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Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Οἱ τά πάντα καλῶς διαταξάμενοι Θεῖοι 
Πατέρες ἐθέσπισαν ὅπως τῆς μεγάλης 
ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου προ-
ηγῆται περίοδος ἀσκήσεως καί πνευμα-
τικῆς καθάρσεως, διαρκείας τεσσαράκο-
ντα ἡμερῶν. Ἡ ἄσκησις πραγματοποιεῖται 
καί διά τοῦ περιορισμοῦ τῶν τροφῶν, δη-
λονότι τῆς νηστείας, ἀλλά κυρίως διά τῆς 
ἀποχῆς ἀπό τό κακόν. Τονίζει χαρακτηρι-
στικῶς ὁ ἱερός ὑμνογράφος ὅτι ἀληθής 
καί εὐπρόσδεκτος ἀπό τόν Θεόν νη-
στεία εἶναι ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἡ 
ἐγκράτεια γλώσσης, ἡ θυμοῦ ἀποχή, ὁ χω-
ρισμός ἀπό τῶν κακῶν ἐπιθυμιῶν, τῆς κα-
ταλαλιᾶς, τοῦ ψεύδους καί τῆς ἐπιορκίας, 
ἡ ἐπανόρθωσις τῆς ἀδικίας, ἡ δίωξις τοῦ 

Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2013)

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - 
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ 

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, 
ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, 

ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

ἐμπαθοῦς λογισμοῦ, ἡ θερμή ἐξομολόγη-
σις, ὁ καθαρμός τῆς συνειδήσεως, «ἧς 
οὐδέν ἐν κόσμῳ βιαιότερον», ἡ ἐγκράτεια 
ἀπό «παθῶν βλαβερῶν, ἀπό φθόνου καί 
μίσους, ἀπό πάσης κακίας», ἡ ἀποφυγή 
τῆς «ἐκτροπῆς τοῦ νοός», ἡ ὁμολογία 
τῶν ἐσφαλμένων· ὅτι «ἐγγύς ἐπί θύραις ὁ 
Κριτής ἐστιν», ὁ ἐτάζων καρδίας καί νε-
φρούς, «ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα 
πληρῶν» (Μέγας Κανών Ἁγίου Ἀνδρέου 
Κρήτης).

Ἡ σωματική ἄσκησις σκοπόν ἔχει τήν 
κάθαρσιν τοῦ νοῦ καί τήν προσήλωσιν 
αὐτοῦ εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ταυτοχρόνως, καί 
εἰς τήν ἀγάπην τῶν συνανθρώπων μας, 
ἡ ὁποία καί ἀποτελεῖ τήν ἀπόδειξιν ὅτι 
εἴμεθα μαθηταί τοῦ Ἀγαπῶντος αὐτούς. 
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Ἡ ἀγάπη μας πρέπει νά εἶναι ἔμπρακτος 
καί νά συνεπάγεται δι᾿ ἡμᾶς κάποιαν 
θυσίαν ὑπέρ αὐτῶν. Διότι ἀγάπη ἄνευ 
προσφορᾶς τῶν ἀναγκαίων ὑλικῶν καί 
πνευματικῶν ἀγαθῶν εἰς τόν ἀγαπώμε-
νον εἶναι κενός λόγος. Ἰδίως κατά τήν 
παροῦσαν ἐποχήν τῆς μεγάλης ἠθικῆς 
καί οἰκονομικῆς κρίσεως ὀφείλομεν, ὅσοι 
ἔχομεν τήν δυνατότητα, νά προσφέρωμεν 
μετά ἱλαρότητος, ἀγάπης καί σεβασμοῦ 
πρός τόν συνάνθρωπον τήν βοήθειάν 
μας πρός αὐτόν. Τότε μόνον ἡ χαρά μας 
ἐπί τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου θά εἶναι 
πλουσία, ὅταν καί ἡ προσφορά μας πρός 
τούς ἀδελφούς Αὐτοῦ, τούς ἐλαχίστους, 
τούς συνανθρώπους μας, εἶναι πλουσία. 
«Ὁ ἀγαπῶν τόν πλησίον ὡς ἑαυτόν οὐδέν 
περισσότερον κέκτηται τοῦ πλησίον· [...] 
ὅσον οὖν πλεονάζεις τῷ πλούτῳ, το-
σοῦτον ἐλλείπεις τῇ ἀγάπῃ», διδάσκει 
τό ἀψευδές πατερικόν στόμα (Μεγάλου 
Βασιλείου, Πρός τούς πλουτοῦντας, P.G. 
31,281Β).

Ὁ κόσμος νομίζει, ἀτυχῶς, ὅτι ἡ 
χαρά συμπορεύεται πρός τό λαμβάνειν 
καί κατέχειν πλοῦτον, δόξαν, ἀξιώμα-
τα καί ἄλλας ἀπολαύσεις. «Οὐδέν γάρ 
ἀχρηστότερον ἀνδρός οὐκ εἰδότος φι-
λεῖν»· καί «ὅταν ἴδῃς τινά δεόμενον 
θεραπείας ἤ σωματικῆς, ἤ ψυχικῆς, μή 
λέγε πρός ἑαυτόν∙ Τίνος ἕνεκεν ὁ δεῖνα 
καί ὁ δεῖνα αὐτόν οὐκ ἐθεράπευσεν; 
ἀλλ’ ἀπάλλαξον τῆς ἀρρωστίας, καί μή 
ἀπαίτει ἐκείνους εὐθύνας τῆς ἀμελείας. 
[...] Ἄν γάρ ἐπιστάξῃς αὐτῷ καθάπερ 
ἔλαιον τοῦ λόγου τήν διδασκαλίαν, ἄν 
καταδήσῃς τῇ προσηνείᾳ, ἄν θεραπεύσῃς 
τῇ καρτερίᾳ, θησαυροῦ παντός εὐπορώ-
τερόν σε οὗτος ἐργάσεται» (Ἱεροῦ Χρυ-
σοστόμου, Εἰς Β΄ Κορινθίους ΚΖ΄ καί 
κατά Ἰουδαίων Η΄, P.G.61, 586-587 καί 
48, 932-933). Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ χαρά 
καί ἡ ἱκανοποίησις ἀπό τήν προσφοράν 
ἀγάπης καί ὑλικῶν ἀγαθῶν πρός τόν 

συνάνθρωπον εἶναι ἀσυγκρίτως μεγα-
λυτέρα. Ἡ συνήθης κοινωνική ἀντίληψις, 
ἡ ὁποία καί διδάσκεται εἰς τούς νέους ὡς 
ἡ πλέον συμφέρουσα δι᾿ αὐτούς ὁδός, 
εἶναι ἡ πλεονεξία καί ἀπληστία. Αἱ ἰδέαι 
ὅμως αὗται, ὅταν ἐπικρατήσουν, δημι-
ουργοῦν κοινωνικάς διαταράξεις, καί 
τελικῶς βλάπτουν καί αὐτούς οἱ ὁποῖοι 
ἀποκτοῦν ὑπέρμετρα ἀγαθά ἐπί ζημίᾳ 
τῶν ὑπολοίπων. Ὁ ἀναπόφευκτος κοι-
νωνικός διαχωρισμός πρέπει νά ἐξο-
μαλύνεται ἑκουσίως διά τῆς προσφορᾶς 
τῶν ἐχόντων πρός τούς μή ἔχοντας, ὡς ὁ 
Κύριος ἡμῶν διδάσκει ἀναφέρων ἐνδει-
κτικῶς: «ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω 
τῷ μή ἔχοντι» (Λουκ. γ΄,11). Μόνον διά 
τῆς αἰσθήσεως τῆς ἑνότητος ἡμῶν πρός 
ὅλους τούς συνανθρώπους μας, καί μάλι-
στα τούς ἀδυνάτους, θά διανύσωμεν τήν 
περίοδον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσα-
ρακοστῆς θεαρέστως καί θά ἔχωμεν τήν 
εὐλογίαν τοῦ Χριστοῦ.

Κατά τό τρέχον ἔτος, τό ὁποῖον ἀνε-
κηρύξαμεν Ἔτος Πανανθρωπίνης Ἀλλη-
λεγγύης, πρέπει, ἐν ὄψει καί τῆς σοβαρᾶς 
παγκοσμίου οἰκονομικῆς κρίσεως, νά 
δείξωμεν ὅλοι περισσότερον ἐνδιαφέρον 
διά τήν ἀνακούφισιν τῶν στερουμένων 
στοιχειωδῶν ἀγαθῶν ἀδελφῶν μας.

Κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπον θά διανύσω-
μεν τό «ἐνώπιον ἡμῶν στάδιον τῶν 
ἀρετῶν» θεαρέστως καί ἐν πνευματικῇ 
προόδῳ, θά «ἀπολαύσωμεν τοῦ δη-
ναρίου», «θά δεχθῶμεν τό δίκαιον ὄφλη-
μα» καί θά ἑορτάσωμεν μέ πληρότητα 
χαρᾶς τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, 
καθ᾿ ἥν ἀληθῶς «ζωή πολιτεύεται», τοῦ 
Ὁποίου ἡ Χάρις καί τό πλούσιον Ἔλεος 
εἴησαν μετά πάντων ὑμῶν.

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βιγ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης 
πάντων ὑμῶν
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1.4. ΥΛΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ τῶν 
εἰλητῶν καί τῶν ἀντιμηνσίων.

1.5. ΑΙΤΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΜΗΝΣΙΟΥ.

Ἐπειδή ἡ ἁγία Τράπεζα εἶναι τό ἱε-
ρότερο σημεῖο τοῦ χριστιανικοῦ Ναοῦ, 
σύμβολο τοῦ Τάφου καί τοῦ Θρόνου 
τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ καί εἰκόνα τοῦ 
ἰδίου σώματός Του1, ἡ θεία Λειτουργία 
τελεῖται μόνο σ’ αὐτήν. Κατ’ ἐξαίρεση 
τελεῖται σέ μή ἐγκαινιασμένους Ναούς, 
Στρατόπεδα, στήν ὕπαιθρο, σέ ἐντευ-
κτηρίους Οἴκους.

Οἱ ἱστορικές πληροφορίες μᾶς ὁδη-
γοῦν στό συμπέρασμα ὅτι ἐτελεῖτο 
στό Ἀντιμήνσιο κατ’ ἀνάγκη ἡ θεία 
Λειτουργία καί ὁσάκις ἡ ὕπαρξη ἁγίας 
Τράπεζας ἦταν ἀδύνατη. Τότε καί μόνο 

Διδακτορική ἐργασία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας

κ.κ. Δαμασκηνοῦ
Ε΄ μέρος

ἐχρησιμοποιεῖτο τό Ἀντιμήνσιο. Ἀπό 
τίς διατάξεις τοῦ Πατριάρχου Κωνστα-
ντινουπόλεως Νείλου τοῦ Κεραμέως 
(1380-1388 μ.Χ.) συνάγεται ὅτι πολλές 
φορές στρατηγοί ἤ Βασιλεῖς ἀπερχό-
μενοι σέ ταξίδια καί σέ τόπους ἀλλο-
φύλων, ὅπου δέν ὑπῆρχε Ναός, καθώς 
ἐπίσης, ὅταν Μοναχοί ἐξέρχονταν ἀπό 
τίς πόλεις καί τίς μοναστικές κοινότη-
τες πρός ἀναχωρισμό, «δέδοται αὐτοῖς 
ἤ διά σανιδίου ή διά πανίου ἱερά τρά-
πεζα....»2. Στό πέρασμα τῶν αἰώνων ἡ 
ἀνωτέρω θέση ὅτι δηλαδή ἡ ἐπί Ἀντι-
μηνσίου τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας 
ἦταν λύση ἀνάγκης, ἐπαναλαμβάνεται 
καί πάλι ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ Πα-
τριάρχου Ἱεροσολύμων Χρυσάνθου 
(1707-1731 μ.Χ.), πρός τόν ἀπό Ἰασίου, 
Μωϋσῆ Βελιγραδίου (1712-1726 μ.Χ.), 

Ἀντιμήνσια
καί Εἰλητά τῆς Κρή της

Χανιά ΒΕ΄

1. βλ. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Λειτουργική Α΄, ἔνθ’ 
ἀνωτ. σ. 61.  2. βλ. ΓΕΔΕΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ, ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 57.
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ἀπαντώντας στήν ἐρώτηση, ἄν εἶναι 
θεμιτό καί νόμιμο νά γίνεται ἱερά Μυ-
σταγωγία ἐπί Ἀντιμηνσίων, ἐκεῖ ὅπου 
δέν ὑπάρχουν Ναοί. Αὐτό ἐνεργεῖται 
«ἀπροκριματίστως», γράφει, διότι γι’ 
αὐτό ἀκριβῶς τό λόγο «ἐπενοήθησαν» 
τά Ἀντιμήνσια3. 

Ἀπ’ ὅσα ἀναφέρθηκαν στήν πα-
ροῦσα ἑνότητα συνάγεται ὅτι τό Ἀντι-
μήνσιο ἐπινοήθηκε γιά ἰδιαίτερο σκοπό 
καί χρήση, ὡς ὑλικό δέ κατασκευῆς του 
ἀπό τά τέσσερα εἴδη πού παραθέσαμε 
ἐπικράτησε τό ἐκ λινοῦ ὑφάσματος ὡς 
εὐκομιστότερο, ἀσφαλέστερο καί πε-
ρισσότερο σύμφωνο στή συμβολική 
σημασία τῆς σινδόνος, μέ τήν ὁποίαν 
ἐνετύλιξαν τό Χριστό ὁ Ἰωσήφ καί ὁ 
Νικόδημος.

Ἐπίσης γίνεται ξεκάθαρη διάκριση 
τοῦ Εἰλητοῦ καί τοῦ Ἀντιμηνσίου, τά 
ὁποῖα, καίτοι ὁμοιάζουν καί εἰκονο-
γραφικῶς καί στόν καθαγιαμό τους, 
ἐπινοήθηκαν, ὅμως, γιά σκοπό καί χρή-
ση διαφορετική, ἄν καί πρακτικῶς φαί-
νεται νά μή διαφέρει.

1.6. ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΜΗΝΣΙΟΥ.
Τό Ἀντιμήνσιο ἀναφέρει ὁ ἅγιος 

Συμεών Θεσσαλονίκης, «...δίδοται (δέ) 
γνώμῃ τοῦ ἀρχιερέως καί κατ’ ἀνάγκη 
καί ἔνθα οὐκ ἔστι ναός.... οὐδέ γάρ ἱε-
ρεῦσι ἄδεια ἐνεργεῖν δι’ αὺτῶν χωρίς 
ἐκδόσεως τοῦ ἀρχιερέως...»4. Συμπε-
ραίνονται δηλαδή καί ἡ χρήση τοῦ 
Ἀντιμηνσίου καί ὁ τρόπος πού δίδεται 
στούς ἱερεῖς. Κατά συνέπεια τό Ἀντι-

μήνσιο ἐπινοήθηκε καί χρησιμοποιεῖται 
γιά τή συγκεκριμένη χρήση βεβαίως 
μέ τήν εὐλογία τοῦ ἀρχιερέως, ὡς καί 
κάθε πράξη στή λατρεία τῆς Ἐκκλησί-
ας. Στή λειτουργική του χρήση φαίνε-
ται νά χρησιμοποιεῖται ὡς καί τό Εἰλη-
τό. Ἐξαπλώνεται κατά τήν ἀπαγγελία 
τῆς ἐκφωνήσεως τῆς εὐχῆς τῶν κατη-
χουμένων τῆς θείας Λειτουργίας «Ἵνα 
καί αὐτοί σύν ἡμῖν δοξάζωσι...»5 καί 
ἐνειλίσσεται στό πέρας τῆς θείας Λει-
τουργίας, μετά τήν μεταφορά τῶν τι-
μίων Δώρων στήν ἁγία Πρόθεση κατά 
τήν ψαλμωδία τοῦ «Πληρωθήτω...»6. 
Ὑπάρχει, ὅμως, τεράστια θεολογική 
διαφορά. Τό ὅτι τό Ἀντιμήνσιο διαφέ-
ρει ἀπό τό Εἰλητό, τοῦτο συνάγεται 
τόσο ἀπό τήν ἐκκλησιαστική Παρά-
δοση ὅσο καί ἀπό μαρτυρίες πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας. α) Ὁ Ἰωάννης Κίτρους 
(1203 μ.Χ.) γράφων πρός τόν Ἀρχιεπί-
σκοπο Δυρραχίου λέγει ὅτι χρησιμο-
ποιοῦνται -τά Ἀντιμήνσια- στίς ἅγιες 
Τράπεζες, πού δέν ἔχουν καθιερωθεῖ 
καί ὅτι αὐτό ἀναπληροῖ τό «ἐλλεῖπον» 
τῆς ἁγίας Τραπέζης.7 β) Ἡ Συνοδική 
ἀπάντηση τοῦ Κωνσταντινουπόλεως 
Ματθαίου τοῦ Α΄, (1397-1410 μ.Χ.) 
πρός τόν Μητροπολίτη Ἡρακλείας τόν 
Ἰανουάριο τοῦ 1400 τονίζει καί πάλι τή 
χρήση τοῦ Ἀντιμηνσίου καί μάλιστα 
ἀναφέρει περί κινητῶν καί ἀκινήτων 

3. Αὐτόθι, σ. 57.
4. βλ. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περί ἁγί-

ου Ναοῦ, κεφ. ρκστ`, ἔνθ’ ἀνωτ. στ. 332 D.

5. βλ. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Κείμενα λειτουρ-
γικῆς, τ. Γ`, Θεῖαι Λειτουργίαι, Θεσσαλονίκη 
1985, σ. 249.

 6. βλ. Αὐτόθι, σ.287.
 7. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΡΟΥΣ, Ἀπόκρισις πρός 

Κωνσταντῖνον, ἀρχιεπίσκοπον Δυραχίου τόν Κα-
βάσιλαν, Περί Ἀντιμηνσίων, PG 119, 976 A,B,C,D.



7

Θυσιαστηρίων.8 γ) Ἐπίσης ὁ Θεόδωρος 
Βαλσαμών ἑρμηνεύων τόν λα΄ Κανό-
να τῆς ἐν τρούλῳ ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου (691 μ.Χ.) χαρακτηρίζει πα-
ρασυναγωγή τήν τέλεση ἱεροπραξιῶν 
σέ εὐκτήριους οἴκους καί τιμωρεῖ μέ 
καθαίρεση αὐτούς πού ἱεροπρακτοῦν 
ἄνευ τῆς εὐλογίας τοῦ Ἀρχιερέως. 
Σχολιάζοντας, ἀκόμη, ἀναφέρει: «Διά 
τοῦτο γάρ, ὡς ἕοικεν ἐπενοήθησαν καί 
τά ἀντιμήνσια καθ’ ὅν καιρόν ποιοῦσιν 
ἔνθρονισμόν ἐκκλησίας...».9 

Ἀντιμήνσια δυνάμεθα νά συνα-
ντήσουμε καί «ὑπερόρια»10. Ἀπ’ αὐτά, 
σώζεται ἀρκετά μεγάλος ἀριθμός. Τό 
ὅτι εἶναι «ὑπερόρια», δηλαδή χρησιμο-
ποιοῦνται καί σέ ἐκτός τῆς ἐπισκοπικῆς 
περιοχῆς πού καθιερώθηκαν, συμπε-
ραίνεται καί ἀπό τή ζωντανή καί ἀπό 
τή γραπτή παράδοση. Ἀπό τή γραπτή 
παράδοση συνάγεται: Ἡ χρήση τοῦ 
Ἀντιμηνσίου σέ ἐγκαινιασμένη ἁγία 
Τράπεζα θεωρεῖται ἀπειροκαλία καί 
ἐπίδειξη, κατά τό Ματθαῖο Κωνσταντι-
νουπόλεως τόν Α΄, (1397-1410μ.Χ.), ὁ 
ὁποῖος παραγγέλει: Ἄν ἱερεύς γι’ αὐτό 
τό λόγο χρησιμοποιεῖ Ἀντιμήνσιο, νά 
παύει νά τό χρησιμοποιεῖ. Ἄν, ὅμως, δέ 
συμμορφωθεῖ, νά τοῦ τό ἀφαιρέσει ὁ 
Ἐπίσκοπος, εἴτε Πατριαρχικό εἶναι, εἴτε 
Μητροπολιτικό11. Ἐπίσης τήν ὑπερορι-
ακή χρήση τοῦ Ἀντιμηνσίου μαρτυρεῖ 

 8. ΓΕΔΕΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ, ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 61.
9. βλ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΛΣΑΜΩΝΟΣ, Ἑρμη-

νεία εἰς τόν πβ` κανόνα τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου, ἔνθ’ ἀνωτ. 613 Β καί 616 Α.

 10. ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Λειτουρ-
γική Α΄, ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 63.

11. Μ. ΓΕΔΕΩΝ, ἔνθ’ ἀνωτ. τ. Γ΄, σ. 61.

καί ὁ Ἰωάννης Κίτρους12. Οἱ ἀνωτέρω 
ἱστορικές μαρτυρίες ὑποδηλοῦν σαφῶς 
καί τή χρήση καί τήν ἰδιαιτερότητα τοῦ 
Εἰλητοῦ καί τοῦ Ἀντιμηνσίου. 

Κατά συνέπεια ἡ χρήση τῶν Ἀντι-
μηνσίων ἐπιβάλλεται σέ ἅγιες Τράπε-
ζες, πού δέν ἔχουν καθιερωθεῖ ἡ δέν 
γνωρίζουμε ἄν ἔχουν καθιερωθεῖ, καί 
κατόπιν εὐλογίας τοῦ οἰκείου Ἀρχιε-
ρέως, γιά νά χρησιμοποιοῦνται σέ κα-
τασκηνώσεις, στρατόπεδα, εὐκτηρίους 
οἴκους καί σέ Ναούς ἑτεροδόξων Χρι-
στιανῶν.

12. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΡΟΥΣ, ἔνθ’ ἀνωτ. στ. 976 
Β.
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Ὁθάνατος, ὡς τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς 
μας, σηματοδοτεῖ τήν μετάβασή μας 

ἀπό τά πρόσκαιρα στά αἰώνια. Οἱ χριστια-
νοί τόν ὀνομάζουμε κοίμηση, διότι εἶναι 
«ὕπνος μακρότερος τοῦ συνήθους». Ἀξιο-
πρόσεκτη εἶναι ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας 
μας νά τιμᾶ καί νά πανηγυρίζει τήν ἡμέρα 
τῆς ἐκδημίας τῶν Ἁγίων της, ἡ ὁποία συ-
νήθως ὑπῆρξε φρικτή καί μαρτυρική! Στο-
λίζουν τήν Ἐκκλησία τά αἵματα τῶν μαρ-
τύρων της. Καυχᾶται ὁ λαός τοῦ Θεοῦ γιά 
τόν θάνατο τῶν Ἁγίων, ὁ ὁποῖος ἔγινε «κα-
τάκριμα τοῦ θανάτου» καί ἀφορμή χαρᾶς.

«Ὁ Ἀδὰμ δὲν ἐπλάσθη φύσει θνητός», 
σημειώνει ὁ μακαριστός π. Ἐπιφάνιος Θε-
οδωρόπουλος. Παράδοξο, πράγματι, τό 
φαινόμενο τοῦ θανάτου! Ἀμέτρητοι, ὅμως, 
θάνατοι συμβαίνουν καθημερινῶς… Θά-
νατοι ἀπό γηρατειά, ἀνίατες ἀσθένειες καί 
χρόνιες παθήσεις, ἀπό βλαβερές καί ἐξαρ-
τησιογόνες οὐσίες, θάνατοι στήν ἄσφαλτο, 
στήν θάλασσα καί στόν ἀέρα, θάνατοι ἀπό 
πολεμικές συγκρούσεις καί ἐγκληματικές 
ἐνέργειες· θάνατοι ἐμβρύων, βρεφῶν καί 
νέων ἀνθρώπων· ἄδικοι θάνατοι δικαίων, 
ἀθώων καί ἀμάχων. Ὁδηγεῖ σέ ἀδιέξοδο ἡ 
ἀπόπειρα ἑρμηνείας τῶν παραπάνω μέ κρι-
τήρια κοσμικά. Ὁ θάνατος, ἡ ἀσθένεια, ἡ 
φθορά καί οἱ ποικίλες δοκιμασίες τῆς ζωῆς 
δέν ἑρμηνεύονται χωρίς τήν προοπτική 
τῆς ἀθανασίας, χωρίς τήν παραδοχή τῆς 
μετά θάνατον ζωῆς. Πολλοί ἔφθασαν στόν 
σκανδαλισμό καί στήν θεομαχία, μή δυ-
νάμενοι νά συμβιβάσουν τήν ἀγαθότητα 
τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπέναντι στόν θάνατο· τήν πρόνοια τοῦ 
Πλαστουργοῦ μέ τά πολλά καί μεγάλα πα-
θήματα τοῦ πλάσματός Του.

Ὁ χριστιανός, ἀδελφοί μου, ἔχει κληθεῖ 
νά ζήσει στήν γῆ ὡς «πάροικος» καί «παρε-
πίδημος», γι’ αὐτό δέν προσκολλᾶται στά 
ἐπίγεια, ἀλλά φρονεῖ «τὰ ἄνω» καί προση-

λώνει τό βλέμμα του στά αἰώνια καί ἀμε-
τάθετα. Τιμᾶ καί ἀπολαμβάνει τό δῶρο τῆς 
ζωῆς, ἀλλά συναισθάνεται ὅτι ἡ παρουσία 
του στήν «κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος» εἶναι 
μία σύντομη διάβαση· «οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε 
μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπι-
ζητοῦμεν» (Ἑβρ. 13, 14), διδάσκει ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος. Ὁ χριστιανός «προσδοκᾷ 
ἀνάστασιν νεκρῶν».

«Ἄν πεθάνεις πρίν πεθάνεις, δέν θά 
πεθάνεις ὅταν πεθάνεις», διδάσκει ἡ ἁγιο-
ρείτικη σοφία. Ὅποιος μέ τήν βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ νεκρωθεῖ ὡς πρός τά ἁμαρτωλά 
πάθη καί ἑνωθεῖ μέ τόν Χριστό, «θάνατον 
οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰωάν. 8, 
51). «Ἀγωνίσου νά γίνεις ἀθάνατος ἀπό 
τώρα, πεθαίνοντας ἐδῶ στήν γῆ γιά τόν 
κακό ἑαυτό σου», εἶπε κάποτε σέ πνευμα-
τικό του τέκνο ὁ μακαριστός π. Πορφύ-
ριος. Ἡ ὑπέρβαση τοῦ θανάτου ἀποτελεῖ 
βίωμα τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ, ἔγκειται δέ 
στήν ἀπέκδυση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καί 
στήν ἔνδυση τοῦ καινοῦ, «τοῦ κατὰ Θεὸν 
κτισθέντος». Ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Χριστό, 
ὁ ὁποῖος εἶναι «ἡ ζωὴ ἡμῶν» (Κολασ. 3, 4), 
μᾶς ἐξασφαλίζει αἰώνια ζωή.

«Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων 
μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον» ( Ἰωάν. 6, 
54), διδάσκει ὁ Κύριος. Ἄς προσέξουμε 
ὅτι χρησιμοποιεῖ χρόνο ἐνεστῶτα. Ὁ χρι-
στιανός ἀπολαμβάνει μέρος τῆς χαρᾶς τοῦ 
Παραδείσου ἀπό τήν ἐπίγεια ἤδη ζωή του. 
Οἱ συνεπέστεροι ἀκόλουθοι τοῦ Θεαν-
θρώπου, οἱ Ἅγιοί μας, ἐγκωμιάζονται ἀπό 
τήν Ἐκκλησία ὡς «ἐπίγειοι ἄγγελοι» καί 
«οὐράνιοι ἄνθρωποι».

Εἴθε, ἀδελφοί μου εὐλογημένοι, νά 
ἀγαπήσουμε τήν μυστηριακή ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας μας καί τήν ἐργασία τῶν ἁγίων 
ἀρετῶν, ὥστε νά ἀναδειχθοῦμε νικητές τοῦ 
θανάτου ἀπό τήν γῆ καί νά ἀξιωθοῦμε τῆς 
χαρᾶς τοῦ Οὐρανοῦ. Ἀμήν.

τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη

Ἄν πεθάνεις πρίν πεθάνεις, …
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Τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς καί τῆς 
νηστείας αὐτῆς προηγοῦνται τρεῖς 

ἑβδομάδες προετοιμασίας καί εἰσαγωγῆς 
στήν περίοδο τοῦ Τριωδίου ἡ ὁποία διαρ-
κεῖ συνολικά δέκα ἑβδομάδες, ἔχοντας ὡς 
ἀφετηρία τήν Κυριακή τοῦ Τελώνη καί τοῦ 
Φαρισαίου καί λήξη τό Μεγάλο Σάββατο1. 
Ἡ περίοδος αὐτή πῆρε τήν ὀνομασία Τριώ-
διον ἀπό τό ὁμώνυμον ἐκκλησιαστικό βι-
βλίο τό ὁποῖο ὀνομάσθηκε ἔτσι ἐξ ἀφορμῆς 
τῆς ἐπικρατούσας συνήθειας νά ψάλονται 
κατά τίς καθημερινές ἀκολουθίες τοῦ νυ-
χθημέρου τρεῖς ὠδές καί ὄχι ὡς συνήθως 
ἐννέα ὠδές τῶν κανόνων.

Τά συναξάρια τῆς περιόδου αὐτῆς ἀντί 
γιά προοίμιο ἔχουν τούς ἑξῆς στίχους: «Ὁ 
δημιουργός τῶν ἄνω καί τῶν κάτω, τρισά-
γιον μέν ὕμνον ἐκ τῶν ἀγγέλων, τριώδιον 
δέ παρ’ ἀνθρώπων δέχου». Σύμφωνα μέ 
τούς στίχους αὐτούς, οἱ ἄγγελοι ἀναπέ-
μπουν στόν «δημιουργόν τῶν ἄνω» τόν 
τρισάγιον ὕμνο, ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι ψάλ-
λουν στόν «δημιουργόν τῶν κάτω» τριωδί-
ους ὕμνους. «Ἀπό αὐτούς τούς τριωδίους 
ὕμνους, τά τριώδια», ἀναφέρει χαρακτηρι-
στικά ὁ ἀείμνηστος καθηγητής  Ἰ. Μ. Φου-
ντούλης, «ἔλαβε τό ὄνομά της ἡ μεγάλη 
περίοδος τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους, πού κι-
νεῖται μαζί μέ τό Πάσχα καί τό περιβάλλει 

1.  Ἰωάννου Φουντούλη, Λογική Λατρεία, 
ΠΙΠΜ, Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 85-112.

Τό Τριώδιο καί ἡ Μ. Σαρακοστή 
Ἱστορικολειτουργική θεώρησις

Τοῦ πρεσβ. Φανουρίου Πάππα, ὑπ. Δρ.Θ. Α.Π.Θ.

σάν προεόρτιος καί μεθεόρτιος περίοδος. 
Γιατί ὅλο αὐτό τό τμῆμα τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ ἔτους παλαιότερον ἐχαρακτηρίζετο μ’ 
αὐτό τό ὄνομα: Τριώδιον. Ἀνάλογα δέ μέ 
τόν ἰδιαίτερον χαρακτήρα του τό διέκριναν 
σέ Τριώδιον κατανυκτικόν, ἀπ’ ἀρχῆς μέ-
χρι τοῦ Πάσχα, καί Τριώδιον χαρμόσυνον, 
ἀπό τοῦ Πάσχα μέχρι τῆς Κυριακῆς τῶν 
ἁγίων Πάντων, πού κατακλείει τόν κύκλο 
τῶν κινητῶν ἑορτῶν. Τριώδιο λέγεται ἀπό 
τήν ἀρχαιοπρεπή συνήθεια, πού διετηρεῖτο 
κατά τήν περίοδο αὐτή, νά μήν ψάλλο-
νται καθημερινῶς κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ὄρθρου καί οἱ ἐννέα ὠδές τοῦ ψαλτηρίου, 
καί ἑπομένως καί ὁλόκληροι οἱ ἐννεαώδιοι 
κανόνες, ἀλλά μόνο τρεῖς ὠδές, ἡ 8η καί ἡ 
9η καί μιά ἀπό τίς προηγούμενες κατά τή 
σειρά τῶν ἡμερῶν. Αὐτός ὁ ἀρχαῖος τρό-
πος τῆς ψαλμωδίας διατηρήθηκε ἐν μέρει 
μόνον μέχρι σήμερα, καί μάλιστα μόνον 
γιά τίς καθημερινές τῆς Μεγάλης Τεσσα-
ρακοστῆς»2.

2.  Ὅπ.π. /Βλ. ἐπίσης ἀναφορικά περί Τριωδί-
ου: Pierre Waltz, Anthologie Grecque, ed. Les Belles 
Lettres, Paris, 1960, vol.1, p. 135 περί Σωφρονίου 
(Πατριάρχου Ἱεροσολύμων), (634-638), « Ὁ Σω-
φρόνιος ὡς ἄριστος μουσικός καί ὑμνογράφος 
συνέγραψε διάφορα τροπάρια, τά στιχηρά ἰδιόμε-
λα τῶν μεγάλων Ὡρῶν τῶν Δεσποτικῶν ἑορτῶν 
Χριστουγέννων καί Θεοφανείων, τῆς Μεγάλης 
Παρασκευῆς καί τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ «Φωνή 
Κυρίου». Θεωρεῖται ὁ πρῶτος ποιητής τῶν Τριω-
δίων καί Τετραωδίων, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός εἶναι 
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Τό Λειτουργικό αὐτό βιβλίο τῆς Ἐκκλη-
σίας μας πού χρησιμοποιοῦμε στίς ἀκο-
λουθίες τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν περίο-
δο τοῦ Τριωδίου, δέχτηκε τίς λιγότερες 
προσθῆκες καί ἀλλοιώσεις. Ἔτσι, ἀκόμη 
καί στή σημερινή του μορφή διασώζει 
σέ μέγιστο βαθμό τή σωστή τυπική τάξη 
τοῦ Σαββαΐτικου τυπικοῦ. Ἀξιοσημείωτο 
π.χ. εἶναι τό γεγονός, ὅτι: α) Διατηρεῖ τήν 
ἀρχική καί σωστή μορφή τῶν τριώδιων 
Κανόνων τοῦ Ὄρθρου, πού σήμερα ἔχει, 
δυστυχῶς, χαθεῖ ἀπό τό Πεντηκοστάριο 
καί τήν Παρακλητική. Ἀρχικά, δηλαδή, οἱ 
κανόνες τῆς Παρακλητικῆς καί τοῦ Πε-
ντηκοσταρίου ἦταν τριώδιοι, ὅπως εἶναι 
σήμερα οἱ κανόνες τοῦ Τριωδίου, καί πολύ 
μεταγενέστερα ἀντικαταστάθηκαν ἀπό 
τούς ὀκταώδιους Κανόνες, πού βλέπουμε 
στίς σύγχρονες ἔντυπες ἐκδόσεις τῶν βι-
βλίων αὐτῶν. β) Διατηρεῖ τήν ἀρχαία καί 
σωστή τυπική τάξη τῶν ἄμνημων ἡμερῶν 
(Τυπικό τοῦ Ἀλληλούια). Τό Τυπικό τοῦ 
Ἀλληλούια ἐτελεῖτο κανονικά ὅλες τίς 
ἡμέρες τοῦ ἐτήσιου λειτουργικοῦ κύκλου 
ὅταν εἴχαμε μή ἑορταζόμενο ἅγιο (δηλα-

πολυάριθμος. Ὁ Σωφρόνιος, ὅταν ἦταν μοναχός, 
ἀναθεώρησε τό τυπικό τοῦ Ἁγίου Σάββα καί συ-
μπλήρωσε τόν «Ἐπιλύχνιο ὕμνο»./ καί Ἀνδρέου 
ἐπισκόπου Κρήτης (+726), Κοσμᾶ Ἱεροσολυμίτου 
(5ος αἰώνας), Θεοφάνους Μητρ. Νικαίας (+843), 
Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου (+826), Κοσμᾶ τοῦ 
Μαϊουμᾶ, Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (676-749), 
Συμεών Μεταφραστοῦ (+970), Νικηφόρου Καλ-
λίστου Ξανθοπούλου (ΙΔ’ αἰώνας) ὁ ὁποῖος ἔγρα-
ψε καί «Συναξάρια εἰς τάς ἐπισήμους τοῦ Τριωδί-
ου ἑορτάς»,/ καί Petre Vintilescu Pr. Prof. Despre 
poezia imnografica din cartile de rtual si cantarea 
bisericeasca, Ed. Partener, Galati, 2006, p. 128. / 
καί Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, Ἐπεξήγησις Τριω-
δίου - Μυσταγωγία τοῦ Λειτουργικοῦ τύπου, ἐκδ. 
Δέησις, Sibiu, 2003, σελ. 59. Σημειωτέον ὅτι τό 
πρῶτο βιβλίο τοῦ Τριωδίου τυπώθηκε στήν Ἑλλη-
νική γλώσσα τό 1522 στήν Βενετία. Περί αὐτοῦ Βλ. 
Ἰ. Φουντούλη ὅπ.π.

δή, ἀκολουθία εἰς δ΄). Σήμερα, δυστυχῶς, 
διασώζεται μόνο στίς καθημερινές ἀκο-
λουθίες τοῦ Τριωδίου3. Γιά τήν μεγάλη 
σημασία κατανόησης τῶν λειτουργικῶν 
ὕμνων τοῦ Τριωδίου ὁ μακαριστός πρωτ. 
Alexander Schmemann ὑπογραμμίζει τά 
ἑξῆς, «Ἡ ἄγνοια τῶν ὕμνων τοῦ Τριωδίου 
εἶναι ἡ βασική αἰτία πού μᾶς κάνει σιγά 
σιγά νά παραμορφώνουμε τήν κατανόη-
ση, τό σκοπό καί τό νόημα τῆς Μεγάλης 
Σαρακοστῆς. Πολύ πρίν ἀρχίσει ἡ Μ. Σα-
ρακοστή, ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἀναγγέλλει ὅτι 
πλησιάζει καί μᾶς καλεῖ νά μποῦμε στήν 
περίοδο τῆς προετοιμασίας γι’ αὐτήν. Για-
τί; Γιατί ἡ Ἐκκλησία ἔχει μιά βαθειά ψυ-
χολογική γνώση τῆς ἀνθρώπινης φύσης. 
Ξέροντας τήν ἔλλειψη αὐτοσυγκέντρω-
σης καί τήν τρομακτική «κοσμικότητα» 
τῆς ζωῆς μας, ἀναγνωρίζει τήν ἀδυναμία 
μας νά ἀλλάξουμε αὐτόματα, νά πᾶμε 
ξαφνικά ἀπό μιά πνευματική ἤ διανοητι-
κή κατάσταση σέ μιά ἄλλη. Ἔτσι, ἀρκετά 
πρίν ἀρχίσει ἡ οὐσιαστική προσπάθεια, ἡ 
Ἐκκλησία προκαλεῖ τή προσοχή μας στή 
σοβαρότητα τῆς Μ. Σαρακοστῆς καί μᾶς 
καλεῖ νά σκεφθοῦμε τή σημασία της.»4

Ἀφορμή γιά τήν ἐξέλιξη τοῦ Τριωδί-
ου ἦταν ἡ νηστεία τῆς Μ. Ἑβδομάδας. 
Ἀπό τόν 4ο αἰῶνα, ἡ νηστεία ἐπεκτάθηκε 
σέ σαράντα ἡμέρες πρίν ἀπό τή Μεγάλη 
Ἑβδομάδα, ἀριθμός πού σχετίζεται μέ τή 
νηστεία τοῦ Μωυσῆ, τοῦ προφήτη Ἠλία 

3.  Eduard G. Farrugia S.J, Dictionarul Enciclo-
pedic al Rasaritului Crestin, Ed. Galaxia Gutem-
berg, Bucuresti, 2005, p. 774. / Cf. Anatole Baily, 
Dictionnaire «BAILY», Grec-Francais, HACHETE, 
Paris, reeditare, 200, p.1960. / Andrei Ivanov Prof. 
Univ. Dr., Dictionar religios Rus-Roman, Ed. Bi-
zantina, Bucuresti, 2003, p. 395.

4. Alexander Schmemann (Πρωτ.), Μεγάλη 
Σαρακοστή, Πορεία πρός τό Πάσχα, ἐκδ. Ἀκρίτας, 
Ἀθήνα 1999, σ. 35.
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καί τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου.5 Τόν 6ο αἰῶνα, 
προστέθηκαν καί οἱ προπαρασκευαστι-
κές ἑβδομάδες, ἀρχικά δύο καί ἀργότερα 
τρεῖς. Ἡ ἀρχαιότητα τῆς νηστείας αὐτῆς, 
ἔγκειται καί στό γεγονός, ὅτι μόνον κατ’ 
αὐτή, σέ ἀντίθεση μέ τίς ἄλλες μεταγενέ-
στερες μακρές νηστεῖες, δέν ἐπιτρέπεται 
ἡ τέλεση τῆς ἀναιμάκτου θυσίας (τελείας 
Λειτουργίας), παρά μόνο τά Σάββατα καί 
τίς Κυριακές. Ἔτσι, διαμορφώθηκε τό Τρι-
ώδιο μέ τίς ἐπιμέρους περιόδους του: τίς 
προπαρασκευαστικές ἑβδομάδες, τή Με-
γάλη Σαρακοστή καί τή Μεγάλη Ἑβδομά-
δα6. Εἶναι σαφές, λοιπόν, ὅτι ὁ πυρήνας, 
τοῦ Τριωδίου, εἶναι τό Πάσχα, τό κέντρο 
ὅλου τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους. Σύμφωνα 
μέ τήν ἀρχαία παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, 
τό Πάσχα γιορτάζεται τήν πρώτη Κυριακή 
μετά τήν πρώτη πανσέληνο τῆς ἐαρινῆς 
ἰσημερίας. Τόν 4ο αἰῶνα, ἡ Α΄ Οἰκου-
μενική Σύνοδος ἐπικύρωσε τήν ἀρχαία 
αὐτή παράδοση7. Ὁ ὑπολογισμός αὐτός 
τοῦ Πάσχα διατηρήθηκε μέχρι σήμερα μέ 
ἀποτέλεσμα ἡ Μεγάλη Σαρακοστή νά κι-
νεῖται ἀπό τό Φεβρουάριο (τό νωρίτερο) 
μέχρι τό τέλος Ἀπριλίου - ἀρχές Μαΐου 
(τό ἀργότερο).

Ἡ περίοδος διάρκειας καί ὁ τρόπος με-
τρήσεως τῆς Τεσσαρακοστῆς, μέχρι τήν 
τελική διαμόρφωσή της, πού ἰσχύει γιά μᾶς 

5.  Ματθ. δ’, 2, Ἔξοδ. λδ’, 28, Γ’ Βασ. ιθ’ 8.
6. Εὐαγγ. Θεοδώρου, Ἡ μορφωτική ἀξία τοῦ 

ἰσχύοντος Τριωδίου, ἐν Ἀθήναις, 1958, σ. 58./ Χρ. 
Ἐνισλείδου, Ὁ θεσμός τῆς νηστείας, Ἀθῆναι, 1959./ 
Βεργωτής Γεώργιος, Λεξικόν Λειτουργικῶν καί Τε-
λετουργικῶν Ὅρων, 3η ἔκδ. βελτιωμένη καί ἐπαυ-
ξημένη, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 163.

7.  Ἡ νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 
μαζί μέ τή νηστεία τῆς Τετάρτης καί τῆς Παρα-
σκευῆς, εἶναι οἱ ἀρχαιότερες καί μόνες νηστεῖες, 
πού ἔχουν Οἰκουμενική κάλυψη, δηλαδή ἐπικυρώ-
θηκαν μέ Κανόνες Οἰκουμενικῆς Συνόδου (ξθ’ Ἁγ. 
Ἀποστ., ε’ τῆς Α’, β’, κθ’ καί πθ’ τῆς ΣΤ’).

σήμερα, παρουσίασε μεγάλη ποικιλία κατά 
τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες. Πρό-
κειται περί τοῦ διαφορετικοῦ ὑπολογισμοῦ 
τῶν ἡμερῶν τῆς μεγάλης αὐτῆς καί μακρᾶς 
Νηστείας, πού τήν διαφοροποιεῖ κατά τή 
χρονική διάρκεια καί ἔκτασή της8. Γιά μᾶς 
ἐπικράτησε «ἡ μορφή τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως», δηλαδή ὁ τρόπος μέτρησης πού 
ἐφαρμόστηκε τελικά στή Βασιλεύουσα 
μετά τόν 8ο αἰῶνα, ὅταν ὁριστικοποιήθηκε 
τό νέο νόημα τῆς Τεσσαρακοστῆς, μέ τή δι-
αμόρφωση καί τοῦ λειτουργικοῦ της βιβλί-
ου τοῦ «Τριωδίου».9 Τό ὅτι ἀρχικά συμπε-
ριλαμβανόταν ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα στήν 
Τεσσαρακοστή, φαίνεται καθαρά στόν κθ’ 
κανόνα τῆς ΣΤ΄ Οἰκ. Συνόδου (691), κατά 
τόν ὁποῖο ἡ Μ. Ἑβδομάδα ἀναφέρεται, ὡς 
«ὑστέρα (ἔσχατη) ἑβδομάς» τῆς Τεσσαρα-
κοστῆς, καθώς καί στό «Ὁδοιπορικό τῆς 
Αἰθερίας (381-384).10  Ἐπίσης, παρά τή νέα 
ρύθμιση, κατά τήν ὁποία ἡ Μ. Ἑβδομάδα 
εἶναι ἐκτός Τεσσαρακοστῆς, στίς Προηγι-
ασμένες Λειτουργίες τῆς Μ. Ἑβδομάδος, 
παραμένει ὡς ὀπισθάμβωνος εὐχή, αὐτή 
πού ἀναφέρεται στή Τεσσαρακονθήμερη 
νηστεία.

8. Εὐαγγ. Θεοδώρου, ὅπ.π. σ. 75./ Ἰωάννου 
Φουντούλη ὅπ.π..

9.  Μαξίμου Ματθαίου (Αρχιμ.), Ἡ νηστεία τῆς 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὅπ.π. σ. 15.

10. Alexander Schmemann (Πρωτ.), ὅπ.π. / Συ-
μεών Κούτσα (Ἀρχιμ.), Ἡ νηστεία τῆς Ἐκκλησίας, 
ἐκδ. Ἀποστολική Διακονία, 1999, σ. 35. / Γ. Ράλλη 
- Μ. Ποτλῆ, Σύνταγμα τῶν θείων καί ἱερῶν κανό-
νων, Τόμ. Β’, Ἀθήνα, 1953. / Ἀμ. Σ. Ἀλιβιζάτου, Οἱ 
ἱεροί κανόνες, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθή-
να 1973, σσ. 61-62, 241-242./ Μαξίμου Ματθαίου 
(Ἀρχιμ.), ὅπ.π.
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ὑπό τοῦ  Ἱερέως Ἀθαν. Κωστάκη, Ἐφημερίου Ἁγίας Σκέπης Παπάγου.

Ἀγαπητοί μου, στό Εὐαγγέλιο πού διαβάστηκε, 
λέγει ὁ Κύριος· «Ὅτι ὁ τόν λόγον μου ἀκούων 

καί πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωήν αἰώνιον, καί 
εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλά μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ 
θανάτου εἰς τήν ζωήν» (Ἰωάν. ε΄ 24). Τί σημαίνει, 
ἀγαπητοί μου, τό «μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς 
τήν ζωήν»; Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες λέγανε μήπως αὐτό, 
πού λέμε ζωή, εἶναι θάνατος; Καί αὐτό, πού λέμε 
θάνατο, εἶναι ζωή; Καί κατά λέξιν: «Τίς δ’ οἶδεν, 
εἰ τό ζῆν ἐστί κατθανεῖν, τό κατθανεῖν δέ ζῆν;» = 
Ποιός ξέρει ἄν ἡ μέν ζωή εἶναι θάνατος, ὁ δέ θάνα-
τος ζωή; (Εὐρυπίδης ἰδέ Νικ. Ἀναστ. Ζαγκλαβήρα, 
Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Ἀρχαίας καί Νεωτέρας Σοφίας 
σελ. 178β). Το ἴδιο μᾶς λέγει καί ὁ Κύριός μας  Ἰη-
σοῦς Χριστός.

Ἡ παροῦσα ζωή θεωρεῖται θάνατος καί ἡ πέραν 
τοῦ τάφου ζωή θεωρεῖται πραγματική ζωή.

Ἀπό τήν ὥρα, πού γεννιώμαστε μέχρι καί τήν 
ὥρα πού θά φύγωμε γιά τήν πέραν τοῦ τάφου ζωήν, 
ὅλοι εἴμαστε μελλοθάνατοι καί ἑτοιμοθάνατοι, για-
τί δέν γνωρίζομε πότε θά φύγωμε ἀπό αὐτόν τόν 
κόσμο καί πῶς θά φύγωμε. Γι’ αὐτό πρέπει νά εἴμα-
στε ἕτοιμοι γιά τό αἰώνιο ταξεῖδι καί νά ἔχωμε τό 
εἰσιτήριο στά χέρια μας.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας μᾶς λένε νά 
ἔχωμε· «Μνήμη Θανάτου» καί ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς λέ-
γει στό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Σοφίας Σειράχ στό 
κεφάλαιον ἕβδομον καί στό στίχο 36 «Μιμνήσκου 
τά ἔσχατά σου, καί εἰς τόν αἰῶνα οὐχ ἁμαρτήσεις». 
Δηλαδή νά ἐνθυμῆσαι συνεχῶς τό τέλος τῆς ζωῆς 
σου καί ἔτσι δέν θά ἁμαρτάνῃς. Καί ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος λέγει· «Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω» 
(Α΄ Κορινθ. ιε΄ 31). Καθημερινῶς ἐνθυμοῦμαι τόν 
θάνατον καί γι’ αὐτό ἔλεγε· «Χριστῷ συνεσταύρο-
μαι· Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» (Γαλ. 
Β΄ 20). Δηλαδή «Ἐγώ ἔχω σταυρωθῆ μαζί μέ τόν 
Χριστόν. Δέν ζῶ πλέον ἐγώ, ἀλλά ζῆ μέσα μου ὁ 
Χριστός». Ἑρμηνεία τῶν 4 Καθηγητῶν.

Πέραν τοῦ τάφου ὑπάρχουν δύο καταστά-
σεις, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Κύριος στό Εὐαγγέλιο τῆς 
Μελλούσης Κρίσεως· «Καί ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς 
κόλασιν αἰώνιον, οἱ δέ δίκαιοι εἰς ζωήν αἰώνιον» 
(Ματθ. κε΄ 46). Ὑπάρχουν ὅπως μᾶς διδάσκει ὁ Κύ-
ριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός δύο καταστάσεις, κόλα-
σις αἰώνιος μαζί μέ τό διάβολο καί μαζί μέ τούς δαί-
μονες μέσα στό αἰώνιο πῦρ καί αιώνιος ζωή μέσα 
στόν Παράδεισο μέ τόν Τριαδικόν Θεόν, τόν Πατέ-
ρα, τόν Υἱόν καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, καί μαζί μέ τούς 

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΗΔΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ἁγίους Ἀγγέλους καί μέ ὅλους τούς Δικαίους. Καί 
ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ποῦ θά πᾶμε μετά τόν θάνατό 
μας, στόν τόπο τῆς χαρᾶς ἤ τῆς δυστυχίας.

Καί θέλω νά πιστεύω ὅτι ὅλοι θέλομε νά πᾶμε 
στόν τοπο τῆς χαρᾶς, στόν Παράδεισο, καί ὄχι στόν 
τόπο τῆς αἰωνίου δυστυχίας μέ τόν τύραννο διάβο-
λο καί μέ τούς φοβερούς δαίμονές του. Ἀλλά γιά 
νά πᾶμε στόν Παράδεισο πρέπει νά τηροῦμε τόν 
λόγον τοῦ Θεοῦ. Νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό Εὐαγγέ-
λιο καί νά τηροῦμε τίς Θεῖες Ἐντολές. Καί ἄν ἀγα-
πητοί μου, χωρίς νά τό καταλάβωμε ἁμαρτήσαμε, 
καί κανείς δέν εἶναι ἀναμάρτητος, τότε ὑπάρχει ἡ 
δυνατότητα νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τό βάρος τῶν 
ἁμαρτιῶν μας μέ τήν εἰλικρινῆ μετάνοιά μας καί νά 
προσερχώμεθα στό Θεῖο Μυστήριο τῆς Μετανοίας 
καί Ἐξομολογήσεως. Καί ὅσο μαύρη καί ἄν εἶναι ἡ 
ψυχή μας ἀπό τίς ἁμαρτίες μας γίνεται λευκή σάν 
τό χιόνι μετά τήν ἐξομολόγησι καί τότε, ὅταν ὁ Ἱε-
ρεύς στήν Θεία Λειτουργία λέγῃ τό «Μετά φόβου 
Θεοῦ πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε» μποροῦμε 
νά πλησιάζωμε στό Ἅγιον Ποτήριον μέ φόβον Θεοῦ 
καί νά κοινωνοῦμε ἐπαξίως τῶν Ἀχράντων Μυστη-
ρίων, τοῦ Ἁγίου Σώματος καί τοῦ Τιμίου Αἵματος 
τοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον 
κοντά στόν Χριστόν μας καί ἀπό τήν παροῦσα ζωή 
καί στήν μέλλουσαν. Καί ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται 
σχεδόν σέ κάθε Θεία Ἀκολουθία καί στήν Θεία Λει-
τουργία· «Τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν 
εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρά τοῦ Κυρίου 
αἰτησώμεθα» καί «Χριστιανικά τά τέλη τῆς ζωῆς 
ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καί καλήν 
ἀπολογίαν τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χρι-
στοῦ αἰτησώμεθα». Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος 
λέγει ὅτι «Ὁ πραγματικός θάνατος εἶναι ἡ ζωή χω-
ρίς Χριστό» (Πορεία Καθημερινῆς Ἄσκησης, σελ. 
152§ 907).

Εὔχομαι, ἀγαπητοί μου, ὅλοι μας νά εἴμαστε ἀπό 
τήν παροῦσα ζωή μέ τόν Σωτῆρα μας Χριστόν καί 
στήν μέλλουσαν πάντοτε μαζί του μέσα στήν τρι-
σευλογημένη ζωή καί χαρά τοῦ Παραδείσου.

Ἄς εἴμαστε ἕτοιμοι λοιπόν, ἄν θέλωμε νά εἴμα-
στε πάντοτε στήν τρισευλογημένη ζωή καί χαρά 
τοῦ Παραδείσου.

Υ.Γ. Ἐγράφη τήν 6-3-2013 ἀπό προφορικά διδα-
κτικά Κηρύγματα.

Ἀθαν. Λ. Κωστάκης, Ἱερεύς Θεολόγος - Φιλόλογος, 
Ἐφημέριος Ἁγ. Σκέπης Παπάγου, Τηλ. Οἰκίας:  

210-65-25-294, 210-65-45-924, Κινητόν: 693-72-80-222.
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Μέ τόν ὄρο «θρησκειολογία» ἐννοεῖται ἡ 
μελέτη τῶν θρησκειῶν παγκοσμίως ὡς 

πολιτισμικῶν φαινομένων, τά ὁποῖα ἀφοροῦν 
τό γεωγραφικό καί ἱστορικό πλαίσιο ἑκάστης, 
τούς ἱδρυτές καί διδασκάλους της, τίς περί 
θεοῦ ἤ θεῶν διηγήσεις, τό ἱερατεῖο, τά ἱερά 
βιβλία, τήν τέχνη τῶν ναῶν, τῶν εἰκόνων τῶν 
γλυπτῶν, τίς τελετουργίες καί τήν αἴσθηση 
τοῦ ὑπερβατικοῦ, τίς ἀπόψεις πού ἀναφέρο-
νται στήν ἠθική, τή λύτρωση, τή μετά θάνα-
τον κατάσταση… 

Ἡ θρησκειολογία δέν διακρίνει τήν ὄντως 
ἀποκαλυμμένη ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ἀπό τίς περί 
θεοῦ καί σωτηρίας δοξασίες. Δέν ἐνδιαφέρε-
ται κἄν ποιός εἶναι ὁ Θεός, οὔτε ἄν ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι δυνατόν ν’ ἀποκτήσει μιά ἀληθινή, 
σωτήρια, σχέση μαζί Του. 

Ἔτσι εὔκολα μεταπίπτει στό συγκρητισμό, 
ἐφόσον φιλοξενεῖ ἀδιακρίτως κάθε μαγικο-
θρησκευτική παράδοση καί πρακτική, ἀναφέ-
ρεται βέβαια καί στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, 
δίνοντας ὅμως τήν ἐντύπωση στόν μελετητή, 
ὅτι ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν γενικά μία «γνώση» 
περί τοῦ «θείου», ἀποθησαυρισμένη στήν 
ἱστορία τῶν πολιτισμῶν. Μέ τά ὡς ἄνω χα-
ρακτηριστικά, ὑπηρετεῖ τό βασικό στόχο τῆς 
Νέας Ἐποχῆς, νά δημιουργηθεῖ καί νά ἐπικρα-
τήσει ἕνα αὐθαίρετο πανθρησκειακό μόρφω-
μα, τό ὁποῖο, ἐνῶ θά ὑπόσχεται τήν αὐτοσω-
τηρία τοῦ ἀνθρώπου, θά τόν βυθίζει σέ πλήρη 
πνευματική σύγχυση. 

Τό κύριο πεδίο καλλιέργειας αὐτῶν τῶν 
ἰδεῶν, πάγια, εἶναι τό σχολεῖο. Οἱ σημερι-
νοί μαθητές καί αὐριανοί πολίτες τῆς Νέας 
Ἐποχῆς θεωρεῖται ἀναγκαῖο νά ἐνστερνιστοῦν 

τίς πανθρησκειακές ἰδέες της, τό δέ μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν (ΜτΘ), ἀλλάζοντας τόν 
προσανατολισμό του, ἀπό Ὀρθόδοξο σέ θρη-
σκειολογικό, νά συνεισφέρει τά μέγιστα… 

Τό ζήτημα τῶν ριζικῶν μεταρρυθμίσεων 
στή θρησκευτική ἀγωγή στήν Πρωτοβάθμια 
καί Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση γεννήθηκε 
καί ἀναπτύχθηκε μέσα σ’ ἕναν ἰδεολογικό 
χῶρο, ὁ ὁποῖος –ἀπό τή Μεταπολίτευση καί 
μετά– ἐπιδιώκει τό χωρισμό τῆς Ἐκκλησίας 
ἀπό τό Κράτος καί τήν ἀπομόνωσή της στά 
τοῦ οἴκου της. 

Μεταξύ ἄλλων, ἡ κατάργηση τῆς προ-
σευχῆς καί τοῦ ἐκκλησιασμοῦ στά σχολεῖα, ἡ 
κατάργηση τῆς διδασκαλίας τοῦ Ὀρθόδοξου 
ΜτΘ καί ἡ μετατροπή του σέ θρησκειολογία 
εἶναι καταχωρημένα ἀκόμη καί στό πρόγραμ-
μα πολιτικῶν κομμάτων, ὡς αὐτά νά εἶναι τά 
προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάδα ἤ 
ὅτι αὐτά εὐθύνονται γιά τή δεινή κατάσταση 
στήν ὁποία ἔχει περιέλθει ὁ Τόπος μας. 

Ἡ ἐν λόγῳ μετατροπή πραγματοποιεῖται 
μέ τό «Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν στά Θρη-
σκευτικά Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου» (Π.Σ.), 
συνοδευόμενο ἀπό τόν Ὁδηγό Ἐκπαιδευτικοῦ 
(ΟΔ. ΕΚΠ.) τά ὁποῖα σχεδίασε τό Παιδαγωγι-
κό Ἰνστιτοῦτο, ἐξέδωσε τό Ὑπουργεῖο Παιδεί-
ας καί ἐφαρμόζονται πιλοτικά σέ 99 Δημοτικά 
καί 68 Γυμνάσια τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τό σχολικό 
ἔτος 2011-12. 

Οἱ μαθητές διδάσκονται ἀπό τήν Γ΄ τάξη 
τοῦ Δημοτικοῦ τά ἐπιμέρους χαρακτηριστικά 
τῶν θρησκειῶν (Χριστιανισμοῦ, Ἰουδαϊσμοῦ, 
Ἰσλάμ, Ἰνδουισμοῦ, Βουδισμοῦ, μέ ἀναφορές 
στόν Ταοϊσμό καί τόν Κομφουκιανισμό), κα-

2. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
 Ἤ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ;

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
τῆς κ. Ἑλένης Βασάλου, Θεολόγου



14

θώς καί τῶν ὁμολογιῶν (Ρωμαιοκαθολικῶν 
καί Προτεσταντῶν), ὡς ἀντίστοιχα καί ἰσο-
δύναμα, ἐνῶ αὐτά εἶναι οὐσιαστικά ἀνόμοια 
ἤ ἀντίθετα. Π.χ. ὁ Θεός καί οἱ θεότητες,1 τά 
χαρίσματα τῶν πιστῶν ἀνεξάρτητα ἀπό τήν 
πηγή τους, ἄν δηλ. προέρχονται ἀπό τό Θεό ἤ 
τίς δαιμονικές δυνάμεις,2 ἡ ἀλήθεια καί ἡ πλά-
νη ὡς «ποικιλία προσανατολισμῶν»3 κ.ἄ. 

Στό ἐν λόγῳ Π.Σ. ἔμμεσα ἀκυρώνονται τά 
δύο θεμελιώδη δόγματα τοῦ Χριστιανισμοῦ 
ἀναφορικά μέ τήν Ἁγία Τριάδα καί τό πρόσω-
πο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: Ἡ Ἁγία Τριάδα εἶναι 
ὁ Θεός πού ἀφορᾶ τούς Χριστιανούς, ὅπως 
ἀντίστοιχα ὁ Ἀλλάχ ἀφορᾶ τούς Μουσουλ-
μάνους, ὁ Κρίσνα τούς  Ἰνδουιστές κλπ.4 Ὁ δέ 
Ἰησοῦς Χριστός συγκαταλέγεται καί «ἀξιολο-
γεῖται» ἀνάμεσα στούς «μεγάλους διδασκά-
λους Μωάμεθ, Κομφούκιο, Βούδα».5 Παρα-
σιωπᾶται ἡ μοναδικότητα τοῦ Θεανθρώπου 
καί Λυτρωτή τοῦ κόσμου, ἡ μοναδικότητα τῆς 
Ἐκκλησίας, καθώς καί ὁ λόγος ὑπάρξεώς της 
στόν κόσμο. 

Ἡ Ἁγία Γραφή συνεξετάζεται, στήν ἴδια θε-
ματική ἑνότητα, μέ τό Κοράνιο, τήν Τορά, τίς 
Βέδες, καθώς καί τά βιβλία τοῦ Κομφούκιου,6 
τό δέ γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς διδάσκεται 
παράλληλα μέ τήν πρόταση οἱ μαθητές νά 
συλλέξουν «σύμβολα ἀπό ἄλλες θρησκεῖες (ὁ 
τροχός τῆς ζωῆς, Μάνταλα (Ἰνδουϊσμός), γίν 
καί γιάνγκ (Κίνα)». Νά βροῦν «πολλῶν εἰδῶν 
Μαντάλα.7 

1. Π.Σ. σ. 71, 76 - ΟΔ. ΕΚΠ. σ. 53
2. Π.Σ. σ.91
3. ΟΔ. ΕΚΠ. σ. 67
4. Π.Σ. σ. 76
5. Π.Σ. σ. 47, 48
6. Π.Σ. σ. 44 
7. Ἐπισημαίνουμε ὅτι τά μάνταλα δέν εἶναι ἁπλά 

διακοσμητικά σχέδια, ὥστε νά παίζουν μ’ αὐτά οἱ μα-
θητές ἤ νά δημιουργοῦν μιά ἐντυπωσιακή ζωγραφιά, 
χάριν τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Π.Σ. Εἶναι μαγικά 
φυλακτά. Ἀφιερώνονται σέ θεότητες τῶν Ἀνατολικῶν 
θρησκειῶν οἱ ὁποῖες, ὅπως πιστεύουν, κατοικοῦν στό 
κέντρο τους καί ἐκπορεύουν τίς ἰδιαίτερες (δαιμονι-
κές) δυνάμεις ἑκάστου μάνταλα. Αὐτές οἱ δυνάμεις 
παριστάνονται μέ διαγράμματα. Ἡ δέ κατασκευή 

Ὁ κάθε μαθητής ἐπιλέγει ἕνα καί τό χρω-
ματίζει ὅπως θέλει…».8 

Συνεξετάζονται ὡς «ἅγιοι ἄνθρωποι» οἱ 
«Βούδας, Κομφούκιος, Μωάμεθ, Βισνού (Κρί-
σνα), Δαλάι Λάμα, Γκάντι καί πολλά ἄλλα 
πρόσωπα, ἱστορικά ἤ μυθικά» ἰσότιμα, ἀνεξαρ-
τήτως ἄν μετέχουν στήν ἀλήθεια καί τή ζωή 
τοῦ Θεοῦ ἤ βρίσκονται στό χῶρο τῶν πλα-
νεμένων ἐπινοήσεων. Ἐνδεικτικά, ὁ Γέροντας 
Πορφύριος τοποθετεῖται στήν ἴδια κατηγορία 
μέ κοινωνικούς ἐργάτες καί μέ τό λειτουργό 
τῆς βουδιστικῆς μαγείας Δαλάι Λάμα.9 

Κατά συνέπεια, ὅποιος ἄκριτα ἀποδεχτεῖ 
αὐτόν τόν συμφυρμό, μπορεῖ νά ἐννοήσει 
ὅτι οἱ Ἱερεῖς καί Ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας ταυτίζονται μέ τούς ἱερεῖς τοῦ 
χώρου τῆς εἰδωλολατρίας καί μαγείας, καί ἐν 
τέλει, τό Ἅγιο Πνεῦμα –ἄπαγε τῆς βλασφημί-
ας– ταυτίζεται μέ τόν «ἀνθρωποκτόνο» δαί-
μονα… Πρόκειται γιά τήν ἑωσφορική βλα-
σφημία μέ τήν ὁποία ξέπεσαν ἅγιοι ἄγγελοι 
καί κατάντησαν φρικτοί δαίμονες. 

Ἡ ἴδια δαιμονική πτώση μεθοδεύεται συ-
στηματικά ἀπό τόν Πειρασμό σέ κάθε πτυχή 
τῆς ζωῆς μας, προφανῶς καί μέσα ἀπό τή με-
τατροπή τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν 
σέ θρησκειολογία. Διότι ἐκεῖ θά διδάσκονται 
συστηματικά τά ἀνωτέρω θέματα, ἔστω κι ἄν 
διακοσμοῦνται μέ σύγχρονες παιδαγωγικές 
πρακτικές ἤ ἐμφανίζονται ὅτι ἀπαντοῦν στά 
καίρια αἰτήματα «νά ἀποτελέσουν οἱ θρη-
σκευτικές ἀξίες πεδία διαλόγου, συνάντησης 
καί εἰρηνικής συνύπαρξης τῶν ἀνθρώπων, 
ἀνεξάρτητα ἀπό τίς θρησκευτικές καί πολιτι-
κές πεποιθήσεις καί διαφορές τους» κ.ἄ.10 

Μάλιστα, προκειμένου νά δοθεῖ ἡ ἐντύ-
πωση ὅτι ἡ θρησκειολογία δέν ἐπιβάλλεται 
ἄνωθεν, ἀλλά ὅτι ἔχει λαϊκό ἔρεισμα, ποδηγε-
τεῖται ἡ κοινή γνώμη ν’ ἀπαιτήσει ἐκεῖνο πού, 

τοῦ μάνταλα εἶναι πράξη λατρείας πού συνδυάζει 
τήν καλλιτεχνική ἐργασία. Πάνω στό σχέδιο γίνεται 
διαλογισμός, δηλαδή, μαγικές ἐπικλήσεις πρός τούς 
θεούς καί τή συμπαντική ἐνέργεια. 

8. Π.Σ. σ. 51
9. Π.Σ. σ. 91
10. Ἐνδεικτικά: Π.Σ. σ.10, 11, 17, 89, 96, κ.ἄ.
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ἐν ἀγνοίᾳ της, εἶχε σχεδιαστεῖ νά τῆς ἐπιβλη-
θεῖ, ὡς ἑξῆς:

α) Δημιουργεῖται τό θέμα τῶν ἀπαλλαγῶν 
ἀπό τό ΜτΘ, τό 2008, μέ τίς τρεῖς ἐγκυκλίους 
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἀπό τίς ὁποῖες προ-
έκυψε μεγάλη σύγχυση, ἀναφορικά μέ τό ποι-
οί δικαιοῦνται τήν ἀπαλλαγή, πῶς ἀντιμετω-
πίζονται ὅσοι χρησιμοποιοῦν παράνομα αὐτό 
τό δικαίωμα κ.ἄ. ἐπιμέρους προβλήματα πού 
θίγουν τήν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ σχολείου.

β) Προκαλεῖται θόρυβος στά τηλεοπτικά 
παράθυρα γιά τό ἐν λόγῳ ζήτημα καί «ἀπε-
γνωσμένα» ἀναζητοῦνται λύσεις, ἐνῶ ἐκ δι-
αμέτρου ἀντίθετες ἀπόψεις ἔγκριτων μελε-
τητῶν φιλοξενοῦνται στόν Τύπο.

γ) Συκοφαντεῖται τό ὑπάρχον ΜτΘ ὡς 
μονοφωνικό,11 καθώς καί ὅτι ὁ ν. 1566/1985 
νομιμοποιεῖ τόν ὁμολογιακό χαρακτήρα του 
καί εὐνοεῖ τήν περιχαράκωσή του ἐντός τῆς 
Ὀρθοδοξίας, «ἐπιτρέποντας» τή διολίσθηση 
τῆς διδασκαλίας στήν κατήχηση. Ἔτσι, θεωρή-
θηκε ὅτι ἀντιφάσκει πρός τόν προβλεπόμενο 
στόχο τῆς «διάπλασης ἐλεύθερων, ὑπεύθυνων 
καί δημοκρατικῶν πολιτῶν». 12

Πρόκειται γιά παραποίηση τῆς ἀλήθειας 
πού ἐπιδιώκει, ἀφενός, νά περάσει τήν ἰδέα 
ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι μαθητές δέν πρέπει νά διδά-
σκονται τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας –διότι 
τάχα δέν θά γίνουν ἐλεύθεροι, ὑπεύθυνοι καί 
δημοκρατικοί πολίτες– καί ἀφετέρου, νά τούς 
ὁδηγήσει σέ ἄλλους προσανατολισμούς, τάχα 
γιά λόγους ἐλευθερίας, ὑπευθυνότητας καί 
δημοκρατίας.

δ) Προβάλλεται ἡ ἀναγκαιότητα τῆς μετα-
τροπῆς τοῦ ΜτΘ σέ θρησκειολογία, προκειμέ-
νου νά «σωθεῖ» τό ΜτΘ ἀπό τά προβλήματα 
τῶν ἀπαλλαγῶν ἤ καί τήν κατάργησή του, καί 
δῆθεν νά θεμελιώσει «τή χριστιανική μαρτυ-
ρία στή σχολική ἐκπαίδευση σέ ἕνα ἄλλο ὑψη-
λότερο πνευματικό καί θεολογικό ἐπίπεδο».13

ε) Βάλλονται ὅσοι ὑποστηρίζουν τό 
Ὀρθόδοξο μάθημα, πού σέβεται τήν αὐτοτελή 

11. Π.Σ. σ. 12
12. Π.Σ. σ. 8, ΟΔ. ΕΚΠ. σ. 16, 22-23
13. Π.Σ. σ. 16 κ.ἄ.

διδασκαλία τῶν θρησκειῶν, καί ἀποθαρρύνε-
ται κάθε σκέψη προσφυγῆς στή Δικαιοσύνη 
γιά τήν ἐπίλυση τοῦ ζητήματος.

Τελικά, φρένο στήν ἐπιβολή τῆς θρησκει-
ολογίας ἔβαλε ἡ ἀπόφαση 115/2012 τοῦ Δι-
οικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων. Ἀναγνώρισε καί 
στήριξε τό Ὀρθόδοξο μάθημα μέ βάση τό 
Σύνταγμα καί τούς νόμους τοῦ κράτους, τίς 
ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, 
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων 
Δικαιωμάτων καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης 
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Εἶναι οὐσιαστικό νά ἀναλογιστοῦμε τί ση-
μαίνει ἡ ἐπιλογή τῆς θρησκειολογίας, ἔναντι 
τοῦ Ὀρθόδοξου ΜτΘ. Ποιό τό περιεχόμενό 
της καί ποῦ ὁδηγεῖ. Ἄν τελικά τά συγκρητιστι-
κά μορφώματα ὑπηρετοῦν τά πανανθρώπινα 
αἰτήματα γιά τήν εἰρήνη καί τή συναδέλφωση 
τῶν λαῶν ἤ ἄν στρέφονται ἐναντίον τους. Ἄν 
βοηθοῦν στή διάκριση τῆς ἀλήθειας καί στήν 
ἐξάλειψη τῶν συγκρούσεων. 

Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μαθαίνουμε 
νά ζοῦμε μέ τό Χριστό καί νά πορευόμαστε 
μαζί Του, ἐπειδή «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποι-
εῖν οὐδέν».14 Τό «οὐδέν» εἶναι ἀπόλυτο. Ἀπό 
τό Χριστό θωρακίζεται ἡ ζωή, ἐμπνέεται ἡ 
σκέψη, τό κοινωνικό ἔργο, διασώζονται οἱ 
διαπροσωπικές σχέσεις, καταργοῦνται οἱ κοι-
νωνικοί ἀποκλεισμοί. Ἐκεῖνος εἶναι τό φῶς, ὁ 
χορηγός τῆς εἰρήνης, ὁ Σωτήρας καί Λυτρω-
τής τοῦ κόσμου. 

Ἐξάλλου, τό πρόσωπο καί ἡ ζωή τοῦ 
ἀνθρώπου δέν ἀποκτᾶ ἀξία, ἐπειδή θά βα-
σιλεύσει, γενικά καί ἀπροσδιόριστα, ἡ ἀγά-
πη, ὁ σεβασμός τῆς ἑτερότητας, ἡ εἰρήνη, ἡ 
δικαιοσύνη, ἀλλά ἐπειδή ἐν Χριστῷ, ἔχει τή 
δυνατότητα νά μετέχει αἰώνια στή δόξα Ἐκεί-
νου, ὁ Ὁποῖος, ἐνῶ εἶναι ἀλλότριος ὡς πρός 
τή φύση, γίνεται οἰκεῖος στόν ἄνθρωπο μέ τό 
ἀπολυτρωτικό Του ἔργο. 

Ἡ κατά Χάριν καί ἐν Χριστῷ θέωση κάθε 
ἀνθρώπου εἶναι ὁ ἀληθινός στόχος καί ἡ ὕψι-
στη δόξα του, νά κοινωνεῖ τή δόξα τοῦ Χρι-
στοῦ.

14. Ἰω. 15, 5 
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Εἰσαγωγή

Ἄν σᾶς ρωτοῦσα γιατί συγκεντρωθή-
καμε σήμερα ἐδῶ, στό πνευματικό 

κέντρο τῆς Μητροπόλεως, μᾶλλον θά λέ-
γατε: «γιά νά τιμήσουμε τήν ἐπέτειο τοῦ 
1821». Δυστυχῶς ὅμως θά ἀπαντούσατε 
λάθος! Δέν τιμᾶμε ἐμεῖς τό ’21· αὐτό μᾶς 
τιμᾶ ὅταν ἐμεῖς τό θυμόμαστε. 

Σήμερα, 192 χρόνια μετά, ὁ ἀγώνας 
ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων φαντάζει μακρι-
νός. Ἴσως μερικοί δέ γνωρίζουν κἄν τί 
ἐννοοῦμε, ὅταν μιλᾶμε γιά τήν ἐπανάστα-
ση τοῦ ’21. Καί ἴσως δέ θά εἶχαν ἀκούσει 
ὀνόματα ἀγωνιστῶν ὅπως Κολοκοτρώνης, 
Νικηταρᾶς, Μακρυγιάννης, Παπαφλέσ-
σας, Διάκος, Καραϊσκάκης, Ἀνδροῦτσος, 
Μιαούλης, Κανάρης, Παπανικολῆς, Μπου-
μπουλίνα, Μαντώ Μαυρογένους, ἄν δέν 
εἶχαν δοθεῖ σέ δρόμους καί πλατεῖες. Πρέ-
πει ὅμως νά μάθουμε τί ἔκαναν οἱ ἄνθρω-
ποι αὐτοί, γιατί ὅπως οἱ ἥρωες τῶν πα-
ραμυθιῶν ἔτσι καί οἱ ἥρωες τῆς Ἱστορίας 
ἔχουν κάτι νά μᾶς ποῦν, κάτι νά μᾶς μά-
θουν. 

Τά παραμύθια ἄρχιζαν παλιά μέ τή φρά-
ση «Κόκκινη κλωστή δεμένη, στήν ἀνέμη 
τυλιγμένη…». Σήμερα ὅμως δέ θά ἀνα-
φερθοῦμε σέ παραμύθι ἀλλά σ’ ἕνα ἱστο-
ρικό γεγονός, τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. 
Αὐτό πού μᾶς συνδέει μέ ἐκείνη τήν παλιά 
ἐποχή εἶναι μιά κλωστή, αὐτή πού συνδέει 
ὅλους τούς ἀνθρώπους μέ τίς πράξεις τῶν 
προγόνων τους. Ἡ κλωστή πού συνδέει 

25η Μαρτίου 1821: 
Ἐπανάσταση Παιδείας καί Ἀνθρωπιᾶς

τοῦ κ. Σαράντου Καργάκου, Ἱστορικοῦ- Συγγραφέα

ἐμᾶς, τούς σύγχρονους Ἕλληνες, μέ τούς 
ἀγωνιστές τοῦ ’21 εἶναι κόκκινη κι αὐτή, 
ἔχει τό χρῶμα τοῦ αἵματος καί τῆς ἐλευ-
θερίας. 

Ἡ 25η Μαρτίου εἶναι ἡ μέρα τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Παναγίας καί ἡ ἐπέτειος τῆς 
Ἐπανάστασης. Αὐτή τήν περίοδο ἡ φύση 
ξυπνάει καί βάζει τά καλά της. Τά χελιδό-
νια ἐπιστρέφουν. Γι’ αὐτό ἡ 25η Μαρτίου 
εἶναι καί ἡ μέρα πού τά παιδιά βγάζουν 
τό «Μάρτη», τήν κόκκινη κλωστή ἀπό 
τά χέρια τους καί τήν ἀφήνουν σέ κλαδιά 
δένδρων, γιά νά τήν πάρουν τά χελιδόνια 
καί νά χτίσουν τίς φωλιές τους. Τήν κλω-
στή τοῦ ’21 πρέπει καί μεῖς νά τήν κρατᾶμε 
στήν ψυχή μας. Καί ὅταν ἔρθουν τά δικά 
μας χελιδόνια, τά παιδιά μας καί τά παιδιά 
τῶν παιδιῶν μας, νά τούς τήν παραδώσου-
με γιά νά χτίσουν τίς φωλιές τους καί νά 
φέρουν τήν ἄνοιξη στήν πατρίδα μας. Καί 
ἡ ζωή τους νά εἶναι παραμυθένια. 

Ἄλλωστε παράδοση δέν μόνο εἶναι 
αὐτό πού παραλαμβάνουμε, ἀλλά κυρίως 
αὐτό πού θά παραδώσουμε. Τί παραλάβα-
με λοιπόν ἀπό τούς ἀγωνιστές τοῦ ’21 πού 
ἀξίζει καί ’μεῖς νά παραδώσουμε στίς ἑπό-
μενες γενιές;

Ἱστορική γνώση καί σεβασμός  
τοῦ ἀντιπάλου

Στήν Ἐπανάσταση τοῦ ’21 ἡ Κρήτη εἶχε 
καί τό δικό της μεράδι. Γι’ αὐτό εἶναι ἰδι-
αίτερα συγκινητικό καί τιμητικό τό ὅτι ἡ 
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ἐκδήλωση αὐτή γίνεται σέ χῶρο ποτισμέ-
νο μέ αἷμα κρητικό. Τότε πολέμησαν οἱ 
Ἕλληνες μέ τούς Τούρκους, οἱ μέν γιά τήν 
ἐλευθερία τους οἱ δέ γιά τή διατήρηση τῆς 
αὐτοκρατορίας τους. Ἕλληνες καί Τοῦρκοι 
εἴμαστε γείτονες καί εἶναι πιθανόν στό 
μέλλον νά γίνουμε καί ἑταῖροι, πού ση-
μαίνει φίλοι, στό πλαίσιο τῆς Ε.Ε. Βέβαια, 
φίλοι, παρά τίς ὅποιες δυσκολίες, προ-
σπαθοῦμε νά εἴμαστε ἔτσι κι ἀλλιῶς. Γιατί 
λοιπόν μνημονεύουμε τούς μεταξύ μας πο-
λέμους; Ὄχι γιά νά καλλιεργοῦμε τό φόβο 
ἤ τήν ἐθνική ἔπαρση ἀλλά, πολύ ἁπλά, 
γιατί καί οἱ πόλεμοι εἶναι Ἱστορία καί ἡ 
Ἱστορία πρέπει νά λέγεται. Ἑορτάζουμε τή 
σημερινή ἐπέτειο γιά νά θυμηθοῦμε χωρίς 
ὅμως νά μισοῦμε. Συγχωροῦμε ἀλλά δέν 
ξεχνᾶμε. Ἄν ὅμως ξεχάσουμε τήν ἱστορία 
μας θά βρεθοῦμε χωρίς φάρο στήν ὀμι-
χλώδη θάλασσα τοῦ παρόντος. Καί τότε ἡ 
ἄγνοια καί ὁ φόβος δέ θά μᾶς ἀφήσουν τό 
περιθώριο νά συγχωρήσουμε κυρίως τόν 
ἑαυτό μας.

Ἡ Ἱστορία, ὅπως εἴπαμε, πρέπει νά λέ-
γεται· ὄχι μόνο γιά τό κακό ἀλλά καί γιά 
τό καλό. Ἡ ἀξία ἑνός πολεμιστή κρίνεται 
καί ἀπό τήν ἀξία τοῦ ἀντιπάλου του. Οἱ 
ἀγράμματοι ἀγωνιστές τοῦ ’21 εἶχαν κατα-
λάβει πώς ὁ ἀγώνας τους εἶναι ἱερός, ἀφοῦ 
ἐπρόκειτο γιά ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα, καί 
ὅτι θά ἔπρεπε νά πολεμήσουν μέ γενναι-
ότητα καί αὐτοθυσία, ὄχι μόνο γιατί οἱ 
ἀντίπαλοι ἦταν βέβαια πολύ περισσότεροι 
καί καλύτερα ἐξοπλισμένοι, ἀλλά καί διό-
τι ἦσαν ἱκανοί στρατιῶτες. Μιά ἱκανότητα 
πού οἱ Ἕλληνες τήν ἀναγνώριζαν χωρίς 
ἐνδοιασμούς, γιατί παρόλη τήν ἀγραμ-
ματοσύνη τους, εἶχαν ἀκούσει γιά τούς 
ἀρχαίους ἥρωες οἱ ὁποῖοι ἐπεδείκνυαν τήν 
ἀξία τους προβάλλοντας τήν ἀνδρεία τοῦ 
ἀντιπάλου τους. Ἔνιωθαν συνεχιστές τοῦ 

Λεωνίδα καί ὄντως ἦταν. Γι’ αὐτό ὁ Σολω-
μός γράφει στόν  Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν, 
τόν ἐθνικό μας ὕμνο, δηλαδή: 

Ὤ τρακόσιοι, σηκωθεῖτε
καί ξανάλθετε σέ μᾶς.

τα παιδιά σας θέλ' ἰδεῖτε
πόσο μοιάζουνε μέ σᾶς.

Ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης γράφει 
γιά μιά ἀπ’ τίς πρῶτες μάχες τοῦ Ἀγώνα 
(18 Ἰουνίου 1821) ὅπου πολέμησαν 6000 
Τοῦρκοι ἐναντίον ἑβδομηντατριῶν Ἑλλή-
νων (μαζί τους πολεμοῦσαν καί ὀκτώ 
Τοῦρκοι) ὅτι: «Ριχτήκανε ὅλη αὐτείνη ἡ 
δύναμη τῶν Τούρκων σ’ αὐτούς τούς ὀλί-
γους… Ριχτήκανε ἀπάνω τους… μέ μεγά-
λη γενναιότητα». Στή μάχη σκοτώθηκαν 
1000 Τοῦρκοι καί κανένας Ἕλληνας. Ὁ 
Μακρυγιάννης τελειώνει τήν περιγραφή 
μέ μιά φράση πού συνοψίζει τήν οὐσία 
τοῦ Ἀγώνα καί τούς λόγους τῆς νίκης τῶν 
Ἑλλήνων: «Δέν κατηγοριῶνται οὔτε οἱ 
Ἕλληνες εἰς τήν ἀντρεία, οὔτε οἱ Τοῦρκοι· 
σάν λιοντάρια πολέμησαν καί τά δυό μέρη. 
Ὅμως ἡ ἀδικία, ὅσο νά κάμη ἡ ἀντρεία, νι-
κιέται, ὅτι[γιατί] β[γ]ῆκαν ἀπό τοῦ Θεοῦ 
τόν δρόμον οἱ Τοῦρκοι». 

Ἔπειτα, ἀκοῦμε τόν Καραϊσκάκη, τόν 
Ἀχιλλέα τῆς Ρωμιοσύνης, ὅπως τόν χαρα-
κτηρίζει ὁ Παλαμᾶς, νά λέει γιά τόν ἀντί-
παλό του, τόν Κιουταχή, τόν πολιορκητή 
τοῦ Μεσολογγίου ὅτι εἶναι «πολλά τερ-
τιπλῆς», δηλαδή πολύ ἱκανός στή στρατι-
ωτική τέχνη.

Ὁ Κολοκοτρώνης ἐπίσης γιά νά δείξει 
στά δικά του παλληκάρια τό φιλοπαλλή-
καρο τῶν Τούρκων ἀνέφερε μιά φορά ὅτι 
ὅταν σκοτώθηκε ὁ ἀνδρεῖος Ζαχαριᾶς καί 
τοῦ εἶχαν τό κεφάλι του στήν Τριπολιτσά, 
ἕνας Τοῦρκος γιά περίγελο τό στόλισε μέ 
ἕνα τριαντάφυλλο, καί ἄλλοι Τοῦρκοι ἐκεῖ 
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παρόντες ἔδειραν ἄσχημα τόν χωρατατζή.
Ἕνα μάθημα, λοιπόν, πού φέρνει στίς 

καρδιές μας τό ’21 εἶναι ὅτι τιμᾶμε καί 
μνημονεύουμε τούς ἀγωνιστές τοῦ πα-
ρελθόντος γιά νά μποροῦμε καί ‘μεῖς σή-
μερα νά ἀγωνιζόμαστε δίκαια γιά τό πα-
ρόν χωρίς κακία ἀλλά μέ σεβασμό γιά τόν 
ἄξιο ἀντίπαλο. Μαθαίνουμε ἀκόμα ὅτι γιά 
νά ἀγωνιστοῦμε σωστά καί γιά νά διοχε-
τεύσουμε τήν ἔμφυτη ἐπαναστατικότητά 
μας πρός τή σωστή κατεύθυνση πρέπει 
νά μορφωθοῦμε. Καί ἡ ἐπαναστατικότε-
ρη παιδεία εἶναι τά κλασικά γράμματα, 
κάτι πού δέν τό λέμε ἐμεῖς ἀλλά ὁ Μάρξ. 
Ὁ Κάρολος Μάρξ, θεωρητικός τῆς ἐπανά-
στασης, «παρέμενε πάντα προσηλωμένος 
στούς ἀρχαίους Ἕλληνες καί ἦταν ἕτοιμος 
νά διώξει μέ τό μαστίγιο ἀπό τόν ναό τοῦ 
πολιτισμοῦ καθέναν πού ἤθελε νά στρέψει 
τούς ἐργάτες ἐνάντια στήν ἀρχαία κληρο-
νομιά», ἀναφέρει ὁ Φραντς Μέριγκ. (Γερ-
μανός Σοσιαλδημοκράτης) 

Γιά τήν παιδεία καλύτερα ἀπό μας μί-
λησε σέ κάποιους μαθητές πού κάθονταν 
μπροστά του στήν Πνύκα τό 1838 ὁ Κο-
λοκοτρώνης. «Ἐγώ, παιδιά μου, εἶπε, κατά 
κακή μου τύχη, ἐξ αἰτίας τῶν περιστάσεων, 
ἔμεινα ἀγράμματος, καί διά τοῦτο σᾶς ζητῶ 
συγχώρηση… Νά δοθεῖτε εἰς τάς σπουδάς 
σας... Νά σκλαβωθεῖτε εἰς τά γράμματά 
σας… Ἡ προκοπή σας καί ἡ μάθησή σας 
νά μήν γίνει σκεπάρνι (ἐργαλεῖο) μόνο διά 
τό ἄτομό σας, ἀλλά νά κοιτάζει τό καλό 
τῆς κοινότητος, καί μέσα εἰς τό καλό αὐτό 
εὑρίσκεται καί τό δικό σας [καλό]… Ἐμᾶς 
μή μᾶς τηρᾶτε, πλέον. Τό ἔργο μας καί ὁ 
καιρός μας ἐπέρασε. Καί αἱ ἡμέραι τῆς γε-
νεᾶς, ἡ ὁποία σᾶς ἄνοιξε τό δρόμο, θέλουν 
μετ' ὀλίγον περάσει. Εἰς ἐσᾶς μένει νά 
ἰσάσετε καί νά στολίσετε τόν τόπο, ὁπού 
ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε…». 

Ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ μᾶς δίνει κι ἕνα 
ἀκόμη μάθημα. Νά ὁμονοοῦμε, νά βρί-
σκουμε αὐτά πού μᾶς ἑνώνουν κι ὄχι αὐτά 
πού μᾶς χωρίζουν. Στό δεύτερο ἐμφύλιο 
πόλεμο πού κάναμε, ἐνῶ ὁ Ἰμπραήμ ἀνε-
νόχλητος κατέπνιγε τήν ἐπανάσταση, οἱ 
ἀντίπαλοι τοῦ Κολοκοτρώνη σκότωσαν 
ἄνανδρα τόν μικρότερο γιό του, τόν Πάνο. 
Ὁ Γέρος συντετριμμένος παραδόθηκε καί 
φυλακίστηκε στήν Ὕδρα. Ὁ ἀντίπαλός του, 
ὁ Παπαφλέσσας, ἀναγνωρίζοντας τήν κρι-
σιμότητα τῆς στιγμῆς καί τήν ἀδιαμφισβή-
τητη ἱκανότητα τοῦ Γέρου νά σώσει τήν 
Ἐπανάσταση, πρίν φύγει γιά νά θυσιασθεῖ 
στό Μανιάκι καθυστερώντας τόν Ἰμπραήμ 
εἰσηγήθηκε τήν ἀποφυλάκιση τοῦ ἀντιπά-
λου του. Ὁ Κολοκοτρώνης βγῆκε ἀπ’ τή 
φυλακή, συγχώρεσε τούς φονεῖς τοῦ γιοῦ 
του καί συνέχισε τόν Ἀγῶνα.

Τό ἴδιο μάθημα τῆς συγχώρεσης μᾶς δί-
νει κι ἕνα περιστατικό πού συνέβη μεταξύ 
τοῦ Καραϊσκάκη καί τοῦ Ἀ. Ζαΐμη. Ὅταν 
τό 1826 ὁ Κιουταχής πολιορκοῦσε τήν 
Ἀθήνα, ὁ Καραϊσκάκης διορίστηκε ἀρχι-
στράτηγος τῆς Ρούμελης γιά νά τόν πο-
λεμήσει. Συναντήθηκε τότε στό Ναύπλιο 
μέ τό Ζαΐμη ὁ ὁποῖος πρῶτος τόν συγχώ-
ρεσε γιά τήν παλιά τους ἔχθρα, πού βα-
στοῦσε ἀπό τόν καιρό τοῦ ἐμφυλίου, ὅταν 
ὁ Καραϊσκάκης εἶχε κάνει πολλά κακά στά 
σπίτια καί στά κτήματα τῶν Ζαΐμηδων. Ὁ 
Καραϊσκάκης δάκρυσε. Τότε φιλήθηκαν οἱ 
δυό τους καί ξέχασαν τά περασμένα. Στή 
σκηνή αὐτή ἔτυχε νά εἶναι καί ὁ Ὑδραῖος 
Βασίλης Μπουντούρης κι εἶπε στόν Καρα-
ϊσκάκη: 

— Δέν ἔκαμες ὥς τώρα ὅσο ἔπρεπε τό 
χρέος σου στήν πατρίδα, Καραϊσκάκη· ὁ 
Θεός νά σέ φωτίσει νά τό κάνεις ἀπό δῶ 
κι ἐμπρός…

— Δέν τ’ ἀρνιέμαι! Ἀποκρίθηκε ὁ Κα-
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ραϊσκάκης. Ὅταν θέλω, γίνομαι ἄγγελος 
κι ὅταν θέλω, γίνομαι διάβολος. Ἀπό τώρα 
ἔχω σκοπό νά γίνω ἄγγελος.

Γιά νά μποροῦμε λοιπόν νά ἐπαναστα-
τοῦμε πρέπει πρῶτα νά νικήσουμε τό διά-
βολο πού κρύβεται μέσα μας. Πρέπει νά 
προτιμᾶμε νά κατακτᾶμε τόν ἑαυτό μας 
παρά τούς ἄλλους. Ὁ σπουδαιότερος ἴσως 
τῶν Ἑλλήνων φιλολόγων μετά τόν Κο-
ραή, ὁ Ἰωάννης Συκουτρής, πού χρημάτι-
σε μάλιστα καί καθηγητής στό Ἀρσάκειο, 
ἔλεγε πρός τούς μαθητές του: «Ἄνανδρον 
εἶναι νά ζητοῦμεν νά διορθώσωμεν τούς 
ἄλλους, προτοῦ νά ἔχωμεν βάλει κἄν χέρι 
ἐπάνω μας». Τό παράδειγμα μᾶς δίνει ὁ 
Γέρος τοῦ Μοριᾶ πού, ἐνῶ ἦταν μανιώδης 
καπνιστής, ἔκοψε «μαχαίρι» τό κάπνισμα. 
Σέ μιά ὥρα ἀνάπαυλας καθόταν καί καθά-
ριζε τήν τζιμπούκα του. Ἦταν «θεριακλής» 
καί κάπνιζε μέ πολλή μεγαλοπρέπεια. Ἐκεῖ 
ὅμως πού καθάριζε καί ἔβγαζε τήν βρωμιά 
τῆς νικοτίνης ἀπ’ τήν τζιμπούκα του, ἀη-
δίασε καί πετώντας την κάτω εἶπε: «Ὄρσε 
ἄνθρωπος πού θέλει νά λευτερώσει τόν 
τόπο του καί δέν μπορεῖ νά λευτερωθεῖ ὁ 
ἴδιος ἀπό μιά κακιά συνήθεια».

Σέ μιά ἐποχή κρίσης τό παράδειγμα 
τῆς αὐτοκυριαρχίας καί τῆς αὐταπάρνη-
σης εἶναι ἰδιαιτέρως παιδαγωγικό. Μιά 
ἁγνοημένη μορφή τοῦ ἀγώνα, ὁ Μανιάτης 
Ἠλίας Τσαλαφατίνος, ἔλαβε μέρος στίς 
περισσότερες μάχες καί ὑπῆρξε ὑπόδειγ-
μα ἀνιδιοτέλειας. Ὅταν τό 1823 ἀπό τήν 
ἐπαναστατική κυβέρνηση τοῦ προσφέρ-
θηκαν 2000 γρόσια, τά ἀποποιήθηκε λέ-
γοντας πώς αὐτός εἶναι μέν φτωχός, ἀλλά 
τό ἔθνος εἶναι φτωχότερο! Ὁ ἀνηψιός τοῦ 
Κολοκοτρώνη, Νικήτας Σταματελόπου-
λος, ὁ γνωστός Νικηταρᾶς, εἶναι ἀπό τούς 
ἀγωνιστές πού πήραν μέρος στίς περισ-
σότερες μάχες. Ἀπ’ τά χέρια του πέρασαν 

τά περισσότερα λάφυρα μά δέν κράτησε 
τίποτα γιά τόν ἑαυτό του. Πέθανε πάμ-
φτωχος, τυφλός καί λησμονημένος στόν 
Πειραιά τό 1849. Τά παλληκάρια του μιά 
φορά τοῦ ἔδωσαν λάφυρο ἕνα βαρύτιμο 
σπαθί. Μιά Κυριακή τοῦ 1826 πού γινόταν 
στό Ναύπλιο ἔρανος γιά τό πολιορκού-
μενο Μεσολόγγι, ὁ Νικηταρᾶς κατέθεσε 
αὐτό τό σπαθί ὑπέρ τῆς ἐνίσχυσης τοῦ 
ἀγώνα τῶν σκληρά δοκιμαζομένων πλήν 
ὅμως ἐλεύθερων πολιορκημένων. Τότε, 
μέσα ἀπό τό πλῆθος, ἐμφανίστηκε καί ἡ 
περίφημη Ψωροκώσταινα. Πῆγε στό τρα-
πέζι τοῦ ἐράνου καί εἶπε: 

- Δέν ἔχω τίποτα ἄλλο ἀπό αὐτό τό 
ἀσημένιο δαχτυλίδι κι αὐτό τό γρόσι. Αὐτά 
προσφέρω στό μαρτυρικό Μεσολόγγι.

Αὐτά εἶπε ἡ περήφανη γριά πλύστρα. 
Μακάρι ἡ σημερινή Ἑλλάδα, πού ὑποτι-
μητικά καί ἀνιστόρητα τήν ἀποκαλοῦμε 
Ψωροκώσταινα, νά εἶχε τό φρόνημα αὐτῆς 
τῆς γυναίκας πού κάποτε, ἀρχόντισσα στίς 
Κυδωνίες, εἶδε τούς Τούρκους νά σφάζουν 
τόν ἄντρα καί τά παιδιά της. Σήμερα γιά 
λόγους οἰκονομίας καταργήσαμε τόν ἑορ-
τασμό τῆς 25ης στίς ἑλληνικές πρεσβεῖες 
τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἐπίσης γιά λόγους 
...οἰκονομίας παρακολουθοῦμε τουρκικά 
σίριαλ! Ὁ Ἀνδρέας Κάλβος στήν ὠδή «Αἱ 
Εὐχαί» γράφει: 

«Καλήτερα, καλήτερα
διασκορπισμένοι οἱ  Ἕλληνες

’νὰ τρέχωσι τὸν κόσμον,
μὲ ἐξαπλωμένην χεῖρα

ψωμοζητοῦντες·
Παρὰ προστάτας ’νἄχωμεν.

Σήμερα δυστυχῶς πράττουμε καί τά 
δυό. Διότι ἡ Ἐκπαίδευση δέν καλλιεργεῖ 
ἡρωικό φρόνημα. Διότι, ὅσο στίς μέρες 
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μας θά ὑπάρχουν κρατικοδίαιτοι καί ἀβρο-
δίαιτοι ἐπαναστάτες, τά σχολικά ἐγχειρί-
δια ἱστορίας θά γράφονται παραλειπτικά. 
Ἡ σύγκριση μέ τούς παλαιούς δέν εὐνοεῖ 
τούς συγχρόνους. Ἡ Ἐκπαίδευση δέν πα-
ρέχει τήν αὐταπάρνηση ὡς παράδειγμα 
ζωῆς. Οἱ ἀμόρφωτοι ἀγωνιστές τοῦ ’21 ἄς 
εἶναι τό πρότυπο γιά μιά Παιδεία πού θά 
φτειάχνει ὄχι παιδιά πού κάθονται φρόνι-
μα, ἀλλά παιδιά μέ γενναῖο φρόνημα. Ἄς 
ἀκουστεῖ κάποτε ἐπιτέλους στά σχολεῖα ἡ 
ἀπάντηση πού ἔδωσε ὁ Ἀθανάσιος Ραζη-
κότσικας στόν Ἰμπραήμ, ὅταν ὁ τελευταῖος 
ζήτησε ἀπό τούς Μεσολογγίτες νά παρα-
δοθοῦν: «Τά κλειδιά τοῦ Μεσολογγίου 
εἶναι στίς μποῦκες τῶν κανονιῶν κρεμα-
σμένα».

Ἕνα ἄλλο μάθημα πού παίρνουμε ἀπό 
τό ’21 εἶναι ὅτι ἥρωες δέν εἶναι αὐτοί πού 
δέ φοβοῦνται, ἀλλά αὐτοί πού τήν κρίσιμη 
στιγμή ξεπερνοῦν τό φόβο τους καί ρίχνο-
νται στόν ἀγῶνα. Ἡ ἀγωνιστικότητα ὅμως 
δέ σημαίνει καί στρυφνότητα ἤ ἔλλειψη 
χιοῦμορ. Ἀναφέρουμε δυό περιστατικά. 
Ὅταν ὁ πυρπολητής Κωνσταντῖνος Κα-
νάρης χρημάτισε πρωθυπουργός γιά ἕνα 
διάστημα μετά τήν ἀπελευθέρωση, τόν 
ἐπισκέφθηκε στό σπίτι του στήν Κυψέλη 
ἕνας Ἄγγλος διπλωμάτης. Ἐκεῖ, καθώς συ-
ζητούσανε, δίνει μιά ὁ Κανάρης μέ τό χέρι 
καί ἔχυσε τούς καφέδες. Τοῦ ἦρθε ξαφνι-
κό καί γέρος καθώς ἦταν πιά τρόμαξε. Ὁ 
Ἄγγλος, μέ τή χαρακτηριστική τῶν Σαξό-
νων εἰρωνεία, τοῦ εἶπε:

— Σεῖς, ὁ γενναῖος μπουρλοτιέρης, 
σεῖς, πού ἀνατινάξατε τήν τουρκική ναυ-
αρχίδα στή Χίο, τρομάξατε;

Καί ὁ Κανάρης τοῦ ἀπάντησε:
— Ἄμ, τότε νά δεῖς τρομάρα πού τήν 

εἶχα…
Τό ἄλλο περιστατικό συνέβη κατά τήν 

πολιορκία τῆς Ἀκρόπολης τό 1826. Τότε ὁ 
Γάλλος ναύαρχος (ἀμιράλης) Δεριγνύ κά-
λεσε τόν Καραϊσκάκη στή ναυαρχίδα του. 
Μόλις ὁ Καραϊσκάκης πάτησε στό κατά-
στρωμα, βρόντηξαν ξαφνικά σέ χαιρετι-
σμό τά κανόνια τοῦ πλοίου. Ἀμάθητος ὁ 
ὁπλαρχηγός ἀπό τέτοιες ἐθιμοτυπίες ἀνα-
τινάχτηκε ξαφνιασμένος. Ὁ Γάλλος τότε 
τόν ρώτησε πειραχτικά:

— Φοβήθηκες, στρατηγέ;…
Δαγκάθηκε ὁ Καραϊσκάκης.
Σέ μιά-δυό μέρες βγῆκε στή στεριά 

ὁ Δεριγνύ νά ἐπισκεφθεῖ τόν καπετάνιο. 
Ἀφοῦ φάγανε κ’ ἤπιανε - καλύτερα ὅμως 
ἄς ἀφήσουμε νά μᾶς ἀνιστορήσει τά παρα-
κάτω σέ στίχους ὁ ποιητής Ἀχιλλέας Πα-
ράσχος:

Στόν ψυχογιό του στράφηκε: «Σύρε 
καφέ νά φέρεις, 

νά πιοῦν οἱ ξένοι μας κι ἐμεῖς· κι ἐκεῖνο 
τ' ἄλλο... ξέρεις».

Καί πεταχτά τοῦ ἔγνεψε τό γρήγορό του 
μάτι. 

Ἦρθε ὁ καφές- τόν μοίρασαν εἰς ὅλους 
σέ κομμάτι. 

Μά ἔφερεν ὁ ψυχογιός τό γιασεμί του 
ἀκόμα, 

κι ἀφοῦ ἐγέμισε καπνό τό κόκκινό του 
στόμα, 

μικρό βαρέλι ἔφερε μπαρούτι γεμισμένο, 
καί εἰς τά πόδια τό 'βαλε τοῦ στρατηγοῦ 

ἀνοιγμένο. 

Μέ ἀπορία ἔβλεπαν κι οἱ ξένοι κι οἱ δικοί 
του. 

Τήν ταραχή τους δέν μπορῶ καλά νά 
ζωγραφίσω. 

Μά στό βαρέλι ἔβαλεν αὐτός τό γιασεμί 
του. 

Καί εἶπε: «Φέρε μου φωτιά κομμάτι νά 
καπνίσω».
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Κι ἦρθε ἡ φωτιά- τό γιασεμί σέ τάφο 
ἀνοιγμένο εὑρίσκονταν ἀπάνω 

κι ὁ ψυχογιός τό κάρβουνο τοῦ ἔβαζε 
ἀναμμένο.

— Χαρά σέ τέτοιο ψυχογιό καί τέτοιο 
καπετάνιο!—

Ἔβαλ’ ἐκεῖνος τή φωτιά κι ἐκάπνιζεν ὁ 
ἄλλος, 

χωρίς ἀπό τά φρύδια του μιά τρίχα νά 
σαλέψει.

Ὅλοι καταταράχτηκαν· ἐτρόμαξεν ὁ 
Γάλλος. 

Δέν ἤξερε στά μάτια του ἄν πρέπει νά 
πιστέψει. 

Ἀπάνω ἐπετάχτηκε κατάχλομος σάν 
κρίνος, 

καί «Θά μᾶς κάψεις!» μέ φωνή ἐφώναξε 
μεγάλη. 

Μέσα στά μάτια ἥσυχα τόν κοίταξε 
ἐκεῖνος. 

Καί εἶπε μέ χαμόγελο: «Φοβήθης, Ἀμι-
ράλη;»

Ἡ παιδεία ὡς κρίσιμη μάζα 
τῆς ἐλευθερίας

Ὅταν ἄναψε ἡ φλόγα τῆς ἐλευθερίας 
τό ’21 προκάλεσε ἔκρηξη στίς ψυχές τῶν 
ὑποδούλων, διότι αὐτές ἦταν πλέον γε-
μάτες μέ τό εὔφλεκτο ὑλικό τῆς παιδείας. 
Τά ἀγόρια, πού θά ὑπηρετήσετε στρατιω-
τική θητεία, θά μάθετε ὅτι μιά ἐκρηκτική 
ὕλη ἀπό μόνη της δέν μπορεῖ νά ἐκραγεῖ. 
Εἶναι ἀδρανής, ὅπως λένε. Χρειάζεται 
λοιπόν ἕνα μέσο ἀσταθές, ὅπως ὀνομά-
ζεται, ἕνας πυροκροτητής δηλαδή, πού 
μπορεῖ εὔκολα νά σκάσει ἀκόμη κι ἄν 
πέσει στό ἔδαφος. Οἱ ψυχές τῶν ραγιά-
δων, ἀδρανεῖς ἀπό τήν ἀπαιδευσία 400 
χρόνων σκλαβιᾶς δέν ἦταν ἕτοιμες νά 
ἀνάψουν ἀπό τή φλόγα τῆς ἐλευθερίας. 

Αὐτή ἦταν καί μία ἀπό τίς αἰτίες πού ἀπέ-
τυχαν πολλά προεπαναστατικά κινήματα 
τά ὁποῖα πνίγηκαν στό αἷμα. Δέν μετα-
λαμπαδεύτηκε ἡ φλόγα τῆς ἐλευθερίας, 
γιατί οἱ ψυχές ἄδειες ἀπό καύσιμο ὑλικό 
δέν μπόρεσαν νά τήν κρατήσουν ἄσβη-
στη. Στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία δέν 
ὑπῆρχαν σχολεῖα καί πανεπιστήμια, δέν 
ἐκδίδονταν βιβλία ἤ ἐφημερίδες οὔτε γιά 
τούς Ὀθωμανούς πόσο μᾶλλον γιά τούς 
ραγιάδες. Μέσα σέ αὐτή τήν ἀθλιότητα 
ἦταν δύσκολο νά σκέφτονται ἐλεύθερα 
καί δή ἐπαναστατικά. Ὁ ἀγώνας γιά ἐπι-
βίωση ἀπορροφοῦσε ὅλη τή δύναμη καί 
τή σκέψη τους. 

Γιά νά ἀφυπνισθοῦν οἱ ραγιάδες ἔπρε-
πε νά μορφωθοῦν. Τό ρόλο αὐτό ἀνέ-
λαβαν πνευματικοί ἄνθρωποι πού γιά 
τό ἔργο τους αὐτό ὀνομάστηκαν ἀπό 
τήν Ἱστορία «Δάσκαλοι τοῦ Γένους». Οἱ 
πιό γνωστοί εἶναι ὁ Εὐγένιος Βούλγα-
ρης, ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης, ὁ Κοσμᾶς 
ὁ Αἰτωλός, ὁ Ἀδαμάντιος Κοραής καί ὁ 
Ρήγας Φεραῖος. Μέ τό κήρυγμα καί τή 
διδασκαλία τους, μέ τίς ἐκδόσεις βιβλί-
ων καί ἐφημερίδων ξύπνησαν τό ραγιά 
ἀπό τό λήθαργο τῆς σκλαβιᾶς. «…καί εἰς 
αὐτούς, σύμφωνα μέ τό Γέρο τοῦ Μοριᾶ, 
πρέπει νά χρωστοῦμε εὐγνωμοσύνη, δι-
ότι εὐθύς ὅπου κανένας ἄνθρωπος ἀπό 
τό λαό ἐμάνθανε τά κοινά γράμματα, 
ἐδιάβαζεν αὐτά τά βιβλία καί ἔβλεπε ποί-
ους εἴχαμε προγόνους, τί ἔκαμεν ὁ Θεμι-
στοκλῆς, ὁ Ἀριστείδης καί ἄλλοι πολλοί 
παλαιοί μας, καί ἐβλέπαμε καί εἰς ποιάν 
κατάσταση εὑρισκόμεθα τότε. Ὅθεν μᾶς 
ἦλθεν εἰς τό νοῦ νά τούς μιμηθοῦμε καί 
νά γίνουμε εὐτυχέστεροι…». Μιμήθηκαν 
ὅμως οἱ ἀγωνιστές καί τούς ὑπερασπιστές 
τῆς Κωνσταντινούπολης τῶν ὁποίων τή 
μάχη πίστευαν ὅτι συνεχίζουν, ἀφοῦ ἀπό 
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τήν Ἅλωση μέχρι καί τήν Ἐπανάστα-
ση δέν εἶχε ὑπογραφεῖ παράδοση στούς 
Τούρκους. Ἀναφέρει ὁ Κολοκοτρώνης 
μιά συζήτησή του μέ τόν Ἄγγλο πλοίαρχο 
Χάμιλτον ὁ ὁποῖος τοῦ πρότεινε νά συμ-
βιβαστοῦν οἱ  Ἕλληνες μέ τούς Τούρκους 
καί ἡ Ἀγγλία νά μεσιτεύσει. Τοῦ ἀπάντη-
σε ὁ Γέρος: «Ὁ βασιλεύς μας (ἐννοεῖ τόν 
Κωνσταντῖνο τόν Παλαιολόγο) ἐσκοτώ-
θη, καμιά συνθήκη δέν ἔκαμε, ἡ φρουρά 
του εἶχε παντοτινό πόλεμο μέ τούς Τούρ-
κους καί δύο φρούρια ἤτον πάντοτε ἀνυ-
πότακτα». Καί ὁ Χάμιλτον ἀπορημένος 
ρώτησε: «ποιά εἶναι ἡ φρουρά του, ποιά 
εἶναι τά φρούρια;» γιά νά πάρει τήν ἑξῆς 
περήφανη ἀπάντηση: «Ἡ φρουρά τοῦ βα-
σιλέως μας εἶναι οἱ λεγόμενοι «Κλέφται», 
τά φρούρια ἡ Μάνη καί τό Σούλι καί τά 
βουνά». 

Πράγματι οἱ ἐπαναστάτες θεωροῦσαν 
τόν ἀγῶνα τους ὡς συνέχεια τοῦ ἀγώ-
να τῶν Βυζαντινῶν κατά τῶν Ὀθωμανῶν 
ἀλλά καί τοῦ ἀγώνα τῶν Ἀρχαίων κατά 
τῶν Περσῶν. Πίστευαν ὅτι καί αὐτοί, ὡς 
νέοι Σαλαμινομάχοι, πολεμοῦσαν γιά τήν 
ἐλευθερία τους ἐναντίον τῶν Ὀθωμανῶν 
πού κι αὐτοί, ὅπως οἱ Πέρσες, ἔρχονταν 
ἀπό τήν Ἀνατολή. 

Ὁ ἀγώνας τους, ὅπως καί τῶν Ἀρχαί-
ων, δέν ἦταν μόνο γιά ἐλευθερία ἀλλά καί 
γιά δημοκρατία. Γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές 
ἀναφέρουμε ὅτι τό 3ο σύνταγμα πού ψη-
φίστηκε ἀπό τούς ἀκόμη σκλαβωμένους 
Ἕλληνες τό 1827 (Γ΄ Ἐθνοσυνέλευση 
Τροιζήνας) «ἧτο τό δημοκρατικώτερον 
τῆς ἐποχῆς του».1 Καί δέν πρέπει νά λη-
σμονοῦμε ὅτι ὁ Μακρυγιάννης δέν ἀγω-
νίστηκε μόνο γιά τήν ἀπελευθέρωση ἀπό 
τούς Τούρκους ἀλλά καί μετά, ὅταν πλέον 

1. Σγουρίτσα, Συνταγματικόν Δίκαιον, τ. Α΄, σ. 126

σχηματίσθηκε ἐλεύθερο ἑλληνικό κράτος, 
ἀγωνίστηκε ὡς ἕνας ἀπό τούς ἀρχηγούς 
τοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος τῆς 3ης Σε-
πτεμβρίου τοῦ 1843 γιά τήν παραχώρηση 
ἀπό τό βασιλιά Ὄθωνα δημοκρατικοῦ συ-
ντάγματος. 

Τά γλυπτά τῶν ἀρχαίων μνημείων καί 
οἱ ναοί μέσα στούς ὁποίους ἔβρισκαν 
καταφύγιο ἦταν γιά τούς ἀγωνιστές ἡ 
ἀφορμή τοῦ πολέμου γιά τήν ἐλευθερία. 
Ὁ Σεφέρης ἀναφέρεται σέ ἕνα περιστατι-
κό μέ τό Μακρυγιάννη πού ὅταν εἶδε δυό 
στρατιῶτες νά προσπαθοῦν νά πουλήσουν 
δυό ἀρχαῖα γλυπτά σέ εὐρωπαίους περιη-
γητές τούς εἶπε: «Αὐτά, καί δέκα χιλιάδες 
τάλαρα νά σᾶς δώσουνε, νά μήν τό κατα-
δεχτεῖτε νά βγοῦν ἀπό τήν πατρίδα μας. 
Γι’ αὐτά πολεμήσαμε» (Β΄ 303). Καί σχο-
λιάζει ὁ νομπελίστας ποιητής μας: «Κα-
ταλαβαίνετε. Δέ μιλᾶ ὁ Λόρδος Βύρων, 
μήτε ὁ λογιότατος, μήτε ὁ ἀρχαιολόγος· 
μιλᾶ ἕνας γιός τσοπάνηδων τῆς Ρούμελης 
μέ τό σῶμα γεμάτο πληγές». Χάρη στήν 
παιδεία λοιπόν ἔνιωσαν τά πληγωμένα 
τσοπανόπουλα ὅτι εἶναι παιδιά σπουδαί-
ων προγόνων καί φιλοτιμήθηκαν, ὥστε νά 
τούς μοιάσουν καί, ὅπως ἐκεῖνοι, θυσία-
σαν καί αὐτοί τόν ἑαυτό τους ἀλλά καί τίς 
οἰκογένειές τους καί τίς περιουσίες τους 
γιά τήν ἐλευθερία καί τή δημοκρατία. Καί 
ὅπως ἐμεῖς σήμερα νιώθουμε ὅτι τό ’21 
μᾶς τιμᾶ, ἔτσι κι αὐτοί ἔνιωσαν νά πέφτει 
πάνω τους λίγη τιμή καί περηφάνια ἀπό 
τούς κίονες τῶν ἀρχαίων ναῶν πού εἶχαν 
γιά ταμπούρια. Ἡ ψυχική σύνδεσή τους 
μέ τούς ἀρχαίους εἶναι ἐμφανῆς στά λόγια 
τοῦ Μακρυγιάννη: «Πᾶμε… νά βροῦμε τό 
γέρο - Σωκράτη, τόν Πλάτωνα, τόν Θεμι-
στοκλῆ, τό λεβέντη Λεωνίδα, καί νά τούς 
εἰποῦμε τίς χαροποιές εἴδησες, ὅτι ἀνα-
στήθηκαν οἱ ἀπόγονοί τους, ὅπου ἦταν 
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χαμένοι καί σβησμένοι ἀπό τόν κατάλογο 
τῆς ἀνθρωπότητας».2 

Αὐτός πού βοήθησε ὅσο κανένας 
ἄλλος, ὥστε νά ξαναγραφοῦν οἱ  Ἕλληνες 
στόν κατάλογο τῆς ἀνθρωπότητας, ἦταν ὁ 
Ρήγας Φεραῖος. Πίστευε, ὅπως καί ὁ Κο-
ραής, ὅτι τό ἔθνος γιά νά ἀπελευθερωθεῖ, 
πρέπει νά μορφωθεῖ. Τό ἐπαναστατικό του 
σχέδιο προέβλεπε τήν ἀνατροπή τοῦ σουλ-
τανικοῦ καθεστῶτος καί τή δημιουργία 
ἑνός πολυεθνικοῦ, ὁμοσπονδιακοῦ κρά-
τους ὅλων τῶν βαλκανικῶν λαῶν. Στόν 
περίφημο Θούριο, τραγούδι ἐπαναστατι-
κό, πού ἐξέδωσε στή Βιέννη, λέει
Γιατί κ' ἡ ἀναρχία, ὁμοιάζει τήν σκλαβιά,
νά ζοῦμε σάν θηρία, εἶν' πλιό σκληρή φω-

τιά.
Στήν πίστιν του καθ' ἕνας, ἐλεύθερος νά ζῆ,
στήν δόξαν τοῦ πολέμου, νά τρέξωμεν μαζί.
Βουλγάροι κι' Ἀρβανῆτες, Ἀρμένιοι καί Ρω-

μιοί,
Ἀράπηδες καί ἄσπροι, μέ μιά κοινήν 

ὁρμή,…

Τό ἐπαναστατικό αὐτό τραγούδι μέ τό 
δημοκρατικό καί ἀντιμοναρχικό πνεῦμα 
του ἔγινε ὁ ἐθνικός ὕμνος τῶν ὑποδούλων 
ἀλλά καί στάθηκε ἡ ἀφορμή νά συλλη-
φθοῦν ὁ Ρήγας καί οἱ σύντροφοί του καί 
νά βροῦν μαρτυρικό θάνατο. Διότι ὅπως 
διαβάζουμε στήν ἀναφορά τῆς αὐστριακῆς 
ἀστυνομίας πού τούς συνέλαβε καί τούς 
παρέδωσε στούς Τούρκους: «ἐξεδήλωσαν 
δημοκρατικά φρονήματα… καί ὅτι ἐτρα-
γούδησαν ἕνα ἐπαναστατικόν τραγούδι, 
ὅπου οἱ μονάρχαι γενικῶς ἐλέγχονται ὡς 
τύραννοι». 

Ὁ Ρήγας δέν ἐμφύσησε τό ἐπαναστα-
τικό φρόνημα μόνο στούς σύγχρονούς 

2. Μακρυγιάννης, 1965, σ. 341

του. Σέ μιά νεώτερη ἐποχή πού ἡ Ἑλλάδα 
πάλι εἶχε χαθεῖ καί σβηστεῖ ἀπό τόν κατά-
λογο τῆς ἀνθρωπότητας, τήν περίοδο τῆς 
δικτατορίας, ἱδρύθηκε ἀπό φοιτητές καί 
ἐργαζομένους μιά ὀργάνωση πού πάλεψε 
γιά τήν ἀνατροπή τοῦ καθεστῶτος. Ὀνο-
μάστηκε βέβαια «Ρήγας», ἀφοῦ τά μέλη 
της εἶχαν ὡς πρότυπο δράσης τόν παλιό 
ἐπαναστάτη. Κυκλοφοροῦσαν δέ, μέ κίν-
δυνο τῆς ζωῆς τους, ἕνα παράνομο φυλ-
λάδιο πού σκοπό εἶχε νά ἀφυπνίσει τούς 
Ἕλληνες κατά τῆς δικτατορίας. Τό φυλλά-
διό τους ὀνομαζόταν «Θούριος». 

Τό νά τραγουδοῦν οἱ ὑπόδουλοι τό 
Θούριο τοῦ Ρήγα τό ’21 ἦταν πράξη πολύ 
πιό ἐπαναστατική καί ἐπικίνδυνη ἀπό τό 
νά διαβάζει κάποιος τό «Θούριο» τῶν φοι-
τητῶν ἐπί δικτατορίας. Γι’ αὐτό καί γινό-
ταν κρυφά. Ἄλλωστε τότε ἐπικρατοῦσε 

Παντοῦ φόβος καί τρομάρα
καί φωνές καί στεναγμοί.

παντού κλάψα, παντοῦ ἀντάρα,
καί παντοῦ ξεψυχισμοί.

ὅπως λέει ὁ ἐθνικός μας ποιητής. Ἑπο-
μένως τό ἀντιτυραννικό - ἐπαναστατικό 
κήρυγμα γινόταν κρυφά. Μπορεῖ νά μήν 
ὑπῆρχαν σχολειά, ἀλλά ὑπῆρχαν χῶροι 
μυστικοί ὅπου γινόταν ἡ παράνομη διδα-
σκαλία. Ἀπό κεῖ καί ὁ θρύλος τῶν κρυφῶν 
σχολειῶν. Καί τό ὅτι δέ σώζονται μαρτυ-
ρίες γιά τή λειτουργία τους εἶναι ἀπόδειξη 
τοῦ ὅτι ἦταν κρυφά. Ἐκεῖ ἔμαθαν τά ἀμόρ-
φωτα τσοπανόπουλα γιά τούς Ἀρχαίους 
καί τούς Βυζαντινούς. 

Ἐπίλογος
Σήμερα, ὅταν κάποιος λαός κινδυνεύει 

νά σβηστεῖ ἀπό τόν κατάλογο τῆς ἀνθρω-
πότητας –δυστυχεῖς ἐκπροσώπους τέτοιων 
λαῶν βλέπουμε στά φανάρια, στίς οἰκοδο-
μές καί στά δωμάτια ὑπηρεσίας τῶν σπι-
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τιῶν μας, ἀλλά καί στά κέντρα ἀποτοξίνω-
σης, στίς φυλακές καί στίς «ριάλιτι» δῆθεν 
ἐκπομπές, στά σχολεῖα, στά πανεπιστήμια, 
στά ὑπουργεῖα– ἡ μόνη σωτηρία του εἶναι 
ἡ παιδεία. Μιά παιδεία προσαρμοσμένη 
ὄχι στίς ἀνάγκες τῆς οἰκονομίας καί τῆς 
τεχνολογίας, πού ἄλλωστε ἀλλάζουν ρα-
γδαῖα, ἀλλά στίς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. 
Παιδεία ἀνθρωπιστική δηλαδή. Καί γιά 
νά ἱκανοποιηθοῦν οἱ ἀνθρώπινες ἀνάγκες 
πρέπει νά πιστεύουμε στό ἀνέφικτο. Ἄν οἱ 
ραγιάδες σκέφτονταν μέ μέτρο τό οἰκο-
νομικό ὄφελος ἤ τό ἐφικτό πολιτικά, δέ 
θά εἶχαν ἐπαναστατήσει ποτέ. Ἡ κλασική 
παιδεία, τό παράδειγμα τοῦ Λεωνίδα, τούς 
ἔστρεψε πρός τό κυνήγι τοῦ ἀνέφικτου, 
τήν ἐλευθερία καί τή δημοκρατία δηλαδή, 
πού τελικά μπόρεσαν νά κατακτήσουν. Ἡ 
κλωστή πού τούς ἔδενε μέ τούς ἀρχαίους 
κινδύνευσε νά κοπεῖ καί αὐτοί νά χαθοῦνε. 
Ὅταν ὅμως τήν κράτησαν γερά σώθηκαν 
καί αὐτοί καί ἔδωσαν τό θάρρος καί σέ 
ἄλλους λαούς τῆς Βαλκανικῆς νά ἐπανα-
στατήσουν κατά τῆς μέχρι τότε παντοδύ-
ναμης Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καί 
νά ἐλευθερωθοῦνε. Ἐκτός ἀπό τήν παι-
δεία στόν ἀγῶνα τους βρῆκαν στήριγμα 
καί στή χριστιανική πίστη. Πολέμησαν γι’ 
αὐτή τήν πίστη ὅσο καί γιά τήν ἐλευθερία 
καί τή δημοκρατία. Γιατί ὅταν ὅλα εἶχαν 
χαθεῖ μόνο ἡ πίστη τούς ἔμεινε. Ὁ σπου-
δαῖος ποιητής μας Γιάννης Ρίτσος γράφει 
ὅτι

 Καί πάντα ἀπ’ τό Θεό μας
Μιά κλωστή μονάχα μᾶς χωρίζει

Πού τύφλωση καί θάνατο
Σημαίνει ἄν θά τήν κόψεις.

Τήν κλωστή λοιπόν πού μᾶς συνδέει 
μέ τούς ἥρωες τῆς ἱστορίας, Ἕλληνες καί 
ξένους, δέν πρέπει νά τήν κόψουμε, γιατί 

θά τυφλωθοῦμε πνευματικά καί θά πεθά-
νουμε ψυχικά. Καί ἡ παιδεία εἶναι τό μέσο 
πού μᾶς τροφοδοτεῖ μέ τό πάθος καί τόν 
πόθο τῆς πίστης, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς 
δημοκρατίας. 

Πρέπει ἑπομένως νά μορφωθοῦμε γιά 
νά μποροῦμε νά ἐπαναστατοῦμε κατά τῶν 
ἀδίκων καί γιά νά ὀμορφαίνουμε, νά στο-
λίζουμε τόν τόπο πού θά παραδώσουμε 
στά παιδιά μας. Καθένας ἀπό μᾶς ὀφείλει 
νά κρατᾶ τήν κόκκινη κλωστή τοῦ παρα-
μυθιοῦ πού εἴπαμε σήμερα καί νά σκέφτε-
ται τό λόγο τοῦ Εὐφορίωνα ἀπό τό Φά-
ουστ τοῦ Γκαῖτε, πού εἶναι ἐμπνευσμένος 
ἀπό τήν ἡρωική ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου: 
«Πάντα ψηλότερα ν’ ἀνεβαίνω! Πάντα μα-
κρύτερα νά κοιτάζω». Καί ἄς μήν ξεχνᾶμε 
ὅτι ἡ ζωή ἔχει νόημα ὄχι ὅταν ἁπλῶς τή 
ζεῖς, ἀλλ’ ὅταν ξέρεις νά τή ζεῖς καλά. Καί 
τή ζεῖς καλά, ὅταν τή διαθέτεις γιά ἕνα 
σκοπό, γιά ἕνα εὐγενικό ἰδανικό. Οἱ λίγοι 
ἐκλεκτοί μάχονται πάντοτε τή δύναμη τῶν 
φαύλων καί πολλῶν, χωρίς νά πτοοῦνται 
ἀπό τήν ὑλική ὑπεροχή τους. Ἄλλωστε 
ξέρουν ὅτι τό νά πεθάνει κανείς γιά ἕνα 
ἰδανικό εἶναι ἡ ἀσφαλέστερη ζωή. Τό νά 
μάχεσαι ὅμως ἐνάντια σ’ ἕνα ἰδανικό εἶναι 
ὁ ἀσφαλέστερος θάνατος. 

Οἱ ἀγῶνες καί οἱ θυσίες τῶν προγόνων 
μας εἶναι ἑπομένως γιά μᾶς μάθημα ζωῆς 
κι ὄχι θανάτου. Καί πρέπει αὐτό τό μάθη-
μα ὄχι μόνο νά τό μάθουμε ἀλλά καί νά τό 
διδάξουμε. Γιατί ἡ πατρίδα μας σήμερα ἔχει 
ἀνάγκη ἀπό ἥρωες. Ἥρωες πού θά μᾶς δι-
δάξουν τήν αὐταπάρνηση, τή συγχώρεση 
καί τήν ἀδελφοσύνη. Ὄχι γιά νά πεθάνου-
με ἀλλά γιά νά ζήσουμε. Καί ὅταν κάπο-
τε ἔρθει ἐκείνη ἡ στιγμή τοῦ θανάτου νά 
μποροῦν νά ποῦνε καί γιά ἐμᾶς αὐτό πού 
ἔγραψε ὁ Μπάυρον γιά τόν Τσάιλντ Χά-
ρολντ: «Ἔζησε καί δέν ἔζησε μάταια».
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Εἰσαγωγή
Ἡ Κρήτη κατέχει τήν πρώτη θέση στά 

παχύσαρκα παιδιά στήν Εὐρώπη. Ταυτό-
χρονα κοντεύει νά βουλιάξει, στόν τομέα 
τῆς ὑγείας, ἄν δέν ληφθοῦν προληπτικά 
μέτρα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς παχυσαρ-
κίας (Δρ. Ἰωάννης Μελισσᾶς, 15ο Παγκρή-
τιο Ἰατρικό Συνέδριο). 

Ἀπό τήν ἄλλη ἡ Κρητική Διατροφή 
τῶν προγόνων μᾶς τοῦ ΄60 εἶναι σήμερα 
παγκοσμίως, τεκμηριωμένα ἐπιστημονικά, 
πρότυπο σωστῆς διατροφῆς πού ἀποτε-
λεῖ τόν προμαχώνα ἔναντί του καρκίνου 
τῶν καρδιοπαθειῶν καί τό προπύργιο τῆς 
μακροζωίας καί τῆς καλοζωίας. Σκοπός 
αὐτῆς τῆς ἐργασίας εἶναι νά μεταφερθεῖ 
αὐτή ἡ κουλτούρα στή σημερινή ἐποχή.

Ἡ μελέτη τῶν 7 χωρῶν
Γύρω στή δεκαετία τοῦ 1960 ξεκίνησε 

μιά ἔρευνα γιά νά προσδιοριστεῖ ἡ σημασία 
τῆς κρητικῆς διατροφῆς ἡ ὁποία εἶχε δείξει 
στοιχεῖα ὅτι ἦταν ὁ βασικός παράγοντας 
γιά τή μακροβιότητα τῶν κρητικῶν της 
ἐποχῆς ἐκείνης. Αὐτή ἦταν ἡ μελέτη τῶν 7 
χωρῶν στήν ὁποία συμμετεῖχαν 16 διαφο-
ρετικές περιοχές ἀπό 7 χῶρες (Φιλανδία, 
Ὀλλανδία, Ἰαπωνία, Ἡνωμένες Πολιτεῖες, 
Ἰταλία, Γιουγκοσλαβία καί Ἑλλάδα). Στήν 
Ἑλλάδα ἐπιλέχθηκαν ἡ Κέρκυρα καί ἡ 

Κρήτη. Τά ἀποτελέσματα ἦταν ἐντυπωσι-
ακά μέ τήν Κρήτη νά ἔχει τούς λιγότερους 
θανάτους ἀπό στεφανιαία νόσο καί καρκί-
νο καθώς καί χαμηλά ποσοστά θνησιμό-
τητας μετά ἀπό 25 χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη 
αὐτῆς τῆς μελέτης. Αὐτό εἶχε ὡς ἀποτέλε-
σμα νά μελετηθεῖ περαιτέρω αὐτό τό γεγο-
νός. Προσεγγίστηκαν λοιπόν τά χαρακτη-
ριστικά αὐτῆς τῆς διατροφῆς. Σύμφωνα μέ 
τίς τελευταῖες μελέτες αὐτοῦ του ἐγχειρή-
ματος ἔχουν ἀπομείνει 40 πρόσωπα ἀπό 
τίς 13000 καί ἦταν ὅλοι κρητικοί πού ἀκο-
λούθησαν μέχρι τέλους αὐτόν τόν παλεϊνό 
τρόπο διατροφῆς.

Θά πρέπει νά ξεκαθαριστεῖ ἐδῶ ὅτι ἡ 
κρητική διατροφή εἶναι διαφορετική ἀπό 
τήν ἀποκαλούμενη μεσογειακή μιᾶς καί ἡ 
μελέτη αὐτή ἀφορᾶ τούς Κρῆτες καί ὄχι τίς 
ἄλλες περιοχές τῆς Μεσογείου πού συμμε-
τεῖχαν στή μελέτη. Ἔτσι ἡ κάθε μεσογειακή 
χώρα ἔχει τίς δικές της ἰδιαιτερότητες καί 
χαρακτηριστικά στά θέματα διατροφῆς 
καί ἑπομένως διαφορετικά ἀποτελέσματα 
στήν ὑγεία τῶν κατοίκων τους. 

Τά χαρακτηριστικά της κρητικῆς
διατροφῆς

 Τό πιό σημαντικό χαρακτηριστικό της 
κρητικῆς διατροφῆς εἶναι ἡ ἀποκλειστική 
χρήση τοῦ ἔξτρα παρθένου ἐλαιολάδου 

Ἡ κρητική διατροφή τότε καί σήμερα
τοῦ κ. Ἰωάννη Τσαγκατάκη, Διδάκτορος Χημείας
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(καί ὄχι ἁπλά ἐλαιόλαδο πού εἶναι μίγμα 
ραφιναρισμένου καί ἔξτρα παρθένου) τόσο 
ὠμό σέ σαλάτες καί ἄλλες παρασκευές ὅσο 
καί στό μαγείρεμα/τηγάνισμα. Στό ἑξῆς 
ὅταν ἀναφερόμαστε στό ἐλαιόλαδο θά 
ἐννοοῦμε τό ἔξτρα παρθένο.

Ἑπόμενο χαρακτηριστικό εἶναι ἡ μεγά-
λη κατανάλωση φυτικῶν προϊόντων ὅπως 
φροῦτα καί λαχανικά συμπεριλαμβανομέ-
νων καί τῶν ἐνδημικῶν χόρτων, ὅπως τό 
σταμναγκάθι, ἀπό τούς ἀγρούς. Ἐπιπλέ-
ον κατανάλωναν ὄσπρια καί δημητριακά 
ὁλικῆς ἀλέσεως, ἐνῶ χρησιμοποιοῦσαν ὡς 
ἀρτύματα στά φαγητά καί ὡς ροφήματα 
διάφορα ἀρωματικά φυτά. 

Ἀπό τά ζωικά τρόφιμα χρησιμο-
ποιοῦσαν γαλακτοκομικά προϊόντα μέ 
μέτρο καί ἐλάχιστες ποσότητες κόκκινου 
κρέατος (μοσχαρίσιο, χοιρινό, ἀρνίσιο/κα-
τσικίσιο).

Ἐπίσης οἱ Κρῆτες τοῦ 1960 ἀκολου-
θοῦσαν πιστά τίς νηστεῖες τοῦ ἐτήσιου 
κύκλου τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησίας. Ἔτσι 
νήστευαν 180-200 μέρες τό χρόνο. Αὐτές 
περιελάμβαναν τήν ἀποχή ἀπό τά ζωικά 
τρόφιμα (ἐκτός των θαλασσινῶν), καί ἐνί-
οτε ἀκόμη καί τοῦ ἐλαιολάδου, κάθε Τε-
τάρτη καί Παρασκευή ὅλο το χρόνο καί 
τέσσερις ἄλλες μακρές περιόδους πού εἶναι 
οἱ Σαρακοστές - ὅπως ἀποκαλοῦνται- τῶν 
Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα καθώς καί 
τῶν περιόδων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί 
τοῦ Δεκαπενταύγουστου. 

Μαζί μέ τά παραπάνω διατροφικά χα-
ρακτηριστικά πρέπει νά ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ 
Κρητική διατροφή συνδυαζόταν μέ ἕνα 
τρόπο ζωῆς πού περιλάμβανε πολύ σω-
ματική ἄσκηση. Λέγεται ὅτι περπατοῦσαν 
περίπου 20 χιλιόμετρα τή μέρα ἐπιπλέον 
τῶν ἄλλων χειρονακτικῶν ἐργασιῶν πού 
ἔκαναν. 

Ἐπίσης ἡ διατροφή αὐτή συνδεόταν μέ 
κοινωνικότητα ἀφοῦ ἔτρωγαν καθορισμέ-
νες ὧρες τά γεύματά τους, γεγονός πού συ-
ντελοῦσε στήν οἰκογενειακή μάζωξη γύρω 
ἀπό τό ἑορταστικό, ὅπως θά μποροῦσε 

νά χαρ α-
κτηριστεῖ , 
καθημερι-
νό τραπέζι. 
Ἐ π ι π λ έ ο ν 
τό φαγητό ἀποτελοῦσε μέσο διασκέδασης 
εἴτε σέ καθημερινή βάση εἴτε σέ διάφορες 
κοινωνικές ἐκδηλώσεις ὅπως γάμους καί 
βαπτίσια. 

Στή συνέχεια θά συζητηθοῦν περαιτέρω 
τά διάφορα κρητικά προϊόντα πού ἀποτε-
λοῦν τή ραχοκοκαλιά τῆς κρητικῆς δια-
τροφῆς.

Τά κρητικά προϊόντα

Προϊόντα φυτικῆς προέλευσης

Ἐ λ α ι ό λ α δ ο 
καί ἐλιές

Τό ἐλαιόλα-
δο ὅπως προ-
α ν α φ έ ρ θ η κ ε 
ἀποτελεῖ τόν πρωτεργάτη αὐτοῦ του δια-
τροφικοῦ θαύματος πού λέγεται κρητική 
διατροφή. Τά μεγάλα πλεονεκτήματά του 
εἶναι ὅτι περιέχει πολλές οὐσίες πού προ-
στατεύουν βραχυπρόθεσμα καί μακροπρό-
θεσμα τήν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπινου ὀργα-
νισμοῦ. Τέτοιες οὐσίες εἶναι τά λεγόμενα 
μονοακόρεστα λιπαρά ὀξέα καί τά ἀντιο-
ξειδωτικά. Αὐτά ἀποτελοῦν τήν ἄμυνα τοῦ 
ὀργανισμοῦ στόν καρκίνο, καρδιοπάθειες 
καί ἄλλες παθήσεις. Ἐκτός ἀπό τή λήψη 
τοῦ θρεπτικότατου ἐλαιολάδου χρησιμο-
ποιοῦνταν καί οἱ ἐλιές πλούσιες καί αὐτές 
σε θρεπτικά συστατικά. Γίνονταν βρώσι-
μες μέ διάφορες ἐπεξεργασίες κυρίαρχή 
των ὁποίων ἦταν οἱ ἐλιές στήν ἅλμη. Αὐτές 
ἀποτελοῦσαν νόστιμο συνοδευτικό γιά 
κάθε φαγητό καί ἰδιαίτερα μέ τόν ντάκο. 

Ἡ κρητική γῆ προσφέρει πλουσιοπάρο-
χα πολλά προϊόντα φυτικῆς προέλευσης 
ὅπως τά φροῦτα τά λαχανικά τά δημητρι-
ακά καί τά ὄσπρια, πού ἀποτελοῦσαν τή 
βάση τῆς κρητικῆς δίαιτας.
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Φροῦτα καί λαχανικά
Τέτοια φροῦτα εἶναι: τά πορτοκάλια καί 

τά μανταρίνια κυρίως στίς παράκτιες περι-
οχές, τά σταφύλια, τά μῆλα, τά πεπόνια, τά 
ρόδια, τά σύκα, τά ροδάκινα, τά βερίκοκα, 
τά ἀχλάδια, τά κυδώνια, τά δαμάσκηνα καί 
τά κεράσια. Ἐπίσης, παράγονταν καί κατα-
ναλώνονταν καί ὡς ἀποξηραμένα φροῦτα, 
κυρίως τά σύκα καί οἱ σταφίδες. 

Ἐδῶ ἰδιαίτερη θέση στήν κρητική δι-
ατροφή κατεῖχαν τά σταφύλια ἀπό ὅπου 
παρήγαγαν τόν κρητικό οἶνο καί τήν τσι-
κουδιά πού ἀποτελοῦσαν ἀπαραίτητο συ-
νοδευτικό στό μικρότερο ἤ μεγαλύτερο 
παρεάκι πού περιεῖχε ἐλιές, ντάκο, ὠμά 
λαχανικά ὅπως ἀγγουράκι ἀγκινάρες κά, 
ξηρούς καρπούς καί πλῆθος ἀπό ζηλευτά 
πιτάκια. Ἐπίσης ὁ κρητικός οἶνος πού συ-
νόδευαν μέ μέτρο τό τραπέζι τούς ἔχει ἀνα-
καλυφθεῖ σήμερα περιέχει ἀντιοξειδωτικά 
πού βοηθᾶνε τή λειτουργία τῆς καρδιᾶς.

Ὅσον ἀφορᾶ στά λαχα-
νικά, πάρα πολλά εἴδη κα-
ταναλώνονταν σέ μεγάλες 
ποσότητες καί πάντα στήν 
ἐποχή τους: τό σπανάκι, τά 
λάχανα, τά πράσινα φασό-

λια, τά κολοκύθια, οἱ ντομάτες, οἱ μελιτζά-
νες, τά πράσα, τό σέλινο, τά κρεμμύδια, τά 
ραπάνια, τά κουνουπίδια, οἱ μπάμιες, οἱ πι-
περιές κα.. Ἐκτός αὐτῶν συλλέγονταν καί 
χρησιμοποιοῦνταν στό κρητικό τσουκάλι 
βροῦβες, τά ραδίκια, τό σταμναγκάθι καθώς 
καί ἄλλα πολλά ἄγρια χόρτα τῶν βουνῶν. 

Δημητριακά καί προϊόντα 
Τά δημητριακά πού χρησιμοποιοῦνταν 

κυρίως ἦταν τό κριθάρι καί τό σιτάρι ἀπό 
τό ἀλεύρι τῶν ὁποίων ἔφτιαχναν τό ψωμί 
καί τό παξιμάδι.

Τό ψωμί χαρακτηρίζονταν ὡς μαῦρο 
λόγω τοῦ γεγονότος ὅτι χρησιμοποιοῦσαν 
ἀλεύρι ὁλικῆς ἀλέσεως δηλαδή ἀλέθονταν 
ὅλος ὁ καρπός μαζί μέ τό φλοιό. Ἐπίσης 
ἀπό τό σιτάρι παράγονταν ὁ χόντρος (ἀλε-
σμένο χειρόμυλο σιτάρι) καί μέ τήν ἀνάμι-

ξή του μέ γάλα ἔφτιαχναν τόν ξινόχοντρο 
(σιτάρι μέ ξινισμένο γάλα). 

Τό κρητικό παξιμάδι εἶναι 
μοναδικό προϊόν της κρη-
τικῆς εὐφυΐας μιᾶς καί εἶναι 
προϊόν προστατευμένης γε-
ωγραφικῆς ἔνδειξης. Δηλαδή 
παράγεται ἀποκλειστικά στή γεωγραφική 
περιοχή ὁλόκληρής της Κρήτης καί κατέ-
χει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ὅπως 
ἡ ποιότητα, ἡ φήμη ἤ ἄλλα πού μποροῦν 
νά ἀποδοθοῦν ἀποκλειστικά στή γῆ τῆς 
Κρήτης. Τό παξιμάδι παρασκευάζονταν 
ἀπό ψωμί πού ἀποξηραίνονταν σέ ξυλο-
φούρνους. Στήν παρασκευή του χρησιμο-
ποιοῦνταν κυρίως τό σιτάρι, τό κριθάρι ἤ 
ἴσες ποσότητες αὐτῶν στό λεγόμενο μιγά-
δι. Ἐπίσης τοῦ ἔδιναν διάφορα σχήματα τά 
πιό συνηθισμένα τῶν ὁποίων ἦταν οἱ ντά-
κοι καί οἱ κουλοῦρες. 

Τά κύρια ὄσπρια πού καταναλώνονταν 
ἦταν τά ἄσπρα φασόλια, τά κουκιά, τά ρε-
βίθια, οἱ φακές καί ἡ φάβα. Αὐτά διατροφι-
κά ἀνήκουν στήν ὁμάδα τοῦ κρέατος λόγω 
τῆς ὑψηλῆς ποσότητας πρωτεϊνῶν πού πε-
ριέχουν καί ὑποκαθιστοῦν τό κρέας, ἰδιαί-
τερα ἄν συνδυαστοῦν μέ δημητριακά (ρύζι 
μέ ρεβίθια ἤ φακές). 

Ἀκόμη χρησιμοποιοῦνταν καί ξηροί 
καρποί μέ κυρίαρχους τα καρύδια καί τά 
ἀμύγδαλα πού ἀνήκουν διατροφικά στήν 
ὁμάδα τῶν λιπαρῶν (ὅπως καί τό ἐλαιόλα-
δο). 

Ὅλα τα παραπάνω τρόφιμα εἶναι πλού-
σια σέ φυτικές πρωτεΐνες, φυτικές ἴνες, 
βιταμίνες, ἀνόργανα στοιχεῖα καί πολλά 
ἀντιοξειδωτικά συστατικά, καί σχετίζονται 
μέ πολλές εὐεργετικές δράσεις στόν ὀργα-
νισμό, ὅπως ἡ καλή λειτουργία τοῦ ἐντέ-
ρου, καί ἡ πρόληψη τοῦ καρκίνου καί τῶν 
καρδιοπαθειῶν.

Προϊόντα ζωικῆς προέλευσης 
Αὐτά εἶναι τά κρητικά γαλακτοκομικά 

προϊόντα, τό κρέας καί τά προϊόντα ἀπό 
τόν πλούσιο θαλασσινό κόσμο τῆς Κρήτης
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Κρητικά γαλακτοκομικά προϊόντα
Τά γαλακτοκομικά κρητικά 

ἀποτελοῦσαν καθημερινό, ἀλλά 
σέ μικρές σχετικά ποσότητες, ἐδέ-
σματα τῆς κρητικῆς διατροφῆς. 
Παρασκευάζονταν ἀπό αἰγοπρό-
βειο γάλα πού θεωρεῖται πιό ὑγιει-
νό ἀπό τό ἀγελαδινό. Ἀπό αὐτό 

ἔφτιαχναν μιά πολύ μεγάλη ποικιλία τυριῶν 
πού τά ἄφησαν κληρονομιά γιά τή σημερινή 
ἐποχή. Τά πιό κοινά ἀπό αὐτά ὀνομαστικά 
εἶναι: Γραβιέρα Κρήτης, Πηχτόγαλο Χανί-
ων, Ξινομυζήθρα, Ἀνθότυρος, Κεφαλοτύ-
ρι, Μυζήθρα,, Στάκα, Τυροζούλι. Τά τρία 
πρῶτα χαρακτηρίζονται ὡς ΠΟΠ (προστα-
τευμένης ὀνομασίας προέλευσης), δηλαδή 
προϊόντα πού παράγονται ἀπό καθορισμέ-
νη (συνήθως μικρή) περιοχή, πού διατη-
ρεῖ ὅλα τα χαρακτηριστικά παραγωγῆς ὡς 
πρός τόν τρόπο, τά ὑλικά παραγωγῆς καί 
τήν ποιότητα. Ἔτσι κανένα ἄλλο προϊόν εἴτε 
στήν Ἑλλάδα εἴτε στό ἐξωτερικό δέν μπορεῖ 
νά ἀποκαλεῖται μέ αὐτή τήν ὀνομασία.

Κρέας
Οἱ κρητικοί του ‘60 κατανάλωναν ὅπως 

προαναφέρθηκε μικρές ποσότητες κόκκι-
νου κρέατος καί σ’ βοηθοῦσε καί ἡ νηστεία 
τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας. Τό κρέας λοιπόν 
πού κατανάλωναν ἦταν κυρίως ἀρνί ἤ κα-
τσίκι καί λιγότερο χοιρινό ἤ μοσχάρι. Ἐπί-
σης χαρακτηριστικό παρασκεύασμα τοῦ 
χειμώνα ἦταν καί τό μοσχομυριστό ντόπιο 
ξυδάτο λουκάνικο καθώς καί τό ἀπάκι πού 
εἶναι ψαχνό χοιρινό καπνισμένο μέ ἀρωμα-
τικά φυτά καί συντηρημένο μέσα σέ κιούπι 
σκεπασμένο μέ τό λίπος τοῦ χοίρου κα-
τάλληλα ἐπεξεργασμένο. Τό κρέας παρότι 
ἀπό τή μιά περιέχει κορεσμένα λιπαρά πού 
εἶναι βλαβερά γιά τήν ὑγεία (αὐξάνουν τή 
χοληστερίνη) ἀπό τήν ἄλλη ζωικές πρωτεΐ-
νες πού εἶναι πιό θρεπτικές ἀπό τίς φυτικές. 
Ἐπίσης περιέχουν σίδηρο καί βιταμίνη Β12 
πού εἶναι στά ζωικά προϊόντα πιό ἀφομοι-
ώσιμες ἀπό τίς ἀντίστοιχες τῶν φυτικῶν. 
Ἐπίσης στίς παράκτιες κυρίως περιοχές κα-

τανάλωναν ψάρι καί ἄλλα θαλασσινά ὅπως 
μαλάκια (σουπιά, καλαμάρι, χταπόδι), 
ὀστρακοειδή (μύδια) καί μαλακοόστρακα 
(γαρίδες, καβούρια) πού περιέχουν ω3 καί 
ὤ6 λιπαρά πού συντελοῦν στή σωστή λει-
τουργία τοῦ ὀργανισμοῦ καί εἶναι σαφῶς 
πιό ὑγιεινά ἀπό τό κρέας. 

Ἐδῶ θά ἀναφερθοῦμε 
καί στά χερσαῖα μαλάκια 
πού δέν εἶναι ἄλλα ἀπό 
τούς κρητικούς χοχλιούς 
δηλαδή τά γνωστά σα-
λιγκάρια πού τό μάζωμά 
τους (ὅπως καί τῶν χόρτων) ἀποτελεῖ 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τοῦ δεσίμα-
τος τῆς κρητικῆς διατροφῆς μέ τόν τρόπο 
ζωῆς τους. Ἔτσι οἱ χοχλιοί μαζεύονταν τίς 
ὑγρές μέρες τῆς ἄνοιξης καί τίς νύχτες μέ 
φαναράκια, ἤ τούς καλοκαιρινούς μῆνες 
μέσα ἀπό τίς κουφάλες τῶν δέντρων καί 
τούς τροχάλους. Οἱ τελευταῖοι ἀποκα-
λοῦνται γυρευτοί. Τά σαλιγκάρια μαγει-
ρεύονται μέ διάφορους τρόπους ἀλλά ὁ 
πιό γνωστός εἶναι οἱ χοχλιοί μπουμπου-
ριστοί. Αὐτά περιέχουν ὑψηλῆς ποιότη-
τας πρωτεΐνη, βιταμίνες καί ἰχνοστοιχεῖα 
καί εἶναι πολλή σημαντική πηγή σιδή-
ρου (μεγαλύτερη ἀπό τό κόκκινο κρέας). 

Ἄλλα προιόντα
Τό μέλι
Ἐκτός ἀπό τά παραπάνω προϊόντα ἡ 

κρητική διατροφή διανθιζό-
ταν ἀπό τό θαυμάσιο μέλι. 
Αὐτό περιέχει πάμπολλες 
θρεπτικές οὐσίες σέ ἀντίθε-
ση μέ τή ζάχαρη πού εἶναι 
ἁπλῶς ὑδατάνθρακας. Οἱ 

πιό σημαντικές ἀπό αὐτές εἶναι ἡ βιταμίνη 
Ε καί τά ἀντιοξειδωτικά. Παράγεται ἀπό 
τίς μέλισσες πού ρουφοῦν τό νέκταρ τῶν 
ἀρωματικῶν φυτῶν μέ κυριότερό το θυμά-
ρι (τό γνωστό θυμαρίσιο μέλι). 

Τά ἀρωματικά φυτά
Τά ἀρωματικά φυτά δέν τά βόσκουν 
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μόνο οἱ μέλισσες ἀλλά τά σύλλεγαν ἀπό τή 
φύση καί οἱ κρητικοί. Ὅπως προαναφέρ-
θηκε χρησιμοποιοῦνται ὡς ἄρτυματα στό 
φαγητό καί ὡς ροφήματα. Ἅς ἀναφερθοῦν 
τά πιό σημαντικά ἀπό αὐτά: Δίκταμο, φα-
σκόμηλο, ρίγανη, μαλοτήρα (τό τσάι τοῦ 
βουνοῦ), ἡ μέντα τό δενδρολίβανο κ.α. 
Αὐτά τά θαυμάσια φυτικά προϊόντα ἔχουν 
θεραπευτικές ἰδιότητες, καί τό καθένα ἀπό 
αὐτά προσφέρει πολύτιμες ὑπηρεσίες στήν 
ὁμαλή λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ.

Τά ἄγρια μανιτάρια (ἀμανίτες)
Αὐτά ἐμφανίζονται ἀπό τό 

Νοέμβριο μήνα μέχρι καί τό 
Δεκέμβριο ὕστερα ἀπό βροχές 
σέ δασώδεις περιοχές συνήθως 
ἀπό πεῦκα, σκίνους καί ἀγκισά-

ρους γι’ αὐτό καί ἀποκαλοῦνται καί ἀγκισα-
ρίτες. Ἔχουν μεγάλη διατροφική ἀξία ἀφοῦ 
παρέχουν πλῆθος θρεπτικῶν συστατικῶν.

Ἡ Κρητική διατροφή σήμερα
Εἴδαμε στήν συγκεκριμένη ἐργασία ὅτι 

ἡ Κρητική διατροφή εἶναι ἀποδεδειγμένα 
σύμμαχος τῆς ὑγείας μας. Ἄν ἐνδιαφερό-
μαστε πραγματικά γιά αὐτή εἶναι προφα-
νές ὅτι πρέπει νά ἀκολουθήσουμε αὐτό τό 
διατροφικό τρόπο καί ὄχι δυτικοῦ τύπου 
ἐπιλογές. Αὐτές ἔχουν προέλθει ἀπό τον 
Δυτικό κόσμο καί εἰδικά ἀπό την Αμερική. 
Ἡ δυτικοῦ τύπου δίαιτα χαρακτηρίζεται 
ἀπό αὐξημένη κατανάλωση κόκκινου κρέ-
ατος, ὑψηλῶν σέ λιπαρά γαλακτοκομικῶν, 
ἐπεξεργασμένων δημητριακῶν, γλυκῶν 
καί ἀναψυκτικῶν, ἐνῶ περιορισμένη εἶναι 
ἡ κατανάλωση φρούτων καί λαχανικῶν. 
Ἡ ὑψηλή πρόσληψη κορεσμένου λίπους, 
ὁ ὑψηλός λόγος ὤ6:ὤ3 (15:1) καί ἡ χαμη-
λή περιεκτικότητα σέ ἀντιοξειδωτικά καί 
βιταμίνες πού χαρακτηρίζουν τή δίαιτα 
δυτικοῦ τύπου ἤ τοῦ γρήγορου καί πρόχει-
ρου φαγητοῦ ἐξηγεῖ τή μεγάλη ἐπίπτωση 
τῆς καρδιαγγειακῆς νόσου στούς βόρειο-
Εὐρωπαίους καί στούς Ἀμερικάνους, ἐνῶ 
φαίνεται νά εὐθύνεται γιά τήν αὔξηση τῆς 

νοσηρότητας σέ ἄλλους λαούς πού ἔχουν 
υἱοθετήσει παρόμοιο τρόπο διατροφῆς. 
στίς ὁποῖες κυριαρχεῖ τό κόκκινο κρέας 
καθημερινά καί ἄλλου εἴδους ἔλαια ἀπό 
τό ἐλαιόλαδο ὅπως τά σπορέλαια (http://
www.leontsini.gr/arthrografia/item/69-
dytikou-typou-diatrofi). 

Ἐπίσης σήμερα ὁ κρητικός τρώει πολύ 
λιγότερα φροῦτα καί ὄσπρια σέ σχέση μέ 
τούς πρόγονούς του. Εἶναι ὑπέρβαρος 
(κατά μέσω ὄρο 83 κιλά) σέ ἀντίθεση μέ 
τά μέ τούς κρητικούς του ’60 (ἦταν μόνο 
63 κιλά). Αὐτές τίς πληροφορίες μᾶς τίς δί-
νει ὁ γνωστός σέ ὅλους καθηγητής τῆς Ἰα-
τρικῆς σχολῆς τοῦ πανεπιστημίου Κρήτης 
(www. cretan-nutrition.gr). 

Κάτι λοιπόν πρέπει νά ἀλλάξει. Πολλές 
φορές θά ἀναρωτιοῦνται μερικοί. Μπορεῖ 
νά ἐφαρμοστεῖ ἡ κρητική διατροφή του τότε 
σήμερα; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὁπωσδήποτε 
ΝΑΙ! Ἐδῶ παρουσιάστηκαν γενικά τα χαρα-
κτηριστικά της κρητικῆς διατροφῆς καί τά 
διάφορα προϊόντα πού τήν ἀπαρτίζουν. Τά 
τελευταῖα μποροῦμε νά τά βροῦμε στίς λαϊ-
κές ἀγορές καί σέ ἄλλα καταστήματα πώλη-
σης ἀγροτικῶν καί κτηνοτροφικῶν προϊό-
ντων. Μποροῦμε ἀκόμη νά βροῦμε ἄφθονα 
ἄγρια χόρτα τοῦ βουνοῦ, φροῦτα καί λαχα-
νικά καί χοχλιούς (στήν ἐποχή τους). 

Τελευταία ἀφήσαμε τόν τρόπο διαχείρι-
σης τῶν προϊόντων αὐτῶν. Ὑπάρχουν πάρα 
πολλές συνταγές τῆς κρητικῆς παραδοσι-
ακῆς κουζίνας τόσο σέ ἀρκετά βιβλία πού 
κυκλοφοροῦν στό ἐμπόριο ὅσο καί στίς 
ἰστοσελίδες τοῦ διαδικτύου. 

Ἄρα μέ λίγη ἀγάπη καί μεράκι ἀναμφί-
βολα μποροῦμε νά μιμηθοῦμε τή διατροφή 
τῶν προγόνων μᾶς τοῦ 1960, ἔτσι ὥστε τό 
τότε νά ἔρθει σήμερα!

Πηγές www.cretan-nutrition.gr 
Μεσογειακή διατροφή – Κρητική διατρο-

φή, ταυτόσημοι ὄροι; www.diatrofi.gr 
Κρητική διατροφή – σχέσεις καί διαφορές, 

www.istologos.gr
Μ. καί Ν. Ψυλάκης, Κρητική παραδοσια-

κή κουζίνα, ἔκδ. Καρμάνωρ, 2001.
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ΣΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ…
τοῦ κ. Γκούντελου Κων/νου, Θεολόγου

Ἡ
Ναζαρέτ τῆς Γα-
λιλαίας ἦταν μιά 
μικρή καί φτωχική 

κωμόπολη στά βόρεια τῆς 
Παλαιστίνης, χτισμένη μέσα 
στήν κοιλάδα Ἐσδρώμ καί 
σέ ἀπόσταση 140 χλμ. περί-
που ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, πού 
ποτέ δέν προσείλκυσε τό 
ἐνδιαφέρον κανενός. Ἄγνω-
στη τελείως ὥς τήν ἐποχή 
τῆς Καινῆς Διαθήκης καί 
ἀγνοημένη ἀπό ὅλους, δέν 
εἶχε ἀξιωθεῖ νά ἀναφερθεῖ 
τό ὄνομά της οὔτε μιά φορά 
σέ ὅλη τήν μακραίωνη ἱστορία τοῦ ἰσραηλιτι-
κοῦ λαοῦ. Αὐτή ὅμως ἡ ἄσημη καί ἄγνωστη 
Ναζαρέτ ἐπρόκειτο νά διαδραματίσει τώρα 
ἕνα πολύ σημαντικό καί σπουδαῖο ρόλο στή 
σωτηρία τοῦ κόσμου ἔστω καί ἄν τό ὄνομά 
της μνημονευόταν μέ μεγάλη περιφρόνηση 
καί ἀρκετή σκεπτικότητα «ἐκ Ναζαρέτ δύνα-
ται τί ἀγαθόν εἶναι;» (Ἰωάν 1,46).

Ἡ Ναζαρέτ σύμφωνα μέ τά κείμενα τῆς 
Καινῆς Διαθήκης ἦταν ἡ πατρίδα τῶν Θε-
οπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννας, τῶν γονέων 
τῆς Παρθένου Μαρίας, ὅπως καί τῆς ἴδιας 
τῆς μητέρας τοῦ Ἰησοῦ. Πιθανότατα νά ἦταν 
καί ἡ γενέτειρα τοῦ «μνήστορος Ἰωσήφ» τοῦ 
μαραγκοῦ ἀπό τή Ναζαρέτ, πού ἐπειδή ἦταν 
δίκαιος καί ἀγαθός ἄνθρωπος ἀξιώθηκε τελι-
κά ἀπό τόν Θεό νά διαδραματίσει πολύ σημα-
ντικό ρόλο στήν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων τῆς 
ἱερᾶς ἱστορίας, ὥστε νά τοῦ ἀνατεθεῖ ἡ προ-
στασία τοῦ Θείου Βρέφους καί τῆς Μητέρας 
του Μαρίας.

Τά κείμενα δέν μᾶς ἀναφέρουν τίποτα 
σχετικά μέ τούς γονεῖς τῆς παρθένου Μα-
ριάμ, τήν παιδική της ἡλικία καί ἄλλα συναφῆ 

γεγονότα μέ τήν προσωπική 
της ζωή. Μόνο ἡ παράδοση 
καί πολλά Ἀπόκρυφα κείμε-
να ἀναφέρονται στά θέματα 
αὐτά καί μᾶς διεφύλαξαν 
ἐκτεταμένες διηγήσεις καί 
ποικίλες περιγραφές σχετι-
κά μέ τήν περίοδο τῶν παι-
δικῶν χρόνων τῆς Μαριάμ, 
πού ἔμελλε νά γίνει ἡ μητέ-
ρα τοῦ Χριστοῦ. Σύμφωνα 
μέ τίς παραδόσεις αὐτές ἡ 
μικρή Μαριάμ ἔζησε σέ ἕνα 
φτωχικό καί ταπεινό σπίτι 
στή Ναζαρέτ ὅμοια μέ ὅλες 

τίς κοπέλες τῆς ἡλικίας της καί σέ συνθῆκες 
ζωῆς πού ζοῦσαν οἱ περισσότερες οἰκογένειες 
τῆς μικρῆς αὐτῆς κωμόπολης.

Ἡ Μαριάμ ζῶντας ταπεινά στήν καθη-
μερινή της ζωή εἶχε καί τίς πνευματικές, πού 
ἐνασχολήσεις ἐπέβαλε τό τυπικό τῆς θρη-
σκείας τῶν πατερῶν καί τῆς φυλῆς της, ὅπως 
τήν προσευχή σέ διάφορες ὧρες τῆς ἡμέρας, 
τή μελέτη τῶν γραφῶν καί τή συμμετοχή 
στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς Συναγωγῆς. 
Ὅλα αὐτά συνέτειναν στήν καλλιέργεια τῆς 
πνευματικῆς της ζωῆς, στήν ἐμβάθυνση τοῦ 
θρησκευτικοῦ της κόσμου καί στήν ἐπαύξηση 
μέσα της ὅλο καί περισσότερο τῆς προσδοκί-
ας γιά τήν πραγματοποίηση τῶν προφητειῶν 
ἐκείνων πού σχετίζονταν μέ τήν ἔλευση τοῦ 
ἀναμενόμενου διά μέσου τῶν αἰώνων Μεσσία.

Ἀπό πλευρᾶς τῶν «ἱερῶν κειμένων» μόνο 
ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἀναφέρεται στό 
πρόσωπο τῆς «Παρθένου Μαριάμ» ὅπως 
συγκεκριμένα τήν ἀποκαλεῖ καί στό γεγο-
νός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της ἀπό τόν ἄγγελο. 
Παράλληλα τονίζει πώς μέ τήν προσωπική 
της ἐμπειρία συνέτεινε στό νά φτάσουμε στό 
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«πλήρωμα τοῦ χρόνου» γιά τήν πραγματο-
ποίση τῶν σχετικῶν προφητειῶν τῆς Πα-
λαιᾶς διαθήκης πού ἀναφερόταν στήν ἔλευ-
ση τοῦ Μεσσία καί Σωτήρα Χριστοῦ. «Κατά 
τόν ἕκτο μήνα ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριήλ 
ἀπό τόν Θεό στήν πόλη τῆς Γαλιλαίας, πού 
ὀνομάζεται Ναζαρέτ, πρός παρθένο, ἡ ὁποία 
ἦταν μνηστευμένη μέ ἄνδρα ὀνομαζόμενο 
Ἰωσήφ ἀπό τόν οἶκο τοῦ Δαυίδ καί τό ὄνο-
μα τῆς παρθένου ἦταν Μαριάμ. Καί ὅταν πα-
ρουσιάσθηκε σέ αὐτήν ὁ ἄγγελος τῆς εἶπε: 
«Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου 
εὐλογημένη εἶσαι σύ μεταξύ τῶν γυναικῶν». 
Αὐτή μόλις τόν εἶδε, ταράχθηκε μέ τά λόγια 
αὐτά καί σκεφτόταν τί νά σημαίνει ὁ χαιρε-
τισμός αὐτός. Καί ὁ ἄγγελος τῆς εἶπε «Μή 
φοβᾶσαι Μαριάμ διότι βρῆκες χάριν ἐκ μέρος 
τοῦ Θεοῦ. Θά μείνεις ἔγκυος καί θά γεννή-
σεις υἱόν καί θά τόν ὀνομάσεις Ἰησοῦ. Αὐτός 
θά εἶναι μέγας καί θά ὀνομασθεῖ Υἱός τοῦ 
Ὑψίστου».

Τό κείμενο αὐτό εἶναι ἐντυπωσιακό καί 
πλούσιο ἀπό περιεκτικότατες θεολογικές δι-
ατυπώσεις καθώς καί χαρακτηρισμούς θαυ-
μάσιους. Ἡ νεαρή Μαριάμ ἦταν «κεχαριτωμέ-
νη», δηλαδή πλήρης χάριτος καί πνεύματος 
καί προικισμένη ἀπό τήν ἴδια της τή φύση καί 
τόν Θεό μέ πλούσιες δωρεές. Ἐξαιτίας αὐτῶν 
τῶν χαρισμάτων της κλήθηκε ἀπό τόν Θεό 
νά γίνει μητέρα τοῦ Υἱοῦ Του, «Θεοτόκος», 
μέσα στόν κόσμο τῆς πτώσης γιά τή σωτηρία 
τῶν ἀνθρώπων. Ὁ χαιρετισμός τοῦ ἀγγέλου 
εἶναι χαρακτηριστικός. Ὅπως ἔχει διατυπωθεῖ 
παραπάνω σύμφωνα μέ τήν ἑλληνική γλώσ-
σα μέ τό κλασικό ἐκεῖνο «χαῖρε» ἀλλά ὅπως 
πιθανότατα θά ἦταν διατυπωμένος ἀρχικά 
μέ τήν ἀραμαϊκή ἔκφραση τῆς καθημερινῆς 
ἐπικοινωνίας «εἰρήνη σοί». Ἀκόμα καί σήμε-
ρα στίς χῶρες τῆς Ἀνατολῆς, ὁ ἴδιος χαιρετι-
σμός ἐπαναλαμβάνεται στερεότυπα καί συ-
νεχῶς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἐκφράζοντας 
τήν ἀνάγκη νά ζήσουν τό σπάνιο ἀγαθό τῆς 
εἰρήνης. 

Ἀλλά καί ἡ ἑπόμενη φράση τοῦ κειμένου 

πού ἀκολουθεῖ μέ τή διατύπωση «ὁ Κύριος 
μετά σοῦ» συνδέει τήν ἀναγκαιότητα τῆς 
εἰρήνης στήν καθημερινή ζωή μέ τήν προσθή-
κη ὅτι οὐσιαστική εἰρήνη δέν νοεῖται χωρίς 
τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι τό «χαῖρε» καί 
τό «εἰρήνη σοί» μαζί μέ τό «ὁ κύριος μετά 
σοῦ», δέν ἀποτελοῦν κάποιο ἁπλό χαιρετι-
σμό, ἀλλά ἐκφράζουν τή χαρισματική ἐκείνη 
κατάσταση πού ἐπιβεβαιώνει ἡ ἐπίσκεψη τοῦ 
Θεοῦ στόν κόσμο.

Ἡ Μαριάμ ταράχθηκε ἀπό τήν ἐπίσκεψη 
τοῦ ἀγγέλου. O ἀγγελικός χαιρετισμός κατά 
τή στιγμή τοῦ «εὐαγγελισμοῦ» της, τῆς προ-
κάλεσε πλῆθος ἀποριῶν καί ἔντονων ἐσωτε-
ρικῶν σκέψεων καί ἄρχισε νά διερωτᾶται τί 
νά σημαίνει ὁ χαιρετισμός αὐτός. Ἡ ἀνθρώ-
πινη φύση ἀδυνατεῖ νά κατανοήσει τό «μέγα 
μυστήριον» πού ἀρχίζει νά ἀποκαλύπτεται 
μπροστά στά μάτια τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Παρθέ-
νος Μαρία καί μαζί μέ αὐτήν, ἡ ἀνθρωπότητα 
ὅλη, βρίσκεται πρό ἑνός ἀναπάντητου καί 
ἀνερμήνευτου θαύματος. Ἡ διατύπωση πού 
ἀκολουθεῖ «μή φοβᾶσαι Μαριάμ» ἀπό μέρους 
τοῦ ἀγγέλου, ἀκριβῶς αὐτή τήν πραγματικό-
τητα τοῦ «ἀνερμηνεύτου» ἐπιβεβαιώνει.

Καί ὁ διάλογος συνεχίζεται μεταξύ ἀγγέ-
λου καί Παρθένου σέ δραματικότερο ὕφος: 
«εἶπε ἡ Μαριάμ πρός τόν ἄγγελον “Πῶς θά 
γίνει αὐτό ἀφοῦ δέν ἔχω ἄντρα;” ὁ ἄγγελος 
ἀπεκρίθει “Πνεῦμα Ἅγιο θά ἔλθει σέ ἐσέ καί 
δύναμις τοῦ ὑψίστου θά σέ σκιάσει διά τοῦτο 
καί τό ἅγιον πού θά γεννηθεῖ θά ὀνομασθεῖ 
Υἱός Θεοῦ”» (Λουκ. 1,34-35). Παρά τήν ἀντί-
δραση ὅμως αὐτή τῆς παρθένου Μαρίας ὁ 
Ἄγγελος συμπληρώνει ἐπεξηγηματικά ὅτι 
«Πνεῦμα Ἅγιο θά ἔλθει σ’ ἐσέ καί δύναμη τοῦ 
Ὑψίστου θά σέ σκιάσει διά τοῦτο καί τό Ἅγιον 
πού θά γεννηθεῖ θά ὀνομασθεῖ Υἱός Θεοῦ καί 
ἡ Ἐλισάβετ ἡ συγγενής σου, συνέλλαβε κι 
αὐτή υἱόν, στά γεράματά της, αὐτή πού θεω-
ρεῖται στείρα, εἶναι τώρα στόν ἕκτο μήνα της, 
διότι κανένα πράγμα δέν εἶναι ἀδύνατον στό 
Θεό». Ἐδῶ ὑπάρχει μιά σαφή μετατόπιση τῆς 
ἑρμηνείας καί τῆς κατανόησης ἀπό τό χῶρο 
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τοῦ φυσικοῦ κόσμου τοῦ παρόντος πού ἐπι-
δέχεται ἀναλύσεις καί ἀποδείξεις, στό χῶρο 
τῆς σωτηριολογίας, ὅπου λόγο ἔχει μόνο ἡ 
ἀποκάλυψη καί ἡ θεολογία. Ὅπως ἀναφέρει ὁ 
καθηγητής Γεώργιος Πατρῶνος «ἡ ἑρμηνεία 
καλεῖται νά μετακινηθεῖ ἀπό τή διερεύνηση 
τοῦ «φυσικοῦ γεγονότος» στή νέα πραγματι-
κότητα τοῦ θαύματος καί τῶν «ὑπερφυσικῶν 
λειτουργιῶν». Ὑπό τήν προοπτική αὐτή τό 
γεγονός τῆς «ἄσπιλης σύλληψης» δέν μπορεῖ 
νά κατανοηθεῖ μέ τή γλώσσα καί τούς ὅρους 
τοῦ φυσικοῦ μας κόσμου καί τῆς ἐπιστήμης 
ἀλλά μέ τή γλώσσα τῆς πίστης καί τοῦ θαύ-
ματος, μέ τούς θεολογικούς ὅρους τοῦ δόγ-
ματος»1. Καί τοῦτο γιατί πρόκειται γιά γε-
γονός πού ἐντάσσεται στόν κόσμο τῆς θείας 
ἀποκαλύψεως καί ὄχι στίς φυσικές διαδικασί-
ες τοῦ ὑλικοῦ κόσμου τῆς πτώσης. 

Ἔτσι ἑρμηνεύεται καί τό γεγονός, ὅτι ἡ 
Παρθένος Μαρία, πού πιθανῶς νά μήν ἀντε-
λήφθη στήν ἀρχή τί ἀκριβῶς σήμαιναν τά 
λόγια τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ καί παρά τήν 
ἀδυναμία της νά ἑρμηνεύσει καί κατανοή-
σει τό περιεχόμενο τοῦ «εὐαγγελισμοῦ» της, 
κάνει μιά κίνηση ὑπακοῆς καί ὑποταγῆς στή 
Θεία Βούληση καί ἀπόφαση «Ἰδού ἡ δούλη 
τοῦ Κυρίου, ἄς μοῦ γίνει ὅπως εἶπες». 

Ἡ ἀδυναμία κατανόησης ἑνός γεγονό-
τος δέν θά πρέπει νά σημαίνει ταυτόχρονα 
καί τήν ἀπόρριψή του. Καί στήν περίπτωση 
τῆς Παρθένου ἡ ὑπακοή καί ἡ παράδοσή της 
στό μυστήριο τοῦ Θεοῦ πού ἀποκαλυπτόταν 
μπροστά της, ἦταν ἡ πιό ἐνδεδειγμένη πνευ-
ματική πράξη ἀπό ἐκείνη τῆς ἑρμηνείας καί 
τῆς κατανόησης τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως, 
ὅπως θά ἐπιθυμοῦσε ὁ κάθε ἄνθρωπος.

Ἡ βίωση τοῦ θαύματος καί τῶν ἐνεργειῶν 
τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀληθινότε-
ρη καί οὐσιαστικότερη πράξη ἀπό αὐτό πού 
ἀποκαλλοῦμε σήμερα «προσπάθεια γιά γνώ-

1. Πατρῶνος Π. Γεώργιος, Ἡ Ἱστορική Πορεία 
τοῦ Ἰησοῦ, Ἀπό τή φάτνη ὥς τό Κενό Τάφο, ἐκδό-
σεις Δομός, σελ. 91.

ση τοῦ Θεοῦ» καί «προσπάθεια γιά διερεύνη-
ση τῆς Θείας ἀποκάλυψης».

Μέ τόν «Εὐαγγελισμό» ὁ Υἱός καί Λόγος 
τοῦ Θεοῦ παίρνει «σάρκα», ὅπως ἀναφέρεται 
στό εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη «Ὁ Λόγος Σάρξ 
ἐγένετο», γεννιέται ὡς ἄνθρωπος, εἰσέρχε-
ται στήν ἱστορία καί στόν κόσμο τῆς φθορᾶς, 
πεθαίνει πάνω στό σταυρό, ἀλλά δέν γίνεται 
κόσμος πτωτικός δηλαδή «σάρκα» φθορά καί 
θάνατος. Μέ τό σῶμα Του καί τό θάνατό του 
καταλύεται ἡ φθορά καί ὁ θάνατος στήν κατ’ 
οὐσία ἔννοια τῆς ἀνθρώπινης φύσης.Ἔτσι τό 
κακό νικιέται καί δέν διαιωνίζεται. «Ἡ φθορά 
καί ὁ θάνατος ἐγκλωβίζονται στήν ἱστορική 
καί κοσμική πραγματικότητα, ὅπου καί ἀναι-
ροῦνται μέ τήν ἀνάσταση»2.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δεληκοστόπουλος Ἀθανάσιος, καθηγητής 

πανεπιστημίου, «Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱός εἶ», Ἰησοῦς 
Χριστός Βιογραφία κατά τά τέσσερα Εὐαγγέλια σέ 
Νεοελληνική ἀπόδοση, Ἀθήνα 2008.

Ἡ Καινή Διαθήκη, τό πρωτότυπο κείμενο μέ 
Νεοελληνική μετάφραση, ἔκδοση Δ΄, Ἀποστολι-
κή Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 
1977.

Καντιώτη Ν. Αὐγουστίνου Μητροπολίτου 
Φλωρίνης, Ἀπόστολος, σύντομα κηρύγματα ἐπί 
τῶν ἀποστολικῶν περικοπῶν, ἐκδόσεις Ὀρθοδό-
ξου Ἱεραποστολικής ἀδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», 
Ἀθήνα 2001.

- Κυριακή, Σύντομα Κηρύγματα ἐπί τῶν εὐαγ-
γελικῶν περικοπῶν, ἐκδόσεις Ὀρθοδόξου Ἱεραπο-
στολικής ἀδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Ἀθήνα 
2001.

Πατρῶνος Π. Γεώργιος, Ὁμότιμος καθηγητής 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἡ ἱστορική Πορεία τοῦ 
Ἰησοῦ, Ἀπό τή φάτνη ὡς τό Κενό Τάφο, ἐκδόσεις 
Δομός.

Φίλιας Ν. Γεώργιος, Ἐπίκουρος καθηγητής τοῦ 
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Οἱ Θεομητορικές ἑορτές 
στή Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, ἐκδόσεις Γρηγόρης, 
Ἀθήνα 2004.

2. Πατρῶνος Π. Γεώργιος, Ἡ Ἱστορική Πορεία 
τοῦ Ἰησοῦ, Ἀπό τή φάτνη ὥς τό Κενό Τάφο, ἐκδό-
σεις Δομός, σελ. 93.
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Σέ ἀπόσταση μόλις τριῶν χιλιομέ-
τρων ἀπό τήν πόλη τῶν Χανίων 

βρίσκεται ἡ Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή 
Χρυσοπηγῆς ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη 
στήν Παναγία Ζωοδόχο Πηγή καί ἑορ-
τάζει τήν Παρασκευή τοῦ Πάσχα.

Ἡ Ἱερά Μονή ἱδρύθηκε περί τά τέλη 
τοῦ 16ου αἰώνα ἀπό τόν Χανιώτη ἰατρό 
καί φιλόσοφο Ἰωάννη Χαρτοφύλακα.

Ἀρχικά, ἡ Ἱερά Μονή Χρυσοπηγής 
ἦταν ἀνδρική ἐνῶ τό 1976 μετατρά-
πηκε σέ γυναικεία. Σήμερα ἀπαριθ-

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 
ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Γράφει ἡ κα Μαζανάκη Τριανταφυλλιά, 
Γραμματέας τοῦ «Ἱδρύματος  Ἐκκλησιαστική Διακονία»

μεῖ περί τίς τριάντα μοναχές οἱ ὁποῖες 
ἀσχολοῦνται μέ τήν ἁγιογραφία, τήν 
συντήρηση παλιῶν βιβλίων καί εἰκό-
νων, τή βιβλιοδεσία καί τό ἐκκλησια-
στικό κέντημα.

Ἐπίσης, μία ἀπό τίς κύριες δραστη-
ριότητες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι ἡ καλ-
λιέργεια τῆς γῆς μέ τή μέθοδο τῆς βιο-
λογικῆς γεωργίας καί σύμφωνα πάντα 
μέ τήν ὀρθόδοξη παράδοση κατά τήν 
ὁποία ἡ Κτίση θεωρεῖται ἱερή.

Ἰδιαίτερη βαρύτητα καί σημασία 
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ἔχει δοθεῖ στήν οἰκολογική διαχείριση 
σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν βιολογική καλλιέρ-
γεια, τήν οἰκολογική διαχείριση τῶν 
ἀπορριμμάτων τῆς Μονῆς καί τό πρό-
γραμμα περιβαλλοντικῆς ἐκπαίδευσης.

Ἡ δράση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς στόν το-
μέα τῆς οἰκολογικῆς καλλιέργειας συν-
δέεται καί συμπορεύεται μέ τίς διεθνεῖς 
πρωτοβουλίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου στόν τομέα τῆς προστασίας 
τοῦ περιβάλλοντος. Οἱ μοναχές καλλι-
εργοῦν μέ μεθόδους ὀργανικῆς γεωρ-
γίας μία ἔκταση περίπου 130 στρεμμά-
των ἡ ὁποία περιβάλλει τό μοναστήρι. 
Σέ αὐτήν περιλαμβάνονται ὡς ἐπί τό 
πλεῖστον ἐλαιόδεντρα, μανταρινιές, 
πορτοκαλιές, ἀβοκάντο, συκιές, βερι-
κοκιές καθώς καί λαχανόκηποι. Στήν 
ἔκταση αὐτή χημική λίπανση ἔχει ἀντι-
κατασταθεῖ μέ κομπόστ πού γίνεται μέ 
ὀργανικά ὑλικά.

Τό κύριο ἀπό τά προϊόντα πού πα-
ράγει τό μοναστήρι εἶναι τό ὀργανικό 
ἐλαιόλαδο, τό ὁποῖο τυποποιεῖται ἀπό 
τίς ἀδελφές στήν ἐν λόγῳ Ἱερά Μονή.

Στόχος τῆς διακίνησης τοῦ τυπο-
ποιημένου ὀργανικοῦ ἐλαιολάδου δέν 
εἶναι ἡ κερδοσκοπία ἀλλά ἡ διάδοση 
τῆς οἰκολογικῆς καλλιέργειας καί ἡ 
προβολή τοῦ πιλοτικοῦ προγράμματος 
γιά πολλές κοινωνικές ὁμάδες καί φο-
ρεῖς.

Τά προϊόντα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς συ-
νοδεύονται ἀπό κατάλληλη συσκευ-
ασία καί παρουσίαση ὥστε νά πληρο-
φορεῖται καί νά εὐαισθητοποιεῖται ὁ 
καταναλωτής γιά τό πρόγραμμα βιο-
λογικῆς καλλιέργειας, τήν ἐξαιρετική 
σημασία πού ἔχει γιά τήν ψυχοσωμα-
τική ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου καί τή σχέση 

του μέ τήν ὀρθόδοξη παράδοση τοῦ 
τόπου μας.

Ἀκόμη, ἡ Ἱερά Μονή Χρυσοπηγής 
ὅπως προαναφέραμε μεριμνᾶ γιά τήν 
οἰκολογική διαχείριση τῶν ἀπορριμ-
μάτων της, συγκεντρώνοντας καί ἀνα-
μειγνύοντας μέ χῶμα καί ἄλλα ὑλικά 
τά ὑπολείμματα τῶν τροφῶν γιά νά 
ἐνσωματωθοῦν στήν τελική φάση μέ 
τό κομπόστ. Τά ὑπολείμματα χαρτιοῦ, 
γυαλιοῦ καί ἀλουμινίου δίνονται στήν 
ἀνακύκλωση ἐνῶ συγχρόνως γίνε-
ται αὐστηρή ἐπιλογή στίς ἀγορές πού 
πραγματοποιοῦνται ὥστε νά ἀποφεύ-
γεται ἡ δημιουργία ἀπορριμμάτων μή 
ἀνακυκλώσιμων. 

Ἐπίσης, στήν προσπάθεια ὁλοκλη-
ρωμένης δράσης προστασίας τοῦ πε-
ριβάλλοντος στήν Ἱερά Μονή Χρυ- 
 σο πηγῆς πραγματοποιοῦνται προ-
γράμματα περιβαλλοντικῆς ἐκπαί-
δευσης πού ἀπευθύνονται σέ μαθητές 
σχολείων, οἱ ὁποῖοι ἐπισκέπτονται τήν 
Ἱερά Μονή καθώς καί σέ ἄλλα πρόσω-
πα ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τό Ἐξωτερικό. 
Γι αὐτό τό σκοπό στά ἀναστηλωμέ-
να κτίσματα τοῦ μετοχίου τῆς Ἁγίας 
Κυριακῆς ἔχει ὀργανωθεῖ τό Κέντρο 
Ὀρθοδοξίας καί Οἰκολογίας, μέ σκοπό 
τήν πραγματοποίηση τῶν ἐκπαιδευ-
τικῶν προγραμμάτων σέ μεγάλο ἀριθ-
μό προσώπων.

Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἡ 
προστασία τοῦ περιβάλλοντος, ὡς θεί-
ας κτίσεως, ἀποτελεῖ μεγάλη εὐθύνη 
γιά τόν ἄνθρωπο. Τόν κόσμο αὐτό τόν 
«καλόν λίαν», ὁ Παντοκράτωρ Θεός 
κληροδότησε στήν ἀνθρωπότητα μέ 
τήν ἐντολή «ἐργάζεσθαι καί φυλάσ-
σειν» αὐτόν. 
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“ Μαρτυρία web tv”- Καταθέσεις Ψυχῆς

ἩἹερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ἔχει πλέον τή δική της Διαδι-
κτυακή Τηλεόραση τήν “Μαρτυρία web tv”, πού τήν παρακολουθεῖτε μέσα 

ἀπό τήν  Ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Καταθέσεις Ψυχῆς τό πρῶτο δημοσιογραφικό μας βῆμα, ἡ ἐναρκτήρια ἐκπο-
μπή τοῦ διαδικτυακοῦ μᾶς σταθμοῦ. Ἐπιφανεῖς πνευματικοί ἄνθρωποι καταθέτουν 
ἀπόψεις καί προβληματισμούς καί στέλνουν μήνυμα αἰσιοδοξίας στόν δοκιμαζό-
μενο λαό μας, ὑπενθυμίζοντας σέ ὅλους μας ὅτι ὁ Θεός δέν λησμονᾶ τήν Ἑλλά-
δα. Τήν ἐκπομπή ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ἡ φιλόλογος κ. Βασιλεία Κόλλια καί 
τά γυρίσματα πραγματοποιοῦνται στόν ἀνακαινισμένο χῶρο τοῦ Ραδιοφωνικοῦ 
Σταθμοῦ ‘’Μαρτυρία’’.

Στήν πρώτη ἐκπομπή ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Δαμασκηνός, 
καταθέτει μέ ρεαλιστικό τρόπο τήν δοκιμασία πού πέρασε μέ τήν ὑγεία του καί 
παράλληλά μας συγκινεῖ μέ τό θαῦμα πού ἔζησε καί πού ζήσαμε!

Στή δεύτερη ἐκπομπή ἡ δυναμική καί ἡ ἀξία τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης μέσα 
ἀπό τό λόγο τοῦ λαογράφου κ. Σταμάτη Ἀποστολάκη. Συνήθειες τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ καί ἔθιμα πού ἄντεξαν στό χρόνο γιά τίς Ἀπόκριες καί τήν Καθαρά Δευτέρα, 
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ἐκμαιεύει ἡ ἀγαπητή φιλόλογος-δημοσιογράφος κ. Βασιλεία Κόλλια ἀπό τόν χα-
νιώτη λαογράφο.

Οἱ Καταθέσεις Ψυχῆς στήν τρίτη ἐκπομπή ἔχουν προσκεκλημένο τόν Πρωτ. 
Βασίλειο Φραγκιαδάκη σέ μία συνέντευξη στό πνεῦμα τόν ἡμερῶν μας! Ἡ 
ἐκπομπή πραγματεύεται τήν ἀξία πού ἔχει τό Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολο-
γήσεως στόν ἄνθρωπο, ὅπου ὁ πνευματικός π. Βασίλειος μᾶς καθοδηγεῖ μέ τίς 
συμβουλές του.
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Ἄλλη μία ἐκπομπή, ἡ τέταρτη κατά σειρά, ἀπό τίς Καταθέσεις Ψυχῆς ἔρχεται νά 
ἐνημερώσει καί παράλληλα νά μᾶς προβληματίσει πάνω στό θέμα τῶν αἱρέσεων 
πού κυκλοφοροῦν στίς μέρες μας καί πού συχνά πλανεύουν τόν κόσμο! Θέμα τῆς 
σημερινῆς μας ἐκπομπῆς ‘’ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά: τί πρεσβεύουν, διαφορές μέ τό 
Χριστιανισμό, μέθοδοι πού μετέρχονται’’. Καλεσμένος τῆς φιλολόγου καί δημοσι-
ογράφου κᾶς Βασιλείας Κόλλια ὁ Πρωτ. Νεκτάριος Χριστοδουλάκης.

Στήν 5η ἐκπομή ἀπό τίς Καταθέσεις Ψυχῆς, καλεσμένος ὁ Πρωτ. Γεώργιος Πε-
ράκης, ὁ ὁποῖος μᾶς κάνει μία πνευματική ἀνάλυση τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, δίνο-
ντας ἐλπίδα στόν ἀπογοητευμένο κόσμο τῆς ἐποχῆς!
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Οὐσιαστικό, διαχρονικό καί ἐπίκαιρό το θέμα τῆς ἕκτης ἐκπομπῆς τῆς διαδι-
κτυακῆς μας τηλεόρασης: «Πίστη ὑπέρτατη ἀνάγκη- ὑπέρτατη ἀνακούφιση»! Ὁ 
Πρωτ. Στυλιανός Θεοδωρογλάκης, Ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρι-
κοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, μᾶς μιλάει γιά τήν δύναμη πού ἔχει ἡ ‘’πίστη’’ 
στή σημερινή πραγματικότητα, στούς νέους, στήν κοινωνία μας...

Ἕβδομη ἐκπομπή καί ὁ Ἱεροδιάκονος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγι-
ακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, π. Ἰωακείμ Γιακουμάκης, ταξι-
δεύει τίς Καταθέσεις Ψυχῆς, σέ ἕνα ταξίδι στό χρόνο καί τήν ἱστορία τοῦ πανέμορ-
φου καί μεγαλοπρεποῦς Μοναστηρίου τῆς πόλης μας.
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Ἐπιμέλεια: Ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός Λιονάκης
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας πού βρίσκεται 
στό χωριό Φρέ στόν Ἀποκόρωνα, ὅπου διε-

τέλεσε ἐφημέριος ὁ Ποιμενάρχης μας, πραγματο-
ποιήθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
κ. κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἡ κατανυκτική Θεία Λειτουργία σέ συγκερα-
σμό μέ τόν μεγαλοπρεπή Ναό τῆς Εὐαγγελιστρί-
ας δημιούργησαν μία θαυμαστή ἐκκλησιαστική 
ἀτμόσφαιρα. 

Πλῆθος κόσμου καί ἱερέων παρακολούθησαν 
τή Θεία Λειτουργία καί χαιρέτισαν ἀπό κοντά 
τόν Ποιμενάρχη μας, πού εἶχαν νά τόν δοῦν τόσο 
καιρό μετά τήν δοκιμασία του.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Φρέ Ἀποκορώνου
3-03-2013
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Τήν καθιερωμένη ἐπίσκεψη στό Νοσοκομεῖο Χανίων πραγματοποίησε ὁ Πανοσιο-
λογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονά-

κης, συνοδείᾳ ἱερέων καί συνεργατῶν. Ἔλαμψαν ἀπό χαρά τά πρόσωπα τῶν ἀσθενῶν 
καί τῶν συγγενῶν τους, γεμίζοντας ἐλπίδα καί κουράγιο, πού ἡ τοπική Ἐκκλησία δέν 
τούς ξεχνᾶ δίνοντας κάθε βδομάδα τό παρόν, σέ ὅλους τούς θαλάμους τοῦ νοσοκο-
μείου. Ὁ Πανοσιολογιώτατος εὐχήθηκε στόν κάθε ἀσθενή ξεχωριστά, καλή ἀνάρρωση 
καί σύντομη ἐπιστροφή στό σπίτι του. Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε παράκληση 
πρός τιμήν τοῦ νεοφανοῦς καί Θαυματουργοῦ Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, Ὁσίου πα-
τρός Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας καί Συμφερουπόλεως τοῦ ἡγιασμένου νέου Ἰα-
τροῦ καί ὁμολογητοῦ, πρός εὐλογία καί ἁγιασμό τῶν ἀσθενούντων!

Παράκληση στό Γενικό Νοσοκομεῖο Χανίων! 4-03-2013

«Συμπόνια καί Χάδι ὡς μέσο πρόληψης καί θεραπείας γιά κάθε ἀσθένεια»... Ἕνα 
αὐτί νά ἀκούσει τόν πονεμένο, ἕνα χέρι νά τόν κρατήσει καί μιά καρδιά νά τόν κα-
ταλάβει εἶναι πιό ἀναγκαία ἀπό κάθε συμβουλή, τόνισε στήν ἀρχή τοῦ λόγου του ὁ 
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας στήν ὁμιλία του στήν 
αἴθουσα δημοτικοῦ συμβουλίου. Μία ὁμιλία πού μέ τά θεραπευτικά λόγια τοῦ Πρωτο-
συγκέλλου μας, λόγια πού ἔχουν ἀντίκτυπο καί ζωτική σημασία στίς μέρες μας, γέμισε 
τήν αἴθουσα τοῦ Δήμου Χανίων ἀπό τά πρῶτα λεπτά.

Ὁμιλία Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη! 5-03-2013
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Μεγάλης ἱστο-
ρικῆς σημασί-

ας ἡ σημερινή ἡμέρα 
γιά τήν ἐπανάσταση 
στό Θέρισο καθώς 
σ υμπ ληρ ώνον ται 
φέτος 100 χρόνια 
ἀπό τήν Ἕνωση 
τῆς Κρήτης μέ τήν 
Ἑλλάδα!

Ἀ ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ή 
Θεία Λειτουργία 
πραγματοποιήθηκε 

τό πρωί, στό γραφικό ἐκκλησάκι πού εἶναι ἀφιερωμένο στήν Παναγία, ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ! Στήν συνέχεια, ἀκολούθησε 
δοξολογία στή μνήμη τῶν ἡρώων πού ἔπεσαν γιά τό ἐθνικό καλό καί κατάθεση στεφά-
νων ἀπό πολιτική καί στρατιωτική ἡγεσία.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Θέρισο! 9-03-2013
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Βραδιά Τσαγιοῦ ἀπό τόν Ὁρίζοντα! 10-03-2013

Στό πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Εὐαγγελιστρίας Χανίων πραγματοποίη-

σε βραδιά τσαγιοῦ ὁ Ἐθελοντικός Σύλλογος 
Ὁριζοντας.

Ἀδελφός ὑπό ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς 
πόλιν ὀχυρᾶν...μέ αὐτά τά λόγια γιά ἀκόμη 
μία φορά ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνός ἐξῆρε τό σημαντικό ἔργο καί τήν 
προσπάθεια πού κάνει γιά τά παιδιά πού 

ἔχουν καρκίνο καί ὄχι μόνο, ὁ Ὁρίζοντας, χαρακτηρίζοντάς τον παράλληλα ἄμυνα καί 
καταφύγιο γιά τήν πόλη μας.

Ἕνας καφές...μέ συνείδηση! 11-03-2013

Δυναμικό παρών ἔδωσαν οἱ Χανιῶτες πού εὐαισθητοποιήθηκαν γιά τά συσ-
σίτια τῆς Μητροπόλεώς μας καί γέμισαν τό καφέ Κῆπος, ὅπου ἔλαβε χώρα 
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ἡ ἐκδήλωση. Χανιῶτες ἀπό τούς χώρους τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, τοῦ πνεύ-
ματος, κληρικοί ἀπό τίς ἐνορίες τῆς περιοχῆς ἀλλά καί πολλοί εὐαισθητοποιημέ-
νοι ἄνθρωποι παρευρέθηκαν στήν προσπάθεια γιά τήν ἐνίσχυση τῶν συσσιτίων 
τῆς Μητροπόλεώς μας. Τά ὑπέροχα κεράσματα στά τραπέζια, ὅπου ἦταν φτιαγ-
μένα ἀπό τίς κυρίες πού βοηθοῦν ἐθελοντικά στά συσσίτια, ὁ ἀχνιστός καφές καί 
τό βουνίσιο τσάι ἀπό τό παραδοσιακό καφενεῖο, δημιούργησαν τίς κατάλληλες 
προυποθέσεις γιά νά γίνουν ὡραῖες συζητήσεις.

«Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, ἡ Θυγατέρα τοῦ Θεοῦ...». Μέ 
αὐτά τά λόγια καλωσόρισε τόν κόσμο ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός, πού παρευρέθηκε στή ἐκδήλωση, με-
ταφέροντας τίς πατρικές εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Ἐκτός των ἄλλων σημείωσε στό λόγο του ὅτι « ζοῦμε οἱ πε-
ρισσότεροι σέ μία κοινωνία εὐμάρειας καί ὑλικῆς ἀπόλαυσης.... Δέν μποροῦμε νά 
λεγόμαστε Χριστιανοί καί νά πιστεύουμε στόν Ἰησοῦ Χριστό ἐάν δέν μποροῦμε νά 
ἐξασκοῦμε τήν ἀρετή τῆς ἐλεημοσύνης. Δέν εἰσακούεται κανείς μόνο μέ τίς προ-
σευχές, σηκώνοντας ἁπλῶς τά χέρια, πρέπει νά ἁπλώσουμε τά χέρια μας ὄχι στόν 
οὐρανό, ἀλλά στά χέρια τῶν φτωχῶν ....Ο μισθός δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τό μέγεθος 
τῆς προσφορᾶς, ἀλλά ἀπό τήν διάθεση.

Νά εὐχαριστήσουμε ὅλους ὅσους βοήθησαν στό νά γεμίσει τό πιάτο τοῦ ἐμπε-
ρίστατου ἀδελφοῦ. Νά εὐχαριστήσουμε τόν καθένα χωριστά πού ἄν καί οἱ καιροί 
δύσκολοι δέν ἐπιτρέπει τό ἑλληνορθόδοξο φρόνιμά μας, νά ἀφήσουμε πεινασμέ-
νους καί διψασμένους στά παγκάκια τῆς ἀνέχειας.
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Συναυλία πρός τιμή τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας! 16-03-2013

Μέ μεγάλη ἐπιτυχία, 
πραγματοποιήθη-

κε ἡ συναυλία τῆς Μικτῆς 
Χορωδίας καί ὀρχήστρας 
τῆς Ἐνορίας Εὐαγγελιστρί-
ας Χαλέπας πρός τιμήν τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-

του μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ στό κατάμεστο ἀπό κόσμο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 
Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ι.Μ. Ἁγίας Τριάδος τῶν 
Τζαγκαρόλων Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Βουλγαράκης, 
ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Σκουλάκης, ἐκπρόσωποι ἀπό τό δῆμο καί τήν περιφέρεια, 
καθώς καί οἱ μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Κρήτης ἀπό τήν 
Περιφερειακή Ἐκκλησιαστική Ἑστία. Ὁ Ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ πρεσβ. 
Φανούριος Πάππας προσφώνησε τόν 
Σεβασμιώτατο λέγοντας ὅτι «Σήμερα 
τά παιδιά χαίρονται γιά τήν ἐπιστροφή 
τοῦ πατέρα τους. Σήμερα τά παιδιά χαί-
ρονται γιά τήν νίκη τοῦ πατέρα τους. 
Σήμερα τά παιδιά τραγουδᾶνε διότι δέν 
ἔμειναν ὀρφανά ἀλλά ἔχουν καί πάλι δί-
πλα τους τόν ἀγαπημένο τους πατέρα».

Στό Χαζίρειο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας! 12-03-2013

Σέ θερμό καί πανηγυρικό κλίμα 
πραγματοποιήθηκε σήμερα, συμ-

βούλιο στό Χαζίρειο πνευματικό κέντρο 
ὑπό τήν προεδρεῖα τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ 
ὁποῖος ἐνημερώθηκε γιά τόν ἀπολογι-
σμό καί τίς δραστηριότητες τοῦ πολιτι-
στικοῦ κέντρου, τό ὁποῖο μεταξύ ἄλλων 

προσφέρει ὡς γνωστόν ὑποτροφίες σέ ἀριστούχους φοιτητές καί φοιτήτριες τῆς 
ἰατρικῆς. Τό Χαζίρειο πνευματικό κέντρο βρίσκεται δίπλα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγί-
ου Σπυρίδωνος, στήν ὄμορφη Ἁγία Μαρίνα.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς! 
17-03-2013

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβα-

σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ πραγματοποιήθη-
κε τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος 
στή Χαλέπα Χανίων. Μέ πάνδημη 
συμμετοχή τῶν πιστῶν πού παρευ-
ρέθηκαν στό ναό τήν τέταρτη Κυ-
ριακή τοῦ Τριωδίου, ἔγινε ἡ εἰσα-
γωγή στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή. 

Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή ἀποτελεῖ τήν προετοιμασία τῶν πιστῶν γιά τήν ἑορτή τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Πρόκειται γιά ἕνα πνευματικό ταξίδι, μέ νηστεία, 
Ἱερές Ἀκολουθίες, πνευματική περισυλλογή καί μετάνοια μέ προορισμό τήν ἑορτή 
τῶν ἑορτῶν, τό Πάσχα. Ταξιδεύοντας μή λυγίσουμε καί ὑποκύψουμε στούς ἐφήμε-
ρους πειρασμούς. Πορευόμενοι στόν καιρό τῆς νηστείας ἄς ξεκινήσουμε μέσα ἀπό 
τά ἀναγνώσματα καί τίς προσευχές νά βαδίσουμε τή μακριά πορεία τῆς μετανοίας!
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Ὁμιλία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Ἀρχιμ. π. Ἀνδρέα Κονάνο! 18-03-2013

Μέ μελιστάλαχτα λόγια καλω-
σόρισε ἡ Μητρόπολή μας διά 

μέσου τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρω-
τοσυγκέλλου μᾶς Ἀρχιμ. Δαμασκη-
νοῦ Λιονάκη, τόν Πανοσιολογιώτατο 
Ἀρχιμ. π. Ἀνδρέα Κονάνο. Τόν ἄνθρω-
πο μέ χρυσοστομικές ἐμπειρίες, δια-
δρομές καί βιώματα ὅπως τόν χαρα-
κτήρισε ὁ π. Δαμασκηνός, πού ἦρθε νά 
βάλει τά λόγια τοῦ Χριστοῦ σφραγίδα 
στήν καρδιά μας, μία ὑπενθύμιση σέ 
συγκερασμό μέ τόν Ἑσπερινό τῆς Συ-
γνώμης στό δρόμο τῆς Μεγάλης Σα-
ρακοστῆς. Τό παρών στήν ἐκδήλωση 
ἔδωσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 

μας κ.κ. Δαμασκηνός, πλῆθος κλήρου 
καί λαοῦ. Στό τέλος τῆς ὁμιλίας χαιρέ-
τησε τήν ἐκδήλωση ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας καί εὐχαρίστησε 
τόν ὁμιλητή ἀφοῦ εὐχήθηκε καλή Σα-
ρακοστή σέ ὅλο τόν κόσμο.
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Μνημόσυνο εἰς τούς ἡρωι-
κούς προμάχους, τούς πε-

σόντας ὑπέρ πατρίδος, τέλεσε ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
κ.κ. Δαμασκηνός παρουσία ἐκπρο-
σώπων ἀπό σχολεῖα τῆς πόλης μας. 
.... «εἴμαστε ἐδῶ γιά νά τιμήσουμε 
ἐκείνους τούς ἀνθρώπους χάριν 
τῶν ὁποίων σήμερα μποροῦμε καί 
εἴμαστε ἐλεύθεροι ...» εἶπε ὁ Σεβα-
σμιώτατος στό λόγο τοῦ τονίζο-
ντας τήν ἀγωνιστικότητα καί τήν 
παλικαριά τῶν πεσόντων πού πο-
λέμησαν γιά ἰδανικά. 

Τέλος, εὐχήθηκε στούς μαθη-
τές καλή καί παραγωγική σχολι-
κή χρονιά σημειώνοντας ὅτι ὅπλο 
ἐπιβίωσης στίς μέρες μας εἶναι ἡ 
ἀρετή τῆς ἀγωνιστικότητας καί 
τῆς αὐταπάρνησης γιά τόν συνάν-
θρωπο. 

Μνημόσυνο εἰς τούς πεσόντας ὑπέρ πατρίδος! 
22-03-2013

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στόν Ἱερό  
Καθεδρικό Ναό γιά τούς Α΄ Χαιρετισμούς! 22-03-2013

Πλῆθος πιστῶν παρακολούθησε 
τήν Ἀκολουθία τῆς Α΄ στάσης 

τῶν Χαιρετισμῶν, στόν Ἱερό Καθεδρικό 
Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στά Χα-
νιά.

Τῆς ἀκολουθίας προεξῆρχε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δα-
μασκηνός ὅπου μαζί μέ τούς κληρικούς 
τοῦ ναοῦ συμπροσευχήθηκαν στήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο.
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6ο Πανελλήνιο συνέδριο 
Νέων Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν! 23-03-2013

«Ἰησοῦς Χριστός...ὁ πρῶτος 
Αἱμοδότης!»Μέ αὐτά τά λό-
για ἄρχισε τό χαιρετισμό του 
καί εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. 
Δαμασκηνός τήν ἔναρξη τοῦ 
6ου Πανελληνίου συνέδριου 
Νέων Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν 
πού πραγματοποιήθηκε στίς 
22 μέ 24 Μαρτίου. Παράλλη-
λα, καλωσόρισε τούς ἁπαντα-
χοῦ Ἕλληνες συνέδρους. Τόν 

Σεβασμιώτατο συνόδευαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος καί θερμός 
ὑποστηριχτής τοῦ Συλλόγου Αἱμοδοτῶν Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Πανο-
σιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Ἀρχιμ. Ἀμφι-
λόχιος Παπαγιαννάκης καί ὁ διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης.

Ὁ σύλλογος αἱμοδοτῶν «Ὁ  Ἅγιος Ἰωάννης» τίμησε μέ τή σειρά του τόν Σεβα-
σμιώτατο Ποιμενάρχη μας, γιά τήν ἀρωγή του στήν ὀργάνωση τοῦ συνεδρίου.

Τό παρών στό συνέδριο ἔδωσε ἡ τοπική ἡγεσία τοῦ τόπου καί πλῆθος ἐθε-
λοντῶν ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα.

Ἀξίζει τέλος νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ τοπική μας ἐκκλησία συχνά συνεργάζεται μέ 
τόν Σύλλογο Αἱμοδοτῶν «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης» πραγματοποιώντας ἐθελοντικές 
αἱμοδοσίες εἴτε σέ ἐνορίες εἴτε στό πολιτιστικό κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας, 
προσφέρωντας τό ζωτικό αὐτό ἀγαθό σέ ὅποιον τό ἔχει ἀνάγκη.

Δῶστε 5 λεπτά ἀπό τό χρόνο σας, χρόνια ζωῆς στό ἀδελφό πού τό ἔχει ἀνά-
γκη!!!
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός του Εὐαγγελισμοῦ
στό Φρέ Ἀποκορώνου! 24-03-2013

Μέ μεγαλοπρέπεια τελέσθηκε ἐόρτιος πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας στό Φρέ Ἀποκορώνου, χοροστατοῦντος τοῦ 

Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί τή συμμετοχή κληρικῶν 
τῆς Μητροπόλεώς μας ἀλλά καί πολλῶν πιστῶν.

Μέ τήν ἐνορία Φρέ Ἀποκορώνου τόν Σεβασμιώτατο συνδέουν ἄρρηκτοι δε-
σμοί, ἀφοῦ ἐκεῖ διακόνισε τά χρόνια της ἱερατικῆς του διακονίας.

Μία ἀπό τίς μεγαλύτερες γιορτές τῆς ἐκκλησίας μᾶς ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεο-
τόκου, μία μέρα χαρᾶς καί ἀγαλίασης.

Καί ὅπως μεταφράζουμε τό Ἀπολυτίκιο τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς ἀντιλαμβα-
νόμαστε καλύτερά το νόημα τῆς ἡμέρας:

«Σήμερα εἶναι ἡ κυριότερη ἡμέρα τῆς σωτηρίας μας καί ἡ φανέρωση τοῦ Μυ-
στηρίου, πού ἦταν ἀπό πολλά χρόνια κρυμμένο: Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ θά γίνει ἄνθρω-
πος, Υἱός τῆς Παρθένου Μαρίας καί ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ αὐτό τό χαρμόσυ-
νο μήνυμα φέρνει. Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς μαζί μ’αὐτόν ἅς ποῦμε ζωηρά στήν Παναγία: 
Χαῖρε, Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου.»
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Κυριακή της Ὀρθοδοξίας στήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν!
24-03-2013

Τό χαρμόσυνο μήνυμα για τό 
θρίαμβο τῆς Ἐκκλησίας μας 

κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός στην 
Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, στό 
ἱστορικό μοναστήρι τῶν Κορα-
κιῶν. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας μία 
ἡμέρα που αποτελεῖ ἰδιαίτερη χρι-
στιανική καί θριαμβευτική ἑορτή, 
σέ ἀνάμνηση τῆς ὁριστικῆς ἀνα-
στήλωσης τῶν ἱερῶν καί σεπτῶν 
εἰκόνων.

Στό κατάμεστο ἀπό πιστούς 
μοναστήρι, ἱερούργησε ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, 
περιστοιχούμενος ἀπό κληρι-
κούς τῆς Μητροπόλεώς μας. 
Τόν χορό πλαισίωσαν μέ τόν 
κατανυκτικό τόνο φωνῆς ὁ 
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης 
μαζί μέ τόν Πρωτ. Εμμανουήλ 
Παπαδοκωσταντάκη. Το παρόν 
ἔδωσε ὁ Δήμαρχος καί ἐπρόσωποι τοπικῶν ἀρχῶν. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας προέστη τῆς λιτανευτικῆς πομπῆς τῶν Εἰκόνων καί τοῦ μνημοσύνου γιά 
τούς ὑπερασπιστές τῆς Ὀρθοδοξίας.
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Πλῆθος κόσμου κατέκλυσε τό 
Πνευματικό κέντρο τῆς Πε-

ριφερειακῆς Ἑνότητος Χανίων ἀπό 
νωρίς γιά νά παρακολουθήσει τήν 
καταπληκτική ἐκδήλωση πού δι-
οργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κυ-
δωνίας καί Ἀποκορώνου γιά τήν 
25η Μαρτίου καί γιά νά ἀπολαύσει 
τίς ὁμιλίες καί τίς μελωδικές φω-
νές ἀπό μικρούς καί μεγάλους πού 
συμμετεῖχαν τόσο στήν βυζαντινή 
χορωδία ὄσο στήν χορωδία νέων 
καί παιδιῶν.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ εἰσαγωγή καί τήν παρουσίαση τοῦ προγράμματος 
ἀπό τόν κ. Ἰωάννη Κουκουράκη καί στή συνέχεια μέ μία θεολογική ἀναφορά στόν 
Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου ἀπό τό κείμενο τοῦ κ. Κων/νου Γκούντελου Θεολόγου.

 Στή συνέχεια ὁ π. Βασίλειος Κιάσος μέ τή χορωδία ἀπό τή σχολή βυζαντινῆς 
μουσικῆς τῆς Μητροπόλεως, μᾶς ταξίδεψε σέ ὕμνους ἀπό τήν Ἑορτή τοῦ Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Μικρά παιδιά, ἔφηβοι ἀλλά καί ἐνήλικες, κάτω ἀπό τά βλέμματα των ἄξιων χο-
ροδιδασκάλων κ. Ἕλλης Παπαλιονάκη Παγωνίδου καί κ. Βασιλικῆς Ἀθανασιάδου 
Πετράκη, ἀπέδωσαν στή σκηνή τοῦ πνευματικοῦ κέντρου ξεχωριστές ἑρμηνεῖες.

Τήν ἑορταστική ἐκδήλω-
ση ἔκλεισε ὁ Πανοσιολογιώ-
τατος Πρωτοσύγκελλος τῆς 
Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης, 
εὐχαριστώντας τούς συντε-
λεστές τῆς ἐκδήλωσης, τούς 
παρευρισκομένους καί τά 
μικρά παιδιά γιά τήν ἐκπλη-
κτική αὐτή ἐκδήλωση, πού 
ὅπως εἶπε ‘’την ἀφιερώνου-
με στήν κατεχόμενη καί δο-
κιμαζόμενη Κύπρο πού βιώ-
νει τόν δικό της κατακτητή’’.

Ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιά τήν 25η Μαρτίου 
25-03-2013
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Ἑορτασμός τῆς 25ης Μαρτίου στήν Μητρόπολή μας!
25-03-2013

Ἐπίσημη Δοξολο-
γία τελέσθηκε 

στόν Ἱερό Μητροπο-
λιτικό Ναό τῶν Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου, 
γιά τήν ἐπέτειο τῆς 
Ἐθνικῆς μας Παλλιγ-
γενεσίας, στην ὁποία 
χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. 
Δαμασκηνός, παρουσία πολιτικῶν, τοπικῶν καί στρατιω-
τικῶν ἀρχῶν τῆς πόλης μας.

Τόν πανηγυρικό της ἡμέρας ἐκφώνησε ἠ κ. Εὐγενία Πα-
παδομαρκετάκη Διευθύντρια τοῦ 8ου Δημοτικού Σχολείου 
Χανίων.

Στή συνέχεια ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέηση προ-
εξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ στό Μνημεῖο τῶν Πεσόντων καί κατάθε-
ση στεφάνων ἀπό τόν ἐκπρόσωπο τῆς Κυβέρνησης, τούς 
Βουλευτές τοῦ Νομοῦ, τόν Ἀντιπεριφερειάρχη Χανίων, τό 
Διοικητή της VΜεραρχίας Κρητῶν ἐκ μέρους τῶν Ἐνό-
πλων Δυνάμεων, τό Δήμαρχο Χανίων, τό Γενικό Ἀστυνομι-
κό Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης, τήν Ἕνωση Ἀναπήρων καί 
Θυμάτων πολέμου, τούς ἐκπροσώπους τῶν παραρτημά-
των τῶν ἀναγνωρισμένων Ἀντιστασιακῶν Ὀργανώσεων 
καί πολλῶν ἄλλων πού τίμησαν τούς ἡρωικούς πεσόντες.

Κατόπιν ἀκολούθησε τήρηση ἑνός λεπτοῦ σιγῆς στή 
μνήμη τῶν Πεσόντων ὑπέρ τῆς Πατρίδας καί ἀνάκρουση 
τοῦ  Ἐθνικοῦ  Ὕμνου.

Στίς 12:00 πραγματοποιήθηκε ἡ Παρέλαση τμημάτων 
Ἀναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου, Ὀργανώσεων καί Σω-
ματείων, Ὀργανώσεων μέ τοπικές ἐνδυμασίες, Σχολείων, 
Ἀνωτέρων καί 
Ἀνωτάτων Σχο - 

λῶν, Ὁδηγῶν, Προσκόπων καί  Ἐνόπλων Δυνάμεων.
Τό πρωί, κυριώνυμος ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τοῦ 

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος 
καί ἡ Ἀρχιερατική-πανηγυρική Θεία Λειτουργία τῆς 
Ἑορτῆς, Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, στόν Ἱερό Ναό Εὐαγ-
γελιστρίας Χανίων.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνο
Ἐλευθερίου καί Σοφοκλῆ Βενιζέλων! 31-03-2013

Στήν πανοραμική περιοχή τοῦ Ἀκρωτηρίου, ὅπου 
βρίσκεται τό γραφικό ἐκκλησάκι τοῦ Προφήτη 

Ἠλία, τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία Ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, καθώς καί τό ἐτήσιο πολιτικό μνη-
μόσυνο τοῦ Ἐλευθερίου καί Σοφοκλῆ Βενιζέλου. Τό 
παρόν ἔδωσαν ἐκπρόσωποι ἀπό τήν κυβέρνηση, τήν 
περιφέρεια καί τό δῆμο, καθώς καί πλῆθος πιστῶν 
πού παρευρέθηκαν στή Θεία Λειτουργία.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματο-
ποιήθηκε μέ θρησκευτική λαμπρότητα Ἐπιμνημόσυ-
νη Δέηση στά μνήματα τῶν Βενιζέλων, προεξάρχο-
ντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί 
Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί συμπροσευχουμένων 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, 
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Ἀρχιμ. 
Ἀμφιλοχίου, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωστα-
ντάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Μπιτζανάκη καί τῶν 
διακόνων. Κατόπιν ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων 
ἀπό τίς πολιτικές καί στρατιωτικές ἀρχές, ἑνός λε-
πτοῦ σιγή καί ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ  Ὕμνου.

Στή συνέχεια, στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, 
ἀπηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ὁ Ἀντιπεριφερει-
άρχης Χανίων κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρ-
χος Χανίων κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκης καί ὁ Γενικός 
Διευθυντής τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος «Ἐλευθέριος Βενι-
ζέλος» κ. Νικόλαος Παπαδάκης. Κεντρικός ὁμιλητής 

τῆς ἐκδήλωσης πού ἐξῆρε τό ὅραμα καί τήν ὀργάνωση σχεδίου τοῦ Ἐλευθερίου Βε-
νιζέλου, ἦταν ὁ Πρόεδρος τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνών κ. Φορτσάκης Θεόδωρος.

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐξαίσιας ὁμιλίας τοῦ καθηγητοῦ κ. Φορτσάκη καί 
ἀφοῦ χειροκροτήθηκε ἀπό ὅλο τόν κόσμο γιά τόν ἐπίκαιρο καί ρεαλιστικό λόγο 
του, ἡ Περιφερειακή Ἑνότητα Χανίων καί ὁ Δῆμος Χανίων, τόν τίμησαν μέ ἀνα-
μνηστικά δῶρα.
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Μέ τή σε-
μνή ἀλ λά γε-
μάτη λαμπρό-
τ ητ α  α ὐ τ ή 
ἐ κ  δ ή λ ω σ η 
πραγματοποι-
ήθηκε καί ἐφέ-
τος τό Πολιτικό Μνημόσυνο των δύο Κρητικῶν 
ἀνδρῶν πού ἄφησαν ἀνεξίτηλο μελάνι στήν 
ἱστορία τοῦ  Ἔθνους μας, μέ τό ἔργο καί τήν δρά-
ση τους.

Ἀφοῦ ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς ἐκδή-
λωσης, κόσμος καί μικρά παιδιά πῆγαν νά πάρουν 
εὐλογία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας.

Πνευματική Ὁμιλία στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Στεφάνου Χανίων! 31-03-2013

Κλῆρος καί λαός γέμισαν τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Στεφάνου στήν περιοχή Κουμπέ στά Χανιά προ-

κειμένου νά παρακολουθήσουν τόν κατανυχτικό 
Ἑσπερινό προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε Πνευ-
ματική Ὁμιλία ἀπό τόν Ὀσιολογιώτατο Γέροντα 

Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη, πού ἦρθε προκει-
μένου νά μιλήσει 
στό Χανιώτικο λαό 
ἀπό τό Ἅγιο Ὅρος.

Ἀφοῦ ὁλοκλη-
ρώθηκε ἡ ὁμιλία, 
ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας, 

εὐχαρίστησε τόν Γέροντα Σπυρίδωνα γιά τό πνευ-
ματικό ταξίδι καί τίς συμβουλές σχετικά μέ τό ποιά 
θά πρέπει νά εἶναι ἡ στάση τοῦ πιστοῦ μέσα στήν 
Ἐκκλησία, εὐχόμενος σέ ὅλο τόν κόσμο νά συνεχί-
σει μέ πνεῦμα ἀγάπης καί ταπείνωσης τή νηστεία 
τῆς Σαρακοστῆς, ὥστε μέ καθαρή καρδιά νά ὑποδε-
χτοῦμε τόν Ἀνεστημένο Χριστό!
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Ἐκδήλωση μέ θέμα «90 χρόνια Μικρασίας»! 3-04-2013

Σέ ἕνα ὁδοιπορικό Μνήμης καί Μαρτυρίας μᾶς 
ταξίδεψαν οἱ Καθηγητές καί οἱ Μαθητές τοῦ 

1ου Γενικοῦ Λυκείου Χανίων ἀπόψε στήν αἴθουσα 
τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Χανίων, γιά τά «90 χρό-
νια Μικρασίας»!

Τήν ἐκδήλωση διοργάνωσαν ἡ Περιφερειακή 
Ἑνότητα Χανίων, ὁ Δῆμος Χανίων, τό Πνευματικό 
Κέντρο Χανίων, ἡ Ἀδελφότητα Μικρασιατῶν Ν. Χα-
νίων «Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος» καί τό 1ο Γενικό Λύ-
κειο Χανίων.

Στήν προσφώνηση τοῦ ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, εἶπε ἐκτός 
τῶν ἄλλων ὅτι ‘’τιμοῦμε αὐτούς πού ἄφησαν καί ἔφεραν στήν Ἑλλάδα πολιτισμό καί 
ὑποθῆκες ζωῆς’’.

Μία πολύ συγκινητική ἐκδήλωση πού ἀναμόχλευσε μνῆμες τοῦ παρελθόντος 
μέσα ἀπό τά μικρασιάτικα τραγούδια ἀπό τίς μελωδικές φωνές τῶν παιδιῶν, καί πού 
εἰσέπραξε τό χειροκρότημα τοῦ κόσμου πού παρευρέθηκε!
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Κατανυκτικό Ἀπόδειπνο στόν Ἱερό Ναό  
Γενεσίου τῆς Θεοτόκου!   4-04-2013

Στόν Ἱερό Ναό Γενεσίου τῆς Θεοτόκου 
στήν περιοχή Κουνουπιδιανά Ἀκρωτηρί-

ου, πραγματοποιήθηκε τό Μεγάλο Ἀπόδει-
πνο, παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Μέ κατάνυξη 
καί μεγαλοπρέπεια τελέστηκε ἡ ἀκολουθία 
τοῦ Ἀποδείπνου, δίνοντας τό παρόν κλῆρος 
καί λαός.

‘’Ἀνθρώπινο καί Χριστιανικό εἶναι το νά 
ζητήσει συγχώρεση ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο’’ 
τόνισε μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος θέ-
λοντας νά δείξει καί τήν οὐσιαστική σημασία τοῦ Ἀποδείπνου πού γίνεται αὐτή τήν 
περίοδο σέ ὅλες τίς Ἀρχιερατικές Περιφέρειες. ‘’ Παραλληλα εἶπε, δίνεται ἡ ἀφορμή 
νά κατανοήσουμε ἔτι περισσότερο αὐτές τίς ἡμέρες ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός προορισμός 
τοῦ ἀνθρώπου καί ποιά εἶναι ἡ σχέση πού ὀφείλει νά ἔχει εἴτε μέ τόν Χριστό εἴτε μέ τόν 
συνάνθρωπό του. Δέν ὑπάρχει ἀτομικός δρόμος σωτηρίας, ἀλλά κοινωνικός δρόμος 
σωτηρίας.’’

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας καί τῆς ὁμιλίας τοῦ Σεβασμιωτάτου προσφέρθηκε 
τσάι ἀπό τήν ἐνορία καί μία ἔκπληξη. Ἀνάμεσα στούς παρευρισκομένους βρισκόταν ὁ 
κ. Ἀναστάσης ἕνας πρώην φανατικός ὑποστηριχτής τῆς αἵρεσης τῶν Πεντηκοσιανῶν, 
στόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος πού τόν γνώριζε ἀπό πολύ παλιά του πρότεινε νά μιλήσει 
γιά τήν πλάνη στή ὁποία βρισκόταν καί τί τόν ἔκανε νά ἐπιστρέψει πάλι στό πρῶτο 
του βάπτισμα, βαθύτατα μετανοημένος.
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Ἐκδηλώσεις ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος πεσόντων 
ὁπλιτῶν τοῦ στρατοπέδου τοῦ Ἀκρωτηρίου κατά  

τήν ἐπανάσταση τοῦ 1897!  7-04-2013

Στόν Ἅγιο Χριστοφόρο 
Κορακιῶν καί συγκεκρι-

μένα στήν Περιοχή Τράφος, 
πραγματοποιήθηκαν ἐκδηλώ-
σεις ὑπέρ τῶν «ἐνδόξως ὑπέρ 
Πίστεως καί Πατρίδος πεσό-
ντων ὁπλιτῶν τοῦ στρατο-
πέδου τοῦ Ἀκρωτηρίου κατά 
τάς διαφόρους μάχας» κατά 
τήν ἐπανάσταση τοῦ 1897.

Οἱ ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν 
μέ Ἐπιμνημόσυνη Δέηση, 

προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Κατόπιν ἀκολούθησε Προσκλητήριο Νεκρῶν, κατάθεση στεφάνων ἀπό τίς 

ἀρχές τοῦ τόπου μας, ἑνός λεπτοῦ σιγή καί ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ  Ὕμνου.
« Μηνύματα ἀλήθειας, μηνύματα πού μᾶς γεμίζουν δύναμη γιά νά λύσουμε τά 

δικά μας προβλήματα, ἀποτελεῖ ἡ ἱστορική μνήμη τοῦ παρελθόντος, πού εἶναι τό 
πλέον ἀσφαλές κριτήριο γιά μία πορεία ἀληθινή...», τόνισε μεταξύ ἄλλων στήν 
ὁμιλία τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως  
στήν Ἐνορία Ἀγυιᾶς - Κυρτωμάδου! 7-04-2013

Μέ κατάνυξη καί μεγαλοπρέπεια τελέστηκε ἡ 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς Σταυρο-

προσκυνήσεως στον Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντί-
νου καί Ἐλένης, στήν περιοχή τῆς Ἀγυιᾶς, ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Πλῆθος πιστῶν προσκύνησαν τον Σταυρό, 
πού ὅπως εἶπε μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος, 
ἀποτελεῖ τό εἰσιτήριο μας γιά τόν παράδεισο. 
Μέ τό ζωοποιό Σταυρό δυναμώνουν οἱ ἀντοχές 
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μας στή νηστεία, ἐνισχυόμαστε στή πορεία μας στήν ἔρημο ἕως ὅτου φθάσουμε 
στήν πνευματική Ἱερουσαλήμ μέ τήν Ἀνάστασή Του.

Γ’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου! 8-04-2013

Στό μεγαλοπρεπή Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Πέ-
τρου & Παύλου πραγματοποιήθηκε ὁ Γ΄ Κατανυ-

κτικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Κατάνυξη καί 
θρησκευτικότητα ἐπικράτησε στόν Ἱερό Ναό πού ἦταν 
γεμάτος ἀπό πι-
στούς.

Μετά τό πέ-
ρας τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ ἀκολoύθη-
σε πνευματική 
ὁμιλία μέ θέμα: 
«Ἡ τοῦ Σταυροῦ 
παντευχία», ὑπό 

τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Σκήτης 
Βεροίας, Ἀρχιμ. Πορφυρίου.
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Ἐπιχείρηση «Ξένιος Ζεύς» στήν πόλη μας! 9-04-2013

Συνάντηση ἀπό ἐκπροσώπους 
τῆς Ἀστικῆς μή Κερδοσκο-

πικῆς Ἑταιρείας «Ξένιος Ζεύς» 
πραγματοποιήθηκε τό πρωί στό 
Δημαρχεῖο Χανίων, μέ τό Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. 
Δαμασκηνό καί τό Δήμαρχο Χα-
νίων κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκη. Τό 
παρόν στή συνάντηση ἔδωσαν ἐπί-

σης ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνός Λιονάκης, Ἀντιδήμαρχοι καί ἐκπρόσωποι ἀπό τό Δῆμο, καθώς καί οἱ 17 
νέοι του προγράμματος 24μηνης ἀπασχόλησης.

Οἱ 17 αὐτοί νέοι καί ὀρεξά-
τοι ἄνθρωποι γιά δουλειά φα-
νερά συγκινημένοι, τόσο ἀπό 
τά λόγια τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας, πού τόνι-
σε μεταξύ ἄλλων ὄτι “ἡ Τοπι-
κή ἐκκλησία μέ ἀγάπη καί σε-
βασμό συνεργάζεται μέ ὅλους 
τους φορεῖς τοῦ τόπου μας, 
θεωρώντας ὅτι ἡ συνεργασία 
αὐτή ἐπιφέρει θετικά στοιχεῖα στήν τοπική κοινωνία καί ἰδιαίτερα στούς συναν-
θρώπους μας πού ἔχουν ἀναγκη”, ὅσο τοῦ Δημάρχου καί τῆς κᾶς Ἀλέκας Ξηρου-
χάκης ὑπευθύνου του προγράμματος, θά ἀπασχοληθοῦν ἀπό τήν ἑπόμενη μέρα 
σέ τέσσερις κοινωνικές δομές τῆς πόλης μᾶς ὅπως τό Κεντρικό Συσσίτιο τῆς Μη-

τροπόλεώς μας, τό Κοι-
νωνικό Παντοπωλεῖο, 
τό γραφεῖο Διαμεσολά-
βησης καί τό Δημοτικό 
Λαχανόκηπο.

Στόχος τοῦ προγράμ-
ματος εἶναι νά βάλει 
τροχοπέδη, κατά κάποιο 
τρόπο, στήν καλπάζου-
σα ἀνεργία πού μαστίζει 
τούς νέους μας.
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Στό πλαίσιο Ἐθιμοτυπικῶν συναντήσεων, πραγ-
ματοποιήθηκε ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο 

Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό ἀπό τον ἀπερχό-
μενο καί τό νέο Διοικητή τού Πεδίου Βολῆς Κρήτης.

Τόσο ὁ ἀπερχόμενος Διοικητής Ὑποστράτηγος 
Ἱπποκράτης Δασκαλάκης ὅσο καί ὁ νέος Διοικητής 
Ταξίαρχος Λάζαρος Σκυλάκης εὐχαρίστησαν τόν 
Σεβασμιώτατο πού τούς εὐχήθηκε νά συνεχίσουν 
τό ἔργο τους, ἔχοντας ἀρωγό το Θεό σέ κάθε προ-
σπάθειά τους. Παραλληλα συνεχάρη τό νέο Διοικη-
τή καί εὐχαρίστησε τόν ἀπερχόμενο γιά τήν καλή 
καί ἀγαστή συνεργασία, ἡ ὁποία ὅπως τόνισε ὁ κ. 
Σκυλάκης δέ θά σταματήσει νά ὑπάρχει. Τό παρόν 
στή συνάντηση ἔδωσε καί ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Πρωτοσύγκελλος μᾶς ὁ ὁποῖος μέ τή σειρά τοῦ συ-
νεχάρη καί εὐχαρίστησε καί τούς δύο Διοικητές.

Πρίν τό πέρας τῆς συνάντησης ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης προσέφερε στούς Διοικητές τό 
βιβλίο τοῦ π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, Ἐκκλησία καί 
Ἀγῶνες τῆς Κρήτης, μαζί μέ ἄλλα ἀναμνηστικά 
δῶρα.

Οἱ Διοικητές μέ τή σειρά τους προσέφεραν στόν 
Σεβασμιώτατο, τό θυρεό τῆς μονάδας.

Συνάντηση Διοικητῶν Π.Β. Κρήτης
μέ τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας! 9-04-2013
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Στήν Πλάκα Ἀποκορώνου τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο! 10-04-2013

Στό παραδοσιακό χω-
ριό Πλάκα, τοῦ Δή-

μου Ἀποκορώνου, πραγ-
ματοποιήθηκε τό Μεγάλο 
Ἀπόδειπνο στόν Ἱερό Ναό 
Εὐαγγελιστρίας, παρου-
σία τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δα-
μασκηνοῦ.

‘’Σκοπός μέ αὐτές τίς 
συνάξεις δέν εἶναι μόνο ἡ 
συνέχιση τῆς παραδόσεως 
πού μᾶς ἄφησε κληρονο-
μιά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρή-
της κ.κ. Εἰρηναῖος, ὅταν 
εἶχε ἀκόμα τήν διαποίμανση αὐτῆς τῆς Μητροπόλεως, ἀλλά ἡ συγχώρεση ἑαυτῶν 
καί ἀλλήλων, γιά ὅλα ὅσα ἔχουμε πράξει ὁ ἕνας στόν ἄλλο, διότι ὡς ἄνθρωποι 
μπορεῖ νά φταίξαμε στόν συνάνθρωπό μας .....’’ ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας. 

‘’...μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καί ταπεινός τή καρδία καί εὐρήσετε ἀνάπαυ-
σιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν.’’ Μέ αὐτόν τόν εὐαγγελικό στίχο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης μᾶς προέτρεψε τούς πιστούς νά εἴναι ταπεινοι καί πράοι. Εἶναι μεγάλη ἀρετή 
τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, νά μποροῦμε νά βλέπουμε τά δικά μας λάθη, πταίσματα 

καί ἀδυναμίες καί νά τα διορ-
θώνουμε ...αὐτή εἶναι ἡ πνευ-
ματική ζωή καί ἡ ἀληθινή πο-
ρεία ἑνός γνήσιου Χριστιανοῦ 
... ἰδιαιτέρως αὐτήν τήν μεγά-
λη περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς ..... τελειώνοντας 
ὁ Ποιμενάρχης μᾶς εὐχήθηκε 
καλή δύναμη καί καλή Ἀνά-
σταση σημειώνοντας καί το-
νίζοντας νά πορευόμαστε μέ 
εἰρήνη, ταπείνωση, μετάνοια 
καί ἐξομολόγηση γιά τήν ἀγά-
πη καί τήν δόξα τοῦ ὀνόματος 
τοῦ Θεοῦ. 



63

Οἱ μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Φλώρινας
στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας! 12-04-2013

‘’Περασαν γρήγορα οἱ μέρες’’ ἀνέφεραν οἱ Ἱεροσπουδαστές καί οἱ συνοδοί κα-
θηγητές στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό, στήν ἐπίσκεψη 
πού πραγματοποίησαν στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας. Φανερά συγκινημένοι 
καί ἐνθουσιασμένοι εὐχαρίστησαν τόν Σεβασμιώτατο, γιά τήν ἄψογη φιλοξενία 
καί περιποίηση πού δέχτηκαν στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας, 
λέγοντας χαρακτηριστικά ὁ ἐπικεφαλῆς καθηγητής κ. Σκενδέρης Δημήτριος ὄτι 
«ἡ Ἐκκλησία μέ ἱεραποστολή εἶναι ἡ Ἐκκλησία μέ Ἀποστολή» , βλέποντας στό 
ὀλιγοήμερο ταξίδι τούς τό σπουδαῖο ἔργο πού γίνεται στή Μητρόπολή μας, τόσο 
ἀπό τήν τάξη καί ὀργάνωση πού ἐπικρατεῖ στήν Ἑστία καί στούς Ἱεροσπουδαστές, 
ὅσο καί ἀπό τήν σημαντική λειτουργία τοῦ Κεντρικού Συσσιτίου τῆς Μητροπόλε-
ως. Παράλληλα εὐχαρίστησαν καί τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο μᾶς 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, πού ἐπιμελήθηκε μαζί μέ τόν Διευθυντή τῆς Ἑστίας 
τό πρόγραμμα καί τά σχετικά μέ τήν διαμονή τους.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε καθηγητές καί ἱεροσπουδαστές, προσφέροντας 
τούς ἀναμνηστικά δῶρα, λέγοντας ὅτι σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά παραμένει 
ζωντανή μέσα στίς ψυχές μας καί μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ ὅλα εἶναι ἐφικτά.

Πρίν ἀποχωρήσουν, εἶπαν ὅλοι μαζί οἱ σπουδαστές, μαζί μέ τόν καλλίφωνο κα-
θηγητή βυζαντινῆς μουσικῆς κ. Βουγιουκλή Ἀθανάσιο, τή φήμη τοῦ Σεβασμιωτά-
του μας.
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Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος 
οἱ Χαιρετισμοί πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο! 12-04-2013

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμο-

νος, στήν περιοχή Παζι-
νός, πραγματοποιήθηκε ἡ 
Ἀκολουθία τῆς Δ΄ Στάσε-
ως πρός την Ὑπεραγία Θε-
οτόκο, χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου μας κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ.

Στήν Ἀκολουθία αὐτή 
τῶν Χαιρετισμῶν, ἔδωσε 
τό παρόν ὄπως τό ἔχει κα-
θιερώσει κάθε χρόνο αὐτή τήν ἡμέρα, ὁ Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων. 

Η Παναγία εἶναι ἡ Μητέρα ὅλων των ἀνθρώπων, εἶναι Αὐτή ἡ ὁποία προσφέ-
ρει τόν ἑαυτό της γιά τήν σωτηρία ὅλου του κόσμου, καθώς μέ τήν ἀποδοχή τοῦ 
θελήματος τοῦ Θεοῦ στήν ζωή Της, ὅλοι ἀπολαμβάνουμε τούς καρπούς τῆς ἐπί-
γειας ζωῆς τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, τόνισε μεταξύ ἄλλων στήν ὁμιλία τοῦ ὁ 
Σεβασμιώτατος. Εἴμαστε ἐλεύθεροι νά ἐπιλέξουμε τόν δρόμο πού θέλουμε ἀλλά ἡ 
ἀλήθεια παραμένει ἀλήθεια ... ὅσοι ἀκολουθοῦν τό κακό τότε αὐτοί βιώνουν τήν 
κόλασή τους ...διότι μεσα στήν ἀκοινωνησία τους ἀπό μίσος καί ἔλλειψη ἀγάπης 
πρός τόν συνάνθρωπο δέν μποροῦν παρά νά δυστυχούν ... ὅσο βιώνουμε τό κακό 
τόσο πιο μεγαλη εμπειρια του κακοῦ ἀποκτοῦμε ὅσο δέ βιώνουμε τό καλό τόσο 
πιο πολλες ἐμπειρίες τοῦ καλοῦ ἀποκτοῦμε .... 

Τέλος, εὐχαρίστησε τόν πρόεδρο τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου κ. Δημήτριο Πο-
ντικάκη, γιά αὐτήν τοῦ τήν πρωτοβουλία νά ὀργανώσει αὐτήν τήν πνευματική συ-
νάντηση καί τόν διαβεβαίωσε πώς αὐτή ἡ συγκέντρωση πού γίνεται κάθε χρόνο 
τέτοιες μέρες, ὁδεύει πρός τήν παγίωσή της ἐκφράζοντας τήν ἐπιθυμία νά συνεχι-
στεῖ γιά πολλά χρόνια ἀκόμα....

Στή συνέχεια, τόν λόγο ἔλαβε ὁ πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου ἀπευ-
θύνοντας πολλές ευχαριστιες προς τον Σεβασμιωτατο, πού κατάφερε νά εἶναι 
κοντά τους, παρόλες τις δοκιμασίες πού πέρασε ὅλο αὐτό τό διάστημα μέ τό 
θέμα τῆς ὑγείας τού καθώς γιά τίς εὐλογίες καί τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ πού ἔλαβαν 
ἐξαιτίας τῆς παρουσίας του, σέ αὐτήν τήν πνευματική συνάντηση ... κάτι πού ἠ 
δικαιοσύνη χρειαζεταί σε μεγάλο βαθμό γιά νά μπορέσει νά ἀνταποκρίνεται στό 
ἔργο της.
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ὉΣεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, τέλεσε ἐπιμνημόσυνη 
δέηση ‘’ὑπέρ πάντων των εὐκλεῶς πεσόντων διά τά τῆς πίστεως καί πατρί-

δος ἰδανικά’’. Ἰδιαιτέρως δέ, ὑπέρ τῶν Μιχαλάκη Καραολῆ καί Ἀνδρέα Δημητρίου 
οἱ ὁποῖοι πρωτοστάτησαν στόν Κυπριακό ἀγώνα κατά τῶν Ἄγγλων. Προκειται για 
μιά ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς γιά τήν 58η ἐπέτειο ἔναρξης τοῦ Ἀπελευθερωτι-
κοῦ Ἀγώνα τῆς Ἐθνικῆς Ὀργάνωσης Κυπρίων Ἀγωνιστῶν (Ε. Ο. Κ. Α) κατά τῶν 
Ἄγγλων. 

Ἡ δέηση τελέσθηκε στήν ὁδό Καραολή & Δημητρίου, ἐνῶ ἀκολούθησαν διά-
φορες ὁμιλίες καί ντοκιμαντέρ στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κυδωνίας & Ἀποκορώνου. (ὁδός Ἀντωνίου Γιάνναρη 2 ). 

Ὁ Μιχαλάκης Καραολής καί ὁ Ανδρέας Δημητρίου ὑπῆρξαν οἱ πρῶτοι Ἀγωνι-
στές τοῦ Κυπριακοῦ Ἀγώνα, ἐνάντια στούς Ἄγγλους δυνάστες καί καταδικάσθη-
καν σέ θάνατο. Στίς 10 Μαΐου 1956, ἀπαγχονίστηκαν στίς κεντρικές φυλακές τῆς 
Λευκωσίας. Ἡ γενναία στάση τους μπροστά στούς δημίους τους καί ἡ ἐκτέλεσή 
τους προκάλεσαν τήν παγκόσμια ἀντίδραση καί κατακραυγή. Πρός τιμή τῶν δύο 
Ἡρώων πολύ δρόμοι στήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο φέρνουν το ὄνομά τους. 

58η ἐπέτειος μνήμης Ἀπελευθερωτικοῦ 
Ἀγώνα Κυπρίων!  13-04-2013
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Τζιτζιφέ 
Ἀποκορώνου!   14-04-2013

Στόν Τζιτζιφέ Ἀποκορώνου πραγματοποιήθηκε 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία Ἱερουργοῦντος 

τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μᾶς ξεκινώντας 
τον λόγο του ἀπό τόν Εὐαγγελικό στίχο : «τοῦτο 
τό γένος ἐν οὐδενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προ-
σευχή καί νηστεία», σημείωσε πώς αὐτά τά λόγια 
τοῦ Χριστοῦ πρός τούς μαθητές Του, ὅταν αὐτοί 
διαπίστωσαν πώς δέν μποροῦν νά ἐλευθερώσουν 
τόν νέο ἀπό τό δαι-

μόνιό του, δέν ἔχουν παραλῆπτες μόνο τους Ἀποστό-
λους ἀλλά ὅλους ἐμάς τους ἀνθρώπους, κάθε ἕνα μας 
ξεχωριστά, διότι ὅποιος ἔχει μία ἀδυναμία, ἕνα πρόβλη-
μα, ἕνα πάθος στήν ζωή, στοιχεῖα τά ὁποῖα ἀπομακρύ-
νουνε τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν προσωπική του σχέση μέ 
τόν Θεόν, θά πρέπει νά ἀγωνιστεῖ να προσευχηθεί καί 
νά νηστέψει γιά νά ἐκβάλει αὐτά .... 

Ὅλα αὐτά βέβαια, συνέχισε ὁ Ποιμενάρχης μας, πε-
ρικλείονται σέ μία λέξη ὅπως ἀναφέρεται καί στό Εὐαγ-
γέλιο, πού λέγεται πίστης ... μια οἰκοδομή ἐμπιστοσύνης 
πρός τόν Θεόν πού ὅπως φαίνεται ἀπό τήν περικοπή, 
ζητᾶ ὁ Χριστός ἀπό τόν πατέρα τοῦ νέου καί ὄχι μόνο 
ἀλλά καί ἀπό κάθε ἄνθρωπο διότι η σωτηρία τοῦ ἀνθρώ-
που ἐργάζεται ἀπό τήν πίστη πού ἀποκτᾶ ὁ κάθε ἄνθρωπος. Ἄνευ τῆς πίστεως δέν μπο-
ρεῖ νά ἐπιτελεστεῖ τό θαῦμα. «εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι.» 

Ἀκόμα, ὁ Σεβασμιώτατος προέτρε-
ψε, ἐν ὄψει τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Πάσχα, νά 
ἑτοιμαστοῦμε ἀκόμη περισσότερο καί νά 
ζητήσουμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ διά της μυ-
στηριακής ζωής της Ἐκκλησίας μας, νά 
ἐξομολογηθοῦμε νά βγάλουμε ὅλη τήν 
σκουριά τῆς ἁμαρτίας ἀπό τήν ψυχή μας, 
νά συγχωρεθοῦμε καί νά πλησιάσουμε τό 
Ποτήριον τῆς Ζωῆς, τήν Θεία Κοινωνία 
ἀξίως .... 



67

Στόν ἱστορικό Ἱερό 
Ναό τῶν Ἁγίων 

Ἀναργύρων πραγματο-
ποιήθηκε τήν Κυριακή, 
μέ κατάνυξη καί μεγα-
λοπρέπεια, ὁ Δ΄ Κατα-
νυκτικός Ἑσπερινός, 

χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Πλῆθος κλήρου καί λαοῦ παρακολούθησαν τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί στή 

συνέχεια ἀπόλαυσαν την πνευματική ὁμιλία ἀπό τόν Ἱερομόναχο π. Βενέδικτο Νεο-
σκητιώτη μέ θέμα: ‘’Αὐταπάτη καί κατά φαντασίαν Χριστιανός ‘’.

Μέ ἀσθενῆ πού θεωρεῖ ὅτι εἶναι ὑγιής παρομοίασε ὁ Γέροντας, τόν Χριστιανό, πού 
ἐνῶ διακατέχεται ἀπό τά πάθη τῆς ἁμαρτίας νομίζει τόν ἑαυτό του τέλειο.

Δ΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίων Ἀναργύρων! 14-04-2013

Κοντά στούς μαθητές τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου-

Γυμνασίου στόν Ἅγιο Ματθαῖο 
στά Χανιά, βρέθηκε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. 
Εἰρηναῖος προκειμένου νά τούς 
ἐνδυναμώσει πνευματικά τήν 
περίοδο τῆς Σαρακοστῆς. Στή 
σύντομή του ἐπίσκεψη ὁ Σεβα-
σμιώτατος πραγματοποίησε συνά-
ντηση καί μέ τούς καθηγητές τῆς 
Σχολῆς ὅπου ἀντάλλαξαν γνῶμες 

σχετικά μέ τή ζωή καί τίς ὑποχρεώσεις τοῦ  Ἱεροσπουδαστῆ τόσο στό σχολεῖο ὅσο 
καί στήν Ἐκκλησιαστική Ἑστία.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφτηκε χώρους καί αἴθουσες τοῦ σχολείου, καί φανε-
ρά εὐχαριστημένος ἀπό τήν πρόοδο τῶν Ἱεροσπουδαστῶν, πού ἀνταποκρίνονται 
μέ καλή διαγωγή στά καθήκοντά τους, τούς εὐχαρίστησε δίνοντας τήν εὐχή, γιά 
καλή πρόοδο καί προγραμματισμένο διάβασμα τήν περίοδο τῶν ἐξετάσεων.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης στούς  
μαθητές τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς! 16-04-2013
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Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου! 19-04-2013

Στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 

στά Χανιά, τελέστηκε μέ 
τήν δέουσα λαμπρότητα καί 
κατάνυξη ἡ Ἀκολουθία τοῦ 
Ἀκαθίστου Ὕμνου χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ.κ. Δα-
μασκηνοῦ καί συμπροσευ-
χουμένων τοῦ Πρωτ. Στυ-
λιανοῦ Θεοδωρογλάκη, τοῦ 
π. Εὐτυχίου Πετράκη καί τοῦ 
διακόνου π. Δημητρίου Δερ-
μιτζάκη.

Πλῆθος κόσμου συνέρ-
ρευσε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς πόλης μας γιά νά τιμήσει τήν Ἑορτή τῆς Μάνας 
μας, τήν Ἑορτή τῆς Παναγίας μας καί νά ἀπευθύνει τά ‘’Χαῖρε’’.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μᾶς ἀνέφερε 
πώς αὐτή ἡ Ἀκολουθία, μᾶς παραπέμπει στήν μεγάλη Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου, παράλληλα ὅμως ἔχει νά μᾶς προσφέρει καί νά μᾶς διδάξει πολλά!

‘’Χαῖρε τό φῶς ἀρρήτως γεννήσασα, χαῖρε, τό πώς μηδένα διδάξασα,’’
Ἀπό αὐτό τόν στίχο ἀφορμώμενος ὁ Σεβασμιώτατος, ἐξήγησε στήν συνέχεια, 

ὅτι ἡ Παναγία γέννησε τό ἀληθινό φῶς , δηλαδή τον Χριστό, ὅπως ἀναφέρει καί 
ὁ εὐαγγελικός στίχος, ‘’ ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου, ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί οὗ μή πε-
ριπατήσει ἐν τῇ σκοτία ἀλλ’ ἔξει τό φῶς τῆς ζωῆς’’ ( Ἰωάνν.8:12). Τό Φῶς πού ὅσοι 
τό ἀκολουθοῦν, Φωτίζονται καί διδάσκουν μέ τή ζώη καί τό παράδειγμά τους καί 
τούς ἄλλους ἀνθρώπους.

Τόνισε δέ, πώς αὐτό τό φῶς, αὐτή ἡ πορεία δέν μπορεῖ νά ἡττηθεῖ, ὅσους διωγ-
μούς καί ἄν βιώσει, ὅσους πολέμους καί ἄν δεχτεῖ, ὅσες δυσκολίες καί ἄν συνα-
ντήσει...ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία μας ὡς παρατεινόμενος Χριστός εἰς τούς αἰώνας εἶναι 
ἀθάνατη καί ‘’ πύλαι ἅδου οὐ κατισχύνουσιν αὐτῆς...’’( Ματθ.16:18). 

Τέλος, εὐχήθηκε χρόνια πολλά σέ ὅλο τόν κόσμο, μέ τήν εὐχή ἡ Παναγία νά 
εἶναι στήριγμα καί βοήθεια ὅλων καί κάθε χρόνο νά ἑορτάζουμε σέ αὐτόν τόν 
εὐλογημένο Ναό, τήν Παναγία διά τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν της, παρα-
καλώντας τήν νά βοηθήσει κάθε ἄνθρωπο πού ἔρχεται στόν κόσμο καί ζητάει τό 
ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.
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Στόν κατάμεστο ἀπό 
πιστούς Ἱερό Ναό τοῦ 

Ἁγίου Νεκταρίου πραγμα-
τοποιήθηκε Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία Ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητρ οπολίτου 
Κεντρώας Ἀφρικῆς κ.κ. Νι-
κηφόρου.

Φανερά συγκινημένος 
στό λόγο τοῦ ὁ Σεβασμιώ-
τατος καί δανειζόμενος μία 
ἔκφραση ἀπό τήν σημερινή 
Εὐαγγελική περικοπή ὄτι 
πρεπει νά διακονοῦμε καί ὄχι νά μᾶς διακονοῦν, θυμήθηκε τά χρόνια πού ἔζησε ὡς 
νέος διάκονος στήν ἐνορία αὐτή τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τό παράδειγμα τόσο τῶν 
ἱερέων ὅσο καί τῆς μακαριστῆς Ἀμφιλοχίας Μοναχῆς πού μαζί μέ τούς συνεργάτες 
της, κύριο μέλημά τους εἶχαν τό νά διακονοῦν τόν ἄνθρωπο καί ἰδιαίτερα τά μικρά 
παιδιά. Κατόπιν ζήτησε νά τόν συνοδεύουν οἱ προσευχές ὅλων γιά τόν δύσκολο 
ἀγώνα πού ἔχει ἡ Μητρόπολή του στήν Ἀφρική, ἐκεῖ πού ἡ ἐξαθλίωση καί ἡ πείνα 
εἶναι δεῖγμα τῆς καθημερινότητας καί παρόλα αὐτά ὅμως, οἱ ἄνθρωποι ἐκεί ἀντι-
μετωπίζουν τίς καταστάσεις αὐτές μέ χαρά, βλέπεις παντοῦ ὅπως εἶπε χαρακτηρι-
στικά ὁ Σεβασμιώτατος, χαρούμενα πρόσωπα γεμάτα ἐλπίδα!

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς! 19-04-2013
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Ἐγκαίνια στό Παζάρι Ἀγάπης & Φιλανθρωπίας 
τῆς Ι.Μ.Κ.Α!   20-4-2013

Μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί τήν φιλάνθρωπη 
ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου τελέστηκαν 

στό Πολιτιστικό κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας 
στήν ὁδό Ἄντ. Γιάνναρη 2, τά ἐγκαίνια ἐκθέσε-
ως προϊόντων, πού ἔφτιαξαν ἐθελοντές καί ἐθε-
λόντριες, προκειμένου νά ἐνισχυθεῖ τό Κεντρι-
κό Συσσίτιο της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας 
& Ἀποκορώνου.

Μεγάλη καί ἰδιαιτέρως συγκινητική ἦταν 
ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου καί τῶν τοπικῶν 
ἀρχῶν πού συνέδραμαν φιλότιμα στή προσπά-
θεια αὐτή τῆς Μητροπόλεώς μας. Τό παρόν 
στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης 
κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος κ. 
Ἐμμανουήλ Σκουλάκης, ἡ Πρόεδρος τῆς ΚΕ-
ΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ κ. Νάνσυ Ἀγγελάκη μαζί μέ τόν 
Ἀντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Βλαζάκη, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι καί ἐκπρόσωποι συλλόγων.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ Ἁγιασμό καί Προ-
σφώνηση ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη 
μας κ.κ. Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν 
εὐαρέσκειά του, πρός ὅλους ὅσοι κοπίασαν γιά 
νά ἔλθει εἰς πέρας αὐτή ἡ θαυμάσια πρωτοβου-
λία γιά τήν ἐνίσχυση τῶν Συσσιτίων πού πλέον 
ἔχουν φτάσει δυστυχῶς ὅπως εἶπε τίς 1200 μερίδες ἡμερησίως καί παραπάνω. ‘’Δέν εἶναι 
σωστό καί ἄξιο νά λέμε ἐλάτε κοντά στήν ἐκκλησία ἐάν δέν δείξουμε καί ἔργο’’ τόνισε ὁ 
Σεβασμιώτατος. Παράλληλα εὐχαρίστησε τό κ. Δήμαρχο καί ὅλους τους φορεῖς γιά τήν 
ἀγαστή συνεργασία τους, καθώς καί τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνό Λιονάκη, ‘’ὁ ὁποῖος πάντοτε, ὅπως ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος, μέ ἄγρυπνο 
μάτι προσπαθεῖ νά στηρίζει κάθε προσπάθεια γιά νά βοηθήσει τόν συνάνθρωπο’’.

Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε μέ ἐμπεριστατωμένη παρουσίαση τῆς ὅλης προσπάθειας ὁ 
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης. ‘’Δέν ὑπάρχουν 
λέξεις κατάλληλες νά εὐχαριστήσουμε τόν δωρεοδότη Θεό πού μᾶς χάρισε αὐτή τήν 
βραδιά, ἀνέφερε ὁ Πρωτοσύγκελλος Δαμασκηνός, ὥστε ἡ Μητρόπολή μας, δι΄εὐχῶν 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας πού ἵδρυσε καί ἐγκατέστησε αὐτό τόν χῶρο τῶν 
Συσσιτίων, νά συνεχίσει νά πορεύεται μέ τήν ἀγάπη καί τήν στήριξη τοῦ κόσμου. Δέν 
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ὑπάρχουν λέξεις κατάλληλες γιά νά εὐχαρι-
στήσουμε τό Θεό πού ἐμπνέει καθημερινά 
ἀνθρώπους νά εἰναι κοντᾶ στήν προσπάθεια 
αὐτή, κοντά στήν Μητρόπολή μας.

Κατόπιν εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους συνέ-
δραμαν ἀνώνυμα καί ἐπώνυμα στήν προσπά-
θεια αὐτή καί ἰδιαιτέρως την Ἱερά Μονή τῆς 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, τήν Ἱερά 
Μονή Χρυσοπηγῆς, τήν Ἱερά Μονή Ὁσίου 
Ἐφραίμ τοῦ Σύρου στήν Κατερίνη, τόν Δῆμο 
Χανίων, τήν ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, τόν σύλλογο 
τῶν νηπιαγωγῶν Χανίων καί τήν μεγάλη ἐθε-
λοντική ἐργασία τῶν κυριῶν τοῦ Συσσιτίου.

Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε καί ὁ Ἀντιπεριφε-
ρειάρχης κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ἀνα-
φέροντας ὄτι αν ἔχει μείνει κάτι ὄρθιο στήν 
κοινωνία πού ζοῦμε εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Γι’αὐτό 
πρέπει νά στηρίζουμε μέ κάθε τρόπο τέτοιες 
πρωτοβουλίες καί προσπάθειες ἀπό ὅποια 
θέση ἔχει ὁ καθένας.

Παράλληλα χαιρετισμό ἀπηύθηνε καί ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκης 
λέγοντας πῶς εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη σέ τέτοιες φιλάνθρωπες προσπάθειες ὁ Δῆμος 
νά εἶναι ἀρωγός καί συνδρομητής μέ κάθε τρόπο.

Ἐπιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. 

Δαμασκηνός, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Κων/νου & Ἑλένης στή Νέα Χώρα Χα-
νίων, ὑπέρ τῶν Ἀποστράτων Ἀξιωμα-
τικῶν Ἀεροπορίας. 

Τόν λόγο ἔλαβε ὁ Πρόεδρος τοῦ 
Συλλόγου Ἀποστράτων κ. Ἀντώνιος 
Καμπιανάκης, ὁ ὁποῖος φανερά συγκι-
νημένος τόνισε τό χρέος νά θυμόμαστε 
τούς πάλαι ποτέ συναδέλφους. Εὐχαρί-
στησε δέ τόν Σεβασμιώτατο πού τούς 
τίμησε μέ τήν παρουσία Του.

Ἐπιμνημόσυνη Δέηση στούς Ἀποστράτους
Ἀξιωματικούς Ἀεροπορίας! 20-04-2013
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E΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἅγιο Ἰωάννη! 21-04-2013

Ὁ Ποιμενάρχης μας στό Βάμο! 21-04-2013

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγί-
ου Ἰωάννου Χανίων, 

πραγματοποιήθηκε μέ 
ἰδιαίτερη κατάνυξη καί 
μεγαλοπρέπεια, ὁ Ε΄ Κα-
τανυκτικός Ἑσπερινός, 
χοροστατοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Στή συνέχεια ἀκολούθησε ὁμιλία ἀπό τόν Ὁσιολογιώτατο Νεο-
σκητιώτη Γέροντα Ἱλαρίωνα, ὁ ὁποῖος μίλησε στό ἐκκλησίασμα γιά 

ἕνα θέμα ἐπίκαιρο μέ τήν μετάνοια τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, μέ τίτλο ‘’Μετά-
νοια ἡ Θύρα τοῦ Παραδείσου’’!

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καλωσόρισε τόν π. Ἱλαρίωνα καί τόν εὐχαρί-
στησε θερμά γιά τά συμβουλευτικά λόγια στό μεγάλο αὐτό θέμα τῆς μετανοίας.

Στή συνέχεια ἀκολούθησε συζήτηση στήν αἴθουσα τοῦ ἐνοριακοῦ κέντρου.

Μέ τή δέουσα μεγαλοπρέπεια καί χαρά ὑπο-
δέχτηκαν τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη 

μας κ.κ. Δαμασκηνό, οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Βά-
μος στόν Ἀποκόρωνα. Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου πραγματοποιήθηκε Ἀρχιερατική θεία 
Λειτουργία Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας καί συμπροσευχουμένων κλή-
ρου καί λαοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στούς πιστούς, 
λέγοντας τούς μεταξύ ἄλλων, γιά τήν δύναμη 
τῆς ἀληθινῆς μετανοίας, πού ἀποτελεῖ τό πα-
ράδειγμα τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Μία 
πραγματική καί ὄχι κίβδηλη μετάνοια, πού πη-
γάζει μέσα ἀπό τήν ψυχή μας καί πού δέν εἶναι 
ἐπιφανειακή. Ἡ περίπτωση τῆς Ὁσίας δέν εἶναι 
τυχαῖο πού ἑορτάζεται πρός τό τέλος τῆς Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς. Σκοπός εἶναι αὐτές τίς 
ἡμέρες νά παρακινηθοῦμε στήν μετάνοια, ἀκο-
λουθώντας αὐτό τό παράδειγμα τῆς Ὁσίας.
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Στά Χανιά καί 
ε ἰ δ ι κ ό τ ε ρ α 

στόν Ἱερό Καθε-
δρικό Ναό Εἰσοδί-
ων τῆς Θεοτόκου 
πρ αγματοποιή-
θηκε Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία 
Ἱερ ο υ ργ ο ῦν το ς 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου & Σε-
λίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου, ὁ ὁποῖος ἦρθε γιά νά παρευ-
ρεθεῖ καί στό Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ ἰατροῦ 
ἀπό τά Πλακάλωνα Κισάμου, Δημητρίου Καρτάκη.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πανο-
σιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλε-
ώς μας, Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, μέ τόν ζεστό 
καί ὠφέλιμο λόγο του, ἀφοῦ πρώτα καλωσόρισε 
στό Θυσιαστήριο τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ 

τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, στή συνέχεια ἐξέφρασε καί αὐτός μέ τή σειρά του, τά 
συλλυπητήρια του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ στήν οἰκογένεια 
τοῦ ἀνάργυρου, φιλανθρώπου καί χαρισματικοῦ ἰατροῦ, ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου
στά Χανιά! 21-04-2013

Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 
στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Καρυδίου! 22-04-2013

Στήν γραφική Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου στό Καρύδι Ἀποκορώνου 
τελέστηκε ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, 

Ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πα-
τριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκα-
ρόλων Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Παπα-
γιαννάκη.

 Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας προσεφέρθη στούς πα-
ρευρισκομένους, κληρικούς καί 
λαϊκούς, ἕνα μικρό κέρασμα στήν 
τραπεζαρία τῆς Μονῆς ἀπό τόν 
Ἡγούμενο τῆς Μονῆς π. Δωρόθεο.
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Κατανυκτική Ὁμιλία καί Ὕμνοι στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Νικολάου Σπλάντζιας! 22-04-2013

Κλῆρος καί λαός ἔδωσε δυναμικά 
το παρόν τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 

Νικολάου Σπλάντζιας γιά νά παρακο-
λουθήσει την κατανυκτική ὁμιλία τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλ-
λου τῆς Μητροπόλεώς μας, Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, μέ θέμα «Πρός 
τό ἑκούσιον Πάθος» καί νά ἀκούσει 
τους ‘’ἄδοντες καί ψάλλοντες’’, τῆς 
χορωδίας «Στέφανος Μελωδῶν», νά 
ἑρμηνεύουν Ὕμνους τῆς Μεγάλης 
Ἑβδομάδος.

Στή συνέχεια ὁ Πανοσιολογιώτα-
τος ἀπένειμε τό μετάλλιο τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου τόσο στόν χοράρχη καί 
Πρωτοψάλτη τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Ναοῦ Χανίων κ. Κων/νο Στεφανάκη 
ὅσο καί σέ ὅλη τήν χορωδία ὡς ἐπι-
βράβευση γιά τήν ἐνασχόλησή τους 
μέ τό Ἱερό Ἀναλόγιο!
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Τήν Τετάρτη 24 Ἀπριλίου τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία 
τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαγδαληνῆς 

καί στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα ‘’ 
Σταύρος Νιάρχος’’, ὁμιλία ἀπό τόν Πανοσιολογιωτατο 
Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνό Λιονάκη καί μουσικό ὁδοιπορικό μέ βυζα-
ντινούς ὕμνους ἀπό τήν βυζαντινή χορωδία μελωδῶν 
Χανίων, ὁ ΄΄Ὅσιος Νικόλαος ὁ Κυδωνιεύς’’, ὑπό τόν 
συντονισμό τοῦ χοράρχου κ. Ἀντωνίου Κλουβιδάκη.

Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσω τῆς νυκτός...
ἀνέφερε ξεκινώντας τήν ὁμιλία τοῦ ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος, πρός τόν κόσμο πού γέμισε τήν αἴθουσα 
ἀπό τά πρῶτα λεπτά. Έρχεται ὁ Νυμφίος μέ τά πλέον 
θερμά αἰσθήματα, μέ τήν πλέον Ἱερή Ἀγάπη, μέ τήν 
συγκλονιστικότερη προσφορά. Κι ἄν ἡ Ἀγάπη, βρί-
σκεται στήν καρδιά πού ποτέ δέν κοιμᾶται, τότε θά 
δοῦμε γιά μία ἀκόμα φορᾶ τήν Μεγάλη Τρίτη, τήν 
ἀκίνητη Ἀγάπη στό πρόσωπο τόν φρονίμων Παρθέ-
νων. Ἄν ὁ ἁμαρτωλός ζητάει ἀγάπη τότε τήν Μεγά-
λη Τετάρτη βλέπουμε τήν ἱστορική συνάντηση τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ μέ τήν μετάνοια τοῦ ἀνθρώπου, στό 
πρόσωπο τῆς ἁμαρτωλῆς γυναίκας. Ἄν ἡ Ἀγάπη εἶναι 
ἡ μετάγγισις αἵματος, τότε τήν Μεγάλη Πέμπτη βλέ-
πουμε στόν Μυστικό Δεῖπνο αὐτή τήν ἔκκληση τῆς 
Ἀγάπης, προσφέρει τό αἷμα τοῦ ὁ Χριστός εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν καί τήν ζωήν τήν αἰώνιον. Ἄν ἡ Ἀγάπη εἶναι 
θυσία, τότε τήν Μεγάλη Παρασκευή, βλέπουμε τήν 
Ἀγάπη καρφωμένη πάνω στό Σταυρό. Ἄν ἀγάπη εἶναι 
ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν αἰχμαλώτων, τότε τήν Μεγάλη 
Παρασκευή καί τό Μεγάλο Σάββατο, βλέπουμε τήν 
ἐπιχείρηση αὐτῆς τῆς Ἀγάπης· ὁ Χριστός κατεβαίνει στόν Ἅδη, συντρίβει τό κράτος τοῦ θανά-
του, καί ἀπεγκλωβίζει τούς ἄπ΄ αἰῶνος αἰχμαλώτους....

Μία ὁμιλία πού ἀποτέλεσε, ὁδοιπορικό στό πνεῦμα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί παράλλη-
λα πνευματική ἀφύπνιση καί ἐγερτήριο , ὥστε νά νιώσουμε τήν πραγματική Ἀγάπη πού ἔχει ὁ 
Θεός πρός τόν ἄνθρωπο καί ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ Ἰωσήφ Παγκάλου, πού ἀνέφερε 
στή συνέχεια τῆς ὁμιλίας του, νά ἀποφύγουμε τά ἐμπόδια των πειρασμῶν, ἀκολουθώντας τήν 
ὁδό τῆς μετανοίας καί τῆς προσευχῆς.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου, μᾶς ταξίδεψε μέ 
ὕμνους καλλίφωνους, ‘’ ἀπό τήν μετά Βαΐων Εἴσοδο, στό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση’’, ὁ μουσικο-
διδάσκαλος καί χοράρχης κ. Ἀντώνιος Κλουβιδάκης μέ τήν χορωδία του.

Ὁμιλία & Βυζαντινό Ὁδοιπορικό ἀπό τήν Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Προ-
σκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς! 24-04-2013
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Μία ὡραία ἐκδήλωση, ἕνα «πάντρεμα» τοῦ παραδοσιακοῦ ριζίτικου τραγου-
διοῦ μέ τήν βυζαντινή μουσική, μέ θέμα τό Θεῖο Δράμα, παρουσίασαν ἡ χο-

ρωδία ἱεροψαλτῶν ‘’Γεώργιος ὁ Κρής’’ καί οἱ παραδοσιακοί σύλλογοι Ἐτεοκρῆτες 
καί Κρητικές Μαδάρες.

Ἡ ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα στό πολιτιστικό κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας, στήν 
ὁδό Ἀντ. Γιάνναρη 2.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τήν εἰσαγωγή τῆς ἐκπαιδευτικοῦ κ. Βαρβάρας Περά-
κη, δείχνοντας μέ σύντομα λόγια τό κοινό σημεῖο τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων μέ 
τά ριζίτικα. Πῶς ἀποτυπώνουν καί τά δύο το κοινό συναίσθημα. τήν ἀγωνία, τήν 
λύπη, τόν πόνο, τήν ἀνησυχία καί τόν σπαραγμό. Συγκινητικό καί τό δίστιχο πού 
ἀνέφερε ἡ κ. Περάκη, ἀπό ποίημα τοῦ Νίκου Γκάτσου, ‘’ πάντα στόν κόσμο θά 
‘ρχεται Παρασκευή Μεγάλη καί κάποιος θά σταυρώνεται γιά νά σωθοῦν οἱ ἄλλοι.

Στή συνέχεια ἀνέλαβε τό σχολιασμό τῶν κειμένων ὁ γνωστός λαογράφος τῆς 
πόλης μας κ. Σταμάτης Ἀποστολάκης μαζί μέ τήν φιλόλογο κ. Νατάσα Παπαδάκη.

Μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς 
Μητροπόλεώς μας, Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης χαιρέτισε μέ λόγια ἐγκωμιαστι-
κά τήν ἀξιόλογη προσπάθεια αὐτή τῶν συλλόγων, μεταφέροντας παράλληλα τόν 
χαιρετισμό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Ερχόμενος ὁ 
Κύριος πρός τό ‘’ἑκούσιον πάθος’’, ἀνέφερε ἐν κατακλείδι ὁ Πανοσιολογιώτατος, 
τό μόνο πού θέλει ἀπό ἐμᾶς εἶναι, ἀγώνα, προσευχή, μετάνοια καί ταπείνωση!

Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε ὁ πρόεδρος τῶν Ἱεροψαλτῶν κ. Νικόλαος Γιαννα-
κάκης.

Ὁ λαϊκός ποιητικός λόγος καί τό Θεῖο Δράμα! 27-04-2013
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Ὁ Ποιμενάρχης μας στόν Ἁλικιανό Κυριακή των Βαΐων! 
28-04-2013

Στόν Ἱερό βαϊοστολισμένο Ναό Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἁλικιανό, ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ἐορτάστηκε ἡ Κυρια-

κή των Βαΐων. 

Βιβλιοπωλεῖο «ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Ἕνας χῶρος ὅπου δια σώζεται 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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Ὁ ὁραματιστής καί πραγματοποιός, ὁ Ἁγιοτριαδίτης Γέροντας Εἰρηναῖος, 
Μητροπολίτης πρώην Κισάμου & Σελίνου! 30-4-2013

Μετά πολλῆς θλίψεως τό πρωί τῆς 30ῆς Ἀπριλίου 
2013 πληροφορηθήκαμε ὅτι ἐξεδήμησεν πρός 

Κύριον ὁ Μητροπολίτης Εἰρηναῖος, πρώην Κισάμου καί 
Σελίνου.

Χρειάζονται σελίδες πολλές νά γραφτοῦν γιά τό 
ἔργο καί τήν παρουσία τῆς πολυσχιδοῦς αὐτῆς προσω-
πικότητας πού ἔδωσε πνοή καί ἀγωνιστικό- δημιουργι-
κό φρόνιμα μέσα ἀπό τήν ταπείνωση, τόν προσωπικό 
μόχθο καί τήν ἀγάπη τοῦ κόσμου.

Ὁ δημιουργικός καί δραστήριος Γέροντας γεννήθη-
κε στό Νεροχώρι Ἀποκορώνου Χανίων τό 1911. Φοί-
τησε στό Γυμνάσιο Βάμου, στό Ἱεροδιδασκαλεῖο Ἁγίας 
Τριάδος Κρήτης καί στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανε-

πιστημίου Ἀθηνῶν. Παρακολούθησε ὡς μετεκπαιδευόμενος μαθήματα Θεολογίας καί 
Κοινωνιολογίας στά καθολικά Πανεπιστήμια Λίλλης καί Παρισίων, καθώς καί στό Πα-
νεπιστήμιο τῆς Φρανκφούρτης.

Ὑπηρέτησε ὡς καθηγητής σέ σχολεῖα τοῦ νομοῦ Χανίων. Τό 1946 χειροτονήθηκε 
Διάκονος–Πρεσβύτερος καί στή συνέχεια ὀνομάστηκε Ἀρχιμανδρίτης στήν Ἱερά Μονή 
Ἁγίας Τριάδος Ἀκρωτηρίου Χανίων καί τοποθετήθηκε ὑποδιευθυντής τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Σχολῆς Κρήτης.

Μεγάλη ἦταν ἡ ἀγάπη τοῦ Γέροντα γιά τό ἱστορικό Μοναστήρι, πού ὅπως ἀνα-
φέρει καί ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος 
Παπαγιαννάκης, πρίν λίγα χρόνια ἀφιέρωσε στό ἱστορικό μοναστήρι, προσωπικά του 
ἄμφια, τήν πατερίτσα του, τό ἀντερί τῆς ἐργασίας του πού τό φοροῦσε ὅταν ἔκτιζε 
τά οἰκοτροφεῖα καί πολλά ἄλλα ἀντικείμενα μνήμης τοῦ δημιουργικοῦ παρελθόντος. 
Ἀντικείμενα πού ἐκθέτονται στό Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1957 ἐξελέγη ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης Ἐπίσκοπος Κισάμου καί Σελίνου. Στή διάρκεια τῆς ἀρχιερατείας τοῦ 
ἱδρύθηκαν καί οἰκοδομήθηκαν μαθητικά οἰκοτροφεῖα σέ ὅλες τίς κωμοπόλεις τῆς 
μητρόπολής του ὅπου ὑπῆρχε γυμνάσιο, τεχνικές σχολές, οἰκοκυρική σχολή, γηροκο-
μεῖο-θεραπευτήριο, σχολεῖο κωφαλάλων, κέντρο ἀγροτικῆς ἀνάπτυξης, τυροκομεῖο, 
τυπογραφεῖο, πνευματικά κέντρα καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης. Ἐπίσης, λειτούρ-
γησαν σύλλογοι καί ἐργαστήρια χειροτεχνίας γυναικών σέ ὅλα σχεδόν τά χωριά τῆς 
μητρόπολης, οἰκοτροφεῖο φοιτητή στήν Ἀθήνα, φιλαρμονική καί ὠδεῖο.

Ὅμως ὁ παππούς, ἔτσι ὅπως τόν ἀποκαλοῦν οἱ Κρητικοί, τά παιδιά του, εἶχε καί 
ἄλλα ὁράματα. ‘’ Να χεῖ ἡ Κρήτη ψωμί καί ἐλπίδα’’. Αὐτό ἦταν τό κύριο μέλημα καί ἡ 
ἀγωνία του. Καί παρόλο πού οἱ ἐποχές ἦταν δύσκολες, ὁ Κοινωνικός Μεταρρυθμιστής 
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Εἰρηναῖος, διαδραμάτι-
σε ἀποφασιστικό ρόλο 
στήν ἵδρυση καί ὀργά-
νωση τῆς μεγάλης ναυτι-
λιακῆς ἑταιρείας ΑΝΕΚ 
(Ἀνώνυμη Ναυτιλιακή 
Ἑταιρεία Κρήτης), πού 
ὑπῆρξε ἡ πρώτη ἑταιρεία 
λαϊκῆς βάσης τῆς χώρας. 
Ὁραματίστηκε, ἵδρυ-
σε καί διετέλεσε πρόεδρος σέ μιά σειρά ἀπό ἀναπτυξιακές ἑταιρεῖες καί πνευματικά 
ἱδρύματα: Ἑταιρεία Ἀνάπτυξης Ἀποκορώνου, Trans Εὐρωκρέτα, Ἑταιρεία Ἀνάπτυξης 
Σελίνου, Ἀνώνυμη Ναυτιλιακή Ἑταιρεία Νότου, Κοινωφελές Ἵδρυμα «Ἁγία Σοφία» καί 
Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐρευνῶν καί Μελετῶν «Ἐλευθέριος Κ. Βενιζέλος» καί πολλές ἄλλες. 
Ἐνεργοποίησε ἐργαζομένους, δίνοντας παράλληλα ἐργασία σέ πολλές οἰκογένειες.

Πάντα μέ ἁπλότητα καί ταπείνωση βάδιζε στή ζώη, μέ τό ἀετήσιο βλέμμα του νά 
ψάχνει κάτι νέο νά δημιουργήσει γιά τόν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ.

Βιωματική καί ἡ πένα τοῦ πλούσιου συγγραφικοῦ του ἔργου. Ἔγραψε περισσοτερα 
ἀπό τριάντα βιβλία μέ σκέψεις καί προβληματισμούς, λαογραφικό καί θεολογικό πε-
ριεχόμενο.

Ἕνα βιβλίο πού μέ γοήτευσε ἀπό τά παιδικά μου χρόνια πέφτοντας στά μαθητικά 
μου χέρια ἦταν ΄΄ τό Τάξιμό μου΄΄. Μία αὐτοβιογραφία τοῦ Μακαριστοῦ Μητρο-
πολίτου ἀπό τά πρῶτα χρόνια της παιδικῆς του ἡλικίας. Ἕνα βιβλίο γραμμένο μέ 
τήν ἁπλότητα καί ταπεινότητα τοῦ χαρακτήρα του. Δίκαιος ὁ χαρακτηρισμός τοῦ 
Γεωργίου Κουκουράκη ἐπιστημονικοῦ συνεργάτη τοῦ ‘’ Ἐθνικοῦ  Ἱδρύματος Ἐλ. Βε-
νιζέλος’’ πού τόν ὀνόμασε σέ ἕνα ἄρθρο του στά Χανιώτικα Νέα, ὡς «Εἰρηνικό  Ἐπα-
ναστάτη».

Γιά τό τέλος κλείνουμε τό ἀφιέρωμα μέ τήν προσευχή πού ἔκανε ὁ Γέροντας ὅταν 
ἦταν παιδί, προοικονομώντας τρόπο τινά, τήν ζωή του στό μέλλον: ‘’να κρατῶ ἕνα 
μαντίλι νά σκουπίζω τά δάκρυα τῶν ἀνθρώπων. Νά εἶμαι ἕνας ἀετός καί κάτω ἀπό 
τίς φτεροῦγες μου νά ζεσταίνω τήν ἀνθρώπινη δυστυχία. Νά κόψω τήν καρδιά καί νά 
τή δώσω μεζεδάκια γιά νά χορτάσω τούς φτωχούς καί τά ὀρφανά παιδάκια. Να εἶμαι 
μικρός λυτρωτής, ἕνας ταπεινός Σαμαρείτης. Ἡ ζωή μου ὁλόκληρη, Κύριε, δέν θά εἶναι 
διακονία μόνο γιά Σένα, ἀλλά διακονία γιά τό πλάσμα Σου, τόν ἄνθρωπο’’.

Εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεός νά ἀναπαύσει τήν ψυχή τοῦ 
μετά τῶν δικαίων καί τῶν Ἁγίων καί οἱ πατρικές του εὐχές, συμβουλές καί προσευχές, 
καθώς καί τό πνεῦμα ἀγωνιστικότητας καί ταπείνωσής του, νά μᾶς συνοδεύουν στήν 
δύσκολη σταυροαναστάσιμη πορεία μας.

Τό ἱστορικό Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων , τό πρῶτο σχολεῖο 
τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα, ὁ πρῶτος σταθμός ὅπου ξεκίνησε τήν ἀείφωτο πορεία του, 
θά πραγματοποιήσει εἰς μνήμην του, τιμητική ἐκδήλωση.




