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οὐρανὸν τὴν γῆν διὰ τοῦ ἀχράντου τόκου
Της καὶ ἐγένετο «γέφυρα μετάγουσα τοὺς
ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν». Πάσχα ἱερὸν καὶ
ἅγιον δι’ Ἐκείνην ποὺ ἔπιε μέχρι τελευταίας ρανίδος τὸ ποτήριον τοῦ Πάθους, τοῦ
Σταυροῦ καὶ τοῦ τριημέρου θανάτου τοῦ
Υἱοῦ Της καὶ διῆλθε τὴν καρδίαν Της ρομφαία, ἀλλὰ καὶ πρώτη κατόπιν ἐδέχθη τὸν
εἰρηναῖον καὶ χαροποιὸν τοῦ Ἀναστάντος
ἀσπασμὸν καὶ πρώτη ἐφωτίσθη ἀπὸ τὸ
ἀπρόσιτον φῶς τῆς Ἀναστάσεως!
Καμπάνες μεγαλόφωνες εἰς ὅλον τὸν
κόσμον δονοῦν τοὺς αἰθέρας καὶ συνεγείρουν τοὺς πιστοὺς εἰς πανήγυριν δημοτελῆ, καὶ εὐφροσύνην ἑόρτιον!
Εἰς τὸν ἱερὸν συναγερμὸν ποὺ κηρύσσουν μὲ ἕνα στόμα οἱ θεῖοι Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας χάριν τῆς μεγαλυτέρας τῶν
Θεομητορικῶν ἑορτῶν ὑπακούοντες καὶ

εκαπενταύγουστος!... Πάνδημος
Θεομητορικὴ πανήγυρις!... Συναγερμὸς γῆς καὶ οὐρανοῦ!.. Ἡ Παναγία.
Παραδίδει τὸ πνεῦμα στὰ πανάγια χέρια
τοῦ Υἱοῦ της καὶ ἐμπιστεύεται τὸ χοϊκὸν
σῶμα Της εἰς τὸ οἰκεῖον χῶμα τῆς Γεθσημανῆ. Καταπαύσεως ἡμέρα δι’ Ἐκείνην ποὺ ἐβάστασεν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι
τὸ μοναδικὸν βάρος τῆς Θεογονίας, τὴν
εὐθύνην τῆς συνεργασίας τοῦ κτίσματος μὲ τὸν Κτίστην διὰ τὴν ἀνάπλασιν
τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν σωτηρίαν τοῦ κόσμου. Ἀναπαύσεως ἡμέρα δι’ Ἐκείνην ποὺ
ἐχάρισε τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν χαρὰν εἰς
τὴν ἀνθρωπότητα. Τελειώσεως ἡμέρα δι’
Ἐκείνην ποὺ μᾶς ἄνοιξε τὴν ὁδὸν τῆς ἐν
Χριστῶ τῷ Υἱῷ Της τελειώσεως. Διαβάσεως ἡμέρα «ἐκ θανάτου πρὸς ζωὴν καὶ ἐκ
γῆς πρὸς οὐρανόν», Ἐκείνης ποὺ ἔκαμεν
3

ἡμεῖς, ἐβαδίσαμε μακρὰν ὁδὸν διὰ νὰ
ἔλθωμεν εἰς τὸν Πόντον, «σῆ Παναΐας
Σουμελᾶς ἐδῶ τὸ μοναστήριν, πρῶτον
σὴν πίστιν, σὴν χαράν, σὸν πόνον τῆ πατρίδας», ὅπου μυστικῶς ἤδη ἀκούομεν μὲ
τὰς ἀκοὰς τῆς ψυχῆς «νὰ κρούγνε χίλια
σήμαντρα καὶ μύρια καμπάνας», πρὸς δοξολογίαν καὶ αἴνεσιν τῆς Μεγάλης Κυρίας τοῦ Πόντου καὶ ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας,
τῆς Βασιλίσσης τῶν οὐρανῶν καὶ τοῦ κόσμου παντός. Περάσαμε «τῆ Παναΐας τὸ
ποτάμ» καὶ ἀνεβήκαμε διὰ τρίτην φορὰν
ἐφέτος εἰς τὶς κορυφογραμμὲς τῆς ὀρεινῆς
καὶ δασώδους Ματσούκας, εἰς τὸ ἐπιβλητικὸ καὶ ὑποβλητικὸ φυσικὸ περιβάλλον
τοῦ Ὄρους Μελᾶ, ἐδῶ «ψηλὰ σὰ ἐπουράνια», ταπεινοὶ προσκυνηταὶ τοῦ σιωπηλοῦ
Θεομητορικοῦ τούτου Σεμνείου. Ἤλθαμε
εἰρηνικοὶ καὶ φιλικοὶ πρὸς πάντας, ὅπως
ἁρμόζει εἰς ἀληθινὰ τέκνα τῆς Θεοτόκου.
Ἤλθαμε σκιρτῶντες ἀπὸ συγκίνησιν καὶ
χαρὰν ὡς ἐπισκεπτόμενοι τόπον ἱερὸν καὶ
ἅγιον, τὸν ὁποῖον ἐσέμνυνεν ἡ ἀρετή, ἡ
πίστις, καὶ ἡ πρὸς τὴν Τρανέσσα Παναΐαν
εὐλάβεια τῶν πατέρων μας, ἐπὶ πολλοὺς
αἰῶνας. Τόπον πλήρη χάριτος καὶ εὐλογίας, ὅπου εὕρισκεν ἀνάπαυσιν καὶ παρηγορίαν ἡ ψυχὴ τοῦ πιστοῦ ποὺ κατέφθανε
δεόμενος: «Συμέλα Παναΐα μ’, ποίσον τὸ
θάμα Σ’, Χριστέ μ’, δεῖξον τὴν δύναμίν Σ’»!
Καὶ γνωρίζομεν ὅτι πράγματι ἡ μεγαλοδύναμος Σουμελιώτισσα ὑπήκουε προθύμως
εἰς τὰς δεήσεις τῶν πονεμένων, καὶ ἦτο τὸ
Μοναστήρι Της πάντοτε τόπος θαυμάτων
καὶ σημείων ὑπερφυῶν! Ἤλθαμε διὰ νὰ
Τὴν δοξάσωμεν εἰς τὴν ἔνδοξον Κοίμησίν
Της καὶ νὰ Τῆς ἀφιερώσωμεν τὰ πλέον
εὐώδη ἄνθη τῆς εὐλαβείας καὶ τῆς εὐγνωμοσύνης μας. Ἤλθαμε διὰ νὰ προσευχηθοῦμε εἰς τὸν σεβάσμιον τοῦτον οἶκον Της

διὰ τὴν σωτηρίαν μας, διὰ τὴν ὑγιείαν μας,
διὰ τὴν εἰρήνην τοῦ κόσμου, διὰ τὴν φιλικὴν συνύπαρξιν τῶν ἀνθρώπων, διὰ τὴν
εὐλογίαν τοῦ τόπου καὶ διὰ κάθε καλὸν
καὶ εὔφημον ἀνθρώπινον αἴτημα. Ἤλθαμε διὰ νὰ μνημονεύσωμεν τοὺς μακαρίους κτίτορας καὶ τοὺς ἀνὰ τοὺς αἰῶνας
ἀδελφοὺς τῆς Μονῆς, διὰ νὰ ἀνάψωμεν
ἕνα κερὶ ἀγάπης καὶ μνήμης δι’ ὅλους τοὺς
προαπελθόντας Ποντίους, καὶ ἐκείνους
ποὺ ἀπέθανον μακρὰν τῆς γλυκυτάτης
πατρίδος των καὶ ἐκείνους ποὺ ἀπεβίωσαν
ἐδῶ: «Ἀποθαμμὲν θὰ ἀπομέν᾿ ἀδὰ ὅπου
ἐτάφαν, χιλιάδες χρόνια φύλακες καὶ μέρες μυριάδες». Ἤλθαμε νὰ κάνουμε ἕνα
ταξίδι εἰς τὸν χρόνον καὶ τὴν ἱστορίαν.
Ἤλθαμε διὰ τὸ σημερινὸ μεγάλο παναΐρ
τῆς Ἀθωνιώτισσας – Σουμελιώτισσας.
Ἄς ἔλθωμεν ἤδη εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς
ἑορτῆς, ἡ ὁποία μᾶς ἔφερεν ἐδῶ εἰς Ὄρος
ὑψηλὸν καὶ ἅγιον, μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς!
Ἄς σιγήσῃ κάθε βέβηλος φωνή! Ἄς παύσῃ
κάθε ἁμαρτωλὴ παραχορδία! Ἄς σταματήσῃ κάθε ματαιόσπουδος κίνησις! «Σχολάσατε καὶ γνῶτε» οἱ πάντες, τῆς μακαρίας
Παρθένου τὴν ἔνδοξον ἀναχώρησιν! Ἀνοίξατε τὰ ὄμματα τῆς ψυχῆς καὶ τὰ ὦτα τῆς
καρδίας διὰ τῆς πίστεως, προκειμένου νὰ
λάβετε αἴσθησιν τοῦ μεγαλείου τῆς Παναγίας! Ἡ δόξα Αὐτῆς, πάντοτε «εὐκλεής,
θεοφεγγέσιν ἐκλάμπουσα χάρισι», σήμερον, εἰς τὴν Κοίμησίν Της, κορυφοῦται
ἀπείρως· θαμβώνει τὸν ἥλιον! Διάχρυσον
καὶ θεαυγὲς τὸ Θεοδόχον σῶμα, καταστόλιστον μὲ τὸ σύνολον τῆς ἀνθρωπίνης
ἀρετῆς, παραδίδεται ἐπισήμως πάντιμον,
μαζὶ μὲ τὴν ἁγίαν καὶ ἀξιόθεον ψυχὴν τῆς
Μαριάμ, εἰς τὸν ἐπιθυμήσαντα τοῦ κάλλους Της Βασιλέα τῶν ὅλων. Εἶναι ἀληθὲς
καὶ ἀναντίρρητον ὅτι «νενίκηνται τῆς φύ4

σεως οἱ ὅροι» εἰς τὴν μοναδικὴν περίπτωσιν τῆς Παναγίας. «Παρθενεύει γὰρ τόκος
καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος».
Σήμαντρα γλυκύλαλα συναθροίζουν
ἤδη τὸν θεόφρονα λαὸν εἰς σύναξιν λειτουργικήν, καὶ κοινωνίαν χάριτος καὶ
εὐλογίας Θεομητορικῆς, εἰς κάθε γωνίαν
τῆς γῆς! Ἄνθρωποι καὶ Ἄγγελοι συγχορεύουν μυστικῶς, προσκυνοῦν ἀπὸ κοινοῦ
τὴν κοινήν των Κυρίαν καὶ Δέσποιναν, καὶ
λιτανεύοντες «τὸ θεοδόχον καὶ ἀκραιφνέστατον σῶμα προπέμπουσιν» εἰς τὸν
ξενοδόχον τάφον, γεμᾶτοι ἀπὸ δέος! Ἐδῶ
εἰδικῶς εἰς τὸν ἁγιοτόκον καὶ ἁγιοτρόφον
Πόντον, εἰς τὴν σημερινὴν Θεομητορικὴν
λιτανείαν, «κ’ ἡ Σουμελᾶ κι ὁ Βαζελώντς
κι ὁ Περιστερεώτας, πάγνε ἰμπροστὰ καὶ
εὐλογοῦν, πάγν’ ἀπὸ πίσ’ καὶ κλαῖγνε»!
Φωναὶ ἱεραὶ ὕμνων ἐξοδίων καὶ λυρικῶν
τεχνουργημάτων τῆς πίστεως ἀπευθύνονται ἀπὸ χείλη κεκαθαρμένα καὶ ἁγιασμένα πρὸς τὴν πανύμνητον Παντάνασσαν!
Ρητόρων θεολόγων στόματα ρητορεύουν
θεομητροπρεπῆ ἐγκώμια. Ὄμματα εὐσεβῆ
ἀτενίζουν μὲ θάμβος ἐπάνω εἰς τὸν νεκρικὸν κράββατον τὴν εὐρυχωροτέραν
τῶν οὐρανῶν. Γόνατα εὐλαβείας κάμπτονται προσκυνητικῶς ἐνώπιον τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, ποὺ κρατεῖ διαχρονικῶς
ὀρθὴν καὶ ζῶσαν τὴν ψυχὴν τοῦ εὐσεβοῦς
Γένους τῶν Ὀρθοδόξων. Ἄνθη ἀμώμου
εὐσεβείας κατατίθενται ἐνώπιον τῆς ζωαρχικῆς σοροῦ τῆς Κεχαριτωμένης. Λαμπάδες ὀρθοδόξου φρονήματος ἀνάπτονται
φαιδραὶ ἐμπρὸς εἰς τὴν σεβασμίαν εἰκόνα τῆς ἀθανάτου Κοιμήσεως. Θυμιάματα
ἀφοσιώσεως καὶ μύρα ἐλπίδος ἀκαταισχύντου εὐωδιάζουν εἰς τὴν νεκροπομπὴν
τῆς Θεόπαιδος. Δάκρυα διφυῆ, χαρᾶς καὶ
λύπης ἐξ ἴσου, θερμὰ καὶ καρδιοστάλακτα,

καταχέονται εἰς τοὺς ἀχράντους πόδας τῆς
Μητέρας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἰδική μας Μητέρα. Καὶ δὴ δισσῶς, Μητέρα
ἡμῶν καὶ τοῦ Γένους μας, σύμφωνα μὲ τὸν
πονεμένον ποιητήν, ὁ ὁποῖος Τὴν θέλει:
«Μάννα τοῦ Πλάστη μιὰ φορά, καὶ δυὸ
φορὲς δική μου. Γιατὶ ἔχεις δυὸ φορὲς παιδὶ
ἐκεῖνον ὁποὺ κλαίει»! Καὶ ἡ Ρωμηοσύνη ἔχει πολὺ κλαύσει εἰς τὸ παρελθὸν καὶ
ἐξακολουθεῖ νὰ ἔχῃ πολλοὺς λόγους νὰ
κλαίῃ!... Μυστικοὶ ψιθυρισμοὶ αἰτημάτων
πολλῶν ἀπευθύνονται ἀπὸ κατανενυγμένας καρδίας πρὸς τὴν Μεσίτριάν μας πρὸς
τὸν Θεόν, μὲ ἀσφαλῆ τὴν ἐλπίδα τῆς φιλοστόργου ἀπὸ μέρους Της ἀνταποκρίσεως.
Παντοῦ «ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων» θεοφρόνων, ποὺ συναντῶνται σήμερον μὲ τὸ
Μυστήριον τῆς πολυυμνήτου Θεοτόκου,
ἡ ὁποία καὶ καθ’ ἑαυτὴν συνιστᾶ οὐσιαστικῶς μίαν τρανωτάτην φανέρωσιν τοῦ
μεγάλου Μυστηρίου τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
διὰ τὸν ἄνθρωπον, καὶ τοῦ εἰς αὐτὴν ἀνταποκρινομένου ἀνθρώπου διὰ τὸν Θεόν.
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ!
Τὸ μυστήριον τοῦτο προσκυνοῦντες μὲ
πίστιν καὶ εὐλάβειαν σήμερον, ἄς χαροῦμε
πνευματικῶς τὴν μεγάλην ἑορτήν μας. Ἄς
ἀφήσουμε τὴν καρδιά μας νὰ ἀγρυπνήσῃ
δίπλα εἰς τὴν ζωοπάροχον νεκρικὴν κλίνην τῆς Παναγίας καὶ νὰ καταφιλήσῃ τοὺς
ἀχράντους πόδας Της μὲ ἄπειρον εὐγνωμοσύνην καὶ λατρευτικὴν ἀγάπην καὶ ἀφοσίωσιν, ψάλλουσα: «Χαῖρε ἡ μεταστᾶσα
πρὸς τὰ ἄνω βασίλεια!... Κεχαριτωμένη,
χαῖρε, μετὰ Σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ
κόσμῳ διὰ Σοῦ τὸ μέγα ἔλεος»! Ἄς Τὴν
παρακαλέσωμεν δι’ ὅ,τι ὁ καθένας νομίζει καλλίτερον καὶ χρησιμώτερον καὶ
πρὸς ψυχικήν του σωτηρίαν λυσιτελέστε5

ρον. Ἄς Τῆς ζητήσωμεν νὰ σκέπῃ πάντοτε
κραταιῶς τὴν σεβασμίαν Μητέρα μας, τὸ
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τὴν Μεγάλην
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν καὶ τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον πολυάριθμα τέκνα Της· τὴν πλησιόχωρον ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Γεωργίας
ἀντιπροσωπεία τῆς ὁποίας εὑρίσκεται σήμερα μαζί μας ὑπὸ τὸν Ἱερώτατον Μητροπολίτην κ. Πέτρον· ὅλον τὸ εὐσεβὲς Γένος
ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων καὶ κάθε ἄνθρωπον
καλῆς προαιρέσεως καὶ θελήσεως. Ἄς Τῆς
ζητήσωμεν νὰ γίνεται καθημερινῶς, ὅπως
Ἐκείνη ξέρει, γέφυρα συνεννοήσεως, καταλλαγῆς, φιλίας καὶ δημιουργικῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν καὶ τῶν λαῶν, καὶ ἰδιαιτέρως τῶν
ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν τοῦ Αἰγαίου, λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἀνέκαθεν ἡ Μεγαλόχαρη Σουμελιώτισσα ἐχάριζε τὴν παρηγορίαν τῶν θαυμάτων Της καὶ εἰς τοὺς
Χριστιανοὺς καὶ εἰς τοὺς Μουσουλμάνους
ποὺ Τὴν ἐπεκαλοῦντο.
Θερμὴν εὐχαριστίαν καταλήγοντες
ἀπευθύνομεν πρὸς τὰς ἐντίμους τουρκικὰς
ἀρχάς, τόσον τὰς ἐν Ἀγκύρᾳ κυβερνητικὰς
ὅσον καὶ τὰς ἐπιτοπίους, διὰ τὴν προφρόνως καὶ πάλιν παρασχεθεῖσαν ἄδειαν διὰ
νὰ λειτουργήσωμεν τὸ Μοναστήρι μας καὶ
δι᾿ ὅλας τὰς διευκολύνσεις καὶ τὴν εὐγένειάν των. Ἡ ἄδεια αὐτὴ εἶναι «ἀναγνώρισις τοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς
ἐλευθερίας, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ κανόνα διεθνοῦς Δικαίου, ἀνεγνωρισμένον ἀπὸ ὅλα
τὰ πολιτισμένα κράτη τοῦ κόσμου».
Ὁλοκάρδιον εὐλογίαν Πατριαρχικὴν
καὶ εὐχὴν Πατρικὴν ἀπευθύνομεν πρὸς
ὅλους τοὺς εὐσεβεῖς συμπανηγυριστάς,
τοὺς ἀπὸ διαφόρων χωρῶν συνελθόντας,
καὶ πρὸς κάθε Πόντιον ὅπου γῆς καὶ ἄν ζῇ
καὶ κινεῖται!

Καὶ εἶσθε πολλοί, ἀγαπητοὶ Πόντιοι,
καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὶς παρευξείνιες χῶρες καὶ εἰς τὴν διασποράν. Καὶ εἶσθε
ὅλοι προκομμένοι, γιατὶ γνωρίζετε «τὶ θὰ
πεῖ προκοπή, τὶ θὰ πεῖ τιμή, τὶ θὰ πεῖ ἀρχοντιά, τὶ θὰ πεῖ πίστη καὶ ἀγώνας», ὅπως
θὰ ἔλεγεν ὁ Σεφέρης ὁ Μικρασιάτης. Καὶ
ὅλους σᾶς διακρίνει ἡ παραδειγματικὴ ποντιακὴ εὐσέβεια, ὅσα χρόνια κι᾿ ἂν ἔχουν
περάσει ἀπὸ τὸν ξερριζωμὸν τῶν πατέρων
σας ἀπὸ αὐτὰ ἐδῶ τὰ ἁγιασμένα χώματα
μὲ τὰ πανύψηλα βουνὰ καὶ τὰ ἱστορικὰ
μοναστήρια, τὰ γραφικὰ χωριά, τὰ λυγερόκορμα δένδρα, τοὺς γκρεμούς, τὶς ρεματιές, τὴν ὀργιώδη βλάστησι, τὰ ραχία
καὶ τὰ παρχάρια, αὐτὴν τὴν γῆν ποὺ τὴν
ἐχαρακτήριζεν ἡ γνησία Ὀρθόδοξος παράδοσις τῆς Ἀνατολῆς, καὶ ποὺ ἀνέδειξε
προσφάτως δύο νέους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν Ἅγιον Γεώργιον τὸν Καρσλίδην καὶ τὴν Ὁσίαν Σοφίαν Χοτοκουρίδου, τὴν διὰ Χριστὸν σαλήν. Εἴχαμε τὴν
εὐλογίαν καὶ τὴν τιμὴν νὰ προστῶμεν τῶν
ἑορτασμῶν τῆς ἁγιοκατατάξεώς των εἰς
τὴν Δράμαν καὶ εἰς τὴν Καστοριάν, ἀντιστοίχως, καὶ νὰ ἀπολαύσωμεν τὴν χαρὰν
καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸν τῶν ἐκεῖ Ποντίων
ἀδελφῶν μας ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν κατοίκων τῶν δύο πόλεων καὶ τῆς Μακεδονίας
ὁλοκλήρου.
Εὐχαριστοῦμεν, λοιπόν, τὸν Πόντον
ποὺ ἐμπλούτισε τὸ ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας καὶ μᾶς προσέφερε δύο νέους μεσίτας
καὶ πρεσβευτὰς πρὸς τὸν Θεόν.
Εἴθε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων μας νὰ μᾶς
ἀξιώσῃ καὶ τοῦ χρόνου νὰ ἑορτάσωμεν
τὴν Κοίμησιν τῆς Παναγίας μας εἰς αὐτὸ
τὸ προπύργιον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ
Γένους, τὴν ἱστορικὴν Ἱερὰν Μονὴν Σουμελᾶ. Ἀμήν.
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Ἀντιμήνσια
καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Διδακτορική ἐργασία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

στόν κίονα ἤ τούς κίονες πού τήν ὑποβαστάζουν, ἡ «᾿Eνδυτή», τό κατά τό
δυνατόν πολυτελές κάλυμμα, πού καλύπτει ὁλόκληρο τό ἃγιον Θυσιαστήριο καί κατέρχεται ἀπό τίς τέσσερεις
πλευρές ὡς τό ἔδαφος, καί τό «Εἰλητό» - «Ἀντιμήνσιο», τό ὁποῖο ἁπλώνεται μόνο κατά τή θεία Λειτουργία καί
παραμένει τόν ὑπόλοιπο χρόνο διπλωμένο κάτωθεν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου.1
Ὅπως ἀναφέρθηκε καί στήν εἰσαγωγή,
θά ἀσχοληθοῦμε μέ τό τρίτο ἱερό ἄμφιο
τῆς ἁγίας Τραπέζης, τό ὁποῖο ἔχει ἰδιαίτερη σημασία τόσο ἱστορική, ὃσο
καί λειτουργική. Ὑπάρχουν μαρτυρίες
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων πού ἀναφέρουν:
Ὁ Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης (450 περίπου μ.Χ.) διασαφηνίζων τά τῆς ἐκκλησιαστικῆς μυσταγωγίας παραθέτει: «Ἡ

ΕΙΛΗΤΟ - ΑΝΤΙΜΗΝΣΙΟ
1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Κέντρο τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ Ναοῦ εἶναι τό ἃγιο Θυσιαστήριο.
Σ’ αὐτό ὁ συμβολικός καί ὁ θεολογικός
χαρακτήρας εἶναι πολύπλοκος καί μέ
πολλές παραμέτρους, τίς ὁποῖες μόνο
μιά διεξοδική ἔρευνα στή λειτουργική ἐμπειρία μπορεῖ νά φωτίσει. Ὅπως
κάθε λατρευτικό ἀντικείμενο ἔχει τό
συμβολισμό του καί τή χρήση του, ἔτσι
καί τά λειτουργικά σκεύη, πού βρίσκονται ἐπάνω στήν ἁγία Τράπεζα, ἔχουν
τό δικό τους συμβολισμό καί τή δική
τους χρήση. Τά ἱερά ἄμφια πού βρίσκονται στήν ἁγία Τράπεζα εἶναι τρία.
Τό «Kατασάρκιο», λευκή σινδόνη πού
τίθεται ἀπό τόν Ἀρχιερέα κατά τήν τέλεση τῆς ἀκολουθίας τῶν ᾿Eγκαινίων
ἀπ’ εὐθείας ἐπάνω στό μάρμαρο τῆς
ἁγίας Τραπέζης καί εἶναι δεμένο ἐπάνω

1. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικάς ἀπορίας, τ. Α΄, ἐκδ. Γ΄ Ἀποστολικῆς Διακονίας
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1987, σ. 143.

7

καθαρά σινδών ἡ ὑφαπλουμένη τῇ τῶν
θείων δώρων διακονίᾳ, ἡ τοῦ Ἀριμαθέως ἐστίν Ἰωσήφ λειτουργία. Ὡς γάρ
ἐκεῖνος τό τοῦ Κυρίου σῶμα ἐνειλήσας
τιῶ τάφῳ παρέπεμψε, οὓτως καί ὑμεῖς
ἐπί σινδόνος τόν ἄρτον τῆς προθέσεως ἁγιάζοντες, σῶμα Χριστοῦ ἀδιστάκτως εὑρίσκομεν...».2 Τήν ἴδια ἔννοια
προσδίδουν καί ὁ Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως (1239 μ.Χ.) καί ὁ ΨευδοΣωφρόνιος. Κατά συνέπεια σχετίζεται
μέ τό θάνατο τοῦ Χριστοῦ. Τήν θέση
αὐτή συμπληρώνει ὁ Συμεών Θεσσαλονίκης (1429),3 ὁ ὁποῖος συνδέει τό
ἱερό ἄμφιο καί μέ τήν Ἀνάσταση, ὃπου
κατ’ αὐτήν ὁ Πέτρος εἰσελθών στό μνημεῖο εἶδε τά ὀθόνια καί τό σουδάριο, «ὃ
ἦν ἐπί τῆς κεφαλῆς Αὐτοῦ, οὐ μετά τῶν
ὀθονίων κείμενον ἀλλά χωρίς ἐντετυλιγμένον εἰς ἓναν τόπον».4
Ἀπό τίς ἑρμηνεῖες αὐτές συνάγεται ἡ ὁλοένα ὀγκουμένη ἀλληγορία
καί προστίθενται νέες ἐξηγήσεις στίς
παλαιότερες. Ὡς γνωστόν ἡ θεία Λειτουργία ἐτελεῖτο στούς τάφους τῶν
Μαρτύρων. Μέ τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (13 Ἰουνίου 313 μ.Χ.), κατά
τό ὁποῖο ὁ Χριστιανισμός ἀναγνωρίζεται ἐλεύθερη θρησκεία, οἱ Χριστιανοί ἐκόσμησαν τούς Ναούς, ἰδιαιτέρως δέ λαμπροφόρεσαν τήν ἁγία
Τράπεζα, σύμβολο τοῦ Δεσποτικοῦ
Μνήματος. Στήν ἴδια ἐναπέθεταν τεμάχια λειψάνων ἁγίων Μαρτύρων. Μέ

τόν τρόπο αὐτό συνεχίστηκε ἡ λειτουργική παράδοση, νά τελεῖται δηλαδή ἡ θεία Λειτουργία στούς τάφους
τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ Μαρτύρων.
Ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία τοῦ
Φιλοστοργίου (425 μ.Χ.) συνάγεται
ὃτι ἡ θεία Λειτουργία ἐτελέσθη στό
στέρνο τοῦ Λουκιανοῦ πρεσβυτέρου.5
Ἄλλη μαρτυρία ἀναφέρει ὁ Θεοδώρητος Κύρου (386-458 μ.Χ.): ὃταν ὁ ἐρημίτης Μάρις ἐπεθύμησε, μετά ἀπό 38
ἔτη ἐγκλείστου βίου, νά λειτουργηθεῖ
καί ἀνακοίνωσε τήν ἐπιθυμία του στό
Θεοδώρητο, αὐτός πρόθυμα ἔσπευσε καί προσέφερε τή μυστική Θυσία
καί «ταῖς τῶν διακόνων χερσίν ἀντί
θυσιαστηρίου χρησάμενος».6
Ἐσωτερικές ἔριδες καθώς καί διάφορες αἱρετικές δοξασίες ἀνάγκασαν τήν
Ἐκκλησία «ἐν Συνόδῳ (783 μ.Χ.)» νά
ἀποφασίσει τήν ἐναπόθεση λειψάνων
ἁγίων Μαρτύρων στά Θυσιαστήρια. Ὁ
κανόνας αὐτός εἶχε σκοπό νά θέσει τέλος στούς «παραβεβηκότας τάς ἐκκλησιαστικάς παραδόσεις»,7 εἰκονομάχους
Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἀμφισβητοῦσαν
ὄχι μόνο τίς ἃγιες εἰκόνες, ἀλλά καί τήν
ἁγιαστική χάρη τῶν ἁγίων Λειψάνων,
μέ ἀποτέλεσμα νά καθιερώνουν ἱερούς
ναούς ἄνευ τοποθετήσεως λειψάνων
ἁγίων Μαρτύρων. Ὁ Κωνσταντῖνος ὁ
Πορφυρογέννητος μᾶς πληροφορεῖ,
ἐπίσης, γιά τούς λευκούς ἀέρες, τούς
ὁποίους ἃπλωναν ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέ-

2. βλ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ, Διασάφησις τῆς ἐκκλησιαστικῆς μυσταγωγίας, Ἐπιστολή
Δωροθέῳ Κόμητι, ρκγ΄ PG 78, 264 D - 265 Α.
3. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περί ἁγίου
Ναοῦ, κεφ. ριβ΄, PG 155, 317 Β.
4. βλ. Ἰω. κ΄, 7.

5. ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΟΥ, Ἐκκλησιαστική ἱστορία,
PG 65, 476 D.
6. βλ. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ, Φιλόθεος ἱστορία, κεφ. κ΄, PG 82,1429 D.
7. βλ. ΠΗΔΑΛΙΟΝ, ζ΄ κανών Ζ΄ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου σ. 328.
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ζης καί ἐναπέθετε - ὁ αὐτοκράτωρ - τίς
προσφορές του.8
Καθώς οἱ ἀνάγκες τοῦ Ποιμνίου
αὐξάνονταν καί ἐνῶ οἱ Μοναχοί ἀναχωρητές ἀσκούνταν στά ἀσκητήριά
τους, προέκυψε ἡ ἀνάγκη δημιουργίας «φορητῶν» Θυσιαστηρίων. Αὐτά
ἔχουν μείνει μέ τήν ὀνομασία Ἀντιμήνσια. Παρότι εἶναι πολύ δύσκολο νά
ἀναφερθοῦμε χρονικῶς στήν ἀρχή τοῦ
Ἀντιμηνσίου, ἐν τούτοις δυνάμεθα νά
συμπεράνουμε τήν ἀρχή του στή Δύση
τόν Ζ΄ αἰώνα καί στήν Ἀνατολή πρό τοῦ
Η΄ ἤ καί Θ΄ αἰῶνος. Στή Δύση, ἀπό τήν
ἱστορία τοῦ Βέδα τοῦ Σεβαστοῦ (672 ἤ
73-735 μ.Χ.), συνάγεται ὃτι τό 692 ἱεραπόστολοι ἀπεσταλμένοι πρός τούς
Σάξωνες κρατοῦσαν τά ἀναγκαῖα σκεύη
ἀλλά καί πλάκα Θυσιαστηρίου.9 Σήν
Ἀνατολή, δυνάμεθα τουλάχιστον νά
ὑποθέσουμε τήν ὓπαρξη φορητοῦ Θυσιαστηρίου. Ἀπό τόν ἱστορικό Σωκράκη τό σχολαστικό (380-439) συνάγεται
ὃτι ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἐκστρατεύσας κατά τῶν Περσῶν καί θέλων στήν
ἐκστρατεία του νά ἔχει Ναό, κατασκεύασε φορητή Ἐκκλησία ἐν εἴδει σκηνῆς
καί πολύχρωμης ὀθόνης.10 Ἐπίσης μνεία
τῶν Ἀντιμηνσίων γίνεται σέ κανόνα
τοῦ Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως
(828 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος ἀρχιεράτευσε στό
θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως περί-

που τό 815 ἐπί Σταυρακίου καί Μιχαήλ
τοῦ Ραγκαβέ πού ἀναφέρει: «ἄν ἴσως ἐν
ἀγνοίᾳ πλυθῇ ἃγιον Ἀντιμήνσιον, δέν
ἀποβάλει τόν ἁγιασμόν, οὐδέ ἀκάθαρτον γίνεται διατί ἐπλύθη...».11
Ἡ ἐξέλιξη τοῦ τρίτου ἱεροῦ ἀμφίου τῆς ἁγίας Τραπέζης εἶναι πολύπλοκη. Συνδέεται μέ τήν ἐξέλιξη τοῦ ἀέρα,
σύμβολο τῆς σινδόνος, μέ τήν ὁποία ὁ
Ἰωσήφ καί ὁ Νικόδημος περιτύλιξαν τό
σῶμα τοῦ Χριστοῦ.12 Τά προβλήματα
ἐμφανίστηκαν ἀπό τίς εἰκονογραφικές
ὁμοιότητες τοῦ ἱεροῦ ἀμφίου μέ τόν
Ἀέρα - Ἐπιτάφιο. Ἐπι-τάφιος (Ἐπί τοῦ
τάφου) καί Ἐπιτάφιος Θρῆνος παρουσιάζουν μιά ἀνάλογη ἐξέλιξη, καθώς
εἰσέρχεται ἡ προσθήκη τῆς Θεοτόκου,
τοῦ Ἰωσήφ καί τοῦ Νικοδήμου, τοῦ Ἰωάννου, τῶν Μυροφόρων καί τῶν Ἀγγέλων.13 Ἡ ζωγραφική ἤ ἡ τύπωση τῆς παραστάσεως τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου στό
Εἰλητό ἤ στό Ἀντιμήνσιο θέλει νά φέρει
τήν παλαιά παράδοση τῆς Ἐκκλησίας,
ὃπως διασώζεται ἀπό τό Θεόδωρο Μοψουεστίας (4ος-5ος αἰώνας μ.Χ.): «...
ὃταν δέ οὖτοι (οἱ διάκονοι) ἔφεραν ἔξω
τόν ἄρτον, ὃπως τόν θέσωσιν ἐπί τῆς
ἁγίας Τραπέζης οἱ πιστοί βλέποντες τά
ἃγια σκεύη, τό δισκάριον καί τό ποτήριον ἐξαγόμενα πρός προσφοράν θυσίας ἔπρεπε νά ἀναμιμνήσκονται τοῦ Κυρίου ὁδηγουμένου εἰς τό πάθος καί νά
θεωρῶσι τόν Χριστόν κείμενον ἐπί τοῦ

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ, ἔκθεσις τῆς Βασιλείου Τάξεως, κεφ. ΙΒ΄ 9, PG
112, 164 Α.
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, Ὁ Χριστιανικός Ναός καί τά τελούμενα ἐν αὐτῷ, Ἀθῆναι
1969, σ. 174.
10. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία τ. Α΄, κεφ. ιη΄, PG 67, 124 C.

11. βλ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ Α΄, Κανόνες ἐκ τῶν ἐκκλησιαστικῶν
αὐτοῦ διατάξεων καί τῶν σύν αὐτῷ ἁγίων Πατέρων, PG 100, 856 Α.
12. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Λειτουργική Α΄, ἔνθ᾿.
ἀνωτ. σ. 53.
13. Αὐτόθι, σ. 54.
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Τάφου καί ὑποφέροντα τό πάθος Του»14
καί συνεχίζει, «.... Τό ἐφαπλούμενον ἐπί
τῆς Τραπέζης κάλυμμα πάνω στό ὁποῖο
ἀπέθεταν τά τίμια δῶρα ἐθεωρεῖτο ἡ
ἐπιτάφιος σινδών τοῦ Χριστοῦ». Διαπιστώνεται ὃτι ἡ μεταφορά τῶν τιμίων
Δώρων ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Θεοδώρου
Μοψουεστίας ἀποκτᾶ λιτανευτικό χαρακτήρα, εἶναι, δηλαδή, μιά ἀνάμνηση
τῆς πορείας πρός τό πάθος, ἡ ὁποία
ὁλοκληρώνεται στήν ἀναστάσιμη χαρά
τῆς θείας λειτουργίας.
Ὁ ΙΓ΄ αἰώνας σημαδεύει πολλά λειτουργικά ἄμφια. Κατά πᾶσα πιθανότητα τό καταπέτασμα καί τό τετράβηλον
ἐξελίσσεται σέ κάλυμμα ἀέρος. Δέ μένει
ὃμως ἐκεῖ. Μετατρέπεται σέ Ἐπιτάφιο
καί μεταφέρεται κατά τή Μεγάλη Εἴσοδο θριαμβευτικῶς μέ πομπή, ἀρχικῶς

ἀπό τόν ἱερέα, ἔπειτα δέ μόνον ἀπό τό
διάκονο ἤ τούς διακόνους. Σ’ αὐτήν τήν
ἐξέλιξη ὁ Συμεών Θεσσαλονίκης (1429
μ.Χ.) συμπληρώνει τόν τρόπον λιτανεύσεως.15 Κατά τήν ἐξελικτική αὐτή μορφή
ὁ ἀέρας λαμβάνει μορφή λαβάρου, μέ
πλούσιες παραστάσεις προσώπων πού
συμμετεῖχαν στή ζωηφόρο Ταφή διά νά
συνοδεύει μετά τῶν ἄλλων θριαμβευτικῶν συμβόλων τόν πρός τό πάθος καί
τήν ταφή Βασιλέα τῆς δόξης. Ἡ πράξη
αὐτή διατηρήθηκε γιά ἀρκετό χρονικό
διάστημα μέχρι νεωτέρας λειτουργικῆς
πράξεως, κατά τήν ὁποίαν ὁ ἀέρας ἔλαβε καί πάλιν τήν ἀρχική του μορφή στό
τέλος τοῦ ΙΔ΄ αἰῶνος. Τό χρονικό αὐτό
διάστημα ἦταν ἀρκετό γιά νά ἐπηρεάσει εἰκονογραφικά τό Εἰλητό καί τό
Ἀντιμήνσιο.

14. βλ. Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Αἱ τρεῖς Λειτουργίαι,
κατά τούς ἐν Ἀθήναις κώδικας, ἔκδ. ἀδελφότης Θεολόγων ὁ Σωτήρ, Ἀθῆναι 1982, σ. 168-169.

15. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περί τῆς
ἱερᾶς Λειτουργίας, κεφ. לη΄, PG 155, 296, B καί C.
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Ἡ εἰκόνα τῆς θείας Λειτουργίας
ἀπό τόν 7ο ἕως τόν 10ο αἰῶνα
πρεσβυτέρου Φανουρίου Πάππα ὑπ. Δρ. Θ. Α.Π.Θ.

Σ

Τήν περίοδο αὐτή ἐπίσης θά συναντήσουμε γιά πρώτη φορά τόσο τήν
γνωστή εὐχή τῆς εἰσόδου «Δέσποτα Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν…», ἡ ὁποία μέχρι καί
τόν 12ο αἰῶνα λεγόταν εἰς ἐπήκοον τοῦ
λαοῦ, ὅσο καί τίς δυό προτρεπτικές λέξεις τῆς εἰσόδου «Σοφία· Ὀρθοί»3.
Γύρω στόν 8ο αἰῶνα φαίνεται νά
καθιερώνεται στήν βυζαντινή θεία Λειτουργία ἡ εὐχή τοῦ χερουβικοῦ ὕμνου
«Οὐδείς ἄξιος…». Ἡ εὐχή αὐτή ἀφορᾶ
κατά ἀποκλειστικότητα τόν λειτουργό ἱερέα καί τόν προετοιμάζει γιά τό
μυστήριο τῆς εὐχαριστίας, γι’ αὐτό
καί εἶναι ἀπό τίς λίγες εὐχές πού συναντᾶται στά χειρόγραφα νά λέγεται
μυστικά. Ἀπευθύνεται δέ στόν Ἰησοῦ
Χριστό καί ὄχι στόν Θεό Πατέρα, ὅπως
συμβαίνει μέ τίς περισσότερες εὐχές τῆς
θείας Λειτουργίας. Ὅλα τά στοιχεῖα δείχνουν πώς ἡ εὐχή προέρχεται ἀπό τήν
ἀλεξανδρινή Λειτουργία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου4.

ημαντικές ἐξελίξεις καί προσθῆκες
θά γνωρίσει ἡ θεία λειτουργία τήν
περίοδο τῶν τριῶν αὐτῶν αἰώνων.
Ἤδη ἀπό τόν 7ο αἰῶνα ἀλλάζει πλέον
ἡ ἔννοια τῆς «μικρᾶς εἰσόδου», ἡ ὁποία
δέν ἔχει πλέον τό νόημα τῆς εἰσόδου
στόν ναό, ἀλλά τῆς εἰσόδου στό ἱερό
βῆμα1. Ὡς ἐκ τούτου τά ἀντίφωνα γύρω
στόν 8ο αἰῶνα, γίνονται τρία μέ τήν
προσθήκη ἄλλων δυό, συνοδευόμενα
ἀσφαλῶς ἀπό τίς ἀντίστοιχες συναπτές
καί εὐχές. Τό τελευταῖο συνέβη γιά τήν
κάλυψη τοῦ χρόνου πού χρειαζόταν ὁ
ἱερεύς νά τελέσει τήν προσκομιδή2.
1. Ι.Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικάς ἀπορίας, τόμ. Β΄, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2003,
σσ.134-138. / Βλ. καί I. MATEOS, «Ἡ μικρά εἴσοδος
τῆς θείας λειτουργίας», ἐν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 56
(1973), 365-381. /καί Ι.Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ – ΧΡ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, Ἡ θεία Λειτουργία
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἐκδ. Ο.Χ.Α
«ΛΥΔΙΑ», Θεσσαλονίκη 2002, σ. 138.
2. Γιά τήν ἱστορική ἐξέλιξη καί διαμόρφωση
αὐτοῦ τοῦ τμήματος τῆς θείας Λειτουργίας βλ. J.
MATEOS, La celebration de la parole dans la liturgie byzantine [Orintalia Christiana Analecta,
191], Roma 1971, σσ. 26-45. /καί Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ,
Αἱ τρεῖς Λειτουργίαι, κατά τούς ἐν Ἀθήναις κώδικας, ἔκδ. ἀδελφότης Θεολόγων ὁ «Σωτήρ», Ἀθῆναι
1982, σσ. 35-45. / J. MATEOS, «Ἡ μικρά εἴσοδος
τῆς θείας λειτουργίας», ἐν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 56
(1973), 365-381., / R. TAFT, «The structural analysis of liturgical units: An essay in methodology», in
Beyond East and West. Problems in liturgical understanding, Washington D. C. 1984, σσ. 151-164.

/ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «How liturgies grow. The evolution
of the byzantine divine liturgy», σσ. 168-176. /
καί Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, «Τά διακονικά
παραγγέλματα καί ἡ στάση τῶν πιστῶν στή θεία
Λειτουργία», ἐν Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, ἔκδ. Π.
Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006, σ.121 σ.139.
3. Ι.Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ – ΧΡ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ –
Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου..., σ. 139.
4. Περισσότερα καί γιά τήν θεολογική ἑρμηνεία
τῆς εὐχῆς βλ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Λ. ΨΑΡΙΑΝΟΥ (Μητρ.
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Φαίνεται ὅμως πώς τήν ἴδια αὐτή
περίοδο εἰσέρχεται στήν τάξη τῆς θείας
λειτουργίας καί ἡ λεγομένη «ὀπισθάμβωνος εὐχή». Καί τοῦτο διότι καί οἱ τρεῖς
γνωστές σέ ἐμᾶς ὀπισθάμβωνες εὐχές
μαρτυροῦνται στόν Βαρβερινό κώδικα
336 τοῦ 8ου μ.Χ. αἰῶνος, τό ἀρχαιότερο
βυζαντινό Εὐχολόγιο5. Ἡ
ὀνομασία αὐτή «ὀπισθάμβωνος», μαρτυρεῖ τόν τόπο
τῆς ἀνάγνωσης τῆς εὐχῆς
ὁ ὁποῖος δέν ἦταν ἄλλος
ἀπό τόν παλαιό διαμορφωμένο χριστιανικό ναό,
μέ τόν ἄμβωνα νά βρίσκεται στή μέση τοῦ κεντρικοῦ κλίτους.
Αὐτή δέ ἡ εὐχή ἀποτέλεσε ἀργότερα
τήν ἀπολυτική εὐχή τῆς λειτουργίας «…
καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν σου…»,
ὅπως ἀναφέρει ὁ ἀείμνηστος καθηγητής Ἰ. Φουντούλης6.
Ἕτερο στοιχεῖο στήν θεία Λειτουργία πού ἐντάσσεται αὐτήν τήν περίοδο
εἶναι ἡ θυμίαση. Φαίνεται νά παίρνει
σιγά σιγά τή θέση του στήν τάξη τῆς
Λειτουργίας. Πρός τό παρόν περιορίζεται στή θυμίαση τῶν δώρων στό σκευοφυλάκιο καί τή θυμίαση τῆς ἁγίας Τράπεζας7.

Ἐπίσης δημιουργεῖται καί καθιερώνεται ὁ διάλογος μεταξύ τοῦ ἱερέα καί
τοῦ διακόνου μετά τήν μεγάλη εἴσοδο:
«Εὖξαι ὑπέρ ἐμοῦ… Πνεῦμα ἅγιον….
Αὐτό τό πνεῦμα…»8.
Τήν περίοδο τοῦ 9ου αἰώνα ἐντάσσονται στήν ἀρχή τῆς Λειτουργίας τά
τυπικά9. Ἡ ἀκολουθία αὐτή
ἔχει καταγραφεῖ ὡς μοναχική. Τήν ὀνομασία τους
τήν πῆραν ἀπό αὐτό πού
προτυπώνουν. Ἀποτελοῦν
εἰκόνα τῆς θείας Λειτουργίας καί κατά κάποιο τρόπο ὑποκατάστατό της 10.
Παλαιότερα δημιουργήθηκε ἀπό τήν
ἀνάγκη τῶν μοναχῶν νά κοινωνοῦν ἰδιωτικά μετά τόν ἑσπερινό ἤ τήν θ’ ὥρα,
κατά τίς ἡμέρες πού δέν γινόταν κανονική θεία Λειτουργία. Ἀργότερα μέχρι
τίς μέρες μας ἡ ἀκολουθία αὐτή ἔχασε
τό ἀρχικό της νόημα ἀφοῦ πλέον ὑπάρχει ἡ ἀκολουθία τῶν προηγιασμένων
δώρων καί στίς ἐνορίες δέν τελεῖται.
Συνηθίζεται νά ψάλλεται στά μοναστήρια ὁλόκληρη μετά τήν στ’ ὥρα ἤ τήν
θ’ κατά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Συχνότερα, κατά τήν θεία Λειτουργία,
ψάλλεται τό πρῶτο μέρος της, δηλαδή
οἱ δυό πρῶτοι ψαλμοί καί οἱ μακαρισμοί
στήν θέση τῶν ἀντιφώνων11.

Σερβίων καί Κοζάνης), Ἡ θεία Λειτουργία, Ἀθῆναι
1986, σ.263. / καί Ι.Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ – ΧΡ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου..., σ. 158.
5. S. PARENTI – E. VELKOVSKA, L’ Eucologio
Barberini gr. 336, Roma 2000², σσ. 239-246. / Βλ. καί
Ι.Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπάντησεις εἰς λειτουργικάς
ἀπορίας, τόμ. Ε΄, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2003, σσ. 268-273.
6. Ὅπ.π., σ. 269.
7. Ι.Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ – ΧΡ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ –
Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, ὅπ.π., σ.164.

8. Ὅπ.π., 165.
9. Περισσότερα βλ. Ι.Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπαντήσεις εἰς Λειτουργικάς Ἀπορίας, τόμ. Δ’ , ἐκδ.
Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Ἀθήνα 2002, σσ. 35-43.
10. Ι.Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ – ΧΡ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ –
Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, ὅπ.π., σσ. 134. 145.
11. Ὅπ.π., σ. 134.
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Ποσότητα, Ποιότητα
ἤ Πληρότητα ζως;
Τοῦ Πρωτ. Χρήστου Αἰγίδη,
ὑπευθύνου οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν ΙΜΚΑ,
ἐφημερίου Ἁγίου Στεφάνου Χανίων

Ἀ

φορμή γιά τοῦτες τίς σκέψεις μου
στάθηκε μιά πολύ ὄμορφη ἐκπομπή πού ἔδειξε ἡ τηλεόραση (καμιά
φορά δείχνει καί κάτι οὐσιαστικό), ἡ
ἐκπομπή τοῦ Σταύρου Θεοδωράκη,
πρωταγωνιστές. Ἐκεῖ εἶδα νέους ἀνθρώ πους πού πάσχουν ἀπό ἀνίατες
παθήσεις νά μιλοῦν γιά τήν ζωή, τό
θάνατο, τήν ψυχή, τήν ἀσθένεια. Ἦταν
πραγματικά μιά πολύ ὄμορφη ἐκπομπή.
Τήν ἑπόμενη ἡμέρα συζητώντας μέ κάτι
φίλους, μοῦ ἀνάφερε κάποιος, πώς μετά
ἀπό τήν ἐκπομπή αὐτή, ἄρχιζε νά σκέφτεται διαφορετικά, καί νά ἀναθεωρεῖ
ἀρκετά τή ζωή. Τότε δημιουργήθηκε
ἕνας γόνιμος διάλογος καί μιά ὄμορφη
ἀναζήτηση σχετικά μέ τήν ποσότητα,
τήν ποιότητα καί τήν πληρότητα τῆς
ζωῆς. Ὁ θάνατος εἶναι ἴσως τό μόνο πού
εἶναι σίγουρο στή ζωή μας ἀπό τήν στιγμή τῆς συλλήψεώς μας. Γιά δύο γεγονότα εἶμαι σίγουρος στήν ζωή μου, ὅτι
θά πεθάνω καί ὅτι μπορῶ νά ἀλλάξω.
Οἱ ἄνθρωποι ζοῦμε μιά ζωή μακριά
ἀπό αὐτήν τήν προοπτική, νομίζουμε πώς θά εἴμαστε γιά πάντα ἐδῶ, καί
ὅταν ἔρχεται ὁ θάνατος τό θεωροῦμε
ἀναπάντεχο στή ζωή μας. Ἀγνοοῦμε

κάτι σίγουρο, κάτι παραπάνω ἀπό βέβαιο. Αὐτό θά τό ἀντιληφθοῦμε καλύτερα ἄν κάνουμε μιά βόλτα στά κοιμητήρια τῆς πόλης μας, ἐκεῖ θά βροῦμε
νέους συνανθρώπους μας πού ἔχουν
φύγει πρόωρα ἀπό τούτη τή ζωή, εἴτε
ἀπό κάποια ἀσθένεια, εἴτε ἀπό δυστύχημα ἤ ἀπό κάποια ἄλλη αἰτία.
Για νά προλάβω ὅσους διαφωνοῦν ἤ δέν
καταλαβαίνουν τά γραφόμενα, νά ξεκαθαρίσω πώς σαφῶς εἶναι διαφορετικό νά
ξέρω πώς ἔχω ἀκόμα λίγα χρόνια ζωῆς,
γιατί πάσχω ἀπό κάποια σοβαρή σωματική ἀνίατη ἀσθένεια, ἀπό τό νά γνωρίζω πώς κάποια στιγμή θά πεθάνω. Τό
ἀποτέλεσμα ὅμως εἶναι τό ἴδιο. Ἕνα παλικάρι στήν ἐκπομπή ἀνέφερε πώς ἴσως
τελικά ἡ ἀσθένεια νά εἶναι ἕνα δῶρο.
Όλη αὐτή τήν κατάσταση οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τήν ὀνομάζουν
«ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΑΤΟΥ». Νά ἔχω δηλαδή στό μυαλό μου, νά ἐνθυμοῦμαι
καί νά ὑπολογίζω ( σ ) τό θάνατό μου.
Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου εἶναι μιά μεγάλη ἀρετή, ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ πού μᾶς
προφυλάσσει ἀπό πολλές δυσκολίες,
μικροπρέπειες, δυσαρέσκειες, τῆς σέ
πολλές φορές ἄθλιας ζωῆς μας. Πολ13

λοί ἄνθρωποι προσπαθοῦν νά ἔχουν
ποιότητα ζωῆς μέ διάφορους τρόπους,
ὅπως γιά παράδειγμα, τήν γυμναστική,
τήν φυσιολατρία, τήν καλή διατροφή,
τά ταξίδια κ.ἄ. Σίγουρα ὅλα τά παραπάνω βοηθοῦν πολύ τόν ἄνθρωπο στό
νά ἔχει μιά ὄμορφη καί ἰσορροπημένη
ζωή. Ἴσως ὅμως δέν ἀρκοῦν μόνο αὐτά.
Ποιότητα ζωῆς σημαίνουν πρωτίστως
ὅλες οἱ ἀρετές καί τά χαρίσματα τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, ἡ χαρά, ἡ ἀγάπη,
ἡ εἰρήνη, ἡ ἁπλότητα, ἡ ἀνεξικακία,
ἡ ταπείνωση, ὅλα ἐκεῖνα δηλαδή πού
δείχνουν τήν γλυκύτητα τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ἄν στήν ζωή μου ἀπουσιάζει ὁ Χριστός, ἡ ποιότητα εἶναι σχετική
ἤ μᾶλλον ἐλλιπής. Ἀκόμα ἡ ἁμαρτία
στή ζωή μου, βρίσκεται σέ ἀντίθεση μέ
τήν ποιότητά της. Ὅλα τά λάθη καί οἱ
ἀστοχίες μου, πού δημιουργοῦν θλίψη,
ἄγχος, στεναχώρια, ἀγωνία καί φόβο,
καταρρακώνουν τήν ὀμορφιά τῆς ζωῆς
μου. Ἔτσι λοιπόν ἄσχετα μέ τήν ποσότητα πολλές φορές καί ἡ ποιότητα
τῆς ζωῆς μας εἶναι ὑπό ἀμφισβήτηση.
Ἔχουμε λησμονήσει ὅτι ἕνας βασικός λόγος τῆς ὑπάρξεώς μας εἶναι νά
γίνουμε καί νά εἴμαστε χαρούμενοι
καί εὐτυχισμένοι, πέρα καί πάνω ἀπό
ὁποιαδήποτε οἰκονομική κρίση, πέρα
καί πάνω ἀπό τίς ὅποιες δυσκολίες καί
ἀντιξοότητες. Ἴσως τελικά ἡ ἁμαρτία
καί ἡ ποιότητα ζωῆς νά εἶναι καταστάσεις ἀντιστρόφως ἀνάλογες. Ὑπάρχει
ἀκόμα τό ἐνδεχόμενο (πού πολλοί ἀπό
ἐμᾶς μπορεῖ νά βιώνουμε) νά πιστεύουμε ὅτι ποιότητα στή ζωή μας σημαίνει ἀρκετά χρήματα, μιά καλή ἐργασία,
ἕνα μεγάλο καί ὄμορφο σπίτι, κάποιο
ὡραῖο ἁμάξι. Δηλαδή νά στηρίζου-

με τή χαρά καί τήν ποιότητα τῆς ζωῆς
μας σέ ἀντικείμενα, καί μάλιστα πολυτελείας. Ὅμως ὅλα αὐτά δέν δίδουν
χαρά, μά οὔτε καί πληρότητα στήν
ὕπαρξή μας. Μᾶλλον πώς αὐξάνουν
τήν αὐταρέσκεια καί τόν ἐγωισμό μας.
Στήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας πιστεύουμε πώς ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται
ἀπό σῶμα καί ψυχή. Γι’ αὐτό πρέπει νά
φροντίζουμε ἐξίσου καί τά δυό μέρη.
Ἐκεῖνοι πού πιστεύουν πώς ἡ Ἐκκλησία ἀσχολεῖται ἤ ἐνδιαφέρεται μόνο γιά
τήν ψυχή, κάνουν σοβαρό καί μεγάλο
λάθος. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά προσέχει καί νά φροντίζει τό Ναό τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος πού εἶναι τό σῶμα του. Γιά
τό λόγο αὐτό ὁτιδήποτε βλάπτει τό
σῶμα μας εἶναι ἀστοχία. Ὅπως ἐπίσης
ὁτιδήποτε εἶναι σέ ἀντίθεση μέ τήν ψυχική ὑγεία καί ἰσορροπία τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι ἐξίσου ἀστοχία. Ἐπειδή ὁ θάνατος
εἶναι βέβαιος, ἡ ποσότητα ἄγνωστη,
ἡ ποιότητα χωρίς Χριστό, ψεύτικη, ἄς
προσέξουμε νά ἔχουμε πληρότητα στή
ζωή μας. Καί πληρότητα σημαίνει νά
ζοῦμε μέ καί γιά τόν Χριστό. Καί τότε
ὅλα θά γίνουν διαφορετικά ὄμορφα καί
εὐλογημένα. ΑΜΗΝ !!!
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ
τῆς κ. Ἑλένης Βασσάλου, Θεολόγου

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Μέρος β΄

Σ

τό προηγούμενο τεῦχος ἀναφερθήκαμε στίς γνωστές παραπλανητικές ἰδέες τῆς Νέας Ἐποχῆς (Ν.Ε.) μέ
τίς ὁποῖες ἐπιδιώκει νά διαβρώσει τήν
πίστη στή μοναδικότητα τῆς ἐν Χριστῷ
σωτηρίας μας. Κατ’ αὐτήν: «δέν ἔχει σημασία σέ ποιά θρησκεία ἀνήκει κάποιος,
ποῦ πιστεύει, ὅλοι σ’ ἕνα Θεό πιστεύουμε, ἕνας Θεός ὑπάρχει…».
Ἐξηγήσαμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἐνανθρώπησε ἀκριβῶς
γιά νά γνωρίσει στόν ἄνθρωπο τήν
ἀλήθεια, τόν Τριαδικό Θεό, ἀποσαφηνίζοντας ἔτσι τό τοπίο τῶν περί θείου
πλανεμένων καί ἀδιέξοδων ἀντιλήψεων
καί λατρευτικῶν πρακτικῶν, καθώς καί
γιά νά τόν καλέσει νά ζήσει τήν πληρότητα τῆς ἁγίας καί αἰώνιας ζωῆς ἑνωμένος μαζί του ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ.
Ἐπισημάναμε πόσο σημαντικό εἶναι
ὁ ἄνθρωπος νά ἀναφέρεται στό Θεό καί
Πατέρα του, νά λατρεύει τόν ἀληθινό
Θεό, τόν Ζωοδότη του, καί νά μήν χάνεται στά μαγικοθρησκευτικά μονοπάτια τοῦ θανάτου.
Βεβαίως ἡ Ν.Ε., ὡς συνεργάτης τῆς
Θεοσοφίας, μέ κοινό στόχο τήν ἐπι-

κράτηση τῆς Πανθρησκείας ἐπιστρατεύει καί στηρίζει ὅποιο πρόσωπο ἤ
παραθρησκευτική ὁμάδα ἀνασυνθέσει καί ἀναπροσαρμόσει κάθε δοξασία
καί φιλοσοφική ἄποψη. Ταυτοχρόνως,
πολεμᾶ τό Πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή ἡ ὕπαρξη καί ὁ
λόγος Του, τήν ἀκυρώνει. Αὐτή ἡ ἀκύρωση ἀποτελεῖ «τό ἀγκάθι», γιά ὅλους
ἐκείνους, ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρις σήμερα, πού στοχεύουν στήν αὐτοσωτηρία, στήν αὐτοθέωση.
✴✴✴
Ἑπόμενη ἰδέα πού καλλιεργεῖται καί
προβάλλεται ἀπό τή Ν.Ε. μέ σκοπό νά
διαβρώσει τήν πίστη στή μοναδικότητα
τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μας:
β. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι ὁ μόνος Θεάνθρωπος καί Σωτήρας τοῦ κόσμου.
Ἔχει διαχρονική ἰσχύ ὁ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι λόγος τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου: “ Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ
ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς
σημεῖον ἀντιλεγόμενον”.1
1. Λκ 2, 34.
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Ἀπό τά χρόνια τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου μας ὑπάρχει ἡ τάση
τῶν αὐθαίρετων συμπερασμάτων γιά
τό πρόσωπό Του,2 γιά τόν τρόπο καί τίς
δυνάμεις μέ τίς ὁποῖες ἐνεργεῖ. Οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων καί οἱ Φαρισαῖοι θεωροῦσαν τό Χριστό πλάνο3, ὅτι διώχνει
τά δαιμόνια μέ τή δύναμη τοῦ ἄρχοντα
τῶν δαιμονίων.4
Ἀπό τότε μέχρι σήμερα, ἄφθονα τά
παραδείγματα τῶν αὐθαίρετων θεωρήσεων:
Οἱ Χριστολογικές αἱρέσεις5 παρανοοῦν τή λειτουργία τῶν δύο φύσεων,
θελήσεων καί ἐνεργειῶν στό πρόσωπο
τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ.
Τό Κοράνιο παρουσιάζει τό Χριστό
ὡς ἄνθρωπο - προφήτη τοῦ Ἀλλάχ,
ἐπειδή θεωρεῖ βλάσφημη τή διδασκαλία
ὅτι εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ.6

Στίς μέρες μας, οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ θεωροῦν τό Χριστό ὡς Κτίσμα
τοῦ Ἰεχωβᾶ.7
Οἱ Ἀποκρυφιστές τόν ἐκλαμβάνουν
ὡς τό μεγαλύτερο μέντιουμ ἤ ὡς μιά
μετενσάρκωση ἑνός ἐκ τῶν μεγάλων
μυστῶν, πού κατά καιρούς ἐμφανίζονται στόν κόσμο.8
Ἄλλοι ἀπό τούς ἀρχαιολάτρες τόν
ὑβρίζουν,9 ἄλλοι τόν νομίζουν ὡς ἐθνικό μεσσία τῶν Ἑβραίων, ἄλλοι ὡς
Ἕλληνα, ἄλλοι ὡς ἕναν ἀπό τούς θεούς
τοῦ ἑλληνικοῦ Δωδεκαθέου, ἄλλοι ὡς
μύθο, ἐνῶ ἄλλοι ὡς λαϊκό δάσκαλο, ὡς
ραββίνο.10
Οἱ Μασόνοι τόν θεωροῦν ὡς μύστη,11
οἱ ἄθεοι ὡς μύθο.12
Οἱ ἀναρχικοί ὡς ἀναρχικό, οἱ χίπηδες
ὡς χίπη ἤ supper star.
Οἱ Γκουρού ὡς “ἡ Παγκόσμια Συνειδητότητα πού ζεῖ μέσα σέ κάθε πλά-

2. Μτ 16, 13-14 “᾿Ελθὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ
μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι
εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; οἱ δὲ εἶπον· οἱ μὲν
᾿Ιωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ ᾿Ηλίαν, ἕτεροι
δὲ ῾Ιερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν”.
- Ἰω 7, 40-44 “Πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαντες τὸν λόγον ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ
προφήτης· ἄλλοι ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός·
ἄλλοι ἔλεγον· μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς
ἔρχεται; οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος
Δαυῒδ καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυΐδ,
ὁ Χριστὸς ἔρχεται; Σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο
δι᾿ αὐτόν. Τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν,
ἀλλ᾿ οὐδείς ἐπέβαλεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας”.
3. Μτ 27, 63 “ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος
εἶπεν ἔτι ζῶν, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι”.
4. Μτ 12, 24
5. Θ. Ἰ. Ρηγινιώτη,” Ἱστορικός πίνακας τῶν αἱρέσεων”
http://www.oodegr.com/oode/thriskies/
genika/pinakas_airesewn_1.htm
6. Μωάμεθ, Τό Κοράνιο, Μετάφραση Μίνας

Ζωγράφου - Μεραναίου, ἔκδ. Δαρεμᾶς, Ἀθήνα,
κεφ. 2, 81 καί 130 / 3, 40 καί 52 / 4, 156 καί 161.
7. Βιβλία τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ: “Καταλλαγή” σ. 108. “Εἶναι ἀδύνατον νά ψευσθεῖ ὁ Θεός”
σ. 262. “ Ἔστω ὁ Θεός ἀληθής” σ. 106.
8. Λαμπρόπουλου Β.Α., Στά ἄδυτα τῆς Ἑλληνικῆς Μασονίας, ἔκδ. Βασδέκης, Ἀθήνα 1988, σ.
218.
9. “ Ἑλληνική Θρησκεία”, ἀρ. φύλλου 1, μηνός Ποσειδεῶνος, Νοέμβριος 2002, Ἕδρα Ἄστρους
8688, 10441 Κολωνός Ἀθῆναι.
10. Πρωτ. Τσουροῦ Κυριακοῦ, Ὁ “ Ἰησοῦς Χριστός” τοῦ Νεοπαγανισμοῦ, περιοδικό Διάλογος,
ἔκδ. Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων, Ἀθήνα 2004, τεύχ.
37, σ. 1-3 καί τεύχ. 38, σ. 1-3.
11. Ψαρουδάκη Νικολάου, Σκοτεινές Δυνάμεις
καί Χριστιανισμός, ἔκδ. Χριστιανικῆς Δημοκρατίας,
Ἀθήνα 1966, σ. 75 καί 90-92.
12. Θεοδώρου Εὐαγγέλου, Χριστός Ἰησοῦς Ἀπολογητική, Θ.Η.Ε. ἔκδ. Μαρτίνος, Ἀθῆναι 1956,
τ. 12ος, σ. 272-273.

16

σμα, παντοῦ, καί στά ζῶα
καί στά φυτά”,13 ὡς ἀβατάρ - ἐνσάρκωση τοῦ θεοῦ
Κρίσνα, ὡς ἕναν ἀπό τούς
θεούς τοῦ Ἰνδουισμοῦ, ὡς
ἕνα δρόμο πού ὁδηγεῖ
στό Μπράχμαν 14 ἤ ὡς
λάτρη τοῦ Κρίσνα πού
θυσίασε τή ζωή του “γιά
νά ξυπνήσει μέσα στούς
ἀνθρώπους τή συνείδηση
τοῦ θεοῦ” (Κρίσνα).15
Οἱ ὁμάδες διαλογισμοῦ διδάσκουν, πώς
ὁ Χριστός θαυματουργοῦσε, ἐπειδή, τάχα,
ἔκανε διαλογισμό16 ὁπότε ὑπόσχονται
στούς ὀπαδούς τους ὅτι ὅμοια μποροῦν
νά θαυματουργοῦν, ὅτι θ’ ἀνακαλύψουν
τή «χριστική τους συνείδηση», τή συνείδηση ὅτι εἶναι οἱ ἴδιοι ὁ Χριστός...17
Οἱ συντάκτες τοῦ Προγράμματος
Σπουδῶν στά Θρησκευτικά τόν τοποθετοῦν ὡς δάσκαλο μεταξύ τῶν μεγάλων δασκάλων τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου: Μωάμεθ, Κομφούκιο, Βούδα.18

Καθένας καί ἡ δοξασία του.
Ὅλοι αὐτοί συναντιοῦνται στήν
ἄρνηση ἤ κατάργηση τῆς μοναδικότητας τοῦ Θεανθρώπου
καί Σωτήρα τοῦ κόσμου. Αὐτή
ἡ στάση δέν εἶναι τυχαία. Βασική ἐπιδίωξη
εἶναι, ἀφενός, νά μή
θεωρηθοῦν ὑποτιμημένοι οἱ θεοί ἤ οἱ δάσκαλοι
τῶν θρησκευμάτων, καί
ἀφετέρου, νά μή δειχτεῖ
ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός
ἐνσαρκώνει τήν ἀποκλειστική δυνατότητα τῆς σωτηρίας, ὁπότε θά μποροῦσε νά ὑποψιαστεῖ κάποιος
ὅτι ἄδικα ἐρευνᾶ ἄλλους χώρους…
Ἄλλοι πάλι ἐμφανίζουν τόν Ἰησοῦ
Χριστό ὡς γέννημα τῶν φιλοσοφικοθρησκευτικῶν ἀναζητήσεων, τῶν
συγκρητιστικῶν ζυμώσεων τῆς προχριστιανικῆς ἐποχῆς καί τῶν κοινωνικοπολιτικῶν παραμέτρων τῶν χρόνων
τῆς ζωῆς Του, δίχως τήν παραμικρή
ὑποψία, μήπως δέν εἶναι γέννημα τῶν
ἱστορικῶν συνθηκῶν, ἀλλά εἶναι ὁ Κύριος τοῦ κόσμου καί τῆς Ἱστορίας του.19
Ἔντεχνα ὑποβάλλουν τήν ἰδέα, ὅτι
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶλλον δέν εἶχε συνείδηση, ποιός εἶναι, ἐνῶ ἡ ἀναγνώριση
τῆς Θεότητάς Του προέκυψε, ὑποτίθεται, ἀναγκαστικά:20 Ἐκεῖνοι πού προσ-

13. Νάτζεμυ Ρόμπερτ, Ὁ συμβολισμός τῆς
σταύρωσης καί τῆς ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ, περιοδικό Ἁρμονική Ζωή, ἔκδ. Μαυρομάτη Σοφία
- Νάτζεμυ, Ἀθήνα, τ. 9, Μάρτιος-Ἀπρίλιος 1985,
σ. 4.
14. Maharaj R. Rabindranath, Ὁ θάνατος ἑνός
Γκουρού, ἔκδ. Πέργαμος, Ἀθήνα 1986, σ.164- 165.
15. Α. Τ. Μπακτιβεντάντα Σουάμι Πραμπουπάντα, Μπαγκαβάτ Γκιτά, Bhaktivedanta Book
Trust, Italy 1980, κεφ.11ο, σ. 297.
16. Σίλβα Χοσέ, Ἔλεγχος τοῦ νοῦ μέ τή μέθοδο
Σίλβα, ἔκδ. Κονιδάρης, Ἀθήνα 1980, σ.129-130.
17. http://www.urantiacenter.gr/anoteres-epikoinonies/odidaskalostisagapis/683--q-q.html
18. Πρόγραμμα Σπουδῶν στά Θρησκευτικά

Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου, ΦΕΚ Β΄ 2335 Ἀρ. πρ.
13714/Γ2, 03-10-2011, σ. 48.
19. “ Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους”, Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1976, τόμος Στ΄, σ. 520 κ.ἑ.
20. “… Τό ἄν ὁ Ἰησοῦς εἶχε συνείδηση τῆς
ταυτότητός του μέ τόν “υἱὸ τοῦ ἀνθρώπου” ἤ ὄχι,
εἶναι πρόβλημα πού συζητεῖται σήμερα μεταξύ τῶν
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Σηµεῖα τῶν καιρῶν

δοκοῦσαν τό Μεσσία διέδωσαν τήν
Ἀνάστασή Του καί οἱ ἀποδέκτες τοῦ
κηρύγματός τους τήν πίστεψαν, λόγω
τῶν κοινωνικοπολιτικῶν καί φιλοσοφικοθρησκευτικῶν συνθηκῶν ἐκείνης τῆς
ἐποχῆς.
✴✴✴
Ποιός τελικά ζημιώνεται;
Προφανῶς εἶναι σημαντικός καί ἐπίκαιρος ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου:
“ Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε,
ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν
αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει
καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν
αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ. Βλέπετε μή τις ὑμᾶς
ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας
καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα
τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν· ὅτι
ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς
θεότητος σωματικῶς, καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ
πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης
ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας”.21
Εἶναι ἀναγκαῖα ἡ προσωπική περίσκεψη: Σέ ποιές καταστάσεις μεταπίπτει, ἐκεῖνος πού ἐνδεχομένως, ὑπό τό
κράτος τῶν ἐσφαλμένων θεωρήσεων,
ἐπιπόλαια, ἀρνεῖται τόν Ἰησοῦ Χριστό,
ὡς τόν ἐνανθρωπήσαντα Υἱό τοῦ Θεοῦ
καί Σωτήρα, Κύριο τοῦ κόσμου καί τῆς

Ἱστορίας του. Ἡ ἐπίπτωση δέν ἀγγίζει
τό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου. Ἐκεῖνος,
ὡς Θεός, εἶναι ἀπαθής καί πλήρης, οὔτε
αὐξάνεται, οὔτε μειώνεται ἡ Θεότητά
Του ἀπό τίς δικές μας ἐκτιμήσεις!
Αὐτός πού καταφανῶς ζημιώνεται
εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Δέν ἀνοίγει παράθυρο στόν “ Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης” νά τόν
φωτίζει, πῶς νά πορευτεῖ, δέν ἀξιοποιεῖ
τίς δυνατότητες ἑνότητας μέ τό Ζωοδότη του,22 προκειμένου νά καταργήσει τό
θάνατο σέ καταστάσεις, πού κατατρύχουν τήν ψυχή του καί τόν πεθαίνουν
καθημερινῶς καί αἰωνίως! Αὐτή εἶναι ἡ
ἀληθινή συμφορά του!

ἐρευνητῶν, γιατί πολλοί θά ἤθελαν νά ἀρνηθοῦν
μιά τέτοια αὐτοσυνειδησία τοῦ Ἰησοῦ. Ἀλλά τό
οὐσιῶδες γιά τήν Ἱστορία εἶναι ὅτι ἡ ταύτιση αὐτή
ἔγινε καί ὅτι δέν μποροῦσε νά μή γίνει, ἀφοῦ ἔγινε
δεκτή ἡ ἀνάσταση πού τήν ὑποδηλώνει ἀναπόφευκτα”. “ Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους”, Ἐκδοτική
Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1976, τόμος Στ΄, σ. 527.
21. Κολ. 2, 6-10.

22. Α΄ Ἰω. 5, 11-13 “Καὶ αὕτη ἐστίν ἡ μαρτυρία,
ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός, καὶ αὕτη ἡ
ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν. Ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει
τὴν ζωήν· ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὴν ζωὴν
οὐκ ἔχει. Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν εἰς
τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν
αἰώνιον ἔχετε, καὶ ἵνα πιστεύητε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ
υἱοῦ τοῦ Θεοῦ”.

Τῆς κ. Βασιλείας Κόλλια
Φιλολόγου

Ἦ
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θρώπων. Ἦταν καί εἶναι ὅπλα πολιτισμοῦ,
φωτός, ἀνθρωπιᾶς. Ἄλλωστε, μιά ἱστορική ἀναδρομή θά μᾶς πείσει ὅτι, εὑρισκόμενο ἐν ἀμύνῃ τό ἑλληνικό γένος, ἀνακαλεῖ μνῆμες τοῦ παρελθόντος καί ἰσχυρά
στοιχεῖα τῆς προσωπικότητάς του.
Τέτοια στοιχεῖα εἶναι ἡ ἐπιστροφή του
στήν παράδοση, ἡ ἐπανασύνδεση μέ τήν
ὀρθοδοξία, ἡ ἀλληλεγγύη πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπο (ἀνεξάρτητα ἀπό
θρησκευτική καί ἐθνική ταυτότητα), ἡ
ἀνασύνταξη τῆς γειτονιᾶς, ἡ ἐπιστροφή
τῶν παιδιῶν στίς ἀλάνες, οἱ κουβέντες
στά καφενεῖα, οἱ νέοι νά περιφέρονται στά
πάρκα, στούς δρόμους. Εἰκόνες δηλαδή
μιᾶς ἀλλοτινῆς Ἑλλάδας, τότε πού τό ψωμί
μοιραζόταν στά δυό γιά νά μήν πεινάσει
κανείς, τότε πού πονοῦσε ὁ ἄνθρωπος τόν
συνάνθρωπο, τότε πού ἡ χαρά καί ἡ θλίψη δέν ἦταν προσωπικές ὑποθέσεις, τότε
πού τά Χριστούγεννα καί ἡ Ἀνάσταση, ἡ
Πασχαλιά καί ἡ Σαρακοστή εἶχαν πραγματικό νόημα, τότε πού χρησιμοποιούσαμε εὐλαβικά τήν ἑλληνική γλώσσα, τότε
πού οἱ πνευματικοί δημιουργοί ἐκπροσωποῦσαν τήν Ἑλλάδα κι ὄχι τόν ἑαυτό τους.
Τότε πού οἱ ἐθνικές γιορτές καί οἱ παρελάσεις ἦταν πραγματικό πανηγύρι. Τότε πού
μιλούσαμε γιά ἥρωες πατρίδας χωρίς ἐνοχές, χωρίς περιστροφές.
Ἴσως τελικά, εἶναι ἀναγκαῖο νά περάσουμε τίς συμπληγάδες πέτρες αὐτῆς τῆς
πολυπρόσωπης κρίσης, ἴσως ἀκόμα πρέπει λαβωθοῦμε ὡς λαός γιά νά ἀναγνωρίσουμε τά λάθη μας, τίς ἄτοπες ἐπιλογές
μας, γιά νά χαράξουμε μιά νέα, φωτεινή
πορεία ζωῆς.

ταν ὁλοφάνερο πώς ἡ ἑλληνική
κοινωνία ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια,
παρουσίαζε σημάδια σήψης. Ὁ νεοπλουτισμός, ἡ ἄνευ ὁρίων κατανάλωση, ἡ ὕλη
ὡς ὑποκατάστατο ψυχικῶν καί συναισθηματικῶν κενῶν, ἡ πλήρης ἀδιαφορία γιά τόν συνάνθρωπο, ἡ ταύτιση τοῦ
προσώπου μέ τήν κοινωνική θέση, ἡ ἠθική διάβρωση σέ ὅλες της τίς μορφές, ἡ
ἀπομάκρυνση ἀπό τήν παράδοση δέν θά
μποροῦσαν παρά νά ἀποτελοῦν πληγές
στό σῶμα τοῦ ἑλληνισμοῦ.
Ὁδηγηθήκαμε σέ σκόπιμη λήθη καί
ἀποπομπή ἀκόμα καί τῶν ὑγιῶν στοιχείων τοῦ παρελθόντος μας. Τήν ἴδια στιγμή πού σχολεῖα καί πανεπιστήμια σέ ὅλο
τόν πλανήτη ἐκτιμοῦν καί διδάσκουν τήν
ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα καί τήν ἱστορία
μας.
Ἦρθε ξανά λοιπόν ὁ καιρός γιά νά
πληρώσουμε τό τίμημα τῆς αὐτοεγκατάλειψής μας. Δέν θά σχολιάσω ἄν αὐτή
εἶναι ὑποκινούμενη ἤ ὄχι. Ὁπωσδήποτε
εἴμαστε ὑπεύθυνοι ἤ συνυπεύθυνοι. Τό
«τίς πταίει;» θά τό ἀπαντήσει κάποτε ἡ
ἱστορία, τότε πού ὅλα θά εἶναι ἐντελῶς
διαφορετικά καί οἱ τωρινές γενιές δέν θά
βρίσκονται στή ζωή.
Ἀντιμετωπίζουμε ὅμως τώρα προκλήσεις θετικές καί ἀρνητικές. Δεχόμαστε
ἀπροκάλυπτες ἀπειλές ἀπό τούς Εὐρωπαίους ἑταίρους καί συνήθως σέ τέτοιες
στιγμές, ἕνας λαός ὀφείλει νά ἐλέγχει τά
βέλη πού διαθέτει στή φαρέτρα του.
Τά ὅπλα τοῦ ἑλληνισμοῦ δέν ἔχουν
–δέν εἶχαν ποτέ– χαρακτήρα πολεμικό.
Δέν στόχευαν στήν ἐξόντωση τῶν συναν-
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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.

Ἱερά Μονή Κυρίας τῶν Ἀγγέλων
Γουβερνέτου

Ἡ

Ἱερά Μονή Γουβερνέτου ἤ Κυρίας
τῶν Ἀγγέλων εἶναι ἕνα ἀπό τά
παλαιότερα μοναστήρια στήν Κρήτη.
Βρίσκεται κοντά στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας
Τριάδος Τσαγκαρόλων καί 19 χιλιόμετρα Βορειοανατολικά τῆς πόλεως τῶν
Χανίων.
Τό Μοναστήρι εἶναι κτισμένο σέ μία
πετρώδη τοποθεσία σέ ὑψόμετρο 260

σε σέ σπηλιά ἡ ὁποία βρίσκεται μέσα
στό φαράγγι Αὐλάκι πού ξεκινάει ἀπό
τή θέση στήν ὁποία βρίσκεται ἡ Ἱερά
Μονή. Ἡ πρόσβαση στή σπηλιά γίνεται
μέ πλακόστρωτο μονοπάτι, πού φτάνει
μέχρι τήν θάλασσα. Μετά ἀπό 15 λεπτά
περίπου κατάβασης ἀπό τό Μοναστήρι
βρίσκεται ἡ σπηλιά τῆς Ἀρκουδιώτισσας ἡ ὁποία πῆρε τό ὄνομά της ἀπό ἕνα
σταλαγμίτη πού μοιάζει μέ ἀρκούδα.
Ὁ μύθος λέει ὅτι ἡ Παναγία μαρμάρωσε τήν ἀρκούδα πού ἔπινε τό νερό τῶν
μοναχῶν. Στή σπηλιά αὐτή ὑπάρχει ἕνα
μικρό ἐκκλησάκι ἀφιερωμένο στήν Παναγία.
Συνεχίζοντας τή διαδρομή στό φαράγγι, σέ ἀρκετή ἀπόσταση, βρίσκεται
ἡ ἐρειπωμένη Μονή Καθολικοῦ καί ὁ
Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη μέσα σέ
βράχο. Κοντά στό Ναό ὑπάρχει ἡ σπηλιά ὅπου ἀσκήτεψε καί πέθανε ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Ἐρημίτης. Πρόκειται γιά μία
σπηλιά 1500 τ.μ., μία κοίτη οὐσιαστικά
ἑνός ὑπόγειου ποταμοῦ.
Συνεχίζοντας τή διαδρομή γιά περίπου 10 λεπτά τῆς ὥρας τό φαράγγι καταλήγει σέ ἕνα στενό φιόρδ μέ πράσινα
νερά.

παραθαλάσσιας Μονῆς Καθολικοῦ οἱ
ὁποῖοι τό ἔκτισαν πάνω σέ προϋπάρχον
ἀρχαῖο ναό.
Ἡ ἐξωτερική ὄψη τοῦ Μοναστηριοῦ
εἶναι σέ μορφή ἑνετικοῦ φρουρίου, σέ
παραλληλόγραμμο σχῆμα μέ διαστάσεις 40x50 μ., ὁ περίγυρος ἔχει πύργους
σέ κάθε μία ἀπό τίς τέσσερεις γωνίες
μέ εἰδικές θυρίδες γιά πολεμίστρες πού
σκοπό εἶχαν τήν προστασία ἀπό τούς
ἐπιδρομεῖς.
Τό καθολικό τῆς Μονῆς εἶναι ἀφιερωμένο στήν Παναγία, Κυρία τῶν Ἀγγέλων, βρίσκεται στό κέντρο τῆς αὐλῆς,
ἔχει σταυροειδή ἀρχιτεκτονική μ’ ἕνα
κάθετο νάρθηκα μπροστά στό κύριο
κλίτος καί ἡ εἴσοδός της εἶναι διακοσμημένη μέ ἀνάγλυφες ἀναπαραστάσεις τεράτων. Δίπλα σέ αὐτό βρίσκονται
δύο παρεκκλήσια ἀφιερωμένα στούς
Ἁγίους Δέκα καί στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν
Ἐρημίτη ἤ Ξένο, Ἱδρυτή τοῦ Μοναστηριοῦ. Γύρω ἀπό τό καθολικό ὑπάρχουν
τά ὑπόλοιπα κτίσματα ἀνάμεσα στά
ὁποῖα βρίσκεται ἡ τραπεζαρία, τό μουσεῖο, πενήντα κελιά σέ δύο ὀρόφους
κ.ἄ.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐρημίτης ἔζη-

μ., στήν εἴσοδο τοῦ φαραγγιοῦ Αὐλάκι.
Χρονολογεῖται πρίν τό 1537 σύμφωνα
μέ τήν ἐπιγραφή πού βρίσκεται στήν
εἴσοδο τῆς Μονῆς. Ἄρχισε νά κτίζεται
ἐπί Ἑνετῶν, ἀλλά ὁλοκληρώθηκε 2,5
αἰῶνες ἀργότερα καθώς οἱ Τοῦρκοι κατέλαβαν στό ἐνδιάμεσο τήν Κρήτη.
Πιστεύεται ὅτι τό Μοναστήρι ἱδρύθηκε ἀπό μοναχούς καί ἀσκητές τῆς
20
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Μήτηρ
Ὑπάρχουσα τῆς Ζωῆς *
τοῦ κ. Δημήτρη Κουτρουμπῆ

Ἕ

να ἀπό τά ὡραιότερα τροπάρια τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι τό τροπάριο πού
ψάλλεται κατά τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου: «Ἐν τῇ γεννήσει
τήν Παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε...». Εἶναι ὡραῖον, ὄχι μόνον διότι
περιέχει ἐπιτυχέστατα συμπλέγματα
ἰδεῶν, λέξεων καί φθόγγων πού γεννοῦν γνησίαν ποιητικήν συγκίνησιν,
ἀλλά καί διότι κατορθώνει εἰς ὀλίγας
φράσεις νά συνοψίση τήν πίστιν καί τήν
πεῖραν τῆς Ἐκκλησίας περί τοῦ προσώπου καί τοῦ ἔργου τῆς Παναγίας εἰς τήν
οἰκονομίαν τῆς σωτηρίας καί τήν ζωήν
τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.
Τό τροπάριον αὐτό ὀνομάζει τήν Παναγίαν «Μητέρα τῆς Ζωῆς». Ἤ, ἀκριβέστερον, διακηρύττει ὅτι ἡ Θεοτόκος,
μετά τήν κοίμησίν της, δέν «κατέλιπε
τόν κόσμον» - δέν ἔπαυσε νά ἐργάζεται
καί νά εἶναι παροῦσα εἰς τόν κόσμον·
ἀλλά «μετέστη πρός τήν Ζωήν» - δέν
ἐπορεύθη ἁπλῶς εἰς τόν ὀφειλόμενον
τόπον τῆς δόξης ὅπως οἱ Ἀπόστολοι

καί οἱ ἄλλοι ἅγιοι οἱ ἐν Χριστῷ κοιμηθέντες, ἀλλά μετέβη μέ ὄλην τήν ὕπαρξίν
της, ψυχῇ τε καί σώματι, πρός τήν ζωήν,
πλησίον τοῦ Θεοῦ - διότι ἦτο, εἶναι
καί θά εἶναι Μήτηρ τῆς Ζωῆς, «Μήτηρ
ὑπάρχουσα τῆς Ζωῆς».1
✴✴✴
Τί σημαίνει ὅμως ὅτι ἡ Παναγία ἦτο,
εἶναι καί θά εἶναι «Μήτηρ τῆς Ζωῆς»;
Α΄. Σημαίνει ὅτι εἶναι Μήτηρ Ἐκείνου, τόν ὁποῖον ὁ ἀπόστολος Πέτρος,
εἰς τήν στοάν τοῦ ἱεροῦ, τήν καλουμένην τοῦ Σολομῶντος, ὠνόμασεν «ἀρχηγόν τῆς ζωῆς».2
Ἕνας ἀπό τούς ἀκροβωνιαίους λίθους τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
ὅτι τά πάντα ἐγένετο διά τοῦ Υἱοῦ καί
«χωρίς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέ ἕν ὅ γέγονεν».3 Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερον
Πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἶναι ἡ
1. Τήν ἰδέαν αὐτήν διακηρύττει μέ μεγαλυτέραν σαφήνειαν τό κοντάκιον τῆς ἑορτῆς, τό ὁποῖον
λέγει ὅτι «τάφος καί νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν (τήν
Θεοτόκον), ὡς γάρ Ζωῆς Μητέρα πρός τήν Ζωήν
μετέστησεν –μετέφερεν μέ ὅλην τήν ὕπαρξίν της– ὁ
μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον».
2. Πράξ. 3, 15.
3. Ἰωάν. 1, 3.

* Τό κείμενο ἀναδημοσιεύεται ἀπό τό βιβλίο τοῦ
Δ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ, Ἡ Χάρις τῆς Θεολογίας, Ἀθήνα, ἐκδόσεις Δόμος, 1995, μέ τήν ἄδεια τοῦ ἐκδότη
Δημήτρη Μαυρόπουλου. Ἐπιλέχτηκε γιατί ξεχώρισε. Τηρεῖται ἡ ἱστορική ὀρθογραφία.
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ὑποστατική ἐκδήλωσις τοῦ δημιουργικοῦ θελήματος τοῦ Πατρός. Αὐτός ἔδωσεν ὕπαρξιν καί ζωήν εἰς πᾶν ὅ,τι ζεῖ καί
ὑπάρχει. Αὐτός ἔπλασε τόν ἄνθρωπον
ἱκανόν νά ζῆ αἰωνίως καί ἀτελευτήτως
μετά τοῦ Θεοῦ. Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος,
παρασυρθείς ὑπό τοῦ Πονηροῦ καί
ἀπομακρυνθείς ἀπό τόν Θεόν, κατέστη
ὑπόδουλος τοῦ θανάτου καί συνεπῶς
ἀνίκανος νά πραγματοποιήση τόν προορισμόν του. Αὐτός «εἰσέβαλεν» εἰς τόν
κόσμον, καί ἔσωσε τό ἔργον τοῦ Θεοῦ
ἀπό τόν ἀφανισμόν, χορηγήσας εἰς αὐτό
καί πάλιν τήν δυνατότητα τῆς ἀθανασίας καί τῆς ζωῆς. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ
εἶναι λοιπόν ὁ ἀρχηγός - ὁ δημιουργός
καί χορηγός τῆς ζωῆς. Κατά τούς Πατέρας, εἶναι «Αὐτοζωή»4 - ἡ ἴδια ἡ Ζωή,
εἰς τήν ὁποίαν πρέπει νά μετέχη καί νά
κοινωνῆ, ὅποιος θέλει νά ἀποσείση τόν
ζυγόν τοῦ θανάτου καί νά πράξη τό θέλημα τοῦ ἐν οὐρανοῖς Πατρός, νά ζήση
δηλαδή αἰωνίως καί ἀτελευτήτως μετ’
Αὐτοῦ.
Πῶς ὅμως εἰσῆλθεν ἡ Ζωή εἰς τόν
ὑπό τοῦ θανάτου κυριαρχούμενον κόσμον; Ἀκριβῶς ὅπως εἶχεν εἰσέλθει
ἡ Ἁμαρτία καί ὁ Θάνατος - δι’ ἑνός
ἀνθρώπου· τῇ συνεργείᾳ μιᾶς γυναικός. Ἡ παρακοή τῆς Εὔας ἦτο τό ρῆγμα
διά τοῦ ὁποίου εἰσέδυσεν ὁ Θάνατος·
ἡ ὑπακοή τῆς Μαρίας ὑπῆρξεν ἡ πύλη
τήν ὁποίαν διώδευσεν ἡ Ζωή. «Ἰδού
ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά τό
ρῆμά σου».5

Χάρις εἰς τήν πρόθυμον καί πιστήν
αὐτήν συμμόρφωσιν τῆς Παρθένου εἰς
τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ προαιώνιος Λόγος «ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη».6 Ἡ πίστις καί ἡ
ἀγάπη τῆς ταπεινῆς αὐτῆς κόρης ἀπέβη τό μέσον, διά τοῦ ὁποίου «ὁ ἀόρατος ὁρατόν ἑαυτόν παρεσκεύασεν καί
ὁ ποιητής καί δεσπότης τῶν ὅλων εἷς
τῶν ἀνθρώπων ἐγεννήθη».7 Πράγματι,
ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ δέν ἐπεφάνη εἰς τόν
κόσμον, φέρων προσωπεῖον ἀνθρώπου,
ὅπως οἱ θεοί τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι,
κατά τήν μυθολογίαν, μετημφιέζοντο
εἰς ἀνθρώπους, ὁσάκις ἤθελαν νά ἐπικοινωνήσουν μέ τούς βροτούς· οὔτε
ἦλθεν, περιβεβλημένος φαινομενικόν
καί ἀψηλάφητον σῶμα, ὅπως ἰσχυρίζοντο κατά τόν πρῶτον ἤδη μετά Χριστόν
αἰῶνα διάφοροι αἱρετικοί, «οἱ πλάνοι
οἱ μή ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστόν
ἐρχομενον ἐν σαρκί».8 Ἀλλ’ εἰς μίαν
συγκεκριμένην στιγμήν τῆς ἱστορίας,
ἐπί Καίσαρος Αὐγούστου, «ἀτρέπτως
καί ἀναλλοιώτως» –χωρίς δηλαδή τήν
παραμικράν ἀλλαγήν ἤ ἀλλοίωσιν τῆς
θεότητός του– «ἐγένετο σάρξ», 9 καί
διά τῆς ἐπελεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, προσέλαβεν, εἰς τήν μήτραν μιᾶς
ἁπλῆς καί ἀφωσιωμένης εἰς τόν Θεόν
γυναικός, φύσιν ἀνθρώπου, ἀληθινοῦ,
πραγματικοῦ, καθ’ ὅλα ὁμοίου μέ ἡμᾶς.
«Ἐν ἀκεραίᾳ καί τελείᾳ φύσει ἀληθοῦς
ἀνθρώπου», γράφει ὁ Πάπας Λέων ὁ
6. Λειτουργία Μ. Βασιλείου.
7. Ἀπόφασις Οἰκ. Συνόδου Χαλκηδόνος. Mansi,
S.C.A.L. VII 115 B.
8. Β΄ Ἰωάν. 7.
9. Ἰωάν. 1, 14.

4. Ἰουστίνου, Διάλ. 6. Εἰρηναίου, Ἔλεγχος, Γ.
ΧVΙΙΙ, 7 ΧΙΧ1ΧΧ1. Μ. Ἀθανασίου, Migne, P.G. 26,
584.
5. Λουκ. 1, 38.

23

Μέγας πρός Φλαβιανόν τόν Κωνσταντινουπόλεως. «Θεός ἀληθής ἐτέχθη·
ὅλος ἐν τοῖς ἑαυτοῖς καί ὅλος ἐν τοῖς
ἡμῶν», μέ μόνην διαφοράν ὅτι ἐγεννήθη «δίχα ρύπου τινός ἁμαρτήματος».10
Ὡς τέλειος ἄνθρωπος, ὁ Λόγος τοῦ
Θεοῦ ἐπάτησε διά τοῦ θανάτου του
τόν Θάνατον καί ἀπηλευθέρωσεν τόν
ἄνθρωπον ἀπό τήν ἐξουσίαν τοῦ Πονηροῦ. Καί ὄχι μόνον τόν ἀπελύτρωσεν
ἀπό τήν τυραννίδα τοῦ Διαβόλου, ἀλλά
τόν ἀνήγαγεν καί εἰς τούς οὐρανούς.
Διότι, κατά τήν ἡμέραν τῆς Ἀναλήψεως,
ὁ Λόγος δέν ἐπέστρεψεν εἰς τόν Πατέρα μόνος, ἀλλά συναποκομίζων καί
τήν ἀνθρωπίνην φύσιν, τήν ὁποίαν εἶχε
προσλάβει εἰς τόν κόλπον τῆς Μαρίας,
τῆς μητρός αὐτοῦ. Τώρα, ἐκ δεξιῶν τοῦ
Πατρός, δέν κάθηται ἁπλῶς ὁ προαιώνιος Λόγος· κάθηται ὁ σαρκωθείς καί
ἐκ γυναικός γενόμενος Υἱός τοῦ Θεοῦ,
ὁ «ἄνθρωπος Χριστός Ἰησοῦς», ὁ «μεσίτης» Θεοῦ καί ἀνθρώπων,11 ὁ ὁποῖος
εἰς ἕν καί τό αὐτό πρόσωπον ἑνώνει
τήν θείαν καί τήν ἀνθρωπίνην φύσιν.
Χάρις εἰς τήν ἄφραστον καί ὑπέρλογον
ἕνωσιν τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπον, ἡ
ὁποία ἐπραγματοποιήθη εἰς τήν μήτραν
τῆς παρθένου, ὁ ἄνθρωπος, ὄχι μόνο
ἀπηλλάγη ἀπό τόν ζυγόν τοῦ θανάτου
καί κατέστη ἐκ νέου ἱκανός πρός ζωήν,
ἀλλά κυριολεκτικῶς ἔγινε «μέτοχος τῆς
θείας φύσεως»,12 εἰσήχθη εἰς τήν «αἰώνιον ζωήν». Ἀποτελῶν, ἐν τῷ προσώπῳ

τοῦ ἀναστάντος καί ἀναληφθέντος
Κυρίου, μίαν σάρκα μέ τόν Λόγον τοῦ
Θεοῦ, μετέχει εἰς τήν ζωήν τῆς Ἀγάπης,
ἡ ὁποία αἰωνίως συνδέει τά Πρόσωπα
τῆς μακαρίας καί παναγίας Τριάδος.
Ἡ Παναγία, λοιπόν, ὡς μήτηρ τοῦ
«ἀνθρώπου Χριστοῦ Ἰησοῦ» εἶναι Μήτηρ τῆς Ζωῆς. Καί, ὑπό τήν ἔποψιν
αὐτήν, εἶναι μεταξύ ἡμῶν ὁ διαρκής καί
ἀψευδής μάρτυς τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας μας, τοῦ μυστηρίου τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ. Διότι ἡ παρουσία
τῆς Παναγίας, συνεχῶς καί ἀδιακόπως,
μᾶς ὑπενθυμίζει καί μᾶς ἀποδεικνύει,
ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, ὅτι «κεκοινώνηκε τῆς σαρκός καί τοῦ αἵματος
τῶν παιδίων»,13 ὅτι ὁμοιώθη «κατά πάντα τοῖς ἀδελφοῖς»,14 ἵνα καί ὁ ἄνθρωπος γίνη Θεός, κοινωνήση τῆς θείας
Ζωῆς καί γίνη σύμμορφος τῆς δόξης
τοῦ Θεοῦ. Τήν σημασίαν αὐτήν τῆς παρουσίας τῆς Θεοτόκου μᾶς φανερώνει
καθαρώτατα ἡ ἱστορία. Πράγματι, ὅσα
τμήματα τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου παρενόησαν ἤ ἐκ προθέσεως ὑπετίμησαν
τήν θέσιν τῆς Παναγίας εἰς τήν ζωήν
καί τήν λατρείαν τῆς Ἐκκλησίας, ὑπέπεσαν πάντοτε εἰς δύο σοβαρωτάτας
πλάνας: ἤ παρέβλεψαν τήν ἀνθρωπότητα τοῦ Λόγου· ἤ ἐλησμόνησαν τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ. Ἐννοεῖται, ὅτι καί εἰς
τάς δύο περιπτώσεις, τό μυστήριον τῆς
σωτηρίας ἔχασε τό περιεχόμενόν του
καί κατέστη ἀδύνατος ἡ ἐν Χριστῷ ζωή.
Ἀκριβῶς δέ διά νά ἀποφευχθοῦν παρόμοιοι κίνδυνοι, ἡ Ἐκκλησία καθιέρωσε
εἰς πᾶσαν σχεδόν εὐχήν καί προσευχήν

10. Λέοντος Μεγάλου, Ἐπιστολή πρός Φλαβιανόν, Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως (13 Ἰουνίου
449), P.L. LIV, 763.
11. Α΄ Τιμ. 2, 5.
12. Β΄ Πέτρ. 1, 4.

13. Ἑβρ. 3, 14.
14. Αὐτόθι, 17.
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της νά μνημονεύεται ἡ Μαρία, ἡ Παναγία Μήτηρ τοῦ Θεοῦ. Διότι, ὅπως ἐνωρίτατα ἀντελήφθη ἡ χριστιανική συνείδησις, ἐκείνη, τήν ὁποίαν ἡ Ἐλισάβετ,
πλησθεῖσα Πνεύματος Ἁγίου, ἀπεκάλεσεν «εὐλογημένην ἐν γυναιξί», εἶναι
«ὁ θεόπεμπτος φύλαξ τοῦ Χριστιανικοῦ
Μυστηρίου καί ἡ ἀσφαλεστέρα ἐγγύησις μιᾶς ἀληθῶς χριστοεκντρικῆς εὐσεβείας καί ζωῆς».15

νά προσαγάγη εἰς τόν Πατέρα ἕνα τέλειον δεῖγμα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους,
τόν Ἰησοῦν τῆς Ναζαρέτ· ἀλλά διά νά
πραγματοποιήση τό θέλημα τοῦ Θεοῦ,
ὁ ὁποῖος «πάντας ἀνθρώπους θέλει
σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας
ἐλθεῖν».18 Τό φιλάνθρωπον καί σωτήριον τοῦτο θέλημα τοῦ Πατρός τό ἐπραγματοποίησεν ὁ Κύριος «ἐφ’ ἅπαξ» ἐπί
τοῦ Σταυροῦ, ἐπειδή ὅμως ὁ ἄνθρωπος
ζῆ ἐν χρόνῳ καί χώρῳ, συνεστήθη ἡ
Ἐκκλησία διά νά μεταδίδη τό «χαρμόσυνον ἄγγελμα» καί τούς καρπούς τῆς
σωτηρίας εἰς τούς ἀνθρώπους κάθε
τόπου καί κάθε ἐποχῆς. Ἡ Ἐκκλησία,
ἐννοεῖται, δέν εἶναι «ὀργανισμός διαχειρίσεως καί διαθέσεως τῶν ἀγαθῶν
τῆς σωτηρίας», εἶναι ἕνα ζωνταόν
σῶμα, ἡ ἀνθρωπίνη φύσις τοῦ Κυρίου, ἡ
Σάρξ τοῦ Χριστοῦ. Κανείς δέν δύναται
νά σωθῆ ἀπό τόν νόμον τοῦ Θανάτου,
κανείς δέν ἠμπορεῖ νά ἔχη ζωήν, ἐάν
δέν ἐνσωματωθῆ εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἐάν
δηλαδή δέν γίνει Σάρξ Κυρίου, Σῶμα
Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι «μεσίτρια»
Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τό μέσον διά τοῦ
ὁποίου ὁ ἀπρόσιτος καί ὑπερούσιος
Θεός γίνεται καταληπτός καί προσιτός
εἰς τόν ἄνθρωπον καί ὁ πεπερασμένος
καί ἁμαρτωλός ἄνθρωπος ἑνοῦται μέ
τόν ὑπεράγιον καί ἄπειρον Θεόν· εἶναι
ἡ κλίμαξ, «ἡ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ», ἧς
ἡ κεφαλή ἀφικνεῖται εἰς τόν οὐρανόν
«καί ἐπί τῆς ὁποίας οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ
ἀναβαίνουν καί καταβαίνουν»,19 εἶναι ὁ
«φοβερός τόπος»20 τῆς κοινωνίας Θεοῦ

✴✴✴
Β΄ Σημαίνει ὅτι ἡ Παναγία εἶναι μήτηρ τοῦ μυστηριακοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ –τῆς Ἐκκλησίας– ἐκτός τοῦ ὁποίου δέν ὑπάρχει σωτηρία καί ζωή.
Μετά τήν εἰς οὐρανούς ἔνδοξον
ἀνάβασίν του, ὁ ἐνανθρωπήσας Λόγος
δέν ἔπαυσε νά ζῆ, νά ἐργάζεται, νά διδάσκη, νά θεραπεύη, νά σώζη καί νά
ζωοποιῆ ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι
βέβαια τώρα «ὁ ἄνω τῷ Πατρί συγκαθήμενος», ἀλλ’ εἶναι ἐπίσης καί ὁ «ὦδε
ἡμῖν συνών». Εἶναι Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος
«ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν»16 ὁ ὁποῖος ἔστησε
τήν σκηνήν του ἀνάμεσά μας. Ἡ ἐνσάρκωσις αὐτή τοῦ Λόγου, ἡ «σκήνωσίς»
του ἐν μέσῳ ἡμῶν, δέν ἐτελείωσε τήν
ἡμέραν τῆς Ἀναλήψεως· συνεχίζεται καί
θά συνεχίζεται μέχρι τέλους τοῦ παρόντος κόσμου. «Καί ἰδού, ἐγώ μεθ’ ὑμῶν
εἰμί πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος».17 Διότι, ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ ἔγινεν ἄνθρωπος ὄχι ἁπλῶς διά
15. Καρδιναλίου Suhard, Ἀρχιεπισκόπου Παρισίων, Ποιμαντορική Ἐπιστολή, 1949.
16. Ἰωάν. 1, 14.
17. Ματ. 28, 20.

18. Α΄ Τιμ. 2, 4.
19. Γεν. 28, 12.
20. Αὐτόθι, 17.
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καί ἀνθρώπων, τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ
Θεοῦ καί τῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου.
Πράγματι, ὅσοι πιστεύουν εἰς τό «εὐαγγέλιον» τοῦ Θεοῦ, βαπτίζονται ἐν ὕδατι
καί «πνεύματι ἁγίῳ» καί κάθε Κυριακήν
συνέρχονται ὁμοθυμαδόν ἐπί τό αὐτό
διά τήν κλᾶσιν τοῦ ἄρτου, προσλαμβάνονται, ἀφομοιοῦνται καί μετατρέπονται εἰς ζῶντα κύτταρα τοῦ σώματος
τοῦ ἀναστάντος καί δοξασθέντος Ἰησοῦ. Τό σῶμα τοῦτο λέγεται «μυστηριακόν», διότι οἰκοδομεῖται, συντηρεῖται
καί καθίσταται ὁρατόν διά τῶν μυστηρίων.21 Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας φανερώνουν τήν σκήνωσιν τοῦ Λόγου «ἐν
ἡμῖν», καθιστοῦν ὁρατήν τήν ἀληθῆ καί
διαρκῆ παρουσίαν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐν τῷ κόσμῳ. Τό ἐπιτυγχάνουν
δέ διά τῆς μετατροπῆς τῶν «ἁμαρτωλῶν καί ἀχρείων δούλων τοῦ Θεοῦ»
εἰς σῶμα Κυρίου. Ἀλλά τό σῶμα αὐτό
δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό σῶμα ἐκεῖνο πού
ἐγεννήθη ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου. Διαφέρει κατά τήν
ἐκδήλωσιν, ἀλλ’ εἶναι ὅμοιον κατά τήν
οὐσίαν μέ τό σῶμα πού ἔλαβεν ὁ Λόγος
τοῦ Θεοῦ εἰς τήν Πανάχραντον μήτραν
τῆς Παρθένου.
Ἀπ’ ἀρχαιοτάτων χρόνων, ἡ Ἐκκλησία παρομοιάζει τήν ἵδρυσίν της πρός
τήν «οἰκοδομήν» τῆς Εὔας ἐκ τῆς
πλευρᾶς τοῦ κοιμισμένου Ἀδάμ. «Ὅπως
ὁ Ἀδάμ εἶναι ὁ τύπος τοῦ Χριστοῦ»,
γράφει ὁ Τερτυλλιανός, «ἔτσι καί ὁ
ὕπνος τοῦ Ἀδάμ εἶναι προτύπωσις τοῦ
σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Κυρίου. Ἐκ τῆς

πλευρᾶς τοῦ κοιμισμένου Ἀδάμ ὁ Θεός
ᾠκοδόμησε τήν γυναῖκα· ἐκ τῆς ἠνεωγμένης πλευρᾶς τοῦ Χριστοῦ, τοῦ κοιμισμένου τόν θανάσιμον ὕπνον τοῦ σταυροῦ, ἐδημιούργησε τήν ἐκκλησίαν, τήν
ἀληθῆ μητέρα τῶν ζώντων».22
Ἀλλ’ ἀπ’ ἀρχαιοτάτων ἐπίσης χρόνων, ἡ Ἐκκλησία πιστεύει, ὅτι «ᾠκοδομήθη» διά τριῶν διαδοχικῶν ἐκχύσεων
τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ: τήν ὥραν
καθ’ ἥν ὁ ἐσταυρωμένος Ἰησοῦς, κλίνας
τήν κεφαλήν, «παρέδωκεν» εἰς τήν μητέρα αὐτοῦ καί τόν μαθητήν, ὅν ἠγάπα,
τό πνεῦμα·23 τό πρωί τῆς ἡμέρας τῆς
μιᾶς τῶν Σαββάτων κατά τήν ὁποίαν ὁ
ἀναστάς Κύριος ἐνεφύσησεν εἰς τούς
μαθητάς Πνεῦμα Ἅγιον·24 καί κατά τήν
ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς.25 Καί εἰς δύο
τοὐλάχιστον ἀπό τάς τρεῖς αὐτάς περιπτώσεις, κατά σαφῆ μαρτυρίαν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Μαρία ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ
ἦτο παροῦσα.
Τήν παρουσίαν αὐτῆς τῆς Μητρός
τοῦ Κυρίου «παρά τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ»26 καί εἰς τό ὑπερῶον τῆς Ἱερουσαλήμ, ὅπου οἱ μαθηταί «ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδόν τῇ προσευχῇ
καί τῇ δεήσει»,27 ἡ Ἐκκλησία δέν τήν
ἐθεώρησε ποτέ τυχαίαν, ἀλλά τήν εἶδε
πάντοτε ὡς ἀπόδειξιν τῆς μυστηριακῆς
μητρότητος τῆς Παναγίας. Διά τόν
λόγον αὐτόν, ὥρισε, εἰς πᾶσαν ἐκκλησιαστική σύναξιν καί ἰδιαιτέρως κατά
τήν τέλεσιν τῆς Εὑχαριστίας, κατά τήν
22.
23.
24.
25.
26.
27.

21. Βλ. τό μοναδικόν πλέον βιβλίον τοῦ H. de
Lubac, Corpus Mysticum, L’ Eucharistie et l’ Église
au Moyen Âge, Paris, Aubier, 1944.
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De Anima 43.
Ἰωάν. 19, 30.
Ἰωάν. 10, 19-23.
Πράξ. 2, 1-4.
Ἰωάν. 19, 25.
Πράξ. 1, 14.

ὁποίαν τό Πνεῦμα τό Ἅγιον καταπέμπεται καί πάλιν ἐφ’ ἡμᾶς καί ἐπί τά προκείμενα δῶρα ἡμῶν, νά μνημονεύεται
«ἐξαιρέτως» ἡ Παναγία, ἄχραντος, ὑπερευλογημένη, ἔνδοξος, δέσποινα ἡμῶν,
Θεοτόκος καί ἀειπάρθενος Μαρία. Τήν
ἐξαίρετον αὐτήν εὐλάβειαν πρός τό
πρόσωπον τῆς Παναγίας ἐκφράζει μέ
τόν ἰδικόν της τρόπον καί ἡ ἁγιογραφία, ἡ ὁποία ὄχι μόνο ζωγραφίζει εἰς
τάς ἀψῖδας τῶν ναῶν τήν Πλατυτέραν
τῶν Οὐρανῶν διά νά δείξη ὅτι ἡ Παναγία σκέπει καί προστατεύει τήν λατρεύουσαν καί ἐν ἀγάπῃ ζῶσαν ἐκκλησιαστικήν κοινότητα, ἀλλά καί ὁσάκις
θέλει νά ἱστορήση τούς Ἁγίους Πάντας,
τό ἐν οὐρανοῖς θριαμβεῦον τμῆμα τῆς
Ἐκκλησίας, τάς ἀπαρχάς τῆς καινῆς ἐν
Χριστῷ φύσεως, τοποθετεῖ πάντοτε εἰς
τό κέντρον τῆς εἰκόνος τήν Παναγίαν,
τήν μητέρα τῆς Ἐκκλησίας.

Θεοῦ καί ἔχοντες τήν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» εἶναι «σπέρμα», ἤ μᾶλλον
«οἱ λοιποί τοῦ σπέρματος τῆς γυναικός»,29 ἡ ὁποία «ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ»,
«περιβεβλημένη τόν ἥλιον, καί ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καί ἐπί
τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων
δώδεκα»,30 καί τῆς ὁποίας τό πρῶτον
τέκνον, «υἱός ἄρρην, ὅς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τά ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ»,31
«ἠρπάσθη πρός τόν Θεόν καί τόν θρόνον αὐτοῦ».32 Ἐναντίον τοῦ σπέρματος
τῆς γυναικός αὐτῆς διεξάγει φοβερόν
καί ἀμείλικτον πόλεμον ὁ «δράκων ὁ
μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος
Διάβολος καί Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τήν
οἰκουμένην ὅλην».33 Ἐν ἀντιθέσει ὅμως
πρός τούς υἱούς τῆς Εὔας, οἱ ὁποῖοι παρεδόθησαν ὑπό τῆς ἰδίας αὐτῆς μητρός
εἰς τήν ὀργήν τοῦ «ὄφεως», οἱ υἱοί τῆς
Μαρίας, καίτοι ζοῦν εἰς τήν «ἔρημον»,
εἰς τόν ὑπό τοῦ θανάτου καί τοῦ Διαβόλου κυριαρχούμενον τοῦτον κόσμον,
δύνανται, νά διαφύγουν τόν κίνδυνον
καί νά σωθοῦν, ἐπειδή ἔχουν μητέρα
ἱκανήν νά τούς προστατεύση καί νά
τούς σώση ἀπό τόν «θυμόν τόν μέγαν» τοῦ Διαβόλου.34 Ἡ μήτηρ αὐτῶν, ἡ
«γυνή», γεννῶσα ἕνα ἕκαστον ἐξ αὐτῶν
εἰς «ζωήν αἰώνιον» τόν καθιστᾶ ἄτρωτον καί ἀπρόσβλητον ἀπό τάς ἐπιθέσεις
τοῦ Σατανᾶ.
Ἡ πεποίθησις, λοιπόν, τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ, ὅτι ἡ Παναγία, ἡ Μήτηρ

✴✴✴
Γ΄. Σημαίνει ὅτι ἡ Παναγία εἶναι μήτηρ κάθε Χριστιανοῦ, κάθε ἀνθρώπου
γεννηθέντος ἄνωθεν καί ζῶντος μετά
τοῦ Θεοῦ τήν «αἰώνιον ζωήν».
Τί εἶναι, ἀλήθεια, ὁ Χριστιανός; Κατά
τόν συγγραφέα τῆς Ἀποκαλύψεως,
εἶναι ὁ «τηρῶν τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ
καί ἔχων τήν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»,28 ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος διά τῆς τηρήσεως τῶν θείων ἐντολῶν εἶναι μάρτυς
τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ κόσμῳ, φανερώνει
δηλαδή καί καθιστᾶ ὁρατόν καί γνωστόν τόν Χριστόν εἰς τόν κόσμον. Ὅλοι
ὅμως «οἱ τηροῦντες τάς ἐντολάς τοῦ

29.
30.
31.
32.
33.
34.

28. Ἀποκ. 12, 17.
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Αὐτόθι, 17.
Αὐτόθι, 1.
Αὐτόθι, 5.
Αὐτόθι, 5.
Αὐτόθι, 9.
Αὐτόθι, 10-17.

τοῦ Κυρίου, εἶναι καί μήτηρ ὅλων τῶν
Χριστιανῶν, δέν ἀποτελεῖ καθόλου λαϊκήν πρόληψιν καί δεισιδαιμονίαν. Εἶναι
θεολογικωτάτη καί στηρίζεται εἰς τό
κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων, τήν διδασκαλίαν τῶν Πατέρων καί τήν πεῖραν
τῆς προσευχομένης καί λατρευούσης
χριστιανικῆς κοινότητος. Ὅσα ὡραιότατα λέγονται καί ἱστοροῦνται περί
τῆς Θεοτόκου εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ὑμνογραφίαν καί ἁγιογραφίαν δέν
εἶναι «ποιητικαί ἐξάρσεις καί ὑπερβολαί καί δραματικαί ἀπεικονίσεις», πού
λέγονται καί ἄδονται ἐν τῇ καθόλου
Λατρείᾳ «μεταφορικῶς καί ποιητικῇ
ἀδείᾳ», καί τά ὁποῖα συνεπῶς «δέν
πρέπει νά ἐκλαμβάνωνται κατά γράμμα, ὡς μή ἀνήκοντα εἰς τήν οὐσίαν τῶν
ὀρθοδόξων δογμάτων». Ἀντιθέτως,
εἶναι πλουσιώτατοι θησαυροί, οἱ ὁποῖοι
ἐκφράζουν τήν ἀρχαιοτάτην πίστιν τῆς
Ἐκκλησίας καί περιέχουν τήν πνευματικήν πεῖραν αἰώνων χριστιανικῆς ζωῆς,
ὅπως ἄλλωστε δύναται νά πιστοποιήση
κάθε ἄνθρωπος εἰλικρινῶς ἀγωνιζόμενος νά ζήση ἐν Χριστῷ. Διότι –ὅπως
ἐπιτυχέστατα παρατηρεῖ ὁ σεβ. Ἔντουϋν Χόσκυνς, ὁ κορυφαῖος τῶν συγχρόνων ἑρμηνευτῶν τῆς Γραφῆς, ἑρμηνεύων τούς λόγους τοῦ Κυρίου εἰς τόν
Γάμον τῆς Κανᾶ: «Τί ἐμοί καί σοί, γύναι;
οὕπω ἥκει ἡ ὥρα μου»– «ἡ Μαρία, ἐπειδή εἶναι μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ, πρόκειται νά
γίνη μήτηρ ὅλων ὅσων θά πιστεύσουν
εἰς αὐτόν. Τό ἐπεισόδιον τοῦτο (ἡ στιχομυθία μεταξύ Ἰησοῦ καί τῆς μητρός
του) εἶναι μία προαγγελία τῆς δευτέρας
αὐτῆς μητρότητος τῆς Μαρίας, ἡ ὥρα
τῆς ὁποίας θά ἔλθη ὅταν ὁ πρωτότοκος αὐτῆς θά προσφερθῆ θυσία ἐπί τοῦ

ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΤΥΠΟΙ
ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ
ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ
ΜΕΣΙΤΡΙΑ (Δεομένη)
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ
ΑΙΜΑΤΟΔΑΚΡΥΟΥΣΑ

σταυροῦ. Ἡ χρῆσις τῆς λέξεως «γύναι»
εἶναι χαρακτηριστική, διότι ἡ λέξις αὐτή
εἶναι στενώτατα συνυφασμένη μέ τήν
ἰδέαν τῆς μητρότητος. Ὅταν, λοιπόν, οἱ
Πατέρες κηρύττουν ὅτι ἡ Μαρία εἶναι ἡ
νέα Εὔα, ἀποδεικνύουν ὅτι ἔχουν ἀντιληφθῆ τό νόημα ὀρθότερον καί πληρέστερον ἀπό τούς συγχρόνους ἑρμηνευτάς. Διότι, ἐνῶ ἡ Εὔα ὑπῆρξε μήτηρ ἑνός
ἁμαρτωλοῦ γένους τό ὁποῖον ἔπαυσε
νά ἔχη οἱανδήποτε πραγματικήν σχέσιν
μέ τόν Θεόν, ἡ Μαρία εἶναι ἡ μήτηρ τῶν
πιστῶν, οἱ ὁποῖοι, ἀπολυτρωμένοι ἀπό
τήν ἁμαρτίαν, γεννῶνται ἄνωθεν καί
μένουν ἐν τῷ Θεῷ».35
35. E.C. HOSKYNS, Genesis i-iii and St. John’s
Gospel, ἐν «J.T.S.», Ἀπρίλιος 1920, σελ. 210.
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
Ὁδηγήτρια, Ἐλεοῦσα, Γλυκοφιλοῦσα, Ἐπακούουσα, Γαλακτοτροφοῦσα, Ἀμόλυντος, κ.λπ.
Δεξιοκρατοῦσα, ἀριστεροκρατοῦσα.
Ἁγιοσορίστισσα, Βλαχερνίτισσα, τῆς Ἁγίας ζώνης, Γερόντισσα, Συνήγορος.

Παντάνασσα, Πλατυτέρα, Πανάχραντος.
Ἄνωθεν οἱ Προφῆται

Η ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ
Ὁ ὅρος σημαίνει
ἐκείνη πού κρατᾶ
τό βρέφος-Χριστό.
Τό βρέφος εἶναι βέβαια μικρό σέ μέγεθος, φαίνεται ὅμως
ἡλικιωμένο στό
πρόσωπό του, στίς
χειρονομίες καί
στήν ἐνδυμασία. Εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐνσαρκωμένος,
εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅπως φαίνεται
ἀπό τό μονόγραμμα ΙΣ ΧΡ, πού τοποθετεῖται στίς πλευρές τῆς εἰκόνας, εἶναι ὁ
ΩΝ, πού εἶναι γραμμένο στό φωτοστέφανο. Εἶναι ὁ Δάσκαλος, πού ὑπαινίσσεται τό ρόλο στό ἀριστερό χέρι. Εἶναι
ὁ Σωτῆρας, πού ὑπαινίσσεται ὁ Σταυρός πού περικλείεται στό φωτοστέφανο. Εἶναι ὁ Ἅγιος, ὅπως ὑπαινίσσεται τό
δεξί χέρι πού εὐλογεῖ.

Ἡ Μητέρα εἶναι ἡ Παναγία, ὅπως
συμβολίζει τό φωτοστέφανο, εἶναι Ἀειπάρθενος ὅπως συμβολίζεται εἰκονογραφικά μέ τό πέπλο ἤ μαφόριο καί ἀπό
τά τρία ἀστέρια πού βρίσκονται στό μέτωπο καί τούς ὤμους.
Ἡ Βρεφοκρατοῦσα, ὅπως σημειώνει ὁ Georges Gharib στό ἔργο του γιά
τίς εἰκόνες τῆς Παναγίας, εἶναι ἐπίσης
πλούσια καί σέ ἄλλα μηνύματα ὅπως:
Α. Ἡ ἑνότητα Μητέρας-Γυιοῦ συμβολίζει τήν ἑνότητα Δημιουργοῦ δημιουργήματος.
Β. Ἡ Θεοτόκος εἶναι τύπος καί ἀπεικόνιση τῆς Ἐκκλησίας, πού ἄν καί παρθένος γεννᾷ τά παιδιά της.
Γ. Ἡ μετωπική στάση ΜητέραςΒρέφος, πού παριστάνονται μέ τά μάτια
καρφωμένα στόν παρατηρητή πού προσεύχεται καί τοῦ ὁποίου συναντοῦν τό
βλέμμα, εἶναι ἔνδειξη τοῦ δεσμοῦ πού
ἐκφράζεται μέ τά παρακάτω λόγια τοῦ
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Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ: «Μέ
τά σαρκικά μου μάτια πού κοιτοῦν τήν
εἰκόνα, ἡ πνευματική μου ζωή βυθίζεται
στό μυστήριο τῆς Ἐνανθρώπισης. Εἶναι
ἡ ἀνοικτή πορεία μου ἀπό τήν εἰκόνα
στήν μίμηση, ἔτσι ὅπως ὁ δρόμος μου
πρός τήν θέωση».

Μητέρα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἀρχηγός τῆς
νοητῆς ἀναπλάσεως. Εἶναι ἐκείνη πού
προηγεῖται ἀπό τήν ἀνθρωπότητα καί
ὅλοι τήν ἀκολουθοῦν. Εἶναι ἡ Ὁδηγήτρια στήν πορεία μας γιά τήν πολυπόθητη ἐξυγίανση ἐν Χριστῷ τῆς βαρύτατα ἀσθενούσης προσωπικότητός μας.
Εἶναι ἐκείνη πού μᾶς βοηθεῖ μέ τήν θεομητορική της Χάρη νά ἐπανεύρομε τόν
Παράδεισο πού χάσαμε, τήν κοινωνία
μας μέ τόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιο
Πνεῦμα. Εἶναι ἐκείνη «δι’ ἧς ἐνεδύθημεν
δόξαν» καί γι’ αὐτό ὑμνεῖται καί θεωρεῖται «πασῶν γενεῶν εὐφροσύνη».

Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ὁ χαρακτηρισμός Ὁδηγήτρια
δόθηκε στήν Θεοτόκο, ἀπό τήν
εἰκόνα της πού βρισκόταν στήν Μονή
τῶν Ὁδηγῶν, ἕνα
μοναστικό κέντρο
κοντά στά ἀνάκτορα τῶν Μαγγάνων. Ὀνομαζόταν Μονή
τῶν Ὁδηγῶν, γιατί ἀπ’ ἐδῶ οἱ Μοναχοί
ὁδηγοῦσαν τούς τυφλούς στό παρακείμενο θαυματουργό ἁγίασμα. Στό μοναστηριακό αὐτό συγκρότημα ὑπῆρχε ἀπό
τόν 5ο αἰώνα ναός ἀφιερωμένος στήν
Παναγία. Ἡ αὐτοκράτειρα Πουλχερία
χάρισε στή Μονή καί θαυματουργή
εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία εἶχε ἱστορηθεῖ ἀπό τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ καί
μεταφέρθηκε ἀπό τήν Ἀντιόχεια στήν
Κωνσταντινούπολη. Κατά τήν ἅλωση
τῆς Πόλης καταστράφηκε.

Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ
Ἡ παράσταση τῆς
Γλυκοφιλούσας ἀποτελεῖ σύνθετο εἰκονογραφικό σχῆμα μέ
ἰδιαίτερη φόρτιση ἀπό
εἰδικές ἐννοιολογικές
καί θεολογικές συσχετίσεις καί ἀποδεδειγμένη ἀναφορά στήν Ἐνσάρκωση καί τό
Πάθος. Ἡ παραλλαγή τῆς Γλυκοφιλούσας ὁρίζεται κυρίως ἀπό τή στάση καί
τήν κίνηση τοῦ παιδιοῦ. Ἡ εἰκόνα πού
παραθέτουμε μέ τό ἕνα πόδι τοῦ παιδιοῦ γυμνό καθιερώνεται ἀπό τά κρητικά ἐργαστήρια τοῦ 15ου αἰώνα, εἶναι
ἔργο τοῦ Κρητικοῦ ζωγράφου Ἀνδρέα
Ρίτζου. Ἡ Γλυκοφιλοῦσα εἶναι πάντα σέ
προτομή καί ἀριστεροκρατοῦσα μέ τό
πρόσωπό της πολύ κοντά στό πρόσωπο τοῦ παιδιοῦ της πού φωλιάζει φοβισμένο στήν ἀγκαλιά της. Φορεῖ τό πένθιμο μαφόρι της, ἐνῷ ὁ Χριστός εἶναι
ντυμένος μέ γκριζογάλανο χιτῶνα καί
λαμπρό ἱμάτιο. Τό βλέμμα του στρέφει

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ὁ χαρακτηρισμός Ὁδηγήτρια ὅμως
ἔχει καί βαθύτερη θεολογική σημασία.
Ὁδηγήτρια σημαίνει ὁδηγός, ἐκείνη πού
δείχνει τόν δρόμο. Καί ὁ δρόμος εἶναι
ἀκριβῶς ὁ Χριστός, πού ἡ Παναγία δείχνει μέ τό δεξί χέρι. Ἡ Ὑπερευλογημένη
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πρός τήν Παναγία, ἡ ὁποία βυθίζει τό
βλέμμα της πέρα ἀπό τόν θεατή.
Ἄ λ λη παρ α λ λαγή τῆς εἰκόνας τῆς
Γλυκοφιλούσας εἶναι
αὐτή ὅπου ὁ Χριστός
εἶναι μισοξαπλωμένος
στήν ἀγκαλιά τῆς μητέρας του καί μέ τό λυγισμένο πρός τά πάνω
μικρό χέρι του θωπεύει τό κάτω μέρος
τοῦ προσώπου της. Ὁ διαμορφωμένος
αὐτός εἰκονογραφικός τύπος τοῦ Χριστοῦ «ἀναπεσόντος» σέ παράσταση
τῆς Γλυκοφιλούσας καθιερώνεται τόν
14ο αἰώνα καί ἐπικρατεῖ σέ ὅλο τό 15ο
αἰώνα, κυρίως στήν Μακεδονία. Ὑποδηλώνει δέ τήν σχέση ὕπνου-θανάτου
ὡς προεικόνιση τοῦ Πάθους τοῦ παιδιοῦ. Ἡ παράσταση τοῦ ἀνακλινόμενου
βρέφους μέ σταυρωμένα τά πόδια καί
τό χέρι κάτω ἀπό τό πρόσωπό του μέ
τήν συμβολική ἔννοια ὕπνου-θανάτου
ὑπάρχει στά παλαιοχριστιανικά χρόνια,
ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τήν ἐφαρμογή τοῦ τύπου στά γνωστά ὡς τραπεζοφόρα.

ἀγκαλιάζονται. Ὁ ἴδιος ὁ ὅρος Ἐλεοῦσα
καθορίζει τήν στοργική συμπεριφορά
τῆς Μητέρας, πού θέλει νά προκαλέσει
τό ἔλεος τοῦ Γιοῦ της πρός τούς πιστούς
καί τήν ἀμοιβαία τρυφερότητα μεταξύ
αὐτῆς καί τοῦ Χριστοῦ. Ὁ τύπος αὐτός
τῆς εἰκόνας ὑπογραμμίζει τήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ἐκεῖνος τῆς
Ὁδηγήτριας τήν θεία φύση Ἐκείνου.
Παραλλαγή τῆς εἰκόνας τῆς Ἐλεούσας
εἶναι καί ἡ Παναγία τοῦ Βλαντίμιρ, στήν
ὁποία ὁ ἁγιογράφος ἕνωσε τήν τυπολογία τῆς Ὁδηγήτριας μέ τά χαρακτηριστικά τῆς Ἐλεούσας. Πράγματι, ἐνῶ
τά πρόσωπα τῶν δυό πρωταγωνιστῶν
σφίγγονται μέ μία ὁρμή γεμάτη τρυφερότητα, τό χέρι τῆς Μητέρας, πού εἶναι
ἐλεύθερο, δείχνει τόν Υἱό.
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΙΡ
Χαρακτηριστικά
εἰκόνας: Εἶναι μία
βρεφοκρατοῦσα τοῦ
τύπου τῆς Ἐλεούσας. Στή στάση τῆς
Παναγίας προέχει ὁ
σεβασμός πρός τόν
Γιό της καί παραμένει ἡ χειρονομία τοῦ
ἀριστεροῦ χεριοῦ της πού δείχνει τό
Βρέφος, ὅπως ἡ Ὁδηγήτρια. Ἡ Θεοτόκος φοράει τό μαῦρο μαφόριο πού εἶναι
περιβεβλημένο ἀπό χρυσό καί στολισμένο μέ τά συνηθισμένα ἀστέρια. Τό
ἱμάτιο τοῦ Γιοῦ εἶναι λαμπρό, φτιαγμένο
ἀπό γνήσιο χρυσάφι, χαρακτηριστικό
τοῦ θεϊκοῦ ἀξιώματος. Ἀξιοσημείωτο σέ αὐτή τήν εἰκόνα εἶναι ἡ μητρική
στοργή τῆς Παναγίας, πού μετριάζει
τήν αὐστηρή καί μεγαλοπρεπή ἔκφρα-

Η ΕΛΕΟΥΣΑ
Ἀνήκει στήν ὁμάδα τῆς βρεφοκρατούσας, παρουσιάζει
ὅμως ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά, ἀφοῦ
πλέον στήν εἰκόνα
φαίνεται μία αἴσθηση στοργῆς καί τρυφερότητας μεταξύ τῆς Μητέρας καί
τοῦ Χριστοῦ. Τά μάγουλα τοῦ βρέφους,
ἀγγίζουν τά μάγουλα τῆς μητέρας καί
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ση τῆς Ὁδηγήτριας. Συνδυάζει δέ τήν
μεγαλοπρεπή τελειότητα μέ τήν καθαρότητα τοῦ ὕφους, τήν μητρική στοργή
καί τρυφερότητα μέ τό μυστήριο τῆς
Ἀγάπης. Τά ἔντονα σκιασμένα φρύδια
καί μάτια, δίνουν στό μητρικό πρόσωπο τήν ἔκφραση μιᾶς διεισδυτικῆς καί
βαθιᾶς μελαγχολίας καί ἀγωνίας πού
προαναγγέλει τόν τύπο τῆς εἰκόνας τῆς
«Παναγίας τοῦ Πάθους».
Ἱστορικά στοιχεῖα τῆς εἰκόνας:
Εἶναι ἔργο ἄγνωστου ἁγιογράφου τῆς
Κων/πολης τῆς μακεδονικῆς ἐποχῆς καί
ἀντίγραφο (1125 μ.Χ.). Τό πρωτότυπο
ἀποδιδόταν στόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ
καί βρισκόταν στήν ἐκκλησία τῆς Ἐλεούσας, πού χτίστηκε στήν Κων/πολη
ἀπό τόν Ἰωάννη Β΄ Κομνηνό (11181143).
- Τό 1131 μ.Χ. στάλθηκε σάν γαμήλιο δῶρο στό Κίεβο.
- Τό 1155 μεταφέρθηκε στήν πόλη
Vladimir ἀπ’ ὅπου πῆρε τήν ἐπωνυμία.
Ἦταν ἡ προστάτιδα τοῦ τόπου, γνωστή
γιά τά θαύματά της.
- Τό 1395 μεταφέρεται στή Μόσχα,
θεωρούμενη σάν ἀληθινό παλλάδιο τοῦ
Ρωσικοῦ ἔθνους. Μπροστά της ἀνακηρύσσονταν οἱ πατριάρχες καί στρέφονταν οἱ τσάροι.
- Τό 1812 μεταφέρεται ἀπό τήν Μόσχα, γιά νά σωθεῖ ἡ εἰκόνα ἀπό τήν
εἰσβολή τοῦ Ναπολέοντα. Ἐπιστρέφει
καί παραμένει στόν Καθεδρικό Ναό τῆς
Κοίμησης τῆς Θεοτόκου, στό Κρεμλίνο,
μέχρι τό 1919, ἔτος πού μεταφέρεται
γιά συντήρηση. Τότε γυμνώθηκε ἀπό
τό πολύτιμο κάλυμμά της.
Σήμερα ἡ εἰκόνα, ὑποβαθμισμένη
σέ ἁπλό μουσειακό ἔκθεμα, βρίσκεται

στήν Πινακοθήκη Τρετιάκωφ τῆς Μόσχας. Τό κάλυμμά της, ἀληθινό ἀριστούργημα χρυσοχοΐας, φυλάγεται στό
Μουσεῖο Τέχνης τοῦ Κρεμλίνου. Ἀντίγραφο τῆς εἰκόνας πού φτιάχτηκε μεταξύ τοῦ 1395 καί 1410, φυλάγεται στό
μουσεῖο τῆς πόλης τοῦ Vladimir.
Η ΑΜΟΛΥΝΤΟΣ
Οἱ Ρῶσοι τήν
ὀνομάζουν Παναγία τοῦ Πάθους.
Εἶναι μία Βρεφοκ ρ ατ ο ῦ σ α , π ο ύ
ἀνήκει στόν εἰκονογραφικό τύπο τῆς
Ἐλεούσας, ὅμως
ἐδῶ ἡ στοργή μητέρας καί γιοῦ χαρακτηρίζεται καί ἀπό
τήν ἀνησυχία τῆς Μητέρας καί τό φόβο
τοῦ Γιοῦ λόγῳ τῆς πρόβλεψης τοῦ Πάθους. Ἡ Παρθένος ἔχει τό δεξί χέρι σηκωμένο, ὅπως στήν Ὁδηγήτρια, ἐνῶ
γύρω ἀπό τόν ἀντίχειρα σφίγγονται τά
χέρια τοῦ βρέφους. Δεξιά καί ἀριστερά
οἱ Ἀρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ φέρουν τά ἐμβλήματα τοῦ Πάθους (Σταυρός, σπόγγος, λόγχη, καρφιά).
Η ΓΑΛΑΚΤΟΤΡΟΦΟΥΣΑ
Γα λακτοτροφοῦσα σημαίνει
ἐκείνη πού τρέφει μέ γάλα. Ἡ
Μητέρα πού κρατάει τό βρέφοςΧριστό μέ τό ἕνα
της χέρι, τοῦ προσφέρει μέ τό ἄλλο
τό στῆθος της. Τά
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πρόσωπα βρίσκονται σέ ἀπόσταση καί
συνήθως ἡ Παναγία ἀπεικονίζεται ὥς
τήν μέση. Ὁ τύπος αὐτός ὑπενθυμίζει
τήν μητρική λειτουργία τῆς Παναγίας,
ὑπενθυμίζοντας τά λόγια ἐκείνης τῆς
γυναίκας τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς
πού μέ δυνατή φωνή εἶπε: «Μακαρία ἡ
κοιλία ἡ βαστάσασά σε καί μαστοί οὕς
ἐθήλασας». Στόν Μεγάλο παρακλητικό
Κανόνα ὑμνεῖται αὐτή ἡ μητρική λειτουργία τῆς Θεοτόκου μέ τό παρακάτω τροπάριο: «Χρυσοπλοκώτατε πύργε,
καί δωδεκάτοιχε πόλις, ἡλιοστάλακτε
θρόνε, καθέδρα τοῦ Βασιλέως, ἀκατανόητον θαῦμα, πῶς γαλουχεῖς τόν Δεσπότην;».

Ἡ Θεοτόκος, ὅμως, ὠς ἀμεσότατα συνεχόμενη μέ τό χριστολογικό μυστήριο, εἶναι “εὐδοκίᾳ Υἱοῦ” οἰκονόμος
τῆς “σωτηρίου χάριτος”. Εἶναι διάκονος
τοῦ μυστηρίου τόσο στή σύσταση ὅσο
καί τή σωτήριο οἰκονομία του. Ὁ Υἱός
εὐδοκεῖ στούς ἁγίους του καί ἰδιαίτερα
στήν Παναγία Μητέρα του. Ἐπαναλαμβάνουμε· ἡ Θεοτόκος δέν εἶναι ἡ πρώτη καί κύρια πηγή τῆς σωτηρίας. Εἶναι
ἁπλή διάκονος τῆς χάριτος, ἁπλή οἰκονόμος τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας ἐν
ὀνόματι πάντοτε τοῦ Υἱοῦ της. Ἑπομένως ὅταν προσευχόμαστε: “  Ὑπεραγία
Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς”, ἡ δέηση αὐτή
κανένα ἀντορθόδοξο στοιχεῖο δέν περιέχει.
Ἡ Θεοτόκος εἶναι ἀληθινή μεσίτρια
μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Ἡ μεσιτεία της φυσικά δέν διαφέρει οὐσιωδῶς
τῆς πρός Θεόν μεσιτείας τῶν ἄλλων
Ἁγίων. Δέν εἶναι μεσιτεία τοῦ Χριστοῦ,
διότι “εἷς καί μεσίτης Θεοῦ καί ἀνθρώπων ἄνθρωπος Χριστός Ἰησοῦς”. Ἡ μεσιτεία της εἶναι ἁπλή μεσιτεία δεήσεως
καί ἱκεσίας. Ἡ Μητέρα μεσιτεύει στόν
Υἱόν διά τή σωτηρία τοῦ σώματος τῆς
Ἐκκλησίας του, τή σωτηρία τῶν πιστῶν,
πού καταφεύγουν στήν κραταιά σκέπη
καί προστασία της. Ἡ Δέσποινα τῶν
πιστῶν, πού καταφεύγουν στήν κραταιά σκέπη καί προστασία της. Ἡ Δέσποινα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι συγχρόνως καί πρέσβειρα τοῦ σώματος αὐτῆς
πλησίον τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ
ἐν πρεσβείαις μεσιτεία της εἶναι ἀπόρροια τῆς ὑψηλῆς περιωπῆς, πού κατέχει
στό ὑπερφυές θαῦμα τοῦ Υἱοῦ της. Δέν
εἶναι μεσιτεία “θυτήριος καί λυτρωτική”, ἀλλά μεσιτεία δεήσεως καί ἱκεσίας.

Η ΜΕΣΙΤΡΙΑ
«Ἡ Μητέρα τοῦ
Θεοῦ ἔχει μεγάλη
χάρη καί παρρησία
πρός τόν ἄχραντο
Τόκο της. Μιά καί
ἔδωσε ζωή στήν
πηγή ζωῆς, δέν
μπορεῖ παρά νά
εἶναι μέσα στή
γεννήτρια τῆς ζωῆς. Μητέρα δέ φυσικά τοῦ Υἱοῦ, ἀγαπᾶ σέ ἴσο μέτρο καί
τήν Ἐκκλησία, πού εἶναι τό μυστικό καί
ἄχραντο σῶμα του. Στή σωτηρία τῶν
πιστῶν παρεμβαίνει ἔμμεσα καί κυρίως
διά τῆς πρεσβείας καί τῆς μεσιτείας της.
Ἰσχύει δέ πολύ «δέησις Μητρός πρός
εὐμένειαν Δεσπότου». Ὁμοίως ἡ Παρθένος μπορεῖ νά χορηγήσει τή λυτρωτική χάρη τοῦ Υἱοῦ της. Ἡ χάρη φυσικά
δέν προέρχεται ἀπ’ αὐτήν, ἀλλά ἀπό
τό χριστολογικό μυστήριο, καί κυρίως
ἀπό τή σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ.
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Κάτω ἀπό τό πρῖσμα αὐτό μελετώμενη
ἡ μεσιτεία τῆς Παρθένου ἐντάσσεται
ἄριστα στήν περί μεσιτείας τῶν Ἁγίων
γενικώτερη διδασκαλία τῆς ὀρθοδόξου
πίστεως».

τοποιώντας τήν παράκληση τῆς Μητέρας Του. Ἔτσι στό πρῶτο θαῦμα τοῦ
Χριστοῦ βλέπουμε ὅτι ἡ Παναγία ἔγινε μεσίτρια μεταξύ Θεανθρώπου καί
ἀνθρώπων. Μιλᾶ στόν Υἱό της γιά τά
προβλήματα τῶν ἀνθρώπων ἀλλά μιλᾶ
καί στούς ἀνθρώπους γιά τόν Χριστό
καί ζητᾶ ὑπακοή στό Θέλημά του («ὅ,τι
ἄν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε»).
Β. Εἶναι τό γεγονός τῆς συνομιλίας
τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Μητέρα Του, ὅταν
ἤταν πάνω στό Σταυρό, ὅπως μᾶς τήν
μεταφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης
(19, 25-26). «Δείχνοντας τόν Ἀγαπημένο του μαθητή Ἰωάννη, τόν μοναδικό
Ἀπόστολο πού τόν ἀκολούθησε μέχρι
τόν Γολγοθά, ὁ Ἰησοῦς λέγει στήν Μητέρα Του: “  Ἰδού ὁ υἱός σου”, ἔπειτα δεικνύοντας τήν Μητέρα Του, λέγει στόν
μαθητή: “  Ἰδού ἡ μήτηρ σου”. Μέ τήν
πράξη αὐτή, ὁ Σωτῆρας τῶν ἀνθρώπων
ἀνήγγειλε γιά τήν Μητέρα Του μία νέα
μητρότητα. Τήν ἀνήγγειλε ἀκριβῶς τήν
στιγμή τοῦ θανάτου Του γιά τήν σωτηρία ὅλων. Ἐμπιστεύτηκε λοιπόν στήν
Μητέρα Του ἐκείνους, γιά τούς ὁποίους
θά γινόταν Λυτρωτής μέ τό Πάθος του
καί τόν θάνατό Του. Τούς ἐμπιστεύτηκε στίς μητρικές της προσευχές. Σάν
Μητέρα τῶν ἐξαγορασμένων, ἑπομένως
τῶν ζώντων (Γεν. 3, 20), δηλαδή σάν νέα
Εὔα, ἀπέβαινεν ἐκείνη πού προσεύχεται,
δηλαδή ἡ Δεομένη, τό μυστικό κέντρο
τῆς προσευχομένης Ἐκκλησίας». (Πρωτοπρεσβ. Ἀλεξίου Κνιάζεφ, «Ἡ Παρθένος, ἡ Μήτηρ, ἡ Δεομένη, ἡ Μάρτυς
καί τό σημεῖο τῆς σωτηρίας»). Ἐδῶ
ἔχουμε μία υἱοθεσία. Ὁ Ἰησοῦς ἔκανε
τήν Μητέρα Του Μητέρα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Καί τούς ἀνθρώπους, πού

(ΑΝΔΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ)

Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί γνωρίζουμε πο
λύ καλά τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς
πρεσβευτικῆς προσευχῆς τῆς Μητέρας
μας, γι’ αὐτό καί τήν ἀποκαλοῦμε «Μεσίτρια». Εἶναι χαρακτηριστικός ὁ ὕμνος
τοῦ δεκαπενταυγούστου. «Καί σέ μεσίτριαν ἔχω πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν,
μή μοῦ ἐλέγξει τάς πράξεις ἐνώπιον τῶν
ἀγγέλων. Παρακαλῶ σε Παρθένε, βοήθησόν μοι ἐν τάχει». Καί ἀκόμη κατά τήν
θεία Λειτουργία παρακαλοῦμε τόν Υἱό
Της καί Σωτῆρα μας Χριστό, νά μᾶς σώσει δεχόμενος τίς πρεσβεῖες τῆς Μητέρας του. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου,
Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς».
Ἡ πίστη στήν πρεσβεία της ἐνισχύεται ἀπό δυό περιστατικά τῆς ζωῆς τοῦ
Χριστοῦ, πού ἀναφέρονται στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη.
Α. Εἶναι τό θαῦμα τῆς μετατροπῆς
τοῦ νεροῦ σέ κρασί στό γάμο τῆς Κανᾶς
τῆς Γαλιλαίας (Ἰωάν. 2, 1-10). Ἐκεῖ ἡ
Μαρία σπεύδει νά ἀναφέρει στόν Υἱό
της τήν ἀνάγκη πού διαπίστωσε στό
σπίτι τοῦ γάμου. «Οἶνον οὐκ ἔχουσι».
Ἐνδιαφέρεται καί ἀνησυχεῖ γιά τό πρόβλημα τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἐνδιαφέρεται καί ἀνησυχεῖ καί γιά τά προβλήματα
καί τίς ἀνάγκες μας. Καί γνωρίζει πολύ
καλά ὅτι ὁ Χριστός δέχεται τήν παράκλησή της. Καί στήν Κανά ἐκπληρώνει
τήν ἀνάγκη τῶν ἀνθρώπων, μετατρέποντας τό νερό σέ κρασί καί πραγμα34

προστάτιν εἰς ταύτην τήν ζωήν, προστάτιν ἐν ὥρᾳ θανάτου, μεσίτην ἐν ἡμέρᾳ
κρίσεως. Χριστιανοί, μικροί καί μεγάλοι, ὅσοι λατρεύετε καί προσκυνεῖτε τό
ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, τιμᾶτε καί εὐλαβεῖσθε
τό ὄνομα τῆς Παρθένου Μαρίας, τῆς
Μητρός τοῦ Ἰησοῦ καί Μητρός ἡμῶν. Ἰησοῦς καί Μαρία ἄς εἶναι τυπωμένα μέσα
εἰς τήν καρδίαν σας, Ἰησοῦς καί Μαρία
ἄς μή λείπη ἀπό τό στόμα σας. Ἰησοῦς
καί Μαρία ἄς εἶναι ἡ ἀρχή καί τό τέλος
τῶν προσευχῶν σας. Τό ὄνομα Ἰησοῦς
καί Μαρία, ἄς εἶναι τά πρῶτα λόγια τῆς
αὐγῆς, τά ὕστερα τῆς ἑσπέρας, μέ τοῦτα
σφαλίζετε εἰς ὕπνον τά μάτια σας, μέ
τοῦτα πάλιν ἀνοίγετε τήν Ἐκκλησίαν, μέ τοῦτα ἀρχινᾶτε καί τελειώνετε
πᾶσαν ὑπόθεσιν, διά νά ἀξιωθῆτε τήν
ὥραν, ὁποῦ μέλλετε νά παραδώσετε τό
πνεῦμα, νά ἔχετε ἀπό τό ἕνα μέρος τόν
Ἰησοῦν, ἀπό τό ἄλλο τήν Μαρίαν, καί
ὁμοῦ μέ τόν Ἰησοῦ, καί μέ τήν Μαρίαν,
νά συνδοξάζεσθε εἰς τήν Βασιλείαν».
( Ἠλίας Μηνιάτης,
Θεομητορικές Διδαχές)

Τόν πιστεύουν καί Τόν ἀγαποῦν, ὅπως
ὁ Ἰωάννης, τούς υἱοθέτησε σάν τέκνα
τῆς Μητέρας Του.
«Ὅταν μεσιτεύῃ (ἡ Θεοτόκος) πρός
τόν Θεόν διά τούς Χριστιανούς, αὐτή
μεσιτεύει πρός τόν Υἱόν της διά τούς
υἱούς της. Λοιπόν παρακαλεῖ τόν Θεόν
μέ τόσην παρρησίαν, ὅσην πρέπει νά ἔχῃ
ἡ Μήτηρ πρός τόν Υἱόν. Καί παρακαλεῖ
διά τούς χριστιανούς μέ τόσην ἀγάπην,
ὅσην πρέπει νά ἔχωσιν οἱ υἱοί ἀπό τήν
μητέρα. Ἀλλά ἡ παρρησία, ἀλλά ἡ ἀγάπη τοιαύτης μητρός εἶναι ἄπειρος. Τί
δύναται ποτέ νά ζητήσῃ, καί νά μή λάβῃ
ἀπό τοιοῦτον Υἱόν; Τί δυνάμεθα ἡμεῖς
νά ζητήσωμεν, καί νά μή λάβωμεν ἀπό
τοιαύτην Μητέρα; Ὀρφανοί, ὁποῦ ἐστερήθητε ἀπό τούς γονεῖς σας· ξένοι, ὁποῦ
ἐχάσατε τήν πατρίδα σας ἄρρωστοι, τεθλιμμένοι, σκλαβωμένοι, ἁμαρτωλοί, μή
λυπεῖσθε. Ἐσεῖς ἔχετε μητέρα τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Μητέρα ὁποῦ σᾶς κυβερνᾶ
εἰς τήν ὀρφανίαν σας, ὁποῦ σᾶς σκέπει
εἰς τήν ξενιτείαν σας, ὁποῦ σᾶς τρέφει
εἰς τήν πτωχείαν σας, ὁποῦ σᾶς δίδει
τήν ἰατρείαν εἰς τά πάθη, εἰς τάς θλίψεις τήν παρηγορίαν, εἰς ταῖς σκλαβίαις
τήν ἐλευθερίαν, εἰς τάς ἁμαρτίας τήν
συγχώρησιν. Μή λυπεῖσθε, ἐσεῖς ἔχετε
μητέρα τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Γεωργοί,
ὁποῦ δουλεύετε τήν γῆν, τήν Παρθένον
ἐπικαλεῖσθε, νά ἔχετε εὐλογίαν καρποφορίας εἰς τούς κόπους σας. Νέοι, ὁποῦ
σπουδάζετε εἰς τά σχολεῖα, τήν Παρθένον ἐπικαλεῖσθε, νά ἔχετε φῶς γνώσεως
εἰς τήν σπουδήν σας. Ἱερεῖς καί λαϊκοί,
ἄνδρες καί γυναῖκες, τήν Παρθένον ἐπικαλεῖσθε εἰς ὅλαις ταῖς ἀνάγκαις, καί
σωματικαῖς καί ψυχικαῖς, νά τήν ἔχετε

Η ΑΓΙΟΣΟΡΙΤΙΣΣΑ
Σ’ αὐτό τόν εἰκονογραφικό τύπο ἡ
Παναγία εἶναι χωρίς
βρέφος, ὄρθια ἤ τίς
περισσότερες φορές
ὡς τήν μέση. Ἄν καί
κοιτάει τόν παρατηρητή, εἶναι ἐλαφρά
γυρισμένη πλάγια
καί κρατάει τά χέρια σηκωμένα στό ὕψος τοῦ στήθους
σέ στάση προσευχῆς, ὁπότε ἀνήκει
στόν τύπο τῆς Δεομένης. Ὀνομάστηκε
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Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ
Ἐξ ἀκενώτου σου
Πηγῆς θεοχαρίτωτε ἐπιβραβεύεις μοί
πηγάζουσα τά νάματα, ἀενάως τῆς σῆς
χάριτος ὑπέρ λόγον,
τόν γάρ Λόγον ὡς τεκοῦσαν ὑπέρ ἔννοιαν,
ἱκετεύω σε δροσίζειν
με σῇ χάριτι, ἵνα κράζω σοι, Χαῖρε ὕδωρ
σωτήριον.
Μία ἀπό τίς πλέον χαρακτηριστικές
ὀνομασίες πού ἔδωσαν οἱ πιστοί στήν
Παναγία, λόγῳ τῶν πολυάριθμων θαυμάτων της, εἶναι αὐτή τῆς Ζωοδόχου
Πηγῆς. Ἀπό τό ἄχραντο σῶμα τῆς Παναγίας μας πήγασε τό «ὕδωρ τό Ζῶν»
δηλαδή ὁ Χριστός. Ἔτσι ἡ Παναγία εἶναι
καί λέγεται ἡ ἀκένωτος πηγή, ἡ ὁποία
παρέχει στούς πιστούς τά ἰάματα.

Ἁγιοσορίτισσα ἐπειδή τό πρωτότυπο
φυλασσόταν στόν ναό τῶν Χαλκοπρατείων στήν Κων/πολη, ὅπου ὑπῆρχε τό
θεμητορικό κειμήλιο τῆς Ἁγίας Ζώνης
(Ἁγία Σορός). Τά ἴχνη τοῦ πρωτοτύπου
χάθηκαν κατά τήν εἰκονομαχία. Στή
Ρώμη αὐτός ὁ τύπος λέγεται Παναγία
Συνήγορος. Ἀντίγραφο τοῦ τύπου τῆς
Ἁγιοσορίτισσας βρίσκεται στό Σπολέτο
τῆς Ἰταλίας (1120).
Η ΒΛΑΧΕΡΝΙΤΙΣΣΑ
Ὁ εἰκονογραφικός
τύπος τῆς Βλαχερνίτισσας εἶναι αὐτός πού
ἡ Θεοτόκος βρίσκεται
σέ στάση προσευχῆς,
ὄρθια σέ μετωπική
στάση, ἔχοντας τά χέρια της ὑψωμένα πρός
τόν οὐρανό. Τό πρωτότυπο τῆς εἰκόνας
βρισκόταν στόν ὁμώνυμο ναό τῶν Βλαχερνῶν στήν Κων/πολη καί καταστράφηκε τό 1433 ἀπό πυρκαγιά. Ἀντίγραφά
της διατηρήθηκαν σέ νομίσματα, σιγίλλια, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά κ.ἄ. Χαρακτηριστικό τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοῦ εἰκονογραφικοῦ τύπου εἶναι τά ἀρχικά ΜΡ
ΘΥ καί ἡ ἐνδυμασία πού ἐξυμνεῖ τό Μαφόριο, σημαντικό Θεομητορικό κειμήλιο. Σύμφωνα μέ τόν Πατριάρχη Φώτιο,
ἡ Βλαχερνίτισσα εἶναι ἡ Παρθένος πού
ἱκετεύει «μέ σκοπό νά ὑπερασπιστεῖ
τήν δική μας ὑπόθεση». Παραλλαγή
τοῦ εἰκονογραφικοῦ αὐτοῦ τύπου εἶναι
αὐτή πού παρουσιάζεται ἡ Θεοτόκος μέ
τό βρέφος σέ στάση κι αὐτό μετωπική,
ὥς τήν μέση, συχνά μέσα σέ κύκλο ἤ
ἄλλο στρογγυλό πλαίσιο.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ
Τήν σεπτήν σου
Εἰκόνα προσκυνοῦ
μεν, Πανύμνητε, ἡ
τοῦ Χάρου τῇ κλήσει προσφυῶς ἐπκέκληται· ἐν ταύτῃ
γάρ τά κρίνα χλοε
ρά ὁρῶντες μετά
χρόνου παρολκήν, ἀνυμνοῦμεν σου τήν
χάριν πανευλαβῶς, Παρθένε ἀνακράζοντες· Δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Ἁγνή,
Δόξα τοῖς θαυμασίοις σου, Δόξα τῇ πρός
ἡμᾶς σου Προμηθείᾳ, Ἄχραντε.
Ἱστορικά στοιχεῖα τῆς εἰκόνος: Βρισκόμαστε στά 1600 μ.Χ. Μοναχοί ἀπό
τήν Ἱερή Μονή τῆς Πάτμου φτάνουν
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στή Λειψώ τῆς Δωδεκανήσου καί χτίζουν σέ ἀπόσταση ἑνός χιλιομέτρου
ἀπό τό χωριό τό ἐξωμονάστηρο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ».
Ὁ ναός εἶναι τρισυπόστατος, χτισμένος σέ ρυθμό βυζαντινό. Τόν διακρίνει ὁ
χαμηλός τροῦλος, τά ἀκανόνιστα τόξα,
πού γι’ αὐτό αἰσθητοποιοῦν μία ἀσυνήθιστη γοητεία, τά λιγοστά καί στενόμακρα παράθυρα πού τό φειδωλό φῶς
τους ὑποβάλλει τόν προσκυνητή.
Τό διάβα τῶν αἰώνων ἄφησε ἀνέπαφη τήν ἐκκλησία, ἐνῶ ἐρήμωσε τά γύρω
κελιά τῶν μοναχῶν. Μά σεβάστηκε τό
ἱερό κειμήλιό τους, τήν πρωτότυπη καί
θαυματουργική εἰκόνα τῆς Παναγίας
τοῦ Χάρου.
Πρωτοτυπία στήν εἰκόνα δίνει τό
γεγονός ὅτι ἡ Παναγία ἱστορεῖται νά
κρατᾶ τόν Χριστό ὄχι ὡς βρέφος, ἀλλά
κρεμάμενο νεκρό στό Σταυρό τοῦ μαρτυρίου. Καί ἐπειδή οἱ ἔννοιες νεκρός
καί Χάρος σχετίζονται, ἡ εἰκόνα καί γενικότερα ἡ ἐκκλησία, ὀνομάστηκε «Παναγία τοῦ Χάρου».
Πλῆθος προσκυνητῶν ἔρχονται στίς
23 Αὐγούστου, γιά νά κλίνουν τό γόνυ
μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ θαύματος μέ
τό ἀκόλουθο ἱστορικό:
Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1943 ἡ εὐσέβεια
μίας κοπέλας τοποθέτησε στήν εἰκόνα ἄσπρους κρίνους. Αὐτοί ξεράθηκαν,
ὅπως ἦταν φυσικό. Μά ξαφνικά, τόν
Ἰούλιο οἱ ἀποξηραμένοι κρίνοι ἄρχισαν
παράδοξα νά ἀποκτοῦν χυμούς καί μάλιστα, ὅσο πλησίαζε ἡ γιορτή τῆς 23ης
Αὐγούστου, ἔφτασαν νά βγάζουν μπουμπούκια μοσχομύριστα, ὁλοκληρωμένα
μέ τήν ἡμέρα τοῦ Πανηγυριοῦ της.
Τό θαῦμα αὐτό πραγματοποιεῖται

ἀπό τότε μέχρι σήμερα. Καί προσφέρεται ὡς εὐλογία τῆς Παναγίας τοῦ Χάρου σέ κάθε προσκυνήτρια ψυχή, ἀλλά
συγχρόνως καί ὡς «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» γιά τούς ἀπίστους πού, ἐνῶ «θέτουν τόν δάκτυλον ἐπί τῶν τύπων τῶν
κρίνων», πασχίζουν νά τό ἐξηγήσουν
μέ λογικοφανεῖς ἑρμηνεῖες, γεννημένες
ἀπό τήν θολοκουλτούρα τους.
Κι ὅμως ἡ Παναγία τοῦ Χάρου, εἴτε
γιά χάρη τῶν πιστῶν της εἴτε γιά προβληματισμό τῶν ἀπίστων, συνεχίζει
τό θαῦμα της. Καί μᾶς καλεῖ ὅλους νά
πυκνώσουμε μέ τήν παρουσία μας τή
στρατιά τῶν πανηγυριωτῶν καί νά
ὁδεύσουμε σ’ Αὐτήν, γιά νά ἀποθέσουμε τίς ἐλπίδες καί τούς ὁραματισμούς
μας.
Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ

Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
Ἡ Παναγία ἀπεικονίζεται καθισμένη σέ
θρόνο μέ ἔνδυμα βασίλισσα ἤ αὐτοκράτειρας, κρατώντας στήν
ἀγκαλιά της τόν Υἱό
της καί κυκλωμένη
ἀπό ἀγγέλους καί ἁγίους στή μέση, μέ ἄλλα
λόγια τῆς οὐράνιας αὐλῆς. Ἔτσι ἀναγνωρίζεται σάν Βασίλισσα τῶν ἀγγέλων καί τῶν Ἁγίων. Παραλλαγές τοῦ
βασικοῦ τύπου εἶναι: ἡ Πανάχραντος, ἡ
Πλατυτέρα, ἡ Νικοποιός κ.λπ.
Ὁ χαρακτηρισμός Βασίλισσα ἔχει
δυό τρόπους θεώρησης.
Α. Ὅπως φαίνεται ἀπό τόν οὐρανό,
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δηλαδή Βασίλισσα τῆς δημιουργίας, πιό
ἔνδοξη ἀπό τά Χερουβείμ καί τά Σεραφείμ, πιό ἁγνή ἀπό ὅλες τίς γυναῖκες,
χαρά τοῦ Θεου, ὄμορφη καί γλυκειά
συγχρόνως.
Β. Ὅπως μπορεῖ νά τή θεωρήσει ἡ
γῆ. Ἡ Παναγία σάν Βασίλισσα τοῦ ἐλέους.

(G. Gharib)

Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ
Ἡ εὐλάβεια
καί ἡ ἀγάπη
τῶν πιστῶν στό
ἱερό πρόσωπο
τῆς Παναγίας
ἐκδηλώθηκε μέ
πάρα πολλούς
μορφολογικούς
τ ύπ ο υ ς σ τ ήν
ἱστορία τῶν εἰκόνων. Ἕνας τύπος εἶναι
καί αὐτός τῆς ρίζης τοῦ Ἰεσσαί.
Στήν κορυφή χαμηλοῦ λόφου
κοιμᾶται ὁ Ἰεσσαί κι ἀπό τόν κορμό του
φυτρώνει δέντρο, πού ὑψώνεται ἁπλώνοντας συμμετρικά τά κλαδιά του. Σέ
κάθε κλαδί στήν ἄκρη του κάθεται κι
ἕνας πρόγονος τοῦ Χριστοῦ, ὅλοι ντυμένοι ἀρχαιόπρεπα καί σέ ἄνετες στάσεις ἐκτός ἀπό τό Δαβίδ πού ἐμφανίζεται
μετωπικός καί βασιλικά ντυμένος στήν
κορυφή, κρατώντας κυμματιστές ταινίες μέ τά ὀνόματά τους (ΣΟΛΟΜΩΝ,
ΡΟΒΟΑΜ, ΑΒΙΑΣ, ΟΣΙΑΣ, ΙΩΑΘΑΜ
καί ΑΧΑΖ ἀριστερά, ΑΣΑ, ΙΟΣΑΦΑΤ,
ΙΟΡΑΜ, ΕΖΕΚΙΑΣ, ΜΑΝΑΣΣΗΣ καί
ΑΜΩΝ δεξιά). Ὅλοι στρέφονται στό
κέντρο τοῦ δέντρου, ὅπου στήν κορυφή
τοῦ κορμοῦ, κάτω ἀπό τό Δαβίδ, εἰκονίζεται ἡ Παναγία ἀπό τή μέση καί πάνω
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μέ τόν Χριστό στά πόδια της. Στό βάθος στίς δυό πλευρές ἔχει ζωγραφιστεῖ
τοπίο μέ δυό πόλεις σύμφωνα μέ τή δυτική ἀντίληψη· ὁ κάμπος εἶναι χρυσός.
Στήν συγκεκριμένη εἰκόνα ἡ παράσταση ἀκολουθεῖ τήν καθιερωμένη
εἰκονογραφία, ἡ Παναγία ὅμως δέν παραστάθηκε ὁλόκληρη, ὅπως συνηθίζεται, παρά θυμίζει σάν εἰκονογραφικός
τύπος τήν Παναγία Ζωοδόχο Πηγή σέ
δίπτυχο ἀφιερωτῶν στήν Πάτμο. Οἱ
φόρμες καί οἱ πτυχώσεις στούς προγόνους, καθώς καί ὁ τρόπος πού δουλεύτηκαν τά πρόσωπα καί ἀποδόθηκε τό
τοπίο ὁδηγοῦν στό τελευταῖο τέταρτο
τοῦ 17ου αἰώνα.
Μιά παραλλαγή τῆς ρίζας τοῦ Ἰεσσαί ἀποτελεῖ ἡ εἰκόνα «Ἄνωθεν οἱ
Προφῆται». Στήν ρίζα τῆς ἀμπέλου
εἰκονίζονται, σέ ἀντίθεση μέ τήν ρίζα
τοῦ Ἰεσσαί, ὅπου εἰκονίζονται ὁ Ἰεσσαί,
οἱ δύο μεγάλοι ποιητές καί συγγραφεῖς τῶν Κανόνων τῶν Θεομητορικῶν
ἑορτῶν, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἐπίσκοπος
Μαϊουμᾶ καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, οἱ ὁποῖοι παριστάνονται στήν
εἰκονογραφία τοῦ κύκλου τῆς Παναγίας. Αὐτός ὁ συσχετισμός μπορεῖ
νά δικαιολογηθεῖ ἀπό τήν ἄποψη ὅτι
ὑπῆρξαν οἱ συγγραφεῖς τῶν κανόνων
τῆς Γέννησης.

φός τοῦ ΣΑΛΑΝΤΙΝ, πού ἤθελε νά
παντρευτεῖ τήν ἀδελφή τοῦ Ριχάρδου
τοῦ Λεοντόκαρδου, τυραννιόταν ἀπό
μία παράξενη ὀσφρηντική ἀσθένεια:
Ἔχανε τίς αἰσθήσεις του, μόλις μύριζε ἕνα τριαντάφυλλο, κι αὐτό μάλιστα
στή χώρα τῶν τριαντάφυλλων. Ἄδικα
δοκίμασε ὅλα τά φάρμακα. Ἀποφάσισε
νά πάει ἕνα προσκύνημα στήν Παναγία
SAINDNAYA. Θεραπεύτηκε θαυματουργικά καί ὅταν γύρισε στήν Δαμασκό, ἔβαλε νά φτιάξουν μία εἰκόνα τῆς
Παναγίας κρατώντας ἕνα τριαντάφυλλο, καθώς καί ἕνα χρυσό τριαντάφυλλο πνιγμένο στούς πολύτιμους λίθους
καί τά ἀφιέρωσε στόν ναό της στήν
SAINDNAYA. Μερικοί θέλησαν νά
ἀνακαλύψουν στήν ἀφήγηση αὐτή τήν
προέλευση τοῦ χαρακτηρισμοῦ «ρόδον
τό ἀμάραντον».

ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ
Ἕνα ἀπό τά θαύματα τῆς Παναγίας
τῆς SAIDNAYA εἶναι
καί τό ἑξῆς: Ἕνας μουσουλμάνος πρίγκιπας,
ὁ MAKE AL- ADEL
SEIFEDDIN, ἀδελ-

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΥΟΦΟΡΟΥΣΑ
Ἡ Παν αγ ί α
Κυοφοροῦσα (ἤ
Ἐγ κ υμον οῦ σ α)
στήν Μονή τῆς
Χώρας (Μον ή
το ῦ Σ ω τ ῆ ρ ο ς
Χριστοῦ). Τό μο-

ναδικό ψηφιδωτό στόν κόσμο πού δείχνει τήν Παναγία νά εἶναι ἔγκυος.
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΤΟΥ
Τό πρωτότυπο
ἔργο ζωγράφισε
ὁ Μιχαήλ Δαμασκηνός, ἕνας ἀπό
τούς σημαντικότερους ἁγιογράφους τοῦ 16ου
αἰώνα καί παριστάνει τό γνωστό ὅραμα τοῦ προφήτη Μωϋσῆ, μέ τήν
Παναγία ἀνέπαφη μέσα στήν καιόμενη
βάτο. Ἡ εἰκόνα συμβολίζει τό ἀειπάρθενον τῆς Θεοτόκου.
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΙΜΑΤΟΔΑΚΡΥΟΥΣΑ
Εἶναι μία ἐντυπωσιακώτατη τοιχογραφική παράσταση
τῆς Παναγίας, καθώς ὀδυνᾶται ἐνώπιν τοῦ ἄψ υχου
Ἰησοῦ. Ἡ ἀριστουργηματική αὐτή σύνθεση μέ τήν σπανιότητα τοῦ θέματος βρίσκεται στήν
πρόθεση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας
τοῦ Μπρυώνη (κτίσθηκε τό 1238 μ.Χ.
καί λειτούργησε σάν μοναστήρι), στό
χωριό Νεοχωράκι Ἄρτας. Εἶναι ἔργο
τοῦ Σαμαριανοῦ Ἀθανασίου Ζωγράφου
τοῦ ἔτους 1873 καί μέ τά ἐντυπωσιακώτατα χρώματα διατηρεῖται μέχρι σήμερα σέ ἄριστη κατάσταση.

Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ
Ἡ Θεοτόκος
εἶναι ἡ πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν
γιατί ἐβάστασε τόν Κτίστη
καί Κύριο τοῦ
Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς. Χώρεσε μέσα
της τόν κόσμο ὁλόκληρο καί ἑπομένως
ἐδείχθη πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν.
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Δοξασμένο νά εἶναι τό ὄνομα τῆς Ἁγίας, Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος, πού μᾶς ἀξίωσε μετά ἀπό
μισό αἰῶνα νά ξαναβρεθοῦμε κάτω ἀπό τούς εὐλογημένους θόλους τοῦ Ἱεροῦ Μοναστηριοῦ, γιά τοῦ
ὁποίου τή σκέπη καί φιλοξενία ὀφείλουμε ἀπέραντη
εὐγνωμοσύνη καί ἀγάπη. Ἐλάχιστο δεῖγμα της ἀποτελεῖ, σχεδόν κατ’ ἔτος, κατά τήν ἡμέρα τῆς πανηγύρεως, ἀλλά καί περιστασιακά, τό προσκύνημά μας καί ὁ
διαρκής σεβασμός μας στό Μοναστήρι, τό ἁγιασμένο
ἀπό τίς προσευχές, τήν προσφορά, τίς θυσίες καί τούς
ἀγῶνες τῶν Πατέρων καί Ἱεραρχῶν του, ὑπέρ τοῦ λαοῦ, τοῦ Ἔθνους καί τῆς νεολαίας.
Εἶναι βαθιά ἡ συγκίνησή μας, γιατί μᾶς ἀξίωσε ὁ μεγαλοδύναμος Θεός, κάτω ἀπό
τόν ἁγιασμένο θόλο τοῦ Μοναστηριοῦ μας νά δώσουμε ἐκ νέου ἀδελφικό ἀσπασμό, νά
βιώσουμε πάλι, ἐν ἀγαλλιάσει, χώρους, τόπους, αἴθουσες, τό ἱερό Καθολικό τῶν Τσαγκαρόλων, τό ὁποῖο μᾶς διεφύλαξε «ὅν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τά νοσσία ἑαυτῆς ὑπό
τάς πτέρυγας» (Ματθαῖος κγ΄ 37), σέ ἐποχές τρομακτικά δύσκολες τοῦ τόπου καί τῶν
οἰκογενειῶν μας.
Νά μνησθῶμεν καί νά μακαρίσομε ἱερές μορφές καί ἅγιες, ὅπως τοῦ ἱερομονάχου
Δαμασκηνοῦ, ἀγωνιστικά πρόσωπα, ὅπως τοῦ Ἱεροθέου ἱερομονάχου, τοῦ συναγωνιστῆ
τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου στούς ἀπελευθερωτικούς καί ἐπαναστατικούς ἀγῶνες, μέ
ἐκεῖνο τό ἀνεπανάληπτο στιχούργημά του, πού σέ κάθε ἐθνική γιορτή μας ἀπηύθυνε
στό μέσον τοῦ ναοῦ:
Δέν εἶναι αὐτή ἡ πατρίδα μας
μόν’ εἶναι πέρα ὥς πέρα ὥς τή Μεγάλη Ἐκκλησιά...
Νά ξαναδιαβάσουμε τά χαραγμένα προστάγματα στίς ἱερές, ἀλλά ρημαγμένες αἴθουσες διδασκαλίας μας, πού σημάδεψαν τή ζωή μας, ὅπως π.χ. «Ὡς χαρίεν Ἐσθ’ ἄνθρωπος,
ὅταν ἄνθρωπος εἰ» τοῦ Μενάνδρου, «φωτισθῆναι δεῖ πρῶτα καί εἴτα ἄλλους φωτῆσαι»
τοῦ Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ καί ἐκεῖνο τό ἀποχαιρετιστήριο τοῦ Ἰησοῦ στήν Ἑβδόμη
Τάξη: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη».
Ὅπου κι ἄν στρέφουμε τά βλέμματά μας, βαθιά συγκίνηση μᾶς διακατέχει: Στήν Κατσούφρα, νά ἀντιλαλοῦν οἱ μουσικές ἀσκήσεις τῶν μαθητῶν, στόν γαλήνιο δρόμο μέ
τά κυπαρίσσια, ἀλλά καί τό ἀπαγορευτικό ὅριο «ἕως τόν Ρουβίκωνα», στό μονόζυγο
καί στό γήπεδο μέ τό σημερινό καταπράσινο ἀμπέλι, πού λές καί εὐδοκιμεῖ καί παράγει
πλούσιους καρπούς μέ τούς ποταμούς τοῦ ἱδρώτα πού τό ἔχουμε ποτίσει.

Κάθε φορά τῆς Ἁγίας Τριάδος,
ὅσοι τυχεροί, ἀναζητοῦμε παντοῦ
τά πρόσωπα τῶν ἀγαπημένων φίλων καί ὁμογάλακτων ἀδερφῶν πού
ἔφυγαν τόσο νωρίς γιά τήν αἰωνιότητα, τοῦ παπα-Γιώργη, τοῦ Ἀντώνη, τοῦ Πίπη, τοῦ Γιάννη, νά ζωγραφίζουν μαζί μας «ἐκ τοῦ φυσικοῦ»
στίς αἴθουσες ἤ τήν αὐλή.
Νά στοχαζόμαστε μορφές ἀγαπημένων ἤ καί λιγότερο προσφιλῶν
καθηγητῶν, πού χάραξαν τή ζωή μας θετικά ἤ ἐκ τοῦ ἀντιθέτου, τούς ὁποίους, ὅμως, ἐν
συνόλῳ εὐγνωμονοῦμε, καθώς μάθαμε νά πράττουμε ἀπό τά ἱερά γράμματα πού ἀπό
ἐκείνους διδαχθήκαμε.
Ὅπως, ὅμως, ἔλεγαν οἱ τότε σύγχρονες καί οἱ ἑπόμενες μαθητικές γενιές τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης, ἡ τάξη τοῦ 1962 δέν ἦταν μιά συνηθισμένη τάξη. Ἦταν μιά
γενιά μέ ἐξαιρετικές ἐπιδόσεις καί ἦθος, πού προσέφερε στήν Ἐκκλησία ἄξιους λειτουργούς, ἄξιους Παιδαγωγούς στή Δευτεροβάθμια καί Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση, στήν κοινωνία ἱκανούς ἐπιστήμονες, σπουδαίους ἀθλητές καί ἔντιμους ἐργαζόμενους, ὅπου κι
ἄν βρέθηκαν νά παλεύουν: Στό στίβο τῆς ζωῆς, στό ἀναλόγιο τῶν ναῶν ἤ στήν παλέτα
τοῦ ἁγιογράφου, στόν καθημερινό ἀγῶνα τῆς ἐπιβίωσης.
Ἦταν μιά τάξη μέ εὐαισθησίες μουσικές καί καλλιτεχνικές, μέ θεατρικές παραστάσεις, πού ὄργωνε τά χωριά τοῦ Ἀκρωτηρίου, μέ ψαλτικό, κατηχητικό καί κηρυγματικό
λόγο. Πού τόλμησε, ἄν καί ἄφραγκη, νά ἐπιχειρήσει, γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς
Σχολῆς, πολυήμερη ἐκδρομή τῶν τελειοφοίτων στήν κυρίως Ἑλλάδα.
Παραλλήλως, ὅμως, ἦταν μιά τάξη ζωηρή, ἀσυμβίβαστη, ἀτίθαση μᾶς ἔλεγαν, πού
δέν ἀνεχόταν τό ἄδικο ἤ τήν ἐκμετάλλευση τοῦ χειρωνακτικοῦ κόπου καί μόχθου της,
πού ἀντιμαχόταν, μέ σύμπνοια παραδειγματική, τήν ἀδικία καί τήν ἀσιτία κατά τήν ἐποχή τῆς σωματικῆς μας ἀνάπτυξης.
Δέν ὑπέκυπτε στή σωματική ἤ τήν ψυχολογική βία, ἔκανε ἀποχή ἡμερῶν ἀπό τά
μαθήματα καί τήν τάξη γιά τήν ἀντιπαιδαγωγική συμπεριφορά καί τό ἐξευτελιστικό
κούρεμα «ἐν χρῷ», ἀντιδράσεις πού ἐθεωροῦντο ἔγκλημα καθοσιώσεως, ὄχι μόνο γιά
ἐγκλείστους καί ἐσωτερικούς μαθητές ἀλλά καί γιά κοσμικούς μαθητές.
Ὁ Ἀλέκος, ὁ Ἀντώνης, ὁ Μανώλης, τό Γιωργιό, ὁ Μιχάλης, ὁ Γιώργης καί τόσοι ἄλλοι
θυμοῦνται ἀκόμα τίς κοπάνες μας τήν ὥρα τοῦ μεσημεριάτικου ὕπνου καί ἀνάπαυσης,
γιά ἀπαγορευμένο μπάνιο στήν παραλία τοῦ Σταυροῦ.
Ὁρισμένοι ἐξ ἡμῶν αὐτό τό ἀνυπότακτο καί τό ἐλεύθερο, βασισμένο στό τοῦ Ἀπ.
Παύλου «ἐπ’ ἐλευθερία ἐκλήθητε, ἀδελφοί» (Γαλάτας, Ε΄ 13), τό πλήρωσαν καί τό πληρώσαμε πολύμορφα. Ἄλλοι μέ τή ρετσινιά τοῦ μέλους ἑνός τάχα «παρασυνεδρίου» καί
«σπείρας», ἄλλοι μέ τήν ὁριστική ἀπομάκρυνση καί ἀποβολή τους ἀπό τή Σχολή.
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ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΞΑ ΘΥΜΙΑΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΘΟΛΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ
Ἡ ὁμιλία τοῦ Ἀντώνη Σανουδάκη, Ἐπίκουρου καθηγητῆ
τῆς Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης - συγγραφέα κ.λπ.

Θεία βουλήσει ἀλλά καί οἰκεία βουλήσει οἱ περισσότεροι ἀπό μᾶς, οἱ τυχεροί, πάνω
ἀπό τριάντα χρόνια εὐτυχήσαμε νά συμβιώνουμε κάθε χρόνο, συλλειτουργούμενοι τήν
ἡμέρα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί στή συνέχεια νά ἀπολαμβάνουμε τόν μελίρρυτο λόγο, τήν
ἀγάπη καί φιλοξενία στό σπίτι τοῦ ἀξέχαστου καθηγητῆ μας καί ἀνθρώπου Γιώργου
Φαλδαμῆ, ὡς μέλη μιᾶς μεγάλης οἰκογένειας, παιδιά τῆς ἀρχοντικῆς οἰκοδέσποινας κυρίας Ὀλυμπίας.
Ἦταν μιά σύναξη, μέ ἐπίκεντρο τόν καθηγητή μας, μοναδική γιά τάξη, μέ αἰσθήματα
ἀδελφικά, ἀγαπητικά, ὄχι ἁπλά συμμαθητικά. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού, ἐπαναλαμβάνω
γιά ἄλλη μιά φορά, ἡ τάξη τοῦ 1962 δέν ἦταν μιά τάξη συνηθισμένη.
Διαχρονικά, εὑρισκόμουν συχνά, ὅπως καί ὅλοι μας, ὅπου γῆς:
Κάτω ἀπό τόξα θυμιαμάτων καί θόλους ἱερούς
ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ ἀνοικοδομοῦσα
τό Τηλεμάχειον προγονικόν σῆμα
ἀναζητώντας τήν ἀθανασίαν τοῦ πνέοντος ἀνέμου.
(Ἀντ. Σανουδάκη, Ἡμεροδρόμος τοῦ Ἔρωτος, σ. 10)
Ἄλλοτε πάλι, σέ ὧρες περισυλλογῆς, ἀναπολοῦσα τίς μορφές ἀγαπημένων φίλων,
ὁμογάλακτων ἀδελφῶν καί συμμαθητῶν, μουτζούρωνα τό ποιητικό χαρτί μέ ἀναμνήσεις πού ἔλεγαν:
Μές στό μυαλό ἑκατομμύρια ἔτη φωτός
χορεύουν τρελά οἱ σελίδες τοῦ «Τζοβάνι Παπίνι»
στήν ἔρημη πίστα τῆς Κατσούφρας
ἡ πεδιάδα σπαρμένη χιλιάδες φιλιά
ἀστραφτερές πυγολαμπίδες ἐξορισμένες μέ τίς ὁλονύχτιες προσευχές τοῦ ἐξορκιστῆ
καλόγερου Δαμασκηνοῦ:
«Σάντρα ματζόρε, ματζόρε ματζορίνο».
(Ἀντ. Σανουδάκης, Ἡμεροδρόμος τοῦ Ἔρωτος, σ. 50)
Ἀλλά, πάνω ἀπ’ ὅλα, στίς καρδιές ὅλων μας, πενήντα συναπτά χρόνια, ἄναβε καθημερινά ὁ καημός τοῦ ριζίτικου τραγουδιοῦ «Οἱ γι-εδικοί κι οἱ ξένοι», πού λέει:
Ὤφου καί ποῦ ’στ’ οἱ φίλοι μου καί ποῦ ’στ ’ οἱ γι-εδικοί μου.
Σήμερα, ὅμως, μέ τή σκέψη σέ ὅσους συμμαθητές καί καθηγητές ἔχουν ἀναχωρήσει
ὁριστικά ἀπό κοντά μας, ἐν κόλποις Ἀβραάμ, σέ ὅσους ἀδελφοποιτούς δέν τά κατάφεραν νά ἔρθουν, ἀφοῦ εὐχαριστήσουμε τό ἀγαπημένο Μοναστήρι, τούς μοναχούς του
καί τόν ἅγιο Ἡγούμενο πού ἐγκαρδίως μᾶς φιλοξένησε, τό Δ.Σ. τοῦ Παγκρήτιου Συλλόγου Ἀποφοίτων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης, γιά τήν ἐκδήλωση τιμῆς στά
πρόσωπά μας, μέ μιά φωνή, ἔμπλεη χαρᾶς, ἄς δοξολογήσουμε τό ἅγιο ὄνομα τῆς Ἁγίας
Τριάδος καί ἄς εὐχηθοῦμε «καί τοῦ καιροῦ καί πάντα, μέ τό καλό νά σμίγουμε».
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ἐπιμέλεια: Ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός Λιονάκης

Η ΚΑΡΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΣΙΝΩΠΗΣ
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ
Μέ ἰδιαίτερη πνευματική χαρά καί τιμή,
ὑποδέχθηκε κλῆρος καί
λαός, τήν χαριτόβρυτη
κάρα τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἑλένης τῆς ἐκ τῆς Σινώπης
τοῦ Πόντου, στήν ἑορτάζουσα καί ἱστορική
ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων κατόπιν τῆς εὐγενικῆς ἀνταποκρίσεως
τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου.
Τήν ἁγία καί πανεύοσμη εὐλογία, μετέφερε ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνας Ἄνω Τούμπας ὅπου φυλάσσεται ἡ τίμια κάρα Ἀρχ. Χρυσόστομος Νάσσης, τόν
ὁποῖο εὐχαρίστησε ἐξαιρετικῶς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός
διά τήν πρώτη ἐπίσκεψη τῆς κάρας εἰς τήν Μητρόπολή μας. Τόσο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ὅσο καί ὁ ἐφημέριος τῆς ἐνορίας τῶν Ἁγίων
Ἀναργύρων Πρωτ. Γεώργιος
Πατεδάκης, ὑπογράμισαν τήν
ἀναγκαιότητα συναντήσεως
τοῦ σύγχρονου κουρασμένου
προσώπου μέ τούς Ἁγίους, οἱ
ὁποῖοι ξεκουράζουν καί ἀνακουφίζουν ὅσους προστρέχουν στήν χάρη τους.
Ἡ Ἁγία κάρα πού τέθηκε σέ
προσκύνηση τήν παραμονή
τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, παρέμεινε στόν ναό
γιά πέντε ἡμέρες γεμάτες ἀπό
ἱερές ἀκολουθίες καί μεγάλη
προσέλευση προσκυνητῶν.
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ΔΕΙΠΝΟ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Τήν 1η Ἰουλίου στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων
πραγματοποιήθηκε μετά τόν ἑσπερινό καί τό τρισάγιον χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ δεῖπνο ἀγάπης γιά
τούς συγγενεῖς τροχαίων δυστηχημάτων. Στόν χαιρετισμό του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἔκανε μιά ἀναφορά παρηγοριᾶς ἀπό τόν Ἅγιο Ἀνδρέα
Κρήτης ἁπαλύνωντας τόν πόνο τῶν γονέων πού ἔχασαν τά παιδιά τους στήν ἄσφαλτο, ἐπισημαίνοντας ἀκόμα: «Νά κοινωνικοποιήσετε τόν πόνο σας καί νά στηρίξετε
ὁ ἕνας τόν ἄλλο κατά τή ρήση τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου “Ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε” ἐνῶ κατέληξε καταθέτωντας πολλές εὐχαριστίες στόν
Σύλλογο ἀρωγῆς καί ἀλληλεγγύης τροχαίων
δυστυχημάτων “Ἅγιος Χριστόφορος”, αλλά καί
σέ ὅλους ὅσους πραγματοποιοῦν δωρεές πού γίνονται εἰς μνήμη τῶν παιδιῶν τους. Ταυτόχρονα
εὐχαρίστησε τόν Καθηγούμενο καί τούς πατέρες
τῆς Μονῆς διά τήν τόσο φιλάνθρωπη καί φιλόξενη διακονία τήν ὁποία προσέφεραν. Εἶναι πράγματι ἀξιέπαινο τό μοναστήρι, τόνισε, πού συνεχίζει μέ πάρα πολύ ὑψηλή διακονία νά εἶναι μοναστήρι μέ ἀξιοπρέπεια
στήν ἱστορία καί βεβαίως μέ πάρα πολύ προσευχή γιά ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι πραγματικά πονοῦν καί πενθοῦν... Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας πέραν αὐτῶν σκέφτεται νά παραχωρήσει τήν αἴθουσα πού ὑπάρχει κάτω ἀπό τόν Ναό τοῦ Νοσοκομείου πού τώρα
ἑτοιμάζεται γιά εἰδικές ποιμαντικές συνάξεις ἔτσι ὥστε νά συγκεντρώνονται ἐκεῖ οἱ
πονεμένοι καί νά συζητοῦν ἐκεῖνο τό ὁποῖο τούς ἀπασχολεῖ...».

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Στίς 7 Ἰουλίου ἑορτή τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς ἑόρτασαν πολλά ἱερά παρεκκλήσια πρός τιμήν τῆς Ἁγίας στήν μητροπολιτική μας περιφέρεια.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, μετέβη στό ὄμορφο χωριό τοῦ Ντερέ
ὅπου ἱερούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο ἐνῶ
συμμετεῖχε στήν ἑόρτια φιλοξενία τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ Δαμασκηνό ἐκπροσώπησε στό γραφικό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Κυριακῆς στήν Χαλέπα, ὁ
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχ. Δαμασκηνός Λιονάκης ὁ ὁποῖος
μίλησε στό πολυπληθέστατο ἐκκλησίασμα καί μετέφερε τίς εὐλογίες καί πατρικές
εὐχές τοῦ Τοπικοῦ Ἐπισκόπου.
Ἐπιπλέον τήν μνήμη τῆς Ἁγίας Κυριακῆς τίμησαν καί φέτος ἑκατοντάδες πιστοί
στό φερώνυμο ἱερό μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς
Χρυσοπηγῆς στό Βαρύπετρο Κυδωνίας εἰς τό ὁποῖο συμμετεῖχε καί κήρυξε ὁ λόγιος
Πρωτοπρεσβύτερος Εὐάγγελος Παχυγιαννάκης.

O ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Μέ τήν ἁγιορείτικη τάξη καί κάτω ἀπό τίς ἱερές ὑμνωδίες τῶν
Λαυριωτῶν Πατέρων ἑορτάσθηκε τό ἱστορικό ἁγιορείτικο Μετόχι
στίς Μουρνιές, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου
Προστάτου καί Πολιούχου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου
Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου.
Στό ἱερό μετόχιον παρέστησαν πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐνῶ τήν
ἱερά πανήγυρη τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ἑκατοντάδες προσκυνητές.
Στόν ἑόρτιο ἑσπερινό συμμετεῖχε ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος ὁμίλησε διά τόν βίο καί τήν πολιτεία τοῦ πρώτου οἰκήτορος τῆς
Ἀθωνικῆς πολιτείας καί διά τήν στενή σχέση τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας μέ τό ἱστορικό
Λαυριώτικο μετόχι τό ὁποῖο δημιούργησε ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς.

Τό βράδυ τῆς 10ης Ἰουλίου στήν κεντρική πλατεία τοῦ Πλατανιᾶ βρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιότατο Πρωτοσύγκελό μας Ἀρχ. Δαμασκηνό Λιονάκη προκειμένου
νά συγχαροῦν καί νά χαιρετίσουν τήν διοίκηση
καί τούς ποδοσφαιριστές τῆς
Π.Α.Ε. Πλατανιᾶς διά τήν εἰσαγωγή τους στήν Α΄ κατηγορία.
Μέσα σέ κλίμα χαρᾶς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός δήλωσε τήν ἀγάπη,
τήν εὐαρέσκεια καί τήν τιμή τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας πρός ὅλους τούς συντελεστές αὐτῆς τῆς πρωτόγνωρης χαρᾶς γιά τήν τοπική κοινωνία μας.
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ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ

σαν ἰδιαίτερα τήν Σχολή, ὡς διευθυντές
ἤ διδάσκοντες, ἀλλά καί κάθε Τάξη, πού
συμπληρώνει τό Ἰωβηλαῖο της.
Μετά τήν πολυαρχιερατική θεία λειτουργία τελέσθηκε μνημόσυνο ὑπέρ
ἀναπαύσεως τῶν μακαριστῶν καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς σχολῆς.
Τό μεσημέρι παρατέθηκε γεῦμα στόν
αὔλειο καί πευκόφυτο χῶρο τοῦ Σχολείου στό Καμπάνι, πού κι αὐτό ἔχει
κτισθεῖ ἀπ’ τόν ἱδρυτή τῆς Σχολῆς μας,
ἀείμνηστο Γεράσιμο Στρατηγάκη.
Κατόπιν τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἑσπερινοῦ, τιμήθηκε ὁ ἐπιζῶν καθηγητής κ.
Γεώργιος Παπαδάκης καί στήν συνέχεια
παρατέθηκε δεῖπνο.
Στή διάρκεια τοῦ δείπνου τιμήθηκε
καί ὁ ἀπόφοιτος τῆς Σχολῆς, πού ἑδρεύει σήμερα στόν Ἅγιο Ματθαῖο, κ. Μιχαήλ Καλογιαννάκης, γιατί πρόσφατα
ἔλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα ἀπό τήν
Ἰατρική Σχολή Ἀθηνῶν ὁ ὁποῖος μίλησε
καταπληκτικά στούς δεκάδες προσκεκλημένους.

EΟΡΤΗ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΑΓΙΟΤΡΙΑΔΙΤΩΝ
ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΚΙΟΥ
Τήν Πέμπτη 12 Ἰουλίου στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων
Ἀκρωτηρίου, μέ κάθε κατάνυξη καί ἱερά μοναστηριακή λαμπρότητα, ἑορτάσθηκε τό ἱερόν ἀντίγραφον τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος
τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης καί ἡ μνήμη τῶν Ὁσίων καί
Θεοφόρων Πατέρων Γερασίμου τοῦ Βυζαντίου καί Ἀκακίου
τῶν Νέων ἀσκητῶν.
Τήν Ἱερά πανήγυρη ὑπερλάμπρυναν μέ
τήν παρουσία τους οἱ
Σεβ. Μητροπολίτες Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ.κ.
Μακάριος, Κεντρώας Ἀφρικῆς κ.κ. Νικηφόρος,
Ἀριανζοῦ κ.κ. Βαρθολομαῖος καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ Δαμασκηνός μέ τήν
συμμετοχή πολλῶν Καθηγουμένων Ἱερῶν Μονῶν καί Πατέρων ἀπό ὅλη τήν Κρήτη.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε τούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς διά τήν
παρουσία τους καί εὐχήθηκε ἡ προστασία τῆς Παναγίας καί οἱ μεσιτεῖες τῶν Ἁγίων νά εἶναι ἀδαπάνητα κοντά στόν Καθηγούμενο τῆς παλαιφάτου καί ἱστορικῆς
Μονῆς Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιο μετά τῆς συνοδείας του καί στούς εὐλαβεῖς προσκυνητές.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΞΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τήν Πέμπτη 12 Ἰουλίου, πραγματοποιήθηκε μιά λαμπρή ἐκδήλωση τιμῆς γιά
τούς ἀπόφοιτους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1961-62,
γιά τή συμπλήρωση 50 χρόνων, ἀπό τήν
ἀποφοίτησή τους.
Τίς ἐκδηλώσεις αὐτές ὀργανώνει κάθε
χρόνο τό Δ.Σ. τοῦ συνδέσμου τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, μέ τό δραστήριο καί
ἀκάματο πρόεδρό του πρωτ. Ἀντώνιο
Σαπουνάκη, στήν Ἱερά Πατριαρχική καί
Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν
Τζαγκαρόλων –ἕδρα τῆς Σχολῆς ὥς τό
1974– γιά νά τιμήσει ὅσους τήν διακόνη46
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ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΛΕΦΑΚΗ
Τήν 21 Ἰουλίου ἡ Τοπική Ἐκκλησία ἔιχε τήν χαρά της εἰς διάκονον χειροτονίας
τοῦ π. Ἰωάννου Μαλεφάκη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων.
Ὁ γνωστός πολύτεκνος καί φιλακόλουθος π. Ἰωάννης Μαλεφάκης ζήτησε νά
λάβει τήν ἱεροσύνη πού ἀγαποῦσε, ποθοῦσε καί τιμοῦσε πάντοτε, γι’ αὐτό κι ὅταν
ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, σέ ὥριμη ἡλικία ἀποκάλυψε τήν ἐπιθυμία του στόν
σεπτό Ποιμενάρχη ὁ ὁποῖος καί μέ πολύ
χαρά ἱκανοποίησε τόν πόθο του.
Ὁ π. Ἰωάννης Μαλεφάκης τήν 18 Αὐγού στου ἔλαβε καί τόν δεύτερο βαθμό
τῆς ἱεροσύνης σέ κλίμα βαθυτάτης ἀγαλλιάσεως στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Νεκταρίου
καί ἀνέλαβε τό Βιβλιοπωλεῖο «Μαρτυρία» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΤΗΝΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟ
Προσκυνηματική ἐκδρομή στήν Τῆνο καί τήν Ἄνδρο, πραγματοποίησε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας μέ τήν προτροπή καί τήν
εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί μέ τήν πνευματική συνοδεία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχ. Δαμασκηνοῦ ἀπό τίς 21 - 26 Ἰουλίου.
Οἱ 60 ἐκδρομεῖς εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συμμετάσχουν
στήν ἑορτή τῆς Ὁσίας Πελαγίας τῆς Τηνίας καί νά φιλοξενηθοῦν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Δωρόθεο
ὁ ὁποῖος μέ θερμά λόγια ἀγάπης τούς καλοσώρισε στό ἱερό
πανελλήνιο θεομητορικό προσκύνημα τῆς Παναγίας, στό
ὁποῖο συμμετεῖχαν καί οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες
Λαρίσης καί Τυρνάβου κ.κ. Ἰγνάτιος καί Αἰτωλοακαρνανίας
κ.κ. Κοσμᾶς μέ χιλιάδες πιστούς ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα.
Οἱ ἐκδρομεῖς προσκύνησαν στίς Ἱερές Μονές Κεχροβουνίου Τήνου, Παναχράντου, Ἁγίου Νικολάου καί Ἁγίας Μαρίνης Ἄνδρου ἐνῶ ξεναγήθηκαν στίς ὀμορφιές καί στά ἀξιοθέατα τῶν κυκλαδίτικων νησιῶν.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Τήν ἐτήσια φιλανθρωπική συναυλία της
πραγματοποίησε στίς 30 Ἰουλίου, ὑπό τήν
ἄριστη συνεργασία της μέ τόν Δῆμο Χανίων, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου στό Θέατρο Ἀνατολικῆς Τάφρου
τό ὁποῖο κατέκλυσε πλῆθος κόσμου προκειμένου νά στηρίξει τό Κεντρικόν Συσσίτιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Στήν συναυλία συμμετεῖχαν χορευτικά
συγκροτήματα ἀπό τήν Κύπρο καί τήν Κρήτη τά ὁποῖα χόρεψαν παραδοσιακούς τοπικούς χορούς καθώς καί ἄλλα συγκροτήματα καί μουσικά σχήματα καί συγκροτήματα ὅπως τῆς Μαρίας Μανουσάκη μέ τό ἠλεκτρικό βιολί της καί τούς Drumvoice
πού δημιούργησαν μία φαντασμαγορική μουσικοχορευτική πανδαισία.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός καλοσώρισε μέ μαντινάδες
ὅλους ὅσους συμμετεῖχαν καί στήριξαν τήν ἐκδήλωση ὅπως τόν Δήμαρχο Χανίων
κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκη πού τόν τίμησε διά τῆς εὐαρέσκειας τῆς Ἱερᾶς Μητροπό48
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ΔΩΡΕΑ ΑΓΑΠΗΣ

λεως διότι ὅρισε τό ἔτος 2012
ὡς ἔτος ἀλληλεγγύης, τόν
Πρόεδρο τῆς Παγκρητικῆς
ἑνώσεως Ἀμερικῆς κ. Ἰωάννη
Μάνο γιά τίς διαρκεῖς δωρεές
τοῦ συλλόγου στήν Ἱερά Μητρόπολή του, τόν Πρόεδρο
τοῦ συλλόγου «Ἀθανασία»
Λάρνακας Κύπρου κ. Γεώργιον Ἀδάμου γιά τήν ἀφιλοκερδή καί πολυπληθή συμμετοχή
τους στήν συναυλία καθώς
καί τόν Πρόεδρο τοῦ παραδοσιακοῦ χορευτικοῦ Συλλόγου
«οἱ Βιγλάτορες» κ. Ἰωσήφ Βιγλάκη γιά τήν ἐθελοντική καί
μόνιμη συνεργασία του μέ τήν
Τοπική Ἐκκλησία.
Τήν ἐκδήλωση πού τίμησαν
μέ τήν παρουσία τους πολλές
ἀρχές τοῦ τόπου συντόνισε
καί παρουσίασε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης
ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε ὅλους
τούς χορηγούς καί συντελεστές τῆς ἐπιτυχημένης αὐτῆς
ἐτήσιας θερινῆς ἐκδήλωσης.
50

Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνό ἐπισκέφτηκαν στίς 3 Αὐγούστου
ὁ Πρόεδρος τῆς Παγκρητικῆς Ἑνώσεως
Ἀμερικῆς κ. Ἰωάννης Μάνος μέ μέλη
τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου προκειμένου νά προσφέρουν δύο ἐπιταγές σεβαστῶν ποσῶν γιά τήν στέγη κοριτσιοῦ
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων καί γιά τό
Κεντρικό συσσίτιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.
Ὁ Πρόεδρος κ. Ἰωάννης Μάνος συνοδευόταν καί ἀπό τήν γνωστή Χανιώτισσα
τῆς Ἀμερικῆς, κ. Ἄννα Γιανούλια - Ξηρουχάκη πού ἀπό κοινοῦ μέ τούς Κρητικούς
συλλόγους τῆς Ἀμερικῆς βοηθοῦν τούς ἐμπερίστατους πατριῶτες τους στήν Κρήτη, μέ ἐπερχόμενη πρωτοβουλία τους, τήν ἀποστολή φαρμάκων ἀξίας 300.000 δολλαρίων Ἀμερικῆς.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός μέ ἰδιαίτερα θερμά λόγια
εὐγνωμοσύνης καί χαρᾶς δέχθηκε ἄλλη μία προσφορά τῆς Παγκρητικῆς ἑνώσεως
τονίζοντας τήν καθοριστική καί πολύτιμη συμβολή τοῦ συλλόγου στά δρώμενα τῆς
δοκιμαζόμενης πατρίδος καί εὐχήθηκε σέ ὅλους νά ἔχουν πλούσια τά ἐγκόσμια καί
ὑπερκόσμια ἀγαθά τοῦ Θεοῦ στήν ζωή τους.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Τήν Παρ ασ κ ε υή 3
Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
κ.κ. Δαμασκηνός, ἀνταποκρινόμενος στήν πρόσκληση τοῦ Δήμου Χανίων
τέλεσε πλαισιούμενος ἀπό κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας τόν ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τῆς
14ης Ἐκθέσεως Κρητικῶν Προϊόντων (Ἀγροτικός Αὔγουστος) πού ἀναδεικνύει προϊόντα
τῆς ὀρεινῆς ἐνδοχώρας. Ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ἐπαίνεσε
τήν προσπάθεια τοῦ Δήμου Χανίων καί εὐλόγησε τούς παραγωγούς γιά τήν ἐπιμονή τους
νά προσφέρουν ὑγιεινά καί καθαρά προϊόντα.
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἔχει τήν
εὐλογία νά βαστᾶ στούς κόλπους της
θαυματουργές εἰκόνες τῆς Θεοτόκου,
ὑπέροχους ναούς καί ἐξωκκλήσια ἀφιερωμένα στήν Δέσποινα τοῦ κόσμου.
Ἑπομένως ἡ 15η Αὐγούστου εἶναι πανήγυρη γιά ὁλόκληρη τήν Κυδωνία καί
τόν Ἀποκόρωνα πού πανηγυρίζουν τήν
Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Ὁ Σεβασμώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός
ἱερούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο
στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Χωραφακίων ἐνῶ χειροθέτησε σέ Πρωτοπρεσβύτερο τόν ἐφημέριο τῆς ἐνορίας π. Ἰωάννη Παπαδομανωλάκη συγχαίροντας
αὐτόν διά τήν πολυετή διακονία του στήν Τοπική Ἐκκλησία.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Στίς 16 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ἐγκαινίασε τήν βιβλιοθήκη
τῆς ἐνορίας Ἁλικάμπου Ἀποκορώνου δηλώνοντας ὅτι αὐτή ἡ πολιτιστική πράξη θά συμβάλλει εἰς τήν
φιλομάθειαν τῶν κατοίκων τῆς πε-

ριοχῆς καί θά ἐμπλουτίσει μέ
γνώση, φῶς καί περιεχόμενο
τήν λίγη ἀλλά δραστήρια νεολαία τοῦ παραδοσιακοῦ καί
γραφικοῦ χωριοῦ.
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ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
«ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΒΙΜΕΛΕΧ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ»
Μέ τήν προσέλευση πλήθους κόσμου, παρουσιάσθηκε
στίς 21 Αὐγούστου, στόν θερινό
κινηματογράφο τοῦ Δημοτικοῦ
κήπου Χανίων, τό ψυχοφελέστατο βιβλίο μέ τίτλο «Γέροντας
Ἀβιμέλεχ ὁ Ἁγιορείτης» τοῦ
φιλοαθωνίτου συγγραφέως κ.
Ἀντωνίου Στιβακτάκη.
Τό ἐνδιαφέρον πόνημα εἶναι
ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας ἡ ὁποία ἔχει ἐπιμεληθεῖ μία σειρά ἀπό ἐνδιαφέρουσες
ἐκδόσεις μέ στόχο τήν γνωριμία μέ ἐνάρετους Κρητικούς στήν καταγωγή, Ἁγιορεῖτες Πατέρες.
Τήν ἐκδήλωση συντόνισε καί παρουσίασε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης ἐνῶ τήν
παρουσίαση τοῦ βιβλίου πραγματοποίησαν ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί
Σητείας κ.κ. Εὐγένιος καί ὁ σύμβουλος πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης Ἡρακλείου κ. Χρῆστος
Κωνσταντουδάκης οἱ ὁποῖοι
τόνισαν τήν ἀρετή καί τήν διαπρεπή μοναχική πολιτεία τοῦ
καταγομένου ἀπό τόν Ἐμπρόσνερο Ἀποκορώνου Μικραγιαννανίτου Γέροντος Ἀβιμέλεχ.
Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ τίς θερμές εὐχαριστίες τοῦ συγγραφέως κ. Ἀντωνίου Στιβακτάκη σέ ὅλους ὅσους συνέβαλαν στήν ἔρευνα καί στήν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς πολύτιμης καί λαμπρᾶς ἔκδοσης τήν ὁποία ἐπαίνεσε καί ἰδιαιτέρως
καλοσώρισε στήν Μητρόπολή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός τονίζοντας ὅτι ἰδιαιτέρως αὐτήν τήν περίοδο ἔχουμε ἀνάγκη λόγου καί στήριξης ἀπό ἀληθινούς, γνήσιους καί ἐνάρετους Γέροντες
ὅπως τόν σεβάσμιο π. Ἀβιμέλεχ ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ καύχημα τῶν Χανίων, μαργαριτάρι τῆς Ἀθωνικῆς πολιτείας καί πρεσβευτή στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ.
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ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ
Τήν 23η Αὐγούστου ἑορτή τοῦ Ἁγίου Εἰρηναίου Ἐπισκόπου Λουγδούνων
ἄγουν τά ὀνομαστήριά τους, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ.
Εἰρηναῖος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖος καί ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης πρώην Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Εἰρηναῖος.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
μετέβη εἰς τήν Ἱερά Μονή Γενεσίου τῆς
Θεοτόκου Σαββαθιανῶν προκειμένου νά ἐκφράσει τίς ἑόρτιες εὐχές του
εἰς τόν σεμνῶς ἑορτάζοντα λόγω τῆς
κρίσεως Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο ὁ ὁποῖος ἱερούργησε εἰς τό καθολικό τῆς Μονῆς.
Τήν ἴδια ἡμέρα πραγματοποίησε ἐπίσκεψη καί εἰς τούς λοιπούς ἑορτάζοντες Ἀρχιερεῖς ἐκφράζοντάς τους τήν
ἀγάπη, τόν σεβασμό καί τίς εὐχές τους.

ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ
ΤΙΜΗΣΕ Ο ΛΑΟΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
Τόν Προστάτη τοῦ Πολιτιστικοῦ
Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, Ἅγιο
Ἔνδοξο Ἱερομάρτυρα καί Ἰσαπόστολο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, τίμησαν
κλῆρος καί λαός στό πρός τιμήν του
ὑπόγειο καί κατανυκτικό παρεκκλήσιο πού βρίσκεται στό κέντρο
τῆς πόλεως τῶν Χανίων.
Τό γεμάτο ἀπό πνευματικές, πολιτιστικές καί κοινωνικές ἐκδηλώσεις Πολιτιστικό Κέντρο κατακλύσθηκε ἀπό πλῆθος πιστῶν κυρίως νέων τῆς περιοχῆς, πού βρίσκουν καταφύγιο τίς
ἐλεύθερες ὧρες τους καί διακονοῦν τήν Τοπική Ἐκκλησία τῶν Χανίων ἀπό πολλές
θέσεις, ὅπως στόν ραδιοφωνικό σταθμό, στίς χορωδίες, στά ὠδεῖα, στίς κινηματογραφικές ἤ θεατρικές ὁμάδες, στήν βιβλιοθήκη καί στό κεντρικό συσσίτιο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως.
Οἱ πανηγυρικές καί ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν
μέ ἀρχιερατικό ἑσπερινό προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ
καί ἐν συνεχείᾳ στήν αἴθουσα
ἐκδηλώσεων τοῦ Πολιτιστικοῦ
Κέντρου πραγματοποιήθηκε
ἑορταστική ἐκδήλωση ἀπό τούς
νέους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Κοσμᾶ
τόν Αἰτωλό καί στίς διδαχές του
περί σωστῆς διαχείρισης τῆς κτίσης.
Στήν ἐκδήλωση περιλαμβάνονταν ἀνάγνωση διδαχῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ διά τήν
φύση, τραγούδια ἀπό τήν μεικτή χορωδία τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου ὑπό τήν διεύθυνση τῆς κ. Ἕλλης Παπαλιονάκη - Παγωνίδου καθώς καί ἀπό τήν παιδική χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὑπό τήν διεύθυνση τῆς κ. Βασιλικῆς Ἀθανασιάδου
- Πετράκη.
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ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

Ἡ ἐκδήλωση τῶν νέων κορυφώθηκε μέ θεατρική μεταφορά τοῦ ὁμότιτλου λαϊκοῦ παραμυθιοῦ τῆς Λότης Ἀνδρουτσοπούλου - Πέτροβιτς τό ὁποῖο διασκεύασε
ἡ κ. Εὐτυχία Κουλιέρη, φιλόλογος καί συνέβαλαν πολλοί καί δραστήριοι νέοι καί
νέες πού ἀγαποῦν ἰδιαίτερα τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ.

Χιλιάδες κόσμου στόν ναό τοῦ Ἁγ. Φανουρίου
Ἐθνικῆς ὁδοῦ
Χιλιάδες προσκυνητές προσήλθαν ἀπό ὅλη τήν
Κρήτη, στήν φετινή ἱερά πανήγυρη τοῦ ἐνδόξου
καί νεοφανοῦς μάρτυρος Φανουρίου, στό γραφικό
ἐκκλησάκι του στήν ἐθνική ὁδό.
Στόν ἑόρτιο ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ἐνῶ στήν
Θεία Λειτουργία ἱερούργησε μέ πλειάδα ἱερέων ὁ
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν ὑπεύθυνο τοῦ Ἱεροῦ προσκυνήματος Πρωτ.
Χρῆστο Παπουτσάκη γιά τήν φιλανθρωπική καί κοινωνική προσφορά του στόν λαό.

Τό πρωί τελέσθηκε ἑόρτιος ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου ὁ ὁποῖος σέ
ὅλους τούς λόγους του κατά
τό ἑορταστικό διήμερο τόνισε
τήν ἀξία τοῦ προσώπου τοῦ
Ἁγίου Κοσμᾶ πού θεωρεῖται
ὅπως χαρακτηριστικά τόνισε
δεύτερος Ἀπόστολος Παῦλος
ἀφοῦ διάνυσε τόσα μέρη καί
τόσους τόπους γιά νά μεταλαμπαδεύσει τό μήνυμα τῆς παρουσίας τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ.
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ΦΑΝΟΥΡΕΙΑ 2012 - ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑ
Μᾶς ἀξίωσε καί φέτος ὁ Πανάγαθος
Θεός μας νά ἑορτάσουμε τά ὀνομαστήρια
τοῦ πολυαγαπημένου μας ἁγίου Φανουρίου στίς 27 Αὐγούστου τοῦ 2012, ἡμέρα
Δευτέρα.
Ὁ Πανηγυρικός ἑσπερινός τελέστηκε
τήν Κυριακή 26-08-2012 καί ὥρα 7:30 μ.μ.,
ὅπου πλῆθος κόσμου συνέρευσε γιά νά
ἐναποθέσει μαζί μέ τό κεράκι του τήν ἀγάπη του καί τήν ἐκτίμησή του πρός τόν ἅγιο
Φανούριο.
Τήν παραμονή τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως κεντρικός
ὁμιλητής ἦταν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Περουλάκης. Ἐξαιρετικός Κληρικός τῆς Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου ὁ ὁποῖος μέ τήν ὁμιλία
του ἐξέπληξε τούς ἀγαπημένους φίλους τοῦ ἁγίου
Φανουρίου.
Τήν κυριών υμο ἡμέρα
τῆς μνήμης τοῦ
Ἁγίου μας τελέσθη Ἀρχιερατική Πανηγυρική
Θ. Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Πανιεροτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ.κ.
Χρυσοστόμου καί
συλλειτουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου
ποιμενάρχου μας κ.
Δαμασκηνοῦ.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι στήν ἐνορία ἔλαβαν χώρα ἐκδηλώσεις πολιτισμικοῦ χαρακτήρα μέ τό ὄνομα «Φανούρεια» καί αὐτές περιλάμβαναν:
58

Αἱμοδοσία στίς 22-08-2012, μέ σύνθημα: «Δίνω
αἷμα, δίνω ζωή…».
Κρητική συναυλία (στίς 23-08-2012) μέ τούς
κρητικούς καλλιτέχνες: Μανώλη Ἀγγελάκη - Μιχάλη Φράρο. Στούς χορούς συνόδεψαν ὁ μουσικοχορευτικός σύλλογος οἱ «Βιγλάτορες» καί τό
μικρό χορευτικό τμῆμα τῆς ἐνορίας.
Στίς 24-08-2012 ἔγινε προβολή ταινίας κάτω
ἀπό τό ὑπέροχο αὐγουστιάτικο φεγγάρι…

Βιβλιοπωλεῖο «ΜΑΡΤΥΡΙΑ»

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Ἕνας χῶρος ὅπου διασώζεται ἡ ἀλήθεια µέσα ἀπό
ἐκλεκτά βιβλία πού εἶναι θεολογικοῦ ἀλλά καί
εὐρύτερου περιεχοµένου καί ἐνδιαφέροντος.
Πλατεία Μητροπόλεως
Ὑπεύθυνος: π. Ἰωάννης Μαλεφάκης • Τηλ.: 28210-27823
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

KΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Τήν ἡμέρα αὐτή κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν
μέγιστο τῶν προφητῶν τόν Πρόδρομο καί Βαπτιστή τοῦ Κυρίου μας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, χοροστάτησε στόν
ἑόρτιο ἑσπερινό τοῦ Πανηγυρίζοντος ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων καί τήν ἑπομένη ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στήν ἱστορική Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν ὅπου καί ὁμίλησε στίς
μοναχές περί τῆς ζωῆς καί τοῦ ἔργου τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας ἐκπροσώπησε στόν
ἑσπερινό τῆς ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελός μας Ἀρχ. Δαμασκηνός στό σεβάσμιο Μοναστήρι τῶν Κορακιῶν
καί κατά τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων.

Λειτούργησαν καί φέτος οἱ τέσσερις περίοδοι τῆς κατασκηνώσεως τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου στόν Ἅγιο Παῦλο Ἀκρωτηρίου, πού φιλοξένησε περίπου 400 παιδιά ἡλικίας δημοτικοῦ, γυμνασίου καί λυκείου.
Στίς ἐγκαταστάσεις τῆς κατασκηνώσεως πραγματοποιήθηκαν ἑορτές στό τέλος
κάθε περιόδου μέ τήν παρουσία πλήθους γονέων, συγγενῶν καί φίλων τῶν παιδιῶν
πού κατέπληξαν μέ τίς ἐξαιρετικές ἐπιδόσεις τους κατά τήν διάρκεια τῶν δώδεκα
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«Θεοχαρίδειον –Κέντρον Κοινωνικῆς συµπαράστασης Νέων»
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

ἡμερῶν παραμονῆς τους σέ πανέμορφο τόπο τῆς
περιοχῆς τοῦ Ἀκρωτηρίου πού χάρισε ἡ Ἱερά Μονή
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων καί πού φροντίζουν ἐθελοντικά ἀξιόλογα στελέχη, συντονιζόμενα
ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός συμμετεῖχε στίς περισσότερες ἑορτές συγχαίρωντας καί εὐχαριστώντας ὅλους ὅσους συνετέλεσαν στήν ἄρτια καί ἐπικοδομητική λειτουργία
τῶν κατασκηνώσεων ἐνῶ προσέφερε δῶρα στά πολύτιμα στελέχη.

Τό "Θεοχαρίδειο - Κέντρο Κοινωνικῆς Συμπαράστασης Νέων" λειτουργεῖ ὡς συμβουλευτικός φορέας ἀνθρώπων πού, λόγω ποικίλων δυσχερειῶν,
χρειάζονται ψυχοκοινωνική στήριξη.
Τό Θεοχαρίδειο Κέντρο στεγάζεται σέ οἴκημα, τό ὁποῖο κληροδότησε
στήν Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου ὁ Κωνσταντῖνος Θεοχαρίδης καί τό ὁποῖο ἀνακαινίστηκε μέ
τήν εὐγενῆ χορηγία δωρήτριας ἀπό τά
Χανιά, πού ζεῖ στήν Ἐλβετία, μέσω τῆς
ἐλβετικῆς φιλανθρωπικῆς ὀργάνωσης Limmat Stiftung. Ἐγκαινιάστηκε
τό 1999, στήν ὁδό Ἀρχοντάκη 4, στό
κέντρο τῶν Χανίων, ἀπό τόν τέως Μητροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, νῦν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ.
Εἰρηναῖο.
Ὁ χῶρος τοῦ "Κέντρου Κοινωνικῆς
Συμπαράστασης Νέων" τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ἔχει διαμορφωθεῖ μέ ζεστασιά καί δέχεται μέ ἀγάπη καί στοργή
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη
ἀπό στήριξη καί συμπαράσταση. Ἡ

ἀντιμετώπιση τῶν προσώπων πού καταφεύγουν 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
ψυχοθεραπείας ἤ συμβουλευτικῆς
➢ Λειτουργία Νυχτερινῆς Γραμμῆς
τηλεφωνικῆς σ υμπαράσ τασης
(28210-45046)
➢ Παροχή συμβουλευτικῆς ὑποστήριξης μέσω διαδικτύου (φόρουμ
ἀλληλοβοήθειας καί ἠλεκτρονικό
ταχυδρομεῖο στήν ἱστοσελίδα www.
help-net.gr)
Ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Κέντρου
παρέχονται δωρεάν.
Τό Θεοχαρίδειο Κέντρο στελεχώνεται 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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Καλωσόρισμα
από τον Διευθυντή του Ράδιο ''Μαρτυρία''
κ. Ευστράτιο Χατζηδάκη
θεολόγο

Σ

ας καλωσορίζουμε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Μαρτυρία», τον
σταθμό της εκκλησίας στα Χανιά. Τον σταθμό που κλείνει είκοσι
χρόνια δημιουργικής πορείας με πλήθος εκπομπών από
καταξιωμένους ανθρώπους, είκοσι χρόνια εθελοντικής παρουσίας
παραγωγών, είκοσι χρόνια συντροφιάς στον Κρητικό και τώρα με τις νέες
τεχνολογίες στον οποιοδήποτε ακροατή μέσω ίντερνετ.
Ζούμε σε μια εποχή σύγχρονων μέσων και συγκεχυμένων σκοπών. Σε μία
εποχή πολυφωνίας και βομβαρδισμού ειδήσεων. Σε μία εποχή που
φοβόμαστε πια να ενημερωθούμε, τρομοκρατημένοι από τα νέα που ολοένα
και λιγότερο ευχάριστα είναι. Σε αυτή την εποχή, σε αυτούς τους καιρούς, ο
ρόλος του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου έρχεται να αγκαλιάσει με τους
πνευματικούς λόγους και την ευχάριστη μουσική, όλους τους ανθρώπους,
και να μεταδώσει κάτι από το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και λέμε «κάτι» γιατί
το ραδιόφωνο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει το Ναό, τον
Πνευματικό, τον Διδάσκαλο, τον ποιμένα της Εκκλησίας.
Το νέο πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού «Μαρτυρία»,
στοιχειοθετείται από ανανεωμένες εκπομπές λόγου, πνευματικές, ιατρικές,
οικονομικές, ψυχαγωγικές, αλλά και συμβουλευτικές. Από ευχάριστη και
ξεκούραστη μουσική. Την ραχοκοκαλιά του προγράμματος πάνω στην οποία
προσαρμόζονται όλες αυτές οι εκπομπές αποτελεί η αναμετάδοση της Θείας
Λειτουργίας, του Εσπερινού, των Ιερών Παρακλήσεων και του Αποδείπνου.
Τέλος, αισθανόμαστε έντονη την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε όλους
τους χορηγούς που μας στήριξαν και μας στηρίζουν ακόμα και τώρα στην
ανακαίνιση του σταθμού, αλλά και στην επί χρόνια λειτουργία του, από το
περίσσευμα της αγάπης τους.
Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.
Ο Διευθυντής, κ. Ευστράτιος Χατζηδάκης
Ο Διευθυντής Τεχνικού Τομέα, Πρωτ. Κων/νος Θωμαδάκης
Οι ηχολήπτες
Οι παραγωγοί & συνεργάτες
Σημείωση:
Το πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού μπορεί να τροποποιηθεί
εκτάκτως λόγω:
α) αναμετάδοσης ιερών πανηγύρεων
β) μη μετάδοσης προγραμματισμένων εκπομπών που οφείλεται σε
έκτακτες υποχρεώσεις των εθελοντών συνεργατών του Ραδιοφωνικού
Σταθμού
γ) συνολικής αλλαγής του προγράμματος σε μεγάλες εκκλησιαστικές και
εθνικές εορτές ( ολοήμερα ή πολυήμερα αφιερώματα)
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Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΥΜΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
(Συνοπτικό σημείωμα γιά τήν ἱστορία
τῆς δημιουργίας τοῦ Ναοῦ καί τῆς Ἐνορίας
μέ βάση τά ὑπάρχοντα ἱστορικά ντοκουμέντα)
Τοῦ Πρωτοπρ. π. Ἰωάννη Τσιτσιρίδη
Ἱερατικοῦ Προϊσταμένου ἐνορίας Ἁγίου Στεφάνου Χανίων

Ὁ

α) Μιά ἱστορική Ἀπόφαση
Τό βασικότερο ἀπό τά ντοκουμέντα
αὐτά εἶναι, νομίζομε, ἡ «Πράξη 5» τῆς 26ης
Σεπτεμβρίου τοῦ 1966 τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου τοῦ Προαναφερθέντος Συλλόγου «Ἅγιοι Ἀπόστολοι Κουμπέ Χανίων»,
συλλόγου ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καί λειτούργησε, πολύ δραστήρια μάλιστα, ἐπί μία δωδεκαετία (1963-1975), καί, χαλαρότερα, ἐπί
4-5 ἀκόμη χρόνια.
Τά Μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου πού συνεδρίασαν, καί ἀσχολήθηκαν καί μέ τό θέμα
τῆς ἀπόκτησης λατρευτικοῦ κέντρου, ἦσαν:
1) Μανουσάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2)
Μπακατσάκη Ἄννα, Γραμματέας, 3) Περιβόλα Μαρία, Ταμίας, 4) Ρωμανίας Στυλιανός καί Βολουδάκη Ἀρτεμησία, Μέλη. Τό
γενικότερο θέμα τῆς συνεδριάσεως ἦταν:
«Ὁ σκοπός ὑπάρξεως τοῦ Συλλόγου». Τό
συμπέρασμα τῶν συζητήσεων διατυπώθηκε
ἐν συντομίᾳ: «Ὁ βασικότερος σκοπός τῆς
ἱδρύσεως τοῦ Συλλόγου εἶναι ἡ δημιουργία
Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τήν ἀρκετά μεγάλη περιφέρεια Κουμπέ - Ἅγιοι Ἀπόστολοι». Μετά
ἀπό τήν διατύπωση αὐτή, ὁ Πρόεδρος συμπλήρωσε: «Ἔγιναν ἐνέργειαι, ἵνα ἐπεκταθῆ
τό εἰς τήν περιφέρειαν αὐτήν εὑρισκόμενον ἐξωκκλήσιον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἤ
νά κτισθῆ νέος ναός εἰς τόν ἴδιον χῶρον»,
ὅμως «τό ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ

Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἀπ’
τούς νεότερους Ναούς τῆς πόλεως
τῶν Χανίων, ἔχει κτιστεῖ στά νότια τῆς πόλεως τῶν Χανίων, στό σημερινό δημοτικό
διαμέρισμα τοῦ Νεροκούρου. Στήν περιοχή
αὐτή ἐγκαταστάθηκαν σταδιακά, προπάντων ὅμως τίς δεκαετίες τοῦ ‘50, ‘60 καί ‘70,
παρ’ ὅτι οὔτε σχέδιο πόλεως, οὔτε οἱ ἀναγκαῖες ὑποδομές ὑπῆρχαν, ἄνθρωποι ἀπό
τίς διάφορες ἐπαρχίες τοῦ Νομοῦ.
Στίς πρῶτες φροντίδες των ἦταν οἱ προσπάθειες νά ὀργανωθοῦν σέ κοινότητα.
Ὁ «Σύλλογος» πού ἵδρυσαν τότε, καί τοῦ
ἔδωκαν τό ὄνομα «Σύλλογος Ἅγιοι Ἀπόστολοι», ἀπό τό ὁμώνυμο ἐκκλησίδιο πού
ὑπάρχει στήν περιοχή, ἔπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο τόσο γιά τήν ὀργάνωση καί τή
ζωή τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, ὅσο καί γιά τή
δημιουργία τοῦ Ναοῦ καί τῆς Ἐνορίας.
Α’ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Γιά νά πάρομε ἔγκυρες καί ἀσφαλεῖς
πληροφορίες, τόσο γιά τόν ρόλο πού ἔπαιξε ὁ «Σύλλογος Ἅγιοι Ἀπόστολοι», ὅσο καί
γιά τήν δημιουργία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τήν
ἵδρυση τῆς Ἐνορίας, χρειάστηκε νά ἀναζητήσομε γραπτά ντοκουμέντα ἐκείνης τῆς
περιόδου.
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Συλλόγου, προερχόμενες ἀπό εἰσφορές τῶν
μελῶν του καί ἀπό κάποιες μικροδωρεές
ἦσαν μηδαμινές, οἱ ἐργασίες ἄρχισαν κιόλας
τόν ἀμέσως ἑπόμενο χρόνο, κι αὐτό μαρτυρεῖ τόν πόθο τους νά ἀποκτήσουν δική τους
ἐκκλησία. Ἀκριβῶς ὅμως τή δύσκολη αὐτή
στιγμή, ἦρθε νέα, εὐχάριστη εἴδηση: Τήν
βρίσκομε στήν 14η Πράξη (τῆς 15ης Νοεμβρίου 1967) τοῦ Συλλόγου: «Τά Μέλη τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀποδέχονται μετ’
εὐγνωμοσύνης καί ἀπείρων εὐχαριστιῶν
τήν δωρεάν τοῦ κ. Κουνδουράκη Ἐμμανουήλ, κατοίκου Κουμπέ, ἐκ δραχμῶν ἑβδομήκοντα ἑπτά χιλιάδων τοῖς μετρητοῖς καί εἰς
Γραμμάτια, τήν γενομένην τήν 9ην Μαΐου
πρός τόν Σύλλογον Ἅγιοι Ἀπόστολοι».
Ἔτσι, λοιπόν, μπόρεσαν καί ρίχτηκαν, μέ
προσωπική ἐργασία, τό «λιθομπετόν» μέ
«δρακονόπετρες», καθώς καί τά μπετά θεμελιώσεως μέχρι τό δάπεδο. (Σημείωση: Ἡ
θεμελίωση ἔγινε τήν 1η Σεπτεμβρίου 1967.
Τό Σχέδιο, ἡ μελέτη καί, στή συνέχεια, ἡ
ἐπίβλεψη, ἀλλά καί πολλά μεροκάματα, ὡς
τεχνίτη-οἰκοδόμου, ἔγιναν ἀπό τόν τότε
ἐφημέριο τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
π. Μιχ. Μπακατσάκη). Τόν ἑπόμενο χρόνο
1968, τέλειωσαν καί τά «πέδιλα». Τέλειωσαν ὅμως καί τά χρήματα. Ἔτσι, κατ’ ἀνάγκην, τά δυό ἑπόμενα χρόνια (1969 καί
1970) ἡ οἰκοδομή δέν προχώρησε.

Ἁγίου Γεωργίου, εἰς ὅ ἀνήκει τό ἐξωκκλήσιον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἀντέδρασε
καί δέν παραχωρεῖ ἐπ’ οὐδενί αὐτό...». Καί
ὁ Πρόεδρος κατέληξε λέγοντας: «Ἀπό τό
1964 καί ἐντεῦθεν δέν κατωρθώθη τίποτα».
β) Ἡ ἀπόκτηση τοῦ οἰκοπέδου
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου ὅμως ἔσπευσε, κατά τή συνεδρίαση αὐτή, νά προαναγγείλει μιά εὐχάριστη εἴδηση: «Αὐτάς τάς
ἡμέρας, εἶπε, δωρίζει εἰς τόν Σύλλογόν μας
ὁ κ. Ἰωάννης Γκογκολάκης, κάτοικος τῆς
περιφερείας μας, (οἰκόπεδον) 250 τ.μ. Τά
μέτρα ὅμως αὐτά δέν φτάνουν διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ ναοῦ, καθότι χρειάζονται ἕτερα
250 μέτρα».
Μετά ἀπ’ αὐτά, τό Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου
ἀποφασίζει ὁμοφώνως «ὅπως ...ἀναλάβη
τάς εἰς τό ὄνομα τοῦ Συλλόγου μας εἰς τήν
Ἐθνικήν Τράπεζαν κατατεθειμένας 59.944
δραχμάς καί καταβάλη ταύτας εἰς τόν Γκογκολάκην Ἰωάννην, ἔναντι τοῦ ποσοῦ τῶν
ὀγδοήκοντα ἑπτά χιλιάδων δρχ., διά τά
πρός ἀγοράν ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου ἕτερα διακόσια πενήντα μέτρα. Τό ὑπόλοιπον
θά δώση ὁ Σύλλογος ἐκ τῶν εἰσπράξεών
του, τμηματικῶς. Οὕτω θά ἔχει ὁ Σύλλογος,
ὑπό τήν κυριότητά του, χῶρον πεντακοσίων τετραγωνικῶν μέτρων πρός ἀνέγερσιν
εὐρυχώρου καί περικαλλοῦς Ναοῦ». Στίς 6
Νοεμβρίου τοῦ ἴδιου χρόνου, τό ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο προσδιώρισε ποιό εἶναι τό
ἐπί τοῦ κτήματος Γκογκολάκη τμῆμα, πού
τούς ἐνδιαφέρει. Ἔτσι τό θέμα ἀποκτήσεως
οἰκοπέδου ἔκλεισε μέ ἐπιτυχία.

2. Ἄλλα ἐμπόδια καί ἡ ὑπέρβασή τους
Κατά τό διετές αὐτό διάστημα, ὁ Σύλλογος ἔστρεψε τίς προσπάθειές του πρός
δυό κατευθύνσεις: Πρῶτον, νά βρεθοῦν
χρήματα, γιά νά μπορέσουν νά προχωρήσουν οἱ οἰκοδομικές ἐργασίες. Καί, δεύτερον, νά ἐγκριθοῦν τά ἀρχιτεκτονικά σχέδια
τοῦ Ναοῦ ἀπό τίς κρατικές ὑπηρεσίες. Οἱ
δυσκολίες γιά τό πρῶτο ἦταν βέβαια ἀναμενόμενες. Ἀλλά καί γιά τό δεύτερο, δέν

Β΄ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
1. Ἡ Θεμελίωση
Παρά τό γεγονός ὅτι οἱ καταθέσεις τοῦ
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γράφησαν καί συμφωνητικά γιά τήν συνέχιση τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν. Ἔτσι, ἡ
οἰκοδόμηση τοῦ ναοῦ συνεχίστηκε ἐπί δύο
ἀκόμη χρόνια, καί τό κτήριο τοῦ ναοῦ ὁλοκληρώθηκε τό 1977, ἐνῶ τά Ἐγκαίνιά του
ἔγιναν 15 χρόνια ἀργότερα, ἀπό τόν τότε
Μητροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
καί νῦν ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο.

ἀποδείχτηκαν εὐκολότερες. Λόγω μή ἀρτιότητος τοῦ οἰκοπέδου, τά «χαρτιά» πᾶνε
κι ἔρχονται: Ἀπό τόν Σύλλογο στό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἀπό ἐκεῖ, στόν ΟΔΕΠ. Ἀπό
τόν ΟΔΔΕΠ στήν Ἱερά Μητρόπολη. Ἀπό
τήν Μητρόπολη στό Ὑπουργεῖο Δημοσίων
Ἔργων. Καί ἀπό ἐκεῖ, στή Διεύθυνση Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Νομαρχίας Χανίων.
Ὁ π. Μιχαήλ Μπακατσάκης, οὐσιαστικός σχεδιαστής τῶν ἀρχιτεκτονικῶν σχεδίων, ὅπως εἴπαμε, ἀλλά καί πρωτεργάτης καί
πρωτεπιστάτης ταυτόχρονα, ὑποβάλλει στίς
31 Δεκεμβρίου τοῦ 1970 πρός τό Ὑπουργεῖο
Δημοσίων Ἔργων «Αἴτηση ἀνεγέρσεως Ναϊδρίου ἐπί γηπέδου... μή πληροῦντος τάς διατάξεις περί ἀρτιότητος...», καί τό Ὑπουργεῖο
τήν διαβιβάζει στήν Διεύθυνση Τεχνικῶν
Ὑπηρεσιῶν Ν. Χανίων (Α. Πρωτ. Ε 891/502-71).Ἔτσι, ἐνῶ, ὅπως εἴπαμε, οἱ ἐργασίες εἶχαν ἀρχίσει, παράτυπα βέβαια, ἀπό
τό 1967, νόμιμα καί ἐπίσημα πλέον, ἐκτελοῦνταν ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1972, ὁπότε
ὑπεγράφησαν καί τά σχετικά συμφωνητικά
μεταξύ τῶν ἐργοληπτῶν καί τοῦ Δ. Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου, γιά τίς ἐκσκαφές θεμελίων, τίς λιθοδομές καί τά μπετά.

Γ΄ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ι) Τό ἴδιο ἔτος 1977 ἱδρύθηκε, καί νομικά, ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (ΦΕΚ
378/12- 12-1977). Ἀμέσως ἄρχισε ἡ προσπάθεια γιά τόν ἐξοπλισμό τοῦ Ναοῦ. Ἐκ
τῶν ἐνόντων, φυσικά. Τό καλοκαίρι τοῦ ‘79
ὑπεγράφη συμφωνητικό, γιά τήν κατασκευή
ξυλόγλυπτου τέμπλου, ἐνῶ ἀπό τό ἑπόμενο
ἔτος, ἀποφασίστηκε ἡ παραγγελία, τμηματικά βέβαια λόγω οἰκονομικῶν δυσκολιῶν,
τῶν ἱερῶν εἰκόνων (Ἀπόφ. 2/20-01-81). Οἱ
προσφορές τῶν πιστῶν ἦσαν τότε πολύ ἀξιόλογες.
Ἀξίζει νά προσθέσομε ἐδῶ, ὅτι τό ἴδιο
ἔτος (1980), ἡ νεοσύστατη ἐνορία τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ἀπέκτησε ἀκόμη ἕνα κομμάτι
οἰκοπέδου, ἐπεξέτεινε δηλαδή τόν οἰκοπεδικό της χῶρο, καί ἔτσι, λίγα χρόνια μετά,
τό 1988, κτίσθηκε δίπλα στόν Ναό, καί τό
«Ἐνοριακό Κέντρο Ἁγ. Στεφάνου», πολύτιμο γιά τίς πολύμορφες ἐξωλειτουργικές
ἐνοριακές ἐκδηλώσεις.
Ἔτσι τριάντα πέντε χρόνια ἀπό τήν
ἱστορική γιά τήν Ἐνορία ἀπόφαση τοῦ
Συλλόγου «Ἅγιοι Ἀπόστολοι», οἱ κάτοικοι
τῆς περιοχῆς, αἰσθανόμενοι τό χρέος πού
ἔχομε νά τιμοῦμε τίς προσπάθειες καί νά
εὐγνωμονοῦμε ὅλους ἐκείνους πού προσπάθησαν, ἰδιαίτερα δέ τούς πρωτεργάτες
καί τούς εὐεργέτες, ὅρισε τήν 2α Δεκεμ
βρίου τοῦ 2001, ὡς ἡμέρα ἑορτασμοῦ γιά τά

3. Δραστηριότητα Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς
καί ὁλοκλήρωση τοῦ Κτηρίου
Τόν ἴδιο ὅμως μήνα, Ἀπρίλιο τοῦ 1972,
ὁ Σύλλογος, πού εἶχε ζητήσει οἰκονομική
ἐνίσχυση ἀπό τήν Νομαρχία Χανίων, ἔλαβε
τήν ἀπάντηση, ὅτι ἡ χρηματοδότηση ἦταν
ἀδύνατη (Α.Π. 20310/25-4-1972). Εὐτυχῶς
ὅμως τόν Αὔγουστο τοῦ ἴδιου ἔτους, ἐγκρίθηκε ἡ σύσταση «Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς»
(Ἀρ. 33390/20-08-1972 Νομαρχ. Χανίων),
ἡ Ἄδεια τῆς ὁποίας ἀνανεώθηκε καί κατά
τά ἑπόμενα ἔτη 1973-1975. Τόν Αὔγουστο
μάλιστα τοῦ ‘75, παράλληλα μέ τήν αἴτηση
ἀνανέωσης τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς, ὑπε-
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βάλλοντα χῶρο, ὅσο καί στό ἐσωτερικό τοῦ
Ναοῦ. Ἀλλά, ἡ εὐσέβεια καί ἡ μεγαλοψυχία
τῶν ἐνοριτῶν πρόσφεραν τά ἀναγκαῖα χρήματα, τόσο γιά τήν τοποθέτηση κεντρικῆς
θέρμανσης καί γιά τήν ἁγιογράφηση τοῦ
μεγαλύτερου μέρους τοῦ Ναοῦ, ὅσο καί γιά
τήν δημιουργία τῆς περίφραξής του, μέ καλαίσθητο μαντρότοιχο ἀπό μπετόν καί μεταλλικά κάγκελα.

35 χρόνια ἀπό τήν Ἀπόφαση δημιουργίας
τοῦ Ναοῦ καί τά 25 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἐνορίας (Πράξη 5/20-11-2001). Σέ
ἐπίσημη ἐκδήλωση, ἔγιναν καί τά «ἀποκαλυπτήρια» ἐντοιχισμένης στήν πρόσοψη
τοῦ Ναοῦ πινακίδας, μέ ἀναγεγραμμένα τά
ὀνόματα τῶν Δωρητῶν, καί ὁλόκληρης τῆς
ἀκατάπαυστης «Δέησης τῆς Ἐνορίας, γιά
νά ἐνθυμεῖται ὁ Θεός πάντοτε τόν ἀείμνηστο Χαράλαμπο Γκογκολάκη καί τά παιδιά
του Ἰωάννη καί Ἑλένη, δωρητές τοῦ οἰκοπέδου, ἀλλά καί ὅλους ἐκείνους τούς εὐσεβεῖς ἀνθρώπους, μέ τίς προσπάθειες, τούς
κόπους, τίς συνδρομές καί τίς δωρεές τῶν
ὁποίων κτίσθηκαν καί ἐξοπλίστηκαν τόσο ὁ
Ναός, ὅσον καί τό Ἐνοριακό Κέντρο».

Δ΄ ΟΙ ΙΕΡΑΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΣΤΟΝ I. ΝΑΟ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΟΝΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΤΟΥ
Οἱ ἱερεῖς πού ὑπηρέτησαν ὡς Ἐφημέριοι
τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Στεφάνου ἦσαν: 1) Ὁ μακαριστός π. Στυλιανός Πιακής (ἀποσπώμενος ἀπό ἄλλη ἐνορία), 2) Ὁ μακαριστός π.
Ἰωσήφ Ἀντωνακάκης (16/4/79-22/12/83),
3) Ὁ μακαριστός Ἀρχιμ. π. Ἀγαθάγγελος
Χλιαουτάκης (-) καί 4) Ὁ μακαριστός π. Βασίλειος Ξανθάκης (25/5/83-30/8/2000). Σήμερα, ὑπηρετοῦντες ἐφημέριοι ἱερεῖς εἶναι,
ὁ π. Ἰωάννης Τσιτσιρίδης (ἀπό 1/9/2000
ἕως καί σήμερα) καί ὁ π. Χρῆστος Αἰγίδης
(12/12/2011 ἕως καί σήμερα).
Οἱ διακονήσαντες τό ἱερό Ἀναλόγιο τοῦ
Ναοῦ ἱεροψάλτες: 1) Ὁ ἀείμνηστος Κανάκης Ἀνταλής, ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν. 2) Ὁ
κ. Ἐμμανουηλίδης Ἰωάννης πού ἐξακολουθεῖ νά ὑπηρετεῖ, καθώς καί 3) ὁ κ. Μαροπάκης Βασίλειος πρωτοψάλτης τοῦ Ναοῦ
σήμερα.

ΙΙ). Ἀνακαίνιση καί συνέχεια ἐξοπλισμοῦ
τοῦ Ναοῦ
Τό ἴδιο ἔτος ὅμως (2001), οἱ ἐδικοί τεχνικοί, μετά ἀπό ἐπισταμένο ἔλεγχο, διαπίστωσαν πολύ σοβαρές ζημιές στό κτίριο τοῦ
Ναοῦ. «Στούς κίονες τῆς προσόψεως τοῦ
κτηρίου, ὁ ὁπλισμός εἶναι ὀξειδωμένος...»
ἔγραφαν στήν ἔκθεσή των. «Λόγω τῆς ὀξειδώσεως τῶν μεταλλικῶν στοιχείων, οἱ σοβάδες παρουσίασαν φουσκώματα καί ἐσχίσθησαν. Τά κωδωνοστάσια παρουσιάζουν
πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Ὁ ὁπλισμός
τους ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἀνεπαρκῆς. Τώρα ὅμως,
λόγω σοβαρῆς ὀξειδώσεώς των... ἀλλά καί
λόγω τῆς σαθρώσεως τοῦ τσιμέντου (“δέν
εἶναι πλέον τσιμέντο”), ἀντιμετωπίζουν
ἄμεσο κίνδυνο καταρρεύσεως μάλιστα δέ
σέ περίπτωση σεισμοῦ». Ἀλλά καί «ἡ σκεπή τοῦ Ναοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἀπό ἐλενίτ, γιά
πολλούς λόγους, ἐπιβάλλεται νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό κεραμοσκεπή».
Ὅλες αὐτές οἱ ἐργασίες ἔγιναν τά ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια. Χρειαζόταν ὅμως
ἀκόμη πολλά νά γίνουν, τόσο στόν περι-

Ε΄ ΑΛΛΟΙ ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ (ΣΥΝ)ΕΡΓΑΤΕΣ
Τό σύντομο αὐτό ἱστορικό σημείωμα γιά
τόν Ναό καί τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Στεφάνου δέν θά ἦταν σωστό νά κλείσει, χωρίς
μιά, μικρή ἔστω, ἀναφορά καί σέ μερικά
ἄλλα πρόσωπα, τά ὁποῖα προσέφεραν μεγάλες ὑπηρεσίες στόν Ναό καί τήν Ἐνορία.
Αὐτοί ἦσαν, ἀρχικά, οἱ διατελέσαντες Μέλη

69

βεῖο» τῆς ἐκκλησίας εἶναι γραμμένος ὁ ἐπί
δεκαετίες, ἀφιλοκερδῶς καί ὁλόψυχα, ὑπηρετήσας καί ὑπηρετῶν ἀκόμη, Νικόλαος
Βιτετζάκης, καθώς καί οἱ κυρίες Μαρία Περιβόλα, Αἰκατερίνη Πρωτοψάλτη καί ἄλλοι.
Στό κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο
τῆς ἐνορίας, μεγάλες ὑπηρεσίες προσφέρει σήμερα ἡ «Εἰδική Ἐνοριακή Ἐπιτροπή»,
πού εἶναι χωρισμένη σέ τομεῖς ἐργασίας, καί
στήν ὁποία αὐξημένη φροντίδα καί μεγάλη
προσφορά ἔχει ἡ κ. Στέλλα Μυλωνάκη μέ
μιά ὁλόκληρη ὁμάδα ἐνοριτισῶν.
Γιά ὅλους αὐτούς ἀξιοχρέως μνημονεύει
καί εὔχεται, σέ κάθε Θ.Λειτουργία της ἡ
Ἐνορία.

τοῦ Δ.Σ τοῦ «Συλλόγου Ἅγιοι Ἀπόστολοι»,
γιά τούς ὁποίους εἴπαμε στήν ἀρχή, καί
ἀργότερα, ὁ «Σύλλογος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Ἁγ. Στεφάνου» μέ τήν ἀκούραστη
Πρόεδρό του κ. Μαρία Τσάκλα. Πολύτιμες στήν κυριολεξία ὑπηρεσίες πρόσφεραν
ἐπίσης ἡ ἀείμνηστη Ἀρετή Κοκκινάκη, πού
ἦταν, στήν κυριολεξία, μία σύγχρονη Ταβιθά. Μία βελόνα διέθετε κι ἐκείνη, ὅπως
ἡ Ταβιθά, καί «ὄνειρό της ἦταν νά ντύνει
τούς ἁγίους καί τίς εἰκόνες των». Ἀναζητοῦσε νά βρίσκει τίς φτωχότερες καί ἀνήμπορες ἐκκλησίες, γιά νά τίς στολίσει. Πιό
πολύ ὅμως φρόντιζε «τόν δικό της ἅγιο»,
ὅπως ἔλεγε, τόν ἅγιο Στέφανο. Στό «Βρα-

ΣΤ΄ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ
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