῖα μνημονεύονται ὅλοι οἱ χριστια-
νοὶ ἀπὸ ἀρχῆς τοῦ κόσμου μέχρις ἐσχά-
των. 

Τὸ πρῶτο Ψυχοσάββατο τὸ ὥρισαν 
οἱ Πατέρες τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Κρίσε-
ως (Ἀπόκρεω). Αὐτὴ τὴ μέρα ἡ Ἐκκλη-
σία τελεῖ μνημόσυνα γιὰ τὰ παιδιά της 
ποὺ πέθαναν σὲ ξένη γῆ, εἴτε στὴ θά-
λασσα, εἴτε στὴν ἔρημο γῆ, γι’ αὐτοὺς 
πού δὲν ἔχουν γίνει κανονικὰ μνημό-
συνα καὶ ἔχουν στερηθῆ τὴν ὠφέλειά 
τους. Οἱ Θεῖοι Πατέρες κινούμενοι ἀπὸ 
φιλανθρωπία ὥρισαν νὰ τελοῦνται 
μνημόσυνα ὑπέρ ὅλων «τῶν κεκοιμημέ-
νων», γιὰ νὰ συμπεριλαμβάνωνται καὶ 
ἐκεῖνοι ποὺ δὲν τοὺς ἔγιναν εἰδικὰ μνη-
μόσυνα. 

Τὰ ὑλικά 
Τὰ πιὸ ἀναγκαῖα γιὰ τὴν τέλεσι ἑνὸς 

μνημόσυνου εἶναι: Ἡ προσφορὰ ἄρτου 
(τὸ πρόσφορον), ὁ οἶνος, τὸ θυμίαμα, 
τὸ ἔλαιον (λάδι) καὶ τὸ κερί, τὰ ὁποῖα 
πάντοτε προσέφεραν οἱ πιστοὶ γιὰ τὴν 
τέλεσι τῆς Θείας Λειτουργίας. 

Καὶ ὅλα αὐτὰ διότι ἡ ὑπόθεσις τοῦ 
μνημόσυνου εἶναι στενὰ συνδεδεμέ-
νη μὲ τὴ Θεία Λειτουργία. Ἡ ὑπόθεσις 
τοῦ μνημόσυνου δὲν εἶναι μόνον ὑπό-
θεσις ἀνθρώπων, ἀλλὰ κυρίως τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἀπό ἐκεῖ θὰ ζητήσουμε βοήθεια, 
καὶ αὐτὴ τὴν βοήθεια μπορεῖ νὰ τὴν 

προσφέρη μόνον ἡ Θεία Λειτουργία. 
Τὰ ἄλλα πρέπει νὰ γίνωνται, ἀλλὰ δὲν 
εἶναι μνημόσυνα, εἶναι ἁπλῶς ἕνα Τρι-
σάγιο, μία προσευχὴ ὑπὲρ ἀναπαύσεως 
τῆς ψυχῆς τοῦ προσφιλοῦς μας νεκροῦ. 

Γι’ αὐτὸ προσφέρουμε στὴν Ἐκκλη-
σία τὴν προσφορά, τὸν οἶνο καὶ κατά-
λογο τῶν ὀνομάτων, γιὰ τὰ ὁποῖα προ-
σφέρονται τὰ δῶρα αὐτά. 

Στὴ μνημόνευσι αὐτὴ ἰδιαίτερα ἐπι-
μένει ὁ Συμεών Θεσσαλονίκης τονίζο-
ντας τὴν μεγάλη ὠφέλεια ποὺ ἀποκο-
μίζει ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὴν τέλεσι τῆς Θείας 
Λειτουργίας. 

«Τὴν τρίτη ἡμέρα», σημειώνει ὁ Συ-
μεὼν Θεσσαλονίκης, ἀπὸ τὴν κοίμησι 
τοῦ ἀνθρώπου «γίνονται τὰ λεγόμε-
να τρίτα, προσφέρομε εἰς τὸν Θεὸν 
ἐκ σπερμάτων σίτου καὶ ἐκ διαφόρων 
ἄλλων καρπῶν. Τί δὲ δηλοῦσιν οἱ καρ-
ποί; δηλοῦσιν ὅτι καὶ ὁ ἄνθρωπος σπέρ-
μα εἶναι καὶ ὡς καρπὸς ἐκ τῆς γῆς καὶ 
ὅτι καταβαλλόμενος εἰς τὴν ζῆν τώρα, 
ὡς σίτος πάλι μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ 
θέλει ἐξαναστηθῆ, καὶ ἀφοῦ τρόπον 
τινὰ ἀναβλαστήσει ἐν τῷ μέλλοντι, 
τότε τέλειος καὶ ζῶν θέλει προσαχθῇ 
εἰς τὸν Χριστόν, ἐπειδή, καθὼς ὁ παρὼν 
καρπὸς θάπτεται μὲν εἰς τὴν ζῆν, βλα-
στάνει δὲ μετὰ ταῦτα καὶ τελεσφορεῖ, 
καὶ ἀναδίδει πλούσιον τὸν καρπόν, μὲ 
τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ ἄνθρωπος, δι-
δόμενος τώρα εἰς τὴν γῆν ἕνεκα τοῦ 
θανάτου, θέλει ἀναστηθῇ πάλιν. Λέγει 
τοῦτο καὶ ὁ Παῦλος δηλῶν μὲ τὸ παρά-
δειγμα τῶν σπερμάτων τὴν Ἀνάστασιν». 

Αὐτὰ ἀναφέρει σχετικὰ μὲ τὰ κόλ-
λυβα καὶ τὸ ὑλικὸ ποὺ χρησιμοποιεῖται, 
ἀλλὰ καὶ τὸ συμβολισμό του ὁ Συμεὼν 
Θεσσαλονίκης. 
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Ἡ παράδοσις αὐτὴ τῶν κολύβων συ-
ναντᾶται ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 4ου αἰῶνος. 
Μέχρι τότε προσέφεραν, κατὰ τὰ ἱερὰ 
μνημόσυνα, ψωμὶ καὶ κρασὶ μὲ ἐλιὲς ἢ 
τυρὶ ἢ ρύζι. Ἐκεῖνοι ποὺ ἐδέχοντο αὐτὴ 
τὴν προσφορὰ ηὔχοντο τὸ «μακαρία ἡ 
μνήμη αὐτοῦ». Γι’ αὐτὸ καὶ ἐλέγοντο 
«μακαριαί». Ἀπομεινάρια αὐτῶν τῶν 
ἐκδηλώσεων εἶναι τὰ σημερινὰ ἀρτίδια 
καὶ ὁ καφὲς τὰ ὁποῖα προσφέρονται 
κατὰ τὰ μνημόσυνα σήμερα ἀπό τοὺς 
συγγενεῖς τοῦ κοιμηθέντος. 

Ὠφελοῦν τα μνημόσυνα; 
Κοινὴ εἶναι ἡ μαρτυρία τῶν Πατέ-

ρων τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ τῆς ἰδίας 
τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν πείρα τῶν λει-
τουργῶν της, ὅτι μεγάλη εἶναι ἡ ὠφέ-
λεια ποὺ προκύπτει ἀπὸ αὐτά. Ἄς δοῦμε 
ὅμως τί λένε οἱ μεγάλοι Πατέρες γιὰ 
τὴν ὠφέλεια ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὰ 
μνημόσυνα. 

Ἀναφέρει ὁ ἱερός Δαμασκηνὸς ὅτι ὁ 
Θεὸς θέλει πολὺ νὰ εὐεργετούμεθα ὅλοι 
ἀπὸ ὅλους καὶ ζῶντες καὶ μετὰ θάνατον. 

Τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου καὶ τὴν φι-
λάνθρωπη βουλὴ Του ἔχουν ὑπ’ὄψιν 
τους οἱ θεῖοι Πατέρες ὅταν ὁμιλοῦν 
γιὰ τὰ μνημόσυνα καὶ τὴν ὠφέλεια ποὺ 
προέρχεται ἀπὸ αὐτά. Καὶ ὅπως δὲν 
γνωρίζουμε καὶ δὲν μποροῦμε νὰ θέ-
σουμε ὅρια στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, στὴν 
ἀγάπη αὐτὴ τοῦ Θεοῦ βασιζόμαστε καὶ 
στὴν ὠφέλεια ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὰ 
μνημόσυνα. 

Μεγάλη σημασία δίνει ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστομος στὴν προσφορὰ τῆς ἀναίμα-
κτης Θυσίας ποὺ γίνεται ὑπὲρ τῶν κε-
κοιμημένων. 

Ἀναφέρει σχετικά: «Δὲν γίνονται 

ἄσκοπα οἱ προσφορὲς γιὰ τοὺς ἀπελ-
θόντες, οὔτε οἱ ἐλεημοσύνες. Ὅλα αὐτὰ 
ἔχει προστάξει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, διότι 
θέλει νὰ ὠφελούμαστε ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν 
ἄλλον. Ὠφελεῖται ἐκεῖνος ἀπὸ ἐσένα 
καὶ ἐσὺ ἀπὸ ἐκεῖνον... Νὰ μὴν ἀμφιβάλ-
λης ὅτι ὁ νεκρὸς θὰ κερδίση κάποια 
ὠφέλεια...». 

Στὴ συνέχεια παρουσιάζει μεγάλη 
τιμὴ τὴ μνημόνευσι τοῦ ὀνόματος κατὰ 
τὴν Θεία Λειτουργία. 

«Διότι ὅπως ὅταν ἑορτάζονται τὰ 
ἐπινίκια τῶν βασιλέων, τότε ἐγκωμιάζο-
νται ὅσοι βοήθησαν στὴ νίκη, καὶ ὅσοι 
βρίσκονται στὶς φυλακὲς ἀπελευθερώ-
νονται γιὰ τὴν περίστασι αὐτή. Ὅταν 
ὅμως περάση ὁ καιρὸς αὐτός, ὅποιος 
δὲν πῆρε χάρι, δὲν τὴν παίρνει πλέον. 
Ἔτσι καὶ ἐδῶ, κατὰ τὴν προσφορὰ τῆς 
Θυσίας αὐτὸς εἶναι ὁ καιρὸς γιὰ τὰ ἐπι-
νίκια». 

«Δὲν νομοθετήθηκαν ἀπὸ τοὺς ἁγί-
ους ἀποστόλους χωρὶς λόγο οἱ εὐχὲς 
γιὰ τοὺς ἀπελθόντες κατὰ τὴν διάρκεια 
τῆς προσφορᾶς τοῦ φρικτοῦ μυστη-
ρίου τῆς Θείας Λειτουργίας. Γνώριζαν 
ὅτι προκύπτει μεγάλο κέρδος καὶ πολὺ 
ὠφέλεια γι’ αὐτούς. Ὅταν ἕνας ὁλόκλη-
ρος λαὸς ὑψώνη τὰ χέρια του σὲ προ-
σευχὴ καὶ μαζὶ μὲ ὅλο τὸ Ἱερατεῖο προ-
σφέρουν τὴ φρικτὴ θυσία, πῶς νὰ μὴν 
πετύχουμε μὲ τὶς ἱκεσίες μας τὴν θεϊκὴ 
εὐσπλαχνία; Ἀλλὰ αὐτὸ ἀφορᾶ τοὺς 
ἀπελθόντας πιστούς». 

Ὁ Συμεὼν Θεσσαλονίκης ἀκολου-
θώντας τὴν ἀποστολικὴ παράδοσι γρά-
φει: «Κανένα ἄλλον δὲν εἶναι τόσον 
ὠφέλιμον εἰς τὸν κεκοιμημένον, μήτε 
τόσης εὐφροσύνης αἴτιον καὶ φωτισμοῦ 
καὶ ἑνώσεως πρὸς τὸν Θεόν, καθὼς 
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αὐτὸ διότι αὐτὸ τὸ ἴδιον Αἷμα τοῦ Κυρί-
ου εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον χύνεται ὑπὲρ 
ἡμῶν τῶν ἀχρείων εἰς αὐτὴν τὴν θυσί-
αν, καὶ αὐτὸ τὸ ἴδιον θεῖον Σῶμα εἶναι 
ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον θυσιάζεται ἐπάνω εἰς 
τὸ ἅγιον θυσιαστήριον». 

Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων 
χαρακτηρίζει «μεγίστην τὴν ὅνησιν», 
πάρα πολλὴ μεγάλη τὴν ὠφέλεια ποὺ 
προέρχεται ἀπὸ τὴν προσευχὴ αὐτή. 

Καὶ ὁ ἅγιος Αθανάσιος ἀναφω-
νεῖ: «Καὶ ἂν ἀκόμη στὸν ἀέρα πεθάνη 
ὁ εὐσεβής, μὴ διστάσης νὰ προσφέ-
ρης γι’ αὐτὸν λάδι καὶ κερί. Διότι αὐτὴ 
τὴν προσφορὰ τὴν δέχεται ὁ Θεὸς καὶ 
ἀνταποδίδει τὴν ὠφέλεια». 

Καὶ ὅπως ὅταν κάποιος πατέρας 
ἔχει ἄρρωστο παιδὶ καὶ αὐτὸ δὲν μπο-
ρεῖ νὰ προσφέρη γιὰ τὸν ἑαυτό του στὸ 
ναὸ λάδι καὶ κερὶ καὶ θυμίαμα, καὶ ἀντὶ 
γι’ αὐτὸ τὰ προσφέρει ὁ πατέρας του, 
καὶ τὴν προσφορὰ αὐτὴ τὴν δέχεται ὁ 
Θεός, τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν πε-
ρίπτωσι τῶν νεκρῶν: Ἐπειδή αὐτοὶ δὲν 
ἔχουν πλέον τὸ σῶμα γιὰ νὰ μπορέσουν 
νὰ βοηθήσουν τὸν ἑαυτό τους, τοὺς βο-
ηθοῦν μὲ τὶς προσφορὲς ποὺ κάνουν γιὰ 
χάρι τους οἱ φίλοι καὶ συγγενεῖς τους. 

Γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ παραλείπου-
με τὰ ἱερὰ μνημόσυνα. Ἰδιαιτέρως ὅμως 
πρέπει νὰ μνημονεύωνται τὰ ὀνόμα-
τα κατὰ τὴν ὥραν τῆς φρικωδέστατης 
θυσίας, διότι αὐτῆ μᾶς δόθηκε γιὰ τὸν 
σκοπὸ αὐτό. 

Πῶς ὠφελοῦν 
Πῶς ὅμως ὠφελοῦν; Τὸ πράγμα εἶναι 

μυστήριο. Δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἐρμηνεύση 
ὁ ἀνθρώπινος νοῦς. 

Τὸ 1652, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπά-

νω, συγκροτήθηκε στὰ Ἱεροσόλυμα Το-
πικὴ Σύνοδος Πατριαρχῶν, ὅπου μελε-
τήθηκε καὶ τὸ θέμα αὐτό. Αὐτὸ δείχνει 
ὅτι τὸ θέμα τῶν μνημοσύνων δὲν εἶναι 
μία παροννυχίδα. Κατέχει κάποια θέσι 
σημαντικὴ μέσα στὴν Ἐκκλησία μας. 

Το συμπέρασμα ἦταν: 
Το ὅτι ὠφελοῦνται τὸ πιστεύουμε 

καὶ τὸ γνωρίζουμε. Τὸ πῶς ὅμως καὶ 
πότε, αὐτὸ ἀνήκει στὴν κρίσι τοῦ Δίκαι-
ου Θεοῦ. 

Σημειώνει χαρακτηριστικὰ καὶ ὁ 
πολὺς Ἀνδροῦτσος στὴ Δογματική του:

«Ὡς δὲν δυνάμεθα νὰ καθορίσωμεν 
πῶς ὁ Θεός, ὁ διέπων τὸν κόσμον καθ’ 
ὡρισμένους νόμους, προσδιορίζεται 
ὑπό τινος εὐχῆς καὶ ἐπεμβαίνει τῆς πο-
ρείας τῶν φυσικῶν καὶ τῶν ἀνθρωπίνων 
πραγμάτων, οὕτως ἀδύνατον νὰ κατα-
νοήσωμεν πῶς αἱ εὐχαὶ ὠφελοῦσι τοὺς 
κεκοιμημένους». 

Ποιοὺς ὠφελοῦν καὶ ποιοὺς 
δὲν ὠφελοῦν

ΩΦΕΛΟΥΝ
Ὅταν γίνωνται ἐν πίστει καὶ εὐσεβεία. 

Ὅταν οἱ νεκροὶ εἶναι δεκτικοὶ τοῦ 
Θείου ἐλέους.

Ὅταν ἡ πλήρωσις τῶν δεήσεων δὲν 
ἀντιβαίνει στὴν Θεία δικαιοσύνη καὶ 
ἀγαθότητα. 

ΔΕΝ ΩΦΕΛΟΥΝ
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπωθεῖ τὴν Θεία 

χάρι καὶ γίνεται σατανικὸς καὶ ἀμετα-
νόητος. 

Γιὰ ἐκεῖνον ποὺ ἔφυγε τελείως ἀμε-
τανόητος δὲν ὑπάρχει κάποια μεγά-
λη ὠφέλεια ἀπὸ τὰ μνημόσυνα. Τὸ ὅτι 
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ὅμως καὶ ἐκεῖνος μπορεῖ νὰ βρεῖ κάποια 
ἀναψυχὴ εἶναι ὡμολογημένο αὐτὸ ἀπὸ 
τοὺς Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας. 

Γιὰ αὐτόχειρες, μὴ ψυχασθενεῖς βέ-
βαια, δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε μνημό-
συνα. 

Καθὼς καὶ γιὰ τοὺς αἱρετικοὺς ποὺ 
βρίσκονται ἐκτὸς Ἐκκλησίας. 

Ἐκεῖνοι ποὺ ἔζησαν ἐδῶ χριστιανικὰ 
καὶ δὲν μπόρεσαν νὰ τελειωθοῦν ἔχουν 
πολὺ μεγάλη ὠφέλεια ἀπὸ τὰ μνημό-
συνα. Πόση δὲ γνωρίζουμε. «Μὴ ἀμφέ-
βαλλε ὅτι καρπώσηταί τι χρηστόν», το-
νίζει ὁ ἱ. Χρυσόστομος. 

Πόση ὅμως εἶναι ἡ ὠφέλεια αὐτὴ 
καὶ μέχρι ποίου σημείου φθάνει δὲ μπο-
ροῦμε νὰ τὸ γνωρίζουμε. Ἐκεῖνο ποὺ 
γνωρίζουμε καὶ ποὺ τονίζεται ἀπὸ τοὺς 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ μεγάλη 
ὠφέλεια ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὰ μνημό-
συνα γιὰ ἐκείνους ποὺ δὲν ἔφυγαν τε-
λείως ἀμετανόητοι. 

Γράφει ἔνας σύγχρονος ἐκκλησι-
αστικὸς συγγραφέας: «Γνωρίζω ὅτι 
ὑπάρχουν ἠθικὰ πτώματα στὰ ὁποῖα 
ἐνέσεις δὲν ἰσχύουν. Ἀλλὰ ἐπίσης 
γνωρίζω ὅτι ὑπάρχουν ἁμαρτωλοί, καὶ 
αὐτοὶ εἶναι οἱ περισσότεροι, ποὺ μωλω-
πιστήκαν, ἀλλὰ δὲν ἀπέθαναν, ἔπεσαν 
μέν, ἀλλὰ κρατῶντας στὰ χέρια τὸ ξί-
φος, ποὺ εἶδαν τὶς τελευταῖες ὧρες τὴν 
ἀσχήμια τους καὶ ἀνέμιξαν κάποιο ὑπό-
κωφο «μνήσθητί μου, Κύριε» μὲ τὰ τε-
λευταῖα τους παραληρήματα. Καὶ ποιὸς 
εἶναι ἐκεῖνος ποὺ θὰ ὑποστηρίξη μὲ 
πεῖσμα ὅτι δὲν ὠφελοῦν οἱ δεήσεις τῶν 
πιστῶν; Ἡ μέση κατάστασις τῶν ψυχῶν 
εἶναι κατάστασις εἰσαγωγική. Κατὰ τὴν 
ἔξοδο τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτή, ἔχει 
γίνει κάποια κρίσις, ἀλλὰ ἡ τελικὴ κρί-

σις ποὺ θὰ λάβη ἡ ψυχὴ τὴν τελική της 
θέσι γιὰ τὴν αἰωνιότητα, δὲν ἔχει γίνει 
ἀκόμη». 

- Καὶ προσθέτει: «Ἐφ’ ὅσον ἡ τελευ-
ταία ἀπόφασις τοῦ κριτοῦ δὲν βγῆκε 
ἀκόμη, ἐφ’ ὅσον τὸ κράτος τοῦ Χριστοῦ 
φθάνει ἀπὸ τὰ ἐπουράνια καὶ τὰ ἐπίγεια 
μέχρι καὶ τὰ καταχθόνια, ἐφ’ ὅσον τὸ 
“πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ” δὲν ἀκούστηκε, 
καλλίτερη στάσις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι 
ἡ στάσις τῆς δεήσεως, τῆς προσευχῆς 
ὑπὲρ τῶν νεκρῶν αὐτῆς». 

Ἡ περίπτωσις τῶν βαρέως 
ἁμαρτανόντων

Τὶ γίνεται ὅμως μὲ τὶς περιπτώ-
σεις ἐκείνες κατὰ τὶς ὁποῖες ὑπάρχουν 
ἄνθρωποι, πού ἔφυγαν τελείως ἀμετα-
νόητοι, δὲν πρόλαβαν νὰ ἑτοιμασθοῦν 
καθόλου; Γιατὶ καὶ αὐτοὶ θὰ ἀναστη-
θοῦν καὶ θὰ κριθοῦν. 

Ἡ ἀπάντησις τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ 
εἶναι σαφής. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ διδασκαλία 
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ 
ὁποῖι τονίζουν καθαρὰ ὅτι ἡ παρούσα 
ζωὴ ἀποτελεῖ τὸ στάδιο τοῦ ἀγῶνος, ἡ 
μέλλουσα τῆς ἀνταποδόσεως. 

Τονίζει χαρακτηριστικὰ ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστομος: 

«Ἄς μὴ κλαῖμε γι’ αὐτοὺς ποὺ πέθα-
ναν ἀλλὰ γι’ αὐτοὺς ποὺ πέθαναν στὴν 
ἁμαρτία. Αὐτοὶ εἶναι ἄξιοι γιὰ θρήνους 
καὶ κοπετοὺς καὶ δάκρυα... Ὅσο ζοῦσαν 
ἐδῶ μπορούσε κανεὶς νὰ ἐλπίζη σὲ 
ἀλλαγὴ καὶ βελτίωσι... Δὲν μπορεῖ κα-
νεὶς νὰ μετανοήση ὅταν φύγη ἀπὸ τὴ 
ζωὴ αὐτή. 

Κανένας ἀθλητὴς δὲν μπορεῖ νὰ πα-
λαίψη ὅταν τελειώσουν οἱ ἀγῶνες καὶ 
βγεῖ ἀπὸ τὸ στίβο καὶ ἔχουν σκορπισθῆ 
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οἱ θεατές... Ὅσο εἴμαστε ἐδῶ μποροῦμε 
σίγουρα νὰ ἐλπίζουμε. Ὅταν ὅμως πᾶμε 
ἐκεῖ, δὲν εἴμαστε πλέον κύριοι μετανοί-
ας, δὲν εἶναι πιὰ στὸ χέρι μας ἡ μετά-
νοια, οὔτε μποροῦμε νὰ ξεπλύνουμε τὰ 
ἁμαρτήματά μας. Γι’ αὐτὸ πρέπει ἀδιά-
κοπα νὰ ἑτοιμαζώμαστε γιὰ τὴν ἔξοδό 
μας...». 

Πλὴν ὅμως καὶ σὲ αὐτὲς τὶς πιὸ δύ-
σκολες περιπτώσεις οἱ Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας μας δὲν μᾶς ἀφήνουν ἀπα-
ρηγόρητους. 

Ἀναφέρει σχετικὰ γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ 
ὁ Μ. Ἀθανάσιος ὅτι οἱ ψυχὲς τῶν ἁμαρ-
τωλῶν λαμβάνουν κάποια εὐεργεσία, 
«μετέχουν εὐεργεσίας τινός» ἀπὸ τὴν 
ἀναίμακτη Θυσία, αὐτὸ ὅμως συμβαί-
νει «ὡς μόνος ἐφίσταται καὶ κελεύει ὁ 
ζώντων καὶ νεκρῶν ἐξουσιαστὴς Θεὸς 
ἡμῶν». Τὸ ζήτημα δηλαδὴ τὸ ἀφήνει 
στὴ Θεία φιλανθρωπία. 

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, μολονότι στὸ 
προηγούμενο τεμάχιο ἦταν αὐστηρός, 
ὅταν ἀσχολῆται εἰδικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτὸ 
ἀποκλειστικά, εἶναι πιὸ παρηγορητι-
κός. Τονίζει: «Ἄς τοὺς βοηθήσουμε ὅσο 
μποροῦμε «βοηθήσωμεν αὐτοῖς κατὰ 
δύναμιν», ἐπινοήσωμεν δι’ αὐτοὺς τινα 
βοήθειαν (κάποια βοήθεια), μικρὰν μέν, 
βοηθεῖν ὅμως δυναμένην». Πῶς καὶ μὲ 
ποιόν τρόπο; Καὶ ἀπαντᾶ: Εὐχόμενοι 
καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι καὶ παρακαλοῦντες καὶ 
ἄλλους νὰ προσεύχωνται γι’ αὐτούς. 
Μὲ ἐλεημοσύνες καὶ προσευχὲς ποὺ θὰ 
κάνουμε γι’ αὐτοὺς ποὺ ἔφυγαν στὴν 
ἁμαρτία. Αὐτὰ γίνονται γιὰ νὰ λάβουν 
οἱ κεκοιμημένοι κάποια παρηγοριά, 
«παραμυθίαν τινά». Διότι, ἂν τὰ παιδιὰ 
τοῦ Ἰώβ τὰ καθάριζε ἡ θυσία τοῦ πατέ-
ρα τους, γιατὶ ἀμφιβάλλεις ὅτι κερδί-

ζουν κάποια ὠφέλεια οἱ νεκροί μας ἀπὸ 
τὶς προσευχὲς καὶ τὶς ἐλεημοσύνες ποὺ 
κάνουμε γι’ αὐτούς;῾ 

Μάλιστα ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσο-
λύμων εἶναι ἀκόμη πιὸ ἐντυπωσιακὸς 
καὶ πιὸ παρηγορητικός, θὰ λέγαμε, στὸ 
θέμά μας ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰω-
άννη τὸν Χρυσόστομο. Σὲ μία ἐρώτησι 
ποὺ τοῦ ὑποβλήθηκε στὸ· «Τί ὠφελεῖται 
ἡ ψυχή, πού ἔφυγε μὲ τὰ ἁμαρτήματά 
της ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο;» ἀπαντᾶ 
μὲ ἔνα παράδειγμα. Φαντάζεται βασι-
λιά, ὁ ὁποῖος ἐξώρισε ὑπηκόους ποὺ 
ἐπαναστάτησαν ἐναντίον του. Στὸν βα-
σιλιὰ αὐτὸν παρεμβαίνουν ἐνδιαφερό-
μενοι, φίλοι τῶν ἐξόριστων, οἱ ὁποῖοι, 
ἀφοῦ πλέξουν τὸν στέφανο, τὸν προ-
σφέρουν στὸ βασιλιὰ «ὑπὲρ τῶν ἐν ἐξο-
ρίαις». 

Καὶ ἐρωτᾶ ὁ ἅγιος: Ὁ βασιλιᾶς, δὲν 
θὰ ὑποχωρήση στὶς ἐπίμονες αὐτὲς πα-
ρακλήσεις, ὥστε νὰ δώση στοὺς ἐξόρι-
στους του «ἄνεσιν τῶν κολάσεων;» 

Κατὰ παρόμοιο τρόπο, συνεχίζει, 
ὅταν καὶ ἐμεῖς προσφέρουμε στὸν Θεὸ 
δεήσεις ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων, καὶ ἂν 
ἀκόμη αὐτοὶ εἶναι ἁμαρτωλοί, δὲν πλέ-
κουμε καὶ δὲν προσφέρουμε στέφανον 
ἀλλὰ «Χριστὸν ἐσφαγιασμένον ὑπὲρ 
τῶν ἁμαρτημάτων προσφέρομεν, ζη-
τοῦντες καὶ λαμβάνοντες συγγνώμην» 
ἀπὸ τὸν φιλάνθρωπο Θεὸ γι’ αὐτοὺς 
καὶ γιὰ μᾶς. 

Ὡς ἀπόδειξι τῆς ὠφελείας ἀπὸ τὰ 
μνημόσυνα αὐτῶν ποὺ ἔχουν πεθάνει 
μὲ βαρειά ἁμαρτήματα ἢ ἔχουν κάποιο 
δεσμό, ἀναφέρει ὁ ἅγιος Νεκτάριος ὅτι 
«πολλοὶ αὐτὸ τὸ μαρτυροῦσι καὶ μάλι-
στα οἱ λυόμενοι καὶ μετὰ θάνατον ἀπὸ 
τὸν δεσμὸν τῆς τιμωρίας τοῦ ἀφορι-
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σμοῦ, ὡσὰν ὁποὺ βλέπομεν διὰ τῶν δε-
ήσεων λύονται τὰ σώματά των». 

Δηλαδὴ πρὶν ἀκόμη ἀπὸ τὴν τε-
λικὴ κρίσι καὶ ἀνάστασι βλέπουμε ὅτι 
τὰ μνημόσυνα ὠφελοῦν τὸν ἄνθρωπο 
ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὴν ζωὴ αὐτή. Ἡ ἀνα-
φορὰ αὐτὴ τοῦ ἁγίου τοῦ αἰῶνος μας 
εἶναι ἡ πλέον χαρακτηριστική καὶ μᾶς 
φέρνει στὸν νοῦ τὶς περιπτώσεις ποὺ 
ἔχει πραγματοποιηθῆ τὸ ὅραμα τοῦ 
προφήτη Ἱερεμία μὲ τὰ ξηρᾶ ὀστᾶ καὶ 
τὴν ἀνάστασί τους. Παράδειγμα ἡ περί-
πτωσις τοῦ Λακεδαίμονος Θεοφάνους, 
ὁ ὁποῖος μετὰ ἀπὸ παρόμοια περίπτω-
σι ἐγκατέλειψε τὴν Μητρόπολί του καὶ 
ἀποσύρθηκε στὸ ἅγιον  Ὄρος.

Ὠφέλειες γιὰ τοὺς ζωντανούς
Ἀλλὰ ἀπὸ τὰ μνημόσυνα ἔχουμε καὶ 

ἄλλες ὠφέλειες, ποὺ ἀναφέρονται σὲ 
αὐτοὺς ποὺ παραμένουν στὴν ζωή. 

Ἀναπτύσσεται ἡ ἀγάπη μεταξὺ ζώ-
ντων καὶ τεθνεώτων. 

Ἡ ὠφέλεια συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν 
χριστιανικὴ ἀρετή. 

Ἐνισχύεται ἡ πίστις στὴν πέραν τοῦ 
τάφου ζωή. 

Ἐνισχύεται ἐλπίδα στὸ ἔλεος τοῦ 
Θεοῦ. 

Κηρύττει τὴν διαρκῆ παρουσία τοῦ 
Χριστοῦ στὸν κόσμο. 

Διδάσκει πὼς ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
οὐρανοπολίτης. Μεταβαίνει ἀπὸ τὴ 
στρατευομένη Ἐκκλησία τῆς γῆς, στὴ 
Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τοῦ οὐρανοῦ. 
Ὁ Χριστὸς εἰσακούει τὶς δεήσεις ὅλων 
καὶ λυγίζει στὶς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων 
καὶ τῆς Θεοτόκου. 

Ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας τῶν χρι-

στιανῶν δὲν χάνεται καὶ μετὰ τὸν θά-
νατο. 

Παρέχεται συγχώρεσι τῶν ἁμαρτη-
μάτων σὲ αὐτοὺς, ποὺ γίνονται μνη-
μόσυνα εἰσακούοντας ὁ φιλάνθρωπος 
Θεὸς τὶς δεήσεις τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Ἡ ὁριστικὴ ἀπόφασις τοῦ Θεοῦ γιὰ 
τὴν μέλλουσα ἀμοιβὴ ἢ τιμωρία δὲν 
ἐκδόθηκε ἀκόμη· αὐτὴ ἐπιφυλάσσεται 
γιὰ τὴν Δευτέρα καὶ Φρικτὴ Παρουσία. 
Μέχρι τότε ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ ἀνα-
πέμπη δεήσεις καὶ ἱκεσίες γιὰ τὰ μέλη 
της. 

Ἀναπτύσσεται ἡ φιλαδελφία. Ἀνα-
κουφίζονται οἱ ζῶντες καὶ θλιβόμενοι 
γιὰ τὸν θάνατο τοῦ προσφιλοῦς των 
προσώπου. Διότι ὁ θάνατος εἶναι πι-
κρός, δημιουργεῖ θλίψι ἀφόρητη. Χω-
ρίζει ἀπότομα προσφιλεῖς. Ἡ προσευχὴ 
καὶ τὸ μνημόσυνο εἶναι ὁ μόνος τρόπος 
ἐπικοινωνίας μαζί τους. Δὲν ὑπάρχει 
ἄλλος τρόπος ἐπικοινωνίας μὲ τὰ προ-
σφιλῆ μας πρόσωπα. 

Γίνεται ἀνάμνησις τοῦ θανάτου. 
Ἐνθύμησι τῆς ματαιότητας τοῦ κόσμου 
καὶ τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. 

Παρακίνησι πρὸς τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν 
ἐνάρετη Πολιτεία. 

Ἐνθάρρυνσι γιὰ εὐεργεσίες καὶ ἀγα-
θοεργίες. 

Ἔτσι, τονίζει ὁ ἱερὸς Δαμασκηνός, 
«ὁ Θεὸς βούλεται ἵνα ὑπ’ ἀλλήλων οἱ 
πάντες εὐεργετούμεθα καὶ ζῶντες καὶ 
μετὰ θάνατον», ἀφοῦ προσφέρουμε 
Χριστὸν «ἐσφαγιασμένον ὑπὲρ τῶν 
ἡμετέρων ἁμαρτημάτων ἐξιλεούμενοι 
ὑπὲρ αὐτῶν καὶ ἡμῶν τὸν φιλάνθρωπον 
Θεόν», ὅπως τονίζει καὶ ὁ ἅγιος Κύριλ-
λος Ἱεροσολύμων.
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Ἡ τελεσιουργία τῆς θείας Λειτουργίας 

ἀπό τόν 4ο ἕως τόν 7ο αἰῶνα
Τοῦ πρ. Φανουρίου Πάππα ὑπ. Δρ. Θ., Α.Π.Θ

Ο ἱ ἀλλαγές πού ἐπῆλθαν γενικότερα 
στό εὐρύτερο κοινωνικό περιβάλ-

λον μέ τό πέρασμα τῶν ἄμεσων χρό-
νων, ὅπως ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 
πιστῶν, ἡ διεύρυνση τοῦ κηρύγματος 
καί ἐκτός τῶν συνόρων τῆς Παλαιστί-
νης, ἡ προβληματική σχέση μέ τίς Ἰου-
δαϊκές κοινότητες, συμπεριλαμβανο-
μένων τῶν διωγμῶν καί τήν οἰκοδομή 
νέων εἰδικῶν οἴκων γιά τήν τέλεση τῆς 
προσευχῆς καί τοῦ μυστηρίου, ἀναγκα-
στικά προκάλεσαν καί ἀλλαγές σέ σχέ-
ση μέ τήν ἀρχική τελετουργική πράξη 
τοῦ μυστηρίου1.

Σέ αὐτήν ἀναφέρεται χαρακτηριστι-
κά ἕνας μεγάλος καί ἐπιφανής πατέρας 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας αὐτῆς 
τῆς περιόδου, ὁ Μέγας Βασίλειος, 
Ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καπ-
παδοκίας, ὁ ὁποῖος βρίσκεται ἀκριβῶς 
στήν μεγάλη αὐτή ἀλλαγή. «Οὐ γάρ 
δή τούτοις ἀρκούμεθα, ὧν ὁ ἀπόστο-
λος ἤ τό εὐαγγέλιον ἐπεμνήσθη, ἀλλά 
καί προλέγομεν καί ἐπιλέγομεν ἕτερα, 
ὡς μεγάλην ἔχοντα πρός τό μυστήριον 

1.  Ι. Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, «Ἡ τελεσιουργία τοῦ 
μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, Λειτουργικοί Τύ-
ποι τῆς Ἀνατολῆς». ἐν Ἡ Θεία Εὐχαριστία {Εἰσηγή-
σεις-πορίσματα ἱερατικοῦ συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Δράμας ἔτους 2003}, Δράμα 2003, σ.35.

τήν ἰσχύν, ἐκ τῆς ἀγράφου διδασκαλίας 
παραλαβόντες… Οὐκ ἐκ τῆς ἀδημο-
σιεύτου ταύτης καί ἀπορρήτου διδα-
σκαλίας, ἤν ἐν ἀπολυπραγμονήτῳ καί 
ἀπεριεργάστω σιγή οἱ πατέρες ἡμῶν 
ἐφύλαξαν, καλῶς ἐκεῖνο δεδιδαγμένοι, 
τῶν μυστηρίων τό σεμνόν σιωπή δια-
σώζεσθαι;»2.

Κάποια χρονική στιγμή τοῦ Δ΄ 
αἰῶνος ξεκίνησε λοιπόν σέ ὁλόκλη-
ρη τήν οἰκουμένη ἡ καταγραφή τῶν 
λειτουργικῶν εὐχῶν, ὕμνων, καί γε-
νικότερα τῆς μέχρι τότε προφορικῆς 
τελετουργικῆς πράξης. Ἀσφαλῶς τήν 
καταγεγραμμένη πλέον παράδοση συ-
νόδευε ἡ ποικιλία τῶν παραλλαγῶν 
τῶν τοπικῶν παραδόσεων, γλωσσῶν, 
ἠθῶν καί ἐθίμων. 

Σέ αὐτό συνέβαλαν μεγάλες ἀλλα-
γές πού σημειώθηκαν ὅπως, ἡ ἀνά-
πτυξη καί κορύφωση τῆς χριστιανικῆς 
θεολογίας ἀντιπροσωπευόμενη ἀπό 
μεγάλες μορφές πατέρων καί διδασκά-
λων. Ἡ ἐμφάνιση τῶν αἱρέσεων, ἡ ἐλεύ-
θερη βίωση τῆς χριστιανικῆς πίστεως, 
ὁ ἐκχριστιανισμός ὁλόκληρων λαῶν 
καί ἐθνῶν κ.τ.λ. Κατ’ αὐτόν τόν τρό-
πο ἔχουμε τήν δημιουργία πολλαπλῶν 

2.  Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κεφ. ΚΖ’, PG 31, 
185C. 
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κειμένων περιεχόντων τήν λειτουργι-
κή παράδοση τῶν διαφόρων τόπων. Τά 
κείμενα αὐτά ἔγιναν γνωστά ὡς θεῖες 
Λειτουργίες ἤ Ἀναφορές. Φέρουν ὡς 
ὀνόματα συγγραφέων, ἀποστολικά 
ὀνόματα ἤ ἀποδίδονται σέ γνωστούς 
καί διασήμους πατέρες. Ἔτσι εἶναι γνω-
στές κάποιες ἀπό αὐτές ὅπως: ἡ Λει-
τουργία τῶν δώδεκα ἀποστόλων ἤ τῶν 
Ἀποστολικῶν διαταγῶν, ἡ Λειτουργία 
τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, 
τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, τοῦ εὐαγγε-
λιστοῦ Μάρκου, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου 
τοῦ Θεολόγου, τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου 
ἐπισκόπου Μεδιολάνων, τοῦ ἁγίου Κυ-
ρίλλου Ἀλεξανδρείας, τοῦ ἁγίου Ἐπιφα-
νείου Κύπρου, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου 
Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππα-
δοκίας καί φυσικά τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου3. 

Κατά τήν περίοδο τοῦ 4ου καί τοῦ 
5ου αἰῶνος οἱ ἐξελίξεις στήν λειτουρ-
γική πράξη τῆς θείας Εὐχαριστίας εἶναι 
ἐξίσου σημαντικές. Τά Εἰρηνικά ἤ ἡ Με-
γάλη Συναπτή καθιερώθηκαν νά λέγο-
νται ἀνάμεσα στίς εὐχές τῶν πιστῶν, 
ἀσφαλῶς μέ ἁπλούστερη μορφή. Λίγα 
χρόνια ἀργότερα ὅμως μεταφέρονται 
πρίν ἀπό τόν τρισάγιο ὕμνο, γιά νά κα-
ταλήξουν τελικά τόν 9ο αἰῶνα στό ση-
μεῖο πού βρίσκονται σήμερα, δηλαδή 
πρίν ἀπό τά ἀντίφωνα4. Ὀνομάσθηκαν 
Εἰρηνικά διότι κυριαρχεῖ τό αἴτημα τῆς 
εἰρήνης καί Συναπτή διότι κατά τόν Συ-

3.  Ι. Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, ὅπ.π., σ.40.
4.  Ι.Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ – ΧΡ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – 

Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Χρυσοστόμου, ἐκδ. Ο.Χ.Α «ΛΥΔΙΑ», Θεσ-
σαλονίκη 2002, σ. 131.

μεών Θεσσαλονίκης ἡ Ἐκκλησία «πά-
ντας συνάπτει καί ὑπέρ ἁπάντων εὔχε-
ται»5. 

Ἔτσι λοιπόν ἀπό τόν 4ο αἰῶνα ἡ θεία 
Λειτουργία ἄρχιζε μέ τήν εἴσοδο τοῦ 
κλήρου καί τοῦ λαοῦ στόν ναό, χωρίς 
ὅμως ὅπως φαίνεται νά ψάλλεται κάτι 
κατά τήν διάρκεια τῆς εἰσόδου6. Στή 
συνέχεια γινόταν ὁ χαιρετισμός ἀπό 
τόν προεστῶτα καί διδόταν ἡ εὐλογία 
διά τοῦ «εἰρήνη πάσι»7, ὅπως ἰδιαιτέ-
ρως ἀναφέρεται ὁ ἱερός Χρυσόστομος 
«Εἰσιῶν ὁ πατήρ οὐ πρότερον ἐπί τόν 
θρόνον ἀναβαίνει τοῦτον ἕως ἄν ἅπα-
σιν ὑμῖν εἰρήνην ἐπεύξηται»8. «Καί γάρ 
οἰκία κοινή πάντων ἐστίν ἡ Ἐκκλησία, 
καί προλαβόντων ὑμῶν ἔσιμεν ἡμεῖς… 
Διά τοῦτο καί κοινή πάσι τήν εἰρή-
νην ἐπιλέγομεν εἰσιόντες εὐθέως»9. 
«Ἐνταῦθα δέξασθε μετά ἀγάπης εἰσι-
όντας ἡμᾶς πρός ὑμᾶς. Καί ὅταν εἴπω 
‘Εἰρήνη ὑμῖν’ εἴτα εἴπητε ‘Καί τῷ πνεύ-
ματί σου’»10. Ἀμέσως μετά τήν εὐλο-
γία διάβαζαν τά ἀναγνώσματα, ἀπό 
τό Νόμο, τούς Προφῆτες, τίς Πράξεις, 

5.  Διάλογος, PG 155, 601D.
6.  Ι.Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπαντήσεις εἰς Λει-

τουργικάς Ἀπορίας, τόμ. Δ’, ἔκδ. Ἀποστολική Δι-
ακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2006, 
σ.37. 

7.  Ι.Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Θεία Λειτουργία τῶν 
«Ἀποστολικῶν Διαταγῶν» [Κείμενα Λειτουργικῆς, 
13], Θεσσαλονίκη 1978, σ.19. / Βλ. και Π. ΣΚΑΛ-
ΤΣΗ, «Τά διακονικά παραγγέλματα καί ἡ στάση 
των πιστῶν στή θεία Λειτουργία», ἐν Λειτουργικές 
Μελέτες ΙΙ, ἔκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006, 
σ. 139.

8.  Κατά Ἰουδαίων 3,6, PG 48, 870.
9.  Ὁμιλία 32 εἰς τον Ματθαῖον (33), 6, PG 57, 

384.
10.  Ὅπ.π., PG 57, 385.
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τίς Ἐπιστολές καί ἀσφαλῶς πλέον ἀπό 
τό Εὐαγγέλιο11. Ἀπό τά πρῶτα χρόνια 
τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουμε 
ὅτι ἡ ἀνάγνωση τῶν περικοπῶν τόσο 
τῶν εὐαγγελικῶν ὅσο καί τῶν ἀποστο-
λικῶν ἦταν ἐλεύθερη. Ἀργότερα ὅμως 
ἡ Ἐκκλησία καί οἱ πατέρες φρόντισαν 
ὥστε νά δημιουργηθεῖ ἕνα ἑνιαῖο σύ-
στημα ἀναγνωσμάτων οὕτως ὥστε τό 
Εὐαγγέλιο καί ὁ Ἀπόστολος νά διαβά-
ζονται μέ μιά σειρά καί μέ μία τάξη12. 

Ἡ τάξη αὐτή τῆς θείας Λειτουργίας 
θά διατηρηθεῖ μέχρι τόν 7ο αἰῶνα. 

Κατά τήν περίοδο τοῦ 5ου - 6ου αἰώ-
να, στήν Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου13, ἡ ὁποία θεωρεῖται 
Ἀντιοχειανῆς προέλευσης, ἀλλά καί 
στήν Καππαδοκικῆς προέλευσης Λει-
τουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου14, θά 
δοῦμε νά προστίθεται τό τρισάγιο ὡς 
ἐφύμνιο ἑνός ψαλμοῦ, συγκεκριμένα 
τοῦ 79ου, «Ὁ ποιμαίνων τόν Ἰσραήλ, 
πρόσχες…», ἀντιφωνικά ψαλλομένου 
ἀπό ὅλους κατά τήν εἴσοδό τους στόν 
Ναό. 

Ἀξίζει ἐπίσης νά σημειωθεῖ ἡ ἐξέ-

11.  Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, ὅπ.π. / Βλ. και Ι. Μ. ΦΟΥ-
ΝΤΟΥΛΗ, Ἡ τελεσιουργία …., σ.47. / καί Ι.Β. ΚΟ-
ΓΚΟΥΛΗ – ΧΡ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, 
Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσο-
στόμου…., σ. 144.

12.  Ὅπ.π., σ. 146.
13.  R. TAFT, «Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 

καί ἡ ἀναφορά πού φέρει τό ὄνομά του», ἐν Κληρο-
νομίᾳ 21 (1998) 285-308.

14.  Δ. Ν. ΜΩΡΑΪΤΗ, Ἡ ἀρχαιοτέρα γνωστή 
μορφή τῶν Λειτουργιῶν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου 
καί τοῦ Χρυσοστόμου, ἀνάτυπον ἐκ τῆς Ἐπιστημο-
νικῆς Ἐπετηρίδος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (τόμ. Β’), 
Θεσσαλονίκη 1957. 

λιξη πού συνέβη στό τμῆμα τῆς Προ-
σκομιδῆς ἤ τῆς μεγάλης εἰσόδου. Ἐδῶ 
ἀσφαλῶς πρόκειται γιά τήν μεταφορά 
τῶν προσφερομένων δώρων ἀπό τήν 
πρόθεση στό θυσιαστήριο, δηλαδή τήν 
ἁγία Τράπεζα. Ἀρχικά στό σημεῖο αὐτό 
γινόταν ἡ Προσκομιδή15. Ἡ πράξη αὐτή 
ἀρχικά ἦταν ἁπλή καί γινόταν μόνο 
ἀπό τούς διακόνους τούς ὁποίους πε-
ρίμενε ὁ ἐπίσκοπος στό θυσιαστήριο. 
Ἀπό τόν 6ο ὅμως αἰῶνα ἡ μεταφορά 
αὐτή ἀποκτᾶ ἐπισημότητα καί μεγαλο-
πρέπεια, μέ τή συμμετοχή πλέον τῶν 
ἱερέων ἀλλά καί τοῦ αὐτοκράτορα. Ἡ 
μεγαλοπρέπεια αὐτή ἔδωσε τό ἔναυσμα 
γιά τόν χαρακτηρισμό «μεγάλη»16. Τούς 
ὅρους ὅμως αὐτούς θά τούς συναντή-
σουμε ἀπό τόν 14ο αἰῶνα καί μετά.

Τήν ἴδια περίπου περίοδο καί στά 
τέλη τοῦ 6ου αἰώνα (573-4) μπαίνει στή 
Θεία Λειτουργία ὁ χερουβικός ὕμνος. 
Σκοπός του ἦταν νά καλύψει τόν χρό-
νο προετοιμασίας τοῦ ἱερέα γιά τήν 
εἴσοδο. Ἀρχικά ὁ ὕμνος ψαλλόταν τρεῖς 
φορές καί ἦταν ἐμπνευσμένος ἀπό τόν 
23ο ψαλμό «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό 
πλήρωμα αὐτῆς…», ὅπου παρακάτω 
ὑπάρχει ὁ στίχος πού χρησιμοποιήθη-
κε ὡς χερουβικός ὕμνος «Ἄρατε πύλας, 
οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καί ἐπάρθητε, πύλαι 

15.  Βλ. περισσότερα R. F. TAFT, The Grate 
Entrance [Orientalia Christiana Analecta, 200], 
Roma 1978. / καί Π. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ (Μητρ. Τυ-
ρολόης καί Σερεντίου), «Προσκομιδή», ἐν Μελέται 
Α’, σσ. 601-607. / Π.Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Αἱ τρεῖς Λει-
τουργίαι, κατά τούς ἐν Ἀθήναις κώδικας, ἔκδ. ἀδελ-
φότης Θεολόγων ὁ «Σωτήρ», Ἀθῆναι 1982, σ. 158.

16.  Ι.Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ – ΧΡ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
– Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Χρυσοστόμου..., σ. 156.
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αἰώνιοι, καί εἰσελεύσεται ὁ βασιλεύς 
τῆς δόξης» (στίχ. 7). Ὁ ψαλμός αὐτός 
ἔχει καταγραφεῖ ὡς ὁ πιό παλιός χερου-
βικός ὕμνος17. Ὁ στίχος αὐτός ψαλλό-
ταν ἀντιφωνικά τήν ὥρα τῆς μεγάλης 
εἰσόδου, τήν περίοδο ἐκείνη πού αὐτή 
ἀπέκτησε ἐπισημότερη ἐμφάνιση. Στή 
θεολογική ἑρμηνεία καί στόν συμβολι-
σμό αὐτῶν τῶν δύο στοιχείων, μεγάλης 
εἰσόδου καί χερουβικοῦ ὕμνου ἀναφέ-
ρεται ὁ Θεόδωρος Ἀνδίδων18 καί ὁ Σω-
φρόνιος Ἱεροσολύμων19. 

Ἐπίσης κατά τήν περίοδο αὐτή τῶν 
χρόνων τοῦ 6ου αἰώνα, καθιερώνεται 
στήν τάξη τῆς Λειτουργίας τό «Σύμβο-
λο τῆς Πίστεως», τό ὁποῖο κατά πάσα 
πιθανότητα εἰσῆλθε ἀπό τήν ἀκολουθία 
τοῦ βαπτίσματος, ὅταν αὐτή ἦταν ἑνω-
μένη μέ τήν θεία Λειτουργία20. Ὅπως 
φαίνεται ἀπό τά χειρόγραφα τῆς θείας 
Λειτουργίας τό «Σύμβολο τῆς Πίστεως» 
λεγόταν ἀπό τόν λαό, ἐνῶ μαζί μέ τόν 
λαό φαίνεται ὅτι καί ὁ ἱερεύς ἔλεγε τό 
σύμβολο κατά συγχρονισμό21. Καθώς 
καί μεταγενέστερα χειρόγραφα στά 
ὁποία σημειώνεται ρητῶς ὅτι καί ὁ ἱε-

17.  Ὅπ.π., σ. 157.
18.  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΙΔΩΝ, PG 140, 441B.
19.  ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, PG 87, 

4001 A. / Γενικότερα γιά τό χερουβικό ὕμνο βλ. Καί 
Κ. Χ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ, Ἡ παράδοση καί ἐξήγηση 
τοῦ μέλους τῶν χερουβικῶν ὕμνων τῆς βυζαντινῆς 
καί μεταβυζαντινῆς μελοποιίας, [Ἵδρυμα Βυζα-
ντινῆς Μουσικολογίας, Μελέται 7], Ἀθήνα 2003. 

20.  Ι.Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ – ΧΡ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
– Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Χρυσοστόμου…., σ. 162.

21.  Ι.Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπαντήσεις εἰς Λει-
τουργικάς Ἀπορίας, τόμ. Α’, ἔκδ. Ἀποστολική Δι-
ακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2006, 
σ.206.

ρεύς λέγει «καί αὐτός τό ἅγιον σύμβο-
λον ὡς τέλους», αὐτό δηλαδή πού διέ-
σωσε καί ἡ σημερινή πράξη22. 

Πληροφορούμαστε ἐπίσης πώς τήν 
περίοδο τοῦ 6ου αἰώνα ἐντάσσεται 
στήν Λειτουργία ὡς τροπάριο εἰσόδου 
τίς μή ἑορτάσιμες μέρες, τό τροπά-
ριο «Ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ 
Θεοῦ…». Πιθανολογεῖται ὡς δημιούρ-
γημα τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ 
καί ἔχει χαρακτηρισθεῖ δικαίως ὡς ἕνα 
δεύτερο σύμβολο πίστεως. Τό τροπάριο 
ἀπό τόν 10ο αἰῶνα μεταφέρεται στό τέ-
λος τοῦ β’ ἀντιφώνου ὡς περισσή, σάν 
κάτι δηλαδή τό ὁποῖο ψάλλεται μέ ἰδι-
αίτερη ἔμφαση καί προσοχή23.

Λίγα χρόνια ἀργότερα καί κατά τήν 
περίοδο τῶν πρώτων χρόνων τοῦ 7ου 
αἰώνα ἐντάσσεται στήν τάξη τῆς θείας 
λειτουργίας ὁ τρισάγιος ὕμνος μέ τήν 
μορφή πού ἔχει σήμερα. Χωρίζεται ἀπό 
τόν ψαλμό 79ο, τοῦ ὁποίου λεγόταν 
ὡς ἐφύμνιο κατά τήν εἴσοδο στόν ναό, 
ὅπως εἴπαμε παραπάνω, καί μεταφέρε-
ται στό σημεῖο αὐτό μέ τήν μορφή πού 
γνωρίζουμε: Αἴτηση – εὐχή – ἐκφώνηση 
καί ἔπειτα ὁ τρισάγιος ὕμνος24. 

22.  Ὅπ.π..
23.  Ι.Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ – ΧΡ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

– Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Χρυσοστόμου…, σ. 136.

24.  Γιά τήν ἀναλυτική πορεία καί ἐξέλιξη τοῦ 
τρισαγίου ὕμνου καί τῆς εἰσόδου του στήν θεία λει-
τουργία βλ. Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Αἱ τρεῖς Λειτουργίαι 
κατά τούς ἐν Ἀθήναις κώδικας, Ἀθῆναι 1935, σ. 40-
45. / καί Ι.Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπαντήσεις… τόμ. 
Α΄, σσ.233-236.
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1. Ὁ Θεάνθρωπος καί Σωτήρας τοῦ 
κόσμου

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «χθὲς καὶ 
σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας»,1 
«τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου 
μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 
τοῦτο δέ ἐστι τὸ ρῆμα 
τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς 
ὑμᾶς.2 Ὡς Δημιουρ-
γός τοῦ σύμπαντος 
κόσμου δέν ὑπόκειται 
στούς προσδιορισμούς 
καί περιορισμούς τοῦ 
χώρου καί τοῦ χρόνου. 
Εἶναι ἄχρονος, ἀναλ-
λοίωτος, αἰώνιος. Τό 
ἴδιο καί ὁ λόγος Του 
ἔχει αἰώνια, ἀκατάλυ-
τη ἰσχύ, ἐπειδή προέρ-
χεται ἀπό Ἐκεῖνον πού 
εἶναι «ἡ ὁδός ἡ ἀλή-
θεια καί ἡ ζωή»,3 «τό 
φῶς τοῦ κόσμου».4 Γιά 
τό Χριστό δέν εἶναι πρόβλημα «ἡ Νέα 
Ἐποχή», οὔτε ἐπηρεάζεται ἡ ὕπαρξη καί 
ὁ λόγος του ἀπό τά ἑκάστοτε ἰδεολογή-
ματα.

Μέ τό Πάθος καί τήν ἐκ νεκρῶν 
Ἀνάσταση ἐπισφράγισε αὐτό πού ἀπο-
κάλυψε ὅτι εἶναι: Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πού 

1.  Ἑβ. 13, 8
2.  Α΄ Πτ 1, 25
3.  Ἰω. 14, 6
4.  Ἰω. 8, 12

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 

ἐνανθρώπησε,5 ὁ μόνος Ἀναμάρτητος,6 
«ἡ ἀνάσταση καί ἡ ζωή»7 τῆς ζωῆς μας, 
ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου8 ἀπό τήν ἁμαρ-
τία καί τό θάνατο. Ἡ πληρότητα τῆς 

ζωῆς σέ ὅσους εἶναι 
ἑνωμένοι μαζί Του.9 

Στήν Ἀρχιερατική 
του προσευχή προσδι-
ορίζει ὅτι ἡ αἰώνια ζωή 
συνδέεται μέ τήν ἀνα-
γνώριση τοῦ μόνου 
ἀληθινοῦ Θεοῦ Πατέ-
ρα καί τοῦ Υἱοῦ του, 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ταυτί-
ζεται μέ τήν κοινωνία 
καί ἑνότητα μαζί του, 
κατά τό πρότυπο τῆς 
κοινωνίας τοῦ Υἱοῦ μέ 
τόν Πατέρα του. 

Αὐτή ἡ ἀναγνώριση 
ἀποτελεῖ εὐθεία ἀπόρ-
ριψη ὅλων τῶν μέχρι 

5.  Ἰω. 20, 31“Ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύση-
τε ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ 
ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ”.

6.  Ἰω. 8, 46 “Τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ 
ἁμαρτίας”;

7.  Ἰω. 11, 25
8.  Μτ 18, 11 “ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

σῶσαι τὸ ἀπολωλός”.
9.  Ἰω. 7, 38 “ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν 

ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν 
ὕδατος ζῶντος”. 

- Ἰω. 10, 10 “…ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ 
περισσὸν ἔχωσιν”. 

τῆς κ. Ἑλένης Βασσάλου, Θεολόγου
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τότε καί ἐφεξῆς πλανεμένων περί θείου 
δοξασιῶν, ὅπως αὐτές ὑπάρχουν στίς 
εἰδωλολατρικές θρησκεῖες καί στίς παρα-
θρησκευτικές ὁμάδες. Ἀντίστοιχη ἀπόρ-
ριψη βεβαίως ἰσχύει καί γιά τίς αἱρετικές 
ἀπόψεις τῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν. 

Ἡ κοινωνία μέ τόν ἀληθινό Θεό 
δέν εἶναι ἀπροϋπόθετη. Ἀφορᾶ μόνον 
ὅσους ἐπιθυμοῦν νά τόν γνωρίσουν καί 
νά ζήσουν τή ζωή του. Ταυτοχρόνως 
εἶναι ὁριοθετημένη. Ἀποκλείεται κάθε 
συγκρητισμός, διότι δέ συγκοινωνεῖ τό 
φῶς μέ τό σκότος, ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ 
μέ τίς πλανεμένες ἐπινοήσεις. Καταδι-
κάζεται ἐπίσης, κάθε προσπάθεια διά-
σπασης τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας, 
διότι αὐτή ἀποτελεῖ τήν πραγματικότη-
τα τῆς ἑνιαίας ζωῆς τῶν προσώπων τῆς 
Ἁγίας Τριάδος στόν κόσμο, γιά τή θέω-
ση τοῦ ἀνθρώπου. 

Αὐτή τή μοναδικῆς καί παγκόσμιας 
σημασίας ἀλήθεια ἀνέλαβαν10 οἱ Ἀπό-
στολοι νά γνωρίσουν, διά τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, σ’ ὅλο τόν κόσμο.11 Τήν 

10.  Μτ 28, 18 -20 “καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς 
ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία 
ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. πορευθέντες μαθητεύσατε 
πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα 
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην 
ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας 
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ἀμήν. 

11.  Πρ 4,12 “οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σω-
τηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν 
τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς”. 

- Ἰω. 4, 42 “Αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδα-
μεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου ὁ 
Χριστός”. 

- Α΄ Ἰω. 4, 14 “Καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ μαρ-
τυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν υἱὸν σωτῆρα 
τοῦ κόσμου”. 

ἐμπιστεύτηκαν μέ τήν προφορική καί 
γραπτή διδασκαλία στούς Ἐπισκόπους 
τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν πού ἵδρυ-
σαν καί οἱ ὁποῖοι, διά τῆς ἀποστολικῆς 
διαδοχῆς, τή διαφύλαξαν μέχρι σήμερα, 
γεγονός ἱστορικά κατοχυρωμένο. 

Ἔτσι τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
προσεγγίζεται διά τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος12, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Γι’ αὐτό εἶναι ἀνα-
γκαῖα ἡ κοινωνία μας μαζί Του.13 Κανείς 
ἄνθρωπος μέ τό φωτισμό Του δέν κα-
ταλήγει στήν ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ.14 Τό 
Ἅγιο Πνεῦμα ἀποκαλύπτει, ὅτι ὁ Ἰησοῦς 
εἶναι ὁ Χριστός, εἶναι ὁ Θεός πού ἐναν-
θρώπησε, ἐνῶ τό πνεῦμα τῆς πλάνης 
τό ἀρνεῖται. Ὅσοι ἄνθρωποι κοινωνοῦν 

12.  Α΄ Κορ. 2, 4-5 “ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά 
μου οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾿ 
ἐν ἀποδείξει Πνεύματος καὶ δυνάμεως, ἵνα ἡ πίστις 
ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐν δυνάμει 
Θεοῦ”.

- Α΄ Κορ. 2, 10-11 “Ἡμῖν δὲ ὁ Θεὸς ἀπεκάλυ-
ψε διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ· τὸ γὰρ Πνεῦμα 
πάντα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ. Τίς γὰρ 
οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα 
τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; Οὕτω καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ 
οὐδεὶς οἶδε εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ”. 

13.  Α΄ Κορ. 2, 12-16 “Ἡμεῖς δὲ οὖ τὸ πνεῦμα 
τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ 
Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα 
ἡμῖν· ἃ καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης 
σοφίας λόγοις, ἀλλ᾿ ἐν διδακτοῖς Πνεύματος 
῾Αγίου, πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίνοντες. 
Ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ Πνεύμα-
τος τοῦ Θεοῦ· μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστι, καὶ οὐ δύνα-
ται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται. Ὁ δὲ 
πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντοι, αὐτὸς δὲ ὑπ᾿ 
οὐδενὸς ἀνακρίνεται. Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου, ὃς 
συμβιβάσει αὐτόν; Ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν”. 

14.  Α΄ Κορ. 12, 3 “Διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς 
ἐν Πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει ἀνάθεμα ᾿Ιησοῦν, 
καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον ᾿Ιησοῦν εἰ μὴ ἐν 
Πνεύματι ῾Αγίῳ”. 
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μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα κατανοοῦν καί ἀπο-
δέχονται αὐτήν τήν Ἀποκάλυψη. Ὅσοι 
ὅμως κοινωνοῦν μέ τό πνεῦμα τῆς πλά-
νης –τό ὁποῖο ἤδη βρίσκεται στόν κό-
σμο– τήν ἀπορρίπτουν.15 

2. Οἱ ἰδέες τῆς Νέας  Ἐποχῆς γιά τό 
Σωτήρα τοῦ κόσμου

Ἔχουμε ἤδη ἀναφερθεῖ στίς ἐπιδιώ-
ξεις τῆς Νέας Ἐποχῆς γιά τήν Πανθρη-
σκεία, μέσα ἀπό τό συμφυρμό τῶν θρη-
σκευτικῶν ἰδεῶν καί πρακτικῶν. Ἀξίζει, 
ὅμως, νά ἐπικεντρωθοῦμε στά ἰδεολο-
γήματα πού διαδίδει, προκειμένου νά 
διαβρώσει τήν πίστη ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός εἶναι ὁ μοναδικός Σωτήρας τοῦ 
κόσμου, μέ ἀπώτερο στόχο τήν ἀνάδει-
ξη ἐκείνων πού ὑπηρετοῦν τό ἔργο τοῦ 
«ἀνθρωποκτόνου»16. Ἐπιλέγει, συνή-
θως, τή διάβρωση ὡς πιό ἀποτελεσμα-
τική, ἐπειδή ἡ κατά μέτωπον ἐπίθεση 
–ὅπως συνέβη μέ τούς διωγμούς ἐνα-
ντίον τῶν Χριστιανῶν– ἐνδυναμώνει 
τήν πίστη τους. 

Διαδίδει, ἔτσι, λογικοφανεῖς ἰδέες 

15.  Α΄ Ἰω. 4, 1-3 “᾿Αγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύμα-
τι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ 
τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξε-
ληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ 
πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ ᾿Ιησοῦν 
Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι· καὶ 
πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν 
σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό 
ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ 
νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη”. 

16.  Ἰω. 8, 44 “ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου 
ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε 
ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἐν 
τῇ ἀληθεία οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν 
αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι 
ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ”. 

οἱ ὁποῖες μέσα στόν καταιγισμό τῶν 
πληροφοριῶν περνᾶνε ἀνεξέλεγκτα 
καί ρυθμίζουν τή στάση τοῦ ἀνθρώπου 
ἔναντι τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου καί 
τῆς Ἐκκλησίας, ὡς σώματός του. Ἀνεύ-
θυνη ἡ συμπεριφορά ἐκ μέρους ὅσων 
ἀπερίσκεπτα τίς ἀποδέχονται. Ἀπορρί-
πτουν τόν Ζωοδότη τους, ἐνῶ δέ διαθέ-
τουν οὔτε τίς ἐξειδικευμένες γνώσεις νά 
ἐλέγξουν τίς κακόβουλες πληροφορίες, 
οὔτε κἄν τόν ἐλάχιστο χρόνο νά συλλο-
γιστοῦν. 

Τέτοιες ἰδέες εἶναι: 
α) «Δέν ἔχει σημασία σέ ποιά θρη-

σκεία ἀνήκει κάποιος, ποῦ πιστεύει, 
ὅλοι σ’ ἕνα Θεό πιστεύουμε, ἕνας Θεός 
ὑπάρχει…» κ.ο.κ. Ἡ φράση φαίνεται 
«λογική». Ἄλλωστε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί 
γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἕνας. Μᾶς 
διαφεύγει, ὅμως, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι 
δέν πιστεύουν στόν ἕνα Θεό κι ἑπο-
μένως δέν εἶναι θεός ἐκεῖνος πρός τόν 
ὁποῖο ἀπευθύνονται. 

Ἀπό τή μελέτη τῆς ἱστορίας τῶν 
θρησκευμάτων διαπιστώνεται ἡ ποικι-
λία τῶν πλανεμένων περί θείου θεω-
ρήσεων,17 οἱ ὁποῖες διατηροῦνται μέχρι 
σήμερα. Λατρεύονται θεοί γιά κάθε 
ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου, ζῶα (πτηνά, φί-
δια, ψάρια ἀγελάδες, πίθηκοι…), φυτά 

17.  Ρμ 1, 23-25 “ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ 
ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρ-
τοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ 
ἑρπετῶν. Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς 
ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ 
ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς, οἵτινες 
μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, 
καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ 
τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· 
ἀμήν”. 
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ὡς φορεῖς ὑπεράνθρωπης δύναμης, νε-
κρή ὕλη (ἄστρα, ἀγάλματα, λίθοι, κορ-
μοί δέντρων, ποτάμια, ράβδοι, νύχια, 
ἀγγεῖα, ὀστά). Λατρεύεται τό σῶμα τοῦ 
νεκροῦ καί τό κρανίο του - ἡ καύση τῶν 
νεκρῶν εἶναι συνδεδεμένη μέ τή λα-
τρεία τους. 

Ἀσκεῖται ὁ διαλογισμός, δηλ. ἡ ἐπί-
κληση τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων. Μέ 
τή δύναμή τους βιώνεται ἡ αἴσθηση 
τοῦ ὑπερφυσικοῦ. Ἀνθίζει ἡ μαγεία. Οἱ 
αἱματηρές θυσίες ἀνθρώπων καί ζώων 
κατευνάζουν τίς ἀπαιτήσεις τῶν θεοτή-
των. Ἡ Ἱερή πορνεία ἀποτελεῖ λατρεία 
ὁρισμένων θηλυκῶν θεοτήτων. 

Ἡ προσφυγή σέ παλμολόγους, 
ἀστρολόγους, κ.ἄ. θεωρεῖται ἀναγκαία. 
Καμιά σπουδαία ἀπόφαση δέ λαμβά-
νεται χωρίς τή συμβουλή τους. Κα-
μιά φιλοδοξία γιά κάτι, πού δέν ἔχουν 
προσδιορίσει τ’ ἄστρα. Ἡ ἀνθρώπινη 
ἐλευθερία δεσμευμένη. Σ’ αὐτό τό χάος 
ἔρχεται ἡ δοξασία τῆς μετενσάρκωσης 

νά προσφέρει (φροῦδες) ἐλπίδες, ὑπό 
τίς ὁδηγίες τῶν ἑκάστοτε μάγων καί 
γκουροῦ…

Ποιά σχέση ἔχουν ὅλα αὐτά μέ τή 
λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ; Πῶς εἶναι 
δυνατόν νά συνυπάρξουν μέ τήν Ὀρθό-
δοξη πίστη ὡς «ποικιλία θρησκευτικῶν 
προσανατολισμῶν»;18 Εἶναι πασιφανές 
τό σκότος ἀπό τό ὁποῖο μᾶς ἀπάλλαξε, 
μέ τήν Αὐτοαποκάλυψή του, ὁ Θεάν-
θρωπος καί Σωτήρας τοῦ κόσμου.

Στό ἑπόμενο τεῦχος θά ἐξετάσουμε 
ἄλλες ἰδέες, μέ τίς ὁποῖες ἡ Νέα Ἐποχή 
ἐπιδιώκει νά διαβρώσει τήν πίστη στή 
μοναδικότητα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας 
μας.

18.  Ὁδηγός Ἐκπαιδευτικοῦ, Θρησκευτικά Δη-
μοτικοῦ καί Γυμνασίου, Ἀθήνα 2011, σ. 67.
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ἩὈρθόδοξη χριστιανική ἐκκλη-
σία, ὡς εἶναι γνωστό, γιορτάζει 

τή μνήμη τοῦ ἀπ. Παύλου μαζί μέ τόν 
ἀπ. Πέτρο στίς 29 Ἰουνίου. Τότε ἡ 
ἐκκλησία ψάλλει τόν ὕμνο: Οἱ τῶν 
Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, καί 
τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι, τῷ 
Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, 
εἴρήν τῇ οἰκουμένῃ δωρή-
σασθαι, καί ταῖς ψυχαῖς 
ἡμῶν τό μέγα ἔλεος.

Ὁ μεγάλος Ἐθναπό-
στολος ὀνομάστηκε ἀπό 
διακεκριμένους θεολόγους 
ὁ πρῶτος μετά τόν Ἕνα. Ὁ 
Ἰησοῦς, ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ, 
ἦταν ὁ Ἕνας καί ὁ ὁποῖος 
δίδαξε καί ἵδρυσε τή Βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ δέ πρῶτος 
θεωρήθηκε ὁ ἀπ. Παῦλος, για-
τί ἑρμήνευσε τόν χριστιανισμό 
καί διέδωσε αὐτόν στά πέρατα 
τῆς τότε οἰκουμένης, ὡς ἱερα-
πόστολος.

Ὁ μεγάλος ἀπόστολος γεν-
νήθηκε μεταξύ τοῦ 5 καί τοῦ 15 
μ.Χ. καί εἶναι σύγχρονος τοῦ Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ. Πολλοί ἐρευνητές 
καί μελετητές τοῦ ἀπ. Παύλου το-
νίζουν ὅτι δύο μεγάλοι παράγοντες 
συνετέλεσαν στό πνευματικό του 
ἀνάστημα καί στό ψυχικό του μεγα-
λεῖο. Ὁ πρῶτος παράγοντας εἶναι 
ἡ μεγάλη μόρφωση πού ἀπόκτη-
σε στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας καί ὁ 

Ὁ ἀπ. Παῦλος καί ἡ ἐκκλησία τῆς Κρήτης
Τοῦ κ. Γεωργίου Παπατζανάκη, Δρος Θεoλογίας

δεύτερος εἶναι τό ὅραμα τῆς Δαμασκοῦ.
α) Καταγωγή καί μόρφωση τοῦ Παύ-

λου.
Ὁ Παῦλος σύμφωνα μέ 

τίς μαρτυρίες τῶν Πράξεων 
γεννήθηκε στήν Ταρσό τῆς 
Κιλικίας ἀπό γονεῖς Ἰουδαί-

ους (Πράξ. 22,3). Τό ἑβρα-
ϊκό του ὄνομα ἦταν Σα-

ούλ. Ὁ πατέρας του ἦταν 
Ρωμαῖος πολίτης καί 
πθανόν στίς θρησκευ-
τικές του προτιμήσεις 

νά ἀνῆκε στούς Φαρι-
σαίους. Οἱ ἱστορικοί 
μᾶς πληροφοροῦν ὅτι 
ἡ Ταρσός στά χρό-

νια τοῦ Παύλου ὑπε-
ρεῖχε στά γράμματα τῶν 
Ἀθηνῶν καί τῆς Ἀλε-
ξάνδρειας καί ὅτι ἦταν ἡ 
ἕδρα πολλῶν στωικῶν 
φιλοσόφων. Στήν Ταρ-
σό ὁ Παῦλος διδάχτηκε 
τήν ἑλληνική γλῶσσα 
καί ἦλθε σέ ἐπικοινωνία 

μέ τήν σκέψη καί τή ζωή 
τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Ὁ Ἰουδαϊσμός τῆς δι-
ασπορᾶς ἦταν ὀργανω-
μένος καί ἡ ἰουδαϊκή πα-

ροικία τῆς Ταρσοῦ εἶχε ὡς 
κέντρο τῆς πνευματικῆς 
της ζωῆς τή Συναγωγή. Ὁ 
χῶρος τῆς Συναγωγῆς 
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ἦταν τό κέντρο τῆς λατρείας τοῦ ἰου-
δαϊσμοῦ. Ὁ Παῦλος μεγάλωσε καί ἀνα-
τράφηκε μέσα σ’ αὐτό τό θρησκευτικό 
περιβάλλον. Στήν Συναγωγή ὁ Παῦλος 
ἔμαθε περί τῶν Πατριαρχῶν, περί τοῦ 
Μωυσέως καί γενικά ὅλη τήν ἱστο-
ρία τοῦ ἰουδαϊσμοῦ. Στόν χῶρο αὐτό ὁ 
Παῦλος διδάχτηκε τό ζῆλο καί τή τή-
ρηση τῶν διατάξεων τοῦ Νόμου, καθώς 
καί τήν ἐλπίδα τοῦ Ἰσραήλ νά ἀπελευ-
θερωθεῖ τό ἰουδαϊκό ἔθνος ἀπό τούς 
Ρωμαίους, ὅταν ἔλθει ὁ Μεσσία.ς

Σημειώνουμε ὅτι ἐνωρίς ἐπισκέ-
φθηκε ὁ Παῦλος τά Ἱεροσόλυμα γιά νά 
σπουδάσει τόν Νόμο πλησίον σοφῶν 
ραββίνων τῆς πρωτεύουσας τοῦ ἰουδα-
ϊσμοῦ. Ἡ μετάβαση καί ἀποστολή τοῦ 
Παύλου στά Ἱεροσόλυμα φανερώνει τή 
συντηρητικότητα τοῦ θρησκευτικοῦ 
περιβάλλοντος ἀπό τό ὁποῖο καταγό-
ταν. Ἐκεῖ ὁ Παῦλος σπούδασε καί εἶχε 
δάσκαλο τόν μεγάλο ραββίνο Γαμαλι-
ήλ.

β) Τό ὅραμα τῆς Δαμασκοῦ καί ἡ 
ἐπιστροφή τοῦ Παύλου στό Χριστό.

Ὁ θρησκευτικός φανατισμός καί ὁ 
ἐσωτερικός ἀγώνας τοῦ Παύλου γιά τήν 
ἐπικράτηση τοῦ ἰουδαϊσμοῦ τελείωσε 
στήν ὁδό πρός τή Δαμασκό. Ὁ Χριστός 
φανερώθηκε καί μετέβαλλε ἐσωτερικά 
τίς σκέψεις καί τούς σκοπούς τοῦ Παύ-
λου. «Σαούλ, Σαούλ, τί μέ διώκεις; Εἶπε 
δέ· τίς εἶ, κύριε; ὁ δέ Κύριος εἶπεν· ἐγώ 
εἰμι Ἰησοῦς ὅν σύ διώκεις, ἀλλά ἀνά-
στηθι καί εἴσελθε εἰς τήν πόλιν, καί λα-
ληθήσεταί σοι τί σε δεῖ ποιεῖν» (Πράξ. 
9, 5-6).

Μέ τή θαυματουργική ἐπέμβαση τοῦ 
Χριστοῦ ὁ Παῦλος λυτρώνεται, γιατί 
συντρίβεται ὁ ψυχικός του κόσμος καί 

ἐλευθερώνεται ἀπό τίς θρησκευτικές-
νομικές καί ἐθνικές ἀντιλήψεις τοῦ ἰου-
δαϊσμοῦ. Ἡ ἐπέμβαση λοιπόν τοῦ Χρι-
στοῦ στή ζωή τοῦ Παύλου δημιουργεῖ 
μιά νέα ἐσωτερική ψυχική ἑνότητα ἡ 
ὁποία δέν ἔχει ὡς κέντρο τόν Νόμο καί 
τό Ἔθνος, ἀλλά τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί 
τήν οἰκουμένη.

Ὁ Παῦλος ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό 
κλήθηκε στό ἔργο τοῦ Εὐαγγελίου καί 
στό ἀποστολικό ἀξίωμα. Γι’ αὐτό τονίζει 
ὁ μεγάλος ἀπόστολος στό κήρυγμά του, 
«ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χρι-
στός» (Γαλ. 2,20). Ἡ ἄνωθεν κλήση ἔχει 
μεγάλη σκοπιμότητα, γιατί ὁ Χριστός 
ὅρισε τόν Παῦλο Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν 
καί ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος διά τοῦ Πνεύ-
ματος ἐπιβλέπει καί κατευθύνει τό ἔργο 
τῆς ἱεραποστολῆς μεταξύ τῶν ἐθνικῶν.

γ) Ἡ ἱεραποστολική περιοδεία τοῦ 
ἀπ. Παύλου στήν Κρήτη.

Σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες τῶν ποι-
μαντικῶν ἐπιστολῶν ὁ ἀπ. Παῦλος 
ἔκαμε ἕνα ἀκόμη ταξίδι στήν Ἀνατολή 
μετά τήν τρίτη ἀποστολική τοῦ περιο-
δεία. Τό ταξίδι αὐτό θεωρεῖται ἡ τέταρ-
τη ἀποστολική περιοδεία τοῦ ἀπ. Παύ-
λου καί στό ὁποῖο ἐπισκέφθηκε μέρη 
τῆς Μ. Ἀσίας, Κρήτης, Μακεδονίας 
καί τῆς περιοχῆς τοῦ Ἰλλυρικοῦ. Στήν 
τέταρτη λοιπόν ἱεραποστολική του πε-
ριοδεία, ὁ ἀπ. Παῦλος ἐπισκέφθηκε τίς 
περιοχές τῆς Κρήτης, Καλούς Λιμένες, 
τήν ἀρχαία πόλη Λασαία, τό λιμάνι τοῦ 
Φοίνικα καί τή νῆσο Γαῦδο (Κλαύδη). 
Οἱ περιοχές αὐτές βρίσκονται στά νό-
τια παράλια (Λιβυκό πέλαγος) ἀπό τό 
Νομό Ἡρακλείου μέχρι τό Ν. Χανίων 
(Βλ. Πράξ. κεφ. 27).

Σημειώνουμε ὅτι στίς Ποιμαντικές 
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ἐπιστολές τοῦ ἀπ. Παύλου συμπεριλαμ-
βάνεται καί ἡ ἐπιστολή πρός τόν ἀπό-
στολο Τίτο. Ὁ ἀπ. Τίτος καταγόταν ἀπό 
τούς ἐθνικούς καί ὅταν ἔγινε χριστια-
νός ὑπῆρξε ἀκόλουθος τοῦ ἀπ. Παύλου 
καί τοῦ ἀπ. Βαρνάβα στά Ἱεροσόλυμα 
καί ἔλαβε μέρος στήν Ἀποστολική Σύ-
νοδο τῶν Ἱεροσολύμων τό 51 μ.Χ. Στίς 
επιστολές ἐπίσης ἀναφέρεται ὅτι ὁ ἀπ. 
Τίτος ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ 
ἀπ. Παύλου καί τόν εἶχε στείλει στήν 
Κόρινθο γιά νά τακτοποιήσει ἐκκλησι-
αστικά ζητήματα.

Στήν τέταρτη λοιπόν ἱεραποστολική 
περιοδεία ἐγκαθιστᾶ καί διορίζει ὁ ἀπ. 
Παῦλος ὡς πρῶτο ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κρήτης τόν ἀπ. Τίτο. Ὁ ἀπ. 
Παῦλος συμβουλεύει καί προτρέπει τόν 
ἀπόστολο Τίτο (βλ. Τίτ. 1,5) νά διορίσει 
πρεσβυτέρους στίς πόλεις τῆς Κρήτης 
καί ὑποδεικνύει τόν τρόπο συμπερι-
φορᾶς τῆς ζωῆς τοῦ ἐπισκόπου. Στόν 
πρόλογο τῆς ἐπιστολῆς ὁ ἐθναπόστλος 
μέ τή βαθιά πίστη του διακρίνει καί 
ὀνομάζει τόν ἀπ. Τίτο «γνήσιο τέκνο» 
τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Στίς ποιμαντικές ἐπιστολές, ὡς εἶναι 
γνωστό, ὁ ἀπ. Παῦλος χαρακτηρίζει τή 
διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, «ὑγιαίνουσα 
διδασκαλία» καί προτρέπει νά ἔχουν 

αὐτή οἱ χριστιανοί, ὡς κανόνα καί κρι-
τήριο τῆς γνήσιας πίστης. Γι’ αὐτό βλέ-
πουμε, ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν καί 
στήν πρός Τίτο ἐπιστολή νά ἀναφέρει 
τήν ὑγιαίνουσα διδασκαλία καί νά προ-
τρέπει τόν ἐπίσκοπο Τίτο νά ἐλέγχει 
βάσει αὐτῆς τή ζωή τῶν χριστιανῶν.

Ἀπό τό περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς 
φαίνεται ὅτι τήν ἐποχή αὐτή ὑπῆρχαν 
στήν Κρήτη πολλοί «ἀνυπότακτοι» Ἰου-
δαῖοι καί μάλιστα οἱ ἐκ περιτομῆς, οἱ 
ὁποῖοι μέ τίς ἰουδαϊκές θρησκευτικές 
τους ἀντιλήψεις ἀναστάτωναν τή χρι-
στιανική ζωή πολλῶν οἰκογενειῶν.

Τά προβλήματα αὐτά πού εἶχε δη-
μιουργήσει ὁ Ἰουδαϊσμός στήν Κρήτη 
καλεῖται ὁ ἀπ. Τίτος νά ἀντιμετωπίσει. 
Συμβουλεύει λοιπόν, ὡς πνευματικός 
πατέρας, τόν ἐπίσκοπο Τίτο νά ὀργα-
νώσει τούς χριστιανούς βάσει τῶν 
ἡλικιῶν σέ κατηγορίες καί νά διδάξει 
σ’ αὐτούς τόν τρόπο τῆς χριστιανικῆς 
ζωῆς καί συμπεριφορᾶς.

Μέ τίς παραινέσεις καί τίς συμβου-
λές του ἐπιδιώκει, ὁ ἀπ. Παῦλος, νά 
ἐξουδετερώσει τήν ἰουδαϊκή προπα-
γάνδα τῶν ψευδοδιδασκάλων καί αἱρε-
τικῶν μέ σκοπό νά παραμείνει μόνο ἡ 
ὑγιαίνουσα διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ 
στή ζωή τῶν χριστανῶν.
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Ο ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ (Β )́
τοῦ κ. Κυριάκου Παπακυριάκου, θεολόγου καθηγητῆ

3. Χαρακτηρισμός τοῦ συ-
κοφάντη

Ὁσυκοφάντης δέν διαφέρει 
καί πολύ ἀπό τούς προ-

δότες κατασκόπους τῆς γερμα-
νικῆς καί βουλγαρικῆς κατοχῆς, 
οἱ ὁποῖοι παραμόνευαν τούς σκλαβωμέ-
νους Ἕλληνες, γιά νά βροῦν ἀφορμή νά 
τούς κατηγορήσουν καί νά τούς στείλουν 
στό θάνατο. Παραξηγεῖ καί τίς πιό ἀθῶες 
ἐκδηλώσεις. Παραμορφώνει καί διαστρέ-
φει μέ σατανικό τρόπο κάθε καλή ἐνέρ-
γεια καί πρόθεση τοῦ πλησίον του, γιά νά 
καταστρέψει τό πολυτιμότερο πράγμα τῆς 
ζωῆς του, τήν ὑπόληψή του. Κατασκευάζει 
φοβερές ἀναλήθειες καί τις κυκλοφορεῖ ὁ 
ἴδιος διά μέσου ἀφελῶν καί ἐπιπόλαιων 
προσώπων, πού γίνονται τυφλά ὄργανά 
του, χωρίς νά τό καταλάβουν.

Εἶναι χειρότερος ἀπό τούς πονηρούς 
σκύλους, πού σοῦ κουνοῦν στήν ἀρχή τήν 
οὐρά τους καί μετά κρυφά παραμονεύ-
ουν πίσω σου καί σέ δαγκώνουν. Οἱ σκύ-
λοι δαγκώνουν καί πληγώνουν μόνο τό 
σῶμα, ἐνῶ ὁ συκοφάντης δαγκώνει τήν 
ψυχή τοῦ πλησίον του καί τοῦ προκαλεῖ 
ἐπωδυνότερες καί βαθύτερες πληγές.

Νοιώθει χαρά καί εὐτυχία, πού κα-
ταρρακώνει καί ἐξευτελίζει τήν τιμή καί 
τήν ὑπόληψη τῶν ἄλλων. Εἶναι ἀδίστα-
κτος, ἀσυνείδητος, αἱμοβόρος, ἄδικος, 
παράνομος καί ἀσεβής μπροστά σέ κάθε 
ἱερό καί ὅσιο. Κινεῖται κυρίως ἀπό τυ-
φλό συμφέρον, ἀπό προκατάληψη, ἐμπά-
θεια, ζήλια καί φθόνο. Ἐργαλεῖα του γιά 

τή δολοφονία τῆς τιμῆς καί τῆς 
ὑπόληψης τῶν ἄλλων εἶναι τό 
ψεῦδος, ἡ ἀπάτη, ἡ ὑπουλότητα, 
ἡ ραδιουργία, ἡ κακοβουλία, ἡ 
ἀναισχυντία, ἡ κολακεία, ἡ δι-
πλοπροσωπία, ἡ καταλαλιά, ἡ 
κατάκριση καί ἡ πάσης φύσεως 

ἐπινόηση κατηγοριῶν.
Ἀλίμονό μας ἄν πέσουμε συκοφαντού-

μενοι στό στόμα τέτοιου εἴδους κακούρ-
γου στήν ψυχή ἀνθρώπου. Ὅσοι ἔγιναν 
θύματα συκοφαντῶν ἔχουν ἰδίαν ἀντίλη-
ψη γιά τόν παραπάνω χαρακτήρα καί τήν 
ὑπουλότητα τῆς συμπεριφορᾶς αὐτῶν.

(α)  Ὕπουλος, καταχθόνιος
Ὁ συκοφάντης εἶναι ὕπουλος καί κατα-

χθόνιος, χωρίς ἴχνος θάρρους. Ἐκμεταλ-
λεύεται τήν ἀπουσία τῶν συκοφαντούμε-
νων καί ἐν ἀγνοίᾳ τους παραπλανᾶ τούς 
ἀκροατές του. Στήνει ἐνέδρα σάν τήν 
ἔχιδνα καί παραμονεύει μέ μίσος νά ἀδει-
άσει ἐκ τοῦ ἀφανοῦς καί ἀσφαλοῦς τό δη-
λητήριο τῆς συκοφαντίας. Καραδοκεῖ τήν 
κατάλληλη στιγμή, γιά νά μήν συναντή-
σει ἀντίσταση καί ἀντεπίθεση ἀπό τούς 
ἀκροατές του.

Εἶναι κακόβουλος, χωρίς καμιά ἀμφι-
βολία. Ἄν ἔλεγε καί τήν ἐλάχιστη ἀλή-
θεια, δέν θά λάμβανε τόσο ὕπουλα μέτρα. 
Θά εἶχε τήν παρρησία νά ἀνακοινώσει τίς 
κατηγορίες μπροστά στόν κατηγορού-
μενο. Ὁ συκοφάντης δυστυχῶς ἐνεργεῖ 
κρυφά καί ἐμπιστευτικά. Ἐξασφαλίζει 
τήν ἐχεμύθεια τῶν ἄλλων, γι΄ανά μή γίνει 
γνωστό τό ὄνομά του. Ἡ διαβολή καί ἡ 
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συκοφαντία εἶναι ἐπινόημα τοῦ Διαβόλου 
μέ ὄργανό του τόν διαβολέα συκοφάντη.

Ἐνεργεῖ σάν τούς Γραμματεῖς καί Φα-
ρισσαίους, πού συκοφαντοῦσαν τό Χρι-
στό στούς ὄχλους. Αὐτοί δέν ἀρνήθηκαν 
τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ δαιμονισμέ-
νου κωφαλάλου, οὔτε καί τοῦ ἐκ γενετῆς 
τυφλοῦ, ἀλλά ἀπόντος τοῦ Ἰησοῦ τόν κα-
τηγοροῦσαν ὡς ἁμαρτωλό καί «ὅτι ἐν τῷ 
ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τά δαι-
μόνια» (Ματθαίου 9,34).

Ὁ συκοφάντης, σάν ἄλλος Ἰούδας, σέ 
προδίδει κρυφά καί μέ φίλημα σέ παρα-
δίδει στή χλεύη καί στήν ὑποτίμηση τῆς 
συνειδήσεως τῶν ἄλλων. Δέν σταματᾶ ἡ 
κακία του σ’ αὐτό τό σημεῖο, ἀλλά ὅπως 
εἶσαι ἀνυπεράσπιστος, λόγῳ τῆς ἀγνοίας 
τῶν προθέσεών του, σοῦ πηγνύει πισώ-
πλατα τό μαχαίρι. Παραμονεύει σάν ἔχιδ-
να νά δαγκώσει κρυφά τήν ὑπόληψή σου 
μέ τό μυτερό καί γεμάτο ἀπό θανατηφόρο 
δηλητήριο δόντι τῆς συκοφαντίας.

Βάζει τρικλοποδιές στούς ἀντιζήλους 
του, γιά νά τούς ὑποβιβάσει στήν ὑπηρε-
σία τους, στό ἀξίωμά τους, καί γενικά στό 
κοινωνικό τους περιβάλλον.

Ὁ ἀρχαῖος συγγραφέας Λουκιανός 
γράφει ὅτι ἐνεργεῖ σάν τόν ὕπουλο ἀγύ-
μναστο δρομέα: «Ὁ καλός στό ἦθος γυ-
μνασμένος δρομέας, στηριζόμενος στή 
μακροχρόνια ἄσκησή του, ξεκινᾶ μέ τό 
σύνθημα καί προσπαθεῖ νά φθάσει τό γρη-
γορότερο μέ τίς δικές του δυνάμεις στό 
τέρμα. Δέν ἐνοχλεῖ τούς ἄλλους συναθλη-
τές του. Ὁ μειονεκτῶν σέ ὅλα ἀγύμναστος 
κακός συναθλητής καταφεύγει στήν πα-
νουργία. Ἐμποδίζει τό ὁμαλό τρέξιμο τῶν 
ἄλλων, γιά νά προηγηθεῖ αὐτός» (Λουκια-
νός, Ὅτι δέν πρέπει νά πιστεύουμε εὔκολα 
τήν διαβολή. Τόμος Δ΄, σελ. 104).

Τό ἴδιο συμβαίνει στόν ἀγώνα τῆς 
ἀρετῆς, γράφει ὁ Μ. Βασίλειος. Μερι-
κοί, ὅταν βλέπουν κάποιον νά προπο-
ρεύεται στήν ἀρετή καί στή μόρφωση, 
τόν ἐπαινοῦν, ἀλλά, μόλις περιπέσει σέ 
μικρό σφάλμα, ἀμέσως τόν κατηγοροῦν, 
διαψεύδοντας τούς ἐπαίνους. Ὅπως σέ 
μερικούς ἀθλητικούς ἀγῶνες, ὅταν ὁ 
προπορευόμενος ἀθλητής ὀλισθήσει, ὁ 
ἀντίπαλός του ἐξεγείρεται, τόν χτυπᾶ καί 
τόν καταβάλλει, ἔτσι καί στήν ἄσκηση 
τῆς ἀρετῆς, μόλις κάποιος παρεκκλίνει 
κάπως ἀπό τό καλό, τοῦ ἐπιτίθενται οἱ 
ἄλλοι μέ τίς κακολογίες καί τίς διαβολές 
χτυπώντας τον μέ αὐτές, χωρίς νά συλ-
λογισθοῦν ὅτι καί οἱ ἴδιοι πληγώνονται 
μέ χιλιάδες βέλη παθῶν. «Καθάπερ γάρ 
ἀθλητοῦ τινός ὀλισθήσαντος, εὐθύς ὁ 
ἀντίπαλος κατεξανίσταται παίων καί προ-
καταβάλλων αὐτόν, οὕτως καί ἐκεῖνοι (οἱ 
κατά κόσμον ζῶντες), ἐπάν ἴδωσι τόν ἐν 
ἀσκήσει ἀρετῆς διαζῶντα μικρόν τί τοῦ 
καλοῦ διαμαρτήσαντα ἐπιτίθενται ταῖς 
λοιδορίαις καί ταῖς διαβολαῖς, ὥσπερ το-
ξεύμασι βάλλοντες, οὐ λογιζόμενοι καθ’ 
ἑαυτούς, ὅτι αὐτοί μέν ἐφ’ ἑκάστης ἡμέ-
ρας μυρίοις τιτρώσκονται τοῖς βέλεσι τῶν 
παθῶν» (Μ. Βασιλείου Ἀσκητικές διατά-
ξεις, 6ο κεφάλαιο. Ε.Π.Ε. 9,450. Migne 31, 
1361Β).

Οἱ ζῶντες στήν ἀκολασία τῆς ἁμαρ-
τίας, ὅταν κατηγοροῦνται ἀπό τούς 
ἄλλους γιά τίς παρεκτροπές τους καί 
προτρέπονται μέ παραδείγματα τοῦ θάρ-
ρους τῶν ἁγίων πρό τῶν κινδύνων νά 
ἐπανέλθουν στήν ἀρετή μέ τόν ἴδιο τρό-
πο, ἀπό ζηλοφθονία τούς συκοφαντοῦν, 
γράφει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος (πρός 
Ἀνδριάντας ὁμιλία Α΄, 8, Ε.Π.Ε. 31,598. 
MG 49,26).
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(β) Γελοῖος, κόλακας
Ὁ συκοφάντης ἀρχίζει τή συζήτηση μέ 

δόλιους ἐπαίνους, γιά νά προκαταλάβει 
τούς ἀκροατές του καί γιά νά συγκαλύ-
ψει τήν κακή πρόθεσή του. Μετά ἀπό τήν 
προετοιμασία αὐτή ἐξαπολύει τό φαρμάκι 
τῆς καρδιᾶς του. Ὅπως πρό τῆς ἐξαγωγῆς 
ἑνός δοντιοῦ γίνεται ἔνεση, γιά νά ναρ-
κωθεῖ τό δόντι καί νά ἀποφευχθεῖ ὁ πό-
νος, τό ἴδιο κάνει καί ὁ συκοφάντης μέ 
τόν ἔπαινο στήν ἀρχή προκειμένου ἀνώ-
δυνα καί χωρίς ἀντίδραση νά δεχθοῦν καί 
νά μεταδώσουν οἱ ἀκροώμενοι τίς συκο-
φαντίες του. Ἐπαινεῖ καί κολακεύει πρῶτα 
τούς ἀκροατές του, γιά νά ἀποκτήσει τήν 
ἐμπιστοσύνη τους, καί μετά ἐπαινεῖ γιά 
λίγο καί αὐτόν πού θά συκοφαντήσει, γιά 
νά ἀκουστοῦν ἐπιεικέστερα οἱ συκοφα-
ντίες του.

Χρησιμοποιεῖ τήν κολακεία σέ μεγάλο 
βαθμό, γιά νά προδιαθέσει τούς ἀκροατές 
του εὐμενῶς πρός τόν ἑαυτό του. Τούς 
κοιμίζει μέ ἄλλα λόγια, γιά νά πετύχει τό 
σκοπό του. Ἐνεργεῖ μέ σατανική τέχνη.

Ἡ κολακεία εἶναι ὁ καλύερος, τρόπος 
τῆς καταλήψεως τῆς ὀχυρωμένης ψυχῆς 
τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων τούς ὁποίους θέ-
λει νά κάνει ὄργανα τῆς διαδόσεως τῆς 
συκοφαντίας γιά κάποιον τρίτον πού μι-
σεῖ.

Ὁ συκοφάντης δέν σέβεβαι τήν ἀλή-
θεια, δέν λογαριάζει τήν ἀξιοπρέπεια καί 
δέν ὑπολογίζει τήν κοινή γνώμη προκει-
μένου νά πετύχει τόν καταχθόνιο σκοπό 
του. Στό χαρακτήρα του συνυπάρχουν καί 
συνεργοῦν ἡ ὑποκρισία, ἡ ἀναισχυντία, 
ἡ δουλικότητα καί ἡ δολιότητα. Γίνεται 
γλοιῶδες σκουλήκι, γιά νά πάρει μέ τό 
μέρος του τούς ἀκροατές, πού θά συμβά-
λουν στή μετάδοση τῆς συκοφαντίας.

Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέει «ὅτι οἱ 
μέν κυνηγοί θηρεύουν τούς λαγούς μέ 
τά σκυλιά, οἱ δέ κόλακες πιάνουν τούς 
ἀνόητους ὡς συνεργούς τους μέ τίς κο-
λακεῖες». Κολακεύει τή ματαιοδοξία τους. 
Ἐγκωμι΄ζει μέ στομφώδη λόγια τά μέτρια 
σωματικά καί πνευματικά προσόντα τους 
καί τίς ἐλάχιστες ἱκανότητες καί ἀρετές 
τους, γιά νά τούς προδιαθέσει φιλικά μέν 
πρός τόν ἑαυτό του καί δυσμενῶς μέ ψευ-
δολογίες πρός τόν συκοφαντούμενο.

Ὅπως στίς πολιορκίες τῶν καλά ὀχυ-
ρωμένων πόλεων ὁ ἐχθρός ψάχνει νά βρεῖ 
τά τρωτά σημεῖα αὐτῶν, τίς κερκόπορτες, 
τά χαμηλά ἀφύλακτα καί χαλασμένα μέρη 
τοῦ τείχους, γιά νά εἰσδύσει σ’ αὐτά, μέ 
τόν ἴιδο τρόπο ἐνεργεῖ καί ὁ συκοφάντης, 
γιά νά εἰσδύσει στίς ψυχές τῶν ἀκροατῶν 
του. Προσπαθεῖ μέ τήν κολακεία νά ἐντο-
πίσει τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες τους.

(γ) Χαμαιλέοντας
Ὁ Μ. Βασίλειος γράφει ὅτι ὁ κόλακας 

συκοφάντης, σάν τό χταπόδι, πού παίρνει 
τό χρῶμα τοῦ περιβάλλοντος, προσπαθεῖ 
νά μαντεύσει μέ τί εἴδους κολακεῖες καί 
γνῶμες εὐχαριστεῖται περισσότερο ὁ κο-
λακευόμενος, γιά νά τίς ποσαρμόσει ἀνά-
λογα. Ἀπό τίς ἐκφράσεις τῶν προσώπων 
τῶν ἀκροατῶν του ἀντιλαμβάνεται τίς 
ἀδυναμίες τους καί ἀνάλογα προσαρμόζει 
τήν κολακεία στόν κάθε ἀκροατή καί στή 
συνέχεια τή συκοφαντία γιά τόν ἐχθρό 
του.

Ἐκμεταλλεύεται τά ἐλαττώματα καί 
τά ἀδύνατα σημεῖα τοῦ χαρακτήρα τῶν 
ἀκροατῶν του, γιά νά ἐπιτύχει τό σκοπό 
του.

Στή ζηλότυπο σύζυγο θά πεῖ γιά τόν 
συκοφαντούμενο ὅτι αὐτός ἔκανε τάχα 
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νεύματα σέ γυναίκα, ἡ ὁποία τοῦ ἀπα-
ντοῦσε μέ χαμόγελα καί ἀναστεναγμούς. 
Στόν φιλάργυρο θά μιλήσει γιά κατα-
χρήσεις τῆς περιουσίας του. Στόν φιλό-
δοξο θά ἀναφέρει ὅτι τόν κατηγοροῦσε 
καί ὑποτιμοῦσε τήν προσωπικότητά του. 
Στόν συγγραφέα θά πεῖ ὅτι ὑποτιμοῦσε τά 
συγγράμματά του ὡς ἀσυνάρτητα. Στόν 
εὐσεβῆ καί φιλόθρησκο θά τοῦ παρου-
σιάσει ὅτι εἰρωνευόταν τά θεῖα, τόν ἱερό 
κλῆρο καί τά δόγματα τῆς πίστης. Στόν 
δίκαιο θά μιλήσει γιά ἀδικίες, στόν τίμιο 
γιά ἀτιμίες, στόν ἠθικό γιά ἀνηθικότητες 
καί ὅ,τι ἄλλο ἀντιβαίνει πρός τίς ἀρχές καί 
τίς ἐπιθυμίες τοῦ ἀκροατῆ του. Ἀποφεύγει 
τίς συκοφαντίες περί ἀνηθικότητας στούς 
ἀνήθικους ἤ περί κλοπῆς στούς κλέπτες, 
διότι θά τούς θίξει παρουσιάζοντας τόν 
συκοφαντούμενο ὅμοιο μέ αὐτούς.

Ἀνάλογα μέ τό χαρακτήρα τοῦ ἀκρο-
ατῆ του ἐκτοξεύει τίς κατάλληλες συκο-
φαντίες γιά ὅσους μισεῖ. Βάζει τή φωτιά 
τῆς συκοφαντίας ἐκεῖ πού βρίσκει εὔφλε-
κτα ὑλικά, δηλαδή ἐπιρρεπεῖς πρός τή 
συκοφαντία ἀνθρώπους. Ἐπινοεῖ συκο-
φαντίες, πού προκαλοῦν μεγάλη ἀγα-
νάκτηση, ἐξοργίζουν καί θολώνουν τό 
μυαλό τοῦ ἀκροατῆ του, ἔτσι ὥστε αὐτός 
νά τίς δεχθεῖ ἀνέλεγκτα χωρίς καμιά ἀντί-
δραση.

Ὁ συκοφάντης ἐπιδιώκει νά προσ-
δώσει στήν προμελετημένη συκοφαντία 
κατά τῶν ἐχθρῶν του ὅ,τι ἀρέσει στά 
αὐτιά τῶν ἀκροατῶν του καί κατά τό δυ-
νατό ὅ,τι ἀντιβαίνει στό χαρακτήρα τοῦ 
συκοφαντημένου καί γίνεται κτυπητό 
στήν ἰδιότητά του. Προσαρμόζεται σάν 
χαμαιλέων στό ἑκάστοτε περιβάλλον.

Ὁ λαοπλάνος συκοφάντης μέ τή συ-
μπαράσταση καί τή συνεργασία τοῦ Δια-

βόλου παρασύρει στή διάδοση τῆς συκο-
φαντίας του πολλούς ἀνθρώπους. Πολλοί 
τίμιοι καί ἐνάρετοι κατά τά ἄλλα στήν 
κοινωνία ἄνθρωποι γίνονται ὄργανα τῶν 
διεστραμμένων συκοφαντῶν, χωρίς νά τό 
ἀντιληφθοῦν.

(δ) Αἱμοβόρος
Ὁ συκοφάντης εἶναι αἱμοβόρο θηρίο 

σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις του. Δέν τρώγει 
σάρκες, ἀλλά τίς ὑπολήψεις τῶν ἐχθρῶν 
του. Ὅταν τώρησαν τό Θεόκριτο, ποιά 
θηρία εἶναι περισσότερο αἱμοβόρα, ἀπά-
ντησε: «Ἐν μέν τοῖς ὄρεσι ἄρκτοι καί λέ-
οντες, ἐν δέ ταῖς πόλεσι κλέπται καί συ-
κοφάνται».

Ὁ συκοφάντης «ψεύδεται ἀσύστολα 
σέ βάρος τῶν ἀντιπάλων του ἀπό σατα-
νική διάθεση, κακεντρέχεια, ζηλοφθονία, 
μίσος καί μανία καταστροφῆς γιά νά κα-
κουργήσει, γιά νά σπιλώσει καί νά κατα-
στρέψει τό πολυτιμότερο ἀγαθό τους, τήν 
ὑπόληψή τους», γράφει ὁ Παπανοῦτσος 
(Πρακτική φιλοσοφία, σελ. 330-333).

Ἡ συκοφαντία εἶναι φοβερή κοινωνι-
κή πληγή. Εἶναι ἀπό τά μεγαλύτερα καί 
βαρύτερα ἐγκλήματα. Δέν εἶναι ἕνα ἐπι-
πόλαιο ἀφελές ψέμα, πού λέγεται ἀσυναί-
σθητα, ἀλλά ἕνα προμελετημένο κακούρ-
γημα κατά τῆς ὑπόληψης καί τῆς τιμῆς 
τῶν ἄλλων. Δέν εἶναι ἐνέργεια μίας στιγ-
μιαίας ὀργῆς καί θυμοῦ, ἀλλά ἐκδήλωση 
μακροχρόνιας ἐξωφρενικῆς κακίας καί 
ἀντιπάθειας. Ἕνα προμελετημένο ἔγκλη-
μα. Ὁ συκοφάντης ἐπινοεῖ μέ τή νοσηρή 
φαντασία του ἀνυπόστατες κατηγορίες 
ἐναντίον τῶν ἄλλων. Μέ τά ἀσύστολα 
ψεύδη του διασπείρει μέ ἐπιδεξιότητα στό 
κοινωνικό του περιβάλλον, σάν καλός 
ἄψογος ἄνθρωπος, τρομερές συκοφαντί-
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ες, ἐνῶ στήν πραγματικότητα εἶναι ἕνας 
αἱμοσταγής δολοφόνος τῆς κοινωνικῆς 
τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως πολλῶν ἀθώων 
ἀνθρώπων.

Ὁ συκοφάντης δέν ἐπιδέχεται ὑπο-
δείξεις καί συμβουλές διορθώσεις τοῦ 
χαρακτήρα του. Βρίσκεται ἐκτός ἑαυτοῦ. 
Διαστράφηκε ὁ χαρακτήρας του. Εἶναι 
ἀκόρεστος στήν ἱκανοποίηση τῆς κακίας 
του.

Δέν ἔχει ἴχνος ντροπῆς, ἀλλά θρά-
σος καί ἀναίδεια. Εἶναι ἀδίστακτος. 
Δέν αἰσθάνεται ὅτι διαπράττει τρομερό 
ἔγκλημα, βαρύτερο καί ἀπό τό φόνο. Τρί-
βει τά χέρια του ἐνθουσιασμένος, διότι 
ἱκανοποιεῖ τά βαθύτερα ἔνστικτα τῆς κα-
κίας τους. Νοιώθει μεγάλη χαρά σάν τόν 
διάβολο, ὅταν βεβαιώνεται ὅτι οἱ συκο-
φαντίες του διαδόθηκαν, οἱ ραδιουργίες 
του πέτυχαν, τά θύματά του σπιλώθηκαν, 
ὑποτιμήθηκαν καί περιφρονήθηκαν ἀπό 
τήν κοινωνία. Ἀγάλλεται, ὅταν οἱ ὑπολή-
ψεις τῶν συκοφαντηθέντων ἀπό αὐτόν 
καταστράφηκαν στήν κοινωνία καί οἱ 
προσωπικότητές τους ὑποτιμήθηκαν στίς 
συνειδήσεις τοῦ κοινωνικοῦ περιβάλ-
λοντός τους καί ἔγιναν ἀντικείμενο δυ-
σμενῶν σχολίων.

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος μᾶς συνιστᾶ νά 
μήν ἀκονίζουμε τή γλώσσα μας ὁ ἕνας 
ἐναντίον τοῦ ἄλλου καί νά μή λέμε λό-
για, πού καταποντίζουν καί ὑποσκάπτουν 
τήν ὑπόληψη τοῦ πλησίον μας, οὔτε νά 
χτυποῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον σάν νά εὑρι-
σκόμαστε σέ πόλεμο. «Τί γάρ ὄφελος νη-
στείας ἤ ἀγρυπνίας λοιπόν, ὅταν γλῶττα 
μεθύῃ, καί κυνείων κρεών ἀκαθαρτοτέ-
ρων σιτῆται τράπεζαν, αἱμοβόρος γενομέ-
νη καί προχέουσα βόρβορον, καί καμάρας 
ὀχετόν τό στόμα ποιῆ, μᾶλλον δέ καί πολύ 

ταύτης βδελυρότερον. Τό μέν γάρ ἐκεῖθεν 
προϊόν, σῶμα ἐμόλυνε, τό δέ ἐντεῦθεν, 
πολλάκις ψυχήν ἀπέπνιξε (Χρυσοστόμου, 
Α΄ Κορινθ. λόγ. 44, παρ. 8 Ε.Π.Ε. 18Α 766 
στ. 21-260.

Καμιά ὠφέλεια δέν προκύπτει ἀπό 
τίς νησεῖες καί τίς ἀγρυπνίες μας, ὡς χρι-
στιανῶν, ὅταν ἡ γλώσα μας μεθάει καί σι-
τίζεται σέ τραπέζι πού εἶναι πιό ἀκάθαρτο 
καί ἀπό κρέατα σκύλου, μέ τό νά γίνεται 
αἱμοβόρο καί νά χύνει βόρβορο, κάνοντας 
τό στόμα ὑπόνομο καί ὀχετό καί μάλιστα 
σιχαμερότερο ἀπ’ αὐτόν. Τα ἀκάθαρτα 
φαγητά μολύνουν τό σῶμα, ἐνῶ τά ἐξερ-
χόμενα ἀπό τό στόμα (: ὕβρεις καί συκο-
φαντίες) πνίγουν πολλές φορές τήν ψυχή. 
Ὅπως ὁ λύκος, ὅταν εἰσβάλλει σέ κοπάδι 
προβάτων, δέν ἱκανοποιεῖ τήν πείνα του 
μέ τό κατασπάραγμα ἑνός ἀρνιοῦ, ἀλλά 
ὠθούμενος ἀπό τό ἄγριο ἔνστικτό του κα-
τασπαράσσει ὅλα τά πρόβατα, ἔτσι καί ὁ 
συκοφάντης, γιά νά κορέσει τήν κακία του, 
δέν ἱκανοποιεῖται μέ τό νά συκοφαντήσει 
ἕνα ἄνθρωπο στή ζωή του ἀλλά πολλούς.

Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν κριεύεται ἀπό τά 
πάθη τῆς κακίς, δέν διαφέρει ἀπό τά ἄγρια 
θηρία, μερικές φορές μάλιστα ξεπερνᾶ καί 
τά θηρία ἀκόμη. Ἐξαιτίας τοῦ φθόνου καί 
τῆς κακίας του σκοτίσθηκε τό μυαλό του. 
Πιστεύει ὅτι ἐνεργεῖ σωστά καί αὐτά πού 
λέει εἶναι ἀλήθειες. Παραλογίζεται, γίνε-
ται τυφλό ὄργανο τῶν παθῶν του. Ἐκτε-
λεστής τῶν ἐντολῶν τοῦ διαβόλου.

Παρόλα αὐτά οἱ ἐπιπόλαιοι στό χαρα-
κτήρα καί οἱ ἐπιρρεπεῖς πρός τήν καταλα-
λιά συνάνθρωποί του τόν θεωροῦν λογι-
κό καί τόν πιστεύουν. Οἱ συμμετέχοντες 
στή διάδοση τῆς συκοφαντίας γίνονται 
τυφλά ὄργανα τοῦ συκοφάντη καί τοῦ 
διαβόλου. Ἐξυπηρετοῦν τά σχέδιά του.



37

ὉἝλληνας ἐκπαιδευτικός κατά 
κοινή ὁμολογία παροπλίζεται 

συστηματικά τά τελευταῖα χρόνια. Τό 
ἴδιο ἐξασθενεῖ καί τό ἐκπαιδευτικό μας 
σύστημα πού ἔχει ἀπωλέσει ἀργά ἀλλά 
σταθερά βασικά διακριτικά του.

Στό ὄνομα τῆς προόδου καί τῆς συ-
μπόρευσης μέ τίς ὑπόλοιπες Εὐρωπαϊ-
κές χῶρες δεχτήκαμε σωρεία μεταρρυθ-
μίσεων οἱ ὁποῖες λάθρα ἐπιβάλλονται 
δίχως δυστυχῶς σημαντικές ἀντιδρά-
σεις.

Ἡ βίαιη ἐπιβολή 
τοῦ μονοτονικοῦ 
συστήματος καί 
ἡ κατάργηση τῶν 
τόνων εὐτέλισε 
καί εὐτελίζει τήν 
παιδεία τῶν νέων 
μας καί τούς ἀπο-
μάκρυνε ἀπό τήν 
μητρική γλώσσα. Τήν ἴδια στιγμή καλ-
λιτέχνες καί διανοούμενοι πού ἀσπά-
ζονται νεωτερίστικες ἰδεολογίες καί 
ἀνήκουν στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς ἀνα-
καλύπτουν τήν μαγεία τῶν τόνων καί 
ὑποκλίνονται μπροστά στό μεγαλεῖο 
τῆς ἀρχ. Ἑλληνικῆς γλώσσας. Φωτεινό 
παράδειγμα ὁ γνωστός μουσικοσυν-
θέτης Διονύσης Σαββόπουλος πού μέ 
παλμογράφο πιστοποίησε τήν δύναμη 
τῶν τόνων καί τήν ἀλλοίωση πού ὑφί-

Ἑλληνισμός ὑπό δίωξη Ἑλληνισμός ὑπό δίωξη 
Τῆς κ. Βασιλείας Κόλλια

Φιλολόγου

σταται δίχως αὐτούς τό ἐθνικό γλωσσι-
κό ὄργανο.

Ὁ ἀφελληνισμός συνεχίστηκε μέ τήν 
προσπάθεια κατάργησης τῆς σχολικῆς 
προσευχῆς στήν ὁποία εὐτυχῶς ἀντι-
στάθηκαν σθεναρά πολλοί Ἕλληνες 
ἐκπαιδευτικοί. Πάρ’ ὅλα αὐτά οἱ ἰθύνο-
ντες δέν λύγισαν… Ἑπόμενος στόχος ἡ 
προαιρετική συμμετοχή τῶν μαθητῶν 
στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στό 
ὄνομα τῆς θρησκευτικῆς πολυποικιλό-

τητας τῶν τάξεων. 
Κι ὅμως ἀλλοδα-
ποί καί ἀλλόθρη-
σκοι μαθητές –καί 
εἶναι συγκινητικό 
αὐτό– ζητοῦν νά 
μείνουν στήν τάξη 
τους καί νά πα-
ρακολουθήσουν 
στοιχεῖα τῆς ὀρθό-

δοξης χριστιανικῆς θρησκείας καί πα-
ράδοσης.

Δυστυχῶς φημολογεῖται ὅτι τό συ-
γκεκριμένο μάθημα ὀδεύει πρός τήν 
κατάργησή του. Ὁ νοῶν νοείτω…

Δέν εἶναι τυχαῖο πού ἔχει ζητηθεῖ νά 
μήν ὑπάρχουν εἰκόνες τοῦ Ἰ. Χριστοῦ, 
τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων μέσα στίς 
σχολικές αἴθουσες. 

Ἐκεῖνο πού προβληματίζει πραγματι-
κά εἶναι ὅτι κάμπτονται οἱ ἀντιστάσεις 
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τοῦ λαοῦ καθώς ὁ σημερινός Ἕλληνας 
βομβαρδίζεται ἀπό σωρεία οἰκονο-
μικῶν προβλημάτων, ἀπό δυσβάσταχτα 
χρέη καί ὑποχρεώσεις πρός τό κράτος. 
Τό ἴδιο κράτος πού στέκεται ἀναλγές 
ἀπέναντι στό ἐθνικό μέλλον καί τήν 
ἐπιβίωση τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἀφήνοντάς 
τον στήν τύχη του καί στόν ἐθελοντι-
σμό τῶν φορέων ἐκπαίδευσης.

Συρρίκνωση σχολείων, ὑποδιορισμοί 
ἐκπαιδευτικῶν, στοιχεῖα παραποίησης 
σέ σχολικά βιβλία π.χ. ἡ γνωστή ὑπερ-
συσσώρευση ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ 
στήν προκυμαία τῆς Σμύρνης τόν ἐφι-
αλτικό Σεπτέμβρη τοῦ 1922…

Πολλά ἑλληνόπουλα καί ἑλληνόπαι-
δες τά ἑπόμενα χρόνια –ἄν ὅλα μείνουν 
ὥς ἔχουν– θά στερηθοῦν τό ἀγαθό τῆς 
βασικῆς ἐκπαίδευσης καί θά ἀναγκα-
στοῦν νά ἐγκαταλείψουν τά ὄνειρά 
τους γιά πανεπιστημιακές σπουδές.

Τήν ἴδια στιγμή δρομολογοῦνται πε-
ραιτέρω ἁπλοϊκοποιήσεις στό ἑλληνι-
κό ἀλφάβητο καί ἀνίερες παρεμβάσεις 
ὅπως ἡ κατάργηση τῶν πολλῶν “ι” καί ὁ 
περιορισμός τῶν “ο” καί “ε” σέ ἕνα (1). 
Θά ζήσουμε νά τό δοῦμε καί αὐτό;… 
Μιά γλώσσα εὐτελισμένη, ταπεινωμέ-
νη καί φτωχή, τήν πιό πλούσια, τήν πιό 
δυνατή γλώσσα στόν κόσμο πού ἀποτέ-
λεσε καί ἀποτελεῖ πρότυπο καί ἀντικεί-

μενο μελέτης πολλῶν γλωσσολόγων σέ 
ὅλο τόν πλανήτη;

Τήν στιγμή πού σέ εὐρωπαϊκά σχο-
λεῖα διδάσκονται ἀρχαῖα ἑλληνικά καί 
οἱ μαθητές μέ συγκίνηση καί εὐσέβεια 
τά μελετοῦν, οἱ Ἕλληνες μαθητές ὑφί-
στανται ἰδεολογικό περιορισμό καί 
ἀφήνονται στήν τύχη τους.

Γνωρίζουμε ὅλοι πώς ἡ γλώσσα, ἡ 
παράδοση καί ἡ παιδεία εἶναι οἱ ἄγκυ-
ρες ἑνός λαοῦ, οἱ ἀσπίδες γιά τήν ἀσφά-
λεια καί τήν προστασία του ἀπό τούς 
κινδύνους τῶν καιρῶν. Ἡ παγκοσμιο-
ποίηση καί ἡ προσπάθεια ἐπιβολῆς της 
μέ αὐταρχικό καί ἐπίμονο τρόπο, ἔχει 
συσπειρώσει τά ἔθνη πού ἐπανέρχονται 
στήν παράδοσή τους καί ἀνακαλοῦν 
μνῆμες ἀπό τό παρελθόν τους γιά νά 
ἀναπτύξουν ἀντιστάσεις. Καί τό κατα-
φέρνουν.

Λαός χωρίς τά παραπάνω στοιχεῖα 
εἶναι λαός καταδικασμένος. Εἶναι εὐθύ-
νη δική μας, τῶν Ἑλλήνων ἐκπαιδευ-
τικῶν πιά νά ἀναλάβουμε δράση, νά 
σταθοῦμε στίς ἐπάλξεις καί νά ἀναμε-
τρηθοῦμε γενναία μέ τήν “Νέα Ἐποχή”.

Τίποτα δέν μπορεῖ νά ἁλωθεῖ ἄν ἐμεῖς 
δέν τό παραδώσουμε. Εἶναι ζήτημα ἐπι-
βίωσης γιά τόν λαό καί γιά τούς νέους 
μας, εἶναι τό χρέος μας στίς ἑπόμενες 
γενιές, εἶναι ζήτημα τιμῆς γιά ἐμᾶς.
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ἩΜοναστική Ἱστορία τῆς Κρήτης 
εἶναι συνδεδεμένη μέ τήν Ἱστορι-

κή πορεία τῆς Κρήτης. Τά Μοναστήρια 
κοσμοῦσαν πνευματικά τό νησί ἀπό τήν 
πρώτη Βυζαντινή περίοδο καί πρίν τό 
824 μ.Χ. Ἡ πρώτη ἄνθιση ὅμως τοῦ μο-
ναχισμοῦ ξεκινάει τό 961 μ.Χ, μετά τήν 
ἀπελευθέρωση ἀπό τούς Ἄραβες. Μέχρι 
τόν 16ο αἰῶνα οἱ μοναχοί ἀποτελοῦσαν 
τό στήριγμα τῆς Ὀρθοδοξίας ἀντιστε-
κόμενοι στίς δυσκολίες καί τά προ-
βλήματα πού προέκυπταν, ἐξαιτίας τῶν 
Ἐνετῶν καί τούς πειρατῶν, δυναστῶν 
τῆς ἐποχῆς. Τά μεγάλα καί ὀργανωμένα 
Μοναστήρια, ὅπως ἡ Ἁγία Τριάδα τῶν 
Τσαγκαρόλων, λειτουργοῦσαν καί σάν 
σχολεῖα μέ βιβλιοθῆκες διασώζοντας 
ἔτσι πολλά θρησκευτικά χειρόγραφα.

Τό 1654 μ.Χ. ἡ Κρήτη δέχεται μεγά-
λη Τουρκική ἐπίθεση μέ τά Μοναστήρια 
νά ἀποτελοῦν τά μεγαλύτερα κέντρα 
ἀντίστασης κατά τοῦ τούρκου κατα-
κτητῆ. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά 
νά προστατεύσει πολλά ἀπό αὐτά τά 
ἀνακήρυξε Σταυροπηγιακά καί τά ἔθεσε 
ὑπό τήν προστασία του. Τό 1654 ἡ Ἱερά 

ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Γράφει ἡ κ. Μαζανάκη Τριανταφυλλιά, 

Γραμματέας τοῦ Ἱδρύματος «Ἐκκλησιαστική Διακονία» 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.

Μονή Ἁγίας Τριάδος Τσαγκαρόλων, 
ἡ Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς Γδερνέτου 
κ.ἄ. τέθηκαν ὑπό τήν προστασία τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τό 1669 ἡ 
Κρήτη πέφτει κυριολεκτικά στά χέρια 
τοῦ Ὀθωμανοῦ. Ἡ κατάσταση γιά τούς 
Κρῆτες ἦταν τραγική. Κατέφευγαν στά 
Μοναστήρια γιά νά μάθουν γραφή καί 
ἀνάγνωση καί ἀφιέρωναν τίς περιου-
σίες τους σέ αὐτά γιατί οἱ Τοῦρκοι κατα-
πατητές δέν μποροῦσαν νά δημεύσουν 
τή Μοναστηριακή περιουσία. Ἐξάλλου 
γνώριζαν καλά ὅτι ἡ περιουσία αὐτή θά 
ἀξιοποιοῦνταν ἀπό τήν διοίκηση τῶν 
Μοναστηριῶν γιά τήν ἀγορά ὅπλων 
καί πολεμικῶν ὑλικῶν μέ σκοπό τήν 
ἀπελευθέρωση.

Μετά τήν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης 
τῶν Παρισίων τό 1856 ὁ σουλτάνος 
ὑποχρεώθηκε νά παραχωρήσει σημα-
ντικά προνόμια στούς Χριστιανούς 
(ἀνεξιθρησκία, ἐξασφάλιση περιουσίας 
κ.ἄ.) μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀνάπτυξη τοῦ 
Μοναχισμοῦ. Τό 1898 ἡ Κρήτη ἀπελευ-
θερώθηκε ἀπό τούς Τούρκους καί τά 
Μοναστήρια παρέμειναν σύμβολα τῆς 
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Ἱστορίας μας καί πνευματικές πηγές οἱ 
ὁποῖες ἀναβλύζουν τό πνευματικό ὕδωρ 
τό ὁποῖο ἀναζητοῦν οἱ πιστοί γιά νά ξε-
διψάσουν πνευματικά καί νά βροῦν τό 
στήριγμα πού ἀναζητοῦν.

Μοναστήρια τῆς Ἐπαρχίας Κυδωνί-
ας καί Ἀποκορώνου:

Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος Γδερνέτου: Μο-
ναστήρι, ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Ἀντώ-
νιο προστάτη τῶν Μοναχῶν, δίπλα σέ 
σπηλιά καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τήν 
Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ἐρη-
μίτη καί τῆς Μονῆς Γδερνέτου ἤ Γου-
βερνέτου ὅπως μετονομάστηκε ἀργό-
τερα. 

Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος στό Καμπάνι: 
Παρατηροῦμε λίγα κτίσματα δίπλα σέ 
ναό κτισμένο σέ ἐσοχή σπηλιᾶς, στήν 
περιοχή τοῦ Βόθωνα, στό Καμπάνι 
Ἀκρωτηρίου. Ἱστορικά στοιχεῖα δέν 
ἔχουν ἐπιβεβαιωθεῖ.

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος στήν Ἁλμυρίδα: 
Σήμερα ὁ Ναός διασώζεται ὡς κοιμη-
τηριακός μέ ἀρκετά κτίσματα τά ὁποῖα 
εἶναι ὅμως ἐγκαταλελειμμένα. Ὁ Ἱερός 
Ναός τοῦ Ἁγίου Βασιλείου βρίσκεται 
ἀνάμεσα στήν Ἁλμυρίδα καί τό Γαβα-
λοχώρι.

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος στό Καρύδι: Εἶναι 
μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος 
τῶν Μουρτάρων ἤ Τσαγκαρόλων. Τό 
μετόχι εἶχε καθαρά ἀγροτικό χαρακτή-
ρα, μέ ἐγκαταστάσεις ἐπεξεργασίας καί 
ἀποθήκευσης γεωργικῶν προϊόντων.

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος στή Χαροντιά 
Περιβολίων: Μικρή Μονή πού ἀνῆκε 
στήν οἰκογένεια τοῦ ἱερομόναχου Ἄνθι-
μου Μπουρνάζου. Οἱ πληροφορίες λένε 
ὅτι σέ κάποια περίοδο τῆς ζωῆς του 
ἀποφάσισε νά φύγει στό ἐξωτερικό. Γιά 

τό λόγο αὐτό παραχώρησε τήν Ἱερά 
Μονή στήν Ἁγία Τριάδα τῶν Μουρτά-
ρων. Στήν συνέχεια ἡ Ἁγία Τριάδα γιά 
νά ἐξοφλήσει διάφορες ὀφειλές της 
σχετικά μέ ζητήματα τῆς Ἁγίας Μονῆς 
Σαρακήνας, πούλησε τήν Ἱερά Μονή 
στήν Μονή τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους. Ὁ ἱερομόναχος Ἄνθιμος 
ὅμως ἐπέστρεψε στήν Κρήτη σέ μεγά-
λη ἡλικία, ἀγόρασε τήν Ἱερά Μονή καί 
τό 1750 περίπου τήν ἀφιέρωσε καί πάλι 
στήν Ἁγία Τριάδα τῶν Μουρτάτων. Ὁ 
ἱερομόναχος Ἄνθιμος μόνασε γιά πε-
ρίπου ἕνα χρόνο στήν Χαροντιά, ὅπου 
ἐκημήθη καί ἐνταφιάσθη στόν περίβο-
λο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἡ Ἁγία Τριάδα τῶν Μουρτάρων ἤ 
Τζαγκαρόλων: εἶναι μία ἀπό τίς μεγα-
λύτερες καί παλαιότερες Ἱερές Μονές 
τῆς Κρήτης. Ἐπιγραφή στή Μονή φέρει 
τήν ἡμερομηνία 1613, πράγμα πού ση-
μαίνει ὅτι τότε ἄρχισε ἡ ἀνοικοδόμηση 
τῶν κτηρίων τῆς Μονῆς καί συνεχίστη-
κε μέχρι τό 1645, τότε πού οἱ Τοῦρκοι 
κατέλαβαν τά Χανιά.

Στήν ἀπογραφή τοῦ 1637 δηλώθη-
κε ὡς Ἱερός Ναός καί Μοναστήρι. Ἡ 
ἀνέγερση ξεκίνησε ἀπό τόν ἱερομόνα-
χο Σοφιανό καί ἄλλους δύο μοναχούς, 
τούς Μορτάρους. Τό 1611 ἀναλαμβάνει 
τήν ἡγουμενία ὁ Ἱερεμίας Τζαγκαρόλος, 
γιός μεγάλης ἀστικῆς οἰκογένειας πού 
μόναζε στήν Ἁγία Κυριακή στά Βλυχά-
δια. Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἡγουμενίας 
του ἄρχισαν νά χτίζονται τά μεγαλο-
πρεπῆ οἰκοδομήματα τῆς Μονῆς. Τό 
1634 ὁ Ἱερεμίας ἐκοιμήθη καί ἀνέλαβε 
τήν Ἡγουμενία ὁ ἀδελφός του Λαυρέ-
ντιος. Οἱ ἐργασίες ἀνοικοδόμησης τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς συνεχίστηκαν καί μετά 
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τόν θάνατο τοῦ Ἱερεμία μέχρι τό 1645 
καί ξανά – ἄρχισαν στά μέσα τοῦ 19ου 
αἰώνα.

Κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρα-
τίας τό Μοναστήρι εἶχε κοινοβιακό 
χαρακτήρα. Τό 18ο αἰῶνα ἀπόκτησε 
τά περισσότερα ἀπό τά μετόχια της 
καί εἶχε ἀρχικά ἀρκετούς μοναχούς. Τό 
1821 βρισκόταν σέ μεγάλη ἀκμή λόγῳ 
τοῦ πλούτου της. Τό ἴδιο ἔτος ἡ Ἱερά 
Μονή κατεστράφη σχεδόν ὁλοσχερῶς 
ἐφόσον οἱ Τοῦρκοι κατακτητές κατέκα-
ψαν τά πάντα. Γιά περίπου ἕξι χρόνια ἡ 
Ἱερά Μονή ἔμεινε ἔρημη. Τό 1831 μέ τήν 
ἄδεια ἀνοικοδόμησης ἀπό τόν Μεχμέτ 
Ἀλή ἐπέστρεψαν οἱ μοναχοί, οἱ ὁποῖοι 
εἶχαν καταφύγει στά χωριά τους, κι ἔτσι 
ξεκινάει μία νέα περίοδος ἀνάπτυξης. 
Τό 1836 ἡ Ἱερά Μονή ἔγινε καί πάλι 
Σταυροπηγιακή.

Τό Μοναστήρι ἀπό ἀρχιτεκτονικῆς 
ἀπόψεως εἶναι φρουριακῆς Μορφῆς 
μέ δυτικά πρότυπα καί ἡ διάταξη τῶν 
χώρων της ἔχουν σχεδιαστεῖ βάσει τῶν 
κανόνων τῆς ἀνατολικῆς νοοτροπίας μέ 
διακόσμηση πραγματικά ἐντυπωσιακή. 
Τό καθολικό εἶναι τρίκοχος ναός μέ πα-
ρεκκλήσια καί νάρθηκα. Τό καμπαναριό 
κατασκευάσθηκε τόν 19ο αἰῶνα καί δέν 
εἶναι προσαρμοσμένο μέ τό ναό, ἀλλά 
πάνω ἀπό τόν πυλώνα. 

Τό 1892 ἱδρύθηκε τό Ἱεροδιδασκα-
λεῖο μέ σκοπό τήν μόρφωση τῶν ἱερέων 
καί τῶν διδασκάλων. Ἡ προσφορά τοῦ 
Ἱεροδιδασκαλείου στήν Κρήτη ἦταν 
ἀνεκτίμητη. Ἀπό αὐτήν ἀποφοίτησαν 
πλῆθος παιδιῶν τά ὁποῖα κόσμησαν καί 
κοσμοῦν τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης μέ 
τό ἦθος καί τήν αὐταπάρνηση πού ὑπη-
ρετοῦν τούς Ἱερούς Ναούς ὡς κληρικοί 

ἀλλά καί ὡς λαϊκοί μέ μεγάλη προσφο-
ρά στό μετερίζι πού εἶναι ταγμένοι κάθε 
ἕνας ἀπό αὐτούς.

Δέν θά μποροῦσε νά μήν ἀναφερθεῖ 
ὅτι μεταξύ τοῦ 1896 καί 1897 λειτούρ-
γησε καί ὡς Νοσοκομεῖο τῶν ἐπανα-
στατῶν καί προσέφερε ἄσυλο σέ πολ-
λές οἰκογένειες. 

Σήμερα τό Μοναστήρι λειτουργεῖ μέ 
λίγους μοναχούς οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται 
νυχθημερόν συνεχίζοντας τήν μακραί-
ωνη παράδοσή του στή λειτουργική καί 
πνευματική ζωή τοῦ τόπου ἐνῶ ἐπιδίδε-
ται καί στήν καλλιέργεια τῶν ἐλαιώνων 
καί ἀμπελώνων της, παράγοντας ἀρί-
στης ποιότητας βιολογικά προϊόντα.

Στό Μοναστήρι ἐπίσης λειτουργεῖ 
ἀξιόλογο μουσεῖο μέ χειρόγραφα καί 
κειμήλια πού ἔχουν διασωθεῖ.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 
τῶν 400 χρόνων ζωῆς καί προσφορᾶς 
τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυρο-
πηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν 
Τσαγκαρόλων ὁ Οἰκουμενικός μας Πα-
τριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος θά πραγ-
ματοποιήσει ἐπίσημη τιμητική ἐπίσκε-
ψη κατά τήν 1ην Σεπτεμβρίου.

Πηγές - Βιβλιογραφία:
1. Ν. Ψιλάκης, “Βυζαντινές ἐκκλησίες 

καί μοναστήρια τῆς Κρήτης”, Καρμά-
νωρ 1995.

2. Δημητρίου Ἀθηνᾶ,” Βυζαντινή 
Ἀρχιτεκτονική Κληρονομιά”.

3. http://www.2811.gr/
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Μέ ἐπιτυχία ὁλοκληρώθηκε πρίν 
λίγες μέρες, ἡ 6ήμερη προσκυνη-

ματική ἐκδρομή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Κυδωνίας & Ἀποκορώνου στή Δυτι-
κή Μακεδονία.

Μέ τήν εὐχή καί εὐλογία τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυδωνί-
ας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, 
ἡ Μητρόπολή μας μέ μπροστάρη τόν 
Πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη καί 
Πρωτοσύγκελο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Π. Δαμασκηνό Λιονάκη, ἔδωσε σέ 
ἑξήντα περίπου προσκυνητές τήν ἀνοι-
ξιάτικη εὐκαιρία, νά γευτοῦν ἔστω γιά 
λίγο, πνευματικές ἐμπειρίες ἀπό τό ἱερά 
καί τά ὅσια, καί τίς ὀμορφιές τῆς ὀρθο-
δοξίας καί τῆς πατρίδος μας.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Γράφει ὁ ἐφημέριος Ἁγίας Μαρίνας Χανίων
Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Περάκης

Δέν ξεχνᾶμε τήν ὑποδοχή ὅλων τῶν 
ἐκδρομέων εἰς τόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας 
Μαρίνας ἄνω Τούμπας Θεσσαλονίκης. 
Τήν φιλοξενία πού μᾶς ἐπιφύλαξαν, τό 
χαρισματικό χαμόγελο τοῦ πατρός Χρυ-
σοστόμου καί ὅλων τῶν στελεχῶν τῆς 
ἐνορίας, καί τήν ὑπόσχεση γιά ἀδελφο-
ποίηση μέ τήν ἐνορία Ἁγίας Μαρίνας 
Χανίων.

Δέν ξεχνᾶμε τό ὄμορφο ἀπόγευμα 
στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου στή Σουρωτή. Τό εὐλαβικό 
προσκύνημα στό Τάφο τοῦ Πατρός Πα-
ϊσίου, τό γονάτισμα τῆς χαρᾶς καί τῆς 
συγκίνησης ἀκόμα καί μικρῶν παιδιῶν 
στό Τάφο τοῦ Γέροντα. Καί στή συνέ-
χεια ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καί ὁ 

δακρύβρεχτος οὐρανός 
πού μέ τήν ἀνοιξιάτικη 
μπόρα, μᾶς ὑποδεχόταν 
στή νύμφη τοῦ Θερμαϊ-
κοῦ τή Θεσσαλονίκη.

Τακτοπ ο ι η θ ήκα μ ε 
στά πολύ ἐπιμελημένα 
ξενοδοχεῖα γιά νά ξεκου-
ραστοῦμε καί νά πάρου-
με δυνάμεις γιά τήν ἑπό-
μενη μέρα.

Δέν ξεχνᾶμε τήν Θεσ-
σαλονίκη, τίς ὄμορφες 
πινελιές πού ἔβαλε κι 
αὐτή στή θύμησή μας. Τό 
προσκύνημά μας στόν 
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δη-
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μητρίου καί στή 
συνέχεια στήν κα-
τακόμβη τοῦ Ἁγίου, 
ἐκεῖ πού ὑποδεχό-
ταν φυλακισμένος 
τούς μαθητές του, 
μυρόβλιζε στίς καρ-
διές μας τή μεγάλη 
του πίστη, καί τήν 
ἀγάπη του γιά τόν 
Χριστό. Πῶς εἶναι 
ὅμως εὔκολο νά ξε-
χάσουμε τίς ὀμορ-
φιές τῆς πανέμορ-
φης Ἔδεσσας; Μέ 
τούς ὁρμητικούς καταρράκτες καί τό 
ἀπέραντο πράσινο, τήν ὑποδοχή στήν 
Ἱερά Μητρόπολη Ἐδέσσης Πέλλης καί 
Ἀλμωπίας, ἀπό τόν Σεβασμιότατο κ. 
Ἰωήλ, τά δῶρα του, οἱ νουθεσίες του, τά 
κεράσματα.

Καί σέ λίγο ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Γρη-
γορίου Παλαμᾶ μᾶς ὑποδέχεται στό κα-
θολικό της ἀλλά καί στήν τραπεζαρία 
της μέ ἕνα ὑπέροχο γεῦμα. Ἀλλά καί 
τήν αὐστηρή τάξη, πού ἐπέβαλε ὁ κα-
νονισμός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ἀφοῦ πή-
ραμε τόν καφέ μας στό ἀρχονταρίκι τῆς 
Μονῆς ξεκινήσαμε καί πάλι γιά Θεσσα-
λονίκη μέ στάση στό Λευκό πύργο, μέ 
κέφι καί τραγούδι στήν κορυφή.

Ἡ τρίτη μέρα τῆς ἐκδρομῆς μας ξε-
κίνησε μέ τήν ἐπίσκεψή μας στό μο-
ναστήρι τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ 
ἐν Ὀλύμπῳ. Στό μοναστήρι ἐκεῖ στίς 
γάργαρες πηγές, στούς πρόποδες τοῦ 
Ὀλύμπου ξεναγηθήκαμε στό ἱστορικό 
καί βυζαντινό μουσεῖο τοῦ μοναστηρι-
οῦ ἡ συνέχεια ὅμως τῆς ἐκδρομῆς, μᾶς 
ἐπιφύλασσε δυνατές ἐκπλήξεις. Ἡ ἐπί-

σκεψή μας στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου 
Ἐφραίμ τοῦ Σύρου πάνω ἀπό τήν πόλη 
τῆς Κατερίνης καί στούς πρόποδες τοῦ 
Ὀλύμπου, ἦταν γιά ὅλους μας μιά θεϊκή 
ἐμπειρία. Ἀπέναντί μας ὁ Ὄλυμπος τό 
βασίλειο τῶν θεῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλλά-
δας. Μπροστά μας ὁ ἐπίγειος παράδει-
σος, πού κάθε γωνιά του ξεχωριστή καί 
ἀνεπανάληπτη. Ἐκεῖ πάνω στό βουνό 
τοῦ Ὀλύμπου, οἱ θεοί ἔτρωγαν κι ἔπιναν 
τό νέκταρ καί τήν ἀμβροσία, κι ἐμεῖς 
ἐδῶ σ’ αὐτό τό μοναστήρι, γευόμασταν 
τό πνευματικό νέκταρ, λόγῳ καί πράξῃ, 
ἀπό τή γλυκύτητα τῶν λόγων τῆς γε-
ρόντισσας Αἰκατερίνης πνευματικῆς 
θυγατέρας τοῦ Πατρός Πορφυρίου, πού 
μέ αὐτά πού ἀκούγαμε καί μέ αὐτά πού 
βλέπαμε σφραγίζονταν στίς καρδιές 
μας, τά ἔργα πνευματικῆς ζεστασιᾶς 
στό παγωμένο μαΐστρο τοῦ Ὀλύμπου. 

Ἡ θερμή φιλοξενία πού μᾶς ἐπιφύ-
λαξαν οἱ ἀδελφές πού ἦρθαν μαζί μας 
καί μέχρι τό πούλμαν, πού κουνοῦσαν 
μέ καλοσύνη καί ἀγάπη τά λευκά τους 
μαντήλια θά μᾶς μείνει ἀξέχαστη.
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Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπίσκεψή μας στόν Ἅγιο 
Βεροίας κ. Παντελεήμονα πού μᾶς ὑπο-
δέχεται ἀρχοντικά στή Μονή Δοβρᾶ 
τῆς ἐπαρχίας του ὅπου καί προσκυνή-
σαμε τό χαριτόβρυτο λείψανο τοῦ Ἁγί-
ου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ καί δεχτήκαμε τίς 
Πατρικές νουθεσίες καί εὐλογίες τοῦ 
ἐκλεκτοῦ Ἱεράρχη. 

Ἡ τρίτη ἡμέρα τῆς ἐκδρομῆς μας 
ὁλοκληρώθηκε μέ τό προσκύνημα 
στήν Παναγία τή Σουμελᾶ. Στό τόπο 
εὐλάβειας τοῦ ξεριζωμένου Ποντιακοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. Ἀφοῦ προσκυνήσαμε τήν 
Ἱερή εἰκόνα τῆς Παναγίας, τόν Τίμιο 

Σταυρό καί τό Εὐαγγέλιο, μετά 
ἀπό μιά πολύ ὄμορφη διαδρομή 
πάνω ἀπό τήν Ἐγνατία φτάσαμε 
στήν Κοζάνη. 

Δέν ξεχνᾶμε τήν ὄμορφη συ-
ντροφιά τά κεράσματα στό κα-
τάστημα «Κρητηκοπούλα» καί 
ἔκπληκτοι ἀντικρίσαμε προϊόντα 
τῶν Χανίων παξιμάδι, τυρί ἀνθό-
τυρο, λάδι, παντρεμένα μέ προϊό-
ντα τῆς βορείου Ἑλλάδας, γλυκά 

τῆς περιοχῆς, φασόλες, καπνιστό τυρί, 
κρόκο κ.λπ..

Ἡ τέταρτη μέρα ξεκίνησε μέ λει-
τουργία στήν Ἱερά Μονή τοῦ Μικρο-
κάστρου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σια-
τίστης. Ὅπου ζήσαμε ὅλοι συγκινητικές 
στιγμές στό μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς 
Εἰρήνης, Χανιώτισσας μοναχῆς πού 
διακρίθηκε μέ τά πνευματικά της χα-
ρίσματα, τῆς ἀγάπης στούς πάσχοντες 
καί ἔγινε σύμβολο προσφορᾶς στούς 
ἐκεῖ ἀνθρώπους στήν καρδιά τῆς μακε-
δονικῆς γῆς.

Δέν ξεχνᾶμε τή γερόντισσα Θεολο-
γία καί ὅλες τίς ἀδελφές πού μᾶς 
αἰσθανόταν ἀνθρώπους δικούς 
τους πού ἤρθαμε ἀπό μακριά νά 
τιμήσουμε τή δική μας καί τή δική 
τους ἀδελφή. Καί εἶναι μεγάλος ὁ 
δεσμός πού ἔχουν μέ τήν Κρήτη σ’ 
αὐτό τό μοναστήρι καί τό καταλα-
βαίνουμε ἀπό τό ἐργόχειρό τους 
τόν ἥρωα τόν Καγιαλέ μέ ὑψωμέ-
νη στά χέρια του τήν Ἑλληνική ση-
μαία. Τόν ἥρωα Καγιαλέ τεράστιο 
πίνακα πού μαζί μέ ἄλλους ἥρωες 
τοῦ ἔθνους μας, μᾶς ἐμπνέουν σέ 
ἰδανικά καί ἀξίες δυσκολόβριστα 
στίς μέρες μας.
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Στή συνέχεια ἐπισκεφτήκαμε τό μο-
ναστήρι στό Δρυόβουνο. Μᾶς ὑποδέ-
χτηκαν οἱ μοναχοί τοῦ μοναστηριοῦ μέ 
τόν Ἡγούμενο Π. Στέφανο πνευματικό 
μέ μεγάλη πείρα. Στό μοναστήρι πού 
διακρίθηκε γιά τήν προσφορά του στόν 
ἀγῶνα γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος 
μας, καί ἡ μέρα ὁλοκληρώθηκε στήν 
πανέμορφη Καστοριά στήν πόλη μέ τά 
πανέμορφα ἀρχοντικά, τούς βυζαντι-
νούς ναούς καί τή λίμνη, ὅπου φιλο-
ξενηθήκαμε ἀπό τό ΚΑΠΗ τοῦ δήμου 
σ’ ἕνα πανέμορφο δεῖπνο μέ τραγούδια 
τοῦ τόπου τους ἀπό τή χορωδία τους, 
χάρη στή φροντίδα τῆς ὑπεύθυνης τοῦ 
κέντρου κυρίας Ἀριάδνης, καί ὅλοι μαζί 
χορέψαμε Ἑλληνικούς παραδοσιακούς 
χορούς.

Τήν Δευτέρα, τελευταία ἡμέρα τῆς 
ἐκδρομῆς, ἀποχαιρετήσαμε τήν ὄμορφη 
Καστοριά ἀφοῦ περάσαμε τήν σπηλιά 
τοῦ δράκου καί προσκυνήσαμε τήν Πα-
ναγία τήν Μαυριώτισσα, βάλαμε «πλώ-
ρη» γιά τά Μετέωρα.

Ἡ Καλαμπάκα μιά καθαρά 
παραδοσιακή πόλη κάτω ἀπό 
τήν ἐπιβλητικά βραχώδη μορφή 
τῶν Μετεώρων μᾶς προσφέρει 
ξεκούραση καί φαγητό ἀφοῦ 
πρῶτα πήραμε τήν μεγάλη ἀπό-
φαση ν’ ἀνεβοῦμε στό μοναστήρι 
τοῦ Μεγάλου Μετεώρου στό μο-
ναστήρι πού μέ τό δίχτυ ἀνέβαι-
ναν καί κατέβαιναν οἱ μοναχοί. 

Τριακόσια σκαλοπάτια καί 
τό «κουράγιο πατρίδα» ἐμψύχω-
νε τήν κ. Ἀντωνία νά ἀνέβει καί 
αὐτή στήν ὑψηλότερη κορυφή.

Ἡ ἐκδρομή μας ὁλοκληρώθη-
κε μέ τό ὄμορφο ταξίδι ἀπό τόν 

Πειραιά γιά τά Χανιά. Ὅμως δέν μπο-
ροῦμε νά κλείσουμε αὐτό τό ὁδοιπορι-
κό ἄν δέν ἐκφράσουμε «ἅπαντες» τίς 
θερμότερες εὐχαριστίες μας στόν π. Δα-
μασκηνό, τόν Ἄξιο Πρωτοσύγκελό μας, 
τόσο γιά τήν ἡγετική του πρωτοβουλία 
γιά τήν πραγματοποίηση τῆς ἐκδρομῆς, 
ὅσο γιά τήν ἀπόφασή του νά μοιρασθεῖ 
μαζί μέ ἑξήντα περίπου Χανιῶτες, πνευ-
ματικές ἐμπειρίες πρωτόγνωρες σέ τό-
πους πού ἄνοιγαν οἱ πόρτες μόνο μέ τό 
ἄκουσμα «ἔρχεται ὁ π. Δαμασκηνός ἀπό 
τά Χανιά».

Καί τό κατευόδιο πάντοτε μέ κωδω-
νοκρουσίες καί χαρούμενους χαιρετι-
σμούς.

Ὅσο γιά τό τουριστικό γραφεῖο 
IO TOURS τοῦ Ἀλέξη Παπαμιχελάκη 
ἄριστο στήν ὀργάνωση καί πραγματο-
ποίηση τῆς ἐκδρομῆς. Καί χίλια εὐχα-
ριστοῦμε στόν ὁδηγό τόν κ. Δημήτρη 
Φωτεινίδη «καλόστρατος καί καλοτάξι-
δος πάντοτε».
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Σεβασμιότατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης 
κ.κ. Εἰρηναῖε, σεβασμιότατε Μη-

τροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
κ.κ. Δαμασκηνέ, πανοσιολογιότατοι 
καί Πανοσιώτατοι Ἀρχιμανδρίτες, Σε-
βαστοί Πατέρες, Ὁσιότατοι Μοναχοί 
καί Μοναχές. Ἐντιμότατε ὀφικιάλιε τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Πενθηφόρε λαέ 
τοῦ Θεοῦ.

Αἰσθάνομαι μεγάλο τό βάρος καί 
ὑψηλή τήν εὐθύνη πού ἐπωμίζομαι σή-
μερα μετά τήν σεπτή ἐντολή τοῦ Σεβα-
σμιότατου Μητροπολίτου μας κ.κ. Δα-
μασκηνοῦ νά ἀπευθύνω λόγο τιμῆς καί 
ἀγάπης ἐκ μέρους τῶν Πρεσβυτέρων 
ἀδελφῶν καί ὅλης τῆς Μητροπόλεως 
στό πρόσωπο τοῦ μέχρι τοῦδε ἀδελφοῦ 
καί συλλειτουργοῦ γενομένου Πατρός 
Ἰωάννου Ἀνδρεαδάκη.

Κοίταξε γέροντα ἐδῶ λαός, πολύς 
λαός, στήν ὕστατη αὐτή στιγμή σου, 
ἦρθε συγκινημένος μά καί περήφανος 
νά δεῖ καί νά ἀσπασθεῖ γιά τελευταία 
φορά τήν ἱεροπρεπή μορφή σου.

Εἶναι αὐτοί πού βάπτισες, πού πά-
ντρεψες, πού βάπτισες καί τά παιδιά 
τους, πού δίδαξες, πού ἔθρεψες Πνευ-
ματικά.

Ἤσουν μιά ὁλόλευκη λαμπάδα πού 
πυρπολήθηκε ἀπό τόν κεραυνό τῆς 
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καί καιόμενη ἔλιω-
σε ἐξ ὁλοκλήρου σκορπίζοντας τό φῶς 

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

π. ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ

τῆς ἐλπίδας σέ ἑκατοντάδες μαθητό-
πουλα καί σέ ψυχές καθαρές τοῦ ποι-
μνίου σου πού σήμερα ἀποχαιρετοῦν τό 
δάσκαλό τους καί ποιμένα τους.

Κουβαλοῦσες καί στήριζες τήν ἐλπί-
δα γιά ἕνα καλύτερο αὔριο.

Πατοῦσες γερά σέ ἀρχές καί ἀξίες 
σκέψεις καί τά ὁράματά σου ἁπλώνο-
νταν σέ ἀνοικτό ὁρίζοντα.

Ἤξερες πῶς νά ἀγαπᾶς τόν τόπο 
σου. Πῶς νά τόν ὑπηρετεῖς. Πῶς νά τόν 
τιμᾶς.

Ἤσουν ἕνα ἀνοικτό βιβλίο στίς καρ-
διές ὅλων. Ἀφουγκραζόσουν τίς ἀγωνί-
ες καί τίς ἀνάγκες τοῦ τόπου σου.

Καί ἡ ἀγωνία ἡ δική σου πού ἦταν 
λάμψη καί φῶς τήν ἔκανες μόνιμο φάρο 
καί μόνιμο σηματοδότη. Λάμψη ταπει-
νότητος, λάμψη γενναιοδωρίας, λάμψη 
ἀνθρωπιᾶς, λάμψη μεγαλοψυχίας πού 
τόσο χρειαζόμαστε σήμερα.

Γέροντα πολυσέβαστε ὑπῆρξες ἀγω-
νιστής στό λειτούργημα τοῦ ἱεροδιδα-
σκάλου. Ἐκεῖ στήν ἔπαλξη τοῦ ἱεροῦ 
χρέους τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος καί 
τῆς Ἑλληνορθόδοξης παράδοσης. Καί 
κατάφερες ὄχι μόνο νά διακριθεῖς σάν 
ἐκπαιδευτικός καί σάν ἱερέας ἀλλά καί 
νά ἀκουμπήσεις καί τίς ψυχές τῶν νέων, 
ἀλλά καί νά καταξιωθεῖς στίς συνειδή-
σεις τους. Σ’ αὐτούς πού ἀποτελοῦν τό 
σήμερα καί τό αὔριο αὐτοῦ τοῦ τόπου.
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Γέροντα κρατοῦσες στά χέρια σου 
γερά τόν Σταυρό τῆς Ἱεροσύνης. Ἡ Ἱε-
ροσύνη πού γιά σένα ἦταν πηγή δύνα-
μης καί προσφορᾶς, γιά ἐνίσχυση, γιά 
στήριξη, γιά παρηγοριά, καί γινόταν 
ἀληθινά παράκληση διακονία παρηγο-
ριά.

Ἀγαποῦσες τόν ἱερέα τόν ἱερέα ὅπως 
εἶναι στή παράδοση τῆς ἐκκλησίας μας 
πού δέν εἶναι ὁ κοινός ἄνθρωπος.

Εἶναι ὁ βαστάζων τόν Σταυρόν τοῦ 
Κυρίου. Εἶναι ὁ κυρηναῖος πού ἔχει 
ἄνωθεν κληθεῖ ἵνα ἄρει τόν Σταυρόν 
τοῦ Ἰησοῦ καί τῆς ἐκκλησίας του κι ἐσύ 
Πατέρα Ἰωάννη ἀγάπησες πραγματικά 
αὐτόν τόν Σταυρό.

Ἀνάδειξες τήν ἐνορία σου τό ἀγαπη-
μένο σου Χορδάκι ἐδῶ ψηλά στήν κορυ-
φή τῆς Σκλόκας καί φρόντιζες μέ στορ-
γή τούς ἱερούς Ναούς, τόν Ἅη Γιώργη 
πού ὑπεραγαποῦσες καί τά ξωκλήσια 
της. Ἀποτέλεσες πολυτιμότατο συνερ-
γάτη τῆς Μητροπόλεώς μας καί στοργι-
κό συμπαραστάτη στά μοναστήρια τοῦ 
Ἀκρωτηρίου. Ἀπό τά πρῶτα στελέχη 
τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ ΜΑΡΤΥ-
ΡΙΑ. Γι’ αὐτό καί γιά τόσα ἄλλα, ἡ κο-
ρυφή τῆς ὀρθοδοξίας, ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, σεπτῇ 
προτάσῃ τοῦ Σεβασμιότατου Ποιμε-
νάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ σοῦ ἀπέ-
νειμε τό ὀφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου 
τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας.

Πατέρα Ἰωάννη σήμερα εἴμαστε ὅλοι 
ἐδῶ τιμοῦμε τό μαρτύριο καί τή μαρ-
τυρία σου. Γιά σένα ὁ τάφος καί ὁ θά-
νατος δέν εἶναι ἡ ἀπειλή καί τό τέρμα 
τῆς παρούσης ζωῆς. Τῆς ζωῆς πού εἶναι 
ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὁ Σταυρωμένος καί 
ἀναστημένος πού τόσα χρόνια ὑπηρε-

τοῦσες. Τόσα χρόνια τόν Λειτούργησες 
καί κοινωνῆ τό ζωοποιό σῶμα καί Δε-
σποτικό Αἷμα καί μετέδωσες σέ ἄλλους. 
Εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώ-
νιον.

Αὐτά θά ζεῖ ἡ ἀνεξάντλητη ἱεροσύνη 
σου Παγιάννη, συνοδευόμενη ἀπό τήν 
ἀστείρευτη βαθειά ἐκτίμηση καί ἀγά-
πη τῆς πρεσβυτέρας σου πού στάθηκε 
ἀκλόνητη σύν Κυρηναῖος πραγματικός 
στό Γολγοθά τῆς ἀσθένειάς σου.

Ὅμως τώρα φεύγεις γιά πάντα ἀπό 
κοντά μας γιατί ἔτσι θέλει Ἐκεῖνος πού 
ὁρίζει τήν Ζωή καί τόν Θάνατο.

Ὅλοι οἱ ἀδελφοί Συμπρεσβύτεροί 
σου ὑποσχόμεθα ἀναφορά στό ἱερό θυ-
σιαστήριο.

Σέ εὐχαριστοῦμε γιά τήν καλοσύνη 
σου, τήν ἁπλότητά σου τήν μαρτυρία 
σου τήν εὐλαβή σιωπή σου.

Μή μᾶς ξεχνᾶς καί σύ στήν δική 
σου ἀναφορά στή Μεγάλη Εἴσοδο ἐκεῖ 
στό Ὑπερουράνιο Θυσιαστήριο. Κοντά 
σέ ΚΕΙΝΟΝ πού θά σέ ἀναπαύση στά 
οὐράνια δώματα τῆς ἀγάπης του.

Πατέρα Ἰωάννη
Σέ εὐχαριστοῦμε πού στήν καρδιά 

τοῦ καλοκαιριοῦ μᾶς ἔφερες τήν ἄνοι-
ξη. 

Σέ εὐχαριστοῦμε πού μᾶς θυμίζεις 
πάντα τήν ἄνοιξη.

Χριστός Ἀνέστη
Καλή ἀντάμωση Παπαγιάννη

Πατήρ Γεώργιος Περάκης
Πρωτοπρεσβύτερος

Ἐφημέριος Ἁγίας Μαρίνας Χανιά
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Ἐπιμέλεια: Ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ.  π. Δαμασκηνός Λιονάκης
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ «Η ΡΩΜΑΝΙΑ» 
ΤΗΝ 1η ΜΑΪΟΥ 

Ἡ πρώτη ἐκδήλωση τοῦ νεοσύστα-
του συλλόγου Ποντίων «ἡ Ρωμανία», 
πραγματοποιήθηκε στούς Ἁγίους Ἀπο-
στόλους, μέ τά μέλη του νά δίνουν ἕνα 
δυναμικό παρόν στήν τοπική κοινωνία 
τῶν Χανίων.

Στήν ἐκδήλωση καί στό προσφε-
ρόμενο κέρασμα, συμμετεῖχε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας, κ.κ. Δα-
μασκηνός, συνοδευόμενος ἀπό τόν 
Πανοσιολογιότατο Πρωτοσύγκελλό 
μας Ἀρχιμανδρίτη Δαμασκηνό Λιονά-
κη.
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Ἔφυγε ἀπό τή ζωή, ἡ Μαρίκα Μητσοτάκη, στίς 3 τά 
ξημερώματα τῆς Κυριακῆς 6 Μαΐου σέ ἡλικία 82 ἐτῶν.

Ἡ Μαρίκα Μητσοτάκη ὑπῆρξε ἀφοσιωμένη σύζυγος 
τοῦ ἐπιτίμου Προέδρου τῆς Ν. Δημοκρατίας κ. Κων-
σταντίνου Μητσοτάκη καί στοργική μητέρα τεσσάρων 
ἐκλεκτῶν τέκνων.

Ἡ κηδεία τῆς Μαρίκας Μητσοτάκη πραγματοποιήθη-
κε τήν Τρίτη 8 Μαΐου, στίς 11 τό πρωί στόν Ἱερό Ναό 

Ἁγίου Διο-
νυσίου τοῦ 
Ἀρεοπαγί-
του, προε-
ξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμου.

Στήν Ἀθήνα γιά τόν σκοπό αὐτόν, 
μετέβη καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης μας, κ.κ. Δαμασκηνός συνο-
δευόμενος ἀπό τόν Καθηγούμενο τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, Ἀρχιμαν-
δρίτη Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη.

«ΚΟΙΜΗΣΗ ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ»

Τήν σορό της μετέφεραν 
τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας 
στά Χανιά, στόν Ἱερό Ναό τῆς 
Ἁγίας Μαγδαλινῆς, ὅπου τήν 
Τετάρτη, στίς 2 τό μεσημέρι, 
ἐψάλλη τρισάγιο Προεξάρχο-
ντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχι-
επισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρη-
ναίου.
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΘΑ

Τόν Εὐαγγελιστή τῆς ἀγάπης ἑόρτασε περίλαμπρα ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
τοῦ Θεολόγου, στόν Καλαθά Ἀκρωτηρίου.

Ἀφ’ ἑσπέρας τελέσθηκε Ἀρχιερατικός Πανηγυρικός ἑσπερινός, προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ μέ τήν συμμετοχή πολλῶν 
κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί πλῆθος κόσμου.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τελέσθηκε Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιο-
λογιοτάτου Πρωτοσυγκέλου μας Ἀρχιμανδρίτου Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.

Τό περιοδικό «Μαρτυρία» συγχαίρει τόν ἐφημέριο τῆς ἐνορίας, αἰδεσιμότατον π. 
Βασίλειον Κιάσσον, διά τήν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν τοῦ περικαλλέστατου νεόδμη-
του Ἱεροῦ Ναοῦ.

«Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ»

Τόν Ἀπρίλιο τοῦ ἔτους 1966 
ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης μέ ἐγκύκλιό της, 
πληροφοροῦσε τούς Κρῆτες, γιά 
τήν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Βενετίας νά ἐπιστρέψει τήν τιμία 
κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου.

Τήν Παρασκευή 13 Μαΐου 1966, 
ἀεροπλάνο τῆς Ὀλυμπιακῆς, ἀπο-
γειώνεται ἀπό τό ἀεροδρόμιο τῆς 
Βενετίας, μέ κατεύθυνση τήν Ἀθήνα 
μεταφέροντας, μετά ἀπό εὐσεβεῖς 
πόθους τῶν πιστῶν τῆς Ἀποστο-
λικῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τόν πολύ-
τιμο θησαυρό τῆς τιμίας κάρας, τοῦ 
πρώτου της Ἐπισκόπου. 

Στό Ἡράκλειο, τό ἱερό λείψανο, 
ἔφθασε τό πρωί τῆς Κυριακῆς 15 
Μαΐου 1966, μετά ἀπό προσκύνη-
μα στόν Μητροπολιτικό Ναό τῶν 
Ἀθηνῶν.

Τήν τιμία κάρα μετέφερε τό ἀντι-
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τορπιλικό τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ 
μας «Δόξα». Τό γεγονός 
αὐτό τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Κρήτης κάθε 13η 
Μαΐου, στόν ὁμώνυμο 
ἱερό προσκυνηματικό 
Ναό, Ἁγίου Τίτου τοῦ 
Ἡρακλείου.

Στήν Θεία Λειτουρ-
γία, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ἀρχι-
επισκόπου Κρήτης κ.κ. 
Εἰρηναίου συμμετεῖχε 

ὅπως κάθε ἔτος καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, κ.κ. Δαμασκηνός.

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ ΝΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Τό ἱερόν παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀναργύρου καί θαυματουργοῦ θερά-
ποντος Ἐπισκόπου Κύπρου, ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. 
Δαμασκηνός, κατά τήν 14η Μαΐου μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς του.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἱερούργησε μέ τήν συμμετοχή πολλῶν κλη-
ρικῶν καί πλῆθος κόσμου, ἐνῶ ὁμίλησε σχετικῶς, διά τόν ἔνθερμο κήρυκα τοῦ Χρι-
στοῦ, τό στόμα τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ἀστείρευτος ποταμός τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας 
καί ἡ ζωή του, ζωή ἀγγελική.
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«ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ»

Βραβεία καί ἔπαινοι ἀπονεμήθηκαν στούς μαθητές καί στίς μαθήτριες τῶν ἐκπαι-
δευτηρίων «Θεοδωρόπουλου» σέ μία ἐπίσημη τελετή πού πραγματοποιήθηκε τήν 
Τετάρτη 16 Μαΐου, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Τράπεζας Χανίων.

Οἱ μαθητές Γυμνασίου καί Λυκείου, παρέλαβαν βραβεῖα καί ἐπαίνους, ἀπό τή 
Διεύθυνση τοῦ σχολείου, γιά ὅλα ὅσα πέτυχαν κατά τό σχολικό ἔτος 2011-2012, 
δραστηριοποιούμενοι στούς τομεῖς τῆς γνώσης, τῆς τέχνης, τοῦ ἀθλητισμοῦ, τῆς 
οἰκολογίας, τοῦ ἤθους καί τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς.

Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, ἐκπροσώπησε ὁ Πανοσιολογιότατος Πρω-
τοσύγκελος Ἀρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Λιονάκης ὁ ὁποῖος συνεχάρη τούς ἐκπαι-
δευτικούς καί τούς μαθητές γιά τά ἀποτελέσματα τῶν λαμπρῶν ἐργασιῶν καί ἐπι-
δόσεών τους. 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

Δυό ἐνδιαφέρου-
σες ὁμιλίες ἀπό τόν 
κ. Δαμιανό Δουίτση, 
πρόεδρον τοῦ κέντρου 
ἀπεξάρτησης “ΟΑΣΙΣ” 
Θεσσαλονίκης πραγ-
ματοποιήθηκαν στό 
πολιτιστικό κέντρο τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κυδωνίας καί Ἀποκο-
ρώνου στίς 19 Μαΐου 
καί στόν Φρέ Ἀποκο-
ρώνου στίς 20 Μαΐου 
προκειμένου νά ἐνη-
μερωθοῦν οἱ ἀκροατές 
γιά τήν μάστιγα τοῦ 
ἀλκοόλ πού ταλανίζει τήν κοινωνία μας. Οἱ ὁμιλίες πραγματοποιήθηκαν ὑπό τήν 
αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ὥστε νά ἐνημερωθεῖ τό 
κοινό γιά τίς διαστάσεις αὐτῆς τῆς ἐξάρτησης πού παραλύει κυρίως τούς νέους τῆς 
περιοχῆς μας.
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ΛΑΜΠΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μέ τίς πρέπουσες ἐκδηλώσεις ἑορτάσθηκε ἡ 
71η ἐπέτειος τῆς Μάχης τῆς Κρήτης.

Οἱ ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν τήν Κυριακή 20 
Μαΐου, στίς 11 τό πρωί μέ ἐπιμνημόσυνη δέηση 
καί κατάθεση στεφάνων στό μνημεῖο Μάχης τῆς 
Κρήτης στή Χώρα Σφακίων.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ἔγιναν τά 
ἐγκαίνια σχετικῆς ἔκθεσης στό Γυαλί Τζαμί μέ 
τή συμμετοχή τοῦ Δημοτικοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου 
τοῦ Δήμου Χανίων.

Τή Δευτέρα 21 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε 
ἐπιμνημόσυνη δέηση καί τά ἀποκαλυπτήρια τῆς 
προτομῆς τοῦ συνταγματάρχη Ἀνδρέα Παπαδά-
κη στήν κεντρική πλατεία τῆς Ἀσῆ Γωνιᾶς Ἀπο-
κορώνου.

Τήν Τετάρτη 23 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ἐκδή-
λωση στό μνημεῖο Εὐελπίδων στό Κολυμπάρι τοῦ 
Δήμου Πλατανιᾶ 
καί στήν συνέχεια 
στό μνημεῖο πε-
σόντων κατοίκων 

Ν. Χώρας στό λιμανάκι τῆς ὁμώνυμης συνοικίας.
Τήν Παρασκευή 25 Μαΐου πραγματοποιήθηκε 

ἐκδήλωση στό μνημεῖο Ἑλληνονεοζηλανδῶν στόν 
Γαλατά.

Τό πρωί τοῦ Σαββάτου 26 Μαΐου πραγματοποι-
ήθηκε ἐπίσημη δοξολογία στόν Μητροπολιτικό 
Ναό τῶν Χανίων καί τό βράδυ, ἡ κεντρική τιμητική 
ἐκδήλωση τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Χανίων.

Οἱ ἐκδηλώσεις κορυφώθηκαν τήν Κυριακή 27 
Μαΐου μέ ἐπίσημη Δοξολογία, στό Μητροπολιτικό 
Ναό Χανίων καί μέ τήν τελετή λήξης στό μνημεῖο 
Μάχης τῆς Κρήτης καί στό ἀεροδρόμιο τοῦ Μάλε-
με μέ ἀεραθλητικές ἐπιδείξεις καί ἀεροπορικές ἐπι-
δείξεις μεμονωμένου ἀεροσκάφους F16.

Σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις παρέστη ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός.
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«ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ»

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου διαθέτει δυό ἐνοριακούς πε-
ρικαλλεῖς καί καλαίσθητους ναούς. Κατά τήν πανήγυρή τους, προσήλθαν πλήθη 
πιστῶν γιά νά τιμήσουν τήν μνήμη τους, τόσο στή λαϊκή συνοικία τῆς Νέας Χώρας, 
ὅσο καί στήν ἐνορία Ἀγυιάς Κυδωνίας.

Τήν πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Νέας Χώρας 
εὐλαβικά τίμησαν στόν πανηγυρικό ἑσπερινό, ὁ Πανοσιολογιότατος Πρωτοσύγκε-
λος Ἀρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Λιονάκης, καί κατά τήν Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο καί 
συμμετεῖχε στήν μεγαλειώδη λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος.

Στόν ἱερό ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Ἀγυιᾶς, μεταφέρθηκε γιά μία 
ἀκόμη φορά, τό Τίμιον Ξύλον, ὅπου φυλάσσεται εἰς τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος 
Τσαγκαρόλων καί πραγματοποιήθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος 
τοῦ Πανοσιολογιοτάτου Πρωτοσυγκέλου Ἀρχιμανδρίτου Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.

Ἀπό τόν ἱερό ναό Κωνσταντίνου 
& Ἑλένης Ἀγυιᾶς.

Ἀπό τόν ἱερό ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου 
& Ἑλένης Νέας Χώρας.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΚΗ

Τό ἀκριτικό νησί τῆς Καρπάθου ἐπισκέφτηκε στίς 23 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο 
Πρωτοσύγκελλό μας, Ἀρχ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί τόν Πρωτ. Κωνσταντῖνο Θω-
μαδάκη προκειμένου νά τελέσουν ἐπιμνημόσυνη δέηση στό μνημεῖο τοῦ ἀδικοχα-
μένου σμηναγοῦ Κωνσταντίνου Ἠλιάκη πού τό τραγικό τέλος του συγκλόνισε τό 
πανελλήνιο. Ἡ μετάβαση στό ἀκριτικό νησί ἔγινε μέ C-130 τό ὁποῖο μετέφερε πολι-
τικές καί στρατιωτικές ἀρχές τοῦ τόπου μας καθώς καί πλῆθος συγγενῶν καί φίλων 
τοῦ Ἐθνικοῦ ἥρωα πού ἔπεσε ὑπερασπιζόμενος τήν ἐθνική ἀκεραιότητά μας.
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«Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΑΡΑΤΣΟ ΚΥΔΩΝΙΑΣ»

Μέ ἱερατικό συλλείτουργο, στό ὁποῖο προεξῆρχε ὁ Πανοσιολογιότατος Πρωτο-
σύγκελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Ἀρχ. Δαμασκηνός Λιονάκης, τελέστηκε ἡ 
πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν περικαλλή Ἱερό Ναό τῆς Ἀναλήψεως στό Δαρά-
τσο Κυδωνίας, παρουσία ἀρκετῶν πιστῶν.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΘΕΟΣΕΜΝΗΣ

Δώδεκα χρόνια πέρασαν ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τῆς πρώτης Καθηγου-
μένης τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυ-
σοπηγῆς, Γερόντισσας Θεοσέμνης.

Ἡ  ὁσιακή 
της μορφή πα-
ραμένει ἀνε-
ξίτηλα χαραγ-
μ έ ν η  σ τ ί ς 
σ υ ν ε ι δ ή σ ε ι ς 
ὅσων τήν γνώ-
ρισαν, γι’ αὐτό καί πλῆθος κόσμου προ-
σῆλθε στό Ἀρχιερατικό μνημόσυνό της, 
τό ὁποῖο τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης μας κ.κ Δαμασκηνός στίς 26 Μαΐου 
στό καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
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ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΤΗΝ ΛΙΚΟΤΙΝΑΡΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Τήν ἐνορία τοῦ γραφικοῦ χωριοῦ Λικοτιναρᾶς Ἀποκορώνου, ἐπισκέφθηκε ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στίς 28 Μαΐου προκειμένου νά πραγματοποιήσει 
νυχτερινή Θεία Λειτουργία στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου νά 
τελεῖ τήν τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα νυχτερινές Θεῖες Λειτουργίες στήν ἐπαρχία 
Ἀποκορώνου μέ τή συμμετοχή πιστῶν τοῦ χωριοῦ.

Ἀκολούθησε τῆς νυχτερινῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς πνευματικῆς τραπέζης, 
τράπεζα καί φιλοξενία ὑπό τοῦ πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μπουντουράκη καί τῶν 
κατοίκων τοῦ χωριοῦ.

«ΣΥΝΑΞΗ ΙΕΡΕΩΝ»

Τήν καθιερωμένη μηνιαία σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδω-
νίας καί Ἀποκορώνου πραγματοποίησε, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, κ.κ. 
Δαμασκηνός, τό ἑσπέρας τῆς 28ης Μαΐου, στό Πνευματικό Κέντρο «Κωνσταντι-
νουπολειάδα» Νέας Χώρας. 

Στήν σύναξη, συζητήθηκαν ποιμαντικά, πνευματικά καί λειτουργικά ζητήματα, 
πού ἀφοροῦν τόν κλῆρο καί γιά τά ὁποῖα ὁμίλησε παραθέτοντας σημαντικές πλη-
ροφορίες ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός προσελκύοντας τήν 
ἰδιαίτερη προσοχή τῶν ἱερέων.
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Τήν Τρίτη 29 Μαΐου, στό πνευματικό 
κέντρο τῆς Κωνσταντινουπολειάδας Ν. 
Χώρας, πραγματοποιήθηκε μεγαλειώ-
δης ἐπετειακή ἐκδήλωση εἰς ἀνάμνηση 
τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλης.

Ἡ ἐκδήλωση περιλάμβανε μικρασια-
τικά τραγούδια ἀπό τήν Ἀδελφότητα 
Μικρασιατῶν Ν. Χανίων «ὁ Ἅγιος Πο-
λύκαρπος», ὁμιλία μέ θέμα «ἡ Πόλις 
Ἑάλω - Ἀλήθειες καί προβληματισμοί» 
ὑπό τοῦ σπουδαίου ὁμιλητῆ καί Ἱεράρ-
χου Μητροπολίτου Σισανείου καί Σιατί-
στης κ.κ. Παύλου καθώς καί παρουσί-
αση ἐπίκαιρων δημοτικῶν τραγουδιῶν 
ὑπό τῆς χορωδίας τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης, ὑπό τοῦ 
καθηγητοῦ κ. Ἀνδρέου Γιακουμάκη.

Τήν ἐκδήλωση τίμησε μέ τήν παρου-
σία του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας κ.κ. Δαμασκηνός καί εὐχαρίστησε 
μέ θερμά λόγια ἀγάπης τόν προσκεκλη-
μένο αὐτοῦ Σεβασμιώτατο κ.κ. Παῦλο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΟΡΙΖΟΝΤΑ»  ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Ἐνημερωτική ἐκδήλωση διορ-

γάνωσε ὁ Σύλλογος ἐθελοντικῆς 
προσφορᾶς καί στήριξης παιδιῶν 
καί ἐνηλίκων μέ καρκίνο, τήν Πα-
ρασκευή 1 Ἰουνίου, στήν αἴθουσα 
ἐκδηλώσεων τῆς Τράπεζας Χα-
νίων, μέ θέμα, τή δωρεά μυελοῦ 
τῶν ὀστῶν, στό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς παγκόσμιας ἡμέρας ἐπιζώντων τοῦ 
καρκίνου.

Ὅπως ἀνέφερε ὁ Σύλλογος σέ ἀνακοίνωσή του, «τό σημαντικότερο εἶναι ὅτι ἡ 
ἐκδήλωση αὐτή, ἀποτέλεσε κάλεσμα πρός ὅλους τούς Κρητικούς νά βοηθήσουν 
τρία μικρά παιδιά ἀπό τά Χανιά τά ὁποῖα χρειάζονταν ἐπειγόντως μεταμόσχευση 

μυελοῦ τῶν ὀστῶν».
Ὁμιλητές στήν ἐκδήλωση ἦταν ὁ κύριος Στυλιανός Γραφάκος, Δ/ντής τῆς ὁμάδας μετα-

μοσχεύσεων μυελοῦ τῶν ὀστῶν στό Νοσοκομεῖο «Ἁγ. Σοφία» καί ὁ ἐπιζῶν τοῦ καρκίνου 
- λήπτης μυελοῦ τῶν ὀστῶν, Ἡρακλῆς Καϊλᾶς, καθώς καί ἕνας ἐκ τῶν ἐθελοντῶν τοῦ Συλ-
λόγου, Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Περράκης.

Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε σέ συνεργασία μέ τήν Ἑλληνική αἱματολογική ἑταιρεία 
ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου τήν ἐκδήλωση χαιρέτησε 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ἐνῶ παρέστησαν σέ αὐτήν ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Προικονήσου κ.κ. Ἰωσήφ, ὁ Πανοσιολογιότατος Πρωτοσύγκελος Ἀρχ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης καί πλῆθος κόσμου.

Μέ βυζαντινή μεγαλοπρέπεια καί μοναστηριακή 
κατάνυξη ἑορτάστηκε πανηγυρικά ἡ ἑορτή τῆς Πεντη-
κοστῆς, στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή 
Μονή Ἁγ. Τριάδος Τζαγκαρόλων.

Στόν ἑόρτειο ἑσπερινό, χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Προικονήσου κ.κ. Ἰωσήφ, προσκε-
κλημένος τοῦ Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δα-
μασκηνοῦ.

Τήν κυριώνυμον ἡμέρα, τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος ὄρθρος, 
Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον καί ὁ ἑσπερινός τῆς γονυ-
κλισίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπο-
λίτου Προικονήσου κ.κ. Ἰωσήφ.

Στήν Ἱερά Πανήγυρη παρέστησαν καθηγούμενοι καί 
γερόντισσες Ἱερῶν Μονῶν τῆς Κρήτης καί πλῆθος κό-
σμου.

Η ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Μεγάλη εὐλογία ἀποτελεῖ εἰς τήν Μητρόπολή μας 
ἡ παρουσία τοῦ Σιναϊτικοῦ μετοχίου ἐπ’ ὀνόματι τῆς 
Ἁγίας Τριάδος. Ἡ κύρια πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τε-
λεῖται εἰς τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού φέτος 
κατά τήν διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ παρέστησαν ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Προικονήσου κ.κ. Ἰωσήφ καί 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός.

Διά τήν Ἱεράν Πανήγυριν προσῆλθαν πλήθη πιστῶν, 
πού κατέκλυσαν τήν Ἱεράν Μονήν καί ἔλαβαν τήν πα-
τρικήν εὐχήν καί εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιώτατου Ἀρχιε-
πισκόπου κ.κ. Δαμιανοῦ.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ἑκατοντάδες πιστοί προσῆλθαν στό νησί Θοδωροῦ κατά τήν 8ην Ἰουνίου, προ-
κειμένου νά παρακολουθήσουν τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία μέ τήν εὐκαιρία 
τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιο-
λογιοτάτου Πρωτοσυγκέλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμανδρίτου Δαμα-
σκηνοῦ Λιονάκη.

Τό παρόν ἔδωσαν ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκης καί οἱ Ἀντιδή-
μαρχοι Μανοῦσος Λιονάκης καί Ἐλευθέριος Ἀμπαδιωτάκης.

Παρέστη ἐπίσης καί ἡ διευθύντρια τῆς Δασικῆς Ὑπηρεσίας Πολύμνια Σκλαβάκη 
μέ ἀρκετούς ὑπηρεσιακούς παράγοντες.
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ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Κατά τήν 11η Ἰουνίου, ἑορτή τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία ἐν πολυαρχιερατικῇ συνχοροστασία 
καί ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος εἰς τόν Ἱερόν Πατριαρχικόν Ναό τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου εἰς τό Φανάριον.

Δι’ αὐτόν τόν λόγον μετέβη εἰς τήν Βασιλίδα τῶν πόλεων καί ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας προκειμένου νά ἀπευθύνει τά ἑόρτια σέβη του.
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48 ΕΤΩΝ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἐκδήλωση γιά 
τόν ἑορτασμό τῶν 
48ων γενεθλίων 
τοῦ Πεδίου Βολῆς 
Κρήτης, διοργάνω-
σαν, τή Δευτέρα 11 
Ἰουνίου ἡ διοίκηση 
καί τό προσωπικό 
τοῦ Πεδίου Βολῆς.

Ἡ ἐκδήλωση ξε-
κίνησε μέ τήν τε-
λετή Δοξολογίας, 
προεξάρχοντος τοῦ 
ἐκπροσώπου τοῦ 
Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο υ 
Ποιμενάρχου μας, 
Πρωτοσυγκέλλου 
Ἀρχ. Δαμασκηνού 
Λιονάκη καί συνε-
χίστηκε μέ ἐπίδειξη 
πού πραγματοποι-
ήθηκε στό χῶρο 
ἐκτοξεύσεως τοῦ 
Πεδίου Βολῆς Κρή-
της.

Τό παρόν ἔδω-
σαν πολιτικές καί 
στρατιωτικές ἀρχές 
τῆς περιοχῆς καί 
πλῆθος κόσμου.
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ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Ἀργολίδος κ.κ. Ἰακώβου μετέβη ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμα-
σκηνός τήν Πέμπτη 14 Ἰουνίου στήν Ἱερά Γυναι-
κεία Μονή Ἁγ. Δημητρίου Καρακαλᾶ. Ὁ σκο-
πός τῆς ἐπισκέψεώς του ἦταν νά συναντηθεῖ μέ 
τόν ἀξιόλογο ἱεράρχη τῆς Πελοποννήσου καί 
μέ τήν σεβα-
στή γερόντισ-
σα καί καθη-

γουμένη τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Δημητρίου Καρακαλᾶ, 
μοναχή Ἀκακία ἡ ὁποία ἕλκει τήν καταγωγή της 
ἀπό τό χωρίον Γαβαλοχώρι Ἀποκορώνου. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἔγινε δεκτός μέ ἰδιαί-
τερη ἀγάπη καί δέχθηκε πλουσιοπάροχη φιλοξε-
νία, τῶν μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Μία ὑπέροχη ἔκδοση τοῦ 
ἐκδοτικοῦ οἴκου ‘ΕΝ ΠΛΩ’ 
εἶχαν τήν εὐκαιρία νά παρα-
κολουθήσουν ὅσοι βρέθηκαν 
στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδω-
νίας καί Ἀποκορώνου τήν 
Δευτέρα 11 Ἰου-
νίου μέ θέμα 
«Ἀπό τήν σκιά 
τῆς πλάνης στό 

φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας» τοῦ Κλάους Κένεθ. Τήν παρουσίαση τοῦ ἐνδι-
αφέροντος βιβλίου, συντόνισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λός μας, Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης ἐνῶ ὁ καταπληκτικός συγ-
γραφέας Κλάους Κένεθ συγκλόνισε τό κατάμεστο ἀκροατήριο μέ τίς 
μοναδικές ἐμπειρίες του πού τόν ὁδήγησαν στήν Ὀρθοδοξία.
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ΕΟΡΤΙΟ ΔΕΙΠΝΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μέ τήν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ 
Δαμασκηνοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί 
Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ Εἰρη-
ναίου, Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλου Ἀρχ. Ἀθανασίου 
Καραχάλιου, καθώς καί μέ τήν παρουσία πολλῶν κληρικῶν, 
ἐπισήμων, ἐκπαιδευτικῶν, γονέων καί μαθητῶν ὁλοκληρώθηκε 
τό σχολικό ἔτος 2011- 2012 στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρή-
της. 

Σέ μία ἀτμόσφαιρα ἰδιαίτερης χαρᾶς πραγματοποιήθηκαν 
συγκινητικές ὁμιλίες καί ἀποδώθηκαν βραβεῖα καί ἔπαθλα 
στούς ἐργατικούς καί φιλομαθεῖς ἱεροσπουδαστές οἱ ὁποῖοι 
ἑτοίμασαν ἄριστη φιλοξενία γιά ὅλους τούς καλεσμένους ὑπό τόν συντονισμό τοῦ 
Σχολάρχου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης κ. Παναγιώτου Θωμᾶ.
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ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ

Τίς πρῶτες πρωινές ὧρες τῆς 22ας Ἰουνίου 
ἀπεβίωσε καί ἀνεχώρησε γιά τήν ἄνω Ἰερου-
σαλήμ, ὁ σεβαστός ἱερεύς π. Ἰωάννης Ἀνδρεα-
δάκης, Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου, ἱεροδιδάσκαλος καί πρώην ἐφημέρι-
ος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Χορδακίου σέ 
ἡλικία 62 ἐτῶν.

Ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς ἐφημερίας του ἡ ἐνο-
ρία Χορδακίου ἀναδείχθηκε ζωντανό κύτταρο 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς σέ ὅλους τούς ἐπί 
μέρους τομεῖς τῆς ἐνοριακῆς διακονίας.

Ὡς λειτουργός θεσπέσιος μέ μελωδική 
γλυκιά φωνή πού δονοῦσε τόν Ἱερό Ναό καί 
σκόρπιζε ρίγη κατανύξεως.

Ὡς ὁμιλητής ὑποβλητικός - κήρυττε τόν εὐαγγελικό λόγο ἀνελλιπῶς.
Τό κήρυγμά του βιωματικό, κοινωνικό καί ἠθικό.
Ὡς πνευματικός - ἐξομολόγος, δίκαιος ἀλλά καί συγκαταβατικός.
Ὡς ποιμένας, ὁμότροπος τοῦ καλοῦ ποιμένα Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὡς ἐφημέριος ἐπέδειξε μεγάλο ζῆλο γιά τήν ἀνακαίνιση ἱστορικῶν Ναῶν καί τήν 

δημιουργία παρεκκλησίων καί ἐξωκκλησίων. Ὡς διδάσκαλος ἐπέδειξε ἐνίστακτο 
ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἑλληνορθόδοξη διαπαιδαγώγηση τῆς νεότητας.

Ὁ Ἅγιος Θεός ἐπέτρεψε νά ὑποστεῖ ὁ π. Ἰωάννης τή δοκιμασία τῆς ἐπάρατης 
ἀσθένειας ἡ ὁποία τοῦ ταλάνισε μακροχρόνια τήν ὁποία ὅμως ἐβάστασε μέ ὑπομο-
νή, ἀξιοπρέπεια καί ἐλπίδα στόν Κύριο.

Κατά τό τελευταῖο διάστημα, εὑρισκόμενος στό Νοσοκομεῖο προετοιμάστηκε 
ἐντονώτερα μέ τά πνευματικά ἐφόδια τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας δεχόμενος τήν ἀνύστα-
κτη φροντίδα τῆς πρεσβυτέρας του καί ὅλων τῶν συγγενῶν του.

Τό περιοδικό «Μαρτυρία» ἐκφράζει τή συμπάθειά του στήν πρεσβυτέρα Ζαχα-
ρένια καί εὔχεται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του.
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ΔΙΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Τό Σάββατο 23 καί Κυ-
ριακή 24 Ἰουνίου πραγματο-
ποιήθηκε προσκυνηματική 
ἐκδρομή στήν Ἀνατολική 
Κρήτη καί συγκεκριμένα 
στίς Ἱερές Μητροπόλεις καί 
Ἱερές Μονές Πέτρας καί 
Χερσονήσου καί Ἱεροπύτνης 
καί Σητείας.

Τήν ἐκδρομή συνόδευε ὁ 
Πανοσιολογιότατος Πρω-
τοσύγκελός μας Ἀρχ. Δαμα-
σκηνός Λιονάκης μέ κληρι-
κούς τῆς Μητροπόλεώς μας 

πού μαζί μέ τούς ἑκατόν καί πλέον ἐκδρομεῖς ἔγιναν δεκτοί μέ ἰδιαίτερη τιμή καί 
φιλοξενία.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΝΥΒΡΙΤΩ

Κατόπιν προσκλήσεως 
τοῦ Σεβασμιώτατου Μη-
τροπολίτου Γορτύνης καί 
Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας μετέβη στήν 
Δευτέρα 25 Ἰουνίου στό 
χωριό Νύβριτος προκειμέ-
νου νά συμμετάσχει στήν 
πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Μεθο-
δίου τοῦ ἐν Νυβρίτῳ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἔγινε δεκτός μέ 
φιλάδελφη διάθεση ἀπό τόν Σεβασμιώτατο κ.κ. Μακά-
ριο ὁ ὁποῖος τόν εὐχαρίστησε πού τιμᾶ τούς τοπικούς 
Ἁγίους τῆς περιοχῆς.
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ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Τήν Παρασκευή 29 Ἰουνίου 
ἑορτάσθηκε ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων 
ἐνδόξων Πρωτοκορυφαίων Ἀπο-
στόλων, Πέτρου καί Παύλου.

Εἰς τόν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱε-
ρόν μεγαλοπρεπή Ναόν εἰς τήν 
περιοχή τῶν Δικαστηρίων.

Στόν ἑσπερινό παρέστη ὁ Πα-
νοσιολογιότατος Πρωτοσύγκελος 
Ἀρχ. Δαμασκηνός Λιονάκης ἐνῶ 
τήν κυριώνυμη μέρα, τελέσθηκε 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκη-
νοῦ.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ἡ πρόοδος τῶν ἐργασιῶν τοῦ περικαλλέστατου Ἱεροῦ Ναοῦ 
μέ τήν βοήθεια εὐλαβῶν προσκυνητῶν καί ὑπό τήν ἀνύστακτη φροντίδα τοῦ προϊ-
σταμένου τοῦ Ναοῦ, Πρωτοπρεσβύτερου Ἰωάννου Μαστοράκη.
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«Θεεοχχαρίίδδειοον –Κέένττρρονν Κοοιινωννιικῆςς συυμμππαράάσττασσηης ΝΝέωων»
 τῆῆς ἹἹεερᾶᾶς ΜΜηττροοππόλλεωςς Κυδδωννίαςς κκααί ἈἈποκκορρώνοου

Τό "Θεοχαρίδειο - Κέντρο Κοινω-
νικῆς Συμπαράστασης Νέων" λειτουρ-
γεῖ ὡς συμβουλευτικός φορέας ἀνθρώ-
πων πού, λόγω ποικίλων δυσχερειῶν, 
χρειάζονται ψυχοκοινωνική στήριξη.

Τό Θεοχαρίδειο Κέντρο στεγάζε-
ται σέ οἴκημα, τό ὁποῖο κληροδότησε 
στήν Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου ὁ Κωνσταντῖνος Θεοχα-
ρίδης καί τό ὁποῖο ἀνακαινίστηκε μέ 
τήν εὐγενῆ χορηγία δωρήτριας ἀπό τά 
Χανιά, πού ζεῖ στήν Ἐλβετία, μέσω τῆς 
ἐλβετικῆς φιλανθρωπικῆς ὀργάνω-
σης Limmat Stiftung. Ἐγκαινιάστηκε 
τό 1999, στήν ὁδό Ἀρχοντάκη 4, στό 
κέντρο τῶν Χανίων, ἀπό τόν τέως Μη-
τροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώ-
νου, νῦν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. 
Εἰρηναῖο.

Ὁ χῶρος τοῦ "Κέντρου Κοινωνικῆς 
Συμπαράστασης Νέων" τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀπο-
κορώνου ἔχει διαμορφωθεῖ μέ ζεστα-
σιά καί δέχεται μέ ἀγάπη καί στοργή 
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη 
ἀπό στήριξη καί συμπαράσταση. Ἡ 

ἀντιμετώπιση τῶν προσώπων πού κα-
ταφεύγουν στό Θεοχαρίδειο γίνεται 
μέ ἐνδιαφέρον καί διακριτικότητα, καί 
ἡ κάθε περίπτωση παρακολουθεῖται 
γιά ὅσο χρόνο χρειάζεται, ἀνάλογα μέ 
τήν ἰδιαιτερότητά της καί λαμβάνεται 
μέριμνα, ὥστε νά βρεθεῖ διέξοδος καί 
λύση στή δυσκολία πού ἀντιμετωπίζει.

Στά πλαίσια τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ 
Κέντρου περιλαμβάνονται:
➢  Παροχή ἀτομικῆς καί ὁμαδικῆς 

ψυχοθερα πείας ἤ συμβουλευτικῆς
➢  Λειτουργία Νυχτερινῆς Γραμμῆς 

τ ηλ εφωνικῆς σ υμπαράσ τασης 
(28210-45046)

➢  Παροχή συμβουλευτικῆς ὑποστή-
ριξης μέσω διαδικτύου (φόρουμ 
ἀλληλοβοήθειας καί ἠλεκτρονικό 
ταχυδρομεῖο στήν ἱστοσελίδα www.
help-net.gr)
Ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Κέντρου 

παρέχονται δωρεάν.
Τό Θεοχαρίδειο Κέντρο στελεχώ-

νεται ἀπό ψυχολόγους, καθώς καί ἀπό 
ἐθελοντές - ἐπαγγελματίες ψυχικῆς 
ὑγείας καί μή. 

Γιά πληροφορίες μπορεῖτε νά ἀπευθύνεστε: 
Ἀρχοντάκη 4, τηλ. 28210 28488, καί theocharidio@imka.gr 

mail@help-net.gr 
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Βιβλιοπωλεῖο «ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

“Ἐγενόμην τοῖς πᾶσι τά πάντα ἵνα πά-
ντως τινάς σώσω’’.

(Α΄ Κορ. 9, 22) Ἀποστ. Παύλου

Τό ραδιόφωνο πού προσφέρει ζωντανή 
μαρτυρία τοῦ ἑνός καί μόνου ἐπίκαιρου 
μηνύματος τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Τό ραδιόφωνο πού μιλάει στήν ψυχή 
μας.

Ἡ σελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας 

www.imka.gr
ἀνανεώθηκε, μέ πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό 

& δραστηριότητες ἀπό τήν Μητρόπολή μας. 

Στήν σελίδα ὑπάρχει ἡ δυνατότητα σύνδεσης 

μέ τόν ραδιοφωνικό σταθμό 

Μαρτυρία 95.5 fm
συναξάριον, πνευματικό ὑλικό, καθώς καί 

ἡ φόρμα ἐπικοινωνίας!

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ 95.5 FM
Ἀντωνίου Γιάνναρη 2  (πολιτιστικό κέντρο ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Τηλ επικ: 2821027805/06 &6984319121
Email: imka.radiomartyria@gmail.com

(ἡ φωνή μας καί στό διαδίκτυο)

∆ιευθυντής
Εὐστράτιος Χατζηδάκης

Ἕνας χῶρος ὅπου δια σώζεται ἡ ἀλήθεια 
μέσα ἀπό ἐκλεκτά βιβλία πού εἶναι θεο-
λογικοῦ ἀλλά καί εὐρύτερου περιεχομέ-
νου καί ἐνδιαφέροντος.

Πλατεία Μητροπόλεως
Ὑπεύθυνος: κ. Ἰωάννης Σκαλιδάκης

Τηλ.: 28210-27823
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Ἱστορικά Στοιχεῖα 
Ἡ Ἱερά Πατριαρχική & Σταυροπη-

γιακή Μονή Χρυσοπηγῆς βρίσκεται 
στά Χανιά τῆς Κρήτης, σέ ἀπόσταση 3 
χλμ. ἀπό τήν πόλη, στή διαδρομή πρός 
τό λιμάνι τῆς Σούδας. Eίναι ἀφιερωμέ-
νη στήν Παναγία τήν Ζωοδόχο Πηγή 
καί γιορτάζει τήν Παρασκευή τοῦ Πά-
σχα. Xιλιάδες προσκυνητές συρρέουν 
ἀπό εὐλάβεια στή θαυματουργή εἰκόνα 
τῆς Παναγίας. Ἱδρύθηκε στά τέλη τοῦ 
16ου αἰώνα καί ὑπῆρξε ἀνδρική μέχρι 
τά πρόσφατα χρόνια. Στό πέρασμα τῶν 
αἰώνων τό μοναστήρι γνώρισε περιό-
δους ἄνθισης καί παρακμῆς. Δέχτηκε 
πολλές ἐπιδρομές καί ὑπέστη σοβαρές 
καταστροφές ἀπό τούς Τούρκους καί 
Γερμανούς κατακτητές τῆς Κρήτης.

Τό 1976, ἐγκαταστάθηκαν στήν ἐρει-
πωμένη ἀπό τήν ἐποχή τῆς γερμανικῆς 
κατοχῆς Μονή οἱ τρεῖς πρῶτες ἀδελφές 

Ἡ Ἱερά Πατριαρχική & Σταυροπηγιακή Μονή 
Χρυσοπηγῆς

τῆς σημερινῆς ἀδελφότητας. Ὅλα τά 
κτίρια ἀναστηλώθηκαν μέ τά ἤδη ὑπάρ-
χοντα παλαιά ὑλικά, μέ τήν προσεκτική 
περισυλλογή τῆς πέτρας τῶν ἐρειπω-
μένων κτιρίων καί μέ τή χρήση ὑλικῶν 
ἀπό τό περιβάλλον. Παράλληλα μέ τήν 
ἀναστήλωση στή Μονή Χρυσοπηγῆς, 
συντηρήθηκαν ὅλα τά ἱστορικά κειμή-
λια καί διαφυλάχθηκαν μέ τή λειτουρ-
γία Ἐκκλησιαστικοῦ καί Λαογραφικοῦ 
Μουσείου.

Τά διακονήματα τῶν ἀδελφῶν τῆς 
Μονῆς εἶναι ἡ ἁγιογραφία, τό ἐκκλησι-
αστικό κέντημα, ἡ συντήρηση παλαιῶν 
βιβλίων καί εἰκόνων, ἡ βιβλιοδεσία, ἡ 
ἔκδοση βιβλίων, ἡ μελισσοκομία, ἡ κη-
ροπλαστική, ἡ παρασκευή λιβανιοῦ καί 
σαπουνιοῦ κ.ἄ. Διακόνημα τῆς Μονῆς 
εἶναι καί ἡ καλλιέργεια τῶν κτημάτων, 
ἡ ὁποία γίνεται μέ τή μέθοδο τῆς βιολο-
γικῆς γεωργίας. Ἐπίσης ἐφαρμόζονται 
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προγράμματα περι-
βαλλοντικῆς ἐκπαί-
δευσης γιά μαθητές 
ὅλων τῶν βαθμίδων.

Ἡ Μονή εἶναι 
ἀνοιχτή γιά τούς 
προσκυνητές κα-
θημερινά (8.00 π.μ. 
- 12.00 μ.μ. καί 3.30 
μ.μ. - 6.00 μ.μ.). Στό 
μοναστικό λειτουρ-
γικό πρόγραμμα τῶν καθημερινῶν 
ἀκολουθιῶν συμμετέχουν ὅσοι προ-
σκυνητές ἐπιθυμοῦν. Θεία Λειτουργία 
τελεῖται κάθε Σάββατο καί Κυριακή καί 
στίς μεγάλες ἑορτές.

Σέ ἕνα ἀπό τά παλαιότερα μετόχια 
τῆς Ἱ. Μονῆς, τήν Ἁγία Κυριακή στό 
Βαρύπετρο Χανίων, ἔχει δημιουργηθεῖ 
νέο μοναστικό συγκρότημα, ἀφιερωμέ-
νο στή Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ 
ἐπέκταση αὐτή ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς 
μακραίωνης ἀσκητικῆς παράδοσης τῆς 
Μονῆς Χρυσοπηγῆς.

Ἡ Ἱερά Πατριαρχική & Σταυροπηγι-
ακή Μονή Χρυσοπηγῆς ἱδρύθηκε στά 
Χανιά κατά τήν τελευταία περίοδο τῆς 
Βενετοκρατίας (τέλη 16ου αἰώνα).

Κτήτορας ἦταν ὁ Χανιώτης Ἰωάννης 
Χαρτοφύλακας, διδάκτωρ τῆς ἰατρικῆς 
καί τῆς φιλοσοφίας, σημαντικό πρό-
σωπο τῆς ἐποχῆς του μέ μεγάλη δράση 
στήν κοινωνία τῶν Χανίων.

Τήν περίοδο τῆς Βενετοκρατίας, ἡ 
Χρυσοπηγή ὑπῆρξε πνευματικό κέντρο 
γιά τήν Κρήτη μέ πολλούς μοναχούς 
καί πλούσια βιβλιοθήκη.

Κατά τήν Τουρκοκρατία, ἡ πνευμα-
τική παράδοση τῆς Μονῆς συνεχίστηκε 
καί ἡ Μονή μετατράπηκε σέ πατριαρχι-

κό σταυροπήγιο. Κατά τή διάρκεια τῶν 
ἐπαναστάσεων, οἱ πατέρες συμμετείχαν 
στούς ἱστορικούς ἀγῶνες τῆς Κρήτης. 
Τό μοναστήρι ὑπέφερε πολλά δεινά ἀπό 
τούς Τούρκους καί καταστράφηκε τό 
ἔτος 1821, κατά τή διάρκεια τῆς ἑλλη-
νικῆς ἐπανάστασης.

Kατά τόν 19ο αἰῶνα, ἀναστηλώθηκε 
καί ἐπανδρώθηκε ἐκ νέου.

Στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οἱ Γερ-
μανοί μετέτρεψαν τή Μονή σέ διοικη-
τήριο. Ὑποχρέωσαν τούς μοναχούς νά 
ἀπομακρυνθοῦν καί προκάλεσαν με-
γάλες φθορές στήν ἀρχιτεκτονική δομή 
τῶν κτιρίων. Ἀκολούθησε περίοδος μα-
ρασμοῦ καί παρακμῆς.

Τό ἔτος 1976, ἡ Μονή Χρυσοπηγῆς 
μετατράπηκε σέ γυναικεία καί ἀναστη-
λώθηκε ἐκ θεμελίων, ἐπί τῆς ἡγουμενίας 
τῆς ἀείμνηστης Γερόντισσας Θεοσέ-
μνης (†2000).

Ἡ Μονή σήμερα διαθέτει σαραντα-
μελή ἀδελφότητα καί δέχεται πολυά-
ριθμους προσκυνητές ἀπό τήν Ἑλλάδα 
καί τό ἐξωτερικό, ἀνάμεσα στούς ὁποί-
ους καί πολλούς νέους, πού ἀνακαλύ-
πτουν τή γνησιότητα τῆς ζωῆς στή λα-
τρεία καί τήν παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας.
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