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Ἱερώτατοι καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ 
Ἀναστάντι ἀδελφοί,

Ἐξοχώτατε κύριε  Ὑπουργέ,
Πατέρες, Ἀδελφοί καί Τέκνα φιλά-

για τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εὐλογημέ-
νοι προσκυνηταί,

Χριστός Ἀνέστη!

Κυριακή ἕκτη ἀπό τοῦ Πάσχα καί 
ἑορτάζομεν τό θαῦμα τῆς θεραπείας 
τοῦ ἐκ γενετῆς Τυφλοῦ ἀπό τόν Ἀνα-
στάντα Κύριον, ὁ Ὁποῖος μᾶς δίδει τήν 
εὐλογίαν νά ἐπισκεπτώμεθα σήμερα 
τήν Ἁγιοτόκον Καππαδοκίαν καί νά 
τελῶμεν τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τήν 
Νίγδην. Ὅπως κάθε φορά, τά τελευταῖα 
χρόνια, ἔτσι καί ἐφέτος, τό προσκύνη-
μά μας αὐτό γίνεται ἐντός τῆς χαρμο-
σύνου περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου, 
κατά τήν ὁποίαν «πᾶσα κτίσις ἀγάλλε-
ται καί χαίρει, ὅτι Χριστός Ἀνέστη καί 
ᾅδης ἐσκυλεύθη».

Κατά τήν Κυριακήν αὐτήν, ὁ Ἀνα-

ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
ΕΝ Τῼ ΙΕΡῼ ΝΑῼ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

ΝΙΓΔΗΣ 
(9 Ἰουνίου 2013)

στάς Κύριος, θεανθρωπίνως, ἄλλοτε 
ἀοράτως, ἄλλοτε ὁρατῶς, πάντοτε 
ὅμως μέ σπλάγχνα ἀφάτων οἰκτιρμῶν, 
μᾶς «καταξιώνει λαμπηδόνος θείας», 
ἀφοῦ ἀγγίζει τίς κόρες τῶν ὀφθαλμῶν 
μας μέ τά πλαστουργά δάκτυλά Του, 
καί μᾶς ἀξιώνει τοῦ ὑλικοῦ, ἀλλά καί 
τοῦ ἀοράτου ἀκτίστου φωτός, τοῦ ἀδύ-
του φωτός τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Ἡ θεραπεία τοῦ ποτε ἐκ γενετῆς Τυ-
φλοῦ δέν ἦτο ἀσφαλῶς μία σωματική 
μόνον θεραπεία. Ὁ Κύριος δέν ἐθαυ-
ματούργει καί δέν ἐθεράπευε μόνον τά 
σωματικά πάθη τῶν ἀνθρώπων. Ἐκεῖνο 
εἰς τό ὁποῖον ἐστόχευε πάντοτε ἦτο καί 
εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς. Ὅπως ἐφά-
νη ἐπί τῆς γῆς διπλοῦς, δηλαδή τέλειος 
Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, διπλᾶς καί 
τάς ἰάσεις χορηγεῖ. Δέν διήνοιξε μόνον 
τά μάτια τοῦ τυφλοῦ, ἀλλά καί αὐτά 
τῆς ψυχῆς, καί τόν κατέστησε θεολό-
γον.

Πάντοτε, διά νά ἐνεργήσῃ ὁ Θεός 
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πρέπει νά συντρέχῃ μία βασική προϋ-
πόθεσις. Ἡ προϋπόθεσις τῆς ψυχικῆς 
ὠφελείας τοῦ ἀνθρώπου. Οὐδέν νόημα 
ἔχει ἡ σωματική θεραπεία ἄνευ τῆς ψυ-
χικῆς ὠφελείας, δηλαδή νόημα ἔχει ἡ 
σύνολος θεραπεία, ψυχῆς καί σώματος. 
Ἡ ψυχή εἶναι τό πᾶν. Τό σῶμα, ἀργά ἤ 
γρήγορα, θά καταστῇ γῆ καί σποδός 
καί θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν γῆν ἐξ ἧς ἐλή-
φθη. Ἡ ἀθάνατος ψυχή ἔχει αἰωνίαν 
ἀξίαν, καί ἐκ τῆς προσοχῆς καί φροντί-
δος μας δι΄ αὐτήν ἐξαρτᾶται τό αἰώνιον 
μέλλον.

Δέν πρέπει, λοιπόν, νά λησμονῆται 
ὅτι κάθε στιγμή τήν ὁποίαν διερχόμεθα 
εἰς τήν ζωήν μας, εἶναι στιγμή χρόνου 
πού ἠμπορεῖ νά μᾶς φέρῃ ἐγγύτερον ἤ 
μακρύτερον τοῦ Χριστοῦ. Καί ἀναλό-
γως ὀφείλομεν νά ἐνεργῶμεν.

Καί ἀκριβῶς καί ἡμεῖς «παρερχό-
μενοι ἐν τῇ ὁδῷ» τῆς ἐπιγείου ζωῆς, 
μίαν στιγμήν μοναδικήν ζῶμεν σήμε-
ρον ἐδῶ εἰς τήν Νίγδην. Ἀναπολοῦμεν 
τό ἔνδοξον παρελθόν, τό ὁποῖον ἡμεῖς 
οἱ σύγχρονοι «οὐ κατείδομεν ἐν βίῳ», 
τό γνωρίζομεν ὅμως ἀπό τήν ἱστορίαν, 
τήν παράδοσιν καί τά μνημεῖα. Ζῶμεν 
τῆς στιγμῆς τό παρόν «δυνάμει τοῦ 
Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, στερεούμενοι 
τήν διάνοιαν» εἰς τήν Ἀνάστασιν. Καί, 
τέλος, ἀποβλέπομεν πρός τήν στιγμήν 
τοῦ μέλλοντος, μέ προσευχήν καί δέη-
σιν καί λήθην καί μνήμην καί δοξολογί-
αν τῆς οἰκονομίας τοῦ Κυρίου καί τῶν 
θαυμασίων Του.

Ἀδελφοί καί τέκνα ἠγαπημένα ἐν Κυ-
ρίῳ,

Χαιρόμεθα, διότι σήμερον συμπρο-
σκυνηταί καί συνέκδημοι καί συνο-

δοιπόροι μας εἰς τήν μυστικήν ὁδόν 
πρός τήν φοβεράν Ἐμμαούς τῆς Καπ-
παδοκίας εὑρίσκονται καί ἐκπρόσω-
ποι τῶν ὁμίλων Καππαδοκῶν, γόνων 
τῶν ἱερῶν τούτων τόπων, μέ προεξάρ-
χοντα τόν Ἐξοχώτατον καί φίλτατον 
Ὑπουργόν κ. Μάξιμον Χαρακόπουλον, 
καί μέ νοσταλγίαν καί συγκίνησιν ἐπι-
σκεπτόμεθα τήν πολύπαθον γῆν τῶν 
πατέρων μας, τήν ὁποίαν, κρίμασιν οἷς 
οἶδεν ὁ Κύριος, ἐκεῖνοι ἠναγκάσθησαν 
νά ἐγκαταλείψουν πρό ἐννέα δεκα-
ετιῶν, μεταφυτευθέντες εἰς τά πέρα-
τα τῆς γνωστῆς οἰκουμένης. Μεταξύ 
μας ὑπάρχουν καί πολλοί Νιγδελῆδες, 
ἀπόγονοι τῶν φιλοπροόδων ἐκείνων 
Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι διεκρίθησαν διά 
τήν ἀγάπην των εἰς τόν Χριστόν καί εἰς 
τά γράμματα, τήν ἑλληνικήν παιδείαν, 
συνεχίζοντες ἔκτοτε καί μέχρι σήμερον 
τήν παιδείαν τοῦ Γένους, μέ ἀπαρχάς 
τούς τρεῖς φωστῆρας τῆς τρισηλίου 
Θεότητος, Βασίλειον τόν Μέγαν, Γρη-
γόριον τόν Θεολόγον καί Ἰωάννην τόν 
Χρυσόστομον.

Τήν στιγμήν αὐτήν, πατέρες καί 
ἀδελφοί, ὁμιλεῖ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. 
Ὁμιλεῖ ἡ παράδοσις, οἱ λίθοι, ὁ ἐρειπω-
μένος αὐτός Ναός τοῦ Τιμίου Προδρό-
μου, ἡ στιγμή τοῦ παρελθόντος. Καί 
Κύριος, «ὁ πάντα εἰδώς καί ἐρευνῶν 
καρδίας καί νεφρούς», γνωρίζει πόσαι 
οἰμωγαί καί κραυγαί καί ἀπελπισία καί 
ἀπόγνωσις καί ἀποκεφαλισμοί καί βία 
καί ἀπαγωγαί, «θρῆνος ἐν Ραμᾷ», εἰς 
τήν Νίγδην τῶν 35.000 τότε Ὀρθοδό-
ξων ρωμηῶν κατοίκων ἠκούσθησαν 
ἀπό προγόνους μας «μέ τήν ψυχήν στό 
στόμα». Ὁμιλεῖ ἡ στιγμή τοῦ παρόντος, 
τά πνεύματα τῶν πατέρων καί ἀδελφῶν 
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μας, τῶν μαρτύρων καί τῶν ἀνωνύμων 
χριστιανῶν, πού «ἄφησαν τό βιός» καί 
ἔφυγαν. Καί ὅμως δέν ἔφυγαν. Μᾶς 
ἐκληροδότησαν ἀξίας καί πολιτισμόν 
καί ἐπιτεύγματα πνευματικά φωτεινά, 
τά ὁποῖα δέν ἐκάλυψε χῶμα καί τά-
φος, σκότος βαθύ, ἀλλά κατηξίωσεν 
ὁ Ὄρθρος τῆς Μιᾶς τῶν Σαββάτων, ὁ 
Ὄρθρος τῆς Ἀναστάσεως. Καί, αὐτήν 
τήν στιγμήν ἀπολαμβάνομεν. Παρελ-
θόν καί παρόν καί μέλλον, μήπως δέν 
συμποσοῦνται εἰς μίαν καί μοναδικήν 
ἔννοιαν, τήν αἰωνιότητα;

Ἡ παράδοσις, ἀπό τήν ἄλλην πλευ-
ράν, παιδείας καί πολιτισμοῦ τῶν Καπ-
παδοκῶν ἐσυνεχίσθη μέχρι τέλους, ἰδι-
αιτέρως κατά τούς τελευταίους αἰῶνας. 
Εἶναι γνωστοί οἱ Σύλλογοι τῶν Καππα-
δοκῶν εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, οἱ 
ὁποῖοι ἀνελάμβανον τό οἰκονομικόν 
βάρος τῆς λειτουργίας τῶν σχολείων, 
προητοίμαζον διά τοῦ Ἑλληνικοῦ Φι-
λολογικοῦ Συλλόγου Κωνσταντινου-
πόλεως, τοῦ Συλλόγου «Ἀνατολή» καί 
τῆς «Καππαδοκικῆς Ἐκπαιδευτικῆς 
Ἀδελφότητος» καί ἀπέστελλον διδα-
σκάλους, νηπιαγωγούς καί σχολικά βι-
βλία. Οἱ Νιγδελῆδες μάλιστα διέθετον 
εἰς τήν Πόλιν μεγάλην προσοδοφόρον 
περιουσίαν καί ἐστήριζον τά ἐπαρχιακά 
ἐδῶ ἐκπαιδευτήρια. Καί τοιουτοτρό-
πως προῆλθε μία ἀμφίδρομος ἀδελφι-
κή σχέσις μεταξύ Κωνσταντινουπόλε-
ως καί Καππαδοκίας. Ἡ πρώτη, μέ τούς 
λογίους καί τούς οἰκονομικούς παρά-
γοντάς της εἶναι ἐστραμμένη πρός τήν 
Ἀνατολήν, καί ἡ τελευταία προσβλέπει 
εἰς τήν Κωνσταντίνου Πόλιν δι’ ἐνί-
σχυσιν τοῦ ἀγῶνος καί τῆς ροπῆς πρός 
τά ἄνω, διά νά διατηρήσῃ τήν ἰδιαιτέ-

ραν θρησκευτικήν, ἐθνικήν, πολιτιστι-
κήν καί πνευματικήν ἰδιο προσωπίαν.

Εἰς τήν ζωήν τῶν Καππαδοκῶν, ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι πάντοτε τό κέντρον. 
Προσεκτικός περιηγητής ἁπλοῦς, καί 
μάλιστα ὁ μελετητής καί ὁ προσκυνη-
τής, διαπιστώνει χαραγμένη εἰς τούς 
τοίχους τῶν ἐρειπίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν 
τήν προσευχητικήν ἐπίκλησιν «Κύ-
ριε, βοήθει». Καί αὐτό μαρτυρεῖ τό 
ὑπεράνθρωπον, τό θεῖον, τῆς ψυχῆς 
τοῦ Καππαδόκου, ὅταν κατά κύματα 
ἐθραύοντο διά παντός εἰς τόν ἀφρόν 
τοῦ βράχου τῆς πίστεως αἱ ἐπιδρομαί 
τῶν διαφόρων κατακτητῶν. Ὁ ποιη-
τής Ζήσιμος Λορεντζᾶτος, προλογίζων 
τό ἔργον τοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Σεφέ-
ρη «Τρεῖς μέρες στά μοναστήρια τῆς 
Καππαδοκίας» γράφει: «Μόλις πάει νά 
κατακάτσει ὁ κουρνιαχτός, προβαίνει 
στόν ὁρίζοντα καί ἄλλο ἀσκέρι». Καί 
τά ἀσκέρια ἦλθον καί παρῆλθαν. Οἱ 
κίνδυνοι τούς ὁποίους ἐβίωναν καθη-
μερινῶς οἱ Καππαδόκαι τούς ἔστρεφαν 
συνεχῶς εἰς τόν Ἀναστάντα Κύριον, 
τήν μόνην ἀσφαλῆ καταφυγήν καί σω-
τηρίαν. Μεταξύ αὐτῶν καί ὁ τελευταῖος 
Μητροπολίτης Ἰκονίου Προκόπιος Λα-
ζαρίδης, τραγική μορφή τοῦ 1922, ὁ 
ὁποῖος ἐπάλαιψε διά τήν σωτηρίαν τοῦ 
λαοῦ του καί ἐμαρτύρησε διά τό ἦθος 
καί φρόνημα καί τήν πιστότητά του εἰς 
τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον, ὑπερβάς 
τήν πίεσιν τῶν γνωστῶν τότε δυνατῶν 
«εὐθυμικῶν» καί μή. Τραγικές φιγοῦρες 
καί μορφές, οἱ ὁποῖες ἐφρόντιζαν ὄχι τό 
«εὖ ζῆν» ἀλλά τό «κατά Χριστόν ζῆν». 
Καί αὐτή ὑπῆρξεν ἡ μοναδική αἴσθησις 
ταυτότητος τοῦ Καππαδόκου, δεδομέ-
νου ὅτι ἡ γλῶσσα δέν ἀποτελοῦσε δι’ 
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αὐτόν συνδετικόν κρίκον ὡς συνέβαι-
νε μέ ἑτέρους συμπαγεῖς χριστιανικούς 
πληθυσμούς. Αὐτοί ὁμιλοῦσαν ἐδῶ τά 
γνωστά καραμανλίδικα, κυρίως.

Ἡ Καππαδοκία, ἀδελφοί, μᾶς κα-
λεῖ καί σήμερον εἰς μίαν πνευματικήν 
πανδαισίαν ἡ ὁποία μᾶς τέρπει, κυρί-
ως ὅμως μᾶς καθιστᾷ κοινωνούς μιᾶς 
γνησίας πνευματικῆς παραδόσεως. Ὁ 
πλοῦτος τῶν μνημείων, ὁ κόσμος τῆς 
προγονικῆς μνήμης, προσδιοριστικός 
τῆς πνευματικῆς ταυτότητος τοῦ Καπ-
παδόκου, ἀποτελεῖ διά τήν Μητέρα 
Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
ἀνεκτίμητον πνευματικόν θησαυρόν, 
εἰς τόν ὁποῖον ὀφείλομεν χρεωστικῶς 
νά ἀναβαπτιζώμεθα καί νά θαλπώμε-
θα. Αἱ τοιχογραφίαι τῶν Ἐκκλησιῶν, 
τῶν Μονῶν, τῶν κατακομβῶν, μαρτυ-
ροῦν τήν σύζευξιν πνεύματος καί ὕλης, 
βυζαντινῆς εἰκονογραφίας καί δημο-
τικῆς τέχνης τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς.

Ἡ εὐλάβεια, ἐξ ἑτέρου, εἶναι βαθιά 
ριζωμένη εἰς τήν ψυχήν τοῦ Καππα-
δόκου. Τό μαρτυροῦν οἱ πολλοί καί 
μεγάλοι ἅγιοι τῆς γῆς αὐτῆς. Οἱ Ἅγιοι 
Μάμας, Ἰουλίττα, Γεώργιος ὁ Τρο-
παιοφόρος, Εἰρήνη Χρυσοβαλάντω, 
Εὐψύχιος, Σώζων, Πέντε Μάρτυρες, 
Εὐδόκιμος, Μελέτιος, Ἀρσένιος καί ὁ 
ὁσιακῶς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἀσκήσας Γέρων 
Παΐσιος, καί νέφος μέγα ἐπωνύμων 
καί ἀνωνύμων, οἱ ὁποῖοι εἵλκυσαν τό 
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Κατά τόν ἀετόν τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς Ἅγιον Γρηγόριον τόν 
Νύσσης, «ἡ διανομή τῶν βασιλικῶν 
χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
ἐντός τῆς Ἐκκλησίας πραγματοποιεῖται 
διά τῶν μυστηρίων». Καί τό μυστήρι-
ον εἶναι ὡς μυστήριον ἀνέκφραστον. 

Βιώνεται μόνον ὡς «ὁλόφωτος Χάρις», 
γινωσκομένη ἀλλ’ οὐκ ἐπιγινωσκομέ-
νη, ἀλλά μυστικῶς ἐπισκεπτομένη τόν 
πιστόν «ἐν τῇ κλάσει τοῦ Ἄρτου», διά 
νά ἀναγνωρίσῃ ἐκεῖνος ἀμέσως τόν 
Κύριον καί Θεόν του, τόν ὁποῖον πολ-
λάκις μέσα εἰς τήν τύρβην τῆς ζωῆς καί 
τήν νομιζομένην ἀσφάλειάν του τήν 
ἀνθρωπίνην, πού εἰς τήν οὐσίαν εἶναι 
ἀνασφάλεια, Τόν ἀγνοεῖ καί ζητεῖ νά 
Τόν ψηλαφήσῃ διά νά Τόν πιστεύσῃ 
(Λορέντζος Μαβίλης). 

Αὐτός ἦταν ὁ ἄξων τῆς ζωῆς τῶν 
Καππαδοκῶν. Ἡ μαρτυρία, διά πάντων 
τῶν στοιχείων τῆς φύσεως καί τῶν 
ἐπιτευγμάτων τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύ-
ματος, εἶναι ἡ διαρκής παρουσία τοῦ 
Θεοῦ ὡς δημιουργοῦ, συνεκτικοῦ τῶν 
στοιχείων καί κυβερνήτου τῶν πάντων.

Αὐτήν τήν στιγμήν μέσα εἰς τό μυ-
στήριον τοῦ Θεοῦ ζῶμεν σήμερον. Καί 
ἐμπρός εἰς τό Μυστήριον, ὅταν «ὁμιλῇ 
ὁ Θεός», κατά τόν Καππαδόκην ποιη-
τήν, «τά πάντα σωπαίνουν». Καί σκέ-
ψεις καί διαλογισμοί καί προγραμμα-
τισμοί καί ἱστορία καί μνήμη καί χαρές 
καί λύπη ὅλα εἶναι παρελθόν.

Καππαδοκία, Τσεχία, Σλοβακία, 
Μιλᾶνο, Ναϊσός τῆς Σερβίας, Ταλλίν, 
Καρελία, Θεσσαλονίκη, Ἅγιον Ὄρος, 
Ἴμβρος... μερικοί σταθμοί τῆς Πατριαρ-
χικῆς πορείας πρός τόν κόσμον ἐφέτος. 
Πορεία μας εἰς τήν ἱστορίαν... Βαρθο-
λομαῖος, Βασίλειος, Γεώργιος, Ἰωάν-
νης... πορεία διά τῆς ἱστορίας εἰς τήν 
αἰωνιότητα.

Ἡ πατριά τῶν πορευομένων πολυά-
ριθμος, καί ἡ ἐπιβίβασις εἰς τό πλοῖον 
τῆς διαπορθμεύσεως σταδιακή. Οἱ 
ἐντεῦθεν τοῦ ἰσθμοῦ ἐναγκαλίζονται 
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τούς εὐτρεπιζομένους πρός διαπόρ-
θμευσιν. Εἶναι ὄντως ἐμπειρία συγκλο-
νιστική ἡ πρόγευσις καί ἡ γεῦσις τῆς 
αἰωνιότητος. Συνηθισμένοι εἰς τά πε-
περασμένα μεγέθη τῆς χρονικότητος, 
χθές, σήμερον, αὔριον, συνταρασσόμε-
θα ἐνώπιον τῶν ἀπείρων μεγεθῶν τῆς 
αἰωνιότητος.

Πρίν ἐνενῆντα χρόνια, ἀνήκοντα εἰς 
τήν ἱστορίαν, καί δι’ ἄλλους, τούς πολ-
λούς, εἰς τήν αἰωνιότητα, ὠνειρεύθη-
σαν οἱ πατέρες μας εἰς τά χώματα αὐτά, 
ὅτι ἔσκαπτον κάποιοι, προσπαθοῦντες 
νά ἐκριζώσουν ἕνα μεγάλο Δένδρον. 
Ξύπνησαν ριγῶντες καί αἰσθανόμενοι 
εἰς τό βάθος τῆς ψυχῆς των τήν ἰδικήν 
τους φωνήν κραυγάζουσαν σιωπηρῶς: 
«Μοῦ κόβουνε τίς ρίζες μου». 

Τό Δένδρον ἐκεῖνο, κατά τούς πολ-
λούς, ἔπεσεν. Ἔγινε καί αὐτό γῆ καί 
σποδός. Ἐνόμισαν καί ἐπιστεύσαμεν οἱ 
πολλοί, ὅτι τό «δένδρον ἐτάφη». Καί 
ἐλησμονήθη ὅτι «ἀναστάς ἐκ τοῦ τά-
φου θεοπρεπῶς, τούς φθαρέντας συνή-
γειρεν» ὁ Κύριος. Καί ἐλησμονήσαμεν, 
ὅτι εἰς τήν γῆν ὅμως ἔμεινεν ἡ ζωντα-
νή Ρίζα. Καί δέν συνειδητοποιήσαμεν 
ποτέ τήν ζωντανήν Ρίζαν, ἡ ὁποία πα-
ραμένει. Καί ὄχι μόνον μένει εἰς τόν τό-
πον της, ἀλλά καί μεταφυτεύεται. Καί 
τό ἐκεῖ ὑπάρχει καί ἐδῶ καί ἀντιστρό-
φως. Καί τό τότε ἐνυπάρχει ἤδη εἰς τό 
νῦν, καί τό νῦν εἰς τό ἀεί, καί τά πάντα 
εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀπό τήν 
πρώτην στιγμήν τῆς δημιουργίας τοῦ 
σύμπαντος μέχρι τῆς τελικῆς στιγμῆς 
τῆς συντελείας του, τά πάντα εἶναι 
μία στιγμή, μία ροπή. Ἐντός αὐτῆς τῆς 

μοναδικῆς στιγμῆς, τήν ὁποίαν αἰσθα-
νόμεθα ὡς ἔχουσαν μῆκος ἑκατομμυ-
ρίων ἐτῶν φωτός, ἐπαίχθη τό δρᾶμα 
τῆς ἱστορίας. Ἤδη ζῶμεν ἐνορατικῶς 
τά ἔσχατα, τά μετά τήν συντέλειαν τοῦ 
κόσμου, τά ὁποῖα, ἐν ἀναφορᾷ πρός 
τήν ζωήν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ταυτίζο-
νται πρός τά πρῶτα. Ἡ παρένθεσις τῆς 
ἱστορίας διευρύνει τήν ἄπειρον ἀγάπην 
τῆς Ἁγίας Τριάδος, πρός τά κατ’ εἰκό-
να καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα, 
ἐπί τῷ εὐδαιμονῆσαι, ἀνθρώπινα ὄντα.

Λοιπόν, σήμερον, εἰς τήν Καππα-
δοκίαν ζῶμεν τήν στιγμήν, «μετε-
ωριζόμεθα δόξαν ἄφραστον». Καί 
καταργοῦνται χρονικαί καί τοπικαί 
ἀποστάσεις καί ἀγνοοῦνται ἰσθμοί καί 
διαπορθμεύσεις καί μεταστάσεις καί 
χωρισμοί, «διά τῆς ἀχράντου προσ-
ψαύσεως τοῦ Κυρίου, φωτίζοντος κατ’ 
ἄμφω καί ἡμῶν τά ὄμματα τῶν ψυχῶν». 
Καί μᾶς γεμίζει μόνον ἡ ἐκστατική 
ἐκείνη θεωρία τῆς ἀσημαντότητος τῆς 
ἡμετέρας ἱστορίας, ἐνώπιον τῆς σημα-
ντικωτάτης συμπαντικῆς πανηγύρως, 
τῶν ψαλλόντων ἐνώπιον τοῦ Θρόνου 
τοῦ Ἀρνίου, ἡμῶν τῶν περιλειπομένων 
ἐν μυστηρίοις, καί τῶν προαπελθό-
ντων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν 
Καππαδοκῶν, τῶν μαρτύρων καί τῶν 
Ἁγίων, τῶν ψαλλόντων, λέγομεν, τό 
«Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος, Κύριος Σαβαώθ». 
Ἀληθῶς, «οὗτος τῆς ἀνθρωπίνης ὅρος 
εὐδαιμονίας, ἡ μακαριότης», κατά τόν 
Καππαδόκην φωστῆρα Γρηγόριον τόν 
Θεολόγον. 

Ἀδελφοί, Χριστός ἀνέστη καί καλήν 
Πεντηκοστήν!
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Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Χριστός Ἀνέ-
στη!

Κάθε ἔτος πανηγυρίζουμε λειτουρ-
γικῶς καί ὑμνοῦμε λατρευτικῶς τόν Ἀνα-
στάντα Χριστόν! Ταυτίζουμε τήν ζωή μας 
μέ τήν ζωή «τῆς ζωῆς ἡμῶν» (Κολασ. 1, 4), 
«τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ», μετέχο-
ντες τῶν Παθῶν, τῆς Ταφῆς 
καί τῆς Ἀναστάσεώς Του, 
ὅπως μαρτυρεῖ τό ἐκ τοῦ 
Κανόνος τῆς Ἀναστάσεως 
«Χθὲς συνεθαπτόμην σοι, 
Χριστέ, συνεγείρομαι σή-
μερον ἀναστάντι σοι, συνε-
σταυρούμην σοι χθές».

Ὁ ὕμνος «Ἀναστάσεως 
ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν 
τῇ πανηγύρει καὶ ἀλλή-
λους περιπτυξώμεθα» (Δο-
ξαστικόν τῶν Αἴνων τοῦ 
Πάσχα) προτρέπει ἕκαστον ἐξ ἡμῶν νά 
δείξῃ τήν λαμπρότητα τῆς Ἀναστάσεως μέ 
τόν ἀσπασμόν τῆς ἀγάπης, ἀφοῦ πρῶτα 
«συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει» 
(αὐτόθι). Μόνο τότε θά ἠμπορέσωμεν 
νά βιώσωμεν ἀληθῶς τήν Ἀνάστασιν τοῦ 
Χριστοῦ καί νά διατρανώσωμεν «ἐν χά-
ριτι» τό «Χριστὸς Ἀνέστη», ὅταν συγχω-
ρήσωμεν τόν ἀδελφόν «ἀπὸ τῶν καρδιῶν 
ἡμῶν» (Ματθ. 18, 35).

Ὁ ἀναστάσιμος χαιρετισμός εἶναι βι-

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 
ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ κ.κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

ωματικός. Βιώνουμε δέ τήν Ἀνάστασιν 
τοῦ Χριστοῦ ἀγωνιζόμενοι πνευματικῶς 
διά τῆς ἀσκητικῆς, λειτουργικῆς, μυστη-
ριακῆς καί ἐν γένει ἁγιαστικῆς ζωῆς τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Στήν Ἐκκλησία μας ἡ ζωή 
εἶναι λογική καί ἀληθινή. Πολλές φορές, 
ὅμως, παρεκκλίνουμε ἀπό τήν λογική καί 

ἀληθινή σχέση μας μέ τόν 
Θεό, προσπαθώντας νά πα-
ρουσιάσουμε ἕνα Θεό στά 
ἰδικά μας μέτρα, ὡσάν νά 
μή γνωρίζωμεν τά γραφι-
κά χωρία «αὐτὸς ἐποίησεν 
ἡμᾶς καὶ οὐχ ἡμεῖς» (Ψαλμ. 
99, 3) καί «Ἰησοῦς Χριστὸς 
χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. 
13, 8).

Στά ποικίλα ἐρωτήματα 
καί πάσης φύσεως προβλή-
ματα, βιοποριστικά, ἐθνικά, 

κοινωνικά, αἰσθηματικά καί ὑπαρξιακά, ἡ 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀντιπαρατάσσει 
τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως, τήν νίκη ἐπί 
τοῦ θανάτου, δυνάμει τῆς ὁποίας αἴρεται 
κάθε ἀδιέξοδο. Ἀφοῦ «ὁ θάνατος τεθανά-
τωται» (Θεοτοκίον ψαλλόμενον ἐν Κυρια-
καῖς), ἑπομένως τό μεῖζον πρόβλημα ἔχει 
ὁριστικῶς λυθῇ, γιατί νά βασανίζουν τήν 
ψυχή μας τά ἐλάσσονα προβλήματα;

«Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται, τῆς 
Ἀναστάσεως τὴν πεῖραν εἰληφότα» (γ’ στι-
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χηρόν τῶν Αἴνων, Ἦχος γ’). Αὐτό τό πλή-
ρωμα τῆς χαρᾶς βίωνε ὁ Ἅγιος Σεραφείμ 
τοῦ Σαρώφ, ὅταν ἔλεγε συνεχῶς «Χριστός 
Ἀνέστη, χαρά μου». Εἶναι ἡ πεπληρωμένη 
χαρά, ἡ ὁποία συνεχῶς ἀνατροφοδοτεῖται 
ἀπό τήν σχέση μας μέ τόν Χριστό, «τὸν 
μόνον ἀναμάρτητον», ὁ Ὁποῖος μᾶς διαβε-
βαιώνει: «Καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει 
ἀφ’ ὑμῶν» ( Ἰωάν. 16, 22).

Δέν μπορεῖ, ὅμως, κανείς μέ ἐγκόσμια 
κριτήρια νά δικαιολογήσῃ τόν ἑορτασμό 
τοῦ Πάσχα ἐν μέσῳ διωγμῶν, ἀσθενειῶν, 
κινδύνων καί πολέμων· ἀδυνατεῖ νά κα-
τανοήσῃ τόν ὅρο «σταυροαναστάσιμος» 
καί νά συλλάβῃ τήν ἔννοια τοῦ λόγου 
«Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν 
ὅλῳ τῷ κόσμῳ» (Πασχάλιος Ἡμερονύκτι-
ος Ἀκολουθία). Ὁ ἄνθρωπος, ἀντιθέτως, 
τοῦ Θεοῦ ἀναφωνεῖ μετά τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου: «Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί 
μου» (Κολασ. 1, 24). Τό παράδοξο ἀλλά 
μεγαλειῶδες αἴσθημα τῆς χαρμολύπης, τό 
ὁποῖο συνέχει τόν πιστό, χαρακτηρίζει τήν 
ζωή του καί τήν καθιστᾶ «ξένον ἄκουσμα» 
καί «ξένον θέαμα».

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ δίδει τήν 
ἐλπίδα καί τελικά τήν βεβαιότητα ὅτι ὅσο 
κι ἄν πονέσουμε, ὅσο κι ἄν κακοποιηθοῦμε 
ὡς ἄνθρωποι, ὁ μόνος εὐεργέτης καί Σω-
τήρας μας εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Κύριος τῆς 
ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Ἡ Ἐκκλησία προτεί-
νει τήν σχέση τῆς χαρᾶς, τῆς ἐλπίδος, τῆς 
συγχωρήσεως, τῆς πρός ἀλλήλους ἀγάπης 
καί τοῦ ἀσπασμοῦ. Ἡ ὁδός αὐτή πλατύνει 
τόν ἄνθρωπο καί τοῦ διανοίγει ἄλλους 
ὁρίζοντες πνευματικῆς ἐλευθερίας.

Ἐνδέχεται, ἀδελφοί μου, ἡ ὡς ἄνω 
ἐκκλησιαστική πρόταση νά ἀπορριφθῇ 
ἀπό τόν ἄνθρωπο ὡς ἐπίνοια κληρικῶν 
καί μοναχῶν, ὡς ἔνταλμα ἀνθρώπων ἐπι-

βουλευομένων τήν ἐλευθερία τῶν ἄλλων. 
Προτείνεται, λοιπόν, χάριν τῆς ἀληθεί-
ας ἔρευνα ἱστορική. Πῶς ἡ Ἐκκλησία μέ 
ἀρχηγό τόν Ἀναστάντα Σωτῆρα καί Λυ-
τρωτή αἴρει διαχρονικῶς καί δωρεάν τά 
ποικίλα ἀδιέξοδα ἀνθρώπων, ἐθνῶν καί 
κοινωνιῶν, εὐλογεῖ καί ἁγιάζει ψυχές καί 
σώματα, καί πῶς τά πολυάριθμα φιλοσο-
φικά καί ἰδεολογικά ρεύματα, οἱ κρατικοί 
μηχανισμοί καί οἱ οἰκονομικοί παράγοντες 
προκαλοῦν, καταστρέφουν καί προσφέ-
ρουν πόνο ἀντί γιά ἀγάπη καί χαρά! Ἐκ 
τῶν ἀποτελεσμάτων ἐξάγονται ἀσφαλῆ 
συμπεράσματα.

Ἡ Ἐκκλησία προσφέρει ζωντανή διδα-
χή, «ῥήματα ζωῆς αἰωνίου» (Ἰωάν. 6, 68). 
Γιά τόν συνειδητό χριστιανό οἱ λόγοι τοῦ 
Χριστοῦ «οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανοὺς» 
(Ἰωάν. 14, 18), «καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν 
καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτὸν» (Ἰωάν. 14, 
21) σφραγίζουν τήν σωτηρία τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία ἀνανεώνεται διαρκῶς ἐντός 
τοῦ λειτουργικοῦ χρόνου.

Ὁ «ἐν ἐκκλησίαις» ἑορτασμός τῆς Ἀνα-
στάσεως δέν παρέχει ἁπλῶς τήν ἀνάμνη-
ση ἑνός ἱστορικοῦ γεγονότος· ὑπουργεῖ 
τό θαῦμα τῆς προσωπικῆς μας ἑνώσεως 
μετά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς συναντήσεως 
μετά τοῦ ἀδελφοῦ. Αὐτός εἶναι, ἀγαπητοί 
μου ἀδελφοί, ὁ ἀληθινός ἑορτασμός τοῦ 
Πάσχα· αὐτή εἶναι ἡ οὐσιαστική πρόγευ-
ση τῆς Βασιλείας τοῦ Κυρίου, τοῦ αἰωνίου 
Πάσχα, τό ὁποῖο προσδοκοῦμε.

Ἡ χάρις καί τό ἔλεος τοῦ ἀναστάντος 
Χριστοῦ εἴησαν μεθ’ ὑμῶν πάσας τάς ἡμέ-
ρας τῆς ζωῆς ὑμῶν.

Χ ρ ι σ τ ό ς   ἀ ν έ σ τ η !
Μέ ἀναστάσιμες πατρικές εὐχές
Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Δαμασκηνός
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1.7. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΛΗΤΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΗΝΣΙΟΥ.

Ἡ πράξη τῆς Ἐκκλησίας, νά ἁγιάζονται 
διά τοῦ ἁγίου Μύρου τά τῆς λατρείας, εἶναι 
σαφής καί ἀναγκαία. Πῶς εἶναι δυνατόν νά 
τελεῖται Μυστήριον σέ σκεύη μή ἁγιασθέντα; 
Ὁ Συμεών Θεσσαλονίκης ἀναφέρει ὅτι: «Καί 
τό Θυσιαστήριον πρῶτον μέν τῷ μύρῳ καθα-
γιάζεται, ἔπειτα ἐν αὐτῷ τά τῆς ἱερουργίας 
τελεῖται».1 Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἔχει 
πάρει θέση σ’ αὐτό. Στά Εὐχολόγια, ἐξάλλου, 
συναντοῦμε εὐχές ἁγιασμοῦ καί διά Μύρου 
χρήσεως σέ σκεύη, ἄμφια, εἰκόνες, δίσκους 
καί κρατῆρες καί μάλιστα ὁ ἁγιασμός τε-
λεῖται ἀπό τόν Ἀρχιερέα, ἰσχυρή μαρτυρία ὅτι 
ὅ,τι διαπράττεται ἤ τοποθετεῖται στό Ναό, γί-
νεται κατόπιν (βλ. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ, Περί ἱερᾶς τελετῆς ἁγίου Μύρου, κεφ. 
οβ`, ἔνθ’ ἀνωτ. 244 Α.)  εὐχῆς καί εὐλογίας 
τοῦ Ἀρχιερέως.

1.  βλ. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περί ἱερᾶς 
τελετῆς ἁγίου Μύρου, κεφ. οβ`, ἔνθ’ ἀνωτ. 244 Α.

Διδακτορική ἐργασία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας

κ.κ. Δαμασκηνοῦ
Ζ΄ μέρος

Ἔτσι, γιά τόν ἁγιασμό τῶν Ἀντιμηνσίων 
ὁ Συμεών Θεσσαλονίκης μαρτυρεῖ: «Ἐν ᾗ καί 
ἀντιμίνσια τελεῖται ἀρχαίαν τινά παράδοσιν, 
τήν δύναμιν τῆς ἱερᾶς κεκτημένα τραπέζης, 
καί ἀπό τόπου εἰς τόπον ἀγόμενα κατά μίμη-
σιν τῆς παλαιᾶς σκηνῆς, μείζονα ταύτης κατά 
πολύ κεκτημένα δύναμιν. Ὁ γάρ ἐπουράνιος 
ἄρτος ὁ ζῶν ἐν τούτοις ἱερουργεῖται. Δίδοται 
δέ γνώμῃ ἀρχιερέως καί κατ’ ἀνάγκην, καί 
ἔνθα οὐκ ἔστιν ναός, καί ἔτι πιστοῖς ἀνδράσι 
ἀποδημοῦσιν».2 

Ἐδῶ συμπεραίνεται ἀκόμη μιά φορά ἡ 
χρήση τοῦ  Ἀντιμηνσίου, ἡ ἔννοιά του καί ἡ 
ἀποστολή του. Ὀφείλουμε, ὅμως, νά τονί-
σουμε ὅτι, ὅπως ἡ ἁγία Τράπεζα χρειάζεται 
ἐναπόθεση λειψάνων ἁγίων Μαρτύρων μετά 
τήν καθιέρωσή της καί τίθεται σ’ Αὐτήν ἐπει-
δή συναπέθανον – οἱ ἅγιοι Μάρτυρες - τῷ 
Χριστῷ καί στό θεῖο θρόνο τῆς δόξης Του πα-
ρίστανται,3 τό ἴδιο καί στό Ἀντιμήνσιο θεσπί-

2.  βλ. αὐτόθι, Περί ἁγίου Ναοῦ, κεφ. ρκστ`, 
ἔνθ’ ἀνωτ. 332 D.

3.  Αὐτόθι, κεφ. ριστ`, 320 D.

Ἀντιμήνσια
καί Εἰλητά τῆς Κρή της

Χανιά ΒΕ΄
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στηκε ἀπό τούς θείους Πατέρες νά τοποθε-
τοῦνται στό ἀνατολικό κεντρικό σημεῖο τῆς 
ὀθόνης ἤ σέ μία ἀπό τίς γωνίες της, λείψανα 
ἁγίων Μαρτύρων.4 Γιά τόν ἴδιο, ἡ μοναδική 
διαφορά [Ἀντιμηνσίου καί ἁγίας Τραπέζης 
εἶναι ὅτι τό μέν Ἀντιμήνσιον εἶναι εὐμετακό-
μιστο καί συνεπῶς κατάλληλο γιά τήν ἀνα-
γκαία χρήση γιά τήν ὁποίαν ἐπινοήθηκε, ἡ 
δέ ἁγία Τράπεζα ὅτι βρίσκεται σέ σταθερό 
σημεῖο ἐντός τοῦ Ναοῦ καί τοῦ ἱεροῦ Βήμα-
τος. Χαρακτηρίζει δέ αὐτό καί ὑπερόριο καί 
ὅτι ἔχει ναό ὅλο τόν κόσμο. Δέχεται τίς εὐχές, 
μέ τίς ὁποῖες, ὅπως ἡ ἁγία Τράπεζα, ἁγιάζε-
ται, καθώς καί τό γεγονός ὅτι ὁ Ἀρχιερεύς τό 
ἐκπλύνει, τό ραντίζει καί τό χρήει μέ Μύρο 
τρεῖς φορές ὅπως καί τήν ἁγία Τράπεζα, ψάλ-
λοντας τό ἀλληλούϊα καί ὅτι, ὅπως καί στήν 
ἀγία Τράπεζα, τοποθετεῖται ὕφασμα στίς γω-
νίες πού φέρει τό ὄνομα τῶν εὐαγγελιστῶν, 
τοποθετεῖται καί σ’ αὐτό.5 Ἐπίσης ἀπό τόν 
ἴδιο συνάγεται ὁ τρόπος πού γίνεται ἡ τοπο-
θέτηση τοῦ κατασαρκίου καί τοῦ Εἰλητοῦ στό 
Ἀντιμήνσιο: «Τελευταῖον οὔν τούτοις (σινδό-
νας) καί μερίδες ἁγίων λειψάνων χρισθεῖσαι 
τῷ μύρῳ ἐξ ἀνατολῶν αὐτῶν ἐν μικρῷ τινί 
ὑφάσματι λινοῦ ἀντί σκεύους ἐπιβάλλονται 
καί συρράπτονται, καί πάντα ἀπαραλείπτως 
γίνεται καί ἐν αὐταῖς ὅσα καί ἐν τῇ θείᾳ καθι-
δρυμένῃ Τραπέζῃ ὅτι καί ἕκαστον αὐτῶν ἱερά 
Τράπεζά ἐστιν».6 

Ἡ τάξη αὐτή σήμερα εἶναι διαφοροποιη-
μένη, ὡς πρός τόν ἁγιασμό τοῦ Ἀντιμηνσίου, 
τό ὁπο~ιον ἔχει συνδεθεῖ περισσότερο μέ 
τά ἐγκαίνια ναοῦ. Πάντως, ὁ ἐκτός ἐγκαινί-
ων ναοῦ ἁγιασμός Ἀντιμηνσίων μαρτυρεῖται 
σαφῶς ἀπό τόν Συμεών Θεσσαλονίκης (1429 
μ.Χ.).7 Φρονοῦμε ὅτι ὑπῆρχαν καί οἱ δύο 

4.  Αὐτόθι, κεφ. ρκζ`, 333 C.
5.  Αὐτόθι, κεφ. ριβ`, 316 D – 317 A.
6.  βλ. αὐτόθι, κεφ. ρκζ`, 333 C.
7.  Αὐτόθι, κεφ. ρκζ`, 333 B.

τάξεις τήν ἐποχή ἐκείνη. Ἀπό τά σύγχρονα 
Εὐχολόγια συνάγεται ὅτι: Τῶν ἱερέων ἱστα-
μένων πλησίον τοῦ Ἐπισκόπου καί τά Ἀντι-
μήνσια (πρόκειται περί τῶν Εἰλητῶν) στίς 
τέσσερις γωνίες τῆς ἁγίας Τραπέζης ἐπιτιθέ-
ντων, λαμβάνει ὁ ἀρχιερεύς βικίον Οἰνάνθης 
ἤ Ροδοστάμνου ἤ Οἴνου πλῆρες καί ἐπιχέων 
πλύνει τήν ἁγία Τράπεζα καί ἐκμάσσει αὐτήν 
μετά τῶν Ἀντιμηνσίων. Σέ πολλές περιοχές 
ἡ ἁγία Τράπεζα ἐκμάσσεται διά κοινοῦ προ-
σοψίου ἱματίου. Αὐτό ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ 
τήν παράδοση, πού ζητεῖ ἡ ἁγία Τράπεζα νά 
ἐκμάσσεται «διά τῶν ἀντιμηνσίων».8 Ὅταν ἡ 
πράξη τῆς ἀποπλύσεως τελειώσει, τοῦ Δια-
κόνου λέγοντος «Πρόσχωμεν», ὁ Ἀρχιερεύς 
ἐπιχέει τό ἅγιο Μύρον ποιῶν σταυρούς, ἕνα 
στό μέσον καί ἐκατέρωθεν ἄλλους δύο. Μετά 
ἀπ’ αὐτό ἐκμάσσεται καί πάλι ἡ ἁγία Τράπεζα 
διά τῶν Εἰλητῶν -ἀράφων σήμερα, ραμμένων 
παλαιότερα-, ἀπό τούς ἱερεῖς.9 Ἡ πράξη αὐτή 
εἶναι ἡ ἐπικρατέστερη, χωρίς ὅμως νά ἀναιρεῖ 
καί τήν ἄλλη, διά τῆς ὁποίας καθιερώνεται τό 
Ἀντιμήνσιο μέ εἰδική Ἀκολουθία.

Ἡ διάταξη πού ὑπάρχει στό Εὐχολόγιο δέ 
διαφέρει ἀπό τήν καθιέρωση τῆς ἁγίας Τρα-
πέζης, ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι τά Ἀντιμήν-
σια καθιερώνονται ἐπάνω σέ ἐνθρονισμένη 
ἁγία Τράπεζα. Οἱ ἐσωτερικές μαρτυρίες τῶν 
εὐχῶν δηλώνουν καί αὐτές μέ τή σειρά τους 
τό σκοπό καί τή χρήση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ ἀμφί-
ου. Ἀναφέρουν: «...καί τό παρόν θυσιαστήριον, 
ἅγιον ἁγίων ἀνάδειξον...».10 «...Καί πλήρωσον 
δόξης, καί ἁγιασμοῦ καί χάριτος τό θυσιαστή-
ριον τοῦτο, ὥστε μεταποιεῖσθαι τάς ἐν αὐτῷ 
προσφερομένας σοι ἀναιμάκτως θυσίας,....».11 

8.  βλ. αὐτόθι, κεφ. ρκζ`, 313 C.
9.  ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ ΤΟ ΜΕΓΑ, Ἀκολουθία εἰς 

ἐγκαίνια Ναοῦ, ἐκδ. Οἶκος Ἀστήρ, Ἀθῆναι 1970, 
σ.σ. 318 καί 319.  

10.  βλ. αὐτόθι, εὐχή Α`, σ. 327.
11.  βλ. αὐτόθι, εὐχή Β`, σ. 327.
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ὅταν ὁ Ἀρχιερεύς τελειώσει τήν ἱεροτελεστία 
τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὀθόνων, «προσαγομένων 
τῶν λειψάνων καί ἐμβαλομένων τῇ κηρο-
μαστίχη ἐπιχέει τούτοις, ὁ ἀρχιερεύς, Μύρον 
καί ἐνθέμενος αὐτά ὄπισθεν τοῦ Ἀντιμηνσίου, 
ἐν τῇ ἑτοιμασθείσῃ θήκῃ καί ἀσφαλισάμενος 
καλῶς, εὔχεται....».12 Τονίζεται, ὅμως, ἀπό τόν 
Συμεών ἡ πλήρωσις καί τῶν τριῶν ἀμφίων 
τῆς ἁγίας Τραπέζης, τοῦ Κατασαρκίου, τῆς 
Ἐνδυτής καί τοῦ Εἰλητοῦ, τά ὁποῖα ὀνομάζει 
«κατασάρκα», «τραπεζοφόριον» καί «εἰλη-
τόν».13 Κατά συνέπεια, καί ἡ δεύτερη πράξη 
καθιερώσεως στηρίζεται στήν παράδοση τῆς 
Ἐκκλησίας, καίτοι μαρτυρεῖται –μονομερῶς 
ὅμως- ὡς ἀλλότροπος καινοτομία καί ὡς πα-
ράβασις τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραδόσεων.14 
Ἡ θέση αὐτή μέ βεβαιότητα ὑποστηρίζουμε 
ὅτι εἶναι ὑπερβολική καί ἀντικρούει στήν Πα-
ράδοση. Ἀπαραίτητο, ὅμως, κατά τόν Συμεών 
Θεσσαλονίκης, εἶναι νά τελεῖται θεία Λει-
τουργία καθημερινῶς καί ἐπί ἑπτά ἡμέρες, διά 
τῶν χαρίτων τοῦ ἁγίου Πνεύματος.15 Ἀκόμα 
συναντοῦμε καί Εἰλητά ἤ Ἀντιμήνσια καθιε-
ρωθέντα καί ἀπό Ἡγουμένους Μοναστηρίων. 
Στόν ἑλλαδικό χῶρο, στήν Πάτμο, ὁ Ἡγούμε-
νος, ὡς ἔξαρχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου, ἔχει εὐλογία τελέσεως ἐγκαινίων ἱερῶν 
Ναῶν. Ὑπάρχουν καί Ἀντιμήνσια ἤ Εἰλητά μέ 
τήν ὑπογραφή τοῦ τελέσαντος τά ἐγκαίνια 
Ἡγουμένου. Ἡ λειτουργική αὐτή πράξη ἔρχε-
ται νά δικαιολογήσει καί νά ἀντλήσει ταυ-
τόχρονα ὑπόσταση ἀπό τήν παρατιθέμενη 

12.  βλ. αὐτόθι σ. 328.
13.  βλ. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περί 

ἁγίου Ναοῦ, κεφ. ρκζ`, ἔνθ’ ἀνωτ. 333 Β.
14.  ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα θείων 

καί ἱερῶν κανόνων τῶν τε ἁγίων καί πανεφήμων 
Ἀποστόλων καί τῶν ἱερῶν οἰκουμενικῶν καί το-
πικῶν Συνόδων καί τῶν κατά μέρος ἁγίων Πατέ-
ρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τ. Ε`, σ. 414.

15.  ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Περί ἁγίου 
Ναοῦ, κεφ. ρκστ`, ἐνθ’ ἀνωτ. 332 C.

πληροφορία τοῦ Συμεών Θεσσαλονίκης ὅτι 
ὁ ἁγιασμός γίνεται ἀπό τόν ἀρχιερέα, «κατ’ 
ἀνάγκην δέ καί προτροπή αὐτοῦ (τοῦ ἀρχιερέ-
ως γίνεται) παρ’ εὐλαβοῦς ἱερέως πεῖραν τῶν 
θείων κεκτημένου, ὅς καί ἐπενδύεται σινδόνα 
ἐπάνω τῶν ἱερατικῶν (ἀμφίων)...».16  Πολ-
λάκις συναντοῦμε στίς παρυφές Εἰλητῶν ἤ 
Ἀντιμηνσίων τή λέξη «ἱερουργηθέν». Αὐτό 
ἔχει σχέση μᾶλλον μέ τήν ἡμέρα καθιερώσε-
ώς του, κατά τήν ὁποίαν ἔγινε καί ἡ πρώτη 
θεία Λειτουργία. 

Στήν παροῦσα μελέτη συναντοῦμε Εἰλη-
τά ἤ Ἀντιμήνσια, τά ὁποῖα στεροῦνται ὑπο-
γραφῆς Ἐπισκόπου, ἀλλά ἀναφέρουν τό ὄνο-
μα τοῦ Πατριάρχου ἤ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ Κέντρου ἀπό τό ὁποῖο προ-
έρχονται. Τά περισσότερα ἀπό αὐτά εἶναι Ἱε-
ροσολυμιτικῆς προελεύσεως. Ἐπίσης σέ μερι-
κά ἀπό αὐτά ὑπάρχει ἡ ὑπογραφή τοῦ οἰκείου 
Ἐπισκόπου. Τό γεγονός τῆς ὑπάρξεως τέτοιων 
ἀμφίων καί τῆς ἀπουσίας τῆς ὑπογραφῆς τοῦ 
τοπικοῦ Ἐπισκόπου ἐπαυξάνει την ὑπαρξη 
ὑπερορίων Ἀντιμηνσίων, ἐνῶ ταυτοχρόνως 
προβληματίζει, διότι δέν εἶναι ξεκαθαρισμένο 
ἄν ἔχουν ἱερουργηθεῖ. Κατά τό Σεβασμιώτα-
το Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.κ. 
Εὐγένιο (1995-σήμερα) αὐτά καθιερώνονταν 
στά ἐκκλησιαστικά Κέντρα τῆς προελεύσεώς 
τους, ἀλλά χρησιμοποιούνταν κατόπιν εὐλο-
γίας καί ὑπογραφῆς τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου. 
Γι’ αὐτό ὑπάρχει μόνον ἡ ὑπογραφή τοῦ Ἐπι-
σκόπου, χωρίς νά ἀναφέρεται ὁ τόπος καί ὁ 
χρόνος καθιερώσεώς τους. Τήν πράξη αὐτή 
τή συναντοῦμε μόνο στίς ἔντυπες ἐκδόσεις. 
Ὑπάρχει, ὅμως, καί ἡ παράδοση τῆς μή ὑπάρ-
ξεως ὑπογραφῆς τοῦ Ἀρχιερέως, ἀλλά μνημο-
νεύεται τό ὄνομα τοῦ καθιερώσαντος. Αὐτό 
φαίνενεται στά ἱερά ἄμφια τοῦ παραδοσιακοῦ 
τρόπου δημιουργίας.

16.  βλ. αὐτόθι, κεφ. ρκζ`, 333 D.
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Τά ἁμαρτήματα τῆς γλώσσας
Εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε 
                             (Ρωμ. 12, 14)

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη 

Ἡποιότητα τῶν λόγων 
μας μαρτυρεῖ, ἀδελφοί 

μου, τήν πνευματική κατά-
στασή μας· «ἐκ γὰρ τοῦ πε-
ρισσεύματος τῆς καρδίας τὸ 
στόμα λαλεῖ» (Ματθ. 12, 34). 
Ὁ «ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμέ-
νος» (Κολασ. 4, 6) λόγος, ὁ ὁποῖος προδίδει 
ἄνθρωπο εὐλαβῆ, συνετό καί διακριτικό, 
ἀποβαίνει ὠφέλιμος καί σωτήριος· οἰκοδο-
μεῖ τόν πλησίον καί ὑμνεῖ τά μεγαλεῖα τοῦ 
Θεοῦ. Ὁ «σαπρὸς» λόγος, ἀντιθέτως, ἐπιφέ-
ρει διχασμό καί βλάβη· ὀξύνει τά πάθη, θέτει 
προσκόμματα καί προκαλεῖ σκάνδαλα, πε-
ριπλέκει τίς ἀνθρώπινες ὑποθέσεις καί δέν 
προάγει τήν πνευματική ζωή.

Ὡς θεόσοφος διδάσκαλος, ὁ Ἅγιος Ἰάκω-
βος ὁ Ἀδελφόθεος προτρέπει στήν Καθολι-
κή Ἐπιστολή του (1, 19) κάθε ἄνθρωπο νά 
εἶναι «βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι». Καί ὁ ψαλ-
μωδός ἀναφωνεῖ: «Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ 
στόματί μου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χεί-
λη μου» (Ψαλμ. 140, 3). Τά «ἐν λόγῳ» πταί-
σματα, ἀργολογία, ψευδολογία, κακολογία 
καί τά ὅμοια, τά ὁποῖα ἀνήκουν στίς συ-
χνότερες καί εὐκολότερες παρεκτροπές μας 
ἀπό τήν ὁδό τῆς σωτηρίας, εἶναι ἀλήθεια ὅτι 
μολύνουν καθημερινῶς ἀμέτρητες ψυχές καί 
ὄχι σπάνια γίνονται αἰτία μεγάλων πτώσεων 
καί ἀπωλείας.

Μέ τό στόμα ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἀρνή-
θηκε τόν Κύριο, «καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσε 
πικρῶς» (Ματθ. 26, 75). Μέ τό στόμα οἱ 
ποικιλώνυμοι αἱρετικοί ἀρνοῦνται τά σω-
τήρια δόγματα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, 
«πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β’ Τιμ. 3, 13). 
Μέ τό στόμα δίνουμε ὑποσχέσεις καί διαβε-
βαιώσεις ψευδεῖς, συκοφαντοῦμε καί ἀδι-

κοῦμε συνανθρώπους, πολλές 
φορές μάλιστα στό ὄνομα τῆς 
δικαιοσύνης! Ὀρθῶς, λοιπόν, 
ἀποφθέγγεται ὁ λαός μας ὅτι 
ἡ γλῶσσα κόκκαλα δέν ἔχει, 
καί κόκκαλα τσακίζει!

Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν συ-
γκρατεῖ τήν γλῶσσα του, ἀλλά παραδίδεται 
στήν πολυλογία, εὔκολα παρασύρεται σέ 
συζητήσεις ἀνώφελες καί ψυχοβλαβεῖς. Δι-
δάσκει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ὅτι 
ἡ πολυλογία ὁδηγεῖ στήν ἀργολογία, καί ἡ 
ἀργολογία στήν κατάκριση. Ὁ δέ μακαρι-
στός π. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης μέ πόνο ἔλε-
γε: «Ἄχ, ἄν οἱ κοσμικοί ἄνθρωποι πᾶνε στήν 
κόλαση ἀπό τίς καταχρήσεις, οἱ πνευματικοί 
ἄνθρωποι θά πᾶνε ἀπό τίς κατακρίσεις».

Ἄς μήν ὑποτιμᾶται, ἀδελφοί μου, ἡ ση-
μασία τῶν λόγων μας· «ἐκ γὰρ τῶν λόγων 
σου δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου κα-
ταδικασθήσῃ» (Ματθ. 12, 37). Ἡ ἀξία τοῦ 
ἀγαθοῦ λόγου, τοῦ ψυχωφελοῦς καί ἐποικο-
δομητικοῦ, εἶναι μεγάλη. Ἕνας λόγος παρα-
μυθητικός καί ἀφυπνιστικός μπορεῖ νά ἀπο-
σοβήσει ἐγκλήματα, νά ἀποτρέψει μεγάλα 
δεινά. Ὁ ὑγιής καί ἀκατάγνωστος λόγος, ὁ 
γλυκύς καί διακριτικός, πληροφορεῖ, ἐμπνέ-
ει καί ἀναπαύει ψυχές, διορθώνει λογισμούς, 
ἐπουλώνει τίς πληγές τῶν θλιβομένων καί 
πενθούντων, συντηρεῖ καί ἐνισχύει τόν ζῆλο 
τῶν ἀγωνιζομένων.

Ἡ συνειδητή συμμετοχή μας στήν ζωή 
τῆς Ἐκκλησίας θά μᾶς βοηθήσει νά ἀποκτή-
σουμε «νοῦν Χριστοῦ», καί νά διακρίνουμε 
πότε εἶναι ὁ καιρός «τοῦ λαλεῖν» καί πότε ὁ 
καιρός «τοῦ σιγᾶν», ὥστε μέ τόν λόγο μας 
καί μέ τήν σιωπή μας νά δοξάζεται ὁ Κύριος. 
Ἀμήν.



14

«Χριστός Ἀνέστη»
Χαιρετισμός ἑνότητας, ἐπικοινωνίας, καί ἀγά-

πης. Ταυτόχρονα εἶναι χαιρετισμός ἐλπίδας, αἰσιο-
δοξίας, χαράς καί ζωῆς καί μάλιστα ἀναστημένης 
καί ἀναστάσιμης ζωῆς «Ἀνέστη Χριστός καί χαί-
ρουσιν ἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύ-
εται».

«Πάσχα»
Ἐξελληνισμένος ἑβραϊκός ὅρος πού στή δική 

μας τή γλώσσα σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Ἀπό 
τή δουλεία (τῆς Αἰγύπτου) στήν ἐλευθερία (τῆς 
ἐρήμου). Ἀπό τή φθορά στήν ἀφθαρσία. Ἀπό τό 
ἀνθρώπινο στό θεϊκό. Ἀπό τήν προσκαιρότητα 
στήν αἰωνιότητα. Ἀπό τά γήινα  στά ἐπουράνια 
Ἀπό τό θάνατο στή ζωή. Ἀπό τήν ἔνδεια, τήν ἀνέ-
χεια, τή φτώχεια καί τήν πείνα στήν πληρότητα τῆς 
ζωῆς καί τῆς κοινωνίας. «Εἰσέλθετε πάντες εἰς 
τήν χαράν τοῦ Κυρίου. Πλούσιοι καί πένητες μετ’ 
ἀλλήλων χορεύσατε: Ἡ τράπεζα γέμεις τρυφήσατε 
πάντες».

«Πάσχα»
Ὀρθοδόξως εἶναι, «ἡ ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί ἡ 

πανήγυρης τῶν πανηγύρεων». «Εὐφρανέσθωσαν 
οἱ οὐρανοί» Ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ. Θαρσεῖτε οἱ νεκροί. 
Χαίρεστε οἱ προπάτορες. Ἀγαλλιάσθε δίκαιοι ἐν 
κυρίῳ. Πάντες οἱ ἐν γῇ εὐφραίνεστε καί σκιρτᾶτε.

«Σήμερον Χριστός ἀνέστη καί ὁ ἀντικείμενος 
ἐχθρός τοῦ γένους μας ἐνικήθη. Ὁ χριστός ἀνέστη 
καί οἱ ἀπ’ αἰῶνος νεκροί ἀνέστησαν» . «Ἀνέστη 
Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος Χριστός 
ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων 
ἐγένετο» (Ἰ. Χρυσόστομος) «Ἀναστήτω ὁ Θεός καί 

Πασχαλινή διακήρυξη Ὑπεράσπισης τοῦ ἀνθρώπου

Τοῦ π. Στυλ. Θεοδωρογλάκη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου 
τοῦ  Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Χανίων

δαισκορπίσθητωσαν οἱ ἐχθροί αὐτοῦ» (Ἀκολουθία 
Μ. ἑβδομάδας) δηλαδή οἱ ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου, 
αὐτοί πού βασανίζουν καί σταυρώνουν καθημερι-
νά καί διαχρονικά ὅν ἄνθρωπο. Αὐτοί δέν ἔχουν 
μέλλον.

Πάσχα
«Αὐτή ἡ ἡμέρα ἡ ἐποίησεν ὁ κύριος, ἀγαλλιά-

σωμεθα καί ἐμφραθῶμεν ἐν αὐτῇ (Μ. ἑβδομάδα) 
«Ἐποίησεν ὁ κύριος». Ἡ ἡμέρα τῆς λαμπρῆς, τό 
Πάσχα εἶναι θεϊκό ποίημα, οὐράνιο τραγούδι, 
ἀγγελική μελωδία χαράς καί ζωῆς, ἀγαλλιάσης καί 
εὐφροσύνης. Γιά τό πώς τοῦ ἐορτασμοῦ τοῦ Πά-
σχα, δηλαδή γιά τό πώς θά τραγουδήσουμε αὐτό 
τό ποίημα, μᾶς τό προσδιορίζει καί πάλι ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

«Τούς πτωχούς νά θρέψωμεν,
τούς γυμνούς νά ἐνδύσωμεν,
τούς πεινασμένους νά χορτάσωμεν.
Τούς διψασμένους νά ποτίσωμεν,
τούς ἀσθενεῖς νά κοιτάξομεν,
τούς φυλακισμένους νά κυρβερνήσωμεν
τούς ξένους νά ἐπιτηρήσωμεν
τούς ἁμαρτωλούς νά κλαύσωμεν,
τούς ἁγίους νά ἐπαινέσωμεν
τούς παλιούς νά ἐνθυμούμασθε».

Πάσχα
«Αὐτή ἡ κλητή καί ἁγία ἡμέρα», Πάσχα τό 

μέγα καί ἱερότατον Χριστέ» (Μ. ἑβδομάδα). Εἶναι 
πράγματι κλητή, ἐκλεκτή καί ἁγία αὐτή ἡ ἡμέρα, ἡ 
ἡμέρα τοῦ Πάσχα γιατί αὐτή τήν ἡμέρα «τριήμερος 
ἐξανέστης Ἀδάμ ἐγείρας ἐκ φθορᾶς καί καταργή-
σας θάνατον» (Μ. ἑβδομάδα) «Τριήμερος ἐξανέ-
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στης» Ἀνάσταση εἶναι ἡ πράξη νίκης τοῦ Θεοῦ 
πάνω στό θάνατο. Ὅμως ὅτι εἶναι τοῦ Θεοῦ δέν 
εἶναι μόνο τοῦ Θεοῦ. Εἶναι καί τοῦ ἀνθρώπου. Ἄρα 
ἡ Ἀνάσταση εἶναι καί νίκη τοῦ ἀνθρώπου πάνω 
στό θάνατο καί λάφυρο αὐτῆς τῆς νίκης εἶναι ἡ 
προσδοκία τῆς ἀνάστασης, «προσδοκῶ ἀνάστα-
σιν νεκρῶν» (σύμβολο πίστης). Αὐτό σημαίνει ὅτι 
ὁ θάνατος δέν εἶναι τό τέλος καί τό μηδέν ἀλλά 
ἡ ἀπαρχή τῆς ἀναστάσιμης ζωῆς. Λυπούμαστε 
ἀνθρώπινα γιά τόν πρόωρο ἤ τόν ἀδόκητο ἤ τόν 
τραγικό θάνατο προσειγῶν μας προσώπων, ἀλλά 
δέν κλαῖμε καί δέν ὀδυρόμαστε ἀπεγνωσμένα, για-
τί εἴμαστε βέβαιοι γιά τήν ἀνάσταση καί τήν αἰώνια 
ζωή. Αὐτό δέν εἶναι θεωρητικό ἤ ἐγκεφαλικό δια-
κύβευμα, εἶναι κατεξοχήν ἐμπειρία τοῦ ἀναστάντος 
κυρίου, «ὅν ἀκηκούομεν, ὅν εὑρήκαμεν καί ὅν 
ἀπό χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφισαν». «Μηδείς φοβείσθω 
θάνατον, ἠλευθέρωσεν γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος ὁ 
θάνατος’, καί ἀκόμα «ὁ ἅδης ἐπικράνθη καί  γάρ 
ἀνεκρώθη» (Ἰ. Χρυσόστομος). Μπροστά μας ὁρί-
ζοντας τῆς ζωῆς διαχρονικᾶ καί αἰώνια εἶναι ἀνοι-
κτός στή διάθεσή μας. Ὅλη ἡ ζωή εἶναι δική μας. 
Τή δίκη τήν κερδίσαμε. Ὁ συνήγορος ὑπερασπι-
στής μας βρίσκεται  πάντοτε μαζί μας λυτρωτικός, 
σωστικός καί ἀποτελεσματικός.

Πάσχα
«Πάντες ἀπολαύσατε τόν πλοῦτον τῆς Χριστό-

τητος» καί «μηδείς θρηνείτω πενίαν». Ἡ ἑορτή τοῦ 
Πάσχα εἶναι πράγματι ἑορτή ἀπόλαυσης, χαρᾶς 
καί διασκέδασης. Εὐχόμαστε στό μέτρο αὐτό νά 
ἀπολαύσουμε καί φέτος τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα ὅλοι 
μας κάθε ἄνθρωπος κάθε τάξεως καί κάθε κατα-
στάσεως. Νά ζήσουμε πασχαλινά καί ἀναστάσιμα 
γιά μᾶς τούς ἴδιους, τό πρόσωπο, τήν ὕπαρξη καί 
τή ζωή μας. Γιά τά παιδιά μας πού καθώς πλήττο-
νται ἀπό  τήν ὕφεση καί τήν ἀνεργία τῆς ὑπαρκτῆς 
οἰκονομικῆς κρίσης, φαίνονται ὡς νά χάνουν τό 
κουράγιό τους, νά συρρικνώνεται ἡ ἐλπίδα τους γιά 
τό παρόν καί τό μέλλον καί φοβούμαστε ὅτι μερικά 
ἀπ’ αὐτά ὄχι λίγα ζοῦν κοντά στήν ἀπόγνωση, μέ 

ὅτι ὀδυνηρό συνεπάγεται αὐτή. Νά ζήσουν πασχα-
λινά καί ἐορταστικά ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού ἔχασαν 
τίς ἐργασίες των καί τήν περιουσία τους  καί βρί-
σκονται μετέωροι ὡς μεταξύ φθορᾶς καί ἀφθαρ-
σίας, ἀνήμποροι νά στηρίξουν τά παιδιά τους τά 
ἴδια ἤ ἀσθενεῖς καί ἠλικιωμένους γονεῖς των. Γιά 
τούς ἀνήμπορους, τούς περιθωριακούς, τούς ἀδυ-
νάτους καί τούς ποικιλότροπα πάσχοντες δικούς 
μας καί ξένους, ἡ εὐθύνη εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου δική 
μας νά ζήσουν κι αὐτοί καί νά ἀπολαύσουν τό συ-
μπόσιο τῆς πίστεως καί τοῦ Πάσχα. Μένει σέ μᾶς 
ὅλους τό χρέος ὄχι μόνο νά ἀφουγκραστοῦμε τίς 
προτροπές τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ 
ὅπως καταγράφοντας παραπάνω, ἀλλά καί νά 
λειτουργήσουμε τίς πασχαλινές παραδόσεις, τά 
πασχαλινά ἤθη καί ἔθιμα πού ἐμπεριέχονται στόν 
πολιτισμό τῆς ἑλληνορθόδοξης κουλτούρας καί 
ζωῆς καί κατεξοχήν  τῆς φιλόξενης ὀρθόδοξης 
χριστιανικῆς Κρήτης, πού ἡ φιλοξενία λατρεύεται 
ἀπ’ ἀρχῆς τῆς ὑπάρξεώς της ὡς θεά (Ξένιος Ζεύς) 
καί μαζί μέ τίς καρδιές μας νά ἀνοίξουμε τά σπίτια 
μας καί νά καλέσουμε στό Πασχαλινό μας τραπέζι 
(γεῦμα) ἔστω ἕνα ἄνθρωπο πού δέν ἔχει κανένα 
νά νοιάζεται γι’ αὐτόν. Μήν κάνουμε Πάσχα μό-
νοι μας. Ὄχι καί τό λέμε αὐτό μέ ὅλη τή δύναμη 
τῆς ψυχῆς μας, στό ἐγωκεντρικό Πάσχα. Μιά γλυ-
κιά ματιά γύρω μας συμπάθειας καί ἀγάπης εἶναι 
ἀναγκαῖα καί ἐπιβεβλημένη πασχαλινή ὑποχρέωσή 
μας καί βρίσκεται στίς δυνατότητές μας. «Εἴπω-
μεν καί τούς μισούσιν ἡμᾶς», νά μιλήσουμε καί σ’ 
αὐτούς  πού μας μισοῦν. Νά ἀνοίξουμε τόν ὁρίζο-
ντα τῆς ζωῆς μας. «Ἀπό τή μιάν ἄκρη τῶν ἀκριῶν 
ὥσπου νά πᾶς στήν ἄλλη» καί νά ἀνοιχτοῦμε οἱ 
ἴδιοι πρός δικούς καί ξένους φίλους καί ἐχθρούς, 
ὁμοεθνεῖς καί ἀλλοεθνεῖς, ὁμόθρησκους καί ἀλλό-
πιστους, πιστούς καί ἄπιστους. 

Καί καταλήγουμε λειτουργικά καί ὀρθόδοξα, 
πάντοτε βαθιά μέσα στήν πίστη μας καί τήν ἱερή 
παράδοσή μας μέ τό τραγούδι τοῦ Κ. Παλαμᾶ

«Φιληθεῖτε χείλη μέ χείλη πέστε Χριστός Ἀνέ-
στη ἐχθροί καί φίλοι».
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Τὸ Ἅγιον Ὄρος ὡς θεολογικὸς Τόπος καὶ Μαρτυρία*
Ἀρχιμ. Βασίλειος  Ἰβηρίτης

Θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ διερωτηθῆ: 
Τὶ νόημα ἔχει μία ἔκθεσι τοῦ Ἅγιου 

Ὄρους στὸ Παρίσι; Δὲν ὑπάρχουν ἐδῶ 
τόσα κειμήλια· εἰκόνες, σκεύη ἱερά, χει-
ρόγραφα καὶ ἄλλα; Δὲν γίνονται τόσες 
ἐκθέσεις; Δὲν ὑπάρχουν τόσα μουσεῖα 
ποὺ ἔχουν κειμήλια τόσων πολιτισμῶν·

Τί σχέσι μπορεῖ νὰ ἔχη τὸ Παρίσι μὲ 
τὴν χερσόνησο τοῦ Ἄθω; Τί σχέσι ἔχει 
ὁ κόσμος ὅλος, οἱ μικροί, οἱ μεγάλοι, οἱ 
ἄνδρες, οἱ γυναῖκες ποὺ ζοῦν, ἀγωνίζο-
νται, ἀντιμετωπίζουν ὅλα τὰ προβλήμα-
τα τῆς ζωῆς καὶ τῆς συμβιώσεώς τους μὲ 
τὴν ζωή καὶ τὴν πολιτεία κάποιων μο-
ναχῶν· ποὺ γιὰ διαφορετικοὺς λόγους 
ὁ καθένας ἄφησε τὸν κόσμο μὲ τοὺς 
ἀγῶνες του (λιποτάκτησε θὰ ποῦν κά-
ποιοι) καὶ πῆγαν νὰ ζήσουν στὴν ἡσυχία 
τοῦ Ἄθω;

Σ’ αὐτὰ τὰ δικαιολογημένα ἐρωτήμα-
τα ἡ ἀπάντησι μπορεῖ νὰ εἶναι, ὅτι ὄχι τὰ 
κειμήλια μεμονωμένα καὶ ἑρμηνευμένα 
μὲ τὸν συνήθη ἱστορικοτεχνικὸ τρόπο, 
ἀλλὰ τὸ ἴδιος τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀποτελεῖ 
κάτι ἁπλὸ καὶ μοναδικό, ποὺ διδει μιὰ 
μαρτυρία ζωῆς.

Καὶ πιστεύουμε ἡ παρούσα ἔκθεσι, μὲ 
τὰ καθαγιασμένα ἱερὰ κειμήλια, νὰ βο-
ηθήση κάποιους ἐπισκέπτες νὰ πλησι-
ασουν ὡς προσκυνητὲς τὸν τόπο τοῦτο 
τῆς ἀσκήσεως.

Πλησιάζοντας τὸ Ἅγιον Ὄρος μπαί-
νεις σὲ ἕνα κόσμο ξένο καὶ οἰκεῖο ποὺ σὲ 

ὑποδέχεται. Ἐκπέμπει ἕνα φῶς γαλήνης 
καὶ σιγουριᾶς καὶ σοῦ δείχνει ὅτι ξέρεις 
τί περνᾶς, πόσα ὑποφέρεις, τί ἐλπίζεις, τί 
ζητᾶς. Καὶ ὅτι ὑπάρχει ἀπάντησι γιὰ ὅλα 
αὐτά. Δὲν σὲ ἀπορρίπτει. Δὲν διαπληκτί-
ζεται μαζί σου. Ἔχει μεγάλη ἐμπειρία καὶ 
εὐαισθησία. Καταλαβαίνει ὅλα ὅσα συμ-
βαίνουν μέσα σου.

Ἡ ἠρεμία του ἀναμοχλεύει θέματα 
δικά σου. Σοῦ ἀποκαλύπτει κεκρυμμέ-
νες περιοεχὲς ἀπάτητες τοῦ εἶναι σου, 
ποὺ τὶς γνωρίζει. Ἐσὺ τὶς ὑποπτευόσουν, 
ἀλλὰ ἡ ἀγωγὴ ποὺ ἔπαιρνες τὶς εἶχε δια-
γράψει.

Συνήθως σοῦ προσφέρονται πολλά· 
ἀνοιχτοὶ ὁρίζοντες γιὰ σπουδές, σταδι-
οδρομία, ἐπιτυχία, ἐπαναστάσεις... Ἀλλὰ 
ὅλα εἶναι σχετικά, περιορισμένα καὶ 
ἐγκόσμια· καθορισμένα ἐπακριβῶς.

Δὲν ἐπιτρέπονται ἐπαναστάσεις ποὺ 
πᾶνε πέρα ἀπὸ τὴν ἐπανάστασι. Δὲν 
προβλέπονται ἐξορμήσεις γιὰ τὸ ἀνέφι-
κτο ἀνθρωπίνως καὶ ἀκατόρθωτο, ποὺ 
ἀναζητᾶ συχνὰ ἕνας νέος ἄνθρωπος.

Καὶ παραξενεύεσαι, ὅταν ἀντιμετωπί-
ζης ἕνα χαμόγελο εἰρήνης ποὺ ἄφωνα σοῦ 
λέει καθαρά: ξώρω τί σκέφτεσαι. Γνωρίζω 
τὸν ἀγῶνα σου. Δὲν μοῦ εἶναι ἄγνωστο 
πῶς αἰσθάνεσαι. Δὲν ἀνησυχῶ γιὰ σένα. 
Δὲν εἶσαι μόνος, ἐγκαταλελειμένος, ὅσο 
νομίζεις ἢ ὅσο σοῦ ἔδωσαν τὴν αἴσθησι 
ἄλλοι νὰ νομίζης. Εἶναι δυνατὸ τὸ ἀκα-
τόρθωτο καὶ ἐφικτὸ τὸ ἀδύνατο.

* Εἰσαγωγικὸ κείμενο ποὺ δημοσιεύτηκε (στὴ Γαλλικὴ γλῶσσα) στὸν Τόμο γιὰ τὴν ἔκθεση 
Ἁγιορειτικῶν Κειμηλίων στὸ Παρίσι.



17

Ἔτσι, πλησιάζοντας μὲ δέος, ὡς κά-
ποιος ξένος, βρίσκεις πνεῦμα οἰκειότη-
τος καὶ συμπεριφορὰ κάποιου γνωστοῦ 
ποὺ σὲ περίμενε, καὶ σὺ τὸ ζητοῦσες.

Αἰσθάνεσαι τὸ Ἅγιον Ὄρος ὡς κάτι 
τελείως ἄλλο, πανάρχαιο καὶ ἀείζωο. 
Δὲν ἔχει καμμία σχέσι μ’ αὐτὸ ποὺ εἶχες 
ἀκούσει καὶ γνώριζες γι’ αὐτό.

Τὴν ὥρα ποὺ γνωρίζεις τὸ Ἅγιον Ὄρος 
ὡς κάτι ξένο καὶ χαίρεσαι· νοιώθεις ὅτι 
γνωρίζεις τὸν ἑαυτό σου καὶ χαίρεσαι. 
Βρίσκεις ὅτι ὑπάρχει κάποιος ποὺ ἀγαπᾶ, 
ἀνέχεται ὅλους, Δὲν ἐξοργίζεται μὴ τὴ 
συμπεριφορά σου. Δέχεται τὶς ἰδιοτροπί-
ες σου. Δὲν ἀμύνεται γιὰ τὸν ἑαυτό του. 
Τὰ ὑπομένει ὅλα. Τὰ παίρνει ἐπάνω του. 
Τὰ θεραπεύει.

Ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι φαντασίες ἢ ψευ-
δαισθήσεις. Εἶναι ἡ ἁπλὴ πραγματικότη-
τα, ἡ Καινὴ Κτίσις καὶ πολιτεία ποὺ ἦλθε 
μέ τὴ σάρκωσι τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τὴ 
θέωσι τοῦ προσλήμματος. Εἶναι ὁ τρό-
πος ποὺ ζῆ ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντη-
κοστῆς ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὅπως τὴ 
γνωρίζομε.

Καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος δὲν εἶναι τίποτε 
ἄλλο παρὰ τόπος βιώσεως τῆς λειτουρ-
γικῆς θεολογίας.

Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γνωρίζου-
με καὶ ζοῦμε τὸ πῶς προσέλαβαν καὶ μᾶς 
παρέδωσαν οἱ Ἕλληνες Πατέρες τὸ μυ-
στήριο τῆς Καινῆς Κτίσεως.

Οἱ Πατέρες αὐτοί, μὲ τὴ χάρι τοῦ 
Πνεύματος καὶ μὲ τὴ βάπτιί τους εἰς τὸν 
θάνατο τοῦ Ἰησοῦ, δὲν γνωρίζονται ὡς 
Ἕλληνες φυλετικὰ, ἀλλὰ τιμῶνται ὡς 
οἰκουμενικοὶ διδάσκαλοι θεολογικά.

Ἔτσι, μέσα στὴν Ἐκκλησία βρίσκουμε 
ὅλο τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὸν Ἰουδαϊσμὸ 
μεταμορφωμένους.

Ἡ Ἐκκλησία προσλαμβάνει καὶ ἑρμη-

νεύει τὴ βιβλικὴ καὶ τὴ θύραθεν παράδο-
σι. Ἡ ἴδια Ἐκκλησία γράφει καὶ ἑρμηνεύει 
τὸ Εὐαγγέλιο.

Ἡ λειτουργικὴ Θεολογία δὲν εἶναι 
οὔτε ἁπλὴ διανοητικὴ ἀπασχόλησι καὶ 
γνῶσι, οὔτε πνευματικὴ ἄσκησι καὶ προ-
σπάθεια ἔξω ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῆς σαρ-
κώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς θεώσε-
ως τοῦ προσλήμματος.

Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἡ ἑβδομάδα 
τῶν Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως, εἶναι 
τὸ κεντρικὸ γεγονὸς στὸν ἐτήσιο κύκλο 
τῶν ἱερῶν ἑορτῶν. Αὐτὴ σφραγίζει τὴ ζωὴ 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἰδιαίτερα 
τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Γι’ αὐτὸ φανε-
ρώνουμε τὴ ζῶσα ἁγιορείτικὴ θεολογία, 
μιλῶντας γιὰ τὴν ἱερουργία τῆς Μεγάλης 
Ἑβδομάδας, ποὺ δὲν εἶναι μιὰ παράστασι 
θεατρική, ἀλλὰ μυσταγωγία θεολογική, 
δηλαδὴ ὅλη ἡ ἀνθρώπινη τραγωδία με-
ταμορφωμένη. Εἶναι ἡ λειτουργικὴ καινο-
τομία τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Δωρεὰ 
αὐτοῦ ποῦ λέει: «ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα».

Σ’ αὐτὴν ὁ Κύριος παρουσιάζεται ὡς 
Νυμφίος καὶ τὸ Πάθος ὡς Νυμφών. Καὶ 
τὸ τροπάριο τῶν τριῶν πρώτων ἡμερῶν 
εἶναι: «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ 
μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος 
ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πά-
λιν ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα».

Ὅλα βρίσκονται μέσα στὸ φῶς τῆς 
παρακλήσεως καὶ σωτηρίας: «Τὰ πάθη 
τὰ σεπτὰ ἡ παροῦσα ἡμέρα ὡς φῶτα σω-
στικὰ ἀνατέλλει τῷ κόσμῳ».

Ὅλα εἶναι οὐράνια ἐφ’  ὅσον βλέπεις 
τὸ Πάθος ὡς γάμο:

«Τὸν νυμφῶνα σου βλέπω, Σωτήρ 
μου, κεκοσμημένον καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω, 
ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ· λάμπρυνόν μου 
τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς, Φωτοδότα, καὶ 
σῶσόν με».
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Ἡ Ἐκκλησία, ὡς μητέρα πνευματικὴ 
παρουσιάζει ὅλη αὐτὴ τὴν ἀλήθεια μὲ 
τρόπο σαφῆ και πειστικό. Μὲ τρόπο ποὺ 
μπορεῖ νὰ τὸν δεχθῆ ὁ κάθε ἄνθρωπος, 
μικρὸς καὶ μεγάλος.

Καὶ ταυτόχρονα παρουσιάζει τὰ πά-
ντα ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ μὲ πιστότητα, 
χωρὶς νὰ προδίδη τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ νὰ 
σοῦ κοινοποιῆ ἀπαραχάρακτη καὶ ζω-
ντανή. Καὶ τὰ βλέπεις ὅλα, ὄχι ὅπως τὰ 
εἶδαν αὐτοὶ ποὺ βρίσκονταν ἐπὶ τόπου 
τὴν ὥρα τοῦ πάθους. Ἀλλὰ ὅπως τὰ δέ-
χθηκαν καὶ τὰ ἔζησαν οἱ Ἀπόστολοι τὴν 
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἐπελθόντος τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος.

Ἔτσι, δὲν μᾶς δίδει ἡ Ἐκκλησία τὴν 
Ἁγία Γραφή ὡς βιβλίο νὰ τὴν μελετήσω-
με καὶ νὰ τὴν ἐξηγήσωμε μόνοι μας.

Ἀλλὰ μᾶς ἀνοίγει τὴν θύρα τοῦ κάλ-
λους, ὅπου μᾶς καλεῖ ὁ ἴδιος ὁ Νυμφίος.

«Ὁ Νυμφίος, ὁ κάλλει ὡραῖος παρὰ 
πάντας ἀνθρώπους, ὁ συγκαλέσας 
ἡμᾶς πρὸς ἑστίασιν πνευματικὴν τοῦ 
νυμφῶνος σου, τὴν δυσείμονά μου 
μορφὴν τῶν πταισμάτων ἀπαμφίασον τῇ 
μεθέξει τῶν παθημάτων σου καὶ στολὴν 
δόξης κοσμήσας τῆς σῆς ὡραιότητος, 
δαιτυμόνα φαιδρὸν ἀνάδειξον τῆς βασι-
λείας σου ὡς εὔσπλαγχνος».

Μᾶς δίδονται οἱ δυνατότητες νὰ βα-
πτισθοῦμε καὶ ἐνσωματωθοῦμε σ’ αὐτὴ 
τὴν πραγματικότητα τῆς Καινῆς Κτίσε-
ως.

Μέσα ἐδῶ ὅλα συνάδουν καὶ συλλει-
τουργοῦν. Ἑρμηνεύονται οἱ προφητεῖες 
τῶν Προφητῶν καὶ οἱ προτυπώσεις τοῦ 
Μεσσίου σὲ πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης.

Τὰ ἀναγνώσματα τῆς Παλαιᾶς Δι-
αθήκης διασταυρώνονται μὲ τὰ ἀνα-
γνώσματα τῆς Καινῆς. Μεσολαβοῦν οἱ 

ὕμνοι, ὅπου οἱ μελωδοὶ μὲ τὸ μέλος καὶ 
τοὺς λόγους τῶν ποιημάτων τους σχολι-
άζουν ὅλη τὴν ἀλήθεια τῆς Παλαιᾶς καὶ 
τῆς Καινῆς Διαθήκης. Καὶ ὅλα αὐτὰ μέσα 
στὴν κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ Τρι-
ωδίου μὲ τὰ εἰδικὰ τυπικά, τὸ χαρακτη-
ριστικὸ μέλος καὶ τὴν προσκύνησι τῶν 
εἰκόνων τοῦ πάθους τοῦ Κυρίου.

Στὸν ἑσπερινὸ τῆς Μεγάλης Δευτέ-
ρας ἔχομε ἀναγνώσματα ἀπὸ κεφάλαια 
τῆς Ἐξόδου καὶ τοῦ Ἰώβ, ὅπου ὁ Μωϋσῆς 
καὶ ὁ Ἰὼβ παρουσιάζονται ὡς προτυπώ-
σεις τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ Μωϋσῆς ἀναλαμβάνει 
τὸ ἔργο του· καὶ τοῦ  Ἰὼβ ἀρχίζουν τὰ βά-
σανα.

Καὶ τελειώνουν τὰ ἀναγνώσματα 
στὸν ἑσπερινὸ τῆς Ἀποκαθηλώσεως, 
παραμονὴ Μεγάλου Σαββάτου, ὁπότε 
ἀκοῦμε ὅτι «ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μω-
ϋσῆν, ἐνώπιος ἐνωπίῳ, ὡς εἴ τις λαλήσει 
πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον» καὶ ὅτι «εὐλό-
γησε Κύριος τὰ ἔσχατα τοῦ Ἰὼβ ἢ τὰ 
ἔμπροσθεν».

Καὶ στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τοῦ 
ἴδιου Ἑσπερινοῦ τῆς Μεγάλης Δευτέρας 
οἱ μαθητὲς ἐρωτοῦν τὸν Κύριο: «τί τὸ 
σημεῖον τῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελεί-
ας τοῦ αἰῶνος;».

Ἐκεῖνος κάνει λόγο γιὰ τὶς μεγάλες 
ταραχὲς ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ γιὰ 
τὴν ἐμφάνισι πολλῶν ψευδοπροφητῶν 
ποὺ θὰ κάνουν σημεῖα καὶ τέρατα, θὰ 
ποῦν ὅτι αὐτοὶ εἶναι ὁ Χριστός, γιὰ νὰ 
πλανήσουν ἄν εἶναι δυνατὸν καὶ τοὺς 
ἐκλεκτούς. Καὶ ἡ συμβουλή Του εἶναι νὰ 
μὴν τοὺς ἀκολουθήσουν οἱ πιστοί. Καὶ 
ἂν τοὺς ποῦν ἰδοὺ βρίσκεται στὴν ἔρημο, 
νὰ μὴν ἐξέλθουν»· ἰδοὺ βρίσκεται ἐν τοῖς 
ταμιείοις, νὰ μὴν πιστεύσουν· «ὥσπερ 
γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν 
καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται 
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καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 
ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθή-
σονται καὶ οἱ ἀετοί» (Ματθ. 24, 27).

Τὰ πράγματα εἶναι διαφορετικά. Ὁ 
ἴδιος ὁ Κύριος μιλᾶ γιὰ μιὰ ἀστραπὴ καὶ 
ἕνα πτῶμα.

Αὐτὸ ποὺ σὲ ἀναπαύει εἶναι ὁ νέος 
καὶ πρωτάκουστος τρόπος τῆς πολιτείας 
καὶ τοῦ κηρύγματός Του.

Ἔρχεται πρᾶος. Ἡ βασιλεία Του δὲν 
εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Προσφέρει 
τὴν εἰρήνη ὄχι ὅπως ὁ κόσμος τὴν δίδει.

Δὲν διατείνεται ἁπλῶς ὅτι εἶναι Θεός, 
ἀλλὰ ἡ συμπεριφορὰ καὶ ὁ λόγος Του 
προβληματίζει ὅλους καὶ λένε: «οὐδέπο-
τε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ» (Ματθ. 
9.33). «Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως 
ἄνθρωπος» (Ἰω. 7.46). Καὶ ὁ Κύριος προ-
σθέτει· ἐὰν δὲν πιστεύετε σὲ μένα, «διὰ 
τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε» (Ἰω. 14.11).

Σὲ κρίνει μὲ τὸ νὰ μὴ σὲ κρίνη. «Ἐὰν 
τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μή πι-
στεύσῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν... Ὁ λόγος 
ὃν ἐλάλησα κρινεῖ ὑμᾶς ἐν τῇ ἐσχάτῃ 
ἡμέρᾳ». Εἶναι Θεὸς, γιατὶ ὁμολογεῖ πάνω 
στὰ πράγματα «ἐγώ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ 
ἄνθρωπος».

Δὲν μᾶς κάνει συνηθισμένη διδασκα-
λία. Μπαίνει μέσα μας μὲ τὴν ἀγάπη Του. 
Μπαίνομε μέσα του μὲ τὸ μίσος μας.

Εἴμαστε ἄρρωστοι, ἔχομε κακία. Νο-
μίζομε ὅτι νικοῦμε ὅταν σκοτώνωμε τὸν 
ἄλλον. Ἔχομε σκότωσι νοός.

Τὸ ξέρει, τὸ διακρίνει, καὶ συμπεριφέ-
ρεται ἀνάλογα μὲ τὴ δική Του ἀγάπη καὶ 
τὴ δική μας ἀρρώστια.

Πρέπει νὰ βγῆ τὸ πύο ἀπὸ τὴν πληγὴ, 
γιὰ νὰ ἐλευθερωθῆ ὁ ὀργανισμός. Πρέ-
πει νὰ ἐμέση τὸ δηλητήριο ποὺ πῆρε ὁ 
ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ἀποφύγη τὸν κίνδυ-
νο. Πρέπει, ἄν μπορῆς, νὰ ἀφήσης τὸν 

ἄλλον νὰ κινηθῆ ἐλεύθερα, νὰ βγάλη τὸ 
ἄχτι του. Νὰ ἐκτονωθῆ ἡ πίεσι ποὺ τοῦ 
δημιουργεῖ προβλήματα καὶ τὸν βασανί-
ζει.

Καὶ Αὐτὸς ἔτσι συμπεριφέρεται. Δὲν 
ἔρχεται νὰ κρίνη, ἀλλὰ νὰ σώση τὸν κό-
σμο. Δὲν ἔχει ἀποστολὴ νὰ ἐμπλακῆ μαζί 
μας μὲ τὴν ἴδια λογικὴ ποὺ δὲν λύνει τὸ 
πρόβλημα ἀλλὰ τὸ ἐπιτείνει· ποὺ δὲν θε-
ραπεύει τὴν ἀρρώστια ἀλλὰ τὴν ἐπιδει-
νώνει.

Δὲν περιμένει λογικὴ συμπεριφορὰ 
ἀπὸ τοὺς ἐνεργουμένους ὑπὸ ἀκαθάρ-
των πνευμάτων καὶ παθῶν.

Ἀφήνει ὅλους νὰ κινηθοῦν κατὰ βού-
λησι. Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ ὑβρίση, νὰ 
κολαφίση, νὰ ἐμπαίξη. Οἱ ἄρχοντες καὶ 
οἱ ἀρχόμενοι, οἱ ἐγγὺς καὶ οἱ μακράν.

Ἐκεῖνος δὲν κρίνει. Δὲν διορθώνει. 
Δὲν ἀμύνεται. Δὲν θυμώνει. Δὲν ζητᾶ τὸ 
δίκιο του.

Ἐκείνη τὴν ὥρα ὅλοι ἑνώνονται, ὅλοι 
συνεργάζονται. Καὶ οἱ πρώην ἐχθροί, 
ὁ Ἡρώδης καὶ ὁ Πιλᾶτος, ἔγιναν φίλοι 
ἐκείνη τὴ μέρα ἐνῶ ἦταν ἐχθροί (Λουκ. 
23,12). Ὅλοι συμμετέχουν.

Νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου. Ὑπάρχει 
ἕνας ἄνισος ἀγῶνας. Μιὰ ἀναμέτρησι· 
ὅλων ἐναντίον ἑνὸς. Καὶ ἕνὸς ὑπὲρ πά-
ντων.

Ὅλοι τὸν καταδικάζουν σὲ θάνατο. 
Ὅλοι συμφωνοῦν στὸ «σταυρωθήτω». 
Στὴν ἐρώτησι «τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν» ἡ 
ἀπάντησι εἶναι «σταυρωθήτω».

Τὰ δέχεται ὅλα συνειδητά. «Πάντα ὁ 
ἀναμάρτητος ἑκουσίως καταδέχεται, ἵνα 
πᾶσι δωρήσηται τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστα-
σιν» (δοξαστικὸ αἴνων Μεγ. Πέμπτης).

Ἔχει τὴ δύναμι νὰ δικαιολογήση τὰ 
ἀδικαιολόγητα. Νὰ μὴν πληγώση κανέ-
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να. Νὰ μείνη μόνος. Νὰ τὸν ἐγκαταλεί-
ψουν ὅλοι. Νὰ ἀντιμετωπίση μόνος καὶ 
ἄοπλος τοὺς ὁπλισμένους καὶ ὀργισμέ-
νους. Νὰ τοὺς δῆ νὰ ἔρχωνται ἐναντίον 
του. Νὰ τοὺς βοηθᾶ στὸ ἔργο τους λέ-
γοντάς τους «ἐγὼ εἶμαι ὁ Ἰησοῦς ποὺ ζη-
τεῖτε. Συλάβετέ με. Ἀφῆστε τοὺς ἄλλους 
ἐλεύθερους». Νὰ πέφτουν κάτω οἱ ὁπλι-
σμένοι μὲ τὸ νὰ ἀκούσουν τὴν ὁμολογία 
τοῦ ἄοπλου: «Ἐγώ εἰμι» (Ἰω. 18,6).

Ἐγὼ εἶμαι ποὺ εἶπα νὰ μὴν γίνη τὸ 
δικό μου θέλημα ἀλλὰ τοῦ «Ἄλλου».

Νὰ προχωρήσουν τὰ πράγματα στὴν 
καταδίκη, στὴ σταύρωσι, στὴν ταφὴ τοῦ 
ἀδύνατου.

Ἐφαρμόσθηκε ἡ δικαιοσύνη τῶν 
Γραμματέων καὶ Φαρισαίων. Ἐπεβλήθη ἡ 
τιμωρία ποὺ ἀποφασίσαμε ὅλοι. Ἦλθε ἡ 
τάξι καὶ ἡ ἡσυχία.

Μᾶς ἄφησε νὰ νικήσωμε, γιὰ νὰ κα-
ταλάβωμε τί σημαίνει ἧττα καὶ τί σημαί-
νει νίκη.

Ἔχει τὴ δύναμι νὰ πολιτευθῆ ὡς ἀδύ-
νατος. Νὰ νικήση ὡς νικημένος, ἐσταυ-
ρωμένος, νεκρός. Νὰ δώση κουράγιο 
στοὺς ἡττημένους καὶ νὰ ἀναστήση τοὺς 
νεκρούς. Νὰ κυκλοφορήση στὴν ἱστορία 
«ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ», νὰ ὑπάρξη ὡς ἀνύ-
παρκτος.

Τὸν σκοπὸ τῆς ἀποστολὴς Του δὲν 
τὸν καταλαβαίνουμε.

«Εἰς τὰ ἴδια ἦλθε καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν 
οὐ παρέλαβον» (Ἰω. 1,11). Ἡ Ἐκκλησία 
τὸν παρέλαβε, τὸν ἐδέχθη. Καὶ τὸν ἔσω-
σε. Εἶναι ἡ ζωή, ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ δόξα της. 
Καὶ αὺτὸ φαίνεται, γιατὶ τὸν βλέπει καὶ 
τὸν τιμᾶ ὡς Βασιλέα τῆς Δόξης ὄχι στὴν 
Ἀνάστασι (αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ παρα-
πλανήση) ἀλλὰ ἐπάνω στὸν σταυρό. 
Κρεμασμένο, περιφρονημένο, νεκρό.

Αὐτὸ ἤδη φανερώνει τὸ σταυροανα-

στάσιμο ἦθος τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ὁ κρε-
μασμένος νεκρὸς εἶναι ἤδη Βασιλεὺς τῆς 
Δόξης, γιατὶ δὲν εἶναι κάποιος που προ-
σπάθησε νὰ ἀποφύγη τὴν τιμωρία καὶ 
τελικὰ νικήθηκε ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του. 
Ἀλλὰ εἶναι «ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ σταυρῷ 
ἑκουσίως» (κάθισμα ὑψώσεως Τιμίου 
Σταυροῦ)· αὐτὸς ποὺ ἑκούσια θυσιάζε-
ται γιὰ νὰ σώση τὸν κόσμο καταργῶντας 
τὸν θάνατο.

Δὲν εἶναι Θεὸς μὲ τὸν τρόπο ποὺ νο-
μίζομε. Δὲν εἶναι βασιλεὺς ὅπως τὸν πε-
ρίμεναν καὶ τὸν ἤθελαν οἱ Ἰουδαῖοι. Δὲν 
διαπληκτίζεται μαζὶ μας, ὅπως θὰ θέλα-
με· καὶ ἐμεῖς διαπληκτιζόμαστε μεταξύ 
μας. Δὲν μᾶς ἐμπαίζει μὲ μαγεῖες, σημεῖα 
καὶ τέρατα θαυματοποιῶν.

Καλύτερα νὰ μὴν τὸν πιστέψουν 
πάρὰ νὰ τὸν πιστέψουν ψέματα κατὰ 
τὸ λογισμό τους καὶ νὰ παριστάνουν οἱ 
ἄρρωστοι καὶ πλανεμένοι τοὺς δασκά-
λους καὶ τοὺς ἀποστόλους Του.

Καλύτερα μιὰ πραγματικὴ ἄρνησι 
παρὰ μιὰ ψεύτικη πίστι. «Προτιμώτερη 
μία πραγματικὴ κόλασι ἀπὸ ἕνα φαντα-
στικὸ παράδεισο» (Simone Weil).

«Ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός. οὕτως, 
ὅτι χλιαρὸς εἶ... μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ 
στόματός μου» (Ἀποκ. 3.16-17).

Αὐτὸς ἀνέλαβε νὰ μᾶς θεραπεύση 
ὅλες τὶς ἀρρώστιες, νὰ μᾶς ἐλευθερώση 
ἀπὸ ὅλες τὶς ψευδαισθήσεις.   

Μᾶς πείθει, γιατὶ δὲν κάνει τὸ θέλη-
μά Του ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντος 
αὐτὸν Πατρός.

Δὲν κάνει τὸ θέλημά μας. Δὲν κάνει 
ὅ,τι τοῦ ζητοῦμε. “Καταβάτω νῦν ἀπὸ 
τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσωμεν ἐπ’ αὐτόν” 
(Ματθ. 27,42).

Μᾶς ἀφήνει νὰ κάνωμε ὅ,τι θέλομε. 
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Μᾶς ἀφήνει νὰ νικήσωμε γιὰ νὰ νικη-
θοῦμε συνειδητὰ καὶ νὰ νοιώσωμε προ-
σωπικὰ ὅτι μὲ τὸ μίσος κερδίζομε τὸ 
θάνατο. «Πάντες οἱ λαβόντες μάχαιραν 
ἐν μαχαίρᾳ ἀπολοῦνται» (Ματθ. 26,52). 
Μὲ τὴν ἀγάπη κερδίζομε τὴ ζωή. Ἡ λύσι 
εἶναι νὰ μὴν βιαστοῦμε, ἀλλὰ, μετὰ τὴν 
ἐξομολόγησι τῶν ὅποιων λογισμῶν καὶ 
θελήσεών μας, νὰ καταλήξωμε στὸ “γε-
νηθήτω τὸ θέλημά σου».

Νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου.
Δὲν στέκονται οἱ παληκαρισμοὶ τοῦ 

Πέτρου. Δὲν ἔχει ἐξουσία ὁ Πιλᾶτος, 
οὔτε εἶναι ἀθῶος. Δὲν λέει τίποτε ἡ συ-
ναισθηματικὴ συμπαράστασι καὶ συμπά-
θεια τῶν θυγατέρων τῆς Ἰερουσαλήμ. 
Δὲν κερδίζει τίποτε ὁ Ἰούδας. Δὲν μπο-
ρεῖς νὰ προδώσης τὴν ἀγάπη, τὴ φιλία, 
τὴν ἀνοχή, τὴν καλοσύνη.

Τὸ Μέγα Σάββατο «σιγᾷ πᾶσα σάρξ 
βροτεία καὶ ἵσταται μετὰ φόβου καὶ τρό-
μου». Καὶ αὐτὸ συνέβη ἐπειδὴ τὴν ἄφησε 
νὰ κινηθῆ ἐλεύθερα. Νὰ κραυγάση, νὰ 
θορυβήση, νὰ ἐκτραπῆ. Νὰ ἐκτονωθῆ.

Καὶ φτάνουμε στὸ τέλος στὴν ἔκρηξι 
τοῦ φωτός, τὴν Ἀνάστασι τῆς ζωῆς. Τότε 
καλεῖ τοὺς πάντες, νηστεύσαντες καὶ μὴ 
νηστεύσαντες, στὸ μέγα συμπόσιο.

Ἡ φράσι: «ἀνάστησόν με καὶ ἀνταπο-
δώσω αὐτοῖς» σημαίνει: Σ’ αὐτοὺς ποὺ 
μὲ καταδίκασαν σὲ θάνατο τοὺς ἀντα-
ποδίδω ζωὴ καὶ Ἀνάστασι. Αὐτὴ εἶναι ἡ 
ἀντιμετώπισι τοῦ Ἑνὸς πρὸς ὅλους.

Μιὰ ἔκρηξι ζωῆς. Ἀνατροπὴ τῶν πά-
ντων. «Πανωλεθρία» Παραδείσου. «Μο-
χλοὶ συνετρίβησαν, ἐθλάσθησαν πύλαι, 
μνήματα ἠνοίχθησαν, νεκροὶ ἀνίστα-
ντο».

Αὐτὴ εἶναι ἡ μία ἐπανάστασι στὸν κό-
σμο: ἡ κατάργησι τοῦ θανάτου.

Τσουνάμι ζωῆς, ποὺ παρασύρει τὰ 
πάντα καὶ τοὺς πάντας στὴ χαρά, στὴν 
ἀβαλλίασι καὶ σωτηρία. Εἶναι ὅλοι κε-
κλημένοι. Ἄλλος πληρώνει. Ὅλα τὰ ρυθ-
μίζει αὐτὸς ποὺ ξεπερνᾶ τὴν ἀνθρώπινη 
δικαιοσύνη καὶ ἀπαντᾶ στοὺς σκανδαλι-
σμένους: «οὐκ ἔξεστί μοι ποιῆσαι ὃ θέλω 
ἐν τοῖς ἐμοῖς;» (Ματθ. 20,15).

Ἂν μπορῆς, νὰ πάρης τὸ μήνυμα, νὰ 
καταλάβης τὸ ἕνα μυστικό, ὅτι τὰ πάντα 
εἶναι θρίαμβος ἀγάπης. Γεννήθηκαν καὶ 
κατευθύνονται ἀπὸ αὐτήν.

Καὶ τὸ θέμα εἶναι νὰ συνειδητοποιή-
σης, σὰν τὸν Ἑκατόνταρχο, ὅτι ἀληθῶς 
εἶναι υἱὸς Θεοῦ τοῦτος ὁ Ἐσταυρωμένος.

Νὰ πῆς μνήσθηί μου σὰν τὸν ληστή.
Νὰ μὴν πιστέψης στὸν λογισμό σου. 

Νὰ μὴν στηριχθῆς στὴ μεταμέλειά σου. 
Νὰ μὴν πάρης ἀπόφασι μόνος νὰ ἀπαγ-
χονισθῆς σὰν τὸν Ἰούδα.

Ἀλλὰ νὰ περιμένης. Νὰ βγῆς ἔξω, σὰν 
τὸν Πέτρο, καὶ νὰ κλάψης. Νὰ λειώσης 
στὸ κλάμα. Νὰ ζήσης τὴν ἀπόγνωσι, τὴ 
διάλυσι, τὸν θάνατο, ὡς τριήμερος νε-
κρός. Νὰ περάση ὅλο σου τὸ εἶναι ἀπὸ 
τὸν θάνατον σὰν τὸν σπόρο ποὺ πεθαίνει 
στὴ γῆ. Καὶ νὰ μὴν πῆς: «γιατί;» Ἀλλὰ νὰ 
πῆς ἄφωνα «γενηθήτω τὸ θέλημά σου».

Τότε ζῆς, γνωρίζεις καὶ κατανοεῖς τὸ 
σκότος ποὺ ἁπλώθηκε ἀπὸ ὥρας ἕκτης 
ἕως ὥρας ἐνάτης ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. Καὶ 
δέχεσαι τὴν ἀστραπὴ τῆς θεότητος ποὺ 
σοῦ κάνει τὸν θάνατο ζωή.

Τότε νοιώθεις τί σημαίνει νὰ ἀγαπή-
σης τὸν Ἐσταυρωμένο, νὰ ἀγαπήσης τὴ 
ζωή· τί σημαίνει: «ὁ ἐμὸς ἔρως ἐσταύρω-
ται» (Ἅγιος Ἰγνάτιος).

Νὰ βαπτισθῆς εἰς τὸν θάνατον τοῦ 
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Ἰησοῦ γιὰ νὰ γίνης συνειδητὰ κοινωνὸς 
στὴν Ἀνάστασί Του.

Τότε καταλαβαίνεις τό: «οὐχὶ ταῦτα 
ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς 
τὴν δόξαν αὐτοῦ;» (Λουκ. 24,26).

Ἡ καθολικότητα τῆς ἀλήθειας δὲν 
στηρίζεται σὲ κάποια ἄποψι ἢ ἰσχυρισό, 
ποὺ ἀπειλεῖ τὸν ἄνθρωπο καὶ διεκδικεῖ 
τὴν ὑποταγή του.

Ἀλλὰ προσφέρεται ὡς φῶς ἀστραπῆς, 
ποὺ κάνει τὸν θάνατο ζωή. Καὶ ὡς οὐρά-
νιος ἄρτος μελιζόμενος καὶ μὴ διαιρούμε-
νος, ποὺ τρέφει καὶ θεώνει τὸν ἄνθρωπο.

Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι πλασμένος νὰ 
λατρεύη εἴδωλα. Οὔτε μπορεῖ νὰ τραφῇ 
μὲ «ξυλοκέρατα» (Λουκ. 15,16). Εἶναι 
πλασμένος νὰ γίνη θεὸς κατὰ χάριν, νὰ 
ζῆ στὴν ἐλευθερία. «Ὑμεῖς ἐπ’ ἐλευθερίᾳ 
ἐκλήθητε, ἀδελφοί» (Γαλ. 5, 13).

Προσπάθησε νὰ μὴν κρύψης τὴν ἀλή-
θεια. Νὰ μὴν πῆς ὅτι πιστεύεις, τὴ στιγμὴ 
ποὺ ἔχεις ἀμφιβολίες. Νὰ μὴν ὀνομάσης 
πίστι τὸ εἴδωλο μιας δοξασίας. Νὰ συ-
μπεριφερθῆς σὰν τὸν ἀπόστολο Θωμᾶ, 
ποὺ δὲν πίστεψε ψεύτικα ἀλλὰ ζήτησε νὰ 
δῆ καὶ νὰ ψηλαφήση. Εἶδε καὶ ἐπίστευσε.

Ὁ Κύριος τὸν συνεχάρη γιὰ τὸ γεγο-
νός. Ἀλλὰ πρόσθεσε: «Μακάριοι οἱ μὴ 
ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες» (Ἰω. 20,29). 
Αὐτοὶ εἶναι ποὺ γίνονται μιὰ αἴσθηση καὶ 
μὲ ὅλη τοὺς τὴν ὕπαρξι βλέπουν ἀορά-
τως καὶ κατανοοῦν ἀγνώστως τὰ ὑπὲρ 
φύσιν καὶ αἴσθησιν. Γιατὶ ζοῦν ἐν Χριστῷ 
καὶ ἐκεῖνος ἐν αὐτοῖς.

Ζοῦν μὲ τοὺς ἀληθινούς. Ἔχουν τὴν 
πίστι, τὴν ἐμπειρία τῶν ἁγίων, τῶν προ-
φητῶν, τῶν ἀποστόλων ποὺ τοὺς τρέφει.

Ἡ ψεύτικη πίστι γεννᾶ τὴν ἀπιστία ὡς 
ἀρρώστια. Ἡ ἀληθινὴ ἀπιστία, ἡ ὁμολο-
γία τῆς ἀπορίας καὶ τῆς ὀλιγοπιστίας σου 

μέσα στὸ κλίμα τῆς Ἐκκλησίας, γεννᾶ 
τὴν πίστι· τὴν ἐμπιστοσύνη στὴ ζωὴ ποὺ 
εἶναι ἀγάπη, θυσία, προσφορὰ καὶ ὄχι 
ἀπειλὴ κύρους ἢ ἐπιβολὴ ἀπόψεως.

Ἕνας ἄνθρωπος μὲ ἰσχυρὴ πνευμα-
τικὴ κρᾶσι εἶναι ἀπαιτητικός. Ζητᾶ αὐτὸ 
γιὰ τὸ ὁποῖο πλάσθηκε ὁ ἄνθρωπος καὶ 
αὐθόρμητα πετᾶ ἔξω τὸ θόλο, τὸ ψεύτι-
κο, καὶ ζητᾶ τὸ ἄλλο, ποὺ τὸν ἀναπαύ-
ει καὶ τοῦ κάνει τὴν ἀπιστία πίστι, τὴν 
ὕπαρξη αἴσθησι καὶ τὸν θάνατο ζωή. 
Αὐτὰ εἶναι τὰ γνωρίσματα τῶν ἁγίων.

Τὸ «νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, 
οὐρανός, γῆ καὶ τὰ καταχθόνια» τὸ πι-
στεύεις, γιατὶ τὸ ζῆς.

Καταλαβαίνεις τὸν λόγο καὶ τὴ σιω-
πή Του. Τὸν βρίσκεις στὴν παρουσία καὶ 
στὴν ἀπουσία Του. Εἶναι μαζί σου ὁ Κύρι-
ος, καὶ ὅταν νοιώθης ὅτι σὲ ἐγκαταλείπει.

Τὸ «Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκα-
τέλιπες;» (Ματθ. 27, 46) εἶναι ἡ διαβεβαί-
ωσι τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶπε πρὸς 
τοὺς μαθητές του: ἔρχεται ὥρα ποὺ ὅλοι 
θὰ μὰ ἐγκαταλείψετε, ἀλλὰ δὲν εἶμαι μό-
νος, «ὅτι ὁ Πατὴρ μετ’ ἐμοῦ ἐστιν» (Ἰω. 
16, 32).

Πλημμυρίζεις ἀπὸ εὐγνωμοσύνη 
ἄφατη πρὸς αὐτὸν ποὺ εἶναι Ἀνάστασι.

Νίκησε αὐτὸς ποὺ ὑπέφερε τὰ πάνα, 
γιὰ νὰ σώση τοὺς πάντας. Καὶ μόνο ἐκεῖ 
ποὺ σώζονται ὅλοι, σώζεται καὶ ὁ ἕνας. 
Σώζεται ἡ εὐγένεια τοῦ ἀνθρώπου.

Εἶναι τόσο πραγματικὴ ἡ χαρὰ τῆς 
ζωῆς, ὅσο πραγματικὴ ἦταν καὶ εἶναι ἡ 
ἀγωνία τοῦ θανάτου ποὺ προηγήθηκε.

Ἑνώνεται ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ μὲ τὸ 
φῶς τοῦ Ἀναστάντος. Αὐτὸς εἶναι «ὁ καὶ 
νεκρῶν καὶ ζώντων τὴν ἐξουσίαν ἔχων», 
ὁ φωτισμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων.

Βρισκόμαστε στὴν Καινὴ Κτίσι μὲ 
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διαλυμένη καὶ ξεπερασμένη “τὴν σοφί-
αν τῶν σοφῶν καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συ-
νετῶν” (Α΄ Κορ. 1,17), τὴν ἐλευθερία 
τῶν ἐλευθέρων. Ὅλα σχετικὰ καὶ συζη-
τήσιμα. Ὅλα καταδικασμένα σὲ θάνατο.

Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός.

Μὲ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα συμμε-
τέχουμε σὲ μυσταγωγία ἀλήθειας. Ψη-
λαφοῦμε, σὰν τὸν ἀπόστολο Θωμᾶ, μία 
πραγματικότητα θεανθρώπινη. Συμμε-
τέχουμε στὸ δρᾶμα ποὺ εἶναι ἡ ἀνακε-
φαλαίωσι τῆς ἀνθρώπινης τραγωδίας. 
Νοιώθουμε ὅτι ὅλα τελείωσαν. Ὅλα φα-
νερώθηκαν. Τὰ ἀνήκουστα ἠκούσθη.

Καὶ ὅλα μένουν ἀνοιχτά. Συνεχίζεται ἡ 
ἱστορία γιὰ τὴν τελικὴ κρίσι. Ὅλη ἡ ἱστο-
ρία· ὅλα ὅσα συμβαίνουν: νέες θεωρίες, 
ἐπαναστάσεις, κινήματα, προφητεῖες καὶ 
ἀλληλοσπαραγμοὶ συναπαρτίζουν μιὰ 
ἐπεκτεινόμενη Μεγάλη Ἑβδομάδα, ποὺ 
εἶναι μιὰ κρίσι τοῦ κόσμου καὶ φανέρωσι 
τοῦ βαθμοῦ τῆς δικῆς μας ὡριμότητος.

Τὸ ἐπικίνδυνο ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ὁ 
μεγάλος Του σεβασμὸς πρὸς τὸν ἄνθρω-
πο καὶ τὸ βάρος τῆς εὐθύνης ποὺ ἐπωμί-
ζεται ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν ἐλευθερία ποὺ 
τοῦ δίδει.

Καὶ τώρα ποὺ προχώρησαν οἱ ἐπι-
στήμονες τῆς συγχρόνου φυσικῆς, ἔχουν 
νέες γνώσεις καὶ νέες ἀπορίες. Θέτουν 
ἐρωτήματα καὶ ἀπασχολοῦνται μὲ προ-
βλήματα ποὺ ἦταν παλιὰ μόνο τῆς φιλο-
σοφίας καὶ τῆς θεολογίας. Αἰσθάνονται 
ὅτι γνωρίζουν πολλὰ ποὺ ἀγνοοῦσαν. 
Γνωρίζουν πολλὰ γιὰ τὸ πῶς λειτουργεῖ 
τὸ σύμπαν. Δὲν ξέρουν ὅμως γιατὶ ὑπάρ-
χει τὸ σύμπαν (Steven Hawking).

Ἔχουν κάνει διάγνωσι κάποιου παρά-
γοντα ποὺ δὲν εἶναι οὔτε ὕλη οὐτε ἐνέρ-
γεια.

Καὶ ὁ Ἀνύπαρκτος σιωπᾶ γιὰ νὰ μι-
λήσωμε ἐμεῖς. Φανερώνεται μὲ τὸ νὰ 
κρύβεται. Καὶ μᾶς ἀφήνει περιθώριο νὰ 
ζήσωμε, νὰ προχωρήσωμε. Εἶναι μαζί μας 
ὅσο καὶ ὅπως χριεάζεται.

Ὅπως ἡ μάννα ποὺ μαθαίνει τὸ παι-
δί της νὰ περπατᾶ, τὸ βοηθᾶ διακριτικά. 
Καὶ τὸ ἀφήνει μόλις μπορεῖ νὰ σταθῆ 
στὰ πόδια του.

Εἶναι μαζί μας, ὄχι ὅπως τὸ φανταζό-
μαστε καὶ θὰ θέλαμε. Ἀλλὰ ὅπως ἡ θεϊκὴ 
του πρόνοια ὑπαγορεύει, γιὰ νὰ βοη-
θήση τὸν ἄνθρωπο «εἰς προκοπὴν βίου 
καὶ πίστεως καὶ συνέσεως πνευματικῆς» 
(θεία Λειτουργία).

Γι’ αὐτὸ μόλις τὸν γνωρίσωμε – ὅπως 
ἔγινε στὴν πορεία πρὸς Ἐμμαούς – γίνε-
ται ἄφαντος, γιὰ νὰ μὴν τὸν χάσωμε.

Στὴν Καινὴ Κτίσι τῆς ἐλευθερίας ἡ 
ἀπουσία ἔγινε παρουσία. Ἀπὸ τὸν Τάφο 
ἀνατέλλει ἡ ζωή. Ἀπὸ τὴν ὑπακοὴ ἡ 
ἐλευθερία. Ἀπὸ τὸ κλάμα ἡ παράκλησι.

Πολὺ φῶς ποὺ φαίνεται σκότος. Ἀλη-
θινὴ συντροφιὰ ποὺ φαίνεται ἐγκατάλει-
ψι. Παρουσία καὶ ὕπαρξι, ὡς ἀπουσία.

Καὶ νὰ εἶναι ὅλα αὐτὰ θεϊκὰ δῶρα ποὺ 
ἐξασφαλίζουν προϋποθέσεις ζωῆς καὶ 
προόδου. Κάθε μέρα, κάθε στιγμὴ, γεν-
νιέσαι, ἐκπλήττεσαι καὶ προχωρεῖς.

Ἀποτυχία εἶναι νὰ ἀποδίδωμε στὸν 
Θεὸ ἰδιότητες ποὺ δὲν ἔχει· καὶ νὰ παρα-
πονούμαστε γιὰ πράγματα ποὺ θὰ ἔπρε-
πε νὰ εὐχαριστοῦμε καὶ νὰ δοξάζωμε τὸν 
Θεό.

Ὁ ἄνθρωπος, γέννημα ἀγάπης, δυ-
νάμει θεὸς κατὰ χάριν, κέντρο τοῦ σύ-
μπαντος, ἀνακεφαλαίωσι τοῦ ὅλου· ἔχει 
δρόμο νὰ κάμη.

Ὑπερήφανευόμενος, διὰ τῆς ὕβρεως, 
σκοτίζεται. Χάνει τὸν ἑαυτό του καὶ τὸν 
κόσμο.
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Ταπεινούμενος, διὰ τῆς εὐγνωμοσύ-
νης καὶ εὐχαριστίας, φωτίζεται. Τοῦ χα-
ρίζονται ὅλα. Εἶναι ὡς μηδὲν ἔχων καὶ 
πάντα κατέχων (Β΄ Κορ. 6,10).

Δὲν παρακολουθεῖ ὡς οὐδέτερος θε-
ατὴς τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς. Μετέχει συ-
νειδητά. Γίνεται κοινωνὸς τοῦ πόνου καὶ 
τῆς χαρᾶς τῆς δημιουργίας.

Γίνεται δέκτης καὶ πομπὸς μηνυμά-
των χαρᾶς καὶ ἐκπλήξεως.

Μὴ στηριχθῆς στὸν ἑαυτό σου· μὴ πῆς 
σὰν τὸν Πέτρο ὅτι ἐγὼ εἶμαι μαζί Σου, καὶ 
ἂν ὅλοι σὲ ἐγκαταλείψουν. Μὴ νομίσης 
ὅτι δὲν ἔχεις σχέσι μὲ τὴν κρίσι αὐτὴ τὴν 
παγκόσμια. Μὲ τὴν ἄρνησι, τὴν ψυχρό-
τητα ἢ τὴν ἐχθρότητά σου μετέχεις.

Πέρα ἀπὸ τις θεωρίες καὶ τὶς ἀπό-
ψεις μας, τὴν πίστι καὶ τὴν ἀπιστία μας, 
ὑπάρχει ὁ Ὢν ποὺ εἶναι αὐτὸς ποὺ εἶναι. 
Υπάρχει τὸ σύμπαν καὶ ἐμεῖς, ἐπειδὴ 
Αὐτὸς εἶναι ὅπως εἶναι. Φαίνεται μὲ τὸ 
νὰ κρύβεται. Μᾶς κάνει συντροφιὰ μὲ τὸ 
νὰ φεύγη. Μένει μαζί μας Ἀναλαμβανό-
μενος. «Συμφέρει ὑμῖν, ἵνα ἐγὼ ἐπέλθω» 
(Ἰω. 16,7).

Ὅλα συλλειτουργοῦν θεϊκά.

Ὅταν ἔχωμε λατρεία εἰδώλων καὶ ὄχι 
θεοφάνεια, τότε βράζει τὸ καζάνι τοῦ 
Μολὼχ ποὺ καὶει τὸν ἄνθρωπο.

Ὅταν ἔχωμε τὴν ἀληθινὴ θεοφάνεια, 
ἔχομε τὸ κατάλληλο κλῖμα, ὅπου μπο-
ρεῖ νὰ ζήση ὁ ἄνθρωπος. Τότε ἔχομε τὴν 
ἀληθινὴ ἀνθρωποφάνεια, ἔχομε τοὺς 
ἀνθρώπους ποὺ θάλλουν μὲ τὴ χαρὰ τοῦ 
Πνεύματος.

Γιὰ νὰ ζήση ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ σωθῆ, 
ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν «ἀστραπὴ» καὶ τὸ 
«πτῶμα». Καὶ στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα 
τοῦ προσφέρεται ἡ ἀληθινὴ θεοφάνεια 
ὡς ἀγάπη καὶ ταπείνωσι.

Ἕτσι φωτίζεται, τρέφεται καὶ κρίνεται: 
Δεσμεύεται διὰ τῆς ἐλευθερίας ποὺ τοῦ 
δίδεται. Κρίνεται ἀπὸ τὴν ἀνοχὴ ἐκείνου 
ποὺ εἶναι ἀγάπη. Καὶ φτάνει στὸ κλάμα 
τῆς μετανοίας, ποὺ εἶναι ἕνας σταθμὸς 
τοῦ δρόμου καὶ ἡ ἀρχὴ νέας πορείας.

Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι ἕνας χῶρος ποὺ 
διαμορφώθηκε ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς Με-
γάλης Ἑβδομάδος. Καὶ βοηθὰ τοὺς οἰκή-
τορές του νὰ ζήσουν αὐτὴ τὴ θεολογία.

Εἶναι ἕνας χῶρος γιὰ τοὺς ἁπλούς, 
τοὺς ταπεινούς, τοὺς ἥσυχους, τὰ παι-
διὰ τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν (Ματθ. 
18,3). Καὶ γιὰ τοὺς πολὺ ἀνήσυχους, 
ἀπαιτητικούς, ποὺ θέτουν ἐρωτήματα 
γιὰ θέματα ἀπλησίαστα καὶ ἀνθρωπίνως 
ἄλυτα.

Ἕνας χῶρος μετὰ τὴν ἱστορία, τὴν 
κρίσι τοῦ κόσμου (Ἰω. 12,31), μὲ σωσμέ-
νη ὅλη τὴν ἱστορικὴ σάρκα καὶ τὴν προ-
βληματική της. Τὸ σῶμα τοῦ Ἀναστη-
μένου, ποὺ δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τίποτε 
ὑλικό, περνᾶ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν 
καὶ τρώει καὶ πίνει ἐνώπιον τῶν μα-
θητῶν. «Δὲν εἶναι δαιμόνιον ἀσώματον» 
(Ἁγ. Ἰγνάτιος).

Ψηλαφᾶς τὸν ἁγιασμὸ τῶν ψυχῶν καὶ 
τῶν σωμάτων. Ζῆς μετὰ τῶν κεκοιμημέ-
νων καὶ γνωρίζεις τοὺς ἀγνώστους.

Ὑπάρχουν κάποια λειτουργικὰ βάθη 
ποὺ δὲν ταράσσονται, δὲν ἀλλοιώνο-
νται, μὲ καμμιά – οὔτε τὴ σφοδρότερη – 
τρικυμία τῆς ἐπιφανείας.

Ἡ μοναχικὴ κοικότης ζῆ σ’ αὐτὰ τὰ 
εἰρηναῖα λειτουργικὰ βάθη. Καὶ ἐνῶ ζῆ 
στὴν ἱστορία, βρίσκεται στὸν χῶρο καὶ 
στὸν χρόνο, πιὸ πολὺ τρέφεται, φωτίζε-
ται καὶ κατευθύνεται ἀπὸ τὴν πραγματι-
κότητα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ποὺ ἤδη 
ἐγκαινιάστηκε· ἀπὸ τὸ φῶς τὸ ἀνέσπερο, 
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ποὺ ἤδη ἀνέτειλε: «ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ 
κόσμου».

Αὐτὰ τὰ ἀναλλοίωτα βάθη διατηροῦν 
τὴ θέρμη καὶ τὴ χάρι τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους καὶ ἐξασφαλίζουν τὴν ἐπιβίωσί 
του μέσα στὸ πνεῦμα τῆς πιστότητος καὶ 
ἐλευθερίας.

Κάποτε ἕνας δωδεκάχρονος προσκυ-
νητής, ποὺ ἔκαμε Μεγάλη Ἑβδομάδα 
καὶ Πάσχα στὸ Ἅγιον Ὄρος, εἶπε στοὺς 
δικούς του· «τώρα κατάλαβα γιατὶ οἱ μο-
ναχοὶ μένουν στὸ Ἅγιον Ὄρος: μένουν 
γιὰ νὰ παρακολουθοῦν αὐτὴ τὴ Μεγάλη 
Ἑβδομάδα».

Σὲ πείθει ἐδῶ ἡ ἑνότης τῆς πίστεως 
καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
ποὺ βασιλεύει καὶ διαμορφώνει τὰ πάντα. 
Ὅλα εἶναι κατασταλαγμένα καὶ ἤρεμα.

Ὅλα τὰ μοναστήρια, οἱ σκῆτες, τὰ 
κελλιά, τὰ ἡσυχαστήρια, ἁπλωμένα σὲ 
ὁλόκληρη τὴν ἀθωνικὴ χερσόνησο προ-
σφέρονται, γιὰ νὰ μπορῆ ὁ καθένας νὰ 
βρῆ τὸν κατάλληλο τόπο καὶ τὸ κλῖμα 
ποὺ τὸν βοηθᾶ νὰ προκόψη πνευματικά. 
Νὰ θάψη τὸν σπόρο τῆς ὑπάρξεώς του. 
Καὶ νὰ βλαστήση ἡ μικρὴ χαρὰ ποὺ νικᾶ 
τὸν θάνατο. Ἔτσι χαίρεται ἐτούτη τὴ ζωὴ 
καὶ τὴν ἄλλη, ποὺ εἶναι μία. Καὶ ἐξοφλεῖ 
τὸ χρέος τῆς ἀγάπης πρὸς τοὺς ἐγγὺς 
καὶ τοὺς μακρὰν ἀδελφούς, ποὺ τοὺς 
ἔχει μέσα του.

Τίποτε τὸ ψεύτικο, προσποιητὸ ἢ 
ἀναιδὲς δὲν ἐπιβιώνει. Ὅλα γαλήνια, τα-
πεινά καὶ αὐθόρμητα.

Βιώνεται ἡ πίστις μὲ τέτοιο τρόπο 
ποὺ φανερώνεται ἀπὸ τὴν πνευματικὴ 
ὑγεία καὶ χαρὰ τοῦ ἀνθρώπου· ἀπὸ τὸ 
κλάμα τῆς μετανοίας καὶ συντριβῆς· τὸ 
κλάμα τῆς χαρᾶς· τὴν πνευματικὴ ἄνεσι, 
τὴν παιδικότητα καὶ τὸ χιοῦμορ.

Μιὰ εὐωδία καὶ μιὰ ἀνάπαυσι βα-

σιλεύει παντοῦ. Δὲν ξέρεις πῶς νὰ τὸ 
ἑρμηνεύσης, ἀλλὰ ἔτσι τὸ ζῆς. Μιὰ αὔρα 
λεπτὴ (Α΄ Βασ. 19,12) ἔρχεται ἀπὸ τὸν 
παράδεισο τῶν ταπεινῶν, αὐτῶν ποὺ 
ἔγιναν ὄργανα τοῦ πνεύματος. Καὶ τοὺς 
δόθηκε ἡ ἀιδιότης τῆς ἀφθαρσίας, ἡ χά-
ρις ποὺ ἅγιασε τὴν ψυχὴ καὶ τὰ σώματά 
τους καὶ σφράγισε τοὺς τόπους ποὺ ἔζη-
σαν.

Οἱ Ἀρχαῖοι ἤθελαν νὰ φτάσουν στὴ 
μουσικὴ τὴ δυνατότερη ἀπὸ τὸν θάνα-
το. Ἐδῶ ἔχομε μιὰ ἀνάκουστη μουσικὴ 
ἀπὸ τὴν παρουσία αὐτῶν ποὺ νίκησαν 
τὸν θάνατο καὶ σὲ κρατᾶ στὴ ζωὴ αἰῶνες 
μετὰ τὴν ἀναχώρησί τους.

Ἡ Τράπεζα, τὸ Καθολικό, τὰ παρεκ-
κλήσια, τὰ κελλιὰ τῆς Μεγίστης Λαύ-
ρας ὅλα τὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου 
ἀποπνέουν κάτι ἅγιο, ἀνέκφραστο ποὺ 
ζωογονεῖ τὴν ψυχή. Παρόμοια αἰσθάνε-
ται σὲ πολλὰ ἄλλα μέρη, ὅπου σοῦ μι-
λοῦν τὰ κτίσματα καὶ τὰ βράχια. Τὴν ἴδια 
ἁρμονία μεταδίδουν κάποια ἀρχαῖα μέλη 
ψαλλόμενα ἀπὸ μοναχοὺς ὥριμους καὶ 
θεόληπτους, ποὺ εἶναι ταυτόχρονα ἐπινί-
κιος ὕμνος καὶ γοερὸς θρῆνος, μεταμορ-
φώνοντας τὸν πόνο καὶ τὴ χαρά.

Τὸ πένθος τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς 
βιώνεται ὡς προεόρτια τοῦ Πάσχα. Καὶ ἡ 
χαρὰ τοῦ Πάσχα σώζει τὴ σεμνότητα τοῦ 
πένθους. Αὐτὴ ἡ περιχώρησι πένθους 
καὶ χαρᾶς σὲ κρατᾶ ἄγρυπνο.

Καὶ ὑπάρχουν μοναχοί, χαμένοι στὴν 
ἐσωτέρα ἔρημο τῆς ἀνωνυμίας, ποὺ ζοῦν 
ἄγρυπνοι γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν κόσμο. 
Ὅ,τι συμβαίνει σ’ αὐτοὺς δὲν τὸ θεωροῦν 
κατόρθωμα δικό τους ἀλλὰ δωρεὰ τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Δὲν περιαυτολογοῦν. Δὲν ὑπάρχουν. 
Ἔχουν τὴν αἴσθησι τῆς δικῆς τους μηδα-
μινότητος. Εἶναι χαμένοι μέσα στὸ φῶς 
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καὶ πλημμυρισμένοι ἀπὸ εὐγνωμοσύ-
νη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ἀγάπη πρὸς τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ τὴν κτίσι ὁλόκληρη.

Κλαῖνε καὶ – συγκλονιζόμενοι ἀπὸ 
τὴ χαρὰ – μεταδίδουν τὸν παλμὸ αὐτῆς 
τῆς ἐκπλήξεως καὶ τῆς ἐλπίδος στοὺς 
πονεμένους, στοὺς τανυσμένους πάνω 
σὲ σταυροὺς ἀγωνίας καὶ δοκιμασίας σὲ 
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τοῦ πόνου καὶ 
τῆς ἀπορίας.

Συγκεντρώνονται ἀοράτως οἱ ἄνθρω-
ποι τοῦ πόνου καὶ τῆς εὐαισθησίας, τῆς 
ἀναζητήσεως καὶ τοῦ ἀγῶνα.

Ὁ πόνος τοῦ κόσμου, ὁ πολὺς καὶ 
ἀτελείωτος, εἶναι δικός τους. Ὅλοι εἴμα-
στε ἕνας ἄνθρωπος. Καὶ μιὰ εἶναι ἡ εὐχὴ 
τοῦ ταπεινοῦ: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέ-
ησόν με». Δηλαδὴ ἐλέησον τὸν κόσμο 
σου ὅλο. Εὔχεται, ἀναπνέει γιὰ ὅλους. 
Εἶναι μιὰ ἀναπνοὴ τῆς οἰκουμένης.

Ζῆ μ’ Αὐτὸν ποὺ εἶναι τὸ Α καὶ τὸ Ω. 
Βρίσκεται ὑπὲρ χρόνον. Τρέφεται ἀπὸ 
τὴν ἄκτιστι χάρι. Καὶ τὸ «γενήσεται μία 
ποίμνη, εἷς ποιμήν» (Ἰω. 10,16) τὸ ζῆ ὡς 
γεγενημένο.

Ὅταν ρώτησαν κάποιον ἀσκητὴ πόσα 
χρόνια ζῆ στὸ Ὄρος εἶπε ὅτι καὶ τὰ τσα-
κάλια ζοῦν πολλὰ χρόνια στὸ Ἅγιον 
Ὄρος, ἀλλὰ εἶναι τσακάλια. Μπορεῖ ἐγὼ 
νὰ ζῶ δεκαετίες στὸ Ὄρος χωρὶς νὰ τὸ 
ἔχω ἐπισκεφθῆ. Καὶ μπορεῖ ἄλλος νὰ ζῆ 
στὴν καρδιὰ τῆς ἁγιορειτικῆς ἐρήμου· νὰ 
τρέφεται καὶ νὰ ἀκτινοβολῆ τὴ χάρι της· 
χωρὶς νὰ ἔχη ἔλθει, οὔτε νὰ πρόκειται 
ποτὲ νὰ ἔλθη σ’ αὐτήν. Τὸ Ἅγιον Ὄρος 
εἶναι ἕνας τόπος θεολογικὸς καὶ ὄχι μιὰ 
γεωγραφικὴ περιοχή. Εἶναι μιὰ μαρτυ-
ρία χάριτος ποὺ καταργεῖ τὶς ἀποστάσεις 
τῶν χωρισμῶν· ἑνώνει τοὺς ἐγγὺς καὶ 
τοὺς μακράν, τοὺς ζῶντας καὶ τοὺς κε-
κοιμημένους.

Τελειώνοντας, ἂς θυμηθοῦμε τὴ μιὰν 
ἀλήθεια ποὺ κάνει τὰ πάντα φῶς.

Ὅπως ὁ Κύριος ἔρχεται πρὸς τὸ πά-
θος ὡς Νυμφίος ὁλοφώτεινος ἐν τῷ 
μέσῳ τῆς νυκτός.

Ἔτσι καὶ ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἔρχεται 
κάθε χρόνο ὡς φῶς παρακλήσεως μέσα 
στὴ νύχτα καὶ τὸν ἀγῶνα τοῦ βίου γιὰ 
ὅλο τὸν κόσμο.

Ἀλλὰ καὶ ἡ κάθε ἑβδομάδα, μὲ τὸ 
πρόγραμμα τῶν ἀκολουθιῶν της, εἶναι 
εἰκόνα καὶ ἐπανάληψι τῆς Μεγάλης 
Ἑβδομάδος.

Καὶ κάθε Θεία Λειτουργία καθημε-
ρινὰ εἶναι ἀνακεφαλαίωσι ὁλοκλήρου 
τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας: «τοῦ σταυ-
ροῦ, τοῦ τάφου, τῆς τριημέρου ἀναστά-
σεως, τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀναβάσεως, τῆς 
ἐκ δεξιῶν καθέδρας, τῆς δευτέρας καὶ 
ἐνδόξου πάλιν παρουσίας» (Θεία Λει-
τουργία).

Καὶ τέλος, κάθε μιὰ ἀναπνοὴ αὐθόρ-
μητα καταλήγει καὶ γίνεται μιὰ εὐχή: 
«Κύριες Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, 
ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν». Καὶ κατέρ-
χεται στὸν ἅδη τῆς ὑπάρξεώς μας καὶ γε-
μίζει τὰ πάντα μὲ τὸ φῶς παρακλήσεως 
καὶ ἀγάπης.

Ἔτσι ζῆς ἤρεμα τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ἡμῶν ἐστι.

Ὁ καθένας εἶναι ἐν σμικρῷ Ἐκκλησία. 
Ὁ καθένας ἀνακεφαλαιώνει τὸ ὅλο. Τὸ 
ὅλο εἶναι τμῆμα τοῦ καθενὸς καὶ ὄχι ὁ 
καθένας τμῆμα τοῦ ὅλου.

«Τὰ πάντα γέγονε καινά. Τὰ πάντα 
γέγονεν ἕν» (Ἅγ. Μάξιμος Ὁμολογητής).

Καὶ ὅλα αὐτὰ εἶναι δῶρα τοῦ Ἀναστά-
ντος, στὸν ὁποῖο πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ 
καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς εἰῶνας τῶν 
αἰώνων. Ἀμήν.
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ»1 
Η κ. ΒΑΣΟΥΛΑ ΡΥΝΤΕΝ; 

Η προφητεία  
στην Αγία Γραφή

Ἡ προφητεία εἶναι χάρισμα 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «Πάντα 
χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· 
βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ, ἀγραμ-
μάτους σοφίαν ἐδίδαξεν, ἁλιεῖς θεολόγους 
ἀνέδειξεν, ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὁμοούσιε καὶ ὁμόθρονε, τῷ 
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, Παράκλητε δόξα σοι».2 

Στήν Παλαιά Διαθήκη, οἱ Προφῆτες, 
πρίν ἀναλάβουν τό προφητικό ἔργο, εἶχαν 
θεοπτία· ἄκουγαν τή φωνή τοῦ Θεοῦ, ὁ 
Ὁποῖος τούς προσκαλοῦσε καί τούς ἀνέ-
θετε νά ἐλέγχουν τήν ἀνομία καί νά κη-
ρύττουν τή μετάνοια, τήν ἐπιστροφή στήν 
ἀληθινή πίστη καί τή ζωή τῆς δικαιοσύνης, 
σύμφωνα μέ τό θέλημά Του· παράλληλα, νά 
παρηγοροῦν τίς ψυχές καί νά τίς στηρίζουν 
στήν ἐλπίδα καί τήν προσμονή τοῦ Μεσσία. 

Οἱ Προφῆτες ἦταν «τό στόμα τοῦ 
Θεοῦ». Γι’ αὐτό πάντοτε ἄρχιζαν τό κήρυγ-
μά τους μέ τά λόγια: «Τάδε λέγει Κύριος…» 

1.  Ἐνημερωτικό φυλλάδιο, «Ἡ Ἀληθινή ἐν Θεῷ 
Ζωή», Ἀθήνα 2001, σ. 3.  Σχετικά μέ τήν ὀνομασία 
βλ. http://www.tlig.org/el/background/

2.  Στιχηρό  Ἰδιόμελο τοῦ  Ἑσπερινοῦ τῆς Πε-
ντηκοστῆς, ἤχου α΄.

ἤ «Λόγος Κυρίου…». Οἱ δέ 
προφητεῖες χαρακτηρίζονται 
ἀπό ἀπόλυτη ἀκρίβεια, κατά 
τήν περιγραφή τῶν λεπτομε-
ρειῶν τῆς ζωῆς καί τοῦ ἔργου 
τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ - μολονό-

τι ἡ χρονική ἀπόστασή τους ξεπερνᾶ τά 
700 χρόνια καί φθάνει μέχρι τό 435 πρό 
τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου. Αὐτή ἡ 
ἀκρίβεια τοῦ λόγου τῶν Προφητῶν εἶναι 
πέρα ἀπό τίς ἀνθρώπινες δυνατότητες καί 
ἀποκαλύπτει τό φωτισμό τους ἀπό τό Ἅγιο 
Πνεῦμα, «τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν».

Στήν Καινή Διαθήκη, ὁ Θεός τοποθέτη-
σε τούς Προφῆτες στή δεύτερη θέση μετά 
ἀπό τούς Ἀποστόλους.3 Οἱ Προφῆτες, ὅπως 
καί οἱ Ἀπόστολοι, δέν ἦταν αὐτόκλητοι. Οἱ 
μέν Ἀπόστολοι ἐκλήθησαν ἀπό τόν Κύριο 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό,4 οἱ δέ Προφῆτες χει-
ροτονοῦνταν5 ἀπό τούς Ἀποστόλους καθ’ 
ὑπόδειξιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀσκοῦσαν 

3.  Α΄ Κρ 12, 28 «…ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον 
διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰα-
μάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν». 

4.  Μτ 4, 18-22 / Μτ 10, 1- 42 / Μτ 28, 19-20
5.  Α΄ Τμ 4, 14 «μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσμα-

τος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως 
τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου». 

ΜΕΡΟΣ Α΄

τῆς κ. Ἑλένης Βασάλου, Θεολόγου
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δέ τό ἔργο τῆς  Ἐκκλησίας, πού εἶναι ὁ εὐαγ-
γελισμός τῆς οἰκουμένης, πάντοτε ἔχοντας 
ὡς σημεῖο ἀναφοράς τούς Ἀποστόλους, ὡς 
συνεργάτες καί συνεχιστές ἐκείνων.6 

Βεβαίως, σέ κάθε ἐποχή δραστηριο-
ποιοῦνται, οἱ ψευδοπροφῆτες καί ψευδοδι-
δάσκαλοι, πρόσωπα τά ὁποῖα δέν θά ἐκλεί-
ψουν, σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Κυρίου.7 

Διότι ὁ πειρασμός, ὡς ἀνθρωποκτόνος,8 

τούς ἐξαπατᾶ ἐμφανίζοντας τά τεχνάσματά 
του ὡς τό ἐκ Θεοῦ χάρισμα τῆς προφητείας. 
Ἐκ τῶν χαρακτηριστικῶν περιπτώσεων πει-
ρασμικῆς ἐξαπάτησης, πού ἔχει τούς τελευ-
ταίους χρόνους ἀπασχολήσει τήν Ἐκκλησία 
μας, εἶναι ἡ περίπτωση τῆς κ. Βασιλικῆς - 
Παρασκευῆς Πεντάκη - Ρύντεν.

✴ ✴ ✴
Ἡ κυρία Βασούλα Ρύντεν

Ἀντιγράφουμε τό βιογραφικό σημείωμα 
τῆς κ. Ρύντεν, ὅπως δημοσιεύεται ἀπό τήν 
ὀργάνωσή της «Ἀληθινή Ἐν Θεῷ Ζωή»: 9

«Ἡ Βασούλα Ρύντεν γεννήθηκε στήν 

6.  Βλάσιος Φειδάς, Ἀποστολική διαδοχή καί 
χειροτονία κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, http://
www.pemptousia.gr/2012/05/%CE%B1%CF%80
%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB
%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9
%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%87%CE%B-
5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%BF%
CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1/

7.  Μτ 7, 15-16 «Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδο-
προφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμα-
σι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες. Ἀπὸ 
τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς». Μτ 24, 
11 «καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ 
πλανήσουσι πολλούς».

8.  Ιω 8, 44 «ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ 
ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθεία οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν 
ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν 
ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ».

9.  «Ἐγώ Εἶμαι ἡ Ὑπενθύμιση τοῦ Λόγου Μου», 
σ. 4

Αἴγυπτο ἀπό Ἕλληνες γονεῖς καί ἀνήκει 
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Εἶναι παντρε-
μένη μέ Σουηδό διπλωμάτη καί εἶναι μη-
τέρα δυό ἀγοριῶν. Ἔζησε σέ διάφορα μέρη 
τοῦ κόσμου ἀκολουθώντας τό σύζυγό της. 

Τό 1985 στό Μπαγκλαντές, συνέβη ἕνα 
γεγονός πού ἄλλαξε ὁριστικά τή ζωή της. 
Γράφοντας τή λίστα γιά τά ψώνια της, τό 
χέρι της ἄρχισε νά γράφει κινούμενο ἀπό 
μιά ἀκατανίκητη δύναμη: “Εἶμαι ὁ φύλακας 
ἄγγελός σου, καί ὀνομάζομαι Δανιήλ”. Ὁ 
φύλακας ἄγγελός της ἐπί τρεῖς μῆνες τήν 
προετοίμαζε. Ἦταν μιά περίοδος κάθαρσης 
καί ἐξαγνισμοῦ, ὅπου εἶδε τίς ἁμαρτίες της 
μέ τά μάτια τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἦταν ἡ ἀρχή 
μιᾶς μυστικῆς ἐπικοινωνίας καί ἡ προετοι-
μασία της γιά τήν ἀποστολή πού τῆς ἀνέθε-
σε ὁ Κύριος. Ὁ Θεός τήν πλησίασε μέ αὐτό 
τόν ἐκπληκτικό τρόπο, γιά νά τήν ἐπιφορτί-
σει μέ τά μηνύματά Του πού ἀπευθύνονται 
σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Αὐτή ἡ ἰδιαίτερη 
ἐπικοινωνία συνεχίζεται μέχρι καί σήμερα. 

Τό χάρισμα τῆς Βασούλας εἶναι πολυ-
σύνθετο. Μποροῦμε νά τό κατατάξουμε στό 
χάρισμα τῆς προφητείας πού ἀναφέρει ὁ Ἀπ. 
Παῦλος, (Α΄ Κορ. 14, 3), δηλαδή τή χάρη 
πού λαμβάνει ἕνα ἄτομο γιά νά ἑρμηνεύει 
τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στό παρόν καί στό μέλ-
λον γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων».

«Τό γεγονός ὅτι ἡ Βασούλα, δίχως πο-
τέ νά ἔχει λάβει κάποια κατήχηση, πόσο 
μᾶλλον θεολογική κατάρτιση, εἶναι ἱκανή 
νά γράφει γιά τόσο βαθιά πνευματικά θέ-
ματα χωρίς νά κάνει λάθη, εἶναι ἀπό μόνο 
του μιά ἰσχυρή ἐπιβεβαίωση τῆς αὐθεντι-
κότητας τῶν μηνυμάτων…».10

Ἡ ἴδια διηγεῖται γιά τήν ἐπικοινωνία 
της μέ τόν ἄγγελο:11 «Στήν ἀρχή, τό πρῶτο 

10.  http://www.tlig.org/el/background/
11.  http://www.tlig.org/el/background/daniel-

start/ έως http://www.tlig.org/el/background/dan-
ielstart/10/
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πράγμα πού σχεδίασε ὁ ἄγγελός μου στό 
χαρτί ἦταν μιά καρδιά. Ἀπό τό κέντρο τῆς 
καρδιάς σχεδίασε ἕνα τριαντάφυλλο, σά νά 
φύτρωσε ἀπό τήν καρδιά. Ὕστερα, ἤρεμα 
καί πάντα πρός μεγάλη μου ἔκπληξη, μοῦ 
αὐτοσυστήθηκε ὡς ὁ φύλακας ἄγγελός 
μου Δανιήλ. Ἔμεινα ἔκπληκτη, ἀλλά συγ-
χρόνως γέμισα χαρά. Ἤμουν τόσο εὐτυχι-
σμένη πού σχεδόν πετοῦσα μέσα στό σπίτι, 
τά πόδια μου μόλις ἄγγιζαν τό πάτωμα καί 
ἐπαναλάμβανα δυνατά: «Eίμαι ὁ πιό τυχε-
ρός ἄνθρωπος στή γῆ καί κατά 
πάσα πιθανότητα ὁ μόνος πού 
μπορεῖ νά ἐπικοινωνεῖ ἔτσι μέ 
τόν ἄγγελό του!».

«Τήν ἑπόμενη μέρα, ὁ 
ἄγγελός μου ξαναῆρθε. Πέ-
ρασα ἀτέλειωτες χαρούμενες 
ὧρες ἐπικοινωνώντας μαζί 
του. Τήν ἄλλη μέρα πάλι ξα-
ναῆρθε, ἀλλά αὐτή τή φορά, 
πρός μεγάλη μου ἔκπληξη, 
ἔφερε μαζί του ἕνα πλῆθος 
ἀπό ἀγγέλους. Ἔνιωσα σά νά 
ἄνοιξαν οἱ πύλες τοῦ οὐρανοῦ, γιατί μπο-
ροῦσα εὔκολα νά αἰσθανθῶ αὐτή τή με-
γάλη κίνηση ἀγγέλων ἀπό ψηλά… Κάθε 
φορά πού ἄνοιγαν οἱ οὐρανοί, οἱ ἄγγελοι 
ἐπαναλάμβαναν τό ἴδιο ἄσμα…». 

«Λίγες μέρες ἀργότερα, ὁ ἄγγελός μου 
ἄλλαξε ξαφνικά στάση ἀπέναντί μου καί 
παρατήρησα πόσο ἔγινε σοβαρός. … μοῦ 
ζήτησε νά πάω νά φέρω μιά Ἁγία Γραφή… 
Ἀλλά ξαναβλέποντας τό σοβαρό ὕφος στό 
πρόσωπο τοῦ ἀγγέλου μου, ἀποφάσισα νά 
τόν ὑπακούσω… Ὁ ἄγγελός μου ξαναῆρθε 
πάντα πολύ σοβαρός καί μέ ἔψεξε γιά ὁρι-
σμένες πράξεις πού εἶχα κάνει στή διάρκεια 
τῆς ζωῆς μου… Αὐτός ὁ ἐξαγνισμός κρά-
τησε περίπου μιά ἑβδομάδα». 

Σύμφωνα μέ τήν κ. Βασούλα Ρύντεν, 
ὁ «φύλακας ἄγγελος Δανιήλ» τῆς ἀποκά-

λυψε ὅτι ὁ Θεός τήν ἀγαπᾶ. Τήν δίδαξε 
πώς νά προσεύχεται, νά ἔχει διάκριση τῶν 
πνευμάτων καί τῆς φανέρωσε τήν ἀποστο-
λή του, πού ἦταν νά τήν παραδώσει στά 
χέρια τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἀρχίζουν πλέον 
οἱ ἐπισκέψεις «τοῦ Χριστοῦ», ὁ ὁποῖος τήν 
βεβαίωσε ὅτι εἶναι ὁ Θεός καί τῆς ζήτη-
σε νά τόν ἀγαπάει καί νά τόν ἐμπιστευθεῖ 
στόν ἀπόλυτο βαθμό. Ἀπό τότε ἀποκαλύ-
πτει ὅλα τά μηνύματά του στήν Βασού-
λα, ὅπως τήν ἀποκαλεῖ, κι ἐκείνη τά ἔχει 

ἀναρτήσει στό διαδίκτυο ἀπό 
20/9/1986 – 22/5/2012.12 

Σύμφωνα μέ τήν κ. Ρύντεν, 
ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐκτίμηση «τοῦ 
Χριστοῦ» πρός τό πρόσωπό 
της ἦταν στόν ἀπόλυτο βαθ-
μό, σέ σημεῖο πού τήν ἐξομο-
λόγησε καί τήν κοινώνησε13 
ὁ ἴδιος, τῆς ζήτησε νά τόν 
εὐλογήσει14 καί νά τόν ἀγαπᾶ 
διακαῶς, διότι ἐξαιτίας της οἱ 
ψυχές ἐλευθερώνονται, «για-
τρεύονται, γλιτώνουν ἀπό τήν 

ἐξαγνιστική φωτιά καί μποροῦν τελικά νά 
ἔρθουν κοντά Μου».15 

✴ ✴ ✴
(Σχόλιο δικό μας: Ὅσα περιγράφει ἡ κ. 

Ρύντεν μᾶς «ὁδηγοῦν» στό συμπέρασμα ὅτι 
ὁ Χριστός δέν σώζει πλέον διά τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀλλά διά τῆς Βασούλας)! 

  (Συνεχίζεται στό ἑπόμενο τεῦχος)

12. http://www.tlig.org/el/messages/chrono/ έως 
http://www.tlig.org/el/messages/recent/

13.  http://www.tlig.org/el/messages/38/ κ.α.
14.  Πρωτοπ. Κυριακός Τσουρός, Ποιά εἶναι ἡ 

κυρία Βασούλα Ρύντεν; Περιοδικό. «Διάλογος», 
τ.17 http://www.egolpio.com/NEW_AGE/vasoula.
htm http://www.tlig.org/el/messages/160/ κ.α.

15. http://www.tlig.org/el/messages/160/ http://
www.tlig.org/el/messages/126/ κ.α.
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Ὁ μακαριστός ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 
Ἐπίσκοπος Κισάμου καί Σελίνου

Ἡ διακονία του ὡς Διδασκάλου καί Παιδαγωγοῦ
Γεώργιος Παπατζανάκης, Δρ. Θεολογίας

Σύμφωνα μέ τίς ἐμπειρί-
ες πολλῶν μαθητῶν του 

δυό μεγάλοι παράγοντες συ-
νετέλεσαν στό πνευματικό 
ἀνάστημα καί στό ψυχικό 
του μεγαλεῖο, ἡ μόρφωση καί 
τό ἦθος. Ἔχουμε πολλές μαρ-
τυρίες, ὅτι τό ἔναυσμα καί τό 
ξεκίνημα τῆς θρησκευτικότη-
τας καί τῆς ἐκ κλησιαστικῆς 
ζωῆς δημιουργήθηκε στό 
οἰκογενειακό περιβάλλον τῆς οἰκογένει-
ας Γεωργίου Γαλανάκη καί συνέβαλε στήν 
ἀγωγή αὐτή ἡ σύζυγός του Σοφία Γαλα-
νάκη, τό γένος Μαριακάκη.

Ἡ πνευματική ὅμως οἰκοδομή, ἡ 
αὔξηση καί ἡ ἐν Χριστῷ ζωή του, τελεσι-
ουργήθηκε στό χῶρο τῆς Ἁγίας Τριάδος 
κατά τά ἔτη τῆς ἐφηβικῆς του ἡλικίας,  
ἔνθα λειτουργοῦσε ἡ Ἱερατική Σχολή 
Κρήτης. Κατά τά ἔτη 1927-1932 οἱ τότε 
Καθηγητές τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου δια-
μόρφωσαν καί διέπλασαν τό εἶναι καί τήν 
ὕπαρξη τοῦ σπουδα στῆ Μιχαήλ Γαλανά-
κη μέ τά νάματα τῆς χριστιανικῆς πίστε-
ως. Κατά τίς ὧρες τῆς διδασκαλίας τῶν 
θρησκευτικῶν μαθημάτων μέ τή βοήθεια 
τῶν καθηγητῶν κατενόησε τό περιεχόμε-
νο τῆς Ἁγίας Γρα φῆς καί τή διδασκαλία 
τοῦ Θεανθρώπου.

Παράλληλα ὅμως στήν 
ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδος 
μέ τήν καθημερινή λειτουρ-
γική ζωή ἐνίσχυσε τήν πίστη 
του καί διαμόρφω σε τό ἦθος 
καί τή συμπεριφορά του. Ἡ 
συνεχῆς μελέτη τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς καί ἡ λειτουργική 
ζωή στό χῶρο τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος ἔθεσαν τίς βάσεις καί 
τά θεμέλεια τῆς πνευματικῆς 

καί ἐν Χριστῷ ζωῆς τοῦ τότε σπουδαστῆ 
Μιχαήλ Γαλανάκη. Τό δεύτερο στάδιο τῆς 
θεολογι κῆς καί παιδαγωγικῆς του μορ-
φώσεως ἐπακολούθησε στή Θεολογι κή 
Σχολή τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν κατά τά ἔτη 
1932-1937.

Στή Θεολογική Σχολή ὁ ἀείμνηστος 
φοιτητής Μιχαήλ Γαλανάκης κατά καλή 
συγκυρία εἶχε μεγάλα ἀναστήματα Παν/
κῶν Δι δασκάλων. Μεταξύ αὐτῶν ἀνα-
φέρουμε τόν Καθηγητή τῆς Εἰσαγω γῆς 
καί τῆς Ἑρμηνείας τῆς Καινῆς Διαθήκης 
ἀείμνηστον Νικόλαον Λούβαρι (1887-
1961). Ὁ Νικόλαος Λούβαρις εἶχε κάνει 
σπουδές στή Γερμανία καί συνεδέετο 
φιλικά μέ τόν μεγάλον φιλόσοφον καί 
ψυ χολόγον Σπράνγκερ, Φραντς Ἔρνστ  
Ἔντουαρντ (1882-1963).

Ὁ Σπράνγκερ, καθώς ἀναφέρεται ἀπό 
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τούς εἰδικούς παιδαγω γούς, στά σπου-
δαιότερα ἔργα του διαπραγματεύθηκε τίς 
ἐπιπτώσεις τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἱστο-
ρίας στήν ἀνθρώπινη ἠθική καί πράξη. Τά 
θέματα αὐτά ἀφοροῦσαν τή θρησκευτι-
κότητα καί τήν παιδαγω γική μόρφωση 
τῶν νέων καί τῆς κοινωνίας. Ὅπως ἦταν: 
1) Τύποι ζωῆς. 2) Ψυχολογία τῆς ἐφη-
βικῆς ἡλικίας. Τό δεύτερο ἔργο, Ψυχολο-
γία τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας, μετάφρασε 
στήν ἑλληνική γλῶσσα ὁ Καθηγητής Νι-
κόλαος Λούβαρις, τό 1926.

Ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής Νικ. Λού-
βαρις γεννήθηκε στή νῆσο Τῆνο καί γα-
λουχήθηκε παιδιόθεν μέ τά νάματα τῆς 
Ὀρθοδόξου χρι στιανικῆς πίστεως στό 
περιβάλλον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Πανα-
γίας τῆς Εὐαγγελίστριας. Ἀπόκτησε πολ-
λά βιώματα καί παρέμεινε πι στός στήν 
Ὀρθόδοξον Παράδοση. Οἱ σπουδές στήν 
Γερμανία καί ἡ φιλοσοφική του κατάρτι-
ση, ἐνίσχυσαν τήν ἐπιστημονική ἔρευνα 
καί βοήθησαν μεθοδολογικά, νά ἑρμη-
νεύσει τά κείμενα τῆς Ἁγίας Γρα φῆς καί 
ἰδιαίτερα τίς ἐπιστολές τοῦ ἀπ. Παύλου. 
Ἡ διαπίστωση αὐτή φαίνεται στά ἔργα 
τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητοῦ: 1) Ἱστορία 
τῆς Φιλοσοφίας (1933) καί 2) Εἰσαγωγή 
εἰς τάς περί Παύλου σπουδάς (1960).

Ὁ ἀείμνηστος φοιτητής Μιχαήλ Γα-
λανάκης ἄκουσε τόν Διδάσκαλόν του 
Νικόλαον Λούβαρι καί διάβασε τά ἔργα 
του. Ἔτσι δι εύρυνε τούς ὁρίζοντες τῆς 
πνευματικῆς του μορφώσεως καί διέκρι-
νε ὅτι ἡ Φιλοσοφία ὀξύνει τόν νοῦν, ἐνῶ 
ἡ Θεολογία κρατύνει τό ἦθος. Ὁ πυρή-
νας ὅμως καί τό κέντρο τῆς θεολογικῆς 
του μορφώσεως καί ζωῆς παρέμεινε τό 
πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μελέτη-
σε, τήν Εἰσαγωγή εἰς τάς περί Παύλου 

σπουδάς, τοῦ Νικ. Λούβαρι, διεύρυ νε 
καί πλούτισε τίς γνώσεις του, ἀλλά μέ 
τήν πνευματικότητα καί τήν προσευχή 
ἐνίσχυσε τήν πίστη του καί ζοῦσε ἐκεῖνο 
πού εἶχε εἰπεῖ ὁ μεγάλος Ἐθναπόστολος· 
«ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χρι στός» 
(Γαλ. 2, 20).

Μετά τήν ἀποπεράτωση τῶν θεολο-
γικῶν του σπουδῶν ἔλαβε τό Πτυχίον 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καί ἄσκησε τό 
λειτούργημα τοῦ Διδασκάλου καί Παι-
δαγωγοῦ. Διορίζεται ὡς Καθηγητής τῶν 
Θρη σκευτικῶν καί ὑπηρετεῖ σέ διάφορα 
Γυμνάσια τοῦ Ν. Χανίων. Οἱ παιδαγω-
γικές του γνώσεις καί ἱκανότητες ἀκτι-
νοβολοῦν, καθοδη γοῦν καί διαμορφώ-
νουν τή ζωή καί τούς χαρακτῆρες τῶν 
μαθητῶν του. Τό παιδαγωγικό ἔργο τοῦ 
λαϊκοῦ θεολόγου δέν περιορίζεται μόνο 
στό σχολικό χῶρο, ἄλλα ἐπεκτείνεται 
καί στό κοινωνικό περι βάλλον τῆς πόλε-
ως Χανίων. Ὁ λαϊκός θεολόγος Μιχαήλ 
Γαλανάκης κηρύττει ἀπό τούς ἄμβωνες 
τῶν ἐκκλησιῶν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί 
ἀρθρογραφεῖ στόν καθημερινό τύπο τῆς 
πόλεως Χανίων, ἑρμηνεύ οντας τόν λό-
γον τοῦ Εὐαγγελίου καί συμβουλεύοντας 
ὅλες τίς ἡλικίες τῶν ἀνθρώπων γιά τήν 
ἀντιμετώπιση τῶν προσωπικῶν καί κοι-
νωνικῶν τους προβλημάτων.

Ὁ ἀείμνηστος λαϊκός θεολόγος Μι-
χαήλ Γαλανάκης τό 1946 χειροτονεῖται 
Διάκονος καί λαμβάνει τό ὄνομα Εἰρη-
ναῖος. Διορίζε ται στήν Ὑποδιεύθυνση 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης Ἱ.Μ. 
Ἁγ. Τριάδος Ἀκρωτηρίου, ἔνθα διδάσκει 
ἕως τό 1957. Διότι τό ἔτος 1957, ὡς εἶναι 
γνωστό, ἐκλέγεται Ἐπίσκοπος Κισάμου 
καί Σελίνου. Ὁ μακαριστός Εἰρηναῖος 
ἀναλαμβάνει, ὡς Ἐπίσκοπος, τή διακονία 
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τοῦ ποιμαντικοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου 
ὅλων τῶν πνευματικῶν του τέκνων τῶν 
ἐπαρχιῶν Κισάμου καί Σελίνου.

Τό λειτούργημα λοιπόν τοῦ Διδασκά-
λου καί Παιδαγωγοῦ κατεξοχήν ἄσκη-
σε ὁ μακαριστός Εἰρηναῖος Γαλανάκης 
κατά τά ἔτη 1947-1957 στίς αἴθουσες 
διδασκαλίας καί στό περιβάλλον τῆς 
Ἐκ κλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης. Μέ τή 
βαθειά πίστη του καί μέ τή σφαιρική καί 
ὁλοκληρωμένη θεολογική, φιλοσοφική, 
ψυχολογική, κοινωνιολογική μόρφωσή 
του ἀναδεικνύεται μεγάλος Διδάσκαλος 
καί Παιδαγωγός. Μιμεῖται τόν ἀπ. Παῦλο 
καί ἀκολουθεῖ τήν παιδα γωγία τῆς πνευ-
ματικῆς Πατρότητας. Ὁ μεγάλος Ἐθνα-
πόστολος γράφει πρός τούς Κορινθί-
ους: «... μυρίους παιδαγωγούς ἔχητε ἐν 
Χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλούς πατέρας ἐν γάρ 
Χριστῷ Ἰησοῦ διά τοῦ εὐαγγελίου ἐγώ 
ὑμᾶς ἐγέννησα» (Α΄ Κορ. 4, 15).

Μελετᾶ ὅλους τούς μεγάλους Ἐκκλη-
σιαστικούς Πατέρες καί ἰδιαίτερα τούς 
τρεῖς μεγάλους Ἱεράρχες. Ἀντλεῖ ἀπό τά 
συγγράμματά τους πολλές παιδαγωγικές 
ἰδέες καί διδάγματα καί τούς προβάλ-
λει ὡς πρότυπα τῆς πνευματικῆς καί ἐν 
Χριστῷ ζωῆς. (Βλέπε Ἰωάν. Χρυσοστό-
μου, Ἑρμηνεία τῆς πρός Ἐφεσ. 6,4).

Ἀναφέρει καί παρουσιάζει στή διδα-
σκαλία του τίς ἰδέες καί τίς ἀντιλήψεις 
μεγάλων φιλοσόφων, παιδαγωγῶν καί 
ψυχολόγων τῆς Εὐρώπης, ὅπως τοῦ Ρου-
σώ Ζάν-Ζάκ (1712-1778), Πεσταλότσι, 
Γιόχαν Χάϊνριχ (1746-1826), Σπράνγκερ, 
Φράντς  Ἔρνστ  Ἔντουαρντ (1882-1963), 
Ρίλκε Ράινερ (ποιητής, 1875-1926) κ.ἄ. 
Ὁ μεγάλος Διδάσκαλος γιά νά κατα-
νοήσουν οἱ σπουδαστές τίς ἰδέες καί 
ἀντιλήψεις αὐτές, ἀσκεῖ κριτική καί ὑπο-

γραμμίζει τά ἀγαθά τῶν μεγάλων αὐτῶν 
φιλοσόφων καί παιδαγωγῶν γιά τούς 
γονεῖς, τούς νέους καί τήν κοινωνία τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης. Ὅπως π.χ. οἱ ἰδέες τοῦ 
Πεσταλότσι γιά τήν ἐκπαίδευση καί μόρ-
φωση τῶν φτωχῶν. Καθώς ἐπίσης τοῦ 
Ρουσώ, ὁ ὁποῖος μετά ἀπό φιλοσοφικές 
του ἔρευνες, πρότεινε μέ ποιό τρόπο θά 
μποροῦσαν οἱ ἄνθρωποι νά ἀποκτήσουν 
τήν ἐλευθερία τους.

Ὁ μακαριστός μεγάλος Παιδαγωγός 
Εἰρηναῖος Γαλανάκης ἀνέφερε καί τόνι-
ζε· ὅτι ὅλοι οἱ Παιδαγωγοί καί Φιλόσο-
φοι τῆς Εὐ ρώπης συνέδεσαν τίς ἱδέες 
τους καί τήν παιδαγωγία μέ τήν ἠθική 
τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ὑπο-
γράμμιζε, ὅμως, ὁ μεγάλος Παιδαγωγός 
Εἰρηναῖος στούς σπουδαστές τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Σχο λῆς, ὡς Πνευματικός Πατέ-
ρας· ὅτι ἐμεῖς ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί 
ὀφείλουμε νά ἀποκτήσουμε τόν πολι-
τισμό τῆς ψυχῆς. Τά κέντρο πάντα τῆς 
διδασκαλίας του ἦταν τό πρόσωπο τοῦ 
Χριστοῦ.

Ἐνθυμοῦνται ὅλοι οἱ ἀπόφοιτοι τῶν 
ἐτῶν αὐτῶν τῆς Ἐκκλη σιαστικῆς Σχολῆς, 
ὅτι οἱ τοῖχοι τῶν αἰθουσῶν διδασκαλίας 
εἶχαν γραμμένα ρητά καί ἀποφθέγματα 
ἀπό τούς μεγάλους Παιδαγωγούς καί 
Ἐκκλησιαστικούς Πατέρες, ὅπως π.χ. 
ἀπό τόν ἱ. Αὐγουστίνο. «Ἡ καρδία μου 
Κύριε εἶναι ἀνήσυχη ἕως ὅτου ἀναπαυ-
θεῖ σέ Σένα». Ὁ μεγάλος Παιδαγωγός 
Εἰρηναῖος μέ τήν παιδαγωγία του εἶχε 
μεταβάλλει τά πάντα σέ πνευματικές-
προσωπικές σχέσεις καί τό περιβάλλον 
τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀνύψωνε τόν νοῦν καί 
τήν καρδιά ὅλων τῶν μαθητῶν πρός τόν 
Θεόν.

Ἡ ἀνύψωση τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς 
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τῶν σπουδαστῶν πρα γματοποιεῖτο κα-
τεξοχήν τά σάββατα στήν πνευματική-
παιδαγωγική σύναξη τό βράδυ μετά τό 
ἀπόδειπνο, στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Α΄ 
τάξεως τῆς Σχολῆς. Τό βράδυ αὐτό τό πε-
ριμέναμε ὅλοι καί ἰδιαίτερα οἱ τελειόφοι-
τοι τῆς Σχολῆς.

Ἡ παιδαγωγική-πνευματική αὐτή σύ-
ναξη ἑρμήνευε καί προε τοίμαζε τό ἀπο-
στολικό καί εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς 
ἑπόμενης Κυριακῆς. Ἡ πνευματική αὐτή 
σύναξη ἦταν μία μυσταγωγία καί ὁ με-
γάλος μακαριστός Διδάσκαλος χρησιμο-
ποιοῦσε, ὡς ἐποπτικό μέ σο, τόν πίνακα 
τῆς τάξεως καί ἕνας τελειόφοιτος μέ τήν 
καθοδήγησή του ἔγραφε τό σχεδιάγραμ-
μα, τά ρητά καί τά διδάγματα τοῦ ἀπο-
στολικοῦ ἡ εὐαγγελικοῦ κειμένου, τό 
ὁποῖο τήν Κυριακή ἀναγινώσκετο στίς 
ἐκκλησίες.

Ὁ μακαριστός Διδάσκαλος Εἰρηναῖος 
μέ τίς θεολογικές του γνώσεις ἐνεβάθυ-
νε στά κείμενα, ἀνεφέρετο πολλάκις σέ 
ἰδέες καί διδάγματα μεγάλων Ἐκκλησι-
αστικῶν Πατέρων καί πάντοτε ἐξήγα γε 
ἐπίκαιρα μηνύματα. Ἔτσι οἱ τελειόφοιτοι 
ἐξοπλίζοντο καί μέ πί στη καί θάρρος κή-
ρυτταν τόν λόγον τοῦ Εὐαγγελίου στίς 
ἐκκλησίες, πού ἡ Σχολή εἶχε προγραμ-
ματίσει. Ἡ διακονία αὐτή γιά τούς σπου-
δαστές ἦταν πολύ ἐποικοδομητική, γιατί 
ἔκανε τή διδασκαλία καί τή θεωρία πρά-
ξη στή ζωή τους.

Συμπερασματικῶς τονίζομεν ὅτι ἡ 
πνευματική Πατρότητα τοῦ μεγάλου Δι-
δασκάλου ἐπηρέασε καί διαμόρφωσε τή 
ζωή τῶν σπου δαστῶν, ὥστε πολλοί ἐξ 
αὐτῶν νά γίνουν μιμητές του καί μέ βα-
θειά πίστη νά ἀφοσιωθοῦν στή διακονία 
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου.

Ἀναφέρουμε ὅτι, κατά τά ἔτη 1947-
1955 φοίτησαν στήν Ἐκ κλησιαστική 
Σχολή ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εἰ-
ρηναῖος Ἀθανα σιάδης καί ὁ νῦν Ἀρχιε-
πίσκοπος Αὐστραλίας Στυλιανός Χαρ-
κιανάκης. Ἀμφότεροι ὑπῆρξαν μαθητές 
τοῦ ἀειμνήστου Εἰρηναίου Γαλα νάκη καί 
διεκρίνοντο διά τήν ἐπιμέλεια, εὐφυΐα 
καί τό ἦθος τους. Ἐπίσης ὁ νῦν Μητρο-
πολίτης Λάμπης καί Σφακιῶν Εἰρηναῖος 
Μεσαρχάκης καί ὁ μακαριστός Μητρο-
πολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Κύριλ-
λος Κυπριωτάκης ὑπῆρξαν μαθητές του.

Ἄξιον θαυμασμοῦ καί μεγάλης πνευ-
ματικῆς ἄξιας καί σπουδαιότητος εἶναι 
τό γεγονός, ὅτι oi περισσότεροι μαθητές 
του ἔγιναν ἱερεῖς. Οἱ ἱερεῖς αὐτοί ἀνέλα-
βαν τά ἐκκλησιαστικά τους καθήκοντα 
ὄχι μόνο σέ ἐνορίες τῆς ἐκκλησίας τῆς 
Κρήτης, ἀλλά καί στήν Ἀθή να καί στή 
Θεσσαλονίκη. Οἱ περισσότεροι μιμήθη-
καν καί συνέχισαν στίς ἐνορίες τους τό 
ποιμαντικό καί κοινωνιολογικό ἔργο τοῦ 
μακα ριστοῦ Διδασκάλου τους Εἰρηναίου 
Γαλανάκη.

Ἐν κατακλείδι ἀναφέρουμε ὅτι ἕνας 
μεγάλος ἀριθμός μαθη τῶν του ἔγιναν 
Πανεπιστημιακοί Διδάσκαλοι. Οἱ Ἐλλο-
γιμώτατοι Καθηγητές ἐκφράζουν τήν 
εὐγνωμοσύνη τους καί προβάλλουν καί 
διδάσκουν στούς φοιτητές τῶν Θεολο-
γικῶν Σχολῶν τό ποιμαντικό καί κοινω-
νιολογικό του ἔργο.

Ὅλοι οἱ μαθητές του, κληρικοί καί 
λαϊκοί, εἴμαστε εὐγνώμο νες γιά τήν ποι-
μαντική προσφορά καί πατρότητά Του. 
Προσευχό μαστε δέ στόν Πανάγαθο Θεό 
νά ἀναπαύσει τήν ψυχήν του· «ἐν σκη-
ναῖς Ἁγίων καί Δικαίων».

Αἰωνία ἡ μνήμη Του.
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Σέ λίγες μέρες οἱ μαθητές τῆς Γ΄Λυ-
κείου θά ἔχουν νά ἀντιμετωπί-

σουν τίς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις. Οἱ 
περισσότερες οἰκογένειες ἔχουν ὑπο-
στεῖ πολύχρονη προετοιμασία δίπλα 
στό παιδί τους, στεκούμενοι δίπλα στά 
παιδιά τους καί ὑποστηρίζοντας κάθε 
τούς προσπάθεια, δαπανῶντας ἀστρο-
νομικά ποσά γιά 
τήν προετοιμασία 
τους σέ ἰδιαίτερα 
μαθήματα, βιβλία 
καί βοηθήματα. 
Ἔχουν ἐπενδύσει 
γονεῖς καί παι-
διά σέ ὄνειρα καί 
προσδοκίες. 

Θά πρέπει λοιπόν στήν κρίσιμη 
αὐτή περίοδο οἱ γονεῖς νά ἀκολουθή-
σουν κάποιες μικρές ἀλλά πολύ σημα-
ντικές συμβουλές:

 ➢ Δέν καυγαδίζουμε μπροστά στά 
παιδιά, δέν ἀκοῦμε ραδιόφωνο στή 
διαπασῶν δέν γεμίζουμε τό σπίτι μέ 
καπνό ἀπό τά τσιγάρα μας, δέν φω-

Πῶς νά βοηθήσουμε τά παιδιά μας κατά 
τήν διάρκεια τῶν Πανελληνίων ἐξετάσεων

Τῆς κας Μαζανάκη Τριανταφυλλιᾶς, 
Γραμματέως τοῦ Ἱδρύματος «Ἐκκλησιαστική Διακονία τῆς Ι.Μ.Κ.Α.»

νασκοῦμε, δέν ἀπειλοῦμε «Ἄν ἐσύ 
δέν… τότε θά σοῦ δείξω ἐγώ!».

 ➢ Φροντίζουμε ὥστε νά εἴμαστε στα-
θεροί στίς ὧρες πού βρισκόμαστε 
στό σπίτι ὥστε τά παιδιά μας νά μᾶς 
νιώθουν κοντά τους, ἀκόμη κι ἄν 
δέν κάνουμε κάτι μαζί τους.

 ➢ Δέν τρομάζου-
με τά παιδιά. «Ἄν 
δέν περάσεις, κά-
ηκες!».

 ➢ Δέν δημιουρ-
γοῦμε ἐνοχές στά 
παιδιά. «Ὁ καημέ-
νος ὁ πατέρας σου 
θά ἀρρωστήσει ἄν 

δεῖ τούς βαθμούς σου! Αὐτός πού 
σέ ἀγαπάει καί γίνεται κομμάτια γιά 
σένα!».

 ➢ Δέν παρακαλᾶμε τά παιδιά. «Σέ πα-
ρακαλῶ, χρυσούλι μου, κάν’ το γιά 
μένα. Κάν’ το γιά μένα, ἐγώ πού σέ 
λατρεύω!»

 ➢ Δέν ἀπορρίπτουμε τά παιδιά μας. 
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«Δέν ἀξίζεις τίποτα! Εἶσαι ἕνας 
ἄχρηστος! Εἶσαι ἀνόητος! Εἶσαι τε-
μπέλης!».

 ➢ Δέν μιλᾶμε γιά τίς ἐπιδόσεις τοῦ παι-
διοῦ μας ἤ γιά τίς δικές μας ἀγωνίες 
μπροστά στό παιδί γιατί τό ἀγχώ-
νουμε. Δέν συγκρίνουμε τά παιδιά 
μεταξύ τους. «Εἶδες ὁ Γιῶργος; Γιατί 
αὐτός καί ὄχι ἐσύ;».

 ➢ Δέν λέμε στό παιδί φράσεις τοῦ τύ-
που «δέν σ’ ἀγαπῶ γιατί δέν εἶσαι 
καλός μαθητής ἤ ἄν δέν περάσεις 
στό Πανεπιστήμιο» ὅλοι οἱ ἄνθρω-
ποι ἀξίζουν ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἄν 
ὑπῆρξαν καλοί ἤ κακοί μαθητές. 
Ἐπίσης ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δέν πε-
τυχαίνουμε τά ἴδια πράγματα οὔτε 
ἤμαστε καλοί στά ἴδια πράγματα.

 ➢ Βγαίνουμε ἀπό τό ρόλο τοῦ κριτῆ, 
τοῦ δικαστῆ ἤ τοῦ ἀρχιστράτηγου. 
Δέν κάνουμε κριτική σχετικά μέ τήν 
ἐπίδοση τοῦ παιδιοῦ μας.

 ➢ Ἐνθαρρύνουμε τό παιδί μας χρη-
σιμοποιώντας φράσεις τοῦ τύπου 
«προσπαθεῖς πολύ», «συνέχισε πᾶς 
καλά», «ἔχεις μεγάλες πιθανότητες 
νά πετύχεις» κ.λπ.

 ➢ Δείχνουμε τήν ἀγάπη μας πρός τά 
παιδιά μας μέ κάθε τρόπο. Ἡ ἀγάπη 
τοῦ γονιοῦ εἶναι ἡ μόνη πού προ-
σφέρεται ἄνευ ὅρων. Ὅλα τά παιδιά 
τήν δικαιοῦται καί τήν ἔχουν πολύ 
μεγάλη ἀνάγκη.

 ➢ Βρεῖτε τό χρόνο νά χαλαρώσετε καί 
νά μιλήσετε μέ τά παιδιά σας. Πεῖτε 
ἕνα ἀστεῖο, δεῖτε μία ταινία κ.λπ.

 ➢ Ἐπιδιῶξτε νά ἔχετε προσωπική ζωή 
καί μήν περιμένετε νά ἱκανοποιή-
σετε τίς ἀνάγκες καί τίς φιλοδοξίες 
μέσα ἀπό τά παιδιά σας. Νά θυμά-
στε ὅτι εἶναι ξεχωριστές ὀντότητες 
καί ζοῦν τή δική τους ζωή. 

Σέ κάθε περίπτωση, πάντως, ὑπάρ-
χει ἕνα τρίπτυχο πού ἀποτελεῖ κανόνα 
γιά κάθε ὑποψήφιο: θετική σκέψη – 
ὀργανωτικό πνεῦμα – καθαρό μυαλό.

Εὐχόμαστε ὁλόψυχα καλή δύναμη 
καί καλή τύχη σέ ὅλους τούς ὑποψηφί-
ους καί ὑποψήφιες τῶν Πανελλαδικῶν 
Ἐξετάσεων 2013.

 Πηγή: mustmagazine.gr
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν ὁμότιμο καθηγητή 
τῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κο 
Βασίλειο Γιούλτση, στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς ‘’ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ’’)

Πῶς βιώνει κάποιος 
μέσα στή ζωή του, 

μέσα στό λειτουργικό κύ-
κλο τῆς ἐκκλησίας μας, 
τήν παρουσία τῆς Ἁγίας 
Τριάδος;

Δέν εἶναι δύσκολο νά 
βιώσει ὁ πιστός τήν πα-
ρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος, κυρίως μετά τήν ἑορ-
τή τῆς Πεντηκοστῆς στό 
χῶρο τῆς ἐκκλησίας, γιατί 
κατά ἀνάγκη θά πρέπει νά 
γνωρίσει τό μεγαλύτερο μυστήριο τῆς ἐκκλησιάς 
πού εἶναι τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τό 
Τριαδικό δόγμα εἶναι ὅτι ἀναφέρεται στήν ἑνότη-
τα τῶν Τριῶν Προσώπων τῆς Θεότητας, μυστή-
ριο, ἐπίσης, καί τῆς πολλαπλότητας τῶν τριῶν 
ὑποστάσεων μέσα στήν ἑνότητα τῆς Θείας φύσε-
ως.Ὁ πιστός γιά νά κατανοήσει αὐτά τά δύσκολα 
μηνύματα πού προέρχονται ἀπό τήν διατύπωση 
τοῦ δόγματος, θά πρέπει νά ἐνεργοποιήσει τήν 
πίστη. Ἡ πίστη εἶναι ἀποδοχή, δέν εἶναι ἔρευνα. 
Ἡ ἔρευνα θά ἀναζητήσει νά ταυτοποιήσει τά γε-
γονότα τῆς πίστεως μέ τίς ἱστορικές ἀλήθειες τῆς 
ὑπάρξεως τῆς ἐκκλησίας. Θά πρέπει νά δοῦμε 
τό μυστήριο πού ἀποτελεῖ παράλληλα δείκτη πο-
ρείας γιά τόν ἄνθρωπο μετά τήν συνάντηση μέ 
τούς ἄλλους στήν διανθρώπινη προοπτική. Εἶναι 
μιά προτύπωση, τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριά-
δος ἔστω καί ἔξω ἀπό τά ὅρια τῆς ἀνθρώπινης 
δεκτικότητας τῶν αὐθεντικῶν σχέσεων καί τῆς 
ἀπόλυτης κοινωνικότητας. Ὅπως γνωρίζουμε ἡ 
ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στό κόσμο, ἐκτιμᾶται, ὡς 
ἔργο τῆς ὅλης προαιωνίου Τριάδος καί ἡ πρός 

τόν ἄνθρωπο δημιουρ-
γική ἀγάπη, πρόνοια καί 
φιλανθρωπία της, ὡς προ-
έκταση τῆς κοινωνίας τῶν 
Θείων προσώπων στήν 
θεανθρώπινη κοινωνία. 
Αὐτό φαίνεται ἰδιαίτερα 
ἀπό τήν θέση τοῦ ἀνθρώ-
που στό σχέδιο τῆς Θείας 
οἰκονομίας. Ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι δημιούργημα τῆς 
ὅλης Τριάδος ἀλλά τό 
ὡραῖο στήν ὅλη ὑπόθε-

ση εἶναι ὅτι δέν ἀποτελεῖ ἁπλά κάποιο στοιχεῖο 
τῆς δημιουργίας ἀλλά κέντρο καί σύνδεσμο τῆς, 
καθότι πλασθεῖς κατ’εἰκόνα του ἐν Τριάδι Θεό 
φέρεται στήν κατά χάρη ὁμοίωσή Του.

Μιά ἄλλη ὄψη τοῦ μυστηρίου τῆς Ἁγίας 
Τριάδος πού ξαναφέρνει τόν ἐπαναστάτη τῆς 
παρακοῆς στήν προπτωτίκη τοῦ πατρίδα ἀνα-
καινισμένο ἤδη μετά τήν θυσία τοῦ ἐνσαρκω-
μένου Λόγου, εἶναι ἡ πνευματική συγγένεια τοῦ 
πλάσματος μέ τόν Πλάστη. Αὐτή ἀποκαλύπτεται 
μέσα ἀπό τήν βίωση τοῦ ὀρθόδοξου ἤθους, τήν 
πρός τόν Τριαδικό Θεό ἀναφορά καί κίνηση 
τῆς ἀνθρωπινῆς ψυχῆς. Ἡ κίνηση αὐτή ἐκφρά-
ζεται ὡς ἀγαπητικός πόθος πρός συνάντηση 
τοῦ ἠγαπημένου. Ἡ ἀνθρώπινη ψυχή πού εἶναι 
κομμάτι τῆς Θείας φύσεως, τῆς Θείας οὐσίας 
ἐξ΄ἀνάγκης συγγένειας τρέφεται ἀπό τήν συνά-
ντηση μέ τόν Δημιουργό. ὁ Ἅγιος εὐαγγελιστής 
Ἰωάννης μας θυμίζει ὅτι ἐμεῖς ἀγαπῶμεν Αὐτόν 
ὅτι Αὐτός πρῶτος ἠγάπησε δι’ ἡμᾶς’’. Ὑπάρχει, 
ὅμως, καί μιά ἐσωτερική σχέση τῆς Τριάδας μέ 
τήν ἀνθρώπινη κοινωνία καί αὐτή ἡ σχέση εἶναι 

Ἰωάννης Κουκουράκης
Ραδιοφωνικός Παραγωγός
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ἀκριβῶς ὅτι ἡ Τριάδα εἶναι τό πρότυπο πάνω 
στό ὁποῖο οἰκοδομεῖται ἡ κοινωνία προσώπων 
μέσα στόν κόσμο. Αὐτή ἡ λεπτομέρεια, δέν ἔχει 
προσεχθεῖ ἀπό τήν συνείδηση τῶν πιστῶν. Ἡ 
σχετική διδασκαλία ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ δημιουργία 
τοῦ ἀνθρώπου δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ ποτέ ὡς ἡ 
δημιουργία τοῦ ἑνός ἀνθρώπου ἀλλά ὅλης τῆς 
ἀνθρωπότητας. Ἡ δημιουργία ἐκφράζεται ὡς 
κατ΄εἰκόνα Θεοῦ καί βέβαια στήν διανθρώπινη 
προοπτική, στήν ἀνθρώπινη κοινωνία ἐννοεῖται 
ὡς ἐξεικονισμός τῆς Τριαδικῆς Θεότητας.. Τά 
Θεῖα πρόσωπα ἀσύγχητα μεταξύ τούς κατά τά 
ὑποστατικά ἰδιώματα συνθέτουν τήν κοινωνία 
ἀπόλυτης πληρότητας καί ἀπόλυτης ἀγάπης. Ἡ 
ἔννοια τῆς πληρότητας ὑπάρχει καί φαίνεται στό 
ἐπίπεδο τῶν Θείων προσώπων, ἀφοῦ κάθε πρό-
σωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι καθεαυτό τέλειος 
Θεός καί στό ἐπίπεδο τῆς μιᾶς Θεότητας πού 
μετέχει στή δημιουργία, στήν πρό-
νοια καί τόν ἀνακαινισμό τοῦ κόσμου 
μέ μοναδικό κίνητρο τήν ἀπόλυτη 
ἀγάπη, εἶναι συνεργός γιά ὅλα αὐτά. 
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν παραμένει 
ποτέ σέ μιά στατική αὐτάρκεια ἀλλά 
εἰσέρχεται στό κόσμο ὡς πηγή ἀγαθό-
τητας σέ μιά νέα πραγματικότητα τήν 
θεανθρώπινη κοινωνία πού μπορεῖ θαυμάσια νά 
κατανοηθεῖ ὡς παρουσία τῶν Θείων προσώπων 
στό κόσμο καί τήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Ἀπό ἐδῶ 
ξεκινᾶ ἡ ἔννοια τοῦ ἤθους ‘’δέχομαι νά εἶμαι 
σέ αὐτόν τόν κόσμο πού ἡ παρουσία τῶν Θεί-
ων προσώπων εἶναι ἐγγυητῆς τῆς συνέχειας τῆς 
ἱστορίας;’’ Πρέπει νά ὁμολογήσουμε ὅτι ἡ πορεία 
τοῦ κόσμου βαδίζει θετικά ὅταν οἱ ἄνθρωποι συ-
νυπάρχουν μέ τήν κοινωνία τῶν Θείων προσώ-
πων, ὑμνοῦντες, δοξάζοντες, μιμούμενοι τά Θεῖα 
πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Τί εἶναι τό  Ἅγιο Πνεῦμα;

Τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁ ἐγγυητής τῆς ὑπάρξε-
ως τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία γεννήθηκε ἀπό τήν 
βεβαιότητα τῆς Ἀναστάσεως ἀλλά κατοχυρώθηκε 
μέ τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Παρα-

κλήτου, τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Εἶναι ἕνα 
θαῦμα τό ὁποῖο οὐσιαστικά δίδει στόν ἄνθρωπο 
τίς προοπτικές τῆς νέας πραγματικότητας πού 
λέγεται Ἐκκλησία ἀπό τήν Πεντηκόστη καί μετά, 
δηλαδή ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων πού θέλει νά 
πιστεύει στόν  Ἕνα Τριαδικό Θεό, θά πρέπει νά 
ἀποδέχεται τήν νέα πραγματικότητα τοῦ φωτισμοῦ 
τῶν πιστῶν μετά τήν κάθοδο τοῦ Παρακλήτου.

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἀπό τίς πρῶτες 
ἡμέρες μετά τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
καί γιά τήν περίοδο τῶν δυό πρώτων αἰώνων 
εἶναι χαρακτηριστική ἡ μαρτυρία τοῦ ἤθους τῶν 
πιστῶν καί ἡ ἀγαπητική σχέση μεταξύ αὐτῶν. Καί 
αὐτό εἶναι πού διαφοροποιεῖ ἐξολοκλήρου ἕναν 
πιστό τῆς δικῆς μας θρησκείας ἀπό ὁποιοδή-
ποτε ἄλλης θρησκείας.Ὑπάρχει μιά προσδοκία, 
ὑπάρχει μιά πίστη στήν μεταθάνατο ζωή ἡ ὁποία 
δέν εἶναι μιά ζωή ἐπιβράβευσης μόνον, ἀλλά 

εἶναι ἕνα ὅραμα, ὄνειρο, πόθος γιά 
αὐτόν πού πραγματικά πιστεύει καί 
θέλει νά συναντηθεῖ μέ τόν Κύριό 

του. Αὐτό τό στοιχεῖο δέν θά τό 
δοῦμε σέ ἄλλες θρήσκειες καί ἡ 

ἀπαρχή αὐτοῦ τοῦ προσανατολισμοῦ, 
βιώνεται στήν καθημερινότητα, στή 
ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου, τοῦ κάθε 

πιστοῦ γιατί ἀκριβῶς ἡ καθημερινή τοῦ ζωή 
εἶναι τό πεδίο τῶν ἀγώνων γιά τήν ἀπελευθέρω-
ση ἀπό τά πάθη, ἀπό τή φυλαυτία, ἀκριβῶς ἀπό 
ὅτι τόν κάνει γίηνο καί τόν ἀπομακρύνει ἀπό 
τούς ἀδελφούς κατά τήν πίστη.

Θά μπορούσαμε νά κλείσουμε αὐτή τήν μι-
κρή ἀλλά χαρακτηριστική παράθεση τῆς συνέ-
ντευξης μέ τόν Κο Γιούλτση, ὁ ὁποῖος μας φώτισε 
μέ τά πνευματικά λόγια, λέγωντας ὅτι ἡ ὀρθή 
πίστη μας, ἀποτελεῖ τό βάθρο στό ὁποῖο στηρίζε-
ται ἀκλόνητα ἡ σωτηρία μας. Ὅταν ἀπουσιάζει ἡ 
πίστη, τότε τό πνευματικό μας οἰκοδόμημα εἶναι 
καταδικασμένο νά καταρρεύσει στό πρῶτο με-
γάλο σεισμό τῆς ἀμφισβήτησης τῆς πίστεως καί 
ἔτσι ἄμμεσα κινδυνεύει ἡ σωτηρία μας. Ἑπομέ-
νως ὅλα τά παραπάνω, ἄς ἀποτελέσουν τό βά-
θρο γιά νά ὀρθόσουμε τήν πίστη μας, ἐναποθέ-
τωντας τίς ἐλπίδες μας στόν Τριαδικό Θεό.
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Τό καλοκαίρι ἔχει μπεῖ καί ὅλοι σχεδόν 
τρέχουν στή θάλασσα, ἀπολαμβάνουν το 

fredo cappucino στίς καφετερίες τῶν ἑλλη-
νικῶν νησιῶν, καί λιάζονται γιά ἕνα τροπικό 
μαύρισμα. 

Οἱ σχολικές ἐξετάσεις τελείωσαν ἀλλά ὄχι 
καί ὁ ἀγώνας μερικῶν παιδιῶν, οἱ ὑποψήφιοι 
τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων στήν τριτοβάθ-
μια ἐκπαίδευση πού χρήζουν ἰδιαίτερης προ-
σοχῆς, καθώς αὐτές καθορίζουν τήν προσω-
πική τούς ἐξέλιξη. Αὐτά τά παιδιά λοιπόν οἱ 
σημερινοί μας ἔφηβοι καλοῦνται νά κάνουν 
τήν δική τους ὑπέρβαση μέ τήν ἐπιτυχία τούς 
στίς ἐξετάσεις αὐτές.

Τό πρόβλημα τῆς ἐπιτυχίας στίς ἐξετάσεις
Ἀναμφίβολα ἡ ἐπιτυχία στίς ἐξετάσεις 

ἀποτελεῖ πρωτίστως προϊόν τῆς προσπάθειας 
τοῦ ἴδιου τοῦ μαθητή. Χωρίς μελέτη, χωρίς 
τή δαπάνη τοῦ ἀπαραίτητου χρόνου πάνω 
στό γραφεῖο ὁποιοδήποτε θεωρητικό συμ-
βουλευτικό μοντέλο εἶναι καταδικασμένο νά 
ἀποτύχει. Συχνά, ἀκοῦμε πολλούς γονεῖς νά 
διαμαρτύρονται: «τό παιδί μου δέν διαβάζει» 
ἤ «τό παιδί μου δέν κάθεται νά διαβάσει». 
Ἀντί ὅμως νά διαμαρτύρονται πολλές φορές, 
γιά τήν ἀδιαφορία καί τήν ἀτελέσφορη προ-
σπάθεια τῶν παιδιῶν τους, θά ἦταν νομίζω 
σωστότερο γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλή-
ματος νά ἀναρωτηθοῦν: «γιατί τό παιδί μου 
δέν διαβάζει;». Γιατί ἄλλο πράγμα σημαίνει 
«διαβάζω», ἄλλο πράγμα «διαβάζω γιά τίς 
ἐξετάσεις» καί ἄλλο πράγμα «ἀποδίδω στίς 
ἐξετάσεις». «Διαβάζω» σημαίνει περνάω τήν 

Ἡ σωστή διατροφή ὡς πολύτιμος σύμμαχος 
τῶν μαθητῶν στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις

Ἰωάννης Τσαγκατάκης
Διδάκτορας Χημείας

ὕλη ἐπιφανειακά μέ συνέπεια νά συγκρατῶ 
ἕνα 10% περίπου τῶν πληροφοριῶν. «Διαβά-
ζω γιά τίς ἐξετάσεις» σημαίνει ἔχω στόχο δια-
βάσματος, καλύπτω τήν συγκεκριμένη ὕλη, 
ἐλέγχω τόν ἑαυτό μου καί κάνω ἐπαναλήψεις. 
Τέλος, «ἀποδίδω στίς ἐξετάσεις» σημαίνει ὅτι 
οἱ κεκτημένες πλέον γνώσεις μεταφέρονται μέ 
σαφήνεια καί πληρότητα στά θέματα τῶν ἐξε-
τάσεων, μέ ἀποτέλεσμα τήν ποθητή ἐπιτυχία.

Γίνεται κατανοητό ὅτι σέ ἕνα τέτοιο πλαί-
σιο ἀντιμετώπισης τῶν γραπτῶν ἐξετάσεων, 
ἀναδεικνύεται ἡ ἀναγκαιότητα τῆς σωστῆς 
προετοιμασίας. Πλῆθος εἶναι οἱ παράγοντες 
πού μποροῦν νά ἐπηρεάσουν ἤ καί νά δια-
μορφώσουν τήν ποσότητα καί τήν ποιότητα 
τῆς μελέτης, δηλαδή τοῦ προσεκτικοῦ καί 
ἀποτελεσματικοῦ διαβάσματος, ἀλλά καί τῆς 
περαιτέρω ἐπιθυμητῆς ἀπόδοσης στό διαγώ-
νισμα. Αὐτοί οἱ παράγοντες μπορεῖ νά σχετί-
ζονται ἄμεσα μέ τή μελέτη, ὅπως ἡ ὀργάνωση, 
ὁ χῶρος, ὁ χρόνος καί ὁ τρόπος διαβάσμα-
τος. Ὑπάρχουν ὅμως καί ἀρκετοί ἐξωτερικοί 
παράγοντες. Συγκεκριμένα, τά παιδιά σήμερα 
βρίσκονται περισσότερο ἀπό ποτέ ἀνυπε-
ράσπιστα στίς σημερινές τεχνολογικές προ-
κλήσεις, ὅπως ἡ τηλεόραση, ὁ ἠλεκτρονικός 
ὑπολογιστής καί τό κινητό τηλέφωνο. Ὅλα 
αὐτά, ἠθελημένα ἤ μή, ροκανίζουν τό χρόνο 
διαβάσματος καί ἀποπροσανατολίζουν τό 
μαθητή ἀπό τόν πραγματικό τοῦ στόχο πού 
εἶναι ἡ ἐπιτυχία στό διαγώνισμα. Ἔτσι χρειάζο-
νται ἐναντίον αὐτῶν τῶν “ἄσπονδων” φίλων, 
ἰδιαίτερα στήν περίοδο τῶν ἐξετάσεων ἄμυ-
νες, τίς ὁποῖες πρέπει οἱ μαθητές οἱ ἴδιοι νά 
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ἀναπτύξουν, ἀφοῦ καταλάβουν ποῖο εἶναι τό 
πραγματικό καί οὐσιαστικό τούς συμφέρον. 
Ἐπιπλέον, ἡ μή σωστή χρήση τῶν ἀπίστευ-
των σημερινῶν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων 
ψαλιδίζει ἕνα ἄλλο βασικό προαπαιτούμενο 
γιά τήν ἀποτελεσματικότητα τῶν μαθητῶν 
στίς ἐξετάσεις: τόν ὕπνο. Τά παιδιά ἀνάλογα 
μέ τήν ἡλικία τους πρέπει νά κοιμοῦνται ἀπό 
8-12 ὧρες τήν ἡμέρα. Ὁ ὕπνος ἀναπαύει καί 
τό σῶμα καί τό πνεῦμα καί ἔτσι οἱ μαθητές 
μποροῦν νά ἀντιμετωπίσουν ξεκούραστοι 
καί μέ καθαρό μυαλό, τόσο τήν προετοιμα-
σία, ὅσο καί τήν ἡμέρα τῆς ἐξέτασης. Ἀπό τήν 
ἄλλη, ἡ ἔλλειψη ὕπνου μπορεῖ νά ἐπιφέρει 
ὑπερένταση, πού εἶναι δυνατόν νά ἐκδηλωθεῖ 
μέ ὑπερενεργητικότητα, νεῦρα ἤ ἀπρόβλεπτες 
συμπεριφορές. Ἀκόμη εἶναι 
πιθανή μιά τελείως ἀντίθε-
τη ἀντίδραση τοῦ ὀργανι-
σμοῦ μέ τή μορφή τῆς ἐξά-
ντλησης, πού ἐκδηλώνεται 
μέ ἀδιαθεσία ἤ ἀδυναμία. 
Ἐπίσης, δέν ἀποκλείονται 
πονοκέφαλοι καί σκοτι-
σμός τοῦ νοῦ (θυμηθεῖτε 
γιά παράδειγμα τήν ἔκφραση «ἐνῶ τό ἤξερα 
δέν τό ἔγραψα»). Ἕνας ὅμως ἀπό τούς πιό 
βασικούς παράγοντες πού θά βοηθήσουν τό 
μαθητή στή δύσκολη προσπάθειά του εἶναι ἡ 
σωστή διατροφή, πτυχές τῆς ὁποίας θά ἀνα-
πτύξουμε στή συνέχεια αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου.

Βασικές ἀρχές ἰσορροπημένης διατροφῆς
Ὁ ὀργανισμός τοῦ ἀνθρώπου γιά νά 

καλύψει τίς λειτουργικές τοῦ ἀνάγκες, λαμ-
βάνει ἀπό τίς διάφορες τροφές τά θρεπτικά 
συστατικά πού χρειάζεται, δηλαδή τίς πρω-
τεΐνες, τούς ὑδατάνθρακες, τίς λιπαρές ὕλες, 
τίς βιταμίνες, τά ἀνόργανα συστατικά καί τό 
νερό. Τά τρόφιμα πού περιέχουν τά θρεπτικά 
συστατικά χωρίζονται σέ ἕξι ὁμάδες: τοῦ γά-

λακτος (γάλα, τυρί, γιαούρτι), τῶν φρούτων, 
τῶν λαχανικῶν, τοῦ ψωμιοῦ (ψωμί, μακα-
ρόνια, ρύζι, δημητριακά πρωινοῦ κλπ), τοῦ 
κρέατος (κρέας, ψάρι, αὐγά, ὄσπρια) καί τῶν 
λιπῶν (κυρίαρχη θέση καταλαμβάνει τό ἐλαι-
όλαδο). Οἱ πιό βασικές πρακτικές ἀνάγκες 
τοῦ ἀνθρώπου ἐστιάζονται στήν κίνηση, τή 
χειρωνακτική καί τήν πνευματική τοῦ ἐργα-
σία, ἐνῶ ταυτόχρονα ἐπιτελεῖ καί ἐσωτερικές 
-θά τίς χαρακτηρίζαμε ἐργασίες- ὅπως τῶν 
κυττάρων καί τῶν ζωτικῶν ὀργάνων του (π.χ. 
καρδιά, στομάχι). Στήν εὐαίσθητη ἡλικία τῶν 
παιδιῶν ἐπιπλέον, πρωτεύουσας σημασίας 
εἶναι καί οἱ ἀνάγκες γιά τή σωστή ἀνάπτυξή 
τους. Ἀπό ὅλα αὐτά γίνεται φανερή -εἶναι 
γνωστή ἄλλωστε- ἡ ἀνάγκη γιά σωστή καί 

ἰσορροπημένη διατροφή 
στά παιδιά πού περιλαμ-
βάνει ποικιλία τροφῶν, 
κατά προτίμηση φυσικῶν 
καί ὄχι βιομηχανοποιημέ-
νων, πού τούς παρέχουν 
ὅλα τά ἀναγκαῖα θρεπτικά 
συστατικά στίς ἀπαιτούμε-
νες ποσότητες.

Διατροφικές παραινέσεις γιά καλύτερη 
διατροφή

Σέ προηγούμενο ἄρθρο, εἶχα ἀναφέρει 
μερικές ἁπλές συμβουλές γιά τό πώς μπο-
ροῦμε νά μεταπηδήσουμε, ἄν θέλουμε, σέ 
ἕνα σωστότερο τρόπο διατροφῆς. Θεωρῶ, 
ὅμως, ὅτι εἶναι κουραστικό, γιά ἕνα ἄρθρο 
πού ἀπευθύνεται ἰδιαίτερα τόσο σέ παιδιά, 
ὅσο καί σέ γονεῖς, νά περιέχει μιά ἀτέλειω-
τη λίστα συμβουλῶν, ἀλλά δέν μπορῶ καί νά 
τίς ἀποφύγω ἐντελῶς. Γι’ αὐτό συνιστῶ στά 
παιδιά νά γνωρίσουν τή σωστή διατροφή ἀπό 
μόνα τους, νά συνειδητοποιήσουν τήν ἀξία 
της, νά τήν ἐφαρμόσουν μέ σταθερά βήμα-
τα καί τέλος νά ἀπολαύσουν τά ἐπιτεύγματα 



40

αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς τόσο σέ διατροφικό, ὅσο 
καί σέ σχολικό ἐπίπεδο. Ἡ ὁποιαδήποτε ὅμως 
ἀλλαγῆ στίς διατροφικές συνήθειες εἶναι 
δύσκολη, κυρίως γιατί προτιμᾶμε νά τρῶμε 
αὐτό πού μας ἀρέσει καί εὐφραίνει τίς ἐξω-
τερικές αἰσθήσεις μας καί ὄχι αὐτό πού εἶναι 
ὠφέλιμο καί καλύπτει ἐπαρκῶς τίς πραγματι-
κές ἀνάγκες τοῦ ὀργανισμοῦ, τίς ὁποῖες προ-
αναφέραμε.

Ἄς ξεκινήσουμε λοιπόν τήν προσπάθειά 
μας ἀπό σήμερα, μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἐξε-
τάσεων νά ἐφαρμόζουμε ὅσα περισσότερα 
μποροῦμε ἀπό τά παρακάτω πιό βασικά, σκε-
πτόμενοι ὅτι ἔχουμε ἕνα σύμμαχο, πού εἶναι ἡ 
σωστή μας διατροφή καί πρέπει νά τήν ἀξιο-
ποιήσουμε, στά πλαίσια τοῦ ἀγῶνα μας, πού 
εἶναι οἱ ἐξετάσεις:

Ἄς ἀποφεύγουμε τά βιομηχανοποιημένα 
τρόφιμα μέ τά διάφορα χημικά καί ἄς προ-
τιμοῦμε ποιοτικά φυσικά προϊόντα. Σέ αὐτό 
βοηθάει καί ὁ ἁπλός ἔλεγχος τῶν ἐτικετῶν 
τῶν τροφίμων.

Τό νερό, τό γάλα καί οἱ χυμοί εἶναι ἀνα-
γκαῖα καί θρεπτικά μέ εὐχάριστη καί δροσερή 
γεύση καί μέ αὐτά νά ἀντικαθιστοῦμε τά ἀνα-
ψυκτικά.

Τί θά λέγατε γιά μιά ὡραία σαλάτα χωριά-
τικη, μέ φρέσκα κηπευτικά, μέ τό ἁγνό ἐλαι-
όλαδο καί τήν ἑλληνικότατη φέτα, συνοδευ-
μένα μέ χωριάτικο ψωμί ἤ κρητικό ντάκο καί 
ἐλιές; Μαζί μέ τή σαλάτα μήπως οἱ σπιτικές 
πατάτες, τά μακαρόνια, τά αὐγά, τό τυρί, τό 
γιαούρτι, μποροῦν νά ἀντικαταστήσουν ἐπά-
ξια σουβλάκια, πίτσες, χάρμπουγκερ καί τά 
συναφῆ; Γρήγορο φαΐ εἶναι τα μέν, γρήγορο 
καί τά δέ. Δική μας εἶναι ἡ ἐπιλογή.

Ἡ κατανάλωση φρούτων, λαχανικῶν καί 
ὀσπρίων στό σπίτι εἶναι ἀπαραίτητη. Ἄλλωστέ 
το πολύ κρέας εἶναι γνωστό ὅτι βλάπτει μα-
κροπρόθεσμα καί γι’ αὐτό πρέπει νά τρῶμε 
καί ψαρικά.

Γλυκιά εἶναι ἡ ζάχαρη καί ὄχι τόσο τρο-
μερή ὅσο κατηγορεῖται. Ὅμως εἶναι πολύ 
εὔκολο νά φτάσουμε σέ ὑπερβολή χωρίς νά 
τό καταλάβουμε, μέ παγωτά, ἀναψυκτικά, σο-
κολάτες, κρουασᾶν καί ἄλλα γλυκά σνάκ. Κι 
αὐτό σίγουρα δέν εἶναι ὅ,τι καλύτερο. 

Τά ἴδια ἰσχύουν καί γιά τό ἀλάτι. Εἶναι 
χρήσιμο ἀπό τή μιά, ἀλλά ἐμπεριέχεται σέ 
πολλά τρόφιμα καί ἔτσι ἡ συνολική κατανά-
λωσή του μπορεῖ νά αὐξηθεῖ σέ ποσότητες 
κατά πολύ πέραν τοῦ ἐνδεδειγμένου. Πῶς; Μέ 
τά ἀλλαντικά, τά διάφορα ἁλμυρά σνάκ, ὅπως 
πατατάκια, γαριδάκια κλπ

Ἀποφύγετε τούς καφέδες. Δέν συνιστᾶται 
νά δημιουργοῦμε τεχνητές λύσεις γιά νά κρα-
τηθοῦμε ξύπνιοι, ἐπειδή δέν προλαβαίνουμε 
τό διάβασμα. Ἡ σωστή ὀργάνωση τοῦ χρόνου 
πού διατίθεται γιά μελέτη μπορεῖ νά βοηθήσει 
νά λυθεῖ τό θέμα τοῦ ὕπνου πού εἶναι φυσιο-
λογικῆ ἀνάγκη τοῦ ὀργανισμοῦ.

Στίς τελευταῖες μου συμβουλές θά πρέπει 
νά φανῶ αὐστηρός. Ἀπαγορεύονται τό κάπνι-
σμα καί τό ἀλκοόλ (πού εἶναι μία πραγματι-
κότητα στή νεολαία σήμερα) τήν περίοδο τῶν 
ἐξετάσεων. Καί τά δυό περιέχουν οὐσίες πού 
ἀποδεδειγμένα καταλαμβάνουν τά κέντρα 
τοῦ ἐγκεφάλου μέ συνέπεια νά μειώνουν τίς 
πνευματικές ἱκανότητες τοῦ ἀνθρώπου, πόσο 
μᾶλλον τῶν παιδιῶν στόν ἐπίπονο πνευματι-
κό τούς ἀγῶνα. Ἰδιαίτερα τό κάπνισμα φορ-
τώνει τοον ὀργανισμό μέ περισσότερο ἄγχος 
γεγονός πού λανθασμένα νομόζουν οἱ καπνι-
στές. 

Οἱ μαθητές λοιπόν ἄς συνειδητοποιήσουν 
τή σημασία ὅλων αὐτῶν καί ἄς κάνουν τίς 
ἐπιλογές τους.

Πρόγραμμα διατροφῆς
Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη τῆς Διατροφῆς συ-

νιστᾶ 4-6 γεύματα ἡμερησίως, πού διακρί-
νονται σέ κύρια (πρωινό, μεσημεριανό καί 
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βραδινό) καί ἐνδιάμεσα (δεκατιανό, ἀπογευ-
ματινό καί πρό ὕπνου). Ὡς κύριο γεῦμα ἐννο-
εῖται ἡ λήψη ζεστῆς μαγειρευμένης τροφῆς 
πού καταναλώνεται μιά φορά καί σέ καθήμε-
νη στάση. 

Ἡ σημασία τοῦ καλοῦ πρωινό εἶναι μεγά-
λη καί πρέπει νά παίρνουν οἱ μαθητές γιατί 
μετά τόν ὀκτάωρο ὕπνο οἱ μαθητές χειάζο-
νται τροφή πού θά τούς δώσει τήν ἀπαραί-
τητη ἐνέργεια γιά τό ὑπόλοιπο τῆς ἡμέρας. 
Δέ χρειάζεται μόνο τό γάλα γιατί οἱ ἐπιλογές 
εἶναι ἀνεξάντλητες ὅπως φαίνεται παρακάτω:

Φροῦτο, Γιαούρτι, Τυρί, Αὐγό, Ψωμί, 
Μαρμελάδα, Μέλι, Δημητριακά πρωινοῦ, 
Κουλουράκια, Κέικ κ.ἄ.

Ἡ ποσότητα τοῦ φαγητοῦ στά κύρια γεύ-
ματα νά ἐπιστήσουμε τήν προσοχή στά παιδιά 
νά τρῶνε ἐπαρκεῖς ποσότητες ἀπό ὅλες τίς 
ὁμάδες τροφίμων. Οὔτε χρειάζεται νά βαρυ-
στομαχιάζουν, γιατί τότε τό πιό πιθανό εἶναι ἡ 
προγραμματισμένη καί ἀναγκαῖα μελέτη πρα-
κτικά νά μετατεθεῖ τουλάχιστον τρεῖς ὧρες 
ἀργότερα, καί στήν περίοδο τῶν ἐξετάσεων 
δέν ὑπάρχουν τέτοια περιθώρια. Οὔτε νά 
τρῶνε λίγο φαγητό ἤ καί καθόλου πολλές φο-
ρές, λόγω ἄγχους (τεχνητό εἶναι καί τό ἄγχος 
τῶν ἐξετάσεων, πιστέψτε μέ ἄν θέλετε) ἤ ἐπει-
δή τούς ἔκλεψαν τήν ὄρεξη κάποιες ἀπό τίς 
παραπάνω «ἀπαγορευμένες» τροφές. Γιατί 
ὅπως δέν εἶναι ὅτι πιό εὐχάριστο νά μείνει 
κανείς ἀπό βενζίνη στή μέση ἑνός ταξιδιοῦ, 
σίγουρα δέν εἶναι ὅ,τι καλύτερο νά μείνουμε 
ἀπό δυνάμεις εἴτε σωματικές εἴτε πνευματικές 
τήν ὥρα τοῦ διαγωνίσματος. Ἀφοῦ λοιπόν 
προσέχουμε μέ τόση ἐπιμέλεια νά βάλουμε 
ἀρκετή βενζίνη στό αὐτοκίνητο ἤ στό μηχα-
νάκι μας γιά ὁλόκληρη τή διαδρομή καί μάλι-
στα καλῆς ποιότητας πόσο μᾶλλον θά πρέπει 
νά ἐνδιαφερόμαστε μέ περισσή φροντίδα γιά 
τήν ποσότητα καί τήν ποιότητα τῶν τροφίμων 
ποῦ θά δώσουμε στόν ἑαυτό μας!  Ἤ μήπως 

τό αὐτοκίνητο ἤ τό μηχανάκι ἀξίζουν περισ-
σότερο ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους; Γι’ αυτό ὅπως 
εἴπαμε νά προτιμοῦν φυσικά προϊόντα καί ὄχι 
ἐπεξεργασμένα. Ἐπίσης πρέπει νά μειωθεῖ τό 
φαγητό στά φαστ-φουντ, σουβλατζίδικα καί 
delivery. 

Ὅσον ἀφορᾶ τά ἐνδιάμεσα γεύματα πε-
ριλαμβάνουν κάτι πολύ ἁπλό ὅπως κάποιο 
φροῦτο, λαχανικό, γιαούρτι, λίγους ξηρούς 
καρπούς, ἕνα μικρό γλυκό ὅπως κέικ, ἤ κά-
ποιο ρόφημα. Εἰδικότερα πρό τοῦ ὕπνου 
συνιστᾶται ἁπλά φροῦτο, χυμός ἤ γάλα ἰδιαί-
τερα γιά τά παιδιά πού βρίσκονται στήν ἀνά-
πτυξή τους. Ὁ σκοπός τῶν ἐνδιάμεσων γευ-
μάτων εἶναι νά «κρατήσουν» τόν ὀργανισμό 
μέ «καύσιμο» γιά νά μήν καταφεύγει ὁποτε-
δήποτε σέ ὑποκατάστατα καυσίμου, ὅπως τά 
διάφορα σνάκ πού θά τοῦ κόψουν τήν ὄρεξη 
τήν ὥρα τοῦ κανονικοῦ γεύματος (μεγάλο τό 
πρόβλημα αὐτό ἰδιαίτερα στά παιδιά) ἤ ἀντί-
θετα νά μήν «πέσει μέ τά μούτρα στό φαΐ», 
ὅπως συνηθίζεται νά λέμε, μετά ἀπό 4 ἤ καί 
6 ὧρες χωρίς φαγητό, γιά ὁποιοδήποτε λόγο. 

Ἔγινε πιστεύω κατανοητό ὅτι ἕνα πρό-
γραμμα διατροφῆς ἰδιαίτερα τήν περίοδο τῶν 
ἐξετάσεων θά ἔχει πολλά ὀφέλη. Ὁ μαθητής 
πέραν τῶν προφανῶν ὠφελειῶν πού πηγά-
ζουν ἀπό τά προαναφερθέντα, θά ξέρει πότε 
καί τί θά φάει, ὁπότε δέν θά τόν ἀπασχολεῖ 
τό θέμα τοῦ φαγητοῦ κατά τή διάρκεια τῆς 
μελέτης, ἀφοῦ τά κύρια γεύματα θά εἶναι σέ 
καθορισμένες ὧρες καί τά ἐνδιάμεσα γεύμα-
τα θά λαμβάνονται στά διαλείμματα τῆς με-
λέτης. Περίεργο δέν εἶναι κάθε φορά ποῦ θά 
κάτσουμε γιά διάβασμα, ὅτι ἀρχίζει νά γουρ-
γουρίζει ἡ κοιλιά μας; Ἄραγε ποιός εἶναι ὁ 
«σύμμαχός» μας στήν προκειμένη περίπτω-
ση καί ποιός ὁ «ἐχθρός»; Ὁ ἐαυτός μας πού 
μᾶς ὠθεῖ στό κύριο ἔργο μας ἤ κοιλιά μας 
πού μᾶς ἀποτρέπει;
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Ἁπλές προτάσεις πρός τόν ἐπιθυμητό 
στόχο

Ὅλοι οἱ μαθητές πρέπει νά συναισθαν-
θοῦν τήν εὐθύνη τους, καί ὡς πρός τό διά-
βασμα καί ὡς πρός τή διατροφή. Γονεῖς καί 
ἐκπαιδευτικοί ὀφείλουμε νά τούς λέμε τό σω-
στό, καί νά τούς ὁδηγοῦμε στήν ἀλήθεια, οἱ 
ἀποφάσεις ὅμως εἶναι δικές τους. Ὅποιος θέ-
λει λοιπόν ἄς ξεκινήσει τό δικό του ἰδιαίτερο 
ἀγῶνα στό θέμα τῆς διατροφῆς χρησιμοποι-
ώντας τρεῖς ἐρωτήσεις πρίν βάλει τή μπουκιά 
στό στόμα του:

Αὐτό πού θά φάω τώρα εἶναι ὠφέλιμο γιά 
τό σκοπό μου, πού εἶναι ἡ ἐπιτυχία στίς ἐξε-
τάσεις; 

Αὐτό πού ἑτοιμάζομαι νά φάω μπορεῖ νά 
βλάψει τήν ὑγεία μου βραχυπρόθεσμα ἤ μα-
κροπρόθεσμα;

Εἶναι ὥρα γιά φαγητό; Τί λέει τό πρόγραμ-
μα;

Θά ἀναρωτηθεῖ ἴσως κανείς ἄν εἶναι 
ἀρκετά τά παραπάνω γιά μιά στροφή στήν 
προοπτική μιᾶς καλύτερης διατροφῆς. Ὅμως, 
σέ ἕνα μικρό ἄρθρο ἐφημερίδας εἶναι ἀδύνα-
το νά ἐξαντλήσουμε ὅλο τό γνωστικό πεδίο 
τῆς διατροφῆς καί γι’ αὐτό ἀρκεστήκαμε στά 
πιό ἀναγκαῖα. Ἄλλωστε, ἕνα τόσο ζωτικό θέμα 
ὅπως ἡ διατροφή, ἡ δική μας καί τῶν παι-
διῶν μας χρήζει, σήμερα περισσότερο ἀπό 
ποτέ, ἰδιαίτερης προσωπικῆς προσοχῆς καί 
ἀναζήτησης. Καί ὅποιος θέλει νά ψάξει στήν 
κατεύθυνση αὐτή σίγουρα θά ὠφεληθεῖ. 

Ἐπίλογος
Θά ἤθελα μέσα ἀπό τήν καρδιά μου νά 

εὐχηθῶ σέ ὅλους τούς μαθητές, στόν ἀγῶνα 
τῶν ἐξετάσεων:

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ καί ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ἀναφορές καί προτεινόμενη βιβλιογραφία
Ι. Τσαγκατάκης «Σύγχρονες διατροφικές 

συνήθειες ἐναντίον ἑλληνικῆς παραδοσιακῆς 
κουζίνας: Ἁπλές σκέψεις γιά καλύτερη διατρο-
φή», ΠΑΤΡΙΣ, 29-11-2003, http://www.patris.gr/
articles/22399.

«Τί τρῶνε τά παιδιά στό σχολεῖο; Τί ἔδειξε 
ἔρευνα στό 13ο Γυμνάσιο Ἡρακλείου», ΠΑΤΡΙΣ, 
16-3-2004, http://www.patris.gr/print/29860.

Γ. Ζερφυρίδη «Διατροφή τοῦ ἀνθρώπου», 
ἔκδ. Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη 1998

Ε. Ζουμπανέας, Μ. Μανωλαράκης «Τί καλό 
θά μαγειρέψεις… σήμερα, μαμά;», ἔκδ. Ἑλληνι-
κά Γράμματα, 2002

Καφάτος Α., Τζίμης Λ. «Ὁ ρόλος τῆς δι-
ατροφῆς στήν προαγωγή τῆς ὑγείας καί στήν 
πρόληψη τῶν ἀσθενειῶν», Παν/μιο Κρήτης, Το-
μέας Κοινωνικῆς Ἰατρικῆς καί Διατροφῆς, Ἡρά-
κλειο, 1999.

Καφάτος Α., Ἀποστολάκη Ἰ., «Διατροφή & 
ὑγεία. Πρόγευμα: Ἡ σημασία τοῦ στήν προαγω-
γή τῆς ὑγείας, Παν/μιο Κρήτης, Τομέας Κοινω-
νικῆς Ἰατρικῆς καί Διατροφῆς, Ἡράκλειο, 1998.
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Προσκυνηματική Ἐκδρομή 
σέ Κέρκυρα καί Λευκάδα 
ἀπό 14 Μαΐου ἕως 20 Μαΐου

Γράφει ἡ κ. Γεωργία Ματσαμάκη

ΤΡΙΤΗ
Μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-

λίτου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ ἀλλά καί τήν πα-
ρουσία τοῦ πολύ ἀγαπητοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Ἀρχιμανδρίτου Πρωτοσυγκέλλου μας, πατρός 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, γιά μιά ἀκόμη φορά 
ἐξορμήσαμε σέ μία πνευματική προσκυνηματι-
κή ἐκδρομή. Προορισμός αὐτή τή φορά τό Ἰόνιο 
καί συγκεκριμένα ἡ Κέρκυρα καί ἡ Λευκάδα. 

Ἀπό τό λιμάνι τῆς Σούδας ἐπιβιβαστήκαμε 
στό πλοῖο μέ τή χαρά καί τήν εὐχή νά γίνονται 
πάντα αὐτές οἱ ἐκδρομές.

Πολλά τά γνώριμα πρόσωπα ἀπό προηγού-
μενες ἐκδρομές ἀλλά καί κάποια καινούρια. 
Ὅλοι μέσα σέ χαρούμενο κλίμα, σάν μία οἰκο-
γένεια, μέ πολύ ἐνθουσιασμό γι αὐτά πού θά 
ζούσαμε τίς ἐπόμενες μέρες.

Μικρή ἀνησυχία ὑπῆρχε ὅταν ἀντιληφθήκα-
με ὅτι τό πλοῖο δέν ξεκινοῦσε τελικά, φύγαμε 
στίς 21.45 ἀφοῦ μπῆκαν καί τά τελευταῖα φορ-
τηγά, γεγονός πού δικαιολόγησε τήν καθυστέ-
ρηση.

ΤΕΤΑΡΤΗ
Τό πρωί τῆς Τετάρτης κι ἀφοῦ ἐπιβιβαστή-

καμε στό λεωφορεῖο ξεκινήσαμε γιά τόν προο-
ρισμό μας.

Ἡ πρώτη στάση γιά πρωινό καφέ ἔγινε στόν 
Ἰσθμό τῆς Κορίνθου. Ἔχει γίνει παράδοση νά 
σταματᾶμε στό ἴδιο σημεῖο, στό ἴδιο καφέ. Πή-
γαμε μία μικρή βόλτα για νά δοῦμε τόν Ἰσθμό 
καί ἔπειτα συνεχίσαμε τό ὁδοιπορικό μας Περά-

σαμε τήν γέφυρα τοῦ Ρίου Ἀντιρίου, ἀπολαύσα-
με αὐτό τό θαῦμα τῆς τεχνολογίας, πού προκα-
λεῖ δέος καί ἀνηφορίζοντας κατά τή διαδρομή 
συναντήσαμε πανέμορφες, γραφικές λίμνες, 
ὅπως γιά παράδειγμα τήν λίμνη Τριχωνίδα, τήν 
λίμνη Ἀμβρακία, τήν Τεχνιτή λίμνη Καστρακίου 
καί ἄλλες ποῖο μικρές. Μᾶς ἐντυπωσίασε μία μι-
κρή λίμνη γεμάτη νούφαρα, πολύ ὄμορφη.

Συνεχίζοντας φθάνουμε στήν Ἀμφιλοχία, πα-
ραθαλάσσια πόλη. Ἐδῶ καθήσαμε γιά φαγητό 
καί ἡ ὥρα ἦταν ἤδη 13.00. Μετά τό γευστικότατο 
φαγητό ἀφήνομε τήν Ἀμφιλοχία καί ἀναχωροῦμε 
γιά νά ἐπιβιβαστοῦμε στό καράβι πού θά μᾶς 
πάει στήν Κέρκυρα. Ἡ διαδρομή συμπεριλάμβανε 
τή Βόνιτσα Ἄκτιον μέσω ὑποθαλάσσιου τοῦνελ 
(μοναδική ἐμπειρία) τήν Ἀχερουσία λίμνη καί τό 
ἀρχαῖο Νεκρομαντεῖο.

Ἐδῶ θά πρέπει νά σημειώσει κανείς ὅτι ἡ 
Βόνιτσα εἶναι μία πολύ ὄμορφη πόλη ὅπως καί 
ἡ Πρέβεζα πού διασχίσαμε. Παντοῦ κυριαρχεῖ 
τό πράσινο καί σέ συνδυασμό μέ τό γαλάζιο τῆς 
θάλασσας θαυμάζει κανείς τό θαῦμα τῆς φύσης. 
Ἑπόμενη στάση ἡ Πρέβεζα. Ἔπειτα Μαργαρίτη 
καί χωρίς στάση αὐτή τήν φορά κατευθυνόμα-
στε γιά Ἠγουμενίτσα.

Ὁ χρόνος πιέζει θά πρέπει νά προλάβου-
με τό πλοῖο, τό ὁποῖο ἀναχωρεῖ ἀμέσως μόλις 
μπήκαμε ἐμεῖς. Σάν νά περίμεναν ἐμᾶς! Ἡ ὥρα 
σ’ αὐτό τό σημεῖο δείχνει 17.30. ἡ διαδρομή 
εἶναι πάρα πολύ ὄμορφη. 

Πάνω στό πλοῖο ὅλοι μαζί πιά καί τά δυό 
πούλμαν σάν μία οἰκογένεια ἐπικρατεῖ μεγάλος 
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ἐνθουσιασμός, κέφι, ἄλλοι τραγουδοῦν ἄλλοι 
χορεύουν καί κάποιοι ἄλλοι ἔχουν ἀγωνία νά 
φθάσουμε ἐπιτέλους στήν Κέρκυρα. Τό νησί ξε-
προβάλλει δειλά-δειλά καί ἀπό τό πλοῖο ἀπο-
λαμβάνουμε τό μοναδικό τοπίο. Τώρα φαίνεται 
καθαρά τό νησί. Πανέμορφο ἀρχοντικό, μονα-
δικό, «πνιγμένο» στό πράσινο. Παντοῦ δέντρα! 
Ἡ διαδρομή ἀπό Ἠγουμενίτσα μέχρι Κέρκυρα 
διήρκησε δυό ὧρες. Ἀποβίβαση στό λιμάνι τῆς 
Κέρκυρας καί ἀναχώρηση γιά τό ξενοδοχεῖο, τό 
ὁποῖο βρίσκεται ὅπως μας πληροφοροῦν 3,5 
χλμ ἔξω ἀπό τήν πόλη.

Τακτοποιούμαστε στό ξενοδοχεῖο. Τό ξενο-
δοχεῖο λέγεται ΑRITI καί εἶναι πολύ ὡραῖο! Τό 
πρωινό ὅπως καί τό βραδινό πλούσιο προ-
σφέρεται κατά τίς ἑξῆς 
ὧρες: πρωινό ἀπό 
7.30-9.30 καί τό βρα-
δινό ἀπό 21.00 -22.30. 
Κάποιοι νήστεψαν γιά 
νά κοινωνήσουν τήν 
ἑπομένη τό πρωί στή 
θεία Λειτουργία στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος.

ΠΕΜΠΤΗ
Τό πρῶτο γκρούπ μέ τούς ἱερεῖς καί κά-

ποιους ἀπό ἐμᾶς ἔφυγε νωρίτερα ἀπό τό ξενο-
δοχεῖο, γιά τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. 
Τό δεύτερο γκρούπ ἔφυγε μιά ὥρα ἀργότερα 
ἀπό τό ξενοδοχεῖο. Φθάνοντας στόν Ἱερό Ναό 
συλλειτούργησαν ὁ π. Δαμασκηνός καί οἱ ὑπό-
λοιποι ἱερεῖς μέ τούς τοπικούς ἱερεῖς τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ.

Ὁ πολιοῦχος τοῦ νησιοῦ ὅπως εἶναι γνωστό 
τοῖς πάσι εἶναι ὁ Ἅγιος Σπυρίδωνας τό σκήνω-
μα τοῦ ὁποίου μέ πολύ εὐλάβεια καί κατάνυξη 
προσκυνήσαμε. 

Ὁ Ἱερός Ναός μεγαλοπρεπής, θαυμάσι-
ες Ἁγιογραφίες, ὁ κάθε προσκυνητής-τρια μέ 
δέος παρατηρεῖ τόν ξακουστό ναό τοῦ θαυμα-

τουργοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα. Μᾶς εἶπε ὁ ἱερέας 
ξεναγός ὅτι συμβαίνει συχνά κατά τήν γιορτή 
τοῦ Ἁγίου καί κατά τήν περιφορά τό σκήνωμα 
τοῦ Ἁγίου μπορεῖ νά σταθεῖ καί ὄρθιο. Ἀποχω-
ρώντας ἀπό τό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα 
καί προχωρώντας γιά λίγα λεπτά βρισκόμαστε 
σέ ἕναν ἄλλο Ναό αὐτό τῆς Ἁγίας Θεοδώρας 
τῆς Αὐγούστας τῆς Βασιλίσσης. Τό σκήνωμα τῆς 
εἶναι καί αὐτό ἄφθαρτο. 

Ὁ Ἱ. Ναός εἶναι δίκλιτος. Γιορτάζει καί ὁ 
Ἅγιος Βλάσιος τήν ἴδια μέρα, 11 Φεβρουαρίου 
καί εἶναι ἀφιερωμένος στήν Παναγία τήν Σπη-
λαιώτισσα. Τό ὁδοιπορικό μας συνεχίζεται καί 
περνώντας ἀπό διάφορα χωριά, ὅπως Μηλιά, 
Ἅγιος Προκόπιος, Ἅγιος Γόρδιος, Σικαράδες 

καί ἄλλα μικρά γρα-
φικά χωριουδάκια 
φθάνουμε στήν Ἱερά 
Μονή Ἁγίας Κυριακῆς 
μέ Ἡγούμενο τόν π. 
Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος 
εἶναι Κερκυραῖος στήν 
καταγωγή. Στήν Ἱερά 
Μητρόπολη Κερκύρας, 
Παξῶν καί Διακοντίων 
νήσων ὅπου βρίσκεται 

αὐτό τό μοναστήρι εἶναι ἀφιερωμένα στήν Ἁγία 
Κυριακή μέ 3 μόνο μοναχούς. Ἡ εἰκόνα πού 
ἀντικρίσαμε μᾶς ἄφησε ἄφωνους. Ἡ Μονή ἔλα-
μπε ἀπό καθαριότητα, μοσχοβολοῦσε ἀπό τά 
πολλά λουλούδια, νόμιζε κανείς ὅτι βρισκόταν 
στόν Παράδεισο. Προσκυνήσαμε πολλά Ἅγια 
Λείψανα. Τῶν Ἁγ. Γεδεῶν, Ὁσίας Ξένης, Ἁγ. 
Εὐγενίας, Ἁγ. Ἀναστασίας Φαρμακολίτριας, Ἁγ. 
Παχωμίου, Ἁγ. Εὐθυμίου.

Ὁ Ἅγιος Ἡγούμενος ὑπῆρξε ἀδελφός τῆς 
Ἁγίας Τριάδος. Βρέθηκε καί στόν Ἁγ. Παντελε-
ήμονα σάν ἱερέας, καί στό Καστέλι καθηγητής 
στά οἰκοτροφεία. Μέ τόν π. Δαμασκηνό γνωρί-
ζονται ἀπό παλιά. Ἀπό τό 1992 ἄρχισε νά κτίζε-
ται σιγά-σιγά. Δέν ὑπῆρχε τίποτα ἦταν κρανίου 
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τόπος. Οἱ μοναχοί ἐνισχύονταν στό ἔργο τους 
ἀπό τήν ἔντονη παρουσία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καί 
τῆς Ἁγίας Κυριακῆς. Ἐπιπλέον, οἱ πιστοί Χρι-
στιανοί βοήθησαν μέ δωρεές καί ἔγινε αὐτό τό 
καταπληκτικό μοναστήρι. Ἔχουν γίνει πολλά 
θαύματα προπάντων σέ νέους ἀνθρώπους καί 
νέα ζευγάρια. Μέ τίς καλύτερες ἐντύπωσεις καί 
τήν εὐλογία τοῦ γέροντος ἀφήνουμε τό μοναδι-
κό σέ ὀμορφιά αὐτό μοναστήρι, καί συνεχίζου-
με μέ τό λεωφορεῖο γιά τό ΑΧΙΛΛΕΙΟ, τό ὁποῖο 
βρίσκεται κοντά στό χωριό Γαστούρι, ὅπου ἐκεῖ 
ἔζησε γιά τό χρονικό διάστημα καί πανέμορφη 
αὐτοκράτειρα τῆς Αὐστρίας Ἐλισάβετ, ἡ ὁποία 
τό 1861 κατά τήν ἐπίσκεψη τῆς στήν Κέρκυρα 
ἀνακάλυψε καί γοητεύτηκε ἀπό τήν ὀμορφιά 
τοῦ τοπίου.

Φιλοξενήθηκε στή 
Βίλλα Βραίλα, ὅπου 
ἀποφάσισε καί ἀγόρα-
σε τήν βίλλα. Ἀμέσως 
ἄρχισαν καί οἱ ἐργα-
σίες γιά τήν ἀνέγερση 
τοῦ ἀνακτόρου. Ἀρχι-
κά ἀπό τόν Αὐστριακό 
πρόξενο τῆς Κέρκυρας 
Βαρῶνο Ἀλέξανδρο 
Βάτσμπεργκ καί μετά τόν θάνατό του τίς ἐργα-
σίες καί τήν ἐποπτεία ἀνέλαβε ἕνας ἀξιωματικός 
τῆς θαλαμηγοῦ τῆς Αὐτοκράτειρας Αὔγουστος 
Μπούκοβιτς. Πολλά θά μποροῦσε κανείς νά 
γράψει γιά αὐτό τό ἀνάκτορο. Ἡ ὀμορφιά καί 
ἡ ἁρμονία πού ὑπάρχει στούς χώρους μέσα καί 
ἔξω εἶναι μοναδική καί γνωστή σ΄ὅλο τόν κό-
σμο, ὅπως καί ἡ ζωή καί ὁ βῖος τῆς Αὐτοκράτει-
ρας Σίσσι, ὅπως εἶναι πιό γνωστή.

Συνεχίζοντας καί ἀφοῦ φάγαμε κάτι πολύ 
γρήγορα γιά τί ὁ χρόνος μας πίεζε πάρα πολύ 
ἐπισκεφθήκαμε τό μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς 
Παλιοκαστ΄ριτσας, τό ὁποῖο εἶναι κτισμένο στήν 
κορυφή μιᾶς καταπράσινης χερσονήσου μέ θέα 
τό Ἰόνιο πέλαγος. Εἶναι ἀφιερωμένο στήν Ὑπε-

ραγία Θεοτόκο. Τό ὄνομα ὅπως μας λένε τό χει 
πάρει ἐπειδή ὑπῆρχε πολύ παλιά ἕνα Παλιόκα-
στρο στήν περιοχή . Ἡ μονή ἡ ὁποία εἶναι ἀπό 
τίς ποῖο ὄμορφες πού ἔχουμε δεῖ στίς προσκυ-
νηματικές ἐκδρομές πού ἔχουμε κᾶνε, μοναδι-
κή, ὑπέροχη, γιορτάζει δυό φορές τό χρόνο 15 
Αὐγούστου καί τῆς Ζωοδόχου Πηγή. Ἰδιαίτερου 
φυσικοῦ κάλους πνιγμένη στό πράσινο καί χα-
μηλά στό γαλάζιο τῆς θάλασσας, μέ ἀπόλυτη 
ἁρμονία. Ἡγούμενοι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι οἱ 
Ἱερομόναχοι Εὐθύμιος Δούης ἀπό τό προάστιο 
Μαντούκι, πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς σχολῆς 
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης. Διορίστηκε Ἡγούμενος στίς 20 Φεβρου-
αρίου 1984. Τό ἀπόγευμα ἐπισκεφθήκαμε τή 

γυναικεία Ἱερά Μονή 
Παντοκράτορα στόν 
Ἁγ. Ἀθανάσιο Κερκύ-
ρας. Ἡγουμένη εἶναι 
ἡ Γερόντισσα Εὐφημία 
καί ἡ μονή ἔχει 28 μο-
ναχές.

Τό μοναστήρι εἶναι 
μέσα σέ ἐλαιώνα καί ὁ 
τόπος εὐωδιάζει. Ἔχει 
βράχια σέ μικρή ἀπό-

σταση καί ὅπως λέγεται ἐκεῖ ἔζησαν τά παλιά 
χρόνια ἁγιασμένοι ἀσκητές. Ἀπό τό 1978 τό μο-
ναστήρι μετατράπηκε σέ γυναικεῖο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μετά τό πρωινό στό ξενοδοχεῖο καί ἀφοῦ 

ἔχουμε μαζέψει τά πράγματά μας τά ἀφήνουμε 
στό λεωφορεῖο καί μέ τά πόδια περίπου 250 μέ-
τρα κατεβαίνουμε πολλά σκαλιά καί βρισκόμα-
στε στήν Παναγία Βλαχερνῶν. Πρόκειται γιά τό 
ἐκκλησάκι πού βλέπουμε στούς χάρτες καί στά 
κάρτ-ποστάλ, σήμα κατατεθέν τῆς Κέρκυρας, 
πού βρίσκεται ἀκριβῶς δίπλα ἀπό τό Ποντικο-
νήσι.

Ἡ ὥρα εἶναι 8.20 τό πρωί ὅμως τελικά δέν 
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εἶναι ἀνοικτό. Φεύγουμε μέ προορισμό τό ἐργα-
στήριο πού ὅπου παρασκευάζεται τό παραδο-
σιακό γλυκό καί λικέρ μεταξύ πολλῶν ἄλλων 
κούμ-κουάτ. Μᾶς ὑποδέχεται ὁ ἰδιοκτήτης κ. 
Βασιλάκης, Κρητικός στήν καταγωγή. Ἔχουμε τή 
δυνατότητα νά δοκιμάσουμε πάρα πολλά γλυκά 
καί λικέρ φτιαγμένα ἀπό κούμ-κουάτ καί ἀφοῦ 
ἀγοράσουμε τοπικά προϊόντα ἀναχωροῦμε γιά 
τό λιμάνι.

Ἐπιβίβαση στό πλοῖο μέ προορισμό τήν 
Ἠγουμενίτσα. Ἀφήνουμε τήν καταπράσινη 
ὄμορφη ἀρχόντισσα Κέρκυρα μέ τίς καλύτερες 
ἐντυπώσεις ὀδικῶς πιά θά πᾶμε στήν Πάργα, ἡ 
ὁποία ξεχωρίζει γιά τίς φυσικές της ὀμορφιές, 
τά παραδοσιακά σπίτια, τά λιθόστρωτα σοκά-
κια, τό κάστρο καί τά νησάκια στήν εἴσοδο τοῦ 
λιμανιοῦ.

Στήν Πάργα καθίσαμε γιά φαγητό καί ξε-
κούραση. Ἀναχωρήσαμε γιά τήν Ἱερά Μονή Ζα-
λόγγου πού τιμᾶται τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Μεγα-
λομάρτυρος Δημητρίου. Φθάνοντας στή Μονή 
οἱ ἀδελφές εἶχαν ἀρχίσει τόν ἑσπερινό καί ἡ 
ἀδελφή Ναταλία μας ξεναγεῖ στό Μοναστήρι. 
Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ὁ Σάββας ἔβοσκε τά 
πρόβατα τοῦ στήν περιοχή τοῦ Ζαλόγγου.

Μιά μέρα βρῆκε μία εἰκόνα τοῦ Μεγάλου 
Ταξιάρχου τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Τήν πῆρε 
μέ εὐλάβεια καί ἄρχισε νά ψάχνει σέ ποιόν 
ἀνῆκε. Πληροφορήθηκε ὅτι ἀνῆκε σέ μιά ἐνορι-
ακή ἐκκλησία ὅπου καί τήν παρέδωσε. Τήν ἄλλη 
μέρα, βόσκοντας τά πρόβατα τοῦ στό Ζάλογγο, 
βρῆκε πάλι στό ἴδιο μέρος τήν εἰκόνα. Τήν ξα-
ναπῆρε καί πάλι τήν πηγε στόν παπά καί τούς 
ἐπιτρόπους. Μετά ἀπό λίγες μέρες βρῆκε πάλι 
τήν ἱερή εἰκόνα στό ἴδιο μέρος. Τό μέρος αὐτό 
ὀνομάζεται μέχρι σήμερα Ἁγία Εἰκόνα. Μετά ἀπό 
αὐτά ὁ ἱερέας τοῦ χωριοῦ καί οἱ χριστιανοί κατά-
λαβαν ὅτι ὁ Ἀρχιστράτηγος Μιχαήλ ἔχει διαλέξει 
ἐκεῖνο τό μέρος γιά κατοικία του. Ἔτσι, ὁ Σάββας 
ἄφησε τά πρόβατά του καί ἔγινε ὁ πρῶτος μο-
ναχός, ὁ κτήτωρ τῆς Μονῆς Ζαλόγγου καί φυ-

σικά ἀφιερώθηκε στή μνήμη τοῦ Παμμεγίστου 
Ταξιάρχου Μιχαήλ. Ἀργότερα κτίστηκε ὁ Ναός 
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ἐπί Τουρκοκρατίας κάηκε 
καί λεηλατήθηκε. Στίς μέρες μας εἶναι γυναι-
κεῖο μοναστήρι. Ἡ Γερόντισσα Φεβρωνία εἶναι 
87 ἐτῶν καί πολύ ἄρρωστη, ἀνάπηρη καί δέν 
τήν εἴδαμε. Ἡ Ἱ. Μονή γιορτάει τοῦ Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Πολύ ψηλά πάνω ἀπό τήν 
Ἱερά Μονή στέκονται τά ἀγάλματα τῶν ἠρωίδων 
τοῦ Ζαλόγγου.

Ἡ ἀνάμνηση τῆς θυσίας τους θεσπίστηκε 
ἀπό τό κράτος τό 1930. 

Συνεχίζουμε γιά Λευκάδα, θά περάσουμε 
καί πάλι τήν ὑποθαλάσσια σήραγγα πρός Ἄκτι-
ον καί μέχρι τήν Λευκάδα εἶναι 22 χιλιόμετρα. 
Φθάνουμε στή Λευκάδα τήν Παρασκευή τό 
ἀπόγευμα στίς 19.30.

ΣΑΒΒΑΤΟ
Εἶναι πολύ δύσκολο νά περιγράψει κανείς 

τίς εἰκόνες πού βιώνουμε. Ὅλα διαφορετικά, 
ὅλα φυσικά, τίς δικές τους ἰσορροπίες, τίς δικές 
τους Ἱ. Μονές. Αὐτό ὅμως πού βρίσκουμε πρω-
τομπαίνοντας στήν Λευκάδα εἶναι κάτι τό μονα-
δικό, τό ὀνειρεμένο. Δεκάδες σκάφη μικρά καί 
μεγάλα στήν Μαρίνα τοῦ νησιοῦ. Τό πράσινο μέ 
τά τιρκουάζ νερά τῆς θάλασσας, τήν Γέρφυρα 
πού ἀνοίγει κα κλείνει ὅταν χρειάζεται.

Πηγαίνουμε στό ξενοδοχεῖο τακτοποιούσα-
στε στά δωμάτια καί κατεβαίνουμε γιά φαγητό 
στήν Τραπεζαρία. Ῥπάρχει κέφι παρόλη τήν 
κούραση, γιά μικρή βόλτα τό βράδυ.

Σέ κάποιο πολυσύχναστο δρόμο τῆς ἀγορᾶς 
ἀνακαλύπτει ὁ π. Δαμασκηνός μία ἐκκλησία.

Μετά τό πρωινό μέ τά πόδια πηγαίνουμε 
νά ἐπισκεφτοῦμε καί νά προσκυνήσουμε στήν 
ἐκκλησία ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στά Εἰσόδια 
τῆς Παναγίας. Αὐτό τόν καιρό γίνεται ἀποκατά-
σταση μετά ἀπό φωτιά πού εἶχε καεῖ ὁλοσχερῶς.

Ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ ἐπ’ ὅτι δια-
κρίναμε εἶναι ὅτι στό ἐπάνω μέρος τοῦ Τέμπλου 
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παρουσιάζεται ἡ Δευτέρα παρουσία. Ἀξιοθαύ-
μαστη λεπτομέρεια, καί μέ καθαρό χρυσό σέ κά-
ποια σημεῖα. Ὑπάρχει ἐπίσης γυναικωνίτης καί 
σέ ἄλλο σημεῖο πίσω ἀπό ξύλινο δικτυωτό πού 
βρίσκονται οἱ ψάλτες. Ἐν συνεχείᾳ ἐπισκεπτόμα-
στε τήν Ἱερά Μητρόπολη Λευκάδος καί Ἰθάκη. 
Στό Ἐπισκοπεῖο μας περιμένει ὁ Ἐπίσκοπος κ.κ. 
Θεόφιλος γιά νά πάρουμε τήν εὐχή του. Μᾶς 
ἐνημερώνει ὅτι ἡ Λευκάδα ἔχει 19 Μονές. Τό 
κτίριο ἔγινε τά τελευταῖα πέντε χρόνια καί εἶναι 
στολίδι γιά τήν Λευκάδα. Τό πλούσιο φιλανθρω-
πικό ἔργο τοῦ Ἐπισκόπου κ.κ. Θεόφιλου μαζί μέ 
τίς δραστηριότητες οἱ ὁποῖες γινονται γιά τούς 
νέους εἰδικά εἶναι πολύ γνωστές. Μεταξύ αὐτῶν 
καί ἡ ἔκδοση τριμηνιαίου 
περιοδικοῦ πού ἐνημε-
ρώνει τούς ἀναγνῶστες 
γιά τήν ἐπικαιρότητα τῆς 
Μητροπόλεως. Ἀποχαι-
ρετοῦμε μέ τίς καλύτερες 
ἐντυπώσεις τόν Μητροπο-
λίτη κ.κ. Θεόφιλο καί τούς 
συνεργάτες του, τόν εὐχα-
ριστοῦμε γιά τήν φιλοξε-
νία πού μας παρεῖχε καί 
ἀναχωροῦμε γιά τό Νυδρί, ἑπόμενος σταθμός 
στό μοναδικό αὐτό μοναδικό ἀπό κάθε ἄποψη 
ὁδοιπορικό μας. Στό Νυδρί ἐπιβιβαζόμαστε, σέ 
πλοῖο γιά νά κάνουμε μιά μικρή κρουαζιέρα 
δυό ὡρῶν, γύρω ἀπό τόν Σκορπιό, τό νησί τοῦ 
Ὠνάση, ἀλλά καί ἀπό ἄλλα μικρά νησιά π.χ. τό 
νησάκι Γένη πού εἶναι κομμάτι τῆς Λευκάδας 
καί ἐκεῖ γίνονται πολλοί γάμοι καί βαπτίσεις.

Ἄλλο νησάκι εἶναι τό Μαδούρι ἐφοπλιστι-
κής οἰκογένειας ἐπίσης, τό Χελόνι, Μεγανήσι, 
Ἀρκούδι πού τό ἀγόρασε πρίν ἕνα χρόνο ὁ 
Ἐμίρης τοῦ Κατάρ. Συνεχίζοντας τήν κρουα-
ζιέρα πλησιάσαμε καί εἴδαμε ἀπό πολύ κοντά 
τήν σπηλιά τοῦ Παπανικολῆ καί καταλήξαμε 
στό Βαθύ Μεγανησίου, τό μοναδικό ὑπέροχο 
αὐτό νησάκι. Σταματήσαμε ἀποβιβαστήκαμε καί 

πήγαμε νά προσκυνήσουμε τόν Ἱ. Ναό Ἁγίου 
Βησσαρίωνος τοῦ θαυματουργοῦ 1490- 1540. 
Ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης καί πολιοῦχος Μεγα-
νησίου. Ἡ ἐκκλησία λειτουργεῖται κάθε δεύτερη 
Κυριακή τοῦ μήνα. Τό Μεγανήσι ἔχει τρῖα χω-
ριά, Κατωχώρι, Σπαρτοχώρι, καί Βαθύ πού τό 
ἐπισκεφθήκαμε. Κατοικεῖται ἀπό Μεγανησιῶτες 
πού ἀσχολοῦνται μέ τόν τουρισμό καί τήν Ἁλιεία 
τό καλοκαίρι καί μέ καλλιέργειες καί ἐλιές τόν 
Χειμώνα. Ἐντύπωση κάνουν τά σπίτια ἀμφιθε-
ατρικά κτισμένα μέ τά κόκκινα κεραμίδια ἀλλά 
ὅπως μας πληροφορεῖ ὁ ξεναγός τά τεράστια 
ξενοδοχεῖα πού ἔχει εἶναι πολυτελέστατα. Ἀξίζει 
νά ἀναφερθοῦμε στό νησί «Σκορπιό». Περάσα-

με πολύ κοντά καί εἴδαμε 
τήν ρόζ βίλλα καί δίπλα 
ἄλλη βίλλα. Πολλές κτι-
ριακές ἐγκαταστάσις, 
ἐνῶ ξεχωρίζει καί τό ἐλι-
κοδρόμιο, καί μαρίνα 
μέ λίγα σκάφη, ἐνῶ στήν 
ἀκτή ἄνθρωποι κάνουν 
μπάνιο. Ἀργότερα θά μᾶς 
πεῖ ὁ ξεναγός ὅτι καί οἱ 
ἐργάτες μέ τίς οἰκογένειές 

τους πού φροντίζουν τό νησί μένουν σέ σπίτια 
ἐκεῖ. Ὁ Σκορπιός ἀποτελεῖται ἀπό 800 στρέμ-
ματα ἐκ τῶν ὁποίων τά 20 στρέμματα γύρω ἀπό 
τούς τάφους δέν μποροῦν οὔτε νά πουληθοῦν 
οὔτε νά ἐνοικιασθοῦν καί φαίνεται καθαρά το 
πάνω μέρος ἀπό τό παρεκκλήσι. Οἱ Λευκαδίτες 
μές λένε ὅτι ὁ Σκορπιός δέν πουλήθηκε ἀλλά 
ἐνοικιάστηκε γιά 99 χρόνια. Ἀλήθεια ἤ ψέματα, 
θά δείξει τό μέλλον. Μετά τήν ὑπέροχη ξενάγη-
ση, ἐπιστροφή στό Νυδρί, γιά φαγητό.Παίρντο-
νται δυνάμεις καί μέ πολύ χαρά ἀφήνουμε τό 
Νυδρί καί πηγαίνουμε στό ξενοδοχεῖο. Ξεκου-
ραζόμαστε γιατί στίς 18.30 θά ἐπισκεφτοῦμε 
τήν Ἱερά Μονή Φανερωμένης μέ γέροντα τόν κ. 
Νικηφόρο.

Πέφτουμε πάνω σέ βάπτιση καί πολύ κόσμο. 
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Στήν Μονή ὑπάρχει καί ζωολογικός κῆπος μέ 
πολλά ζῶα καί πουλιά.

Ἡ ξενάγηση τελειώνει καί ἐπιστρέφουμε στό 
ξενοδοχεῖο γιά φαγητό ὅπου ὅμως ὑπῆρχε καί 
ζωντανή παραδοσιακή μουσική. Ἡ βραδιά κύ-
λησε μέσα σέ δυνατή μουσική τραγούδια καί 
χορό μέχρι τό βράδυ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
Πρωί πρωί οἱ πατέρες ἀναχωροῦν πεζοί μέ 

κάποιους ἀπό τούς πιστούς γιά τήν ἐκκλησία 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή θεία Λειτουργία. 
Οἱ ὑπόλοιποι ἀναχωροῦν πεζοί καί αὐτοί μιά 
ὥρα μετά γιά τήν ἐκκλησία. Μετά τό τέλος τῆς 
Θείας Λειτουργίας καί ἀφοῦ ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης κ.κ. Θεόφιλος μᾶς καλοσορίζει 
πολύ ἐγκάρδια καί πάλι καί ὁ π. Δαμασκηνός 
τόν εὐχαριστεῖ θερμά γιά τά καλά τοῦ λόγια καί 
τήν φιλοξενία ἀναχωροῦμε στίς 12 τό μεσημέρι 
ἀπό τήν Λευκάδα. Θά πρέπει νά ἐπισημάνω ὅτι 
τήν Λευκάδα τήν ἀφήσαμε μέ βαριά καρδιά. Οἱ 
ἐντυπώσεις ἄριστες. Πανέμορφο καταπράσινο 
καθαρό μοναδικό τοπίο οἱ ἄνθρωποι φιλόξενοι 
γλυκύτατοι. Θά μας μείνει ἀξέχαστη. 

Πολύ θά θέλαμε νά πᾶμε καί πάλι κάποια 
στιγμή ἀργότερα. Ὁ γυρισμός ἔχει ἀρχίσει καί 
μέσα στό πούλμαν ἐπικρατεῖ ἐνθουσιασμός ἀλλά 
καί μία μελαγχολία ὅτι θά μπορούσαμε νά μέναμε 
ἀκόμα μία ἡμέρα. Ὅμως, ἀναχωροῦμε μέ κατεύ-
θυνση τήν Πάτρα καί τόν Ἅγιο Ἀνδρέα. Φθάνου-
με στήν Πάτρα στόν Ἱερό Ναό στίς 16.30. Αὐτό 
πού βλέπουν τά μάτια μας στόν Ἱερό Ναό ἐκτός 
πού προσκυνοῦμε τήν Ἁγία Κάρα τά Ἅγια εἶναι 
πέρα ἀπό κάθε φαντασία. Οὔτε μπορούσαμε νά 
φαντασθοῦμε ποσό μεγάλος εἶναι ὁ Ναός, μέ τίς 
μοναδικές σέ χρώματα καί σχέδια ἁγιογραφίες 
του. Κυριολεκτικά μένουμε μέ τό στόμα ἀνοικτό. 
Ἀδυνατῶ νά τό περιγράψω! Ἁπλά κοιτᾶμε. Τό 
θέμα ἐκθαμβωτικό! Προσκυνοῦμε τήν κάρα τοῦ 
Ἁγίου. Προσευχόμαστε νά μᾶς προστατεύει καί 
νά γυρίσουμε στό σπίτι μας ἀσφαλεῖς.

Καθόλη τήν διάρκεια τῆς ἐπιστροφῆς ἀπό 
Πάτρα μέχρι καί τόν Πειραιά τό αἰσθήματα ἦταν 
ἀνάμεικτα. Ναί θέλαμε νά γυρίσουμε στό σπίτι 
μας. Ὑπῆρχε καί ἡ κούραση τοῦ ταξιδιοῦ. Ἐάν 
μπορούσαμε ὅμως νά μέναμε ἔστω καί λίγες 
ἡμέρες ἀκόμα; 

Πλησιάζοντας πρός τόν Πειραιά γιά νά 
ἐπιβιβαστοῦμε στό πλοῖο τά ἀποχαιρετιστήρια 
λόγια τοῦ π. Γεωργίου τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
μας ἄγγιξαν στήν καρδιά, ὅπως καί τοῦ πατρός 
Ἀντωνίου. Ὅλοι οἱ πατέρες 7 στό σύνολο μέ τόν 
Πρωτοσύγκελο π. Δμασκηνό, ἐπίσης τόν π. Ἰω-
άννη Τσιτσιρίδη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τοῦ π. Νι-
κολάου Μαυροματάκη, τοῦ π. Γεώργιου Περάκη, 
τῆς Ἁγίας Μαρίνας, τοῦ π. Χρήστου Παπουτσάκη 
Κάϊνας καί Μπαμπαλή. Σέ ὅλους αὐτούς ἕνα με-
γάλο εὐχαριστῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά μας πού 
μας φρόντισαν, μά πρόσεχαν καί ἔκαναν αὐτή 
τήν προσκυνηματική ἐκδρομή πραγματικότητα.

Θά τή θυμόμαστε μέ πολύ νοσταλγία γιά 
πολλά πολλά χρόνια. Ὁ Θεός νά τούς ἔχει καλά 
μέ τίς οἰκογένειές τους. Πρωτίστως ὅμως θά 
πρέπει νά εὐχαριστήσουμε θερμά τή Μητρόπο-
λή μας, τόν Ποιμενάρχη μας πού μας ἔδωσε τήν 
εὐλογία του καί πού πήραμε τήν εὐχή του γιά 
τό καταπληκτικό αὐτό προσκηνηματικό ταξείδι 
καί βεβαίως τόν Ἀρχιμανδρίτη καί Πωτοσύγκε-
λό μας πατέρα Δαμασκηνό πού εἶναι ἡ καρδιά 
καί ἡ ψυχή ὅλου αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος. Χωρίς 
αὐτά τίποτα δέν θά ἤτανε τό ἴδιο. 

Εὐχόμαστε ὁ καλός Θεός νά τόν ἔχει πάντα 
καλά. 

Εὐχόμαστε ὁ καλός Θεός νά τόν ἔχει πάντα 
καλά.

Εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ καί τό γραφεῖο IO 
TOURS τόν ἰδιοκτήτη κ. Ἀλέξανδρο Παπαμιχε-
λάκη καί τούς ὁδηγούς συνεργάτες τούς κυρί-
ους Φωτεινίδη καί Γιάννη Χαμπιαδάκη. 

Τέλος νά εὐχηθῶ σύντομα νά μᾶς δοθεῖ ἡ 
εὐκαιρία γιά ἀκόμα μία πνευματική ἐξόρμηση. 
Τέλος καί τῷ Θεῷ Δόξα.
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Σειρά Ἐκδηλώσεων 

γιά τή Μάχη τῆς Κρήτης 
στήν Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας & Ἀποκορώνου

Δευτέρα 20 Μαΐου

Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Γολγοθά  Ἀγυιάς
Στόν λόφο τοῦ Γολγοθᾶ 

στήν Ἀγυιά βρέθηκε ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας κ.κ. Δαμασκηνός γιά 
νά τιμήσει τούς νεκρούς 
πού ἐκτελέστηκαν ἀπό 
τούς Γερμανούς τοῦ β΄ πα-
γκοσμίου πολέμου κατά 
τήν διάρκεια τῆς Μάχης 
τῆς Κρήτης. 

Τρίτη 21 Μαΐου

Ἐκδήλωση γιά τή Μάχη  
τῆς Κρήτης στίς Βρύσες

Στό ἱστορικό χωριό Βρύσες Ἀποκορώνου 
τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση, προεξάρχο-
ντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, στό μνημεῖο τοῦ Ἀνδρέα 
Πολέντα. Τού ἀνθρώπου πού θυσιάστηκε γιά 
τήν πατρίδα διακρινόμενος ἀπό ἔννοιες πού 
χαρακτηρίζουν μία μεγάλη προσωπικότητα, 
ἔννοιες ὅπως ἐλευθερία - δικαιοσύνη - ἀγά-
πη - πατρίδα - θρησκεία -οἰκογένεια - ὅραμα 
-τόλμη - θάρρος - εἰλικρίνεια - ταπεινοφροσύ-
νη - μά προπαντός τό χρέος πρός τήν πατρίδα.
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Ἐκδήλωση γιά τή Μάχη τῆς Κρήτης στό Λιμάνι Χανίων
Ἐπιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιή-

θηκε στό ἑνετικό λιμάνι Χανίων, ἀπό τόν 
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δα-
μασκηνό στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων 
γιά τήν 72η ἐπέτειο τῆς Μάχης τῆς Κρή-
της, σχετικά μέ τούς βομβαρδισμούς τῆς 
παλιᾶς πόλης.

Στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν τό παρόν ὁ 
Δήμαρχος κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκης, 
ἐκπρόσωποι ἀρχῶν, καί πλῆθος κόσμου.

Στή συνέχεια ἔλαβαν χώρα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα πού χόρεψαν πα-
ραδοσιακούς λεβέντικους χορούς.

Παρασκευή 24 Μαΐου
Ἐπιμνημόσυνη δέηση, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας  

κ.κ. Δαμασκηνοῦ, πραγματοποιήθηκε στό μνημεῖο πεσόντων ἀγωνιστῶν τοῦ Γαλατᾶ.

Ἐν’ ὄψη τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν Μάχη τῆς Κρήτης καί προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, πραγματοποιήθη-
κε ἐπιμνημόσυνη δέηση, στό μνημεῖο πεσόντων ἀγωνιστῶν τῆς Νέας Χώρας.
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Κυριακή 26 Μαΐου

Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο 
στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 

καί Ἐπιμνημόσυνη Δέηση γιά τή Μάχη τῆς Κρήτης
Μέ ἰδιαίτερη μεγαλοπρέπεια 

καί λαμπρότητα πραγματοποιή-
θηκε τό πρωί Ἀρχιερατικό συλ-
λείτουργο στόν Ἱερό Καθεδρικό 
Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στά 
Χανιά, στό ὁποῖο προέστη ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου 
& Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος καί ὁ 
οἰκείος Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Κυδωνίας & Ἀποκορώνου 
κ.κ. Δαμασκηνός.

Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός κάνοντας ἀναφορά μεταξύ ἄλλων 
στήν ἀχαριστία καί μιλώντας γιά τόν ἀγνώμονα ἄνθρωπο καί γιά τήν κόλαση πού 
ζεῖ, ἀφοῦ δεν ἀγαπάει τόν συνάνθρωπό του, ὅπως χαρακτηριστικά λέει καί ὁ Ντο-
στογιέφσκι, «είναι κόλαση νά μήν ἀγαπᾶς».

Κατόπιν μίλησε ἀναφορικά μέ τήν ἐπέτειο τῆς Μάχης τῆς Κρήτης, γιά τούς 
ἥρωες πού θυσιάστηκαν στό βωμό τῆς ἐλευθερίας καί της πατρίδος, πού πραγμα-
τικά μέσα ἀπό τήν θυσία τούς αὐτή φανερώνεται ἡ περίσσια ἀγάπη καί προσφορά 
πρός τόν συνάνθρωπο.
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Ἐπιμέλεια: Ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός Λιονάκης
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Σάββατο 4 Μαΐου

Τό 
Ἅγιο Φῶς 

στά 
Χανιά
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Κυριακή 5 Μαΐου

«Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης» 
στήν Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου

Μέ τήν ἀναμενόμενη μεγαλο-
πρέπεια καί πασχαλινή λαμπρό-
τητα τελέστηκε στήν Ἱερά Μονή 
Τιμίου Προδρόμου στίς Κορακιές 
Ἀκρωτηρίου ὁ «Ἑσπερινός τῆς 
Ἀγάπης», προεξάρχοντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνού καί συμπρο-
σευχουμένων πλήθους ἱερέων 
τῆς Μητροπόλεώς μας. Πλῆθος 
τοῦ Χριστεπώνυμου πληρώματος 
ἔδωσε τό παρόν γιά νά παρακο-

λουθήσουν τόν «Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης», ὅπου τό Ἱερό Εὐαγγέλιο διαβάστηκε σέ 
ξένες γλῶσσες (ρώσικα, ἰταλικά, γερμανικά, ρουμάνικα, ἀλβανικά, σέρβικα, γαλ-
λικά καί ἀγγλικά), γιά νά διατρανωθεῖ παγκοσμίως ἡ ἐποχή τῆς Ἀναστάσιμης ἐλπί-
δας. Ο Ἑσπερινός ὀνομάζεται καί «Ἀγάπη», ἐπειδή ὁ Χριστός σταυρώθηκε καί ἀνα-
στήθηκε γιά τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων.
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Δευτέρα 6 Μαΐου

Ἑσπερινός τοῦ  Ἁγίου Ραφαήλ  στά Περιβόλια Χανίων
Στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ 

Σωτῆρος ὅπου τό ἕνα κλίτος του εἶναι ἀφι-
ερωμένο στούς Ἁγίους Ραφαήλ-Νικόλαο-
Εἰρήνη, πραγματοποιήθηκε με ἰδιαίτερη 
λαμπρότητα πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν 
μνήμη τῶν Ἁγίων, προεξάρχοντος τοῦ Πα-
νοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί παρουσίᾳ 
κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ εὐλογία τῶν προβάτων 
στόν Ἅι Γιώργη τῆς Ἄση Γωνιᾶς

Ἡ Ἄση Γωνιά στά ὅρια τῶν Νομῶν Χανίων καί Ρεθύμνου, ἔχει συνδεθεῖ μέ τό ἔθιμο 
τῆς εὐλογίας τῶν κοπαδιῶν τήν ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Οἱ βοσκοί τῆς περιοχῆς συρρέουν μέ τά κοπάδια τους στήν ἐκκλησία τοῦ Ἅϊ-Γιώργη 
τοῦ Γαλατᾶ. Ἡ ἐκκλησία βρίσκεται πολύ κοντά στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ κι εἶναι ἰδι-
αίτερο τό θέαμα τῶν αἰγοπροβάτων νά ἔχουν περικυκλώσει τίς προτομές τοῦ Βενιζέ-
λου καί τοῦ Γύπαρη περιμένοντας τή σειρά τους νά κατέβουν στό ἐκκλησάκι. Τα ζῶα, 
στολισμένα μέ τά πιό μελωδικά «λέρια», μαντρώνονται στήν “κούρτα” ἔξω ἀπό τήν 
ἐκκλησία κι ἀρμέγονται ἕνα-ἕνα. Στή συνέχεια τό κοπάδι εὐλογεῖται ἀπό τόν ἱερέα τῆς 
ἐκκλησίας.

Ὁ Ἀσηγωνιώτης βοσκός, αὐτός ὁ ἁπλοϊκός ποιμένας αὐτή τήν ἡμέρα γιορτάζει μαζί 
μέ τά πρόβατά του καί θεωρεῖ ὅτι ὁ καλύτερος τρόπος γιά νά τιμήσει τόν Ἅγιο Γεώργιο 
εἶναι, νά φέρει τά πρόβατά του στήν χάρη του, νά διαθέσει τό γάλα τό ὁποῖο θά ἀρμεχτεῖ 
στούς προσκυνητές.

Τό ἔθιμο ἔχει πολύ βαθιές ρίζες στόν χρόνο. Γι-
νόταν καί στήν Τουρκοκρατία καί κατά τήν περί-
οδο τῆς Ἐνετοκρατίας, δηλαδή χάνεται στά βάθη 
τῶν αἰώνων καί εἶναι παρήγορο ὅτι ὁ Ἀσηγωνιώ-
της βοσκός ἐπιμένει καί ζεῖ σέ αὐτό τόν δυσπρό-
σιτο ἀλλά φιλόξενο τόπο, διατηρώντας τίς παρα-
δόσεις καί τά ἔθιμα τοῦ τόπου πού βρῆκε ἀπό τούς 
προγόνους του.
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Το γάλα ἀπό τό ἄρμεγμα χύνεται σέ ἕνα δο-
χεῖο ἀπ’ ὅπου, μιά ποσότητα ἄβραστη μοιρά-
ζεται στούς ἐπισκέπτες σέ μπουκάλια, ἐνῶ μιά 
ἄλλη ποσότητα βράζεται σέ καζάνια καί ἐπίσης 
δίδεται μέ ποτήρια σέ ὅσους θέλουν νά γευθοῦν 
ἀμέσως τό ἁγνό γάλα ἀπό τά πρόβατα τοῦ χωρι-
οῦ. Στήν γιορτή συμμετέχουν ὅλες οἱ γενιές τῶν 
Ἀσηγωνιωτῶν μέ τούς πολλούς νέους νά δίνουν 
τήν ξεχωριστή νότα στήν τήρηση τοῦ ἐθίμου.

«Εἶναι ἕνα ἔθιμο πού προσπαθοῦμε νά τό κρατήσουμε καί ἐμεῖς ζωντανό καθώς 
ἀγαπᾶμε τόν τόπο μας καί σέ αὐτόν θέλουμε νά ζήσουμε» λένε οἱ νέοι τοῦ χωριοῦ πού 
βοηθοῦν στήν γιορτή. Σέ 30.000 ὑπολογίζονται τά ζῶα τῆς περιοχῆς κι εἶναι ἀδιανό-
ητο γιά κάποιον Ἀσηγωνιώτη βοσκό νά μήν φέρει τά πρόβατά του νά εὐλογηθοῦν τή 
μέρα αὐτή.

Ακόμα κι οἱ βοσκοί πού ἔχουν τά μαντριά τους πολύ μακριά ἀπό τήν περιοχή, ἀρμέ-
γουν τά ζῶα τους καί φέρνουν τό γάλα στόν Ἅγιο.

Η γιορτή κρατάει ὅλη μέρα, ἀπό τό πρωί μέχρι τό ἀπόγευμα, μέχρι νά εὐλογηθεῖ 
καί νά ἀρμεχτεῖ καί τό τελευταῖο κοπάδι.

Πολύς κόσμος ἐπισκέπτεται τήν Ἄση Γωνιά τή μέρα αὐτή καί τά καφενεῖα εἶναι ἀπό 
νωρίς γεμάτα.

Η ἀτμόσφαιρα εἶναι γιορταστική καί τά κεράσματα δίνουν καί παίρνουν, ἐνῶ ἡ 
γιορτή μετά τό ἀπόγευμα μεταφέρεται στά σπίτια τῶν πολλῶν Γιώργηδων τοῦ χωριοῦ 
μέχρι ἀργά τή νύχτα μέ ριζίτικα τραγούδια καί χορούς.

Κυριακή 8 Μαΐου

Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἅγιο Χριστοφόρο
Πλῆθος πιστῶν ἐπισκέφτηκε τόν περικαλλή 

Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου γιά νά τι-
μήσουν τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου ‘’προστάτου τῶν 
ὁδηγῶν’’ καί νά προσκυνήσουν τεμάχιο τοῦ 
Λειψάνου του.

Τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός 
προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρω-
τοσυγκέλλου μας, Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονά-
κη, πλαισιωμένου ἀπό κληρικούς τῆς Μητρο-
πόλεώς μας. Ὁ Ἅγιος Χριστοφόρος, πῆρε τό 
ὄνομα αὐτό ἐπειδή ἔφερε στούς ὤμους του τόν Χριστό, καί ὁ Κύριος ἐπιβράβευσε τήν 
καλή προαίρεση, τήν διάθεση καί καλή καρδιά τοῦ Ἁγίου, μεταμορφώνοντας τό ἄσχη-
μο πρόσωπό του, σέ λαμπερό καί φωτεινό παράδειγμα γιά ὅλους ἐμᾶς.
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Μέ λαμπρότητα ὁ ἑορτασμός 
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στά Χανιά

Πέμπτη 9 Μαΐου

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός 
στήν  Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή 

Μονή Χρυσοπηγής
Πλημμύρισε τό ἀπόγευμα ἡ Ιερά Πα-

τριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή 
Χρυσοπηγῆς, ἀπό τά πλήθη πιστῶν πού 
ἦρθαν νά προσκυνήσουν τήν Θαυμα-
τουργή Εἰκόνα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, 
στόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό πού 
τελέστηκε προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-

σμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δα-
μασκηνοῦ, πλαισιωμένου ἀπό τόν Πα-
νοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο τῆς 
Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό 
Λιονάκη, τήν Καθηγουμένη τῆς Μονῆς 
Γερόντισσα Θεοξένη, καί κληρικούς τῆς 
Μητροπόλεώς μας.

Παρασκευή 10 Μαΐου
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, τελέστηκε Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στό 

ὁποῖο προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, μέ τόν 
οἰκεῖο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνό 
πλαισιουμένοι ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεώς 
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς 
Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων καί 
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Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου π. Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη, τήν Καθηγουμένη 
τῆς Μονῆς Γερόντισσα Θεοξένη μαζί μέ τήν ἀδελφότητα, τήν Καθηγουμένη τῆς 
Μονῆς Ἁγίας Εἰρήνης Κρουσῶνος Μοναχή Μαγδαληνή, ἀπό πολλούς κληρικούς 
καί διακόνους.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, 
ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ κάθε χρόνο, 
πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος στό 
Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς 
Χρυσοπηγῆς ἡ συνάντηση τῶν στε-
λεχῶν τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Μη-
τροπόλεώς μας ‘’ὁ Ἅγιος Παῦλος’’
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Σάββατο 11 Μαΐου

Ἡ 30ή Χειροτονία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας

Στό ἡμιορεινό χωριό Πεμό-
νια τοῦ Ἀποκόρωνα, πραγμα-
τοποιήθηκε τό πρωί στόν Ἱερό 
Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
ἡ τριακοστή χειροτονία τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ. 
Στή σεμνή λατρευτική σύναξη 
παρέστησαν συμπροσευχό-
μενοι ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνός Λιονάκης, δεκάδες 
κληρικοί, πλῆθος λαϊκῶν καί 
ἀνάμεσά τους, ὁ πνευματικός καί οἱ συγγενεῖς τοῦ χειροτονηθέντος.
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Ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ

Σάββατο 11 Μαΐου

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἅγιο 
Ἀπόστολο Θωμᾶ, στό Νιό χωριό Ἀποκορώνου

Μέ τήν δέουσα μεγαλοπρέπεια 
καί θρησκευτική κατάνυξη, πραγμα-
τοποιήθηκε στό Νιό χωριό Ἀποκο-
ρώνου, ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπε-
ρινός γιά τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Θωμᾶ, 
προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιω-
τάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητρο-
πόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιο-
νάκη, πλαισιουμένου ἀπό κληρικούς 
τῆς Δ΄ Ἀρχιερατικῆς περιφέρειας καί 
πολλούς πιστούς.

Κυριακή 12 Μαΐου
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ στό 

Νιό χωριό Ἀποκορώνου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί πλαισιουμένου ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο 
τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλό-
χιο Παπαγιαννάκη καί δεκάδες ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας. 
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Σάββατο 18 Μαΐου

Ἐπιμνημόσυνη Δέηση 
ὑπέρ τῶν θυμάτων τῆς Γενοκτονίας 

τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου
Ἐπιμνημόσυνη δέηση ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμα-

σκηνός στό Ἡρῶο Πεσόντων (Πάρκο Εἰρήνης & Φιλίας), ὑπέρ τῶν θυμάτων τῆς 
Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Τήν ἐκδήλωση διοργάνωσε ἡ Περιφέρεια 
Κρήτης-Περιφερειακή Ἑνότητα Χανίων, ὁ Δῆμος Χανίων, ὁ Σύλλογος Ποντίων 
Χανίων «Παναγία Σουμελᾶ» καί ὁ Σύλλογος Ποντίων Χανίων «Ἡ Ρωμανία».
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Δευτέρα 20 Μαΐου

Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία 
στόν Γαλατά

Στόν Ἱερό Ἁγίου Νικολάου 
στόν Γαλατά, πραγματοποιήθη-
κε σήμερα τό πρωί Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συ-
μπροσευχουμένων πολλῶν κλη-
ρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Μία Ἐκκλησία 
στόν Φάρο

Στούς ἁλμυρολουσμένους προμα-
χώνες καί στό δρόμο πού ὁδηγεῖ πρός 

τόν Φάρο, τό στολίδι τοῦ παλιοῦ λι-
μανιοῦ τῆς πόλης μας, βρίσκεται ὁ 
Ἱερός Ναός πού εἶναι ἀφιερωμένος 
στόν Ἅγιο Νικόλαο, προστάτη τῶν 
ναυτικῶν.

Τό πρωί πραγματοποιήθηκε Θεία 
Λειτουργία γιά τήν ἀνακομιδή τῶν 
λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
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Γιορτή  Ἁγίων Κωνσταντίνου καί  Ἑλένης

Δευτέρα 20 Μαΐου

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Μνήμη 
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης

Μέ τήν δέουσα λαμπρότη-
τα καί μεγαλοπρέπεια πλῆθος 
πιστῶν ἐπισκέφτηκε τόν Ἱερό 
Ναό τῶν Ἁγίων Κων/νου καί 
Ἑλένης στήν Νέα Χώρα, γιά νά 
προσευχηθεῖ, στόν Μέγα Πανη-
γυρικό Ἑσπερινό πού πραγμα-
τοποιήθηκε προεξάρχοντος τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυ-
γκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκη-
νοῦ Λιονάκη.

Τρίτη 21 Μαΐου
Μέ μεγαλοπρέπεια καί 

λαμπρότητα ἑορτάστηκε 
ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Κων/
νου καί Ἑλένης ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ στή 
Νέα Χώρα Χανίων.
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Τρισάγιο στήν μνήμη τοῦ σμηναγοῦ 
Κωνσταντίνου Ἠλιάκη

Πέμπτη 23 Μαΐου
Προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτά-

του Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, 
πραγματοποι-
ήθηκε τό πρωί 
τρισάγιο στό 
μνῆμα τοῦ σμη-
ναγοῦ Κων/νου 
Ἠλιάκη στήν 
ἐνορία Ἁγίου 
Λουκᾶ Χανίων.

Ἑπτά χρόνια συμπληρώθηκαν ἀπό τήν ἡμέρα πού 
«ἔφυγε» ὁ σμηναγός Κων/νος  Ἠλιάκης, ὑπηρετώντας 
μέχρι τελευταία στιγμή τήν πατρίδα.

Δευτέρα 27 Μαΐου
Προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ τελέ-

στηκε τό πρωί στήν Κάρπαθο τρισάγιο στή μνήμη τοῦ Χανιώτη ἥρωα Σμηναγού 
Κωνσταντίνου Ἠλιάκη.

Τό παρόν ἔδωσαν ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος, ὁ 
ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Μ. Κωσταράκος, ὁ ἀρχηγός ΓΕΑ Ἀντιπτέραρχος (Ι) 
Ε. Τουρνᾶς, βουλευτές ἀπό ὅλα τά κόμματα, ἐκπρόσωποι ἀπό τήν Περιφέρεια καί 
τό Δῆμο Χανίων, συνάδελφοί του ἀπό τήν 115 ΠΜ καί μέλη τῆς οἰκογενείας του.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἔγινε δεκτός μέ ἰδιαίτερες τιμές ἀπό τόν 
κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπάθου καί Κάσου, ὁ ὁποῖος τοῦ παρεῖχε ἀβρα-
μιαία φιλοξενία ἐκ μέρους τοῦ ἀπουσιάζοντος Μητροπολίτου κ.κ. Ἀμβροσίου.
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Κυριακή 26 Μαΐου

Μεγαλειώδης καί συγκινητική γιά 
ἄλλη μιά φορά ἡ προσέλευση τοῦ Χα-
νιώτικου πληθυσμοῦ καί ὄχι μόνο, στήν 
ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε χθές 
στό καφέ Κῆπος γιά τά Συσσίτια τῆς 
Μητροπόλεώς μας. Ἡ εὐαισθητοποίη-
ση τοῦ κόσμου νά στηρίξει τό ἔργο τῶν 
Συσσιτίων, ἔργο ἀγάπης πού ξεκίνησε ὁ 
φιλάνθρωπος Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός καί πού 
μαζί μέ τούς ἱερεῖς και συνεργάτες τῆς 
Μητροπόλεώς μας, καθημερινά παρό-
λες τίς δυσκολίες τῆς ἐποχῆς, προσπα-
θοῦν νά στείλουν τό γεῦμα ἀγάπης σέ 
κάθε ἀναγκεμένη οἰκογένεια.

Τό ἀδιαχώρητο ἐπικράτησε στή χθε-
σινή ἐκδήλωση, ὅπου τόσο οἱ καλλιτέ-
χνες [Γιάννης Μελαμπιανάκης (μπου-
ζούκι-τραγούδι), Ἀρετοῦσα (Δήμητρα 
Λιγοψυχάκη- τραγούδι), Κατερίνα Πα-
πουτσάκη (τραγούδι), Ψυλλάκης Βα-
σίλης (τραγούδι), Πάνος Βυντινής (κι-
θάρα-τραγούδι), Νίκος Κατσανεβάκης 
(πιάνο) καί Γρηγόρης Φίλος (μπάσο)], 
μέ τίς μελωδικές φωνές τους γέμισαν 
τόν δημοτικό κῆπο μέ ὄμορφες νό-
τες, ὅσο καί ἡ συμμετοχή τοῦ κόσμου 
μέ τήν καλή καί χαρούμενη διάθεση, 
ἔδωσαν τό ἔναυσμα στό Σεβασμιώ-
τατο Ποιμενάρχη μας νά εὐχαριστή-
σει ἐγκάρδια τόν Πανοσιολογιώτατο 
Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό 
Λιονάκη, γιά τήν τέλεια ὀργάνωση καί 
τόν εὐλογημένο σκοπό, τά παιδιά τοῦ 
προγράμματος ‘’Ανάπτυξης Ἀνθρωπί-

Ἕνας καφές γιά τήν ἐνίσχυση τῶν συσσιτίων
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Ἑσπερινός Ἁγ. Ἰωάννου Ρώσου 
στόν  Ἱ. Ναό Παναγίας Γοργοϋπηκόου 

Χανίων
Προεξάρχοντος τοῦ Πα-

νοσιολογιωτάτου Πρωτοσυ-
γκέλλου τῆς Μητροπόλεώς 
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιο-
νάκη, πραγματοποιήθηκε μέ 
ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί με-
γαλοπρέπεια, Μέγας Πανηγυ-
ρικός Ἑσπερινός στήν Μνήμη 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου 
στόν νεοανεγειρόμενο ναό τῆς 
Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου 
στήν Χρυσοπηγή Χανίων.

νου Δυναμικοῦ μέ φορέα τήν Μ.Κ.Ο. 
Ξένιος Ζεύς’’ γιά τήν συνεργασία τους 
καί ὅλο τόν κόσμο γιά τήν εὐαισθητο-
ποίησή του.

Στήν συνέχεια χαιρετισμό ἀπηύθυνε 
καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός, εὐχαρι-
στώντας ὅλους τούς φορεῖς πού βοήθη-
σαν στήν ἐκδήλωση αὐτή καί ἰδιαίτερα 
τόν Δῆμο Χανίων καί τήν κ. Νάνσυ 
Ἀγγελάκη πρόεδρο τῆς ΚΕΠΠΕΔΗΧ-
ΚΑΜ γιά τήν συνεργασία τους σέ κάθε 
προσπάθεια τῆς Μητροπόλεώς μας. 
Τέλος εὐχαρίστησε καί ὅλο τόν κόσμο 
γιά τήν εὐαισθησία του πού καίτοι δύ-
σκολες ἐποχές παρόλα αὐτά προσῆλθε 
γιά νά βοηθήσει τόν συνάνθρωπό του.
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Νυχτερινή Θεία Λειτουργία στήν Πλάκα
Ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτά-

του Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμα-
σκηνοῦ Λιονάκη καί πλαισιουμένου ἀπό 
ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, πραγμα-
τοποιήθηκε τό βράδυ παρουσία πολλῶν 
κατοίκων τῆς περιοχῆς κατανυκτική νυ-
χτερινή Θεία Λειτουργία στό Παραδοσι-
ακό χωριό τοῦ Ἀποκόρωνα, Πλάκα.

Τετάρτη 29 Μαΐου

Ἑάλω ἡ Πόλις ἤ ἡ Πόλις ἑάλω
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου πραγ-

ματοποίησε στήν αἴθουσα τῆς Κωνσταντινοπολειάδας 
τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐκδήλωση 
μνήμης γιά τήν Ἅλωση τῆς Πόλης, μέ σχετική ὁμιλία ἀπό 
τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου καί Ἱεροκήρυ-

κα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης Ἐρεσσοῦ 
καί Πλωμαρίου π. Κύριλλο Συκῆ. Ἡ ἐκδήλωση 
ξεκίνησε μέ ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τοῦ ἀει-
μνήστου βασιλέως Κων/νου Παλαιολόγου καί 
τῶν ἡρωικῶς πεσόντων, ἀκολούθησε ὁ χαιρετι-
σμός καί τό καλωσόρισμα τοῦ Πανοσιολογιω-
τάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκη-

νοῦ Λιονάκη πρός τόν π. Κύριλλο καί πρός 
ὅλο τόν κόσμο, ἡ ὁμιλία τοῦ π. Κύριλλου 
Συκῆ μέ θέμα ‘’ἡ Ἅλωση τῆς Πόλεως καί ἡ 
διαχρονικότητα τοῦ νοήματος της’’ καί ἡ 
ὁλοκλήρωση τῆς ἐκδηλώσεως μέ μουσικές 
νότες καί τραγούδια παραδοσιακά ἀπό τό 
μουσικό σύνολο τοῦ Ὠδείου Ἰωάννης Μα-
νιουδάκης ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ χοράρ-
χου κ. Ἰωάννου Καστρινάκη.

Δευτέρα 27 Μαΐου
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Σάββατο 1  Ἰουνίου

Μνημόσυνο Μακαριστῆς Καθηγουμένης 
Θεοσέμνης Μοναχῆς

Τό πρωί στήν Ἱερά Πατριαρχική 
καί Σταυροπηγιακή Χρυσοπηγῆς 
τελέστηκε τό δωδεκαετές Μνημό-
συνο τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας 
Θεοσέμνης ἱερουργοῦντος τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυ-
γκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, 
παρουσία πλήθους ἱερέων, τῆς Κα-
θηγουμένης Θεοξένης, ὅλης τῆς 
ἀδελφότητας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί 
ἑκατοντάδων πιστῶν.

Παράλληλα ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος μετέφερε καί τίς εὐχές 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος αὐτές τίς ἡμέρες 
μετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.

Ἡ Μακαριστή Γερόντισσα Θεοσέμνη ἦταν ἡ πρώτη Ἡγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Κοι-
νοβίου τῆς Χρυσοπηγῆς καί ἔφυγε στούς οὐρανούς στά 62 ἔτη της, ἀπό τήν ἐπά-
ρατη νόσο.

Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Τό βιβλιοπωλεῖο ‘’ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, βρίσκεται στήν ὁδό Πατριάρχου Ἀθη-
ναγόρου, στό ἰσόγειο τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως. 

Σέ ἕνα ὄμορφο διαμορφωμένο χῶρο πού ἐπιμελεῖται 
ὁ ὑπεύθυνος βιβλιοπωλείου π. Ἰωάννης Μαλεφάκης μπο-

ροῦμε νά βροῦμε ἀπό θυμιάματα, εἰκόνες, ἱερατικά σκεύη καί μία πλούσια συλλογή 
ἀπό ἐπιλεγμένα βιβλία Πατέρων καί συγγραφέων πού πραγματεύονται τήν ὀρθόδοξη 
Μαρτυρία.

Τό βιβλιοπωλεῖο εἶναι ἀνοιχτό καθημερινά καί λειτουργεῖ ὧρες καταστημάτων.

Τηλέφωνο Ἐπικοινωνίας: 28210-27819
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Κυριακή 2  Ἰουνίου

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας σέ Πανηγυρική 
Συλλειτουργία στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο

Πανηγυρική Συλλειτουργία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, 
μετά τῆς Α. Θ. Μακαριότητος,  

τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. κ. Ἰωάννου Ι΄ 
Ἐπί τῇ ἑορτῇ πάντων τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκό-

πων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, τήν Κυ-
ριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, 2αν Ἰουνίου, ἐτελέσθη ἐν 
τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ μετά τῆς ἐπιβαλλομένης 
ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἡ Θεία Λειτουργία, καθ΄ἣν 
συνελειτούργησαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενι-
κός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, καί ἡ Α. Θ. Μα-
καριότης, ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ. κ. Ἰωάννης Ι΄. 

Μετ’ αὐτῶν συνελειτούργησαν οἱ συνοδοί Ἱε-
ράρχαι τῆς Α.Θ. Μακαριότητος καί οἱ Σεβ. Μητρο-
πολῖται Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, Ρόδου κ. Κύριλ-
λος καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός.

Θεία Λειτουργία στό Βαφέ
Στόν Ἱερό Ναό Συνάξεως τῶν Ἀγγέ-

λων τῆς διαλελυμένης Ἱεράς Μονῆς 
Ἀσωμάτων πού βρίσκεται σέ μία πανέ-
μορφη καί δαφνοστολισμένη περιοχή, 
πραγματοποιήθηκε τό πρωί Θεία Λει-
τουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολο-
γιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.
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Τετάρτη 5  Ἰουνίου

Βυζαντινοί  ἦχοι ἀπό τόν Βάμο
Στό πανέμορφο χωριό τοῦ Ἀποκόρωνα, στόν Βάμο, πραγματοποιήθηκε πρίν 

λίγες μέρες, παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί 
πλήθους ἱερέων καί λαοῦ, μία ἐκδήλωση πού κέρδισε τίς ἐντυπώσεις ὅλων τῶν 
παρευρισκομένων, τόσο μέ τίς ὡραῖες καί μεστές ὁμιλίες, ὅσο καί μέ τούς βυζαντι-
νούς ὕμνους.

Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, συγχαίροντας 
ὅλους ὅσους προσπάθησαν νά ἀποδώσουν μέ τόν καλύτερο τρόπο τούς δύσκο-
λους ὕμνους πού ἐπέλεξαν, ὅπως εἶπε, εὐχαριστώντας παράλληλα τόν ἱερέα π. 
Σπυρίδωνα Βαϊδάκη καί τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο γιά τήν ὅλη διοργάνωση.
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Κυριακή 9  Ἰουνίου

Μνημόσυνο μακαριστοῦ Μητροπολίτου  
πρώην Κισάμου & Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου

Τό πρωί ἐτελέσθη στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν Κίσαμο τό 
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Κισάμου 
& Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου.

Στόν Ὄρθρο τῆς ἡμέρας χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρή-
της κ.κ Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος προέστη καί στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, τό ὁποῖο 
ἐτελέσθη στή συνέχεια, συλλειτουργούντων καί μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐπετειακή ἐκδήλωση τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου 
«Ἰουλιανός Τσιράκης» 

Τό ἀπόγευμα προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση κατά τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση τοῦ Πολι-
τιστικοῦ Κέντρου «Ἰουλιανός Τσιράκης» στό Σκινέ, στή μνήμη τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἐμμ. 
Τσιράκη, οἱ γονεῖς τοῦ ὁποίου ὑπῆρξαν χορηγοί γιά τήν τελειοποίηση τοῦ κέντρου 
ὑπέρ τῆς μνήμης τοῦ παιδιοῦ τους.
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Τετάρτη 12  Ἰουνίου

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα, μεγαλοπρέπεια καί πλήθους πιστῶν ἐορτάστηκε 
στήν παραθαλάσσια περιοχή Ἀκρωτηρίου Χανίων ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου.

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ τελέστηκε στήν παραθαλάσσια περιοχή Ἀκρωτηρίου 
Χανίων γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου.

Πέμπτη 13  Ἰουνίου 

Ἡ ἑορτή τῆς 
Ἀναλήψεως στά 

Νεριανᾶ Κυδωνίας
Τό πρωί τελέστηκε Πανη-

γυρική Θεία Λειτουργία προε-
ξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ καί τή συμμετοχή τοῦ 
Χριστεπώνυμου πληρώματος.
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Σάββατο 15  Ἰουνίου

Οἱ πρεσβυτέρες σέ μία ἑορταστική σύναξη
Μία διαφορετική σύναξη, μέ ἑορταστική διάθεση καί ἰδιαίτερη λαμπρότητα 

πραγματοποιήθηκε τό πρωί στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χριστοφόρου Χανίων γιά τίς 
πρεσβυτέρες τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στήν πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, 65 
πρεσβυτέρες ἀνταποκρίθηκαν μέ ἰδιαίτερη χαρά στήν πρωτοβουλία αὐτή τοῦ Ποι-
μενάρχου μας, ὁ ὁποῖος τίς εὐχαρίστησε γιά τό ἔργο πού ἐπιτελοῦν τόσο στήν κατ’ 
οἶκον ἐκκλησία ὅσο καί στήν ἐνορία γενικότερα.

Διοργανωτής τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τίς πρεσβυτέρες, γιά τό σπουδαῖο ἔργο 
τους στηρίζοντας τόν ἱερέα καί καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια στήν οἰκογέ-
νεια.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Χριστοφόρου Χανίων, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.
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Κυριακή 16  Ἰουνίου

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Χορδάκι

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, 
Καστελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέας στά Χανιά

Στό Χορ δάκι 
Ἀκρωτηρίου πραγ-
μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε 
Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου μας κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ.

Στόν Ἱερό ναό 
Ἁγίου Νικολάου στό 
ΜεΪντάνι Χανίων 
πραγματοποιήθηκε 
τό πρωί Ἀρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία 
ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Ἀρκα-
λοχωρίου, Καστελ-
λίου & Βιάννου κ.κ. 
Ἀνδρέα.
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Σάββατο 22  Ἰουνίου

Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
τῆς Πεντηκοστῆς, 

στήν Ἱερά Πατριαρχική & Σταυροπηγιακή 
Μονή  Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων

Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια τελέστηκε τό ἀπόγευμα ἡ 
ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Πεντηκοστῆς, στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυρο-
πηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, μέ τήν συμμετοχή καί τοῦ Πανοσιο-
λογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακής Μονῆς 
Ἀρσανίου Ρεθύμνου, Ἀρχιμ. Ἐφραίμ.
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Κυριακή 23  Ἰουνίου

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς 
στήν Ἱερά Πατριαρχική & Σταυροπηγιακή 
Μονή  Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων

Μέ πάνδημη συμμετοχή τοῦ Χανιώτικου λαοῦ καί ἐπισκεπτῶν πού ἦρθαν νά 
προσκυνήσουν στό ἱστορικό Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων 
ἐορτάστηκε καί ἐφέτος ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς στά Χανιά.

Τό πρωί τῆς Κυριακῆς τελέστηκε Ἀρχιερατικό συλλείτουργο εἰς τόν γεμάτο 
ἀπό χιλιάδες πιστῶν Ἱερό Ναό, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ρεθύμνης & 
Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγένιου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
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Μουσικές καί τραγούδια στό πολιτιστικό κέντρο 
τῆς Μητροπόλεώς μας

Μέ ὑπέροχα τραγούδια, 
μέσα ἀπό τά ὁποία ἐξέφρασαν 
τά συναισθήματα, τίς ἰδέες καί 
τούς προβληματισμούς τους, 
οἱ νέοι καί οἱ νέες τῆς Μη-
τροπόλεώς μας ὑποδέχτηκαν 
τό καλοκαίρι μέ μία ἐκδήλω-
ση πού πραγματοποιήθηκε τό 
βράδυ, στό πολιτιστικό κέντρο 
τῆς Μητροπόλεώς μας.

Μέ ἐγκωμιαστικά λόγια καί 
προσφέροντας τόν ἄξιο ἔπαι-
νο στίς χορωδίες ἐνηλίκων καί 

παιδιῶν ἀντίστοιχα καθώς καί στούς χοράρχες κ. Ἔλλη Παπαλιονακη-Παγωνίδη 
καί κ. Βασιλική Αθανασιάδου-Πετράκη, χαιρέτισε την ἀξιέπαινη αὐτή ἐκδήλωση, 
τό μουσικό αὐτό ταξίδι, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός.

Ὁ Ἑσπερινός 
τῆς Γονυκλισίας 

στό Βάμο
Στό Βάμο πραγματο-

ποιήθηκε τό ἀπόγευμα μέ 
ἰδιαίτερη λαμπρότητα, ὁ 
Μεγάλος Ἑσπερινός χορο-
στατοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος 
ἀνέγνωσε τίς εὐχές τῆς Γο-
νυκλισίας.
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Δευτέρα 24  Ἰουνίου

Ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Μεθοδίου του ἐν Νυβρίτῳ!
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε Ἀρχιερατικό 

συλλείτουργο στήν Ἱερά Μητρόπολη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας στή μνήμη τοῦ Ἁγίου 
Μεθοδίου του ἐν Νυβρίτῳ, ἱερουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γορ-
τύνης καί Ἀρκαδίας κ.κ. Μακαρίου.
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Ἡ  ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί  Παύλου
Παρασκευή 28  Ἰουνίου

Ἑσπερινός τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου 
στό Βατόλακκο

Προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιο-
λογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, μέ 
τή συμμετοχή πολλών ἱερέων καί 
παρουσία πιστῶν τελέσθηκε ὁ Πα-
νηγυρικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ μνήμῃ 
τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀπο-
στόλων Πέτρου καί Παύλου στόν 
πανηγυρίζοντα ὁμώνυμο Ἱερό Ναό 
στό Βατόλακκο Κυδωνίας.

Σάββατο 29  Ἰουνίου

Μέ λαμπρότητα ὁ ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
Πέτρου καί  Παύλου στά Χανιά

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστη-
κε ἡ μνήμη των Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων 
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου στόν 
φερώνυμο μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τῆς 
πόλης μας.

Πλῆθος κόσμου γέμισε τόν Ἱερό Ναό 
νά παρακολουθήσει τόν ὄρθρο καί τήν 

Θεία Λειτουργία στην ὁποία προηξῆρχε 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. 
Δαμασκηνός μέ τήν συμμετοχή τοῦ Πα-
νοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί πολλῶν 
ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.




