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†ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
“Χριστός γεννᾶται· δοξάσατε. Χρι
στός ἐπί γῆς· ὑψώθητε.”
Ἄς πανηγυρίσωμεν χαρμοσύνως τήν
ἄφατον Θεοῦ συγκατάβασιν. Οἱ Ἄγγελοι προηγοῦνται ψάλλοντες “δόξᾳ ἐν
ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνῃ, ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκίᾳ”.
Επί τῆς γῆς ὅμως βλέπομεν καί
βιοῦμεν πολέμους καί ἀπειλάς πολέμων. Καί ὅμως δέν ἀναιρεῖται ἐκ τούτου ἡ χαρμόσυνος ἀ γ γ ε λ ί α.
Ἡ ε ἰ ρ ή ν η, πράγματι ἦλθεν ἐπί
τῆς γῆς διά τῆς καταλλαγῆς, ἐν τῷ
προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ
καί τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά, ἀτυχῶς, δέν
κατηλλάγημεν, παρά τό ἅγιον θέλημά

Του, οἱ ἄνθρωποι μεταξύ μας. Διακείμεθα ἐχθρικῶς πρός ἀλλήλους. Διακρινόμεθα διά φανατισμούς ὡς πρός τάς
θρησκευτικάς καί πολιτικάς μας πεποιθήσεις, διά πλεονεξίαν ὡς πρός τήν
ἀπόκτησιν τῶν ἀγαθῶν, διά ἐπεκτατισμόν ὡς πρός τήν ἄσκησιν τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Καί οὕτω συγκρουόμεθα πρός τούς συνανθρώπους μας.
Ὁ πεφωτισμένος αὐτοκράτωρ τῶν
Ρωμαίων Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας, διά τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων, τοῦ ἐκδοθέντος ἐν ἔτει 313
μετά Χριστόν, ἐθέσπισε τήν ἐλευθέραν
ἄσκησιν τῆς χριστιανικῆς πίστεως, παραλλήλως καί τήν ἐλευθέραν ἄσκησιν
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πάσης ἄλλης θρησκείας. Δυστυχῶς,
μετά τήν πάροδον, ἔκτοτε, χιλίων ἑπτακοσίων ἀκριβῶς ἐτῶν, ἐξακολουθοῦν
ἀσκούμενοι κατά τόπους θρησκευτικοί
διωγμοί κατά χριστιανῶν ἤ ἄλλων χριστιανικῶν μειονοτήτων.
Παραλλήλως, οἱ οἰκονομικοί ἀνταγωνισμοί ἐντείνονται παγκοσμίως καί
ἡ ἐπιδίωξις τοῦ προσκαίρου κέρδους
προωθεῖται ὡς κεφαλαιώδης σκοπός.
Αἱ θλιβεραί συνέπειαι τῆς ὑπερσυγκεντρώσεως τοῦ πλούτου εἰς χείρας ὀλίγων καί τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως
μεγάλων ἀνθρωπίνων μαζῶν παραβλέπονται.
Η δυσαναλογία αὔτη, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ὡς ο ἰ κ ο ν ομ ι κ ή κ ρ ί σ ι ς, εἶναι κατ’ οὐσίαν ἀπότοκος τῆς θ ε ϊ κ ῆ ς κ ρ ί σ ε ω ς. Εἰς
τήν ἠθικήν ταύτην κρίσιν, ἀτυχῶς ἡ
ἀνθρωπότης δέν δίδει τήν πρέπουσαν
σημασίαν. Πρός δικαιολόγησιν τῆς
στάσεώς της ἐπικαλεῖται τήν ἐλευθερίαν τῶν συναλλαγῶν. Η ἐλευθερία
ὅμως τῶν συναλλαγῶν δέν ἐπιτρέπει
τό ἔγκλημα. Καί ἐγκληματική συμπεριφορά δέν εἶναι μόνον ἡ περιγραφομένη
εἰς τούς ποινικούς κώδικας. Εἶναι καί
ἐκείνη ἡ ὁποία, ἄν καί δέν προβλέπεται
ὑπό τῶν ἐπιταγῶν τῶν ποινικῶν νόμων,
ὑφαρπάζει τόν πλοῦτον τῶν ἄλλων διά
καταλλήλων μεθοδεύσεων. Ἐφ’ ὅσον ὁ
νόμος δέν ἐπιβάλλεται, αἱ ἀντιδράσεις
τῶν θιγομένων πολιτῶν ἐκδηλοῦνται
πολλάκις ἀνεξελέγκτως καί προκαλοῦν
διασάλευσιν τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης.
Παρακολουθούντες, λοιπόν, ἀπό
τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου,
τά “σημεῖα τῶν καιρῶν”, κατά τά ὁποῖα
“ἀκούονται” πανταχόθεν καί βιοῦνται

“πόλεμοι καί ἀκαταστασίαι” καί ἐγείρεται ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί
βασιλείαν, σεισμοί τε μεγάλοι κατά
τόπους καί λιμοί καί λοιμοί, φόβητρα
τε καί σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα παρουσιάζονται (πρβλ. Λουκ. κα΄, 10-12),
βιοῦντες δέ ἐμπραγμάτως τό Βασιλειανόν, ὅτι “τῆς ἀγάπης ἐξαίρετα δυό
ταῦτα· τό λυπεῖσθαι μέν καί ἀγωνιάν
ἐφ’ οἴς βλάπτεται ὁ ἀγαπώμενος, χαίρειν δέ καί ἀγωνίζεσθαι ὑπέρ τῆς ὠφελείας αὐτοῦ·…ὁ δέ μή οὕτω συνδιατιθέμενος φανερός ἐστι μή ἀγαπῶν τόν
ἀδελφόν” (Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατ’
ἐπιτομήν, P.G. 31, 1200Α), κηρύττομεν
ἀπό τῆς Ἱερᾶς ταύτης Καθέδρας τοῦ
Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας το ἐπί θύραις
νέον Ἔτος ὡς Ἔ τ ο ς Π α ν α ν θ ρ ώ π ιν η ς Ἀ λ λ η λ ε γ γ ύ η ς.
Ἐλπίζομεν ὅτι οὕτω θά εὐαισθητοποιήσωμεν ἀρκετάς καρδίας τῶν
μελῶν τῆς ἀνθρωπότητος ἐπί τοῦ προβλήματος τῆς μεγάλης καί ἐκτεταμένης
πτωχείας καί ἐπί τῆς ἀνάγκης λήψεως
μέτρων, πρός ἀνακούφισιν τῶν πεινώντων καί δυστυχούντων.
Ζητοῦμεν, ὡς πνευματικός ἐκκλησιαστικός ἡγέτης, τήν σύμπραξιν ὅλων
τῶν καλῆς θελήσεως προσώπων καί
Κυβερνήσεων διά τήν πραγματοποίησιν ἐπί τῆς γῆς τῆς τοῦ Κυρίου ε ἰ ρ ήν η ς. Τῆς εἰρήνης, τήν ὁποίαν ἐπηγγέλθησαν οἱ Ἄγγελοι καί ἔφερε τό βρέφος
Ἰησοῦς. Ἐπιθυμοῦντες τήν ἀληθῆ εἰρήνην ταύτην, τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν, ὀφείλομεν νά τήν ἐπιδιώκωμεν
ἐμπράκτως, μή ἀδιαφοροῦντες διά τάς
ἀδυναμίας, πνευματικάς καί ὑλικάς,
τοῦ συνανθρώπου, ὑπέρ τοῦ ὁποίου
Χριστός κατῆλθεν εἰς τόν κόσμον.
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Ἡ ἀγάπη καί ἡ εἰρήνη εἶναι γνωρίσματα τῶν Μαθητῶν καί Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου καί παντός Χριστιανοῦ. Ὅθεν, προτρεπόμεθα ἑαυτούς καί
ἀλλήλους, ὅπως κατά τό Ἔ τ ο ς τοῦτο
τῆς Π α ν α ν θ ρ ώ π ι ν η ς Ἀ λ λ η λ ε γ γ ύ η ς καταβάλλωμεν ὡς ἄτομα
καί ὡς λαοί, συνειδητάς προσπαθείας
διά τήν ἄμβλυνσιν
τῶν ἀπανθρώπων
συνεπειῶν τῶν μεγάλων ἀνισοτήτων
καί διά τήν ἀναγνώρισιν ὑπό πάντων
τοῦ δικαιώματος
τῶν ἀσθενεστέρων
πρ ός ἀπόλαυ σιν
τῶν ἀπαραιτήτων
διά τήν ζωήν τοῦ
ἀνθρώπου ἀγαθῶν.
Τοιουτοτρόπως
θά ἴδωμεν πραγματοποιουμένην ἐν τῷ
μέτρῳ τοῦ ἀνθρωπίνως ἐφικτοῦ καί ἐπί
τῆς γῆς τήν εἰρήνην.
Πρ ο σ κ υν ού ντες μεθ’ ἁπάσης
τῆς αἰσθητῆς καί τῆς νοητῆς κτίσεως τήν ἐκ Παρθένου ἐπί γῆς ἐνδημίαν τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί
κλίνοντες γόνυ ἐνώπιον τοῦ Βρέφους·
Ἰησοῦς, τοῦ φωτισμοῦ καί σωτῆρος
μας, τοῦ ὑπερασπιστοῦ τῆς ζωῆς μας,
διερωτώμεθα ἀληθῶς μετά τοῦ Ψαλμωδοῦ τίνα φοβηθησόμεθα ἤ ἀπό τί-

νος δειλιάσωμεν (πρβλ. Ψαλμ. 26) οἱ
χριστιανοί, ἐφ’ ὅσον “ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ” (πρβλ. Λουκ. β΄ 11), “ὁ
Κύριος τῶν δυνάμεων καί βασιλεύς τῆς
δόξης” (πρβλ. Ψάλμ. 23);
Ευχόμεθ α καί προσευχόμεθ α
ἐκτενῶς καί ὁλοκαρδίως ὅπως τό ἀνατέλλον ἔτος 2013 καταστῆ διά πάντας
ἔτος πανανθρωπίνης ἀλληλεγγύης,
ἐλευθερίας, καταλλαγῆς, εὐδοκίας, εἰρήνης καί
εὐφροσύνης καί
ὅπως ὁ ἐν Σπηλαίῳ τεχθεῖς προαιώνιος Λόγος τοῦ
Πατρός, ὁ ἑνώσας
τούς ἀγγέλους καί
τούς ἀνθρώπους
ἐν ἐνί τάγματι καί
ποιήσας εἰρήνην
ἐπί τῆς γῆς, χαρίζη
εἰς πάντας ὑπομονήν, ἐλπίδα καί δύναμιν καί εὐλογῆ
τόν κόσμον διά
τῶν θείων δωρεῶν
τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ. Ἀμήν.
Φανάριον, Χριστούγεννα ,βιβ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν
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Χριστουγενιάτικο μήνυμα
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κυδωνίας & Αποκορώνου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ

Ὁ

Πατὴρ ηὐδόκησεν, ὁ Λόγος σὰρξ
ἐγένετο· καὶ ἡ Παρθένος ἔτεκε,
Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα. Ἀστὴρ μη
νύει· Μάγοι προσκυνοῦσι· Ποιμένες
θαυμάζουσι, καὶ ἡ κτίσις ἀγάλλεται.
(Στιχηρὸν Ἰδιόμελον Αἴνων
κστ΄ Δεκεμβρίου).

θώς Ἐκεῖνος «πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς».
Πῶς ὁ εὐτελής καί χοϊκός ἄνθρωπος θά
ἀνταποκριθεῖ στό ὕψιστο μυστήριο τῆς
κενώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὥστε νά
τόν λατρεύσει «ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ»…
Ὁ περιεκτικός λόγος τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου «Ξένον τόκον
ἰδόντες, ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου, τὸν
νοῦν εἰς οὐρανὸν μεταθέντες» καλεῖ
τούς πιστούς νά ζήσουμε ζωή ξένη ὡς
πρός τά ἐπίγεια φρονήματα, πολιτευόμενοι «ἐν τῷ κόσμῳ» μέ τρόπο ὑπερκόσμιο, καθώς καί οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἐγκωμιάζονται
ὡς «ἐπίγειοι ἄγγελοι» καί «οὐράνιοι
ἄνθρωποι». Μᾶς προτρέπει ἡ Ἐκκλησία
νά ἀγαπήσουμε τήν πνευματική ζωή,
τήν προσευχή καί τήν ἄσκηση. Μᾶς
παρακινεῖ νά δοθοῦμε ὁλοκαρδίως
στόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος «οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι», καί νά
Τόν ὑπηρετήσουμε «ἐν ἱλαρότητι» στά
πρόσωπα τῶν «ἐλαχίστων ἀδελφῶν
Αὐτοῦ».

Ξ

ένον τόκον ἰδόντες, ξενωθῶμεν τοῦ
κόσμου, τὸν νοῦν εἰς οὐρανὸν μετα
θέντες· διὰ τοῦτο γὰρ ὁ ὑψηλὸς Θεός,
ἐπὶ γῆς ἐφάνη ταπεινὸς ἄνθρωπος, βου
λόμενος ἑλκύσαι πρὸς τὸ ὕψος, τοὺς
αὐτῷ βοῶντας· Ἀλληλούϊα.
(γ΄ στάσις Ἀκαθίστου Ὕμνου)

Χριστούγεννα σήμερα, ἀγαπητοί
μου ἀδελφοί, καί δοξολογία ἀναβλύζει ἀπό τίς φιλόθεες καρδιές τῶν χριστιανῶν. Εὐγνωμονεῖ ὁ πιστός τόν
«σήμερον ἐν σπηλαίῳ τεχθέντα», συγχρόνως δέ ἀναζητεῖ τρόπους νά Τόν
ἀναπαύσει, διερωτώμενος μέ φιλότιμη
διάθεση τί νά Τοῦ ἀντιπροσφέρει, κα6

Ἀναπαύεται ὁ Θεός στή χριστιανική
ζωή μας, στήν «ἐν παῤῥησίᾳ» ὁμολογία
τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων καί τήν «ἐν
μετανοίᾳ» ὁμολογία τῶν ἁμαρτημάτων
μας· ἀναπαύεται στήν εἰλικρινῆ, φιλότιμη καί ταπεινή ἐσωτερική μας ἐργασία, ἡ ὁποία στόχο ἔχει τήν ἀπέκδυση
τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, «τοῦ φθειρομένου κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης»,
καί τήν ἔνδυση τοῦ καινοῦ, «τοῦ κατὰ
Θεὸν κτισθέντος». Ζητεῖ ἀπό τούς
ὑπηκόους Του τήν ἀποφυγή τῆς ἁμαρτίας καί τήν ἐργασία
τῶν ἀρετῶν, κατά τό
ψαλμικό «ἔκκλινον
ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν».
Διά τῆς μετανοίας
καί τῆς συχνῆς ἐξομολογήσεως σέ πνευματικό πατέρα, διά
τῆς ἐπιμελοῦς μελέτης τοῦ θείου λόγου,
τῆς διά βίου ἐργασίας
τῶν θείων ἐντολῶν
καί τῆς «μετὰ φόβου
Θεοῦ, πίστεως καὶ
ἀγάπης» συμμετοχῆς
στά ἄχραντα Μυστήρια ὁ πιστός φθάνει «εἰς μέτρον ἡλικίας
τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ», γίνεται
«Θεοῦ ἀφομοίωμα». Ἡ ἀφομοίωση τῆς
ζωῆς τοῦ Χριστοῦ προϋποθέτει καί τήν
«ἐν σπλάγχνοις Ἰησοῦ Χριστοῦ» ἀποδοχή τοῦ ἀδελφοῦ, ὁ ὁποῖος εἰκονίζει
τόν Κύριο. Γνωστό καί τό πατερικό χωρίο «Εἶδες τὸν ἀδελφόν σου; Εἶδες Κύριον τὸν Θεόν σου». Κάθε πράξη μας
πρός τόν πλησίον «ἀναφέρεται» στόν
Χριστό, καί ἔχει ἀντίκρυσμα στήν αἰω-

νιότητα. Χωρίς ἀγάπη πρός τόν ἀδελφό δέν εἶναι δυνατή ἡ ἀγάπη πρός τόν
Θεό. «Ὁ ἀδελφός μου εἶναι ἡ ζωή μου»,
διδάσκει ὁ ἅγιος Σιλουανός, ὁ ὁποῖος
μετά δακρύων προσηύχετο ὑπέρ «παγγενοῦς τοῦ Ἀδάμ».
Ὁ ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων
συμπίπτει σήμερα, ἀδελφοί μου, μέ μία
ἐξαιρετικά δύσκολη κατάσταση γιά
τή χώρα μας. Ἡ καλπάζουσα ἀνεργία,
ἡ ὁποία πλήττει κυρίως τόν ἀνθό τῆς
κοινωνίας, τή νεολαία μας, οἱ σκανδαλώδεις κοινωνικές ἀνισότητες, ὁ
παραγκωνισμός τῶν
ἀσθενῶν καί τῶν
γερόντων μας, ὅλα
αὐτά ὁδηγοῦν ἀδελφούς μας, «ὑπὲρ ὧν
Χριστὸς ἀπέθανε»,
στήν ἀποθάρρυνση καί τήν ἀπόγνωση. Ἡ περιφρόνηση,
ὅμως, καί ἀπαξίωση τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου καί ἡ πολύμορφη ἀνομία δέν
ἐπιτρέπεται νά ἀφήνουν ἀδιάφορο τόν
χριστιανό. «Δικαιοσύνην μάθετε οἱ
ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς», βροντοφωνεῖ ὁ Θεός διά τοῦ προφήτου Ἡσαΐου.
Ἡ «ἐνεστῶσα ἀνάγκη» καλεῖ τόν χριστώνυμο λαό σέ ὁμόνοια καί ἀλληλεγγύη, ἐνίσχυση τῶν ὀλιγοψύχων καί
στήριξη τῶν ἐνδεῶν καί ἀπόρων, ὥστε
ὅλοι, «σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες»,
νά ζοῦμε τό θαῦμα τῆς παρουσίας τοῦ
ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ στίς καρδιές
μας. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ στέκεται
7

πάντοτε μέ συμπάθεια μπροστά στή
δυσκολία τοῦ ἀδελφοῦ, κατά τό ἀποστολικό καί θεόπνευστο παράγγελμα
«κλαίειν μετὰ κλαιόντων». Προσεύχεται στόν Θεό, ἐκδαπανᾶται ὑπέρ τοῦ
πλησίον, ἐργάζεται καί δέν ἀπελπίζεται. Δέν ἀγνοεῖ ὅτι μικρές φαινομενικά
πράξεις μποροῦν μεγάλως νά ὠφελήσουν. Πολλάκις ἕνας ἐνθαρρυντικός,
συμβουλευτικός καί παρακλητικός λόγος ἀπέτρεψε μεγάλα δεινά καί ἐγκλήματα. Ἄς τόν χαρίζουμε, λοιπόν, ἀφειδώλευτα.
‘Aς ἀγαπήσουμε τήν ἐλεημοσύνη
καί ἄς τήν ἐξασκήσουμε «ὅση ἡμῖν δύναμις», ὥστε νά ἀναδειχθοῦμε τέκνα
γνήσια τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ, συμπαριστάμενοι σέ ὅσους ἀντιμετωπίζουν
προβλήματα βιοπορισμοῦ. «Τὸ ἡμῶν
περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα»,
κατά τόν λόγο τοῦ ἁγίου ἀποστόλου
τῶν ἐθνῶν Παύλου. Μήν παραβλέπουμε, ὅμως, ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού
δυσκολεύονται νά ἐξωτερικεύσουν τό
πρόβλημά τους· χρειάζεται νά τούς
ἀναζητήσουμε. Ὁ λαός μας δέν εἶναι
ἄγευστος δοκιμασιῶν. «Μένουσιν ἕως
ἄρτι» ἄνθρωποι πού ἔζησαν τή δεινή
περίοδο τῆς κατοχῆς, καί γνωρίζουν ἐκ
πείρας τή στέρηση, τόν φόβο, τήν κακουχία, ἀλλά καί τήν ὑπέρβαση ὅλων
τῶν λυπηρῶν μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ
καί τή συμπαράσταση τοῦ ἀδελφοῦ.
Μαζί μέ τήν προσφερόμενη βοήθεια πρός τούς ἐμπεριστάτους καί
χειμαζομένους, ἀπαραίτητη εἶναι καί
ἡ ἐμπιστοσύνη στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ,
ὥστε ἡ ὅποια ἀγαθή προσπάθεια νά
μήν ἐκτραπεῖ σέ πράξη ἀνθρωποκεντρική. Ἄν ὁ τόπος μας κρατήθηκε

ὄρθιος, κρατήθηκε χάρη στή ζωντανή
πίστη τῶν ἀειμνήστων προγόνων μας,
οἱ ὁποῖοι ἔδιναν τά πρωτεῖα στή θεία
βοήθεια καί ἱερουργοῦσαν τή σωτηρία
τους μέ τό ἁπλό καί συνάμα βαθύ καί
θεολογικό «ἔχει ὁ Θεός», κατά τό «Σοὶ
παρακατατιθέμεθα τὴν ζωὴν ἡμῶν
ἅπασαν» τῆς λειτουργικῆς εὐχῆς.
Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου προσεύχομαι «ὡς λόγον ἀποδώσων» «ὑπὲρ
παντὸς τοῦ ποιμνίου» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου. Ἄς μήν κλείσουμε τά σπλάγχνα
μας, ἀδελφοί μου, στόν ἀδύνατο καί
«χρείαν ἔχοντα» ἀδελφό. «Οἱ πλούσιοι
τοῦ λαοῦ» ἄς γνωρίζουν ὅτι ἔχουν τή
σπουδαία εὐκαιρία νά ἀποκτήσουν διά
τῆς ἐλεημοσύνης «θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς», καί νά φανοῦν
πραγματικά καλοί ἐπενδυτές. Εὔχομαι
ὁ «σαρκωθεὶς δι’ ἡμᾶς» Θεός Λόγος,
γιά τόν Ὁποῖο «οὐκ ἦν τόπος ἐν τῷ
καταλύματι», νά ἔλθει καί νά κατοικήσει στήν καρδιά κάθε πιστοῦ μαζί μέ
τόν Θεό Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα,
«τὸ τοῦ Λόγου κτίσαν τὴν σάρκωσιν».
Ἀμήν.
Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
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Ἀντιμήνσια
καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄
Διδακτορική ἐργασία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ
Γ΄ μέρος
1.1.2. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΩΝ ΕΙΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΗΝΣΙΩΝ.
Τά Εἰλητά καί τά Ἀντιμήνσια δυνάμεθα νά τά διακρίνομε σέ ζωγραφιστά
ἤ σχεδιασμένα - παραδοσιακός τρόπος
δημιουργίας τους - μέ ἁπλές εἰκονογραφικές παραστάσεις καί ἔντυπα -νεώτερα- μέ πολλά εἰκονογραφικά θέματα καί πλούσιο διάκοσμο.
Τά ζωγραφικά τά χωρίζουμε σέ τρεῖς
περιόδους.
Ἡ πρώτη, πού εἶναι καί ἡ ἀρχαιότερη, ἀποτελεῖ τήν ἁπλούστερη περιγραφή τῶν ἱστορουμένων θεμάτων ἀλλά
εἶναι πλούσια σέ συμβολική θεματολογία. Περιλαμβάνει κυρίως τούς βυζαντινούς χρόνους ἕως τά τέλη τοῦ ΙΣΤ΄
αἰῶνος, ἐποχή κατά τήν ὁποία σώζονται τά ἀρχαιότερα ἴσως στό Ἑλλαδικό χῶρο.1 Ρωσική συλλογή τοῦ ΙΒ΄

αἰῶνος ἐνισχύει τήν ἄπoψη τῆς ἁπλοϊκῆς μορφῆς τους.2 Τόν εἰκονογραφικό
τύπο τῆς πρώτης περιόδου δυνάμεθα
νά διαπιστώσουμε ἀπό τό σωζόμενο
σχεδιάγραμμα - ὑπόδειγμα εἰκονογράφησης τοῦ χειρογράφου κώδικα Ω31
σ. 138α τῆς Μεγίστης Λαύρας (1456-7
μ.Χ.), τό ὁποῖο βρίσκεται πολύ κοντά
στήν παράσταση τοῦ ἀντιστοίχου τῆς
Μονῆς Σίμωνος Πέτρας3 (16ος αἰών).
Ἐπίσης ἀπό τόν Συμεών Θεσσαλονίκης (1429 μ.Χ.) συνάγεται ἡ γραφή τῶν
ὀνομάτων τῶν Εὐαγγελιστῶν. «Καί ὡς
ἐν τῇ τραπέζῃ τίθησι τέσσαρα ὑφάσματα μέρη εἰς τύπον τῶν Εὐαγγελιστῶν
ὧν ἐπιγράφει καί τά ὀνόματα».4
σμοῦ πολιτιστικῆς πρωτεύουσας τῆς Εὐρώπης,
Θεσσαλονίκη 1997, σ. 419-429.
2. G. SUBOTIC, Upustvo za izradu antininsan
snetogorkom xv veka, ZRVI 23, 1984, σ. 184-216.
3. ΝΕΙΛΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ, ἔνθ’ ἀνωτ.
σ. 419.
4. βλ. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περί ἁ
γίου ναοῦ, κεφ. ρκζ΄, ἔνθ’ ἀνωτ. στ. 333 Α.

1. ΝΕΙΛΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ, Ἀντιμήν
σια, Θησαυροί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Συλλογικό ἔργο,
ἔκδ. Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους καί Ὀργανι
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Ἡ δεύτερη περίοδος, ἄν καί παραμένει ἁπλοϊκή, ὅπως ἡ πρώτη, παρουσιά
ζει ἔντονο ἐσχατολογικό χαρακτήρα. Ἐμφανίζεται στά τέλη τοῦ 16ου
αἰῶνος. Τά συμβολικά γράμματα τῶν
εὐαγγελιστῶν ἀντικαθίστανται μέ τά
ζωόμορφα σύμβολά τους: Ἀετό, Βοῦν,
Λέοντα, Ἄγγελο. Παραστάσεις πού
προτιμῶνται εἶναι ἡ ἄκρα Ταπείνωση
καί ἡ Σταύρωση. Ὁ λαρνακοειδής Τάφος μέ τό Σταυρό καί τά Ἑξαπτέρυγα
μαρτυροῦν ἀναγεννησιακή ἐπίδραση.
Αὐτό διαπιστώνεται καί στήν παροῦσα
μελέτη. Ἄλλο χαρακτηριστικό στοιχεῖο
τῆς δευτέρας περιόδου, πού δέ συναντᾶται σέ ὅλα τά ἄμφια τῆς περιόδου
αὐτῆς, εἶναι ἡ καθιέρωση τῆς κεφαλαιογράμματης περιγραφῆς καθιερώσεως
καί χαρακτηρισμοῦ τῆς λειτουργικῆς
χρήσεως αὐτῶν, στίς παρυφές τους.
Στήν παροῦσα ἔρευνα τά περισσότερα
ἄμφια ἀναφέρουν τό σκοπό δημιουργίας τους καί τόν καθιερώσαντα Ἐπίσκοπο ἐντός τῆς ὀθόνης καί ὅλα ἄνευ
ἐπισκοπικῆς ὑπογραφῆς.
Στίς ἀρχές τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος εἰσέρχεται καί ἡ εἰκόνα τοῦ Ἐπιταφίου στά
ἱερά αὐτά ἄμφια, ἡ ὁποία καί χαρακτηρίζει τήν τρίτη περίοδο. Κατ’ αὐτήν ὁ
συμβολικός εἰκονογραφικός χαρακτήρας σέ συνάρτηση μέ τή λειτουργική
ἐξέλιξη μεταβάλλεται σέ ἱστορικόἀφηγηματικό. Στή θέση τῶν ἀποστολικῶν ἀποκαλυπτικῶν συμβόλων ἱστορεῖται καί πάλι τό τετράμορφο τῶν
Εὐαγγελιστῶν. Στήν παροῦσα ἔρευνα,
ἐξάλλου, θά συναντήσουμε καί θά χαρακτηρίσουμε ζωγραφιστά Εἰλητά ἤ
Ἀντιμήνσια τῆς δευτέρας καί τῆς τρίτης περιόδου.

Τά ἔντυπα δυνάμεθα νά τά ὁρίσουμε
σέ οἱκογένειες, ἀνάλογα μέ τά ἐκκλησιαστικά κέντρα ἤ τήν ἐκκλησιαστική
περιοχή πού ἔχουν χαλκοχαραχθεῖ - λιθογραφηθεῖ ἤ ἐκτυπωθεῖ. Ἔτσι, ἔχουμε
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῶν Ἱεροσολύμων, τῆς Ἀλεξανδρείας, τῆς Ἀντιοχείας, τῆς Ρωσίας, τῆς Μολδοβλαχίας,
τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῆς
Κύπρου κ.ἄ. Ἐπίσης κυκλοφοροῦν διάφορες ἐκδόσεις. Αὐτό μᾶς ἀναγκάζει
νά ὁρίσουμε τίς ἔντυπες δημιουργίες
καί σέ ἐκδόσεις.
1.2. ΕΙΛΗΤΟ.
Πιθανότατα τό Εἰλητό εἶναι τό ἀρ
χαιότερο καί μόνο κάλυμμα τῆς ἁγίας
Τραπέζης καί ἕλκει τήν καταγωγή του
ἀπό τήν κοινή ἐθιμοτυπία τῶν τραπεζῶν.5 Βεβαίως ἡ ἰδιότροπη ἐξέλιξή
του δημιούργησε διάφορες λανθασμένες ἀπόψεις, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες
ὑπάρχουν μέχρι καί σήμερα. Πάντως τό
Εἰλητό φαίνεται ὅτι συνδυάστηκε μέ τό
Ἀντιμήνσιο ἤ καί ταυτίστηκε ἤ ἀναδιπλώθηκε, δημιουργήθηκε δηλαδή ἕνα
τέταρτο λευκό κάλυμμα μονίμως ἁπλωμένο στήν ἐνδυτή.6 Ὁ π. Κωνσταντῖνος
Καλλίνικος θεωρεῖ τό Εἰλητό ὡς ἀρχαιότερο. Εἶναι, ἀναφέρει, κάποια λευκή ἐκ
λινοῦ ὀθόνη σέ σχῆμα τραπεζομαντήλου, ἡ ὁποία ἐξειλίσσετο ἐπί τῆς ἁγίας
Τραπέζης, ὁσάκις ἐπρόκειτο νά τελεσθεῖ
ἡ θεία Λειτουργία καί πάλι διπλουμένη
ἐφυλάσσετο στό σκευοφυλάκιο ὁμοῦ
μετά τῶν ἄλλων σκευῶν. Κατά τό συμ5. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Λειτουργική Α΄, ἔνθ’
ἀνωτ. σ. 62.
6. Αὐτόθι, σ. 62.
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εἱλημένον ἐστίν καί εἱλητόν λέγεται καί
ἐπί τῆς κεφαλῆς ἦν τοῦ Χριστοῦ καί
τό ἱερόν ἐπ’ αὐτῷ Εὐαγγέλιον ἀντί τοῦ
Σωτῆρος τίθεται».9 Ἐνταῦθα δυνάμεθα
νά ὑποθέσουμε ὅτι τό Εἰλητό ἦταν ἄνευ
εἰκονογραφικῶν θεμάτων καί ἐχρησιμοποιεῖτο γιά τήν ἐπ’ αὐτό τοποθέτησιν
τοῦ Χριστοῦ (Εὐαγγέλιον). Σήμερα συναντοῦμε πολλάκις ἱερεῖς νά κρατοῦν
τό ἱερόν Εὐαγγέλιον μετά τῶν ἄκρων
τοῦ Φελωνίου. Εἶναι μιά ὑποθετική μαρτυρία τοῦ Εἰλητοῦ, ὅπου αἵρεται ὁ Χριστός (τό Εὐαγγέλιον) ἀπό τόν ἱερέα.
Πλήν τοῦ Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου (450 μ.Χ.) καί τοῦ Συμεών Θεσσαλονίκης (1429 μ.Χ.) τήν χρήση τοῦ
Εἰλητοῦ μαρτυροῦν καί ὁ Γερμανός
Κωνσταντινουπόλεως (1239 μ.Χ.)10 καί
ὁ Ψευδο-Σωφρόνιος.11 Στά συγγράμματά τους διαφαίνεται ὅτι γνώριζαν
τά τρία ἱερά ἄμφια τῆς ἁγίας Τραπέζης,
τήν Σινδόνα – Κατασάρκιο, τήν ἐνδυτή
καί τό Εἰλητό καί τήν ἐξέλιξή τους.
Πέρα, ὅμως, ἀπό τίς ἱστορικές καί
συμβολικές ἑρμηνεῖες τοῦ Εἰλητοῦ ἡ
χρήση του καθίσταται ἀναγκαία, γι’
αὐτό καί ἐπιβλήθηκε, ὥστε ἁπλωμένου
ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέζης νά διευκολύνεται ἡ περισυλλογή μαργαριτῶν πού
διολισθαίνουν κατά τήν κλάση τοῦ
ἁγίου Ἄρτου.

βολισμό τῆς ἁγίας Τραπέζης ὡς τάφο
Χριστοῦ, δέν ἄργησε νά παραλληλισθεῖ
μέ τήν καθαρά σινδόνα πού ἐτύλιξε ὁ
Ἰωσήφ καί ὁ Νικόδημος τό σῶμα τοῦ
Κυρίου. Ἡ ὀνομασία σινδών εἰσῆλθε
ἀπό τόν Ἰσίδωρο τόν Πηλουσιώτη (450
μ.Χ.).7 Παρά τό ὅτι διαφαίνεται ἡ μοναχική λιτότητα στά γραφόμενα τοῦ ὁσίου Ἰσιδώρου, ἡ βαθμιαία εὐπρέπιση τοῦ
Ναοῦ ἀκόμη καί πρό τῶν χρόνων του
ἀναγκάζει στήν ἀλλαγή τῆς ὀνομασίας
τοῦ ἱεροῦ ἀμφίου, πού ἀπό «σινδών»
ὀνομάζεται «Κατασάρκιον», ἡ δέ χρήση
του περιορίζεται. Μπορεῖ, βεβαίως, ἡ
σινδών νά ἔλαβε τήν ὀνομασία «Κατασάρκιο», ἀλλά ἡ λειτουργική της χρήση
ἀπαίτησε τή δημιουργία ἑτέρου ἀμφίου
καί πάλι ἀπό ὕφασμα λινό καί τετράγωνο, σέ σχῆμα μανδηλίου, γιά τήν κάλυψη τοῦ κενοῦ πού ἄφησε. Οἱ λόγοι
ἐπιβολῆς του ἦταν κυρίως πρακτικοί.
Ἀπό τή χρήση αὐτή ὀνομάστηκε Εἰλητόν ἤ Εἰλιτόν, διότι αὐτό ἐπί τοῦ Θυσιαστηρίου εἰλημένον ἤ εἰλιγμένον, ὡς ἡ
ὀθόνη τοῦ Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου,
ἁπλούμενον ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέζης
δέχεται τόν σφαγιασθέντα Κύριο.8 Τήν
ἴδια ἑρμηνεία παραθέτει καί ὁ Συμεών
Θεσσαλονίκης (1429 μ.Χ.) ἀναφέρων
καί τά ἐνδύματα τῆς ἁγίας Τραπέζης καί
τή χρήση τοῦ Εἰλητοῦ. «Εἷτα τίθεται τό
εἰλητόν, καί αὐτό εἰς δήλωσιν τῆς νεκρώ
σεως ἅμα Χριστοῦ καί τῆς ἀναστάσεως,
ὅτι καί μετά τήν ἔγερσιν οἱ ἀπόστολοι
τοῦτο μετά τῶν ἐνταφίων εἶδον ἐντετυ
λιγμένον εἰς ἕνα τόπον. Διό καί τοῦτο

9. βλ. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περί ἁγ.
Ναοῦ, κεφ. ιβ`, ἔνθ’ ἀνωτ. στ. 317 Β.
10. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕ
ΩΣ, Ἱστορία ἐκκλησιαστική καί Μυστική θεωρία,
PG 98, 400 C.
11. (ΨΕΥΔΟ-ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Λόγος περιέχων
τήν ἐκκλησιαστικήν ἅπασαν ἱστορίαν καί λεπτο
μερής ἀφήγησις πάντων τῶν ἐν τῇ θεία ἱερουργίᾳ
τελουμένων, PG 87, 3985 C.)

7. ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ, ἔνθ’ ἀνωτ.
στ. 264 D - 265 Α.
8. Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, ἔνθ’ ἀνωτ. σ.σ.165-167.
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Ἦταν ὁ Ἅγιος Νεκτάριος!
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας,
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη

Τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
στόν Μητροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνό

Σ

τίς 28 Δεκεμβρίου, ἀπό νωρίς
φθάσαμε μαζί μέ συνεργάτες τῆς
Μητροπόλεως στό Ναυτικό Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ.κ. Δαμασκηνός
νοσηλευόταν σέ κρίσιμη κατάσταση. Ἀρκεῖ νά ἀναφέρουμε ὅτι παρουσίαζε ἀνεπάρκεια ζωτικῶν ὀργάνων,
σηψαιμία, ἴκτερο, παγκρεατίτιδα καί
πολλές ἄλλες ὀργανικές ἐπιπλοκές!
Ἡ ζωτικῆς σημασίας τοποθέτηση τοῦ
στέντ (stent), ἡ ὁποία ἀποφασίσθηκε
τελικῶς ἀπό τόν κορυφαῖο ἰατρό κ. Γεράσιμο Στεφανίδη, δέν ὑπῆρξε καθόλου εὔκολη ὑπόθεση. Ἡ παρατεταμένη ταλαιπωρία τοῦ Ποιμενάρχου μας
καθιστοῦσε τήν ὑγεία του ἀκόμη πιό
εὔθραυστη.
Στό Νοσοκομεῖο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» οἱ θεράποντες ἰατροί κ. Εὐάγγελος Κοκκινάκης καί κ. Σωτήριος
Πρίγκουρης μιλοῦσαν γιά τήν τελευταία εὐκαιρία τοῦ Σεβασμιωτάτου. Τά
ἀνθρώπινα-ἰατρικά δεδομένα δυσμε-

νέστατα· γύρω μας καί μέσα μας ὅλα
βουβά... Στιγμές μεγάλης ἀγωνίας καί
«συνοχῆς καρδίας»… Μέ πίστη καταφύγαμε στήν βοήθεια τοῦ μεγάλου
Θεοῦ καί στίς πρεσβεῖες τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, λείψανο
τοῦ ὁποίου εἴχαμε πάρει μαζί μας ἀπό
τό Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Πλησιάσαμε τόν ἀσθενῆ Ἐπίσκοπο καί
τοποθετήσαμε τό χαριτόβρυτο λείψανο πάνω του, ἐνῶ διαβάζαμε εὐχές καί
προσευχόμασταν «ὅση ἡμῖν δύναμις».
Ὁ ἴδιος δέν ἔδειχνε νά ἐπικοινωνεῖ μέ
τό περιβάλλον· μόνο εἶχε πιάσει τήν
λειψανοθήκη, καθώς ἔπαιρνε βαθειές
εἰσπνοές λόγῳ εἰσρόφησης. Σέ λίγο τόν
πῆραν γιά τό χειρουργεῖο. Οἱ «ἔγγιστα
αὐτοῦ», εἴκοσι καί πλέον ἄνθρωποι,
περιμέναμε ἔξω ἀπό τό χειρουργεῖο «ἐν
ἀγωνίᾳ».
Δύο ὧρες ἀργότερα, καί ἐνῶ εἴχαμε σχεδόν καταβληθεῖ ἀπό τήν ἀγωνιώδη ἀναμονή, ἡ πόρτα τοῦ χειρουργείου ἄνοιξε. Μᾶς φώναξε ὁ ἰατρός
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καί μᾶς εἶπε ἐπί λέξει:
«Ἀκοῦστε. Δυσκολεύτηκα πολύ. Ἕνα θεϊκό χέρι μέ ὁδηγοῦσε,
γιατί ἐγώ χάθηκα. Δέν
ἔχω συναντήσει ξανά
τόσο περίπλοκη κατάσταση»… Ἀμέσως
«ἐγενήθημεν εὐφραινόμενοι»! Τήν ἀγωνία
διαδέχθηκε ἡ ἀνακούφιση. Οἱ καρδιές μας
βεβαιώθηκαν ὅτι ἦταν
ὁ Ἅγιος Νεκτάριος
ἐκεῖνος πού βοήθησε
τόν ἰατρό στήν ἐπέμβαση καί συνέβαλε στήν θαυμαστή ἐπιτυχία της! Ἦταν
ὁ Ἅγιος Νεκτάριος! Ἐκεῖνος πού τόσα
χρόνια στήριζε τόν Σεβασμιώτατο, τόν
βοηθοῦσε στήν ζωή του καί στό ἔργο
του, τόν εὐλογοῦσε «ἐξ ὕψους» καί τόν
χειραγωγοῦσε ἐν μέσῳ δυσκολιῶν, πειρασμῶν καί θλίψεων· ὁ «ταχὺς εἰς βοήθειαν» καί «ἄμισθος ἰατρός», ὁ ὁποῖος
«ἀναβλύζει ἰάσεις παντοδαπάς», τό νέο
καύχημα τῶν κατοίκων τῶν Χανίων, οἱ
ὁποῖοι εἶχαν πεποίθηση στήν ἁγιότητά
του πρίν τήν ἁγιοκατάταξή του!
«Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν» (Λουκ. 18,
27), ὅπως μαρτυρεῖ τό ἀψευδές στόμα
τοῦ Κυρίου, καί «Οὐδὲν Ἀνίατον διὰ
τὸν Ἅγιον Νεκτάριον», ὅπως κηρύττει
ὁ μακαριστός Δημήτριος Παναγόπου-

λος, ὁ χαρισματοῦχος
λαϊκός ἱεροκήρυκας
καί ἄνθρωπος τοῦ
Θεοῦ. Στίς τόσες σελίδες τῶν θαυμάτων
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
προστέθηκε ἄλλη μία.
Ἄς εἶναι δοξασμένο τό
Ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὁ
Ὁποῖος διά πρεσβειῶν
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου «ἐθαυμάστωσε τὸ
ἔλεος αὐτοῦ ἐν πόλει
περιοχῆς» (Ψαλμ. 30,
22).
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας ἐπέστρεψε «χάριτι Θεοῦ» στόν
τόπο τῆς ποιμαντορικῆς του διακονίας, στήν εὐλογημένη πόλη τῶν Χανίων.
Κρίνουμε ἐδῶ ἀναγκαῖο νά εὐχαριστήσουμε ὅσους πόνεσαν στό ἄγγελμα
τῆς ἀσθενείας του καί χάρηκαν στό
ἄγγελμα τῆς θεραπείας του, ὅσους θεράποντες τῆς Ἰατρικῆς καί Νοσηλευτικῆς Ἐπιστήμης τόν ὑπηρέτησαν μέ
συνέπεια καί ἀνθρωπιά, ὅσους μέ ἐλπίδα ἀγρύπνησαν στό προσκέφαλό του,
ὅσους «οὐκ ἐν χείλεσι δολίοις» προσευχήθηκαν γιά τήν ἀποκατάσταση
τῆς ὑγείας του, ὅσους τόν στήριξαν καί
ἐνίσχυσαν στήν δοκιμασία του· ὅσους
ποικιλοτρόπως ὑπούργησαν τό θαῦμα
τῆς θεραπείας του! «Τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου εἴη μετὰ πάντων αὐτῶν». Ἀμήν.
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Τὸ ἐπιεικὲς ἡμῶν!
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας & Αποκορώνου,
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη

Κ

άθε χριστιανός, ἀδελφοί μου, καλεῖται νά ἀγωνισθεῖ διά βίου «τὸν ἀγῶνα τὸν
καλὸν» (Β΄ Τιμ. 4, 7)· νά ἐπιδοθεῖ στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί στήν τήρηση
τῶν ἁγίων ἐντολῶν Του. Ἡ πορεία του, ὅμως, αὐτή δέν εἶναι ὁμαλή καί ἀνεμπόδιστη· πλῆθος πειρασμοί δυσχεραίνουν τήν ζωή του καί ἀπειλοῦν τήν σωτηρία τῆς
ψυχῆς του.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος διδάσκει ὅτι ὁ πονηρός προσπαθεῖ νά κάνει
τούς ἀνθρώπους νά ἁμαρτάνουν ἤ νά κατακρίνουν αὐτούς πού ἁμαρτάνουν. Εἶναι
λυπηρό νά σύρεται ὁ ἀδελφός μας σέ πράξεις ἁμαρτωλές, καί νά ζημιώνει τήν
ψυχή του. Λυπηρό, ὅμως, εἶναι καί νά ἐλέγχουμε χωρίς διάκριση τόν ἀδελφό μας
γιά ἀτοπήματα πραγματικά ἤ νομιζόμενα. Τό ἀσυμπαθές μας φρόνημα ἀκυρώνει
τήν σωτηριολογική προοπτική τῶν ἔργων μας, ἀφοῦ ἀποδιώκει τόν ἐγκάρδιο καί
θεοφιλῆ πόθο νά κερδηθεῖ ὁ ἁμαρτωλός, «νά τόν φάει ὁ Παράδεισος», ὅπως ἔλεγε
ὁ μακαριστός π. Κλεόπας.
«Τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις» (Φιλιπ. 4, 5), παραγγέλλει ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος στούς πιστούς τῶν Φιλίππων. «Ὁ χριστιανός δέν πρέπει νά
εἶναι φανατικός, ἀλλά νά ἔχει ἀγάπη γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους», τονίζει ὁ θεοδίδακτος π. Παΐσιος. Μπορεῖ κανείς νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι «ἁμαρτίαν οὐκ ἔχει» (Α΄ Ἰωάν.
1, 8); Ἡ Ἁγία Γραφή διδάσκει ὅτι «πολλὰ πταίομεν ἅπαντες» ( Ἰακ. 3, 2). Ἀπομένει,
λοιπόν, ἡ ταπεινή συναίσθηση τῆς πνευματικῆς μας ἀδυναμίας καί ἡ συγκατάβαση
στά σφάλματα τοῦ «ὁμοιοπαθοῦς ἡμῖν» ἀδελφοῦ μας. Ἄν διαλέξουμε συνοδοιπόρο στήν ζωή μας τήν ἀγάπη, δέν θά μετανιώσουμε· «ὅτι ἡ ἀγάπη καλύψει πλῆθος
ἁμαρτιῶν» (Α΄ Πέτρ. 4, 8). Ἀμήν.
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Περί τοῦ τρόπου ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν
ἐν τῇ θείᾳ Εὐχαριστία
Τοῦ πρ. Φανουρίου Πάππα ὑπ. Δρ. Θ. Α.Π.Θ

Τ

ό θέμα τοῦ τρόπου ἀναγνώσεως
τῶν εὐχῶν ξεκίνησε νά ἀπασχολεῖ τήν ἐκκλησιαστική καί ἐπιστημονική κοινότητα ἀπό ἀρκετά νωρίς. Ἤδη ὁ ἀείμνηστος καθηγητής
Π. Τρεμπέλας, ἀπό τό 1950 σημείωσε
ὅτι ἡ «ἔνδειξη «μυστικῶς» μαρτυρεῖται
ἀσθενέστατα ὑπό τινῶν κωδίκων, ἐνῶ
ἡ πλειονότης αὐτῶν ἀγνοεῖ τοῦτο παντελῶς»1.
Κατά τήν ἀποστολική περίοδο γνωρίζουμε ὅτι ἡ εὐχαριστιακή σύναξη
τῶν χριστιανῶν γινόταν ἀσφαλῶς εἰς
ἐπήκοον τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, καθώς αὐτοί «ἦσαν προσκαρτεροῦντες
τή διδαχή τῶν ἀποστόλων καί τή κοινωνία καί τή κλάσει τοῦ ἄρτου»2. Καί
σέ ἄλλο σημεῖο τῶν Πράξεων μαρτυρεῖται ἡ γενικότερη ἔκφωνη προσευχή
τῶν χριστιανῶν «ἀκούσαντες ὁμοθυμαδόν ἦραν φωνήν πρός τόν Θεόν καί
εἶπον…»3.
Στήν Α’ πρός Κορινθίους ἐπιστολή

του ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει
χαρακτηριστικά «Ἐπεί ἐάν εὐλογήσης
τῷ πνεύματι, ὁ ἀναπληρῶν τόν τόπον
τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ το ἀμήν ἐπί τῇ σῇ
Εὐχαριστία; Ἐπειδή τί λέγεις οὐκ οἵδε·
σύ μέν γάρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ’ ὁ
ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται»4. Ἴσως ἐδῶ ὁ
ἀπόστολος Παῦλος νά μήν ὁμιλεῖ γιά
τόν τρόπο ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν,
ἀλλά ἐάν αὐτό ἦταν γεγονός τήν ἐποχή ἐκείνη ἔχουμε τήν ἐντύπωση ὅτι θά
τό ἔλεγε αὐτό, ἀκριβῶς γιά αὐτόν τόν
λόγο5. Καί ὅπως ἀναφέρει ὁ καθηγητής
Π. Σκαλτσής, στήν Ἐκκλησία τῶν χρόνων τῆς Καινῆς Διαθήκης «μυστικές»
εὐχές δέν ὑπῆρχαν. «Ἄλλωστε κάτι τέτοιο θά ἦταν ἀδιανόητο γιά τήν ἀποστολική καί μεταποστολική ἐκκλησία,
γιατί θά σήμαινε «σχίσματα» μέσα στό
ἀδιαίρετο σῶμα τοῦ Χριστοῦ»6. Σύνηθες ἦταν νά γίνεται ἀπόκρυψη λειτουργικῶν στοιχείων στούς μή χριστιανούς
4. Α΄ Κορ. 14, 16-17.
5. Γ. Ν. ΦΙΛΙΑ, Ὁ τρόπος ἀναγνώσεως τῶν
εὐχῶν στή λατρεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἔκδ.
Γρηγόρη, Ἀθήνα 1997, σ. 33.
6. «Τά διακονικά παραγγέλματα καί ἡ στάση
τῶν πιστῶν στή θεία λειτουργία», ἐν Λειτουργικές
Μελέτες ΙΙ, ἔκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006, σ.
130-131.

1. Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, «Ἐνδείξεις ἐκ τῶν λειτουρ
γικῶν δέλτων καί χειρογράφων», ἐν Ἐκκλησίᾳ 27,
1950, φ. 5, σ. 73. Ἡ ἐπισήμανση αὐτή ἀφορᾶ κυ
ρίως στούς λειτουργικούς κώδικες τῆς Ἐθνικῆς Βι
βλιοθήκης ἀπό τόν 11ο ἕως τόν 17ο αἰῶνα.
2. Πράξ. 2, 42.
3. Πράξ. 4, 24.
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καί σέ ὅσους ἀνήκαν στήν τάξη τῶν
κατηχουμένων7.
Λίγο ἀργότερα μαρτυροῦνται στά
κείμενα τοῦ Κλήμεντος Ρώμης ἴχνη
περί τῆς εἰς ἐπήκοον ἀνάγνωση τῶν
εὐχῶν. «Καί ἡμεῖς οὖν, ἐν ὁμονοίᾳ ἐπί
τό αὐτό συναχθέντες τή συνειδήσει,
ὡς ἐξ ἑνός στόματος βοήσωμεν πρός
αὐτόν ἐκτενῶς, εἰς τό μετόχους ἡμᾶς
γενέσθαι τῶν μεγάλων καί ἐνδόξων
ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ»8.
Στίς ἀρχές τοῦ 2ου μ.Χ. αἰώνα, συναντᾶμε παρόμοια στοιχεῖα στήν Διδαχή τῶν δώδεκα Ἀποστόλων. Πρόκειται
γιά τρεῖς εὐχαριστιακές εὐχές, τοῦ ποτηρίου καί τοῦ κλάσματος (9, 1) καί μία
μετά τό ἐμπλησθῆναι (10, 1). Ἐδῶ ἔχει
ἐκφραστεῖ ἡ ἄποψη ὅτι ἴσως νά μήν
πρόκειται γιά εὐχές τῆς θείας Εὐχαριστίας, ἀλλά γιά εὐχές τῆς τράπεζας9.
Ἀσφαλῶς ἡ σημαντικότερη μαρτυρία περί τοῦ θέματος γιά τήν περίοδο
αὐτή προέρχεται ἀπό τόν ἅγιο Ἰουστίνο, φιλόσοφο καί μάρτυρα. Συγκεκριμένα ἀναφέρει ὅτι «Ἔπειτα ἀνιστάμενοι
κοινοί πάντες καί εὐχάς πέμπομεν καί,
ὡς προέφημεν, παυσαμένων ἡμῶν τῆς
εὐχῆς ἄρτος προσφέρεται καί οἶνος καί
ὕδωρ, καί ὁ προεστώς εὐχάς ὁμοίως καί

εὐχαριστίας, ὅση δύναμις αὐτῶ, ἀναπέμπει καί ὁ λαός ἐπεφημεῖ λέγων τό
Ἀμήν»10.
Παρόμοιες μαρτυρίες διασώζουν ὁ
Διονύσιος Ἀλεξανδρείας, ὁ Ἱερώνυμος,
ὁ βίος τῆς ὁσίας Μελάνης11, ὁ 19ος Κανόνας τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου.
Ὁ παραπάνω κανόνας τῆς Συνόδου τῆς Λαοδικείας, ἀναφέρεται σέ
τρεῖς εὐχές τῶν πιστῶν στήν θεία Λειτουργία. Σύμφωνα μέ αὐτόν ἡ πρώτη
λέγεται «διά σιωπῆς» καί ἀφορᾶ στήν
προσωπική καταξίωση τοῦ λειτουργοῦ,
ἐνῶ οἱ ἄλλες δύο λέγονται «διά προσφωνήσεως»12.
Κατά τά τέλη τοῦ 5ου αἰῶνος καί
στίς ἀρχές τοῦ 6ου, ὁ νεστοριανιστής
συγγραφέας Ναρσής, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἀναφέρεται ὡς λειτουργιολόγος13,
εἰσηγεῖται τήν ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν
τῆς Ἀναφορᾶς «κατά τό σεσιωπημένον». Αὐτό φαίνεται πυροδότησε ἀλλεπάλληλες ἀντιδράσεις μέ ἀποτέλεσμα
τήν ἐπίσημη ἀπάντηση τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας διά τῆς 137ης VI Νεαρᾶς
τοῦ Ἰουστινιανοῦ τό ἔτος 565. Ἐκεῖ
10. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ, Α΄ Ἀπολογία, 67, 3-5, ΒΕ
ΠΕΣ 3, 1955, σ. 198 (16-20).
11. Βίος τῆς ὁσίας Μελάνης, 66, ἔκδ. D.
GORCE, SC 90, 1962, σσ. 262-264.
12. ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Διά θέματα
Λατρείας..., ἐγκύκλιος 2784. / Περί τοῦ θέματος
αὐτοῦ Βλ. Χ. ΝΑΣΣΗ (Διακόνου), Ἡ τελεσιουργία
τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, ἔκδ. «Μυ
γδονία», [Σειρά: Κανονικά καί Λειτουργικά 5],
Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 225-260.
13. D. R. CONOLLY, «The liturgical Homilies
of Narsai», Textes et Studies XII, I Cambridge 1909,
σσ. 120-121. / Βλ. καί ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ (Μητρ. Κα
λαβρύτων), «Τά εἰρηνικά τῆς θείας Λειτουργίας»,
ἐν Σύναξῃ 18, 1966.

7. Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Πρωτοπρ.), «Σχέ
σεις κλήρου καί λαοῦ στή λατρεία», ἐν Σύναξῃ 50,
1994, σ. 95. / Βλ. καί Ι. Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπά
ντησεις εἰς Λειτουργικάς Ἀπορίας, τόμ. Ε΄, ἔκδ.
Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά
δος, Ἀθήνα 2003, σ. 196.
8. Α΄ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ, 34, 7, ΒΕΠΕΣ
1, 1955, σ. 26.
9. Ἡ ἄποψη αὐτή ὑποστηρίχτηκε ἀπό τούς
J. JEREMIAS, (Die Abendmahlsworte Jesu,
Gottingua, 1940³, σ. 110 ἑξ.), S. GIET , L’ enigme
de la Didache, Paris 1970, σ. 203 ἑξ.
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ἀναφέρεται χαρακτηριστικά ὅτι «Πρός
τούτοις κελεύομεν πάντας ἐπισκόπους
τε καί πρεσβυτέρους μή κατά τό σεσιωπημένον, ἀλλά μετά φωνῆς τῷ πιστοτάτῳ λαῶ ἐξακουομένης τήν θείαν
προσκομιδήν καί τήν ἐπί τῷ ἁγίῳ βαπτίσματι προσευχήν ποιεῖσθαι, πρός τό
καντεῦθεν τάς τῶν ἀκουόντων ψυχάς
εἰς πλείονα κατάνυξιν καί τήν πρός τόν
δεσπότην Θεόν διανίστασθαι δοξολογίαν»14. Ἐδῶ πρόκειται γιά ἕνα νόμο
τοῦ κράτους, γιά μιά αὐτοκρατορική
ἀπόφαση. Καταλαβαίνει κανείς ἔτσι
τήν σοβαρότητα τοῦ θέματος τότε.
Δυστυχῶς ὅμως, ὅπως θά δείξει
ἀργότερα ὁ χρόνος, ἡ «μυστικῶς» ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν, δέν σταμάτησε μέ
τήν Νεαρά τοῦ Ἰουστινιανοῦ. Φαίνεται
πώς καί πρακτικοί λόγοι συνέβαλαν
σέ αὐτό ὅπως π.χ. ἡ ἀνύψωση τοῦ τέμπλου, ἡ ἀνοικοδόμηση μεγαλύτερων
ναῶν, ἡ τέλεση τῆς θείας λειτουργίας χωρίς τήν παρουσία διακόνου, καί
ἀσφαλῶς ἡ ἐξέλιξη πού γνώρισε ἡ ἀκολουθία τῆς θείας Λειτουργίας μέ τίς
εὐχές νά μετατίθενται καί νά ἀλλάζουν
θέση συνεχῶς15.
Ἐπίσης ἡ μελέτη τῶν ἀπό τόν 8ο
αἰῶνα σωζόμενων χειρογράφων εὐχολογίων δείχνει ὅτι εἶναι ἐλάχιστες, ἤ
καθορισμένες οἱ εὐχές ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες
λέγονται «μυστικῶς» ἤ «ἐκφώνως».
Οἱ περισσότερες μαρτυροῦνται νά λέγονται μέν «χαμηλοφώνως» ἀλλά δέ

εἰς ἐπήκοον τοῦ λαοῦ. Αὐτή ἄλλωστε
φαίνεται νά εἶναι καί ἡ παράδοση τῆς
λειτουργικῆς πράξης τῆς Ἐκκλησίας.
Περί τούτου φαίνεται νά μαρτυροῦν
πλεῖστοι τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
ὅπως ὁ Εἰρηναῖος, ἐπίσκοπος Λυῶνος
τόν 2ο αἰῶνα16, ὁ Ἱππόλυτος Ρώμης τόν
3ο αἰῶνα 17, ὁ Διονύσιος Ἀλεξανδρείας τόν 3ο αἰῶνα 18, ὁ Ὡριγένης τόν 3ο
αἰῶνα 19, ὁ Μέγας Βασίλειος τόν 4ο
αἰῶνα20, ὁ Γρηγόριος Νύσσης τέλη 4ου
αἰῶνος21, ὁ Κύριλλος Ἰεροσολύμων τόν
4ο αἰῶνα22, ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
τόν 5ο αἰῶνα23, ὁ Θεόδωρος Μοψουεστίας τόν 5ο αἰῶνα24, ὁ ἱερός Αὐγουστίνος τόν 5ο αἰῶνα 25, ὁ Κύριλλος
Ἀλεξανδρείας τόν 5ο αἰῶνα26, ὁ Θεοδώρητος Κύρου.
16. Ἀποσπάσματα ἐξ ἀπολεσθέντων ἔργων 37,
ΒΕΠΕΣ 5, 1955, σ. 183 (6-14).
17. Ἀποστολική Παράδοσις 4, (De oblatione),
ἔκδ. B. BOTTE, La Tradition Apostolique de
Saint Hippolyte (Essai de reconstitution), Munster
Westfaler, Aschendorff, 1963, σ. 11-17.
18. ΕΥΣΕΒΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Ἐκκλησιαστι
κή Ἱστορία VII, 9, 1-4, ΒΕΠΕΣ 20, 1959, σ. 16.
19. Εἰς τό κατά Ματθαῖον, ια΄ , 14, ΒΕΠΕΣ 13,
1957, σ. 61.
20. Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 27, 66, έκδ. B.
PRUCHE, SC 17, 1968, σ. 480.
21. Ἐπιστολή κανονική πρός τόν ἐν ἁγίοις Λη
τόιον, Ἐπίσκοπον Μελιτίνης, PG 45, 225B.
22. ΗÄNGGI - I. PAHL, Prex Eucharistica
(Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti),
Fribourg, Editions Universitaires, 1968, σ. 208.
23. Ὑπόμνημα εἰς τήν πρός Κορινθίους Ἐπιστο
λήν, ΙΗ΄ , 3, Ε.Π.Ε., Χρυσοστόμου ἔργα 19, σ. 486.
/ Εἰς τήν Γένεσιν, Ὁμιλ. 27, ἤ, PG 53, 251. / Εἰς τήν
Β’ Κορινθίους, Ὁμιλ. 18, PG 61, 527.
24. ΗÄNGGI - I. PAHL, Prex Eucharistica ...,
σ. 214-218.
25. Sermo VI, PL 46.
26. Εἰς τήν Α΄ Κορινθίους, PG 77, 893 B.

14. 137η VI Νεαρά Ἰουστινιανοῦ. / Βλ. Ι. Μ.
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπαντήσεις..., σ. 198.
15. Ι. Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπάντησεις…, σ.
200. / Βλ. καί Γ. Ν. ΦΙΛΙΑ, Ὁ τρόπος ἀναγνώσεως
τῶν εὐχῶν..., σ. 51-52.
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Ἀρκετά ἀργότερα ἡ μυστική ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν θεωρήθηκε ἀπό τόν
Ἀρχιμ. Γ. Παρασκευόπουλο «κατάλοιπο τῆς ἐπί τῆς Τουρκοκρατίας ἀναγκαστικῆς μυστικότητος καί ἐπίδραση τοῦ
ἱεροκρατικοῦ πνεύματος τῆς Δύσης»27.
Ἔπειτα ἀπό μία διεξοδική ἔρευνα μέ
πολλές ἀπόψεις καί ποικίλες συζητήσεις περί τοῦ θέματος ἀπό θεολόγους,
κληρικούς, ἐπιστήμονες, συνοδικές
ἀποφάσεις, τό οὐσιαστικό αὐτό πρόβλημα φαίνεται νά ἔχει καλυφθεῖ, ἀπό
ἐπιστημονικῆς τουλάχιστον ἔρευνας.
Σέ αὐτό συνέβαλαν σπουδαῖοι μελετητές τοῦ χώρου τῆς λειτουργικῆς. Τήν
ἔρευνα ἐμπλούτισε μέ τίς σημαντικές
ἐπισημάνσεις του ὁ N. Edelby28. Ἐπισημάνσεις τίς ὁποῖες ἀξιοποίησε καί
ἄνοιξε περισσότερο τόν διάλογο ἐπί
τοῦ θέματος ὁ ἀείμνηστος καθηγητής
Ἰ. Φουντούλης29, ὁ ὁποῖος σέ ἄλλο σημεῖο ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὅτι «Πέραν ἀπό τήν ἀπαράδεκτη καί, ἄς μοῦ
ἐπιτραπεῖ νά τήν χαρακτηρίσω, ἀσεβῆ
αὐτή ἀκαταστασία, τό σοβαρότερο
ἐπακόλουθο τῆς μυστικῶς ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν εἶναι ἡ μετατροπή τῆς
θείας λειτουργίας σέ μία σειρά δοξολογικῶν ἐκφωνήσεων, καί πράξεων, πού

δέν ἔχουν αὐτοτελές νόημα χωρίς τίς
εὐχές».30
Ἐπίσης καταλυτικά συνέβαλε ἡ
σπουδαία ἔρευνα τοῦ καθηγητῆ τῆς
λειτουργικῆς Γ. Ν. Φίλια, μέ τό ἐξαιρετικό ἔργο του «Ὁ τρόπος ἀναγνώσεως
τῶν εὐχῶν στή λατρεία τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας», στό ὁποῖο γίνεται ἀναλυτικότατη ἔρευνα ἐπιστημονική, μέ
πλήρη ἀναφορά καί παρουσίαση τῶν
πηγῶν καί τῆς χειρόγραφης παράδοσης31. Δεῖγμα ἐπίσης τοῦ πῶς ἀντιμετώπιζαν οἱ Κολλυβάδες τό θέμα αὐτό
μᾶς δίδει καί ὁ καθηγητής Π. Ἰ. Σκαλτσής σέ σχετική μελέτη του32.

27. Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΌΥ (Ἀρχιμ.), Ἑρμη
νευτική ἐπιστασία τῆς θείας Λειτουργίας, Πάτραι,
1958, σ. 207, σήμ.1. /Βλ. καί Γ. Ν. ΦΙΛΙΑ, Ὁ τρό
πος ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν..., σ. 11.
28. Ν. EDELBY, «Pour une restauration de
la liturgie byzantine», εν Orientalia Christiana
Periodica VII, 1957, σ. 97-118.
29. Ι. Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Περί μίαν μεταρύθ
μισιν τῆς θείας Λειτουργίας, Θεσσαλονίκη 1961,
σσ. 5-7. 270, σημ. 2. /καί Ι. Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ,
Ἀπαντήσεις..., σ. 187-203.

30. Ι. Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπαντήσεις..., σ.
201.
31. Ὅπ.π.
32. «Ἡ περί ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τῆς θείας
Λειτουργίας παράδοση καί οἱ σχετικές ἀπόψεις τοῦ
ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», ἐν Θεολογίᾳ 80
(Ἰουλ. – Σεπτ. 2009) 71 – 92.
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
τῆς κ. Ἑλένης Βασάλου, Θεολόγου

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
1. ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2012
Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Σ

πίνων Δικαιωμάτων, ὡς καί τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας τῆς χώρας
μας. Εἶναι δεσμευτική γιά τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί δέν ἐφεσιβάλλεται
στό ΣτΕ. Εἶναι τελεσίδικη. Ἡ ἐκδίκαση
τῆς ὑποθέσεως ἀπό τό Διοικητικό Ἐφετεῖο Χανίων, ἔγινε κατά νόμιμη μεταφορά ἁρμοδιότητος ἀπό τό ΣτΕ στά
Δευτεροβάθμια Διοικητικά Δικαστήρια
ἐν προκειμένῳ στό Διοικητικό Ἐφετεῖο
Χανίων, καί τοῦτο γιά ἀποσυμφόρηση
τοῦ ΣτΕ.

ταθμό στήν ἱστορία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀποτελεῖ
ἡ ὁμόφωνη ἀπόφαση 115/2012 τοῦ
Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων πού δημοσιεύθηκε στίς 11-12-2012. Ἡ ἀπόφαση, μέ πληρότητα αἰτιολογιῶν καί
σαφήνεια, ἀντιμετώπισε μέ εὐκρισία
ὡς κεντρικό τό καίριο γιά τήν Παιδεία
ζήτημα τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν μαθητῶν
ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, δεχθεῖσα ὅτι δικαίωμα ἀπαλλαγῆς ἔχουν
ἀποκλειστικά καί μόνον ὅσοι μαθητές
δέν εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
Μέ ἀνάλογο τρόπο ἀντιμετώπισε τό
Δικαστήριο καί ὅλα τά ἀμέσως μέ τό
παραπάνω ζήτημα συνδεόμενα θέματα, ὅπως τῆς ὑποχρεωτικότητας παρακολουθήσεως τοῦ μαθήματος γιά τούς
Ὀρθόδοξους μαθητές, τῶν ὡρῶν διδασκαλίας του, τοῦ Ὀρθόδοξου προσανατολισμοῦ ἔναντι τοῦ πλουραλισμοῦ,
τῆς πολυφωνίας τῆς πολυπολιτισμικότητας κ.ἄ.
Ἡ ἀπόφαση θεμελιώνεται στίς ἐπιταγές τοῦ Συντάγματος, τῶν νόμων
τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, τῶν Διεθνῶν
Συμβάσεων, τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρω-

✴✴✴
Ἡ ἀπόφαση 115/ 2012 δέχεται ὅτι ἡ
διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ὑποχρεωτική, καθώς
καί ἡ παρακολούθηση ἀπό τούς μαθητές, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στήν «κατ'
Ἀνατολάς Ὀρθόδοξον Χριστιανικήν
Ἐκκλησίαν», γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς
θρησκευτικῆς τους συνείδησης. Δέ
νοεῖται, κατά τήν ἀπόφαση, ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
γιά μαθητή Χριστιανό Ὀρθόδοξο γιά
«λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης»,
καθόσον ὄχι μόνο δέ μεταβάλλεται ἡ
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θρησκευτική του συνείδηση, ἀλλ’ ἀναπτύσσεται, σύμφωνα μέ τήν ἐπιταγή
τοῦ Συντάγματος καί τῶν νόμων τῆς
Πολιτείας (σελ. 7-15, 22-23) ὁ δέ μαθητής ἀπό τήν πλευρά του συμπράττει
στήν ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς ἐπιταγῆς
(σελ. 26).
Ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφαση θέτει τέρμα
στή διαμάχη ἀναφορικά μέ τόν προσανατολισμό τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἄν θά εἶναι ὁμολογιακό,
γνωσιολογικό, κατηχητικό, πλουραλιστικό, πολιτισμικό, θρησκειολογικό
κ.ἄ., ἀφοῦ ρητά ὁρίζει ὅτι τό μάθημα
αὐτό πρέπει νά διδάσκεται προεχόντως σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς θρησκείας (σελ. 16,
19, 21, 25-26).
Ὁ Ὀρθόδοξος προσανατολισμός
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
δέ συνιστᾶ «καθεαυτό μιά παραβίαση
τῶν ἀρχῶν τοῦ πλουραλισμοῦ καί τῆς
ἀντικειμενικότητας οὔτε ὁδηγεῖ σέ κατήχηση, λαμβανομένου ὑπόψη τῆς θέσης τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν ἱστορία
καί τήν παράδοση τῆς χώρας… ἀλλά
ἀκριβῶς τίς θεμελιώνει, ὁ δέ ὑποχρεωτικός χαρακτήρας του ὄχι μόνο δέν
ἀναιρεῖ ἀλλά ἐπισφραγίζει τό σεβασμό τῶν ὁποιωνδήποτε διαφορετικῶν
πεποιθήσεων, ὅπως καί ἱστορικά ἀναδεικνύεται ἡ μακρά συνύπαρξη μέ
ἀλλόφυλους καί ἀλλόθρησκους» (σελ.
20-21, 24). Ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφαση, μέ δωρική διατύπωση, ἀπαντᾶ στούς προβληματισμούς ὅσων θεωροῦν ὅτι γιά
τίς προαναφερθεῖσες ἀρχές πρέπει νά
ἀλλάξει ὁ Ὀρθόδοξος χαρακτήρας τοῦ
μαθήματος.
Ὁ ὅρος «προεχόντως» δέν καθορίζει

μόνο «τήν ποσοτική ὑπεροχή τῆς διδασκαλίας τῆς χριστιανικῆς θρησκείας»,
ἀλλά -καί τοῦτο εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικό- ὅτι «μέσα ἀπό τό μάθημα αὐτό
προβάλλεται στό χῶρο τῆς ἑλληνικῆς
παιδείας προεχόντως τόσο ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός πολιτισμός ὅσο καί ὁ
τρόπος ζωῆς τῆς ζώσας γιά ὅλους σχεδόν τούς Ἕλληνες ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης» (σελ.19-20).
✴✴✴
Οἱ ἄθρησκοι, οἱ ἀλλόθρησκοι καί
οἱ ἑτερόδοξοι μαθητές ἔχουν δικαίωμα ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν, ἀλλά μόνον ὅταν συντρέχουν στό πρόσωπό τους λόγοι
θρησκευτικῆς συνείδησης, τούς ὁποίους ὀφείλουν νά ἐπικαλοῦνται οἱ ἴδιοι ἤ οἱ γονεῖς τους (ὅτι δηλαδή εἶναι
ἄθεοι, ἀλλόθρησκοι ἤ ἑτερόδοξοι). Ἡ
αἰτιολόγηση τῆς ἄρνησης τοῦ μαθητή
νά παρακολουθήσει τό μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν δέ συνιστᾶ παραβίαση
τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος, πού
κατοχυρώνει τό ἀτομικό δικαίωμα τῆς
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. «Ἡ δήλωση
γίνεται μέ πρωτοβουλία τοῦ μαθητῆ
καί γιά τήν ἄσκηση τοῦ δικαιώματος,
πού τοῦ ἀναγνωρίζει ἡ ἔννομη τάξη
γιά τήν προστασία τῆς θρησκευτικῆς
ἐλευθερίας» (σελ. 10-14 καί Βλ. Ὁλ.
ΣτΕ 2281/ 2001 καί λοιπές ἀποφάσεις
ΣτΕ στή σκέψη 11η τῆς ἀπόφασης 115/
2012, καί Γ. Κρίππα ἀμέσως παραπάνω
στή σελ. 25 αὐτῆς).
Ἀνάλογα συμβαίνει σέ ὅλες τίς περιπτώσεις, κατά τίς ὁποῖες ἀπευθυνόμαστε σέ δημόσιες ὑπηρεσίες, καταθέ20

τοντας δικαιολογητικά, πού ἀφοροῦν
προσωπικά μας δεδομένα. Αὐτά εἶναι
κρατικά ἀπόρρητα, χρησιμεύουν δέ
ἀποκλειστικῶς γιά τήν
ἱκανοποίηση τοῦ αἰτήματος τοῦ αἰτούντα. Σέ
καμιά περίπτωση δέν
κοινοποιοῦνται, οὔτε
γίνονται μέσα πρός δίωξη ἤ ἄνιση μεταχείριση. (σελ. 14-15 καί βλ.
Γ. Κρίππα, «Ἀποτελεῖ ψευδῆ δήλωση
πρός δημόσιαν ἀρχήν ἡ αἴτηση ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὑπό ὀρθοδόξων μαθητῶν» σελ.
7-8, μελέτη στήν ὁποία παραπέμπει ἡ
ὡς ἄνω ἀπόφαση 115/ 2012 στή σελίδα
25 αὐτῆς).
✴✴✴
Ἡ ἴδια ἀπόφαση καθιστᾶ ὑπεύθυνους, ἔναντι τοῦ Συντάγματος καί τοῦ
νόμου, τούς γονεῖς, τούς Διευθυντές
τῶν σχολείων καί τόν Προϊστάμενο
τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης γιά
τήν πιστή ἐφαρμογή τους σέ κάθε περίπτωση, παρακολούθησης τοῦ ἐν λόγῳ
μαθήματος ἤ ἀπαλλαγῆς ἀπό αὐτό. Οἱ
Διευθυντές τῶν σχολικῶν μονάδων,
ὀφείλουν νά ἐλέγχουν τή συνδρομή
τῶν νομίμων προϋποθέσεων (λόγων)
ἀπαλλαγῆς, ὅτι δηλαδή πρόκειται γιά
ἄθεο ἤ ἀλλόδοξο ἤ ἑτερόθρησκο μαθητή (σελ. 14-15, 24-25), προκειμένου νά
διαπιστωθεῖ ἡ τήρηση τοῦ προεκτεθέντος συνταγματικοῦ κανόνα τοῦ εἰδικοῦ σκοποῦ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, πού πραγματώνεται μέ τήν
ὑποχρεωτική παρακολούθηση ἀπό τούς

Ὀρθόδοξους μαθητές καί γιά νά τηρηθεῖ
ὁ συνταγματικός κανόνας τοῦ ἄρθρου
13 παρ. 1 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος,
ὥστε νά διευκολυνθεῖ
ὁ ἄθρησκος, ἀλλόθρησκος ἤ ἑτερόδοξος
μαθητής, στήν ἄσκηση
τοῦ δικαιώματός του
νά ἀπολαύσει "ἀνεμπόδιστα" τήν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς
του συνείδησης. Ἀπορρίπτεται ἡ χρήση
τοῦ δικαιώματος τῆς ἀπαλλαγῆς μέ τό
πρόσχημα ὅτι ὑπάρχουν λόγοι συνείδησης (σελ. 26-28)
Ἡ ἀπόφαση δέχεται ἐμμέσως μέν,
πλήν σαφῶς ὅτι ἀποτελεῖ ψευδή δήλωση πρός δημόσιαν ἀρχήν ἡ αἴτηση
ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὑπό Ὀρθοδόξων μαθητῶν.
Ὅπως σχετικῶς ἐπισημαίνεται στό
αἰτιολογικό τῆς προσφυγῆς «Πρόκειται γιά πρόκληση, ἠθικά καί παιδαγωγικά, ἀπαράδεκτη, οἱ μαθητές μας νά
διδάσκονται ἔμπρακτα μέσα στό χῶρο
τοῦ σχολείου ὅτι ὅταν δέν ὑπάρχει
ἔλεγχος, ἔχουν τή δυνατότητα νά ὑπογράφουν ἕνα ψευδές δημόσιο ἔγγραφο... τό δικαίωμα τῆς ἀπαλλαγῆς νά
ἀσκεῖται ἀποκλειστικά ἀπό ἐκείνους οἱ
ὁποῖοι σύμφωνα μέ τό νόμο τό δικαιοῦνται, ἡ δέ ἐπίκλησή του νά μήν καταντᾶ ἐμπαιγμός» (σελ. 6, 25).
Οἱ Προϊστάμενοι τῶν Δ\νσεων
εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ἐφαρμόζουν
τήν κείμενη νομοθεσία, ὀφείλουν μάλιστα νά ἐλέγχουν τήν ὀρθή λειτουργία τῶν σχολείων, ἐποπτεύοντες ὅπως
οἱ Διευθυντές τῶν σχολικῶν μονάδων,
κατά τήν ἐνάσκηση τῶν ὑπηρεσιακῶν

καθηκόντων τους ἐνεργοῦν ὡς ἀνωτέρω πρός τήρηση ἐπιταγῆς τοῦ ἄρθρου
16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος καί τοῦ
ἄρθρου 1 §1 τοῦ ν 1566/1985, πού ὁρίζουν ὡς ὑποχρεωτική τήν παρακολούθηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό τούς μαθητές Χριστιανούς
Ὀρθόδοξους καί πρός ἀποκλεισμό τῆς
ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα αὐτό γιά
ἄλλους λόγους πλήν αὐτῶν τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης (σελ. 26-28).

ἐπίσης, τό σκεπτικό τῶν αἰτούντων ὅτι
ἡ γνώμη τοῦ Συνηγόρου τοῦ Πολίτη
στίς 17-11-2008, ἡ ὁποία θεωροῦσε ὅτι
μπορεῖ νά ἀπαλλάσσονται οἱ μαθητές
«γιά λόγους συνείδησης χωρίς νά δηλώνεται ὁ λόγος τῆς συγκεκριμένης
αὐτῆς ἐπιλογῆς» εἶναι σέ εὐθεία ἀντίθεση μέ τό Σύνταγμα, τούς νόμους τοῦ
Κράτους, τίς ἐγκυκλίους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μέ τίς ἀποφάσεις τοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί τοῦ
ΕΔΔΑ (σελ. 4-5).
Διευκρινίζεται ὅτι α) οἱ ἀπόψεις τοῦ
Συνηγόρου τοῦ Πολίτη (Σ.τ.Π) δέν δεσμεύουν τίς Κρατικές Ὑπηρεσίες, ἐνῶ
«... ἡ σιωπηρή ἄρνηση τῆς Διοικητικῆς
Ἀρχῆς νά συμμορφωθεῖ σέ πόρισμα τοῦ
Συνηγόρου τοῦ Πολίτου δέν ἀποτελεῖ
παράλειψη ὀφειλόμενης ἐνέργειας».
β) Τό ΥΠ.Ε.Π.Θ. δέν ἀπεδέχθη τίς
ἀπόψεις τοῦ Σ.τ.Π. καί τίς ἀπέρριψε ὡς
ἀβάσιμες.
γ) «Οἱ ἰσχυρισμοί καί οἱ ἀπόψεις τοῦ
Συνηγόρου τοῦ Πολίτη εἶναι νομικῶς
ἀβάσιμες καί παραπλανητικές…». Τό
Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων
Δικαιωμάτων δέν ἐπιβάλλει στά Εὐρωπαϊκά Κράτη νά καταστήσουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν προαιρετικό κατ'
ἐπιταγή τῶν διατάξεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Σύμβασης Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Δέχεται δέ ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος αὐτοῦ, ὡς ὑποχρεωτική ἤ ὄχι γιά
τούς μαθητές, ἀνάγεται εἰς τό ἐθνικό
περιθώριο ἐκτιμήσεως πού ἀναγνωρίζεται εἰς τά κράτη (σελ. 7, 20, 25-26, 28).

✴✴✴
Ἐπιβάλλεται ὅπως ἡ Πολιτεία ἐξασφαλίζει τή διδασκαλία τοῦ κατά τά
ἄνω μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
στούς Ὀρθόδοξους μαθητές, μέ τήν κατάρτιση τῶν προγραμμάτων διδασκαλίας μέ ὕλη σύμφωνη μέ τό δόγμα τῆς
χριστιανικῆς διδασκαλίας, ἐπί ἱκανόν
ἀριθμό ὡρῶν διδασκαλίας ἑβδομαδιαίως κλπ. (σελ. 7-8, 14, 16).
Τά βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἐκδίδονται μέ γνώμονα τήν
ὡς ἄνω ἐκ τοῦ Συντάγματος ἐπιβαλλόμενη ἐπιταγή καί ὑλοποιοῦν τόν ἐκτελεστικό αὐτοῦ νόμο 1566/1985, ἀναγνωρίζεται, ὅπως ἐπιβάλλεται ἀπό τό
Σύνταγμα, ἡ ἀξία καί ἡ ἀναγκαιότητα
τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς στό σχολεῖο,
ἡ ὁποία ἐπιβάλλεται νά μήν εἶναι ἄσχετη μέ τήν κοινωνική, τήν πολιτισμική καί τή θρησκευτική συνείδηση τοῦ
τόπου στόν ὁποῖο οἱ μαθητές ζοῦν καί
ἀναπτύσσονται (σελ. 23).

Στό ἑπόμενο τεῦχος τό θέμα «Ὀρθό
δοξο μάθημα Θρησκευτικῶν ἤ θρησκει
ολογία»;

✴✴✴
Ἡ ἀπόφαση 115/2012 ἀποδέχτηκε,
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“ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἀνάβλεψον·
ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε”
Tοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη

Σ

τήν σημερινή Εὐαγγελική περικοπή βλέπουμε
τόν Χριστό μας γιά μιά ἀκόμη φορά νά δίνει ἴαση στήν
σωματική ἀσθένεια ἑνός
ἀνθρώπου. Ἀποδεικνύοντας
ἔτσι “πάλιν καὶ πολλάκις”
ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Σωτήρ καί
ἰατρός “τῶν ψυχῶν καὶ τῶν
σωμάτων ἡμῶν”.
Ὁ Χριστός φθάνοντας
στήν Ἱεριχώ πλῆθος ἀνθρώπων τόν περικυκλώνουν καί
προκαλοῦν ταραχή καί θόρυβο στήν μόλις
πρίν ἠρεμία καί ἡσυχία τῆς πόλης. Ἕνας τυφλός μεταξύ τοῦ ὄχλου ὁ ὁποῖος ἦταν ζητιάνος καί ξεχασμένος ἀπό τήν κοινωνία καί τήν
ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων ἀναρωτιέται τί συμβαίνει καί ρωτᾶ γιά ποιό λόγο τόση ἀναστάτωση
καί λαμβάνει τήν ἀπάντηση πώς περνάει ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος. Ἡ φήμη τοῦ Χριστοῦ βλέπετε ἦταν τόσο διαδεδομένη πού ἦταν φυσικό
καί ἑπόμενο νά γίνεται θόρυβος στό διάβα
Του. Γι’ αὐτό καί πολύ ἁπλά τοῦ ἀπαντοῦν “Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται". Ὁ τυφλός στό
ἄγγελμα τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Ἰησοῦ εὐθέως βγάζει φωνή μεγάλη καί κράζει: “Ἰησοῦ υἱὲ Δαυίδ,
ἐλέησόν με!!” Εἶναι πολύ σημαντικό νά προσέξουμε αὐτήν τήν ἐπίκληση τοῦ τυφλοῦ πρός
τόν Χριστό. Ὁ ὄχλος συστήνει στόν τυφλό
τόν Χριστό ὡς “Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος” ἐνῶ ὁ
τυφλός τόν προσφωνεῖ ὡς “Ἰησοῦ υἱό τοῦ Δαβίδ”. Ὁ μέν ὄχλος δέν ἀναγνωρίζει τήν μεσσι-

ακή ἀποστολή τοῦ Χριστοῦ ὁ
δέ τυφλός τήν ἀναγνωρίζει γι’
αὐτό καί ἀργότερα ἐπιτιμᾶται
ἀπό τόν ὄχλο καί τοῦ ζητιέται νά σιωπήσει. Αὐτός ὅμως
πιό δυνατά καί πιό θαραλλέα
φωνάζει “Υἱὲ Δαυῒδ, ἐλέησόν
με!!”. Ὁ Χριστός μετά ἀπό
αὐτό διέταξε νά τόν φέρουν
κοντά του καί ὅταν πλησίασε τόν ρώτησε τί θέλει νά
τοῦ κάνει. Αὐτός εὐθύς εἶπε
“Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω” καί ὁ
Ἰησοῦς τοῦ ἀπαντᾶ “Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου
σέσωκέ σε”. Ὁ Τυφλός ἀμέσως ἀπέκτησε τό
φῶς του δόξασε τόν Θεό μαζί μέ τόν λαό καί
ἀκολούθησε τόν Χριστό.
Τί ἄραγε θά μπορούσαμε νά προσέξουμε
καί νά μάθουμε ἀπό αὐτήν τήν περικοπή;; Θά
μπορούσαμε νά διακρίνουμε τρία στοιχεῖα
πού μποροῦν νά ἀποτελέσουν ὁδοδεῖκτες
αὐτογνωσίας, ἀρετῆς, ὁμολογίας πίστεως καί
τρόπου ἀνάβασης ἐκείνης τῆς κλίμακας στήν
κορυφή τῆς ὁποίας βρίσκεται ὁ Χριστός μας.
Τό πρῶτο στοιχεῖο εἶναι ὅτι τίποτα δέν εἶναι
δεδομένο. Ἡ ὅρασις μιά αἴσθησις πολύ σημαντική γιά τήν ἀρτιμέλεια τοῦ ἀνθρωπίνου
σώματος μπορεῖ νά χαθεῖ “ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ”.
Ὁ Τυφλός μόλις τήν ἀπέκτησε εὐχαρίστησε
καί δοξολογοῦσε τόν Θεό μέχρι πού τόν ἀκολούθησε. Ἐμεῖς ἄραγε λέμε εὐχαριστῶ στόν
Θεό γιά τήν ἀρτιμέλειά μας; Τό πάθημα αὐτό
τοῦ τυφλοῦ θά πρέπει νά μᾶς διδάσκει πώς ἡ
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ὄραση εἶναι κάτι πού γιά διάφορους λόγους
μπορεῖ νά χάσουμε ὅπως καί ὁτιδήποτε ἄλλο
πολύ σημαντικό γιά τήν ὕπαρξη μιᾶς φυσιολογικῆς ζωῆς: Τά πόδια μας, ἡ ἀκοή μας, τά χέρια
μας, ἡ καθημερινή τροφή μας, ὁ σύντροφος,
ἡ σύντροφος, γονεῖς, παιδιά, φίλοι. Ἐφόσον
λοιπόν αὐτά τά ἔχουμε ἄς μήν ξεχνᾶμε νά πέμπουμε εὐχαριστίες στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ διά
τῆς προσευχῆς. Μήν περιμένουμε τήν στιγμή
πού θά τά χάσουμε γιά νά τά ἀναγνωρίσουμε.
Ἄς ζήσουμε τήν κάθε στιγμή τους δοξάζοντας
καί εὐχαριστώντας τόν Θεό.
Τό δεύτερο στοιχεῖο πού θά μπορούσαμε
νά μάθουμε τό ἀντλοῦμε ἀπό τήν ὁμολογία
τοῦ τυφλοῦ “Υἱὲ Δαυῒδ, ἐλέησόν με”. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι εἴμαστε ἄνθρωποι, γεμάτοι
πάθη φθορά καί προσκαιρότητα. Ὁ χρόνος
μας θά τελειώσει γι’ αὐτό πρέπει συνέχεια νά
φωνάζουμε “Υἱὲ Δαυῒδ, ἐλέησόν με” ἀνεξάρτητα τίς σειρῆνες τῆς σημερινῆς ἐποχῆς πού
ὡς ὁ ὄχλος θέλει τόν Χριστό νά εἶναι ἕνας
ἁπλός Ναζωραῖος, ἕνας κοινός ἄνθρωπος
ἀπό τήν Ναζαρέτ. Δηλαδή μέ τά δικά μας λόγια ἕνας σπουδαῖος διδάσκαλος ἤ καί προφήτης, ἤ ἀκόμα χειρότερα μιά ἀνώτερη δύναμη
πού ὁπωσδήποτε δέν μπορεῖ νά εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Χριστός. Ὅταν αὐτές μᾶς ἐπιτημοῦν
καί μᾶς λένε νά σιωποῦμε ἐμεῖς ὅλο καί πιό
δυνατά ὡς ὁ τυφλός νά ἐπικαλούμαστε τόν
Χριστό ὡς Θεόν ἀληθινό ὥστε ἐν τέλει νά
μᾶς προσέξει καί νά μᾶς ἀκούσει.
Τό τρίτο στοιχεῖο εἶναι σχετικό μέ τά
πνευματικά μάτια τῆς ψυχῆς. Τά ματιά αὐτά
πού ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτωλότητάς μας παραμένουν κλειστά καί δέν μᾶς ἀφήνουν νά
δοῦμε τό μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας
τῆς μεταβολῆς τῶν Τιμίων Δώρων ἀπό ἄρτο
καί κρασί σέ σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ καθώς
καί ὅλα τά ἄλλα τῆς πίστεώς μας ὅπως τήν
παρουσία τῆς Θεοτόκου τῶν ἁγίων καί τῶν

ἀγγέλων. Στό ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τοῦ ὁποίου τήν ἑορτή σέ λίγες μέρες
θά ἑορτάσουμε, διαβάζουμε “καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχὰς ἀγγέλους ἔσχες
συλλειτουργοῦντάς σοι, ἱερώτατε”. Οἱ πιστοί
τόν ἔβλεπαν καθώς διάβαζε τίς εὐχές τῆς
Θείας Λειτουργίας νά περιτριγυρίζεται ἀπό
Ἀγγέλους. Ναί πράγματι εἶναι γεγονός ὅτι
τά οὐράνια μέ τά ἐπίγεια τήν ὥρα τῆς Θείας
λειτουργίας ἑνώνοντε ἀλλά ἡ τύφλωση τῶν
πνευματικῶν μας ματιῶν δέν μᾶς ἀφήνει νά
τά δοῦμε ὅλα αὐτά. Γι’ αὐτό καί οἱ πατέρες
τῆς Eκκλησίας μας, μᾶς προτρέπουν νά λέμε
στήν προσευχή “Κύριε φώτισόν μου το σκότος”. Δηλαδή Κύριε βοήθησέ με νά γνωρίσω,
βοήθησέ με νά μάθω, βοήθησέ με νά δῶ τήν
ἀλήθειά Σου. Ἄς ζητήσουμε λοιπόν ἀπό τόν
Χριστό, ὅταν στρέψει τό βλέμμα Του σέ ἐμᾶς
νά δοῦμε τήν ἀλήθειά Του, νά δοῦμε τό “τὸ
φῶς τὸ ἀληθινόν” καί μετά ὅλα τά ὑπόλοιπα
θά ἔρθουν σύμφωνα μέ τήν Εὐαγγελική ρήση:
“ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ
καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα
προστεθήσεται ὑμῖν ” (Ματθ. 6, 33).
Ἐν τέλει στό μυαλό μας ἄς μείνουν οἱ λέξεις “Υἱέ Δαβίδ ἐλέησόν με” καί “Κύριε Φώτισόν μου τό σκότος”. Χρειαζόμαστε προσευχή γιά νά στρέψουμε τό βλέμμα τοῦ Χριστοῦ
πρός ἐμᾶς. Ἀλήθεια ἄν δέν τοῦ φωνάξουμε
πῶς θά γυρίσει νά μᾶς κοιτάξει ἀνάμεσα στό
πλῆθος; Ἄς μήν ἀφήσουμε τίς ἐνάντιες δυνάμεις νά μᾶς ἀποτρέψουνε ἀπό αὐτήν τήν εὐλογημένη πράξη τῆς προσευχῆς. Καί ὅταν γυρίσει καί μᾶς κοιτάξει ὁ Χριστός καί μᾶς πεῖ τήν
γλυκιά καί ἀνακουφιστική φράση “ἡ πίστις
σου σέσωκέ σε” τότε ὅλοι μαζί γεμάτη χαρά
ἀπό πληρότητα θά εὐχαριστήσουμε καί θά
δοξολογήσουμε τόν Θεό, ὅπως καί ὁ τυφλός,
καθώς θά εἴμαστε ὅλοι μαζί κάτω ἀπό τήν ἐπισκοπή τοῦ φωτός τοῦ προσώπου Του. Ἀμήν!
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ
τῆς κ. Ἀνθούλας Κωστάκη - Ψαράκη, Φιλολόγου

Ο

ἱ νέοι σήμερα
–αὐτονόητα–
εἶναι ἀπογοητευμένοι καί θυμωμένοι.
Γιά τόν τόπο μας.
Γιά τήν προηγούμενη γενιά πού δέ
σεβάστηκε οὔτε τόν
ἑαυτό της οὔτε τά
παιδιά της. Γιά τό μέλλον τους. Νιώθουν
πώς τούς ἔκοψαν τά φτερά, λίγο πρίν
ἀρχίσουν τό προσωπικό τους ταξίδι στή
ζωή... Ἡ ἀδικία, ἡ ἀδιαφορία, τό ἀτομικιστικό πνεῦμα, ἡ «ἀφασία» πού βιώνουμε
ὅλοι, τούς πνίγει.
Κάποιοι στηρίζονται ἀπό τήν οἰκογένεια. Κάποιοι παθαίνουν κατάθλιψη.
Κάποιοι σκέπτονται τήν αὐτοκτονία.
Ὁρισμένοι ἐπιτίθενται σέ ἄλλες κοινωνικές ὁμάδες, πού πάσχουν συνήθως καί
οἱ ἴδιες. Ἄλλοι σιωποῦν καί προσπαθοῦν
νά πετύχουν τά ὄνειρά τους μέ πάμπολλες δυσκολίες ἐντός τῆς χώρας ἤ ἐκτός.
Κάθε σκεπτόμενος ἄνθρωπος προβληματίζεται καί ἀναρωτιέται πῶς μπορεῖ
νά ἀντιμετωπίσει τίς παροῦσες συνθῆκες
ἕνας νέος. Νά ὀρθοποδήσει, νά σηκώσει
ἀνάστημα καί νά ὑπερβεῖ ὅ,τι τόν θλίβει
καί τόν ἀπειλεῖ. Νά μείνει ὑγιής, νά μήν
πελαγώσει, νά μή χρειάζεται δεκανίκια
γιά νά ἐπιβιώσει –ναρκωτικές οὐδίες,
ἀλκοόλ– νά μήν προβεῖ σέ ἀκραῖες μορφές συμπεριφοράς πού βλάπτουν τόν
ἑαυτό του καί τό συνάνθρωπό του.
Γιά νά ἀποφευχθοῦν τά λάθη τοῦ
παρελθόντος, θεωρῶ πώς θά βοηθοῦσε

πρώτιστα νά ἀλλάξει ἡ ἀντίληψη τοῦ
λαοῦ μας γιά τή ζωή
καί γιά τόν ἑαυτό
μας.
Ἄν κάποιοι γιά
σ υμφεροντολογικούς λόγους καταργοῦν τή διάκριση
μεταξύ τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, δέν
μποροῦν νά καταργήσουν τή διάκριση
μεταξύ τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Καί,
εὐτυχῶς, στή ζωή ὑπάρχουν ὑπαρξιακοί
κανόνες ὅπως εἶναι οἱ φυσικοί νόμοι.
Ἐπιλέγεις τό καλό –ὅ,τι προάγει τή ζωή–
καί κληρώνεσαι ὡς πρόσωπο. Ἐπιλέγεις
τό κακό –ὅ,τι προάγει τό θάνατο– καί
διαλύεσαι... ἀκόμα κι ἄν δέν τιμωρηθεῖς ποτέ, χάνεις τή φωτεινή πλευρά
τῆς ὕπαρξής σου, χάνεις τό συνάνθρωπό σου, στήν καλύτερη περίπτωση εἶσαι
βολεμένος στή φυλακή τοῦ ἑαυτοῦ σου.
Μέ τό παραπάνω σκεπτικό ἐπαναπροσδιορίζεται κανείς: Τί εἶναι ἡ ζωή καί
ποιό τό νόημά της; Ποιός εἶμαι ἐγώ, ποιός εἶναι ὁ ἄλλος;
Ἄν ἡ ζωή εἶναι εὐμάρεια, κατανάλωση, βόλεμα, ὡραιοφάνεια, τότε εἶναι
ἐμφανής ἡ αἰτία τῶν συμφορῶν μας.
Μείναμε στήν ἐπιφάνεια.
Ἄν ἡ ζωή εἶναι πρόκληση νά βιώσω
τό θαῦμα τῆς δημιουργίας, τό κάλλος
τοῦ κόσμου (κόσμος = κόσμημα) καί
τοῦ ἀνθρώπου (ὅταν ἄνθρωπος ἦ), τήν
κοινωνία τῶν σχέσεων, τή χαρά τῆς δημιουργικότητας σέ ὅλους τούς τομεῖς,
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στήν οἰκογένεια, στό ἐπάγγελμα, στήν
τέχνη, στή σχέση μέ τό περιβάλλον,
τότε τά πράγματα διαφέρουν. Τότε τό
οἰκονομικό θέμα πού ἔχει θεοποιηθεῖ
σήμερα, εἶναι μία μόνο παράμετρος. Ὁ
ἄνθρωπος δέ χρειάζεται πολλά, γιά νά
εἶναι εὐτυχισμένος.
Ὁ Φώτης Κόντογλου γράφει: «Τό καλύβι μας εἶναι φτωχό στά μάτια τοῦ κόσμου, καί μολαταῦτα στ’ ἀληθινά εἶναι
χρυσοπλοκώτατος πύργος κι ἡλιοστάλακτος θρόνος, γιατί μέσα του σκήνωσε ἡ πίστη καί ἡ εὐλάβεια. Κι ἐμεῖς πού
καθόμαστε μέσα, εἴμαστε οἱ πιό φτωχοί
ἀπό τούς φτωχούς, πλήν μᾶς πλουτίζει μέ τά πλούτη του Ἐκεῖνος πού εἶπε
«πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν, οἱ
δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ» (Καρδία συντετριμμένη).
Καί παρακάτω: «Ἐκεῖνοι πού μαζεύουνε πλούτη κι ἀδιαφόρετα πράγματα,
πού δέ μποροῦνε νά τ’ ἀποχωριστοῦν
εσάν σιμώσει ὁ θάνατος, ἐπειδής οἱ δύστυχοι εἶναι φτωχοί ἀπό μέσα τους κι
ἀδειανοί καί τρεμάμενοι, θέλουνε νά
ζεσταθοῦνε καί ρίχνουν πάνω τους ὅλα
αὐτά τά πράγματα, σάν τό θερμασμένο
πού ρίχνει πάνω του παπλώματα καί
ροῦχα, δίχως νά ζεσταθεῖ... (Καρδία συντετριμμένη).
Ὁ νέος, λοιπόν, σήμερα καλεῖται
ἀρχικά νά δεῖ τήν οὐσία τῆς ζωῆς, τό
βάθος κι ὄχι τήν ἐπιφάνεια. Εἶναι ἐλεύθερος νά κάνει τίς ἐπιλογές του. Ἡ ἐλευθερία εἶναι προνόμιο μά καί εὐθύνη. Θά
φέρει κι ἐκεῖνος στούς ὤμους του –ὅπως
καί ἡ προηγούμενη γενιά– τίς συνέπειες
τῶν ἐπιλογῶν του.
Μπορεῖ ὁ νέος νά ἀντιληφθεῖ πώς

ὁ ἴδιος δέν εἶναι μιά μονάδα στή μάζα,
στό χάος. Νά ἀντιληφθεῖ τήν ἀξία τοῦ
προσώπου του, τό χρέος του συνάμα
νά ἀναλάβει τή ζωή τή δική του καί τοῦ
τόπου μας στά χέρια του. Νά ἀντιδράσει
καί νά ἀντισταθεῖ. Νά μή γίνει μιά βιδούλα στή μηχανή τῆς παγκοσμιοποίησης,
τῆς πολτοποίησης τῆς ὑπάρξεώς του.
Νά προασπιστεῖ τό δικό του πρόσωπο
μά καί τῶν ἄλλων. Νά κερδίσει τή ζωή
του. Νά μή δεχτεῖ νά χρησιμοποιεῖται.
Νά κατανοήσει μέ πόσα μέσα χρόνια
τώρα προσπαθοῦν οἱ «ἐπιτήδειοι» νά
ὑποτάξουν τή ζωτικότητά του· ναρκωτικές οὐσίες, ἐλεύθερο σέξ –καμία ἴσως
ἐποχή δέν ἦταν τόσο ἀντιερωτική ὅσο ἡ
δική μας– ἀνεξέλεγκτη νυχτερινή ζωή,
ὅλα στόχευσαν νά ἀπονευρώσουν τίς
δυνατότητές του, τή νεανική του ὁρμή,
τήν ὁποία φοβοῦνται ὅσοι θέλουν νά
ποδηγετοῦν τούς λαούς.
Καλεῖται ὁ νέος νά ἀναγνωρίσει τήν
ἱερότητα τῆς ζωῆς καί τοῦ προσώπου
του. Τήν ἱερότητα τῆς ζωῆς τοῦ συνανθρώπου του. Νά δεῖ τόν ἑαυτό του σέ
σχέση μέ τό περιβάλλον καί τό συνάνθρωπο. Αὐτό δηλώνει ἐξάλλου ἡ λεξη
πρόσωπο (πρός + ὄψη). Δέν μπορεῖ μόνος του κανείς νά εἶναι εὐτυχισμένος.
«Εὔχου στόν ξένο κῆπο, ν’ ἀνθεῖ ὁ δικός σου», ἔλεγε μιά ἀγράμματη μά πολύ
μορφωμένη γιαγιά.
«Μονάχα ὅσα ἔδωσες γιά πάντα εἶναι
δικά σου» (Σταμάτης Σπανουδάκης).
«Βρίσκεις τόν ἑαυτό σου, ὅταν τόν
προσφέρεις στούς ἄλλους» (Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος, ἀρχιεπ. Ἀλβανίας).
Καί ἔχουν πολλά νά ἀλλάξουν οἱ
νέοι, γιά νά ἀνθίσουν καί νά καρποφορήσουν αὐτοί καί ὁ τόπος μας: Τό πε26

λατειακό κράτος τοῦ ρουσφετιοῦ καί
τῆς μίζας. Τήν ἀναξιοκρατία, πού δέν
ἐπιθυμεῖ τούς ἀρίστους στά πόστα εὐθύνης ἀλλά τίς μετριότητες, γιά νά τίς χειραγωγεῖ εὔκολα. Τόν ἀτομικισμό, τόν
ὠχαδελφισμό, τήν ἀδιαφορία. Κυρίως
τίς πάσης φύσεως ἀδικίες. Πρέπει ἡ δημοκρατία –τό ὡραιότερο πολίτευμα– νά
εἶναι αὐστηρή. Ὅσοι ἀδικοῦν, νά τιμωροῦνται καί ὅσοι εὐεργετοῦν τόν τόπο,
νά ἐπιβραβεύονται. Νά ξαναστηθεῖ κράτος δικαίου. Νά λειτουργήσουν ἐπιτέλους οἱ θεσμοί μέ διαφάνεια.
Πέραν ἀπό ἰδεολογίες, κόμματα, διαχωρισμούς, νά ἀγαπήσουμε τόν τόπο
μας. Δέν εἶναι ἐθνικισμός ἀλλά τό αὐτονόητο, νά φροντίζω γιά τό καλό τῆς χώρας μου, ὅπως δέν εἶναι ἐγωκεντρισμός
νά προστατεύω τό σπίτι μου· αὐτό δέ
σημαίνει πώς δέν ἀγαπῶ τά σπίτια τῶν
ἄλλων. Ἐξάλλου Ἑλληνισμός σημαίνει
ἄνοιγμα, ἀγκάλιασμα ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ αὐθεντικός Ἑλληνισμός
εἶναι οἰκουμενικός.
Οἱ μεγαλύτεροι σήμερα ὀφείλουμε
ἔντιμα νά ὁμολογήσουμε πώς «κάναμε
λάθος». Λάθος ἡ ἀντίληψή μας γιά τή
ζωή. Λάθος ἡ ἀδιαφορία γιά τό μέλλον
τοῦ τόπου. Λάθος οἱ ἀτιμίες ὅπου ἔγιναν... Κι ἔπειτα μαζί μέ τούς νέους νά
ἀλλάξουμε στάση καί τρόπο ζωῆς.
Ἡ ἱστορία τῆς χώρας μας ἔχει πολλά
νά μᾶς διδάξει: Ποιοί μείναν στό πέρασμα τοῦ χρόνου ὀνομαστοί; Αὐτοί πού
προτίμησαν τό φῶς, τήν ἐλευθερία, τή
θυσία, τή δικαιοσύνη. Οἱ ἄλλοι χάθηκαν, ἔσβησαν μέσ’ στό σκοτάδι πού ἐπέλεξαν.
Χιλιάδες ἐπαναστάσεις στόν τόπο
μας καί πολλά ὁλοκαυτώματα –Ζάλλο-

γος, Κούγκι, Ἀρκάδι κ.λπ.– συγκλόνισαν τήν ἀνθρωπότητα. Πῶς μπόρεσε ὁ
Ἕλληνας νά πεθαίνει χορεύοντας καί νά
πορεύεται στόν πόλεμο τραγουδώντας;
Στά μνημεῖα μας βλέπει κανείς ἑκατοντάδες παιδιά 13-20 ἐτῶν πού ἐκτελέστηκαν γιά τήν πατρίδα.
Ὅταν κουβαλᾶς μιά τέτοια παράδοση, ὅταν οἱ ρίζες σου εἶναι τόσο γερές,
δέν ἐπιτρέπεται οὔτε ὑπαρξιακά οὔτε
ἤθικά νά παραλύεις, νά καταθλίβεσαι,
νά αὐτοκτονεῖς.
Οἱ νέοι ὀφείλουν νά ἀντιδράσουν.
Νά στηθοῦν ὄρθιοι. Νά ἀποτινάξουν τά
δεσμά πού τούς ἁλυσοδένουν. Νά ζήσουν τίμια καί ἐργατικά νά ξανακτίσουν
αὐτή τή χώρα μέ γερά θεμέλια. Μέ ἀληθινές ἀξίες. Νά δουλέψουν, νά σπείρουν
τή δικαιοσύνη, τήν ἐλευθερία, τήν αὐθεντικότητα, τό σεβασμό σέ κάθε ἄνθρωπο. Νά μήν ἀνέχονται νά ἀδικεῖται ὄχι
μόνο ἡ χώρα μας ἀλλά καμιά χώρα στήν
οἰκουμένη... Διαβάτες εἴμαστε ὅλοι σ’
αὐτόν τόν κόσμο... Τό μέγα δῶρο τῆς
ζωῆς εἶναι δοσμένο σέ ὅλους. Καί –
ὑπαρξιακός κανόνας, ἄγραφος– καταξιώνεσαι, ὅταν ἀνοίγεις δρόμους στούς
ἄλλους, βρίσκεις τόν ἑαυτό σου, ὅταν
κοινωνεῖς μέ τούς ἄλλους, ὁλοκληρώνεσαι ὅταν ἑνώνεσαι μέ ὅλους καί μέ ὅλα...
Στίς δύσκολες συγκυρίες τοῦ ἔθνους
μας, ἡ ἀγάπη στήν Πατρίδα, ἡ πίστη στό
Θεό, τό ὅραμα τῆς δικαιοσύνης ὑπῆρξαν
κινητήριες καί ἑνοποιητικές δυνάμεις
τοῦ λαοῦ μας.
Νέοι καί μεγαλύτεροι ἄς ἀνακαλύψουμε τήν ταυτότητά μας ὡς Ἕλληνες.
Γιά νά γεννηθεῖ ἀληθινή ἐλπίδα. Μήν
αὐταπατώμεθα, σωτηρία τοῦ τόπου δέν
μπορεῖ νά ὑπάρξει ἀπό τίς ξένες χῶρες.
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Εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε!
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας,
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη

Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος·
ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε,
καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ Πανάγιον Πνεῦμα.
Κοντάκιον Πεντηκοστῆς

Δ

ιαβάζουμε, ἀδελφοί μου, στίς Πράξεις
τῶν Ἀποστόλων (2, 1) ὅτι «ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς
ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό».
Αὐτή ἡ ὁμοψυχία, ἡ ὁποία μαρτυρεῖται καί
ἀπό ἄλλα καινοδιαθηκικά χωρία, χαρακτήριζε τήν ὅλη βιοτή τῶν πρώτων χριστιανῶν καί
τούς παρακινοῦσε σέ ἔργα ἀγάπης καί οἰκοδομῆς, ἀποτελοῦσε δέ ἄριστο τρόπο ἱεραποστολῆς, διότι παρεῖχε στούς ἐθνικούς τήν
ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, στοχεύοντας
στήν διατήρηση τοῦ συνδέσμου τῆς ἀγάπης
μεταξύ τῶν πιστῶν, τούς παρακαλεῖ νά εἶναι
«σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες» (Φιλ. 2, 2), καί
νά μήν πράττουν τίποτα «κατὰ ἐριθείαν ἢ κενοδοξίαν» (Φιλ. 2, 3).
Διδάσκει σχετικῶς καί ὁ μακαριστός καί
θεοδίδακτος π. Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης: «Ὁ ἀπώτερος σκοπός τῆς θρησκείας μας
εἶναι τό ἵνα ὦσιν ἕν. Ὅταν ξεχωρίζουμε τόν
ἑαυτό μας, δέν εἴμαστε χριστιανοί. Ἀληθινοί
χριστιανοί εἴμαστε ὅταν αἰσθανόμαστε βαθιά
ὅτι εἴμαστε μέλη τοῦ μυστικοῦ σώματος τοῦ
Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, μέ μία συνεχῆ σχέση ἀγάπης. Ὅταν ζοῦμε ἑνωμένοι ἐν Χριστῷ,
δηλαδή ὅταν ζοῦμε τήν ἑνότητα μέσα στήν
Ἐκκλησία Του μέ τό αἴσθημα τοῦ ἑνός».

Τό ἐμπαθές φρόνημα τῆς «διχοστασίας»
ψύχει τήν ἀγάπη, ἐμποδίζει τήν προσευχή καί
φυγαδεύει τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἀπό τίς καρδιές τῶν πληγέντων· διαβάλλει ἀνθρώπους,
διαλύει οἰκογένειες καί μοναστικές ἀδελφότητες, ὁδηγεῖ σέ καταστάσεις λανθασμένες καί σέ
«ἐλαττωματικά πνευματικά», σέ αἱρέσεις καί
σχίσματα, σκανδαλίζει ψυχές καί προκαλεῖ τήν
ἀπώλεια ἀνθρώπων, «ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανε» (Ρωμ. 14, 15). Τό πάθος τοῦ φθόνου, τό
ὁποῖο εἶναι ὅμοιο μέ τό σαράκι, βλάπτει ὅσους
κατέχονται ἀπό αὐτό καί τούς ὁδηγεῖ σέ πράξεις ψυχοβλαβεῖς· «φθόνος γὰρ οὐκ οἶδε προτιμᾶν τὸ συμφέρον» (Ἐκ τῆς Ὑμνολογίας τῆς
Μ. Ἑβδομάδος). Ἡ μνησικακία, τέλος, δέν ἐπιτρέπει στόν Θεό νά μᾶς ἐλεήσει· «ἡ γὰρ κρίσις
ἀνέλεος τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος» (Ἰακ. 2, 13).
Ὅποια κι ἄν εἶναι, ἀδελφοί μου, ἡ πνευματική μας ἀσθένεια, ἄς στραφοῦμε μέ ἐλπίδα
στόν Κύριο, ὁ Ὁποῖος δέν ἐπιθυμεῖ τόν θάνατο, ἀλλά τήν σωτηρία τοῦ ἁμαρτωλοῦ· ἄς προστρέξουμε «ἐν μετανοίᾳ» στό πετραχήλι τοῦ
Πνευματικοῦ καί ἄς ἐξομολογηθοῦμε μέ εἰλικρίνεια τά κρίματά μας. Καί τότε ἄς εἴμαστε
βέβαιοι ὅτι μέ τήν ἀνάγνωση τῆς συγχωρητικῆς εὐχῆς ὁ Θεός μᾶς χαρίζει τήν ἄφεση τῶν
ἁμαρτημάτων μας καί τήν δύναμη νά βάλουμε
μία νέα ἀρχή στήν πνευματική μας ζωή. Ἀμήν.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ἐπιμέλεια: Ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός Λιονάκης

Ἑορτή Ἁγίων Ἀναργύρων

Μ

έ ἰδιαίτερη λαμπρότητα
καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό
τῆς πόλης μας.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτής πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία μετά Ἀρτοκλασίας ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ
Λιονάκη.
Οἱ Ἅγιοι Ανάργυροι πού ἡ
Ἐκκλησία μας τιμάει τήν μνήμη
τους τήν πρώτη Νοεμβρίου θεράπευαν τίς ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων, καί ἰδιαίτερα τῶν φτωχῶν,
χωρίς νά παίρνουν χρήματα, γι'
αὐτό καί ὀνομάστηκαν Ἀνάργυροι. Δέ δέχονταν ποτέ χρήματα καί ἀπαντοῦσαν μέ τόν ὀρθό
λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ
εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀποκάλυψη Ἰωάννου, ζ' 12). Δηλαδή,
ὅλος ὁ ὕμνος καί ἡ δόξα καί ἡ
σοφία καί ἡ εὐχαριστία καί ἡ τιμή
καί ἡ δύναμη καί ἡ ισχύς, ἀνήκει
στό Θεό μας, στούς αἰῶνες τῶν
αἰώνων.
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Ἑορτή Ἁγίου Νεκταρίου

Μ

έ περισσή λαμπρότητα ἑορτάστηκε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος! Γιά τό πανηγύρι ἦρθε τό ἀντίγραφο τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης ἡ
ὁποία ὑπάρχει στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων. Η εἰκόνα παρέμεινε
στό Ναό γιά μιά ὁλόκληρη βδομάδα καί ἕνα πλούσιο λατρευτικό πρόγραμμα δίνοντας τήν δυνατότητα στούς πιστούς νά συμμετέχουν.
Γιά τόν λόγο ὅτι ὁ Μητροπολίτης Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου ἦταν σέ ἀνάρωση ἀπό ἀσθένεια πού
πέρασε, τήν πανήγυρη ἀνέλαβε ὁ Μητροπολίτης
Προικονήσου κ. Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος παράλληλα μέ τή
Θεία Λειτουργία ἐκήρυξε τό Θεῖο Λόγο μέ τρόπο
φλεγερά θεολογικό καί ἐπίκαιρο παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τήν προσωπικότητα καί ἁγιότητα τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου.
Ἐτελέσθη λειτάνευση τῆς Ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης καί τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου
τοῦ Ἁγίου εἰς τόν συνοικισμό τῆς Ἐνορίας.
Μετά δέ τό πέρας αὐτῆς ἀκολούθησε τράπεζα γιά τόν κλῆρο καί τόν λαό!
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προικονήσου κ.κ. Ἰωσήφ
στόν Ἱερό Ναό Κων/νου & Ἑλένης

Ἀ

ρχιερατική Θεία
Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προικονήσου
κ.κ. Ἰωσήφ τελέστηκε
στίς 10 Νοεμβρίου,
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Κων/νου καί Ἑλένης
στή Νέα Χώρα Χανίων. Μετά τή Θεία
Λειτουργία ἀκολούθησε ἡ ἐκδήλωση
τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς
χορωδίας «Γεώργιος
ὁ Κρής» μέ τόν παραδοσιακό σύλλογο
ριζίτικου τραγουδιοῦ «Ἐτεοκρῆτες» στό
Πνευματικό Κέντρο
Χανίων. Τήν ἐκδήλωση παρακολούθησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Προικονήσου, ὁ Παν ο σιολογιώτατο ς
Ἀρχιμανδρίτης τῆς
Μητροπόλεώς μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης καθώς καί
πλῆθος κλήρου καί
λαοῦ.
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Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ματθαίου
στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης

Μ

έ ἰδιαίτερη λαμπρότητα
καί μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε στόν Πευκόφυτο
λόφο τοῦ Ἁγίου Ματθαίου στήν
Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, ἡ
ἑορτή τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ
Ματθαίου.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέστηκε μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά ἀρτοκλασίας, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ
Λιονάκη, πλαισιουμένου ἀπό τόν
Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγικῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων καί Ἀρχιμ. τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη καί πολλούς Ἀρχιμανδρίτες καί
ἱερεῖς πρώην ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στό
ὁποῖο προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, μέ τόν
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖο καί
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιο, συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί
πλῆθους ἱερέων.
Τό παρόν ἔδωσαν καθηγητές καί μαθητές καθώς καί πιστοί πού ἦρθαν να
προσκυνήσουν τόν Ἅγιο Εὐαγγελιστή.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε στούς χώρους
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας πού βρίσκεται δίπλα στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή ἡ
καθιερωμένη Τράπεζα ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης μίλησε σέ
μαθητές καί καθηγητές.
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Τά εἴκοσι χρόνια ἑόρτασε ὁ Ραδιοφωνικός σταθμός
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας & Ἀποκορώνου,
«Μαρτυρία» 95.5 fm στίς 19 Νοεμβρίου 2012.

Ε

ἴκοσι χρόνια γεμάτα πνευματικό ὑλικό, ἀπό τό 1992
πού ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ἵδρυσε τόν
Ραδιοφωνικό σταθμό, Μαρτυρία, μέ πρῶτο Διευθυντή του,
τόν τωρινό ἐπίσκοπο Κυδωνίας & Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνό. Εἴκοσι χρόνια ἀπό τήν
ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων του, πού
τελέστηκαν ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαῖο!
Εἴκοσι χρόνια διακονίας συμπλήρωσε ἡ «φωνή» τῆς Ἱ.Μ. Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου στά ἐρτζιανά. Σέ αὐτές τίς δύο δεκαετίες τό Ράδιο «Μαρτυρία» μέ τό πλῆθος τῶν συνεργατῶν του κατέθεσαν τή δική τους πνευματική μαρτυρία γιά τήν πνευματική οἰκοδομή καί τήν ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ
τῶν Χανίων. Αὐτή τήν πορεία καί τήν προσφορά τοῦ Ράδιο «Μαρτυρία»
στήν τοπική Ἐκκλησία τίμησαν χθές βράδυ οἱ ἑκατοντάδες πολίτες πού γέμισαν ἀσφυκτικά τίς αἴθουσες τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεως.
Στίς ἐκδηλώσεις προεξῆρχε ὁ ἔμπειρος στούς ραδιοφωνικούς διαλόγους Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εἰρηναῖος, πού ὡς Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ἐμπνεύστηκε, δημιούργησε καί στήριξε τό Ράδιο «Μαρτυρία».
Στίς 9 τό βράδυ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης τέλεσε Ἁγιασμό στίς ἀνακαινισμένες
ἐγκαταστάσεις τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ. Στή συνέχεια ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης,
ὁ ὁποῖος κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες γιά τόν ἐκσυγχρονισμό καί τήν ἀνακαίνιση τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Ράδιο «Μαρτυρία», μίλησε γιά τήν μέχρι σήμερα
πορεία ἀλλά καί γιά τό ὅραμα πού ἔχουν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Σταθμοῦ γιά μιά σύγχρονη μαρτυρία πού θά ἀποτελέσει στήριγμα στήν πολυδιάστατη διακονία τῆς
τοπικῆς Ἐκκλησίας στόν καιρό τῆς κρίσης καί τῆς δοκιμασίας τοῦ πιστοῦ λαοῦ.
Ἐπίσης μίλησαν ὁ τεχνικός Διευθυντής τοῦ Σταθμοῦ Πρωτ. Κωνσταντῖνος Θωμαδάκης καθώς καί ὁ Διευθυντής τοῦ Ράδιο Μαρτυρία, κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης, ὁ ὁποῖος παρουσίασε καί τό νέο χειμερινό πρόγραμμα, δίνοντας ἔμφαση στίς
νέες ἐκπομπές καί στά πρόσωπα πού βρίσκονται μπροστά ἀπό τά μικρόφωνα.
Καλή πορεία, καλή συνέχεια καί πολλές ἐπιτυχίες στό Ράδιο Μαρτυρία!
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Στό καλωσόρισμά του ὁ Διευθυντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ Μαρτυρία
κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων:
Σᾶς καλωσορίζουμε
στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό «Μαρτυρία», τόν σταθμό τῆς ἐκκλησίας στά Χανιά. Τόν σταθμό πού κλείνει εἴκοσι χρόνια δημιουργικῆς πορείας μέ πλῆθος
ἐκπομπῶν ἀπό καταξιωμένους ἀνθρώπους, εἴκοσι χρόνια ἐθελοντικῆς παρουσίας παραγωγῶν, εἴκοσι χρόνια συντροφιᾶς στόν Κρητικό καί τώρα μέ τίς νέες
τεχνολογίες στόν ὁποιοδήποτε ἀκροατή μέσω ἴντερνετ. Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή
σύγχρονων μέσων καί συγκεχυμένων σκοπῶν. Σέ μία ἐποχή πολυφωνίας καί βομβαρδισμοῦ εἰδήσεων. Σέ μία ἐποχή πού φοβόμαστε πιά νά ἐνημερωθοῦμε, τρομοκρατημένοι ἀπό τά νέα πού ὁλοένα καί λιγότερο εὐχάριστα εἶναι. Σέ αὐτή τήν
ἐποχή, σέ αὐτούς τούς καιρούς, ὁ ρόλος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ραδιοφώνου ἔρχεται νά ἀγκαλιάσει μέ τούς πνευματικούς λόγους καί τήν εὐχάριστη μουσική,
ὅλους τούς ἀνθρώπους, καί νά μεταδώσει κάτι ἀπό τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου.
Καί λέμε «κάτι» γιατί τό ραδιόφωνο δέν μπορεῖ σέ καμιά περίπτωση νά ὑποκαταστήσει τό Ναό, τόν Πνευματικό, τόν Διδάσκαλο, τόν ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας.
Τό νέο πρόγραμμα τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ «Μαρτυρία», στοιχειοθετεῖται ἀπό
ἀνανεωμένες ἐκπομπές λόγου, πνευματικές, ἰατρικές, οἰκονομικές, ψυχαγωγικές,
ἀλλά καί συμβουλευτικές. Ἀπό εὐχάριστη καί ξεκούραστη μουσική. Τήν ραχοκοκαλιά τοῦ προγράμματος πάνω στήν ὁποία προσαρμόζονται ὅλες αὐτές οἱ ἐκπομπές ἀποτελεῖ ἡ ἀναμετάδοση τῆς Θείας Λειτουργίας, τοῦ Ἑσπερινοῦ, τῶν Ἱερῶν
Παρακλήσεων καί τοῦ Ἀποδείπνου. Τέλος, αἰσθανόμαστε ἔντονη τήν ὑποχρέωση νά εὐχαριστήσουμε ὅλους τούς χορηγούς πού μᾶς στήριξαν καί μᾶς στηρίζουν
ἀκόμα καί τώρα στήν ἀνακαίνιση τοῦ σταθμοῦ, ἀλλά καί στήν ἐπί χρόνιᾳ λειτουργία του, ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τους.
Σᾶς εὐχόμαστε καλή ἀκρόαση.
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Τό Μήνυμα πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ἐκ μέρους
τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη
Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, εὐλογεῖτε!
Χάριτι θείᾳ καὶ εὐχαῖς Ὑμῶν ἁγίαις συνεπληρώθησαν εἴκοσι ἔτη ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου, τοῦ τὴν ἐπωνυμίαν «ΜΑΡΤΥΡΙΑ» φέροντος καὶ ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς καθ’
ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐκπέμποντος. Ὅθεν ἐξαιτούμεθα τὴν Ὑμετέραν πατριαρχικὴν εὐχὴν πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν τε παραγωγῶν καὶ λοιπῶν συντελεστῶν τοῦ
Ραδιοφωνικοῦ ἡμῶν Σταθμοῦ καὶ πρὸς εὐόδωσιν τῶν ἀγαθῶν καὶ φιλοτίμων προσπαθειῶν αὐτῶν, «ἵνα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται».
Ἐν τῇ συγχρόνῳ ἐποχῇ, Παναγιώτατε, τῇ γεμούσῃ ἀργολογιῶν καὶ κακολογιῶν, παρατηρεῖ τις μετ’ ἐκπλήξεως εὐχαρίστου τὰς μείζονας πνευματικὰς δωρεάς, ἃς ἡ τοῦ φιλευσπλάγχνου Θεοῦ Πρόνοια ἐπεδαψίλευσεν εἰς τὸν κόσμον! Ὁ
διὰ τῶν προηγμένων τεχνολογικῶν μέσων καταγγελλόμενος «ἀπὸ περάτων ἕως
περάτων τῆς οἰκουμένης» λόγος τοῦ Θεοῦ παρακαλεῖ κατοίκους δυσβάτων καὶ
ἀπομεμονωμένων περιοχῶν, ἐνισχύει «ἐν σπλάγχνοις Ἰησοῦ Χριστοῦ» ἀνθρώπους
«προβεβηκότας ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν», πάσχοντας καὶ κατακειμένους ἐν κλίνῃ
ἀσθενείας, «νουθετεῖ τοὺς ἀτάκτους», κατηχεῖ ἀμυήτους, καταρτίζει συνειδητοὺς
καὶ «ζέοντας τῷ πνεύματι» χριστιανούς. Ἀληθῶς «ὑπερεπερρίσευσεν ἡ χάρις» ἐν
ταῖς ἡμέραις ἡμῶν!
Ἀλλ’ ὅσῳ μέγα, Παναγιώτατε, τὸ ἔργον ἑνὸς θεοφιλῶς λειτουργοῦντος καὶ
«εὐαγγελιζομένου τὰ ἀγαθὰ» Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ, τοσούτῳ μεγάλη ἡ εὐθύνη
τῶν διακονούντων ἐν αὐτῷ. Ἄμβων ὢν μεγαλοφωνότατος εἷς τοιοῦτος Σταθμός,
«ἀναλαμβάνει τάξιν» ἱεροκήρυκος «διαγγέλλοντος τὸ πρόσταγμα Κυρίου» – κατὰ
τὸ «Τάδε λέγει Κύριος» τῶν Προφητῶν – καὶ προσφέροντος ἀπαραχάρακτον καὶ
ἀκαινοτόμητον τὴν «ἅπαξ παραδοθεῖσαν τοῖς ἁγίοις πίστιν», ἐπιστηρίζοντος ἅμα
ψυχὰς πολυτρόπως δοκιμαζομένας, «ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανε». Δεήθητε οὖν
τοῦ Κυρίου, Παναγιώτατε, ὑπὲρ τῶν ὁμιλητῶν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ ἡμῶν Σταθμοῦ,
ὅπως λαλῶσι πάντοτε ἐπ’ ὠφελείᾳ καὶ οὐχὶ «ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων».
Γινώσκοντες, Παναγιώτατε, ὅτι «ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα
λαλεῖ», ἐξαιτούμεθα αὖθις τὰς πατρικὰς Ὑμῶν εὐχάς, ὅπως «περιπατοῦντες ἐν
ἀληθείᾳ» ἱκανοὶ γενώμεθα «καὶ ἑτέρους διδάξαι», ὁμολογοῦντες «Ἰησοῦν Χριστόν,
καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον» καὶ τοῖς κύμασι τῆς ραδιοφωνίας διακονοῦντες τοῖς
ποντουμένοις ἐν τοῖς κύμασι τῆς τοῦ βίου θαλάσσης ἀδελφοῖς ἡμῶν.
Μετ’ εὐγνωμοσύνης καὶ υἱικῶν σεβασμάτων,
ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μ. Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός.
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Ἡ ἀπάντηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
γιά τά 20 χρόνια Ράδιο Μαρτυρία
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Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Μ

έ τήν δέουσα λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια
ἑορτάστηκε ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πολιούχου τῆς πόλη μας, στόν Ἱερό Καθεδρικό
Ναό τῆς Μητροπόλεώς μας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου. Τό παρόν ἔδωσαν ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν καθόσον τήν αὐτή ἡμέρα εἶναι καί ἡ ἑορτή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.
Παράλληλα μέ τήν φετινή ἑορτή ἑορτάσαμε καί τά 150 χρόνια ἵδρυσης καί λειτουργίας τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ πού εἶναι ἀφιερωμένος στά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου
καί πού ἔχει καταξιωθεῖ ὡς ἕνα ἀπό τά ἀξιολογότερα ἱστορικά μνημεῖα τῆς Κρήτης.

43

44

45

46

47

48

49

Παράλληλα μέ τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἡ τοπική ἐκκλησία ὀργάνωσε τήν
ἴδια ἡμέρα, ἡμερίδα, στή διάρκεια τῆς ὁποίας παρουσιάστηκαν ἱστορικά στοιχεῖα
γιά τό ρόλο τῆς «Τριμάρτυρης» σέ καιρούς πολέμου ἀλλά καί συνολικά στήν σύγχρονη ἱστορία τοῦ τόπου.
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Ἑορτή Ἁγίου Νικολάου

Μ

έ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ὁ
Ἅγιος Νικόλαος στή Σπλάντζια Χανίων, προεξάρχοντος τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ.
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη. Τό «παρόν»
ἔδωσε πλῆθος κόσμου, δημοτικοί καί
περιφερειακοί σύμβουλοι, καί ἐκπρόσωποι ἀπό τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις τοῦ
Λιμενικοῦ καί Ναυτικοῦ Σώματος!
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Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παταπίου καί Μνημόσυνα γιά τά θύματα
τοῦ ναυαγίου στήν Φαλκονέρα!

Μ

έ τή συμμετοχή οἰκογενειῶν, συγγενῶν, φίλων καί ἀρκετοῦ κόσμου τελέσθηκε μνημόσυνο προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, στίς 8 Δεκεμβρίου στό
μικρό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Παταπίου στό προαύλιο τοῦ Δημοτικοῦ Γηροκομείου
Χανίων γιά τά θύματα τοῦ ναυαγίου μέ τό ἐπιβατηγό/ὀχηματαγωγό «Ἡράκλειο».
Μέ τό μνημόσυνο τῶν θυμάτων τοῦ ναυαγίου μνημονεύθηκαν παράλληλα καί τά
θύματα τοῦ δυστυχήματος πού συνέβη τήν ἴδια ἡμέρα τρία χρόνια ἀργότερα στήν
πτήση Χανιά - Ἀθήνα. Στή συνέχεια τελέστηκε τρισάγιο στό λιμάνι Χανίων ὅπου
ὑπάρχει καί τό μνημεῖο τῆς τραγωδίας τοῦ ναυαγίου!
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Ἑορτή Ἁγίας Ἄννης

Σ

έ πανηγυρικό κλίμα τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἁγίας Ἄννης στήν Κάινα
Ἀποκορώνου προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς
Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη! Συγκινητική μορφή ἡ κ. Ἄννα
Νικολουδάκη κτήτωρ καί εὐεργέτηδα τῆς Μητροπόλεως!
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Τηλεμαραθώνιος Ἀγάπης
.....στοῦ πονεμένου Ἀδελφοῦ καί στοῦ φτωχοῦ τό δάκρυ, ἡ ἀπάντηση εἶναι ὁ Χριστός γεννιέται ἡ Ἀγάπη...
Ὁ δημιουργός τοῦ Σύμπαντος Κόσμου καταδέχεται καί προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση
στό ταπεινό Σπηλιάρι τῆς Βηθλεέμ. Ἡ παρουσία
του στή ζωή μας, σ’ αὐτή τή δύσκολη στιγμή τῆς
οἰκονομικῆς κρίσης, εἶναι ἡ ἀπάντηση στίς δυσκολίες καί τά ἀδιέξοδά μας.
Γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων γίνονται
πολλές ἑτοιμασίες. Καθαρίζουμε καί στολίζουμε
τά σπιτικά μας, ἀγοράζουμε καί προσφέρουμε δῶρα στά ἀγαπημένα μας πρόσωπα καί ἑτοιμάζουμε τραπέζι γιορτινό.... Ἄς μή λησμονήσουμε ὅμως πώς ὑπάρχουν
ἀρκετοί συνάνθρωποί μας πού φέτος θά κάνουν διαφορετικά καί δύσκολα Χριστούγεννα. Εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι (καί δέν εἶναι λίγοι) πού χτυπήθηκαν ἀπό τήν οἰκονομική κρίση καί τίς συνέπειες αὐτῆς τῆς τραγικῆς κατάστασης.
Γιά ὅλους τούς ἐμπερίστατους Ἀδελφούς μας, αὐτές τίς μέρες Ἀγάπης, ἄς στρώσουμε καί ἄς προσπαθήσουμε πάντα νά στρώνουμε, τραπέζι γιορτινό. Νά μή μείνει κανένας δίχως τή θαλπωρή, τό νοιάξιμο καί τή φροντίδα μας.
Δέ σταμάτησε οὔτε λεπτό τό τηλεφωνικό κέντρο ἀπό
τίς κλίσεις τοῦ κόσμου προκειμένου νά γίνει αὐτό τό
γιορτινό τραπέζι. Ἕνα τραπέζι πού ὀργάνωσε ἡ Νέα Τηλεόραση Κρήτης σέ συνεργασία μέ τήν Ἱ.Μ. Κυδωνίας &
Ἀποκορώνου καί καί τήν Ἱ.Μ. Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, καί πού στήν πραγματικότητα ἔγινε συστράτευση
τῆς κοινωνίας τῶν Χανίων καί ὄχι μόνο προκειμένου νά
στρωθεῖ τό Γιορτινό Τραπέζι. Καί ὁ στόχος ἐπιτεύχθηκε φτάνοντας τό ποσό τῶν
60.000 Εὐρώ ἀπό τό περίσευμα τῆς ἀγάπης τοῦ κόσμου.
Συγκινητική ἡ στιγμή, πού μίλησε μέσω τηλεφώνου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης Κυδωνίας & Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός, δίνοντας τίς εὐχές του καί
κάνοντας πολλούς νά μή μποροῦν νά συγκρατοῦν τά δάκρυά τους ἀκόμα καί στό
πάνελ τῆς Νέας Τηλεόρασης. (Σημ., ὁ Σεβασμιώτατος βρίσκεται στό νοσοκομεῖο
Εὐαγγελισμός καί ἀναρρώνει ἀπό τήν ἐπέμβαση πού ἔκανε στή χοληδόχο κύστη).
Συντονιστής στήν ὅλη προσπάθεια αὐτή τοῦ Τηλεμαραθωνίου, ἦταν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ι.Μ. Κυδωνίας & Ἀποκορώνου Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης πού
μέ τήν συνεργασία κληρικῶν καί ἐκλεκτῶν συνεργατῶν τῆς Μητροπόλεως κατάφερε νά στρωθεῖ αὐτό τό Γιορτινό Τραπέζι γιά ὅλους.
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“Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 2012-2013”

Σ

τό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων “Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 2012-2013” πού
διοργάνωσε ὁ Δῆμος Χανίων, ἡ ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις
Κυδωνίας & Ἀποκορώνου, πραγματοποιήθηκε γιά τά μικρά παιδιά Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν Τετάρτη
26 Δεκεμβρίου 2012. Τά παιδιά διασκέδασαν μέ dj καί παιδικά παιχνίδια μέ κλόουν, καθώς γεύτηκαν καί τά ἄψογα παιδικά ἐδέσματα.
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Ἑορτή Ἁγίου Στεφάνου

Μ

έ πλῆθος κόσμου τήν Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012,
ἑορτάστηκε στήν ἐνορία Ἁγίου
Στεφάνου στά Χανιά, ἡ ἑορτή
τοῦ Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ.
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη!

Συγκινητικά λόγια ἀκούστηκαν γιά τήν ἀπουσία τοῦ Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη κ.κ. Δαμασκηνοῦ,
τόσο ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο
Πρωτοσύγκελλο ὅσο καί ἀπό τόν
Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ Πρωτ.
Ἰωάννη Τσιτσιρίδη, εὐχόμενοι καί
οἱ δύο ἀλλά καί ὅλος ὁ κόσμος
γρήγορη ἀνάρρωση!
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Ἐτήσια Σύναξη Νέων στήν Ἁγία Κυριακή
Πιστοί στό ραντεβού τους γιά
ἀκόμη μία φορά, καίτοι ὁ καιρός
ἦταν βροχερός, οἱ νέοι καί οἱ νέες
τῆς Μητροπόλεώς μας, ἔδωσαν τό
παρόν στή Σύναξη Νέων πού διοργανώθηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί
ἀθρόα συμμετοχή, τό Σάββατο 29
Δεκεμβρίου, στό Μετόχι Χρυσοπηγῆς στήν Ἁγία Κυριακή στό Βαρύπετρο Χανίων.
Τό θέμα τῆς ἡμερίδας ἦταν,
«ἄσκηση καί Εὐχαριστία – Πρόταση στήν ἀπελπισία τοῦ καιροῦ μας,»
μέ βασικό ὁμιλητή τόν Ἱερομόναχο Χρυσόστομο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Κουτλουμουσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
ὅπου μέ τόν καρποφόρο λόγο του
ταξίδεψε τούς ἀκροατές σέ ὁδούς
λύσεων καί προβληματισμῶν, προκειμένου νά ἀπομονωθεῖ αὐτή ἡ
ἀπελπισία πού μαστίζει τόν σύγχρονο ἄνθρωπο.
Στήν ἐκδήλωση παρευρέθηκε καί
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ὁ ὁποῖος
ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ὅτι «για νά
ἀποκτήσει ξανά ἡ ζωή τό πραγματικό της νόημα καί γιά νά βρεῖ ὁ ἄνθρωπος τόν
προσανατολισμό του πάλι ὀφείλει νά μείνει κοντά στό Θεό».
Σύντομο χαιρετισμό ἀπεύθυναν, ἐκ μέρους τοῦ οἰκείου Μητροπολίτη Κυδωνίας
& Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως, Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Δήμαρχος κ. Ἐμμ. Σκουλάκης καί ἡ ἐκπρόσωπος τῆς
Ἀντιπεριφέρειας κ. Μαρία Τζανακάκη.
Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἐξέφρασαν στό τέλος ὅλοι πρός τήν Γερόντισσα τῆς
Χρυσοπηγῆς Θεοξένη καί πρός ὅλη τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γιά τήν
ἄψογη ὀργάνωση καί συντονισμό τῆς Συνάξεως.
Συντονιστής στήν ὅλη προσπάθεια αὐτή τοῦ Τηλεμαραθωνίου, ἦταν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ.Μ. Κυδωνίας & Ἀποκορώνου Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης πού
μέ τήν συνεργασία κληρικῶν καί ἐκλεκτῶν συνεργατῶν τῆς Μητροπόλεως κατάφερε νά στρωθεῖ αὐτό τό Γιορτινό Τραπέζι γιά ὅλους.
62

63

64

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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«Θεοχαρίδειον –Κέντρον Κοινωνικῆς συμπαράστασης Νέων»
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
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
➢Λ
 ειτουργία Νυχτερινῆς Γραμμῆς
τηλεφωνικῆς σ υμπαράσ τασης
(28210-45046)
➢Π
 αροχή 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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Τό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
στό Καρύδι

Σ

τήν ἐπαρχία Ἀποκορώνου λίγο
πρίν τίς Βρύσσες Ἀποκορώνου
βρίσκεται ἡ θαυμάσια Ἱερά Μονή τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Καρυδίου. Οἱ πρῶτες
πληροφορίες γιά τήν Ἱερά Μονή βρίσκονται σέ ἔγγραφα τοῦ 1600. Στά
ἔγγραφα αὐτά ἀναφέρεται ὅτι ὑπῆρχε
ἕνας μικρός οἰκισμός πού ὀνομαζόταν Καρύδι προφανῶς ἀπό τίς πολλές
καρυδιές πού ὑπῆρχαν ἐκεῖ. Κατά τήν
περίοδο τῆς Τουρκικῆς κατοχῆς ὁ οἰκισμός τοῦ Καρυδίου διαλύθηκε καί ὁ ἱερέας τοῦ χωριοῦ γιά νά κατορθώσει νά
κρατήσει τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γε-

ωργίου ἀλώβητο στόν ἐγκαταλειμμένο
πλέον οἰκισμό ὑποχρεώθηκε νά καταβάλλει φόρο στούς κατακτητές πού μέ
δυσκολία ἐξοικονομοῦσε κάθε χρόνο.
Μετά ἀπό ἀρκετό διάστημα ἡ περιοχή ἔγινε μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας
Τριάδος Ἀκρωτηρίου Χανίων.
Τό Μετόχι διαλύθηκε τό 1923 καί
τό μεγαλύτερο μέρος τῆς περιουσίας
του διανεμήθηκε ἀπό τό Ἐφεδρικό Ταμεῖο στούς ἐφέδρους τοῦ Μικρασιατικοῦ καί τῶν Βαλκανικῶν πολέμων.
Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἡ περιοχή
ὅπου βρίσκεται ἡ Ἱερή Μονή ἄρχισε νά
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καταστρέφεται ἀλλά μέ τήν εὐαισθητοποίηση τοῦ προϊσταμένου τῆς 13η
Βυζαντινῆς Ἐφορίας κου Ἀνδριανάκη
Μιχαήλ πραγματοποιήθηκαν οἱ πρῶτες
ἐργασίες ἀποκατάστασης οἱ ὁποῖες συνεχίστηκαν μέ τήν συμβολή τῆς Νομαρχιακῆς καί Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης.
Τό 1996 ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου
Καρυδίου χαρακτηρίστηκε Μνημεῖο
ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο.
Τό 1829 ὁ Τοῦρκος Διοικητής Κρή-

της Μουσταφᾶ Νατλῆ Πασάς παραχώρησε ἐλευθερίες στούς Χριστιανούς
τῆς Κρήτης. Τό ἴδιο ἔτος ἀποκτοῦν καί
τήν πρώτη ἄδεια ἐκμεταλλεύσεως τοῦ
καρποῦ τῆς ἐλιᾶς. Τό Μοναστήρι κατόπιν τούτων ἀναπτύσσεται καί δίνει
ἐργασία σέ πολλούς χριστιανούς κατοίκους τῆς περιοχῆς. Στήν Ἱερά Μονή
ὑπάρχουν δύο ἐλαιοτριβεῖα τό μικρότερο εἶναι τῆς περιόδου τῆς ὕστερης
ἑνετοκρατίας. Τό 1860 τελείωσε ἡ κατασκευή τοῦ νεότερου τεράστιου ἐλαιουργείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τό ὁποῖο
ἀποτελεῖται ἀπό δώδεκα τόξα καί εἶναι
ἐνσωματωμένο μέ παλαιότερα κτήρια
τοῦ χώρου. Στό δεύτερο ἐλαιοτριβεῖο
διασώζονται ἀποσπασματικά ὥς σήμερα οἱ τέσσερεις ἐλαιόμυλοι νεότερου
τύπου μέ περισσότερες ἀπό μία μυλόπετρες οἱ ὁποῖες κινοῦνταν μέ ζωική
δύναμη. Ἀπό τά παραπάνω διαφαίνεται καθαρά ὁ ἀγροτικός χαρακτήρας
τῆς Μονῆς.
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Μέ τήν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς ἐκάρη μοναχός ὁ σημερινός Ἀρχιμανδρίτης καί Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Καρυδίου πατήρ
Δωρόθεος ὁ ὁποῖος ἐργάζεται
ἀκούραστα τόσο γιά τήν διατήρηση τῆς Μοναστικῆς κληρονομιᾶς γιά τήν συντήρηση τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς ὅσο καί γιά τήν
πνευματική ἄνθιση ἡ ὁποία ἀποτελεῖ πόλο ἕλξης γιά ἀρκετούς
προσκυνητές.
Τέλος τό 1750 κτίσθηκε ὁ
νέος Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, χτισμένος ἀπό τεχνίτες τῆς
ἐποχῆς μέ τούς λεγόμενους καντουνάδες (μεγάλες πέτρες).
Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου
Καρυδίου ἀποτελεῖ ἕναν ὑπέροχο προορισμό τόσο γιά λόγους
ἀναψυχῆς, ὅσο καί γιά λόγους
ἀνάτασης τῶν πνευματικῶν μας
ἀναζητήσεων.
Πηγή: imka.gr
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